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 كفر تيدة محافظة كفر الشيخ مشكالت الشباب المقبل عمي الزواج بقرية
 عبير عبد الستار عالم

 جامعة األزىر –كمية االقتصاد المنزلي  -قسـ تنمية األسرة الريفية

 0/07/7106:تاريخ القبول                                77/01/7106 تاريخ التسميم:

 الممخص
ساسػية للػي دراسػة متػكلش التػحاق الملحػؿ زمػي الػز ان  الػؾ مػف أػلؿ  رحعػة  ىػداؼ ررزيػة ىػي التعػرؼ زمػي ييدؼ ىػاا الحثػب حصػفة  

لش المتػػكلش االجتمازيػػة  االقتصػػادية  النفسػػية التػػي ت اجػػو التػػحاق الملحػػؿ زمػػي الػػز ان حمنطلػػة الدراسػػةب  دراسػػة المت يػػراش المرتحطػػة حالمتػػك
التحاق المحث ثيف ريما يتعمؽ حالمتكلش المدر سة  رلا لمنػ ع  الثالػة العمميػة  المينػة  الثيػازة الزرازيػةب  المدر سةب  كاا الكتؼ زف الفر ؽ حيف

   أيرا دراسة ملترثاش التحاق المحث ثيف لثؿ المتكلش التي ت اجييـ قحؿ الز ان.
محثػ ب مػف التػحاق الملحػؿ زمػي الػز ان مػف  300 لتثليؽ ىاه األىداؼ رلد اأتيرش قريػة كفػر تيػدة حمثارظػة كفػر التػيم  ح جمػالي زينػة 

( سػنةب  جمعػش الحيانػاش زػف طريػؽ الملاحمػة التأصػية حاسػتأداـ اسػتمارة حثػب تػـ تصػميميا  تلييميػا 33-86)ترا ح  زمارىـ ما حػيفالجنسييف  ت
زػدادىا رػػي صػ رتيا النياهيػػة ليػاا ال ػرضب  اسػػتأدمش التكػراراش العدديػػة  النسػحية  اأتيػ ار "ش"  تثميػػؿ االرتحػاط الحسػػيط لحيرسػ ف رػػي  اأتحارىػا  اع

  صؼ  تثميؿ الحياناش.
 -وقد أشارت النتائج إلي ما يمي:

 مرتفعة.تصادية  النفسية حدرجة مت سطة    ي اجو التحاق الملحؿ زمي الز ان العديد مف المتكلش االجتمازية  االق -
الفتػاة لتثليػػؽ التػػحاق    مػػي الػز ان كانػػش اأتيػار تػػريؾ الثيػاة المناسػػقب  طمػ ح  ف  كثػر المتػػكلش االجتمازيػة التػػي ت اجػو التػػحاق الملحػؿ ز -

الز ان  ررض الفتاة السكف مع  ىؿ التاق.  تمثمش  ىـ المتكلش االقتصادية رػي ارتفػاع  سػعار األثػاب  األد اش المنزليػةب  مست ي معيف قحؿ
جػراااش الػز انب  متػاركة التػحاق رػي نفلػاش األسػرةب  قمة ررص العمػؿب  الم ػاالة رػي قيمػة التػحكة  الميػر  المػ أرب   ارتفػاع تكػاليؼ رسػـ   اع

 زدـ انتظاـ الدأؿب  جاا انعػداـ الثلػة حػيف التػحاق نتيجػة اسػتأداـ  سػاهؿ الت اصػؿ االجتمػازيب  التػع ر حػالأ ؼ مػف تثمػؿ مسػه لية الػز ان 
 مي الز ان.ري المستلحؿ مف  ىـ المتكلش النفسية التي ت اجو التحاق الملحؿ ز

حػيف ثجػػـ األسػرة  المتػكلش االقتصػػادية التػي ت اجػػو التػحاق الملحػػؿ زمػي الػػز انب  0.03ىنػاؾ زلقػة ارتحاطيػػو زكسػية  معن يػػة زنػد مسػػت ي  -
 مع المتكلش النفسية. 0.08 كانش طردية  معن ية زند مست ي 

مػع  0.03ري لألسػرة  المتػكلش االقتصػادية  كانػش معن يػة زنػد حػيف الػدأؿ التػي 0.08ىنػاؾ زلقػة ارتحاطيػو زكسػية  معن يػة زنػد مسػت ي  -
 المتكلش النفسية.

حيف كؿ مف مست ي المعيتة  ثجـ الثيازة الزرازيػة  كػؿ مػف المتػكلش االقتصػادية  0.08ىناؾ زلقة ارتحاطيو زكسية  معن ية زند مست ي  -
  النفسية.

مػػع المتػػكلش  0.08طمػػ ح  المتػػكلش االجتمازيػػة  طرديػػة  معن يػػة زنػػد مسػػت ي حػػيف ال 0.03ىنػػاؾ زلقػػة زكسػػية  معن يػػة زنػػد مسػػت ي  -
 النفسية.

 حيف التعرض اإلزلمي  المتكلش االجتمازية لمتحاق الملحؿ زمي الز ان. 0.08ىناؾ زلقة ارتحاطيو طردية  معن ية زند مست ي  -
ة  االقتصػادية  رلػا لمنػ ع لصػالذ الػاك رب كػالؾ  جػ د رػر ؽ معن يػة حػيف  ج د رر ؽ معن يػة حػيف التػحاق المحثػ ثيف رػي المتػكلش االجتمازيػ -

التػػحاق المحثػػ ثيف رػػي المتػػكلش االقتصػػادية  رلػػا لمثالػػة العمميػػة لصػػالذ زػػدـ العمػػؿب  ينػػا ت جػػد رػػر ؽ معن يػػة حػػيف التػػحاق المحثػػ ثيف رػػي 
ت جػػػد رػػػر ؽ معن يػػػة حػػػيف التػػػحاق المحثػػػ ثيف رػػػي المتػػػكلش  المتػػػكلش االجتمازيػػػة  النفسػػػية  رلػػػا لممينػػػة لصػػػالذ م ظػػػؼ حالثك مػػػةب   أيػػػرا

رػرص ب  كانش  ىـ ملترثاش التػحاق لثػؿ تمػؾ المتػكلش تػ رير زية لصالذ زدـ  ج د ثيازة زرازيةاالجتمازية  االقتصادية  رلا لمثيازة الزرا
 لثص ؿ زمي قر ض لعمؿ متر زاش ص يرة.ب  تسييؿ لجراااش احناا مساكف حأسعار منأفنة لمتحاقب   زمؿ داهمة حأجر مناسق لمتحاق

  .المشكالت النفسية-المشكالت االقتصادية-المشكالت االجتماعية -الكممات الدليمية:
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 المقدمة
التحاق ى  ر س ماؿ األمة  زدتيا  زتادىا  مسػتلحميا 
  غمػي ثر اتيػػا  م اردىػاب رػػ اا  دركػش األمػػة كيفيػة الثفػػاظ 

اسػػػػتطازش  ف تػػػػ دي زمػػػػييـ  تػػػػ جيييـ  االسػػػػتفادة مػػػػنيـ 
رسالتيا ري الثياةب  يمثؿ التحاق رػي  ي مجتمػع الرصػيد 
الثليلي مف الل ي الحترية  العنصر األكثر  ىميػة  ثي يػة 

 (.8ب ص4082ري زممية التأطيط لممستلحؿب )رن افب 
رالتػػحاق رػػي كػػؿ  مػػة يمثػػؿ زم دىػػا الفلػػري  قمحيػػا النػػاحض 

لت ييػػػر رػػػي كػػػؿ  يػػػدىا الل يػػػة التػػػي تحنػػػي  تثمػػػي  ىػػػـ  قػػػ د ا
المجتمعػػاش لمػػا يتمتعػػ ف حػػو مػػف ثماسػػة  اكػػاا  ثػػق الم ػػامرة 

ب 4084 التجديػػػػد كمػػػػا  نيػػػػـ  ىػػػػـ زناصػػػػر اإلنتػػػػان )الجعػػػػقب 
Net.) 

رمرثمػػة التػػحاق ىػػي رتػػرة انحعػػاب المػػاؿ  التطمعػػاش ثيػػب 
تتػ ى  طم ثػػاش اإلنسػاف نثػػ  حنػاا مسػػتلحمو  ثياتػو  يفكػػر رػػي 

أصػػػػػيتو  مكانتػػػػػو رػػػػػي تػػػػػأميف متطمحػػػػػاش معيتػػػػػتوب  تكػػػػػ يف ت
 (ب82ب ص4004المجتمع)الصفارب 

 تأسيسا زمي الػؾ رالتػحاق يتػكؿ تػريثة ااش  ىميػة 
كحػػػري رػػػي  ي مجتمػػػع لنسػػػاني لمػػػا ثحػػػاه ا  مػػػف طاقػػػاش 
تجعمو  كثر قاحمية لمتز د حالمعررة  الأحرة   كثر قدرة زمػي 
تثمؿ المسه ليةب ألنيـ رهة زمرية تتسـ حالل ة  اللدرة زمي 

 النتػػاطب كمػػا  نيػػا الفهػػة التػػي يكػػاد حنا ىػػا النفسػػي العمػػؿ 
 الثلػػاري  ف يكػػ ف مكػػتمل زمػػي نثػػ  يمكنيػػا مػػف التكيػػؼ 
 الت ارػػػػؽ  االنػػػػدمان  المتػػػػاركة الفعالػػػػة حػػػػالمجتمعب رنػػػػل 
زما تتسـ حو مف مر نةب  ىـ دزامة يعتمد زمييا المجتمع 
رػػػي رسػػػـ سياسػػػاش اسػػػتثمار جيػػػ د التػػػحاق حػػػو مػػػف  جػػػؿ 

 (.3ب ص4007حناا)مثمدب التنمية  ال
 ي نػػذ الجيػػاز المركػػزي لمتعحهػػة  اإلثصػػاا  ف نسػػحة 

( سػػػػػنة حم ػػػػػش 47-86التػػػػػحاق رػػػػػي الفهػػػػػة العمريػػػػػة مػػػػػف)
%( مػف لجمػالي 43.4( ممي ف نسػمة حنسػحة)40.5ث الي)

% لنػػػػػػاب( زمػػػػػػي 26.7% اكػػػػػػ رب 38.8زػػػػػػدد السػػػػػػكاف)
)الجيػػػػػػاز 4083مسػػػػػػت ي الجمي ريػػػػػػة  الػػػػػػؾ  رلػػػػػػا  لتلػػػػػػارير

(ب  لػالؾ تػ لي 4083ة العامػة  اإلثصػااب المركزي لمتعحه
الد لة اىتماما أاصػا لتمحيػة اثتياجػاتيـ المأتمفػة  ال قػ ؼ 

زمػػػػػي المتػػػػػاكؿ التػػػػػي تػػػػػ اجييـ  طػػػػػرح الثمػػػػػ ؿ المناسػػػػػحة 
 لمعالجتيا.

