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  :ة ــالمقدم

تعتبر ظاهرة تأخر سن الزواج إحدى المشكالت التي تعانيها مجتمعاتنا العربية اإلسالمية   

مشكلة تأخر سن الزواج عند الفتـاة بصفة عامة ، و المجتمع الجزائري بصفة خاصة، و تعتبر 

و الفتى ظاهرة لم يتعود عليها مجتمعنا بحكم العادات و التقاليد من قبل، و لكنها تجلت اآلن 

بصورة واضحـة، بل هي تكبر و تتسع رقعتهـا و تفرض نفسهـا علينا فرضـا كأمر واقـع 

بسرعة مذهلة ، و من و حاصل ، فهي تدق أبواب البيوت بقوة بفضل مسيرتها و إنتشارها 

أسبابها أن الزواج يكلف اليوم مبالغ باهضة مقارنة بقلة وضعف إمكانيات الشباب في توفير 

مسكن و تأثيثه من جهة هذا إن كانت له وظيفة و ما بالك بالشباب البطال الذي يزيد يوما بعد 

عن منصب عمل من يوم بأرقام رهيبة هذا من جهة و رغبة الفتاة في إلكمال تعليمها و البحث 

جهة أخرى و عالوة على هذه المشكالت االقتصادية التي يعاني منها الشباب نجد تغير نظرة 

الشباب و الشابات للزواج و الشريك، و كذا إستقاللية المرأة التي حققتها من جراء تعليمها 

ها و ال العالي و تمتعها بمنصب شغل حقق لها االستقاللية المالية فأصبحت تعتمد على نفس

تحتاج إلى عائل يعولها ، و االختيار الشخصي لكل من الجنسين لطرفه اآلخر ، و لهذا ارتأينا 

أن نسلط الضوء من خالل هذا البحث على مجمل األسباب و العوامل التي أدت إلى تأخر سن 

 الزواج بالنسبة للجنسين ، محاولين إعطاء و لو نظرة بسيطة عن واقع هذه الظاهرة التي ما

  : فتئت تزداد يوما بعد يوم، و لهذا الغرض قسمنا بحثنا إلى خمس فصول رئيسية كمايلي 

و تضمن البناء المنهجي للدراسة ، و هذا من خالل تحديد أسباب اختيار  : الفصل األول

الموضوع و أهدافه، تحديد اإلشكالية و فرضياتها ، تحديد المفاهيم ، المقارنة السسيولوجية  

تبع ، التقنيات المستعملة ، العينة و مواصفاتها ، و في األخير تمت اإلشارة إلى المنهج الم

  .الصعوبات التي واجهتنا في البحث 

فقد خصص للتغير االجتماعي و تأخر سن الزواج و تطرقنا فيه إلى لمحة  : أما الفصل الثاني

" تمييز بين مصطلح عن مصطلح التغير االجتماعي ، و مفهوم التغير االجتماعي كذلك إلى ال

و نظريات التغير االجتماعي و سن الزواج و في األخير تناولنا " النمو"و " التقدم" و " التطور

  .عوامل التغير االجتماعي و عالقتها بتأخر سن الزواج

  

 أ



الذي احتوى على السن عند الزواج في بعض مناطق العالم، سن الزواج  :  في الفصل الثالث

 ، السن عند الزواج في الجزائر موقف الدين من تأخر سن الزواج ، و في في األسرة العربية

  .األخير الحلول المقترحة للقضاء على ظاهرة تأخر سن الزواج 

عوامل تأخر سن الزواج في الجزائر، و كان فيه التعليم أزمة البطالة  : عـو يعالج الفصل الراب

 الزواج، كما تطرقنا إلى اآلثار السلبية و إنخفاض الدخل ، أزمة السكن ، النظرة للشريك و

  .لظاهرة تأخر سن الزواج ، ثم إستراتيجية الدولة للحد من ظاهرة تأخر سن الزواج 

فقد خصص للدراسة الميدانية و تضمن خصائص مجتمع البحث و تحليل  : أما الفصل الخامس

  .الفرضيات الثالثة و نتائجها
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  :د ــتمهي

تعتبر المنهجية قاعدة أساسية من القواعد العلمية التي يتم وضعها من طرف الباحث   

 الحقيقة العلمية الملموسة ، فالدراسات في البحوث االجتماعية إلىاالجتماعي بغرض الوصول 

تشمل عدة إجراءات منهجية بغرض إحاطة جميع جوانب الموضوع بالبناء المنهجي للدراسة 

ا ـ التي سوف نتناولها في دراستناألساسية تحديد أهم المفاهيم إلىوف نتطرق من خالله الذي س

 المقاربة السسيولوجية أي إلى أهم المنظرين و أهم الدراسات التي تناولت إلىو ثم التطرق 

 اختيار األسس المنهجية للدراسة، من إلىموضوع بحثنا من مختلف جوانبه ، كما سوف نتطرق 

 تحديد نوعية إلى و مجاالت دراستنا من مجال بشري ، و جغرافي ، و زمني عينة البحث

 إلىمن أجل الوصول المنهج المتبع في الدراسة، و الذي يعتبر قاعدة مهمة يتبعها الباحث 

ة ـات كالمالحظـة لجمع المعلومـغرض معين و معرفة مختلف الوسائل و األدوات المنهجي

  .و االستمارة
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  ار الموضوع ـ أسباب اختي-1

قبل الحديث عن اإلطار العلمي أو عن مشكلة البحث، نتساءل ما الذي يدفع الباحث   

االجتماعي إلى القيام بهذا البحث، نجيب بأن الدافع يتباين في هذا الصدد بتباين مشكالت البحث 

   )1(. اء البحثالعلمي و توفر اإلمكانيات العلمية و المادية و البشرية الضرورية إلجر

و تعتبر مرحلة اختيار مشكلة البحث من أهم المراحل ، فاالختيار السليم و الموضوعي   

له أثره الواضح في قيمة البحث ذاته، إال أننا نجد العوامل الذاتية للبحث لها دورها الفعال في 

من اختيار موضوع البحث و هذا حسب ميوله و قدراته العلمية، و سوف نتطرق إلى كل 

  .األسباب الموضوعية و الذاتية في اختيار مشكلة البحث على حدي 

  : األسباب الموضوعية -أ

 عن بعضها البعض، حيث يمثل الزواج اإلنسانيةالزواج كظاهرة تميز المجتمعات   

 بعدة عوامل كالوضعية طـة يمر بها كل شاب، لكن هذا الزواج يرتبـمرحلة حساس

و أزمة السكن، و كذا العامل التعليمي ، و النظرة للزواج من جهة ، و مشكل البطالة االقتصادية

  .و نظرة كل من الزوجين لآلخر

، ستكون هذه الدراسة كمحاولة الظاهرة بالنسبة للفرد و المجتمعو نظرا ألهمية هذه   

  .لمعرفة تأثير هذه العوامل على تأخر سن الزواج

" علم االجتماع العائلة و السكان" ا إخترنا هذا الموضوع كونه يتدرج ضمن تخصصنكما   

إلى جانب أيضا غياب الدراسات الميدانية المتعلقة بهذا الموضوع ، فإن معظم الدراسات وصفية  

 تأخر سن الزواج عند إلىفالرغبة جامحة في إعداد دراسة ميدانية لمعرفة األسباب التي أدت 

  1.الشباب الجزائري 

  : األسباب الذاتية -ب

ا الموضوع بالذات كوننا الحظنا في العشرية األخيرة تفشي ظاهرة تأخر سن إخترنا هذ  

اه ـارها بصورة مذهلة تثير االنتبـات على نطاق واسع، و إنتشـاب و الشابـالزواج عند الشب

و األمنية الخطيرة و التساؤل، كما أنها تنذر بمشكالت عديدة و األمراض االجتماعية و النفسية 

  . مبادئ المجتمع الدينية و األخالقيةالتي ال تتماشى و

  

                                                 
  .53، ص 1974، مطبعة السعادة، القاهرة ، الطبعة الثانية ، قواعد البحث االجتماعي:  زيدان عبد الباقي-1 1
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و بهذا الصدد سنحاول معرفة األسباب الفعلية في تأخر سن الزواج عند الشباب   

  .الجزائري ، و التطرق إليها بصياغة فرضيات الدراسة و إختيارها ميدانيا

  :ة ــ أهداف الدراس-2

ملية أما األهداف لكل بحث و دراسة أهداف سواء أكانت أهداف علمية أو أهداف ع  

إثراء البحوث الخاصة بتخصص علم االجتماع العائلة و السكان، و كذا تطبيق العلمية فهي 

 من خالل مشوارنا الدراسي و إجراء بحث ميداني ، و محاولة هااندرسالقواعد المنهجية التي 

  .الوصول إلى الحقيقة العلمية التي تخدم المجتمع العلمي أو العام عاجال أو آجال

أما عن األهداف العلمية معرفة األسباب و العوامل الحقيقية لظاهرة تأخر سن الزواج   

  .عند الشباب الجزائري من دوافع إرجاء زواجهم و تأجيله إلى سنة متأخرة

  :  إشكالية الدراسة و فرضياتها -3

ية  إنتشار ظاهرة تأخر سن الزواج بشكل ملفت لإلنتباه و ذلك في المجتمعات العربإن  

االسالمية بصفة عامة و المجتمع الجزائري بصفة خاصة ، و إن إختلفت حدتها و درجة 

ظهورها و خطورتها من مجتمع آلخر و ذلك تبعا للظروف االجتماعية و االقتصادية ، و 

عادات و تقاليد كل مجتمع ، و إن إنتشار ظاهرة تأخر سن الزواج عند كل من الشباب و 

  .يرات التي حدثت في نموذج الزواج في الجزائر الشابات إنما يعكس التغ

هذا يظهر بصفة جلية من خالل متوسط سن الزواج عبر الزمن ، فحسب الديوان   

الوطني لإلحصائيات ، أكد أن متوسط سن الزواج األول في إرتفاع مستمر ، فحسب تعداد 

النسبة للرجال ،  سنة ب23.8 سنة بالنسبة لإلناث مقابل 18.3هو ، متوسط سن الزواج 1966

 سنة بالنسبة 25.3 سنة بالنسبة لإلناث ، و 20.9 إلى 1977ليرتفع هذا المتوسط في سنة 

 سنة بالنسبة للرجال و 27.7 سنة بالنسبة لإلناث مقابل 23.7 الى 1987للرجال ، ليصل سنة 

ة  سنة بالنسب31.3 سنة بالنسبة للنساء و 27.6 وصل متوسط سن الزواج الى 1998في سنة 

 سنة بالنسبة 33.0 و ذلك حسب التحقيق حول صحة العائلة الى 2002للرجال ، ليبلغ سنة 

  . سنة بالنسبة للنساء29.6للرجال ، و 
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و نظرا للتغيرات االجتماعية و االقتصادية التي مرت بها الجزائر خاصة في العشريتين   

تأخذ حيزا من تفكير معظم األخيرتين ، أصبحت ظاهرة تأخر سن الزواج من القضايا التي 

  .سواء من أولياء أو من شبانفئات المجتمع الجزائري 

و نظرا للمجهودات الكبيرة المبذولة من طرف الدولة الجزائرية ، في محاربة األمية   

 سن الزواج عند الشباب و الشابات ارتفاعالرفع من المستوى التعليمي ، كان له األثر البالغ في 

فتاة اليوم ال تريد الزواج إال بعد إكمال مختلف مراحل تعليمها ، حتى المستوى الجزائريين ، فال

الجامعي و الحصول على منصب عمل بعد تخرجها ، و خاصة و أن بعض أنواع التعليم 

 السنوات العديدة من التعليم تتلوها فترة من إلى باإلضافةتستغرق سنوات عديدة ، أما الشبان 

 . سن متأخرةإلى تأخير زواجهم إلىستعداد للزواج ، ما يدفعهم االستقرار المادي و اال

 الجزائري و إنتشار مشكل كما أن تدهور األوضاع االقتصادية التي يعاني منها المجتمع  

اني منها الشباب الجزائري   غيرها من الظروف الصعبة التي يع السكن، وأزمة، و البطالة

 وقت الحق ، فالتكاليف الباهضة لمستلزمات إلىه تجعله رغبة منه أو حبرا عنه تأجيل زواج

الزواج من مهر و تكاليف حفل الزفاف و تجهيز مسكن ز تأثيثه، تفرض عليه و رغم أنه يتمتع 

ات ـر متطلبـاال يكفيه لتوفيـع مـن و لو بصفة بسيطة جمـبمنصب عمل سنين طويلة ليتمك

غ الهدف المنشود، ليجد نفسه في و مصاريف الزواج، كل هذا يجعل السنين تمر سعيا لبلو

 بدون زواج ، كذا البطال ما يفتأ أن يحصل على عمل فترة ليست متأخرةالنهاية يبلغ سنا 

، ليجد نفسه أمام مشكل آخر و هو تكاليف الزواج التي تستنفذ من عمره سنين أخرى بقصيرة 

  . سنين البحث عن العمل ، فيبلغ بذلك سنا متأخرة بدون زواجإلىإضافة 

كما أن تغير النظرة و التصور للزواج ، كان سبيل لتأخير سن الزواج فالفتاة لم تعد   

 العائل الوحيد و المؤمن ترى في الزواج هو السبيل الوحيد لتغيير حياتها ، و أن الرجل هو

أصبحت ، ، و بدونه ال تساوي شيئا، و أن الزواج هو السبيل لتوضيح مكانتها االجتماعيةلحياتها

 درجات عليا و تعمل و تعول نفسها بنفسها، و تساهم حتى في نفقات عائلتها ، ما إلىم تتعلم اليو

جعلها تلغي فكرة أن الرجل هو العائل الوحيد لها ، بل أصبحت لها شروط ال تتنازل عنها 

 سن متأخرة بدون زواج ألن إلىالذي يريد الزواج بها ، و ال تخشى من أن تبقى للقبول بالرجل 

رها و قناعاتها أكبر و أقوى من القبول بأي كان لمجرد الزواج فقط، ما جعلها تبلغ سنا أفكا

  .متأخرة بدون زواج
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 الزواج مجرد إستمتاع بل يجد فيه مسؤولية ثقيلة تقع إلىبالمقابل نجد الرجل ال ينظر         

،و تربي مة تطهو و تغسلة للوالدة، أو خاد المرأة لم تعد تلك اآللإلىعلى عاتقه، كما أن نظرته 

األطفال أصبح اليوم يرى في المرأة على أنها كل متكامل بين الواجب و المسؤولية والكائن الذي 

، و كنصف آخر يشاركه أعباء هذه الحياة، و تبادل اآلراء  مكانة في المجتمع و األسرة خاصةله

، فهذا يلزم عليه تفكيرا مليا و النقاش في أمور كثيرة في تسيير شؤون المنزل و تربية األطفال 

و بحثا طويال قبل إختيار المرأة المناسبة لذلك ، هذا كله يجعل الرجل يستغرق وقتا كبلوغ حد 

مع أفكاره ،و تساير طريقته في الحياة ما  ، و الحصول على زوجة تتماشى باألسرةالمسؤولية 

  .يجعله يتأخر في الزواج 

  : طرح السؤال التالي و إنطالقا من هذا الواقع ، يمكن   

ي ـوى التعليمـادية و مشكل البطالة، و كل من المستـروف االقتصـكيف أثرت الظ  

  و النظرة للزواج في تأخر سن الزواج عند كل من الشباب و الفتاة ؟ 

  : القا من هذا التساؤل نبني الفرضية العامةو إنط  

كذا نظرة الجنسين لبعضهما و للزواج أدت الظروف االقتصادية و إرتفاع المستوى التعليمي، و 

  . من جهة أخرى في إرتفاع سن الزواج عند الشباب الجزائري

  

  : الفرضيات الجزئية 

   : 1الفرضية 
ؤجلون رغبة الكثير من الشباب و الشابات في إكمال كل مراحل التعليم المختلفة تجعلهم ي  

رق سنوات عديدة البد من أن تتلوها  سن متأخرة ، ذلك أن بعض أنواع التعليم تستغإلىزواجهم 

  .فترة من االستقرار المادي و االستعداد للزواج

  : 2الفرضية 
تدني الوضعية االقتصادية و إنتشار مشكل البطالة و أزمة السكن التي يعانيها الشباب   

  .الجزائري كانت وراء تأخر سن الزواج 

  : 3الفرضية 
، و نظرتهما للزواج من جهة أخرى عامل تغير نظرة كل من الجنسين لآلخر من جهة   

  .مهم من عوامل تأخر سن الزواج
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  :  تحديد المفاهيم -4

قمنا بتحديد بعض المفاهيم التي تعد أساسية و بإمكانها مساعدتها في تمييز الحقيقة   

  .االجتماعية للظاهرة التي نحن بصدد دراستها

  :  تأخر سن الزواج -1

 في سن متأخرة للزواج عندما يبلغان السن المتوسطة للزواج نقول عن الشباب أو الفتاة  

  .الخاص بكل منهما 

 2002و في بحثنا هذا هي السن التي يبلغ فيها الشباب أو الفتاة متوسط سن الزواج لسنة   

  . سنة فأكثر33 سنة فأكثر و الشباب 30الخاص بكل جنس بحيث الفتاة 

  :  الزواج -2

:  تعريف معجم علم االجتماع حيث عرف الزواج كمايلي أول تعريف نأخذه للزواج هو  

هو العالقة الجنسية التي تقع بين شخصيين مختلفين في الجنس يشرعها و يبرر وجودها " 

المجتمع ، و تستمر فترة طويلة من الزمن يستطيع خاللها الشخصان المتزوجان البالغان إنجاب 

يقرها المجتمـع و يعترف بوجودهـا ة و دينية ـ و أخالقياجتماعيـةاألطفال و تربيتهم تربية 

   )1(" و أهميتها 

أما : " أما التعريف الثاني للزواج فهو تعريف سناء الخولي حيث تعرف الزواج كمايلي   

الزواج فهو نظام إجتماعي يتصف بقدر من االستمرار و االمتثال للمعايير االجتماعية و هو 

تنظيم المسائل الجنسية و تحديد مسؤولية صور التزاوج الوسيلة التي يعتمد عليها المجتمع ل

   )2(." الجنسي بين البالغين

هو عبارة : " اب ، حيث يعرفه كمايلي يف الثالث للزواج فهو لمصطفى الخشأما التعر  

عن الرابطة المشروعة بين الجنسين و ال تتم هذه الرابطة إال في الحدود التي يرسمها المجتمع 

  )3(" التي يقرها األوضاعو ووفق المصطلحات 

الزواج هو الرابطة بين الجنسين يشرعه المجتمع عند سن معين تحدده األوضاع : إذن 

  2.االجتماعية و االقتصادية للمجتمع

                                                 
 ، ترجمة إحسان محمد الحسن ، دار الطليعة للطباعة و النشر ، بيروت، الطبعة الثانية معجم علم االجتماع:  دينكل ميتشل-1 2

  . 138، ص1986
  .56، ص1981، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بيروت، سبتمبر الزواج و العالقات األسرية: سناء الخولي -2
  .79، ص 1981 ،دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بيروت الشباب العربي و التغير االجتماعي : مصطفى الخشاب-3
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  :  الشباب -3

لة من العمر تعقب مرحلة المراهقة ـ مرحإلى أساسا تشير اجتماعيةاب ظاهرة ـو الشب  

 البيولوجي و االجتماعي والنفسي واضحة، و تميل معظم و تبدو خاللها عالقات النضج

  )4(.المجتمعات إلى تحديد بداية مرحلة الشباب و نهايتها وفقا لعدد من المعايير و المحكمات

و في بحثنا هذا نأخذ الشباب و الشابات البالغين من العمر السن المتوسطة للزواج لسنة   

 سنة 30 سنة فما فوق أي 29.6وق أما الشابات  سنة فما ف33 و ما فوق بحيث الشباب 2002

  .فما فوق

  : الوضعية االقتصادية -4

ـا جماعة من األفراد  يعيش تحتهالتينقصد بها الوضعية المادية أو الحالة المادية        

الذي يتحصل عليه الشاب أو األسرة مقابل تأدية عمل أو وظيفة أو أي  ) المادي( والدخل المالي 

  .ى عليه أجرنشاط يتقاض

  :  المقاربة السسيولوجية -5

 فالدراسات السسيولوجية اإلنسانيةإن الزواج ظاهرة عالمية و عامة تمس كل المجتمعات   

العلمية التي أجريت حول موضوع الزواج فهي قليلة جدا و ال تتناسب مع اهمية و خطورة هذا 

اج أنصبت على بناء األحكام و  التي أجريت حول موضوع الزواألوليةالموضوع، إن الدراسات 

القوانين النظرية التي شرحت تطور الزواج و تحوله التاريخي و إهتمت بالفرضيات التي تفسر 

أصل نشوء الزواج ، و مثل هذه الدراسات كانت تهدف الى تفسير الزواج المسيحي الذي يقضي 

  .بضرورة الزواج من إمرأة واحدة

ج بإمرأة واحدة هو وليد أنظمة مختلفة من الزواج لكن الزواج الميحي أو نظام الزوا  

شهدها المجتمع البشري ، و حاول العلماء مقارنة المعاشرة الجنسية ألبناء الجنس البشري 

بالمعاشرة الجنسية للحيوانات خصوصا الحيوانات الراقية و قاموا بدراسة النظم الزواج في 

  و دينيا اجتماعياواج في المجتمعات المنظورة المجتمعات البدائية البسيطة و قارنوها بنظم الز

 

 

 

                                                                                                                                                         
  .20 ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر ، بيروت، بدون سنة ، صالشباب العربي و التغير االجتماعي:  محمد علي محمد -1



                 البناء المنهجي للبحث           البناء المنهجي للبحث           البناء المنهجي للبحث           البناء المنهجي للبحث                          :                                                     :                                                     :                                                     :                                                     الفصل األول الفصل األول الفصل األول الفصل األول   

 12 

 

  )1( . مثالاإلسالميةكالمجتمعات المسيحية و 

، النظرية التطورية التي سيطرت على األسرةمن أهم النظريات الخاصة بالزواج و   

  اإلنسان" ، و التي مفادها أن تاسع عشر و بدايات القرن العشرينالفكر السسيولوجي في القرن ال

يتطور فيه من بناء ) حتمي( لمجتمع مثل بقية الكائنات الحية ، يسير في طريق ال مفر منه في ا

  3 )2(."  بناء متمايز و متخصصإلىغير منتظم و غير متبلور 

و قد إستعان سبنسر من أجل تدعيم هذه النظرية بأمثلة ضربها عن الزواج و األسرة من   

 أعلى و أرقى إلى و تعدد الزوجات وصوال ألزواجا مرحلة تعدد إلىمرحلة الشيوعية الجنسية 

 أن يغير األشياء اإلنسانمرحلة و هي مرحلة الزواج الوحداني ، و أكد سبنسر أنه ال يستطيع 

   )3(.بل التطور هو ناتج لنظام طبيعي 

 يعتبر من أوائل عمالء االنتربولوجيا الذين إهتموا بتطوير Morganأما لويس هزي مورجان 

مجتمعات ، قام بوضع نظام بتطوير تاريخي للزواج أشار فيه إلى أن الزواج األمي و تقدم ال

و نظام اإلكتفاء بزوجة واحدة هو آخر مرحلة شهدها نظام الزواج  األبويسبق الزواج 

 ، حيث يبدأ بالشيوعية الجنسية التي أطلق عليها الزواج غير المنظم أو غير شرعي  )4(البشري

   )5(. ثم تعدد الزواج و أخيرا الوحدانيةثم الزواج الجماعي، 

:  ثالثة أنماط أساسية إلىأما بالنسبة للمجتمعات التي يمكن تصنيفها من وجهة نظره   

   )Civilisant  .)6، و المتمدن المتحضر Barbarie ، وغير المتمدن Sauvageالمتوحش 

 الثالثة التي مر بها أما البروفسور وسترماك فقد إنتقد مورجان على المراحل التاريخية  

هذا  واحدة و إعتمد قوله بامرأةعال للزواج  القديم ماإلنساننظام الزواج في العالم ، و قال بأن 

 على سكان االنتروبيدز الذين مارسوا مهنة الصيد و على الدراسات األنتربولوجية التي أجراها 

  )7(. الجمع

 

                                                 
 الحسن ، دار النهضة للطباعة و النشر ،بيروت، الطبعة األولى معجم علم االجتماع، ترجمة إحسان محمد:  دينكل ميتشل-1 3

  .140- 139:  ، ص،ص1981ديسمبر
  .119-118:، ص،ص1979األسرة و الحياة العائلية، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ،: سناء الخولي -2
 .119ص :  نفس المرجع -3
  .140المرجع السابق ، ص :  دينكل ميتشل -4 
  .119المرجع السابق ، ص: ولي  سناء الخ-5
  .119 نفس المرجع ، ص -6
  .140 دينكل ميتشل ، نفس المرجع ، ص -7
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 أن يثبت 1921الصادر عام " اإلنسانيالزواج تاريخ " كما حاول وسترمارك في كتابه   

 كان في األصل يتبع الزواج األحادي بين أشباه البشر، كما وجد أن الشعوب التي اإلنسانأن 

انت تشتغل بالصيد و جمع الطعام و التي كان يعتبرها التطوريون االجتماعيون أكثر الشعوب 

   )1(.األحاديها هو النظام تخلفا من الناحية االقتصادية ، كان نظام الزواج السائد في

 فهو من بين العلماء الذين إهتموا بموضوع Cl. Levy- Straussأما كلود ليفي ستراوس 

الزواج، و أكد أن الزواج هو عالقة تبادلية بين مجموعات بشرية، هذا التبادل يتم فيه تبادل 

  4.النساء من كل عشيرة ، و هذا التبادل يحدث لنا عالقات قرابة و عالقات زواج

 Pirrauruواج ، زواج البرور هناك شكال من الز" و عند دراسته للعشائر االسترالية أكد أن 

 لديهم حق القوة على Krokichأين جميع ) Wotjoballukمثال عند  ( إنه زواج جماعي 

  .بالتبادل Gamutchجميع نساء عشيرة 

رة  و لديهم هدف التوحيد و الجمع بين جماعتين من الرجال يرغبون في التعاقد و تضييق دائ

، و هو زواج فردي خارجي، و في هذا الزواج Tippa Malku، و الزواج تبامالكو المصاهرة

   )Tolemiques " )2 يكون تبادل الزوجات بين كبار العائالت الطوطمية 

إلى منع إرتكاب المحارم " أصل الفرد و القرابة " كما تطرق ليفي ستراوس في كتابه   

 البدائي اإلنسان" أي ليس مسموح به و يجب أن يخضع لقوانين و نظم معينة حيث ذكر أن 

 أنواع من العالقات العائلية ، من أجل بنية قرابة مقبولة 3 األشخاص جماعات من 4 إلىينقسم 

يجب أن تظهر ثالث أنواع من العالقات العائلية، عالقة قرابة ، عالقة مصاهرة ، و عالقة 

القرابة عالقة ألماني مع ألماني، الزوج و الزوجة ، اآلباء و األبناء، إذن وحدة نسب، بمعنى 

 و أخ األم ، كما قام ليفي ستراوس بتحليل الزواج االبنالزوج، المرأة، : تحدد أربعة أشخاص 

وجد أن هناك زواج أبوي   هذا إلىالمحرم و الزواج المحلل، ووجد قواعد تتحكم فيه باإلضافة 

اج وزواج أمومي ، معنى هذا أن الزوج يأتي بزوجه من أقارب األب و هذا ما نسميه بالزو

  )3(. األبوي، أما الزواج األمومي فهو إحضار الزوجة من جانب األم

 

                                                 
4   
 .116، مطبعة جامعة القاهرة و الكتاب الجامعي، القاهرة بدون سنة ، صمعجم علم االجتماع:  عبد الهادي الجوهري-1
، رسالة لنيل ديبلوم ماجستير، كلية العلوم االجتماعية ، " تغير عادات الزواج في االسرة الجزائرية : "  كسعودي أم الخير-2

  .11، ص 2001-2000جامعة الجزائر، 
  .11 نفس المرجع ، ص-3



                 البناء المنهجي للبحث           البناء المنهجي للبحث           البناء المنهجي للبحث           البناء المنهجي للبحث                          :                                                     :                                                     :                                                     :                                                     الفصل األول الفصل األول الفصل األول الفصل األول   

 14 

 

  

باإلضافة إلى هؤالء المنظرين نجد فرديك إنجلز الذي يعتبر من بين المنظرين   

المعاصرين إهتم بدوره بنظام الزواج ، حيث يعتقد إنجليز بأن نظام العائلة يعتمد على نظام 

  :  ثالث أقسام هي إلىينقسم تاريخيا  الزواج، فنظام الزواج حسب أرائه

الذي رافق مرحلة التوحش التي مر بها ) :  Plural Marriage(  نظام الزواج الجماعي -1

  5.المجتمع البشري 

  

الذي رافق المرحلة البربرية التي مر بها : ) Dual Marriage: (  نظام الزواج الثنائي -2

  .المجتمع البشري 

الذي رافق مرحلة المدنية خصوصا المرحلة  : )Monogamy (ي  نظام الزواج األحاد-3

   .)1(. االقتصادية و المرحلة الرأسمالية

لكل نظام الزواج األحادي بعد فترة القرون الوسطى أصبح يعتمد على اإلعتبارات   

 أكثر مما كان سابقا ال سيما و بعد شيوع و استقرار ، نظام الملكية المادية و االقتصادية 

صة و سيطرتها على الملكية العامة، فنظام الزواج خالل تلك الفترة الزمنية أصبح ال يعتمد الخا

على الصفات الشخصية و الذكائية التي يتمتع بها الزوجان و ال يعتمد على الحب و الرغبة 

إن  ،ما كان يعتمد على الملكية و العوامل المادية التي يتمتع بها الرجلالذاتية للزواج نفسه بقدر 

 يستطيع الزواج من أي إمرأة كانت حتى و لو اإلنتاجالرجل الذي يسيطر على الملكية ووسائل 

ختيار الزوج  في ذلك الوقت لم تكن لديها حرية إكانت غير راغبة في الزواج منه و المرأة 

 من قبل أولياء أمورها، و خالل مرحلة المجتمع الرأسمالي تحول فالزوج كان يفرض عليها 

الزواج الى نظام تعاقدي تتساوى فيه من الناحية النظرية منزلة الرجل مع منزلة المرأة نظام 

   )2(. المشتركة بين الزوجانأساسه الحب و الصفات 

تعتبر هذه النظريات المختلفة التي جاء بها علماء االجتماع و االنتربولوجيا فيما يخص   

إضافة الى بعض النظريات المعاصرة لبعض ، األسرةالقوانين و األنظمة المتعلقة بالزواج و 

  إلى ذلك سنتطرق إلىالمنظرين المعاصرين فيما يخص تطور نظام الزواج و األسرة ، إضافة 

                                                 
5   
 .12ص /  المرجع السابق -1
  .12 نفس المرجع  ، ص -2
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سلسلة " بعض المفكرين العرب الذين تناولوا ظاهرة الزواج، نجد عمر رضا كحالة في كتابه 

 مـ األمباختالفاله و اختالفها  الزواج و أشكأنـواعتطرق إلى )" الزواج ( اجتماعيةوث ـبح

و طبائعها ، فأكد على أن بعضهم كانوا يعيشون باالشتراك رجاال و نساء فتكون المرأة زوجة 

   أوالد القبيلة بأكملها أوالدهمالكل رجل من رجال قبيلتها ، و يكون الرجل زوجا لكل إمرأة ، و 

و الرجل كذلك يتزوج بعدد  احدو المرأة عند بعض األمم كانت تتزوج بعدة رجال في زمن و

  دة فقط ـر كانوا يقتصرون على الزواج بزوجة واحـاء في آن واحد و البعض اآلخـمن النس

  
و البعض األخر يمنعون الزواج من غير قبيلتهم و البعض اآلخر يبيحون التزوج بالنسيبات حتى 

  6.باألخت و األم و االبنة ، و بعضهم يحللون ذلك ضمن حدود

إلى أشكال " األسرة و الحياة العائلية" فس اإلطار تطرقت سناء الخولي فيها كتابها و في ن  

 و االنتربولوجيا على االجتماعالزواج حيث ذكرت أن هناك شبه إجماع بين الدارسين في علم 

 ، تعدد الزوجات ، تعدد أن تاريخ الزواج اإلنساني قد طرح أشكاال أساسية هي الوحدانية

 زواج رجل واحد من Monogamyة الزواج ـج الجماعي و يقصد بوحداني الزوااألزواج،

دة و هذا الزواج شائع جدا في الكثير من المجتمعات ، أما تعدد األزواج ـإمرأة واح

Polygamy و هو عكس وحدانية الزواج ، و هناك عدة ألوان من الزواج الداخلي و معناه 

 بكثيرين و هو ثالث أنواع ، زواج رجل واحد من الزواج داخل القبيلة أو العشيرة ، و الزواج

جتمعات العربية الحديثة ، وزواج إمرأة بتعدد الزوجات و هو موجود في المعدة نساء و يسمى 

واحدة من عدة رجال و يسمى تعدد األزواج، و أخيرا زواج عدة نساء من عدة رجال و يسمى 

كثرة في المجتمعات البدائية و زال  ينتشرون باألخيرينالزواج الجماعي و هذين النوعين 

  . بتطور المجتمعات انتشارهم

 الوسائل التي كان أهم إلىتطرق " دراسات في االجتماع العائلي " مصطفى الخشاب في كتابه 

  :  األمور التالية إلىيتم بها الزواج، و ترجع هذه الوسائل 

  :  طريقة االستيالء على المرأة بالقوة  -1

 فكان ال يتم الزواج إال باالستيالء اإلنسانيةي كانت تمارسها المجتمعات أقدم الطرق الت  

 " عنوة على المرأة أي أخذها بالقوة ، و كانت تعرف هذه الطريقة بطريقة السبي 

 

                                                 
6   
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  :  طريقة التبادل -2

و هي عبارة عن تبادل أسرتان األزواج و الزوجات أي أن يتزوج رجال إحداهما نساء   

ا ـقبجين و بولونيزيا و ميالنيزي" ، و كان هذا النظام شائعا عند بعض قبائل األخرى و العكس 

  .و بعض الجزر المحيطة بأستراليا

  :  طريقة الشراء -3

  

بممارستها لنظام بيع الفتيات، فكان األزواج يقومون بشراء عرفت بعض القبائل القديمة   

  غنام و التي كانت تقدم ثمنا زوجاتهم سواء بالماء أو عن طريق إعطاء عدد من رؤوس األ

  
للزوجة ، و قد يتخذ شراء المرأة مظهر آخر و هو العمل عند أهل الزوجة مدة مقابل أن يحصل 

  .على زوجة ، و كان العمل في أغلب األحيان يتمثل في الرعي و الزراعة البدائية

  :  طريقة ملك اليمين -4

عاشرة األزواج دون أي عقد زواج تتمثل في إعطاء الفرصة للسيد لمعاشرة رقيقاته م  

ألنه ال يصح أن يرتبط مع رقيقة بعقد زواج بإعتبارها معدومة الشخصية و ليست لها حقوق 

  .المواطن الحر

تأخر سن "  دراسة عبد الحميد إسماعيل األنصاري على المجتمع الخليجي في مؤلفه إلىإضافة 

  " .الزواج و إرتفاع معدل الطالق 

 السوسيولوجية العلمية التي أجريت هنا بالجزائر حول موضوع أما عن الدراسات  

  .الزواج فهي قليلة جدا و ال تتناسب مع أهمية و خطورة هذا الموضوع 

  : إذ يمكن ذكر بعض الدراسات الجامعية ، نذكر من بينها 

  بوقطاية مراد "  القيم و التوافق الزواجي في المجتمع الجزائري  "-

  .، أيت سي علي شفيعة" نظام الزواج في األسرة الجزائرية إختيار الشريك و " -

  .مسعودي ام الخير " تغير عادات الزواج في األسرة الجزائرية " -

  .حاج زيان وهيبة " عوامل التوافق بين الزوجين في األسرة الجزائرية " -

  .، حصار صبيحة" االشتراط في عقد الزواج" -

زائر العاصمة ـ، دراسة ميدانية في وسط الج" دية للعزوبة العوامل االجتماعية و االقتصا " -

 .و ما جاورها ، كواش دليلة 
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  :  المنهج المتبع -6

إن موضوع أو طبيعة الدراسة كثيرا ما توجه الباحث أو الدارس، و تحدد منهجية   

ل الذي  ، فهو السبياإلنسان المنهج أساسية في جميع العلوم المعروفة من قبل فمسألةالدراسة ، 

 ما يعتبر حقيقة، تقول الفرنسية غرافيتز في هذا إلى أو الحقيقة إلىيوصل الباحث أو المفكر 

