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ملخص: 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل الك�سف عن معايري اختيار �رصيك احلياة كما يراها طلبة جامعة 
الريم�ك، وهل يختلف ترتيب اختيار �رصيك احلياة لديهم تبعا ملتغريْي اجلن�ض والتخ�س�ض 
ا�ستبانة مك�نة من )25( فقرة م�زعة على  الدرا�سة طّ�رت  اأهداف  . ولتحقيق  الأكادميي؟ 
خم�سة معايري. تك�نت عينة الدرا�سة من )474( طالبًا وطالبًة اختريوا بالطريقة الع�س�ائية 
وفقًا ملتغريْي اجلن�ض والتخ�س�ض. اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن املعيار النف�سي جاء يف املرتبة 
الثانية  املرتبة  يف  تاله  ح�سابي،  مت��سط  باأعلى  الطلبة  لدى  الختيار  معايري  من  الأوىل 
كما  الأخرية.  املرتبة  يف  القت�سادي  املعيار  جاء  حني  يف  الثقايف،  الجتماعي  املعيار 
النتائج وج�د اختالف يف ترتيب معايري اختيار �رصيك احلياة لدى طلبة جامعة  اأظهرت 
اختيار  ترتيب معايري  اختالف يف  النتائج وج�د  تبعًا ملتغري اجلن�ض. ومل تظهر  الريم�ك 
وخل�ست  الأكادميي.  التخ�س�ض  ملتغري  تبعًا  الريم�ك  جامعة  طلبة  لدى  احلياة  �رصيك 
الدرا�سة اإىل العديد من الت��سيات من اأبرزها ت�فري الربامج الإر�سادية لالأفراد املقبلني على 
الزواج ح�ل معايري اختيار �رصيك احلياة، ودرا�سة تاأثري الع�امل الجتماعية والقت�سادية 

يف اختيار �رصيك احلياة. 
الكلمات املفتاحية: �رصيك احلياة، طلبة جامعة الريم�ك. 
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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:
ُيعدُّ اختيار �رصيك احلياة اخلط�ة الأكرث اأهمية لتك�ين الأ�رصة، وحُمدداً مهمًا ل�سعادتها، 
وا�ستمرار كيانها الجتماعي، وتعك�ض معايري اختيار �رصيك احلياة التاأثر بالظروف املحيطة 
على اختالفها، �س�اًء الجتماعية منها، اأم القت�سادية، اأو ما يرتبط باجل�انب النف�سية، اأو 
يف  ي�ؤثر  احلياة  �رصيك  اختيار  فاإن  وبالتايل  املجتمع.  مبعايري  اأو  ال�سخ�سية،  بالرغبات 
التي حتدد معايري  املتغريات،  يتاأثر بعدد من  اأنه  اإىل  بالإ�سافة  للفرد،  امل�ستقبلية  احلياة 
هذا الختيار. من هنا، ميكن طرح الت�ساوؤل الآتي: هل معايري االختيار هذه ثابتة، اأم 

يعرتيها التغيري؟ 
وبالنظر اإىل اختيار �رصيك احلياة، فاإنه يعّد واحداً من اأهم الأحداث يف حياة الفرد، فه� 
الذي يقرر من يتزوج، ومتى، وما هي املعايري وامل�ا�سفات التي يختار يف �س�ئها �رصيك 
احلياة. وقد ي�سع الأفراد )الذك�ر والإناث( عدداً من املعايري لختيار زوج امل�ستقبل، ومن 
اأبرز هذه املعايري: املعيار ال�سكلي، واملعيار املادي، واملعيار النف�سي، واملعيار الجتماعي، 

واملعيار الديني، واملعيار الفكري الثقايف )ال�ساعاتي، 2002( . 
وي�ؤكد علماء النف�ض اأن اأهم قرارين يتخذهما الإن�سان يف حياته، هما: قراره باختيار 
العمل املنا�سب، وقراره باختيار الزوج؛ فالعمل والزواج ركيزتان اأ�سا�سيتان يف حفظ ال�سحة 
د ال�سباب من اأكرث  النف�سية وتنميتها، اأو يف ا�سطرابها ووهنها )�سيد وجمعه، 2004( . وُيعُّ
فئات املجتمع تاأثراً بالتح�لت والتغريات، والأكرث تفاعاًل مع املتغريات اجلديدة، كما اأن 
�رصيحة ال�سباب ُتعد الأكرث وعيًا من بني فئات املجتمع مب�سم�ن هذه التح�لت وواقعها، 
ويف الغالب فاإن ال�سباب يتحم�س�ن للجديد ويتمردون على القدمي، وترى �رصيحة ال�سباب 
التح�لت  هذه  تعمل  اأن  �رصورة  على  جاهدة  تعمل  فهي  ولذا  امل�ستقبل،  �ساحبة  باأنها 

ل�ساحلها، وبالتايل قد ي�سعى ال�سباب اإىل الدفاع عنها وا�ستمرارها )اأن�ر، 2004( . 
وبالنظر اإىل هذه التغريات فاإنها ترتبط بعدد من التح�لت القت�سادية يف املجتمع، 
)ال�سافعي،  ال�سباب  فئة  لدى  وخا�سة  ونف�سية،  اجتماعية  حت�لت  اإىل  بدورها  تق�د  التي 
2000( . وت�سري ال�ساعاتي )2002( يف درا�ستها عن الختيار للزواج، والتغري الجتماعي 
باأن هناك عدداً من ج�انب الختالف يف الختيار بني جيل الآباء، وجيل الأبناء يف طرق 

الختيار ل�رصيك احلياة التي ي�ؤثر بها كثري من التح�لت القت�سادية. 
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وقد تناولت نظريات عَدة معايري اختيار �رصيك احلياة بالإ�سافة اإىل عدد من املداخل 
التط�رية  النظريات  من  اجلن�سية  ال�سرتاتيجيات  نظرية  وتعّد  اجلانب،  هذا  تناولت  التي 
اختيار  اأن  اإىل  النظرية  هذه  وت�سري  احلياة.  �رصيك  اختيار  معايري  تناولت  التي  الرئي�سة 
�رصيك احلياة ه� هدف ا�سرتاتيجي، واأن تف�سيالت �رصيك احلياة تت�اجد كحل�ل للم�سكالت 
املتكررة التي ي�اجهها، ول تعّد العالقات ط�يلة الأمد م�س�ؤولة عن جميع �سل�كات ومعايري 
اختيار �رصيك احلياة؛ وذلك لأن هذه العالقات قد ت�ستمر لفرتات ق�سرية من ال�قت على �سكل 

 . )Buss, 1998( عالقات معرفية
طبيعة  مثل  احلياة؛  �رصيك  اختيار  يف  امل�ؤثرة  الع�امل  اإىل  النظرية  هذه  ت�سري  كما 
العالقات القائمة بني الأفراد، وترى اأن ال�سياق الذي يتم فيه اختيار ال�رصيك ي�ؤثر يف معايري 
اختيار �رصيك احلياة، وهناك افرتا�ض مهم ت�سري اإليه النظرية، وه� اأن �سعي الفرد لختيار 
اأن التف�سيالت النا�سئة عبارة  اأي  �رصيك احلياة وفقًا لال�سرتاتيجيات اجلن�سية غري مدرك؛ 

 . )Sherman, 2005( عن رغبات خل�سائ�ض جن�سية معينة يف �رصيك احلياة

النظريات املفسرة الختيار شريك احلياة: 
�ُسغل الباحث�ن منذ القدم مبعرفة الأ�س�ض التي ت�ؤدي الدور املح�ري يف عملية اختيار 
�رصيك احلياة، وبطبيعة احلال انق�سم الباحث�ن اإىل اأكرث من فريق، فمنهم من ف�رّص الختيار 
اإن الأ�سداد يختارون  ال�سبيه يختار من ي�سبهه، ومنهم من راأى عك�ض ذلك؛ حيث  اأن  على 

بع�سهم بع�سًا، واآخرون يعتقدون باأن الختيار قائم على اأ�سا�ض التكامل بني ال�رصيكني. 
من هنا فقد ظهر عدد من النظريات العلمية التي حاول كل منها تف�سري هذه الظاهرة 
الجتماعية  النظريات  النظريات،  هذه  اأبرز  ومن  جترى.  التي  البح�ث  نتائج  على  بناًء 
والثقافية، والنظريات النف�سية )احلاجات التكميلية( )ال�ساعاتي ،1981؛ كفايف، 1999( . 

