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للأضأعلزملجت هلل ل لثلز بلوزوكنه.
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 :الاواج Marriage 
ل(لا دددد لاوددد  علالدددد ل ددددصلزودددد   لرلزمل  صدددد يل دددد 88:ل8991يعناددد ل)  ددددالزو ددددلال  دددالزوددددن  ل

لوزوايء لواو  عل  اب هت لزجلت لالواجن  لزره  يلوتنبلوء ل   ظ ل تللزجل   ا.
زودد وزمل دددالي ددلللوتنابدد لوزعددن هلزملتصدد يل دد للتءدد لابو ددنلزتصدد مللابت ددل لوتكددأي لزراددنهلوتت ددنل لددعل

ل(403:ل8991زودنزئعلااللزو وزمل تلل   لزوأضعلزو أيل ل هلزوناب لوزعن ه.ل)ابنز ل للا أال
 اب:الشب Youth 

(ل  للن تددالزوددد   ل دد للن تددال  بتددالوتت ددأللدد لزوت  لددالزجل دد لال00:ل8914يددنىل)اددلال،دد مل مل
وزملابو   لالوزوت  لالوزو د الالوزوعدتلاملورل طهلزعن تاليصد للزو دنخل د خازل تدللزعدد ا الرلا دازيلزووغلدريل

لوزوو أالرلزجملو ع.
يوء لزوتادمللزجلت د لوبازيددالزوو كدريلرلزرادنهلوزودد وزمملولن تدالزودد   ل د لزعن تددالزوديتلتددءاللددعلبداز

و دد لزعن تددالزودديتليت ددألالءدد لزوددط   لوتو دد ي لزوددداازكلزو ،ددالودداىلزو ددنخملورل ددطهلزعن تدداليصدد لزو ددنخلاالل
ل وأىللنت عللد لزوتادمللزمل  عد الو د للن تدالزمل و د الزعءددلوتأ لدالزودطزكلويدوعت لزو دنخلرل دطهلزعن تدال

الزملابو   لددالوزملاددودعولالوزمل و دد خل تددللزوددطزكلوتوملدداخلات دد الزو ددنخلرلز لدد هلرل ددطهلزعن تددا.لزع دد أول
ل(381:ل8910)  لالن نز مل

و الخزالابايل  ريل أيلبازيال دطهلزعن تدالوي يوءد لوتليدو لزووأ،د لااللا يل د هعلرل دطزلزرلدنلويدنىل
ل   لا لزو ع ني.زو علل  للن تالزود   ل  لزعن تالزويتلمتوال ىتل

 مشكلة الدراسة:
 -قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

 لو د و دلزوددلأ "ل" و،لك لابود   ل ريزلا ي ل اقلزاتاهلو  لهللالبع دلبدريزلو طينزلامل و دلزودد  
تعوددثل دد لزرادد الرلزجملو ددعلولدد ل ددطزلز ددايثلزودددنيمهلتواددلل  لددالزوددد   لاءدد لا ددالل،دداقلااددأيلهللا.

طيلتدددأعل تلدد ل يل  ددالز وصدد خيال ولال اددلال ول د الددالريدد ل صددبلزجملو ددعلو ت دد لزوتدد بلملاعتددالبتدد  لوزودد
ه  دد كلزوددد   للل ددود  لزرلدد لوددبلزول لدد ل تددلل  دد لزوعت ،ددنلو دد لزوددد   لوزوع دد ل تددللزملاددو  خهللدد 
هلالددد ملووددداىلبصدددأاهل ااددد لخو لا دددازال دددطهلزو   ددد كلااللزادددو ازل كلضددد اهلابو دددنخلوزجملو دددعلزودددطيليعدددل

زود   لزوعايالل لزراك الزو ه الزويتلوبلتغري  لو  ء لو   ن  لرلزو لهلزونز تال د لنوزملزودد   للد ل
 ابت لددد كلو  دددنزلوت دددنوفلزمل وصددد خيالوزملابو   لدددالزوددديتلتأزابددد لزودددد   لرلزجملو دددعلزعصدددنيل خىل وددد لاالل

زو ددنلوزوأ،ددأيلاالل دد لولأزابءددالزوعايدداللدد لتعدد ظ لزو دد  نهلبدددك لوددبلز دداللتءدد لوتأ لددالزوددد   ل ددطزل
زراثيلوغري ددد للددد للدددد   لل–زودددددالل–زعددددكعكلزوددديتلتأزابددد لزودددد   لزعصدددنيل تدددالزوددد وزملولتءددد لزعءدددنل



 

 

 أ. حسني يوسف كامل
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زوددد وزملزوددديتل خكلاالل دددطزلزوو كدددريلرلزوددد وزمللددد ل ابت لددد كملويوملددداخلزملجتددد هلحندددألزوددد وزمللددد ل ابت لددد كلرل
ود  (ل تدلل أزلد للدلد الزملجت  د كلل99 كلزرادنزخل) لتدالزواازادا(ل)زواازاالز  ولالاابنزئل ليوأاقلخاابد

حنددألزودد وزمللدد ل ابت لدد كلزععددالوددطو ملولدد ل ددطزلزوعددن لزعددأاب لرددطهلزعدددكتاللأضددأعلزواازاددالو دد لنوزمل
زود   لل ل ابت ل كملويوالل ي لل لزعأضأ  كلزويتليت غ ل  لتت يلزع يداللد لزمل و د عللد ل  د لزو د   نيل

 لزوصملالزوت  لاملولدعل تدالزو ملدأيلزوورني لدالزعو صصدالرل دطزلزعلداز ل)رل داوخل تد لزو   دث(لرلللاز
لوطزلت عللزواازاالز  ولالااللتص ل لبنانلملل)ااو خي(لووغريلزجت   كلزود   لحنألزو وزملل ل ابت ل ك.

 وتسعى الدراسة احلالية لإلجابة على التساؤالت اآلتية:
ل   كلزود   لحنألزو وزملل ل ابت ل كل   لا لزوعدني لوبعا     لتأابالانوقلبنيلزجتل-8

 بهمية الدراسة:
تك دد ل  لددالزواازاددالرلتت وردد لإل دداىلزعأضددأ  كلزو مل لددالزر لددالو ددألنوزملزوددد   للدد ل ابت لدد كمل
ولدد ل دددعيل ددطهلزواازادددالضكدد لتدددداميللعتألدد كل  لدددال دد لزراددد   لزودديتل خكلاالل دددطزلزوتددأعللددد لزوددد وزمل

لقلزععئ العأزابءو لوز اللت .وزو نل
 :وتستند أمهية الدراسة احلالية إىل 

 ا ازخلولدل اللأضأ  للدت لتوأانلال لزوددنو لزو دلكألليالودلد الزجت  د كلزودد   لحندألزود وزمللد ل
  ابت ل كليصتللت  لد لرلزو ل الزعصنيا.

 صدددنيل)رل ددداوخل تددد لزو   دددث(ل دددااهلزر ددد يلزو دددلكأوأابلالزوددديتلز و دددتل دددطهلزعددددكتالرلزجملو دددعلزع
  لثلز و تلغ و لوء لاوك يل  نىلل لزو وزملل  لزو وزملزوعنر.

 تت عل  لال طهلزواازاال يا لل ل  لالزعأضأعلو  أات ل تللزجملو علزعصدنيلو  ،دالزجملو دعلزو دل   ل
زجملو عد كل لثلضك ل  لت ودنيل طهلزعدكتالبدنيلتوتدمهلزوددنزئلملو  ،دالبدنيلودنزئللزودد   لرل

 وزعا لزو ل  لا.

 تنابعل  لال طهلزواازاالااللزووعنفل تللبعللزوعأزل لزويتلت ء لرلخاعلزود   لااللزملجت هلحندأل دطزل
 زوتأعلل لزو وزملو طو لزوعأزل لزويتلضك لجتعتء ل  ليع اأ ل ت ل  ،الرلزعا لزو ل  لا.