 المنهج هو موضوع العمليات الذهنية التي يحاول من خاللها علم من العلوم بلوغ : " الخصوص 

   )1(" ، مع إمكانية دراستها و التأكد من صحتها تالحقائق المتوخا

غايات كل باحث فالمناهج مختلفة ، حيث طبيعة الموضوع تحدد لنا  الختالفو نظرا   

 يفرض علينا االعتماد " تأخر سن الزواج" طبيعة المنهج المالئم للدراسة ، لذا فموضوع دراستنا 

مجموعة من اإلجراءات لقياس : " على المنهج الكمي الذي يعرفه موريس أنجرس كمايلي 

  .)2(" الظواهر 

هي البحوث التي تسمح للباحث بجمع المعلومات بناءا :"  بودون قائال كما يعرفه ريمون  

على مقارنة مجموعة من العناصر ، و تسمح هذه المقارنة فيما بعد بإعطاء الصيغة الرقمية 

   )3(".للظاهرة موضوع الدراسة و التي تساعد الباحث على التحليل 

  7: التقنيات المستعملة في الدراسة  -7

إعتمدنا على تقنية رئيسية و هامة من التقنيات المستعملة في جميع : تبيان إستمارة االس

إذ تفرض على المبحوث التقيد و االلتزام باألسئلة موضوع المعطيات و هي تقنية االستمارة ، 

هي أداة ووسيلة : " البحث فقط دون الخروج عنها، بحيث يعرفها معجم علم االجتماع 

  )4(" .مباشرة تخص المجتمع اإلحصائي المنوي دراسته الستكشاف إجابات محدودة و 

و يتطلب إعداد االستبيان تصميم إستمارة و تجمع بمقتضاها البيانات المطلوبة و تتضمن 

 االستمارة مجموعة من األسئلة تتناول جميع الميادين التي يشتمل عليها الباحث و تعطينا

لباحث، و كلما كانت االستمارة دقيقة توفرت  الالزمة للكشف عن الجوانب التي حددها اإلجابات

  .)5(انات التي يرغب في الحصول عليها لها أسباب النجاح و أمكن الباحث أن يحصل على البي

                                                 
  .101،ص1993ى ، ، مراجعة و إشراف محمد دبس، بيروت ، لبنان الطبعة األول" معجم علم االجتماع: " فريديرك معتوق-1 7

2-Maurice Angers :  « Initration pratique à la méthodologie en science humaines », casbah, university 
d’Alger,1997,P60. 
3- Raymond Boudon :  « Les methods en sociologies », PUF, Paris, 1970 P31 

  278المرجع السابق ص :  فريدريك معتوق -4
 355، ص1997المطبعة الفنية الحديثة ، القاهرة ، " الباسط محمد حسن، أصول البحث اإلجتماعي ،  عبد - 5

. 
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 التي األسئلةنموذج يضم مجموعة من : "و يعترف غريب السيد أحمد االستمارة بأنها  

 إلىن طريق البريد، أو تسلم  بغية الحصول على بيانات معينة ، و قد ترسل عاألفرادتوجه 

 الذين تم إختيارهم كعينة لموضوع الدراسة ليقوموا بتسجيل إجاباتهم على األسئلة األشخاص

   )1(." الواردة و إعادتها ثانية

  :  العينة مواصفاتها -8

إن إختيار الباحث لعينة البحث من أهم الخطوات لنجاح البحث االجتماعي ألنها من   

  .لتي يعتمدها الباحث في دراسته المنهجية ااألسس

و بما أن من الصعب دراسة كل أفراد مجتمع البحث فإننا نختار عينة تكون ممثلة أعمم الدراسة 

و إنه لمن النادر ان تستطيع دراسة مجموعة :" بعدها على كل المجتمع بطريقة عملية و دقيقة 

غرق ذلك وقتا طويال و كلفة سكانية على نحو شامل ، يعني أن تستوجب كل أفرادها عقد يست

  .)2(" باهضة و قد يؤدي بنا إلى أخطاء كثيرة

القيام بدراسة شاملة لجميع مقررات البحث، و لذلك فالبد فيجد الباحث نفسه ال يستطيع   

من وسيلة بديلة يستطيع االعتماد عليها و هي االكتفاء بعدد قليل من هذه المقررات بأخذها في 

صفاتها على المجموع  المتوفرة لديه و يبدأ بدراستها و تعميم اإلمكانيات حدود الوقت و الجهد و

  8)3(. و هذا ما يسمى بطريقة العينة

ا أن إختيار نمط العينة يتم وفق شروط منهجية تفرضها إشكالية و فرضيات البحث ـكم  

 من ، و هي أخذ جزء تمثيلي عمديا"العمدية أو العرضية" و سوف تستعين بطريقة العينة 

  .)4(المجتمع الكلي 

و في هذا النوع من العينات يختار الباحث بعض الحاالت التي يعتقد أنها تمثل المجتمع في " 

   )5(" الجانب الذي يتناوله البحث

 )ذكور،و إناث( تقوم بتوزيع إستمارات بحثنا بطريقة عمدية و ملؤها من طرق الجنسين   

 يبلغون سن متأخرة من الزواج، و نبدأ من متوسط الذين يحققون أغراض دراستنا ، أي الذين

 .2002سن الزواج عند كل من الذكور و اإلناث لسنة 

                                                 
  16، ص2003،دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية، الطبعة األولى "علم االجتماع و دراسة المجتمع : "  غريب السيد أحمد-1
  .19مرجع سابق ، ص / مسعودي أم الخير-2
  . نفس المرجع -3

4- Maurice Angers : OP cit, P 236. 
8 173مرجع سابق ، ص :  زيدان عبد الباقي - 5 
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  . سنة33 سنة ، و الذكور ، إبتداءا من 30 سنة أي 29.6اإلناث إبتداءا من سن   

   :  صعوبات البحث-9

، و قد ميقل مساره أثناء القيام ببحث علإنه من الطبيعي أن يواجه الباحث صعوبات تعر  

تتفاوت درجة هذه الصعوبات حسب نوعية موضوع البحث و حسب الظروف االجتماعية 

  .المعاشة

إلى الظاهرة أوال نقص في المراجع التي تتطرق : و من أهم الصعوبات التي واجتنا هي 

 إلىموضوع دراستنا، و إن وجدت نجدها على شكل فصل من كتاب أو عنوان فرعي ، إضافة 

  . حول ظاهرة تأخر سن الزواج فمعظم الدراسات هي دراسات وصفية نقص الدراسات

أما في البحث الميداني فإن الصعوبات التي واجهتنا أثناء القيام به هو معرفة من هم   

هم و إذا كان غير متزوجين ذلك بطرح السؤال عليهم بمعرفة سنالمتأخرون في سن الزواج، و 

 يشملهم بحثنا و في هذا إحراج بالنسبة لهم ، فمنهم من  الذينأو سن زواجهم لنتمكن من معرفة 

يرفض اإلجابة و منهم من يجيب و يرفض مأل االستمارة و منهم من يتهاون في مأل االستمارة 

  9.األسئلةو التغافل عن بعض 

  

  

                                                 
.  
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  التغير االجتماعي و تأخر سن الزواج : الفصل الثاني 

  

  .  لمحة عن مصطلح التغير االجتماعي-1

  . مفهوم التغير االجتماعي -2

  ".النمو" و " التقدم"و " التطور"  التمييز بين مصطلح -3

  . نظريات التغير االجتماعي و سن الزواج -4

  . عوامل التغير االجتماعي و عالقتها بتأخر سن الزواج-5
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:تمهيـــــد  
 
 

تماشيا مع موضوع دراستنا المتعلقة بتأخر سن الزواج و الذي سوف نتناوله من منظور 
تغيري، سوف نتناول من خالل هذا الفصل التغير االجتماعي، باعتبار أن التغير 

االجتماعي ظاهرة عالمية  معروفة عند كل المجتمعات، ونظرا ألهميتة خصصنا هذا 
من خالله إلى لمحةالفصل حيث تطرقنا   

عن مصطلح التغير االجتماعي و تأخر سن الزواج، كما تم التمييز بين مختلف 
المصطلحات كالتطور التقدم، و النمو باعتبارها مصطلحات متشابهة فيما بينها إلى حد 

كبير حيث كان بعض العلماء  يستعملونها للداللة على مفهوم واحد و يخلطون بينها و بين 
ير االجتماعي بمختلف جوانبه، و أبرزنا أهم نظريات التغير االجتماعي و مصطلح التغ

سن الزواج،و في األخير عرضنا أهم العوامل التي ساهمت باإلضافة إلى العامل 
السياسي، و الثقافي، و التعليمي، و هذا من أجل معرفة أهم التغيرات التي حدثت في سن 

.الزواج  
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  :مصطلح التغير اإلجتماعي لمحة عن -1

 في كل مستويات الوجود، في المادة الحية و في الماء غير الحية ةالتغير ظاهرة موجود  

   )1(. ، و كذلك في الحياة اإلجتماعية

و إن أي تسق إجتماعي يحتوى على نوعين من العمليات ، األولى تعمل على الحفاظ   

و الضبط االجتماعي و نقل اإلرث الثقافي من عليه و ضمان استمراره كالتنشئة االجتماعية، 

  )2(. السلف إلى الخلف، و الثانية تعمل على تبديله و تغييره ، إبتداءا بالتعديل و إنتهاءا بالثروة

و التغير االجتماعي هو من المواضيع المهمة و الصعبة و المشوقة التي يهتم بدراستها   

ة التغير االجتماعي في النصف األول من القرن علم االجتماع، فقد إهتم علم االجتماع بدراس

التاسع عشر عندما قام أوغست كونت و أتباعه بتفسير أسباب و نتائج التغير االجتماعي على 

  .ضوء أحداث الثورة الفرنسية و الثورة الصناعية التي وقعت في إنجلترا قبل أي مجتمع آخر 

إيجاد نظرية خاصة بالتغير حاول علماء االجتماع خالل هذه الفترة من الزمن   

االجتماعي أو الديناميكية االجتماعية تستطيع شرح قوانين حركة المجتمعات، فظهور المجتمع 

الرأسمالي و مارافقه من تقلبات و إضطرابات اجتماعية إنعكس في النمو الحضري، التصنيع، و 

  .)3(يالت االجتماعية للتغيير االنتقال االجتماعي و أعطت القوة و الزخم الكافي لرسم معالم التحل

كما إهتم علماء االجتماع اليوم بدراسة موضوع التغير االجتماعي في المجتمعات   

 كتابه األول W.Ogburn انالمتحضرة، دراسة محددة منهجيا، و هذا منذ أن كتب ويليام أوجبر

لهذه ، و كانت طريقة دراسته 1922 و هذا عام Social changeعن التغير االجتماعي 

الظاهرة طريقة علمية جديدة و الذي يمثل بوضوح موقف الذين يرون أن الثقافة المادية أو 

 بأثر يعترفالتكنولوجيا هي السبب األول في كل التغيرات االجتماعية على الرغم من أنه 

  1.العوامل األخرى و تفاعلها

  

  

  

                                                 
، بيروت دار الطليعة جتماع االشتراكيالتغير االجتماعي بين علم االجتماع البرجوازي و علم اال: "  محمد احمد الزغبي-1 1

  .34، ص 1982/للطباعة و النشر، الطبعة الثالثة
، اإلسكندرية ، دار المعرفة الجامعية ، بدون سنة ، التغير االجتماعي و التنمية في الوطن العربي: "  عادل مختار الهواري-2

  .43ص
  . 190 دينكل ميتشل ، المرجع السابق ، ص -3
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و لذلك تكون االختراعات إن التكنولوجيا تسبب التغير االجتماعي :" و تساندها فيقول   

  )1(" الميكانيكية عوامل علية في التغير االجتماعي 

إنما تنصب أساسا " ، يرى مكيفر أن دراسة التغير االجتماعي انو باإلضافة الى وليام أوجبر

على بحث العالقات االجتماعية التي تكون متوازنا متغير منفصال عن الثقافة التي تجسم نفسها 

   )2(". باقية لمجتمع تتغير عالقاته االجتماعية بإستمرارفي المنتجات ال

 انتربولوجيين األمريكيين الذين قامو من أوائل األMorganو يعتبر لويس مورجان   

بصياغة نظرية في التطور االجتماعي ، و هدف هذه النظرية هو ابرازها ألهمية العوامل 

و قد آمن مورجان بوجود مراحل محددة " كنولوجية في المجتمع و التغيرات التي تجري فيه،الت

للتطور يمر بها االنسان في كل مكان و ترتبط كل هذه المراحل التكنولوجية وفقا لما يذهب إليه 

  .)3(" مورجان بتطور متميز في الدين و األسرة و  التنظيم لسياسي و الملكية

الجتماعي منذ تعتبر هذه الدراسات من أهم الدراسات التي عالجت موضوع التغير ا  

 ، و لذا نجدها تركز إهتمامها األول على المجتمعات المتحضرة و األولىبدايته في القرون 

بإعتبار أن التغير االجتماعي قد ظهر بشكله المعاصر نتيجة " الصناعية على وجه خاص 

ديم للصعوبات التي واجهت نظريات التقدم بمفهومها الفلسفي و نظريات التطور بشكلها الق

 كل إلىلبيولوجي، و كذلك لتغيرات المناخ الفكري فقد برز مصطلح التغير االجتماعي لإلشارة ا

  )4(." صور التباين التاريخي في المجتمعات اإلنسانية

  2.فالمجتمع دائما في حالة تغير مستمر و تختلف درجة التغير من مجتمع آلخر

  

  :  مفهوم التغير اإلجتماعي و تأخر سن الزواج -2 

و هو تحول من حالة إلى أخرى، فكل مجتمع " تغير" التغير لغة مشتقة من فعل إن  

" خاضع إلى عملية التغير كونه عملية ديناميكية تؤثر في السلوكات و األنساق االجتماعية 

  فالتغير االجتماعي ظاهرة جماعية، يمس قطاعا أو مجموعة هامة و يؤثر على نمط أو شروط 

  

                                                 
  .63، ص1965، االسكندرية، دار المعرفة الجامعية ،التغير االجتماعي و التخطيط: غيث محمد عاطف -1 2
  .30 نفس المرجع ، ص -2
ا، ترجمة محمود عوده و آخرون، دار المعرفة ، القاهرة ، الطبعة نظرية علم االجتماع طبيعتها و تطوره:  نيقوال نيماشيف-3

  .90، ص1980السادسة، 
  .44المرجع السابق ، ص عادل مختار الهواري، -4
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  )1(" المؤسسات إلى تحقيقه و في نفس الوقت إلى تفاديهالجماعات وراد والحياة حيث يسعى األف

يتضح لنا من خالل هذا التعريف أن التغير االجتماعي يمثل التغير الملحوظ في أي ظاهرة 

اجتماعية خالل فترة من الزمن، و إلبراز هذا المفهوم أكثر نشير الى ما قدمه محمد عاطف 

حيث يشير مصطلح التغير االجتماعي الى أوضاع جديدة " تماع غيث في كتابه قاموس علم االج

تطرأ على البناء االجتماعي و النظم و العهادات و ادوات المجتمع نتيجة لتشريع أو قاعدة جديدة 

لضبط السلوك أو كنتاج لتغير إما في بناء فرعي معين أو جانب من جوانب الوجود االجتماعي 

   )2("عية أو البيئة الطبيعية أو االجتما

إذن التغير االجتماعي هو حالة تغير تمس ظاهرة معينة أو عدة ظواهر في فترة زمنية معينة ، 

 أوضاع جديدة في المجتمع كما هو الوضع بالنسبة لسن الزواج في المجتمع بروز إلىتؤدي 

  . سن الزواجارتفاع مستمرا و بالتالي بروز ظاهرة ارتفاعاالجزائري، حيث عرف 

 تعريف التغير االجتماعي بأنه كل تحول يحدث في النظم و االتساق و االجهزة كما يمكن  

، كما يتميز )3(...االجتماعية من الناحية المرفولوجية أو الفيزيولوجية خالل فترة زمنية محددة

التغير االجتماعي يالترابط و التداخل فأي تغير يصيب ظاهرة اجتماعية ما يؤدي حتما الى 

رات التي تصيب الحياة االجتماعية و االقتصادية و السياسية و الثقافية بدرجات سلسلة من التغي

مختلفة و متفاوتة، و طبعا هذا التغير ال يحدث صدفة بل هو ناتج لعدة عوامل أدت الى بروزه 

 كما هو الحال بالنسبة لتاخر سن الزواج و التي تعتبر كمؤشر للتغير الناتج عن هذه العوامل 

بعدة عوامل مختلفة من تطور في التكنولوجيا و الوضعية المادية و التطور الثقافي، الذي يتأثر 

و لهذا رأينا أنه من الضروري التطرق إلى بعض عوامل التغير االجتماعي و التي تمس 

موضوعنا بصفة خاصة الحقا، و في آخر هذا العنصر سوف نقوم بإعطاء نعريفا إجرائيا شامال 

  3.ماعي و محددا للتغير االجت

فهو كل تحول ماكروسوسيولوجي أو ميكروسوسيولوجي تجري في زمان ما من تاريخ   

  .المجتمع يؤثر على مختلف بنيانه أو جزء منها نتيجة لعوامل مختلفة أو عوامل محددة

  

  

                                                 
  .107، ص1993دار المعرفة الجامعية ،االسكندرية ،: التغير االجتماعي و التحديث:" سناء الخولي -1 3
  .415قاموس علم االجتماع ، المرجع السابق، ص:  محمد عاطف غيث-2
  .45المرجع السابق ،ص:  عادل مختار الهواري-3
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  " : النمو" و" التقدم"و" التطور" التمييز بين مصطلح -3

م متباينة و هي التطور و التقدم، و النمو  النظريات السوسيولوجية األولى مفاهياستعملت  

و نالحظ على هذه :" و التغير للداللة على مفهوم واحد، إال أن بوتومور يقول حول هذه النقطة 

كانت تختلط في " التقدم"و" النمو" و" التطور"و" التغير"النظريات السوسيولوجية األولى أن مفاهيم 

هوم واحد و كان يحدث في حاالت أخرى أو يفرق  أو يربط الفكر بينها في مفاألحيانبعض 

، لكن معظم )1("  منطقياارتباطاالعلماء بينها، و لكنها كانت تعتبر مصطلحات مرتبطة ببعضها 

علماء االجتماع يرون ضرورة التعريف بين هذه المفاهيم و خصوصا و أنها مفاهيم كثيرة 

  .االنتشار و االستعمال

   Evolution social : مفهوم التطور االجتماعي -1

ير و شالزبيدج نتيجة فيقر روبرت مكيإن مفهوم التطور إكتسب شهرته الحديثة على   

 إلى علم االجتماع عن طريق بعض علماء انتقل و )2(الستخدامه الناجح في ميدان علم الحياة 

الكائن  من المماثلة بن المجتمع و انطالقااالجتماع الذين قاموا على تفسير ظواهر المجتمع 

الحي، إال أن هذه المماثلة لقيت معارضة عند عدد من علماء االجتماع حيث قاموا بالتمييز بين 

 أن التطور االجتماعي يستغرق مدة زمنية باعتبارالتطور البيولوجي و التطور االجتماعي 

درج و يعني مفهوم التطور االجتماعي النمو البطئ المت" ، أخرىإلىأطول لكي ينتقل من مرحلة 

 تحوالت منتظمة و متالحقة، نمو بمراحل مختلفة ترتبط فيها كل مرحلة الحقة إلىالذي يؤدي 

   )3(." بالمرحلة السابقة

أي أن التطور االجتماعي يدل على معنى التقدم التدريجي ،و قد استعمل هذا المفهوم   

تطور ماثل نسر الذي يبأيضا عند بعض العلماء و االنتربولوجيين و من بينهم هريرت س

  4.المجتمع بتطور الكائن العضوي

  

  

  

  
                                                 

  .302، ص1974، القاهرة ،الطبعة الثالثة، ميادين علم االجتماعلجوهري و آخرون محمد ا:، نقال عن   محمد أحمد الزغبي-1 4
  .38 نفس المرجع ، ص-2
  .28،ص1996، دار مجدالوي للنشر و التوزيع، عمان الطبعة الثانية ،التغير االجتماعي بين النظرية و التطبيق: محمد الدقس-3
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أنه مجموعة من التحوالت التي " أيضا التطور االجتماعي على " روشي غي"كما يعرف   

يعرفها المجتمع خالل فترة طويلة أي خالل مرحلة التي تتجاوز حياة جيل واحد أو أيضا خالل 

   )1(. " عدة أجيال

 الحية تنمو بمرور األنواع أن ور العضوي يعني  يمكننا القول أن التطاألخيرو في   

 التطور المجتمعي فيعني أن المجتمعات تنمو مع أماالزمن دون حذف أو استبدال لبنى قديمة، 

أي أن التطور " الزمن و بصورة متزايدة التعقيد و هذا مع حذف و استبدال لبنى قديمة،

استبعد فكرة التخلف االجتماعي التي االجتماعي قد أهمل جانبا مهما في تغير المجتمع حيث 

تنطبق على واقع المجتمعات ، فيكون مصطلح التغير االجتماعي هو األكثر علمية وواقعية لحالة 

  )2( "اإلنسانيةالمجتمعات 

 سن الزواج و بارتفاعكمـا هو الحـال بالنسبة لتأخر سن الزواج فهو تغير نحو السلب   

   5.  تطور ،ظاهرة سن الزواج فنقول تغير و ال نقولاإليجابليس 

  Progrès Social:  مفهوم التقدم االجتماعي -2

" التقدم" و " التطور" ضرورة التفريق بين مفهومين " يرى البعض من علماء االجتماع   

" على أساس أن التطور مسألة موضوعية صرفة، في حين أن التقدم مسألة تقويمية خلقية و ذاتية
 االجتماعي له حكم قيمي و خلفية إيديولوجية أكثر منه تعبير عن إتجاه  أي أن مفهوم التقدم)3(

كأن (ي أعطى له أهمية في معظم التفاسير االجتماعية سسير المجتمع ، و نجد أن التفكير المارك

قدمي أي ماركسي و هذا رجعي أي مخالف لما جاء به ماركس إذن فهو غير تنقول مثال هذا ال

ة  مرحلإلى من مرحلة انتقال بكل تحفظ كون التقدم هو عبارة عن األفكار  هذهنأخذ،لكننا ) متقدم

 أوضاع اجتماعية أفضل ، حيث يستطيع أي بلد إلىجتماعية مزرية أحسن أو من أوضاع ا

ا ـتطوير صناعته و تحسينهادية من خالل ـاعية و االقتصـه االجتمـمعين أن يحسن أوضاع

قد استعمل مصطلح التقدم االجتماعي في أول األمر مراد  للتكنولوجيا الحديثة، و استورداهو 

و ينطوي التقدم على مراحل ارتقائية أي أن كل مرحلة تكون " فالمصطلح التغير االجتماعي 

  )4(."أفضل من حيث الثقافة و القدرة اإلنتاجية، و السيطرة على الطبيعة 

  

                                                 
5 1- Orry Rocher, Le changement Social, Paris, editions H-Mezani samia-H 1968, P17 

  .31المرجع السابق ، ص :  محمد الدقس-2
  .38المرجع السابق، ص :  محمد أحمد الزغبي-3
  .24، 23: المرجع السابق، ص ص: محمد الدقس-4
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فقد كان يعني في " كل مجتمع و يختلف مفهوم التقدم من مجتمع آلخر و هذا حسب ثقافة   

 التحرر من تقاليد العصور الوسطى، ومن األوربيةالقرن الثامن عشر بالنسبة للمجتمعات 

  األمريكية ، و يعني في القرن التاسع عشر بالنسبة للواليات المتحدة األنظمة االستبدادية

ل األمثل للموارد  و الغربية من القارة، و االستغالالنطالق نحو تعمير األجزاء الوسطىا

الطبيعية و هو يعني اليوم بالنسبة للعالم العربي الحرية و إنهاء التبعية و محاربة التخلف بكل 

  )1( "أشكاله من اجل حياة كريمة للمواطن العربي

 إلى أن وضع اوجبرن كتابه األوائلففكرة التقدم كانت سائدة و مسيطرة عند المفكرين   

ل محل التقدم  يح التغير االجتماعيوم مفهفبدأ سابقا ، كما ذكر1922عام " غير االجتماعيالت"

           هما  البعض ، فيدل مفهوم التقدم على التحسن حيث أن المفهومين يختلفان عن بعضاالجتماعي ،

 ،و بالتالي  تقدما أو تخلفا أما مفهوم التغير االجتماعي فقد يكونحالة أحسن منها ،المستمر من 

 المتقدمة منها  يدل على وقائع المجتمعاتالعلمية ألنهاالجتماعي الصبغة   التغير يأخذ مفهوم

هو الحال بالنسبة فة لما والمتخلفة فال توجد مجتمعات متقدمة فقط بل هناك مجتمعات متخل

تقدم ، وسن الزواج الذي حدث فيه تغير وليس   يئراللمجتمعات العربية بما فيها المجتمع الجز

في سن الزواج قد يكون بارتفاع السن أو ذلك  يكون نحو األحسن وال يمكن أن غيرألن التقدم 

  .باالنخفاض

  : Développement Social مفهوم النمو االجتماعي -3

يعني مصطلح النمو بأنه عملية  النضج التدريجي و المستمر للكائن و زيادة حجمه "   

   )2(" الكلي أو أجزائه في سلسلة من المراحل الطبيعية

 اإلنسانلية إرادية مخططة أي من صنع و يختلف مفهوم النمو عن مفهوم التنمية ، فالتنمية عم

يعني في هذه "  ، أما بالنسبة للنمو االجتماعي فهو اإلنسانأما النمو فهو تلقائي ال يتدخل فيه 

جتماعية من  االجتماعية المقررة، و البيئة االاألنماطالحالة نمو السمات الفردية بما يتفق مع 

  6 )3(" ناحية عامة 

  

  

                                                 
  .24المرجع السابق ، ص:  محمد الدقس-1 6
  .31المرجع السابق ، ص :  محمد الدقس -2
  .32 نفس المرجع ، ص -3
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 أخرى إلىإن مفهوم النمو االجتماعي قد يشبه مفهوم التقدم االجتماعي، أي االنتقال من مرحلة 

 مرحلة الشيخوخة، غير أنه أصبح له إلى من مرحلة الطفولة انتقالهكالكائن الحي مثال عند 

  .نمومدلول اقتصادي واسع كأن تقول مجتمع نامي أو في طريق ال

أن : و يختلف مفهوم النمو االجتماعي بدوره عن النمو االجتماعي في عدة جوانب من بينها

 فهو على العكس من ذلك يكون سريعا و تدريجيا، أما التغير االجتماعي ببطءالنمو يسير 

 ةـ ال يتدخل فيها، أما التغير فهو عملية موجهاإلنسـان أن النمو عملية تلقائية أي إلىباإلضافة 

كما يغلب على النمو االجتماعي التغير الكمي أي الجانب المادي من المجتمع أما و مقصودة، 

 فهذا االختالف يبدو ارتفاعهالتغير يغلب عليه الجانب المعنوي كالتغير في سن الزواج و 

 أن التغير االجتماعي عملية ديناميكية خاصة بالمجتمع، أما النمو فيتعلق باعتبارواضحا بينها 

  .الجانب المادي للمجتمع أي الجوانب االقتصادية و هذا نظرا لطبيعة عملية النمو و خصائصهاب

  

  : نظريات التغير االجتماعي و سن الزواج-4

 ترستماعي من بينها نظريات كونت، وسب نظريات في تفسير التغير االجعدةلقد ظهرت   

زة للنظريات التطورية في أنها و ماركس، و سميت بالنظرية التطورية و ترتكز السمات الممي

 إلىتؤكد على التطور االرتقائي من األشكال الدنيا إلى األعلى أي الحضارات ترتقي من التخلف 

بأنه محصلة النمو الفكري لإلنسان، و قد "حالة التقدم و تفسر نظرية كونت التغير االجتماعي 

 إلىليب الفكر الالهوتي الديني بأنها االرتقاء من أسا) قانون المراحل الثالث( صاغها في 

و يصاحب دائما هذا التقدم تغير في النظم  )1(.." .ميتافيزيقي إلى األسلوب الوضعي األسلوب ال

االجتماعية و االقتصادية و الثقافية و هذا ما نلمسه بالنسبة لسن الزواج عند الشباب الجزائري 

 سن إلى الشباب زواجهم إرجاءت في فالتغير الفكري عبر هذه المراحل السابقة الذكر ساهم

  7. ةمتأخر

سر في التغير االجتماعي فكانت أدق نوع ما من نظرية كونت، ألنها نأما نظرية سب  

غير أن تحليله للتغير االجتماعي يعتمد في النهاية على نظرية " كانت مبنية على بيانات أمبريقية

 شامال من حالة انتقاالأن هناك في التطور الشامل و التي ترى ) رفضت منذ وقت طويل( 

   )2(). ال تجانس محدد و مستقر(  حالة إلى) تجانس مطلق و غير مستمر(

                                                 
  .350، ص 1995التغير االجتماعي، دار المعرفة الجامعية، بدون مدينة، :  محمد الجوهري، علياء شكري، علي ليلة-1 7
  .351 نفس المرجع ، ص-2
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 العامل المادي للمجتمع بإعتباره المحرك إلى أسباب التغير االجتماعي سكما يرجع مارك  

ا هو كم حدوث تغيرات متعاقبة في جوانب المجتمع إلى لكل عملية تغير، و التي تؤدي األساسي

 ، ارتفع سن الزواج و غيرهاسن الزواج، عندما ارتفعت تكاليف الزواج من مهر الحال بالنسبة ل

  .عند الشباب الجزائري

 العامل  الديني باعتباره المحرك إلىو هناك من يرجع أسباب التغير االجتماعي   

 التغير إلىي  للتغير االجتماعي، و يؤكد البعض اآلخر على وجود عوامل مختلفة تؤداألساسي

حيث يجمعون بين العوامل المادية و الالمادية في " سوروكين"و " ناأوجبر"االجتماعي مثل 

ن أن التغيرات التي افيعتبر أوجبر"  سرعة كل عامل على اآلخر اختالفإحداث التغيير مع 

   )1(."فيتحدث في الثقافة المادية تكون أسرع تغيرا من الثقافة الالمادية و لذا يحدث تخلف ثقا

 جزئين، بل البد إلىبينما سوروكين يعترض هذه الفكرة و يعمل على عدم تقسيم الثقافة   

 النظرية التطورية لكونت و النظرية إلى باإلضافةمن تساند أجزاء الثقافة و عدم فصلها 

و الفكرة " الماركسية لماركس، نجد النظرية الوظيفية و التي ترتبط أساسا بأعمال دوركايم

 المختلفة للبناء االجتماعي تعتمد على بعضها داخليا و من ثمة األجزاء فيها هي أن ساسيةاأل

ي ـ المجتمع على أنه نسق للتوازن الوظيفإلـى فالوظيفة تنظر )2("  حد ما تتوازن ذاتياإلىفهي 

 بالتالي  توتر النسق االجتماعي ككل، وإلىو أي خلل أو توتر في وظيفة معينة تؤدي حتما 

  8. توتر النظام السائد في المجتمعإلىتؤدي 

نالحظ من خالل النظريات التي تطرقنا إليها أنها ساهمت و لو بقدر بسيط في إبراز   

  .عملية التغير االجتماعي و تحديد عوامله التي سوف نتطرق إليها الحقا

 
  : عوامل التغير االجتماعي و ارتفاع سن الزواج -5

 منذ نشأتها حتى اإلنسانية االجتماعي من السمات التي عرفتها المجتمعات إذا كان التغير  

طة بعضويتها و الالزمة لبقاء النوع البشري، فإن الواقع يومنا هذا بل أصبح من السن المرتب

 و العالقات إضافة كمية أو إقصاء األنماطأثبت بأن عملية التغير مجرد إضافة بعض المعايير و 

 و التعديل الكيفي في جوانب ثقافية متنوعة  اإلضافةل هي عملية يراعي فيها جانب منها فقط، ب

  بجملة من التحوالت التي قد تحدث في و لذا يرتبط التغير االجتماعي في كثير من األحيان 

                                                 
 .46المرجع السابق، ص :  عادل مختار الهواري -1 8
  62ص : نفس المرجع -2
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 التي تؤثر اإلنسانيـةوع مرتبط باألبعاد ـ ، و مادام هذا الموضاإلنسانيةاط الحياة ـمختلف أنم

 بعض منها و التي لها دور حاسم في عملية التغير إلىامل أخرى، يجب اإلشارة و تتأثر بعو

  . و بشكل خاص في إرتفاع سن الزواج )1(.االجتماعي 

  ) :الجغرافي ( يالعامل البيئ: أوال 

اخ ـ و نعني بها المن)2(. اإلنسانو تشمل جميع الظواهر الفيزيائية التي ليست من صنع   

و أي تغير في ظواهر البيئة هو بفعل عوامل طبيعية مثل الخ ...ة و الطبوغرافيا و الترب

   . أي دخل فيهالإلنسانالزالزل ، و البراكين ، أي ليس 

 و المجتمع اإلنسانو أثبتت الدراسات األنتربولوجية أهمية هذا العامل في تشكيل حياة   

 هو اإلنسانيةر تلك الحياة  أن تغياعتبار، يالمورفولوجمنذ فجر التاريخ خاصة جانبه الثقافي و 

اعل ـ مع بيئته مما أدى إلى إحداث آليات تتجدد من خاللها طبيعة التفاإلنساناستمرار و تفاعل 

  )3(.األفكارو التمازج بين أنماط النظم االجتماعية و بين العالقات و القيم ، و 

عوامل و قد يؤدي التعديل في الظروف في الجغرافية إلى فرض تغيرات في أحد ال  

ة صناعية فإن حجمها يصبح المهمة و لذلك فإن العائلة العاملة في الزراعة إذا هاجرت إلى مدين

الريفية التقليدية و تظهر حياة المدينة ، و بالتالي تتبعها تغيرات ، و بالتالي تتفكك الحياة )4(أصغر

ن الزواج فالبيئة إجتماعية في مختلف مجاالت الحياة و منها الزواج، و بصفة خاصة ارتفاع س

اعية ـاة االجتمـي الحيـي و تؤثر فـا الواضح في عملية التغير االجتماعـالطبيعية لها أثره

  .و الثقافية للفرد

و من رواد هذا االتجاه إبن خلدون ، موتتسكيو، لوبالي، و المؤرخ االنجليزي أورلوند   

  9. عملية التغير االجتماعيتوينيي و غيرهم كثيرون ممن أدركوا دور البيئة الجغرافية في

 العامل البيئي يلعب دور في تفسير عملية التغير االجتماعي إال أنه أنرغم أننا الحظنا   

ليس العامل الوحيد، و ليس كافيا في صنع و تفسير التغير، لهذا سوف نتطرق إلى عوامل 

  .أخرى مهمة تقوم بدورها على تفسير عملية التغير االجتماعي

  
                                                 

-2005، جامعة الجزائر،2، الجزء األول العددجتماعيةسلسلة الوصل ، التغيرات األسرية و التغيرات اال:  دالسي أمحمد-1 9
  .37 ، ص 2006
  .195 ،ص-1989 ، دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية دراسات في علم االجتماع التطبيقي:  محمد عاطف  غيث-2
  .37نفس المرجع ، ص :  دالسي أمحمد-3
  .195نفس المرجع ، ص :  محمد عاطف غيث-4
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  :امل االقتصادي الع: ثانيا

هامة في تفسير ظواهر التغير االجتماعي العوامل اليعتبر العامل االقتصادي من بين   

 االجتماعي تجعل األفراد يدخلون في عالقات محددة  تلك اإلنتاجأن عملية : "حيث يرى ماركس

ية العالقات بغض النظر عن إرادتهم و هي تطابق مرحلة معينة من مراحل تطور القوى الماد

   )1(. لإلنتاج

فالعامل االقتصادي يعمل على تفسير التغير االجتماعي عن طريق البناء االقتصادي   

للمجتمع ، أي تأثير المجال المادي على المجال االجتماعي ، بمعنى أن العامل االقتصادي يتحكم 

يتكون أساسا من و هذا العامل " في الحياة االجتماعية و السياسية و الفكرية لألفراد و المجتمع 

 الذي يعني العالقات التي ينبغي على لإلنتاجالوسائل التكنولوجية، و يحدد التنظيم االجتماعي 

