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 ملخص الدراسة

 

تقف  والثقافية التيهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المحددات االقتصادية واالجتماعية 

والتعرف إلى اآلليات الالزمة لتيسير الزواج  وراء عزوف الشباب عن الزواج في المجتمع األردني،

للعلوم  (spssاستخدام حزم التحليل اإلحصائية )تم ولتحقيق أهداف الدراسة فقد  الشباب.عند 

مئوية اإلحصائية مثل استخراج النسب ال معالجاتاالجتماعية، كما تم استخدام مجموعة من ال

عن تساؤالت الدراسة،  ولإلجابة. والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحليل التباين الثنائي

تم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من 

 اين األحادي.(.اختبار تحليل التبT-Testفقرات أداة الدراسة ومجاالتها.اختبار )

توصلت الدراسة إلى أن المحددات االقتصادية لعبت دورا بارزا في عزوف الشباب عن قد و 

الزواج، وتمثلت هذه المحددات: بغياب فرص عمل حقيقية للشباب،  وعدم القدرة على تأمين مسكن 

كما وتمثلت  المادية لألسرة، األوضاعالزوجية، وانخفاض األجور، وارتفاع متطلبات الزواج، وتردي 

المحددات االجتماعية بتدخل األسرة في اختيار الزوجة وبناء عالقات عاطفية بديلة عن الزواج 

قصاء  ومواصلة التعليم وتراتبية زواج األبناء داخل األسرة كمحددات اجتماعية ساهمت في تأخير وا 

متطلبات الزواج عادات التفاخر في  أنالشباب وعزوفهم عن الزواج. كما وتوصلت الدراسة إلى 

المواصفات المثالية للزوجة واختالف نمط تفكير األخر وعدم القدرة على  إيجادوتكاليفها، والبحث في 

خلق ثقافة زوجية مشتركة والنظر إلى الزواج على انه يقيد حرية الفرد وفرض التزامات ومسؤوليات 

 مثلت محددات ثقافية في عزوف الشباب عن الزواج.



 

Factors Influencing the Reluctance of Young Jordanians to Marry 

 

Abstract 

This study aimed to identify the Economic, Social and Cultural 

determinants behind the reluctance of young people in getting married in the 

Jordanian society, and to identify the necessary mechanics to facilitate 

marriage among the young people.  

To achieve the objectives of the study the researcher used (SPSS) 

Statistical Package for the Social Sciences, A number of statistical methods 

were used such as percentages, and means, standard deviations and variance 

analysis test (T Test). 

The study has shown that the economic determinants play a prominent 

role in the reluctance of young people for getting married. These 

determinants are: absence of real job opportunities, inability to secure 

marital home, low wages, high marriage requirements and poor economic 

conditions. The social determinants; i.e. the intervention of the family in 

choosing the future wife, having romantic relationships alternative to 

marriage, higher education and the hierarch of children within the family, all 

contributed to the delay of marriage. The study has also shown that the 

habitual boasting an exaggeration to the requirements and costs of marriage 

and the ideal specifications for the future wife, the different pattern of 

thinking of future spouse, the inability to create a mutual marital 

background, the view of marriage as restricting the freedom of the individual 

and the obligations and responsibilities that marriage entails represented the 

cultural determinants. 



 