 بهداف الدراسة:
 :هتدف الدراسة احلالية إىل 

  كلزود   لحنألزو وزملل ل ابت ل ك. ل الزجت   

 .تغريلزجت   كلزود   لحنألزو وزملل ل ابت ل ك 
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 دراسات سابقة:
بعتددأز ل"زإلخازألزعو دد خيلبددنيلزودد وابنيلو ع ودد لب دد اقلل8919خازاددال  وددال  ددالزعددال ل  ددالزوعنابدد  ل

لزو  لبلتء  "لخازاالزاو ع لا.
نفل تدلللداىلي دريلاد اقلزو د لبدنيلزود وابنيلهتدافل دطهلزواازادالااللزووعدلاهلدف مـن الدراسـة:

لتأزادء  لزو وزاب لو و لل ل عيلزإلاب بال تللزوو  ؤملكلزوو ولا:
 و وابنيلرلوابأخلا اقلزو  لبلتء     لزوعأزل لزمل وص خيال  لا اىلزع    كل  لوابء ل  نلز .8

 ابلا ل ل  نلا اقلزو  لبنيلزو وابنيل تللزإلو  علزوع ه  لوزجلت  لرل ل تت لزو ول .0

 ل لزعدكعكلزوت جتال  لوابأخلا اقلزو  لبنيلزو وابني  .4

    ليا نلا اقلزو  لبنيلزو وابنيل تللزووأ ع كلزو وزابلالوايء  ل   لوبعالنوزابء   .3

ــة: ــة الدراس نوملويدددل ل  ليكددأ ل دد لل30نوابددالول30توكددأ لزوعلتددالزوكتلددالوتاازادداللدد للعين
لزوعلتالزوكتلالرلخازاوت لز  ولالاالل  أ وني:لنوابنيلوز الووز اهل  لو عء للت يلوز الوتتد  

لنواباللالل تللنوزابء  لل ل عيلاالل دنلاتأزك.ل00نواب لول00زجمل أ الزروال:لتوكأ لل ل
نوابدداللاددلل تددللنوزابء دد ل   ددنللدد ل دددنلاددتأزكلو ددالل00نوابدد لول00زجمل أ ددالزو   لددا:لتوكددأ للدد ل

لألزر ثلات لل لنوابو .او  ل تالز ول ال لتالزواازاال  ليكأ لزو ومل 
لزويت:ل تل،  تلزو    الزرخوزكلزع و الالرلخازاوت لز  ولالو  لتد  للبدوات الدراسة:

 بوال: إعداد مقابلة مقننة تتضمن األبعاد التالية
 زو عالزمل وص خي 

   زو عالزوع ه  لوزجلت 

 زو عالزو صلابعدكعكلزو وزابلا 

 .زو عالزو صلابووأ ع كلزو وزابلا 

اث ل :لزاو التلزو    الز و د الاادد ه لو دأل  د اهل د ل ابعدال،دأاللد لتصد ل لزو    دالابإلضد االاالل
لT.A.Tزاو ازعل،أاتنيلل لز ول ال

ل ومل:ل و ئمللزواازاال تللزع وأىلزودعأايلتوت صلرلزويت:لنتائج الدراسة:
كلرلزجمل أ دالزرواللال د ل اعلظءأال،نز  كل د ئايال تللزع وأىلزإل ص ئ لواىلزرنوزملوزو وابد  .8

 يوعتصلمبوغريلا اقلزو  لبنيلزو وابنيلو ع وء لابعوغريزكلزرابعالزوو ولا:

 زو عالزمل وص خي 

   زو عالزوع ه  لوزجلت 
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 زو عالزو صلابعدكعكلزو وزابلا 

 زو عالزو صلابووأ ع كلزو وزابلا 

كلرلزجمل أ الزو   لالال  ليوعتدصلظءأال،نز  كل د ئايال تللل وأىلزإل ص ئ لواىلزرنوزملوزو واب  .0
ب  اقلزو  لبنيلزو وابنيلوي ريل و ل تدلل ع وء د لزوع ه لدالوزجلت دلالوال د ل دازل ود لزو عدالتلت ءدنل

  يل،نز  كل تللزع وأىلزإل ص ئ .

 فيما يتعلق ابلفروق بني رؤية الزوجات يف اجملموعتني يتضح اآليت: .3

اؤيالزو واب كلرلزجمل أ ونيلانز لزربع خلزرابعالزعدد الاودلء ل اعلظءأالانوقل زكلخملوالا ص ئلالبنيل -
رلخازاددوت لز  ولددالددد ليددايل تددلل ودد ل تددلل  لز وعادد كلزرابلدد يلبددنيلزو وابدد كلرلزجمل ددأ ونيلتليددا نل

لد للز تللاؤيوء لجت هلا اقلزو  لبلتء  لوبنيل نوزابء لوي ريل و لزو د اقل تدللتأزادء د لزو وزابد لو دط
  جلالزإل ص ئلا. عيلزعع

ــت ــ  املس ــة عل ــتملت الدراس ــا: اس ــات يثاني ــجزواج والاوج ــعورل ل  وى الالش
 اجملموعتني عما يلي:

 البعد االقتصادل: .8

   ودتلزواازاددالوابددأخل ع داللأاب ددالبددنيلاد اقلزو دد لبددنيلزود وابنيلوبددنيلزإللكدد انكلزع خيدالزعو  ددالودداىل
ل  ثلواىلزو و كلرلزجمل أ الزروالل  لزو   لا.زرنوزملرلزجمل أ ونيملوتوالل طهلزوعع البصأاهل

 البعد عاطفي واجلنسي: .0
   وتلزواازاالوابأخل ع اللأاب البنيلا اقلزو  لوبنيلزو وابنيلوي ريل و ل تدللزو د اقل تدللزجل  دبل

لزوع ه  لوزجلت  لرل ع وء  لزو وزابلا.
 البعد اخلاص باخلالفات الاواجية: .4

 ع اللأاب البنيلا اقلزو  لبنيلزو وابنيلوبنيل أ لدالزعدد   للعلتدالانجتدالل   وتلزواازاالز  ولالوابأخ
لل ل و لزو  اق.

 البعد اخلاص بالتوقعات الاواجية: .3
لزو واب كلرلزجمل أ الزروالل  ل ت ألز وعاد ل  دريزلبدنيلتأ عد هت ل  د لزود وزمل  د لزاور ابكيواللل ل

لريزل   لزو وزمل   ليعاه.بعاهل ل لزرنوزملتأ ع هت لتلختوتمهلز وعا ل  
ويواددلللدد لزاددور ابكلزرنوزملوزو وابدد كلرلزجمل أ ددالزو   لددال  لزرنوزملتلختوتددمهلتأ عدد هت ل  دد لزودد وزمل
  دد ليعدداهلو غتددبلزو وابدد كلتليكدد لوددايء ل يلتأ عدد كل  دد لنوزابءدد ل  دد لبعدداهلو ودد لب دد بل،ددغنلاددتء ل

لوك الا. تالزو وزملوابوو التليك ل واز ء ل ال اللابوصأاهلز
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"زووأزاددددصلزو وزابدددد لو ع ودددد لب دددد  كلزود صددددلالو  ددددازيلز لدددد هلل0009نيتددددبل  ددددالزوعدددد يلابددددنز ل ل
لزوا غ ا.لوخازااللد ا الرلضأ لبعللزعوغريزكلزواضأابنزللا".

يوملدداخلزرددافلزونئل دد لوتاازاددالرلزووعددنفل تددللزووأزاددصلزو وابدد لو ع ودد لبدد علللهــدف الدراســة:
لهلزوا غ ا.ل كلزود صلالو  ازيلز ل 

ل-نوملونوابالو الون تل لتالزواازاال   ليت :ل10 ابنيتلزواازاال تلل لتاللكأ الل للالعينة:
لد ل لتدالزعودأزادنيلل%10نوملبت د الل89نوملونوابداللد د الل41تكأ تل لتالزعوأزادنيلنوزابلد للد ل -

 ل ل لتالزعوأزادني.ل%10نوابالبت  الل89و

لد لل%10نوملبت د الل88نوملونوابداللد د ال تدللل00عتر دنيلتكأ تل لتالزوغريللوأزادنيلنوزابلد لز -
 ل ل لتالزوغريللوأزادنيلنوزابل لزعتر ني.ل%10نوابالبت  الل88 لتالغريلزعوأزادنيلنوزابل لزعتر نيلو

نوملبت ددد الل80نوملونوابددداللد دد ال تددللل00تكأ ددتل لتددالغدددريلزعوددأزادنيلنوزابلدد لزوغدددريللتر ددنيللدد ل -
 لنوزابل لزوغريللتر ني.ل ل لتالغريلزعوأزادنيل10%

ل  لتلزو    الاباو ازعلزرخوزكلزوو ولا:لبدوات الدراسة:
لخ.ل  خيل  لزواي لزروأيللدل الزووأزاصلزو وزاب 

لخ.لاب بنل  الز  لاللدل الزود صلالزود ل 
لخ.ل ت ل  الزو ععلللدل ال  ازيلز ل هلزوا غ ا

 نتائج الدراسة:
 زو  لوزووأزاصلزو واب .تأابالانوقل زكلخملوالا ص ئلالبنيل -8

 مللتأابالانوقل زكلخملوالا ص ئلالبنيلل وأىلزووعتل لزعوأاقلوزوع الوزووأزاصلزو وزاب . -0

 تأابالانوقل زكلخملوالا ص ئلالبنيلزودااهل تللزإلجن  لوزووأزاصلزو واب . -4

 تأابالانوقل زكلخملوالا ص ئلالبنيللاهلزو وزملوزووأزاصلزو وزاب . -3

 والبنيلزووأزاصلزو وزاب لوبعللل كلزود صلالواىلزرنوزملوزو واب ك.تأابال ع الزات  هلالخز -1

 تأابالانوقل زكلخملوالا ص ئلالبنيلزووأزاصلو الزووأزاصلزو وزاب لوبنيلبعللل كلزود صلا. -9

 تأابال ع الزات  هلالخزوالبنيلزووأزاصلزو وزاب لو  ازيلز ل هلزوا غ الواىلزرنوزملوزو واب ك. -9

ل ص ئلالبنيلزووأزاصلزو وزاب لوبنيلا ازيلز ل هلزوا غ ا.تأابالانوقل زكلخملوالا -1
"ضدددغأ لز لددد هلوزووأزادددصلزو وزابددد لوزود صدددلالوددداىلزعصددد ابكلل0008خازادددال  يددداهلودددكنيل  ددد ل

لابملض نزابكلزو لكأاأل تلالوزو أايكل"خازااللد ا ا
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 بهداف الدراسة:
 هتدف الدراسة إىل اإلجاابت على التساؤالت التالية:

 قل زكلخملوالا صد ئلالبدنيلزعنياد كلزو لكأادأل تل كلوبدنيلزو دأايكلرل بعد خلضدغأ ل  لتأابالانول
 ز ل ه.

