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ملخص البحث :
كشــف عــن أســبابها الظــاهرة العنوســة و إلــى إعــداد أداة لقیــاس أســباب ة هــذه الدراســهــدفت 

متغیــري ســنوات الخدمــة فــي مدینــة الموصــل مــن وجهــة نظــر مدرســات المــدارس اإلعدادیــة وفقــا ل

%) ٩.٤٢٥(،ویمثلـــون نســـبة  ة) مدرســـ٢١٠تكونـــت مـــن (والعمـــر، أمـــا وعینـــة الدراســـة التعلیمیـــة

الصـــدق البحـــث عـــن طریـــق  أداةصـــدق  انخرج الباحثـــاســـتالبحـــث األصـــليتقریبـــا مـــن المجتمـــع 

البالغة  اتاالختبار على عینة من المدرس إعادةاستخرج الثبات بطریقة الظاهري والصدق الذاتي و 

واسـتخدم الباحثـان الوسـائل اإلحصـائیة  )٠.٨٦٨(البحـث  ألداةوكان معامل الثبـات  ةمدرس )٣٠(

یا ،منهــا معامــل ارتبــاط بیرســون واالختبــار التــائي المناســبة فــي تحلیــل البیانــات ومعالجتهــا إحصــائ

اآلتیة :النتائجلعینة واحدة معامل ارتباط بوینت باسیلایر  وقد توصل البحث الحالي إلى 

لـــألداة العنوســـة بـــین المتوســط المتحقـــق والمتوســـط النظــري ة إحصـــائیا دالــذات  قو وجــود فـــر -

.لصالح القیمة المتحققةو 

أسـباب ظـاهرة العنوسـة متغیـروجود عالقة ارتباطیة غیر دالة بـینكما أظهرت نتائج الدراسة-

سنوات الخدمة التعلیمیة من وجهة نظر مدرسات المدارس اإلعدادیة.متغیرو 

أســباب ظــاهرة  العنوســة متغیــركمــا أظهــرت نتــائج الدراســة وجــود عالقــة ارتباطیــة دالــة بــین-

سنة .) ٤٠العمر ولصالح المدرسات  بعمر أكثر من (متغیرو 

عنه نتائج هذه الدراسة قدمت التوصیات والمقترحات الالزمة .أسفرتوفي ضوء ما 
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Abstract:
Research targets :

- To construct Spinsterhood Causes a Phenomenon balance.

- To measure the research variations levels Spinsterhood according to the

in Mosul City the View Of Women Teacher in Preparatory in general

- It includes the relation of Spinsterhood variation and its relations with

the following variation :-

A -Years Of being in Instructional service .

B- Age (More (40) years - Lees in (40) years) .

Research sample : After the definition of the original research

community a random class sample Of Women Teacher in Preparatory

(210) Women Teacher that Shaped (9.425%) from the actual Society The

researchers extracted - Validity factors for of Spinsterhood measurement

with two kinds: - Face-Validity and Intrinsic - Validity , and Reliability

by Re-test method :

It has been calculated by applying Spinsterhood measurement on a

sample of (30) Women Teacher then to re- apply again for same persons

after tow week. Value of correlation coefficient was , between both

applications (0.868), it is a high coefficient stability, The researcher

employed in data analysis the appropriate statistical means, such like :

Pearson correlation coefficient and T test one Sample , and correlation

coefficient of (point –Piserial) .

The present research came to the condition of the following :
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- The existence of differences of statistical indication, between the

actualized average and the theoretical average for the variable of the

Spinsterhood, in favor of the achieved values.

- The study inducted that there are relation between the the

Spinsterhood variable and Years Of being in Instructional service

there is no Significant Statistical .

- The findings of the study indicated the existence of functional relation

between the Spinsterhood and variables (Age in favour of the Women

Teacher (Age of more (40) years .

- On the light of the present research the researger proceeded with a

group of required , recommendations and suggestions.

التعریف بالبحث
مشكلة البحث :

تعتبـــر مشـــكلة العنوســـة فـــي وطننـــا العربـــي مـــن  المشـــكالت الكبیـــرة وهـــي مكملـــة لمشـــكلة 

العزوبیة التـي یعانیهـا الرجـال ونظـرة متفحصـة لنتـائج البحـوث والدراسـات التـي أجریـت فـي الـوطن 

بالضیاع والتمرد فقد العربي تظهر إن العوانس العربیات قد أصبحت مشكلة حقیقیة تهدد المجتمع 

) ملیـــون عـــانس ،وهـــذا مؤشـــر خطیـــر ونـــذیر شـــؤم ٣٦صـــرحت قنـــاة الـــزواج الفضـــائیة إن هنـــاك (

) ورغـم إن الـدین ٢٤/٥/٢٠٠٦قنـاة الـزواج الفضـائیة ،(واإلعداد فـي ازدیـاد واضـطراد مسـتمرین . 

یقـول اإلسالمي یقدس العائلة ویعتبر الزواج نصف الدین ففـي الحـدیث الصـحیح ان النبـي 

یــا معشــر الشــباب مــن اســتطاع مــنكم البــاءة فلیتــزوج) وهــو یحــض الشــباب علــى التعجیــل بــالزواج (

من اجل تماسك المجتمع وحیائه وعفته. 

) إن عـــدد اإلنـــاث أكثـــر مـــن ١٩٩٧ففـــي العـــراق لوحـــده بـــین التعـــداد العـــام للســـكان ســـنة (

التـي شـنها النظـام السـابق حیـث الذكور بملیون ولعل السبب في ذلك یعود إلى الحصار والحروب 

وقللت مـن فـرص زواج الفتیـات .(الجهـاز المركـزي  نتسبب في مقتل عدد كبیر من شباب العراقیی

  )١٩٧٧لإلحصاء عام 

أھمیة البحث :-
بحث تتحدد في ضوء ما یمكن التوصل إلیه من النتائج التي قـد تـؤدي إلـى  أيإن أهمیة 

في ضوء ما یضیفه من خبرة علمیة متواضعة مضافة للكم حلول ناجحة لمشكلة محددة أو تتحدد 
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المجتمعـات المتقدمـة ولعـل مـا یتطلـب إلبقـاء المعرفي وهو بهذا خدمة في مجرى التطور واإلبـداع 

هــو تزویــدها بمعــارف تبصــرها بأهمیــة المشــكالت التــي تواجههــا فــي حیاتهــا ، ةیــمجتمعــات معرف

،فمــا هــو معــروف إن الشــباب عمــاد نجــاح األمــة ت الشــباب والبنــاالتــي تتحــدى ظــاهرة العنوســة ك

العاطفي ویجعلهم منتجین وفعالین في استقرارهم حیث یساهم في مستقبلهمةعادركیزة المجتمع و و 

السـبعاوي ، (نهضـــة ومسـیرة بالدهـم .على العطـاء وقیـادة ةقدر  حركة المجتمع وكما یجعلهم أكثر 

٤-٣:  ٢٠٠٥(  

تعقد الحیاة وازدیاد الطلب على التعلیم من الذكور واإلنـاث ومما یساهم في تفاقم المشكلة

والذي كان من أبرز نتائجه استبعاد فكرة الزواج بسبب الطمـوح الدراسـي وكـذلك البحـث عـن عمـل 

هذا إذا أضفنا ارتفاع مستوى تمضي سریعا التي السنواتب نوال یدرو وتأمین مستقبلهم بعد التخرج

التشـدد و من قبل الفتاة ورفض المتقدمین كامل المواصفاتالمتحالماألانتظار فارس التخیالت في 

وعـدم قـدرة الشـاب علیهـا ،غـالء المهـور وتكـالیف الـزواج ،األهـلفي اختیار زوج البنت من قبل

والســعي مــن أجــل ممــا یــؤدي ضــیاع الفــرص مــنهم،وبنــاتهم أبنــاءهمفــي مرتبــات طمــع اآلبــاء،و 

البطالـة وعـدم تـوفر ،و وعـدم التفكیـر فـي الـزواجاالنحـراف إلـىي تـؤدي الرفاهیـة الزائـدة لألبنـاء التـ

قبـــل بعـــض الـــدول بعـــدم زواج القیـــود المفروضـــة مــنو  ،فــرص العمـــل لـــدى الكثیـــر مـــن الشـــباب 

 إنومـن هنـا نجـد والشـابات ،,الـى عنوسـة كثیـر مـن الشـبابكـل ذلـك أدىمواطنیها من الخارج 

ال  أن أصـــرلوالــدها عنــدما اإلعرابیــةقــول ولعــل فــي ة .و متعــددة ومتنوعــكثیــرة جــدااألســباب

الـذي لخصـت مـن العمـر یمضـي والوحـدة عـذاببتـي ا أیـ’قالت له :  تهفارس من قبیللإال ایزوجه

خالل هذه العبارة كل المشكلة .

