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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن معايري اختيار �رشيك احلياة كما يراها طلبة جامعة
ملتغريي اجلن�س والتخ�ص�ص
الريموك ،وهل يختلف ترتيب اختيار �رشيك احلياة لديهم تبعا
ْ
طورت ا�ستبانة مكونة من ( )25فقرة موزعة على
الأكادميي؟  .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ّ
خم�سة معايري .تكونت عينة الدرا�سة من ( )474طالب ًا وطالب ًة اختريوا بالطريقة الع�شوائية
ملتغريي اجلن�س والتخ�ص�ص� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن املعيار النف�سي جاء يف املرتبة
وفق ًا
ْ
الأوىل من معايري االختيار لدى الطلبة ب�أعلى متو�سط ح�سابي ،تاله يف املرتبة الثانية
املعيار االجتماعي الثقايف ،يف حني جاء املعيار االقت�صادي يف املرتبة الأخرية .كما
�أظهرت النتائج وجود اختالف يف ترتيب معايري اختيار �رشيك احلياة لدى طلبة جامعة
الريموك تبع ًا ملتغري اجلن�س .ومل تظهر النتائج وجود اختالف يف ترتيب معايري اختيار
�رشيك احلياة لدى طلبة جامعة الريموك تبع ًا ملتغري التخ�ص�ص الأكادميي .وخل�صت
الدرا�سة �إىل العديد من التو�صيات من �أبرزها توفري الربامج الإر�شادية للأفراد املقبلني على
الزواج حول معايري اختيار �رشيك احلياة ،ودرا�سة ت�أثري العوامل االجتماعية واالقت�صادية
يف اختيار �رشيك احلياة.
الكلمات املفتاحية� :رشيك احلياة ،طلبة جامعة الريموك.
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Standards of Selecting a Life Partner as Perceived
by Yarmouk University Students

Abstract:
This study aimed to investigate the standards of selecting a life partner
from the Perspective of Yarmouk University students. To achieve the aims of
the study, the researchers developed a questionnaire consisted of (25) items,
distributed on five standards. The sample of the study consisted of (474) students
were randomly selected from the population of the study and according to
variables of sex and specialization. The results showed that the psychological
standard came in the first rank with the highest arithmetic average, followed by
social- cultural standard, while the economic standard came last. The results
showed a difference in the order of the standards of selecting a life partner
at Yarmouk University students according to difference of gender variables,
but there was no difference in the order of the standards of selecting a life
partner at Yarmouk University students according to difference of academic
specialization variable. The study provided a number of recommendations
such as providing counseling programs about the standards of selecting a life
partner for individuals who will marry, and studying the impact of social and
economic factors in selecting the life partner.
Key words: Life Partner, Yarmouk University students
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خلفية الدراسة وأهميتها:
ُيع ُّد اختيار �رشيك احلياة اخلطوة الأكرث �أهمية لتكوين الأ�رسة ،ومحُ دداً مهم ًا ل�سعادتها،
وا�ستمرار كيانها االجتماعي ،وتعك�س معايري اختيار �رشيك احلياة الت�أثر بالظروف املحيطة
�سواء االجتماعية منها� ،أم االقت�صادية� ،أو ما يرتبط باجلوانب النف�سية� ،أو
على اختالفهاً ،
بالرغبات ال�شخ�صية� ،أو مبعايري املجتمع .وبالتايل ف�إن اختيار �رشيك احلياة ي�ؤثر يف
احلياة امل�ستقبلية للفرد ،بالإ�ضافة �إىل �أنه يت�أثر بعدد من املتغريات ،التي حتدد معايري
هذا االختيار .من هنا ,ميكن طرح الت�سا�ؤل الآتي :هل معايري االختيار هذه ثابتة� ،أم

يعرتيها التغيري؟

وبالنظر �إىل اختيار �رشيك احلياة ،ف�إنه يع ّد واحداً من �أهم الأحداث يف حياة الفرد ،فهو
الذي يقرر من يتزوج ،ومتى ،وما هي املعايري واملوا�صفات التي يختار يف �ضوئها �رشيك
احلياة .وقد ي�ضع الأفراد (الذكور والإناث) عدداً من املعايري الختيار زوج امل�ستقبل ،ومن
�أبرز هذه املعايري :املعيار ال�شكلي ،واملعيار املادي ،واملعيار النف�سي ،واملعيار االجتماعي،
واملعيار الديني ،واملعيار الفكري الثقايف (ال�ساعاتي. )2002 ،
وي�ؤكد علماء النف�س �أن �أهم قرارين يتخذهما الإن�سان يف حياته ,هما :قراره باختيار
العمل املنا�سب ،وقراره باختيار الزوج؛ فالعمل والزواج ركيزتان �أ�سا�سيتان يف حفظ ال�صحة
النف�سية وتنميتها� ،أو يف ا�ضطرابها ووهنها (�سيد وجمعه . )2004 ،و ُي ُّعد ال�شباب من �أكرث
فئات املجتمع ت�أثراً بالتحوالت والتغريات ،والأكرث تفاع ًال مع املتغريات اجلديدة ،كما �أن
�رشيحة ال�شباب ُتعد الأكرث وعي ًا من بني فئات املجتمع مب�ضمون هذه التحوالت وواقعها،
ويف الغالب ف�إن ال�شباب يتحم�سون للجديد ويتمردون على القدمي ،وترى �رشيحة ال�شباب
ب�أنها �صاحبة امل�ستقبل ،ولذا فهي تعمل جاهدة على �رضورة �أن تعمل هذه التحوالت
ل�صاحلها ،وبالتايل قد ي�سعى ال�شباب �إىل الدفاع عنها وا�ستمرارها (�أنور. )2004 ،
وبالنظر �إىل هذه التغريات ف�إنها ترتبط بعدد من التحوالت االقت�صادية يف املجتمع،
التي تقود بدورها �إىل حتوالت اجتماعية ونف�سية ،وخا�صة لدى فئة ال�شباب (ال�شافعي،
 . )2000وت�شري ال�ساعاتي ( )2002يف درا�ستها عن االختيار للزواج ،والتغري االجتماعي
ب�أن هناك عدداً من جوانب االختالف يف االختيار بني جيل الآباء ،وجيل الأبناء يف طرق
االختيار ل�رشيك احلياة التي ي�ؤثر بها كثري من التحوالت االقت�صادية.
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وقد تناولت نظريات ع َدة معايري اختيار �رشيك احلياة بالإ�ضافة �إىل عدد من املداخل
التي تناولت هذا اجلانب ،وتع ّد نظرية اال�سرتاتيجيات اجلن�سية من النظريات التطورية
الرئي�سة التي تناولت معايري اختيار �رشيك احلياة .وت�شري هذه النظرية �إىل �أن اختيار
�رشيك احلياة هو هدف ا�سرتاتيجي ،و�أن تف�ضيالت �رشيك احلياة تتواجد كحلول للم�شكالت
املتكررة التي يواجهها ،وال تع ّد العالقات طويلة الأمد م�س�ؤولة عن جميع �سلوكات ومعايري
اختيار �رشيك احلياة؛ وذلك لأن هذه العالقات قد ت�ستمر لفرتات ق�صرية من الوقت على �شكل
عالقات معرفية (. )Buss, 1998
كما ت�شري هذه النظرية �إىل العوامل امل�ؤثرة يف اختيار �رشيك احلياة؛ مثل طبيعة
العالقات القائمة بني الأفراد ،وترى �أن ال�سياق الذي يتم فيه اختيار ال�رشيك ي�ؤثر يف معايري
اختيار �رشيك احلياة ،وهناك افرتا�ض مهم ت�شري �إليه النظرية ،وهو �أن �سعي الفرد الختيار
�رشيك احلياة وفق ًا لال�سرتاتيجيات اجلن�سية غري مدرك؛ �أي �أن التف�ضيالت النا�شئة عبارة
عن رغبات خل�صائ�ص جن�سية معينة يف �رشيك احلياة (. )Sherman, 2005

النظريات املفسرة الختيار شريك احلياة:
ُ�شغل الباحثون منذ القدم مبعرفة الأ�س�س التي ت�ؤدي الدور املحوري يف عملية اختيار
�رشيك احلياة ،وبطبيعة احلال انق�سم الباحثون �إىل �أكرث من فريق ،فمنهم من ف�سرّ االختيار
على �أن ال�شبيه يختار من ي�شبهه ،ومنهم من ر�أى عك�س ذلك؛ حيث �إن الأ�ضداد يختارون
بع�ضهم بع�ضاً ،و�آخرون يعتقدون ب�أن االختيار قائم على �أ�سا�س التكامل بني ال�رشيكني.
من هنا فقد ظهر عدد من النظريات العلمية التي حاول كل منها تف�سري هذه الظاهرة
بناء على نتائج البحوث التي جترى .ومن �أبرز هذه النظريات ،النظريات االجتماعية
ً
والثقافية ،والنظريات النف�سية (احلاجات التكميلية) (ال�ساعاتي 1981,؛ كفايف. )1999 ،