 لتأابالانوقل زكلخملوالا ص ئلالبنيلزعنيا كلابات د علضدغقلزوداعلزروالوبدنيلزعنياد كلابودأودأ ل  
 زوعصيبلرل بع خلوضغأ لز ل ه.

 ل تل كلوبدددنيلزو دددأايكلرللوغدددريزكل ددد لتأابدددالادددنوقل زكلخملودددالا صددد ئلالبدددنيلزعنياددد كلزو لكأادددأل
 زووأزاصلزو واب .

 لتأابالانوقل زكلخملوالا ص ئلالبنيلزعنيا كلابات د علضدغقلزوداعلزروالوبدنيلزعنياد كلابودأودأ ل  
 زوعصيبلرللوغريزكلزووأزاصلزو وزاب .

 دددد لتأابددددالاددددنوقل زكلخملوددددالا صدددد ئلالبددددنيلزعنيادددد كلزو ددددلكأل تل كلوبددددنيلزو ددددأايكلرل صدددد ئصل 
 صلا.زود 

 لتأابالانوقل زكلخملوالا ص ئلالبنيلزعنيا كلابات د علضدغقلزوداعلزروالوبدنيلزعنياد كلابودأودأ ل  
 زوعصيبلرل ص ئصلزود صلا.

لالاهل  لتالولو واباللد   كلاالل  أ وني:ل90مشتتل لتالزو ملثللالعينة:
ل  والو  للد  الاال:ل90زروال:ل  أ الزعنيا كلزو لكأاأل تل كلو اخ  ل

ل  وا.ل40 /للنيا كلزات  علضغقلزواعلزروالو اخ  ل
ل  وا.ل40 /للنيا كلزودأوأ لزوعصيبلزروالو اخ  ل

 ود ل كلزوو لنيلزوصدمل لوزعنز د لومتلز و  ا  لب نيدال ت لال تللزرا الزو يبلوزو لكأوأاب لل لل
زوددد أ لزملابو   لددالول وددد ل كلل–زولبلددالوزووعتددل لل–زوكءددناب لل–و  لددالزوو بعددالوتءل دد كلووددأنزازكلزوعددايلز

لزودأزكلزع تملا.
اددلاهل  لتدداللدد ل دد املزع وددد ل كلاددتل اللدد ل يللددن لل40زو   لددا:ل لتددالزو ددأايكلوي تدد ل دداخ  ل

بدنيل  أ دالزواازادالالكأاأل يتل ولزض نز ل    ل ول دت لو الاز تلزو    الزوورد  سل داالزع دو  عل
و دد لوزوددا  لزوددءنيلو دداخلزربتدد  لوز  وددالزملابو   لددالوزع ددوأىلزو ددأايك(لرللوغددريزكلزل–)زو دلكأل تلال

لزووعتل  لوزعءد.
لزاو التلزو    الرل طهلزواازاالزرخوزكلزوو ولا:لاألدوات:

ل  ئ ال أا  لزجلاياهلوتتأز  لزوعص بلالوزو لكأل تلال-8
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ل8991تعنيمهلوا ازخل  أخل بألزوتل ل
لزاو ل  لزووأزاصلزو وزاب ل-0

ل8919االل   أ ملوزا نلوري نلا ازخل  خيل  لزواي لزروأيليولمهللأل
لزاو   الزي   لوتد صلال-4

لا ازخللص  للاأيمهل8991يولمهلزي   لوزي   ل
للدل الضغأ لز ل هلا ازخلزو    ا

ل ا نكل و ئمللزواازاال  :لالنتائج:
 كلرلابعد خلضدغأ ل اعلوابأخلانوقل زكلخملوالا ص ئلالبنيلزو أايكلوبنيلزعنيا كلزو لكأادأل تل 

 (لوص حللزو لكأل تل ك.0,1ز ل هلال  ل ازلبعالزواغأ لزعوعتدالابو وزمل تالل وأىل)

 دداعلوابددأخلاددنوقل زكلخملوددالا صدد ئلالبددنيلزعنيادد كلابات دد علضددغقلزودداعلزروالوزعنيادد كلابودأوددأ ل 
 زوعصيبلوابع خلضغأ لز ل ه.

 و ددأايكلوبددنيلزعنيادد كلزو ددلكأل تل كلرل بعدد خل دداعلوابددأخلاددنوقل زكلخملوددالا صدد ئلالبددنيلزوت دد  لز
 زووأزاصلزو وزاب .

 اعلوابأخلانوقل زكلخملوالا ص ئلالبنيلزعنيا كلابات  علضغقلزواعلزروالوبنيلزعنيا كلابودأودأ ل 
 زوعصيبلرلتغريزكلزووأزاصلزو وزاب .

 رل صدددد ئصلل ددداعلوابدددأخلاددددنوقل زكلخملودددالا صددد ئلالبددددنيلزعنياددد كلزو دددلكأل تل كلوبددددنيلزو دددأايك
 زود صلا.

 ددداعلوابدددأخلادددنوقل زكلخملودددالا صددد ئلالبدددنيلزعنياددد كلابات ددد علضدددغقلزوددداعلوبدددنيلزعنياددد كلابودأودددأ ل 
زوعصدديبلرل صدد ئصلزود صددلالال دد ل ددازلبعددايلزوعصدد بلالوزعلدد لااللزو ددتأألزإلابنزلدد ل تددالل ددوأىل

 (لوص حلل  أ الزودأوأ لزوعصيب.0,1)

أز ل"بعدددللزراكددد الزوع دع لدددالزو ددد ئاهلوددداىلزو وابددد  لبعتدددل0000خازادددالاضددد لاددد اوقل ددد ا لادددلال
لو ع وء  لمب وأىلزووأزاصلزو وزاب لبلتء  "

لتوملاخل  ازفلزواازاالز  ولالال  ليت :لبهداف الدراسة:
 زووعدددنفل تدددلل  ددد لزراكددد الزوع دع لدددالزو ددد ئاهلوددداىلزرنوزملوزو وابددد كلو ع وءددد لابووأزادددصلزو وزابددد ل

 بلتء .

 قلوزوو لت كلبنيلزعنت عنيلوزعت  انيلرلل دوأىلزراكد الزوع دع لدالرلاهد الزوعلتدالزووعنفل تللزو نول
 زوكتلالو لتالزرنوزملو لتالزو واب كلال  ليوعتصلابرخز ل تلللوغريلزووأزاصلزو وزاب .
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 زووعدددددنفل تدددددللزو دددددنوقلوزوو لتددددد كلبدددددنيل  أ ددددد كلزواازادددددالزع وت دددددالرلزرخز ل تدددددلللدلددددد الزراكددددد ال
ل ددددوأىلل–زع ددددوأىلزووعتل دددد لوتدددد وابنيلل–لددددالودددداىلزودددد وابنيلواددددد لوت وغددددريزكلزوو ولددددال)زو دددد لزوع دع 
 لاهلزوثهلزو وزابلا(ل–زوا  ل

نوابدد لل803نوابدد لونوابدداللدد للايتددالزعتلدد للددتء لل030تكأ ددتل لتددالزواازادداللدد للعينــة الدراســة:
نزفللعلدددد ايل(ل دددد علوزحندددد41.08(ل  لدددد لمبوأاددددقل)90-81نوابددددالتنزو ددددتل   دددد ا  للدددد لبددددنيل)ل889و
(لوت وابدددددد كلو ددددددالمتلتد ددددددل لاالل9.44((ل  لدددددد لوزحنددددددنزفللعلدددددد ايل43.94((لزرنوزملولوأاددددددقل9.91)

  أ دد كلان لددالواددد لودل ددالزراابعلزرخ لوزراابعلزر تددللواددد لعوغددريزكلزو دد لول ددوأىلزووعتددل لوتدد وابنيل
لول وأىلزوا  لولاهل ثهلزو وزابلا.

لزرخوزكلزوو ولا:زاو التلزو    اللبدوات الدراسة:
 )لدل الزراك الزوع دع لالواىلزو وابنيل)ا ازخلزو   ث 

 ا ازخ/لازويالخاأ  للدل الزووأزاصلزو وزاب ل 

 ا ازخ/ل ل يل  الزو  لعللتلر للدل الزوك  ولالزوعص بلا 

 ا ازخ/ل ايلزوااأ  للدل الزونض ل  لز ل ه 

ز لددد هل   و ددد ازكل كلدددالمل و ددد الزراكددد ال لدددثلمتلزادددو ازعللدلددد الزوك  ولدددالزوعصددد بلالوزونضددد ل ددد ل
لزوع دع لالواىلزو وابنيلوزووأزاصلزو وزاب .