النظريات االجتماعية والثقافية:
ت�سمل هذه النظريات وجهات نظر مت�سابهة ترى باأن العامل الجتماعي الثقايف ه� 
نظرية  يف:  النظريات  هذه  وتتمثل  احلياة،  �رصيك  اختيار  عملية  يف  امل�ؤثرة  الع�امل  اأبرز 
ونظرية  ال�سخ�سية،  واجلاذبية  القيم  ونظرية  والقيم،  املكاين،  التجاور  ونظرية  التجان�ض، 

التخيل، والختيار، والتق�مي. 
اأن  النظريات  اختيار �رصيك احلياة، تفرت�ض هذه  التجان�ض يف  يتعلق بنظرية  ففيما 
الأ�سخا�ض الذين ميتلك�ن قيما مت�سابهة اأو �سمات �سخ�سية متقاربة مييل�ن اإىل الرتباط 
عرًقا،  ومياثل�نهم  �سًنا  يقرب�هم  ممن  يتزوج�ن  عامة  فالنا�ض  اإًذا  ا،  بع�سً بع�سهم  مع 
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ويتحدون معهم يف العقيدة، ويظهر التجان�ض هنا يف اأجلى �س�رة )عيا�ض، 1994( . ويف 
هذا ال�سياق ترى ال�ساعاتي )1981( اأن الأفراد مييل�ن على وجه العم�م اإىل اختيار �رصيك 
التعليمي والقت�سادي، وي�سرتك معهم يف الهتمامات  الذي ي�ازيهم يف امل�ست�ى  احلياة 

نف�سها. 
اأما نظرية التجاور املكاين فتف�رص عملية اختيار �رصيك احلياة بناًء على احتكاك الفرد 
هذه  اأثر  ويربز  وخ�سائ�سه،  �سفاته  يف  معه  يتجان�ض  من  يختار  فه�  املجتمع  اأفراد  مع 
الفكرة يف املجتمعات املنغلقة، حيث اإن الفرد يبقى حم�س�راً يف البيئة التي يعي�ض اأو يعمل 
فيها، اأما يف املجتمعات املتط�رة فاإن ل��سائل الت�سال والتط�ر التكن�ل�جي دوراً كبرياً 
يف امتداد اأثر الحتكاك مع اأكرث من بيئة، وبالتايل فاإن تفاعل الفرد مع اأفراد من خارج 
بيئته اأو مكان عمله اأو م�سكنه يجعل هناك فر�سة لأن يختار �رصيك حياته من خارج البيئة 

التي ي�جد فيها )كفايف، 1999( . 
وباملقابل يرى اأن�سار نظرية القيم باأن هناك دوراً كبرياً للقيم ال�سخ�سية يف اختيار 
�رصيك احلياة؛ لأن القيم- التي تعد �سديدة الأهمية ل�سخ�ض معني، ويجد اأن لها اأهمية كبرية، 
)ال�ساعاتي،  عاطفي  فعل  رد  �س�رة  يف  تتجلى  لالأفراد-  القيمي  الن�سق  يف  الأول�ية  ولها 
1981( . لذا من املنطقي جداً اأن يختار �رصيك حياته من بني الذين ي�سرتك�ن معه اأو يقبل�ن 

 . )Hoffman, 1981( ما عنده من قيم اأ�سا�سية؛ لأن الأمن العاطفي يكمن يف ذلك
�رصيك  اختيار  عملية  يف  واأهميتها  القيم  دور   )Morstion, 1998( م�ر�سن  وي�ؤكد 
احلياة من خالل نظريته، حيث يرى اأن التجاذب النا�سئ عن ال�سمات احلميمة ل�رصيك احلياة 

بالإ�سافة اإىل القيم ال�سخ�سية هي التي تقرر اإىل حد بعيد اختيار �رصيك احلياة اأو عدمه. 
اأما ن�فز )Nofz, 1984( فيف�رص عملية اختيار �رصيك احلياة املت�قع من خالل ثالث 

مراحل هي: )التخيل، والختبار، والتق�مي( . 
املت�قع  الفرد �رصيك احلياة  بها  ي�ستقبل  التي  الطريقة  ه�   )Imagination( فالتخيل 
بناًء على الت�قعات الداخلية العائدة اإىل خربات مرحلة الطف�لة املرتبطة بالعالقة الرمزية 
مع ال�الدين، ور�سا الذات والأهل عن �سل�كات الطفل، كما يربز هذا الأ�سل�ب اأهمية وج�د 
الرغبة مبعرفة  فيتمثل يف   )Testing( الختبار  اأما  لبناء عالقة زوجية.  الفرد  الدافع عند 
املزيد، بالتايل الفهم الأعمق ل�رصيك احلياة املت�قع من خالل ال�سل�كات الفعلية املن�سجمة 
مع القيم اللفظية لل�رصيك التي ت�ؤكد م�سداقية هذه القيم، كما يت�سمن هذا الأ�سل�ب ن�ًعا من 
اإذا �سدرت �سل�كات مت�ساربة من الفرد و�رصيك حياته. واأخرًيا التق�مي  النقد الذاتي للفرد 
الف�ائد  حيث  من  املت�قع  احلياة  �رصيك  على  حكًما  الفرد  ي�سدر  حيث   )Assessment(
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املت�قعة من الرتباط وتكلفته. ومن املمكن متثيل عملية اختيار �رصيك احلياة كما يف�رصها 
ن�فز )Nofz( وفق املخطط التايل: 

اتخاذ القرار

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

ويرى الباحث�ن اأن ثمة ع�امل تتفاعل مع اأ�ساليب هذه النظرية وت�ؤثر فيها كالت�افق 
يف الأداء، واملعا�رصة الزوجية، والتعبري عن امل�ساعر. كما تت�سف هذه النظرية بالديناميكية 
)اأي  والتغيري  للتعديل،  قابلة  و  م�ستمرة،  الزوجية  العالقة  جتعل  التي  الع�امل  اإن  حيث 
ا�ستمرارية عملية التق�مي( ، ويقرتح الباحث�ن ا�ستخدام نظرية ن�فز كاأداة اإر�سادية للعاملني 

يف جمال الإر�ساد الزواجي والأ�رصي. 
النظريات النفسية )احلاجات التكميلية( : 

وتركز هذه النظريات ب�سكل عام على دور احلاجات والدوافع ال�سع�رية والال�سع�رية 
يف اختيار �رصيك احلياة، وتعك�ض ما ا�ستملت عليه اأفكار فرويد �سمن نظرية التحليل النف�سي، 

بالإ�سافة اإىل نظرية ال�رصيك املثايل )عيا�ض، 1994؛ كفايف، 1999( . 
فعلى الرغم من اأن فرويد مل ي�سع نظرية بعن�ان: " اختيار �رصيك احلياة، اإل اأنه ميكن 
النف�سي باأننا نبحث عن �رصيك  التحليل  الأ�سا�سية لنظرية  ال�ستنتاج من خالل املرتكزات 
حياة ي�سبهنا اأو �رصيك حياة يحمينا، حيث اإن الطفل يختار والده كم��س�ع يريد اأن يك�ن 
مثله ويختار اأمه كم��س�ع يجب اأن يتلقى منه الرعاية، يف �س�ء ما تقّدم فاإنه بالإمكان 
التمييز بني ن�عني من الختيار وهما: الختيار الرنج�سي للم��س�ع )اأي فرد اأريد اأن اأ�سبهه 
اأو اأجعله ي�سبهني( . والختيار التكميلي اأو الكفلي )اأي فرد احتاج اإليه ليعطيني ما ل اأملك 

 )Foley,1984 كاحلب واحلماية والغذاء...( )ال�ساعاتي،1981؛
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يف  اإليه  )امل�سار   )Christines( كر�ستن�ض  يطرحه  فيما  املثايل  ال�رصيك  نظرية  اأما 
بالتدريج  الفرد  لدى  باأنه يظهر  يرى  الذي  احلياة  اختيار �رصيك  ال�ساعاتي، 1981( ح�ل 
املجتمع.  اآخرين يف  واأخ�اته، ومع  اأهله  مع  يتعامل  املثايل خا�سة حني  ال�رصيك  مفه�م 
القي�د  ال�سخ�سية، وكذلك من خالل  العادات والتقاليد، واحلاجات  اأكرث من خالل  ويتبل�ر 