النظريات االجتماعية والثقافية:
ت�شمل هذه النظريات وجهات نظر مت�شابهة ترى ب�أن العامل االجتماعي الثقايف هو
�أبرز العوامل امل�ؤثرة يف عملية اختيار �رشيك احلياة ,وتتمثل هذه النظريات يف :نظرية
التجان�س ،ونظرية التجاور املكاين ،والقيم ،ونظرية القيم واجلاذبية ال�شخ�صية ،ونظرية
التخيل ،واالختيار ،والتقومي.
ففيما يتعلق بنظرية التجان�س يف اختيار �رشيك احلياة ،تفرت�ض هذه النظريات �أن
الأ�شخا�ص الذين ميتلكون قيما مت�شابهة �أو �سمات �شخ�صية متقاربة مييلون �إىل االرتباط
بع�ضا� ،إ ًذا فالنا�س عامة يتزوجون ممن يقربوهم �س ًنا ومياثلونهم عر ًقا،
مع بع�ضهم ً
63

معايير اختيار شريك احلياة كما يراها طلبة جامعة اليرموك

د .حنان إبراهيم الشقران  /د .رامي طشطوش
د .فواز أيوب املومني  /د .منار بني مصطفى

ويتحدون معهم يف العقيدة ،ويظهر التجان�س هنا يف �أجلى �صورة (عيا�ش . )1994 ،ويف
هذا ال�سياق ترى ال�ساعاتي (� )1981أن الأفراد مييلون على وجه العموم �إىل اختيار �رشيك
احلياة الذي يوازيهم يف امل�ستوى التعليمي واالقت�صادي ,وي�شرتك معهم يف االهتمامات
نف�سها.
بناء على احتكاك الفرد
�أما نظرية التجاور املكاين فتف�رس عملية اختيار �رشيك احلياة ً
مع �أفراد املجتمع فهو يختار من يتجان�س معه يف �صفاته وخ�صائ�صه ،ويربز �أثر هذه
الفكرة يف املجتمعات املنغلقة ,حيث �إن الفرد يبقى حم�صوراً يف البيئة التي يعي�ش �أو يعمل
فيها� ،أما يف املجتمعات املتطورة ف�إن لو�سائل االت�صال والتطور التكنولوجي دوراً كبرياً
يف امتداد �أثر االحتكاك مع �أكرث من بيئة ،وبالتايل ف�إن تفاعل الفرد مع �أفراد من خارج
بيئته �أو مكان عمله �أو م�سكنه يجعل هناك فر�صة لأن يختار �رشيك حياته من خارج البيئة
التي يوجد فيها (كفايف. )1999 ،
وباملقابل يرى �أن�صار نظرية القيم ب�أن هناك دوراً كبرياً للقيم ال�شخ�صية يف اختيار
�رشيك احلياة؛ لأن القيم -التي تعد �شديدة الأهمية ل�شخ�ص معني ،ويجد �أن لها �أهمية كبرية،
ولها الأولوية يف الن�سق القيمي للأفراد -تتجلى يف �صورة رد فعل عاطفي (ال�ساعاتي،
 . )1981لذا من املنطقي جداً �أن يختار �رشيك حياته من بني الذين ي�شرتكون معه �أو يقبلون
ما عنده من قيم �أ�سا�سية؛ لأن الأمن العاطفي يكمن يف ذلك (. )Hoffman, 1981
وي�ؤكد مور�شن ( )Morstion, 1998دور القيم و�أهميتها يف عملية اختيار �رشيك
احلياة من خالل نظريته ,حيث يرى �أن التجاذب النا�شئ عن ال�سمات احلميمة ل�رشيك احلياة
بالإ�ضافة �إىل القيم ال�شخ�صية هي التي تقرر �إىل حد بعيد اختيار �رشيك احلياة �أو عدمه.
�أما نوفز ( )Nofz, 1984فيف�رس عملية اختيار �رشيك احلياة املتوقع من خالل ثالث
مراحل هي( :التخيل ،واالختبار ،والتقومي) .
فالتخيل ( )Imaginationهو الطريقة التي ي�ستقبل بها الفرد �رشيك احلياة املتوقع
بناء على التوقعات الداخلية العائدة �إىل خربات مرحلة الطفولة املرتبطة بالعالقة الرمزية
ً
مع الوالدين ،ور�ضا الذات والأهل عن �سلوكات الطفل ،كما يربز هذا الأ�سلوب �أهمية وجود
الدافع عند الفرد لبناء عالقة زوجية� .أما االختبار ( )Testingفيتمثل يف الرغبة مبعرفة
املزيد ،بالتايل الفهم الأعمق ل�رشيك احلياة املتوقع من خالل ال�سلوكات الفعلية املن�سجمة
نوعا من
مع القيم اللفظية لل�رشيك التي ت�ؤكد م�صداقية هذه القيم ،كما يت�ضمن هذا الأ�سلوب ً
أخريا التقومي
النقد الذاتي للفرد �إذا �صدرت �سلوكات مت�ضاربة من الفرد و�رشيك حياته .و� ً
حكما على �رشيك احلياة املتوقع من حيث الفوائد
( )Assessmentحيث ي�صدر الفرد
ً
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املتوقعة من االرتباط وتكلفته .ومن املمكن متثيل عملية اختيار �رشيك احلياة كما يف�رسها
نوفز ( )Nofzوفق املخطط التايل:

اتخاذ القرار
الشكل ()1
عملية اختيار شريك الحياة المتوقع وفق نظرية نوفز ()NOfz

ويرى الباحثون �أن ثمة عوامل تتفاعل مع �أ�ساليب هذه النظرية وت�ؤثر فيها كالتوافق
يف الأداء ،واملعا�رشة الزوجية ،والتعبري عن امل�شاعر .كما تت�صف هذه النظرية بالديناميكية
حيث �إن العوامل التي جتعل العالقة الزوجية م�ستمرة ،و قابلة للتعديل ،والتغيري (�أي
ا�ستمرارية عملية التقومي)  ,ويقرتح الباحثون ا�ستخدام نظرية نوفز ك�أداة �إر�شادية للعاملني
يف جمال الإر�شاد الزواجي والأ�رسي.