ل ا نكلزواازاال  لزوتو ئمللزوو ولا:لنتائج الدراسة:
 وابأخل ع الزات   لا و البنيلزراك الزوع دع لالواىلزو وابنيلوزووأزاصلزو واب لرلزوعلتالزوكتد لو لتدال

 زرنوزملو لتالزو واب ك.

 اددددنوقل زكلخملوددددالا صدددد ئلالبددددنيلزعدددنت عنيلوزعت  اددددنيلرلزراكدددد الزوع دع لددددالرلزرخز ل تددددللوابدددأخل
 ز و  الزووأزاصلزو وزاب لوص حللزعنت عالرل اك الزوع دع لا.

 دددداعلوابددددأخلاددددنوقلابأ نيددددالبددددنيلزرنوزملوزو وابدددد كل  دددد الزو دددد لو،ددددغ الزو دددد لرلزرخز ل تددددللز و دددد ال 
 وابنيلواد لعوغريلزو  .زراك الزوع دع لالواىلزو ل

 وابددأخلاددنوقلابأ نيددالبددنيلزرنوزملوزو وابدد كلزعوعت ددنيلتعتل دد ل  ولدد لوزرنوزملوزو وابدد كلزعوعت ددنيلتعتل دد ل
 لوأا  لوص حللزرنوزملوزو واب كل ،مل  لزووعتل لزعوأاق.

 وابدددأخلادددنوقلابأ نيدددالبدددنيلزرنوزمللنت عددد لزودددا  لوزو وابددد كللنت عددد كلولت  اددد كلزودددا  لرلزرخز ل
  تللز و  الزراك الزوع دع لالواىلزو وابنيلوص حللزرنوزمللنت ع لولت  ا لزوا  .
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 وابأخلانوقلابأ نيالبنيلزرنوزمل ويلزوثهلزو وزابلالوزوعدتلالوزو واب كلزوعيتلوايء ل ثهلنوزابلدال  دريهل
زو وزابلدددداللرلزرخز ل تددددللز و دددد الزراكدددد الزوع دع لددددالودددداىلزودددد وابنيلوصدددد حللزرنوزمل ،ددددمل  لزوددددثه

 زودتلتا.

بعتددأز :لزووأز،دد لغددريلزوت  دد لبددنيلزودد وابنيلو ع ودد لب دد  كلل0003خازاددال  ئدددال  ددال  ددالزوت ،ددنل
لزود صلالوزووأزاصلزو وزاب "
غدريلزوت  د لبدنيلزود وابنيلرللهتافلزواازاالز  ولالاالللعناالزوعع دالبدنيلزووأز،د لبهداف الدراسة:

 ع ولالزو ت لالوبنيلتأادوء لزو وزاب لو طو للعناالزوعع دالبدنيلزووأز،د لغدريل مهلزإلو بلالورلزعأز مهلزمل زعأل
زوت  دد لبددنيلزودد وابنيلوبددنيللددالزمل   دد  لوزمل  ددأز ل تددال دد للتء دد لوزوعع ددالبددنيلزووأزاددصلزو وزابدد لبددنيللددال

لزمل     لوزمل  أز ل تال  لل لزو وابني.
 ت ئلدد للو وابدد لددد لل849ئددالوت ددعلو ع ددنيلتكأ ددتلزوعلتددالزوتء ئلددالوتاازادداللدد لل لعينــة الدراســة:

تتأ دددتلزع دددوأايكلزمل وصددد خيالل لدددثلتت  دددصل تدددلء للأز،ددد  كلزوعلتدددالزعوتأ دددالرل ص ئصدددء لزواضأغنزالدددا
ن هلولدداهلزودد وزملوزملابو   لددالوزوعت لددالو   دد ال دد للدد لزودد وابنيلوزو دد ل تددالزودد وزملو دداخلزروملخلو  دد لزعدد

لل لزجلت لالزوعنبلا.أ لرلزود  نهلت وزجلت لالد ليد
 بدوات الدراسة:

 ل)ا ازخلزو    ا(لللزاو  اهلبل انكل  لا
 ا ازخلزو    ا(لللللد بتاللت  ا( 

 )لع  الوحت ول لودنيقلزو لايألزويتل،أات لزو    ال)ا ازخلوحتتل لزو    ا 

 ا ازخلزو    ا(للخازاال عيل  ملكلل لزرنوزملرل لتالزوودتني( 

 لالزاو   الزي   لوتد صEPQ 

لا ازخ/ل  ال  الزو وصللل)وضعل د.ملزي   ملا. لزي   
لزاو ل  لزووأزاصلزو وزاب ل)يولمه:للأاالل   أ ملزا نلوري نلا ازخ:ل  خيل  لزواي لزروأي(

 ل)ا ازخلزو    ا(للدل الزووأز، لغريلزوت   لبنيلزو وابني
زووأز، لغدريلو  د لوبدنيلزود وابنيللمللتأابال ع الزات  هلال زكلخملوالا ص ئلالبنيلنتائج الدراسة:

لرلزعأز مهلزمل  ع ولالزإلو بلالوبنيلتأزادء لزو وزاب .
تأز،ددد لغدددريلو  ددد لبدددنيلل0,08تأابدددال ع دددالزات  هلدددال زكلخملودددالا صددد ئلال  لدددال تدددالل دددوأىلخملودددال

لزو وابنيلرلزعأز مهلزمل  ع ولالزو ت لالوبنيلتأزادء لزو وزاب .
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بنيلخاابد كلزود وابنيلرلزمل   د  لل0,08الا ص ئلال تالل وأىلخملوالجتأخل ع الزات  هلال زكلخملو
لوزمل  أز لوبنيلخااب هت لرلزووأز، لغريلزوت   .

مللتأابال ع الزات  هلال زكلخملوالا ص ئلالبنيلخااب كلزود وابنيلرلزمل   د  لزمل  دأز لوبدنيلخاابد هت ل
لزوكتلالرلزووأزاصلزو وزاب .

اءدد لزملجت  د كلحنددألزودد وزملودداىل،ددغ اللAkers-woody, Michele Denise, 2003خازادال
ل.(Bowen)زود ابكلزوعيتلتلي  صلر لزو وزملوزعتو ل كلوع ئعكلل تدالاباو ازعل  نيالبأي ل

 دألاءد لزملجت  د كلحندألزود وزملوداىل،دغ الزودد ابكلزودعيتلتلي د صلرد لزود وزملبهـداف الدراسـة: 
ل.(Bowen)عل  نيالتت ل لزوع ئتالو أي لوزعتو ل كلوع ئعكلل تدالو و لاباو از

 تساؤالت رئيسية هي: 3ويتكون ذلك البحث من 
  (A cods)ل ل  لزملجت   كلزو ولالواىلزوصغ الزو  وغنيلوع ئتالل تدال (8)

 االل يللاىلتعن ل امل لزوصغ الرا  لزوصنزعلزوأزوايلوز نل  لزوع ه    (0)

لداىلي دريل اد  لزوصدنزعلزوأزودايلوز نلد  للووملايال(Bowen) لمهلضك لزاو ازعل  نيالبأي ل (4)
 زوع ه  ل تللزجت   كلزوصغ الحنألزو وزم.

ل(لااني.9ومت تتل لتالزو ملثلل ل)لعينة الدراسة:
مللعلددد الزمل دددوعفلزودددطزيتل(MAS) ددد لأزلا  ددد يللدلددد الزملجت  ددد كلزو وابلددداللبدوات الدراســـة:

(DSl).ل
  ل لعلزإلانيلزعدل  كلرل و لزو ملدثل دالادرتأزلل و ئمللزواازاا:لوودال   وتل و ئمللتت لزواازاا

ددد ليددو ل دد لت لددتء لملجت  دد كلل(MAS)لعدد يريل  ولددال ولتدددل للدد لزعوأاددقلرللدلدد الزملجت  دد كلزو وابلددال
ات لالحندألزود وزمل لدثل وضدملأزلتعنضدء لود عللزودثزكلزعنت  دالااد  لزوصدنزعلزوأزودايلوز نلد  لزوعد ه  ل

ادددد دتلز  صدددد يلزوأزودددداي .ل  دددد ل   وددددتلزوتودددد ئملل  للعلدددد الزمل ددددوعفلزوددددطزيتلودددداىللو ودددد لرلزو ددددلهلزودددديت
لعدل  كلرلزو ملثلتلض  لي ريزل زلخملوالرلزجت   هت لحنألزو وزم.ز

ي ريلزع  اا كلزوع ئتلدالو د ملكلزو دعقلضد  للDehaan Ken, Angebretson, 2002خازاال
لزوع ئتال تللزملجت   كلحنألزو وزم.