الثقافية التي تفر�ض يف كثري من الأحيان من م�ؤ�س�سات معينة يف املجتمع. 
واأكد بريج�ض ول�ك )Beirges & Luck( )امل�سار اإليهما يف كفايف، 1999( . انه على 
عن  خميلتهما  يف  مبدئية  �س�رة  يحمالن  املراهقة  فرتة  يف  الفتاة  اأو  ال�ساب  اأن  الأغلب 
فتى الأحالم اأو فتاة الأحالم، واأحيانا تك�ن مثل هذه ال�س�رة وا�سحة يف ذهن �ساحبها 
واأحياًنا تك�ن غري وا�سحة، ويف بع�ض الأحيان تك�ن هذه ال�س�رة �سلبية اأي ال�سمات التي 

ل يرغب الفرد اأن تت�افر يف �رصيك حياته. 
ويرى الباحث�ن اأن النظريات النف�سية تعمل جمتمعة يف عملية اختيار ال�رصيك، فمن 
ال�الدية جتعل  ال�س�رة  اأن  كما  الختيار،  ت�سيق جمال  يتم  املثايل  ال�رصيك  مفه�م  خالل 
ال�سخ�ض مييل اإىل اختيار من يكمل العالقة التي تعّ�د عليها ال�سخ�ض منذ الطف�لة املبكرة 
من خالل عالقته ال�سخ�سية باأفراد اأ�رصته، فما النظريات النف�سية اإل نتاج عملية التفاعل 

بني ال�سخ�ض واأ�رصته وخا�سة يف مرحلة الطف�لة. 
وهناك مدخالن رئي�سان لتناول معايري اختيار �رصيك احلياة، وهما، املدخل التط�ري، 
واملدخل الجتماعي، فريتكز املدخل التط�ري على نظرية الن�س�ء والرتقاء لدارون، وت�سري 
البقاء،  اأجل  من  تكافح  الكائنات  جميع  اأن  وهي  اأ�سا�سية،  مبادئ  ثالثة  اإىل  النظرية  هذه 
ال�راثية  ال�سمات  بانتقال  ي�سمح  الكائنات  ال�احدة من  ال�ساللة  وهناك تن�ع وراثي داخل 
اإىل الأجيال امل�ستقبلية، ويعمل النتخاب الطبيعي على تبديل الأمناط ال�راثية الأقل تكيًفا، 
الأمناط  اأن  التط�ري�ن  النف�ض  اأكرث تكيًفا، ويف �س�ء تلك املبادئ يفرت�ض علماء  باأخرى 
احلايل  الختيار  ت�ؤثر يف  احلياة  ل�رصيك  الناجح  بالختيار  ال�سلة  ذات  ال�سابقة  ال�سل�كية 
الإن�ساين، ف�ساًل عن ذلك  الن�ع  لبقاء  ال�سل�كية �رصورية  الأمناط  تلك  ل�رصيك احلياة؛ لأن 
ي�سري املدخل التط�ري اإىل وج�د فروق بني اجلن�سني بالن�سبة اإىل اأف�سليات اختيار �رصيك 
 Shoemake, 2007;( احلياة نظراً اإىل تعر�ض كل منهما ل�سغ�ط بيئية واجتماعية خمتلفة

 . )Eagly & Wood, 1999

وي�سري املدخل الجتماعي اإىل نظرة خمتلفة عن نظرة املدخل التط�ري، ويرى اأن�سار 
هذا املدخل اأن ا�سرتاتيجيات اختيار �رصيك احلياة ترتكز اأ�سا�سًا على حماولت تعظيم الأدوار 
Shoe�(  ااخل البيئة، حيث تخ�سع تلك الأدوار اإىل قي�د الأدوار الجتماعية للذك�ر والإناث
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make, 2007( . ويذكر كل من وود وايجلي )Wood & Eagly, 1999( اأن تق�سيم املجتمع 
لأمناطهم  الرئي�ض  املحرك  مبنزلة  ه�  العمل  على  قدراتهم  اإىل  بالن�سبة  اجلن�سني  لأدوار 
ال�سل�كية؛ اإذ ميكن تلخي�ض القي�د الجتماعية يف �س�ء ذلك التق�سيم، وميكن روؤية املدخل 
الجتماعي من خالل تبادل املنافع، فالإناث من�ط بهن اأدوار جمتمعية تت�سف بالقدرات 
وامل�ارد املحدودة؛ فاإنهن ي�سعني اإىل تع�ي�ض هذا النق�ض من خالل اختيار �رصيك احلياة 
اأخرى، تقدم  لديهن، ومن ناحية  امل�ارد املرغ�بة  الذي ميتلك قدرة على ت�فري  املنا�سب، 
الإناث بع�ض اخل�سائ�ض( املت�افرة لديهن مثل املظهر البدين اجليد، وامل�ست�يات العالية 
الق�ة  باأدوار جمتمعية متنحهم  يتمتع�ن  الذك�ر  لأن  و   . اجلن�سية(  من اخل�س�بة، واملتعة 
وال�ستقاللية املالية فاإنهم ي�ستطيع�ن الإعالن عن تلك اخل�سائ�ض عند الرتباط ب�رصيك 
احلياة بغر�ض مقاي�ستها مع ال�سمات واخل�سائ�ض ال�سخ�سية املرغ�بة لدى �رصيكة احلياة. 
الت�افق  من  ن�ع  ي�جد  فاإنه  املدخلني،  كال  فرو�ض  يف  الختالف  من  الرغم  وعلى 
الجتماعية،  التن�سئة  ح�ل  الإجماع  من  ن�ع  ب�ج�د  اأن�سارهما  يعرتف  حيث  بينهما؛ 

والأمناط ال�سل�كية اخلا�سة بتبادل املنافع لدى هذين املدخلني على حد �س�اء. 
وقد ك�سفت نتائج عدد من الدرا�سات كدرا�سة )Buss, 1998( و )Stasio, 2003( خالل 
العقدين املا�سيني عن وج�د فروق جن�سية وا�سحة يف املعايري التي يرغبها الذك�ر والإناث 
يف �رصيك حياتهم، حيث يعطي الذك�ر اأهمية كبرية للجاذبية اجل�سمية، بينما تعطي الإناث 
اأهمية كبرية للمكانة الجتماعية، وال��سع القت�سادي، واللتزام بالن�سبة ل�رصيك احلياة، 
القت�سادية  للحالة  والأنثى  للجاذبية  الذكر  الدرا�سات ح�ل تف�سيل  تلك  نتائج  وقد تع�د 
املادية لنظرة املجتمعات التي يتم ال�سيطرة فيها على الق�ة واملكانة من الرجال. بالإ�سافة 
اإىل اأن هناك معايري ت�سعها الإناث ل�رصيك احلياة امل�ستقبلي ت��سل اإليهما و�ستمان ومارل� 
على  وقادراً  الأ�رصة،  اإعالة  على  قادراً  يك�ن  اأن  وهي   ،  )Westman & Marlow, 1999(
ويتمتع  بفعالية،  الأب  على ممار�سة مهارات  وقادراً  ملتزمًا،  يك�ن  واأن  حمايتها ج�سديًا، 

ب�سحة ج�سمية جيدة. 
معايري ل�رصيكة احلياة، متثلت   )Best, 1995( يف حني كان للذك�ر يف درا�سة ب�ست 
يف جمال املراأة و�سحتها اجل�سمية، والعاطفة واحلب، وط�ل القامة، واأن ل تك�ن مرتبطة 
الباحثني  تناول عدد من  لديها جاذبية جن�سية. وقد  يك�ن  اأن  اإىل  بالإ�سافة  ال�سابق،  يف 
واملهتمني مفه�م �رصيك احلياة، فقد عَرف ف�لب )Vollp, 2003, p 240( �رصيك احلياة باأنه: 
"زوج اأو زوجة امل�ستقبل". وعرفه �ستا�سي� )Stasio, 2002, p6( باأنه: "فرد �س�اء اأكان ذكراً 
اأم اأنثى يختار لالرتباط الر�سمي بثالث طرق: عالقة م�سبقة، اأو عرب و�سيط، اأو عرب خدمات 

ت�فرها مكاتب خا�سة". 
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وقد عرفه ب��ض )Buss, 1998, p9( باأنه: "جمم�عة من امل�ؤ�رصات التي يعتمدها الفرد 
بغر�ض احلكم على م�قف اأو حدث ما، اأو بغر�ض حتديد م�افقة جتاه احلياة الي�مية". وعرفه 
الفرد )ذكر،  التي يعتمدها  "الأ�س�ض وامل�ؤ�رصات  باأنه:   )Sherman, 2005, p19( �سريمان 
ومتثل  عام،  ب�سكل  الزواجية  اختياراته  على  ويطبقها  الزواج،  يف  القرار  اتخاذ  عند  اأنثى( 

نظرته الكلية مل��س�ع الزواج". 