النظريات النفسية (احلاجات التكميلية) :
وتركز هذه النظريات ب�شكل عام على دور احلاجات والدوافع ال�شعورية والال�شعورية
يف اختيار �رشيك احلياة ,وتعك�س ما ا�شتملت عليه �أفكار فرويد �ضمن نظرية التحليل النف�سي,
بالإ�ضافة �إىل نظرية ال�رشيك املثايل (عيا�ش1994 ،؛ كفايف. )1999 ،
فعلى الرغم من �أن فرويد مل ي�ضع نظرية بعنوان " :اختيار �رشيك احلياة� ،إال �أنه ميكن
اال�ستنتاج من خالل املرتكزات الأ�سا�سية لنظرية التحليل النف�سي ب�أننا نبحث عن �رشيك
حياة ي�شبهنا �أو �رشيك حياة يحمينا ,حيث �إن الطفل يختار والده كمو�ضوع يريد �أن يكون
مثله ويختار �أمه كمو�ضوع يجب �أن يتلقى منه الرعاية ،يف �ضوء ما تق ّدم ف�إنه بالإمكان
التمييز بني نوعني من االختيار وهما :االختيار الرنج�سي للمو�ضوع (�أي فرد �أريد �أن �أ�شبهه
�أو �أجعله ي�شبهني)  .واالختيار التكميلي �أو الكفلي (�أي فرد احتاج �إليه ليعطيني ما ال �أملك
كاحلب واحلماية والغذاء( )...ال�ساعاتي1981,؛ )Foley,1984
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�أما نظرية ال�رشيك املثايل فيما يطرحه كر�ستن�س (( )Christinesامل�شار �إليه يف
ال�ساعاتي )1981 ،حول اختيار �رشيك احلياة الذي يرى ب�أنه يظهر لدى الفرد بالتدريج
مفهوم ال�رشيك املثايل خا�صة حني يتعامل مع �أهله و�أخواته ،ومع �آخرين يف املجتمع.
ويتبلور �أكرث من خالل العادات والتقاليد ،واحلاجات ال�شخ�صية ،وكذلك من خالل القيود
الثقافية التي تفر�ض يف كثري من الأحيان من م�ؤ�س�سات معينة يف املجتمع.
و�أكد بريج�س ولوك (( )Beirges & Luckامل�شار �إليهما يف كفايف . )1999 ،انه على
الأغلب �أن ال�شاب �أو الفتاة يف فرتة املراهقة يحمالن �صورة مبدئية يف خميلتهما عن
فتى الأحالم �أو فتاة الأحالم ،و�أحيانا تكون مثل هذه ال�صورة وا�ضحة يف ذهن �صاحبها
و�أحيا ًنا تكون غري وا�ضحة ,ويف بع�ض الأحيان تكون هذه ال�صورة �سلبية �أي ال�سمات التي
ال يرغب الفرد �أن تتوافر يف �رشيك حياته.
ويرى الباحثون �أن النظريات النف�سية تعمل جمتمعة يف عملية اختيار ال�رشيك ,فمن
خالل مفهوم ال�رشيك املثايل يتم ت�ضيق جمال االختيار ،كما �أن ال�صورة الوالدية جتعل
تعود عليها ال�شخ�ص منذ الطفولة املبكرة
ال�شخ�ص مييل �إىل اختيار من يكمل العالقة التي ّ
من خالل عالقته ال�شخ�صية ب�أفراد �أ�رسته ،فما النظريات النف�سية �إال نتاج عملية التفاعل
بني ال�شخ�ص و�أ�رسته وخا�صة يف مرحلة الطفولة.
وهناك مدخالن رئي�سان لتناول معايري اختيار �رشيك احلياة ،وهما ،املدخل التطوري،
واملدخل االجتماعي ،فريتكز املدخل التطوري على نظرية الن�شوء واالرتقاء لدارون ،وت�شري
هذه النظرية �إىل ثالثة مبادئ �أ�سا�سية ،وهي �أن جميع الكائنات تكافح من �أجل البقاء،
وهناك تنوع وراثي داخل ال�ساللة الواحدة من الكائنات ي�سمح بانتقال ال�سمات الوراثية
�إىل الأجيال امل�ستقبلية ،ويعمل االنتخاب الطبيعي على تبديل الأمناط الوراثية الأقل تكيفًا،
ب�أخرى �أكرث تكيفًا ،ويف �ضوء تلك املبادئ يفرت�ض علماء النف�س التطوريون �أن الأمناط
ال�سلوكية ال�سابقة ذات ال�صلة باالختيار الناجح ل�رشيك احلياة ت�ؤثر يف االختيار احلايل
ل�رشيك احلياة؛ لأن تلك الأمناط ال�سلوكية �رضورية لبقاء النوع الإن�ساين ،ف�ض ًال عن ذلك
ي�شري املدخل التطوري �إىل وجود فروق بني اجلن�سني بالن�سبة �إىل �أف�ضليات اختيار �رشيك
احلياة نظراً �إىل تعر�ض كل منهما ل�ضغوط بيئية واجتماعية خمتلفة (;Shoemake, 2007
. )Eagly & Wood, 1999
وي�شري املدخل االجتماعي �إىل نظرة خمتلفة عن نظرة املدخل التطوري ،ويرى �أن�صار
هذا املدخل �أن ا�سرتاتيجيات اختيار �رشيك احلياة ترتكز �أ�سا�س ًا على حماوالت تعظيم الأدوار
داخل البيئة ،حيث تخ�ضع تلك الأدوار �إىل قيود الأدوار االجتماعية للذكور والإنا ث (�Shoe
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 . )make, 2007ويذكر كل من وود وايجلي (� )Wood & Eagly, 1999أن تق�سيم املجتمع
لأدوار اجلن�سني بالن�سبة �إىل قدراتهم على العمل هو مبنزلة املحرك الرئي�س لأمناطهم
ال�سلوكية؛ �إذ ميكن تلخي�ص القيود االجتماعية يف �ضوء ذلك التق�سيم ،وميكن ر�ؤية املدخل
االجتماعي من خالل تبادل املنافع ،فالإناث منوط بهن �أدوار جمتمعية تت�صف بالقدرات
واملوارد املحدودة؛ ف�إنهن ي�سعني �إىل تعوي�ض هذا النق�ص من خالل اختيار �رشيك احلياة
املنا�سب ،الذي ميتلك قدرة على توفري املوارد املرغوبة لديهن ،ومن ناحية �أخرى ،تقدم
الإناث بع�ض اخل�صائ�ص) املتوافرة لديهن مثل املظهر البدين اجليد ،وامل�ستويات العالية
من اخل�صوبة ،واملتعة اجلن�سية)  .و لأن الذكور يتمتعون ب�أدوار جمتمعية متنحهم القوة
واال�ستقاللية املالية ف�إنهم ي�ستطيعون الإعالن عن تلك اخل�صائ�ص عند االرتباط ب�رشيك
احلياة بغر�ض مقاي�ضتها مع ال�سمات واخل�صائ�ص ال�شخ�صية املرغوبة لدى �رشيكة احلياة.
وعلى الرغم من االختالف يف فرو�ض كال املدخلني ،ف�إنه يوجد نوع من التوافق
بينهما؛ حيث يعرتف �أن�صارهما بوجود نوع من الإجماع حول التن�شئة االجتماعية،
والأمناط ال�سلوكية اخلا�صة بتبادل املنافع لدى هذين املدخلني على حد �سواء.
وقد ك�شفت نتائج عدد من الدرا�سات كدرا�سة ( )Buss, 1998و ( )Stasio, 2003خالل
العقدين املا�ضيني عن وجود فروق جن�سية وا�ضحة يف املعايري التي يرغبها الذكور والإناث
يف �رشيك حياتهم ،حيث يعطي الذكور �أهمية كبرية للجاذبية اجل�سمية ،بينما تعطي الإناث
�أهمية كبرية للمكانة االجتماعية ،والو�ضع االقت�صادي ،وااللتزام بالن�سبة ل�رشيك احلياة,
وقد تعود نتائج تلك الدرا�سات حول تف�ضيل الذكر للجاذبية والأنثى للحالة االقت�صادية
املادية لنظرة املجتمعات التي يتم ال�سيطرة فيها على القوة واملكانة من الرجال .بالإ�ضافة
�إىل �أن هناك معايري ت�ضعها الإناث ل�رشيك احلياة امل�ستقبلي تو�صل �إليهما و�ستمان ومارلو
( ، )Westman & Marlow, 1999وهي �أن يكون قادراً على �إعالة الأ�رسة ،وقادراً على
حمايتها ج�سدياً ،و�أن يكون ملتزماً ،وقادراً على ممار�سة مهارات الأب بفعالية ،ويتمتع
ب�صحة ج�سمية جيدة.
يف حني كان للذكور يف درا�سة ب�ست ( )Best, 1995معايري ل�رشيكة احلياة ،متثلت
يف جمال املر�أة و�صحتها اجل�سمية ،والعاطفة واحلب ،وطول القامة ،و�أن ال تكون مرتبطة
يف ال�سابق ،بالإ�ضافة �إىل �أن يكون لديها جاذبية جن�سية .وقد تناول عدد من الباحثني
عرف فولب (� )Vollp, 2003, p 240رشيك احلياة ب�أنه:
واملهتمني مفهوم �رشيك احلياة ,فقد َ
"زوج �أو زوجة امل�ستقبل" .وعرفه �ستا�سيو ( )Stasio, 2002, p6ب�أنه" :فرد �سواء �أكان ذكراً
�أم �أنثى يختار لالرتباط الر�سمي بثالث طرق :عالقة م�سبقة� ،أو عرب و�سيط� ،أو عرب خدمات
توفرها مكاتب خا�صة".
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وقد عرفه بو�س ( )Buss, 1998, p9ب�أنه" :جمموعة من امل�ؤ�رشات التي يعتمدها الفرد
بغر�ض احلكم على موقف �أو حدث ما� ،أو بغر�ض حتديد موافقة جتاه احلياة اليومية" .وعرفه
�شريمان ( )Sherman, 2005, p19ب�أنه" :الأ�س�س وامل�ؤ�رشات التي يعتمدها الفرد (ذكر،
�أنثى) عند اتخاذ القرار يف الزواج ,ويطبقها على اختياراته الزواجية ب�شكل عام ،ومتثل
نظرته الكلية ملو�ضوع الزواج".