   )2(". اإلنسانيةالناس الدخول فيها و تنمو العالقات مستقلة عن اإلرادة 

و حسب كارل ماركس البناء التحتي أي البناء االقتصادي هو الذي يحدد و يشكل البناء   

ي أي بشكل مختلف التنظيمات الموجودة في المجتمع من سياسة و أخالق و قانون أي الفوق

  .بشكل البناء االجتماعي ككل

 التغير في البناء االجتماعي و نقصد إلىفالبناء االقتصادي هو الذي يتم أوال ثم يؤدي   

  .الخ...بالعامل االقتصادي طبيعة العامل ، مصدر الدخل، و السلع

أي تغير في االقتصاد أو أي تغير في الدخل "  و األسرتعتبر ضرورية عند معظم فهذه العوامل 

  )3(" . األسريةاألنماط أو األسرةيمكن أن يؤثر في 

 نطاق النسق االقتصادي من خالل اتسعو يقول وليام جود في هذا الصدد أنه كلما   

 قيام إلىو يظهر هناك ميل التصنيع تضعف روابط القرابة الممتدة و تتفكك أنماط وحدات البدنة 

  )4(".شكل من أشكال النسق الزوجي 

في أي بلد يؤدي إلى إرتفاع سن نتعاش االقتصاد كما يتضح أيضا في سن الزواج فإ  

  10.الزواج في تلك البلد ال محال 

  

  

                                                 
  .59 المرجع السابق ، ص : عادل مختار الهواري-1 10
  130 ، المرجع السابق ، ص االسرة و الحياة العائلية:  سناء الخولي -2
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ا و في الزواج ـاق األسرة و خارجهـإذن رغم كل هذه التغيرات التي تحدث داخل نط  

راء هذا العامل ، و رغم أن معظم علماء االجتماع يعتقدون أن العامل و سن الزواج من ج

، إال أنه ال يعتبر العامل االجتماعية التي تحدث في المجتمعاالقتصادي وراء كل التغيرات 

  .الوحيد المفسر لظاهرة التغير االجتماعي

  :العامل التكنولوجي : ثالثا

 التعريف أوال بالتكنولوجيا أو التقنية هي  بنابجدر العامل التكنولوجي إلىقبل التطرق   

  )1(". المهارة في تطبيق معلومات حسب عمل متواضع إلنجاز مشاريع معينة"

 التكنولوجيا وتأتيف معين ، سائل تقنية تستخدم من اجل بلوغ هدو هي عبارة عن و  

هدافهم، كما  لرغبات األفراد و حاجاتهم و التقليل من جهدهم ،و هذا من أجل تحقيق أاستجابة

و هذا تعمل التكنولوجيا في التخفيف من أتعاب الفرد فتتيح له ظروفا مناسبة لراحته و سعادته، 

المجتمعات خاصة المجتمعات اإلنسانية   ، فللتقدم أثر كبير علىمن جراء التقدم التكنولوجي

ة تتمثل في ـاصرة عدة تغيرات تكنولوجيـي القرون المعـات فـحيث شهدت المجتمع

ها من أجل تخفيف أعباء لمية كاآلالت و تطورها و استخدامات و االختراعات العـاالكتشاف

العمل عن اإلنسان ،و التي أدت إلى تغيرات جذرية لم تكن موجودة من قبل في جميع ميادين 

فتغير نظام القيم " ، و طب، و كيمياء و حتى في أساليب الحياة  من صناعة، وزراعةالحياة

و ظهور قيم و عادات و تقاليد و عالقات اجتماعية جديدة استدعتها التكنولوجية بصورة عامة 

، و بالتالي ترتب عليه تغيرات  عالم الشغلاقتحامهامن المنزل و  المرأة كخروج )2(".الحديثة

أساسية متعلقة باألسرة ، كتغير وظيفة و دور المرأة بعد أن كانت وظيفتها محصورة في رعاية 

، و بالتالي أصبح لديها قرارات تمارسها اليوم تماثل الرجل في أدوارهنه أصبحت المنزل و شؤو

و خصوصا المتعلقة بحياتها كالزواج و االختيار المناسب لشريك حياتها ، و قرارها متى تتزوج 

و في أي سن، و قد ساهمت أيضا  التكنولوجيا في إحداث تغيرات داخل األسرة كتقليص حجمها  

بنائها و بالتالي تفقد مميزاتها ووظائفها غير أنها بنظامها ل تدريجيا و يتفكك و بالتالي تنح

، إال أن كل هذه التغيرات في القيم ل مكان لممارسة العالقات الجنسيةالحالي هي أفض

 أخرى ال تقل أهمية عن العامل ولوجية فحسب، و إنما هناك عواملاالجتماعية ليست وليدة التكن

  11 .ما سوف توضحه الحقاالتكنولوجي و هذا 

                                                 
  .113 محمد الدقس ، المرجع السابق ، ص -1 11
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  : العامل الثقافي : رابعا 

إن الثقافة تختلف بإختالف المجتمعات و بتعدد تعاريفها و خصائصها ، فبإختالف الثقافة   

كما ". تختلف القيم و العادات و األفكار و غيرها و التي تعتبر من ميكانيزمات التغير االجتماعي

جتماعية بما ينتج عنها من صراع فكري بين الفئات المختلفة أن الثقافة تعتبر عامال للمنافسة اال

، و يحتوي العامل الثقافي على ثالث )1("  جديداجتماعيتغير  حدوث إلىفي المجتمع مما يؤدي 

   )2(:  تفسر عملية التغير هي اتجاهات

  . نظرية االنتشار الثقافي -1  

  . نظرية االرتباط الثقافي-2  

  12.  ثقافية نظرية المتناقضات ال-3  

  :  نظرية اإلنتشار الثقافي -1

 عامل االنتشار و تميز هذه إلىو نقصد هنا باالنتشار الثقافي أن التغير الثقافي يرجع   

النظرية بين إنتقال التراث و إنتشاره، فيعني األول االنتقال اثقافي عبر األجيال داخل المجتمع 

  .آخر،أما الثاني إنتقال سمات ثقافية من مجتمع إلى 

و ترجع هذه النظرية التغيرات التي تحدث في المجتمع إنما تأتي نتيجة إستعارة سمات   

حدث في  ثقافية من مجتمع ثان عن طريق الهجرة أو االستعمال أو الثورة و غيرها، كما

ة ـي أثار كبيرة مثل اللغـراء الثورة ،حيث خلف االستعمار الفرنسـالمجتمع الجزائري من ج

  .الخ...و الهجرة،

  : الثقافي االرتباط نظرية -2

و هي ترى أن التغير "  عوامل داخلية في المجتمع إلىترجع هذه النظرية التغير الثقافي   

 أي أن التغير االجتماعي )3("االجتماعي يأتي من العناصر الكائنة في المجتمع و ليس من خارجه

الواحد، و ال يأتي من خارج يحدث نتيجة إختالف أو صراع في القيم بين أفراد المجتمع 

اء في مختلف نظم الحياة كالزواج ـالمجتمع، كالصراع الذي يحدث بين جيل اآلباء و جيل األبن

  .و تغير عاداته من جيل اآلباء إلى جيل األبناء

  

                                                 
  146المرجع السابق ، :  محمد الدقس -1 12
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  :  نظرية الصراع الثقافي -3

ذه إن التناقض في نظرية الصراع الثقافي يتبع من داخل المجتمع و يؤدي إزالة ه  

أي يتم حسم الصراع بأنها جانب من العناصر الثقافية " التناقضات الى تغيرات إجتماعية فيه 

لحساب عنصر آخر، و يكون ذلك إما بإستبدال عناصر جديدة ، و إما بتنمية العنصر الغالب في 

 مثال  تغير داخل الثقافة أي أن التصادم بين القيمإلىالثقافة، و في كلتا الحالتين يؤدي األمر 

  13 )1(".  التغير في نهاية األمرإلىيؤدي 

في المادية التاريخية حيث يؤكد أن تاريخ المجتمعات و هذا ما يوضحه كارل ماركس   

على التناقض، و يؤدي إلى خلق مبني على تاريخ الصراع بين الطبقات ، و هو صراع مبني 

 نشوء نظام إجتماعي إلىدتهم نظم جديدة في المجتمع، فقد أدى الصراع بين عبيد األرض و سا

جديد و هو النظام الرأسمالي، إذن الصراع في األفكار أو القيم داخل المجتمع يؤدي إلى تبني 

  .عادات جديدة و هذا ما حدث بالنسبة لسن الزواج حيث وقع إرتفاع في سن الزواج

هناك ذا العامل  هإلىإذن يعتبر العامل الثقافي عامل أساسي و مهم في إحداث التغير إلضافة 

  .عامل ال يقل أهمية عنه و هو العامل السياسي

  : العامل السياسي، االيديولوجي: خامسا

يلتقي العامل السياسي و العامل اإليديولوجي فيما يمكن تسميته بدور العامل الذاتي في   

   .)2() في مقابل العامل الموضوعي( التطور االجتماعي 

ديولوجيات من خالل طبقة إجتماعية معينة أو حزب أي فرض مختلف السلطات و االي  

إن األهمية . " معين، أي فرض إيديولوجيتها على المجتمع ككل من خالل موقعها السياسي

ئي،و المسموع رالم(بأشكاله وصوره المختلفة ) اإلعالم(التي توليها مختلف الدول لقضية البالغة 

و كذلك لة للمؤسسات المختصة بهذه العملية ، و تخصيص المبالغ الطائ)تمقروء، و الصامو ال

  ).الخ...أي وزارات اإلعالم و الثقافة، و التربية ، والتعليم (بعمليات التنشئة االجتماعية 

 سواء بالمحافظة على )3(".في عملية التغير االجتماعي" الوعي"إن هو إال إعتراف بأهمية دور 

   و إستبدالها بأوضاع جديدة ،تختلف عن تلك ضاعاألو القائمة و السائدة أو تغيير تلك األوضاع
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 لعب دور كبير في تغيير قيم و أفكار األشخاص في فاإلعالمالتي كانت موجودة في السابق 

  . المجتمع

 سن الزواج بارتفاعرات تغير سن الزواج لدى الشباب و الشابات ـو من بين هذه التغي  

، و كذا األزمات التي يعيشها المجتمع  و العملإلى ما بعد التخرج سن متأخرة، إلىو تأجيله 

  .الجزائري من أزمة السكن و البطالة المنتشرة بصفة مهولة 

  )1(: العامل التعليمي : سادسا

 إلىأصبح التعليم نشاطا رسميا يؤثر في المجتمع كما يتأثر به، حيث أدى هذا العامل   

إدماجهم في عملية التنمية االقتصادية وجود و فتح فروع تعليمية متخصصة للجنسين و بالتالي 

 من إمكانية التعليم من المرحلة االبتدائية األفرادللبالد، أي أن المجتمع الصناعي الحديث مكن 

نصب عمل، و هذا ما أثر على تغير المكانة  المرحلة الجامعية ، و بالتالي الحصول على مإلى

كانا ال يملكان أي سلطة عائلية و بعد االجتماعية عند كل من الرجل و المرأة ، فبعد أن 

خضوعهم للسيطرة الوالدية أصبحوا اليوم أكثر تحررا في تصرفاتهم، و لكن في حدود ما تمليه 

عليهم العادات و التقاليد، و خصوصا في قراراتهم الخاصة بالزواج، حيث أصبحوا يختارون 

االختيار من داخل البيئة شريك حياتهم بأنفسهم دون تدخل األهل و كثيرا ما يكون هذا 

االجتماعية الجديدة التي يعيشونها سواء من خالل مجاالت الدراسة كالثانويات و الجامعات أو 

من خالل مجاالت العمل، أو حتى من خالل األحياء السكانية، التي يعيشون فيها ، و قد صاحب 

ألفراد يتزوجون في سن مبكرة هذا التغير الناتج عن التعليم التأخر في سن الزواج فبعد أن كان ا

 الزواج إلى تغير نظر األشخاص إلىجدا أصبحوا اليوم يتزوجون في سن متأخرة و هذا يرجع 

  .و خصوصا بعد إكتسابهم ثقافة معينة

عبر  تباين في سن الزواج إلىإذن كل تلك العوامل أثرت في سن الزواج بحيث أدت   

  .ل عنهالزمن بحيث عرف تأخر بالغا ال يمكن أن تغف

القول أن التغير االجتماعي يحدث نتيجة تداخل مجموعة من العوامل تتفاعل مع و خالصة 

بعضها البعض ، و تؤدي بدورها إلى تغيرات عديدة خاصة بالزواج خاصة بما فيها إرتفاع سن 

  .الزواج
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  السن عند الزواج : الفصل الثالث 

  

  . السن عند الزواج في بعض مناطق العالم -1

  . سن الزواج في األسرة العربية-2

  . السن عند الزواج في الجزائر-3

  . موقف الدين من تأخر سن الزواج-4

  . الحلول المقترحة للقضاء على ظاهرة تأخر سن الزواج-5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



              السن عند الزواج              السن عند الزواج              السن عند الزواج              السن عند الزواج                                         :                                               :                                               :                                               :                                               الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث  

 37 

 
 

:تمهيـــــد  
 
 

سوف نتطرق في هذا الفصل إلى السن عند الزواج، باعتباره يعرف ارتفاعا 
ملحوظا في كل المجتمعات بصفة عامة و في مجتمعنا بصفة خاصة، حيث 

تطرقنا إلى السن عند الزواج في بعض مناطق العالم، ثم إلى سن الزواج في 
 إلى موقف الدين من تأخر سن األسرة العربية، و أيضا في الجزائر، كما تطرقنا

الزواج، فرأينا موقف كل من الديانة اليهودية و المسيحية، و في الشريعة 
.اإلسالمية  

و في األخير قمنا بعرض الحلول المقترحة للقضاء على ظاهرة تأخر سن 
. الزواج  
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زواج عند دخوله معترك من التساؤالت المطروحة في المجتمع ،هل ينبغي على الشاب ال  

الحياة، أي عند بلوغه السن التي يحق له فيها الزواج و يجعل زوجته تشاركه أعباء الحياة أم 

 غاية بناء مستقبله المادي و تحسين مركزه االجتماعي كحصوله على عمل و سكن إلىتأخيره 

  . و الكمالية و بعدها يتزوج؟الضروريةمستقل و كل الحاجيات 

باحثين أن سبب المفاسد الموجودة في المجتمعات العربية خاصة في المدن، هو و يرى بعض ال

الفرق في المسافة الموجودة بين السن التي تكون فيها الشاب مؤهل للزواج و التي تقع في حدود 

  . سنة تقريبا20

ة ـة الظروف االقتصاديـة نتيجـق الحضريـي المناطـر سن الزواج فـو يعتبر تأخ  

و أمام هذين الرأين .  الموجودة في المدناألخالقيةة و راء كثير من االنحرافات و االجتماعي

  .صلح له ؟ المتناقضين يبقى الشاب حائرا و ال يدري أيهم أ

  

  :  السن عند الزواج في بعض مناطق العالم -1

أن السن عند الزواج يرتفع كلما كانت هناك  William Goodترى فرضية وليام غود   

 كلما تقدمت مرحلة انخفضيعية متطورة، لكنه لوحظ العكس، فالسن عند الزواج مرحلة تصن

 في عدد الزيجات المرتبة من قبل انخفاض المرحلة التصنيعية لوحظ إنطاقالتصنيع، فمنع 

ا األهل على األهل ، و هذا راجع إلى تحرر األفراد من القيود االجتماعية التي كان يفرضه

و ة ور الصناعـ في متوسط السن عند الزواج، ثم تطارتفاعأيضا نها  عم، و التي إنجرـأبنائه

 في مستوى المعيشة ، فكل هذه العوامل أحدثت تغيرات في ارتفاعتحسن في مستوى األجور، و 

نمط الزواج، حيث طورت الزواج الحر الذي جعل للشباب مجال متسع من الحرية في إختيار 

  1 )1(. سط السن عند الزواج في متوانخفاضالقرين، و الذي صاحبه 

فقد تبينت الدراسات التي أجريت في هذا الموضوع بالواليات المتحدة األمريكية أن السن   

 ألن مرحلة التصنيع كانت في مرحلة 1910المتوسط للزواج بدأ ينخفض إبتداءا من سنة 

  اية ـ غإلىع ـن المتوسط للزواج كان يرتفـ أين كان الس انـمتقدمة، عكس ما لوحظ في الياب

  

  

                                                 
  .22، ص1981، دار النهضة العربية ، بيروت، األسرة و مشكالتها محمود حسن، -1 1
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ة التصنيعية في هذا البلد، و تدعم مرحلة ـ بنمو الحركارتبطت، هذه الفترة 1940ة ـسن

التصنيع في اليابان و نموها بدأ السن المتوسط للزواج في االنخفاض إبتداءا من منتصف القرن 

   )1(العشرين 

 بداية ارتفاعا يسجل أما في منطقة جنوب آسيا فقد بدأ في الهند متوسط السن عند الزواج  

 لوحظ أن هناك إرتفاع 1972من الثالثينات ، و بعد التعداد السكاني الذي أجري في سنة 

محسوس في متوسط السن عند الزواج لكال الجنسين، وفسر هذا بالسياسة الديمغرافية التي 

يعية وضعتها الهند و التي شجعت الشباب على تأخير سن الزواج، و هذا رغم المرحلة التصن

 و التي كان بإمكانها توجيه سن الزواج نحو االنخفاض كما حدث في أتذاكالتي شهدتها الهند 

   )2(.الواليات المتحدة األمريكية و اليابان

لقد دخلت الدول الغربية اليوم المرحلة الثالثة فيما يخص متوسط السن عند الزواج، فهذا   

 أن متوسط 1975في سنة  لوحظ األمريكيةحدة  ، ففي الواليات المتاالرتفاعالسن يميل نحو 

 سنة بالنسبة للنساء 26 سنة بالنسبة للنساء البيض و 23 سنة الى 21السن عند الزواج إنتقل من 

السود، و فسر هذا االرتفاع على الزواجية نتيجة إرتفاع في عدد الفتيات األمريكيات العازبات  

بينما ) %35.8( بـ 1970ر نسبة العزاب سنة كانت تقد)  سنة 24-20( ففي الفئة العمرية 

  2 )3() .%23 (إلىلتنتقل )  %10.5( بـ 1982قدرت هذه النسبة سنة 

 العدد الكبير من الفتيات اللواتي بلغن سن إلىمن الناحية الديمغرافية فسرت هذه الظاهرة   

رق متوسط السن الزواج قبل الشباب ، فهؤالء النساء يبلغن سن الزواج قبل الرجال نتيجة لفا

 1960ذلك إلرتفاع عدد الفتيات الجامعيات الذي تضاعف ثالث مرات من سنة عند الزواج، و ك

 و كذلك التطور 1972 سنة 3500000 إلى 1960 في سنة 1200000 ليقفز من 1972 إلى

 ، و ظهور الحركات النسوية الالتي كانت تنادي بإعطاء األمريكيةالمهني الذي عرفته المرأة 

  .ال أوسع من الحرية للمرأة مج

يمكن القول أنه في الدول الصناعية سبب إرتفاع السن عند الزواج يكمن في فقدان   

الزواج أهميته و جاذبيته و كذلك من خالل ظهور نمط جديد من الحياة الزوجية و هو العيش 

   و هذا ) Union Libre( الحر في منزل واحد بين الرجل و المرأة دون أي عقد زواج يربطهما 

                                                 
2 1- A Michel, Sociologie de la famille et de Mariage, PUF, France, 1986,P 167. 
  2- Ibid, P 167. 
  3- Ibid , P 167. 
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النمو من الحياة جاء نتيجة تطور المجتمع و ظهور أفكار جديدة تشجع على هذا النمط من الحياة 

الزوجية ، كما أنه نتيجة أيضا لخوف النساء المتعلمات و المثقفات من الزواج الشرعي الذي 

ما كن يجعلهن في وضعية ضعيفة مقارنة بالرجال، و يجعلهن يعتمدن أسلوب حياة يختلف ع

  .عليه

أما في الواليات المتحدة األمريكية ، فإن الوضعية المهنية تعتبر الذي يميز إختالف السن   

عند الزواج، فكلما كانت الوضعية المهنية متدنية كلما كان الزواج مبكرا، هذه الفرضية بينت أن 

قدرتهم القيام الزواج يمثل عند الشباب األمريكي الذي ال يملك مؤهالت مهنية تعويضا لعدم 

   )1(.بأداء دور فعال في الميدان المهني

وى السن عند الزواج ـلم يكن هنالك تأثرا بالنسبة للرجال في مستا فإذا ـا في فرنسـأم  

و عالقته بالوضعية المهنية ، فإن ما يمكن مالحظته عند النساء هو تأخر السن عند الزواج فهذا 

 سنة 23المهني عند النساء، فمتوسط السن عند الزواج يبلغ التأخر يرتفع كلما إرتفعنا في السلم 

سنة 24 سنة عند اإلطارات المتوسطة و 23.7 سنة عند الموظفات،23.2عند النساء العامالت ، 

   )2(.عند اإلطارات السامية 

و كذلك متوسط السن يرتفع كلما كان للمرأة مستوى تعليمي عال، فقد بين التعداد   

، أن الفرنسيات اللواتي ليست لديهن شهادات مدرية متزوجات 1982 سنة السكاني الذي أجري

 سنة ، بينما يبلغ 23.9عند الزواج من رجال يمارسون أعمال حرة، و يبلغ متوسط عمرهن 

 سنة بالنسبة لمن يحملن شهادات جامعية و متزوجات من أشخاص من نفس الفئة 25.5

  .السوسيومهنية

 تؤثر أيضا على السن عند الزواج ، ففي فرنسا كان الزواج كما أن االختالفات الجهوية  

يحدث في سن مبكرة في المناطق الحضرية ، بينما أصبح يحدث اليوم تقريبا في نفس السن 

  3 )3(.مقارنة اليوم بين المناطق الحضرية و الريفية

 ال إن هذه الظواهر تبين أن هناك عوامل مختلفة تؤثر على السن عند الزواج و لكنها  

تؤثر بصفة متشابهة عبر المكان و الزمان ، فالتطور الصناعي يؤثر حسب درجة إزدهارها 

  الذي ال يمكن أن يكون بنفس الوتيرة في مختلف البلدان و في نفس المرحلة ، كما أنه يخضع 

                                                 
3 1- Ibid, P 169. 
  2- Louis Roussel, Le mariage dans la société française, PUF, Paris PP : 68-69. 
  3- Pirre Lougone, Le mariage en question, Population et société , septembre 1976, P94. 
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إقتصادية التي لعبت في الماضي و ال تزال تلعب اليوم دورا في تحديد السن عند لعوامل 

ما أنه يتأثر أيضا بالعوامل الثقافية التي تحدثها على مستوى الذهنيات فيما يتعلق الزواج، ك

  . بالسن عند الزواج، و التي تبحث عن نمط حياة جديد

  

  :  العربية األسرة سن الزواج في -2

 سن البلوغ و مع ذلك فإن إلىمن التقاليد العربية ان الفتاة ينبغي أن تتزوج عندما تصل   

رة ـال تقاس بالسنين، و قد كانت الفتاة في الماضي تتزوج في السن التاسعة و العاشهذه الحالة 

و من الناحية الواقعية ال توجد إجراءات شرعية تمنع مثل هذا الزواج، و لكن يأتي االلتباس 

  . عقد الزواج و الزفاف الفعلي الذي يتم بعد فترة مالئمةاحتفاالتنتيجة الخلط بين 

 13 أو 12في مصر، أن كثير من النساء كن يتزوجن في سن ) LANE(و قد الحظ   

 أن البلوغ يأتي مبكرا في المناطق الجنوبية الحارة، و الواقع أن النسق اعتقدمن أعمارهن و قد 

الذي يسمح بالزواج قبل سن البلوغ مباشرة أو في مطلع سنوات المراهقة يالءم كلية نفس النسق 

على االختيار الحر للذكور، فالكبار يعملون أوال على أبعاد الفتاة الذي يجعل للكبار سلطة كبيرة 

أو الفتى عن االختالط بأفراد آخرين من الجنس اآلخر حتى ال تنشأ عالقة ينبذها المجتمع، ثم 

الفتاة أو الخطيب عواطف مستقلة أو  إجراءات الزواج في سن تتوفر فيه اتخاذيقدمون على 

 مستقلة تسمح له بمعارضة مثل هذه القرارات ، و لذلك فإن يةاقتصاد و اجتماعيةإمكانيات 

إجراء ترتيبات الزواج في سن مبكرة بقدر ما تسمح به الظروف إنما هو لمصلحة الكبار الذين 

  )1(.يرغبون بالتمسك بالنسق التقليدي لألسرة

ما و من ناحية أخرى فإن والد الفتاة يحصل عند زواجها على بعض السلع و المال بين  

و سداد  يكفي لالحتفال بمراسيم الزفاف مالئمايتحتم على والد الشاب أن يدخل و يوفر ماال 

مهـر العـروس، و نتيجـة لذلك من المحتمل أن يتأخـر زواج االبن بالنسبـة لزواج البنت 

و باإلضافة إلى ذلك نالحظ وجود نفور من وجود فروق واسعة بين سن الشريكين ، و يسود 

 البهجة و السرور ، و لذلك إلى نوع من اإلحساس بأن الزواج من فتاة صغيرة يؤدي في الواقع

يستطيع الشاب االنتظار و تتوفر له فرص واسعة لالختيار عندما يقر أبوه نهائيا موافقته على 

  4 )2(.الزواج

  
                                                 

  .131رجع السابق ، ص  محمود حسن ، الم-1 4
  .131 نفس المرجع، ص -2 
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 سن معينة للزواج و ال تقضي بعدم صحة زواج الصغير اإلسالميةو ال تحدد الشريعة   

لصغيرة، فالقانون العثماني كان يحدد سن الزواج في الثانية عشر بالنسبة للذكور، و التاسعة أو ا

الترتيبات زواج الصغير بالصغير إذا بالنسبة للبنات، و لما كانت العبرة بالبلوغ وجدت بعض 

   )1(.بلغا الحلم

ته و عدم  الفقهاء في زواج صغار السن غير البالغين ، فهناك من رأى بصحاختلفو قد   

  يالالئو "... سن البلوغ في صحته،و يستدلون بذلك من خالل ما ورد في القرآن الكريم اشتراط

 فقد جعل )2(..."  لم يحضنيالالئ فعدتهن ثالثة أشهر و ارتبتميئسن من المحيض من نسائكم إن 

يح يعقبه القرآن عدة الصغيرة ثالثة أشهر، و معلوم أن هذه العدة ال تكون إال بعد زواج صح

طالق، و لما ثبت من فعل الرسول و أصحابه من بعده، و لما قد يكون فيه من تحقيق المصلحة 

 و الولي يكون حريص على كفئافي بعض الحاالت فقد يكون المتقدم لخطبة صغيرة السن 

 أن تبلغ الصغيرة سن الزواج ألن انتظر فيزوجها له حتى ال تفوته الفرصة إذا ما ابنتهمصلحة 

  5.كفء قد ال يكون في كل وقتال

 سنا معينا بالنسبة للزواج فجعلت سن اشترطتو كانت مصر أول الدول العربية التي   

 لحمل 1923 سنة و قد صدر هذا القانون سنة 18 سنة و سن الزوج عن 16الزوجة ال يقل عن 

 ة ـالصحيم يبلغـوا هذه السن لتجنب األضـرار راء زواج لمن لـالناس على االمتناع من إج

   )3(واالجتماعية التي تنشأ عن زواج صغار السن في وقت كانت أثار التصنيع ال وجود لها تقريبا

و في القرن العشرين تبين من دراسته أن معدل سن الزواج للمرأة في المشرق العربي   

  سنة في الستينات، أما21و 17 سنة ، قبل الثالثينات ، فيما تراوح بين 18و 14تراوح بين 

 24ات و بين ـ سنة في الثالثين23 و 21ن الزواج بين ـل فقد تراوح معدل سـة للرجـبالنسب

اكم الشرعية للمذهب السني في صيدا ـة سجالت المحـسنة في الستينات ، و تظهر دراس30و 

-1920( سنة 45و طرابلس في لبنان أن معدل سن الزواج في حالة الرجل قد تراوح خالل 

   )4( سنة 21و 17 سنة فيما تراوح في حالة المرأة خالل المدة نفسها بين 30و 28بين ) 1965

  

  
                                                 

  .151 نفس المرجع ، ص -1 5
  .4 القرآن الكريم، سورة الطالق، اآلية -2 
  .151 محمود حسن، المرجع السابق ، ص -3 
  .151 نفس المرجع ، ص -4 
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ووجد شاكر سليم أن السن االعتيادية للزواج في الجيايش بالعراق في سنوات الخمسينات   

  )1( سنة بالنسبة للفتيات 16-14 سنة بالنسبة للشباب ، و 22-20 إلىيصل 

 أن متوسط السن المالئم لزواج الفتاة )2(و دلت دراسة مصرية في السنوات األخيرة   

 واضح في سن زواج الفتاة إال أن ارتفاعو هذا السن إن لم يكن يعبر عن )  سنة 20-19(هو

 تفضيل الزواج بالنسبة للفتاة في سن أعلى إلىالمالحظ أن المناطق ذات الطابع الحضري تميل 

المناطق الحضرية بلغت نسبة الذين الريفي ، ففي من السن الذي تفضله المناطق ذات الطابع 

النسبة في 1بينما تقل هذه ) % 21.91) (سنة24 -22( يفضلون زواج الفتاة في الفئة العمرية 

  6)  سنة 18 -16( تدور معظم النسب العالية حول فئة العمر اد  المناطق الريفية ، 

را للظروف  نسبي للسن المفضلة لزواج الفتى نظارتفاعو بينت الدراسة أن هناك   

االقتصادية و االجتماعية، أما فيما يخص الشاب فقد أظهرت الدراسة أن السن المفضل لزواج 

و هذا السن في الحياة المعاصرة لم يعد مرتفعا بالنظر ) %31.82(الشاب يميل نحو االرتفاع 

 األعباء االقتصادية الملقاة على عاتق الشاب الذي يرغب في الزواج، و في الظروف إلى

 و أهمها المسكن المالئم، إال بعدما يقضي فترة األسرةالراهنة يتعذر على الشاب إنجاز متطلبات 

طويلة في العمل من أجل توفير هذا المطلب ، فالعامل االقتصادي يعتبر أهم العوامل تأثيرا لرفع 

  .سن زواج الشاب ، هذا ما كشفت عنه الدراسة 

ة ـاب الذين تخطوا سن الخامسـ أن الشبلىإ )3(ا ـة صدرت حديثـا أشارت دراسـكم  

 ماليين شاب و فتاة، و أوضحت الدراسة أن 9و الثالثين في مصر بدون زواج بلغ عددهم 

 التبرج و فقدان دور الرجل داخل األسرة في ظل الدعاوي انتشار إلىالسبب في ذلك يرجع 

 مليون 3.5 مليون شاب و 5.5 وجود إلىالمستمرة للمساواة بين الجنسيين، و قد أشارت األرقام 

الفتيات، و ذلك جسيما ، أي ثمة مليوني شاب زيادة عن عدد 35فتاة فوق سن الجمهوريةـ 

 بالمركز القومي للبحوث االجتماعية، و أوضح المجذوب األستاذأوضح الدكتور أحمد المجذوب 

قة الفتانات و حرصهن  أنوثتهن على طريإبراز على األيامأن المنافسة المسعورة بين البنات هذه 

   العنوسة بين البنات في مصر، ألن انتشارعلى عمليات الشد و النفخ ألجسادهن هي أحد أسباب 

                                                 
،  1970 ، 2 بغداد ، ط، مطبعة العاني الجياش، دراسة أنتربولوجية لقرية في أهواز العراق شاكر مصطفى سليم ، -1 6

  .121-119ص
  .146، ص 1985 محمد علي محمد، الشباب العربي و التغير االجتماعي، دار النهضة العربية ، بيروت، -2
  .19، ص 2006 جويلية 02، األحد 1727، الشروق العدد  مليون شاب و فتاة مصريون تخطوا سن الزواج9: حصاد األرقام-3



              السن عند الزواج              السن عند الزواج              السن عند الزواج              السن عند الزواج                                         :                                               :                                               :                                               :                                               الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث  

 44 

  

  
البنات أصبح لهن منظر واحد متكرر، و بحسب صحيفة الشرق األوسط اللندنية، يرى مجذوب 

لرجل و المرأة  في ظل الدعاوي المستمرة للمساواة بين ااألسرةأن فقدان الرجل لدوره داخل 

 تردي مناهج تعليم إلى العنوسة في مصر يرجع انتشارفاقم المشكلة ، و قال إن أحد أشباب 

خصية قوية ستناطح الرجل في كل شيء في تغافل تام أة ،حيث جعلتها هذه المناهج ذات شالمر

  .رأي قوي و معارضألنوثتها ، كما جعلت البنت صاحبة 

 ، إن اإلسكندرية بكلية اآلداب بجامعة األستاذاألنسي من جانبه ، قال الدكتور محمد   

 من الفتيات الالتي في عمر الزواج ، و لكن هذه النسبة في %17معدل العنوسة في مصر يمثل 

 ألن هذه 30، فالمحافظات الحدودية النسبة فيها تزايد مستمر و تختلف من محافظة ألخرى

، 27.8 و الوجه البحري 38 الحضر فالنسبة فيه المحافظات تحكمها عادات و تقاليد، أما مجتمع

 و لكن المعدل يتزايد و 25كما أن نسبة العنوسة في الوجه القبلي هي األقل حيث تصل الى 

  .يرتفع في الحضر

 و ارتفاع اإلسكان معدالت البطالة في مصر و كذلك مشكلة ارتفاعو أرجع ذلك إلى   

 طبقا آلخر نشرة رسمية األسرةاجع مستوى دخل  ترإلى إضافة لإلناثمعدل التعليم بالنسبة 

 13حول معدالت الفقر في مصر ، و التي تبين أن شريحة الفقراء في تزايد مستمر حيث هناك 

ماليين تحت خط الفقر مما أدى لتراجع معدالت الزواج و تأخيره و ارتفاع 4مليون فقير و 

  7.معدالت الطالق 

اب و ـن المناسب لزواج الشـ عن السبحوثينالمر سئل ـة أجريت في قطـو في دراس  

من أفراد العينة أن السن المناسب للزواج بالنسبة للشباب يجب أن ) %48.7(  ، أجابت )1(الفتاة 

 25 و20يجب أن يتراوح هذا السن بين ) %36.2(  سنة، بينما رأت نسبة 30 و 25يكون بين 

لشاب و هو تحت سن العشرين، في إمكانية أن يتزوج ا) %4.1( سنة ، في حين رأت نسبة 

 سنة 30أنه من المناسب أن يتزوج الشاب و هو في المرحلة العمرية ) %2.2( حين رأت نسبة 

 سنة ، و هذا التغير في 30 إلى 25و يرجع سبب التأكيد على الفئة العمرية ما بين . فأكثر

   النظام التعليمي الحديث الرؤى يعود الى حالة التحديث التي عرفها المجتمع القطري حيث تأسس

  الذي يفرض على الشاب أن يجتاز مراحله و النجاح فيه كمدخل للحصول على وظيفة و دخل
                                                 

  .111، ص1991 ، 4، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت ، صي المجتمع العربي المعاصردراسات ف  حلمي بركات، -1 7
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   الذي جعل إكمال الشاب لتعليمه يفرض عليه تأخير زواجه، و من ثم يعتبر معيار األمر مالئم، 

ي أو السائد في الماضي السن المرتفع على هذا النحو من المعايير الحديث، ألن الزواج التقليد

كان يتم في سن صغيرة تتحدد بدخول الشاب مرحلة البلوغ، و ينطبق نفس المنطق على من 

 سنة كسن مالئم لزواج الفتى، أما بالنسبة للفتاة فنجد أن 25 إلى 20أكدوا على الفئة العمرية من 

بغي أن يتراوح بين أكدت على أن السن المناسب لزواج الفتاة ين) % 54.8(نسبة عالية بلغت 

 30و 25أكدت على أن السن المالئم يجب أن يتراوح بين ) %25.1( سنة تليها نسبة 25 و 20

   .سنة 

و في دراسة متعلقة بسن الزواج أجريت في المغرب في الوسطين الريفي و الحضري   

ذه ، فقد تبين من هاإلناث أن التغير في سن الزواج شمل الذكور أكثر مما شمل إلىخلصت 

 سنة في حين لم يتزوج 22من العينة المبحوثة تزوجت قبل سن ) %90(الدراسة أن أزيد من 

من الفتيات تزوجت قبل بلوغ سن ) %73.67(من الذكور، كما أن ) %37.5(قبل ذلك سوى 

لمتوسط السن عند من الشباب ، و بالنسبة ) %17.2( سنة في حين أنه تزوج قبل هذا السن 19

دت الدراسة أن متوسط السن في المناطق الريفية بالنسبة لإلناث جد منخفض  وجاألولالزواج 