الدراسات السابقة:
متعددة،  نظر  وجهات  من  احلياة  �رصيك  اختيار  معايري  تناولت  عَدة  درا�سات  هناك 
و�سمن هذا املجال اأجرى �شحاتة )1992( درا�سة يف م�رص تناولت �سفات �رصيك احلياة، 
اإىل �سفات  الدرا�سة  اأ�سارت نتائج  على عينة تاألفت من )109( طالب، و )204( طالبات. 
الزوج املف�سل لالإناث وهي: الذي يحرتمها اأمام الآخرين، ويلتزم باأحكام الدين، وي�سعرها 
بكيانها كامراأة، يف حني اأ�سارت الدرا�سة اأن الذك�ر يف�سل�ن اأن تك�ن �رصيكة احلياة مطيعة، 

وتقف بجانب زوجها يف ال�رصاء وال�رصاء، وتلتزم باأحكام دينها، وحترتم اأقارب زوجها. 
اإىل  بدرا�سة يف ال�ليات املتحدة الأمريكية هدفت   )Stasio, 2002( �شتا�شيو  وقام 
الك�سف عن املعايري وال�سفات التي يحددها الأفراد يف اختيار �رصيك احلياة. تك�نت عينة 
نتائج  اأظهرت  ل�يزيانا.  جامعة  يف  الرابعة  ال�سنة  يف  وطالبة  طالب   )200( من  الدرا�سة 
الدرا�سة وج�د فروق يف معايري الختيار تبعًا ملتغري اجلن�ض، وحيث جاء ترتيب معايري 
الختيار لدى الإناث على النح� التايل: احلالة القت�سادية ثم احلالة الجتماعية، والتعليم 
النح�  على  الذك�ر  معايري  ترتيب  جاء  حني  يف  ال�سابق،  والرتباط  اجل�سمية،  احلالة  ثم 
التايل: احلالة اجل�سمية والرتباط ال�سابق واحلالة القت�سادية واأخرياً احلالة الجتماعية، 
اختيار �رصيك احلياة ترتبط مبجم�عة من املتغريات مثل  اأن معايري  النتائج  اأظهرت  كما 

العمر، واحلالة الجتماعية، و�سغط املجتمع، والأ�رصة. 
واأجرى رون )Ron, 2004( درا�سة يف الهند هدفت اإىل حتليل الثقافة الهندية املتعلقة 
درا�سات هندية.   )4( امل�ستقبل. عن طريق حتليل  لزوجات  الهن�د  ال�سباب  اختيار  مبعايري 
اأظهرت نتائج الدرا�سة اعتماد معيار واحد للزواج وه� اختيار الأ�رصة، وتتفرع عنه معايري 
وج�د  وعدم  بالعري�ض،  مقارنة  العرو�ض  �سن  و�سغر  القرابة،  بدرجة  تتمثل  عدة،  فرعية 
م�سكالت بني والد العرو�ض ووالدتها، ووج�د و�سيط يف الزواج، وحجم ثروة اأ�رصة العرو�ض 

من املا�سية والأرا�سي. 
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نح�  الك�يت  يف  اجلامعة  طلبة  اجتاهات  تناولت  بدرا�سة   )2005( البلهان  وقام 
اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  اختيار �رصيك احلياة. وتك�نت عينة من )233( طالبًا وطالبًة. 
اختيار �رصيك احلياة يف املجتمع الطالبي الك�يتي يعتمد على ُبعد احلرية يف الزواج اأكرث 

من غريه، وجاء اجتاه الطلبة اأكرث تركيزاً نح� معيار ال�سكل واجلمال. 
املعايري  اإىل  التعرف  هدفت  كندا  يف  درا�سة   )Triveers, 2006( تريفرز  واأجرى 
امل��س�عية اجلمالية التي ي�سعها طلبة اجلامعات الكندية عند اختيارهم ل�رصيكة احلياة. 
تك�نت عينة الدرا�سة من )28( طالبًا جامعيًا. ت��سلت نتائج الدرا�سة اإىل اأن معايري ال�رصيك 
تتمثل يف جمال ال�جه، وال�سعر، وعدم وج�د عي�ب ج�سمية، وتنا�سب ال�زن والط�ل، والرقي 
ب�سه�لة، واجلاذبية  الآخرين  الت�ا�سل مع  والقدرة على  التفهم واحل�ار،  العقلي من جانب 

الروحية واجلن�سية. 
هدفت  الأمريكية  املتحدة  ال�ليات  يف  درا�سة   )Grawal, 2009( جراوال  واأجرت 
ال�ليات املتحدة  اإىل  اإىل معايري اختيار �رصيك احلياة لدى امل�سلمني املهاجرين  التعرف 
الأمريكية يف �س�ء العرق والدين والل�ن. تك�نت العينة من )18( �سابًا وفتاة من امل�سلمني 
م�سلمني  م�سلمني،  اأمريكان  مهاجرين،  )عرب  فئات  اإىل ثالث  اأ�س�لهم  يرجع�ن يف  الذين 
املتحدة  ال�ليات  م�اليد  �سنة وجميعهم من   )18 -13( اأعمارهم من  تراوحت  اآ�سيا(  من 
الأمريكية. اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن امل�سلمني وامل�سلمات يعتمدون على معيار اأ�سا�سي يف 
اإليها  ينتمي  التي  )العرقية(  الجتماعية  وال�سبكة  الأ�رصة،  راأي  وه�  احلياة  �رصيك  اختيار 
الفرد، ويرتبط اختيار �رصيك احلياة الزوج باجلانب الديني؛ اإذ ميكن للذك�ر اختيار �رصيكة 
الآتي:  النح�  حياة غري م�سلمة، ول يحق ذلك لالإناث، وجاء ترتيب معايري الختيار على 

العرقية، واجلمال، والإقامة القان�نية، والعمل املنا�سب، والقرب الجتماعي. 
واأجرت راو�س وكوهن وجون�شون )Rauch, Cohen & Johnson, 2009( درا�سة 
�رصيك  لختيار  الأفراد  تف�سيالت  عن  الك�سف  اإىل  هدفت  الأمريكية  املتحدة  ال�ليات  يف 
احلياة املنا�سب. تك�نت عينة الدرا�سة من )248( فرداً. اأظهرت نتائج الدرا�سة وج�د عالقة 
ارتباط دالة اإح�سائيًا بني خلفية الفرد الثقافية والجتماعية ومعايري الختيار الزواجي، 
اأن اختيار �رصيك احلياة يرتبط مبجم�عة من املعايري امل�سرتكة بني  النتائج  اأظهرت  كما 
اأي�سا  الذك�ر والإناث منها الت�افق الجتماعي والت�افق العرقي والدين، واأ�سارت النتائج 
التف�سيالت  الذك�ر يف  ل�سالح  والإناث  الذك�ر  اإح�سائية بني  ذات دللة  اإىل وج�د فروق 
ثقافة  من  ب�سخ�ض  الرتباط  يف  الذك�ر  لدى  م�سكلة  ت�جد  ل  حيث  والثقافية،  احل�سارية 