الدراسات السابقة:
هناك درا�سات ع َدة تناولت معايري اختيار �رشيك احلياة من وجهات نظر متعددة،
و�ضمن هذا املجال �أجرى �شحاتة ( )1992درا�سة يف م�رص تناولت �صفات �رشيك احلياة،
على عينة ت�ألفت من ( )109طالب ،و ( )204طالبات� .أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �صفات
الزوج املف�ضل للإناث وهي :الذي يحرتمها �أمام الآخرين ،ويلتزم ب�أحكام الدين ،وي�شعرها
بكيانها كامر�أة ،يف حني �أ�شارت الدرا�سة �أن الذكور يف�ضلون �أن تكون �رشيكة احلياة مطيعة،
وتقف بجانب زوجها يف ال�رساء وال�رضاء ،وتلتزم ب�أحكام دينها ،وحترتم �أقارب زوجها.
وقام �ستا�سيو ( )Stasio, 2002بدرا�سة يف الواليات املتحدة الأمريكية هدفت �إىل
الك�شف عن املعايري وال�صفات التي يحددها الأفراد يف اختيار �رشيك احلياة .تكونت عينة
الدرا�سة من ( )200طالب وطالبة يف ال�سنة الرابعة يف جامعة لويزيانا� .أظهرت نتائج
الدرا�سة وجود فروق يف معايري االختيار تبع ًا ملتغري اجلن�س ,وحيث جاء ترتيب معايري
االختيار لدى الإناث على النحو التايل :احلالة االقت�صادية ثم احلالة االجتماعية ،والتعليم
ثم احلالة اجل�سمية ،واالرتباط ال�سابق ،يف حني جاء ترتيب معايري الذكور على النحو
التايل :احلالة اجل�سمية واالرتباط ال�سابق واحلالة االقت�صادية و�أخرياً احلالة االجتماعية،
كما �أظهرت النتائج �أن معايري اختيار �رشيك احلياة ترتبط مبجموعة من املتغريات مثل
العمر ،واحلالة االجتماعية ،و�ضغط املجتمع ،والأ�رسة.
و�أجرى رون ( )Ron, 2004درا�سة يف الهند هدفت �إىل حتليل الثقافة الهندية املتعلقة
مبعايري اختيار ال�شباب الهنود لزوجات امل�ستقبل .عن طريق حتليل ( )4درا�سات هندية.
�أظهرت نتائج الدرا�سة اعتماد معيار واحد للزواج وهو اختيار الأ�رسة ،وتتفرع عنه معايري
فرعية عدة ،تتمثل بدرجة القرابة ،و�صغر �سن العرو�س مقارنة بالعري�س ،وعدم وجود
م�شكالت بني والد العرو�س ووالدتها ،ووجود و�سيط يف الزواج ،وحجم ثروة �أ�رسة العرو�س
من املا�شية والأرا�ضي.
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وقام البلهان ( )2005بدرا�سة تناولت اجتاهات طلبة اجلامعة يف الكويت نحو
اختيار �رشيك احلياة .وتكونت عينة من ( )233طالب ًا وطالبةً� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن
اختيار �رشيك احلياة يف املجتمع الطالبي الكويتي يعتمد على ُبعد احلرية يف الزواج �أكرث
من غريه ،وجاء اجتاه الطلبة �أكرث تركيزاً نحو معيار ال�شكل واجلمال.
و�أجرى تريفرز ( )Triveers, 2006درا�سة يف كندا هدفت التعرف �إىل املعايري
املو�ضوعية اجلمالية التي ي�ضعها طلبة اجلامعات الكندية عند اختيارهم ل�رشيكة احلياة.
تكونت عينة الدرا�سة من ( )28طالب ًا جامعياً .تو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن معايري ال�رشيك
تتمثل يف جمال الوجه ،وال�شعر ،وعدم وجود عيوب ج�سمية ،وتنا�سب الوزن والطول ،والرقي
العقلي من جانب التفهم واحلوار ،والقدرة على التوا�صل مع الآخرين ب�سهولة ،واجلاذبية
الروحية واجلن�سية.
و�أجرت جراوال ( )Grawal, 2009درا�سة يف الواليات املتحدة الأمريكية هدفت
التعرف �إىل معايري اختيار �رشيك احلياة لدى امل�سلمني املهاجرين �إىل الواليات املتحدة
الأمريكية يف �ضوء العرق والدين واللون .تكونت العينة من (� )18شاب ًا وفتاة من امل�سلمني
الذين يرجعون يف �أ�صولهم �إىل ثالث فئات (عرب مهاجرين� ،أمريكان م�سلمني ،م�سلمني
من �آ�سيا) تراوحت �أعمارهم من (� )18 -13سنة وجميعهم من مواليد الواليات املتحدة
الأمريكية� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن امل�سلمني وامل�سلمات يعتمدون على معيار �أ�سا�سي يف
اختيار �رشيك احلياة وهو ر�أي الأ�رسة ,وال�شبكة االجتماعية (العرقية) التي ينتمي �إليها
الفرد ،ويرتبط اختيار �رشيك احلياة الزوج باجلانب الديني؛ �إذ ميكن للذكور اختيار �رشيكة
حياة غري م�سلمة ،وال يحق ذلك للإناث ،وجاء ترتيب معايري االختيار على النحو الآتي:
العرقية ،واجلمال ،والإقامة القانونية ،والعمل املنا�سب ،والقرب االجتماعي.
و�أجرت راو�ش وكوهن وجون�سون ( )Rauch, Cohen & Johnson, 2009درا�سة
يف الواليات املتحدة الأمريكية هدفت �إىل الك�شف عن تف�ضيالت الأفراد الختيار �رشيك
احلياة املنا�سب .تكونت عينة الدرا�سة من ( )248فرداً� .أظهرت نتائج الدرا�سة وجود عالقة
ارتباط دالة �إح�صائي ًا بني خلفية الفرد الثقافية واالجتماعية ومعايري االختيار الزواجي،
كما �أظهرت النتائج �أن اختيار �رشيك احلياة يرتبط مبجموعة من املعايري امل�شرتكة بني
الذكور والإناث منها التوافق االجتماعي والتوافق العرقي والدين ،و�أ�شارت النتائج �أي�ضا
�إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني الذكور والإناث ل�صالح الذكور يف التف�ضيالت
احل�ضارية والثقافية ،حيث ال توجد م�شكلة لدى الذكور يف االرتباط ب�شخ�ص من ثقافة
�أخرى ،كما هو احلال لدى الإناث.
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وتو�صلت درا�سة اجتماعية �أجراها النا�رص و�سليمان ( )2010بعنوان معايري االختيار
الزواجي لدى ال�شباب يف املجتمع اخلليجي -درا�سة مقارنة بني ال�شباب الكويتي وال ُعماين
�إىل �أن الذكور مييلون �إىل طريقة التعارف ال�شخ�صي ،بينما الإناث يف�ضلن التعرف �إىل �رشيك
احلياة عن طريق الأهل ،ويف�ضل �أغلبية ال�شباب الكويتي �أن تكون مدة التعارف بني املقبلني
على الزواج من �شهرين �إىل �ستة �أ�شهر ،فيما يف�ضل ال�شباب ال ُعماين �أن تكون فرتة التعارف
�سنة ،وهناك اتفاق بني املجتمعني �أن ال�سن املنا�سب لزواج الذكور هي بني (� )30 -26سنة،
وللإناث بني (� )25 -20سنة ،و�أو�ضحت الدرا�سة �أن غالبية العينة من املجتمعني متيل �إىل
�أن يكون �رشيك احلياة من اجلن�سية نف�سها ،و�أن يكون ال�رشيك من غري الأقارب� ,إىل جانب
�أنهم يف�ضلون ال�سكن امل�ستقل ،و�أن املوا�صفات املف�ضلة لدى الذكور يف �رشيكة احلياة يف
املجتمعني هي :االلتزام الأخالقي ،واملظهر اخلارجي ،واالنتماء العائلي ،والتعلم ،والقدرة
املالية ،والوظيفة ،يف حني كانت املوا�صفات املف�ضلة ل�رشيك احلياة لدى الإناث هي:
االلتزام الأخالقي ،والتعلم ،واالنتماء العائلي ،واملظهر اخلارجي ،والقدرة املالية ،والوظيفة.
و�أجرت دروي�ش وال�شم�سان ( )2011درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن حمكات اختيار �رشيك
احلياة وعالقتها ببع�ض املتغريات النف�سية والدميوغرافية لدى عينة �سعودية وم�رصية
من طالب اجلامعة .تكونت عينة الدرا�سة من ( )600طالب وطالبة من طلبة جامعة عني
�شم�س وجامعة امللك �سعود� .أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق يف معايري اختيار �رشيك
احلياة بني الطلبة ال�سعوديني وامل�رصيني ،كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق بني الطلبة
يف معايري اختيار �رشيك احلياة بني التخ�ص�صات العلمية والتخ�ص�صات الإن�سانية ،و يف
اختيار معايري �رشيك احلياة تبع ًا الختالف امل�ستوى الدرا�سي.

