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 :ممخصال

 :: اإلشكاليةأواًل 

االتجاىات  رصد ية الدراسة تتمحور بشكؿ خاص حوؿ ف قضإ ،الحقيقة
حيث تشتمؿ ىذه  ،يالمجتمع المصر  فيختيار لمزواج ة المفسرة لظاىرة االالنظري

عمى تكويف فكر  اكبيرً  اتشكؿ أثرً ي وعة مف المتغيرات المجتمعية التالدراسة عمى مجم
وجدت الدراسة  يوالت ؛ختيار لمزواج وتكويف أسرةوتصورات الشباب حوؿ مفاىيـ اال

و االنفتاح والتحرر  االختيار لمزواج يجديدة فقيـ الحداثية ال)التأثر بال مف أىميا
تفضيؿ  ،يثالحد ياالجتماعالشباب مف خالؿ وسائؿ التواصؿ وسيولة التعارؼ بيف 
الميؿ نحو  ،كمعيار لالختيار لشريؾ الحياة لدى الشباب يالشكؿ والمظير الجمال

يفزيوف مف خالؿ ـ عرضو بالتمالتأثر بما يت ،األنماط االستيالكية الترفيو و الشكمية
االختيار وظيور وسائط حديثة  يومف ثـ تراجع دور األسرة ف ،ديثعالـ الحوسائؿ اإل

 لدى الشباب(.

 رصد االتجاىات النظرية المفسرة يالمنطمؽ؛ تتحدد مشكمة الدراسة ف ومف ىذا
 .ختيار لمزواجلال

 :: أىداف الدراسةاثانيً 

  :التعرؼ عمى ىإلضوء ما سبؽ ىدفت الدراسة  يوف

 .لمزواجيالنظرية المفسرة لالختيار ػ رصد أىـ التوجيات 1

 .رؤى لمعمماء الذيف تناولوا ظاىرة االختيار لمزواج التعرؼ عمى ػ2

  :تساؤالت الدراسة

 ؟يالنظرية المفسرة لالختيار الزوج أىـ التوجيات يػ ما ى1
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 تناولت ظاىرة االختيار لمزوج؟ يػ ما أىـ الرؤى الت2

 :االتجاىات النظرية لمدراسة ا:الثً ث

ية واالقتصادية االجتماعتناولت الدراسة بعض رؤى العمماء حوؿ التحوالت 
وذلؾ مف خالؿ رؤى باوماف حوؿ الحداثة السائمة  ،وانعكاساتيا عمى االختيار لمزواج

 يعيش يت التأثر بالعالـ االفتراضى الذ حيث االختيارات الحرة ػ االختيارات الفردية
فيو الشباب مف خالؿ سيولة التواصؿ والتعارؼ فيما بينيـ عبر وسائؿ االتصاؿ 

 .الحديث

مف مقوالت نظرة  اانطالقً ،االختيار لمزواج يف يالنفع يطغياف الجانب الماد
 ى القائمة عمى النفعية التبادلية.االجتماعالتبادؿ 

 ،خاطرةتخمى بعض الشباب عف فكرة الزواج أو تأجيمو عمى اعتبار أنو م
 لمقوالت أورليش بيؾ حوؿ مجتمع المخاطر. وذلؾ امتثااًل 

تفترض أف  التيية االجتماعأىـ مقوالت نظرية المعايير  اتناولت الدراسة أيضً 
 لمعايير محددة  ااالختيار الزواجى يتـ وفقً 

 االجراءات المنيجية لمدراسة ا:خامسً 

عمى المنيج سوف تعتمد ىذه الدراسة  :وفيما يخص منيجية الدراسة
تسرد من خاللو الباحثة المحتوى الرئيسى لمنظريات المفسرة لالختيار  الذيالتحميمى 
 الزواجى.
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Abstract: 

First: The Problem 

In fact, the study problem revolves around monitoring the 

theoretical trends that explain the phenomenon of Choosing for 

Marriage in the Egyptian society. The study includes a set of societal 

variables that have a great impact on forming thought and perceptions 

of young people about the concepts of selecting for marriage and 

forming a family. It found that the most important of these variables 

are (the impact of the new modernist values in choosing for marriage, 

openness, liberation, and ease of acquaintance of young people 

through modern social media, preference for the beautiful look and 

appearance as a criterion for choosing the life partner, the tendency 

towards consumerist Patterns of entertainment and formality, being 

influenced by what is displayed on television through modern media, 

the decline in the role of family in choosing, and the emergence of 

modern media among young people. From this standpoint, the study 

problem is determined in monitoring the theoretical trends explaining 

choosing for marriage. 

Second: Study Objectives 

In the light of the above, the study aimed to: 

1- Monitor the most important theoretical trends that explain marital 

choice. 

2- Explore the perspectives of scholars who dealt with the 

phenomenon of choosing for marriage. 

Third: Questions the Study 

1. What are the most important theoretical trends explaining marital 

choice? 

2. What are the most important perspectives which dealt with the 

phenomenon of choosing for marriage? 
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Fourth: Theoretical Trends of the Study 

The study discussed some of the scholars' views on social and 

economic transformations and their implications for choosing for 

marriage, through Bauman’s perspectives about Liquid Modernity of 

free and individual choices and affecting by the virtual world in which 

young people live through ease of communication and acquaintance 

with each other through modern means of communication. 

Dominance of the utilitarian material aspect in choosing for 

marriage, out of the arguments of the Theory of Social Giving up or 

postponing the idea of marriage as a risk, in compliance with Ulrich 

Beck's argument about the Risk Society. 

The study also dealt with the most important arguments of the 

theory of social standards, which assumes that marital choice takes 

place according to specific criteria. 

Fifth: Methodological Procedures of the Study 

With regard to the study method, this study will depend on the 

analytical method through which the researcher narrates the main 

content of the theories explaining marital choice. 
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  :مقدمة

عالـ ينشغؿ بالمادة أكثر مف  إلىبعد يوـ  ايتحوؿ العالـ المعاصر يومً 
انشغالو بالقيـ واألخالؽ وتحؿ فيو العالقات القائمة عمى المصمحة محؿ العالقات 
القائمة عمى العاطفة والمودة، كما تحؿ فيو الفوضى وعدـ اليقيف محؿ العالقات 

 فيالشئ ىنا ،ثقة والتسامح واحتراـ اآلخر وقبولوالمستقرة القائمة عمى قيـ أصيمة كال
العالـ المعاصر يقؼ أماـ التغير وقسوتو حتى واف كانت ىذه الخمية األولى لممجتمع 

كتابو "الطريؽ الثالث" عمى أىمية  فيالمسماة باألسرة، ومف ىنا أكد "أنتونى جيدينز" 
 عالمنا المعاصر. فيمنظور مختمؼ  النظر لؤلسرة مف

 (7، 2111زايد، )أحمد 

حياة األفراد  في اماعات اإلنسانية وأعظميا تأثيرً فاألسرة مف أىـ الج
نشأ عف طريقيا مختمؼ التجمعات ت يى الوحدة البنائية األساسية التيف،والجماعات
 ( 12، 2118)ميدى القصاص،      ية األخرى.االجتماع

رة العربية بشكؿ عاـ وخالؿ العقديف األخيريف مف األلفية الثالثة واجيت األس
" مف أىميا  يات وتغيرات سريعة ومتالحقة والتيواألسرة المصرية بشكؿ خاص تحد

 .... الخ" .نسؽ القيـ ػ التعميـ ػ أنماط االستيالؾ الثورة التكنولوجية ػ التغير في

 (17، 2113)إجالؿ حممى،  

األوروبية الثقافة  ، حدثت تطورات فيالسنوات األولى مف القرف العشريف ففي
المجتمع األوروبى،  فيأحدثت تغيرات ىائمة ليست  التيظيرت الثورات العممية 

ية االجتماعمف التحوالت  العالـ ككؿ وىذه الثورات أفرزت العديد فيفحسب بؿ 
وال شؾ أف األسرة ،ككؿ ى بنية المجتمع والبناء االجتماعيواالقتصادية مما انعكس عم
   .لذي يؤثر في بنائيا الداخميأوؿ مف يتأثر بيذا التحوؿ ا

 (Antony Jiddeins,2002, 15) 
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طار إ فيية لؤلسرة االجتماعلمبنية  اجديدً  اوقدـ " أنتونى جيدينز" تصورً 
وما بعد الحداثة خاصة رؤيتو لمفيوـ العالقات األسرية وتأثرىا بالتحوالت  ،الحداثة

 ,A. Jiddeins, 1990) ألسرياغيرت النظاـ  االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي

في كما قدـ غيره مف العمماء العديد مف الرؤى حوؿ أسس االختيار لمزواج  ،(85
وىو ما سوؼ تترؾ لو  ،واورليش بيؾ،باوماف ضوء الحداثة مثؿ العالـ البولندي

 الدراسة الراىنة.

