
 95

  )أ(الملحق 
النهائيةأداة الدراسة بصورتها 

االتجاهات المجتمعية نحو دور العنوسة وارتفاع سن الزواج في زيادة معدالت الجريمةالعنوان:
في منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية

الزهراني، حسين خماشالمؤلف الرئيسي:

المجالي، فايز عبدالقادر مناور(مشرف)مؤلفين آخرين:

2013التاريخ الميالدي:

مؤتةموقع:

101 - 1الصفحات:

:MD 955494رقم

رسائل جامعيةنوع المحتوى:

Arabicاللغة:

رسالة ماجستيرالدرجة العلمية:

جامعة مؤتةالجامعة:

عمادة الدراسات العلياالكلية:

االردنالدولة:

Dissertationsقواعد المعلومات:

االتجاهات المجتمعية، العنوسة، سن الزواج، الجرائم االجتماعية، مكة المكرمة،مواضيع:
نزالء السجون، ارتفاع الجرائم

https://search.mandumah.com/Record/955494رابط:

© 2018 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
لالستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
دار أو النشر حقوق أصحاب من خطي تصريح دون االلكتروني) البريد أو االنترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي

المنظومة.

https://search.mandumah.com/Record/955494


 95

  )أ(الملحق 
النهائيةأداة الدراسة بصورتها 



 96

 اهللا الرحمن الرحيمبسم
  جامعة مؤتة

كلية العلوم االجتماعية
  قسم علم االجتماع

.األخت الكريمة/ األخ الكريم 
،،،،تحية طيبة وبعد

االتجاهات المجتمعية نحو دور العنوسة وارتفاع  :يقوم الطالب بإجراء دراسة بعنوان
لمملكة العربية سن الزواج في زيادة معدالت الجريمة في منطقة مكة المكرمة في ا

وذلك استكماال ، المملكة العربية السعودية-على السجون في منطقة مكة المكرمة. السعودية
فإنني أرجو التكرم ، لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في علم الجريمة في جامعة مؤتة

نتهى الدقة بالنظر في إمكانية اإلجابة على األسئلة التي تنظمها قائمة اإلستبانة المرفقة بم
وال سيما أن ما تدلون به من آراء أو بيانات سوف تستخدم  لغايات البحث العلمي ، والموضوعية

  .البحث العلمي فقط
  وتفضلوا بقبول فائق  االحترام

الطالب
       حسين خماش الزهراني
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ية البيانات األول
  أنثى  2  ذكر  1  النوع االجتماعي. 1
  سنة )           (: العمر . 2
ــي   1  المستوى التعليمي.3 ال (أم

ــرأ وال  يق
  يكتب

2   يقــــرأ
  ويكتب

3  4  ثانوي فأقل  جامعي  

  ريال )        (: الدخل الشهري.4
  أجنبي  3  عربي  2  سعودي  1  الجنسية. 5
ــاع  2  قطاع عام  1  العمل. 6  قطـ

  خاص
3  4  أعمال حرة  عاطل عـن

  العمل
  ال  2  نعم  1  هل سبق لك الزواج. 7
 )        (: عدد مرات الزواج.8
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.عند البديل الذي يعكس رأيك) √( يرجى قراءة كل فقرة من هذه الفقرات ووضع إشارة:القسم الثاني
تنطبق الفقرةالرقم

دائماً
بق تنط

غالباً
تنطبق 
أحياناً

تنطبق 
نادراً

ال تنطبق 
إطالقاً

ارتفاع سن الزواج
.األسرة أفراد بقية على ينعكس الزواج عن األسرة أفراد أحد تأخر  .1
.غالء المهور يؤدي إلى تأخر الشباب عن الزواج  .2
  األخوة يةترب عن الفتاة أو الفتى ومسؤولية أحدهما أو، الوالدين فقدان  .3
  الزوجة أو الزوج مواصفات في الزائد الطموح  .4
  المسؤولية تحمل من هربا الزواج عن الشباب يعزف  .5
  الزواج غير متعددة بطرق الجنسي الدافع إشباع  .6
  الزواج في المناسبة القرارات اتخاذ في تؤثر المادية األسرة حالة  .7
  ميالعل التحصيل مواصلة  .8
  والحياة المعيشة تكاليف ارتفاع  .9

  الشريك اختيار صعوبة إلى يؤدي معينًا سنًا والفتاة الفتى تجاوز  .10
  العنوسة

يسهم عدم منح األهل الحرية لألبناء والبنات في اختيار الشريك للزواج فـي  .11
  .رفع معدالت العنوسة

  . األجنبيات في زيادة معدالت العنوسةيسهم توجه الذكور إلى الزواج من  .12
يؤدي رفض الفتيات الزواج بمن هم أصغر سنا منهن فـي زيـادة معـدالت  .13