كما �أجرى �شاجن وواجن و�شاكلفورد وبا�س

(& Chang, Wang, Shackelfrod

 )Buss, 2011درا�سة يف ال�صني هدفت �إىل الك�شف عن املعايري الثقافية واالجتماعية
املرتبطة باختيار �رشيك احلياة لدى ال�صينيني .تكونت عينة الدرا�سة الأوىل من ()1060
طالب ًا جامعي ًا يدر�سون حاليا يف خمتلف اجلامعات ال�صينية ،وتكونت العينة الثانية من
( )500خريج جامعي �أنهوا درا�ستهم اجلامعية قبل ربع قرن من الزمان من اجلامعات
نف�سها .وقد ا�ستخدمت اال�ستبانة جلمع البيانات حيث �أظهرت النتائج وجود حتول وا�ضح
لدى جيل ال�شباب اجلديد يف معايري اختيار احلياة و�شملت التعليم وامل�ستوى االقت�صادي
دون العودة للخلفية االجتماعية .كما بينت الدرا�سة وجود دور وا�ضح للجاذبية اجل�سدية
واجلمال اجل�سماين يف اختيار ال�رشيك لدى الذكور والإناث من اجليل اجلديد.
يف حني �أجرى واجن ( )Wang, 2012درا�سة يف ال�صني هدفت �إىل الك�شف عن معايري
اختيار �رشيك احلياة لدى جيل ال�شباب الذي ولد بعد عام  .1980تكونت عينة الدرا�سة
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من (� )251شاب ًا و�شابة (� 208إناث 43 ،ذكر) من م�ستويات جامعية خمتلفة ا�ستجابوا
ال�ستبانة �أُعدت خ�صي�صا لأغرا�ض الدرا�سة ثم عقدت مقابالت فردية مع (� )20شاب ًا و�شابة.
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن املعايري االجتماعية واالقت�صادية احتلت املرتبة الأوىل عند
الإناث من جانب ارتفاع م�ستوى التعليم ،واال�ستقاللية ،ومتتع ال�رشيك بعمل ثابت وجم ٍز.
�أما الذكور فكان معيارهم الأول يف االختيار هو اجلانب اجلمايل وال�صحة اجل�سدية ل�رشيك
احلياة .وبينت الدرا�سة عدم وجود دور للأ�رسة �أو العادات ال�سائدة يف اختيار ال�رشيك لدى
هذه الفئة من ال�شباب.
بالنظر �إىل نتائج الدرا�سات ال�سابقة ،يلحظ �أنها اهتمت بتناول معايري اختيار �رشيك
احلياة ،وقد تباينت النتائج حول هذه املعايري ،فقد �أ�شارت درا�سة �شحاته (� )1992أن
�رشيك احلياة لدى الإناث �أن يحرتمها ويلتزم ب�أحكام الدين ،بينما لدى الذكور ف�إن املعيار
الختيار �رشيكة احلياة �أن تكون مطيعة وحترتم �أقارب زوجها ،وتلتزم ب�أحكام دينها،
وجاءت درا�سة رون ( )Ron, 2004بنتائج خمتلفة حيث �أكدت م�صادر القرابة ،و�صغر �سن
العرو�س ،وحجم ثروة �أ�رسة العرو�س.
وهناك درا�سات �أظهرت وجود فروق بني الذكور والإناث يف ترتيب معايري اختيار
�رشيك احلياة ،كما جاء يف درا�سة �ستا�سيو ( ، )Stasio, 2002يف حني �أن درا�سة تريفرز
( )Triveers, 2006جاءت خمالفة لرتتيب معايري اختيار �رشيك احلياة ،بالإ�ضافة �إىل
درا�سة جراوال ( )Grawal, 2009ودرا�سة واجن ( )Wang, 2012التي تباينت نتائجها
مع الدرا�سات الأُخرى .وبالتايل ميكن الإ�شارة �إىل �أن معايري اختيار �رشيك احلياة تختلف
وتتباين من بيئة �إىل �أخرى ،قد ت�ؤثر فيها عوامل ومتغريات ع َدة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
يف �ضوء الدرا�سات ال�سابقة ،واختالف نتائجها حول معايري اختيار �رشيك احلياة،
ووجود بع�ض املعايري الأخرى التي يعتقد الباحثون ب�أنها ذات عالقة باختيار �رشيك
احلياة ،بالإ�ضافة �إىل التغريات والتحوالت يف خمتلف جماالت احلياة التي �أثرت بدورها
يف معايري اختيار �رشيك احلياة ،تربز م�شكلة الدرا�سة يف التباين حول معايري اختيار �رشيك
احلياة ،وخا�ص ًة يف ظل التغيريات االجتماعية واالقت�صادية والفكرية .وبالتحديد حاولت

الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
●
●

●ما �أبرز معايري اختيار �رشيك احلياة لدى طلبة جامعة الريموك من وجهة نظرهم؟
●هل يختلف ترتيب معايري اختيار �رشيك احلياة لدى طلبة جامعة الريموك تبع ًا
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ملتغري اجلن�س؟
● ●هل يختلف ترتيب معايري اختيار �رشيك احلياة لدى طلبة جامعة الريموك تبع ًا
ملتغري التخ�ص�ص الأكادميي؟

أهمية الدراسة:
تظهر �أهمية هذه الدرا�سة من خالل الوقوف على معايري اختيار �رشيك احلياة من
وجهة نظر طلبة اجلامعة ،وهم ال�شباب املقبلون على الزواج ،ملا له من �أهمية يف حياتهم
امل�ستقبلية ،حيث �إن االختيار ال�سليم ي�ؤدي �إىل ا�ستمرار احلياة الزوجية والأ�رسية ,بالإ�ضافة
�إىل معرفة دور اجلن�س ،والتخ�ص�ص الأكادميي يف معايري اختيار �رشيك احلياة.
وتربز �أهمية الدرا�سة يف �إمكانية الإفادة من نتائجها يف ت�صميم برامج �إر�شادية
للأ�شخا�ص املقبلني على الزواج حول معايري اختيار �رشيك احلياة ،ويتوقع �أن تكون
نتائج هذه الدرا�سة خمتلفة عن نتائج ما �سبق من درا�سات يف �ضوء التطورات والتغريات
االجتماعية واالقت�صادية والفكرية .وذلك لأن فئة ال�شباب هي �أكرث فئات املجتمع ت�أثراً
بهذه التغريات ،و�أكرث ت�شجيع ًا لها ،لذا ف�إن معايري اختيار �رشيك احلياة قد تختلف باختالف
التغريات احلا�صلة .ونظراً لأهمية مو�ضوع الزواج لدى ال�شباب ،وما يرتبط به من ق�ضايا
مهمة ،وهي املعايري التي يتم يف �ضوئها اختيار �رشيك احلياة تعطي �أهمية خا�صة لهذه
الدرا�سة.

وتربز �أهمية الدرا�سة �ضمن حمورين ،وهما:
● ●�أوالً :الأهمية النظرية :وذلك من خالل ما توفره الدرا�سة من معلومات ،يتم

من خاللها التعرف �إىل اجتاهات ال�شباب اجلامعيني حول معايري اختيار �رشيك احلياة،
وال�صفات الواجب توافرها يف �رشيك احلياة.
● ●ثانياً :الأهمية العملية -التطبيقية :يف �ضوء ما تتو�صل �إليه الدرا�سة من نتائج
�إذا ما مت الأخذ بها ،ف�إنه ميكن الإفادة من نتائجها يف ت�صميم برامج وقائية و�إر�شادية
للأفراد املقبلني على الزواج.

الطريقة واإلجراءات:
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من ( )29640طالب ًا وطالب ًة من طلبة جامعة الريموك يف مرحلة
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البكالوريو�س ،موزعني على خمتلف التخ�ص�صات الأكادميية ،وذلك وفق ًا لل�سجالت الر�سمية
التابعة لدائرة القبول والت�سجيل يف جامعة الريموك للعام الدرا�سي .2012 -2011
عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من ( )474طالب ًا وطالب ًة من طلبة جامعة الريموك املنتظمني
يف الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي  ،2012 /2011اختريوا ع�شوائياً،
وامل�سجلني يف امل�ساقات احلرة والإجبارية ،موزعني على خمتلف التخ�ص�صات الأكادميية،
كما هو مبني يف اجلدول (. )1
الجدول ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيري الجنس والكلية

اجلن�س

ذكر

�أنثى

املجموع

علمي

65

79

144

�إن�ساين

137

193

330

202

272

474

التخ�ص�ص

املجموع

أداة الدراسة:

مقيا�س معايري اختيار �رشيك احلياة:
طور مقيا�س معايري اختيار �رشيك احلياة بالرجوع �إىل الأدب ال�سابق ،واملقايي�س
ّ
ذات العالقة ،كمقيا�س روك وكوهني ،وجون�سون ()Rouck, Cohen & Johnson, 2009
 ،ومقيا�س يابيكو ( ),2004Yabikuوتكون املقيا�س ب�صورته الأولية من ( )30فقرة
موزعة على خم�سة معايري ،وهي( :املعيار العام ،واملعيار االجتماعي الثقايف ،واملعيار
االقت�صادي ،واملعيار النف�سي ،واملعيار اجل�سمي)  .وتتم الإجابة عن فقرات املقيا�س ،وفق
تدريج ليكرت اخلما�سي (�أوافق ب�شدة� ،أوافق ،حمايد ،غري موافق ،غري موافق ب�شدة) .