  )٧- ٦:  ١٩٩٦(العتیبي ،

ها من ومن اآلثار النفسیة للعنوسة ان إخفاق المرأة في الحصول على شریك شرعي یحرم

سعادة تتمناها وتترقبها والتي تنحصر في تحقیق ذاتها كربة أسرة تتحمل مسؤولیتها وامتالك عائلة 

تشــعرها باالســتقاللیة وبالشخصــیة بعیــدا عــن آســرة والــدها مــن خاللهــا تمــارس أموتهــا وتجلــب إلیهــا 

المخیفـة راحة البـال وصـفاء الضـمیر وٕاخفـاق المـرأة فـي الحصـول علـى شـریك یحاصـرها بكوابیسـه 

مـــن وحدانیـــة ودونیـــة واكتئـــاب فضـــال عـــن الحظـــر الصـــحي والخلقـــي والنفســـي واالجتمـــاعي ومـــن 

بطبیعــة الحــال ان تكــون الفتــاة نفســها أكثــر أفــراد األســرة معانــاة مــن مضــاعفات العنوســة  يالبــدیه

وعلى رأسها المضاعفات الجسدیة فعلـى مسـتوى الجسـد تشـعر الفتـاة  العـانس بـألم فـي الـبطن الن 

شاء البكارة یمنع في بعض الحاالت خروج دم الحیض بسهولة فضال عن ارتفاع نسبة اإلصـابة غ

بمرض سرطان الثدي ،وبسبب مـن االبتعـاد عـن الجـنس األخـر فـان الغریـزة الجنسـیة تعلـو طاقتهـا 

الكبت ، الشرود الذهني واالكتئاب .        (وعدم إشباعها یؤدي الى اإلصابة باألمراض النفسیة 
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تـــزداد المشـــكلة ســـوءا  لـــدى المـــرأة التـــي ال تعمـــل ففـــي ن اآلثـــار االجتماعیـــة للعنوســـةومـــ

العدید من العائالت الزالـت البنـت التـي  یتـأخر سـن زواجهـا تعـاني مـن ضـغوط اجتماعیـة وأسـریة 

والكل یحاول استغاللها إذا كانت ذلك من إخوتها او والدیه فهم یریدوها ان تخدم علیهم وٕاذا تـزوج 

تعجن للعائلة وتطبخ وتنظف).(ها أن تخدم علیهم وعلى أزواجهمأخوات

  )٧- ٤: ٢٠٠٤(الفندي ، 

حـــاول كثیـــر مـــن الــــدعاة اإلســـالمیین والبـــاحثین االجتمــــاعیین النفســـانیین التصـــدي لهــــذه 

الظـــاهرة ومحاولـــة حصـــرها وٕایجـــاد الحلـــول المناســـبة لهـــا فالـــدعاة اإلســـالمیون انطلقـــوا فـــي ان اهللا 

لـــق هـــذا الكـــون علـــى ظـــاهرة الزوجیـــة كمـــا جـــاء فـــي القـــران الكـــریم فولـــه تعـــالى ســـبحانه وتعـــالى خ

ـا َال َیْعَلُمـوَن }یـس ـا تُنبِـُت اْألَْرُض َوِمـْن َأنُفِسـِهْم َوِممَّ وفـي  ٣٦({ُسْبَحاَن الَِّذي َخلَـَق اْألَْزَواَج ُكلَّهَـا ِممَّ

أي ان هنــاك  ٤٩َلَعلَُّكــْم تَــَذكَُّروَن }الــذاریاتآیــة أخــرى قولــه تعــالى ({َوِمــن ُكــلِّ َشــْيٍء َخَلْقَنــا َزْوَجــْینِ 

حــواء) یســعد (ذكــر وأنثــى فــي الحیــوان واإلنســان وبعــد إن خلــق اهللا ادم خلــق لــه مــن نفســه زوجــا 

ــْن  اإلنسـان ویســتریح فــي عائلــة یســكن بعضــهم إلــى بعـض قــال تعــالى ({َوِمــْن آَیاِتــِه َأْن َخَلــَق َلُكــم مِّ

 .٢١}الـروم َیَتَفكَُّرونَ ْسُكُنوا ِإَلْیَها َوَجَعَل َبْیَنُكم مََّودًَّة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلَیاٍت لَِّقْومٍ َأنُفِسُكْم َأْزَواجًا لِّتَ 

ولم یقف دور الدعاة عند هذا الحد بل حاولوا تصـحیح المفـاهیم المغلوطـة وتـذكیر النـاس بالحكمـة 

وضــیح كیــف اهــتم اإلســالم بعقــد الــزواج مــن الــزواج ومقاصــده وضــرورته االجتماعیــة والنفســیة وت

بوصــفه أســاس بنــاء األســرة وان هنــاك أسســا یجـــب أن یقــوم علیهــا مــن حســن االختیــار والخطبـــة 

والكفـــاءة وعـــدم اإلكـــراه واإلشـــهار والـــولي والصـــداق كمـــا إن لـــه أیضـــا أهـــدافا یجـــب تحقیقهـــا وهـــي 

مخالفة إتباع المنهج اإلسالمي السكن والمودة والرحمة وتربیة األبناء فضال عن تحذیر الناس من

فـــي اختیـــار الـــزوج أو الزوجـــة وخطـــورة ربطـــه بأســـباب دنیویـــة مـــن مـــال أو جمـــال أو حســـب دون 

أمـا البـاحثون االجتمـاعیون فقـد االهتمام بالدین والخلق الصالح حتى ال ینتهي بهـم إلـى الطـالق .

ذ الطــرق البالیــة ، فالقناعــة دعــوا إلــى اســتلهام طــرق غیــر نمطیــة فــي تســییر الحیــاة المعاصــرة ونبــ

والرجــوع إلــى البســاطة هــو الســبیل نحــو الــزواج النــاجح مثــال ذلــك تشــجیعهم قبــول المــرأة العاملــة 

  )٢٣: ٢٠٠٢المشاركة في نفقات المنزل .(مقبول 

إن مشــــكلة العنوســــة تــــزداد یومــــا بعــــد آخــــر واســــتعراض ســــریع لهــــذه الظــــاهرة یبــــین مــــدى 

%) ٣٥ا مركــز الدراســات االجتماعیـة فــي مصــر وجــد إنهــا تشــكل (اسـتفحالها فالدراســة التــي أجراهــ

%) وانخفضـت فـي لیبیـا حیـث ٦١.٨من فتیات البحرین واإلمـارات والكویـت وقطـر وفـي الجزائـر (

%) في كـل مـن السـودان والصـومال وسـلطنة عمـان والمغـرب فـي ٢٠%) بینما بلغت (٣٠بلغت (

%) وكانـت فــي ادنـي مســتویاتها فــي ١٥ردن (حـین إنهــا لـم یتجــاوز فـي كــل مــن سـوریا ولبنــان واأل

فلســطین وٕاذا كــان واضــحا حســب الدراســة الســابقة ارتفــاع نســبة العانســات فــي العــراق إذ وصــلت 
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%) هــو بســبب الحصــار والحــروب التــي شــنها النظــام الســابق حیــث تســبب فــي مقتــل الشــبان ٨٥(

العراقیین  وتقلیل فرص زواج الفتیات.

اإلمـاراتكلیة الطب في جامعـة فيطلبة دها مجموعة من الأعدراسة حدیثة كما أظهرت

العینـــة تـــرى ان غـــالء المهـــور مـــن)بالمائـــة ٣٨(الرئیســـیة لظـــاهرة العنوســـة : ان األســـبابحـــول 

مــن العینــة تشــیر الــى )بالمائــة ٥٧(للعنوســة وان الرئیســیةاألســبابوارتفــاع تكــالیف الــزواج احــد 

العـادات إن إلـىمـن العینـة تشـیر )بالمائـة ٥(لـزواج وان جـامعي علـى االطالبـات للتعلـیمأیثـار

وطالبــة مــن طالــب )٢٠٠(والتقالیـد تقــف عائقــا فــي طریــق الــزواج، وحــددت الدراســة التـي شــملت 

والشـارقة وعجمـان ورأس ظبـي ودبـيأبـو إمـاراتوجامعـة زایـد فـي اإلماراتكلیات التقنیة وجامعة 

یـتحمالن المسـؤولیة  واألب األم إن إلـىالدراسـة نتـائج، وأشـارتسنة )٣٢(الخیمة سن العنوسة بـ 

(تعیق عملیة الزواجأمورما یطالبه من الرئیسیة في تأخر سن الزواج في المنورة جریدة المدینة.

  .)هـ٦/١٠/١٤١٥في  ١١٦٥٨العدد (

كما أظهرت نتائج استبیان أجریت  في المملكة العربیة السعودیة حول أسباب ظاهرة 

المهور والتكلفة مجموعة من العوامل من أهمها االرتفاع الكبیر والمغاالة في قیمة لىإ العنوسة 

ألف لایر  ٢٥٠السعودیة بأكثر من ویقدر إجمالي تكلفة الزواج في.العالیة لمتطلبات الزواج

وحفل زواج وغیر ذلك وهو رقم أصبح معظم موزعة ما بین مهر وشبكة وأثاث منزل وهدایا

  . )٤-٢: ٢٠٠٤الفندي ،(الحصول علیهال یستطیع توفیره والالشباب السعودي

إذا كانت هذه النسبة مرتفعة بهذا الشـكل فـان التصـدي لهـا ومتابعتهـا ومعرفـة أسـبابها فـي 

المؤسسات التربویة كالمـدارس اإلعدادیـة تصـبح ضـروریة كمیـدان مـن میـادین عمـل المـرأة المثقفـة 

والواعیة .     