 24في حين أن متوسط سن الزواج عند المجتمع المغربي يقع في حدود ) %17.5 (إلىإذ يصل 

 ، أما بالنسبة للذكور فإن متوسط السن عند الزواج األول قد بلغ في الوسط 1987سنة منذ سنة 

  . سنة26.02متوسط السن في الوسط الحضري فقد بلغ  سنة ، أما 22.5الريفي 

 إلى أن الفتيات في الوسط الحضري أميل إلىأما بالنسبة للسن المثالي فقد خلص البحث   

 سن الزواج من فتيات الوسط الريفي ، أما متوسط السن المثالي بالنسبة للذكور فقد ارتفاعقبول 

  8.)1( سنة 29.06 إلى ارتفع

ر سن الزواج بين الجنسين من المشكالت التي يعاني منها المجتمع كما أن قضية تأخ  
 في المعدل و في نسبة غير المتزوجين، و هناك ارتفاعالخليجي ، و تشير اإلحصائيات إلى 

شعور عام بأن المشكلة موجودة في بيت و أن حجمها في تزايد، و قد تشكل ظاهرة على األقل 
  تلفة عبر الصحف و المجالت و اإلذاعة و التلفزيون، فهناك ، هذا ما تعكسه وسائل اإلعالم المخ

نسبة كبيرة من الفتيات بلغت مرحلة عمرية متقدمة بدون زواج، و كذلك في المقابل هناك نسبة 

  )2(.كبيرة من الرجال الذين تقدموا في المرحلة العمرية بدون زواج أيضا

  

                                                 
  .46، ص1996 ، دار الطليعة للطباعة و النشر ،بيروت الثقافة و الخصوبة المختار الهراس، إدريس بتسعيد، -1 8
ة معاصرة المجتمع الخليجي نموذجا، دار ، قراءة فقهيتأخر الزواج و ارتفاع معدل الطالق عبد الحميد إسماعيل االنصاري، -2

  .5  ،ص1،2000الفكر العربي ، القاهرة، ط
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  : السن عند الزواج في الجزائر -3

لزواج في الجزائر في الفترة األخيرة تأخر ملحوظا لتأثره بعدة عوامل عرف السن عند ا  

 سنة 25.9 إلى 1980 سنة عام 20.8، اقتصادية و اجتماعية ، فقد انتقل السن عند الزواج من 

و قد فاق ( سنوات ، 5 بالنسبة للنساء، حيث بلغ متوسط فارق السن في هذه الفترة 1992عام 

، أما بالنسبة للرجال فقد إنتقل هذا السن في نفس الفترة )سنة27 متوسط سن الزواج في المدن

   )1( سنة 30.1 إلى سنة 26.3من 

  : جنسيبين توزيع متوسط سن الزواج األول حسب ال : األولالجدول 

  *2002  1998  1987  1977  1970  1960  1954  1948  الجنس

  29.6  27.6  23.7  20.9  19.3  18.3  19.6  20  النساء

  33  31.3  27.7  25.3  24.4  23.8  25.2  25.8  الرجال 

  .2001وزارة الصحة و السكان ، مديرية إسكان جويلية : المصدر 

نالحظ من خالل الجدول ، أن المجتمع الجزائري ، قد شهد تغيرا في نموذج الزواج إذ   

 و إنخفضت ، سنة للرجال25.8 سنة و20سبة للنساء  بالن1948بلغ متوسط سن الزواج في سنة 

و هذا نتيجة إلرتفاع عدد " سنة للرجال 23.8 سنة للنساء و 18.3 إلى 1966ه السن في سنة هذ

، و لذلك للظروف السوسيوثقافية في ذلك ب ،مرحلة إعادة إنتاج أو إسترجاعالزوجات بعد الحر

  9.)2("الوقت كانت ضعيفة تمدرس الفتيات و خروجهم للعمل 

  

  : 1الشكل رقم 

  

  

  

  

  

                                                 
  .10 ، ص 1998، التقرير الوطنيالسكان و التنمية في الجزائر وزارة الصحة و السكان ، -1 9

  2- ONS : Nuptialité en Algérie à travers l’état matrimonial (données issues de RGPH1987),Alger  
      N° 50,P28 

  .2002النتائج األولية للمسح الجزائري حول صحة األسرة * 
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، فقد بدأ جليا تراجع متوسط سن 1998 إلى غاية سنة 1970بين أما المرحلة ما   

 سنة 27.6 إلى سنة 19.3، فقد ارتفعت هذه السن من األخيرتينالزواج، خاصة في العشريتين 

سنة بالنسبة للنساء 8.3 سنة عند الرجال ،و ذلك بفارق 31.3 إلى سنة 24.4عند النساء ، و من 

 2002 سن الزواج آلخر مسح قامت به الجزائر في  سنة للرجال، و قد بلغ متوسط6.9و 

 التمدرس إلى سنة للرجال، و يرجع سبب هذا التأخر في سن الزواج 33سنة للنساء و 29.6

خاصة بالنسبة لإلناث، و إلى مشكل البطالة و السكن التي تعاني منها الجزائر في الوقت 

وف القاسية بوصفها المسؤول األول الراهن، و تعاني فئة الذكور أكثر من غيرها من هذه الظر

  .)1(إجتماعيا في إيجاد المسكن و تحضير نفقات الزواج 

 إرتفاع العزاب ضمن إلىهذا التأخر األول من نوعه في سن الزواج، أدى "و بعد   

، و عليه فإن نسبة العزاب ضمن مجموعة السكان قد اإلنجابمجموعة السكان و أيضا في سن 

 بالنسبة للذكور، أما بالنسبة لإلناث فهي 1998سنة ) %69( إلى 1966سنة )%62.8(تجاوز 

  10 )2(".1998سنة ) %61.8(  مقابل 1966سنة ) %53.6( تمثل 

، التي 2002كما تبين من خالل النتائج األولية للمسح الجزائري لصحة األسرة سنة   

 %49.2 سنة فأكثر بلغت 15ين أسفر عليها الديوان الوطني لإلحصائيات أن نسبة العزاب البالغ

  )3(. على التوالي%44.7 و%53.6و هي أكثر إرتفاعا لدى الذكور مما هي لدى اإلناث إذ تبلغ 

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

                                                 
10 1- Ali Kouaouci, Familles, femmes et contraception, Alger, ENAG 1992 ,P14. 

  .50 ص 2001، جوياية 2010السياسة الوطنية للسكان آفاق :  وزارة الصحة و السكان ، مديرية السكان-2 
  .08، ص2003، جوان 2002النتائج األولية للمسح الجزائري لصحة األسرة طني لإلحصائيات ،  الديوان الو-3
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  :  موقف الدين من تأخر سن الزواج-4

  :  الشريعة اليهودية -أ  

ها واج في الشريعة اليهودية واجبا دينيا ، ومن بين المطالب التي حث علييعد الز    

إن الزواج فرض على كل " من مجموعة بن شمعون 16اهللا على عباده، فقد جاء في المادة 

  ) 1(" إسرائيلي 

فاإلنسان الذي يعيش أعزب و عدم آدائه لفريضة الزواج، كان سيافي غضب اهللا على   

 )2("مال، إنما يعيش بال بهجة بال بركة، بال إن الذي ال يتزوج" ء في التلمود ، إذ جاإسرائيلبني 

م ذكر ـ،كما ترى الشريعة اليهودية أن العازب ليس رجال بمعنى الكلمة ألن اهللا يقول أنه خلقه

  )3(.و أنثى و باركهم و سماهم بإسم إنسان

 لما جاء في التلمود اإلنسان على الزواج، و ذلك طبقالدرجة أنه يمكن لهذه الديانة أن ترغم 
اج، ألن الذي يعيش دون زواج حتى سن العشرين تستطيع السلطات إكراه الشخص على الزو"

   )4(" يكون ملعونا من الرب
  : كما توصي الشريعة اليهودية الشباب المقبل على الزواج

التوراة قد "  يجب أن يكون قادر على تكوين أسرة و إعالة زوجته ، إذ ورد في المشنة أن -1

ة في المحل األول أن يبني بيته بعد رسمت الطريق الصحيح الذي ينبغي على الرجل إتباعه فعلي

  11 )5(." ذلك أن يزرع الكرمة، ثم بعد ذلك يتزوج

 التمعن و التدقيق في رؤية المرأة التي سيتزوجها ، و ذلك خوفا من إكتشاف فيها شيء -2

يعيبها بعد الزواج ، كما يجب أن يكون التناسب بين الرجل و المرأة في السن و الحجم حرصا 

   )6(سل على تحسن الن

   :  من وصايا اختيار الزوجة في الشريعة اليهودية-3

  . الجمال بالنسبة للزوجة -أ  

  . عدم تزويج األخت الصغرى قبل الكبرى-ب  

  .)7( أن تكون الزوجة ولودا-ج  

  

                                                 
4562�م ا 2واج #0 ا %�-)" ا +/.د-" و ا �,+�+" ،�*()" دار ا &%� ا $��#"، ا ��ه�ة ، ص:���� ���ي ��ور -1 11.  
  .62 895 ا ��67 ، ص -2
  .62 895 ا ��67 ، ص -3

  ..89563 ا ��67 ، ص  -4

   .89564 ا ��67 ، ص -5

  .89564 ا ��67 ، ص  -6

7-  8:�;���+" =,> ا ,�  
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 كما نهت هذه الديانة و بشدة إختيار المرأة لما لها، أو أن يكون لها نفس المستوى -4

أن " لرجل، إذ ينتج عند إختيار مرأة ذات مال وفير كما ورد في المشنة االجتماعي مقارنة مع ا

   )1(." من يتزوج إمرأة من أجل ثروتها سوف يكون له منها أوالد يسببون له الفضيحة

و إذا إختيار الرجل امرأة مستواها االجتماعي من نفس مستواه، أو أعلى من مستواه فإنه بهذا 

األفضل أن ينزل درجة عند إختيار ارأته ، ألنه إذا " المشنة يعرض نفسه لالحتقار على ذكر 

  )2(." تزوج ممن هي أعلى منه مرتبة ، عرض نفسه لالحتقار من جانبها و جانب أقاربها

 كما أن الرضا بين المقبلين على الزواج ال يعد أمر ضروري ، إذا كان األب يزوج إبنته أو -5

  )3(. يختر زوجة إلبنه دون إستشارتهم

ر ـبثالثة عشر سنة للولد و إثنتا عش" كما حددت الشريعة اليهودية الربانية سن الزواج   

و نصف بالنسبة للبنت، فإن بلغ أيهما السن كان له والية تزويج نفسه ، أما عند الشريعة 

   )4(" لكن تحدد هذه بالبلوغ الطبيعي عند الفتى و الفتاةالقرائيين هناك سنا معينة للزواج ، و 

   :  في الشريعة المسيحية-ب  

إن هذه الديانة ال ترى في الزواج واجبا دينيا، عكس الديانة اليهودية ، إال عند   

 الزنا، فهي ترى ارتكاب كبح شهوته، و خوفا من اإلنسانالضرورة، أي عندما ال يستطيع 

أة ،و لكن حسن للرجل أال يمس إمر" البتولية أفضل عند اهللا من الزواج، فبولس الرسول يقول 

 و يقول أيضا لغير المتزوجين )5(" لسبب الزنا ليكن لكل رجل واحد امرأته و لكل واحدة رجلها

  12 )6(" ألن التزوج أحسن من التحرق أن يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا:" نهماألرامل أ

 يكون أقرب األعزبلكن هذا يعني أن هذه الديانة قد حرمت الزواج، و إنما هي ترى أن   

 من المتزوج، ألن هذا األخير في هذه الحالة يكون متفرغا إلرضاء زوجته و ليس لعبادة  اهللاإلى

 في إرضاء زوجها عكس المرأة للمرأة ، فإذا تزوجت، فإنها تتفرغاهللا ، و نفس الشيء بالنسبة 

  .العذراء
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ا  مملكة المؤمنين، أمإلى األقصرأن العزوبة هي الطريق " إذ يقول القديس إمبرواز   

 فرض إلى و قد أدت هذه اآلراء شيئا فشيئا ةكل تلك الممإلى فهو الطريق األطول الزواج

   )1("  فرضها على أصحاب المراتب العليا منهماقتصرالعزوبة على رجال الدين المسيحيين، ثم 

   )2(" أن البنات العذارى سوف يسطعن في السماء كالنجوم المتأللئة" و هناك من يقول 

   )3(" اإلنسانيةخشية فناء " تيار العزوبية خر يوحي بإخو البعض اآل

   )4(" كما يرى آخرون أن الزواج نجاسة و تدنيس للمقدسات

بالعكس فقد بدأ حياته " إال أن هذه النظرة المتطرفة للزواج لم تستمر ، فالمسيح لم يحرم الزواج 

  )5(" العامة بالظهور في حفل عرس و أظهر أول معجزاته في هذا الحفل 

ليس جيدا أن يبقى آدم وحده فأصنع له معينا :"  الثاني اإلصحاحكما جاء في سفر التكوين 

  )6(" نظيره

 تأخر الزواج و العزوبة قد تغيرت و تعتبر الشريعة المسيحية إلىو بهذا فإن نظرة المسيحيين 

ج المجنون الذي ال الزواج باطال ، إذا كان المقبلين عليه لم يصلوا سن البلوغ كما ال يمكن زوا

   )7(يدرك ما يقول 

 بثماني عشرة سنة للرجل و ستة األرثوذكس األقباطفي شريعة " أما عن هذه السن فقد حددت 

  13)8("عشر سنة للمرأة 

كما يمكن لكل من الفتى و الفتاة تزويج نفسها إال إذا بلغوا سن الرشد و تتحدد هذه السن في 

  )9(الواحد و عشرين سنة 

فيكفي بلوغ الرجل سن ستة عشر سنة و البنت أربعة عشر سنة حتى يكون " الكاثوليك لكن عند 

   )10(" لكل منها أن يستقل بتزويج نفسه دون حاجة لموافقة الولي
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  :  في الشريعة اإلسالمي -ج  

 الزواج لمقاصد سامية و لتحقيق غايات عظيمة جليلة، ثم إنه وسيلة من اإلسالملقد شرع   

 ثم اإلنسانيف و األحصان، و من أهداف الزواج، أنه سبب بقاء النوع البشري و وسائل العفا

 المتالحقة، إلقامة المجتمع المسلم، األجيالإنه وسيلة إيجابية لتحقيق األمومة و األبوة، و صناعة 

و لهذا فإن هذه األهداف و هذه الغايات السامية، إذا تعطل هذا الزواج و لم يتحقق فإنه يحدث 

 و حث عليه في الكتاب و السنة ، إذ ورد في القرآن اإلسالم خلل كبير، و منه فقد رغب فيها

  : الكريم 

و من آياته أنه خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و :" قوله تعالى  -1

   )1(".رحمة إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون 

  م ِمن أنْفُِسكُم أزواجاً و جعَل لَكُم ِمن أزواِجكُم بِنين و حفَدة و اهللا جعَل لَكُ: " و قوله تعالى-2

 ونكْفُري مِة اهللا همو ِبِنع َْؤِمنُوناِطِل يالْطَِيباَِت ، َأفَِبالْب ِمن قَكُمز2("َو ر(   

إمائكم عن يكونوا فقراء و إنكحوا اآليامى منكم و الصالحين من عبادكم و : "  و قوله تعالي -3

   )3("  اهللا من فضله و اهللا واسع عليم يغنهم

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثالث و رباع فإن خفتم أال : "  و قال اهللا تعالى -4

   )4(" تعدلوا فواحدة 

   )5(" ال تحرموا طيبات ما أحل اهللا لكم و ال تعتدوا : " و قوله تعالى -5

  14: سنة و ما ورد في ال

معشر الشباب من إستطاع منكم الباءة فليتزوج  يا: "  قول الرسول صلى اهللا عليه و سلم-1

   )6(" ،فإنه أغض للبصر ،و أحصن للفرج،  و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه وجاء

إذا أتاكم من ترضون دينه و خلقه : "  و قول الرسول الكريم عليه الصالت و السالم -2

   )7(" فزوجوه 
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إذا تزوج العبد فقد إستكمل نصف دينه فليتق اهللا : "  و قول الرسول صلى اهللا عليه و سلم -3

   )1(" في النصف الثاني 

   )2(" الدنيا متاع و خير متاع الدنيا المرأة الصالحة:"  و قوله عليه الصالة و السالم -4

  

  :  الحلول المقترحة للقضاء على ظاهرة تأخر سن الزواج-5

مشكلة تأخر سن الزواج عند كل من الجنسين ، من أكبر المشكالت التي تواجه  تعد  

  . مجموعة من الحلول اقتراح ، و للقضاء على هذه الظاهرة تم اإلسالميةالمجتمعات العربية 

 لجأت دولة اإلمارات العربية المتحدة بإصدار قانون يحدد فيه قيمة المهر و تعد دولة -أوال

 1997 لسنة 21هي الدولة األولى و الوحيدة التي تصدر هذا القانون االتحادي اإلمارات العربية 

  .بشأن تشريع تحديد المهور

السبب من طرف الشباب و في أنه " غالء المهور"و قد تم إصدار هذا القانون نتيجة لتريد عبارة 

ادي ـ موىـور، حتى و لو كانوا في مستـ، خاصة بالنسبة للذكالرئيسي لتأخرهم عن الزواج

 المسئولون باعتبارهم اآلباء و أولياء األمور إلىو اجتماعي جيد، لدرجة أنه يصبح يوجه اللوم 

  )3(في طلب المهور الغالية 

   في الواقع هل إصدار قانون يحدد قيمة المهر يحل المشكلة ؟ -

 إلى فةفاإلضا" إرتفاع تكاليف العرس" فقط إنما في " بغالء المهور" إن القضية ال تتعلق   

اشتراط تقديم كمية معينة من الذهب و المجوهرات المعروفة في أكثر من بلد إسالمي و كذا 

  15)4(تأثيث المنزل من كل مستلزماته 

 و هي األساسمشكلة اجتماعية في " ارتفاع نفقات الزواج " يجب االعتراف بأن مشكلة   

ط االستهالك المظهري و الذي قضية تتعلق بتركيبة المجتمع و نمط االستهالك فيه، و هو نم

 إفرازيسود المجتمع الخليجي نتيجة الوفرة النفطية و غيرها، و ال ذنب لألب أو األهل في 

  )5(مجتمعي كلتا ضحاياه و أسراه نستنكره جميعا و لكننا نمارسه 
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يد لتنفيذ بمبادرة من الشيخ زا" صندوق الزواج"  العربية بإنشاء اإلمارات لهذا أقامت دولة :ثانيا 

 مواجهة مشكلة تأخر سن الزواج و العزوبة، في الواقع أن إنشاء إلىالسياسة االجتماعية الرامية 

إذ بلغ المستفيدين من المنح "  األولى لمساعدة الشباب على الزواج اإلسهاماتهذا الصندوق من 

واطنة  مواطنا و م69622 حوالي 2003 و حتى شهر سبتمبر 1993منذ نشأة الصندوق عام 

 عش الزوجية ، كما أن المبالغ التي حصل عليها المستفيدون من المنح خالل تلك إلىدخلوا 

   )1("  مليون درهم28الفترة بلغت مليار و 

 للشيخ زايد من طرف استجابةكما تم تحديد المهور و مصاريف حفل العرس و ذلك      

 من المظاهر التي ترهق العريس و أهلهائل و العشائر و ذلك بإصدار مواثيق إلغاء الكثير ـالقب

 40األول :  جزأينإلى الشباب الراغب في الزواج إلىو يقسم الصندوق المنح التي يقدمها " 

 ألف درهم بعد 30ألف درهم يصرف بعد عقد القران مباشرة بالنسبة للشباب و الجزء الثاني 

  )2(" إتمام مراسيم الزواج 

 إلى أن خطة الصندوق تهدف إلىمدير عام صندوق الزواج أشار جمال بن عبيد البح " و قد 

 و رفع معدالت زواج اإلسالميةم الشريعة اجتماعي و ثقافة زوجية مستمدة من تعاليإيجاد وعي 

   )3("المواطنين من المواطنات 

في " الزواج الجماعي"  و حفالت اإلماراتفي دولة " صندوق الزواج" في الواقع فإن إنشاء 

  المنح و المساعدات المقدمة من طرف األهل قد حققوا نتائجإلى عديدة إضافة دول خليجية

 6 سجل على مدى إذ" صندوق الزواج" إيجابية عديدة، خاصة فيما يتعلق بالدعم الذي قدمه 

كانت هناك بعض السلبيات المتمثلة في تسرع البعض  ألف حالة زواج ، إال أنه 17سنوات ،

ة في الزواج، أو عدم اختيار الشريك المناسب مما ترتب عنه في طمعا في المنحة دون الرغب

  16 )4(. غالب األحيان الطالق

 و من الحلول المقترحة كذلك للتقليل من ظاهرة تأخر سن الزواج، هو منع الزواج من :ثالثا

غير المواطنات أي من األجنبيات ، و ما يترتب عن هذا الزواج من آثار اجتماعية ناتجة عن 

   )5(.ف في العادات و التقاليد بين الزوجين، و ذلك حال لمشكلة تأخر سن الزواج و العنوسةاختال
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 الحنيف لم يحصر و يقيد زواج المسلم مع المسلمة كما لم يشير من قريب اإلسالميإال أن الدين 

  ذات الدين حفاظا على كيانباختيار لونها و جنسيتها و مكانها إال أنه أوصانا إلىأو بعيد 

 هو أقوى رابط بين الناس مهما تباعدت بهم الديار و فرقت بينهم فاإلسالماألسرة و المجتمع ، 

  .األقطار

 أقل باعتبارهملهذا نجد أن البعض مازال يطالب بإعادة التشريع بالزواج من غير المواطنات 

  )1(. تسمح بذلك اإلسالممهرا و أقل تكلفة ، و أن شريعة 

ع قد منع زواج المواطن من غير المواطنة ، إال أن المشكل الزال قائم ففي الواقع من أن المشر

تقيد حق المواطن في الزواج من غير " و هذا النوع من الزواج يتم رغم القانون لهذا يعتبر 

 المنع، بأن يحرم من بعض االمتيازات بالدعم المالي أو عالوة إلىالمواطنة على أن ال يصل 

 ثم كون للزواج من المواطنة األولوية أن يراعي أولويات معينة بأن ي، أو غير ذلك علىاألوالد

   )2(" الخليجية ، ثم المقيمة المولودة قم الوافدة ، ثم من الخارج 

 العادات و التقاليد لدى الزوجين فهو أمر مبالغ فيه  اختالفكما أن اآلثار االجتماعية الناجمة عن 

 عند الزواج بالمواطنات غير صحيح، فالزواج يبقى و كذا حجة بعض الشباب في غالء المهور

دائما مكلف سواء كان من المواطنة أو غيرها، و لعل السبب الحقيقي في الزواج من غير 

   )3( أو ضيقها عند الزواج من المواطنات انعدامهاالمواطنات هو وجود فرص أكبر لالختيار و 

 بين المواطنات ، هو السماح لهن بالزواج  أما عن الحل  للقضاء على تأخر سن الزواج:رابعا 

ترعرعـوا في ذلك البلد من غير المواطنين المقيمين و الذين ال يحملون نفس الجنسية، إال أنهم 

و لهم نفس العادات و التقاليد، كما تم السماح بزواج المواطنات كذلك من األجانب العرب 

  17 )4(. سن الزواج لدى النساءالوافدين  و ذلك للتقليل من ظاهرة العزوبة و تأخر

إال أن هذا االقتراح المتمثل في زواج المواطنة من غير المواطن واجه المعارضة من قبل 

حرمان األوالد من الحقوق " البعض و هذا راجع إلى المشاكل الناجمة عن هذا الزواج مثل 

  ة ـوم الخدمات الصحيـسباإلضافة إلى التفرقة في المعاملة في دفع ر ...المترتبة على الجنسية 
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المترتبة في حالة طالق المواطنة من و التعليمية  و غيرها ، فضال عن المشكالت االجتماعية 
  )1(" زوجها الغير المواطن و مغادرته البالد و تركها مع أوالدها أو حرمانها من أوالدها 

ر مجند، لذلك كان من في الواقع إن منع زواج المواطنة من غير المواطن ، ال هو أسلوب غي

على أن يراعي أولويات معينة، المواطن " األجدر السماح بهذا الزواج و لكن وفق شروط معينة 

أوال، ثم الخليجي ، ثم المقيم المولود في نفس البلد، ثم الوافد العربي، و من الضروري حصول 

ات ـم من أبناء المواطنـا التي لغيرهـيكون لهم المعاملة نفسه أوالد المواطنة على حقوقهم، و

 أن يتخلى عن جنسيته األصلية أو تسلم جواز الدولة بشروط اشتراطو بالنسبة لألب ، يمكن 

   )2(" معينة و ذلك بعد فترة زمنية محددة 

أما عن الحل للقضاء على ظاهرة تأخر سن الزواج هو الزواج في سن مبكرة  : خامسا 

إذا أتاكم : " و يستشهد عادة بأحاديث مثل " هذا االتجاه فالفتاوى الدينية بصفة عامة تشجع على 

 منكم الباءة فليتزوج فإنه يا معشر  الشباب من استطاع" و " فزوجوه من ترضون دينه و خلقه 

   )3("  أن الزواج يقدم حتى على الدراسةإلىو يذهب هؤالء " أغض للبصر و أحصن للفرج

ة ، لكن على أن يكون هذا الزواج وفق االختيار  قد رغب الزواج في سن مبكراإلسالمنعم إن 

السليم و الحر بهدف استمرار الحياة و تماسكها ، لكن في الوقت الحالي فإن الزواج المبكر ال 

 ي  حر، فالمقبلين على الزواج يفتقدون للنضج النفسي و الفكري و العاطفاختياريتم على أساس 

 ارتفاع في إلى، و عادة ما يؤدي ط األهل عليهمواج يكون نتيجة لضغو بالتالي فإن هذا الز

  18 )4(. نسب حاالت الفشل أو الطالق

 أن العوامل التي تواجه الزواج في العصر الحديث تختلف عن العصر القديم إلى باإلضافة

و في ق أمام الشاب للزواج في سن مبكرة، ، تبقى دائما كعائفالظروف االجتماعية و االقتصادية

أسباب متعددة وراء تفشي ظاهرة تأخر " ، حول لمنارة مع الدكتورة زينب معادي احوار ألجرته

 للبحث اإلشكالهو  و التي اقترحت أنه يجب القيام بدراسات لتحديد بالضبط ما" سن الزواج 

  و رأت أنه من الضروري أن ننظر لمشكلة البطالة و نحاول أن تقضي " عن الحلول الجذرية 

، ال  الموضوع بعقلية جديدةإلىن في متناول الجميع ، يجب أن ننظر عليها و أيضا جعل السك

   )5(" ننسى أن كل فئة اجتماعية و لها مشاكل خاصة بها

                                                 
  .16 -15: ص ص :  المرجع السابق -1 18
  .16ص :  نفس المرجع -2 
  .17ص : مرجع  نفس ال-3 
  .18ص :  نفس المرجع -4 
  .43نفس المرجع ، ص :  دليلة كواش -5 
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:تمهيـــــد  
 
 

في هذا الفصل سوف نقوم بعرض لعوامل تأخر سن الزواج في الجزائر و هذا 
من خالل التطرق إلى عامل التعليم و كيفية تأثيره في تأخر سن الزواج، و كذا 

أزمة البطالة و انخفاض الدخل، و تطرقنا أيضا إلى أزمة السكن التي تعتبر 
 أيضا تطرقنا إلى النظرة للشريك و مشكل أساسي و عويص في الجزائر، و

الزواج و كيف أن الشباب و الفتيات تغيرت نظرتهم للزواج في حد ذاته و تغير 
.نظرة كال الجنسين لطرف األخر  

كما قمنا بإبراز اآلثار السلبية لظاهرة تأخر سن الزواج، و في األخير قمنا 
.بعرض إستراتجية الدولة للحد من ظاهرة تأخر سن الزواج  
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  :  التعليم -1

يعتبر أحد المقومات األساسية في حياة المجتمعات الحديثة سواء كانت متقدمة أو متخلفة    

و دليل ما تخصه بلدان العالم من ميزانيات كبيرة و متزايدة، لتطوير مناهجه ووسائله و تحسين 

   )1(.ة وغيرها من أجل حياة أفضل على كل المستويات االقتصادية واالجتماعية و الثقافيمردودة

 كانت نسبة الفتيات الجزائريات المتمدرسات ضعيفة جدا كما أنه من 1954إذ قبل سنة   

 و بسبب نزوح عدد كبير من )2(النادر نجد فتيات قد وصوال التعليم الثانوي أو سجلوا في الجامعة 

ر لألموال العائلية، و حرب التحرير  المدينة للقيام بأعمال مأجورة نتيجة خلع المستعمإلىالسكان 

و عند  )3(. للتمدرس في ظل هذا المجتمع الجديد و امتداد فترة التمدرسأهميةسمح لألب إعطاء 

االستقالل اتخذت الدولة الجزائرية إجراء بتعميم و مجانية التعليم من خالل  القرار الصادر في 

 15 و 6 الذين تتراوح أعمارهم ما بين ألطفالا، إجبارية و مجانية التعليم لجميع 1976 أفريل 16

   )4(.سنة 

 بالنسبة لألشخاص 1966 نسبة التمدرس، إذ بلغت في سنة ارتفاعفكان لهذا القرار أثر كبير في 

عند الذكور مقابل ) %56.80(و ) %47.20(  سنة 14 و 6الذين تتراوح أعمارهم ما بين 

 عند 85.18) (%83.05 ( إلى 1998 سنة  عند اإلناث ، وارتفعت هذه النسبة في36.90%

  )5() عند اإلناث ) %80.73الذكور مقابل 

، فقد تبين أن نسبة 2002 لسنة األسرةو من خالل النتائج األولية للمسح الجزائري حول صحة 

  1 )6( ) اإلناث عند %92.1 عند الذكور مقابل %95.0 ( %93.6 إلى ارتفعتالتمدرس قد 

 سنوات فما 10اوح أعمارهم من  الذين يتراألميين في نسبة السكان انخفاض إلىهذا ما أدى 

 %85.4عند الذكور مقابل ) %62.30) (%47.70(، 1966، إذ بلغت نسبة األمية في سنة فوق

 عند الذكور %23.65) ( %31.90 ( إلى 1998و انخفضت هذه النسبة في سنة ) عند اإلناث

 . )7()  عند اإلناث%40.27مقابل 

  

                                                 
  .34،ص 1986، الجزائر أفريل3، مجلة علم االجتماع، العددالتعليم في الريف الجزائري: حسين كواش-1 1

.242P ,1980, EDSned, La famille Algérienne:  Mostafa Boutefnouchet-2 
.92P ,1991Alger , Entreprise du livre, Acomme Algériennes:   Souad Khodja-3 

  .99، ص2001، الثورة التاسعة عشر نوفمبر 2000التقرير حول التنمية البشرية :  المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي-4
5- ONS : Collections statistiques R.G.P.H 1998, Alger, N°80, P12. 

  .10، مرجع سابق ، ص 2002نتائج األولية للمسح الجزائري لصحة األسرة : الديوان الوطني لإلحصائيات  -6
. 11P , Opcit , 80 N° 1998 H .P.G.Collections statistiques R:  ONS-7 
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تراجع األمية و التمدرس المتقدم يؤثر على نموذج الحياة، أين يأخذ األولياء بعين االعتبار فإن 

   )1(. تراجع الزواج بسبب طول فترة التعليم إلىأهمية تمدرس أبنائهم الذي يؤدي 

 و الحصول على أعلى فالدراسة تجعل الفتى و الفتاة حتى دخول الجامعة ليس لهم هم إال النجاح

ثم يجدون أنفسهم في مواجهة الحياة، فلو فرضنا أن الفتاة قد أكملت دراستها بدون الدرجات، 

زواج و أخذت الشهادات العليا فكم يصبح عمرها ؟ بعد أن تعدت سن الزواج، كما أن هناك 

الكثير من الفتيات و رغبة منهن يرفضن الزواج المبكر و اعتباره مانعا لتحقيق طموحاتهن في 

و يتحججن كنة للجمع بين الدراسة والزواج،خصوصا مع غياب تجارب ناجحة ممالحياة العامة و

 جانب أن إكمال إلىأن الشباب أصبح يفضل الفتاة الموظفة التي تعينه على القيام بأعباء الحياة، 

   )2 (.الدراسة يجعل الفتاة واعية و مدركة لحقوقها وواجباتها

 سوق العمل  إلى لهن الطريق في تفضيل الدخول  جديد يفتحانشقاقكما أن تعليم البنات يولد 

أصبح الزواج و التبكير فيه ليس من االهتمامات النسوية، كما أن الشباب يعتقد أن الزواج قد 

 غير ذلك ، و لكن في إلىيعيقه على التحصيل العلمي أو مواصلة الدراسة أو يحد من حركته 

نه ال يستطيع أن يتزوج إال أن يكون صاحب الواقع، حتى بعد تخرجه و الحصول على الشهادة فإ

ا يطلب منه ـمال و مال وفير، فالشاب المتخرج الذي يقف على أول السلم ال يستطيع أن يوفر م

  2 )3(. و ما يطلب منه الكثير

كما يمكن توضيح تأثير التعليم على تأخر سن الزواج بالنسبة للفتاة و ذلك سببه إصرار الفتاة على 

على التعليم  ها و خروجها للعمل و هذا في المدينة أما الريف فهي تفضل الزواج  تعليماستكمال

فنجد الفتاة الريفية عندما تتجاوز العشرين من " ن على تزويجها مبكرا كما أن أهلها يحرص

عمرها و لم تتزوج تصبح بهذه الحالة قد فاتها قطار الزواج، أما في المجتمعات المتمدنة فتحدد ما 

رين سنا لزواج الفتاة ، و ذلك لحرص الفتيات على إتمام دراستهن الجامعية قبل االرتباط بعد العش

   )4(". اإلنجابو 

    

  

                                                 
21- ONS: N° 50 , OPcit, P 31. 