 ي اجػػػػػو التػػػػػحاق متػػػػػكلش متعػػػػػددة منيػػػػػا مػػػػػا يتصػػػػػؿ 
حصثتو   نفسيتو  منيػا متػكلتو االجتمازيػة  االقتصػادية 

يا ما يتعمؽ حظػر ؼ تثصػيمو  زممػوب  منيػا  الثلاريةب  من
متػػػكلش قيادتػػػو  ت جييػػػو  الػػػنلص رػػػي الػػػؾ كمػػػا  كيفػػػاب 
 غيػػػر الػػػؾ مػػػف المتػػػكلش التػػػي تػػػ ثر رػػػي ثيػػػاتيـ تػػػأثيرا 

ب 4007نػػػػأما رػػػػي كػػػػؿ مػػػػف الريػػػػؼ  الثنػػػػرب)المداحب 
 (3ص

 تتنػػػػػػػػػػػ ع المتػػػػػػػػػػػكلش حتنػػػػػػػػػػػ ع السػػػػػػػػػػػياؽ االجتمػػػػػػػػػػػازي 
اىر المتصػمة  االقتصادي  السياسي الاي تػدرس ريػو الظػ  

حالتػػحاقب  رػػي ظػػؿ ىػػاه األ نػػاع المت يػػرة  مػػا يصػػاثحيا 
مف ىجـ  سريع لمتكن ل جيػا العصػرية  صػحذ ىنػاؾ العديػد 
مػػػف المتػػػكلش التػػػي تػػػ ثر زمػػػي المجتمػػػع ككػػػؿ  أاصػػػة 
زمػػػي رهػػػة التػػػحاق رػػػي صػػػ رة العجػػػز ال انػػػذ لػػػدييـ رػػػي 
كيفيػػػػة تػػػػ رير االثتياجػػػػاش األساسػػػػية  النػػػػر رية  تثليػػػػؽ 

لمعيتػػػي  التػػػي تػػػأتي رػػػي ملػػػدمتيا الػػػز ان  تكػػػ يف األمػػػف ا
 (.2ب ص4007األسرةب)مثمدب 

 يعتحػػػر الػػػز ان حمثاحػػػة اللنػػػاة التػػػرزية لتكػػػ يف األسػػػرةب 
تػػػػحاع الثاجػػػػاش المأتمفػػػػة ألررادىػػػػا حتػػػػكؿ يلػػػػره التػػػػرع   اع
 المجتمػػعب  نتيجػػة لمت يػػراش التػػي تػػيدىا المجتمػػع ازدادش 

متػػػػكلش متػػػػكلش الػػػػز ان  أاصػػػػة حػػػػيف التػػػػحاق منيػػػػا 
اجتمازيػػػػػػػػة تتمثػػػػػػػػؿ رػػػػػػػػي المظيػػػػػػػػر االجتمػػػػػػػػازي الكػػػػػػػػااق 
رىػػاؽ المتلػػدـ لمػػز ان حتػػر ط  المصػػث ق حثػػق الظيػػ ر  اع
تعجيزيػػػػة  ناتجػػػػة زػػػػف مظػػػػاىر اجتمازيػػػػة مػػػػف قحػػػػؿ  ىػػػػؿ 
الفتػػػػاةب  غيػػػػاق اللػػػػيـ  المعػػػػايير الصػػػػثيثة كػػػػالنظر للػػػػي 
الطحلػػػػاش ال نيػػػػػة حػػػػدال مػػػػػف النظػػػػػر للػػػػي اليػػػػػدؼ االسػػػػػمي 

سػػػػرة رػػػػي ت زيػػػػة  حناهيػػػػا  تػػػػرحيتيـ لمػػػػز انب  غيػػػػاق د ر األ
زػػداد األحنػػاا  زمػػي تثمػػؿ المسػػه لية  تفيػػـ معنػػي الػػز ان  اع
لمليػػاـ حيػػاا الػػد ر.  مػػا المتػػكلش االقتصػػادية رتتمثػػؿ رػػي 
ارتفاع تكاليؼ الز انب  زيادة معدالش الحطالة  زدـ  جػ د 
رػػرص زمػػؿ ثليليػػة  مػػاـ التػػحاقب  الم ػػاالة رػػي الميػػ رب 

لماديػػػػػة لمتػػػػػحاقب  الرغحػػػػػة رػػػػػي لقامػػػػػة  زيػػػػػادة المتطمحػػػػػاش ا
ثفلش الز ان الحاىظة  تراا األثاب الفػاأر.  المتػكلش 
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النفسػػية التػػي تتمثػػؿ رػػي رلػػداف الثلػػة حػػالنفسب  الأػػ ؼ مػػف 
الطلؽب  الفتؿ ري العلقػاش الز جيػة ممػا يأمػؽ ر اسػق 
نفسية لدييـ  تصػ راش أاطهػة زػف الػز ان كػؿ الػؾ تػكؿ 

ييـ قحػػػؿ الز انب)اللاسػػػـب نػػػ  ط  متػػػكلش زديػػػدة تػػػ اج
 (5: 3ب ص ص 4080

 نظػػػػرا ألف التػػػػحاق اليػػػػـ  يعػػػػيش متػػػػاكؿ ناتجػػػػة زػػػػف 
ال اقع االجتمازي الاي ي جد ريػوب األمػر الػاي ال يسػتطيع 
معػػو التػػػحاق رػػػي ظػػػؿ الظػػػر ؼ االقتصػػػادية  االجتمازيػػػة 
الراىنػػػػػػػة  ف يثلػػػػػػػؽ  حسػػػػػػػط اثتياجاتػػػػػػػو المتػػػػػػػر زة  ىػػػػػػػ  

اا انحثلش  ىمية ىاا ( ل836ب ص 4004الز ان)الأ ليب 
الحثػػب لم قػػ ؼ زمػػي  ىػػـ المتػػكلش التػػي ت اجػػو التػػحاق 

 الملحؿ زمي الز ان   نع ملترثاش لم اجيتيا.
 أىداف البحث

ييػػػػدؼ الحثػػػػب حصػػػػفة رهيسػػػػية للػػػػي دراسػػػػة متػػػػكلش 
التحاق الملحؿ زمي الػز ان حلريػة كفػر تيػدة حمثارظػة كفػر 

 التيم  ينحثؽ منو األىداؼ الفرزية التالية:
التعػػػػرؼ زمػػػػي المتػػػػكلش االجتمازيػػػػة  االقتصػػػػادية  -8

 النفسػػػية التػػػي ت اجػػػو التػػػحاق الملحػػػؿ زمػػػي الػػػز ان 
 حلرية كفر تيدة.

دراسة العلقاش االرتحاطية حيف المتكلش المدر سػة  -4
 كؿ مػف المت يػراش المسػتلمة التاليػة: السػفب  الثالػة 
التعميميػػػةب  ثجػػػـ األسػػػرةب  الػػػدأؿ التػػػيري لألسػػػرةب 

ت ي المعيتػػػػػػػػػةب  ثجػػػػػػػػػـ الثيػػػػػػػػػازة الزرازيػػػػػػػػػةب  مسػػػػػػػػػ
  الطم حب  االنفتاح الج راريب  التعرض اإلزلمي.

الكتػػػػؼ زػػػػف الفػػػػر ؽ حػػػػيف التػػػػحاق المحثػػػػ ثيف ريمػػػػا  -3
يتعمػػػؽ حالمتػػػكلش المدر سػػػة تحعػػػا لكػػػؿ مػػػف النػػػ عب 

  الثالة العمميةب  المينةب  الثيازة الزرازية.
لمتػػكلش دراسػػة ملترثػػاش التػػحاق المحثػػ ثيف لثػػؿ ا -2

 التي ت اجييـ قحؿ الز ان.
 
 

 الفروض البحثية

لتثليػػػؽ اليػػػدراف الثػػػاني  الثالػػػب لمحثػػػب   رلػػػا لطحيعػػػة 
المت يػػػراش المسػػػػتلمة المدر سػػػػة  مكػػػػف صػػػػياغة الفرنػػػػييف 

 الحثثييف التالييف:
يت قػػع الفػػػرض الحثثػػػي األ ؿ  جػػػ د زلقػػػة ارتحاطيػػػة  -8

حػػػػػػػػػػػػػػػػيف متػػػػػػػػػػػػػػػػكلش التػػػػػػػػػػػػػػػػحاق الملحػػػػػػػػػػػػػػػػؿ زمػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 النفسػػػػػػػػػػػػية(  - اإلقتصػػػػػػػػػػػػادية –ازيػػػػػػػػػػػػةالز ان)اإلجتم

كمت يػػراش تاحعػػة  كػػؿ مػػف السػػفب  الثالػػة التعميميػػةب 
 ثجػػػػـ األسػػػػرةب  الػػػػدأؿ التػػػػيري لألسػػػػرةب  مسػػػػت ي 
المعيتػػػػػػػػةب  ثجػػػػػػػػـ الثيػػػػػػػػازة الزرازيػػػػػػػػةب  الطمػػػػػػػػ حب 
 االنفتػػاح الج رارػػيب  التعػػرض اإلزلمػػي كمت يػػراش 

 مستلمة كؿ زمي ثده.
د رر ؽ معن ية حيف يت قع الفرض الحثثي الثاني  ج   -4

التػػػػحاق المحثػػػػػ ثيف ريمػػػػػا يتعمػػػػػؽ حالمتػػػػػكلش التػػػػػي 
تػػػ اجييـ قحػػػؿ الػػػز ان  رلػػػا لكػػػؿ مػػػف النػػػ عب  الثالػػػة 

 العمميةب  المينةب  الثيازة الزرازية.
 لمتثلػػػػؽ مػػػػف ىػػػػااف الفرنػػػػاف سػػػػ ؼ يػػػػتـ اأتحػػػػار  

 الفرض اإلثصاهي المناظر لكؿ منيما.
 اإلطار النظري واالستعراض المرجعي:

صع حة ري تثديد  انذ لمفيـ  التحاق  يرجػع  ىناؾ
الػػػػػؾ ألسػػػػػحاق كثيػػػػػرة متن زػػػػػة  ىميػػػػػا اأػػػػػتلؼ األىػػػػػداؼ 
المنتػػػ دة مػػػف  نػػػع التعريػػػؼب  تحػػػايف المفػػػاىيـ  األركػػػار 
العامػػة التػػي يلػػـ  زمييػػا التثميػػؿ السػػيك ل جي  االجتمػػازي 

( 42ب ص 8776الاي يأدـ تمؾ األىداؼ.)زحػد اللػادرب 
ب 4004لياا المفيـ  رتري الأػ لي) لياا تعددش التعريفاش

(  ف التػػػػحاق يمثمػػػػ ف رهػػػػة زمريػػػػة تتسػػػػـ حتعػػػػدد 808ص 
الصػػفاش  اللػػدراش االجتمازيػػػة  النفسػػية المتميػػزة  تأتمػػػؼ 
حدايػػػػػة ىػػػػػاا الفهػػػػػة  نيايتيػػػػػا العمريػػػػػة حػػػػػاأتلؼ األ نػػػػػاع 
االجتمازية  االقتصادية  الثلارية الساهدة ري المجتمع.  ما 

كر  ف التحاق مرثمة يك ف ( ريا464ب ص 4002مثمد)
رييػػا اإلنسػػاف مسػػتعدا  قػػادرا زمػػي تلحػػؿ اللػػيـ  المعتلػػػداش 
 األركػػار  الممارسػػاش الجديػػدة التػػي تمكنػػو مػػف العػػيش رػػي 
المجتمػػػػػػػع  التفازػػػػػػػؿ مػػػػػػػع األرػػػػػػػراد  الجمازػػػػػػػاش.  تعػػػػػػػرؼ 

( التحاق حأنو مرثمة نمػ  معينػة 405ب ص 4088زىراف)
انتلاليػة مػف الطف لػة تميز رهة مف األرػراد  ىػي حمثاحػة رتػرة 
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للػي الرج لػة الكاممػة حمسػػه لياتيا  اسػتللليتيا  ينطحػؽ ىػػاا 
( زػػػػػػػػاـ.  يأمػػػػػػػػص 43-83زمػػػػػػػػي الفهػػػػػػػػة العمريػػػػػػػػة مػػػػػػػػف)

( للي  ف التحاق ثالػة    ظػاىرة 256ب ص 4084قنيحر)
تنتػػػػػأ كمثصػػػػػمة لتفازػػػػػؿ  تكامػػػػػؿ ز امػػػػػؿ حي ل جيػػػػػة مػػػػػع 

سػػػػنة(  30-43أصػػػػاهص نفسػػػػية  تتػػػػرا ح  زمػػػػارىـ حػػػػيف)
العػػرؼ يصػػػؿ حػػو للػػي سػػػف األرحعػػيف  ىػػي الفتػػػرة غيػػر  ف 

التػػي يكػػ ف رييػػا الفػػرد رػػي كامػػؿ لياقتػػو الجسػػمانية  يصػػؿ 
 رييا للي قمة النن  العلمي. 

 ي اجػػػػػػو التػػػػػػحاق الملحػػػػػػؿ زمػػػػػػي الػػػػػػز ان العديػػػػػػد مػػػػػػف 
المتكلشب  زندما تتثدب زف ىاه المتكلش ر ننا نعنػي 

حاق رػي حالؾ تمؾ الم اقؼ  الثاالش التي يلؼ  ماميا التػ
ثيرة  ثرن  يعجز ف زف م اجيتيا حمفردىـ مما يلمؿ مػف 
رػػػػػػػػازميتيـ  ثيػػػػػػػػ يتيـ  يػػػػػػػػ ثر زمػػػػػػػػي لنتػػػػػػػػاجيـ   د ارىػػػػػػػػـ 
االجتمازيةب  تتمثؿ  ىـ ىاه المتكلش رػي الحطالػةب  قمػة 
دمػػػػاف اإلنترنػػػػػش  رػػػػرص العمػػػػؿب  زيػػػػادة   قػػػػاش الفػػػػراغب  اع
 التػػع ر حالعزلػػػة  االغتػػػراق حػػيف  رػػػراد األسػػػرةب  انأفػػػاض 

لمكانػػػة االقتصػػػادية  االجتمازيػػػة لألسػػػرةب  انتتػػػار الفلػػػر ا
 تػػػدني ن زيػػػة الثيػػػاة التػػػي يعيتػػػ نياب  زػػػدـ اللػػػدرة زمػػػي 
الز ان  تك يف  سرة الرتفاع تكاليفو  غيرىا مف المتػكلش 

 التي يعان ف منيا قحؿ الز ان.
 ت نذ حعض الدراساش  ف التػحاق ي اجػو العديػد مػف 

اصػػػة قحػػػؿ الػػػز ان رفػػػي الصػػػع حاش  المتػػػكلش  حصػػػفة أ
(  تػػارش للػػي  ف الحطالػػة كانػػش رػػي 4000دراسػػة زراحػػي)

ملدمػػة المتػػكلش التػػي يعػػاني منيػػا التػػحاق الريفػػي يمييػػا 
نعؼ المرتحاش  غلا المعيتة ثـ متػكمة ارتفػاع تكػاليؼ 
الػػػز ان رمتػػػكمة  قػػػش الفػػػراغ   أيػػػرا المتػػػاجراش األسػػػرية. 