 ددألز وددد فللدداىلي ددريلزع  اادد كلزوع ئتلددال تددللزملجت  دد كلزو وابلدداملوحتايدداللالدراســة: بهــداف
لو  ملكلزو عقلض  ل   قلزوع ئتاملزوعع الال  لبنيلتت لزملجت   ك
(له ودددبلرلزعن تدددالزجل لعلدددا.لووددددالمتلحتايدددال811ومت تدددتل لتدددالزواازاددداللددد ل)عينـــة الدراســـة: 

لزملجت   كلزو ولا.
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مل  دددد لمتلتدلددددل ل(FAMS)الزودودددد لوزملجت  دددد كلحنددددألزودددد وزمل لدددداباددددو ازعللدلة:بدوات الدراســــ
ل.(FAD)زع  اا كلزوع ئتلالاباو ازعللدل التدلل لزوع ئتال

وودال   وتل و ئمللزواازاال  لزعدد ا نيلودايء لزجت  د كلاو بلدالحندألزود وزممل  د لمتللنتائج الدراسة:
ملتل لتت لزع  اا كلزوع ئتلالوزجت   كلزرادنزخلحندألزود وزمملووددالزمل و  خل تللزرا ولبلزووكأي لزعنتاهلوو

لعدد يريلان لددالعدلدد التدلددل لزوع ئتددال زكل  لددال ددثىلرلزجت  دد كلزراددنزخلحنددألل4  دداكلزوتودد ئملل تددللوابددأخل
(ملولد ل0,008زو وزممل لثل   وتلتت لزعع يريل ع وء لزودأياللعلزملجت   كلحنألزو وزمل)و و لمبوأادقل

لاإ لزره  يلزعتو نيلوع ئعكلل تدالضك ل  ليكأ لر لزجت   كلاو بلالحنألزو وزم.مثل
زوعع ددالال دد لبددنيلزرادد ولبلزعنت  ددالابووعتلددصملزو دددالزوطزتلددامللDonalee, Brown, 2002خازاددال

لزملجت   كلزو وابلالواىلهع لزجل لعا.
رل و عتد لرلزوأ دتلز  ضدن.لولد لمثلا لزو دعقلملليعدال  دالزو د  نزكلزوغني داللبهداف الدراسـة:

حيدد ويل ودد لزو ملددثلز وددد فلزوعع ددالال دد لبددنيلزرادد ولبلزعتملددداملزو دددالزوطزتلددالوزملجت  دد كلزو وابلددالودداىل
لهع لزجل لعا.

ل(له وب.099وتكأ تل لتال و لزو ملثلل لبل انكلمتل عء لل ل)لعينة الدراسة:
لولدل الضأابنزر"للدل الزملجت   كلزو وابلاملولدل ا  لأزلا   يل"زملاو ل  لزوابدوات الدراسة: 

زو ددددداملولدلدددد التعتددددصلزو دددد وغني.لوودددددالمتل لدددد التتدددد لزوعع ددددالال دددد لبددددنيللددددد يلسلزووعتددددصلوزو دددددالاباددددو ازعل
للص أاال)برياأ (.

   لمتلزاو ازعل اد  لزووملتلد لزملاتدازخيلزعوعداخلووملايداللداىلي دريل دعللد ل اد ولبلزووعتدصملوزو ددال
لتلال تللزملجت   كلزو وابلا.زوطز

وودددال   وددتل ودد ئمللزواازاددالوابددأخل ع دد كل زكلخملوددالال دد لبددنيل ادد ولبلزووعتددصلنتــائج الدراســة: 
وزو دالزوطزتلامل   ل  اكل تللي ريل علل ل ا ولبلزووعتصلوزو دالزوطزتلال تدللزملجت  د كلزو وابلدالزإلو بلدال

لواىلزرانزخ.
زوعع ددالال دد لبددنيلزع  اادد كلزو عتلددالوتع ئتدداملزملجت  دد كلحنددأللValerian, Alison, 2002خازاددال

لزو وزمملز و  يل اويلزو عقلال  لبنيلهع لزجل لعا.
لدد ل ددعيلخازاددالزوعع ددالال دد لبددنيلزع  اادد كلزو عتلددالوتع ئتدداملزملجت  دد كلحنددألبهــداف الدراســة: 

تدد لزواازاددالنايخهلاخاز تدد لعدداىلي ددريلزودد وزمملوز و دد يل دداويلزو ددعقلال دد لبددنيل  دد الزعددنز دنيملحتدد ويلت
زع  اادد كلزو عتلددالوتع ئتددال تددللزجت  دد كلزعددنز دنيلحنددألزودد وزملوزو ددعق:لو  ددنزلمل و دد خلزواازادد كلزو دد بدال

(لBowen تدددللخازادددالزملجت  ددد كلحندددألزوددد وزملوزو دددعقلبددددك للت صددد لوودددلسللددد ل دددعيل  نيدددال)بدددأي ل
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علرلزمل و دد ال وددأىلتتدد لزوت نيدداللدد ل ددعيل ددعللدد لبعددايلووت ددل لزوع ئتددامل  ووددتلتتدد لزواازاددال  لتادد
لزو وزملوزو عقلاأاي.

ـــة: ـــة الدراس  لللل(له ودددبللددد لاب لعدددال) دددأايلااددد009لددد ل)ومت تدددتل لتدددالتتددد لزواازاددداللعين
ل  ع.ل03-81زوك  أولكلا(لويلزوحل    ا  لال  ل

أابنزالددددداملو  دددددالووددددددال ددددد عل دددددامل لزو دددددع لا  ددددد يل  دددددالزملادددددو ل انكلزواضلبدوات الدراســـــة:
لزملاو ل انكلزوع ئتلاملولدل الزملجت   كلزو وابلاملولدل الز و  يل اويلزو عق.

ووددال   ودتل ود ئمللتتد لزواازادال  لزملجت  د كلحندألزود وزملوزو دعقلمللتوعداىل د لللنتائج الدراسة:
 ي لزوودد  ريل تددلل أيدد لبعددللزملجت  دد كلزو نخيددامل  دد ل   وددتلوابددأخل دداخزللدد لزوعأزلدد لزإلضدد الالزودديتللدد لودد

لزملجت   كلحنألزو وزملوزو عق.
لزملجت   كلحنألزو وزملواىلزعنضللزوعدتلني.لKatherine, Bothos, 2001خازاال

حت ويلتت لزواازاالز ود ا كلزملجت   كلحنألزو وزملزوودتلايلواىلبعدللزرادنزخللبهداف الدراسة:
لب عللزرانزخلزوع خيني.لالو و للد ا ا بنيلب عللزرلنز لزوعدتلالزع لتزعص

لوتكأ تل لتالتت لزواازاالل لبعللزعنضللل ل  الزوعل خزكلزو  لا.لعينة الدراسة:
(لmartin 198وزوددطي ل دد لأزلا  دد يل)لعلدد الزملجت  دد كلحنددألزودد وزملوزوع ئتدداللبدوات الدراســة:

زوعددد خينيلوتددد وزمل  ددد لوزادددل ل وددد لزو ملدددثل  لزعنضدددللزوعدتلدددنيلودددايء لزجت  ددد كل   دددنلادددت لاللددد لزرادددنزخل
ي دددل لز دددثل تدددللزإلانيلرل دددعلزجمل دددأ ونيل)زعنضدددللزوعدتلدددنيملزرادددنزخلزوعددد خيني(لودددايء لزجت  ددد كل   دددنل

لات لالحنألزو وزملل لزوط أا.
ووددال   ودتلوتد وزمللد لزرادنزخلزوعد خينيمل  د ل   ودتلزوتود ئملل داعلوابدأخلز وعاد كللنتائج الدراسة:
لأالوزإلانيلواد لوعجت   كلحنألزو وزم. زكلخملوالال  لبنيلزوط 
 -إجلاءات الدراسة:

 منهج الدراسة: -ب
لتعو الزواازاالز  ولال تللزاو ازعلزعتءمللزوورنييبلرلزو ملث.

اددنخللدد لزوددط أالرللن تددالل99يدددأعلزو   ددثلاابددنز لجتنبددالتددد  للالعينــة )عينــة الدراســة(: -ب
للاملزجمل أ الزوا ب ا.زود   مل لثلتوكأ ل علل لزجمل أ الزوورني 

 بدوات الدراسة -ج
للدل الزملجت   كلحنألزو وزملل ل ابت ل ك.

لزرافلل للدل الزملجت   كلحنألزو وزملل ل ابت ل ك:



 

 

 اخلصائص السيكومرتية ملقياس االجتاه حنو زواج األجنبيات

 (565) 5142، يناير 14جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد 

ليءافلزعدل الاال:
 زاو ازل ل  دل ال  ت لودل الزجت   كلزود   ل لتالزواازاالحنألزو وزم. -

 الزواازاالحنأل طزلزوتأعلل لزو وزم.زاو ازل ل  دل البعايلودل الزجت   كلزود   ل لت -

 إعداد مقياس االجتاهات: -8
إل دددازخللدلددد الزملجتددد هلحندددألزوددد وزمللددد ل ابت لددد كل تددد أل ددداهلهدددنقللددد ل ودددءن  لو   دددنلودددلأ  لهنيددددال

  يدالل–لأزادصلل–"ولكنك"لزويتلحتوأيل تلل اخلل لزوع  ازكل ل عل  ل   اهل اخلل لزو ازئ ل)لأزاصلابازل
لاباز(.لع ا لل–لع ا لل–

وتكأ ل طهلزوع  ازكل تلل دأ نيللد لزوع د ازك:ل  د ازكللأاب داملتدد  ل تدللت ادل لعأضدأعلزملجتد همل
لو   ازكلا و التد  ل تللااللعأضأعلزملجت ه.