  .30مرجع سابق ، ص :  دليلة كواش -2 
  .30ص :  نفس المرجع -3 
  . 31س المرجع ، ص  نف-4 
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بطبيعة الحال لن يتزوج الشاب في " فهل يمكن أن نعتبر نفس الشيء بالنسبة للشباب   

هو ال يستطيع في األحوال العادية قبل إنهاء تعليمه و إيجاد عمل مستقر يدر عليه دخال مناسبا، ف

   )1(." فترة التعليم تقديم المال و الوقت الالزمين لبناء أسرة

  

   حسب الوسط و المستوى التعليمي األولمتوسط سن الزواج  : 2الجدول رقم 

    النـــوع
  اإلنــاث  الذكــور

  30.0  33.7  حضر
  طــالوس

  29.1  31.9  ريف

  28.3  31.0  أمي

  28.7  32.2  تبيقرأ و يك

  29.3  33.4  ابتدائي

  30.7  33.2  متوسط

  المستوى التعليمي

  33.2  35.5  ثانوي فأكثر

  29.6  33.0  وعـــالمج
  .2002الديوان الوطني لإلحصائيات جوان : المصدر                                        

  

األعلى ي و كما هو متوقع  فإن سن الزواج مرتبط بالمستوى التعليمي كما يبينه الجدول ف  

ي ـوى التعليمـط العمر عند الزواج مع تزايد المستـ، حيث يرتفع متوسو ذلك بالنسبة للنوعين

  3 )2(.  على حد سواءاإلناثو يالحظ وجود هذا النمط بين الذكور و 

  
  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .18، ص1979، دار ابن رشد للطباعة و النشر، الطبعة االولى أزمة الزواج في سوريا:  ياسين بوعلي-1 3
  .20مرجع سابق ، ص . 2002النتائج األولية للمسح الجزائري لصحة األسرة :  الديوان الوطني لإلحصائيات -2 
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  :  الدخل انخفاض أزمة البطالة و -2

دراسة في المجتمع العربي ككل تعد البطالة من بين الظواهر التي وجه لها عناية خاصة لل  

 مشكلة اقتصادية و اجتماعية في آن واحد، و هي تعكس وصفا سلبيا لالقتصاد ، ينعكس باعتبارها

  .بدوره على الوضع االجتماعي للعاطلين عن العمل و لمن حولهم 

فتفشي ظاهرة البطالة التي تحول دون حصول الشباب على فرصة عمل تدر عليه دخال ثابتا 

 تدهور القدرة الشرائية و غالء المعيشة جعل بالنسبة إلى من تحمل أعباء الزواج، إضافة تمكنه

للكثير الزواج الذي يعتبر نصف الدين من كماليات الحياة، و من وجد إليه سبيال، فإن الدخل 

المتواضع الذي يتقاضاه ال يتحمل مصاريف الزفاف ، و لهذا يمتنع عن الزواج ما دام غير قادر 

ذا  الذي مس شريحة واسعة من المجتمع،وهيا، فإن تدهور الوضعية االجتماعية من خالل الفقرماد

  .من خالل تقلص سوق العمل ، و تدهور القدرة الشرائية

، قد أثر بشكل سلبي على 1986فضعف النمو االقتصادي يسبب توقف االستثمارات العمومية سنة 

حين ألسباب اقتصادية ثلث العاطلين عن العمل سنة سرسوق العمل ، و قد مثلت بطالة العمال الم

   )1(. 2000 سنة 105000 إلى عامل مسرح 260000 من %15، و قد بلغت 1997

 الوطني ال يسمح بإعطاء دفع إلنشاء منصب شغل و ال حتى اإلنتاج ضعف جهاز باإلضافة إلى

  4.االحتفاظ بالمستوى العام للشغل

   )2( سنة 35و 30 تتراوح أعمارهم بين %58.5ن العمل كما بلغت نسبة العمال المسرحين ع

 نسمة في حين لم تكن سوى 2500000 أي 2000 سنة %28.7أما البطالة تبقى مرتفعة إذ بلغت 

  )3(%27.30 نسبة إلى قد وصلت 2001 نسمة، لكن سنة 522448 أي ما يعادل 1984سنة 13%

 سنة و حوالي 30 ال تفوق أعمارهم %70كما تميزت البطالة في الجزائر صغر سن البطالين أي 

  . سنة 25 من العاطلين يبحثون عن العمل ألول مرة ال تزيد أعمارهم عن 46%

  

                                                 
، الدورة العشرون ، نة عالقات العمل ، مشروع التقرير حول تقويم أجهزة الشغللج:  المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي-1 4

  .44، ص 2002جوان 
، لجنة السكان و الحاجات االجتماعية ، مشروع تقرير حول اإلقصاء االجتماعي:  المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي -2

  .26، ص2001الدورة السابعة عشر ، ماي 
 الدورة العشرون ، لجنة عالقات العمل ،مشروع التقرير حول تقويم أجهزة الشغل: قتصادي و االجتماعي المجلس الوطني اال-3

  .49. 43: ، ص ص 2002جوان 
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 في عدد ارتفاع، حتى و إن سجل %75بينما نسبة العاطلين عن العمل الغير مؤهلين قدرت بـ 

ر من و أكث) 1966 شخص سنة 80000( العاطلين عن العمل الحاصلين على الشهادات 

   )1() 2000 شخص سنة 100000

 أنه بلغت نسبة العاطلين عن العمل و لهم مستوى تعليم عالي الجدول،و كما يظهر في   

  . نسبة العاطلين عن العمل بدون مستوى تعليمي %7.3 و 4.4%

  

  .1995و 1987توزيع العاطلين عن العمل حسب المستوى التعليمي في  : 3الجدول رقم 

تكوين   انويث  متوسط  إبتدائي  
  مهني

تعليم 
  عالي

بدون 
مستوى 
  تعليمي

غير 
  محدد

  المجموع

1987  -  52.7  6.9  -  -  35.2  5.2  100  

1995  25.8  29.9  20.7  11.3  4.4  7.3  0.6  100  

  ) الديوان الوطني لإلحصائيات(  اإلحصاء العام 1987 :المصدر
  ) LSMS , 1995, ONS(  التحقيق حول مستويات المعيشة 1995     

  

كذلك و من مميزات البطالة في الجزائر، أن نسبة العاطلين الذين يبحثون عن عمل أكثر   

 هي نسبة الذين يبحثون عن العمل أكثر من سنتين، كما أن %35 و %55من سنة قدرت بـ، 

هناك عدد هائل من العاطلين قد فقدوا اإلرادة في البحث عن العمل بسبب ندرة عمليات إنشاء 

 عند الذكور %77.2غت نسبة الشباب الذين يبحثون عن عمل دون جدوى مناصب شغل إذ بل

  5 )2 (. عند اإلناث%26.0مقابل 

  

  

  

                                                 
لجنة عالقات العمل ، مشروع التقرير حول تقويم أجهزة الشغل ، مرجع سابق ، :  المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي - 1   5

  .44ص
  .44 ص:  نفس المرجع -2  
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 و هذا ما 2000 سنة %29.72، و في حدود 1955 سنة %38و قدرت نسبة بطالة النساء بـ 

   )1( سوق العمل إلىيفسر دخول عدد كبير من النساء 

صلن على أية نساء العاطالت عن العمل و لم يتحكما تعودنا على رؤية ارتفاع نسبة ال  

مستوى تعليمي، لكن حاليا الوضع قد تغير فقد سجلت أعلى نسبة للعاطالت عن العمل و لديهم 

  )2(تعليم عالي 

فإن الفر يمس ليس فقط األفراد العاطلين عن "  رقعة البطالين من مستويات مختلفة اتساعو مع 

الفقراء " حيث القدرة الشرائية تدهورت بصورة خطيرة أما العمل ، بل كذلك ذوي األجور ، 

   )3("المنتمين إلى الفئات المتوسطة فهو ظاهرة جديدة تعطي للفقر خصائص جديدة " الجدد 

 و قد قدر عدد الفقراء )4( إلى يومنا هذا 1995دج منذ سنة 8000 األدنىحيث بلغ األجر الوطني 

 من حيث العدد اإلجمالي للسكان ، و من %21ل نسبة  ماليين جزائري أي ما يعاد6.4حوالي 

  )5(.يعيشوا تحت الفقر الغذائي ) %25(  شخص 1611000بين هؤالء الفقراء يوجد 

 األشخاص منتظمة ال يعني دائما أنه ضمانا للفقراء، فقد سجل عدد لمدا خيفالحصول على 

ففي خالل السنوات  " )6(عدين  من بين المتقا%12 من العمال و %43المعتبرين كفقراء يمثلون 

 في حين سجلت األجور في %25 قدره سنوي معدل ارتفاع األسعار شهدت 1996، 1993

 و مع الوضعية المزرية التي آلت )7(" في المعدل %19القطاع العمومي زيادة سنوية ال تتعدى 

الدخل المنخفض  إليها األسرة الجزائرية، بسبب عدم توفر مناصب الشغل، و إن توفر الشغل فإن 

  .ناألسر أمامها كحل سوى التديال يكفي لتغطية كل المتطلبات و مع غالء المعيشة فلم تجد هذه 

، أنه 1998فقد تبين من خالل التحقيق حول األسرة الذي قام به الديوان الوطني لإلحصاء سنة 

 1993 في  صرحت أنها أكثر ديون في هذه السنـة مما كانت عليه%48.1حوالي نصف األسر 

  6.)8( للديون لتسديد النفقات الخاصة بتربية األطفال و بالصحة لجأت صرحت أنها %12و 

  
                                                 

  .44لجنة عالقات العمل مشروع التقرير حول أجهزة الشغل، مرجع سابق ص :  المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي-1 6
2- CENEAP : Femme, emploi et fécondité en Algérie , Mai, 1999, P 46. 

 مشروع تقرير حول االقتصاد االجتماعي لجنة السكان و الحاجات االجتماعية ،:  المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي-3 
  .27مرجع سابق ، ص

  .26ص :  نفس المرجع -4
  .19ص :  نفس المرجع -5
  .19ص :  نفس المرجع -6
  .26ص :  نفس المرجع -7
  .27ص : نفس المرجع -8 
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   :السكن أزمة -3

 عدد العزاب و العوانس ارتفاعتعتبر مشكلة السكن التي تفاقمت مع مرور الوقت سببا في   

فاديا للمشاكل حيث أن معظم الشباب يفضلون العيش مستقلين عن األهل بعد الزواج، و ذلك ت

العائلية هذا من جهة ، و من جهة أخرى فإن ضيق المساكن الجزائرية يفرض على األبناء 

المقبلين على الزواج العيش مستقلين عن األهل ،حيث بلغت نسبة المساكن المكونة من غرفة 

 4 في الحضر، بينما المساكن المكونة من %33.7 في الريف مقابل %45.2واحدة أو غرفتين 

 من مجموع المساكن من غير تفاوت %6.1 غرف بلغت 5 و ذات %18رف فقد بلغت نسبتها غ

 في الوسط 3.1 ( 3.0بين الوسطين الحضري و الريفي، كما بلغ متوسط عدد الغرف في المسكن 

  )1()  في الريف 2.3الحضري و 

 في 6.1 في الريف، 6.6 ( 6.3مع العلم أن متوسط عدد األفراد في األسرة قد بلغ   

و نظرا لرغبة الشباب في العيش مستقلين عن األهل بعد الزواج فالكثير منهم . )2() الحضر

  دون جدوىانتظارهمل ، و قد يطول يفضلون تأجيل الزواج لسنوات، بدال من تحمل تلك المشاك

 إلى ليجد الزوجان نفسيهما مضطرين اإليجار الكراء، لكن سرعان ما ينتهي إلىفيلجأ البعض 

اء الفوضوي عبر ربوع اب فلم يجد أمامهم حال، إال البنء المنزل، أما البعض اآلخر من الشبإخال

 في المناطق الحضرية مقابل %3.6الوطن، حيث بلغت نسبة األسر القاطنين في بناء قصديري 

 في المناطق الريفية أما األسر القاطنة بمسكن تقليدي فنسبتها في الريف تفوق عن الحضر 6.7%

 في الحضر، و بينما األسر القاطنة في شقة و منزل فردي فقد %22.6 مقابل %50.7غت إذ بل

 في المناطق %39.7 و %2.2 في الحضر مقابل %41.9و %31.7بلغت نسبتها على التوالي 

  7 )3(.الريفية

من  تلف العمارات إلىفي الواقع فإن أزمة السكن، أصبحت أزمة وطنية، و ذلك راجع   

خرى إلى عجز توفير السكن مع الطلبات المتزايدة، و ذلك بسبب تماطل جهة، ومن جهة أ

المشاريع و عدم تبني نظام مالي و عدم التنسيق في توزيع المسكن و المضاربة الغير المشروعة 

 )4(.على العقارات

                                                 
  .15النتائج األولية للمسح الجزائري لصحة األسرة ،مرجع سابق، ص:  الديوان الوطني لإلحصائيات-1 7
  .14ص :  نفس المرجع -2 
  .14ص :  نفس المرجع -3 

07 Alger , actes des journée d’études, Population société et développement en Algérie:   CENEAP-4
et08, 1997, P 136. 
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  السكنات المؤقتة مع ظهور األزمة ، منذ بدايةانتشارو نتيجة لالنفجار السكاني ، الذي أدى إلى 

 األحياءالتسعينات، و يشمل السكن المؤقت عدة أشكال، األحياء القصديرية و السكنات المشابهة و 

   )1(.غير مجهزة التي أنجزت تدريجيا بمواد البناء، لكن دون هياكل قاعدية التزويد بالمياه الشرب

  

  .1998 سنة إلى 1966تطور السكن المؤقت من سنة  : 4الجدول رقم 

1966  1977  1987  1992  1998  

10.3%  9.3%  6.4%  6.1%  6.95% 

  .2000التقرير حول التنمية البشرية : المجلس االقتصادي و االجتماعي : المصدر               

  
سكن ، و يقدر معدل بناء 856000كما قدر النقص في السكنات بما فيه القصديرية بـ   

 سنوات 10كن سد هذا العجز بعد  حسب معطيات وزارة السكن، و ال يم150000المساكن سنويا 

ماعي مرتفعة جدا و بالتالي فعلى الشباب المقبل على الزواج و تبقى كلمة اقتناء السكن االجت

 تكلفة المتر المربع الواحد، و تقدر نسبة انخفاضسنوات من االدخار لشراء المنزل، بالرغم من 

يه بشكل كبير ظروف السكن التي  يؤثر عل، فالفقر البشري)دج 15000( لمسكن المتر المربع ل

بقيت جد صعبة خالل التسعينات نظرا النعكاسات برنامج التعديل الهيكلي على القدرة الشرائية 

   )2(.ألجور األسر و على نشاطات مؤسسات قطاع البناء

و التي يمكن  2000 إلى 1996 وطنية للسكن من إستراتيجيةلهذا قامت الدولة الجزائرية بوضع 

  8.النقاطفي هذه توضيحها 

 30000 تدعيم البناء الذاتي بحصول مبسط على قطعة أرض و القرض، و ينتظر أن ينجز منه -

  .وحدة سنويا

  . سكن سنويا10000 الترقية العقارية الخاصة التي ستساهم بـ -

 )3( أسرة سنويا 30000 و أخيرا السكن القابل للتطور لتلبية حاجة -

 

  

  

                                                 
  .201، مرجع سابق ص 2000التقرير حول التنمية البشرية :  المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي-1 8
  .173ص :  نفس المرجع -2 
  .335ص :  نفس المرجع -3 
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  :  النظرة للزواج -4

ظام االجتماعي الذي يسود ن قضية تأخر سن الزواج ، مرتبط بقضية أكبر و هي النإ  

ي ـة بين الجنسين و نظرة الرجل للمرأة ووضع المرأة االجتماعـ، من حيث نمط العالقالمجتمع

  )1(. و تأكيد ممارسة حقوقها

ن عمر زواجها  إطالة عمر عزوبتها و قصر مإلى الجامعات للدراسة فيها أدى إلىفدخول المرأة 

فأبعدها زمنيا عن تكوين أسرة، كما أن دخول المرأة سوق العمل بشكل متزايد و هي في سن 

ى فكرة الزواج عندها مع بداية الزواج المحدد ثقافيا و اجتماعيا من قبل مجتمعها، الذي أرج

ها بخروج  فعالية حركات تحرر المرأة و مطالبتإلى أجل بعيد إضافة إلى سوق العمل إلىدخولها 

المرأة من دورها التقليدي المحصور بالزواج و األمومة المبكرة و عدم مطاوعتها له و التريث 

  )2(. في ممارسته

 التي كانت من قبل حيث أصبح الزواج آخر شيء األهميةفبهذا فإن نظرة المرأة للزواج ليس بتلك 

 وضمانا اجتماعيا ، ثم اجتماعيةتفكر فيه ، فالبنت اليوم تحرص على تعليمها ألنه يعطيها قيمة 

يأتي بعده العمل الذي يحقق لها االستقالل االقتصادي ، و كل ذلك يصعب تحقيقه قبل بلوغ سن 

معينة، و هي اآلن تختار بنفسها شريك حياتها في تأني، بالتعارف على زميل في الجامعة و العمل 

اج عامال م يعتبرون تأخير قرار الزو، و القادر على تحمل تبعات الحياة ، كما أن الشباب اليو

 الفتاة المناسبة، و على أساس موضوعي و سليم، فيكفي من األهل انتقاءإيجابيا يساعد على حسن 

و االبتعاد عن فرض فتاة بعينها أو الحث على االبتعاد عن فتاة ما بحجة النصح و المشورة فقط، 

حب القرار األول و األخير في تحديد أنهم ال يستريحون لها، فيجب على الشاب أن يكون صا

  9 )3(. مستقبله و حياته القادمة بعد سماع نصيحة ووضعها في االعتبار

التغير في مركز المرأة، أتبعه بالضرورة تغيرات مصاحبة ، فيما يتعلق بالزواج، و باالختيار في 

 فيه عوامل االطمئنان الزواج، فقد أصبحت المرأة في العصر الحديث، أقل احتماال لزواج ال تتوفر

  ا ال يسير سيرا ـادة، و هي تسارع أكثر من ذي قبل بطلب الحرية إذا وجدت أن زواجهـو السع

  

                                                 
  .24، مرجع سابق ، صتأخر الزواج و ارتفاع معدل الطالق: عبد الحميد إسماعيل األنصاري -1 9
  .242 ، مرجع سابق ، ص األسرة و الحياة العائلية:  سناء الخولي-2 
روحة الماجستار، معهد علم االجتماع جامعة الجزائر  ، أطتغير عادات الزواج في األسرة الجزائرية:  موانحير مسعودي-3 
  .33، ص 2002،
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هادئا طبيعيا، كما أدى تحرير المرأة و تعليمها ثم اشتغالها إلى أنها أصبحت أكثر تدقيقا في 

   )1(. عن آخر ، أو في تفضيل فرد بعينه في مجال الزواجتفضيل شخص 

و سمحت التغيرات المادية للنساء إلى أن ترسيخ دعائم المطالبة بالمساواة مع الذكور من حيث أن 

 المساواة بين الجنسين يعتقدون أن األسرة مدمجة داخل منظومات أشمل للسلطة االقتصادية أنصار

   )2(. و السياسية 

  :  اآلثار السلبية لظاهرة تأخر سن الزواج-5

 أضرار كثيرة و خطيرة على الفرد و المجتمع، فالنظر المحرم هو إن التأخر سن الزواج  

سهم من سهام إبليس، و هو طريق الزنا ، و ما ينتج عنه من أمراض خطيرة و نشر للرذيلة  

م ـحتى يصبح المجتمع بوتقة للفساد و الرذائل، كما أن تأخير الشباب لزواجهم، و فيه خطر عليه

ر العديد من المشكالت و األمراض االجتماعية و األمنية و على المجتمع، ألنه ينذر بظهو

 ، فالمشاكل األسرية تصاحبها مشاكل األخالقيةالخطيرة التي ال تتسق و مبادئ المجتمع الدينية و 

  : اقتصادية مثل كثرة الديون المتراكمة من وراء غالء المهور التي ينتج عنها

ر ـاع الغرائز الجنسية لديهم و شعورهم بالقه بحث الشباب على سبيل آخر غير الزواج إلشب-1

  . من المجتمع اإلحباطو 

  10.و قد يؤدي ذلك إلى تطور سلوك خارج عن العادة و التقاليد باإلحباط شعور الفتاة -2

  )3(.  أخالقي عام و على المدى الطويل ، يراه عامة الناسانحالل -3

 سلبي على المرأة التي تتعرض  الصحية فتأخير سن الزواج له تأثيراألخطارأما عن   

للحمل ألول مرة في سن الثالثين فما بعدها، لصعوبات الحمل و الوالدة العسيرة و تتضاعف هذه 

 إرتفاع ضغط الدم الشديد، مما يؤثر على  إلى مرض تسمم الحمل الذي يؤدي إلىالمشاكل للمرأة 

م للخطر، و يؤثر تأخر سن أول و يعرض حياة األ) كالكلى و القلب( أعضاء جد هامة في الجسم 

حمل على صحة الطفل من جهة أخرى ، إذ يظهر احتمال إنجاب أطفال متخلفين ذهنيا أو معاقين 

لتشوه في العمود الفقري، و نقص تكون المخ و عظام الرأس، و تأكد الدراسات العلمية الحديثة أن 

   احتماالت مجلة الصحة أنه تزداد تأخير سن الزواج أيضا قد يسبب العقم عند النساء ، فقد ذكرت

  

                                                 
.115االسرة و الحياة العائلية ، مرجع سابق ، ص :  سناء الخولي-1  
.54مرجع سابق ، ص :  دالسي أمحمد -2   

. 61-60: مرجع سابق ، ص ص :  دليلة كواش-3  10   
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 سنة 34 و 30 حد ما مع تقدم سن المرأة قبل الزواج ،فالمرأة التي يتراوح سنها بين إلىالعقم 

 نفس العمر، و كذلك سيدة من بين أربعة ممن عدل سيدة من بين سبعة تزوجن في بمتتعرض للعقم

   )1(. سنة 39و 35تتراوح أعمارهن بين 

مر و تأخر سن الزواج ، يؤدي إلى أن المرأة يحدث لها عدم التوازن إذا اقتربت كما أن تقدم الع

من سن اليأس، كما أن نسبة الخصـوبة عند المرأة تبدأ تقل تدريجيـا حتى بلوغهـا سن اليأس 

و نتيجة لالضطرابات الهرمونية التي تحدث في سن اإلنجاب المتأخر تصبح نسبة الحمل في 

  11 )2(.  من األربعيناقتربتيد نسبة العقم عند المرأة كلما تناقص مستمر لذلك تز

  

  .يوضح عالقة سن المرأة بنسبة العقم  : 2الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .3، ص2005في بلدية عين الترك، جامعة وهران، ديسمبر المميزات السوسيوديمغرافية للزواج :  طويل شهر زاد-1 11
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 بالنسبة للذين يتراوح سنهم ما بين %5و كما يظهر من خالل هذا الشكل أن نسبة العقم بلغت 

 قبل سن %15د سن الثالثون سنة، و  عن%10 إلى ارتفعت أربعة و عشرين سنة، و إلىعشرين 

، و تكبر معها  كما أن المرأة تكبر في السن)1(.  في سن األربعين%30الخامسة و الثالثون، و 

و يتزايد  ، زيادة نسبة األطفال المنغوليين و السيما بعد سن األربعينإلىالبويضات مما يؤدي 

  .دة نسبة الوالدة القيصرية عمر المرأة، إضافة إلى زيا التلقائي مع زيادةاإلجهاض

 الخصوبة فإن أهمية سن الزواج نابعة من كون الخصوبة انخفاض،  آثار تأخر سن الزواج ومن

 انخفاضاال تتم إال في إطاره، و هذا يعني أنه يؤثر مباشرة على الخصوبة و التي عرفت 

يبي للخصوبة متوسط  المؤشر التركأنتقلمحسوسا منذ االستقالل، السيما خالل عشرية التسعينات 

 إلى 1970 في سنة امرأة طفل لكل 7.8عدد األطفال عند النساء حسب كل الحاالت الزواجية من 

 أطفال بين 4 بـ انخفاض، أي 2000 طفل سنة 2.45، ليصل إلى 1985 طفل في سنة 6.24

   )2(. 2000 طفل في سنة 2.54 إلى 1985 و 1970 مقابل طفلين بين 2000و 1985سنتي 

 سنة، أي الالئي 49-15 يتراوح أعمارهن من ي نسبة النساء غير متزوجات الالئارتفعتكما 

 %49.58 لتصل إلى 1987 سنة %38.37 إلى 1977 سنة %27.09بلغن سن اإلنجاب من 

و بالتالي فإن ما يعادل نصف عدد النساء اللواتي .) 1998اإلحصاء العام للسكان و السكن جوان (

 واحدة من أصل أربع نساء امرأة في نهاية التسعينات ، مقابل ازياتعبلغن سن اإلنجاب كن 

  12 )3(. خالل السبعينات

و في األخير فإن تحليل خصوبة األسرة من خالل معطيات اإلحصاء العام للسكان و السكن لسنة 

السن المتوسطة للزواج، أي يتراجع سن ، كشف عن وجود ظاهرة جديدة مرتبطة بتأخر 1998

 1998 سنة فأكثر، و تظهر النتائج األولية لإلحصاء العام للسكان و السكن لسنة 40ى اإلنجاب إل

 بين المتراوحة بالنسبة لشريحة السن 1987أن نسبة الخصوبة الشرعية أقل مما كانت عليه سنة 

  ) 4(.  سنة فما فوق35 سنة و لكنها أعلى بالنسبة لشريحة السن البالغة 34-30 سنة و 15-19

 نسبة عالية من التحاقج عن جملة من العوامل نذكر منها التعليم و التكوين ، فإن و هذا نات

  ينقص من إقبالهن على الفتيات بالتعليم ، كذلك رغبتهن في االستقالل االقتصادي ، فإن هذا 

                                                 
  .62مرجع سابق ، ص :  دليلة كواش -1 12
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الزواج في سن مبكرة، كما أن البطالة و عدم توفر المساكن من األسباب التي ال يستهان بها  

 مستويات الخصوبة و ذلك ينقص إقدام الشباب على انخفاض بصفة مباشرة في حيث ساهمت

   )1(. الزواج إال بعد عمر متقدم

  :  إستراتيجية الدولة للحد من ظاهرة تأخر سن الزواج -6

 توطيد عالقته في المجتمع و المحافظة لإلنسانيعتبر الزواج الطريق الفطري الذي يحقق   

اإلسالم هذه العالقة و هيأ لها و هدفه في تحقيق مالذه و قد نظم على نوعه البشري و نسبه، 

ا هي الطريق ـروط وواجبات ، إال أن هذه األخيرة لم يدرك الكثير بأنهـ ووضع لها شاألسباب

 البعض على ضفىو السبيل و الوسيلة لتنظيم العالقات االجتماعية فجعل من الوسيلة غاية و أ

 بناء هذه العالقة، و امتطى البعض اآلخر بعض شروطه بعض الطقوس، صارت أساسشروطه 

 فيها ، مما نجم عن كل هذا ظاهرة تأخير سن الزواج، و هذه الظاهرة في الحقيقة أبدعواو 

  13. عند المجتمع الجزائري كغيره من المجتمعات العربية انتشرت

اشى وفق عرف ووالية غرداية جزء ال يتجزأ من الجزائر ، فهي تزخر بمقومات حضارية تتم

ة راحوا يبحثون في المنطقة و مميزاتها، فمنذ أن شعر أئمة و أعيان المنطقة ببروز هذه الظاهر

 و الحلول ، و يعد البحث العميق و تبادل اآلراء مع جميع أطراف األسبابعن كل االتجاهات 

  .التباهي و غالء المهور : األسباب أن من أهم إلىالمجتمع و شرائحه ، توصلوا 

 العائالت التي تعزم القيام بالزواج إلىوضعوا في الثمانينات أرضية في شكل مذكرة موجهة ف

 في توجيه المجتمع وفقها و من أهم ما ألوالدها و أبناتها على أئمة المساجد حتى يشرعوا 

  : تضمنته

  ...)  بطانيات ، وسائد، زرابي ،( األفرشة تحديد -1

  . وفق القدرة الشرائية التي تتطلبها أسعار السوق األدنى  تحديد مبلغ المهر و وضعوا الحد-2

  . خلو الخطبة من بعض المظاهر الدخيلة التي من شأنها أن تصعب الزواج -3

، و هي أحد  سلطة ردعية بل هي من قبيل العرفو هذه األرضية التي في حقيقة األمر ليس لها

حبذ الظهور  التي ياإلنسانزء من شخصية أساليب قطع التباهي أو التقليل منه رغم أن التباهي ج

   تغيير اليسير ، كما جعلوا سبيل االلتزام بهذه إلىبها لكن ال ينبغي أن تؤثر سلبا و تكون طريقا 
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       عوامل تأخر سن الزواج في الجزائر       عوامل تأخر سن الزواج في الجزائر       عوامل تأخر سن الزواج في الجزائر       عوامل تأخر سن الزواج في الجزائر                                                                                                                                                                     :                  :                  :                  :                  الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع    

 71 

  
الظاهرة ، أن كل من التزم بها بارك له أو بجزء منها األئمة و األعيان و كل من خالفها أنكروا 

  .فاف و هذا كمرحلة أولىعليه و لو بعدم الحضور إلى مراسيم الز

 و تنقيحا لألرضية –أما المرحلة الثانية فيعد تدني سلم القيم العرفية ، إن صح التعبير   

السالفة الذكر و تفهما لتطور المجتمع، بادرت بعض الحركات الجمعوية بالتنسيق مع أئمة المساجد 

األحياء، حيث يبرمج في كل تحت إشراف مديرية الشؤون الدينية لتنظيم األعراس الجماعية عبر 

سداسي من السنة االجتماعية زفاف جماعي ، و ذلك باإلعالن عنه عن طريق فتح قائمة التسجيل 

للشباب الراغبين في الزواج ، و بعد حصر عدد من الراغبين في المشاركة في الزفاف الجماعي 

فسهم يدعوهم العريس ألن المعازيم الذين يدعوهم أي عريس هم أن( و حصر تكاليف الوليمة، 

و بعدها تخصم الجمعية ما يمكن من التكاليف في تقديم يد المساعدة لهم، يقسم المبلغ ) اآلخر

  14.المتبقي على عدد األعراس

و في كل األحيان يكون المبلغ المساهم به العريس زهيد، و بعد هذا يحدد تاريخ موعد   

خر المسجـد األكبر مساحـة الستيعاب  الجميـع، و هو يوم الوليمـة حيث يسباتفاقالعرس 

المعـازيم و الضيوف و يتم إكرامهم بوجبة العشاء بعد صالة العشاء ثم يتوج العرسان بطريقة 

تقليدية خاصة بالمنطقة ثم يتوالى على منبر الحفل أئمة و أعيان المنطقة بكلمات مباركة تحث 

 من أسباب العزوف أو تأخير و تأجيل الجميع على هذا األسلوب الذي من شأنه يقضي على الكثير

الزواج إلى سن متأخرة و أجل غير معروف و محدد، و تعطى حينها بعض االقتراحات 

، و من بعض المظاهر التحسيسية التي ظهرت برعاية  التي تراعي في العمليات المقبلةالتحسيسية

  مـة زفافهـان ليلـسا للعرـالت ،و ذلك بتقديم هدايـة لهذه الحفـات التجاريـبعض المؤسس

  )1(.  أخرى في هذه الوالية إلىو لإلشارة فإن بعض الجزئيات تختلف من منطقة 
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:تمهيـــــد  

 
إن أي بحث علمي خاصة االجتماعي يتطلب من صاحبه التعامل مع الميدان ألجل اختبار         

فرضياته، لتكون بذلك الدراسة أكثر عمقا و مصداقية، و سوف تتطرق إلى إبراز خصائص 
ذين مجتمع البحث الذي اخترنا أفراده من مناطق في والية بومرداس، أما أفراد العينة فهم ال

يبلغون سن متأخرة من الزواج، و نبدأ من متوسط سن الزواج عند كل من الذكور و اإلناث لسنة 
2002 .  

 سنة و أما خصائصهم التي 33 سنة و الذكور إبتداءا من 30 سنة أي 29.6اإلناث ابتداء من 
عوبة تعرضا إليها، السن، المستوى التعليمي، المهنة، الدخل الشهري، االختيار للزواج، ص

.الزواج، أفضل سن للزواج عند الرجل، وعند المرأة  
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  :خصائص مجتمع البحث  -1

   عالقة السن بالجنس  :  5رقم الجدول   

   الجنس       المجمـــوع  إنــاث  ذكــور

  %  ك  %  ك  %  ك  السن 

30 – 34  9  28.13  30  41.67  39  37.5  

35 – 39  15  46.87  30  41.67  45  43.27  

40 - 44  2  6.25  5  6.94  7  6.73  

45 - 49  4  12.5  2  2.78  6  5.77  

  6.73  7  6.94  5  6.25  2   فأكثر50

  100  104  100  72  100  32  المجمـوع

  

عة أفراد ب أفراد العينة الذين يبلغ عددهم مئة و أرأغلبية إن نالحظ من خالل هذا الجدول   

 خمس فئات عمرية ، نجد أعلى بنسبة للفئة العمرية إلىمن ذكور و إناث، و الذين تم توزيعهم 

  . من المجموع الكلي %43.27 تسعة و ثالثين سنة و هو يمثلون إلىمن خمسة و ثالثين 

إلى أربعة و ثالثين سنة أما الفئة التي تليها نجد فيها األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين ثالثين 

لمرتبة الثالثة الفئتين العمريتين من أربعين إلى أربعة  من المجموع، و بعدها في ا%37.5بنسبة 

 من المجموع ، و يالحظ أن الفئة %6.73و أربعين سنة ، و خمسين سنة فأكثر بنسبة تقدر بـ 

 من المجموع و هي أصغر من %5.77 تسعة و أربعين سنة ال تمثل إال إلىمن خمسة و أربعين 

  .جميع الفئات

  م بين خمسة و ثالثين إلى تسعـةـالعينة تتراوح أعمارهاد ة من أفرـ الساحقفاألغلبية  

و ثالثين سنة و هو سن النضج و المردودية في العمل و ربما كان هو الوقت المناسب للزواج 

 إعداد الذين يعتمدون على مجهودهم الخاص لجمع ما يكفي من المال و اإلناثبالنسبة للذكور و 

  .السكن للزواج

 في الفئات الخمسة السابقة فإننا نراها مفصلة كما يجب من خالل اإلناثكور و أما الفروق بين الذ

  : الجدول كمايلي 
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 يمثلن نسبة عالية بالنسبة للذكور أي اإلناث األولى من ثالثين إلى أربعة و ثالثين سنة ، فإن ةالفئ

ة ـ تسعإلىثين  و ثالخمسـة للذكور، أما في الفئة الثانية من %28.13 لإلناث مقابل 41.67%

، أما عند %46.87 إلىو ثالثين سنة فإن النسبة ترتفع بشكل محسوس بين الذكور و لتصل 

 سنة فإن أربعين و أربعة إلى أربعين، أما في الفئة الثالثة من %41.67 فالنسبة تبقى ثابتة اإلناث

 لإلناث %6.94 عند الذكور مقابل %6.25 اإلناثالنسب تنخفض و تتقارب بالنسبة للذكور و 

 سنة فإن النسبة عند الذكور و ترتفع أربعين تسعة و إلى أربعينأما الفئة الرابعة من خمسة و 

 أما الفئة األخيرة %2.78 إلى تستمر في االنخفاض لتصل اإلناث ، بينما عند %12.5 إلىلتصل 

   اإلناثد  عن%6.94 عند الذكور مقابل %6.25خمسين سنة فأكثر فإن النسب متقاربة حيث تمثل 

 حيث يمثل مجموعها اإلناث عند األوليتينيالحظ أن النسب العالية موجودة في الفئتين   

 و الثانية بمجموع األولى، بينما نجد النسب العالية تتجمع في الفئة اإلناث من مجموع 83.34%

  . من مجموع الذكور75%

  
  الجنس  مدرج تكراري يوضح توزيع أفراد العينة حسب السن و  : 3الشكل 
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    بالجنس المتوى التعليميعالقة  :  6رقم الجدول 

   الجنس       المجمـــوع  إنــاث  ذكــور

  %  ك  %  ك  %  ك   لمستوى التعليميا

  7.69  8  11.11  8  -  -  أمي 

  7.69  8  6.94  5  9.37  3  إبتدائي

  22.12  23  15.28  11  37.5  12  متوسط

  37.5  39  40.28  29  31.25  10  ثانوي

  25  26  26.39  19  21.88  7  جامعي

  100  104  100  72  100  32  المجمـوع

  

يبين هذا الجدول متغير المستوى التعليمي حسب الجنس، و قد تم تقسيم مجموع أفراد   

حيث تمثل أعلى نسبة المستوى التعليمي  خمس مستويات تعليمية إلىالعينة من ذكور و إناث 

 و في المرتبة الثالثة %25ستوى التعليمي الجامعي بنسبة  يليها الم%37.5الثانوي بنسبة 

 ابتدائي، ثم في المرتبة األخيرة المستويين أمي و %22.12المستوى التعليمي المتوسط بنسبة 

 نسبة أفراد العينة ارتفعت المستوى التعليمي ارتفع و يالحظ هنا أنه كلما %7.89بنسبة متساوية 

ن لهم مستوى ثانوي تفوق نسبتهم في المستويات التعليمية األخرى كما أن نسبة أفراد العينة الذي

  . ، و االبتدائي ، ثم المتوسط و الجامعياألمي

 في المستويات التعليمية الخمسة فهي مفصلة بالتالي  في اإلناثأما الفروق بين الذكور و 

تدريجيا  النسبة ، ثم ترتفعاإلناث عند %11.11 نجد ال شيء عند الذكور مقابل األميالمستوى 

، أما في المستوى التعليمي متوسط نجد اإلناث عند %6.94 مقابل %15.7عند الذكور لتبلغ 

، أما عن المستوى %15.28 اإلناث مقارنة عند %37.5 بنسبة اإلناثنسبة الذكور مرتفعة عن 

 بنسبة ثباإلنا مقارنة %31.25التعليمي الثانوي ينقلب األمر فالنسبة تنخفض عند الذكور بـ 

  . فالنسبة في هذا المستوى مرتفعة عن الذكور40.28%

  %26.39 مقابل %21.88أما فيما يخص المستوى التعليمي الجامعي فنسبة الذكور تنخفض الى 
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نالحظ أن نسبة الذكور تفوق نسبة اإلناث في المستوى االبتدائي، و المتوسط و هي   

  . عند اإلناث%22.22 مقابل 46.87%

 %77.78نسبة اإلناث من لهن مستوى أمي ، ثانوي ، و جامعي بنسبة الذكور إذ بلغت ثم تفوق 

  . عند الذكور%53.13عند اإلناث مقابل 

  .توزيع الذكور حسب المستوى التعليمي : 4الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يوضح توزيع اإلناث حسب المستوى التعليمي  : 5الشكل 
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  بالجنس  وى التعليميالمست عالقة : 7رقم الجدول 