أهـم  ومـن بـین المناسـبةت خاصة تؤثر في سلوكه وتوجهه الوجهة مدرس حاجاللان كما 

كمـا یحتـاج الشـباب إلـى القبـول واألمـن والرفـق فهـو یحتـاج إلـى فهذه الحاجات الحاجة إلى الزواج 

عــن طریــق اشــد مــن حاجتــه إلــى الطعــام والشــراب فإشــباع الغریــزة الجنســیة هــي  الــزواج بــل حاجتــه

) ٥: ٢٠٠١ ،(الســـبعاوي .الشـــعور بالراحـــة وتحقیـــق التكامـــلالـــزواج یـــؤدي إلـــى الســـكن النفســـي و 

والتحقیـق فـي حیـاة الفـرد إذا تصـورنا حالـة الشـخص الفاشـل السـیما اإلنجـازویمكن ان تقـدر قیمـة 

تقـدم فـي عملـه وفشـل إحـرازفلـو فشـل أیضـًا فـي ،كان فشله في أكثر جانب من جوانب حیاتـه إذا

إلــى غیــر ذلــك مــن المیــادین ، فلــیس مــن الصــعب ان فــي جمــع المــال وفشــل فــي الحــب أو الــزواج

ندرك ما یمكن ان یصل إلیه هذا الشخص من سوء مآل واختالل تـام التزانـه النفسـي قـد یـؤدي بـه 

)  ٣٤: ١٩٧٤من المرض.(مغاریوس،أسوأإلى المرض النفسي أو ما هو 

عصــر العصــاب والقلــق والمزیــد مــن الفاقــد إنــه العصــر الــذي نعــیش فیــه ل كمــا ان مــا یقــا

االقتصــــادي ، فضــــًال عــــن فقــــدان الفاعلیـــــة وانخفــــاض مســــتوى األداء الــــوظیفي وضــــعف العائـــــد 
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، تقــول الــدكتورة ســامیة خشــاب هنـاك ســبب مهــم ال یمكــن إغفالــه وهــو ازدیــاد فــي العمــل اإلنتـاجي

ه في احد األبحـاث تبـین انـه یقابـل كـل شـاب قـادر علـى زواج عدد الفتیات قیاسا للشباب لدرجة ان

ثالث فتیات مما یعني ببساطة انتظار فتاتین لشاب من جیل أخر هذه الظاهرة تؤدي الى سلبیات 

   )٢٠٧:  ٢٠٠٠(المشعان ، كثیرة منها الزواج العرفي .     

لألسباب اآلتیة :وتبرز أهمیة هذا البحثً 

ة عملیـــة اجتماعیـــة تجســــد قـــیم المجتمـــع وتلبـــي حاجاتـــه والمدرســـة هــــي تعتبـــر العملیـــة التربویـــ-

العنصر المهم لهذه العملیة وصـحتها النفسـیة مهمـة فـي المحافظـة علـى تلـك القـیم او التصـدي 

  لها. 

حاجة دراسـاتنا االجتماعیـة والنفسـیة لتشـخیص مشـاكل المجتمـع العراقـي ومنهـا مشـكلة العنوسـة -

هدد المجتمع والثروة البشریة (مدرسات وطالبات) .ودیني خطیر یأخالقيمازق 

ان كــون المدرســة عــانس او متزوجــة لهــا تأثیرهــا الكبیــر علــى الطالبــات وتــوجیهن نحــو العمــل -

والنجاح وزرع الثقة في أنفسهن.

ان معظم الدراسات التي أجریت علـى هـذه الظـاهرة لـم یكـن للبـاحثین العـراقیین دور علمـي فیهـا -

لدراســـة لمتابعـــة هـــذه المشـــكلة وســـبق علمـــي وبحثـــي للوقـــوف علـــى هـــذه المشـــكلة وتـــأتي هـــذه ا

ومعالجتها .

لـــدى  العنوســـة التـــي یمكـــن ان تجنیهـــا وزارة التربیـــة مـــن خـــالل التعـــرف علـــى مســـتویات أفائـــدة-

كــي یتســنى للمســؤولین وضــع الخطــط والبــرامج التربویــة التــي مــن شــأنها جعــل هــذه المدرســات 

أكثر تحقیقا لذاتها ومتمتعة بالصحة النفسیة السلیمة .الشریحة التربویة 

:یهدف البحث إلى ما یأتيأھداف البحث : -

ـــة الموصـــل مـــن وجهـــة نظـــر مدرســـات .١ إعـــداد  أداة لقیـــاس أســـباب ظـــاهرة العنوســـة فـــي مدین

المدارس اإلعدادیة.

عنوسة لدى مدرسات المدارس اإلعدادیة بشكل عام .المستویات  قیاس..٢

متغیــر أســباب ظـاهرة العنوســة لــدى مدرســات المــدارس اإلعدادیــة رف علــى العالقــة بــین . التعـ.٣

.)ومتغیري (سنوات الخدمة التعلیمیة ،العمر

حدود البحث :-
) فــي مركــز محافظــة نینــوى مدرســات المــدارس اإلعدادیــةیقتصــر البحــث علــى عینــة مــن (

.) ٢٠٠٦-٢٠٠٥للعام الدراسي (
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تحدید المصطلحات : 
العنوســـة ، المدرســـات ، بتحدیـــد المصـــطلحات الـــواردة فـــي البحـــث وهـــي :  ان لباحثـــقـــام ا

.المرحلة اإلعدادیة 

(العنوسة :spinsterhood(
یحسن بنا عند الكالم على العنوسة تحدید معناها وبیان المقصـود بهـا، ففـي اللغـة یقـال : 

راكهــا، حتــى خرجــت مــن عــداد َعَنَســت الجاریــة عنوســًا وعناســًا أي طــال مكثهــا فــي أهلهــا بعــد إد

  ) .٥٣٤(ابن عباد  ،فصل العین : األبكار ولم تتزوج قط .

ـــن ولمـــا  ویقـــال فیهـــا أیضـــًا : عّنســـها أهلهـــا : حبســـوها عـــن األزواج حتـــى جـــازت فتـــاء السِّ

وقـد اختلـف العلمـاء فـي السـن ، والمقصـود بالفتـاء هنـا الشـباب )، مادة عنسلسان العرب (َتْعُجز

لمرأة فیها عانسًا على أقوال هي : ثالثـون سـنة أو خمـس وثالثـون أو أربعـون أو خمـس التي تعّد ا

وأربعون أو أكثر من ذلك، وقال بعضهم  وهو الصواب واهللا أعلم  سن العنوسة تعود إلى العرف، 

فقد یطلق وصف العنوسة في مجتمع ما على المرأة التي لم تتزوج وٕان لم تبلغ الثالثین . 

ست المـرأة عنوسـا وعناسـا فهـي عـانس والجمـع : عـنس وعـوانس وعنسـت وهـي معـنس عن

وعنسها أهلها : حبسوها عن األزواج حتى جـازت فتـاء السـن ولمـا تعجـز قـال األصـمعي : الیقـال 

عنست وال عنسـت ولكـن یقـال علـى مـالم یسـم فاعلـه فهـي معنسـة قـال الجـوهري : عنسـت الجاریـة 

هذا ما لم تتزوج أهلها بعد إدراكها حتى خرجت من عداد األبكار تعنس اذا طال مكثها في منزل

فــان تزوجــت مــرة فــال یقــال عنســت وقــال اللیــث : عنســت اذا صــارت نصــفا وهــي بكــر ولــم تتــزوج، 

وقال الفراء : امرأة عانس التي لم تتزوج وهي تترقب ذلك وهي المعنسة  وقـال الكسـائي : العـانس 

فوق المعصر وأنشد لذي الرمة :

معاصیرها والعانقات العوانس وعیطا كأسراب الخروج تشوقت 

العـــیط :یعنـــي بهـــا إبـــال طـــوال األعنـــاق الواحـــدة منهـــا عیطـــاء وقولـــه كأســـراب الخـــروج أي 

كجماعة نسـاء خـرجن متشـوقات ألحـد العیـدین أي متزینـات شـبه اإلبـل بهـن والمعصـر : التـي دنـا 

ولم یقع علیها اسم الزوج . حیضها والعاتق والعانس التي في بیت أبویها 

  )٦١٨)(ابن منظور ، د.ت : ٣١الموسوعة الفقهیة :(

ــــزواج : ١٩٩٦العتیبــــي عرفهــــا  هــــي تــــأخر زواج المــــرأة أو عــــدم زواج المــــرأة فــــي ســــن ال

) .١٦:  ١٩٩٦واقترابها من سن الیأس. (العتبي ،

لمرحلة العمریة التي تتخطى بها المرأة سن الزواج المتعارف بأنها ا:  انأما تعریف الباحث

أو بأنهــا المرحلــة العمریــة التــي یبــدأ جســد المــرأة فیهــا بفقــدان خصائصــه األنثویــة ، فــي المجتمــع 

الجاذبـــة للجـــنس األخـــر وتقـــل احتمـــاالت  قـــدرة المـــرأة علـــى اإلنجـــاب وبدایـــة التغیـــرات الهرمونیـــة 

.والنفسیة والعصبیة للمرأة  
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فهــو : الدرجــة الكلیــة التــي یحصــل علیهــا عنوســةلاإلجرائــي أســباب ظــاهرة اأمــا التعریــف 

لفقرات المقیاس المعد لهذا الغرض .  ا) في ضوء استجابتهةالمستجیب (المدرس

  : ةالمدرس
زال فـي الخدمـة تـ) وال واإلعدادیـةقـوم بالتـدریس فـي المرحلـة الثانویـة (المتوسـطة تمـن  يه

یا ورسمیا في ممارسة المهنة .حمل مؤهال تربو تو 

المرحلة اإلعدادیة :
هــي المرحلــة التــي تلــي المرحلــة المتوســطة واالنتمــاء الــى المدرســة اإلعدادیــة حــق مكفــول 

  )١٤٥:  ١٩٩١مزعل ،(لجمیع الطالب والطالبات دون تمییز .