 :وصف الصورة األولية ملقياس االجتاهات املستخدم ي البحث احلايل 
ة )إعوووداد الباحوووثر يف صوووورته تكووون مقيووواس االجتاهوووات حنوووو الوووزواج املسووتادي يف الدراسوووة احلاليووو

 عبارة موزعة على ثالث أبعاد هي: 33األولية من 
 :البعد املعريف 

مل3مل8  دد اهللدد ل تددال دداخلزوع دد ازكلزعكأ ددالوتدلدد ا:لو دد ل ا دد عل)ل83و ددالزوددو  ل ددطزلزو عددال تددلل
ل(49مل41مل44مل48مل01مل01مل89مل89مل84مل80
 :البعد الوجداين 

مل1مل0   ازكلل ل تال اخلزوع  ازكلزعكأ الوت دل ا:لو د ل ا د عل)ل80و الزوو  ل طزلزو عال تلل
ل(09مل09مل04مل00مل89مل83مل88مل1
 :البعد السلوكي 

مل9مل4  د اهللدد ل تدال داخلزوع د ازكلزعكأ دالوت دلد ا:لو د ل ا دد عل)ل80و دالزودو  ل دطزلزو عدال تدلل
ل(43مل40مل40مل09مل03مل08مل81مل81مل80مل9

ل–لدد الولددو لزمل ولدد اللدد لبددنيلأ ددالبددازئ ل لدد عل دد ل  دد اهل دد :ل)لأزاددصلابددازلمتددتل،ددل غال  دد ازكلزعد
للع ا لاباز(ل–لع ا لل–  يالل–لأزاصل

  دد لمتل،ددل غالزوع دد ازكلولكددأ لبعاددء للأابددبلزوصددل غالوودددلسلزملجت  دد كلزإلو بلددالحنددألزودد وزمللددد ل
ل(8-0-4-3-1 ابت ل كملووود ب لزواااب كل)

عاددء لادد وبلزوصددل غالوودددلسلزملجت  دد كلزو ددت لالحنددألزودد وزمللدد ل ددطو لمتل،ددل غالزوع دد ازكلولكددأ لب
ل(1-3-4-0-8 ابت ل كملووود ب لزواااب كل)



 

 

 أ. حسني يوسف كامل

 (569) 5142، يناير 14جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد 

  خطوات تقنني مقياس االجتاه حنو زواج األجنبيات(M.A.S):- 
(لانخلل ل ادنزخلزوعلتدال10 تلل)ل(M.A.S) ابنىلزو   ثل  تل كلتدتنيلزملجت هلحنألنوزملزرابت ل كل

لابو نقلزوتلا:ل(M.A.S)صاقلوزو   كلعدل الزملجت هلحنألنوزملزرابت ل كلومتل    للع لعكلزو
 صدق املقياس: -ب

لوتوملدصلل ل،اقلزعدل المتلزاو ازعل،اقلهنيدالزعد ا الزو نالاملو،اقلزملت  قلزواز ت .
 صدق املقارنة الطلفية: -8

ملوددددالزو ددددنوقلبددددنيلو دددد للدددد ل  دددد لزو ددددنقلزودددديتلت ددددو اعلو لدددد  ل،دددداقلزعدلدددد الوتدددددأعل تددددلل  دددد  لخ
ل(M.A.S)لوأاددد  كلخاابددد كلزرادددنزخل ويلزوددداااب كلزعنت عدددال تدددلللدلددد الزملجتددد هلحندددألنوزملزرابت لددد كل

ولوأا  كلخااب كلزرانزخل ويلزواااب كلزعت  اال تلل  سلزعدل الو تدال لتصد للووتد لزو دنوقلخملودال
وقلوكددد لبعدددالمثل ددد عل  ددد  لا صدد ئلالوزضدددملالاءدددطزليددددريلاالل،دداقلزعدلددد الو ددد علزو   دددثل  ددد  لزو ددنل

لزو نوقلوت دل ال ك ل   ليت :
 :البعد األول: اجلانب املعلي 

 ر1جدول )
 ر13جدول ت لبيان داللة الفروق )ن = 

 مستوى الداللة ت ف ع ي أفراد العينة
ل3.41813ل04.3981ل ويلزواااب كلزعت  اا

ل0,08ل00.919**ل1.881 ل8.99190ل14.8141ل ويلزواااب كلزعنت عا
وتأ،ددددد لزو   دددددثلااللوابدددددأخلادددددنوقلخزودددددالا صددددد ئل لبدددددنيللوأاددددد  كلخاابددددد كلزرادددددنزخل ويلزوددددداااب كل
زعت  االولوأا  كلخااب كلزرانزخل ويلزواااب كلزعنت عال تللزو عدالزرويللد للدلد الزملجتد هلحندألنوزمل

ل.(M.A.S)زرابت ل كل



 

 

 اخلصائص السيكومرتية ملقياس االجتاه حنو زواج األجنبيات

 (566) 5142، يناير 14جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد 

ل
 ر1)شكل 

 (M.A.S)رتفعة على البعد يوضح األفراد ذوي الدرجات املنافضة واألفراد ذوي الدرجات امل
 األول من مقياس االجتاه حنو زواج األجنبيات

 : اجلانب الوجداينالثاينالبعد 
 ر2جدول )

 ر13جدول ت لبيان داللة الفروق )ن = 

 ت ف ع ي أفراد العينة
مستوى 
 الداللة

ل1.10190ل40.0999ل ويلزواااب كلزعت  اا
ل0,08ل89.090**ل84.801 ل19909ل94.3981ل ويلزواااب كلزعنت عا

وتأ،ددددد لزو   دددددثلااللوابدددددأخلادددددنوقلخزودددددالا صددددد ئل لبدددددنيللوأاددددد  كلخاابددددد كلزرادددددنزخل ويلزوددددداااب كل
زعنت عال تدللزو عدالزو د  للد للدلد الزملجتد هلحندألنوزمللزواااب كلزعت  االولوأا  كلخااب كلزرانزخل وي

ل.(M.A.S)زرابت ل كل



 

 

 أ. حسني يوسف كامل

 (566) 5142، يناير 14جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد 

ل
واألفراد ذوي الدرجات املرتفعة على البعد ر: يوضح األفراد ذوي الدرجات املنافضة 2شكل )

 مقياس االجتاه حنو زواج األجنبيات M.A.Sالثاين من 
 البعد الثالث: اجلانب السلوكي:

 ر3جدول )
 ر13جدول ت لبيان داللة الفروق )ن = 

 ت ف ع ي أفراد العينة
مستوى 
 الداللة

ل3.01380ل01.1411ل ويلزواااب كلزعت  اا
ل0,08ل89.841**ل00.090 ل19941ل31.0000ل ويلزواااب كلزعنت عا

وتأ،دد لزو   ددثلااللوابددأخلاددنوقلخزوددالا صدد ئل لبددنيللوأادد  كلخاابدد كلزراددنزخل ويلزودداااب كلزعت  اددال
ولوأادددد  كلخاابددددد كلزرادددددنزخل ويلزوددددداااب كلزعنت عدددددال تدددددللزو عددددالزو  ودددددثللددددد للدلددددد الزملجتددددد هلحندددددألنوزمل

ل.(M.A.S)زرابت ل كل



 

 

 اخلصائص السيكومرتية ملقياس االجتاه حنو زواج األجنبيات

 (566) 5142، يناير 14جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد 

ل
د ذوي الدرجات املنافضة واألفراد ذوي الدرجات املرتفعة على البعد ر: يوضح األفرا3شكل )

 (M.A.S)الثالث من مقياس االجتاه حنو زواج األجنبيات 
اوددددد خلزو دددددنوقلوتددددداااب كلزوكتلدددددالونادددددنزخل ويلزوددددداااب كلزعت  ادددددال تدددددلللدلددددد الزملجتددددد هلحندددددألنوزمل

ل  سلزعدل ا.وخااب كلزرانزخل ويلزواااب كلزعنت عال تللل(M.A.S)زرابت ل كل
 ر4جدول )

 ر13لبيان داللة الفروق )ن =  رت)جدول 

 ت ف ع ي أفراد العينة
مستوى 
 الداللة

ل88.10904ل10.9813ل ويلزواااب كلزعت  اا
ل0,08ل03.001**ل1.980 ل0.09941ل890.1390ل ويلزواااب كلزعنت عا