 :إشكالية الدراسة -اثانيً 

أماـ  اصارخً  اتشكؿ تحديً إف التحوالت العالمية المعاصرة بؿ والمستقبيمة 
 ،(13، 1994ية. )إجالؿ حممى، ة المصرية مما يؤثر عمى بنيتيا االجتماعاألسر 

الغرب أو الشرؽ عمى السواء بالزواج  في ىتماـ شديد لدى عمماء االجتماعاحيث نجد 
لىطرأت عمى طبيعتو وأىدافو و  التيالتغيرات الواضحة  إلىوربما يكوف مرجعو ،  ا 

ية االجتماعقتصادية و اليواجييا، نتيجة لمتحوالت ا يزمات والتحديات التالمشاكؿ واأل
. وربما يعود ىذا اال اومً تتعاظـ ي التيوالكونية  مف  اأف كثيرً  إلىىتماـ كذلؾ بعد يـو

 االتي نشارؾ فييا جميعً الحياة األسرية  فيخبراتنا وعواطفنا ومشاكمنا تمتد جذورىا 
ؽ مف تفيـ قضايا الزواج المعاصر داخؿ األسرة نطالف االإخر. كما ابشكؿ أو ب
ذا كانت األسرة ستظؿ صاحبة إفي ىذا العصر أمر المفر منو خاصة ومعاناتيا 

 ( 3 ،1992 ي)سناء الخولاإلنساف المعاصر.  واتجاىاتتشكيؿ قيـ  في الحيويالدور 

كافة المجتمعات  فيتشغؿ باؿ الشباب  التيفالزواج أحد القرارات المصيرية 
ية، وىو الخطوة االجتماعاإلنسانية، كونو وسيمة لتحقيؽ اإلشباعات الغريزية والنفسية و 

نتاج حياة  إلىالعيش  فيالنسؿ، وعبره ينتقؿ المرء مف فرديتو  األولى لبناء األسرة وا 
  حياة جديدة. فيتعاوف والتشارؾ وااللتزاـ بالحقوؽ والواجبات مع زوجو آلىا جديدة م

 (8 ،2114 )دينا صفوت،
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 باختالؼواختمفت ،يةاالجتماعلقد تطورت ظاىرة الزواج بتطور الحياة 
الزواجى وتكويف أسرة مف أىـ  االختياروتعتبر قضية ،العصور وباختالؼالمجتمعات 
، ولقد ظيرت فكرة مستحدثة تميد وتدعو  التياألولويات  تشغؿ باؿ الشباب اليـو

ريؽ األصدقاء أو الجامعة أو مف خالؿ عف ط إماتماـ الزواج ا  الحياة و  الختيار شريؾ
خالؿ تطور وسائؿ  ،وذلؾ ى الحديث )السوشياؿ ميديا(االجتماعمواقع التواص 

 (.2 ،2214 )دينا صفوت،اإلعالـ والنت الحديثة.

نشر قيـ وسموكيات  فيتكنولوجيا اإلعالـ والمعمومات  فيفقد ساىـ التقدـ 
األيديولوجيات القيمية والمعيارية التقميدية  فيحدوث تغيير  إلىبيف أفراد المجتمع أدت 

لحقت بموضوع  التيوخاصة بيف جيؿ المراىقيف والشباب. مف بينيا تمؾ التغيرات 
تظير بشكؿ جمى عمى نحو يفوؽ سائر مجاالت الثقافة األخرى، كما ىو  التيالزواج و 
مف  اصبح ىدفً االختياروأؽ بأنماط الزواج وطرؽ التعارؼ و تمح التيالتغيرات  فيالحاؿ 

لشباب لمتعارؼ والبحث عف شريؾ الحياة بعد أف يستخدميا  التيأىداؼ التكنولوجيا 
ومف  (2 ،2118 حسانى، تتولى عممية اختيار الشريؾ.)سحر التيكانت األسرة ىى 

ظيور قيـ الجديدة كبير بالتطورات  حد إلىالجدير بالذكر أف اتجاىات الشباب تأثرت 
 .وىذا ما تحاوؿ ىذه الدراسة الكشؼ عنو،اج لدى الشبابحداثية لالختيار لمزو 

 :أىداف الدراسة -اثالثً 
 :ىدفين رئيسين ىما كأألتي فيتتمثل أىداف الدراسة الراىنة 

 رصد أىـ التوجيات النظرية المفسرة لالختيار لمزواجى. .1
 .رؤى لمعمماء الذيف تناولوا ظاىرة االختيار لمزواج التعرؼ عمى .2

 :تساؤالت الدراسة
 ؟الزوجيأىـ التوجيات النظرية المفسرة لالختيار  ما ىي .1
 تناولت ظاىرة االختيار لمزوج؟ التيما أىـ الرؤى  .2
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 أىمية الدراسة -ارابعً 

مجموعة مف النتائج العممية،  إلىمحاولة التوصؿ  إلى اتعود أىمية البحث نظريً 
تحدد عممية االختيار  التيية الجديدة االجتماعوالتي تمثؿ معارؼ جديدة حوؿ المتغيرات 

ظؿ التحوالت الفكرية والمادية الجارية خالؿ القرف الحادي والعشريف. وبذلؾ  فيلمزواج 
مجاؿ األسرة وتحاوؿ سد  فيالنظرية العممية  إلى ايمكف أف تضيؼ تمؾ المعارؼ جديدً 

 الرؤى النظرية المفسرة لؤلسرة بشكؿ عاـ، والزواج بشكؿ خاص. فيالنقص 

 طبيقية:األىمية الت

مجموعة مف النتائج العممية حوؿ المتغيرات  إلىيحاوؿ البحث الحالي التوصؿ 
 إلى ؿية المحددة لمزواج وعواممو داخؿ األسرة المصرية، كما يحاوؿ أف يصاالجتماع

قاعدة بيانات حوؿ المتغيرات الحداثية المتحكمة في عممية الزواج، ويمكف أف تفيد ىذه 
تقديـ مجموعة  إلىورسـ السياسات المتعمقة بالزواج، باإلضافة  عممية صناعة فيالنتائج 

األسرى والزواجي، عالوة  اإلرشادمجاؿ  فيمف المقترحات الموجو لكؿ مف الممارسيف 
 فادة متخذي القرار بشاف األسرة والزواج عمى مستوى المجتمع المصري.إعمى 
 :الدراسة مفاىيم -اخامسً 

تعد أكثر الرموز أىمية فيما تنطوي عميو لغة المفاىيـ والمصطمحات العممية 
أي مجاؿ مف مجاالتو، فالمفيـو عبارة عف مصطمح أو رمز يمثؿ  فيالفكر اإلنساني 

 فيأوجو الشبو بيف عدد متابيف مف الظواىر، ولمعرفة المفاىيـ والمصطمحات المستخدمة 
 عانييا ومؤشراتيا.التعبير عف مشكمة البحث وفيميا البد مف الوقوؼ عمى تعريفاتيا وم

 (71، ص 1986)عمي عبد الرازؽ جمبي،      

المناقشات  في االزمً  اذا كاف تحديد المفاىيـ أمرً إ"أنو عبد الباسط حسن  ىوير 
، والبحث  في نو يصبح ألـزإالعامة، ف ي عمى االجتماعالبحث العممي عمى وجو العمـو

الدقة والتحديد كما بيرة مف درجة ك إلىوجو الخصوص، ذلؾ ألف البحث العممي يحتاج 
                           جانب ذلؾ يستمد أغمب مفاىيمو مف لغة الحياة العممية". إلىي االجتماعف البحث إ
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 (175، ص1998، حسف محمد الباسط عبد)
 لذا تستعين الدراسة الحالية بمجموعة من المفاىيم األساسية وىى: 

 .الختيار لمزواجمفيـو ا -
 ظريةالنمفيـو  -
 :االختيار لمزواج .1

بيف الجنسيف  الجنسيو  فيوالعاط الوجدانيو  الفكريدرجة التواصؿ بأنو يعرؼ 
االرتباط وتحقيؽ أقصى قدر معقوؿ  فيبما يحقؽ ليما اتخاذ قرارات توافقية تساعدىما 

  .مف السعادة والرضا

 (2115،15 ،الحسيف بف حسف)   

، وىو متزوج إلىفرد وضعو مف أعزب يعبر فييا ال التيالطريقة يعرؼ بأنو كما 
ينتقى مف عدد مف المعروضيف، وجرت العادة أف يبادر  ايتضمف فردً  سموؾ اجتماعي
 .المرأة قصد الزواج إلىالرجؿ بالتودد 