اأخرى، كما ه� احلال لدى الإناث. 
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وت��سلت درا�سة اجتماعية اأجراها النا�رص و�سليمان )2010( بعن�ان معايري الختيار 
الزواجي لدى ال�سباب يف املجتمع اخلليجي- درا�سة مقارنة بني ال�سباب الك�يتي والُعماين 
اإىل اأن الذك�ر مييل�ن اإىل طريقة التعارف ال�سخ�سي، بينما الإناث يف�سلن التعرف اإىل �رصيك 
احلياة عن طريق الأهل، ويف�سل اأغلبية ال�سباب الك�يتي اأن تك�ن مدة التعارف بني املقبلني 
على الزواج من �سهرين اإىل �ستة اأ�سهر، فيما يف�سل ال�سباب الُعماين اأن تك�ن فرتة التعارف 
�سنة، وهناك اتفاق بني املجتمعني اأن ال�سن املنا�سب لزواج الذك�ر هي بني )26- 30( �سنة، 
ولالإناث بني )20- 25( �سنة، واأو�سحت الدرا�سة اأن غالبية العينة من املجتمعني متيل اإىل 
اأن يك�ن �رصيك احلياة من اجلن�سية نف�سها، واأن يك�ن ال�رصيك من غري الأقارب، اإىل جانب 
اأنهم يف�سل�ن ال�سكن امل�ستقل، واأن امل�ا�سفات املف�سلة لدى الذك�ر يف �رصيكة احلياة يف 
املجتمعني هي: اللتزام الأخالقي، واملظهر اخلارجي، والنتماء العائلي، والتعلم، والقدرة 
هي:  الإناث  لدى  احلياة  ل�رصيك  املف�سلة  امل�ا�سفات  كانت  حني  يف  وال�ظيفة،  املالية، 
اللتزام الأخالقي، والتعلم، والنتماء العائلي، واملظهر اخلارجي، والقدرة املالية، وال�ظيفة. 
واأجرت دروي�ض وال�سم�سان )2011( درا�سة هدفت اإىل الك�سف عن حمكات اختيار �رصيك 
وم�رصية  �سع�دية  عينة  لدى  والدمي�غرافية  النف�سية  املتغريات  ببع�ض  وعالقتها  احلياة 
من طالب اجلامعة. تك�نت عينة الدرا�سة من )600( طالب وطالبة من طلبة جامعة عني 
�سم�ض وجامعة امللك �سع�د. اأظهرت نتائج الدرا�سة وج�د فروق يف معايري اختيار �رصيك 
احلياة بني الطلبة ال�سع�ديني وامل�رصيني، كما اأ�سارت النتائج اإىل وج�د فروق بني الطلبة 
يف معايري اختيار �رصيك احلياة بني التخ�س�سات العلمية والتخ�س�سات الإن�سانية، و يف 

اختيار معايري �رصيك احلياة تبعًا لختالف امل�ست�ى الدرا�سي. 
 Chang, Wang, Shackelfrod &( وبا�س  و�شاكلفورد  وواجن  �شاجن  اأجرى  كما 
والجتماعية  الثقافية  املعايري  عن  الك�سف  اإىل  هدفت  ال�سني  يف  درا�سة   )Buss, 2011
املرتبطة باختيار �رصيك احلياة لدى ال�سينيني. تك�نت عينة الدرا�سة الأوىل من )1060( 
طالبًا جامعيًاً يدر�س�ن حاليا يف خمتلف اجلامعات ال�سينية، وتك�نت العينة الثانية من 
اجلامعات  من  الزمان  من  قرن  ربع  قبل  اجلامعية  درا�ستهم  اأنه�ا  جامعي  خريج   )500(
نف�سها. وقد ا�ستخدمت ال�ستبانة جلمع البيانات حيث اأظهرت النتائج وج�د حت�ل وا�سح 
لدى جيل ال�سباب اجلديد يف معايري اختيار احلياة و�سملت التعليم وامل�ست�ى القت�سادي 
دون الع�دة للخلفية الجتماعية. كما بينت الدرا�سة وج�د دور وا�سح للجاذبية اجل�سدية 

واجلمال اجل�سماين يف اختيار ال�رصيك لدى الذك�ر والإناث من اجليل اجلديد. 
يف حني اأجرى واجن )Wang, 2012( درا�سة يف ال�سني هدفت اإىل الك�سف عن معايري 
الدرا�سة  عينة  تك�نت   .1980 عام  بعد  ولد  الذي  ال�سباب  جيل  لدى  احلياة  �رصيك  اختيار 
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ا�ستجاب�ا  م�ست�يات جامعية خمتلفة  من  ذكر(   43 اإناث،   208( و�سابة  �سابًا   )251( من 
ل�ستبانة اأُعدت خ�سي�سا لأغرا�ض الدرا�سة ثم عقدت مقابالت فردية مع )20( �سابًا و�سابة. 
وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن املعايري الجتماعية والقت�سادية احتلت املرتبة الأوىل عند 
الإناث من جانب ارتفاع م�ست�ى التعليم، وال�ستقاللية، ومتتع ال�رصيك بعمل ثابت وجمٍز. 
اأما الذك�ر فكان معيارهم الأول يف الختيار ه� اجلانب اجلمايل وال�سحة اجل�سدية ل�رصيك 
احلياة. وبينت الدرا�سة عدم وج�د دور لالأ�رصة اأو العادات ال�سائدة يف اختيار ال�رصيك لدى 

هذه الفئة من ال�سباب. 
بالنظر اإىل نتائج الدرا�سات ال�سابقة، يلحظ اأنها اهتمت بتناول معايري اختيار �رصيك 
اأن   )1992( �سحاته  درا�سة  اأ�سارت  فقد  املعايري،  هذه  ح�ل  النتائج  تباينت  وقد  احلياة، 
�رصيك احلياة لدى الإناث اأن يحرتمها ويلتزم باأحكام الدين، بينما لدى الذك�ر فاإن املعيار 
دينها،  باأحكام  وتلتزم  زوجها،  اأقارب  وحترتم  مطيعة  تك�ن  اأن  احلياة  �رصيكة  لختيار 
وجاءت درا�سة رون )Ron, 2004( بنتائج خمتلفة حيث اأكدت م�سادر القرابة، و�سغر �سن 

العرو�ض، وحجم ثروة اأ�رصة العرو�ض. 
اختيار  ترتيب معايري  والإناث يف  الذك�ر  اأظهرت وج�د فروق بني  درا�سات  وهناك 
اأن درا�سة تريفرز  ، يف حني   )Stasio, 2002( �رصيك احلياة، كما جاء يف درا�سة �ستا�سي� 
اإىل  بالإ�سافة  احلياة،  �رصيك  اختيار  معايري  لرتتيب  خمالفة  جاءت   )Triveers, 2006(
نتائجها  تباينت  التي   )Wang, 2012( واجن  ودرا�سة   )Grawal, 2009( جراوال  درا�سة 
مع الدرا�سات الأُخرى. وبالتايل ميكن الإ�سارة اإىل اأن معايري اختيار �رصيك احلياة تختلف 

وتتباين من بيئة اإىل اأخرى، قد ت�ؤثر فيها ع�امل ومتغريات عَدة. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
احلياة،  اختيار �رصيك  نتائجها ح�ل معايري  واختالف  ال�سابقة،  الدرا�سات  يف �س�ء 
�رصيك  باختيار  عالقة  ذات  باأنها  الباحث�ن  يعتقد  التي  الأخرى  املعايري  بع�ض  ووج�د 
احلياة، بالإ�سافة اإىل التغريات والتح�لت يف خمتلف جمالت احلياة التي اأثرت بدورها 
يف معايري اختيار �رصيك احلياة، تربز م�سكلة الدرا�سة يف التباين ح�ل معايري اختيار �رصيك 
احلياة، وخا�سًة يف ظل التغيريات الجتماعية والقت�سادية والفكرية. وبالتحديد حاولت 

الدرا�شة االإجابة عن االأ�شئلة االآتية: 
ما اأبرز معايري اختيار �رصيك احلياة لدى طلبة جامعة الريم�ك من وجهة نظرهم؟  ●
تبعًا  ● الريم�ك  لدى طلبة جامعة  احلياة  اختيار �رصيك  ترتيب معايري  هل يختلف 
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ملتغري اجلن�ض؟ 
تبعًا  ● الريم�ك  لدى طلبة جامعة  احلياة  اختيار �رصيك  ترتيب معايري  هل يختلف 

ملتغري التخ�س�ض الأكادميي؟ 

أهمية الدراسة: 
من  احلياة  �رصيك  اختيار  معايري  على  ال�ق�ف  خالل  من  الدرا�سة  هذه  اأهمية  تظهر 
وجهة نظر طلبة اجلامعة، وهم ال�سباب املقبل�ن على الزواج، ملا له من اأهمية يف حياتهم 
امل�ستقبلية، حيث اإن الختيار ال�سليم ي�ؤدي اإىل ا�ستمرار احلياة الزوجية والأ�رصية، بالإ�سافة 

اإىل معرفة دور اجلن�ض، والتخ�س�ض الأكادميي يف معايري اختيار �رصيك احلياة. 
اإر�سادية  برامج  ت�سميم  يف  نتائجها  من  الإفادة  اإمكانية  يف  الدرا�سة  اأهمية  وتربز 
تك�ن  اأن  ويت�قع  احلياة،  �رصيك  اختيار  معايري  ح�ل  الزواج  على  املقبلني  لالأ�سخا�ض 
نتائج هذه الدرا�سة خمتلفة عن نتائج ما �سبق من درا�سات يف �س�ء التط�رات والتغريات 
تاأثراً  اأكرث فئات املجتمع  ال�سباب هي  فئة  والفكرية. وذلك لأن  الجتماعية والقت�سادية 
بهذه التغريات، واأكرث ت�سجيعًا لها، لذا فاإن معايري اختيار �رصيك احلياة قد تختلف باختالف 
التغريات احلا�سلة. ونظراً لأهمية م��س�ع الزواج لدى ال�سباب، وما يرتبط به من ق�سايا 
مهمة، وهي املعايري التي يتم يف �س�ئها اختيار �رصيك احلياة تعطي اأهمية خا�سة لهذه 