�صدق املقيا�س:
للتحقق من �صدق حمتوى املقيا�س ُعر�ض ب�صورته الأولية على ( )10حمكمني من
الأ�ساتذة املتخ�ص�صني يف علم النف�س ،والإر�شاد النف�سي يف جامعة الريموك ،وجامعة �إربد
الأهلية ،وطلب �إليهم حتكيم املقيا�س من حيث منا�سبة الفقرات للمعايري ،ومدى �سالمة
وبناء على مالحظات املحكمني ُعدلت بع�ض الفقرات
ال�صياغة اللغوية ،ومدى و�ضوحها.
ً
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وبناء على ذلك تكون املقيا�س يف
و�أعيدت �صياغة بع�ضها ،كما مت حذف ( )5فقرات.
ً
�صورته النهائية من ( )25فقرة موزعة على خم�سة معايري ،كما هو مبني يف امللحق (. )1
كما مت التحقق من �صدق البناء ،حيث ح�سبت قيم معامالت االت�ساق الداخلي با�ستخدام
معامل ارتباط بري�سون لإيجاد قيم معامل ارتباط الفقرة بالعالمة الكلية للمقيا�س ،وارتباط
الفقرة باملعيار الذي �أُدرجت فيه ،وقد تراوحت قيم معامل االرتباط للفقرات مع العالمة
الكلية للمقيا�س ما بني ( ، )0.73 -0.46وبلغ معامل ارتباط الفقرات باملعايري ما بني
(. )0.83 -0.53

ثبات املقيا�س:

بهدف التحقق من دالالت ثبات املقيا�س اُ�ستخدمت طريقة االختبار و�إعادة االختبار
( ، )Test- Retestوذلك من خالل تطبيقه على عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )50طالب ًا
وطالب ًة من خارج عينة الدرا�سة.وقد �أعيد التطبيق على العينة نف�سها بعد فا�صل زمني مدته
�أ�سبوعان من التطبيق الأول ،وقد بلغ معامل الثبات الكلي للمقيا�س ( ، )0.86يف حني
تراوحت قيم معامالت معامل الثبات ملجاالت املقيا�س ما بني (. )0.88 -0.78

إجراءات الدراسة:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة اتبعت الإجراءات الآتية:
● ●�إعداد �أداة الدرا�سة ب�صورتها النهائية والت�أكد من م�ؤ�رشات �صدقها وثباتها.
● ●اختيار عينة الدرا�سة بالطريقة الع�شوائية من جمتمع الدرا�سة الكلي تبع ًا ملتغريي
اجلن�س والتخ�ص�ص الأكادميي.
● ●تو�ضيح الهدف من الدرا�سة لأفراد العينة ،وتوزيع �أداة الدرا�سة ،والإجابة عن
ا�ستف�ساراتهم.
● ●جمع �أداة الدرا�سة بعد اال�ستجابة على فقراتها ،و�إعدادها للتحليل الإح�صائي ،ومن
ثم ا�ستخدام املعاجلات الإح�صائية ال�ستخال�ص النتائج واخلروج بالتو�صيات يف �ضوء ما
مت التو�صل �إليه من نتائج.

النتائج:
◄◄للإجابة عن ال�س�ؤال الأول للدرا�سة الذي ين�ص على "ما �أبرز معايري اختيار
�رشيك احلياة لدى طلبة جامعة الريموك من وجهة نظرهم"؟ ُح�سبت املتو�سطات

احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملعايري اختيار �رشيك احلياة لدى طلبة جامعة الريموك،
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واجلدول ( )2يو�ضح ذلك.
الجدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعايير اختيار شريك الحياة
لدى طلبة جامعة اليرموك مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الرتبة

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

املعيار

1

املعيار النف�سي

4.28

0.70

2

املعيار االجتماعي الثقايف

3.74

0.75

3

املعيار اجل�سمي

3.68

0.75

4

املعيار العام

3.38

0.46

5

املعيار االقت�صادي

3.21

1.37

يتبني من اجلدول (� )2أن املتو�سطات احل�سابية ملعايري اختيار �رشيك احلياة تراوحت
ما بني ( ، )4.28 -3.21حيث جاء املعيار النف�سي يف املرتبة الأوىل ب�أعلى متو�سط ح�سابي
بلغ ( ، )4.28تاله يف املرتبة الثانية املعيار االجتماعي الثقايف مبتو�سط ح�سابي بلغ
( ، )3.74تاله يف املرتبة الثالثة املعيار اجل�سمي مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ، )3.68تاله يف
املرتبة الرابعة املعيار العام مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ، )3.38بينما جاء املعيار االقت�صادي
يف املرتبة الأخرية ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ (. )3.21

◄◄للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين للدرا�سة الذي ين�ص على :هل يختلف ترتيب معايري
اختيار �رشيك احلياة لدى طلبة جامعة الريموك تبعاً ملتغري اجلن�س؟ مت

ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملعايري اختيار �رشيك احلياة لدى
طلبة جامعة الريموك تبع ًا الختالف متغري اجلن�س ،واجلدول ( )3يو�ضح ذلك.
الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعايير اختيار شريك الحياة
لدى طلبة جامعة اليرموك تبعاً الختالف متغير الجنس

ذكور
املعايري
املعيار العام

�إناث

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

3.21

0.44

5

3.54

0.41

4
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ذكور
املعايري

�إناث

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

املعيار االجتماعي الثقايف

3.43

0.76

3

4.04

0.59

2

املعيار االقت�صادي

3.72

1.33

2

2.72

1.23

5

املعيار النف�سي

3.86

0.66

1

4.69

0.46

1

املعيار اجل�سمي

3.43

0.84

3

3.92

0.56

3

يتبني من اجلدول (� )3أن املتو�سطات احل�سابية للذكور تراوحت بني ()3.86 -3.21
 ،حيث جاء املعيار النف�سي يف املرتبة الأوىل ب�أعلى متو�سط ح�سابي بلغ ( ، )3.86تاله يف
املرتبة الثانية املعيار االقت�صادي مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ، )3.72تاله يف املرتبة الثالثة
املعيار االجتماعي الثقايف واملعيار اجل�سمي مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ، )3.43بينما جاء
املعيار العام يف املرتبة الأخرية ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ (. )3.21
�أما بالن�سبة للإناث فقد تراوحت املتو�سطات احل�سابية ما بني ( ، )4.69 -2.72حيث
جاءت املعيار النف�سي يف املرتبة الأوىل ب�أعلى متو�سط ح�سابي بلغ ( ، )4.69تاله يف
املرتبة الثانية املعيار االجتماعي والثقايف مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ، )4.04تاله يف املرتبة
الثالثة املعيار اجل�سمي مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ، )3.92تاله يف املرتبة الرابعة املعيار العام
مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ، )3.54بينما جاء املعيار االقت�صادي يف املرتبة الأخرية ،ومبتو�سط
ح�سابي بلغ (. )2.72
وهذا ي�شري �إىل وجود اختالف يف ترتيب معايري اختيار �رشيك احلياة لدى طلبة جامعة
الريموك تبع ًا الختالف متغري اجلن�س.