   الجنس       المجمـــوع  إنــاث  ذكــور

  %  ك  %  ك  %  ك   المهنة

  31.07  32  38.03  27  15.62  5   بدون عمل

  17.48  18  14.08  10  25  8  عامل بسيط

  31.09  31  30.99  22  28.13  9  موظف 

  8.74  9  9.86  7  6.25  2  إطار

  12.62  13  7.04  5  25  8  عامل مستقل

  100  103  100  71  100  32  المجمـوع

  

يظهر من خالل هذا الجدول الخاص بالمهنة حسب الجنس، و ذلك بعد تقسيم أفراد العينة   

 من مجموع %31.07 خمسة فئات، إن فئة بدون عمل تمثل أعلى نسبة إلىمن ذكور و إناث 

وع أفراد  من مجم%30.09لتبلغ نسبتها أفراد العينة و هي نسبة كبيرة، ثم تليها فئة الموظفين 

 من مجموع أفراد العينة ، ثم تليها فئة %17.48العينة ثم في المرتبة الثالثة فئة العمال بنسبة 

 و في المرتبة األخيرة نجد فئة العينة، من مجموع أفراد %12.62العمال المستقلة بنسبة 

  . من مجموع أفراد العينة%8.74اإلطارات بنسبة منخفضة تقدر بـ

فبالنسبة لفئة بدون عمل : الذكور و اإلناث في الفئات الخمسة السابقة كمايلي أما عن الفروق بين 

 لإلناث، %38.03 للذكور مقابل %15.62نجد نسبة اإلناث تفوق نسبة الذكور حيث بلغت 

 أما عن العمال البسطاء، عند الذكور في فئة %25 مقابل %14.08لتنخفض نسبة اإلناث، لتبلغ 

 عند %30.99لموظفين فإن نسبة اإلناث تبقى تفوق نسبة الذكور لتبلغ فئة الثالثة و هي فئة ا

 عند الذكور و في فئة اإلطارات فإن النسب تنخفض عند الذكور و %28.13اإلناث مقابل 

 و هي األخيرة عند اإلناث، أما عن الفئة %9.86 عند الذكور مقابل %6.25اإلناث، حيث بلغت 

 عند الذكور مقابل %25لذكور تفوق نسبة اإلناث ، حيث بلغت فئة العمال المستقلين فإن نسبة ا

 تفوق نسبة الذكور في فئة اإلناث عند اإلناث ، و نالحظ أن من خالل الجدول أن نسبة 7.04%

  بدون 
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، بينما  عند الذكور%50 عند اإلناث مقابل %78.88 حيث بلغت اإلطاراتعمل و الموظفين و 

 عند الذكور %50 في فئة العمال و العمال المستقلين و التي بلغت نسبة الذكور تفوق نسبة اإلناث

  .اإلناث عند % 31مقابل 

  

  يوضح توزيع الذكور حسب المهنة  : 6الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   حسب المهنة ناثيوضح توزيع اإل : 7الشكل 
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   عالقة الدخل الشهري بالجنس  :  8رقم الجدول 

   الجنس              المجمـــوع  إنــاث  ذكــور

  %  ك  %  ك  %  ك   الدخل الشهري

  22.55  23  26.86  18  14.29  5  بدون دخل

  37.25  38  41.79  28  28.57  10  10000أقل من 

10001-15000  13  37.14  8  11.94  21  20.59  

15001-18000  2  5.71  9  13.43  11  10.78  

18001-22000  2  5.71  3  4.48  5  4.90  

22001-25000  -  -  -  -  -  -  

25001-30000  -  -  -  -  -  -  

30001-50000  2  5.71  1  1.49  3  2.94  

  0.98  1  -  -  2.86  1   فأكثر 50001

  100  102  100  67  100  35  المجمـوع

  

يمثل هذا الجدول الخاص بالدخل الشهري حسب الجنس في هذه الدراسة مجموعة أفراد   

 تسع فئات، و يشير االتجاه العام للجدول أن أكبر إلىتم توزيعهم العينة من ذكور و إناث و الذين 

 تليها فئة الدخل %37.25نسبة للدخل الشهري أقل من عشرة آالف دينار جزائري بنسبة 

 إلى لفئة الدخل الشهري من عشر آالف %20.59، ثم نسبة %22.55الشهري بدون دخل بنسبة 

 للذين دخلهم الشهري يتراوح بين خمسة %10.78 و نسبة جزائري،خمسة عشر ألف دينار 

 و اثنان إلىة عشر ألف ـ تليها فئة الدخل من ثمانيجزائري،عشر ألف و ثمانية عشر ألف دينار 

 .جزائريعشرون ألف دينار 

  :  فهي تظهر في الجدول كمايلي اإلناثأما عن الفروق بين الذكور و  

 لإلناث  %26.86، و التي بلغت بة الذكور  تفوق نساإلناثبالنسبة لفئة بدون دخل فإن نسبة 

للذكور و بالنسبة للذين يتراوح دخلهم الشهري أقل من عشرة آالف دينار  %14.29مقابل 

 %28.57 مقابل لإلناث %41.79 و بلغت اإلناثجزائري فإن نسبة الذكور أكبر من نسبة 

  شر آالف دينار جزائري دينار جزائري و خمسة ع و واحدللذكور ، أما عن فئة من عشرة آالف
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 ، و بالنسبة لإلناث %11.94 للذكور مقابل %37.14 اإلناث نجد نسبة الذكور أكبر من نسبة 

ألف دينار جزائري   ثمانية عشرإلى و واحد  للذين دخلهم الشهري يتراوح من خمسة عشر ألف

 للذكور %5.71 ، مقابل لإلناث %13.43 و هي اإلناثأصغر من نسبة نجد دائما نسبة الذكور 

 دينار ألفرين ـ و عشاثنان و  و واحدبينما في فئة الدخل الشهري بين ثمانية عشر ألف

 للذكور مقابل %5.71 منخفضة و متقاربة في نفس الوقت اإلناثور و ـجزائري نجد نسبة الذك

 ، يستمر هذا االنخفاض و التقارب في فئة الدخل الشهري الذي يتراوح بين لإلناث 4.48%

، بينما لإلناث %1.49مقابل  للذكور %5.71 دينار جزائري ،  ألف و خمسين ألفثين ثال

 للذكور %2.86 دينار جزائري فأكثر فنجد  و واحدألفبالنسبة للذين دخلهم الشهري خمسين 

  .لإلناثمقابل ال شيء 

  
  

  .حسب الجنس ) دج(يبين الدخل الشهري  : 8الشكل 
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   عالقة االختيار للزواج بالجنس  : 9رقم الجدول 

   الجنس              المجمـــوع  إنــاث  ذكــور

  %  ك  %  ك  %  ك   االختيار للزواج

  80.77  84  81.94  59  78.12  25  شخصي

  19.23  20  18.06  12  21.88  7  االهل 

  100  104  100  72  100  32  المجمـوع

  

ختبار للزواج حسب الجنس من مجموع أفراد العينة يظهر من خالل الجدول الخاص باال  

 أغلب أفراد العينة يفضلون االختيار الشخصي للزواج حيث قدرت نسبتهم إنذكور و إناث ، 

 للزواج فنسبتهم أقل حيث األهل اختيار من مجموع أفراد العينة بينما الذين يفضلون 80.77%

  . من مجموع أفراد العينة %19.23قدرت بـ 

 نجد تراجع للزواج التقليدي الذي يكون فيه االختبار للزواج عامة،الحظنا هذه النسب بصفة و إذا 

  .األهلعن طريق 

 تفوق نسبة اإلناث بالنسبة لالختيار الشخصي نجد أن نسبة اإلناثأما الفروق بين الذكور و 

ن بشكل  للذكور ، ثم تنخفض النسب عند الجنسي%78.12 مقابل لإلناث %81.94الذكور و هي 

 %21.88 أي اإلناث للزواج ، و نسبة الذكور مرتفعة عن نسبة األهل الختيارواضح بالنسبة 

  .لإلناث %18.06للذكور مقابل 

   في اختيار الشريك و التراجع عن االختيار التقليدي لألهل لإلناث أكثر استقالليةنالحظ أن هناك 
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   للزواج راالختيايوضح توزيع الذكور حسب  : 9الشكل 
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   عالقة صعوبة الزواج بالجنس  : 10رقم الجدول 

   الجنس              المجمـــوع  إنــاث  ذكــور

  %  ك  %  ك  %  ك   االختيار للزواج

  54.55  54  42.65  29  80.64  25  نعم

  45.45  45  57.35  39  19.35  6  ال

  100  99  100  68  100  31  المجمـوع

  

يتبين من خالل الجدول الخاص بصوبة الزواج حسب الجنس في هذه الدراسة مجموع   

 هي نسبة الذين يواجهون صعوبة في الزواج فنسبتهم %54.55أفراد العينة من ذكور و إناث أن 

54.45%.  

بب بقائهم من دون زواج ال نالحظ من خالل هذه النسب أن نسبة معتبرة من أفراد العينة أن س

  .أخرىيرجع ألسباب مادية و إنما ألسباب 

  :  فإننا نراها موضحة في الجدول كمايلي اإلناث الفروق بين الذكور و أما

 للذكور %50.64 و هي اإلناثنسبة الذكور الذين يواجهون صعوبة في الزواج ترتفع عن نسبة 

ن ـ المسؤولية تقع على الرجل في توفير المسك، و هي نتيجة متوقعة فإنلإلناث %42.65مقابل 

و تأثيثه و تجهيز العروس، ثم تنخفض نسبة الذكور الذين ال يواجهون صعوبة في الزواج بشكل 

 %19.35 و هي منخفضة أكثر عند الذكور و قدرت بـ اإلناثمحسوس بينما ترتفع قليال عند 

  .لإلناث %57.35للذكور مقابل 

  لزواجالذكور حسب صعوبة ا يوضح توزيع : 11الشكل 
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 لزواج اإلناث حسب صعوبة ايوضح توزيع : 12الشكل 
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    بالجنس أفضل سن للزواج عند الرجلعالقة  : 11رقم الجدول 

   الجنس                المجمـــوع  إنــاث  ذكــور

  %  ك  %  ك  %  ك   الرجل أفضل سن للزواج عند

20-24  1  3.33  -  -  1  1.12  

25-29  8  26.67  12  20.34  20  22.47  

30-34  12  40  32  54.24  44  49.44  

35-39  7  23.33  14  23.73  21  23.6  

  3.37  3  1.69  1  6.67  2   فأكثر40

  100  89  100  59  100  30  المجمـوع

  

 اللذين تم ناث وة مجموع أفراد العينة من ذكور و إيمثل هذا الجدول في هذه الدراس  

  . خمس فئات عمرية ألفضل سن للزواج إلىتوزيعهم 

 من أفراد العينة السن المفضل للزواج عند الرجل %49.14يشير االتحاد العام للجدول أن نسبة 

 من أفراد العينة يرون أن %23.6 ثم تليها نسبة سنة، أربعة و ثالثين إلىعندهم هو ثالثين 

 تليها نسبة تقاربها سنة، تسعة و ثالثين إلىمسة و ثالثين  سن للزواج عند الرجل بين خأفضل

 من أفراد العينة يرون أن أفضل سن للزواج عند الرجل هو في الفئة من %22.47تقدر بـ 

 من أفراد العينة الذين %3.37 إلىو تسعة و عشرين سنة لتنخفض هذه النسبة خمسة وعشرين 

 %1.12 إلى لتنخفض أكثر فتصل سنة، أربعينيرون أن أفضل سن للزواج عند الرجل أكثر من 

 و أربعة إلى سن للزواج عند الرجل يكون من عشرين أفضل إن العينة الذين يرون أفرادمن 

  .عشرين سنة

الفئة :  في الفئات الخمسة السابقة نراها في الجدول كمايلياإلناثأما عن الفروق بين الذكور و 

 بالنسبة ألفضل %3.33ة فإن الذكور يمثلون نسبة  أربعة و عشرين سنإلىاألولى من عشرين 

  . ال شيءاإلناثسن للزواج عند الرجل مقابل عند 
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ة ـ تسعإلى من خمسة و عشرين األعمارأما الفئة الثانية ألفضل سن للزواج عند الرجل في فئة 

 %20.34 للذكور مقابل %26.67 و هي اإلناثو عشرين سنة فإن نسبة الذكور أعلى من نسبة 

  .لإلناث

  
ترتفع  أربعة و ثالثين سنة إلىأما عن الفئة التي تليها ألفضل سن للزواج عند الرجل من ثالثين 

 %54.24النسب هنا عند كل من الذكور و اإلناث بحيث تفوق نسبة اإلناث نسبة الذكور و هي 

  . للذكور%40لإلناث مقابل 

 بالنسبة ألفضل اإلناث من الذكور و  تنخفض النسب بشكل محسوس عند كلاألخيرةو في الفئة 

  .لإلناث %1.69 للذكور مقابل %6.67سن للزواج عند الرجل حيث بلغت 

  

  .يبين أفضل سن للزواج عند الرجل حسب الجنس : 13الشكل 
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   عالقة أفضل سن للزواج عند الفتاة بالجنس  : 12رقم الجدول 

   الجنس                المجمـــوع  إنــاث  ذكــور

  %  ك  %  ك  %  ك    الفتاةأفضل سن للزواج عند

15-19  1  3.57  1  1.49  2  2.10  

20-24  13  46.43  12  17.91  25  26.31  

25-29  14  50  45  67.2  59  62.31  

30-34  -  -  8  11.94  8  8.42  

  1.05  1  1.49  1  -  -   فأكثر35

  100  95  100  67  100  28  المجمـوع

  

اج عند الفتاة حسب الجنس في هذه الدراسة مجموع أفضل سن للزويمثل هذا الجدول   

 خمس فئات عمرية ، فاالتجاه العام للجدول إلى و الذين تم توزيعهم إناث العينة من ذكور و أفراد

 إلى سن للزواج عند الفتاة للفئة من خمسة و عشرين ألفضل نسبة بالنسبة أعلى أن إلىيشير 

 و عشرين سنة بالنسبة أربعة إلىفئة من عشرين  تليها ال%62.10تسعة و عشرين سنة بنسبة 

 سن للزواج ألفضل، ثم تنخفض النسب بالنسبة %26.31 سن للزواج عند الفتاة بنسبة ألفضل

 إلى ، لتستمر النسب باالنخفاض %8.42 و ثالثين سنة بنسبة تقدر بـ أربعة إلىلفئة ثالثين 

 تسعة إلىخمسة عشر اج عند الفتاة من  سن للزوأفضل في الفئة الرابعة للذين يرون أن 2.10%

 سن للزواج عند أفضل للذين يرون أن %1.05 فنجد األخيرة في المرتبة تأتيعشر سنة ، بينما 

 هي نسبة أفراد %88.41الفتاة أكثر من خمسة و ثالثين سنة و إذا جمعنا النسب العالية نجد أن 

ة ـ تسعإلى من عشرين األعمـاري فئة زواج عند الفتاة فـة الذين يرون أن أفضل سن للـالعين

  :  في الجدول كمايلي تظهر في الفئات السابقة اإلناثو عشرين سنة أما الفروق بين الذكور و 

 %3.57 تسعة عشر سنة ألفضل سن للزواج عند الفتاةإلى من خمسة عشر األولىفي الفئة 

  ل سن للزواج عند الفتاة في، ثم ترتفع أكثر نسب الذين يرون أفضلإلناث %1.49للذكور مقابل 
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 %17.91 للذكور مقابل %46.43 إلى و عشرين سنة لتصل أربعة إلى من عشرين األعمال فئة 

  ، ليستمر هذا االرتفاع في النسب بالنسبة للذين يرون أفضل سن للزواج عند الفتاة عند فئة لإلناث

  

   %67.2 للذكور مقابل %50 إلى لتصل سنة، تسعة و عشرين إلى من خمسة و عشرين األعمار

 أربعة إلى سن للزواج عند الفتاة في الفئة من ثالثين ألفضل األخيرة أما عن الفئة ما قبل لإلناث،

، و عن لإلناث %11.94و ثالثين سنة فإن النسب تنخفض فهي ال شيء بالنسبة للذكور و مقابل 

 خمسة و ثالثين سنة فإن النسبة  ألفضل سن للزواج عند الفتاة في فئة أكثر مناألخيرةالفئة 

  . مقابل ال شيء للذكورلإلناث %1.49 حيث تقدر بـ لإلناثبالنسبة تنخفض 

 من أفراد العينة الذين يرون أن أفضل سن %96.43و إذا جمعنا النسب العالية عند الذكور نجد 

الذكور  تسعة و عشرين سنة و ذلك ألن إلى من عشرين األعمارفتاة في فئة لللزواج عند ا

  .يفضلون الزواج من فتيات صغيرات في السن

  

  يبين أفضل سن للزواج عند الفتاة حسب الجنس : 14الشكل 
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   : تحليل الفرضية األولى-2

رغبة الكثير من الشباب و الشابات إكمال كل مراحل التعليم المختلفة تجعلهم يرجئون   

عليم تستغرق سنوات عديدة ال بد و أن تتلوها زواجهم إلى سن متأخرة ، و ذلك أن بعض أنواع الت

  .فترة من االستقرار المادي و االستعداد للزواج
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:تمهيـــــد  

 
سوف نتطرق من خالل تحليل الفرضية األولى إلى تأخر سن الزواج و محاولة         

ب و الفتاة والمستوى التعليمي ربطه بالمستوى التعليمي، أي هل هناك عالقة بين سن زواج الشا
لديهم ، وهذا من حيث مدة التعليم ، وصعوبة الزواج ، وصعوبة إيجاد عمل ، ونوع المهنة 

.وأفضل سن للزواج عند الرجل والفتاة وعالقتهم بالمستوى التعليمي   
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  عالقة المستوى التعليمي بالسن حسب الجنس  : 13رقم الجدول 

        السن        المجموع   فأكثر50  45-49  40-44  35-39  30-34
  الجنس

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  المستوى التعليم 

  أمي  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ذكور

  100  8  37.5  3  12.5  1  12.5  1  12.5  1  25  2  إناث

  100  8  37.5  3  12.5  1  12.5  1  12.5  1  25  2  المجموع

  ابتدائي  100  3  3.33  1  3.33  1  -  -  3.33  1  -  -  ذكور

  100  5  20  1  20  1  -  -  40  2  20  1  إناث

  100  8  25  2  25  2  -  -  37.5  3  20  1  المجموع

  متوسط  100  12  -  -  25  3  8.33  1  41.67  5  25  3  ذكور

  100  11  9.09  1  -  -  9.09  1  63.64  7  18.18  2  إناث

  100  23  4.35  1  13.04  3  8.69  2  52.17  12  21.78  5  المجموع

  يثانو  100  10  -  -  -  -  10  1  60  6  30  3  ذكور

  100  29  -  -  -  -  6.89  2  48.28  14  44.83  13  إناث

  100  38  -  -  -  -  7.69  3  51.28  20  41.02  16  المجموع

  جامعي  100  7  14.28  1  -  -  -  -  42.86  3  42.86  3  ذكور

  100  19  -  -  -  -  5.26  1  31.58  6  63.16  12  إناث

  100  26  3.85  1  -  1  3.85  1  34.61  9  57.69  15  المجموع

  100  104  6.73  7  5.77  6  6.73  7  43.27  45  37.5  39  المجموع الكلي

  

ة ـ تسعإلىة و ثالثين ـ العينة سنهم بين خمسأفراديشير االتجاه العام للجدول أن أغلب   

ة ـ أربعإلىة سنهم من ثالثين ـ من أفراد العين%37.5ة ـ ، ونسب%43.27و ثالثين سنة نسبة 

 سنة و خمسين سنة فأكثر من أربعين أربعة و إلى من أربعين األعمار تليها فئة سنة،ثين و ثال

 العينة و الذين سنهم من  من أفراد%5.77 مقابل %6.73تساوية تقدر بـ م العينة بنسبة أفراد

  . سنةأربعين تسعة و إلى أربعينخمسة و 

 أنالتعليمي ، و المتغير الرائز الجنس نجد و عند إدخالنا للمتغير المستقيم و المتمثل في المستوى 

   فقداإلناث عند إما، األعمارفي المستوى التعليمي أمي قدرت نسبة الذكور بال شيء في كل فئات 
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ة ـعب أرإلى سنهم من ثالثين %25ة في حين ـ من خمسين سنأكثر  سنهم %37.5 بلغت نسبة 

  .سنة أربعين تسعة و إلىخمسة و ثالثين  منهم سنهم ما بين %512. و ثالثين سنة ، في حي

 يومنا إلىنتهجتها الجزائر لمحاربة األمية منذ االستقالل إلى سياسة التعليم التي او هذا راجع 

 حسب نتائج المسح %93.6 إلى 1966 سنة %47.20 نسبة التمدرس من ارتفعتالحالي حيث 

  .2002الذي قام به الديوان الوطني لإلحصائيات سنة 

 من األعمارة للمستوى التعليمي االبتدائي فقد بلغت نسبة الذكور في فئات ببالنسأما   

، أما عند اإلناث فإن %33.33و خمسين سنة فأكثر تسعة و ثالثين سنة ،  إلىة و ثالثين ـخمس

 النسبة إلى النصف في انخفضت في فئة من خمسة و ثالثين إلى تسعة و ثالثين سنة ، ثم 40%

  سنـةة و أربعين إلى تسعة و أربعينـة و من خمسـن إلى أربعة و ثالثين سنالفئات من ثالثي

  .%20و خمسين سنة فأكثر 

أما بالنسبة للمستوى التعليم المتوسط فإن نسبة الذكور في فئة األعمار من خمسة و ثالثين إلى 

ثين إلى  في فئتي األعمار من ثال%25 و انخفضت النسبة إلى %41.67تسعة و ثالثين سنة تبلغ 

أربعة و ثالثين سنة و من خمسة و أربعين إلى تسعة و أربعين سنة و تستمر األنسب في 

 بينما في فئة سنة، في فئة األعمار من أربعين إلى أربعة و أربعين %8.33االنخفاض إلى 

  في فئة األعمـار ما بين خمسـة %63.64خمسين سنة فأكثر ال شيء، أما عند اإلناث فنسبة 

 في الفئة من ثالثين إلى %18.18ن إلى تسعة و ثالثين سنة لتنخفض هذه النسبة إلى و ثالثي

أربعة و ثالثين سنة و في الفئتين من أربعين إلى أربعة و أربعين سنة و خمسين سنة فأكثر 

 في حين في الفئة خمسة و أربعين إلى تسعة و أربعين سنة %9.09فالنسبة متساوية و تقدر بـ 

  .ال شيء

 إلى ال شيء في أن متوسط سن زواج الذكور %41.67 النسبة عند الذكور من انخفاضر و تفس

 %63.64 نسبتهم من انخفاضسنة، كذلك عند اإلناث تفسر سبب 33.2من لهم مستوى متوسط 

  .%30.7 أن متوسط سن زواجهم قد بلغ %9.09 إلى

من خمسة و ثالثين إلى أما بالنسبة للمستوى الثانوي، فإن نسبة الذكور في فئة األعمار   

   لتنخفض قليال في فئة األعمار من ثالثين إلى أربعة و ثالثين سنة %60تسعة و ثالثين سنة 
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، و ال شيء %10 لتنخفض النسبة في فئة األعمار من أربعين إلى أربعة و أربعين سنة 30%

ن سنة فأكثر، أما في الفئتين األخيرتين من خمسة و أربعين إلى تسعة و أربعين سنة ، و خمسي

ة ـار من خمسة و ثالثين إلى تسعـ في فئة األعم%48.28اث فإن نسبتهن قدرت بـ ـعند اإلن

 لتنخفض %44.83و ثالثين سنة، لتنخفض قليال في الفئة من ثالثين إلى أربعة و ثالثين سنة إلى 

ة ـين من خمس، و ال شيء في الفئت%6.89ة إلى ـفي الفئة من أربعين إلى أربعة و أربعين سن

  .و أربعين إلى تسعة و أربعين سنة، و خمسين سنة فأكثر

 فنجد أن نسبة الذكور في الفئتين من ثالثين إلى أربعة و ثالثين الجامعي،و عن المستوى   

 لتنخفض هذه النسبة في فئة خمسين %42.86سنة و من خمسة و ثالثين إلى تسعة و ثالثين سنة 

ة ـة و من خمسـة و أربعين سنـ الفئتين من أربعين إلى أربع ، بينما في%14.28سنة فأكثر 

 في %63.16 تسعة و أربعين سنة فهي ال شيء أما عند اإلناث فنجد النسبة بلغت إلىو أربعين 

فئة األعمار من ثالثين إلى أربعة و ثالثين سنة لتنخفض النسبة في الفئة من خمسة و ثالثين إلى 

ة ـة في االنخفاض في فئة من أربعين إلى أربعـ لتستمر النسب%31.58تسعة و ثالثين سنة إلى 

ة ـة و أربعين إلى تسعة و أربعين سنـا في الفئتين من خمسـ، بينم%5.26و أربعين سنة إلى 

  .و خمسين سنة فأكثر ال شيء

 إلى ال شيء و من لهم %41.67و نفسر انخفاض نسبة الذكور من لهم مستوى ثانوي من 

 إلى ال شيء، في أن متوسط سن الزواج من لهم مستوى ثانوي %48.28مستوى جامعي من 

 %48.28 و عند اإلناث من لهن مستوى ثانوي تفسر انخفاض نسبتهن من %35.5فأكثر بلغ 

 في أن متوسط سن زواج شيء، إلى ال %63.16إلى ال شيء، و من لهن مستوى جامعي من 

  . سنة%33.2اإلناث من لهن مستوى ثانوي فأكثر بلغ 

 في فئة األعمار من أربعين إلى أربعة و أربعين سنة عند %5.26أما النسبة التي قدرت بـ 

  .اإلناث ، ذلك بسبب انشغالهن بالتعليم حتى فاتهن قطار الزواج

و كون الرجال غالبا ما يفضون الزواج من نساء صغيرات في السن، لذلك تشهد هذه الفئة من 

 سيما أن القيم االجتماعية ترى أن الخصوبة و األنوثة ترتبط األعمار ركودا من حيث الزواجية ال

 .بالشباب المبكر بحكم الخطورة المترتبة عن الحمل في هذا السن
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  عالقة المستوى التعليمي بصعوبة الزواج حسب الجنس  : 14الجدول رقم 

            صعوبة الزواج  وعالمجمــ  ال  نعم
  الجنس            

  المستوى التعليم 
  %  ك  %  ك  %  ك

  أمي  -  -  -  -  -  -  ذكور

  100  8  37.5  3  62.5  5  إناث

  100  8  37.5  3  62.5  5  المجموع

  ابتدائي  100  3  -  -  100  3  ذكور

  100  5  80  4  20  1  إناث

  100  8  50  4  50  4  المجموع

  متوسط  100  11  27.27  3  72.73  8  ذكور

  100  10  30  3  70  7  إناث

  100  21  28.57  6  71.43  15  المجموع

  ثانوي  100  10  20  2  80  8  ذكور

  100  27  59.26  16  40.74  11  إناث

  100  37  48.65  18  51.35  19  المجموع

  جامعي  100  7  14.29  1  85.71  6  ذكور

  100  18  72.22  13  27.78  5  إناث

  100  25  56  14  44  11  المجموع

  100  99  45.45  45  54.55  54  المجموع الكلي

  

 54.55ام للجدول أن أغلب أفراد العينة يعانون صعوبة في الزواج بنسبة يشير االتجاه الع  

 للمتغير المستقل المستوى إدخالنا منهم ال يعانون من صعوبة في الزواج و عند %45.45مقابل 

التعليمي و المتغير الرائز الجنس ، نجد أن في فئة المستوى التعليمي أمي نسبة الذكور ال شيء 

 منهم %37.5 منهم يعانون من صعوبة في الزواج مقابل %62.5عند اإلناث في كل الفئات أما 

  .ال يعانون من صعوبة في الزواج
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 يواجهون صعوبة في الزواج، أما %100 فنجد عند الذكور ابتدائيأما بالنسبة للمستوى التعليمي 

بة في  يواجهن صعو%20 منهن ال يواجهن صعوبة في الزواج مقابل %80عند اإلناث فنجد 

  .الزواج

 يواجهون صعوبة في الزواج مقابل %72.73و عن المستوى المتوسط نجد عند الذكور 

 يواجهون صعوبة في %70 ال يواجهون صعوبة في الزواج، أما عند اإلناث نجد 27.27%

  . ال يواجهون صعوبة في الزواج%30الزواج بينما 

نهم يواجهون صعوبة في الزواج مقابل  م%80أما بالنسبة للمستوى الثانوي فنجد عند الذكور 

 يواجهون صعوبة %40.74 أما عند اإلناث فنجد الزواج، منهم ال يواجهون صعوبة في 20%

  . منهن ال يواجهون صعوبة في الزواج%59.26في الزواج مقابل 

نالحظ من خالل هذه النتائج أن نسبة الذكور الذين يواجهون صعوبة في الزواج ترتفع كلما 

المستوى التعليمي كلما طالب مدة التعليم حيث أن طول مدة التعليم، إضافة إلى مدة البحث ارتفع 

عن العمل ، خاصة مع تفشي ظاهرة البطالة فإن كل هذا يؤخر سن الزواج، حتى و إن توفر 

العمل فيجب على الشباب خاصة الذكور ، اإلدخال لسنوات عديدة لتوفير متطلبات الزواج من 

  .ى غير ذلكمهر و شقة إل

أما عن اإلناث الالئي يواجهن  صعوبة في الزواج فنسبتهن تقل عن نسبة الذكور في معظم 

مستويات التعليمية باعتبارهن غير مسؤوالت عن إعالة األسرة و توفير المسكن و تأثيثه من كل 

  .المستلزمات 
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   عند الرجل للزواجسن فضل عالقة المستوى التعليمي باأل : 15رقم الجدول 
  حسب الجنس         

أفضل سن للزواج   المجموع   فأكثر40  35-39  30-34  25-29  20-24
  عند الرجل

        الجنس
  المستوى التعليم 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  أمي  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ذكور

  100  6  -  -  16.66  1  50  3  33.33  2  -  -  إناث

  100  6  -  -  16.66  1  50  3  33.33  2  -  -  المجموع

  ابتدائي  100  2  50  1  -  -  50  1  -  -  -  -  ذكور

  100  3  -  -  66.66  2  33.33  1  -  -  -  -  إناث

  100  5  20  1  40  2  40  2  -  -  -  -  المجموع

  متوسط  100  11  9.09  1  27.27  3  36.36  4  27.27  3  -  -  ذكور

  100  10  10  1  -  -  50  5  40  4  -  -  إناث

  100  21  9.52  2  14.29  3  42.86  9  33.33  7  -  -  المجموع

  ثانوي  100  10  -  -  30  3  50  5  20  2  -  -  ذكور

  100  24  -  -  37.5  9  54.17  13  8.33  2  -  -  إناث

  100  34  -  -  35.29  12  52.94  18  11.76  4  -  -  المجموع

  جامعي  100  7  -  -  14.29  1  28.57  2  42.86  3  14.29  1  ذكور

  100  18  16.16  3  5.55  1  55.55  10  22.22  4  -  -  إناث

  100  25  12  3  8  2  48  12  28  7  4  1  المجموع

  100  88  3.41  3  22.73  20  50  44  22.73  20  1.14  1  المجموع الكلي

  

يبين االتجاه العام للجدول أن نصف أفراد العينة يرون أفضل سن للزواج عند الرجل في   

أن أفضل سن  يرون %22.73، ثم تليها نسبة %50الفئة من ثالثين إلى أربعة و ثالثين سنة 

للزواج عند الرجل في الفئتين من خمسة و عشرين إلى تسعـة و عشرين سنـة و من خمسـة 

   الذين يرون أن أفضل سن%3.41 ثم تنخفض النسبة أكثر إلى سنة،و ثالثين إلى تسعة و ثالثين 
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ند  يرون أن أفضل سن للزواج ع%1.14، ثم الرجل في الفئة أربعين سنة فأكثر للزواج عند 

  .الرجل في الفئة من عشرين إلى أربعة و عشرين سنة

و عند إدخال المتغير المستقل المستوى التعليمي و المتغير الرائز الجنس نجد في المستوى   

 يرون أن أفضل %50األمي عند الذكور ال شيء في كل المستويات مقابل عند اإلناث نصفهن 

ين إلى أربعة و ثالثين سنة ، ثم انخفضت النسبة سن للزواج عند الرجل في فئة األعمار من ثالث

 إلى يرون أن أفضل سن للزواج عند الرجل في فئة األعمار من خمسة و عشرين %33.33 إلى

ة ـ يرون أن أفضل سن للزواج عند الرجل في فئة من خمس%16.66تسعة و عشرين سنة ، و 

 و عشرين سنـة ةـشرين إلى أربعو ثالثين إلى تسعة و ثالثين سنة و ال شيء في الفئتين من ع

  .و أربعين سنة فأكثر

 هي نسبة الذكور الذين يرون أن أفضل سن للزواج عند %50أما بالنسبة للمستوى االبتدائي فإن 

الرجل في الفئة من ثالثين إلى أربعة و ثالثين سنة و خمسين سنة فأكثر بينما في الفئات األخرى 

 منهن يرون أن أفضل سن للزواج عند الرجل في الفئة %66.66فالشيء، أما عند اإلناث نجد 

 للذين %33.33ما بين خمسة و ثالثين إلى تسعة و ثالثين سنة لتنخفض النسبة إلى النصف 

يرون أن أفضل سن للزواج هو في الفئة من ثالثين إلى أربعة و ثالثين سنة بينما في الفئات 

  .األخرى فال شيء

 من الذكور يرون أن أفضل سن للزواج %36.36د أن أما عن المستوى المتوسط فنج  

 منهم يرون أن أفضل %27.27 و نسبة سنة،عند الرجل في الفئة من ثالثين إلى أربعة و ثالثين 

 و من خمسة و سنة،سن للزواج عند الرجل في الفئتين من خمسة و عشرين إلى تسعة و عشرين 

  .األخرى فال شيءثالثين إلى تسعة و ثالثين سنة بينما في الفئات 

 في فئة األعمار من ثالثين إلى %50و عن المستوى الثانوي فقد بلغت نسبة الذكور   

 للذين يرون أن أفضل سن %30أربعة و ثالثين سنة ألفضل سن للزواج عند الرجل ، و نسبة 

 يرون أن %20للزواج عند الرجل في فئة خمسة و ثالثين إلى تسعة و ثالثين سنة ، و نسبة 

ل سن للزواج عند الرجل في فئة األعمار من خمسة و عشرين إلى تسعة و عشرين سنة أفض

 منهن يرين أن أفضل سن % 54.17بينما ال شيء في الفئات األخرى، بينما عند اإلناث فنجد 

   يرين أن أفضل سن %37.5للزواج عند الرجل في فئة من ثالثين إلى أربعة و ثالثين سنة و 
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 هو في فئة األعمار من خمسة و ثالثين إلى تسعة و ثالثين  سنة ، لتنخفض للزواج عند الرجل

النسبة في فئة األعمار من خمسة و عشرين إلى تسعة و عشرين سنة للذين يرونها أفضل سن 

   . %8.33للزواج عند الرجل بنسبة 

 عند أما عن المستوى التعليمي الجامعي فإن نسبة الذكور الذين يرون أن أفضل سن للزواج

و نسبة سنة، في فئة األعمار من خمسة و عشرين إلى تسعة و عشرين %42.86الرجل قد بلغ 

 يرون أن أفضل سن للزواج عند الرجل هو في الفئة من ثالثين إلى أربعة و ثالثين 28.57%

 للذين يرون أن أفضل سن للزواج عند الرجل في الفئتين من عشرين إلى %14.29 و نسبة سنة،

 بينما ال شيء في الفئة سنة، و من خمسة و ثالثين إلى تسعة و ثالثين سنة،شرين أربعة و ع

  .أربعين سنة فأكثر

 يرين أفضل سن للزواج عند الرجل في الفئة من ثالثين إلى %55.55بينما عند اإلناث   

 يرين أن أفضل سن للزواج عند الرجل في الفئة ممن خمسة و %22.22 و سنة،أربعة و ثالثين 

 في الفئة أربعين سنة فأكثر للذين يرين أن %16.66 و نسبة سنة، تسعة و عشرين إلىن عشري

 للذين يرون أن أفضل سن للزواج عند %5.55 في حين بلغت الرجل،أفضل سن للزواج عند 

 بينما ال شيء في فئة األعمار سنة،الرجل هو في الفئة من خمسة و ثالثين إلى تسعة و ثالثين 

  .بعة و عشرين سنةمن عشرين إلى أر

و نفسر هذه النتائج بسبب امتداد فترة التعليم و التي ال تنتهي قبل العشرين عند الجامعيين ، ثم 

تأتي بعدها مرحلة البحث عن العمل ، التي تستغرق في بعض األحيان سنينا، مع تفشي ظاهرة 