الدرا�سة. 
وتربز اأهمية الدرا�شة �شمن حمورين، وهما: 

يتم  ● معل�مات،  من  الدرا�سة  ت�فره  ما  خالل  من  وذلك  النظرية:  االأهمية  اأوالاً: 
احلياة،  �رصيك  اختيار  معايري  اجلامعيني ح�ل  ال�سباب  اجتاهات  اإىل  التعرف  من خاللها 

وال�سفات ال�اجب ت�افرها يف �رصيك احلياة. 
ثانيااً: االأهمية العملية- التطبيقية: يف �س�ء ما تت��سل اإليه الدرا�سة من نتائج  ●

اإذا ما مت الأخذ بها، فاإنه ميكن الإفادة من نتائجها يف ت�سميم برامج وقائية واإر�سادية 
لالأفراد املقبلني على الزواج. 

الطريقة واإلجراءات: 

جمتمع الدراسة: 

تك�ن جمتمع الدرا�سة من )29640( طالبًا وطالبًة من طلبة جامعة الريم�ك يف مرحلة 
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البكال�ري��ض، م�زعني على خمتلف التخ�س�سات الأكادميية، وذلك وفقًا لل�سجالت الر�سمية 
التابعة لدائرة القب�ل والت�سجيل يف جامعة الريم�ك للعام الدرا�سي 2011- 2012. 

عينة الدراسة: 

تك�نت عينة الدرا�سة من )474( طالبًا وطالبًة من طلبة جامعة الريم�ك املنتظمني 
يف الدرا�سة يف الف�سل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي 2011/ 2012، اختريوا ع�س�ائيًا، 
وامل�سجلني يف امل�ساقات احلرة والإجبارية، م�زعني على خمتلف التخ�س�سات الأكادميية، 

كما ه� مبني يف اجلدول )1( . 
الجدول )1( 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيري الجنس والكلية

اجلن�س 
املجموعاأنثىذكرالتخ�ش�س

6579144علمي
137193330اإن�ساين

202272474املجموع

أداة الدراسة:

مقيا�س معايري اختيار �رشيك احلياة: 
واملقايي�ض  ال�سابق،  الأدب  اإىل  بالرج�ع  احلياة  �رصيك  اختيار  معايري  مقيا�ض  طّ�ر 
 )Rouck, Cohen & Johnson, 2009( ذات العالقة، كمقيا�ض روك وك�هني، وج�ن�س�ن
فقرة   )30( من  الأولية  ب�س�رته  املقيا�ض  وتك�ن   ),2004Yabiku( يابيك�  ومقيا�ض   ،
الثقايف، واملعيار  الجتماعي  العام، واملعيار  )املعيار  م�زعة على خم�سة معايري، وهي: 
القت�سادي، واملعيار النف�سي، واملعيار اجل�سمي( . وتتم الإجابة عن فقرات املقيا�ض، وفق 

تدريج ليكرت اخلما�سي )اأوافق ب�سدة، اأوافق، حمايد، غري م�افق، غري م�افق ب�سدة( . 
�شدق املقيا�س: 

الأولية على )10( حمكمني من  للتحقق من �سدق حمت�ى املقيا�ض ُعر�ض ب�س�رته 
الأ�ساتذة املتخ�س�سني يف علم النف�ض، والإر�ساد النف�سي يف جامعة الريم�ك، وجامعة اإربد 
�سالمة  ومدى  للمعايري،  الفقرات  منا�سبة  حيث  من  املقيا�ض  حتكيم  اإليهم  وطلب  الأهلية، 
ال�سياغة اللغ�ية، ومدى و�س�حها. وبناًء على مالحظات املحكمني ُعدلت بع�ض الفقرات 
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يف  املقيا�ض  تك�ن  ذلك  على  وبناًء  فقرات.   )5( حذف  مت  كما  بع�سها،  �سياغة  واأعيدت 
�س�رته النهائية من )25( فقرة م�زعة على خم�سة معايري، كما ه� مبني يف امللحق )1( . 

كما مت التحقق من �سدق البناء، حيث ح�سبت قيم معامالت الت�ساق الداخلي با�ستخدام 
معامل ارتباط بري�س�ن لإيجاد قيم معامل ارتباط الفقرة بالعالمة الكلية للمقيا�ض، وارتباط 
اأُدرجت فيه، وقد تراوحت قيم معامل الرتباط للفقرات مع العالمة  الفقرة باملعيار الذي 
الكلية للمقيا�ض ما بني )0.46- 0.73( ، وبلغ معامل ارتباط الفقرات باملعايري ما بني 

. )0.83 -0.53(
ثبات املقيا�س: 

بهدف التحقق من دللت ثبات املقيا�ض اُ�ستخدمت طريقة الختبار واإعادة الختبار 
)50( طالبًا  ا�ستطالعية مك�نة من  تطبيقه على عينة  وذلك من خالل   ،  )Test� Retest(
وطالبًة من خارج عينة الدرا�سة.وقد اأعيد التطبيق على العينة نف�سها بعد فا�سل زمني مدته 
حني  يف   ،  )0.86( للمقيا�ض  الكلي  الثبات  معامل  بلغ  وقد  الأول،  التطبيق  من  اأ�سب�عان 

تراوحت قيم معامالت معامل الثبات ملجالت املقيا�ض ما بني )0.78- 0.88( .

إجراءات الدراسة: 
لتحقيق اأهداف الدرا�شة اتبعت االإجراءات االآتية: 

اإعداد اأداة الدرا�سة ب�س�رتها النهائية والتاأكد من م�ؤ�رصات �سدقها وثباتها.  ●
اختيار عينة الدرا�سة بالطريقة الع�س�ائية من جمتمع الدرا�سة الكلي تبعًا ملتغريي  ●

اجلن�ض والتخ�س�ض الأكادميي. 
عن  ● والإجابة  الدرا�سة،  اأداة  وت�زيع  العينة،  لأفراد  الدرا�سة  من  الهدف  ت��سيح 

ا�ستف�ساراتهم. 
جمع اأداة الدرا�سة بعد ال�ستجابة على فقراتها، واإعدادها للتحليل الإح�سائي، ومن  ●

ثم ا�ستخدام املعاجلات الإح�سائية ل�ستخال�ض النتائج واخلروج بالت��سيات يف �س�ء ما 
مت الت��سل اإليه من نتائج. 

النتائج: 
اأبرز معايري اختيار  ◄ "ما  لالإجابة عن ال�س�ؤال الأول للدرا�سة الذي ين�ض على 

�رشيك احلياة لدى طلبة جامعة الريموك من وجهة نظرهم"؟ ُح�سبت املت��سطات 
احل�سابية والنحرافات املعيارية ملعايري اختيار �رصيك احلياة لدى طلبة جامعة الريم�ك، 
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واجلدول )2( ي��سح ذلك. 
الجدول )2( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعايير اختيار شريك الحياة 
لدى طلبة جامعة اليرموك مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

االنحراف املعيارياملتو�شط احل�شابياملعيارالرتبة

4.280.70املعيار النف�سي1
3.740.75املعيار الجتماعي الثقايف2 
3.680.75املعيار اجل�سمي3
3.380.46املعيار العام4
3.211.37املعيار القت�سادي5

يتبني من اجلدول )2( اأن املت��سطات احل�سابية ملعايري اختيار �رصيك احلياة تراوحت 
ما بني )3.21- 4.28( ، حيث جاء املعيار النف�سي يف املرتبة الأوىل باأعلى مت��سط ح�سابي 
بلغ  ح�سابي  مبت��سط  الثقايف  الجتماعي  املعيار  الثانية  املرتبة  يف  تاله   ،  )4.28( بلغ 
)3.74( ، تاله يف املرتبة الثالثة املعيار اجل�سمي مبت��سط ح�سابي بلغ )3.68( ، تاله يف 
املرتبة الرابعة املعيار العام مبت��سط ح�سابي بلغ )3.38( ، بينما جاء املعيار القت�سادي 