  .العنوسة
يسهم زيادة رفض الفتيات من الزواج من الرجال المتـزوجين فـي زيـادة  .14

  معدالت العنوسة
تعليم فـي زيـادةيؤدي تفضيل كال الجنسين عدم الزواج حتى االنتهاء من ال           .15

  .معدالت العنوسة
يساعد تشدد األهل في الشروط الواجبة في اختيار الزوج في زيادة معـدالت  .16

  .العنوسة
يؤدي خوف الفتيات من فقدان أو ترك الوظيفة بسبب الـزواج فـي زيـادة  .17

  .معدالت العنوسة
للزواج لألبناء فـييساعد عدم اهتمام األهل في البحث عن الشريك المناسب            .18

  .زيادة معدالت العنوسة
تزيد حياة المدينة وعدم االهتمام في العالقات االجتماعية  بين الـسكان فـي  .19

  .زيادة معدالت العنوسة
يساعد الشعور بالخوف من المسؤوليات المترتبة على الـزواج فـي زيـادة  .20

  .معدالت العنوسة
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 والجريمةزواجارتفاع سن الالعالقة بين 
 إلى زيادة العالقات المنحرفة ووقوع الجريمة تأخر في سن الزواجيسهم   .21
يؤدي ارتفاع تكاليف الزواج وغالء المهور إلى انتشار أشكال الزواج غير الشرعي  .22

  .والوقوع بالجريمة
  زواجوتأخر في سن ال المجتمع انحالل إلى االقتصادية الصعبة الظروف تؤدي  .23
   والوقوع في الجريمةتأخر في سن الزواجيسهم سهولة ممارسة الجنس الرخيص في   .24
المنحرفة ووقوع الجريمة  زيادة العالقات  فيالتأخر في سن الزواجيسهم   .25
   ألبنائها في ارتكاب الجريمةبتأخر سن الزواجيسهم عدم تفهم األسرة واكتراثها   .26
يات الحديثة في انتشار البرامج والمضامين اإلباحية في ارتفاع معـدالتأسهمت التقن   .27

.السلوك الجرمي
ستار تحت والمرأة الرجل بين العالقة طبيعة في تشويه التأخر في سن الزواج يسهم  .28

).الحرية الفردية المطلقة، حقوق المرأة(شعارات مثل 
في تمرد الشباب علـى ضـوابط األسـرةيسهم غياب القيم والضوابط االجتماعية        .29

.التقليدية
والوقوع في الجريمة  تأخر في سن الزواجيسهم التفكك االجتماعي في المجتمع إلى   .30

 والجريمةالعالقة بين العنوسة
  يسهم الشعور بعدم القدرة على تحمل مسؤوليات األسرة إلى الوقوع في الجريمة  .31
  ر أشكال الزواج غير الشرعية في المجتمع في الوقوع في الجريمة يسهم انتشا  .32
يسهم عدم الرغبة الشخصية في الزواج  الشرعي واللجوء للزواج غيـر الـشرعي  .33

  .الوقوع في الجريمة
  .تسهم العادات والتقاليد المتبعة في الزواج في المجتمع في الوقوع في الجريمة  .34
  .الثقافي واالنترنت في زيادة العنوسة والوقوع في الجريمةيسهم االنفتاح   .35
  يؤدي عدم اكتراث أفراد المجتمع للمشاكل التي تواجه العانس إلى ارتكاب الجريمة  .36
  يسهم سهولة ممارسة الجنس الرخيص في زيادة العنوسة والوقوع في الجريمة  .37
المنحرفـة ووقـوعزيادة العالقـات    إلى  النساء غير المتزوجات     نسبة   يسهم ارتفاع   .38

الجريمة 
  .يسهم قلة الوعي الديني بأهمية الزواج لدى أفراد المجتمع في ارتكاب الجريمة  .39
المجتمـع  في السائدة واالجتماعية األسرية العالقات أدى االنفتاح الثقافي الى تشويه  .40

.دخيلة غربية بأطباع لتطبيعها
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قائمة بأسماء المحكمين
القسم/ الكليةاالسمت

قسم علم االجتماع/ كلية العلوم االجتماعية ذياب البداينه.د.ا 1
قسم علم االجتماع/ كلية العلوم االجتماعية سليم القيسي.د 2
م االجتماعقسم عل/ كلية العلوم االجتماعية رافع الخريشا.د 3
/جامعة تبوك كلية العلوم التربوية هاشم العنزي. د 4
/جامعة تبوك كلية العلوم التربوية نايل يوسف سيف.د 5
قسم علم النفس/ كلية العلوم التربوية احمد عربيات.د.ا 6
قسم علم النفس/ كلية العلوم التربوية صبري الطراونه.د 7
قسم علم النفس/ لتربويةكلية العلوم ا احمد المطارنة.د 8
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