د العديػػد ( رلػػد ت صػػمش للػػي  جػػ  4008 مػػا دراسػػة أميػػؿ)
مف المتكلش التي يعاني منيا التحاق الريفي كانش زمي 
الترتيق المتكلش االقتصاديةب  الثلاريةب  النفسػيةب   أيػرا 
المتػػػكلش االجتمازيػػػة. رػػػي ثػػػيف  سػػػفرش دراسػػػة األمانػػػة 

( زػػػػػػف ترتيػػػػػػػق 4002العامػػػػػػة لمنتػػػػػػدي التنميػػػػػػػة الحتػػػػػػرية)
 المتػػكلش االجتمازيػػػة التػػػي تأػػػص التػػػحاق رػػػي المرثمػػػة

سػػػػػػنة(  رلػػػػػػا لتػػػػػػدتيا رػػػػػػي المتػػػػػػكلش  30-86العمريػػػػػػة)
االقتصادية ثـ السياسية رالتعميميػة رالثلاريػة   أيػرا النفسػية 

 االجتمازيػػة  تمثمػػش  ىػػـ المتػػكلش التػػي ت اجػػو التػػحاق 
حصػػػػفة زامػػػػة رػػػػي ارتفػػػػػاع تكػػػػاليؼ الػػػػز انب  تػػػػأأر سػػػػػف 
الػػػز انب  انثػػػراؼ التػػػحاق  تعػػػاطي المأػػػدراش.  ت صػػػمش 

( للػػػي  ف تػػػأأر سػػػف الػػػز ان  صػػػحذ 4083)دراسػػػة السػػػناد
مػػػػػػف  حػػػػػػرز المتػػػػػػكلش التػػػػػػي ت اجػػػػػػو مأتمػػػػػػؼ الطحلػػػػػػاش 
االجتمازيػػة   ف  ىػػـ  سػػحاق العن سػػة ىػػي ارتفػػاع تكػػاليؼ 
الػػز ان  نفلاتػػو الحاىظػػةب  صػػع حة الثصػػ ؿ زمػػي مسػػكف 
الرتفػػاع قيمتػػو  ارتفػػاع اإليجػػاراشب  غػػلا الميػػ ر  تػػحكة 

طالػػػػة   ف  جػػػػد  جيػػػػاز العػػػػر سب رنػػػػل زػػػػف متػػػػكمة الح
العمؿ رالراتق ال يكفي لحناا  سػرة  زمػي التػحاق االنتظػار 

 لجمع المير  تكاليؼ الز ان الحاىظة.
 األسموب البحثي

 أواًل: المصطمحات اإلجرائية:
 الشباب:-0

يلصػػػد حيػػػـ رػػػح ىػػػاا الحثػػػب الفهػػػة العمريػػػة التػػػح تمتػػػد 
زامػػػا( مػػػف الجنسػػػيف الػػػاك ر  االنػػػاب الػػػايف 33-86حػػػيف)

ريػػػػػػة كفػػػػػػر تيػػػػػػدة مثارظػػػػػة كفػػػػػػر التػػػػػػيم  ال يػػػػػػر يلمػػػػػ ف حل
 متز جيف   رح مرثمة الأط حة.

 مستوى المعيشة:-7
يلصػػػد حػػػو مسػػػت ا الثيػػػاة التػػػح تثياىػػػا  سػػػرة التػػػحاق 
المحث ثيف مف ثيب ثالة المسكف  ما يثت ية مف األجيزة 
المنزلية  تـ قياس ثالة المسكف حممكيتو  مادة الحناا  زدد 

ما األجيزة المنزلية رلد تػـ ثسػاق الط احؽ  ن ع األرنية  
زػػدد األجيػػػزة التػػح تث زىػػػا األسػػرة  جمعػػػش الػػدرجاش رػػػح 
كػػػؿ الجزهيػػػاش السػػػاحلة لتعحػػػر زػػػف مسػػػت ا المعيتػػػة لكػػػؿ 

 محث ب.
 الطموح:-3

 يلصػػػػد حػػػػو المػػػػاؿ  األىػػػػداؼ  التطمعػػػػاش المسػػػػتلحمية 
التح يرغق التحاق المحث ثيف ال ص ؿ للييا ثتػح يمكػنيـ 

قتصادا  رنػؿ  تػـ قياسػو مػف تثليؽ مست ا لجت مازح  اع
زحػػػاراش  جمعػػػش الػػػدرجاش لكػػػؿ محثػػػ ب لتعحػػػر  6أػػػلؿ 

 زف درجة الطم ح.
 اإلنفتاح الجغرافى:-4
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 يلصػػد حػػو درجػػة تػػردد التػػحاق المحثػػ ثيف زمػػح اللػػرا 
المجا رةب   المركز التاحع لو اللريةب   اللػاىرة  اإلسػكندريةب 

حملياس مك ف   مثارظاش  أراب   د ؿ  أرا  تـ قياسو 
حنػػػ د  جمعػػػش الػػػدرجاش لكػػػؿ محثػػػ ب لتعحػػػر زػػػف  3مػػػف 

 درجة اإلنفتاح الج رارح.
 التعرض اإلعالمى:-5

 يلصػػد حػػو درجػػة تعػػرض التػػحاق المحثػػ ثيف ل سػػاهؿ 
اإلزػػػػػػػػلـ المأتمفػػػػػػػػة مثػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػماع الراديػػػػػػػػ ب  متػػػػػػػػاىدة 
التميفزي فب  قػرااة الصػثؼ  تصػفذ اإلنترنػش  تػـ قياسػو 

 جمعػػػػػػش الػػػػػػدرجاش لكػػػػػػؿ حنػػػػػػ د  2حمليػػػػػػاس مكػػػػػػ ف مػػػػػػف 
 محث ب لتعحر زف درجة التعرض اإلزلمح.

 مشكالت الشباب المقبل عمى الزواج:-6
 يلصػد حيػػا العلحػػاش  الع اهػػؽ اإلجتمازيػػة  اإلقتصػػادية 
 النفسػػػية التػػػح ت اجػػػو التػػػحاق الملحمػػػيف زمػػػح الػػػز ان  تػػػـ 
قياسػػيا حعػػدد مػػف العحػػاراش لكػػؿ نػػ ع مػػف  نػػ اع المتػػكلش 

درجػػاش كػػؿ نػػ ع زمػػح ثػػدة لتعحػػر زػػف المدر سػػة  جمعػػش 
 درجة معاناة المحث ب لكؿ ن ع مف المتكلش.

 ثانيًا: منطقة وعينة البحث:
تػػػػـ تثديػػػػد مركػػػػز سػػػػيدي سػػػػالـ حمثارظػػػػة كفػػػػر التػػػػيم 
كمجػػػػاؿ ج رارػػػػيب  اأتيػػػػرش قريػػػػة كفػػػػر تيػػػػدة إلجػػػػراا ىػػػػاا 
الحثػػػػبب  تمثمػػػػش تػػػػاممة الحثػػػػب رػػػػي جميػػػػع التػػػػحاق مػػػػف 

 الػػػػػايف تتػػػػػرا ح  زمػػػػػارىـ مػػػػػا الجنسػػػػػيف المليمػػػػػيف حاللريػػػػػة 
( سنة  لـ يسحؽ ليـ الػز ان   غيػر متػز جيف 33-86حيف)

  رػػػي مرثمػػػة الأط حػػػةب  تػػػـ اأتيػػػار زينػػػة زتػػػ اهية حعػػػد 
مفػػػردة مػػػف كػػػؿ  53تلسػػػيـ اللريػػػة ألرحعػػػة قطازػػػاش ح اقػػػع 

قطػػػػاع مػػػػػف التػػػػحاق الػػػػػاك ر  اإلنػػػػاب رحمػػػػػ  ثجػػػػـ العينػػػػػة 
 منيـ جميعا. مفردة  تـ استيفاا الحياناش 300المستيدرة 

 
 

 ثالثًا :أدوات جمع البيانات:
لستأدـ اإلستحياف حالملاحمة التأصية رح جمع حياناش 
تتممش اإلستمارة زمح ثلثة  قساـ  ريما يمح  الحثب  اع

 ت نيذ لكؿ قسـ  كيفية اللياس لكؿ منيا:
 :  اتتمؿ زمح ثلثة زتر س اال   ىح:القسم األول

ر المحثػػ ب ألقػػرق : تػػـ قياسػػو حعػػدد سػػن اش زمػػالسننن-8
 سنة ميلدية  قش جمع الحياناش.

(  ىػػػػػح درجػػػػػاش 8(  األنثػػػػػح)4:  زطػػػػػح اكػػػػػر)الننننننوع-4
 ترميزية.

( تعمػيـ د ف 8: زطح المحث ب  مػح) الحالة التعميمية-3
(  تعميـ 4( تعميـ جامعح)3( تعميـ مت سط)2المت سط)

 (.5ر ؽ جامعح)
:  يلصػػػد حيػػػا زػػػدد  رػػػراد  سػػػرة المحثػػػ ب حجنننم األسنننرة-2

الػػػايف يليمػػػ ف معػػػأ رػػػح مسػػػكف  اثػػػد  يعيتػػػ ف ثيػػػاة 
قتصػػػػػادية متػػػػػتركة  قػػػػػش جمػػػػػع الحيانػػػػػاش  لجتمازيػػػػػة  اع

  يعحر زنو حليمة رقمية.
 زطػػػػح المحثػػػػ ب درجػػػػاش ترميزيػػػػة   الحالننننة العمميننننة:-3

 (.8(  ال يعمؿ)4يعمؿ)
: زطػػػػػػػح المحثػػػػػػػ ب الػػػػػػػاا يعمػػػػػػػؿ م ظػػػػػػػؼ  الميننننننننة-4

 (.8(    زماؿ ثرة)4حالثك مة)
:   يلصػد حػو لجمػالح اإليػراداش لألسرة الدخل الشيرى-5

النلديػػة ألسػػرة المحثػػ ب ملػػدرا  حالجنيػػو المصػػرا  قػػػش 
 جمع الحياناش   يعحر زنو حليمة رقمية.