◄◄للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث الذي ين�ص على « :هل يختلف ترتيب معايري
اختيار �رشيك احلياة لدى طلبة جامعة الريموك تبعاً ملتغري التخ�ص�ص
الأكادميي؟ ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملعايري اختيار �رشيك
احلياة لدى طلبة جامعة الريموك تبع ًا الختالف متغري التخ�ص�ص الأكادميي ،واجلدول ()4
يو�ضح ذلك.
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الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعايير اختيار شريك الحياة
لدى طلبة جامعة اليرموك تبعاً الختالف متغير التخصص األكاديمي

علمي
املجال

�إن�ساين

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

املعيار العام

3.31

0.44

5

3.41

0.46

4

املعيار االجتماعي الثقايف

3.70

0.74

3

3.75

0.75

2

املعيار االقت�صادي

3.42

1.32

4

3.12

1.39

5

املعيار النف�سي

4.13

0.71

1

4.34

0.69

1

املعيار اجل�سمي

3.74

0.78

2

3.65

0.74

3

يتبني من اجلدول (� )4أن املتو�سطات احل�سابية للتخ�ص�صات العلمية تراوحت بني
( ، )4.13 -3.31حيث جاء املعيار النف�سي يف املرتبة الأوىل ب�أعلى متو�سط ح�سابي بلغ
( ، )4.13تاله يف املرتبة الثانية املعيار اجل�سمي مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ، )3.74تاله يف
املرتبة الثالثة املعيار االجتماعي الثقايف مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ، )3.70تاله يف املرتبة
الرابعة املعيار االقت�صادي مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ، )3.42بينما جاء املعيار العام يف
املرتبة الأخرية ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ (. )3.31
�أما بالن�سبة للتخ�ص�صات الإن�سانية فقد تراوحت املتو�سطات احل�سابية بني (-3.12
 ، )4.41حيث جاء املعيار النف�سي يف املرتبة الأوىل ب�أعلى متو�سط ح�سابي بلغ ()4.41
 ،تاله يف املرتبة الثانية املعيار االجتماعي الثقايف مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ، )3.75تاله
يف املرتبة الثالثة املعيار اجل�سمي مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ، )3.65تاله يف املرتبة الرابعة
املعيار العام مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.41بينما جاء املعيار االقت�صادي يف املرتبة
الأخرية ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ (.)3.12
ويت�ضح من النتائج وجود اختالف يف ترتيب معايري اختيار �رشيك احلياة لدى طلبة
جامعة الريموك تبع ًا الختالف متغري التخ�ص�ص الأكادميي.
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مناقشة النتائج والتوصيات:
مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال األول:
بينت النتائج �أن املعيار النف�سي قد ت�صدر املرتبة الأوىل يف معايري اختيار �رشيك
احلياة ،و ُيعد ذلك م�ؤ�رشاً على �أن الطلبة و�صلوا �إىل مرحلة من الوعي ،وخا�صة ما يرتبط
باال�ستعداد النف�سي والأُ�رسي ،وبالتايل �أهمية العالقة القائمة على االحرتام املتبادل وفهم
�رشيك احلياة ،بالإ�ضافة �إىل االتزان يف ال�شخ�صية ،وهذه ُتعد من �أهم جوانب الوعي والتفهم
ل�رشيك احلياة ،وبناء ا�ستقرار نف�سي و�أ�رسي ،وهو املطلب الواقعي الذي يعد �أ�سا�س ًا ُتبنى
عليه خمتلف جوانب احلياة ،ويكون انطالقة �إيجابية لبناء �أركان وجوانب احلياة الأ�رسية
الأخرى وت�أ�سي�سها.
ويعطي املعيار االجتماعي الثقايف م�ؤ�رشاً �إيجابي ًا �آخر على �سعة وعي الطلبة لأهمية
معايري اختيار �رشيك احلياة ،وخا�ص ًة �أن املعيار االجتماعي الثقايف يتناول االحرتام
املتبادل ،وزيادة التم�سك بالقيم واملعايري االجتماعية التي تعد الرابط الإيجابي حلياة
م�ستقرة ،وي�أتي التداخل �ضمن ذلك اجلانب الثقايف الذي يعطي الفرد القدرة على التعامل
ب�أ�سلوب متفهم قائم على امل�شاركة والت�شاور يف خمتلف جوانب احلياة الأ�رسية ،وبالتايل
القدرة على مواجهة امل�شكالت وحلها ب�شكل �إيجابي.
�أما املعيار االقت�صادي فقد جاء يف املرتبة الأخرية ،وهذا ي�ؤكد �أن الطلبة لديهم
القناعة ،و�أنهم و�صلوا �إىل درجة التفكري الواعي واملدرك ب�أن اجلوانب املادية لي�ست الهدف
الرئي�س ،و�إمنا ما يحقق التوافق الإيجابي هو ال�سعادة والتفاهم ،و�أن اجلوانب االقت�صادية
لي�ست الهدف� ،أو املعيار الأ�سا�سي والأ�سمى الذي يتم يف �ضوء اختيار �رشيك احلياة ،و�إمنا
هو معيار قد ال يحقق احلياة الأ�رسية املتوازنة والإيجابية يف حالة وجود خلل �أو عدم
توازن املعايري الأخرى .وبالتايل ف�إن اال�ستقرار والراحة النف�سية هي الأ�سا�س واجلوانب
املادية البد منها باعتبارها مكم ًال لهذا اال�ستقرار ،ولكنها لي�ست املعيار الأ�سمى.
واتفقت هذه النتيجة مع درا�سة �شحاته ( ، )1992كما اتفقت �ضمني ًا مع درا�سة النا�رص
و�سليمان ( . )2010واختلفت مع درا�سة �ستا�سيو ( ، )Stasio, 2002ورون (، )Ron, 2004
والبلهان ( ، )2005وتريفرز (. )Triveers, 2006
مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني:
بينت النتائج �إن هناك اتفاق ًا بني الذكور والإناث على �أهمية املعيار النف�سي حيث
ح�صل على �أعلى متو�سط عند كليهما ,بينما كان هناك اختالف على ترتيب بقية املعايري.
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ميكن تف�سري هذه النتيجة ا�ستناداً �إىل طبيعة الأ�س�س والأدوار التي تتطلبها احلياة املرتبطة
بالأ�رسة ،وبالتايل ف�إن املعيار النف�سي ُيعد معياراً متفق ًا عليه بني الذكور والإناث ،والذي
يعد مطلب ًا �أ�سا�سي ًا لوجود عالقة �أُ�رسية �صحيحة ،وبعد ذلك ت�أتي املفا�ضلة بني املعايري
الأخرى لدى كل من الإناث والذكور ،فيلحظ �أن املعيار االقت�صادي جاء يف املرتبة الثانية
بالن�سبة للذكور ،وقد يكون ذلك مرتبط ًا بالظروف االقت�صادية و ُيعد مطلب ًا متوازن ًا من حيث
�سعي الذكور �إىل �إيجاد نوع من امل�ساعدة وال�رشاكة يف حتمل الأعباء االقت�صادية.
وبالنظر �إىل الإناث فقد جاء املعيار االجتماعي الثقايف يف املرتبة الثانية ،وميكن
تف�سري هذه النتيجة انطالقا من �سعي الإناث �إىل احل�صول على التم�سك بالقيم ،ووجود
االحرتام املتبادل فقد ال يعو�ض �أي �شيء مكان التقدير واالحرتام وبالتايل فقد �أ�شارت
الإناث �إىل ذلك ،كما �أن �شكل �رشيك احلياة من الناحية اجل�سمية مطلب مكتمل ولكنه لي�س
معياراً �أ�سا�سياً.
وبالتايل ف�إن اخل�صائ�ص ال�شخ�صية بني الذكور والإناث قد ت�ؤدي دوراً يف التباين
نحو معايري اختيار �رشيك احلياة ،كما �أن الظروف االقت�صادية ،واالجتماعية قد ت�ؤدي دوراً
�أ�سا�سي ًا يف وجود االختالف ،وحول ترتيب معايري اختيار �رشيك احلياة بني الذكور والإناث.
واتفقت نتيجة هذا ال�س�ؤال مع درا�سة �ستا�سيو ( )Stasio, 2002التي �أ�شارت �إىل وجود
فروق بني الذكور والإناث يف معايري اختيار �رشيك احلياة ،و مع درا�سة راو�ش وكوهن
وجون�سون ( ، )Rauch, Cohen & Johnson, 2009و درا�سة النا�رص و�سليمان (. )2010
واختلفت هذه النتيجة مع درا�سة البلهان ( )2005التي �أ�شارت �إىل وجود معيار واحد
لدى كل من الذكور والإناث متثل يف معيار ال�شكل واجلمال ،و درا�سة تريفرز (Triveers,
. )2006
مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث:
�أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق ظاهرية يف املتو�سطات ووجود اختالف يف معايري
اختيار �رشيك احلياة تبع ًا الختالف التخ�ص�ص الأكادميي ,وميكن تف�سري هذه النتيجة يف
�ضوء طبيعة العالقة فيما بني املعايري والتخ�ص�ص الأكادميي ،فهناك ت�أثري للتخ�ص�ص
الأكادميي يف هذه املعايري ب�شكل عام ،فاملعيار النف�سي مهم لكال التخ�ص�صني ،لذا فقد
ح�صل على �أعلى متو�سط؛ ف�أهمية �أن يكون �رشيك احلياة هادىء الطباع ومتزن انفعاليا
و�شخ�صيا من �أولويات االختيار نظراً لكونها ت�ساعد على التفاهم واال�ستقرار الأ�رسي
وتكوين �أ�رسة �سعيدة.
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يف حني كان املعيار العام يف املرتبة الأخرية لدى طلبة الكليات العلمية  ,ومن
املالحظ ب�أن هذا املعيار يتعلق ببع�ض اجلوانب التي قد ال يعطيها الطلبة يف الكليات
العلمية االهتمام حيث �إن م�ستقبلهم قد يكون مرهون ًا بالرغبة يف الدرا�سة خارج البلد ،الأمر
الذي ي�ؤدي �إىل انخفا�ض املعيار العام فقد يكون �أكرث مي ًال لالرتباط ب�رشيك احلياة بغ�ض
النظر عن العمر �أو اجلن�سية �أو املعرفة ال�سابقة� ،أو �إن كان قريب ًا له �أو ال ,ذلك �أن الظروف
اخلارجية وامل�ستجدات املعي�شية قد حتكم عملية االختيار يف كثري من الأحيان خا�صة يف
مقابلة مثل ه�ؤالء الطلبة ومعرفة �أن لديهم ميول خمتلفة ودوافع خمتلفة ال تكون رهن
املعيار العام فقط يف عملية االختيار ،وهذا ما قد يربر ح�صول هذا املعيار على �أقل متو�سط.
�أما يف ما يتعلق بح�صول املعيار االقت�صادي لدى طلبة الكليات الإن�سانية على �أقل
و�سط فقد يكون ذلك مربراً من خالل تركيز ه�ؤالء الطلبة وت�أثري درا�ستهم على النواحي
النف�سية واالجتماعية حيث الرتكيز على البعد االجتماعي وما ميثله من عادات وتقاليد
والتوافق فيها ،وهذا قد ي�ؤدي �إىل االبتعاد عن النواحي االقت�صادية وعدم �إعطائها الأولوية.
وذلك ب�سبب �أن هذا البعد قد ال يتم الرتكيز عليه يف الدرا�سة كما يح�صل لدى طلبة الكليات
الأخرى.
واتفقت نتيجة هذا ال�س�ؤال مع درا�سة دروي�ش وال�شم�سان ( ، )2011اللتي �أ�شارت �إىل
وجود فروق لدى طلبة اجلامعة تبع ًا الختالف التخ�ص�ص الأكادميي علمي� ،إن�ساين.