البحث إجراءات
. مجتمع البحث وعینتھ :أوال

:الكلي. مجتمع البحث١
) مدرســة١٤٢٠تقریبــا عــدد المدرســات(یبلــغو  المدرســات، حــث الحــالي مجتمــع یشــمل الب

-٢٠٠٥وثانویـة فـي مركـز محافظـة نینـوى للعـام الدراسـي (وٕاعدادیة) مدرسة متوسطة ١١٥(من 

٢٠٠٦(  .  

:عینة البحث.٢
:أ. عینة المدارس 

ینـــوى فـــي مركـــز محافظـــة ناإلعدادیـــةومواقـــع كافـــة المـــدارس بأســـماءحصـــل علـــى قائمـــة 

) مدرســة٤٠) (اإلعدادیــة(مدینــة الموصــل) مــن كــال الســاحلین األیمــن  واألیســر  وعــدد المــدارس 

عشـوائیًا لتكـون عینـة البحــث إعدادیـة) مدرســة ١٦.اختیـرت (*) إنـاث٢٠) ذكـور و(٢٠إعدادیـة (

اإلعدادیة والمتوسطة والثانویة .%) من مجموع المدارس ١٣.٩١٣وتشكل نسبة حوالي (

من المدیریة العامة لتربیة محافظة نینوى واإلحصاءالبیانات الواردة في أعاله حصل علیها من قسم التخطیط *
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:اتالمدرسعینة.ب
) مدرســة یمثلــون نســبة ٢١٠المدرســات التــي قوامهــا (مــن عشــوائیا عینــة  ةالباحثــ تاختــار 

.%) من مجتمع اإلناث ١٤.٧٨٨األصلي ونسبة (%) تقریبا من المجتمع ٩.٤٢٥(

البحث :أداةثانیا. 
إعداد أداة لقیاس أسباب ظـاهرة العنوسـة مـن وجهـة من أجل تحقیق أهداف البحث تطلب 

ظــر المدرســات  وقــد اعتمـــد الباحثــان فــي الحصـــول علــى فقــرات االســـتبیان عــن طریــق اســـتبیان ن

استطالعي مفتوح موجهة الى عینة من المدرسات حـول أسـباب  ظـاهرة العنوسـة كمـا فـي الملحـق 

) فضال عن الدراسات السابقة التي تناولـت موضـوع أسـباب ظـاهرة العنوسـة ولزیـادة االطمئنـان ١(

ام الباحثان باإلجراءات اآلتیة  :على األداة ق

:الصدق -
,Cronbach(لالختبـــار واألساســـیةیمثـــل الصـــدق واحـــدا مـــن الخصـــائص الضـــروریة 

1964: ال بـــد مـــن توفرهـــا والتحـــري عنهـــا قبـــل تطبیـــق أو وأساســـیة) . ویعتبـــر خطـــوة هامـــة 48

اس الظــاهرة قیــد البحــث وان االختبــار الصــادق هــو ذلــك االختبــار القــادر علــى قیــ األداةاســتخدام 

  )  ٣٩:  ١٩٨١(الزوبعي ، .والدراسة 

البحث على لجنة من  أداةظاهریا عن طریق عرض  األداةمن صدق  انوقد تحقق الباحث

ة الموصـل كمـا فـي جامعـكلیـات الخبراء المختصین في مجال العلـوم التربویـة والنفسـیة فـي بعـض

البحـث الحـالي ، أداةرأیـه فـي مـدى صـالحیة من كـل خبیـر بیـان انوقد طلب الباحث) ٤الملحق (

%  وهذه تعد معیارا مقبوال عند الكثیر من الباحثین یـتم فـي ضـوئه ٨٥وكانت نسبة اتفاق الخبراء 

) .وعلیـــه وفـــي ضـــوء مالحظـــات الخبـــراء حـــذفت ٨٩:  ١٩٨٣(محمـــد ، ،قبـــول الفقـــرة أو تعـــدیلها 

أخــرى عــن طریــق الصــدق الــذاتي كــذلك اســتخرجت الصــدق بطریــق  .األداةوعــدلت بعــض فقــرات 

یعرف الصدق الذاتي  بأنه صدق الدرجات التجریبیة بالنسبة للدرجات الحقیقیة التي خلصت من و 

شــوائب أخطــاء الصــدفة وبــذلك تصــبح  الــدرجات الحقیقیــة لالختبــار هــي المیــزان الــذي تنســب إلیــه 

الحقیقیة لالختبار بنفسها صدق االختبار أو لما كان ثبات  االختبار یؤسس على ارتباط الدرجات

إذا أعید االختبار على نفس المجموعة التي اجـري علیهـا فـي أول األمـر لهـذا كانـت الصـلة وثیقـة 

ـــــــــــــــــــــــــذاتي ـــــــــــــــــــــــــات والصـــــــــــــــــــــــــدق ال ـــــــــــــــــــــــــین الثب )١٣٧:  ٢٠٠٢، أبوحـــــــــــــــــــــــــویج وآخـــــــــــــــــــــــــرون(.ب

.ربیعي لمعامل ثبات المقیاسلذا یقاس الصدق الذاتي بحساب الجذر الت

) ٠.٨٦٨بطریقة إعادة االختبار یسـاوي (أداة أسباب ظاهرة العنوسة بما أن معامل ثبات 

) درجـــة طالمـــا كـــان الصـــدق الـــذاتي ٠.٩٣١درجـــة إذن معامـــل الصـــدق الـــذاتي للمقیـــاس یســـاوي (
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إحصـائیة فانـه ) فانـه یعنـي إذا وجـد صـدق المقیـاس الحـالي بأیـة طریقـة ٠.٩٣١( عنوسةللمقیاس ال

    )١٣٩: ١٩٩٠(العجیلي وآخرون : ).٠.٩٣١(كون من المحتمل أن  یساوي أو یقلسی

الثبات:-
ـــار شـــرطًا یعـــد  ـــات االختب  )٣٣: ١٩٩٩مـــن شـــروط أداة البحـــث . (الروســـان ،أساســـیاثب

 األفــرادتطبیقــه علــى أعیــدویقصــد بالثبــات ان یعطــي المقیــاس النتــائج نفســها أو قریبــا منهــا إذا مــا 

  ) ٦٥٣:  ١٩٧٧في الظروف نفسها . (الغریب ، أنفسهم

االختبــــــــار إعــــــــادةالبحــــــــث :طریقــــــــة  أداةفــــــــي اســــــــتخراج ثبـــــــات  انوقـــــــد اعتمــــــــد الباحثــــــــ

(Test Retest)  ـــــات إیجـــــادولغـــــرض ـــــة عشـــــوائیة مـــــن ( أداةثب ـــــار عین ) ٣البحـــــث تـــــم اختی

فــــي مركــــز )بنــــاتقرطبــــة لل، إعدادیــــةللبنــــات، إعدادیــــة األنــــدلسللبنــــات(إعدادیــــة بلقــــیسمدارس

) ١٥بفاصــل زمنــي قــدره ( األداةتطبیــق  انالباحثــ أعــاد) ومدرســة وقــد ٣٠(محافظــة نینــوى بلغــت 

للمقیـــاس والتطبیـــق األولإلـــى ان الفتـــرة الزمنیـــة بـــین التطبیـــق Adamsیومـــا حیـــث یشـــیر آدمـــز 

,Adams)أسابیعأو ثالثة أسبوعینیتجاوز  أالالثاني له یجب  1966: 85).