د بلغ سنا متأخرة البطالة ، خاصة عند أصحاب الشهادات الجامعية ، حتى يجد الشباب نفسه ق

  .للزواج
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  للزواج عند الفتاة سن فضل عالقة المستوى التعليمي باأل : 16رقم الجدول 
  حسب الجنس         

                  سن للزواج أفضل  المجموع   فأكثر35  30-34  25-29  20-24  15-19
  عند الفتاة

  الجنس
  المستوى التعليم 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  ميأ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ذكور

  100  7  -  -  -  -  85.71  6  14.29  1  -  -  إناث

  100  7  -  -  -  -  85.71  6  14.29  1  -  -  المجموع

  ابتدائي  100  3  -  -  -  -  100  3  -  -  -  -  ذكور

  100  4  -  -  25  1  75  3  -  -  -  -  إناث

  100  7  -  -  14.29  1  85.71  6  -  -  -  -  المجموع

  متوسط  100  12  -  -  -  -  50  6  50  6  -  -  ذكور

  100  10  10  1  -  -  60  6  30  3  -  -  إناث

  100  22  4.54  1  -  -  54.54  12  40.91  9  -  -  المجموع

  ثانوي  100  7  -  -  -  -  42.86  3  42.86  3  14.29  1  ذكور

  100  28  -  -  17.86  5  57.14  16  21.43  6  3.57  1  إناث

  100  35  -  -  14.29  5  54.29  19  25.71  9  5.71  2  المجموع

  جامعي  100  6  -  -  -  -  33.33  2  66.67  4  -  -  ذكور

  100  18  -  -  11.11  2  72.22  13  16.67  3  -  -  إناث

  100  24  -  -  8.33  2  62.5  15  29.17  7  -  -  المجموع

  100  95  1.05  1  8.42  8  61.05  58  27.37  26  2.11  2  المجموع الكلي

  

ن أفضل سنا للزواج عند الفتاة هو يشير االتجاه العام للجدول أغلب أفراد العينة يرون أ  

 ثم تنخفض هذه ،% 61.05في فئة األعمار من خمسة و عشرين إلى تسعة و عشرين سنة بنسبة 

 الذين يرون أن أفضل سن للزواج عند الفتاة هو في الفئة من عشرين إلى %27.37النسبة إلى 

من ثالثين إلى أربعة و  لفئة األعمار %8.42لتستمر في االنخفاض إلى  سنة،أربعة و عشرين 

  يرون أن أفضل سن للزواج عند  %2.11ثالثين سنة للذين يرونها أفضل سن للزواج الفتاة و 
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 يرون أفضل سن للزواج عند الفتاة %1.05الفتاة هو فئة خمسة عشر إلى تسعة عشر سنة، ثم 

  .خمسة و ثالثين سنة فأكثر

يمي و المتغير الرائز الجنس نجد في المستوى أمي و عند إدخالنا للمتغير المستقل المستوى التعل

 يرون أن أفضل %85.71أن الذكور يمثلون ال شيء في كل الفئات ، أما عند اإلناث فنجد نسبة 

سن للزواج عند الفتاة في فئة األعمار من خمسة و عشرين إلى تسعة و عشرين سنة في حين 

ة األعمار من عشرين إلى أربعة و  يرون أن أفضل سن للزواج عند الفتاة في فئ14.29%

  .سنةعشرين 

و في مستوى االبتدائي بلغت نسبة الذكور الذين يرون أن أفضل سن للزواج الفتاة في فئة   

رى ـ و ال شيء في الفئات األخ%100األعمار من خمسة و عشرين الى تسعة و عشرين سنة 

ة ـمن خمسة و عشرين إلى تسع يرون أن أفضل سن للزواج عند الفتاة %75و عند اإلناث نجد 

 منهن يرون أفضل سن للزواج عند الفتاة في فئة األعمار من %25و عشرين سنة و نسبة 

  .ثالثين إلى أربعة و ثالثين سنة

و في المستوى االبتدائي ، بلغت نسبة الذكور الذين يرون أن أفضل سن للزواج عند الفتاة   

، و ال شيء في الفئات %100 و عشرين سنة في فئة األعمار من خمسة و عشرين إلى تسعة

 يرون أن أفضل سن للزواج عند الفتاة من خمسة و عشرين %75األخرى ،و عند اإلناث نجد 

 منهن يرون أفضل سن للزواج عند الفتاة في فئة %25إلى تسعة و عشرين سنة ، و نسبة 

  . األعمار من ثالثين إلى أربعة و ثالثين سنة

ى المتوسط بلغت نسبة الذكور الذين يرون أن أفضل سن للزواج عند أما بالنسبة للمستو  

الفتاة في فئتي األعمار من عشرين إلى أربعة و عشرين سنة، و من خمسة و عشرين إلى تسعة 

 منهن يرون أن أفضل سن للزواج عند الفتاة %60 ، بينما عند اإلناث نجد %50و عشرين سنة 

لى تسعة و عشرين سنة ، أما في فئة من عشرين الى في فئة األعمار من خمسة و عشرين إ

 للذين يرون أنها أفضل سن للزواج عند الفتاة ، بينما في الفئة من %30أربعة و عشرين سنة ،

اة ـن للزواج عند الفتـ للذين يرون أن أفضل س%10خمسة و ثالثين سنة فأكثر فقد بلغت نسبة 

 .و ال شيء في الفئات األخرى
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 الثانوي فإن نسبة الذكور الذين يرون أن أفضل سن للزواج عند الفتاة في فئتين و عن المستوى

   تسعة و عشرين سنة بنسبةإلىمن عشرين إلى أربعة و عشرين سنة ، و من خمسة و عشرين 

 و قد بلغت نسبة الذين يرون أن أفضل سن للزواج عند الفتاة في فئة األعمار %42.86تقدر بـ

 و ال شيء للفئات األخرى، بينما عند اإلناث %14.29 عشر سنة بـمن خمسة عشر إلى تسعة

 يرين أن أفضل سن للزواج  عند الفتاة في فئة األعمار من خمسة و عشرين إلى %57.14فنجد 

 يرين أن أفضل سن للزواج عند الفتاة في فئة األعمار من %21.43تسعة و عشرين سنة، و 

 يرين أن أفضل سن للزواج عند الفتاة في فئة من %17.86عشرين إلى أربعة و عشرين سنة، و 

 للذين يرون أن أفضل سن للزواج عند %3.57 بينما بلغت نسبة سنة،ثالثين إلى أربعة و ثالثين 

  .األخرى بينما ال شيء في الفئات سنة،الفتاة في فئة األعمار من خمسة عشر إلى تسعة عشر 

ة الذكور الذين يرون أن أفضل سن للزواج أما بالنسبة للمستوى الجامعي فقد بلغت نسب  

للذين %33.33 و %66.67عند الفتاة في فئة األعمار من عشرين إلى أربعة و عشرين سنة 

يرون أن أفضل سن للزواج عند الفتاة في فئة األعمار من خمسة و عشرين إلى تسعة و عشرين 

 يرين أن أفضل سن للزواج %72.22بينما عند اإلناث نجد .  وال شيء في الفئات األخرىسنة،

 %16.67 تسعة و عشرين سنة، و نسبة إلىعند الفتاة في فئة األعمار من خمسة و عشرين 

ة ـة و عشرين سنـيرين أن أفضل سن للزواج عند الفتاة في فئة األعمار من عشرين إلى أربع

ر من ثالثين  لالئي يرين أن أفضل سن للزواج عند الفتاة في فئة األعما%11.11و بلغت نسبة 

  . إلى أربعة و ثالثين سنة، بينما ال شيء في الفئات األخرى

و إذا جمعنا النسب العالية عند الذكور نجد أنها متمركزة في فئة األعمار من  عشرين إلى   

، أي أن الذكور توى االبتدائي و المستوى الجامعي في المس%100تسعة و عشرين سنة ، و هي 

، و عن اإلناث ختلف مستواهم التعليمي صغيرات في السن مهما ايفضلون الزواج من فتيات

 %85.71 تسعة و عشرين سنة و هي إلىالنسب العالية نجد أنها متمركزة من خمسة و عشرين 

 %57.14 في المستوى المتوسط، %60، و  في المستوى االبتدائي%75، و في المستوى األمي

  . الجامعي في المستوى%72.22في المستوى الثانوي ، و 

و تفسر ارتفاع النسب في فئة األعمار من خمسة و عشرين إلى تسعة و عشرين سنة في   

ل ـأن الفتاة تحرص على إكمال تعليمها و حصولها على الشهادة ، ثم تأتي بعده البحث عن العم

و ذلك يصعب تحقيقه قبل بلوغ سن معينة ، مع العلم أن معظم الرجال يفضلون فتاة صغيرة في 

  .سن ، لذا نجد بيوت تمتلئ بفتيات نادمات عن رفضهن الزواج بحجة إكمال الدراسةال
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  حسب الجنس المهنة بالسن عالقة  : 17رقم الجدول 

                 السن  المجموع   فأكثر50  45-49  40-44  35-39  30-34
        الجنس

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  المهنة 

دون   100  5  -  -  20  1  -  -  80  4  -  -  ذكور

  100  14  28.57  4  7.14  1  7.14  1  21.43  3  35.71  5  إناث  عمل

  100  19  21.05  4  10.53  2  5.26  1  36.84  7  26.31  5  المجموع

  عامل  100  4  25  1  25  1  -  -  25  1  25  1  ذكور

  100  19  5.88  1  -  -  5.88  1  58.82  10  29.41  5  إناث  بسيط

  100  21  9.52  2  4.76  1  4.76  1  52.38  11  28.57  6  المجموع

  موظف  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ذكور

  100  27  -  -  -  -  3.70  1  37.04  10  59.26  16  إناث

  100  27  -  -  -  -  3.70  1  37.04  10  59.26  16  المجموع

  إطار   100  5  -  -  -  -  -  -  60  3  40  2  ذكور

  100  12  -  -  -  -  16.67  2  50  6  33.33  4  إناث

  100  17  -  -  -  -  11.76  2  52.94  9  35.29  6  المجموع

عامل   100  16  6.25  1  12.5  2  12.5  2  37.5  6  31.25  5  ذكور

  100  1  -  -  -  -  -  -  100  1  -  -  إناث  مستقل

  100  17  5.88  1  11.65  2  11.76  2  41.18  7  29.41  5  المجموع

  100  101  6.93  7  4.95  5  6.93  7  43.56  44  37.62  38  المجموع الكلي

  

 العام للجدول أنه يشير إلى إن أكبر نسبة من أفراد العينة سنهم نالحظ من خالل االتجاه  

 منهم سنهم في الفئة من ثالثين 37.62 و %43.56من خمسة و ثالثين إلى تسعة و ثالثين بنسبة 

 للذين سنهم من أربعين إلى أربعة و أربعين سنة ، %6.93إلى أربعة و ثالثين سنة، بينما بلغت 

 الذين سنهم من خمسة و أربعين إلى تسعة و أربعين سنة فقد بلغت و خمسين سنة فأكثر ، أما

 و عند إدخالنا للمتغير المستقل المهنة ، و المتغير الرائز الجنس نجد في الفئة %4.95نسبتهم 

 %20ز . في فئة خمسة و ثالثين إلى تسعة و ثالثين سنة%80بدون عمل إن نسبة الذكور بلغت 

  أربعين إلى تسعة و أربعين سنة ، و ال شيء في الفئات األخرى ، في فئة األعمار من خمسة  و 
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 و سنة، و ثالثين أربعة إلى من ثالثين األعمار منهن في فئة %35.71 نجد أن اإلناثبينما عند 

 في فئة األعمار من خمسة و ثالثين إلى تعسة و %21.43 خمسين سنة فأكثر، و 28.57%

 الفئتين من أربعين إلى أربعة و أربعين سنة، و من خمسة و  في%7.14ثالثين ، و بلغت النسبة 

  .أربعين إلى تسعة و أربعين سنة

و نفسر ارتفاع نسبة البطالين الذكور في الفئة من خمسة و ثالثين إلى تسعة و ثالثين سنة في أن 

وى نسبة عالية ممن بدون عمل لهم مستوى ثانوي و جامعي ، كذلك عند اإلناث كلما ارتفع المست

  .التعليمي زادت نسبة البطالة

 ، فقدرت نسبة الذكور في فئات األعمار من ثالثين إلى أربعة و  البسطاءأما بالنسبة لفئة العمال

ثالثين سنة، و خمسة و ثالثين إلى تسعة و ثالثين سنة ، و خمسة و أربعين إلى تسعة و أربعين 

عمار من أربعين إلى أربعة و أربعين  ، و ال شيء في فئة األ%25سنة ، و خمسين سنة فأكثر 

 في فئة األعمار من خمسة و ثالثين إلى تعسة و ثالثين %58.82سنة، بينما عند اإلناث نجد 

 في فئة األعمار من ثالثين إلى أربعة و ثالثين سنة، أما في الفئتين من %29.41سنة ، و 

 و ال شيء في فئة %5.88غت أربعين إلى أربعة و أربيعين سنة ، و خمسين سنة فأكثر فقد بل

 هي نسبة الذكور 52.5خمسة و أربعين إلى تسعة و أربعين سنة، و نفسر هذه النتائج في أن 

 بالنسبة للذين دخلهم الشهري من ألف %25الذين دخلهم الشهري أقل من ألف دينار جزائري ،و 

 عشر ألف إلى  للذين دخلهم الشهري من خمسة%12.5إلى خمسة عشر ألف دينار جزائري، و 

 دخلهم الشهري أقل من عشر آالف دينار %80ثمانية عشر ألف دينار جزائري، و عند اإلناث 

 للذين دخلهم الشهرية من عشر آالف إلى خمسة عشر ألف دينار جزائري و %10جزائري ، و 

من خمسة عشر ألف إلى ثمانية عشر ألف دينار جزائري، كما يتبين من خالل الجدول العشرين 

ذا ما يؤكد سبب بقاء الذكور خاصة بدون زواج و ذلك لعدم كفاية األجر أو الدخل لتغطية ه

  .متطلبات الزواج

 أما بالنسبة لإلناث نجد الفئات، بالنسبة لفئة الموظفين فإن نسبة الذكور ال شيء في كل أما

ألعمار من  في فئة ا%37.04 و سنة، في فئة األعمار من ثالثين إلى أربعة و ثالثين 59.26%

 أربعة و إلى في فئة األعمار من أربعين %3.7خمسة و ثالثين إلى تسعة و ثالثين سنة و 

   هي نسبة الذكور%60أربيعين سنة بينما ال شيء في الفئات األخرى، و عن فئة اإلطارات فإن 
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 ما بين  الذين سنهم%40 تسعة و ثالثين سنة ، و إلى الذين يتراوح سنهم ما بين خمسة و ثالثين 

 هي نسبة %50ثالثين و أربعة و ثالثين سنة و ال شيء في الفئات األخرى، بينما عند اإلناث 

 نسبة الالئي %33.33الالئي يتراوح سنهم ما بين خمسة و ثالثين و تسعة و ثالثين سنة ، و 

ربعين يتراوح سنهم من ثالثين إلى أربعة و ثالثين سنة ، و نسبة الالئي يتراوح أعمارهن بين أ

  .، و ال شيء في الفئات األخرى%16.67إلى أربعة و أربعين سنة 

و نفسر سبب بقاء اإلناث بدون زواج في الفئات من ثالثين إلى أربعة و ثالثين سنة و من خمسة 

 بالتعليم و انشغالهمو ثالثين إلى تسعة و ثالثين سنة ، و من أربعين إلى أربعة و أربعين سنة هو 

 السن و فاتهم قطار الزواج مع بهنادات العليا، و خروجهن للعمل حتى تقدم الحصول على الشه

  .العلم أن الرجال يفضلون الزواج بفتيات صغيرات في السن

 في فئة األعمار من خمسة و %37.5أما بالنسبة لفئة العمال المستقلين فقد بلغت نسبة الذكور 

  . سنهم من ثالثين إلى أربعة و ثالثين سنة للذين%31.25 و سنة،ثالثين سنة إلى تسعة و ثالثين 

أما بالنسبة للفئتين أربعين إلى أربعة و أربعين سنة و خمسة و أربعين إلى تسعة و أربعين سنة 

 عند اإلناث %100 للذين سنهم خمسين سنة فأكثر، مقابل %6.25 ،و %12.5فقد بلغت النسبة 

 و نفسر األخرى، و ال شيء في الفئات سنة، لفئة األعمار من خمسة و ثالثين إلى تسعة و ثالثين

  . فئة العمال المستقلين مدة بحثهم عن العمل من خمسة إلى ستة سنوات%50هذه النتائج في أن 
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   بصعوبة الزواج حسب الجنس المهنةعالقة  : 18رقم الجدول 

            صعوبة الزواج  المجمــوع  ال  نعم
  الجنس            

   المهنة
  %  ك  %  ك  %  ك

  بدون عمل  100  5  40  2  60  3  ذكور

  100  26  53.85  14  46.15  12  إناث

  100  31  54.61  16  48.39  15  المجموع

  عامل  100  7  14.29  1  85.71  6  ذكور

  100  10  20  2  80  8  إناث  بسيط

  100  17  17.65  3  82.35  14  المجموع

  موظف  100  9  -  -  100  9  ذكور

  100  20  80  16  20  4  إناث

  100  29  55.17  16  44.83  13  المجموع

  إطار  100  2  -  -  100  2  ذكور

  100  6  66.67  4  33.33  2  إناث

  100  8  50  4  50  4  المجموع

  عامل مستقل  100  8  37.5  3  62.5  5  ذكور

  100  5  40  2  60  3  إناث

  100  13  38.46  5  61.54  8  المجموع

  100  98  44.9  44  55.10  54  المجموع الكلي

  

 صعوبة يواجهون %55.10 االتجاه العام للجدول أن أكثر من نصف أفراد العينة يشير  

  .منهم ال يواجهون صعوبة في الزواج %44.9في الزواج، مقابل 

و عند إدخالنا للمتغير المستقل المهنة ، و المتغير الرائز الجنس ، نجد نسبة الذين بدون عمل 

 لهم ، كما صرح لللمد خو،وهي نتيجة متوقعة  %60الذكور الذين يواجهون صعوبة في الزواج 

 من أفراد العينة في هذه الفئة كما يظهر في الجدول الثالث و العشرون أنه ال مدخول 60%

  . يواجهون صعوبة في الزواج %46.15إضافي للعائلة ،و 
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 منهم ال يواجهون صعوبة في الزواج، و بالرغم من انهن بدون %53.85أما عند اإلناث فإن 

  . منهن أن للعائلة مدخول إضافي %39.29عمل ، فقد صرح 

 يواجهون صعوبة أنهم هي نسبة الذكور الذين صرحوا %85.71 فإن  البسطاء أما بالنسبة للعمال

 تواجهن %80 منهم ال يواجهون صعوبة في الزواج ، بينما عند اإلناث %14.29في الزواج، و 

 الدخل النخفاضفي الزواج، وذلك راجع  ال تواجهن صعوبة %20صعوبة في الزواج، و

 هي نسبة الذكور الذين دخلهم %28.57الشهري الذي ال يكفي تغطية متطلبات الزواج، فإن 

 هي نسبة الالئي دخلهن %41.79 عند اإلناث فإن وجزائري، الشهري أقل من عشر آالف دينار 

  .رابعالشهري أقل من عشر آالف دينار جزائري و هذا من خالل الجدول ال

 مقابل عدد اإلناث %100أما عن الموظفين فإن نسبة الذكور الذين يواجهون صعوبة في الزواج 

  . منهن ال يواجهن صعوبة في الزواج%66.67 منهن يواجهن صعوبة في الزواج ، و 33.33%

 واجهوا صعوبة في إيجاد العمل كما أنهم منهن لهم مستوى جامعي %80نفسر هذه النتائج بأن 

من الجدول السابع عشر و بهذا قد ساهم كل من التعليم و البحث عن العمل في تعطيل يظهر 

 فإن كل من التعليم و العمل قد أخر من سن زواجهم ، ألنهم الفئاتزواج الشباب ، و عن 

 كما يبين الجدول السابع عشر ،إال أن زواجهم مرتبط %83.33يواجهن صعوبة في إيجاد العمل 

  .بقرار الرجل

لنسبة لفئة العمال المستقلين فقد قدرت نسبة الذكور الذين يواجهون صعوبة في الزواج و با

 منهن %60 منهم ال يواجهون صعوبة في الزواج ، مقابل عدد اإلناث %37.5 و 62.5%

 منهن ال يواجهن صعوبة في الزواج ، و نفسر ه النتائج %40يواجهن صعوبة في الزواج ، و 

 من أفراد العينة لهذه الفئة دخلهم أقل من عشر %75ري إذ صرح بسبب انخفاض دخلهم الشه

آالف دينار جزائري و من خمسة عشر إلى ثمانية عشر ألف دينار جزائري، أما اإلناث لنفس 

  . كما يظهر في الجدول العشرين %80الفئات هو 
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  حسب الجنس المهنة بأفضل سن للزواج عند الرجل عالقة  : 19الجدول رقم 

               السن    المجموع   فأكثر40  35-39  30-34  25-29  20-24
        الجنس

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  المهنة 

بدون   100  5  20  1  20  1  20  1  40  2  -  -  ذكور

  100  20  5  1  30  6  55  11  10  2  -  -  إناث  عمل

  100  25  8  2  28  7  48  12  16  4  -  -  المجموع

  عامل  100  7  14.28  1  28.57  2  42.86  3  -  -  14.25  1  ذكور

  100  10  -  -  30  3  40  4  30  3  -  -  إناث  بسيط

  100  14  5.88  1  29.41  5  41.18  7  17.65  3  5.88  1  المجموع

  موظف  -  8  -  -  25  2  37.5  3  37.5  3  -  -  ذكور

  100  18  -  -  11.11  2  72.22  13  16.67  3  -  -  إناث

  100  26  -  -  15.38  4  61.54  16  23.1  6  -  -  المجموع

  إطار   100  2  -  -  50  1  50  1  -  -  -  -  ذكور

  100  5  -  -  40  2  20  1  40  2  -  -  إناث

  100  7  -  -  42.86  3  28.57  2  28.57  2  -  -  المجموع

عامل   100  8  -  -  12.5  1  50  4  37.5  3  -  -  ذكور

  100  4  -  -  -  -  75  3  25  1  -  -  إناث  مستقل

  100  12  -  -  8.33  1  58.33  7  33.33  4  -  -  المجموع

  100  87  3.45  3  22.99  20  50.57  44  21.84  19  1.15  1  المجموع الكلي

  

 من أفراد العينة، يرون أن أفضل سن للزواج %50.57   االتجاه العام للجدول أنيشير  

 في فئة األعمار من %22.99 و سنة،عند الرجل في فئة األعمار من ثالثين إلى أربعة و ثالثين 

 في فئة األعمار من خمسة و عشرين إلى %21.84 و سنة،الثين خمسة و ثالثين إلى تسعة و ث

 فأكثر، يرون أن أفضل سن للزواج عند الرجل أربعين سنة %3.45 بينما سنة،تسعة و عشرين 

  .سنة في فئة األعمار من عشرين إلى أربعة و عشرين %1.15و 
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 نجد أن في الفئة الذين بدون عمل و عند إدخالنا للمتغير المستقل المهنة و المتغير الرائز الجنس،

 يرون أن أفضل سن للزواج عند الرجل في فئة األعمار من خمسة و %40عند الذكور أن 

 لفئات األعمار من ثالثين إلى أربعة و ثالثين سنة ، %20 تسعة و عشرين سنة ، و إلىعشرين 

نما ال شيء في فئة من  تسعة و ثالثين سنة و أربعين سنة فأكثر ، بيإلىو من خمسة و ثالثين 

 هي نية الالئي يرين أن أفضل %55 أربعة و عشرين سنة ، بينما عند اإلناث نجد إلىعشرين 

 في فئة %30 أربعة و ثالثين سنة ، و إلىسن للزواج عند الرجل في فئة األعمار من ثالثين 

من خمسة و  األعمار في فئة %10األعمار من خمسة و ثالثين الى تسعة و ثالثين سنة ، و 

 أربعين سنة فأكثر، و ال شيء للفئة من عشرين الى %5 تسعة و عشرين سنة ، و إلىعشرين 

أربعة و عشرين سنة ، و بسبب تفشي ظاهرة البطالة جعل الكثير من الشباب يصرف نظره عن 

  .نتههم عن مؤزالزواج لعج

ن يرون أن أفضل سن  هي نسبة الذكور الذي%42.86 فإن  البسطاءأما بالنسبة لفئة العمال

 في فئة %28.57 وسنة،  أربعة و ثالثين إلىللزواج عند الرجل في فئة األعمار من ثالثين 

 إلى من عشرين الفئتين في %14.28 و سن، تسعة و ثالثين إلىاألعمار من خمسة و ثالثين 

سعة و  تإلى سنة فأكثر ، و ال شيء في الفئة من خمسة و عشرين 40أربعة و عشرين سنة ، و 

 هي نسبة الالئي يرين أن أفضل سن للزواج عند الرجل في %40عشرين سنة ، و عند اإلناث 

 لفئتين األعمار من خمسة و عشرين %30 أربعة و ثالثين سنة ، و إلىفئة األعمار من ثالثين 

 تسعة  ثالثين سنة ، و ال شيء في الفئات إلى تسعة و عشرين سنة ، و خمسة و ثالثين إلى

  .ىاألخر

 هي نسبة الذين يرون  أن أفضل سن %71.43إذا جمعنا النسب العالية عند الذكور نجد أن 

 تسعة و ثالثين سنة ، دخلهم الشهري أقل من إلىللزواج عند الرجل في فئة األعمار من ثالثين 

ي الفئتين من  فالرجلعشرة آالف دينار جزائري ، ما يبينه الجدول العشرين، سن الزواج عند 

 لفئة %25 أربعة و ثالثين سنة ، و إلىعة و عشرين سنة و من ثالثين ة و عشرين إلى تسخمس

 تسعة و ثالثين و ال شيء في الفئات األخرى ، و عند اإلناث إلىاألعمار من خمسة و ثالثين 

 من ثالثين إلى األعمار الالئي يرين أن أفضل سن للزواج عند الرجل في فئة %72.22نجد 

  تسعة و عشرين سنة   في فئة األعمار من خمسة و عشرين إلى16.67ن سنة ، و أربعة و ثالثي
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 تسعة و ثالثين سنة ، و ال شيء في الفئات إلى في فئة األعمار من خمسة و ثالثين %11.11و 

  .األخرى 

 في فئة األعمار من خمسة و %75عند الذكور نجد أنها قد بلغت و إذا جعلنا النسب العالية 

 سن للزواج عند الرجل و ألفضلأربعة و ثالثين سنة ، نالحظ تراجع في الفئات عشرين إلى 

 العالية هي النسبةذلك بسبب ارتفاع الدخل نوعا ما مقارنة مع فئة العمال ، و عند اإلناث 

 من ثالثين الجمهورية األعمار سن للزواج عند الرجل في فئة أفضل الالئي يرين أن 72.22%

  . و ثالثين سنة أربعة

 سن للزواج عند الرجل أفضل هي نسبة الذكور الذين يرون أن %50و عند فئة اإلطارات فإن 

 تسعة وثالثين إلى و ثالثين سنة ، و من خمسة و ثالثين أربعة إلىفي فئتي األعمار من ثالثين 

 أفضل هي نسبة الالئي يرين أن %40سنة ، و ال شيء للفئات األخرى، بينما عند اإلناث نجد 

 تسعة و عشرين سنة ، و من إلى من خمسة و عشرين األعمارللزواج عند الرجل في فئتي سن 

 و أربعة إلى من ثالثين األعمار لفئة %20خمسة و ثالثين الجمهورية تسعة و ثالثين سنة ، و 

 ، و إذا جمعنا النسب العالية عند الذكور نجد أن األخرىثالثين سنة ، و ال شي في الفئات 

 إلى من ثالثين األعمار سن للزواج عند الرجل في فئة أفضل الذين يرون أن بةنس هي 100%

 هي نسبة %100تسعة و ثالثين سنة ، و عند اإلناث كذلك إذا جمعنا النسب العالية نجد أن 

 تسعة و إلى من خمسة و عشرين األعمار سن للزواج عند الرجل في فئة أفضلالالئي يرين أن 

  .عشرين سنة

يرون أن أفضل سن للزواج  هي نسبة الذكور الذين %50لفئة العمال المستقلين فإن و بالنسبة 

 في فئة األعمار من %37.5 و سنة، أربعة و ثالثين إلى من ثالثين األعمارعند الرجل في فئة 

 من خمسة و ثالثين الى األعمار في فئة %12.5 تسعة و عشرين سنة، و إلىخمسة و عشرين 

  .تسعة و ثالثين سنة 

 لهذه الفئة الذكور دخلهم الشهري خمسة عشر ألف دينار %75 الدخل فإن انخفاضبسبب و ذلك 

 دخلهم الشهري خمسة %80جزائر فأقل ، كما يظهر في الجدول العشرين ، و عند االدخار فإن 

  .عشر ألف دينار جزائري فأقل 
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 في السلم األولىلخطوات فإن الشباب اليوم ال يستطيع بدء حياته العملية إال بعد خطو ا  

الوظيفي عندما يتخرج من الجامعة ، ثم يتسلم عمله مع العلم أن معظم أفراد العينة في فئة 

زواج وحده فيجد نفسه اإلطارات و الموظفين لهم مستوى جامعي ، ال يستطيع أن يتحمل أعباء ال

  .يؤخر زواجه 
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  حسب الجنس ة أفضل سن للزواج عند الفتاة المهنعالقة  : 20رقم الجدول 

أفضل سن للزواج   المجموع   فأكثر35  30-34  25-29  20-24  15-19
  عند الفتاة

        الجنس
  المهنة 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

دون   100  5  -  -  -  -  60  3  40  2  -  -  ذكور

  100  24  4.17  1  16.67  4  66.67  16  12.5  3  -  -  إناث  عمل

  100  29  3.45  1  13.79  4  65.52  19  17.24  5  -  -  المجموع

  عامل  100  8  -  -  -  -  50  4  50  4  -  4  ذكور

  100  10  -  -  20  2  60  6  20  2  -  -  إناث  بسيط

  100  18  -  -  11.11  2  55.55  10  33.33  6  -  -  المجموع

  موظف  -  6  -  -  -  -  50  3  33.33  2  16.67  1  ذكور

  100  22  -  -  -  -  72.73  16  22.73  5  4.55  1  إناث

  100  28  -  -  -  -  67.86  19  25  7  7.14  2  المجموع

  إطار   100  2  -  -  -  -  50  1  50  1  -  -  ذكور

  100  7  -  -  28.57  2  57.14  4  14.29  1  -  -  إناث

  100  9  -  -  22.22  2  55.56  5  22.22  2  -  -  المجموع

عامل   100  7  -  -  -  -  42.86  3  57.14  4  -  -  ذكور

  100  3  -  -  -  -  100  3  -  -  -  -  إناث  مستقل

  100  10  -  -  -  -  60  6  40  4  -  -  المجموع

  100  94  1.06  1  8.51  8  62.76  59  25.53  24  2.13  2  المجموع الكلي

  

أغلب أفراد العينة يرون أن أفضل سن للزواج عند أن  إلى  االتجاه العام للجدوليشير  

 يرون أن %25.53 و % 62.76الفتاة في فئة خمسة و عشرين إلى تسعة و عشرين سنة بنسبة 

 %8.51 و سنة،أفضل سن للزواج عند الفتاة في فئة األعمار من عشرين إلى أربعة و عشرين 

في فئة ثالثين إلى أربع و ثالثين سنة يرونها أفضل سن للزواج عند الفتاة، بينما في فئة من 

  في فئة خمسة و ثالثين سنة%1.06و %2.13خمسة عشر إلى تسعة عشر سنة فقدرت النسبة 

فأكثر و عند إدخالنا للمتغير المستقل المهنة ، و المتغير الرائز الجنس نجد أن نسبة الذكور في 

  إلى يرون أن أفضل سن للزواج عند الفتاة في فئة من خمسة و عشرين %60فئة بدون عمل 
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 لفئة األعمار من عشرين إلى أربعة و عشرين سنة و ال شيء %40 وسنة،  تسعة و عشرين 

 هي نسبة الالتي يرين أن أفضل سن للزواج عند %66.67 بينما عند اإلناث نجد األخرى،للفئات 

 في فئة %16.67الفتاة في فئة األعمار من خمسة و عشرين إلى تسعة و عشرين سنة، و 

 في فئة األعمار من عشرين إلى أربعة و %12.5 و سنة،األعمار من ثالثين إلى أربعة و ثالثين 

 و ال شيء في فئة األعمار من خمسة عشر فأكثر، خمسة و ثالثين سنة %4.17 و سنة،عشرين 

  .سنةإلى تسعة عشر 

 نجد أن نسبة الذكور الذين يرون أن أفضل سن للزواج عند الفتاة  البسطاءو بالنسبة لفئة العمال

 في فئتي األعمار من عشرين إلى أربعة و عشرين سنة، و من خمسة و عشرين %50قد بلغت 

  . و ال شيء في الفئات األخرىسنة،ة و عشرين إلى تسع

 هي نسبة الالئي يرين أن أفضل سن للزواج عند الفتاة في فئة األعمار %60و عند اإلناث نجد 

 لفئتي األعمار من عشرين إلى أربعة و %20من خمسة و عشرين إلى تسعة و عشرين سنة ، و 

  .و ال شيء في الفئات األخرىعشرين سنة ، و من ثالثين إلى أربعة و ثالثين سنة ، 

أما عن فئة الموظفين نجد أن نسبة الذكور الذين يرون أن أفضل سن للزواج عند الفتاة فقد بلغت 

 لفئة األعمار %33.33 في فئة األعمار من خمسة و عشرين إلى تسعة و عشرين سنة، و 50%

ة عشر إلى تسعة  في فئة األعمار من خمس%16.67 و سنة،من عشرين إلى أربعة و عشرين 

 هي نسبة الالئي يرين أن %72.73 و عند اإلناث نجد األخرى، و ال شيء للفئات سنة،عشر 

 و سنة،أفضل سن للزواج عند الفتاة في فئة األعمار من خمسة و عشرين إلى تسعـة و عشرين 

  في فئة األعمار من%4.55 و سنة، في فئة األعمار من عشرين إلى أربعة و عشرين 22.73%

  .األخرى و ال شيء للفئات سنة،خمسة عشر إلى تسعة عشر 

و بالنسبة لفئة اإلطارات نجد أن نسبة الذكور الذين يرون أن أفضل سن للزواج عند الفتاة في 

فئتي األعمار من عشرين إل أربعة و عشرين سنة ، و من خمسة و عشرين إلى تسعة و عشرين 

 هي نسبة الالئي يرين أن %57.14 اإلناث نجد سنة ، وال شيء في الفئات األخرى ، و عند

أفضل سن للزواج عند الفتاة في فئة األعمار من خمسة و عشرين إلى تسعة و عشرين سنة ، 

 في فئة من عشرين %14.29 و سنة، في فئة األعمار من ثالثين إلى أربعة و ثالثين 28.57%

  .خيرةاأل و ال شيء في الفئة األولى و سنة،إلى أربعة و عشرين 
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 أفضل سن للزواج عند الفتاة أنو بالنسبة لفئة العمال المستقلين نجد أن نسبة الذكور الذين يرون 

 األخرى، و ال شيء في الفئات %42.86في فئة األعمار من عشرين إلى أربعة و عشرين سنة 

 األعمار  هي نسبة الالئي يرين أن أفضل سن للزواج عند الفتاة في فئة%100و عند اإلناث نجد 

  .سنةمن خمسة و عشرين إلى تسعة و عشرين 

إذا جمعنا النسب العالية عند الذكور ألفضل سن للزواج عند الفتاة نجدها متمركزة في فئة 

 بالنسبة للفئات التالية %100األعمار من عشرين إلى تسعة و عشرين سنة و هي على التوالي 

 لفئة الموظفين ، %83.33ئة العمال المستقلين و  و فاإلطارات، فئة العمال، فئة عمل،فئة بدون 

 النسب العالية ألفضل سن للزواج عند الفتاة فنجدها متمركزة في إلىأما عند اإلناث إذا نظرنا 

فئة األعمار من خمسة و عشرين إلى تسعة و عشرين سنة ، و هي على التوالي لفئة بدون عمل 

 لفئة اإلطارات و %57.14 و الموظفين، لفئة %72.73 لفئة العمال ، و %60 و 66.67%

  . لفئة العمال المستقلين 100%

و تفسر ه النتائج في أن معظم أفراد العينة في فئة الموظفين و اإلطارات و العمال المستقلين لهم 