التوصيات:
يف �ضوء ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج يو�صي الباحثون بالآتية:
1 .1العمل على توفري الربامج الإر�شادية للأفراد املقبلني على الزواج حول معايري

اختيار �رشيك احلياة.
�2 .2إجراء درا�سة مقارنة حول معايري اختيار �رشيك احلياة قبل الزواج وبعده.
3 .3درا�سة ت�أثري العوامل االجتماعية واالقت�صادية يف اختيار �رشيك احلياة.
4 .4درا�سة معايري اختيار �رشيك احلياة لدى فئات �أُخرى من املجتمع.

80

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد اخلامس والثالثون ( - )1شباط 2015

املصادر واملراجع:
أوالً  -املراجع العربية:
�1 .1أنور ،حممد . )2004( .الزواج العريف بني الوهم والواقع .الإ�سكندرية :املكتبة امل�رصية.
2 .2البلهان ،عي�سى . )2005( .اجتاهات طلبة جامعة الكويت نحو االختيار الزواجي .جملة
علم النف�س العربي املعا�رص.134 -113 ، )3( 1 ،
3 .3دروي�ش ،زينب وال�شم�سان ،منرية . )2011( .حمكات اختيار �رشيك احلياة وعالقتها
ببع�ض املتغريات النف�سية والدميوجرافية لدى عينة �سعودية وم�رصية من طالب
اجلامعة .جملة جامعة امللك �سعود.147 -122 ، )3( 2 ،
4 .4ال�ساعاتي� ،سامية . )1981( .االختيار الزواجي والغري االجتماعي .بريوت.
5 .5ال�ساعاتي� ،سامية . )2002( .االختيار للزواج والتغري االجتماعي .القاهرة :مكتبة
الأ�رسة.
�6 .6سيد ،عبد اهلل وجمعة� ،سيد . )2004( .الزواج العريف ،واقعه و�آثاره النف�سية واالجتماعية.
القاهرة :مطبوعات مركز البحوث والدرا�سات االجتماعية.
7 .7ال�شافعي ،م�ؤمن . )2000( .التحوالت االقت�صادية ،وانعكا�ساتها االجتماعية على
�أزمة ال�شباب يف م�رص( .حترير حممود الكردي)  ،مطبوعات مركز البحوث والدرا�سات
االجتماعية ،جامعة القاهرة.
�8 .8شحاته ،عبد املنعم . )1992( .خ�صال الزوج املف�ضل لطالبات اجلامعات وطالبها.
جملة بحوث كلية الآداب ،جامعة املنوفية.25 -1 ، )8( 1 ،
9 .9عيا�ش� ،صباح . )1994( .اختيار مقايي�س تكافئ القوانني والتغري االجتماعي والثقايف.
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة اجلزائر ،اجلزائر.
1010كفايف ،عالء . )1999( .الإر�شاد والعالج النف�سي الأ�رسي .القاهرة :دار الفكر العربي.
1111النا�رص ،مهند و�سليمان� ،سعاد . )2010( .معايري االختيار الزواجي لدى ال�شباب يف
املجتمع اخلليجي ،درا�سة مقارنة بني ال�شباب الكويتي والعماين ا�سرتجع بتاريخ -22
2011 -7
http:// bubcoucit. Kuniv. Edukw/ kashasf/ abstract. aspid.

81

 رامي طشطوش. د/  حنان إبراهيم الشقران.د
 منار بني مصطفى. د/  فواز أيوب املومني.د

معايير اختيار شريك احلياة كما يراها طلبة جامعة اليرموك

: املراجع األجنبية- ًثانيا
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

Best, B. (1995) . Cognitive psychology (4th Edit) . Minneapolis Paul West
Co.
Buss, D. (1998) . Sexual strategies theory: Historical origins and current
status. Journal of Sex Research, 35 (1) : 19- 31.
Chang, L. , Wang, Y. , Shackelford, T. , Buss, D. (2011) . Chinese mate
preferences: Cultural evolution and continuity across a quarter of a
century. Personality and Individual Differences, 50 (2) ; 678–683
Eagly, A. & Wood, W. (1999) . The origins of sex differences in human
behavior: Evolved dispositions versus social roles. American psychologist,
54; 408- 423.
Foley, V. (1984) . Family Therapy. Washing: Gardener.
Grawal, Z. (2009) . Marriage in colour: race, religion and spouse selection
in four American mosques. Ethnic and Racial studies, 32 (2) : 323- 435.
Hoffiman, L. (1981) . Foundation of Family the Rapy. New York: Basic
Books.
Morstin, B. (1998) . Mate selection in the 1970. journal of Marriage and
the family. Vol. (42) . : 777- 792.
Nofz, P. (1984) . Fantasy – Testing- Assessment: Aproposed Model for the
investigation of Mate selection. Family Relations. (33) : 273- 281.
Rauch, K,. Cohen, A. & Johnson, P. (2009) . Human male selection: An
exploration of associative mating preferences. Journal of Marriage, 1 (1)
: 188- 215.
Ron, B. (2004) . Marriage in India. Annual Review of sociology, 1 (1) :
111- 165.
Sherman, J. (2005) Marriage of Muslim Black American. New York:
Oxford Press.
Shoemake, E. (2007) . Human mate selection theory: An integrated
evolutionary and social approach. Journal of scientific psychology. 1 (2)
: 169- 182.
Stasio, M. (2003) . Aspects of cognition in human mate selection. Phd
Thesis. Louisiana University. U. S. A.
Triveers, S. (2006) . Mate preferences among male Canadians. Ethnology
and sociobiology, 11 (2) : 119- 139.
Vollp, L. (2003) . Citizen and marriage. Journal of Marriage, 6 (2) : 238269.
Wang, Y. (2012) . Spouse Selection Amongst China’s Post- 1980
Generation. PhD Dissertation, Central European University. Hungary.
Westman, A. & Marlow, F. (1999) . How universal are preferences for
female- waist- to- hip rations Evidence from the Hadza of Tanzania.
Evaluation and Human Behavior, 20: 219- 228.
Yabiku, S. (2004) . Marriage timing in Nepal: Organizational Effect, on
individual mechanisms. Social forces, 83 (2) : 559- 586.
82