 (54، ص 2112 ،سامية الساعاتى)
  :النظرية .2

الليا يمكف مف خ التية مف المعارؼ المنظمة والفرضيات ىى مجموع 
 ىات تطورىا.امف الظاىرة والتنبؤ باتج التحقؽ التجريبي

 (174، ص 1998)عبد الباسط حسف،   

 ىذه الدراسة عمى المنيج التحميمي سوؼ تعتمد وفيما يخص منيجية الدراسة:
 تسرد مف خاللو الباحثة المحتوى الرئيسى لمنظريات المفسرة لالختيار الزواجى. يالذ
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 ر لمزواجالتوجيات النظرية المفسرة لالختيا -اسادسً 
 Theory of Modernity andنظريةةةةة الحداثةةةةة ومةةةةا بعةةةةد الحداثةةةةة:

Postmodernism  
نقمت  التيامتد منذ بدايات الثورة الصناعية  الذيف عصر الحداثة ىو العصر إ

 كؿ مجاالت الحياة. فيالشكؿ الحديث  إلى يالمجتمع مف النمط والشكؿ التقميد
 (42، ص 1993)السيد ياسيف،       

 ي، برجر" فضاَل عف المفكر البولنددجار، جميزرإىذا االتجاه " يبرز ُممثممف أ
الحداثة وما بعد الحداثة بكتاباتو المتقدمة.  يت باوماف" أحد الذيف آثروا مفيوم"زيغمون

اجتاحت العالـ  التيوتوظيفيما بعمقو وشموليتو لوصؼ وتحميؿ العديد مف الظواىر 
   ي.االجتماعو  فيالثقا العربى، بشكؿ خاص عمى المستوييف

 (2، ص2116)باوماف،    

وقدـ "باوماف" تعريفو لمحداثة السائمة بأنيا إذابة مستمرة وتفكيؾ متواصؿ لممراكز 
 (17، ص2117)باوماف،                   الصمبة.

ؽ حرية التحقؽ واالختيار طالإقد كانت ميمة الحداثة مف وجية نظر باوماف 
نساف عمى القدرة عمى سيطرة اإل فيب وعدـ الثقة وغياب اليقيف مف أسر الغي ياإلنسان

خراج المرء مف القفص  الي،وبالت ىذا العالـ، رفع مستوى الحرية وضماف الفردية وا 
يـ، الحديث دالمزج بيف الق يفشكالية إالحديدى لمتقاليد، لكف اختمؼ فيمنا لذلؾ، ووجدنا 

  .بؿ وجدنا أنفسنا وسط ارتباكات حداثة سائمة
 (14، ص2116)باوماف،        

بعد فؾ االرتباط بيف  يتفكيؾ مقومات الوجود اإلنسان فيلعبت الحداثة دورّا 
سرة الممتدة مف أىميا تفكيؾ عمميات التحديث لؤل التيوربو، وبيف خياراتو و  اإلنساف

فؾ الترابط بيف  فيوصعود المدف الجديدة، ثـ استخداـ العمـ  يبنمو المجتمع الصناع
 إلى، الرعاية، التنشئة، ثـ حولت الحداثة كؿ ىذه اإلنجابمكونات األسرة سواء الحبػ 
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 (19، ص2116)باوماف،         سمعة يمكف تسويقيا لخدمة الدولة ػ وليس المجتمع.

 الذيو  يالمجتمع الغرب فيتصور الزواج  فيحدث  الذيوىنا يستوقفنا التحوؿ 
فضعؼ قيمة  ،مسيا طائؼ الحداثة التيصاب بعضَا مف تصورات مجتمعنا أ

الزوجة ناىيؾ عف العالـ و  وتراجع العالقة القائمة عمى المودة والمحبة بيف الزوج،األسرة
تعامميـ مع شبكة  فييعيش فيو أغمب الشباب، حيث السرعة الفائقة  الذي ياالفتراض

  .االنترنت وعالـ العالقات االفتراضية

وقت دوف قيود، بمجرد غمؽ نافذة  يأ يفوبمعنى آخر يمكنؾ إنياء العالقة 
 (21، ص2116)باوماف،       الكمبيوتر.

ترنت نالتعامؿ مع شبكة اإل فيتزودؾ بسرعة فائقة  التيالمدف الحديثة  فيف
العالـ االفتراضى يمكنؾ  فينيا ثقافة العالقات السريعة، فوعالـ العالقات االفتراضية أ

ة أو نياء الصداقةػ غمؽ النافذلديؾ خيارات إ ىإلوقت، وبالت أي فيعالقة  إنياء أية
الحظنا منذ  التي يؾ. إنيا خيارات العالـ االفتراضيلمنع الطرؼ اآلخر مف الوصوؿ إ

  .نيا باتت سمة عالقات عديدة بيف األجياؿ الجديدةسنوات طويمة أ

 (2،ص2116،)باوماف    

االنفصاؿ  - طالؽنيائيا بالإأيضَا أصبح االنسحاب مف العالقة الزوجية أو 
س األماف أف الحب والزواج لي إلىكما ذىب "باوماف" مشيرَا  ،تمؾ اآلونة فيأمر سيؿ 

فمـ تعد  أف ينفصموا الجتناب المشكالت وتقميؿ حدتيا. الوحيد لمزوجاف، بؿ يروف
ياة حبؿ يعتبروه أسموب جديد ل ،األبناء بعد الطالؽ أمر ييدد األزواج معاناة ما
    وسيمة إلعادة توزيع الحريات فيما بينيـ. جديدة، وأيضاَ 

 (147، ص 2116)باوماف،     

 ،قناعاتو، أىوائو فيعيار االختيار لدى الفرد أصبح يتمثؿ مف أكما أكد "باوماف" 
أف صيغ البحث عف الفائدة والخيارات الرشيدة وكيؼ دمرت  إلىذلؾ  فيمادياتو. مشيرَا 
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 صة الزوجية مف ديمومة وعفوية وتمقائية. ما تتسـ بو العالقات الوجدانية خا

يعيشيا العالـ اآلف بكؿ  التيالتحوالت والتغيرات  إلىويشير "ادجار وجميزر" 
البمداف النامية أو المتقدمة، ويؤكداف أف جميع المجتمعات اتبعت نموذجَا  فيسواء  ئوأجزا

عية واقتصادية فالشباب يتأثروف بما يحدث مف تحوالت اجتما ،نحو االختيار لمزواج
  ي وال شؾ أنيا تؤثر عمى اتجاىاتيـ نحو الزواج.االجتماعمحيطيـ  فيوثقافية 

 (63، ص 1993 )دوف إدجار وىيميف جميزر،

طار إ فيية لؤلسرة االجتماعتصور جديد لمبنية  إلىوأشار "أنتونى جيدنز" 
ا بالتحوالت بعد الحداثة خاصة رؤيتيـ لمفيوـ االختيار لمزواج وتأثرى الحداثة وما
  .يةاالجتماعو االقتصادية 

 لمتكويف جديداَ  تصوراَ " جيدنز أنتونى"  قدـ ، البنية لنظرية تطويره إطار فيف 
 يتدرج الذي النظري البناء إلى لمتوصؿ محاولة وىى ،الحداثة ما بعد إطار في األسرى

 لنظـا مستوى إلى العادية الحياة مستوى عمى والشخصية اليومية الممارسات مف
 ويشير" جيدينز" فكرة في جوىرية مكانة الممارسة مفيوـ ويحتؿ.يةاالجتماع واألبنية

 عف يكشؼ وىو .يوفاالجتماع الفاعموف ينتجيا التي والتفاعؿ السموؾ ضروب إلى
 الممارسات أف إلى" جيدنز" ويشير ية،االجتماع الحياة بيا تتشكؿ التي الطريقة

 المجتمع أف ويرى ػ المجتمع بيا يشكؿ التي الطريقةب نيتـ أف مف يمكننا يةاالجتماع
 موقؼ كؿ في المشاركيف خالؿ مف أو واحد فرد خالؿ مف إنتاجو ويعاد تحمؿ

 (234، ص2112عبد الوىاب جودة، ) اجتماعي.