:تػػـ قياسػػو مػػف أػػلؿ ثالػػة المسػػكف مسننتوى المعيشننة-6
 ثيػػػػػػازة األجيػػػػػػزة المنزليػػػػػػة  كانػػػػػػش تفاصػػػػػػيؿ الليػػػػػػاس 

 كالتالح: 
 ( 4: ممكيػػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػػكف: ممػػػػػػػػػػػؾ)حالنننننننننننة المسنننننننننننكن-أ

 (8ليجار) 
( طػػػػػ ق 4مػػػػػادة حنػػػػػاا المسػػػػػػكف: طػػػػػ ق  ثمػػػػػر  أرسػػػػػانة)

 (8لحف)
( د ر 4(  د ريػػػػػػف)3زػػػػػػدد الط احػػػػػػؽ:  كثػػػػػػر مػػػػػػف د ريػػػػػػف)

 (8 اثد)
 (8(  سمنش)4( حلط زادا)3األرنية: سيراميؾ)

:  تػػػـ تثديػػػد زػػػدد األجيػػػزة المنزلينننة األجينننزة حينننازة-ب
المنزليػػػػػة   زطػػػػػح لكػػػػػؿ جيػػػػػاز درجػػػػػة تناسػػػػػق الليمػػػػػة 

 المادية لو.
 جمعش الدرجاش رح كػؿ مػا سػحؽ مػف جزهيػاش ليكػ ف 

 النات  معحرا  زف مست ا المعيتة لكؿ محث ب.
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  زطيػػػػػش الػػػػػدرجاش الترميزيػػػػػة  ت جػػػػػد :الحينننننازة الزراعينننننة -9
 .(8( ال ت جد ثيازة)4ثيازة)

: يلصػػد حػػو مػػا تثػػ زه األسػػرة حجننم الحيننازة الزراعيننة-80
يمػػػو مػػػف  رض زرازيػػػة ملػػػدرا  حػػػالليراط   يعحػػػر زنػػػو حل

 رقمية. 
 3زحػػػاراش منيػػػا  6: تػػػـ قياسػػػو مػػػف أػػػلؿ الطمنننوح -88

سػػمحية  كانػػش لسػػتجاحة المحثػػ ب  3زحػػاراش ليجاحيػػة  
غيػػر  -مثايػػد -زمػػح مليػػاس ثلثػػح مكػػ ف مف)م ارػػؽ

( درجػػػػػػػة زمػػػػػػػح 3ب4ب8م ارػػػػػػػؽ(   زطيػػػػػػػش الػػػػػػػدرجاش)
الترتيػػػق لمعحػػػاراش اإليجاحيػػػة  العكػػػس لمعحػػػاراش السػػػمحية 

صػػػؿ زمييػػػا كػػػؿ محثػػػ ب  تػػػـ جمػػػع الػػػدرجاش التػػػح ث
لتعحػػػػػر زػػػػػف الدرجػػػػػة الكميػػػػػة لمطمػػػػػ حب  كانػػػػػش الليمػػػػػة 

 ( درجة.42-6النظرية تترا ح حيف) 
زحػػػاراش  3:تػػػـ قياسػػػو مػػػف أػػػلؿ اإلنفتننناح الجغرافنننى -84

 كانػػش لسػػتجاحة المحثػػ ب زمػػح مليػػاس رحػػازح مكػػ ف 
مف)داهمػػػػػػػػػػػػا ب  ثيانػػػػػػػػػػػػاب نػػػػػػػػػػػػادرا ب ال(   زطيػػػػػػػػػػػػش ليػػػػػػػػػػػػا 

تيػػػػق  تػػػػـ جمػػػػع (درجػػػػة زمػػػػح التر 2ب3ب4ب8الػػػػدرجاش)
الػػػدرجاش التػػػح ثصػػػؿ زمييػػػا كػػػؿ محثػػػ ب لتعحػػػر زػػػف 
الدرجػػػػػػة الكميػػػػػػة لانفتػػػػػػاح الج رارػػػػػػحب  كانػػػػػػش الليمػػػػػػة 

 ( درجة.40-3النظرية تترا ح حيف)
زحػاراش  2:  تػـ قياسػة مػف أػلؿ التعرض اإلعالمنى -83

 كانػػش لسػػتجاحة المحثػػ ب زمػػح مليػػاس رحػػازح مكػػ ف 
يػػػػػػػػػػػػش ليػػػػػػػػػػػػا مف)داهمػػػػػػػػػػػػا ب  ثيانػػػػػػػػػػػػاب نػػػػػػػػػػػػادرا ب ال(   زط

(درجػػػة زمػػػح الترتيػػػق   تػػػـ جمػػػع 2ب3ب4ب8الػػػدرجاش)
الػػػدرجاش التػػػح ثصػػػؿ زمييػػػا كػػػؿ محثػػػ ب لتعحػػػر زػػػف 
الدرجػػػػػة الكميػػػػػة لمتعػػػػػرض اإلزلمػػػػػحب  كانػػػػػش الليمػػػػػة 

 ( درجة.84-2النظرية تترا ح حيف)
:  اتػػػػػتمؿ زمػػػػػح المتػػػػػكلش التػػػػػح ت اجػػػػػو القسنننننم الثنننننانى

تثديػدىا التحاق المحث ثيف الملحميف زمح الػز ان  التػح تػـ 
 رح ثلثة  ن اع  ىح:

: تـ قياسيا حمليػاس مكػ ف مػف المشكالت اإلجتماعية-0
 حنػػد  كانػػش اإلسػػتجاحة مػػف ألؿ)حدرجػػة كحيػػرةب 86

حدرجػػػػػة نػػػػػعيفة(   زطيػػػػػش ليػػػػػا  حدرجػػػػػة مت سػػػػػطةب
( درجػػػػػة زمػػػػػح الترتيػػػػػق  جمعػػػػػش 3ب4ب8الػػػػػدرجاش)

الػػػػدرجاش لكػػػػؿ محثػػػػ ب رػػػػح درجػػػػة لجماليػػػػة تعكػػػػس 
كلش اإلجتمازيػػػةب  كانػػػش درجػػػة المعانػػػاة مػػػف المتػػػ

( درجػػػػػػة تػػػػػػـ 32-86الليمػػػػػة النظريػػػػػػة تتػػػػػػرا ح حػػػػػيف)
( 47-86تلسػػػػيميا للػػػػح ثػػػػلب مسػػػػت ياش مػػػػنأفض)

( 32-23( درجػػػةب مرتفػػػع)24-30درجػػػةب مت سػػػط)
 درجة.

: تـ قياسػيا حمليػاس مكػ ف مػف المشكالت اإلقتصادية-7
 حنػػد  كانػػش اإلسػػتجاحة مػػف ألؿ)حدرجػػة كحيػػرةب 83

ة نػػػػػعيفة(   زطيػػػػػش ليػػػػػا حدرجػػػػػ حدرجػػػػػة مت سػػػػػطةب
( درجػػػػػة زمػػػػػح الترتيػػػػػق  جمعػػػػػش 3ب4ب8الػػػػػدرجاش)

الػػػػدرجاش لكػػػػؿ محثػػػػ ب رػػػػح درجػػػػة لجماليػػػػة تعكػػػػس 
درجػػػة المعانػػػاة مػػػف المتػػػكلش اإلقتصػػػادية  كانػػػش 

( درجػػػػػػة تػػػػػػـ 23-83الليمػػػػػة النظريػػػػػػة تتػػػػػػرا ح حػػػػػيف)
( 42-83تلسػػػػيميا للػػػػح ثػػػػلب مسػػػػت ياش مػػػػنأفض)

 (23-34( درجػػػةب مرتفػػػع)33-43درجػػػةب مت سػػػط)
 درجة.

 6:تػـ قياسػيا حمليػاس مكػ ف مػف  المشكالت النفسية-3
حنػػػػ د   كانػػػػش اإلسػػػػتجاحة مػػػػف ألؿ)حدرجػػػػة كحيػػػػرةب 
حدرجػػػػػة مت سػػػػػطةب حدرجػػػػػة نػػػػػعيفة(   زطيػػػػػش ليػػػػػا 

( درجػػػػػة زمػػػػػح الترتيػػػػػق  جمعػػػػػش 3ب4ب8الػػػػػدرجاش)
الػػػػدرجاش لكػػػػؿ محثػػػػ ب رػػػػح درجػػػػة لجماليػػػػة تعكػػػػس 

مػة درجة المعانػاة مػف المتػكلش النفسػية  كانػش اللي
(  درجة  تـ تلسيميا للح 42-6النظرية تترا ح حيف)

( درجػػػػػػػػػػػةب 84-6ثػػػػػػػػػػػلب مسػػػػػػػػػػػت ياش  مػػػػػػػػػػػنأفض)
 ( درجة.42-40( درجةب مرتفع)87-83مت سط)
تػػتمؿ زمػح ملترثػاش التػحاق المحثػػ ثيف القسنم الثالنث :  اع

 لثؿ المتكلش التح ت اجييـ قحؿ الز ان.
محثػ ب  40زمػح   Pre –Test تـ لجراا لأتحار محػدهي

التػػحاق الملحػػؿ زمػػح الػػز ان مػػف الجنسػػيف  ال يك نػػػ ا  مػػف
مػف  رػػراد العينػػة حػػؿ مػػف أارجيػػا  لكػػف مػػف نفػػس التػػاممةب 
  جريػػػش التعػػػديلش زمػػػح صػػػياغة حعػػػض األسػػػهمة  الحنػػػ د 
قحؿ تعميميا زمح المحثػ ثيف رػح صػ رتيا النياهيػة لتثليػؽ 

  ىداؼ الحثب.
 رابعا: المتغيرات البحثية:



Alex. J. Agric. Sci.                                                                        Vol. 61, No. 6, pp. 839-854, 2016 (Arabic) 

 945 

اتػػػتمؿ الحثػػػب زمػػػي ثػػػلب زتػػػر المتغينننرات المسنننتقمة: 
مت يػػػػرا مسػػػػتلل  ىػػػػي: السػػػػفب  النػػػػ عب  الثالػػػػة التعميميػػػػةب 
 ثجػػـ األسػػرةب  الثالػػة العمميػػةب  المينػػةب  الػػدأؿ التػػيري 
لألسػػرةب  مسػػت ي المعيتػػةب   جػػ د ثيػػازة زرازيػػةب  ثجػػـ 
الثيػػاة الزرازيػػةب  الطمػػ حب  االنفتػػاح الج رارػػيب  التعػػرض 

 اإلزلمي.
يمثػػػػؿ المت يػػػػر التػػػػاحع رػػػػي ىػػػػاا الحثػػػػب ع: المتغيننننر التنننناب

متػػكلش التػػحاق الملحػػؿ زمػػي الػػز ان  التػػي تػػـ تثديػػػدىا 
رػػػي ثػػػلب  نػػػ اع ىػػػي المتػػػكلش االجتمازيػػػة  المتػػػكلش 

 االقتصادية  المتكلش النفسية.
 خامسًا: األساليب اإلحصائية:

اسػػػػػػػػػػتأدمش العديػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػف األسػػػػػػػػػػاليق  االأتحػػػػػػػػػػاراش 
كراريػػػػةب  النسػػػػحة المه يػػػػةب اإلثصػػػػاهية مثػػػػؿ الت زيعػػػػاش الت

 معامػػػؿ االرتحػػػاط الحسيط)حيرسػػػ ف(ب  اأتحػػػار "ش" لعػػػرض 
  تثميؿ الحياناش.

 النتائج البحثية ومناقشتيا
يمكػػػػف زػػػػرض  ىػػػػـ النتػػػػاه   رلػػػػا ألىػػػػداؼ الحثػػػػب مرتحػػػػة 

 كالتالي:
 أواًل: وصف عينة البحث:

( ت زيع التحاق المحث ب الملحؿ زمي 8يعرض جد ؿ)
هص التأصػػػػية  يتنػػػػذ مػػػػف نتػػػػاه  الػػػػز ان  رلػػػػا لمأصػػػػا

%( تتػػػػرا ح 67.5الجػػػػد ؿ  ف غالحيػػػػة التػػػػحاق المحثػػػػ ثيف)
( سػػػنةب  تتلػػػارق نسػػػحة الػػػاك ر 47-86 زمػػػارىـ مػػػا حػػػيف)

 اإلناب حما يلارق النصؼ لكػؿ منيمػا حالعينػةب   كثػر مػف 
%( ثاصػػػميف زمػػػي م ىػػػؿ جػػػامعيب   كثػػػر 46.3الثمثػػػيف)

 4-3مػف %( يترا ح زػدد  رػراد  سػرىـ 36.3مف النصؼ)
%( 48.4%( مػػػنيـ يعممػػػ فب  قراحػػػة الثمثػػػيف)33 رػػػرادب  )

%( 64يعممػػػػ ف  زمػػػػاؿ ثػػػػرةب   كثػػػػر مػػػػف  رحعػػػػة  أمػػػػاس)
مػػنيـ الػػدأؿ التػػيري ألسػػرىـ مػػنأفض    مت سػػطب   كثػػر 

%( مسػػػػت ي المعيتػػػػة ألسػػػػرىـ مت سػػػػطب 33مػػػػف النصػػػػؼ)
%( ال تث ز  سرىـ  رض زرازيةب   قػؿ 43 قراحة الثمثيف)

%( ثجـ الثيازة الزرازية ألسرىـ 24.5قميؿ مف النصؼ)
%( الطمػػػ ح 60.3صػػ يرب  مػػا يزيػػد زػػف  رحعػػة  أمػػاس)

%( كػػػػػاف 56لػػػػػدييـ مرتفػػػػػعب   كثػػػػػر مػػػػػف ثلثػػػػػة  رحػػػػػازيـ)

( 45.3االنفتاح الج راري ليـ مت سطاب   كثر مػف الثمثػيف)
 .يتعرن ف ل ساهؿ اإلزلـ حدرجة مت سطة

ثانيننننًا: وصننننف نتننننائج مشننننكالت الشننننباب المقبننننل عمنننني 
 لزواج:ا
 المشكالت االجتماعية: -0