ــــــــــــــألداة باســــــــــــــتخدام معامــــــــــــــل ارتبــــــــــــــاط بیرســــــــــــــونواســــــــــــــتخرجت م عامــــــــــــــل الثبــــــــــــــات ل

(Pearson coefficient) ان معامــل  انتبــین للباحثــدرجــة  )٠.٨٦ ٨(وقــد بلــغ معامــل الثبــات

.عالیة ، علیه یمكن تطبیقها على عینة البحث لألداة الثبات 

:البحث وتصحیحھا أداةثالثا. تطبیق 
ــ علــى  بتطبیقهــا الباحثــان للبحــث الحــالي قــام اةاألدمــن صــالحیة  انبعــد ان تأكــد الباحث

لكـــل منهـــا وتـــدون فیهـــا بعـــض المعلومـــات الخاصـــة لإلجابـــةمـــع اســـتمارة عینـــة البحـــث األساســـیة 

) ٢( انوبعد االنتهاء من التطبیق تم فحـص البیانـات الـواردة ، إذ اسـتبعد الباحثـ،بمتغیرات البحث

.لمطلوبة فیها وذلك لعدم اكتمال المعلومات اإجابةاستمارة 

:البحثأداةتصحیح -
كــل فقــرة أمــامحــدد عنوســة للــألداة أســباب ظــاهرة امــن اجــل الحصــول علــى الدرجــة الكلیــة

األتي: الدرجات لكل بدیل من البدائل الثالثة على النحو وأعطیتثالثة بدائل 

  ))١( غیر موافق   -)    ٢( محاید   -)    ٣( (موافق 

عن طریق جمع درجات جمیع فقرات المقیاس عنوسة رجة الكلیة للیتم الحصول على الد

) فقرة فان الدرجة الكلیة لكل مستجیب تتراوح ٢٥ولما كان المقیاس في هذا البحث یتكون من (

.أدنى) درجة كحد ٢٥و ( أعلى) درجة كحد ٧٥بین (
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:اإلحصائیةرابعا. الوسائل 
اآلتیة :اإلحصائیةي البحث الوسائل لمعالجة البیانات الواردة ف اناستخدم الباحث

Pearsonط بیرســون لحســاب ثبــات أداة البحــث. معامــل ارتبــا١ correlation coefficient ،

ومعادلة معامل االرتباط هي : 

)مج ص()مج س(–ن مج س ص 

  ر =

  } ٢(مج ص) – ٢(ن مج ص٢(مج س)–٢{ ن مج س

  )١٤١:  ٢٠٠٠(عودة ، الخلیلي ، 

T). االختبار التائي ٢ – Test):

المعادلة اآلتیة :  انداللة االرتباط استخدم الباحثإلیجادأ . 
21

)2(

r

N
rt






(Ferguson, 1981 :   ) ٣١٨:  ١٩٨٩(الراوي ، (195

داللـــة الفـــرق بـــین المتوســـط إیجـــادض االختبـــار التـــائي لعینـــة واحـــدة لغـــر  انالباحثـــ. اســـتخدم ب

وفـق  العینـة ككـل والمتوسـط النظـري للمقیـاس أفـرادلدى   عنوسةالأسباب ظاهرة المتحقق في 

المعادلة اآلتیة :
nS

MX
t

/


 ، ٣٢٧:  ١٩٨٩(الراوي(  

ومتغیر سنوات عنوسة السباب أ. استخدام معامل ارتباط بیرسون ، الیجاد العالقة بین متغیر ٣

  )٢١٦:  ١٩٨٤.(أبو زینة ، )الخدمة التعلیمیة

أسباب ظاهرة العنوسة .استخدام معامل ارتباط بوینت بایسیریل ، الیجاد العالقة بین متغیر ٤

وفق المعادلة اآلتیة : سنة) ٤٠(اقل من )سنة٤٠أكثر من (عمر ومتغیر ال

=ر ب
٢ص – ١ص     

٢ن ١ن      

  ن ع 

  )١٥٩:  ١٩٨١(أبو زینة وآخرون  ، 
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نتائج البحث ومناقشتھا
یتضــمن هــذا الفصــل عرضــا لمــا توصــل إلیــه البحــث مــن نتــائج ومناقشــتها وفقــا ألهــداف 

:البحث وكما یأتي 

إعــداد أداة  لقیــاس أســباب ظــاهرة العنوســة فــي مدینــة الموصــل مــننتــائج الهــدف األول :-

وجهة نظر مدرسات المدارس اإلعدادیة.

  .إعداد  األداةالخاص بإجراءات ثالثوقد تحقق هذا الهدف كما ورد في الفصل ال

.بشكل عاماإلعدادیةیات العنوسة لدى مدرسات المدارس قیاس مستو نتائج الهدف الثاني:-

) ٢١٠(عــددهم لــدى أفــراد العینــة البــالغ أســباب العنوســة ولتحقیــق ذلــك تــم قیــاس مســتوى 

فــأظهرت النتــائج أن درجــات أفــراد العینــة بشــكل )ثــانالمعــد مــن قبــل الباح(األداة بواســطة مدرســة 

) درجــــة وانحــــراف معیــــاري قــــدره ٥٩.٦٥٧درجــــة بمتوســــط قــــدره ( )٧٢-٤٠عــــام تراوحــــت بــــین (

ینـة لدى أفـراد العمستوى العنوسة درجة ولمعرفة داللة الفرق بین المتوسط المتحقق في  )٦.٧٦٧(

ـــاس البـــالغ ( ـــار التـــائي لعینـــة واحـــدة ،) درجـــة٥٠ككـــل والمتوســـط النظـــري للمقی تم اســـتخدام االختب

) درجـــة وهـــي أعلـــى مـــن القیمـــة ١٢٧.٧٥٠فـــأظهرت النتـــائج أن القیمـــة التائیـــة المحســـوبة بلغـــت (

) ویشـیر هـذا إلـى ٢٠٩%) ودرجة حریة (٥) عند مستوى داللة (١.٩٦٠التائیة الجدولیة البالغة (

ود فرق دال معنویا بین المتوسط المتحقق والمتوسط النظري للمقیـاس ولصـالح القیمـة المتحققـة وج

لدى أفراد العینة بشكل عام عال وان الفرق بـین المتوسـط المتحقـق العنوسة وهذا یعني أن مستوى 

 )١الجـدول  (و والمتوسط النظري للمقیاس حقیقي ولیس ناجما عن عوامل الصدفة أو العشـوائیة . 

یبین ذلك.

  )١جدول (ال

یبین نتائج االختبار التائي للفرق بین المتوسط المتحقق والمتوسط النظري للمقیاس

للعینة  بشكل عامالعنوسة 

االنحراف المعیاريالمتوسط المتحقق
المتوسط النظري 

للمقیاس

القیمة التائیة 

المحسوبة

٥٩.٦٥٧٦.٧٦٧٥٠١٢٧.٧٥٠*

  ١.٩٦٠) = ٠.٠٥( <) ومستوى داللة ٢٠٩درجة حریة (* قیمة (ت) الجدولیة عند

نتیجــة طبیعیــة وان نســبة العنوســة عالیــة  انإلیهــا الباحثــوعلیــه فــان النتیجــة التــي توصــل

الىزیـادة عـدد اإلنـاث علـى الـذكور ١٩٩٧عندنا الن كمـا أشـارت التعـداد العـام للسـكان العـراق عـام 

علـى التمییـز الجنسـي لـذلك یعتبـر إن الرجـل اذا ألن  المجتمعات العربیة هو مجتمـع ذكـوري قـائم

لم یتزوج فهذا یعـود إلیـه إلـى قـرار اتخـذه بعـدم الـزواج أمـا الفتـاة إذا لـم تتـزوج فألنهـا غیـر مرغـوب 
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فیهــا ولــذلك فهــي عــانس .فضــال عــن الخــوف مــن فقــدان الــزوج أثنــاء الحــرب ومــا یترتــب علیــه مــن 

زواج عنـد النسـاء بانتظـار ظـروف أفضـل ومتقـدم مشاكل عدة ساهمت في بلـورة فكـرة تـأخر سـن الـ

بتوزیـع  انفقد قام الباحثـأفضل وحین توقفت الحرب وجدت إن أعمارهن تجاوزت الفترة المناسبة . 