 لمفيـو رؤيتو خاصة األسرة، عف مفيومو" جيدنز"  قدـ النظرة ىذه إطار في
 الجارية، واالقتصادية يةاالجتماع بالتحوالت وعالقتيا الحميمة، األسرية العالقات
 فإ حيث. الصداقة طبيعة غيرت قد السوقػ نظاـ خاصة ػ الجديدة النظـ أف عمى ويؤكد
 والثقة اإلخالص عمى العالقات المبنية فإف ،روتينية ممارسات ال اإلدارية النظـ
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 (Giddeins, 1990, p.55)               الحديثة. الحياة مف أساسياَ  جزءاَ  تصبح

 األحداث مف مجموعة فرضتيا الحداثة ما بعد حركة أف البعض ويرى 
 في ساىمت األصعدة، كافة عمى اإلنسانية المجتمعات شيدتيا التي الواقعية والتحوالت

 يصفو كما ،استيالكي مجتمع إلى العالمى المجتمع حولت التي العولمة ظيور
 السينما، الفف، في المجاالت مف ثيرالك الحداثة بعد ما حركة وتستيدؼ البعض
 (Frank Webster, p.23)لخ. إ...األخالؽ الثقافة،

 لمزواج ختيارلال ورؤيتيا الحداثة بعد ما اتجاه ومقوالت قضايا، أىم تحديد ويمكن
 :في

 القدرة ظؿ فيف ،الثقافية والنسبية التعددية بخاصيتي اليوـ العالـ يتميز: األولى المقولة
 منطقيػة نتيجػة التعدديػة مبػدأ أصبح الشخصية الثروات وزيادة ؾاالستيال عمى
 فإننػػا ،المتعػػددة لمتحػػوالت نظػػراَ  أيضػػاَ  .لمواقػػع واحػػدة رؤيػػة وجػػود عػػدـ ظػػؿ فػػي
 المجتمػػع بيػػا يمػػر التػػي التحػػوالت ظػػؿ فػػيو  ،دومػػاَ  متغيػػر عػػالـ فػػي اآلف نعػػد

 التػأثر تتػداعيا مػف أضػحى فقػد، العالمى المجتمع مف اجزءً  بإعتباره المصرى
 القضايا مف كثير في الشباب لدى رؤى تعدد اإلعالمي والغزو الغربية بالثقافة
 يتجػػػو الثقافيػػػة النسػػػبية ومبػػػدأ لمتعدديػػػة فطبقػػػاَ  ،الػػػزواج تجػػػاه النظػػػرة بينيػػػا ومػػػف
 مف شرعية غير عالقات في الدخوؿ أو الزواج فكرة لتأجيؿ الشباب مف الكثير
 .عاـ بشكؿ الزواج فكرة عف ميالتخ إلى البعض ويتجو اآلخر الجنس

 مػػف العولمػػة مػػا أفرزتػػو بجممػػة اتػػأثرً  وذلػػؾ ،التػػاريخ أىميػػة مػػف : التقميػػؿالثانيةةة المقولةةة
 ووسػػائؿ اإلتصػػاالت ثػػورة أبرزىػػا مػػف التػػيو  اإلنسػػاني المجتمػػع عمػػى تػػداعيات
 والزمػػاف المكػػاف فكػػرة عمػػى القضػػاء فػػي اآلليػػات ىػػذه تػػدعيـ ثػػـ ومػػف اإلعػػالـ

 تأثيرىػػا ويتعػػاظـ فائقػػة بسػػرعة األفكػػار تنقػػؿ صػػغيرة قريػػة عػػالـال أصػػبح حيػػث،
 فػػػػي الحريػػػػة مسػػػػاحة واتسػػػػاع األفكػػػػار بتمػػػػؾ تػػػػأثرىـ خػػػػالؿ مػػػػف الشػػػػباب عمػػػػى
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حسػػػف، )لمػػػزواج.  ختيػػػاراال عنػػػد خاصػػػة الػػػبعض بعضػػػيـ الخاصػػػة العالقػػػات
 (81، ص 2115

 :لمزواج باالختيار ذلك وعالقة المخاطر مجتمع حول بيك أورليش رؤية

مزج  في ساىمت بؿ القومية الحدود إزالة عمى عممت الكونية المخاطر إف
 عمى ليس داخمياّ  خطاباّ  البعيد الخطاب أسموب يصبح حيث ،الغريب مع الوطنى
 الحادي القرف بداية في ونحف الكونية لممخاطر نتيجة بؿ اليجرة، نتيجة سبيؿ

" الكوزموبوليتانية نظرة"  دميال ويندرج ػ أخرى بعيوف الحديث المجتمع نرى ،والعشريف
 حدث مجرد يحدث مما شئ أى يعد ال فصاعداَ  اآلف وصمة. متوقع ىو ما تحت
 ىو الكؿ بشأف القمؽ فأصبح عالمية، أخطاراَ  أصبحت الجوىرية األخطار فكؿ. فعمى
 (51)أورليش بيؾ، ص  .شرط بؿ خياراَ  ليس فيذا. الجميع ميمة

يضع التمايزات قد وصؿ  الذياتو و يرى "أورليش بيؾ" أف الواقع بحد ذ
ف ننتظر األحكاـ أفعمينا  ،ما أف تقوؿ كيؼ حدثت ىذه التمايزات بتفاصيمياأ .التاريخ
نتاج الثروات إالحداثة المتقدمة يترافؽ  فيف .ىاالجتماعصنعيا التطور  الذي

 ونعنى بالتحديث التقدـ التقنى .ى لممخاطراالجتماعنتاج مع اإل نسقياَ  ياالجتماع
تحوؿ  إلىويشير مفيوـ التحديث  .عقمنة العمؿ ػ التنظيـ وتحوالتيما فيالحاصؿ 
ومعايير ،والممارسات اليومية ،وطرؽ الحب ،ية وأساليب الحياةاالجتماعالصفات 

 .ىاالجتماعوتطورات البناء  ،المعرفة بيف البشر
تصاد الحداثة المتقدمة صار مستحياَل فيـ المجتمع ونظف سواء االق إطار فيف

وعميو فإف منطؽ توزيع المخاطر أصبح ،ػ السياسة ػ الثقافةػ األسرة بمعزؿ عف الطبيعة
 (219ص ،2119 ،)أورليش بيؾ مرتبط بالحداثة وتطوراتيا.

وبتطبيؽ مقوالت أورليش بيؾ عمى موضوع الدراسة نجد أف التحوالت 
ا اليوـ تنعكس عمى يشيدىا مجتمعن التيية واالقتصادية والسياسية والثقافية االجتماع

 .األسرة بشكؿ عاـ وعمى اختيار الفرد بشكؿ خاص
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 فيعمى سبيؿ لمثاؿ نجد أف المحددات اإلقتصادية بدأت تمعب دور ىاـ 
 االختيار لمزواج أكثر مف المحددات العاطفية. 

وارتفاع تكاليؼ الزواج بدأ البحث عف  ،فمع غالء المعيشة وارتفاع األسعار
البطالة وعدـ الحصوؿ عمى فرصة  فضاَل عف ،بعض الشبابسكف يشكؿ أزمة لدى 

مواطف يبمغ  13511االحصاءات السكانية نجد أف ىناؾ مميوف و إلىعمؿ، وبالنظر 
سنة أخرى ستبمغ أعمارىـ وؽ الثالثيف وسيحتاج كؿ  21سنة وبعد مضى  12عمرىـ 
 إلىضافة باإل ،سكف لكى يتزوج ويكوف أسرة وىذا حؽ طبيعى ألى مواطف إلىمنيـ 

سف الزواج بالفعؿ  فيىناؾ مف ىـ اآلف ،سف الزواج قريباَ  إلىىؤالء الذيف سيصموف 
 .ولـ يقبموا عميو نتيجة لعجزىـ عف الحصوؿ عمى سكف يناسب إمكانياتيـ المادية

 (81ص  ،2116،)سيير صفوت

مما ادى لظيور أبعاد اجتماعية جديدة عمى المجتمع المصرى فجرتيا ىذه 
قبوؿ أى شاب يتقدـ لمزواج مف ابنتيـ اذا لـ يكف  فياحنة مثؿ تردد األسر األزمة الط

ولقد ترتب عمى ذلؾ اف كثير مف الفتيات  ،لديو مسكف أو مرتبط بدفع أقساط مسكف
ألنيـ سيوفروف ليـ المسكف المناسب  ،اآلف يسعيف لمزواج مف رجاؿ أكبر منيف سناَ 
 ،عاماَ  21يزيد أحيانَا عف  الذيالكبير والحياة الكريمة بغض النظر عف فارؽ السف 
 (82ص ،،المستقبؿ ) سيير صفوت فيوما يمكف أف يسبب ىذا الفارؽ مف مشاكؿ 

حيث  ،وتأخر سف الزواج لدى الشباب كما ظير أيضَا الميؿ نحو العزوبية
ارتفاع نسبة العزوبة وتأخر سف  إلىوالتقارير الديموغرافية المختمفة  اإلحصائياتتشير 
لمتعبئة  يحصاءات الجياز المركز إوقد كشفت  .دى الشباب بشكؿ مطرداج لالزو 