حاستعراض المتػكلش االجتمازيػة التػي ت اجػو التػحاق 
( 4الملحؿ زمي الز ان زينة الحثبب ت نذ حياناش جد ؿ)

 ف  كثػػر حنػػ د المتػػكلش االجتمازيػػة التػػي ت اجػػو التػػحاق 
الملحػػػػؿ زمػػػػي الػػػػز ان حدرجػػػػة كحيػػػػرة ىػػػػي صػػػػع حة اأتيػػػػار 

ق   الفتػػػاة لتثليػػػػؽ تػػػريؾ الثيػػػاة المناسػػػقب  طمػػػػ ح التػػػا
مسػػت ي معػػيف قحػػؿ الػػز انب  ررػػض الفتػػاه السػػكف مػػع  ىػػؿ 

%ب 56%ب 60(ب ثيػػػب اكرىػػػا 3ب 4ب 8التػػػاق)زحاراش 
% مف التػحاق المحثػ ثيف زمػي الترتيػق. رػي ثػيف  ف 53

ىنػػػػاؾ ثػػػػلب متػػػػكلش اجتمازيػػػػة ت اجػػػػو التػػػػحاق حدرجػػػػة 
نػػػعيفة  ىػػػي رػػػرض األسػػػرة تػػػأص معػػػيف زمػػػي التػػػاق 

اؿ الحػػػػػاا لمتػػػػػاق   الفتػػػػػاة الملحػػػػػؿ زمػػػػػي   الفتػػػػػاةب  انفصػػػػػ
الػػػز انب  ررػػػض األىػػػؿ الػػػز ان مػػػف أػػػارن العاهمػػػة)زحاراش 

%ب 44.4%ب 30.5( ثيػػػػػػػػػػػػػػػػػب اكرىػػػػػػػػػػػػػػػػػا 86 ب85ب 84
% مػػػػػف التػػػػػحاق المحثػػػػػ ثيف زمػػػػػي الترتيػػػػػق. حينمػػػػػا 84.3

كانػػػػش حليػػػػة حنػػػػ د المتػػػػكلش االجتمازيػػػػة ت اجػػػػو التػػػػحاق 
 حدرجة مت سطة.

الملحػػػؿ زمػػػي الػػػز ان  لتثديػػػد مسػػػت ي معانػػػاة التػػػحاق 
زينة الحثب مف المتكلش االجتمازية التي ت اجييـب رلد 

%( مػػػػػػػػػػف التػػػػػػػػػػحاق 4(  ف)3  نػػػػػػػػػػثش نتػػػػػػػػػػاه  جػػػػػػػػػػد ؿ)
المحثػػػػ ثيف مسػػػػت ي معانػػػػاتيـ مػػػػف المتػػػػكلش االجتمازيػػػػة 

                        التي ت اجييـ قحؿ الز ان كاف منأفناب
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 : توزيع استجابات أفراد العينة البحثية وفقا لممشكالت االجتماعية التي تواجييم قبل الزواج7جدول
 البنود )المشكالت االجتماعية(

 
 بدرجة ضعيفة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة

 % عدد % عدد % عدد
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 صع حة اأتيار تريؾ الثياة المناسق. -8
 ق    الفتاة لتثليؽ مست ي معيف قحؿ الز ان.طم ح التا -4
 ررض الفتاة السكف مع  ىؿ التاق. -3
 اتتراط ز ان الكحار قحؿ الص ار. -2
 رلداف الثلة حيف التحاق حسحق كثرة االأتلط حيف الجنسييف. -3
 مرض     راة العاهؿ  تثمؿ مسه لية األسرة. -4
 اتتراط ز ان الحناش قحؿ الاك ر. -5
 الفتاة ري تثمؿ مسه لية األسرة. متاركة -6
 ررض األىؿ لمينة التاق المتلدـ لمز ان. -7

 العاداش  التلاليد التي تمنع تعارؼ التاق حالفتاة قحؿ الز ان. -80
 رىف الم ارلة زمي الز ان حر ي  ثد  رراد األسرة. -88
 اىتماـ األىؿ حال نع المادي لمتاق  كثر مف األألؽ. -84
 / الفتاة حمست ي ثياة معيف ال يرغق ري ت يره.تمسؾ التاق -83
 زدـ تلحؿ  سرة التاق لمفتاة    العكس. -82
 لصرار األىؿ زمي  ف يعمؿ التاق ح ظيفة ثك مية. -83
 ررض األسرة تأص معيف زمي التاق / الفتاة. -84
 انفصاؿ  حاا التاق/الفتاة الملحؿ زمي الز ان -85
 عاهمة.ررض األىؿ الز ان مف أارن ال -86

420 
432 
487 
854 
854 
846 
843 
837 
832 
838 
827 
824 
843 
887 
885 
74 
46 
27 

60 
56 
53 

36.4 
36.4 
34 

32.3 
33 

38.3 
30.3 
27.4 
26.5 
28.4 
37.4 
37 

30.5 
44.4 
84.3 

36 
34 
24 
44 
62 
73 
34 
62 
43 
54 
22 
24 
808 
884 
880 
42 
802 
25 

84.5 
84 

83.3 
40.5 
46 

38.5 
85.3 
46 

48.5 
43.3 
82.5 
83.3 
33.5 
36.5 
34.5 
48.3 
32.5 
83.5 

44 
30 
33 
44 
20 
35 
63 
35 
68 
53 
805 
806 
52 
43 
53 
822 
846 
402 

5.3 
80 

88.5 
40.5 
83.3 
84.3 
46.3 
87 
45 

42.3 
33.5 
34 

42.5 
48.5 
42.3 
26 

24.5 
46 

%( مسػػػت ي معانػػػاتيـ 42 ثيف) مػػػا يزيػػػد زػػػف ثمثػػػي المحثػػػ
%( مسػػػػػػػت ي 32كػػػػػػػاف مت سػػػػػػػطاب  ثػػػػػػػ الي الثمػػػػػػػب مػػػػػػػنيـ)

 معاناتيـ كاف مرتفعا.
 تتػػػػػير ىػػػػػاه النتػػػػػاه  للػػػػػي  ف ال الحيػػػػػة العظمػػػػػي مػػػػػف 

%( مسػػت ي 76التػػحاق الملحػػؿ زمػػي الػػز ان زينػػة الحثػػب)
معانػػػاتيـ مػػػف المتػػػكلش االجتمازيػػػة التػػػي تػػػ اجييـ قحػػػؿ 

 الز ان كاف مت سطا   مرتفعا.
: توزينننع أفنننراد العيننننة البحثينننة وفقنننا لمسنننتوي 3دولجننن

المعاننناة مننن المشننكالت االجتماعيننة التنني تننواجييم 
 قبل الزواج

 % العدد الفئات
 درجة( 47-86منأفض)
 درجة( 24-30مت سط)
 درجة( 32-23مرتفع)

4 
874 
804 

4 
42 
32 

 800 300 المجم ع
 المشكالت االقتصادية: -7

دية التػي ت اجػو التػحاق حاستعراض المتكلش االقتصػا
( 2الملحؿ زمي الز ان زينة الحثػب ت نػذ حيانػاش جػد ؿ)

 ف  كثػػر حنػػ د المتػػكلش االقتصػػادية التػػي ت اجػػو التػػحاق 
الملحؿ زمي الز ان حدرجة كحيرة ىي ارتفػاع  سػعار األثػاب 
 األد اش المنزليػػةب  قمػػة رػػرص العمػػؿب  الم ػػاالة رػػي قيمػػة 

جػراااش التػحكة  الميػر  المػ أرب  ارتفػ اع تكػاليؼ رسػـ   اع
الز انب  متاركة التػحاق رػي نفلػاش األسػرةب  زػدـ انتظػاـ 

%ب 50.5%ب 54.5%ب 56.5الػػػػػػػػدأؿب ثيػػػػػػػػب اكرىػػػػػػػػا 
% مػػػػػف التػػػػػحاق المحثػػػػػ ثيف زمػػػػػي 45.3%ب 46%ب 50

الترتيػػػػقب حينمػػػػا حليػػػػة حنػػػػ د المتػػػػكلش االقتصػػػػادية ت اجػػػػو 
 التحاق الملحؿ زمي الز ان زينة الحثب حدرجة مت سطة.

لتثديػػػد مسػػػت ي معانػػػاة التػػػحاق الملحػػػؿ زمػػػي الػػػز ان   
زينة الحثب مف المتكلش االقتصادية التي ت اجييـب رلد 

%( مػػػػػػػف التػػػػػػػحاق 4.5(  ف)3  نػػػػػػػثش نتػػػػػػػاه  جػػػػػػػد ؿ)
المحثػػػ ثيف مسػػػػت ي معانػػػػاتيـ مػػػػف المتػػػػكلش االقتصػػػػادية 

%( 44التػػػػػػي تػػػػػػ اجييـ قحػػػػػػؿ الػػػػػػز ان كػػػػػػاف منأفنػػػػػػاب  )
كثػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػػػػػت ي معانػػػػػػػػػػػػػاتيـ كػػػػػػػػػػػػػاف مت سػػػػػػػػػػػػػطاب   

 %( مست ي معاناتيـ كاف مرتفعا.58.3الثمثيف)
 تتػػػػػير النتػػػػػاه  للػػػػػػي  ف غالحيػػػػػة التػػػػػحاق المحثػػػػػػ ثيف 

%( مسػػػت ي معانػػػاتيـ مػػػف المتػػػكلش االقتصػػػادية 75.3)
 .التي ت اجييـ قحؿ الز ان كاف مرتفعا   مت سطا

 المشكالت النفسية: -3
حاسػػػػتعراض المتػػػػكلش النفسػػػػية التػػػػي ت اجػػػػو التػػػػحاق 

( 4زمي الز ان زينة الحثػب ت نػذ حيانػاش جػد ؿ) الملحؿ
 ف  كثػػػػر حنػػػػػ د المتػػػػكلش النفسػػػػػية التػػػػي ت اجػػػػػو التػػػػػحاق 

ىمػػػا انعػػػداـ الثلػػػة حػػػيف  الملحػػػؿ زمػػػي الػػػز ان حدرجػػػة كحيػػػرة
التػػػػػحاق نتيجػػػػػة اسػػػػػتأداـ  سػػػػػاهؿ الت اصػػػػػؿ االجتمػػػػػازيب 
 التػػػػػػػع ر حػػػػػػػالأ ؼ مػػػػػػػف تثمػػػػػػػؿ مسػػػػػػػه لية الػػػػػػػز ان رػػػػػػػي 

% مػػػػػػػف التػػػػػػػحاق 58%ب 54المسػػػػػػػتلحؿب ثيػػػػػػػب اكرىمػػػػػػػا 
المحث ثيف زمي الترتيقب ري ثػيف  ف ىنػاؾ متػكمة نفسػية 
 اثدة ت اجو التحاق حدرجػة نػعيفة  ىػي التػع ر حكراىيػة 
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%ب  مػػػػػا حػػػػػاقي حنػػػػػ د 48.5الجػػػػػنس الأػػػػػر ثيػػػػػب اكرىػػػػػا 
 المتكلش النفسية ر نيا ت اجو التحاق حدرجة مت سطة.

 لتثديػػػد مسػػػت ي معانػػػاة التػػػحاق الملحػػػؿ زمػػػي الػػػز ان 
الحثػػػب مػػػف المتػػػكلش النفسػػػية التػػػي تػػػ اجييـب رلػػػد  زينػػػة

%( مػػػػػػػف التػػػػػػػحاق 4.3(  ف)5  نػػػػػػػثش نتػػػػػػػاه  جػػػػػػػد ؿ)
المحثػػ ثيف مسػػت ي معانػػاتيـ مػػف المتػػكلش النفسػػية التػػي 
تػػػػػػػػ اجييـ قحػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػز ان كػػػػػػػػاف منأفنػػػػػػػػاب   كثػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف 

%( مسػػػػت ي معانػػػػاتيـ كػػػػاف مت سػػػػطاب  مػػػػا 33.5نصػػػفيـ)
 مرتفعا.%( مست ي معاناتيـ كاف 36يزيد زف ثمثيـ)

 تتير ىاه النتاه  للي  ف غالحية التحاق الملحػؿ زمػي 
%( مسػػػػػت ي معانػػػػػاتيـ مػػػػػف 73.5الػػػػػز ان زينػػػػػة الحثػػػػػب)

المتكلش النفسية التي ت اجييـ قحؿ الػز ان كػاف مت سػطا 
   مرتفعا.