يف املرتبة الأخرية، ومبت��سط ح�سابي بلغ )3.21( .
لالإجابة عن ال�س�ؤال الثاين للدرا�سة الذي ين�ض على: هل يختلف ترتيب معايري  ◄

اجلن�س؟ مت  تبعااً ملتغري  الريموك  طلبة جامعة  لدى  احلياة  �رشيك  اختيار 
لدى  احلياة  �رصيك  اختيار  ملعايري  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املت��سطات  ح�ساب 

طلبة جامعة الريم�ك تبعًا لختالف متغري اجلن�ض، واجلدول )3( ي��سح ذلك. 
الجدول )3( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعايير اختيار شريك الحياة 
لدى طلبة جامعة اليرموك تبعًا الختاف متغير الجنس

املعايري
اإناثذكور

املتو�شط 
احل�شابي

االنحراف 
املتو�شط الرتبةاملعياري

احل�شابي
االنحراف 
الرتبةاملعياري

3.210.4453.540.414املعيار العام
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املعايري
اإناثذكور

املتو�شط 
احل�شابي

االنحراف 
املتو�شط الرتبةاملعياري

احل�شابي
االنحراف 
الرتبةاملعياري

3.430.7634.040.592املعيار الجتماعي الثقايف

3.721.3322.721.235املعيار القت�سادي

3.860.6614.690.461املعيار النف�سي

3.430.8433.920.563املعيار اجل�سمي

يتبني من اجلدول )3( اأن املت��سطات احل�سابية للذك�ر تراوحت بني )3.21- 3.86( 
، حيث جاء املعيار النف�سي يف املرتبة الأوىل باأعلى مت��سط ح�سابي بلغ )3.86( ، تاله يف 
املرتبة الثانية املعيار القت�سادي مبت��سط ح�سابي بلغ )3.72( ، تاله يف املرتبة الثالثة 
جاء  بينما   ،  )3.43( بلغ  ح�سابي  مبت��سط  اجل�سمي  واملعيار  الثقايف  الجتماعي  املعيار 

املعيار العام يف املرتبة الأخرية، ومبت��سط ح�سابي بلغ )3.21( .
اأما بالن�سبة لالإناث فقد تراوحت املت��سطات احل�سابية ما بني )2.72- 4.69( ، حيث 
يف  تاله   ،  )4.69( بلغ  ح�سابي  مت��سط  باأعلى  الأوىل  املرتبة  يف  النف�سي  املعيار  جاءت 
املرتبة الثانية املعيار الجتماعي والثقايف مبت��سط ح�سابي بلغ )4.04( ، تاله يف املرتبة 
الثالثة املعيار اجل�سمي مبت��سط ح�سابي بلغ )3.92( ، تاله يف املرتبة الرابعة املعيار العام 
مبت��سط ح�سابي بلغ )3.54( ، بينما جاء املعيار القت�سادي يف املرتبة الأخرية، ومبت��سط 

ح�سابي بلغ )2.72( .
وهذا ي�سري اإىل وج�د اختالف يف ترتيب معايري اختيار �رصيك احلياة لدى طلبة جامعة 

الريم�ك تبعًا لختالف متغري اجلن�ض.
ترتيب معايري  ◄ » هل يختلف  الذي ين�ض على:  الثالث  ال�س�ؤال  لالإجابة عن 

التخ�ش�س  ملتغري  تبعااً  الريموك  جامعة  طلبة  لدى  احلياة  �رشيك  اختيار 
اختيار �رصيك  املعيارية ملعايري  والنحرافات  احل�سابية  املت��سطات  االأكادميي؟ ح�سبت 
احلياة لدى طلبة جامعة الريم�ك تبعًا لختالف متغري التخ�س�ض الأكادميي، واجلدول )4( 

ي��سح ذلك.
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الجدول )4( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعايير اختيار شريك الحياة 

لدى طلبة جامعة اليرموك تبعًا الختاف متغير التخصص األكاديمي

املجال
اإن�شاينعلمي

املتو�شط 
احل�شابي

االنحراف 
املتو�شط الرتبةاملعياري

احل�شابي
االنحراف 
الرتبةاملعياري

3.310.4453.410.464املعيار العام

3.700.7433.750.752املعيار الجتماعي الثقايف

3.421.3243.121.395املعيار القت�سادي

4.130.7114.340.691املعيار النف�سي

3.740.7823.650.743املعيار اجل�سمي

بني  تراوحت  العلمية  للتخ�س�سات  احل�سابية  املت��سطات  اأن   )4( اجلدول  من  يتبني 
)3.31- 4.13( ، حيث جاء املعيار النف�سي يف املرتبة الأوىل باأعلى مت��سط ح�سابي بلغ 
)4.13( ، تاله يف املرتبة الثانية املعيار اجل�سمي مبت��سط ح�سابي بلغ )3.74( ، تاله يف 
املرتبة الثالثة املعيار الجتماعي الثقايف مبت��سط ح�سابي بلغ )3.70( ، تاله يف املرتبة 
يف  العام  املعيار  جاء  بينما   ،  )3.42( بلغ  ح�سابي  مبت��سط  القت�سادي  املعيار  الرابعة 

املرتبة الأخرية، ومبت��سط ح�سابي بلغ )3.31( .
اأما بالن�سبة للتخ�س�سات الإن�سانية فقد تراوحت املت��سطات احل�سابية بني )3.12- 
4.41( ، حيث جاء املعيار النف�سي يف املرتبة الأوىل باأعلى مت��سط ح�سابي بلغ )4.41( 
، تاله يف املرتبة الثانية املعيار الجتماعي الثقايف مبت��سط ح�سابي بلغ )3.75( ، تاله 
يف املرتبة الثالثة املعيار اجل�سمي مبت��سط ح�سابي بلغ )3.65( ، تاله يف املرتبة الرابعة 
املرتبة  يف  القت�سادي  املعيار  جاء  بينما   ،)3.41( بلغ  ح�سابي  مبت��سط  العام  املعيار 

الأخرية، ومبت��سط ح�سابي بلغ )3.12(.
ويت�سح من النتائج وج�د اختالف يف ترتيب معايري اختيار �رصيك احلياة لدى طلبة 

جامعة الريم�ك تبعًا لختالف متغري التخ�س�ض الأكادميي.
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مناقشة النتائج والتوصيات: 

مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال األول: 

اختيار �رصيك  الأوىل يف معايري  املرتبة  النف�سي قد ت�سدر  املعيار  اأن  النتائج  بينت 
اإىل مرحلة من ال�عي، وخا�سة ما يرتبط  اأن الطلبة و�سل�ا  احلياة، وُيعد ذلك م�ؤ�رصاً على 
بال�ستعداد النف�سي والأُ�رصي، وبالتايل اأهمية العالقة القائمة على الحرتام املتبادل وفهم 
�رصيك احلياة، بالإ�سافة اإىل التزان يف ال�سخ�سية، وهذه ُتعد من اأهم ج�انب ال�عي والتفهم 
ُتبنى  اأ�سا�سًا  الذي يعد  ال�اقعي  واأ�رصي، وه� املطلب  ا�ستقرار نف�سي  ل�رصيك احلياة، وبناء 
عليه خمتلف ج�انب احلياة، ويك�ن انطالقة اإيجابية لبناء اأركان وج�انب احلياة الأ�رصية 

الأخرى وتاأ�سي�سها. 
ويعطي املعيار الجتماعي الثقايف م�ؤ�رصاً اإيجابيًا اآخر على �سعة وعي الطلبة لأهمية 
الحرتام  يتناول  الثقايف  الجتماعي  املعيار  اأن  وخا�سًة  احلياة،  �رصيك  اختيار  معايري 
حلياة  الإيجابي  الرابط  تعد  التي  الجتماعية  واملعايري  بالقيم  التم�سك  وزيادة  املتبادل، 
م�ستقرة، وياأتي التداخل �سمن ذلك اجلانب الثقايف الذي يعطي الفرد القدرة على التعامل 
باأ�سل�ب متفهم قائم على امل�ساركة والت�ساور يف خمتلف ج�انب احلياة الأ�رصية، وبالتايل 