ناث مف الذكور واإل 13392212وجود نحو عف  2114عاـ  واإلحصاءالعامة 
 .سف الزواج ولـ يتزوجوا فيمف ىـ  لىاجمإ% مف 28.9بنسبة 

 ص( ؛2116)الجياز المركزى، 
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ومف ثـ  ،دخوالَ  كافيةحيث لـ تعد االقتصاديات تنتج فرص عمؿ مالئمة وال 
وىى  ،تيسر لو تشكيؿ أسرة بسيولة ويسر يواجو الشباب ظروفَا اقتصادية صعبة ال

لذلؾ تآكمت قيمة األسرة  ،تجعؿ الشباب يعزؼ عف تحمؿ ىذه األعباء التيالظروؼ 
لدؼء والسكينة حيث لـ يعد الشباب يرى أف األسرة ساحة ا ،مخيمة الشباب في

 .دخؿ لتحمؿ األعباء والمعاناةم يبؿ ى ،واالستقرار

 (88ص  ،)سيير صفوت، مرجع سابؽ

ومجتمع المخاطر  ،عمى المخاطرة وىنا تؤكد الباحثة عمى رؤية "أورليش بيؾ"
شروط  فا يرو ءو بد وتتفؽ دراستنا مع مقوالتو نظرَا ألف األفراد المقبميف عمى الزواج

 الصدمةالشباب  يضَا بدأأو  ،كانت ليا قدسية التيوتكاليؼ ومخاوؼ مف فكرة االرتباط 
فأصبحت فكرة الزواج تشكؿ  ،مف ارتفاع معدالت الطالؽ خاصة الطالؽ المبكر

 .اواستقرارً  اػوتآلفً  اومعاناة أكثر منيا ترابطً  خطورة وتكمفةػ

رة بشكؿ الفترة األخي فيمصر  فيارتفاع معدالت الطالؽ  إلىويشير الواقع 
لمتعبئة العامة  يحصاءات الصادرة مف الجياز المركز لؾ اإلويؤكد عمى ذ ،واضح
 إلى 2116توضح النشرة السنوية األخيرة لمزواج والطالؽ والصادرة عاـ  ،حصاءواإل
حصموا  63.5منيـ  198.384ىذا العاـ بمغت نحو  فيحاالت الطالؽ  لىاجمإف أ

عمى أ لى شيدتأف السنوات األو  ،اوتوضح النشرة أيضً  .ةيعمى احكاـ طالؽ نيائ
 فيأكبر نسبة لمطالؽ وقعت  معدالت لمطالؽ ووفقَا لحدوث طالؽ مبكر نجد أف

ف ما يقرب مف إ ي% أ47.3بنسبة  91.75بمغ عددىـ حيث  ،الخمس سنوات األولى
لتعداد العاـ وتكشؼ بيانات ا .مصر تقع بشكؿ مبكر فينصؼ حاالت الطالؽ 

عدد  حيث بمغ ،رتفاع معدالت الطالؽعف ا 2117سكاف والمنشئات عاـ لمسكاف واإل
الحضر  في، ارتفع فييا معدالت الطالؽ 711.347التعداد  فيالمطمقات ،المطمقيف

 (2ص  ،2119 ،)وليد رشاد      الريؼ. فيعنو 
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وىذا يدلؿ خطورة موقؼ الشباب نحو الزواج كما أشار أورليش بيؾ بأف 
ننى أتفؽ معو وبشدة إرة فجتمع المخاطر، ومجتمع المخاطالمجتمع أصبح يمثؿ م

أنا  ييده مف المحاكـ اليوـ أصبح يخوفنوما تش ،خاصة بعد ارتفاع معدالت الطالؽ
 .شخصيأ

أف  إلىشارة إؿ ىذه المقوالت عمى اعتبار أنيا وىنا تذىب الباحثة وتحم
تغيير مفاىيـ وقيـ المؤسسة األسرية وتفكؾ  فيالحداثة اليوـ ساىمت بشكؿ كبير 

الرجؿ ػ المرأة داخؿ الرباط الزواجى وسيادة مفاىيـ تكاد تكوف مغموطة  االرتباط بيف
 فيخاصة بعد وقوع الطالؽ ػ االنفصاؿ مثؿ سيادة الفردية ػ االنسحاب لكؿ مف طر 

  .العالقة الزوجية والتخمى عف األدوار التقميدية لكؿ منيما

 - عالخم - اليجر - االنفصاؿ - ف ارتفاع حاالت الطالؽأفمف المؤكد 
 إلى المشكالت األسرية أماـ المحاكـ مف )نفقة ػحضانة أطفاؿ ػمصاريؼ( - التفكؾ
ليس  افإعالة أسرة مسئولية أطفاؿ أصبح أمرً  ،حساس الخطورة لدى الشبابإزيادة 

يشيدىا المجتمع  التيضوء التحوالت السريعة  فيبالييف عمى ىؤالء الشباب خاصة 
 كما أشار أورليش بيؾ "" تتميز بصفات مجتمع المخاطر  التيو 

 أصبح الزواج لدى الشباب يشكؿ فكرة المخاطرة، وتالشت ،واستنادَا لما سبؽ
 فكرة أف الزواج "رباط مقدس" قائـ عمى "المودة والرحمة"

 (Net worked Community)الشبكي  المجتمع عن أما

 الوعي مراحؿ مف مرحمة عف تعبر يةاالجتماع الشبكات أف مف اانطالقً 
 الكيانات عمى مردوده لو اجتماعياَ  واقعياَ  تشكؿ باتت أنيا منطمؽ ومف ،نسانياإل

 المتمردة الفكرية الحركة ىذه إطار فيف. األسرة أىميا مف التيو  يةاالجتماعو  السياسية
 العربي المجتمع في عميقة لتطورات مواكبة نترنتاإل شبكة ظيرت المدي، الواسعة

 الذيف وىؤالء. العالـ في التكنولوجية الثورة نجزاتم أحدث مف وبحؽ يعد نترنتواإل
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 عمى أساساَ  يقوـ( Global) كونياَ  مجتمعاَ  الواقع في يخمقوف الشبكة يستخدموف
 لو متكامالَ  مجتمعاَ  لتصبح فييا المستخدمة اآلالت تجاوزت قد والشبكة االتصاؿ،

 أصبح نترنتاإل أف يقرروا أف لمبعض سمح مما الخاصة، لغتو بؿ وتقاليده عاداتو
 .الحداثة بعد ما ثقافة عف األمثؿ التعبير

 خارج العالقات في الحرية مف ومزيد األسرية، القيود مف التحرر عف فضالَ 
 لمزواج. االختيار نحو الشباب لدى جديدة واتجاىات وعي شكؿ مما األسرة نطاؽ

 (147، ص2117)وليد رشاد،      

أصبح أمرَا ميمَا لتفسير ىذا  يميمتح يطار نظر إفإف الوقوؼ عمى  ،ولذلؾ
فمقد تبنى  ،االجتماعية مف رحـ عمـ االجتماعالواقع ولدت فكرة التنظير لمشبكات 

 ياالجتماعأبرزىا التحميالت المرتبطة برأس الماؿ  ،تحميمة اى أطرً االجتماعالتنظير 
 ية. االجتماعلدراسة فاعمية الشبكات 

 ( 21ص  ،2119)فاطمة الزىراء،      

ف ألمعالقات  ياالجتماعية تدرس كيؼ لمييكؿ االجتماعونظرية الشبكات 
تؤثر عمى المعتقدات والسموكيات  التييشمؿ األشخاص والمجموعات أو المنظمات 

تحدد أنماط التمايز بيف السموكيات، ومع تقدـ تكنولوجيا االتصاؿ والتواصؿ،  التي
عمى االنترنت، حيث اف  المنتشرةطبؽ ىذا المفيوـ عمى شبكات التواصؿ االلكترونى 

 Social Net“ االجتماعوجية نظر عمـ  ية مفاالجتماعمفيوـ نظرية الشبكات 

Work Theory”  ابناء اجتماعىً تمثؿ "“Social Structure”  ًمف أفراد أو  امكون
 ،جماعات مرتبطة بعضيا ببعض مف خالؿ االعتمادية أو أكثر مثؿ عالقة قرابة

 .اىتمامات مشتركةصداقة، حب تجمعيـ 

 (22ص  )فاطمة الزىراء، نفس المرجع،    

ترتكز عمى  ذا كانت الفرضية األساسية لممجتمع االفتراضى منذ نشأتوا  و 
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الفكرية لنظرية الشبكات  نو بتطبيؽ المقوالتأفترى الباحثة  ،مشاركة االىتمامات
ى االجتماعاصؿ ية عمى موضوع الدراسة الحالية يمكف القوؿ أف مواقع التو االجتماع