األداة أفراد العینة إلى ثالث فئات تبعا إلى درجاتهم التي حصلوا علیها في ضوء استجاباتهم على 

المتوسط + االنحراف) إذ تكونت الفئة األولى من ( )افاالنحر -المتوسط (ووفقا لمؤشر العنوسة 

) ٢٣االنحـراف) بلـغ عـددهم (–المتوسـط (اقـل مـن حصلوا على درجات مدرسات اللواتيمجموع ال

مسـتوى العنوسـة %) من العینة وهـم فئـة المسـتوى المـنخفض فـي ١٠.٩٥٢(ویشكلون نسبةمدرسة

حصلوا على درجات تتراوح المدرسات اللواتيموع ، بینما تكونت الفئة الثانیة وهم األغلبیة من مج

ویشكلون نسـبة مدرسة  )١٤٨وبلغ عددهم (،)والمتوسط + االنحراف(االنحراف)–المتوسط (بین 

، وتكونت الفئة الثالثـة مـن العنوسة %) من العینة ویمثلون فئة المستوى المتوسط في  ٧٠.٤٧٦(

مدرســة )٣٩وبلــغ عـددهم ()وســط + االنحـرافالمت(األفـراد الـذین حصــلوا علـى درجــات أعلـى مـن 

. والجــدول  العنوســة %) مــن العینــة ویمثلــون فئــة المســتوى العــالي فــي١٨.٥٧١ویشــكلون نســبة (

.) یبین ذلك٢(

  )٢( جدولال

لدیهمالعنوسة یبین توزیع أفراد العینة تبعا لمستوى 

المؤشر

العنوسةمستویات

المجموع )٥٢.٨٩(

منخفض

)٦٦.٤٢٤-٥٢.٨٩(

متوسط

)٦٦.٤٢٤(

  عالي

٢٣١٤٨٣٩٢١٠العدد

%١٠٠%١٨.٥٧١%٧٠.٤٧٦%١٠.٩٥٢النسبة المئویة

%)  هم في المستوى المتوسط ٧٠.٤٧٦) إلى إن أكثر من(٢وتشیر النتائج في الجدول (

وبالمقابـــل كـــان مســـتوى العنوســـة %)  یشـــعرون بمســـتوى عـــالي مـــن ١٨.٥٧١وان نســـبة(للعنوســـة 

.%) من أفراد العینة ١٠.٩٥٢خفض لدى (منالعنوسة 
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متغیر أسباب ظـاهرة العنوسـة لـدى مدرسـات التعرف على العالقة بین :نتائج الهدف الثالث-

.)المدارس اإلعدادیة ومتغیري (سنوات الخدمة التعلیمیة ،العمر

أ. سنوات الخدمة التعلیمیة:

ومتغیـر عنوسـة الأسباب ظاهرة ي ولغرض التعرف على طبیعة العالقة القائمة بین متغیر 

ـــ ـــام الباحث ـــة ق ـــدى أفـــراد العین ـــة ل ـــات ومعالجتهـــا إحصـــائیا  انســـنوات الخدمـــة التعلیمی ـــل البیان بتحلی

وبـین عنوسـةالأسـباب وجـود عالقـة بـین متغیـر باسـتخدام معامـل ارتبـاط بیرسـون وأشـارت النتـائج

) وعنـد اختبـار داللـة معامـل ٣١٠-( متغیر سنوات الخدمة التعلیمیة وكانت قیمـة االرتبـاط تسـاوي

-دالــة معنویــة حیــث بلغــت القیمــة التائیــة المحســوبة لمعامــل االرتبــاط (غیــر االرتبــاط تبــین انهــا

) ٠.٠٥) عنـــد مســـتوى داللـــة (١.٩٦٠مـــن القیمـــة التائیـــة الجدولیـــة والبالغـــة (اقـــل) وهـــي ٤.٧٠٤

  .ذلك ) یبین٣(جـدول وال .غیرینویعني ذلك ان العالقة غیر دالة بین المت) ٢٠٨ودرجة حریة (

  )٣الجدول (

العنوسة وسنوات الخدم التعلیمیةللعالقة بین متغیري یرسون یبین نتائج معامل ارتباط ب

المتغیر
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

معامل ارتباط 

بیرسون

القیمة التائیة 

المحسوبة

٥٩.٦٥٧٦.٧٦٧العنوسة
 -٤.٧٠٤-   ٠.٣١٠*  

١٨.١٦١٧.١١٣مة التعلیمیةسنوات الخد

  ١.٩٦٠) = ٠.٠٥( <) ومستوى داللة ٢٠٨* قیمة (ت) الجدولیة عند درجة حریة (

ویمكن تفسیر هذه النتیجة الى ان العنوسة لم تتـأثر بمتغیـر سـنوات الخدمـة التعلیمیـة الن 

الضــیق إحســاس المــرأة العــانس لیســت وحــدها التــي لــم یكتــب لهــا الــزواج یخفــف كثیــرا مــن مشــاعر

التي تلفها ویجعلها أكثر تسلیما بقضاء اهللا فهـي تتـذكر ان عشـرات بـل مالیـین النسـاء لـم یتـزوجن 

مثلها  

العمر  ب.

إیجــاد عنوســة ومتغیــر العمـر تــم الأســباب ظـاهرة ألجـل التعــرف علـى طبیعــة العالقــة بـین 

فــي عینــة ســنة ) ٤٠المدرســات بعمــر أكثــر مــن(الحســابي للــدرجات التــي حصــل علیهــا المتوســط

أداة العنوســـة علـــى  ة) مدرســـ١٠٧البـــالغ عـــددهم (المدرســـات البحـــث، حیـــث بلـــغ متوســـط درجـــات 

) درجـــــة فـــــي حـــــین بلـــــغ متوســـــط درجـــــات ٥.١٨٢) درجـــــة وبـــــانحراف معیـــــاري قـــــدره (٤٧.٢٦١(

) درجــة وبــانحراف ٣٥.٣٣٩) مدرسـة (١٠٧البـالغ عــددهن () ســنة٤٠بعمــر اقـل  مــن(المدرسـات



وعامر عليعرفات  ةفضیل

٢٤١

Point)) درجـة وباسـتخدام معامـل ارتبـاط بوینـت بایسـلایر ٤.٢٥٣معیـاري بلـغ ( Piserial)) أبـو

ــــدى العالقــــة  إلیجــــاد.  )١٥٩:  ١٩٨١زینــــة وآخــــرون ،  ــــر العمــــر ل ــــین متغیــــر العنوســــة ومتغی ب

مدرسات المدارس اإلعدادیة.

ـــر العنوســـة ومتغیـــر العمـــر لـــدى مدرســـات أشـــارت النتـــائج إلـــى وجـــود عالقـــة  بـــین متغی

) وألجــل اختبــار دالــة معامــل االرتبــاط ٠.٨٨٠إذ بلــغ معامــل االرتبــاط بینهمــا (ادیــة.المــدارس اإلعد

إلى االختبار التائي فأشارت نتائج استخدام االختبار التائي إلى ان االرتباط دال عند  انلجأ الباحث

) درجــة وهــي أعلــى مــن ٢٦.٧٢٠) حیــث كانــت القیمــة التائیــة المحســوبة تســاوي (٠.٠٥مســتوى (

) ویعنـي ٢٠٨) ودرجـة حریـة (٠.٠٥) عند مستوى داللـة (١.٩٦٠تائیة الجدولیة البالغة (القیمة ال

یبـین نتـائج معامـل ارتبـاط بوینـت بایسـلایر للعالقـة  )٤(ذلك ان العالقة دالة بین المتغیرین .جــدول 

.العنوسة والعمربین متغیري 

  )٤(جدول ال

.العنوسة والعمرین متغیري یبین نتائج معامل ارتباط بوینت بایسلایر للعالقة ب

المتغیر
المتوسط 

الحسابي
العدد

االنحراف 

المعیاري للعینة 

ككل

معامل ارتباط 

بوینت 

بایسلایر

القیمة التائیة 

المحسوبة

٤٧.٢٦١١٠٧٦.٧٦٧سنة٤٠اكثر من 
٢٦.٧٢٠  ٠.٨٨٠*  

٣٥.٣٣٩١٠٣سنة٤٠اقل من 

  ١.٩٦٠) = ٠.٠٥( <توى داللة ) ومس٢٠٨* قیمة (ت) الجدولیة عند درجة حریة (

أعلـــى مـــن )ســـنة٤٠أكثـــر مـــن (المدرســـات بعمـــر) ان متوســـط درجـــات ٤(یبـــین الجـــدول 

عمومـا وهــذا یعنـي المدرســات بعمـر (أكثــر مــن )ســنة٤٠اقـل مــن (المدرسـات بعمــرمتوسـط درجــات 

یشــعرون بالعنوســة أكثــر الن فرصــة الــزواج نــادرة او قلیلــة جــدا  مــن المدرســات بعمــر )ســنة٤٠

سنة)٤٠(اقل من 
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التوصیات والمقترحات
التوصیات :-

بما یأتي : انوصی انبناء على النتائج التي توصل البحث إلیها فأن الباحث

.اذا جاءكم من ترضون دینه وخلقه فزوجوهبقول النبي اإلقتداء .١

مســتقبل یفســد الحیــاء  وان ال، ناســبةمووضــع الحلــول ال، األهــلعقــد جلســة مصــارحة مــع . ٢

.حیاتك

والتعلیمیــة واســتخدام المحفــزات والتغذیــة الراجعــة فــي واإلداریــة. التقلیــل مــن التعقیــدات الروتینیــة ٣

نمو كفاءة والمدرسین .

والمحافظـــة إمكانیــاتهماالهتمــام بالصــحة النفســیة لــدى المدرســین ممــا یســاعدهم فــي اســتثمار  .٤

على تحقیق ذواتهم .

ط النفسیة التي یواجهها المدرس في میدان المهنة .العمل على تقلیل الضغو  .٥

. عقد وتنظیم النـدوات والمحاضـرات للتوعیـة بمفهـوم اإلسـالم عـن الـزواج وضـرورة تسـهیل زواج ٦

الشباب باعتبار الزواج رابطة أسریة ولیست صفقة تجاریة مبنیة على الربح والخسارة .