 : توزيع استجابات أفراد العينة البحثية وفقا لممشكالت االقتصادية التي تواجييم قبل الزواج4جدول
 البنود )المشكالت االقتصادية(

 
 بدرجة ضعيفة بدرجة متوسطة كبيرة بدرجة
 % عدد % عدد % عدد

 ارتفاع  سعار األثاب  األد اش المنزلية. -8
 قمة ررص العمؿ. -4
 الم االة ري قيمة التحكة  المير  الم أر. -3
جراااش الز ان. -2  ارتفاع تكاليؼ رسـ   اع
 نفلاش األسرة. متاركة التاق/ الفتاة ري -3
 زدـ انتظاـ الدأؿ. -4
 ارتفاع ليجار  ماكف ثفلش الأط حة  الزراؼ. -5
 ارتفاع  سعار ليجار المساكف. -6
 المحال ة ري قيمة ملحس العر س. -7

 كثرة المتطمحاش المادية ألىؿ العر س. -80
 صع حة الثص ؿ زمي اللر ض. -88
 انتتار االستيلؾ الترري ري المجتمع. -84
 الفلر  تدني مست ي معيتة األسرة. -83
 الم االة ري اليدايا  الم اسـ رترة الأط حة. -82
 ارتفاع تكاليؼ الفثص الطحي قحؿ الز ان. -83

434 
430 
484 
480 
402 
404 
874 
865 
864 
864 
864 
852 
843 
837 
886 

56.5 
54.5 
50.5 
50 
46 

45.3 
42 

44.3 
44 
44 

40.5 
36 
33 
33 

37.3 

33 
37 
43 
34 
58 
45 
54 
44 
63 
53 
27 
53 
53 
67 
63 

86.3 
83 
48 

85.3 
43.5 
44.3 
43.3 
40.5 
45.5 
42.3 
84.3 
43 
43 

47.5 
45.5 

7 
38 
43 
36 
46 
38 
34 
38 
38 
28 
47 
38 
40 
34 
77 

3 
80.3 
6.3 
84.5 
6.3 
80.3 
80.5 
85 

80.3 
83.5 
43 
85 
40 

85.3 
33 

 اة من المشكالت االقتصادية التي تواجييم قبل الزواجتوزيع أفراد العينة البحثية وفقا لمستوي المعان :5جدول
 % العدد الفئات

 درجة( 42-83منأفض )
 درجة( 33-43مت سط )
 درجة( 23-34مرتفع )

6 
56 
482 

4.5 
44 

58.3 
 800 300 المجموع
 : توزيع استجابات أفراد العينة البحثية وفقا لممشكالت النفسية التي تواجييم قبل الزواج6جدول

 
 ود )المشكالت االقتصادية(البن

 
 بدرجة

 كبيرة 
بدرجة 
 متوسطة

 بدرجة
 ضعيفة 

 % عدد % عدد % عدد
 انعداـ الثلة حيف التحاق نتيجة استأداـ  ساهؿ الت اصؿ االجتمازي -8
 التع ر حالأ ؼ مف تثمؿ مسه لية الز ان ري المستلحؿ. -4
 الأ ؼ مف الز ان لكثرة ثاالش الطلؽ حيف المتز جيف. -3
 األزماش النفسية الناتجة زف رتؿ زلقاش ساحلة. -2
 التردد  نعؼ الثلة حالنفس زند اأتيار تريؾ الثياة. -3
 الأ ؼ مف المتكلش األسرية حعد الز ان. -4
 لثساس الفتاة حالأ ؼ لتأأر الز ان. -5
 التع ر حكراىية الجنس الأر. -6

446 
483 
836 
834 
834 
823 
824 
34 

54 
58 

34.5 
34 

30.5 
25.5 
25.3 
85.3 

22 
37 
36 
64 
74 
67 
66 
43 

82.5 
83 

87.3 
45.3 
34 

47.5 
47.3 
48 

46 
26 
62 
44 
34 
46 
5 

863 

7.3 
84 
46 

40.5 
85.3 
44.4 
43.3 
48.5 

: توزينننع أفنننراد العيننننة البحثينننة وفقنننا لمسنننتوي 7جننندول
المعاننناة مننن المشننكالت النفسننية التنني تننواجييم قبننل 

 الزواج

 % العدد الفئات
 درجة( 84-6)فضمنأ

 درجة( 87-83)مت سط
 درجة( 42-40)مرتفع

87 
845 
882 

4.3 
33.5 
36 

 800 300 المجموع
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مما سحؽ تحيف  ف التحاق الملحؿ زمي الز ان يعاني 
مف جميع المتكلش المدر سة االجتمازية  االقتصادية 

%ب 75.3%ب 76 النفسية حدرجة مرتفعة   مت سطة)
ي المتكلش االجتمازية %(زمي الترتيق.   ف  ق  73.5

التي يعاني منيا التحاق ىي اأتيار تريؾ الثياة 
المناسقب  طم ح التاق    الفتاة لتثليؽ مست ي معيف 
قحؿ الز انب  ررض الفتاة السكف مع  ىؿ التاق.  ما 
 ق ي المتكلش االقتصادية ريي ارتفاع  سعار األثاب 

ة ري قيمة  األد اش المنزليةب  قمة ررص العمؿب  الم اال
جراااش  التحكة  المير  الم أرب  ارتفاع تكاليؼ رسـ   اع
الز انب  متاركة التحاق ري نفلاش األسرةب  زدـ انتظاـ 

 الدأؿ.
 كانػػش  قػػري المتػػكلش النفسػػية ىػػي انعػػداـ الثلػػة حػػيف 
التػػػػػحاق نتيجػػػػػة اسػػػػػتأداـ  سػػػػػاهؿ الت اصػػػػػؿ االجتمػػػػػازيب 
 التػػػػػػػع ر حػػػػػػػالأ ؼ مػػػػػػػف تثمػػػػػػػؿ مسػػػػػػػه لية الػػػػػػػز ان رػػػػػػػي 
المسػػػتلحؿب األمػػػػر الػػػػاي ي كػػػػد زمػػػي تػػػػدة معانػػػػاة التػػػػحاق 
الملحػػؿ زمػػي الػػز ان مػػف متػػكلش متعػػددة  متن زػػة تثػػ ؿ 

 حينو  حيف تثليؽ ىدؼ االرتحاط  الز ان الرسمي.
ثانيننننا: العالقننننات االرتباطيننننو بننننين المتغيننننرات المسننننتقمة 

 ومشكالت الشباب المقبل عمي الزواج:

الحسيط)حيرسػػ ف(  حاسػػتعراض نتػػاه  معػػاملش االرتحػػاط
حػػػػػيف المت يػػػػػراش المسػػػػػتلمة المدر سػػػػػة  متػػػػػكلش التػػػػػحاق 

(  جػػػ د 6الملحػػػؿ زمػػػي الػػػز ان يتنػػػذ مػػػف حيانػػػاش جػػػد ؿ)
حػػيف  0.03زلقػػة ارتحاطيػػو زكسػػية  معن يػػة زنػػد مسػػت ي 

مت ير ثجـ األسرة  المتكلش االقتصادية لمتػحاق الملحػؿ 
. مػػع المتػػكلش 0.08زمػػي الػػز ان  طرديػػة زنػػد مسػػت ي 

لنفسية. كمػا تحػيف  جػ د زلقػة ارتحاطيػو زكسػية  معن يػة ا
حػػػػيف مت يػػػػر الػػػػدأؿ التػػػػيري لألسػػػػرة  0.08زنػػػػد مسػػػػت ي 

مػػػػػػػع المتػػػػػػػكلش  0.03 المتػػػػػػػكلش االقتصػػػػػػػادية  زنػػػػػػػد 
النفسػػػية. كمػػػا اتنػػػذ  جػػػ د زلقػػػة زكسػػػية  معن يػػػة زنػػػد 

حػػػيف مت يػػػر مسػػػت ي المعيتػػػة  المتػػػكلش  0.08مسػػػت ي 
لمتكلش النفسػية. كمػا تحػيف مع ا 0.03االقتصادية  زند 

 0.08 ج د زلقة ارتحاطيو زكسية  معن ية زند مسػت ي 
حػػػيف مت يػػػر ثجػػػـ الثيػػػازة الزرازيػػػة  كػػػؿ مػػػف المتػػػكلش 
االقتصػػػادية  النفسػػػية.  ريمػػػا يتعمػػػؽ حػػػالطم ح رلػػػد اتنػػػذ 

حينػػػو  0.03 جػػػ د زلقػػػة زكسػػػية  معن يػػػة زنػػػد مسػػػت ي 
طرديػػػػػػة  حػػػػػػيف المتػػػػػػكلش االجتمازيػػػػػػة  كانػػػػػػش العلقػػػػػػة 

حينو  حيف المتكلش النفسية.  0.08 معن ية زند مست ي 
كما  ظيرش النتاه   ج د زلقة ارتحاطيػو طرديػة  معن يػة 

حػػػػػػػيف مت يػػػػػػر التعػػػػػػرض اإلزلمػػػػػػػي  0.08زنػػػػػػد مسػػػػػػت ي 
 . المتكلش االجتمازية لمتحاق الملحؿ زمي الز ان

المستقمة المدروسة ودرجة معاناة الشنباب المبحنوثين : قيم معامالت االرتباط البسيط)بيرسون( بين المتغيرات 8 جدول
 من المشكالت االجتماعية واالقتصادية والنفسية التي تواجييم

 قيم معامالت االرتباط البسيط )بيرسون( المتغيرات المستقمة
 المشكالت النفسية المشكالت االقتصادية المشكالت االجتماعية

 السف
 الثالة التعميمية

 ثجـ األسرة
 دأؿ التيري لألسرة ال

 مست ي المعيتة
 ثجـ الثيازة الزرازية

 الطم ح
 االنفتاح الج راري

 التعرض اإلزلمي 

-0.84 
-0.84 
-0.066 

0.060 
0.048 

-0.034 
-0.832* 
-0.003 

0.847** 

-0.088 
-0.024 
-0.830* 
-0.435** 
-0.448** 
-0.437** 

0.004 
-0.066 

0.035 

0.020 
-0.084 

0.840** 
-0.838* 
-0.840** 
-0.842** 

0.847** 
-0.803 

0.027 
 0.03* معن ي زند المست ي االثتمالي  0.08** معن ي زند المست ي االثتمالي 

ىػػػاه النتػػػاه  للػػػي  نػػػو حزيػػػادة الػػػدأؿ التػػػيري  تتػػػير  
لألسػػػػػرة  مسػػػػػت ي المعيتػػػػػة  الثيػػػػػازة الزرازيػػػػػة) ي حزيػػػػػادة 

سػػية الع امػػؿ االقتصػػادية( تلػػؿ المتػػكلش االقتصػػادية  النف

لمتػػحاق الملحػػػؿ زمػػػي الػػػز ان ثيػػػب  نػػػو حزيػػػادة دأػػػؿ  سػػػر 
التحاق  مست ي معيتتيـ  زيادة الثيػازة الزرازيػة تسػتطيع 
األسػػػػػرة مسػػػػػازدة  حناهيػػػػػا زمػػػػػي تػػػػػ رير متطمحػػػػػاش الػػػػػز ان 
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 المسػػػػاىمة رػػػػي لزػػػػداد  ترتيػػػػق مسػػػػكف الز جيػػػػة  ال رػػػػاا 
حالمتطمحاش الكثيػرة ألسػرة العػر سب كمػا تتػير النتػاه  للػي 

حزيػػػػػادة الطمػػػػػ ح تلػػػػػؿ المتػػػػػكلش االجتمازيػػػػػة  تزيػػػػػد   نػػػػػو
المتػػػػػػػكلش النفسػػػػػػػيةب كمػػػػػػػا تحػػػػػػػيف  نػػػػػػػو حزيػػػػػػػادة التعػػػػػػػرض 
اإلزلمػػػػي لمتػػػػحاق المحثػػػػ ب الملحػػػػؿ زمػػػػي الػػػػز ان تػػػػزداد 
المتػػػػػكلش االجتمازيػػػػػة  رحمػػػػػا يرجػػػػػع الػػػػػؾ للػػػػػي اقتحػػػػػاس 
التػػػػحاق سػػػػم كياش   سػػػػاليق معيتػػػػية مػػػػف أػػػػلؿ  سػػػػاهؿ 

اداش  التلاليػػػػد  الثلارػػػػػة اإلزػػػػلـ تتعػػػػارض مػػػػع اللػػػػػيـ  العػػػػ
السػػػػػػػاهدة األمػػػػػػػر الػػػػػػػاي يسػػػػػػػازد زمػػػػػػػي كثػػػػػػػرة المتػػػػػػػكلش 
االجتمازيػػػة مػػػع  رػػػراد المجتمػػػع المثػػػيطب كمػػػا  نػػػو حزيػػػادة 
ثجـ األسرة تزداد المتكلش النفسػية لمتػحاق الملحػؿ زمػي 
الػػػػز ان نظػػػػرا لمػػػػا تعانيػػػػو األسػػػػر كحيػػػػرة العػػػػدد مػػػػف تػػػػ رير 