 ،ى وبناءَا شبكياَ االجتماعمواقع التواصؿ  يشكمت مجتمعَا افتراضيَا  مف مستخدم
وأصبح لدى الشباب  ،ة المختمفةياالجتماعىذا المجتمع العديد مف العالقات  فيونشأ 

 .ممارسات جديدة لمتعارؼ

 فينترنت ساىما عبر اإل يتراضفوالمجتمع اإل مع الشبكاتفإف مجت ،وعميو
 .ىات حديثةارض ممارسات جديدة نحو الزواج وفقَا لقيـ واتجف

يستخدميا  التيمف أىداؼ التكنولوجيا  افأصبح البحث عف شريؾ الحياة ىدفً 
 الذيىو  يكاف الرباط األسر  الظاىرة مف تبعات العولمة، فقديمً الشباب، وتعد تمؾ ا

 ياالجتماعمكانيا  فيمسارىا الصحيح و  فيية االختيار لمشريؾ، ويضعيا مينظـ عم
 فيالكثير مف تأثيراتو، فمـ يعد عائؽ البعد الجغرا المناسب، ىذا الرباط فقد حالياَ 

قرى كبيرة متجاورة، ولقد  فيباألمر المرىؽ، بؿ أصبح العالـ اآلف يعيش كما لو كاف 
ترتب عمى ىذا اتساع مجاؿ التعارؼ وفرص لقاء الشريؾ، وقد يأخذ ىذا التعارؼ 

لكترونى، أو مف مواقع المراسالت، أو مف خالؿ البريد اإلعبر بعض  شكؿ الدردشة
 (Kaveri Subrahmanyam 2008 p119).تبادؿ الصور

قامة الروابط أو إ في اميمً نترنت يمعب دورَا ف أصبح اإلثة أحوىنا ترى البا
مف ثـ التعارؼ بيف الشباب و  في اية، وأيضَا دورً االجتماعاضعافيا داخؿ الشبكات 

 ىذا التعارؼ سمات مشتركة وخصائص مشتركة مع في فتيار لمزواج، فقد يجدو االخ
ت ااألسرة عالق - الديف - التقاليد - بعضيما البعض، عالقات غير مقيدة باألعراؼ

  .يوبسيولة تنتي ألنيا بال قيود وبسيولة تبدأ،خارج كؿ ىذا بالنسبة ليـ تكوف أميز 

لديف والشريعة اإلسالمية أفضؿ مف كؿ وىنا ترى الباحثة أف االمتثاؿ لقيـ ا
 .حث الوقار ػ العفة كما أمرنا اهلل عز وجؿ ،ىذا
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ىذا النوع مف التعارؼ، والخوؼ مف  فيفترى الباحثة أف ىناؾ عدـ مصداقية 
مف حالة فراغ  يعانفأغمب الشباب اليوـ ي،خطورة االنخداع بأى شخص فيالوقوع 

 ،فأصبح ىناؾ عدـ ثقة ،االحتياؿ – صبالن - وكؿ منيـ يبحث عف التسمية ،قاتؿ
 ياىا وكرامتيا.إمنحيا اهلل  التيغير مسموح بيدر قيمة الفتاة  ونأوترى أيضَا الباحثة 

 ف الحداثة ليست سوى احتجاج ضد التقاليد المفقودةأكما أكد "ىابرماس" 
يات العولمة وتداع إلفرازاتيشيدىا عالمنا اليوـ نتيجة  التيفالتطورات والتحوالت 

ي ومف ثـ عمى تصورات الشباب نحو االختيار االجتماعالحداثة تؤثر عمى البناء 
ضغوط االقتصادية ظؿ ىذه التحوالت السريعة والمتالحقة، فضاَل عف ال فيلمزواج 

ية االجتماعقتصادى، وىيمنة الرأسمالية عمى األوضاع اال نفتاحوتبنى سياسات اال
 نعكاس ذلؾ عمى الحياة األسرية.او 

     A. Giddeins, 1990, p. 85)) 

تطوير الحياة اليومية وليس  فيستثمار الثقافة الحديثة ا إلىودعا "ىابرماس" 
  (Anthony giddeins, 2001, p15)ىدـ الحياة الزوجية.

 من أىميا: افتراضاتعدة  إلىوتنتيى نظرية الحداثة وما بعد الحداثة 
 المجتمع. فييير اليوية القومية نفتاح عمى الثقافات األخرى أدى لتغإف اال .1
سيطرة رأس الماؿ وىيمنة الرأسمالية أدى لمزيد مف الفقػر، وعجػز الشػباب عػف  .2

 الزواج. فيستقرارىـ ال ا، ومف ثـ سكنً اثابتً  إيجاد فرص عمؿ تتيح ليـ دخاًل 
لسياسػػػػػية يػػػػػة وااالجتماعكافػػػػػة مجػػػػػاالت الحيػػػػػاة  فػػػػػيتبنػػػػػى سياسػػػػػات العولمػػػػػة  .3

 رتباط والزواج. الؿ منظومة القيـ وتراجع قيمة االختاى والثقافية. مما أثر عم

 ،ستيالكية ال اإلنتاجيةالحياة اليومية يتسـ بالثقافة االأصبح أسموب  ،وعميو
 (122)عبد الجواد، ص  ف الزواج أصبح يمثؿ ثفقة.إحيث 

أف الحداثة ليست بعيدة عما يجرى مف تغير وتحوؿ ترى الباحثة  ،ومف ىنا
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ى وجو الخصوص فحسب، بؿ تمعب عم يي ككؿ والبناء األسر تماعاالجالبناء  في
 الذي فينظرَا لمغزو الثقا ؛مفاىيـ الزواج لدى الشباب اليوـ حداث تغييرإ في اميمً  ادورً 

فأصبح  ،حداث فجوة بيف جيؿ آباء وجيؿ األبناءإ فياجتاح عقوؿ الشباب، وساىـ 
ة عف تفكير الشباب مما انعكس عمى االمتثاؿ لمتقاليد والعادات والقيـ األسرية بعيد

 توجياتيـ نخو االختيار لمزواج. 
تصػػوراتيا الحديثػػة وتركيػػا لمتصػػورات  فػػيىػػؿ الحداثػػة  يطةةرح نفسةةو: الةةذيوالتسةةاؤل 

زاؿ يػالتقميدية، مكنت اإلنساف المعاصر مػف ممارسػة حريتػو واسػتقالليتو واسػتقراره أـ ال 
 ؟بالقيود المجتمعية والفكرية مكباًل 

 Theory of Standards:ية:االجتماعالمعايير  نظرية
 ىذا االتجاه " كاتز ة ىيل" يأىم منظر 

ضوء المعايير  فييفترض أصحاب نظرية المعايير أف الزواج عممية إرادية تتـ 
يضعيا المجتمع لمزواج مف حيث )السف، الجنس، الديف، المكانة، التعميـ( وىذه  التي

عقمو فكرة عما  فير مما يجعمو يقبؿ عمى الزواج و المعايير يتعمميا كؿ فرد وىو صغي
 إلىاالختيار وتدفعو عند اتخاذ قرار االختيار  فييجب أف يكوف عميو، وما ىو مقبوؿ 

 (47، ص1991)مرسي،  التجاوب مع معايير مجتمعو وااللتزاـ بيا.

 أىم مسممات نظرية المعايير:

فراد الجماعة، لذلؾ سموؾ أ فيجماعة اجتماعية يؤثر  فيإف وجود معايير  .أ 
وىيؿ"  ،أف يتوافؽ مع التحديات المعيارية، وقد جعؿ "كاتز إلىيميؿ السموؾ 

 القضية السابقة متغيرَا تابعَا ومف المعايير متغيرَا مستقاَل  فيالسموؾ 

االختيار، لذلؾ فإف عممية  فيإف وجود معايير عف اختيار الشريؾ يؤثر  .ب 
 ه التحديات المعيارية اختيار الشريؾ تتجو لتتوافؽ مع ىذ



 2222 يوليو –السبعون السابع و  العدد             واألربعون الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 77 July 2022 228 

أىمية التوافؽ لممعايير، اف أىمية توافؽ  فيتركز عمى تأثير االختالفات  .ج 
المعايير عمى السموؾ وىذه عالقة السموؾ لممعايير يكوف مرتبطَا بمقدار تأثير 

 يجابية.إ

ف أىمية التوافؽ لممعايير الخاصة باختيار الشريؾ ترتبط بمقدار التأثير ىذه إ .د 
، ص 2118)الضبع،  يجابية.إى اختيار الشريؾ، وىذه عالقة عم المعايير

24- 25) 