لى تقدیم المساعدات المالیة والقـروض الخالیـة .تشجیع التجمعات الخیریة والحكومیة والرسمیة ع٧

مـــن الفوائـــد للـــراغبین فـــي الـــزواج ونأخـــذ تجـــارب بعـــض الـــدول العربیـــة واإلســـالمیة مثـــل دولـــة 

) ألــف ٧٠األمــارات العربیــة المتحــدة حیــث شــجعت علــى االقتــران ببنــات بلــدهم وذلــك بتقــدیم (

لسـعودیة التـي سـاهمت فـي تقـدیم درهم منحة لطالب الـزواج وكـذلك مـا فعلتـه جمعیـة البـر فـي ا

المساعدات العینیة للمتزوجین مثل األثاث الجدید او المستعمل او تیسیر بعض شؤون الزفاف 

واإلقامة .

. مســـاهمة الـــدعاة اإلســـالمیین للتصـــدي لهـــذه الظـــاهرة كتقالیـــد طارئـــة علـــى المجتمـــع اإلســـالمي ٨

زواج ومقاصـــــده وضـــــرورته المفـــــاهیم المغلوطـــــة وتـــــذكیر بحكمـــــة اإلســـــالم مـــــن الـــــوتصـــــحیح

االجتماعیة والنفسیة .

. مســاهمة وســائل اإلعــالم المرئیــة والمســموعة والمقــروءة بتوعیــة المجتمعــات العربیــة بحجــم هــذه ٩

الظــــاهرة وشــــیوعها ومضــــارها علــــى الشــــباب والشــــابات ونبــــذ الــــزواج العرفــــي والعالقــــات غیــــر 

في تیسیر المهـور والحـرص محمد الشرعیة وتوعیة األسرة لإلقتداء بسنة الرسول الكریم 

إذا جـاءكم مـن (على اختیار صاحب الدین والخلق مصداقا لقول الرسـول الكـریم محمـد 

.)ترضون دینه وخلقه فزوجوه االتفعلوا تكن فتنة في األرض وفساد كبیر

عـدد . نوصي بقبول فكرة التعدد لتشكل حال آخر من حلول مشكلة العنوسة مع رغم ان هـذا الت١٠

أمــر شــرعي صــحیح أال إن فكــرة التعــدد هــذه مازالــت تلقــى معارضــة شــدیدة فــي المجتمعــات 

عائلـة الحـاج (العربیة وهو ما كشفته ردود األفعال المتباینة فـي الشـارع العربـي علـى مسلسـل 
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الذي شنت علیه النساء العربیات حملة هوجاء معتبرین انه عودة إلـى عصـر الحـریم )متولي

ان اإلسالم قد شرع صراحة مبدأ تعدد الزوجات شریطة العدل بینهن .والجواري ورغم

. نوصي بتوفیر فرص العمل المناسبة للشباب لكي یتمكن مـن فـتح بیـت والصـمود أمـام غـالء ١١

المعیشة .

المقترحات :-
الدراسات اآلتیة : إجراءللفائدة المرجوة للبحث الحالي إكماال انالباحثیقترح 

المزیــد مــن الدراســات التــي تتنــاول شــریحة المدرســین مــع االهتمــام بــالمتغیرات التــي لهــا . إجــراء  ١

عالقة بعملهم .

رّغب اإلسالم في الزواج فحث علیه وجعله من األعمـال التـي یـؤجر علیهـا صـاحبها إذا قصـد . ٢

 تُْقِسُطوْا ِفـي بفعله العفة واإلحصان وغض البصر له ولزوجه . قال اهللا تعالى: [ َوإِْن ِخْفُتْم َأالَّ 

َن النَِّساء َمْثَنى َوُثَالَث َوُرَباَع َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعـِدُلوْا َفَواِحـ َدًة َأْو َمـا اْلَیَتاَمى َفانِكُحوْا َما َطاَب َلُكم مِّ

  ٣سورة النساء االیةَمَلَكْت َأْیَماُنُكْم َذِلَك َأْدَنى َأالَّ َتُعوُلوْا ]

ومتغیـــــــرات أخـــــــرى العنوســـــــةف الكشـــــــف عـــــــن طبیعـــــــة العالقـــــــة بـــــــینإجــــــراء دراســـــــة تســـــــتهد .٣

ـــــراق النفســـــي ، الســـــمات الشخصـــــیة ، الرضـــــا عـــــن ( ـــــالنفس ، موقـــــع الضـــــبط ، االحت الثقـــــة ب

..)العمل ، االتجاه نحو المهنة

نقتـــرح أن تكـــون هنـــاك بـــرامج تخطـــط بشـــكل دقیـــق للقضـــاء علـــى ظـــاهرة العنوســـة عـــن طریـــق  .٤

د ســكن وتوعیــة الشــباب بفوائــد الــزواج وتجمیــل صــورة تكــوین أســرة مســاعدة الشــباب علــى إیجــا

وأوالد ومنزل .

األجنبیةالعربیة و المصادر 
أوال. المصادر العربیة : 

القرآن الكریم

، ار الثقافـة واإلعـالم، دار الرشـید، منشـورات د٣ابن عبـاد ،اسـماعیل :: المحـیط فـي اللغـة ،ج.١

  ).١٩٨١عنس) ، ((العراق ، مادة 

، مـــادة ٣ت) : لســـان العـــرب ج-ن منظـــور ، جمـــال الـــدین محمـــد بـــن مكـــرم األنصـــاري (دابـــ.٢

الدار المصریة للتألیف والترجمة ، المؤسسة المصریة للنشر والتوزیع .)(عنس

، دار العلمیـة ١أبو حویج ، مروان ، وآخرون  : القیـاس والتقـویم فـي التربیـة وعلـم الـنفس ، ط.٣

  ).٢٠٠٢(، الثقافة للنشر والتوزیع، عمان ، األردنالدولیة للنشر والتوزیع ودار 
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، دار الفرقـان  ١أبو زینـة ، فریـد وآخـرون  : الطـرق االحصـائیة للتربیـة والعلـوم االنسـانیة ، ج.٤

  ) .١٩٨١( ،للنشر والتوزیع ، عمان ، األردن

فرقـان ، دار ال٢أبو زینـة ، فریـد وآخـرون  : الطـرق االحصـائیة للتربیـة والعلـوم واالنسـانیة ، ج.٥

فــي  ١١٦٥٨العــدد (المنــورة جریــدة المدینــة( ) .١٩٨٤(، للنشــر والتوزیــع ، عمــان ، األردن

  .)هـ٦/١٠/١٤١٥

، وزارة التعلـیم العـالي والبحـث العلمـي، دار اإلحصـاءالراوي ، خاشـع محمـود  : المـدخل إلـى .٦

  ) .١٩٨٩( ،الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل

القیــاس والتشــخیص فــي التربیــة الخاصــة ، دار الفكــر للطباعــة الروســان ، فــاروق  : أســالیب.٧

  ) .١٩٩٩(، ، األردن ١والنشر والتوزیع ، ط

ــــل .٨ ــــد الجلی ــــیم العــــالي وآخــــرونالزوبعــــي ، عب ــــاییس النفســــیة ، وزارة التعل ــــارات والمق : االختب

  ) .١٩٨١(، والبحث العلمي ، جامعة الموصل

الــذات لــدى المعلمــین والمدرســین فــي مركــز الســبعاوي، فضــیلة عرفــات محمــد: مســتوى تحقیــق.٩

، لتربیــة، كلیــة ارســالة ماجســتیر غیــر منشــورة) (،محافظــة نینــوى وعالقتــه بــبعض المتغیــرات

. )  ٢٠٠١الموصل، (جامعة 

السبعاوي،فضــــیلة عرفــــات محمــــد  :الخجــــل االجتمــــاعي وعالقتــــه بأســــالیب المعاملــــة الوالدیــــة .١٠

، كلیة غیر منشورة) أطروحة دكتوراه (، موصلوبعض سمات الشخصیة لدى طلبة جامعة ال

الموصل ، جامعة لتربیة ا

  هـ):  .١٣٥٦(، صحیح البخاري شرح الكرماني ، المطبعة المصریة.١١

  .هـ)١٣٢٩(القاهرة ، صحیح مسلم: الجامع الصحیح ، دار القاهرة للطباعة ،.١٢

:).الموقع ١٩٩٦العتیبي ،  شقیر حمود  : العنوسة المشكلة والعالج،  (.١٣

http//.www.balagh.com

العجیلــي ، صـــباح حســـین وآخــرون: التقـــویم والقیـــاس النفســي ، مطبعـــة دار الحكمـــة للطباعـــة .١٤

  )   .١٩٩٠(، والنشر ،جامعة  بغداد ،بغداد 

، اإلنســانیةللباحــث فــي التربیــة والعلــوم اإلحصــاءعــودة ، احمــد ســلیمان ، وخلیــل یوســف  : .١٥

  ).٢٠٠٠( ، األردن،  ٢للنشر والتوزیع ، طاألملدار 

ـــو المصـــریة، القـــاهرة .١٦ ـــة االنجل ـــاس النفســـي التربـــوي ، مكتب ـــة  : التقـــویم والقی ،الغریـــب ، رمزی

)١٩٧٧ .(  

)  الموقـع ٢٠٠٤الفندي ، محمد حبیب العنوسة  أحوال  أسباب وتحلیـل وحلـول دار النشـر، (.١٧