ادددددنزخل ويلزوددددداااب كلوتأ،ددددد لزو   دددددثلااللوابدددددأخلادددددنوقلخزودددددالا صددددد ئل لبدددددنيللوأاددددد  كلخاابددددد كلزر
زعت  ادددالولوأاددد  كلخاابددد كلزرادددنزخل ويلزوددداااب كلزعنت عدددال تدددلللدلددد الزملجتددد هلحندددألنوزملزرابت لددد كل

(M.A.S).ل



 

 

 أ. حسني يوسف كامل

 (566) 5142، يناير 14جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد 

ل
ل(3وك ل)

يأضللزو نوقلوتاااب كلزوكتلالونانزخل ويلزواااب كلزعت  اال تلللدل الزملجت هلحنألنوزمل
لعنت عال تلل  سلزعدل اوخااب كلزرانزخل ويلزواااب كلزل(M.A.S)زرابت ل كل

صدددد لاولءدددد لزو   ددددثلرل دددد لبعددددال تددددلل دددداهلورل  ددددأعلخاابدددد كلزراددددنزخلوتولدددد ل ددددعيلزو ددددنوقلزودددديتل
لوت دل ال ك ليواللل ل و ل،اقلزعدل ا

 Internal Consistency Validityصدق االتساق الداخلي  -0
نيلخاابدد كلزرادنزخل تددلل دد لمتلاود خلزووردد  سلزوداز ت لوت دلدد ال دد لهنيدصل  دد  للع لدد لزملات د  لبدد

ل   اهلوزوااابالزوكتلالوت عالزوطيلتتو  لاول .
 ر5جدول )

 ر55)ن =  .(M.A.S)االتساق الداخلي لعبارات مقياس االجتاه حنو زواج األجنبيات 
 اجلانب السلوكي اجلانب الوجداين اجلانب املعريف

 معامل االرتباط العبارة رقم معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
ل.919**ل8ل**993.ل8ل**319ل8
ل.189**ل0ل**991.ل0ل**939.ل0
ل.443*ل4ل**103.ل4ل**193.ل4
ل.918**ل3ل**149.ل3ل**109.ل3
ل.940**ل1ل**999.ل1ل**940.ل1
ل.981**ل9ل**911.ل9ل**990.ل9
ل.911**ل9ل**184.ل9ل**993.ل9



 

 

 اخلصائص السيكومرتية ملقياس االجتاه حنو زواج األجنبيات

 (566) 5142، يناير 14جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد 

 اجلانب السلوكي اجلانب الوجداين اجلانب املعريف
 معامل االرتباط العبارة رقم معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

ل.939**ل1ل**999.ل1ل**940.ل1
ل.930**ل9ل**188.ل9ل**941.ل9
ل.901**ل80ل**910.ل80ل**109.ل80
ل.919**ل88ل**934.ل88ل**108.ل88
ل.189**ل80ل098.ل80ل**994.ل80

ل(0,08**لخزيل تالل وأىلخملوال)لل(0,01*لخزيل تالل وأىلخملوال)
(ل0,08يوادددلللددد لزجلددداويلزو ددد بصل  ل دددل للعددد لعكلزملات ددد  لخزودددالا صددد ئل ل تدددالل دددوأىلخملودددال)

(ملمثلمتلاودد خلزووردد  سلزودد ااب لوت دلدد ال دد لهنيددصل  دد  للع لدد لزملات دد  لبددنيل0,01أىلخملوددال)ول ددو
لخااب كلزرانزخل تللزوااابالزوكتلالوت عالوزوااابالزوكتلالوت دل ا.

لواأفليو ل طفلزوع  ازكلزويتللع ل لزات  هء لابو عالزو صل  لغريلخزيلا ص ئل 
 ر3جدول )

 ر55)لي ألبعاد املقياس والدرجة الكلية ن=معامالت صدق االتساق الداخ
 معامل االرتباط األبعاد

ل**990.لزجل  بلزععنر
ل**998.لزجل  بلزوأاباز 
ل**980.لزجل  بلزو تأ  

ل(0,08**لخزيل تالل وأىلخملوال)لل(0,01*لخزيل تالل وأىلخملوال)
ل(.0,08 ل تالل وأىلخملوال)يواللل لزجلاويلزو  بصل  ل لعلال للع لعكلزملات   لخزوالا ص ئل

لو طزليا ال،اقلزعدل ا.
 ثبات املقياس: -ب

ل نو    ملوهنيدالزوور ئالزوتص لا.لل–    ل   كلزعدل المتلزاو ازعلهنيدال و  ل
 :Alpha Cronbach( طليقة بلفا كلونباخ 8)

مل و د اللدالوز داهلتعو اللع خوال و د ل نو  د  ل تدللت  يتد كل اد تالزمل و د املوتددل ل  لتددلسلبتدأخلز
لادقملووطو ل  علزو   ثل    للع ل لزو   كلوك لبعال تللز  نزخ.



 

 

 أ. حسني يوسف كامل

 (566) 5142، يناير 14جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد 

 ر7جدول )
 ر55كرونباخ )ن =   –قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا 

 قيمة ألفا األبعاد
ل0.980لزجل  بلزععنر

ل0.941لزجل  بلزوأاباز 
ل0.114لزجل  بلزو تأ  

ل0.991لزوااابالزوكتلالوت دل ا
لللل لزجلاويلزو  بصل  ل لعل ل للع لعكل و  للنت عاملد لوعتت ل  صلرل   كلزعدل ا.يوا

 ( طليقة التجائة النصفية:0)
 ر8جدول )

 (M.A.S)قيم معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية ملقياس االجتاه حنو زواج األجنبيات 
 ر55)ن= سيم فقراته لقسمنيوهنا حياول الباحث قياس معامل االرتباط لكل بعد بعد تق

 معامل التجزئة النصفية األبعاد
ل0.199لزجل  بلزععنر

ل0.999لزجل  بلزوأاباز 
ل0.919لزجل  بلزو تأ  

ل0.931لزوااابالزوكتلالوت دل ا
لد لوعتت ل  صلرل   كلزعدل ا.زوور ئالزوتص لاللنت عاليواللل لزجلاويلزو  بصل  ل لعل ل ل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل



 

 

 اخلصائص السيكومرتية ملقياس االجتاه حنو زواج األجنبيات

 (565) 5142، يناير 14جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي، العدد 

 ر9جدول )
يوضح داللة الفروق بني متوسطات درجات أفراد اجملموعة التجريبية ومتوسطات درجات أفراد 

اجملموعة الضابطة يف القياس البعدي على األبعاد والدرجة الكلية ملقياس االجتاه حنو زواج األجنبيات 
(M.A.S) 

 األبعاد
 أفراد اجملموعة التجريبية

 ر35قبلي )ن=
 أفراد اجملموعة الضابطة

 قيمة ر35قبلي = )ن=
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 ع ي ع ي
لغريلخزوال8.913ل88.9919ل43.800ل80.9499ل49.900لزو عالزععنر
لغريلخزوال8.894ل83.0093ل33.144ل84.9140ل31.944لزو عالزمل  ع ا
لغريلخزوال8.133ل1.9498ل40.999ل1.9190ل49.044لزو عالزو تأ  
لغريلخزوال8.130ل40.8019ل888.300ل43.3139ل803.999لزوااابالزوكتلا

ل(0,08**لخزوال تالل وأىلخملوال)لل(0,01*لخزوال تالل وأىلخملوال)
 األساليب اإلحصائية للمقياس:

 . ي و اعلزو   ثل اتأ لحتتل لزوو  ي 

 ز و  ازكلT Testإلو خلزو نوقلبنيلزعوأا  ك.ل 

 خطوات املقياس:
 حددت الباحثة خطوات الدراسة فيما يلي: 

 .وضعلبتأخلزعدل الحتتل  لبعالل لزربع خ 

 .   ز ول ال لتال دأزئلالل لزود 

 .ت  لصلزعدل البصأات لزروولال تلل لتالزواازاا 

 .ا،الزملاور ابكلل لزو ل انكلمتءلازلإلخ  ر لااللز  ابلزوا 

 .لع جلالزو ل انكلا ص ئل لواد لونا ولبلزإل ص ئلالزحملاخه 

 لزإل ص ئ لوصاقلو   كلزعدل ا. و بال و ئمللزووملتل  

 زووأ،دد لااللزوصددأاهلزو   لددال)زوصددل غالزوتء ئلددا(لعدلدد الزملجتدد هلحنددألزودد وزمللدد ل ابت لدد كلودداىل لتدداللدد ل
 زود   .
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 نتائج املقياس:
تأ،دددتتل وددد ئمللزواازادددالز  ولدددالاالللدلددد اليو ودددعلبصددداقلزملت ددد قلزوددداز ت لوزعد ا دددالزو نالدددالو  ددد كل

  لضك لزاو ازل لرلزواازا كلوزو ملأيلزولبأيالوزوت  لالزويتلتوت ويل ل الزملجتد هللد أيل تلل لتالزود 
حنددألزودد وزملودداىلزوددد   لووددداميلزوددال كلزوت  ددلالزإلاودد خيالوزوععابلدداللدد ل ابدد لحتدلددصلزوصددملالوزوت  ددلال

لوزووأزاصلزملابو    لوايء .
 امللاجع:

 بوال: ملاجع باللغة العلبية:
(:لبعللزراك الزوع دع لالزو  ئاهلواىلزو وابنيلو ع وء لمب دوأىل0000اض لا اوقل  ا لالال) .8

 مل تلالزوخز ملاب لعالزعتل .رسالة دكتوراهزووأزاصلزو وزاب لبلتء  مل

(:لزووأزادددصلزو وزابددد لو ع وددد لب دددد  كلزود صدددلالو  دددازيلز لدددد هل0009نيتدددبل  دددالزوعددد يلابددددنز ل ل) .0
ــالة ماجســتركلزواضأابنزالدداملزوادد غ الخازادداللد ا ددالرلضددأ لبعددللزعوغددريز مل تلددالزوخز ملرس

 اب لعال نيلمشس.