 فيتسيـ  التيية االجتماعبعض المعايير  إلىأشارت "سامية الساعاتى" 
 : يتفسير االختيار الزواجى كاآلت

 فػػػيالػػػزواج مػػػف أشػػػخاص يجمعيػػػـ نطػػػاؽ جغرا إلػػػىالميػػػؿ  يأ :يالتجةةةاور المكةةةان .1
ال مػع مػف يجمعيػـ صػمة مكانيػػة إا لمػزواج ال يسػتطيعوف أف يختػارو  محػدد، فالنػاس

 -القرابػة  -مػف خػالؿ )الجيػرة يلمتواصؿ، ويتحدد التقارب المكػان تتيح ليـ الفرصة
 العمؿ( فيالمشاركة  -الزمالة 

يعػد معيػار القيمػة مػف أىػـ المعػايير بالنسػبة لمشػخص  االختيار لمزواج: فيالقيمة  .2
اقػػو بمػػا فػػييـ شػػريكة/ شػػريؾ حياتػػو االعتبػػار، فاإلنسػػاف يختػػار رف فػػييضػػعيا  الػػذي

ونظرَا الخػػػتالؼ األنسػػػاؽ القيميػػػة ؛ء الػػػذيف يشػػػاركونو قيمػػػو األساسػػػيةمػػف بػػػيف ىػػػؤال
خػػػػرى درجػػػػة أعمػػػػى لممكانػػػػة أ إلػػػػىآخػػػػر ومػػػػف أسػػػػرة  إلػػػػىتختمػػػػؼ مػػػػف فػػػػرد  التػػػػي

 ية وىكذااالجتماعية والطبقة االجتماع
رة معينػة عمػا يػودوف معظـ الناس منذ طفولتيـ المبكرة صػو  ييبن :إلىالشريك المث .3

تدريجيَا عند الفػرد  اليالحياة ويتبمور مفيـو الشريؾ المث فياف يكوف عميو شريكيـ 
فضػػػاَل عػػػف  يالمجتمػػػع الخػػارج فػػيحػػيف يتعامػػػؿ مػػع والديػػػو، ثػػـ مػػػع أفػػراد آخػػػريف 

يشػػكؿ لػػدى الشػػباب  عػػالـ فكػػؿ ىػػذات األخػػرى كالمدرسػػة، الجامعػػة، واإلالمؤسسػػا
 لشريؾ الحياة. سس االختيار أتصورات عف 

 (135، ص 1981)سامية الساعاتى،      
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، أو عدـ ، فيناؾ معايير ممكف أف تؤدي لمتوافؽ الزواجيواستنادَا لما سبؽ
 ينتمي الذيى االجتماعوالمقبؿ عمى الزواج يستمد ىذه المعايير مف السياؽ .التوافؽ

 احالة تخبط نوعً  في السف الصغير يكونوف فينجد الشباب  ،إليو، فعمى سبيؿ المثاؿ
أثناء  السف الكبير. فأحيانَا يقدـ السف الكبير تنازاًل  فيختيار لمزواج عنو ما نحو اال

 ختيار لمزواج. اال
 .الريؼ فيالمدينة عنيا  فيية لمزواج االجتماعمثاؿ آخر تختمؼ المعايير 

رابة وثقافة حيث عالقات الق ،فيالعادات والتقاليد واألعراؼ تحكـ المجتمع الري فال تزاؿ
 فالعالقات فييا مفتوحة دوف قيود. ،عمى عكس المدينة.الورث والقبمية

فأشار "بورديو " أثناء حديثو عف الييمنة الذكورية وأوضح أف الييمنة تشكؿ 
 تؤيد ذلؾ  التيحالة مف التبعية خاصة تبعية النساء لسمطة الرجاؿ ولكافة الممارسات 

 (115، ص 2119 ،)بورديو     
حيث نمط  ،كما أشار الييا بورديو ،تشكؿ فكرة الييمنة الذكورية ،الريؼ فيف

المدينة تتراجع فكرة  فيالقائمة عمى رأى الرجؿ، بينما  فياألسرة الذكورية خاصة 
حيث تحرر الشباب. فتطمعات الشباب  ،االختيار لمزواج فيالييمنة الذكورية خاصة 

وكؿ ىذا بال شؾ ينعكس  الريؼ، في المدينة تختمؼ تمامَا عف تطمعات الشباب في
 .عمى تكوف اتجاىات الشباب نحو الزواج

نجد فييا المرأة  التيترى الباحثة أف ىناؾ العديد مف الممارسات  ،وعميو
تخضع لسمطة الرجؿ عمى سبيؿ المثاؿ الزواج. فمنذ القدـ والسمطة والقرار لدى 

فكانت فكرة الييمنة الذكورية  ،الذكور كاف ال يوجد أى قرارات أو اختيارات لؤلنثى
 .وخضوع األنثى ىى الفكرة المسيطرة

وذلؾ وفقَا  - االستقرار - العفة - نجابكاف منذ القدـ الزواج بيدؼ اإل
يوجد  كاف ال .لرغبة األىؿ وشروطيـ بؿ تحديد مراسـ الزواج وموعده مف خالؿ األىؿ
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رار االنفصاؿ أو الطالؽ اختيارات لدى الشباب، بؿ كانت قرارات مف األىؿ. حتى ق
 .أحياف كثيرة يكوف بتوجيو مف األىؿ في

مجتمع أصبح يشيد حداثة  فيأصبحت فكرة االختيارات الحرة  ،أما اآلف
فالشؾ أف اختمفت  .وسيولة وميوعة عمى حد قوؿ باوماف، ومزيد مف التحرر والحرية

  .قبؿ يعف ذ لمزواج االختيارممارسات 
 .بأسس ومحددات االختيار لمزواج لدى الشبابالرؤى النظرية المتعمقة 

 :ياالجتماعنظرية التبادل 
أوائؿ  فيتبمورت  التيتجاىات النظرية ية مف االاالجتماعإف التبادلية 

بريطانيا وفرنسا والواليات المتحدة  فيالستينات مف القرف العشريف، حيث ظيرت 
ية. االجتماعحدث النظريات تعد مف أ ، لذا فيياألمريكية منذ منتصؼ القرف العشريف

 (233ص  2116)طاىر الزيبياري، 
السموؾ  إلى( مف أوائؿ مف نظروا ,Homansوىومانز  ,Blauيعتبر )بالو 

يتكوف مف األفعاؿ  ياالجتماععمى أنو عالقة متبادلة، فيرى بالو أف التبادؿ  اإلنساني
الحصوؿ عميو مف  يتوقعوف الذييقوـ بيا األفراد ويحركيا العائد  التياإلرادية 
وصورة المجتمع عند .ى عمى القيمة التبادليةاالجتماع، وتركز نظرية التبادؿ اآلخريف

الحصوؿ عمى الحد  إلى أف نشاطات البشر المتبادلة ترمي فيىذه النظرية تتمخص 
 فييتبعيا البشر  التيذلؾ عمى اإلجراءات العقالنية  فياألقصى مف المنفعة، وتركز 

 (.111ص  1999)أياف كريب،  .تقرير أفعاليـ
القائـ عمى أف " خير  االقتصادي الفكريتنطمؽ فكرة ىذه النظرية مف جذرىا 

مكف تأتى بأعظـ قدر مف الفائدة والرفاىية والحرية ألكبر عدد م التياألنظمة ىى تمؾ 
 إلىووصموا بو  ،االجتماععمـ  ؿ دارسياستعير مف قب مف الناس " ىذا المبدأ النفعي

 .جتماعية تناسب محتوى دراستيـيف امضام
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عى يقـو بو ية لممبدأ النفعى تنطبؽ عمى كؿ فعؿ اجتمااالجتماعإف المضاميف 
وذلؾ ألف ىناؾ الكثير مف المعمومات أو المؤثرات أو مف  األفراد داخؿ المجتمع؛

 فيف الزواج وتكويف أسرة يقع كما إ .العاطفيةية والنفسية و االجتماعالضوابط والمعايير 
 ( Cohen Jeffrey, 2003: 204).تؤكد عمييا النظرية التبادلية التيخانة المنفعة 

ي كنتيجة لعممية التبادؿ االجتماعالسموؾ  ياالجتماعكما ترى نظرية التبادؿ 
ية عندما تفوؽ االجتماعيساعد عمى تقييـ الفوائد والتكاليؼ لمعالقات  الذي التفاعمي

وتؤكد نظرية  ،لمحتمؿ أف يتخمى الناس عف ىذه العالقةتكاليؼ العالقة الفوائد، مف ا
حساب ما اذا كانت العالقة جديرة  إلىى عمى أف الناس يميموف االجتماعالتبادؿ 