:.WWW.vbulletin.com//http
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،  ٢فهمــي ، مصــطفى  : الصــحة النفســیة فــي االســرة والمدرســة والمجتمــع ، دار الثقافــة ، ط.١٨

  ).١٩٦٧( ،القاهرة 

محمــد ، عــواد جاســم  : بنــاء مرجــع وحــدة فــي مــادة العلــوم ومعرفــة اثــر اســتخدام فــي تحصــیل .١٩

،غـــداد ، جامعـــة ب)اطروحـــة دكتـــوراه غیـــر منشـــورة(طـــالب  المـــرحلتین المتوســـطة واالبتدائیـــة 

)١٩٨٣ .(  

ــیم فــي العــراق ، وزار .٢٠ ــیم العــالي ، جامعــة الموصــلمزعــل ، جمــال األســد  : نظــام التعل ، ة التعل

  ). ١٩٩٠( ،طبع بمطابع التعلیم العالي في الموصل 

المشـــعان ، عویـــد ســـلطان  : مصـــادر الضـــغوط فـــي العمـــل لـــدى المعلمـــین الكـــویتیین وغیـــر .٢١

  ).٢٠٠٠(،  ١،، ع١٦جامعة دمشق ، مجالكویتیین في المرحلة المتوسطة ، مجلة

.مقبول ،عبد الودود ، داء تفشي العنوسة ، دار المطبوعات الحدیثة ، الریاض . ٢٢.٢٢

ملحم ، سامي محمد  : القیاس والتقویم في التربیة وعلـم الـنفس ، دار المسـیرة للنشـر والتوزیـع .٢٣

) .٢٠٠٠( األردن ،،  ١والطباعة ، ط

هــــــ، ١٤٠٨دة (عنـــــوس) ،مكتبـــــة الخـــــدمات الحدیثـــــة ، جـــــدة ،،مـــــا ٣١الموســـــوعة الفقهیـــــة: ج.٢٤

)١٩٨٨.(  

ثانیا . المصادر األجنبیة :  
25.Adams, G.S.: Measurement and Evaluation Psychology Guidance,

New York, Holt, (1966).

26.Bootzin, R.: Psychology today. New York, McGraw-Hill publishing

company, (1986).

27.Chan, D. and Hul, E.: Burnout and coping among Chinese secondary

schoolteachers in Hong Kong. British Journal of educational

psychology (65, (1995)).

28.Cronbach Lee, J.: Essentials of psychological testing. Harper Brothers

Publisher. New Yorkm (1964).

29.Fergusen, G.A.: Statistical analysis in psychology and education, 5th

edition. Kosaide printing Co. Ltd. Tokyo, Japan. (1981)



…هرة العنوسة في مدینة الموصل أسباب ظا

٢٤٦

  )١الملحق (

عینة من  مدرسات المدارس اإلعدادیةاستبیان مفتوح إلى 

حول أسباب  ظاهرة العنوسة في مدینة الموصل

مدرسة عزیزتي ال

:تحیة طیبة وبعد 

ظـاهرة العنوسـة فـي مدینـة الموصـل أسـباب القیام بأجراء البحـث الموسـوم " انروم الباحثی

وذلـك ألغـراض البحـث العلمـي ومـن أجـل الوصـول من وجهـة نظـر مدرسـات المـدارس اإلعدادیـة)

أن تكون إجاباتك على األسئلة اآلتیة بكل دقة وصدق تعبر عن  انرجو الباحثیإلى استبیان دقیق 

  ٠رك وال داعي لذكر االسمحقیقة مشاع

األسئلة :

في رأیك ؟العنوسة  يما ه-

في رأیكللعنوسة ما هي األسباب الحقیقیة -

وما هي طرق العالج في رأیك ؟-

  انالباحث

عامر علي سلطانت محمدفضیلة عرفاد. 
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  )٢الملحق (

عزیزتي  المدرسة  :

تحیة طیبة : 

ظـاهرة العنوسـة فـي مدینـة الموصـل أسـباب القیام بأجراء البحـث الموسـوم "  انروم الباحثی

بـــین یـــدیك مجموعـــة مـــن الفقـــرات یرجـــى قراءتهـــا مـــن وجهـــة نظـــر مدرســـات المـــدارس اإلعدادیـــة)

فــي ) (وضــع عالمــةواإلجابـة علیهــا بدقــة وموضــوعیة مـن خــالل اختیــار أحــد بــدائل كـل فقــرة  ب

المكان المناسب لكل اختیار أمام كل فقرة مع األخذ بنظر االعتبار عدم ترك أي فقرة بدون إجابة 

علما إن اإلجابة ستستخدم ألغراض البحث العلمي مع التقدیر .

یرجى  تدوین المعلومات التالیةالستبیان قبل  إجابتك على فقرات هذا ا

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اسم اإلعدادیة  

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠العمر 

   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠سنوات الخدمة التعلیمیة   

الباحثان

عامر علي سلطانت محمد فضیلة عرفاد.
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ظاهرة العنوسة في مدینة الموصلأسباب استبیان 

لدى تطبیقه على عینة البحث األساسیةالمدارس اإلعدادیةمن وجهة نظر مدرسات 

محایدموافق  الفقرات  ت
غیر 

موافق

تهرب الشاب أو الشابة من المسؤولیة العائلیة .  ١

ارتفاع تكالیف الزواج .  ٢

كثرة مطالیب الحیاة األسریة .  ٣

ضعف الوازع الدیني عند بعض الشباب .  ٤

القات غیر الشرعیة بین الشباب والشابات.شیوع بعض الع  ٥

قلة أعداد الشباب قیاسا بأعداد الشابات .  ٦

ندرة التقاء الشباب والشابات بوجود األهل .   ٧

ندرة المناسبات العائلیة واالجتماعیة .  ٨

سیطرة الشعور بالخوف من الفشل في تجربة الزواج .  ٩

بناء على رضا أم الشاب ورغبتها .الزال الزواج یجري   ١٠

انصراف الرجال عن النساء الطموحات دراسیا .  ١١

غیرة الرجال من نجاح المرأة دراسیا .  ١٢

شیوع الثقافة التي تمجد زواج من الطبقة االجتماعیة الواحدة .  ١٣

انشغال بعض الفتیات بالدراسة على حساب الزواج مبكرا .  ١٤

تدخالت أسرة الشاب في وضع مواصفات زوجة المستقبل .  ١٥

تطلع بعض الشباب للزواج من عربیات أو أجنبیات .  ١٦

ضعف اتجاه الرجل عن الزواج بالمرأة العاملة .  ١٧

غالء المهور .  ١٨

تأكید بعض الفتیات على مستلزمات الزفاف الباهضة التكالیف .  ١٩

األباء عن تزویج بناتهن بحجة تسلسلهن حسب العمر.امتناع بعض   ٢٠

تخوف بعض الفتیات اللواتي من أمهات مطلقات أو من أمهات غیر   ٢١

متوازنات في عالقاتهن الزوجیة من تكرار هذه الخبرة معها .

تخوف بعض الفتیات على حریتهن الشخصیة من قیود الزواج .  ٢٢

ن على الزواج من أشخاص دون رغبتهن .إجبار بعض األباء بناته  ٢٣

یعیش الشاب والشابة  في أحالم یقظة تجعله یؤجل عدم االقتناع   ٢٤

بالشریك الموجود أو المتقدم إلیه .

تأثیر األغاني العاطفیة المعروضة في القنوات الفضائیة على الشاب   ٢٥

.)جةالزوج أو الزو (والشابة وتجعله یرسم صورة مثالیة للشریك 



وعامر عليعرفات  ةفضیل

٢٤٩

  )٣الملحق (

أسماء المحكمین من األساتذة المتخصصین في علم النفس والقیاس والتقویم واإلرشاد الذین 

البحث لغرض الحكم على مدى صدق فقراته مرتبة أسماؤهم حسب مكان  اةعرضت علیهم أد

العمل في الجامعة وكلیة

الجامعة والكلیة أسم الخبیر ت

كلیة اآلداب–جامعة بغداد الدكتورة سعاد معروف الدوري.١

كلیة التربیة –جامعة الموصل الدكتور محمد  یاسین  وهیب .٢

كلیة التربیة–جامعة الموصل محفوظ محمد  القزاز (المرحوم) الدكتور.٣

كلیة التربیة–جامعة الموصل فتوحي الدكتور فاتح  أبلحد.٤

كلیة التربیة–جامعة الموصل تورة ندى فتاح زیدانالدك.٥

كلیة التربیة–جامعة الموصل الدكتور یاسر محفوظ حامد .٦

كلیة التربیة األساسیة –جامعة الموصل الدكتور جاجان جمعة محمد الخالدي.٧

كلیة التربیة للبنات–جامعة تكریت الدكتورة علوم محمد علي  .٨

كلیة التربیة للبنات–جامعة تكریت البیاتيإبراهیممد سلیمان الدكتور مح.٩

للبنات كلیة التربیة–جامعة الموصل الدكتورة أزهار یحیى قاسم .١٠