القدرة على م�اجهة امل�سكالت وحلها ب�سكل اإيجابي. 
لديهم  الطلبة  اأن  ي�ؤكد  وهذا  الأخرية،  املرتبة  يف  جاء  فقد  القت�سادي  املعيار  اأما 
القناعة، واأنهم و�سل�ا اإىل درجة التفكري ال�اعي واملدرك باأن اجل�انب املادية لي�ست الهدف 
الرئي�ض، واإمنا ما يحقق الت�افق الإيجابي ه� ال�سعادة والتفاهم، واأن اجل�انب القت�سادية 
لي�ست الهدف، اأو املعيار الأ�سا�سي والأ�سمى الذي يتم يف �س�ء اختيار �رصيك احلياة، واإمنا 
اأو عدم  والإيجابية يف حالة وج�د خلل  املت�ازنة  الأ�رصية  احلياة  قد ل يحقق  ه� معيار 
واجل�انب  الأ�سا�ض  النف�سية هي  والراحة  ال�ستقرار  فاإن  وبالتايل  الأخرى.  املعايري  ت�ازن 

املادية لبد منها باعتبارها مكماًل لهذا ال�ستقرار، ولكنها لي�ست املعيار الأ�سمى. 
واتفقت هذه النتيجة مع درا�سة �سحاته )1992( ، كما اتفقت �سمنيًا مع درا�سة النا�رص 
 ، )Ron, 2004( ورون ، )Stasio, 2002( �واختلفت مع درا�سة �ستا�سي . )و�سليمان )2010

 . )Triveers, 2006( وتريفرز ، )والبلهان )2005

مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني: 

النف�سي حيث  اأهمية املعيار  الذك�ر والإناث على  اتفاقًا بني  اإن هناك  النتائج  بينت 
ح�سل على اأعلى مت��سط عند كليهما، بينما كان هناك اختالف على ترتيب بقية املعايري. 
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ميكن تف�سري هذه النتيجة ا�ستناداً اإىل طبيعة الأ�س�ض والأدوار التي تتطلبها احلياة املرتبطة 
بالأ�رصة، وبالتايل فاإن املعيار النف�سي ُيعد معياراً متفقًا عليه بني الذك�ر والإناث، والذي 
اأُ�رصية �سحيحة، وبعد ذلك تاأتي املفا�سلة بني املعايري  اأ�سا�سيًا ل�ج�د عالقة  يعد مطلبًا 
الأخرى لدى كل من الإناث والذك�ر، فيلحظ اأن املعيار القت�سادي جاء يف املرتبة الثانية 
بالن�سبة للذك�ر، وقد يك�ن ذلك مرتبطًا بالظروف القت�سادية وُيعد مطلبًا مت�ازنًا من حيث 

�سعي الذك�ر اإىل اإيجاد ن�ع من امل�ساعدة وال�رصاكة يف حتمل الأعباء القت�سادية. 
وبالنظر اإىل الإناث فقد جاء املعيار الجتماعي الثقايف يف املرتبة الثانية، وميكن 
ووج�د  بالقيم،  التم�سك  على  احل�س�ل  اإىل  الإناث  �سعي  من  انطالقا  النتيجة  هذه  تف�سري 
اأ�سارت  فقد  وبالتايل  والحرتام  التقدير  مكان  �سيء  اأي  يع��ض  ل  فقد  املتبادل  الحرتام 
الإناث اإىل ذلك، كما اأن �سكل �رصيك احلياة من الناحية اجل�سمية مطلب مكتمل ولكنه لي�ض 

معياراً اأ�سا�سيًا. 
التباين  ت�ؤدي دوراً يف  الذك�ر والإناث قد  ال�سخ�سية بني  وبالتايل فاإن اخل�سائ�ض 
نح� معايري اختيار �رصيك احلياة، كما اأن الظروف القت�سادية، والجتماعية قد ت�ؤدي دوراً 
اأ�سا�سيًا يف وج�د الختالف، وح�ل ترتيب معايري اختيار �رصيك احلياة بني الذك�ر والإناث. 
واتفقت نتيجة هذا ال�س�ؤال مع درا�سة �ستا�سي� )Stasio, 2002( التي اأ�سارت اإىل وج�د 
وك�هن  راو�ض  درا�سة  مع  و  احلياة،  �رصيك  اختيار  معايري  يف  والإناث  الذك�ر  بني  فروق 
وج�ن�س�ن )Rauch, Cohen & Johnson, 2009( ، و درا�سة النا�رص و�سليمان )2010( . 
واختلفت هذه النتيجة مع درا�سة البلهان )2005( التي اأ�سارت اإىل وج�د معيار واحد 
 Triveers,( لدى كل من الذك�ر والإناث متثل يف معيار ال�سكل واجلمال، و درا�سة تريفرز 

 . )2006

مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث: 

اأ�سارت النتائج اإىل وج�د فروق ظاهرية يف املت��سطات ووج�د اختالف يف معايري 
اختيار �رصيك احلياة تبعًا لختالف التخ�س�ض الأكادميي، وميكن تف�سري هذه النتيجة يف 
للتخ�س�ض  تاأثري  فهناك  الأكادميي،  والتخ�س�ض  املعايري  بني  فيما  العالقة  طبيعة  �س�ء 
فقد  لذا  التخ�س�سني،  لكال  النف�سي مهم  فاملعيار  عام،  ب�سكل  املعايري  الأكادميي يف هذه 
اأن يك�ن �رصيك احلياة هادىء الطباع ومتزن انفعاليا  اأعلى مت��سط؛ فاأهمية  ح�سل على 
الأ�رصي  وال�ستقرار  التفاهم  على  ت�ساعد  لك�نها  نظراً  الختيار  اأول�يات  من  و�سخ�سيا 

وتك�ين اأ�رصة �سعيدة. 
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ومن   ، العلمية  الكليات  طلبة  لدى  الأخرية  املرتبة  يف  العام  املعيار  كان  حني  يف 
الكليات  يف  الطلبة  يعطيها  ل  قد  التي  اجل�انب  ببع�ض  يتعلق  املعيار  هذا  باأن  املالحظ 
العلمية الهتمام حيث اإن م�ستقبلهم قد يك�ن مره�نًا بالرغبة يف الدرا�سة خارج البلد، الأمر 
الذي ي�ؤدي اإىل انخفا�ض املعيار العام فقد يك�ن اأكرث مياًل لالرتباط ب�رصيك احلياة بغ�ض 
النظر عن العمر اأو اجلن�سية اأو املعرفة ال�سابقة، اأو اإن كان قريبًا له اأو ل، ذلك اأن الظروف 
اخلارجية وامل�ستجدات املعي�سية قد حتكم عملية الختيار يف كثري من الأحيان خا�سة يف 
تك�ن رهن  ودوافع خمتلفة ل  لديهم مي�ل خمتلفة  اأن  الطلبة ومعرفة  مقابلة مثل ه�ؤلء 
املعيار العام فقط يف عملية الختيار، وهذا ما قد يربر ح�س�ل هذا املعيار على اأقل مت��سط. 
اأما يف ما يتعلق بح�س�ل املعيار القت�سادي لدى طلبة الكليات الإن�سانية على اأقل 
الن�احي  على  درا�ستهم  وتاأثري  الطلبة  ه�ؤلء  تركيز  خالل  من  مربراً  ذلك  يك�ن  فقد  و�سط 
وتقاليد  عادات  من  ميثله  وما  الجتماعي  البعد  على  الرتكيز  حيث  والجتماعية  النف�سية 
والت�افق فيها، وهذا قد ي�ؤدي اإىل البتعاد عن الن�احي القت�سادية وعدم اإعطائها الأول�ية. 
وذلك ب�سبب اأن هذا البعد قد ل يتم الرتكيز عليه يف الدرا�سة كما يح�سل لدى طلبة الكليات 

الأخرى. 
واتفقت نتيجة هذا ال�س�ؤال مع درا�سة دروي�ض وال�سم�سان )2011( ، اللتي اأ�سارت اإىل 

وج�د فروق لدى طلبة اجلامعة تبعًا لختالف التخ�س�ض الأكادميي علمي، اإن�ساين. 

التوصيات: 

يف �شوء ما تو�شلت اإليه الدرا�شة من نتائج يو�شي الباحثون باالآتية: 
معايري . 1 ح�ل  الزواج  على  املقبلني  لالأفراد  الإر�سادية  الربامج  ت�فري  على  العمل 

اختيار �رصيك احلياة. 
اإجراء درا�سة مقارنة ح�ل معايري اختيار �رصيك احلياة قبل الزواج وبعده. . 2
درا�سة تاأثري الع�امل الجتماعية والقت�سادية يف اختيار �رصيك احلياة. . 3
درا�سة معايري اختيار �رصيك احلياة لدى فئات اأُخرى من املجتمع. . 4
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