(:لضددددددغأ لز لدددددد هلوزووأزاددددددصلزو وزابدددددد لوزود صددددددلالودددددداىلزعصدددددد ابكل0008  يدددددداهلوددددددكنيل  دددددد ل) .4
ــترابملضدد نزابكلزو لكأاددأل تلالوزو ددأايكل"خازادداللد ا ددا"ل ــالة ماجس  تلددالزولبلددامل ددنيللل–لرس

 مشس.

زوت  دد لبددنيلزودد وابنيلو ع ودد لب دد  كلزود صددلاللغددريلز،دد (:لزووأل0003  ئدددال  ددال  ددالزوت ،ددنل) .3
  تلالزولبلا.ل نيلمشس.لل–لرسالة ماجستروزووأزاصلزو وزاب .ل

(:لزإلخازألزعو دد خيلبددنيلزودد وابنيلو ع ودد لب دد اقلزو دد لبلتء دد .ل8919  وددال  ددالزعددال ل  ددالانابدد  ل) .1
  تلالزو ت ك.ل نيلمشس.لل–لرسالة ماجستر
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 اجع باللغة األجنبية:ثانيا: مل
6. Akers - woody - Michele Denise (2003) Understanding 

attitudes towards marriage among young women who have never married 

and who belong to the families using the theory of absolute Putin .Proudest 

Dissertations and theses. USA. California alliant international university 

sandiegoi. 

7. Engebretson ,(2002  , )  How can I use the theory of Putin to 

determine the extent of the impact of parental conflict patterns and 

emotional deprivation on young trends toward marriage ,Proudest 

Dissertations and theses . USA. Alabama: Auburn university. 

8. Brow , Dona lee (2000), The relationship among the styles 

assoeiated commentary, self-confidence, marital trends among university 

students ,USA , New Jersey : set on hall university , college of, education 

and human services . 

9. Bathos , Katherine, (2001) Trends toward marriage among the 

mentally ill, Proudest dissertations and theses , USA. California :alliant 

international university , Fresno. 

10. gidden , a ( 1992 ) : The trans formations : of intimacy . cow 

bridge ip: polity ptess . 

11. valerian , Alison ( 2000 ) The relationship between the actual 

practices of the family, attitudes towards marriage, the likelihood of 

divorce among university students ,USA . New Jersey : set on hall 

university , college of education and human services. 
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 (8ملحق )
لM. A. Sمقياس 

لزملا :
ل.................................................

لزو  :
ل.....................................

لزعن تالزووعتل لا:
ل.............................

لزعا  لزواازا :
ل.................

لزوااي ا:
ل.................

لا  لزووتل أ :
ل..................................................................
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ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
 

ل
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 ارةوووالعب ي
موافق 
 جدا

 معارض حمايد موافق
معارض 

 جدا
لللللل اكنلرلزو وزملل ل ابت لال8
لللللل ت وملل ل ابت لالإلجن  ل ه  يلرلا لل كنل0
للللللزرابت ل كال لل لاالللص خال4
لللللل  ودال  لزو وزملل ل ابت لالخيتصدلل لزو   وال3

ل1
  دددبلنوزملزراب  دددبلريددد ل  تدددلللوعدددالابت دددلاللددد ل

لزعصنايك
للللل

لللللل    لرللك  لال   لوتودن لل لزرابت ل كل9
لللللل اكنلزو وزملل ل ابت لالوتءنو لل لزو دنل9
للللللوابنيلل ل ابت لا لل لعص   الزود   لزعصنينيلزعو لل1
لللللل يبلوتءرنهل ألزوطيليااعدلوت وزملل ل ابت لال9

ل80
  ودددال  لزودد وزمللدد ل ابت لدداليددأانلالزعدد يلرلاددءأوال

لوي نلوباو لتعدلا
للللل

لللللل يبلوت عخلزرابت لاليااعدلوت وزملل ل ابت لال88
لللللل اعللوت وزملل ل ابت لال ىتلملل خ  لزوورتلال80

ل84
 ل د لزعددكعكلزوديتلزو وزمللد ل ابت لدال دلودال    

ل–تأزابددددد لزودددددد   ل تدددددالزوددددد وزمللددددد للصدددددنيال)زعءدددددنل
لزوددا(

للللل

للللللل ل ابت لالحيدصل  له أ  يتل نوزاب  للوعن ل83
للللللزرنو لل لزوأز علزعنينلحيايلب وزملزراب  بل81

ل89
 اكددددنلرلزوددددد وزمللدددد ل ابت لدددددال ددددىتل  دددددأ لدلدددد ل ددددد ل

لزو ني 
للللل

للللللا ر يبلااتأ ل ل هلزراب  بليااعدلوت وزمللتء ل89

ل81
  ددددصلرلنوزابددد للددد ل ابت لدددال تددد لزو ددد نلوزو دددع خهل

لزو وزابلا
للللل

للللل اىل  لزودد وزمللدد ل ابت لدداليددأانلان،ددال  دد لابودد املل89
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 ارةوووالعب ي
موافق 
 جدا

 معارض حمايد موافق
معارض 

 جدا
لوز صأيل تللابت لال  نى

ل00
 اغددبلرل  ل تدد وملزلددن هل لتددال ابت لددالت ددعال لدد يتل

لزو  ئ ا
للللل

ل08
وزابددد للددد ل ابت لدددال  ددد لبددد ل ددد لزودلدددأخلزملابو   لدددالنل

لوزوع خزكلوزوود ولالزوداضال اضالزوت علوزو  ئاه
للللل

ل00
  وددددددال  لنوزابددددد للددددد ل ابت لددددداليدددددأانلزوأ دددددتلوزعددددد يل

لوزو نز لزو   ه
للللل

ل04
  ودددددال  لنوزابدددد للدددد ل ابت لددددالوعتدددددللأضددددعل ددددبل

لوتداينلوز لزعلل لزرانه.
للللل

ل03
و تدددايللددد ل ابددد لابتدددبللددددنو  كل دددألزودددطيل ددديبل

ليااعدلوت وزملل ل ابت لا
للللل

ل01
  ودددددال  لزودددد وزمللدددد ل ابت لدددداليددددأانلالتعتدددد لوتغدددد كل

لزرابت لا
للللل

ل09
  ودددال  لنوزملزراب  ددبليءدداال ددنوزكللصددنلزو دددنيال

لوزع خيا
للللل

ل09
نوزابدد للدد ل ابت لددال ددألزوددطيلوعتدددل اءدد لزو د ادد كل

لزع وت ا
للللل

ل01
 وددددددددال  لنوزابددددددد للددددددد ل ابت لددددددداليدددددددأانلالزو دددددددك ل 

لزعت ابلوي  لبك للو ت  كلز ل هلزونغاهلزو علاه
للللل

ل09
  ودددددال  لنوزابدددد للدددد ل ابت لددددالادددد   لغلدددد  لزوددددأ  ل

لزوايدلوزو عال  لزوع خزكلزو تل ا.
للللل

لللللليااعدلوت وزملل ل ابت لال دد لوتغ كلزرابت لال40

ل48
يتلتو ودددعل ددد لزرابت لددد كل اكدددنلرلز نيدددالوزجل ددد يلزوددد
لوطو ل ايال  ل ت ومللتء 

للللل

للللل اغددبلرلزودد وزمللدد ل ابت لددالوومل ددنيلزوطايددالواجندد  لل40
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 ارةوووالعب ي
موافق 
 جدا

 معارض حمايد موافق
معارض 

 جدا
ل ه  يل اا .

ل44
لددد ل ابت لدددالي دددوللالزجملددد يلوع ددد للنوزابددد ل  وددددال  

للدنو  كل  ع الرلبتاي
للللل

لللللل ،ملبل  لو  لل لزر صنللو وملل ل ابت لال43

ل41
زودد وزمللدد ل ابت لدداليددأانللددنخوخل ددد رلابلددال  ودددال  ل

لودل 
للللل

ل49
  وددددال  لتكددد ولمهلزوددد وزملزعنت عدددالرللصدددنل دددأللددد ل

ليااعدلوت وزملل ل ابت لا
للللل

ل
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