 (Shraddna, 2001: 60باالىتماـ أـ ال )
ى قائمة عمى فرضية االجتماعسياؽ نظرية التبادؿ  فيفالعالقة الزوجية 

ى يحاولوف تعظيـ المكافآت وتقميؿ االجتماعؿ أساسية ىى أف األفراد فال التباد
 (Paul, A.Nakonezny, 2016: 5التكاليؼ لمحصوؿ عمى أكثر النتائج ربحية )

  :أن عممية التبادل تحصل بين األفراد كما يمى إلىوعميو، فقد أشار " شتراوس" 
يختمػػػػػػؼ عػػػػػػف عامػػػػػػؿ الكمفػػػػػػة  الػػػػػػذييػػػػػػة االجتماعأنيػػػػػػا تتضػػػػػػمف عامػػػػػػؿ الكمفػػػػػػة  .1

يػػػة العامػػػة االجتماعيػػة تعنػػػى االلتػػػزاـ بػػاآلداب االجتماعألف الكمفػػػة االقتصػػادية، 
 .ية وعدـ مراعاة الفرديةاالجتماعوالقيـ واألعراؼ 

 ية. االجتماعية منظمة مف قبؿ النظـ االجتماعأف جميع الرموز  .2
 .تخضع لقيـ المجتمع ياالجتماعأف جميع مناشط عممية التبادؿ  .3

ؿ لمسموؾ الواحد حتى يسيؿ عمى الفرد فإف المجتمع يطرح عدة بدائ ،لذلؾ
 (26ص  1995اتخاذ القرار المناسب لو )غريب أحمد، وآخروف، 

ف تكاليؼ العدالة ، حيث إكما أكد " ىومانز" عمى مبدأ العدالة التوزيعية
 .Coltrane, Sية يجب أف تكوف متساوية ألرباح العالقة بيف الجنسيف )االجتماع

and Adam, 2004: 372) 
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ادَا لما سبؽ ترى الباحثة أف تفسير تصورات ومحددات االختيار لمزواج واستن
فالزواج اليـو  ،ىاالجتماعلدى الشباب تكاد ترتبط وبقوة بفرضيات،ومقوالت التبادؿ 

فإنو ينتظر المقابؿ ليذا ة، فاإلنساف عندما يقوـ بسموؾ ما،يكاد يكوف تبادؿ منفع
تكويف أسرة ينتظر مقاباَل لذلؾ وىو " فالشاب عندما يقدـ عمى الزواج و  ،السموؾ

ر كذلؾ تبحث عف السعادة واالستقرا االستقرار والراحة والسعادة" و أيضَا الشابة
نجاب األوالد، ولكف إ فيواالشباع العاط ذا لـ يحصؿ كؿ طرؼ مف والشعور بذاتيا وا 

فعندئذ  ا،سعى اليي التيولـ يحقؽ أىدافو  ،الطرفيف عمى مقابؿ أو حافز ليذا السموؾ
ختيار لمزواج وعميو فإف اال.ألدوار فيما بينيـا فيخفاقات تحدث صدمات، وخالفات وا  

  .يكوف وفقَا لعممية تبادلية أساسيا المنفعة سواء كانت منفعة )مادية ػ معنوية(
 Theory of Homogeneity نظرية التجانس:

 ىذا االتجاه "نيمكوف ة بيرجس" يمنظر  أىم
عمى فكرة أف الشبيو يتزوج بشبييو وأف االختيار ترتكز ىذه النظرية  

ية العامة والخصائص االجتماعالخصائص  فييرتكز أساسَا عمى التشابو والتجانس 
)الديف، الجنس، المستوى  فيالجسمية أى يكوف ىناؾ تشابو بيف الشريكيف 

 جانب إلىالسف،  في، التوافؽ يي، المستوى التعميماالجتماعاالقتصادى، المستوى 
الزواج المتجانس يميؿ الناس ال شعوريَا أو  فيالصفات الجسمية(، و  فيالتجانس 

 شعوريَا الختيار شريؾ تتشابو خصائصو مع خصائصيـ.

 (67، ص 1988، ي)سناء الخول     
المستوى  فيأظيرت الدراسات أف النساء يمكف الزواج مف رجؿ أعمى منيف 

التعميـ، وتفضؿ  فيج مف نساء أقؿ منيف ، ويقابؿ ىذا تفضيؿ الرجاؿ الزوايالتعميم
حياتو العممية القادر عمى حمايتيا وضماف مستوى معيشى طيب  فياألنثى الرجؿ الناجح 

ألنيا مف سبؿ  ،الرجؿ في إلىتحبذ صفات الذكاء والكفاح، والتعميـ الع إلىليا، وبالت
نظافة والترتيب المرأة صفات مثؿ الشخصية المطيفة وال فيالنجاح. أما الرجؿ فيقدر 
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والميارات المنزلية عمى سمات أخرى مثؿ التعميـ والذكاء، بؿ يفضؿ البعض التجانس 
 ية. فحسب بؿ الصفات الجسمية أيضَا.االجتماعالصفات النفسية و  فيأيضَا ليس 

 الذينو مف الممكف تعريؼ الزواج المتجانس بأنو الزواج أيشير "نيمكوؼ" 
   ـ الشعورية والالشعورية.يرتبط بو الناس وفقَا لميولي

 (45، ص 2115)رباب حميد الديف بالبؿ، 
وبيذا  ،فقد أجريت بحوث كثيرة حوؿ التجانس قبؿ الزواج أي بيف الشريكيف

  يكوف التجانس ىنا سببَا لمزواج وليس نتيجة لو.
 (135، ص 1981)سامية الساعاتي،  

 :استخالصات
مفسةةر إلشةةكالية الدراسةةة عمةةى  ينظةةر  يلمةةا سةةبق نسةةتطيع تقةةديم إطةةار تصةةور  اوفًقةة

 :إلىالنحو الت
االنفتاح عمى العػالـ والتحػرر مػف حػدود الزمػاف والمكػاف عمػى حػد قػوؿ باومػاف  .1

 خمؽ قػيـ حداثيػة جديػدة لالختيػار لمػزواج لػدى الشػباب حيػث التحػرر فيساىـ 
وظيور طػػرؽ جديػػدة لالختيػػار تميػػؿ نحػػو الفرديػػة ،مػػف الطػػرؽ التقميديػػة الثابتػػة

ميؿ بعض الشباب لمتعارؼ مف خالؿ وسائؿ التػواص  اوأيضً  ،تيار الحرواالخ
 .ياالجتماع

  .األنماط االستيالكية والترفييية أثناء االختيار لمزواج إلىالميؿ  .2
 .كماعيير الختيار شريؾ الحياة يلاتعظيـ الشكؿ والمظير الجم .3
الت نظريػة مػف مقػو  ااالختيار لمػزواج انطالقًػ في يالنفع يجانب المادطغياف ال .4

 .ى القائمة عمى القيمة التبادلية والمنفعةاالجتماعالتبادؿ 
 امتثػااًل  وذلػؾ ،تخمى بعض الشباب عف فكػرة الػزواج عمػى اعتبػار انػو مخػاطرة .5

 لمقوالت أورليش بيؾ حوؿ مجتمع المخاطر.
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والمراجع المصادر  

 المراجع العربية
  :عالـ متغير، مركز الدراسات السياسية  فيالتغيرات العالمية وحوار الحضرات السيد ياسين

 .1993مارس،  14واالستراتيجية، األىراـ، العدد 
  :القاىرة.1994األسرة العربية بيف الواقع والمستقبؿ، مكتبة الحرية الحديثة، اجالل حممي . 
  :1عمـ إجتماع الزواج واألسرة، رؤية نقدية لمواقع والمستقبؿ، مكتبة األنجمو، طإجالل حممى ،

 .2113قاىرة،ال
 :1،2111القاىرة، ط ،يةاالجتماعمركز الدراسات ،عالـ متغير فياألسرة  أحمد زايد 
 2116، 1الحداث السائمة، الشبكة العربية لؤلبحاث، بيروت، ط :باومان. 
  :2116، 1عصر الحداثة، ىيئة أبو ظبى، ط فياألخالؽ باومان. 
  :2117، 1الشبكة العربية لمنشر، طزمف الاليقيف،  فياألزمنة السائمة، العيش باومان. 
  :2116، 1الحب السائؿ ، الشبكة العربية لؤلبحاث ، بيروت ، طباومان. 
 1،2112نعكاسية، ميريت لمنشر، طابعبارة أخرى محاوالت باتجاه سوسويولوجيا  :بير بورديو. 
 :2119ماذا حدث لمثقافة في مصر،  جالل أمين. 
 :9، ط 2113الشروؽ، ف، دار يماذا حدث لممصري جالل أمين. 
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