 متطمحاش الثياة المأتمفة ألررادىا.
بعنننا: نتنننائج اختبنننار ت الختبنننار معنوينننة الفنننرو  بنننين را

الشننباب عينننة البحننث فيمننا يتعمنن  بالمشننكالت التنني 
تننواجييم قبننل الننزواج عننند تصنننيفيم تبعننا لكننل مننن 

 النوع والحالة العممية والمينة والحيازة الزراعية:
( نتػػػػاه  اأتحػػػػاراش "ش" لمفػػػػر ؽ حػػػػيف 7ي نػػػػذ جػػػػد ؿ)

متػػكلش المدر سػػة زنػػد التػػحاق المحثػػ ثيف ريمػػا يتعمػػؽ حال
تصػػػنيفيـ تحعػػػا لممت يػػػراش الن زيػػػة األرحعػػػة )النػػػ ع  الثالػػػة 

العممية  المينة  الثيازة الزرازية( رفيمػا يتعمػؽ حػالن ع تحػيف 
حػػػػػيف  0.08  0.03 جػػػػػ د رػػػػػر ؽ معن يػػػػػة زنػػػػػد مسػػػػػت ي 

التػػػػحاق المحثػػػػ ثيف رػػػػي كػػػػؿ مػػػػف المتػػػػكلش االجتمازيػػػػة 
 ثيف الػاك ر.  مػا  االقتصادية  الؾ لصػالذ التػحاق المحثػ

حالنسػػحة لمثالػػة العمميػػة رلػػد تحػػيف  جػػ د رػػر ؽ معن يػػة زنػػد 
حػػػػػيف التػػػػػحاق المحثػػػػػ ثيف رػػػػػي المتػػػػػكلش  0.03مسػػػػػت ي 

االقتصادية لصالذ التحاق العاطػؿ زػف العمػؿ)ال يعمػؿ(ب 
 ريما يتعمؽ حالمينة تتير النتاه  للي  جػ د رػر ؽ معن يػة 

كػػػؿ مػػػف  حػػػيف التػػػحاق المحثػػػ ثيف رػػػي 0.03زنػػػد مسػػػت ي 
المتػػػػكلش االجتمازيػػػػة  النفسػػػػية لصػػػػالذ التػػػػحاق الػػػػايف 
يعمم ف م ظفيف حالثك مػةب كمػا تحػيف  جػ د رػر ؽ معن يػة 

حػػػيف التػػػحاق المحثػػػ ثيف رػػػي  0.08  0.03زنػػػد مسػػػت ي 
كػػػؿ مػػػف المتػػػكلش االجتمازيػػػة  االقتصػػػادية  رلػػػا ل جػػػ د 
ثيازة زرازية لصالذ التحاق الػايف ال تثػ ز  سػرىـ  رض 

 .زرازية
ممػػػػا سػػػػحؽ يتنػػػػذ  نػػػػو تػػػػزداد المتػػػػكلش االجتمازيػػػػة 
 االقتصػػادية لمتػػحاق الػػاك ر الملحمػػيف زمػػي الػػز ان حدرجػػة 
 كحػػػػػر مػػػػػف اإلنػػػػػاب  رحمػػػػػا يرجػػػػػع الػػػػػؾ لطحيعػػػػػة المجتمػػػػػع 

 المصري 

: نتائج اختبار "ت" الختبنار معنوينة الفنرو  بنين الشنباب عيننة البحنث فيمنا يتعمن  بالمشنكالت التني تنواجييم 9جدول
 الزواج عند تصنيفيم تبعا لكل من النوع, والحالة العممية, والمينة, والحيازة الزراعيةقبل 
 

المشكالت 
 المدروسة

 الحالة العممية النوع
 ت ال تعمل تعمل  ت إناث ذكور

 ع م ع م ع م ع م
 االجتمازية
 االقتصادية

 النفسية

23.8
7 

37.2
8 

87.8
8 

3.82 
2.64 
3.56 

24.87 
36.42 
87.46 

3.44 
4.48 
3.4 

8.443* 
4.572** 

-0.244 

23.0 
36.56 
87.83 

3.04 
3.47 
3.63 

24.33 
37.47 
87.45 

3.35 
3.64 
3.04 

8.802 
8.577* 

-0.337 

المشكالت 
 المدروسة

 الحالة العممية المين
 ت ال توجد حيازه توجد حيازة ت أعمال حره موظف حكومي

 ع م ع م ع م ع م
 االجتمازية
 االقتصادية

 نفسيةال

23.6
4 

36.2
8 

87.5
7 

2.56 
3.55 
3.70 

24.23 
37.08 
86.58 

3.88 
2.77 
3.57 

8.572* 
-0.472 

8.502* 

28.70 
35.23 
86.76 

2.34 
3.03 
3.44 

23.84 
37.66 
87.38 

3.56 
3.45 
3.28 

-4.044* 
-3.632** 

-0.533 
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 0.3* معن ي زند مست ي     0.8** معن ي زند مست ي 
تطمحػػػاش الػػػز ان زمػػػي التػػػحاق ثيػػػب تلػػػع غالحيػػػة  زحػػػاا  م

الاك ر  محال ة  ىؿ الفتاة ري المتطمحاش المادية المطم حػة 
األمػر الػاي يػػ دي للػي معانػػاة الػاك ر مػػف ىػاه المتػػكلش 

كمػػػػػا تتػػػػػير النتػػػػػاه  للػػػػػي  ف  حدرجػػػػػة  كحػػػػػر مػػػػػف اإلنػػػػػابب
المتػػػكلش االقتصػػػادية تػػػزداد حالنسػػػحة لمتػػػحاق المحثػػػ ثيف 

مػف التػحاق الػاي يعمػؿ  العاطميف زػف العمػؿ حدرجػة  كحػر
 ىػػػاا  مػػػر منطلػػػي ثيػػػب زػػػدـ  جػػػ د زمػػػؿ منػػػتظـ  دأػػػؿ 
ثاحػػػش يعػػػ ؽ التػػػاق زػػػف تػػػ رير المتطمحػػػاش  المسػػػتمزماش 
المطم حػػة لمػػز ان حاإلنػػارة للػػي ررػػض  ىػػؿ الفتػػاة ارتحػػاط 
احنػػػػػػتيـ حتػػػػػػاق ال يعمػػػػػػؿ. كمػػػػػػا تحػػػػػػيف زيػػػػػػادة المتػػػػػػكلش 
االجتمازيػػػػػػة  النفسػػػػػػية لمتػػػػػػحاق الػػػػػػايف يعممػػػػػػ ف مػػػػػػ ظفيف 

لثك مػػػة حدرجػػػة  كحػػػر مػػػف العػػػامميف حأزمػػػاؿ ثػػػرة  رحمػػػا حا
يرجع الؾ للي نعؼ األجر المادي مػف العمػؿ الثكػ مي 
حاإلنػارة للػػي اسػتنزاؼ معظػػـ  قػػش التػحاق نتيجػػة ل جػػ د 
م ازيػػػػػػد رسػػػػػػمية لمعمػػػػػػؿ الثكػػػػػػ مي. كمػػػػػػا  تنػػػػػػذ زيػػػػػػادة 
المتػػػػكلش االجتمازيػػػػة  االقتصػػػػادية لمتػػػػحاق المحثػػػػ ثيف 

ض زرازيػػػة زػػػف قرنػػػااىـ الػػػايف الػػػاي ال تثػػػ ز  سػػػرىـ  ر 
تثػػ ز  سػػرىـ  رنػػا زرازيػػة ثيػػب  ف  جػػ د ثيػػازة زرازيػػة 
يسازد األسر زمي ت رير حعض الدأؿ لمػا مػف أػلؿ حيػع 
المثاصػػػيؿ الزرازيػػػة    حيػػػع جػػػزا مػػػف الثيػػػازة لاا تطمػػػق 
األمػػػر لمسػػػازدة التػػػػحاق حاألسػػػرة زمػػػػي ال رػػػاا حمتطمحػػػػاش 

ايف تثػػػ ز  سػػػرىـ الػػػز ان  حالتػػػالي تلػػػؿ معانػػػاة التػػػحاق الػػػ
  رض زرازية مف المتكلش التي ت اجييـ قحؿ الز ان.

خامسنننا: مقترحنننات الشنننباب المبحنننوثين لحنننل المشنننكالت 
 التي تواجييم قبل الزواج:

حاستعراض ملترثاش التحاق زينة الحثب لثؿ 
المتكلش التي ت اجييـ قحؿ الز ان ت نذ حياناش 

لنث  (  ف االستجاحاش جااش مرتحة زمي ا80جد ؿ)
التالي: ت رير ررص زمؿ داهمة حأجر مناسق 

%(ب حناا الد لة مساكف حأسعار منأفنة 68لمتحاق)
%(ب تسييؿ لجراااش الثص ؿ زمي قر ض 50لمتحاق)

%(ب تأصيص الد لة 47) لعمؿ متر زاش ص يرة
 ماكف إلقامة ثفلش الأط حة  الز ان حأسعار رمزية 

لش ف مظاىر اإلسراؼ ري ثف%(ب الحعد ز44.3)
لجراااش تسجيؿ الز ان زمي %(ب تسييؿ 36.3)الز ان
أىمية الز ان  األسرة ري %(ب ت زية التحاق ح32)التحاق
%(ب ت زية التحاق حالثار السمحية 33.5)المجتمع

 %(.33لمطلؽ زمي األسرة  المجتمع)
 تتػػػػػير الحيانػػػػػاش السػػػػػاحلة للػػػػػي  ف  كثػػػػػر مػػػػػف نصػػػػػؼ 

يـ قحػػؿ الػػز ان التػػحاق المحثػػ ثيف يلػػر ف  ف ثػػؿ متػػكلت
تأتي زف طريؽ ت رير ررص العمؿ الداهمةب  حناا مسػاكف 
حأسػػعار منأفنػػة ليػػـب  تسػػييؿ لجػػراااش الثصػػ ؿ زمػػي 
اللػػر ضب  تػػ رير  مػػاكف إلقامػػة ثفػػلش الأط حػػة  الػػز ان 
حأسعار مأفنةب  الحعد زف مظاىر اإلسراؼ رػي ثفػلش 

 الز انب  تسييؿ لجراااش تسجيؿ الز ان زمييـ.
ف ىػػاه النتػػاه    ف جميػػع ملترثػػاش التػػحاق  يتنػػذ مػػ

لثػؿ متػكلتيـ قحػػؿ الػز ان تتعمػؽ حتػػ رير النػ اثح الماديػػة 
 الماليػػة التػػح تعػػد العػػاهؽ األ ؿ  مػػاـ تثليػػؽ  ىػػداريـ رػػح 
الز ان  تكػ يف األسػرةب األمػر الػاا يتطمػق نػر رة تػ رير 

 ررص العمؿ  الدأؿ المناسق ليـ. 

 ثين لحل المشكالت التي تواجييم قبل الزواج: مقترحات الشباب المبحو 01جدول
 % التكرارات المقترحات

 ت رير ررص زمؿ داهمة حأجر مناسق لمتحاق. -
 حناا الد لة مساكف حأسعار مأفنة لمتحاق. -
 تسييؿ لجراااش الثص ؿ زمي قر ض لعمؿ متر زاش ص يرة. -
 مزية.تأصيص الد لة  ماكف إلقامة ثفلش الأط حة  الز ان حأسعار ر  -
 الحعد زف مظاىر اإلسراؼ ري ثفلش الز ان. -
 تسييؿ لجراااش تسجيؿ الز ان زمي التحاق. -
 ت زية التحاق حأىمية الز ان  األسرة ري المجتمع. -
 ت زية التحاق حالثار السمحية لمطلؽ زمي األسرة  المجتمع -

423 
480 
405 
877 
853 
844 
805 
77 

68 
50 
47 

44.3 
36.3 
32 

33.5 
33 
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( للػػػػػػح  ف مثارحػػػػػػة 8777 قػػػػػػد ت صػػػػػػمش دراسػػػػػػة حركػػػػػػاش)
العػػػػاداش السػػػػيهة التػػػػح تػػػػ دا للػػػػح زيػػػػادة تكػػػػاليؼ الػػػػز ان 
كػػػػالمير  الحػػػػات رػػػػح ثفػػػػلش الػػػػز ان مػػػػف  ىػػػػـ ملترثػػػػاش 
المحثػػػػػػ ثيف لمثػػػػػػد مػػػػػػف متػػػػػػكلش التػػػػػػحاقب  رػػػػػػح دراسػػػػػػة 

( تحيف  ف ت رير المساكف  زدـ الم ػاالة رػح 4083السناد)
 تػػ رير رػػرص العمػػؿ لمتػػحاق مػػف  تكػػاليؼ الػػز ان  نفلاتػػو

 ىػػـ السػػحؿ لملنػػاا زمػػح المتػػكلش التػػح تػػ اجييـب كػػالؾ 
( زمػػػػح  ف رزايػػػػة التػػػػحاق 4082)  كػػػػدش دراسػػػػة مثمػػػػ د

ماديا   نفسيا  مف  ىـ ال سػاهؿ لمت مػق زمػح متػكلتيـ قحػؿ 
 .الز ان

 التوصيات
 استنادا إلي نتائج البحث يمكن التوصية بما يمي:

رػػرص زمػػؿ داهمػػة  حػػأج ر مناسػػحة  قيػػاـ الد لػػة حتػػ رير -8
لمتػػػػػػحاق لمسػػػػػػػازدتيـ زمػػػػػػػي م اجيػػػػػػػة  زحػػػػػػػاا الػػػػػػػز ان 

 المتعددة.
تتجيع التحاق زمػي لقامػة متػر زاش صػ يرة لتتػ يؿ  -4

 نفسيـ مف ألؿ تسييؿ الثص ؿ زمي قر ض حف اهػد 
 مأفنة  تيسير لجراااش السداد زمييـ.

الت سػػػع رػػػي لنتػػػاا مسػػػاكف حأسػػػعار مأفنػػػة لمتػػػحاق  -3
 ااش الثص ؿ زمييا. تسييؿ لجرا

تكػػ يف منظمػػاش تػػحاحية  ىميػػة ميمتيػػا تجميػػع التػػحاق  -2
 أمػػػؽ رػػػرص زمػػػؿ جمازيػػػة لم اجيػػػة متػػػكلتيـ قحػػػؿ 

 الز ان.
ت زيػػػة األسػػػرة حنػػػر رة الحعػػػد زػػػف مظػػػاىر الحػػػات رػػػي  -3

ثفػػػػػػلش الػػػػػػز ان  التأفيػػػػػػؼ مػػػػػػف المتطمحػػػػػػاش الماديػػػػػػة 
 كالتحكة  المير  الم أر لتيسير الز ان زمي التحاق.

لتػػػػحاق مػػػػف أػػػػلؿ  سػػػػاهؿ اإلزػػػػلـ المأتمفػػػػة ت زيػػػػة ا -4
حكيفيػػػػػة م اجيػػػػػة متػػػػػكلتيـ حأنفسػػػػػيـ   ىميػػػػػة الػػػػػز ان 

  األسرة  الثار السمحية لمطلؽ زمي الفرد  المجتمع.
 
لجػػػػراا المزيػػػػد مػػػػف الدراسػػػػاش التػػػػي تتنػػػػا ؿ متػػػػكلش  -5

التحاق الملحؿ زمي الز ان رػي منػاطؽ ج راريػة  أػرا 
ىػػاه المتػػكلش غيػر منطلػػة الحثػب لم قػػ ؼ زمػػي  ىػـ 
   نع آلية لمتعامؿ معيا  م اجيتيا.

 المراجع
األمانة العامة لمنتدي التنمية الحتػرية لمتػحاقب اثتياجػاش 
 متػػػػػكلش التػػػػػحاق رػػػػػي نػػػػػ ا المت يػػػػػراش العالميػػػػػةب 
المكتػػػػػػػػق الجػػػػػػػػامعي الثػػػػػػػػديبب اإلسػػػػػػػػكندريةب ينػػػػػػػػايرب 

 .م7114
الجعػػقب نارػػد سػػميمافب ترحيػػة التػػحاق زمػػي ثلارػػة الت ييػػرب 

مر ريلدلفيػػا الػػد لي السػػاحع زتػػر "ثلارػػة الت ييػػر"ب مػػ ت
 .م7107ن رمحرب  4-6

الأػػػػػػ ليب سػػػػػػنااب  زمػػػػػػة السػػػػػػكف  متػػػػػػاكؿ التػػػػػػحاقب دار 
 .م7117المعررة الجامعيةب 

السػػػػنادب جػػػػلؿ  ثمػػػػدب العن سػػػػة متػػػػكمة  ـ ثػػػػؿ "دراسػػػػة 
ميدانيػػػة" زمػػػي طمحػػػة الماجسػػػتير  زراة التعمػػػيـ العػػػاليب 

سػػػلميةب سمسػػػمة متػػػر ع جامعػػػة األمػػػاـ حػػػف سػػػع د اإل
 .م7103 زارة التعميـ لنتر  لؼ رسالة زمميةب 

الصػػػػػفارب ثسػػػػػػفب التػػػػػػحاق  تطمعػػػػػػاش المسػػػػػػتلحؿب الػػػػػػدار 
 .م7116العالمية لمنتر  الت زيعب 

اللاسػػـب ميػػػادة مصػػػطفيب المت يػػراش المسػػػه لة زػػػف تػػػأأر 
سػػػػف الػػػػز ان زنػػػػد التػػػػحاق  انعكاسػػػػاتو زمػػػػي ثيػػػػاتيـ 

كميػػة الداقب قسػػـ زمػػـ  االجتمازيػػةب رسػػالة ماجسػػتيرب
 .م7101االجتماعب جامعة زيف تمسب 

المػػػػػػداحب سػػػػػػماح زحػػػػػػد السػػػػػػلـب المتػػػػػػكلش االجتمازيػػػػػػة 
لمتحاق الريفي ري مركز كفر الزياش مثارظة ال رحيةب 

 .م7119رسالة دكت راهب كمية الزرازةب جامعة طنطاب 
أميػػؿب زررػػاف زيػػدافب متػػكلش التػػحاق الريفػػي رػػي ظػػؿ 

مازيػػػػػة الراىنػػػػػة  تصػػػػػ ر ملتػػػػػرح لػػػػػد ر الت يػػػػػراش االجت
طريلػػة أدمػػة الفػػرد مػػف أػػلؿ متػػر ع التنميػػة الريفيػػة 
المتكاممػػػػػة "تػػػػػػر ؽ" رػػػػػي م اجيتيػػػػػػاب مػػػػػ تمر الأدمػػػػػػة 

 .م7110االجتمازية الثاني زترب 
رنػػػػ افب  مػػػػػاني قطػػػػػق مثمػػػػػدب  زػػػػػي التػػػػػحاق حأسػػػػػم ق 
اأتيار تريؾ الثياة  زلقتو حاللدرة زمػي اتأػاا اللػرار 

ليةب رسػػػػػالة دكتػػػػػ راهب كميػػػػػة االقتصػػػػػاد  تثمػػػػػؿ المسػػػػػه  
 .م7104المنزليب جامعة المن ريةب 

زىػػػػػرافب سػػػػػناا ثامػػػػػدب الصػػػػػثة النفسػػػػػية  األسػػػػػرةب زػػػػػالـ 
 .م7100الكتاقب اللاىرةب 
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زحد اللادرب مثمد زلا الػديفب د ر التػحاق رػي التنميػةب 
 .م0998منتأة المعارؼب اإلسكندريةب 

ممتػػػػػػػػكلش زراحػػػػػػػػيب مثمػػػػػػػػ دب ر يػػػػػػػػة التػػػػػػػػحاق الريفػػػػػػػػي ل
االجتمازيػػة "دراسػػة ميدانيػػة زمػػي قريػػة ميػػش الثػػ رييف 
حمثارظػػػػة اللمي حيػػػػة"ب  زمػػػػاؿ النػػػػد ة السػػػػن ية السػػػػاحعة 
للسػػـ االجتمػػاعب كميػػة الداقب جامعػػة اللػػاىرةب لحريػػؿب 

 .م7111
قنيحػػػػرب أالػػػػد زحػػػػد الفتػػػػاح زمػػػػيب اليجػػػػرة غيػػػػر التػػػػرزية 
لمتػحاق الريفػػي "دراسػة زمػػي زينػػة مػف تػػحاق مثارظػػة 

من ريػػػة ح يطاليػػػا"ب مجمػػػة المن ريػػػة لمحثػػػ ب الزرازيػػػةب ال
ب 7 ب زػػػدد37كميػػػة الزرازػػػةب جامعػػػة المن ريػػػةب مجمػػػد 

 .م7107لحريؿ 
مثمػػػدب سػػػميـ تػػػعحاف سػػػميمافب التأطػػػيط لػػػدزـ الج انػػػق 
المسػػاىمة رػػي تكػػ يف اتجاىػػاش تػػحاق الجامعػػاش نثػػ  
العمػػػػػػؿ حاللطػػػػػػاع الأػػػػػػاصب مجمػػػػػػة دراسػػػػػػاش الأدمػػػػػػة 

ب السننادس عشننراإلنسػػانيةب العػػدد  االجتمازيػػة  العمػػـ 
 .م7114الجزا األ ؿب 

مثمػػػدب تػػػر ؽ سػػػامي زمػػػيب الع امػػػؿ المجتمعيػػػة المػػػ ثرة 
زمػػي تعػػدد  تػػكاؿ الػػز ان غيػػر الرسػػمي لػػدي التػػحاقب 
رسػػػػػػػالة التػػػػػػػحاقب رسػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػتيرب كميػػػػػػػة الأدمػػػػػػػة 
االجتمازيػػػػػػػةب قسػػػػػػػـ التأطػػػػػػػيط االجتمػػػػػػػازيب جامعػػػػػػػة 

 .م7119ثم افب 
 www.alakah-met/publications../40674/. 

ب ظاىرة غلا المي ر ررنتيا 7104مت لح مثم دب
 العاداش  التلاليدب تلرير لجتمازح.

htt:/www.maatpeace.org. 
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ABSTRACT 
This research aims mainly to studying the problems of youth who are going to marry through four 

objectives, identifying the social, economic and psychological problems facing who are going to marry in the 

area of study, the variables related to the studied problems 

To find out the differences among the youth concerning the studied problems according to the gender, 

working, profession and farmland possession, and youth’s suggestions to solve the problems facing them 

before marriage. 

To achieve these objectives, the village of(Kafr Tida) in(kafr Al -sheikh) governorate was chosen for the 

study. A sample of 300 researched young men and young women who are going to marry with a range of the 

age(18 - 35) years old. 

Data were collected by personal interviews using a questionnaire designed, evaluated, pretested and 

prepared for this purpose. frequencies, ratio, T test, Berson’s simple correlation analysis, were all used to 

describe and analyze the data. 

Results indicated the following: 
- The youth who are going to marry face a lot of social, economic, and psychological problems with a medium 

or  high degrees. 

- Most of the social problems facing youth who are about to marry were choosing the suitable partner, the 

Young man or young women’s ambitions to achieve a certain standard of living before marriage, Young 

women’s refusal to live with Young man’s family. The economic problems were high prices of furniture 

and home appliances, lack of job opportunities, the expensive cost of marriage, the youth’s share in the 

family expenses, and irregular sources of income. The psychological problems facing youth were lack of 

confidence among the youth as a result of using social media (the internet communications) and feeling of 

fear to bear the responsibility of marriage in the future. 

- There is reversal and significant correlative relationship at the level 0.05 between the size of the family and 

the economic problems facing Young people going to marry, and proportional, significant, correlative 

relationship at the level 0.01 with the psychological problems. 

-  There is a reversal and significant correlative relationship at the level 0.01 between the monthly income 

and the economic problem and it is at the level 0.05 with the psychological problems. 

-  There is a reversal and significant correlative relationship at the level 0.01 between both the standard of 

living and farmland possession, and both the economic and psychological problems. 

- There is a reversal and morale correlative relationship at the level 0.05 between the ambition and the social 

problems, while positive and significant at the level 0.01 with the psychological problem. 

- There is a positive and significant correlative relationship at the level 0.01 between the mass media exposure 

and the social problems of the youth who are going to marry. 

- There are significant differences among the investigated youth in the social and economic problems 

according to the gender where they increase with males, also there are significant differences among the 

investigated youth in the economic problem according to the working where they increase when there is 

no work. There are also significant differences in the social and psychological problems according to the 

profession where they increase when the youth are governmental employees. And finally there are 

significant differences among the investigated youth in the social and economic problems according to the 

farmland possession where they increase when there is no agricultural possession. The study ends by some 

suggestions to solve the problems of youth to help them to marry. 

 

 

 