 مدة التعليم عند الفتاة و خروجها للعمل و استقاللها االقتصادي امتدادمستوى جامعي ، فإن 

اج ، لهذا يرون أن السن المثلى لزواج الفتاة يكون في سن متأخرة ، تكون يجعلها تؤخر الزو

أكملت فيها مراحل تعليمها ، إال أنها تبقى منخفضة هذه السن بالنسبة لفئة من الذكور الذين 

يفضلون الزواج من فتيات صغيرات في السن، و أكثر قليال الذين يفضلون الزواج بفتيات 

  .ابنا المعامل التوافق متعلمات و عامالت ، وبحس
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 الجدول رقم 21: عالقة المهنة بمدة البحث عن العمل حسب الجنس

 أقل من سنة  سنة2-1  سنة4-3  سنة6-5  فأكثر7 المجموع

 ك % ك % ك % ك % ك % ك %

مدة البحث عن 
 العمل

 
 الجنس

 
 المهنة

 ذكور - - - - - - - - - - - -
 إناث 1 12.5 1 12.5 - - - - 6 75 8 100

بدون 
 عمل

 المجموع 1 12.5 1 12.5 - - - - 6 75 8 100
 ذكور - - 1 12.5 2 25 3 37.5 2 25 8 100
 إناث - - 5 62.5 1 12.5 1 12.5 1 12.5 8 100

 
عامل 
 بسيط

 المجموع - - 6 37.5 3 18.75 4 25 3 18.75 16 100
 ذكور - - 4 50 2 25 - - 2 25 8 100
 إناث 3 13.04 10 43.48 3 13.4 4 17.39 3 13.4 23 100

 
 موظف

 المجموع 3 9.68 14 45.16 5 16.13 4 12.90 5 16.13 31 100
 ذكور - - 1 50 1 50 - - - - 2 100
 إناث - - 5 71.43 1 14.29 1 14.29 - - 7 100

 
 إطار

 المجموع - - 6 66.67 2 22.22 1 11.11 - - 9 100
 ذكور 1 25 - - 2 50 1 25 - - 4 100
 إناث 1 25 1 25 - - 2 50 - - 4 100

 
عامل 
 مستقل

 المجموع 2 25 1 12.5 2 25 3 37.5 - - 8 100
 

100 
 

72 
 

19.44 
 

14 
 

16.67 
 

12 
 

16.67 
 

12 
 

38.89 
 

28 
 

8.33 
 

6 
 المجموع الكلي

 
 العمل من سنة الى  من أفراد العينة مدة بحثهم عن38.89يشير االتجاه العام للجدول الى أن 

 17.67في حين بلغت النسبة ,  مدة بحثهم عن العمل سبعة سنوات فأكثر 19.44و نسبة , سنتين
 اللذينوخمسة الى ستة سنوات بينما . بالنسبة للدين بحثهم عن العمل من ثالثة الى أربعة سنوات 

ل انتشار البطالة و  وانما هدا دلي , 8.33فقد بلغت نسبتهم مدة بحثهم عن العمل أقل من سنة 
  .صعوبة الحصول على منصب عمل
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 الجدول رقم 22: عالقة المهنة بصعوبة إيجاد عمل حسب الجنس

 نعــم ال المجموع

 ك % ك % ك %

 صعوبة على
 العمل

 الجنس
  

 المستوى التعليمي
 ذكور 1 100 - - 1 100
 إناث 9 90 1 10 10 100

بدون 
 عمل

 المجموع 10 90.91 1 9.09 11 100
 ذكور 8 100 - - 8 100
 إناث 6 60 4 40 10 100

 
عامل 
 بسيط

 المجموع 14 77.78 4 22.22 18 100
 ذكور 5 62.5 3 37.5 8 100
 إناث 21 91.30 2 8.70 23 100

 
 موظف

 المجموع 26 83.87 5 16.13 31 100
 ذكور 1 50 1 50 2 100
 إناث 3 42.86 4 57.14 7 100

 
 إطار

 المجموع 4 44.44 5 55.56 9 100
 ذكور 4 50 4 50 8 100
 إناث 2 50 2 50 4 100

 
عامل 
 مستقل

 المجموع 6 50 6 50 12 100

 
100 

 
81 

 
25.93 

 
21 

 
74.07 

 
60 

 المجموع
 الكلي

 
يشر االتجاه العام للجدول إلى أن أغلب أفراد العينة يواجهون صعوبة في إيجاد عمل و هذا ما 

 من أفراد العينة ال يواجهون صعوبة في % 25.93 مقابل % 74.07نسبة التي بلغت توضحه ال
.إيجاد عمل، و هذا ما يؤكد ما جاء في الجدول السابق  

فمهما اختلفت المهنة فالنسبة مرتفعة بالنسبة للذين يواجهون صعوبة في عمل، و إنما هذا دليل 
. ة الحصول عليهاعلى نقص مناصب الشغل في كل المهن و إن وجدت صعوب  
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 الجدول رقم 23: عالقة المهنة بالمدخول اإلضافي حسب الجنس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 65.66يشير إلى االتجاه العام للجدول إلى أن أغلب أفراد العينة ليس لديهم مدخول إضافي بنسبة 
. لديهم مدخول إضافي% 34.34 مقابل %  

هذا يعني أن أغلب أفراد العينة مسؤول على االتفاق عائلته هذا ما جعله يؤخر زواجه ألنه ال 
.يستطيع تلبية مصاريف الزواج في ظل المصاريف الكثيرة التي يواجهها  

 
  

  

  

  

 نعم ال المجموع

 ك % ك % ك %

 المدخول اإلضافي
 الجنس

  
 المهنة

 ذكور 2 40 3 60 5 100
 إناث 9 39.13 14 60.87 23 100

بدون 
 عمل

 المجموع 11 39.29 17 60.71 28 100
 ذكور 3 37.5 5 62.5 8 100
 إناث 3 30 7 70 10 100

 
عامل 
 بسيط 

 المجموع 6 33.33 12 66.67 18 100
 ذكور 3 33.33 6 66.67 9 100
 إناث 4 17.39 19 82.61 23 100

 
 موظف

 المجموع 67 21.87 25 78.13 32 100
 ذكور 2 100 - - 2 100
 إناث 1 16.67 5 83.33 6 100

 
 إطار

جموعالم 3 37.5 5 62.5 8 100  
 ذكور 4 50 4 50 8 100
 إناث 3 60 2 40 5 100

 
عامل 
 مستقل

 المجموع 7 53.85 6 46.15 13 100
 

100 
 

99 
 

65.66 
 

65 
 

34.34 
 

34 
 المجموع الكلي
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   تحليل الفرضية الثانية-3

  
ر مشكل البطالة و أزمة السكن التي يعانيها الشباب تدني الوضعية االقتصادية و انتشا  

  .الجزائري كانت وراء تأخر سن الزواج
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: تمهيـــــد  
 

سوف نتطرق في هذه المرحلة إلى مدى تأثير الوضعية االقتصادية على سن الزواج لدى الشباب 
الزواج و السن المفضلة للزواج و الشابات و ذلك من خالل الدخل الشهري و عالقته بصعوبة 

عند الرجل و الفتاة، و بالمدة الالزمة للتجهيز للزواج، كما نتطرق إلى محاولة معرفة تأثير 
السكن على الزواج و تأخيره، و كذا مشكل البطالة و تأثيره على سن الزواج، خاصة و أنها 

.تتعرف انتشارا واسعا في أوساط الشباب و الشابا  
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  حسب الجنس  الدخل الشهري  بالسن عالقة:  24رقم الجدول 

                 السن  المجموع   فأكثر50  45-49  40-44  35-39  30-34
        الجنس

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  الدخل الشهري

دون   100  5  -  -  20  1  -  -  60  3  20  1  ذكور

  100  20  -  -  5  1  10  2  55  11  30  6  إناث  دخل

  100  25  -  -  8  2  8  2  56  14  28  7  المجموع

أقل من   100  8  -  -  12.5  1  -  -  75  6  12.5  1  ذكور

  100  27  11.11  3  3.70  1  -  -  33.33  9  51.85  14  إناث  10000

  100  35  8.57  3  5.71  2  -  -  42.86  15  42.86  15  المجموع

10001  -  12  8.33  1  16.67  2  8.33  1  33.33  4  33.33  4  ذكور

  100  9  11.11  1  -  -  11.11  1  33.33  3  44.44  4  اثإن  15000

  100  21  9.52  2  9.52  2  9.52  2  33.33  7  38.09  8  المجموع

15001  100  2  -  -  -  -  50  1  -  -  50  1  ذكور

  100  10  10  1  -  -  10  1  60  6  20  2  إناث   18000

  100  12  8.33  1  -  -  16.67  2  50  6  25  3  المجموع

18001  100  2  -  -  -  -  -  -  50  1  50  1  ذكور

  100  3  -  -  -  -  33.33  1  33.33  1  33.33  1  إناث  22000

  100  5  -  -  -  -  20  1  40  2  40  2  المجموع

22001  100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ذكور

  100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  إناث  25000

  100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  المجموع
25001  100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ذكور

  100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ناثإ  30000

  100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  المجموع
30001  100  2  50  1  -  -  -  -  50  1  -  -  ذكور

  100  1  -  -  -  -  -  -  -  -  100  1  إناث  50000

  100  3  33.33  1  -  -  -  -  33.33  1  33.33  1  المجموع

 50001  100  1  -  -  -  -  -  -  -  -  100  1  ذكور

  100  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  إناث  فأكثر

  100  1  -  -  -  -  -  -  -  -  100  1  المجموع

  100  102  6.86  7  5.88  6  6.86  7  44.12  45  36.27  37  المجموع الكلي
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 إلى أن أغلب أفراد العينة سنهم من خمسة و ثالثين إلى تسعة االتجاه العام للجدوليشير   

 من ثلثين إلى أربعة و  من أفراد العينة سنهم%36.27 ،و  % 44.12و ثالثين سنة و هي 

 و خمسين سنة سنة، سنهم في الفئتين من أربعين إلى أربعة و أربعين %6.86 و سنة،ثالثين 

 سنة أربعين تسعة و إلى أربعينفأكثر، بينما قدرت نسبة الذين سنهم في الفئة من خمسة و 

5.88%.   

جنس نجد أن نسبة الذكور الذين  للمتغير المستقل الدخل الشهري و المتغير الرائز الإدخالناو عند 

 تسعة و ثالثين سنة ، و إلى لفئة األعمار من خمسة و ثالثين %60دخلهم الشهري بدون دخل 

 و ثالثين سنة ، و ال شيء في الفئات األخرى، و عند أربعة إلى لفئتي األعمار من ثالثين 20%

 تسعة و ثالثين سنة ، و ىإل هي نسبة الالئي سنهن في الفئة من خمسة و ثالثين %55اإلناث 

 من األعمار في فئة %10 و ثالثين سنة ، و نسبة أربعة إلى في فئة األعمار من ثالثين 20%

  . في الفئة من خمسة و أربعين إلى تسعة و أربعين سنة%5أربعين إلى أربعة و أربعين سنة ،و 

الذكور الذين سنهم من و بالنسبة للذين دخلهم أقل من عشرة آالف دينار جزائري نجد أن نسبة 

 في الفئتين من ثالثين إلى %12.5 ، و %75 تسعة و ثالثين سنة قدرت بـ إلىخمسة و ثالثين 

 و من خمسة و أربعين إلى تسعة و أربعين سنة، و ال شيء في الفئات سنة،أربعة و ثالثين 

 %33.33 و نة،س في الفئة من ثالثين إلى أربعة و ثالثين %51.85 و عند اإلناث نجد األخرى،

 نسبة األعمار من %11.11 وسنة،سنهم في فئة األعمار من خمسة و ثالثين إلى تسعة و ثالثين 

  .سنةخمسة و أربعين إلى تسعة و أربعين 

و تفسر هذه النتائج خاصة عند الذكور في فئة األعمار من خمسة و ثالثين الى تسعة و ثالثين 

رغم رفع الحد األدنى للدخل الشهري إلى عشرة  الدخل الشهري ، و ذلك انخفاضسنة بسبب 

 من أفراد العينة في هذه %60آالف دينار جزائري ، إال أن الواقع عكس القرار مع العلم أن 

  .الفئة هم بدون دخل

 خمسة عشر ألف دينار جزائري فقد و واحد إلى آالفأما بالنسبة لفئة الدخل الموالية من عشرة 

 و من خمسة و ثالثين سنة،ألعمار من ثالثين إلى أربعة و ثالثين قدرت نسبة الذكور في فئة ا

 في فئة األعمار من خمسة و أربعين إلى تسعة %16.67 ،و %33.33إلى تسعة و ثالثين سنة 

 و خمسين سنة، في فئتي األعمار من أربعين إلى أربعة و أربعين %8.33و أربعين سنة ، و 

   أربعة و إلى هي نسبة الالئي يتراوح سنهن من ثالثين %44.44 أما عند اإلناث فإن فأكثر،سنة 
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ثالثين إلى أربعة و ثالثين سنة و في فئة األعمار من خمسة و ثالثين إلى تسعة و ثالثين وسنة 

 في فئتي األعمار من أربعين إلى أربعة و أربعين سنة ، %11.11 ، و %33.33بلغت نسبتهن 

  . األعمار من خمسة و أربعين إلى تسعة و أربعين سنةو خمسين سنة فأكثر ، و ال شيء في فئة

 بسبب انخفاض الدخل الشهري فعلى %8.33 إلى %33.33 نسبة الذكور من انخفاضو نفسر 

الشباب مدة طويلة من العمل لتوفير متطلبات الزواج من مهر و مصاريف الزفاف إلى غير ذلك 

لشباب المقبلين على الزواج ، اما عند اإلناث  الناس و التي تثقل كاهل اابتدعتهامن األمور التي 

  . المسؤول على إعالة األسرةباعتبارهفإن الدخل ال يؤثر على الفتاة كما يؤثر على الرجل 

 إلى ثمانية عشر ألف دينار و واحد أما بالنسبة للذين يتراوح دخلهم الشهري خمسة عشر ألف

ن ثالثين إلى أربعة و ثالثين سنة و من جزائري ، فقد بلغت نسبة الذكور في فئتي األعمار م

 و ال شيء في الفئات األخرى، أما عند اإلناث فقد بلغت %50أربعين إلى أربعة و أربعين سنة 

 في فئة %20 و %60 تسعة و ثالثين سنة إلىنسبة الالئي يتراوح سنهم ما بين خمسة و ثالثين 

كل من الفئتين من أربعين إلى  في %10األعمار من عشرين إلى أربعة و عشرين سنة ، و 

أربعة و أربعين سنة و خمسين سنة فأكثر، و ال شيء في الفئة من خمسة و أربعين إلى تسعة و 

 و عشرين ألف دينار اثنان إلى و واحد أربعين سنة ،و بالنسبة لفئة الدخل بين ثمانية عشر ألف

ن إلى أربعة و ثالثين سنة ، و جزائري أن نسبة الذكور الذين سنهم في فئتي األعمار من ثالثي

  . و ال شيء في الفئات األخرى%50خمسة و ثالثين إلى تسعة و ثالثين سنة قد بلغت 

 نسبة الالئي سنهم يتراوح ما بين ثالثين إلى أربعة و أربعين سنة و ال %33.33أما عند اإلناث 

  .شيء في الفئات األخرى

لذكور بقيت مرتفعة في فئة األعمار من ثالثين إلى نالحظ بالرغم من ارتفاع الدخل إال أن نسبة ا

 منهم أن سبب تأخر في الزواج %47.83تسعة و ثالثين سنة بدون زواج و هذا ألنه صرح 

 منهم يصرحون بأنهم يفضلون الزواج في مسكن مستقل حسب %100 و اقتصاديةأسباب 

دول الواحد و الثالثين  منهم يصرحون أن تكاليف الزواج غالية حسب الج%100، و 32الجدول 

  .الزواج منهن تفضلن العيش في بيت مستقل بعد %66.62، بينما اإلناث فقد صرحت 

 إلى خمسة و عشرين ألف دينار جزائري و و واحد  و عشرين ألفاثنانبينما الفئات التالية من 

  النسبة  و ب.الفئات ال شيء في كل جزائري، ثالثين ألف دينار إلى و واحد من خمسة و عشرين
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لفئة الدخل لفئتي األعمار من خمسة و ثالثين إلى تسعة و ثالثين سنة و خمسين سنة فأكثر، و ال 

  شيء في 

 هي نسبة الالئي  سنهن في فئة األعمار من ثالثين %100فئات األخرى ، أما عند اإلناث نجد  

و ألخيرة خمسين ألف إلى أربعة و ثالثين سنة و ال شيء في الفئات األخرى و في فئة الدخل ا

دينار جزائري فأكثر نجد نسبة الذكور في فئة األعمار من ثالثين إلى أربعة و ثالثين سنة واحد 

  . و ال شيء في الفئات األخرى ، و عند اإلناث ال شيء في كل الفئات %100بلغت 

 تكلفة  في فئتي الدخل األخيرتين يرون أن%100 الدخل عند الذكور فإن ارتفاعو بالرغم من 

  .الزواج غالية 
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  بصعوبة الزواج حسب الجنس  الدخل الشهريعالقة : 25رقم الجدول 
  

            صعوبة الزواج  المجمــوع  ال  نعم
  الجنس            

  الدخل الشهري
  %  ك  %  ك  %  ك

  بدون دخل  100  5  40  2  60  3  ذكور
  100  20  50  10  50  10  إناث

  100  25  48  12  52  13  المجموع
أقلمن   100  7  14.29  1  85.71  6  ذكور

  100  24  54.17  13  45.83  11  إناث  10000
  100  31  45.16  14  54.84  17  المجموع

 10001  100  12  8.33  1  91.67  11  ذكور
  100  8  37.5  3  62.5  5  إناث  15000

  100  20  20  4  80  16  المجموع
 15001  100  2  50  1  50  1  ذكور

  100  10  70  7  30  3  ناثإ  18000
  100  12  66.67  8  33.33  4  المجموع

 18001  100  2  50  1  50  1  ذكور
  100  3  66.67  2  33.33  1  إناث  22000

  100  5  60  3  40  2  المجموع
 22001  -  -  -  -  -  -  ذكور

  -  -  -  -  -  -  إناث  25000
  -  -  -  -  -  -  المجموع

 25001  -  -  -  -  -  -  ذكور
  -  -  -  -  -  -  إناث  30000

  -  -  -  -  -  -  المجموع
 30001  100  2  -  -  100  2  ذكور

  100  1  100  1  -  -  إناث  50000
  100  3  33.33  1  66.67  2  المجموع

 50001  100  1  -  -  100  1  ذكور
  -  -  -  -  -  -  إناث  فأكثر

  100  1  -  -  100  1  المجموع
  100  97  43.3  42  56.70  55  المجموع الكلي
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  %56.70 للجدول أن أغلب أفراد العينة يواحهون صعوبة في الزواج بنسبة يشير االتجاه العام

  . ال يواجهون صعوبة في الزواج % 43.3مقابل 

و عند إدخالنا للمتغير المستقل الدخل الشهري ، و المتغير الرائز الجنس نجد أن نسبة الذكور 

 مقابل %60 دخل هي الذين يواجهون صعوبة في الزواج بالنسبة لفئة الدخل الشهري بدون

 عند االناث، أما عن الذين ال يواجهون صعوبة في الزواج بالنسبة للذكور فقد بلغت نسبتهم 50%

 عند االناث و نفسر هذه النتائج بسبب انخفاض الدخل الشهري ، كما صرح %50 مقابل 40%

اض الدخل إال  من الذكور انه ال مدخول إضافي للعائلة ، اما عند االناث بالرغم من انخف60%

 منهن ان اللعائلة %38.89 منهن ال يواجهون صعوبة في الزواج و صرح %50أنه صرح 

  .مدخول إضافي 

أما بالنسبة لفئة الدخل الشهري أقل من عشرة آالف دينار جزائري ، فقد بلغت نسبة الذكور الذين 

 يواجهون  لالناث، و عند الذين ال%45.83 مقابل %85.71يواجهون صعوبة في الزواج 

  . عند االناث%54.17 هي نسبة الذكور مقابل %14.29صعوبة في الزواج فإن 

 إلى خمسة عشر ألف دينار جزائري نجد أن نسبة  و واحدو في فئة الدخل من عشرة آالف

 لالناث ،و عند الذين ال %62.5 مقابل %91.67الذكور الذين يواجهون صعوبة في الزواج هي 

 لالناث و تفسر ارتفاع %37.5 مقابل %8.33اج نجد نسبة الذكور يواجهون صعوبة في الزو

 بدون تكاليف الزواج غالبة كما %100نسبة الذكور الذين يواجهون صعوبة في الزواج في أن 

يتبين من خالل الجدول الواحد و الثالثين ، و عند االناث تفسر كذلك ارتفاع نسب الالئي يواجهن 

ن لهن مستوى ثانوي فأكثر حسب الجدول تسعة و عشرين  منه%62.5صعوبة ف الزواج أن 

  ان تكاليف الزواج غالبة حسب الجدول الواحد و الثالثون ، أما بالنسبة لفئة %96.3كما صرح 

  .الدخل من إثنان و عشرون ألف الى ثالثون ألف دينار جزائري ال شيء في كل الفئات

خمسين ألف دينار جزائري نجد نسبة الذكور  الى  و واحدو بالنسبة لفئة الدخل من ثالثين ألف

 مقابل ال شيء لالناث و الذين ال يواجهون صعوبة %100الذين يواجهون صعوبة في الزواج 

أما عن فئة الدخل خمسين ألف دينار .  لالناث%100في الزواج ال شيء بالنسبة للذكور مقابل 

وبة في الزواج ، و ال شيء  بالنسبة للذكور الذين يواجهون صع%100جزائري فأكثر نجد 

  .لإلناث، بينما الذين ال يواجهون صعوبة في الزواج ال شيء بالنسبة للذكور و اإلناث
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و تفسر سبب ارتفاع نسبة الذكور الذين يواجهون صعوبة في الزواج بالرغم من ارتفاع دخلهم 

زواج غالية  منهم أن تكاليف ال%100 لهم مستوى جامعي ، كما أجاب %100للشهري في أن 

  . منهن لهن مستوى جامعي ، كما أن زواجهن مرتبط بقرار الرجل %100،كذلك عند اإلناث 
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   الدخل الشهري بأفضل سن للزواج عند الرجل  عالقة:  26رقم الجدول 

  حسب الجنس                                
                 السن  المجموع   فأكثر40  35-39  30-34  25-29  20-24

        الجنس
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  ل الشهريالدخ

دون   100  5  20  1  20  1  20  1  40  2  -  -  ذكور

  100  14  7.14  1  28.57  4  57.14  8  7.14  1  -  -  إناث  دخل

  100  19  10.53  2  26.32  5  47.37  9  15.79  3  -  -  المجموع

أقل من   100  8  -  -  37.5  3  62.5  5  -  -  -  -  ذكور

  100  24  -  -  25  6  62.5  15  12.5  3  -  -  إناث  10000

  100  32  -  -  28.13  9  62.5  20  9.38  3  -  -  المجموع

10001  100  10  10  1  10  1  40  4  40  4  -  -  ذكور

  100  7  -  -  14.28  1  42.86  3  42.86  3  -  -  إناث  15000

  100  17  5.88  1  11.76  2  41.18  7  41.18  7  -  -  المجموع

15001  100  2  -  -  50  1  -  -  -  -  50  1  ذكور

  100  8  -  -  12.5  1  62.5  5  25  2  -  -  إناث   18000

  100  10  -  -  20  2  50  5  20  2  10  1  المجموع

18001  100  2  -  -  -  -  50  1  50  1  -  -  ذكور

  100  2  -  -  50  1  -  -  50  1  -  -  إناث  22000

  100  4  -  -  25  1  25  1  50  2  -  -  المجموع

22001  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ذكور

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  إناث  25000

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    المجموع

25001  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ذكور

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  إناث  30000

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    المجموع

30001  100  2  -  -  50  1  50  1  -  -  -  -  ذكور

  100  1  -  -  -  -  -  -  100  1  -  -  إناث  50000

  100  3  -  -  33.33  1  33.33  1  33.33  1  -  -  المجموع
 50001  100  1  -  -  -  -  -  -  100  1  -  -  ذكور

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  إناث  فأكثر
  100  1  -  -  -  -  -  -  100  1  -  -  المجموع

  100  86  3.49  3  23.26  20  50  43  22.09  19  1.16  1  المجموع الكلي
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 يرون أن أفضل سمن للزواج %50 إلى أن أغلب أفراد العينة لجدولاالتجاه العام ليشير   

 يرون ان أفضل %23.26عند الرجل في فئة األعمار من ثالثين الى أربعة و ثالثين سنة ، و 

سن للزواج عند الرجل في فئة األعمار من خمسة و ثالثين إلى تسعة و ثالثين سنة ، و نسبة 

د الرجل في الفئة من خمسة و عشرين إلى تسعة و  يرون أن أفضل سن للزواج عن22.09%

عشرين سنة بنما الذين يرون أن أفضل سن للزواج عند الرجل في فئة األعمار أربعين سنة 

 يرون أن أفضل سن للزواج عند الرجل في فئة %1.16 في حين %3.49فأكثر فقد بلغت 

غير المستقل الدخل الشهري ، و عند ادخالنا للمت. األعمار من عشرين إلى أربعة و عشرين سنة

و المتغير الرائز الجنس نجد في الفئة بدون دخل نسبة الذكور الذين يرون أن أفضل سن للزواج 

 %20 ، و %40عند الرجل في فئة األعمار من خمسة و عشرين الى تسعة و عشرين سنة 

ى أربعة و ثالثين يرون أن أفضل سن للزواج عند الرجل في فئات األعمار التالية من ثالثين ال

  .سنة ، ومن خمسة و ثالثين الى تسعة و ثالثين سنة ، و أربعين سنة فأكثر

 يرين أن أفضل سن للزواج عند الرجل من ثالثين الى خمسة و %57.14أما عند اإلناث نجد 

 يرين أن أفضل سن للزواج عند الرجل في الفئة من خمسة و ثلثين الى 28.57ثالثين سنة ، و 

 يرين أن أفضل سن للزواج عند الرجل في الفئتين من خمسة و %7.14الثين سنة و تسعة و ث

عشرين الى تسعة و عشرين سنة و أربعين سنة فأكثر و ال شيء في الفئة من عشرين الى أربعة 

  .و عشرين سنة

 هي نسبة الذكور الذين %62.5أما بالنسبة لفئة الدخل أقل من عشرة آالف دينار جزائري نجد 

 أن أفضل سن للزواج عند الرجل في الفئة من ثالثين إلى  أربعة و ثالثين سنة ، و يرون

 يرون أن أفضل سن للزواج عند الرجل في فئة األعمار من خمسة و ثالثين الى تسعة  37.5%

 يرين أن أفضل سن %62.5وثالثين سنة ، و ال شيء في الفئات األخرى، أما عند اإلناث نجد 

 يرين أن أفضل سن %25في الفئة من ثالثين إلى أربعة و ثالثين سنة ، و للزواج عند الرجل 

للزواج عند الرجل في فئة األعمار من خمسة و ثالثين إلى تسعة و ثالثين سنة ، بينما الالئي 

يرين أن أفضل سن للزواج عند الرجل في الفئة من خمسة و عشرين إلى تسعة و عشرين سنة 

ي الفئات األخرى ، و إذا جمعنا النسب العالية عند الذكور نجد  بينما ال شيء ف%12.5بلغت 

   هي نسبة الذكور الذين يرون ان أفضل سن للزواج عند الرجل في فئة األعمار من 100%
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 هي نسبة الالئي يرين أن أفضل سن %87.5ثالثين إلى تسعة و ثالثين سنة ، و عند اإلناث 

  .الثين إلى تسعة و ثالثين سنة للزواج عند الرجل في فئة األعمار من ث

 إلى خمسة عشر ألف دينار جزائري نجد  و واحدما بالنسبة لفئة الدخل من عشرة آالف 

 في الفئتين من خمسة و %40أن نسبة الذكور الذين يرون أن افضل سن للزواج عند الرجل 

 الفئتين  يرون أن افضل سن للزواج عند الرجل في%10عشرين إلى تسعة و عشرين سنة ، و 

التاليتين من خمسة و ثالثين إلى تسعة و ثالثين سنة ، و أربعين سنة فأكثر ، بينما ال شيء في 

الفئة من عشرين إلى أربعة و ثالثين سنة ، و أربعين سنة فأكثر ، بينما ال شيء في الفئة من 

ين أن  هي نسبة الالئي ير%42.86عشرين إلى أربعة و عشرين سنة ، اما عند االناث نجد 

افضل سن للزواج عند الرجل في الفئتين من خمسة و عشرين الى تسعة و عشرين سنة ، و من 

 نسبة الالئي يرين أن افضل سن للزواج عند %14.28ثالثين الى أربعة و ثالثين سنة ، و 

  .الرجل في الفئة من خمسة و ثالثين إلى تسعة و ثالثين سنة ، و ال شيء في الفئات االخرى

 هي نسبة الذين يرون أن افضل سن للزواج %80معنا النسب العالية عند الذكور نجد و اذا ج

عند الرجل في فئة االعمار من خمسة و عشرين إلى أربعة و ثالثين سنة و عند االناث اذا جمعنا 

 هي نسبة الالئي يرين أن أفضل سن للزواج عند الرجل في فئة %85.72النسب العالية نجد 

ة و عشرين إلى أربعة و ثالثين سنة ، و نستنتج من خالل فئتين الدخل الثانية و االعمار من خمس

الثالثة أن السن المثلى للزواج عند الذكور بالنسبة لهم تكون من خمسة و عشرين الى تسعة و 

 على التوالي بالرغم من انخفاض الدخل و عند %80 و %100ثالثين سنة بنسبة كبيرة و هي 

 على %85.72 و %87.5ى للزواج بالنسبة للرجال في نفس فئتي الدخل ، االناث السن المثل

التوالي في فئة االعمار من خمسة و عشرين الى تسعة و ثالثين سنة ، و عن فئة الدخل من 

 إلى ثمانية عشر ألف دينار جزائري نجد نسبة الذكور الذين يرون أن  و واحدخمسة عشر ألف

فئتين من عشرين إلى أربعة و عشرين سنة و من خمسة و أفضل سن للزواج عند الرجل في ال

 و ال شيء في الفئات األخرى أما عند اإلناث نجد %50ثالثين إلى تسعة و ثالثين سنة بنسبة 

 هي نسبة الالئي يرن ان أفضل سن للزواج عند الرجل في الفئة من خمسة و عشرين 62.5%

و ثالثين إلى تسعة وثالثين سنة و ال  في الفئة من خمسة %12.5الى تسعة و عشرين سنة و

 . شيء في الفئات األخرى 
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 الى إثنان و عشرون ألف دينار جزائري نجد أن  و واحدو في فئة الدخل من ثمانية عشر ألف

نسبة الذكور الذين يرون أن أفضل سن للزواج  عند الرجل في الفئتين من خمسة و عشرين الى 

 و ال شيء في الفيئات %50لى أربع و ثالثين سنة نسبة تسعة و عشرين سنة و من ثالثين ا

  . األخرى

 نسبة الالئي يرين أن أفضل سن للزواج عند الرجل في الفئتين من %50أما عند االناث نجد 

خمسة و عشرين الى تسعة و عشرين سنة و من خمسة و ثالثين الى تسعة و ثالثين سنة و ال 

  .شيء في الفئات األخرى 

'  الى خمسة وعشين ألف دينار و واحد وعشرين ألف لفئتي الدخل التاليتين من اثنان أما بالنسبة 

، ال شيء في كل الفئات 'ومن خمسة وعشرين ألف الى ثالثين ألف دينار جزائري 'جزائري 

 الى خمسين ألف دينار جزائري نجد  و واحدبالنسبة للفئتين ، بالنسبة لفئة الدخل من ثالثين ألف

كور الذين يرون ان أفضل سن  للزواج هند الرجل في الفئتين من ثالثين الى أربعة و أن نسبة الذ

  . و الفيئات األخرى ال شيء%50ثالثين سنة و من خمسة و ثالثين و تسعة و ثالثين سنة 

 يرين أن أفضل سن للزواج عند الرجل في فئة األعمار من خمسة %100أما عند االناث نجد أن 

 دينار جزائري نجد أن  و واحدو عشرون سنة و في فئة الدخل خمسين ألفو عشرون الى تسعة 

 للذين يرون أن أفضل سن للزواج عند الرجل في الفئة من خمسة و %100نسبة الذكور 

عشرون الى تسعة و عشرون سنة ، نستنتج من كل هذه النتائج ان كل من الذكور و االناث 

في سن متقدمة مقارنة بالفيئات األخرى و ذلك بسبب يرون ان السن المثالي للزواج عند الرجل 

ارتفاع الدخل الشهري و رغم ذلك الزال يشكوا الشباب المقبل على الزواج من أزمة السكن الذي 

يصطدم بعدم القدرة على استئجار سكن بسبب ارتفاع األجور و بالرغم من ارتفاع الدخل رغم 

  .التالي يأخر الزواج مادام غير قادر ماديا أنه ال يكفي لدفع اإليجار أو شراء مسكن و ب
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  عالقة الدخل الشهري بأفضل سن للزواج عند الفتاة حسب  : 27رقم الجدول 
  الجنس                                 

                 السن  المجموع   فأكثر35  30-34  25-29  20-24  15-19
        الجنس

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  الدخل الشهري

دون   100  5  -  -  -  -  60  3  40  2  -  -  ذكور

  100  17  5.88  1  17.65  3  64.71  11  11.76  2  -  -  إناث  دخل

  100  22  4.56  1  13.64  3  63.64  14  18.18  4  -  -  المجموع

أقل من   100  7  -  -  -  -  28.57  2  57.14  4  14.29  1  ذكور

  100  27  -  -  11.11  3  81.48  22  3.70  1  3.70  1  إناث  10000

  100  34  -  -  8.82  3  7.059  24  14.71  5  5.88  2  المجموع

10001  100  9  -  -  -  -  55.56  5  44.44  4  -  -  ذكور

  100  8  -  -  12.5  1  62.5  5  25  2  -  -  إناث  15000

  100  17  -  -  5.88  1  58.82  10  35.29  6  -  -  المجموع

15001  100  2  -  -  -  -  50  1  50  1  -  -  ذكور

  100  9  -  -  11.11  1  44.44  4  44.44  4  -  -  إناث   18000

  100  11  -  -  9.10  1  45.45  5  45.45  5  -  -  المجموع

18001  100  2  -  -  -  -  50  1  50  1  -  -  ذكور

  100  3  -  -  -  -  66.67  2  33.33  1  -  -  إناث  22000

  100  5  -  -  -  -  60  3  40  2  -  -  المجموع

22001  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ذكور

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  إناث  25000

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  المجموع

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  25001

30000  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  المجموع

30001  100  2  -  -  -  -  50  1  50  1  -  -  ذكور

  100  1  -  -  -  -  -  -  100  1  -  -  إناث  50000

  100  3  -  -  -  -  33.33  1  66.67  2  -  -  المجموع

 50001  100  1  -  -  -  -  -  -  100  1  -  -  ذكور
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  إناث  فأكثر

  100  1  -  -  -  -  -  -  100  1  -  -  المجموع
  100  93  1.08  1  8.60  8  61.29  57  26.88  25  2.15  2  المجموع الكلي
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ن للزواج عند الفتاة في يشير االتجاه العام للجدول إلى أن أغلب أفراد العينة يرون أن أفضل س

 يرون %26.88 ،و %61.29الفئة العمرية من خمسة و عشرين إلى تسعة و عشرين سنة بنسبة 

أن أفضل سن للزواج عند الفتاة في فئة األعمار من عشرين إلى أربعة و عشرين سنة،و 

و ثالثين  يرون ان أفضل سن للزواج عند الفتاة في الفئة العمرية من ثالثين الى أربعة 8.60%

سنة ، بينما الذين يرون أن أفضل سن للزواج عند الفتاة في الفئة العمرية من خمسة عشر إلى 

 في حين بلغت نسبة الذين يرون أن أفضل سن للزواج عند الفتاة %2.15تسعة عشر سنة بنسبة 

   .%1.08في فئة األعمار خمسة و ثالثين سنة فأكثر 

خل الشهري ، و المتغير الرائز الجنس نجد في الفئة بدون دخل و عند إدخالنا للمتغير المستقل الد

 في الفئة العمرية من خمسة و %60نسبة الذكور الذين يرون أن أفضل سن للزواج عند الفتاة 

 للذين يرون ان أفضل سن للزواج عند الفتاة %40عشرين الى تسعة و عشرين سنة ، و نسبة 

شرين سنة ، و ال شيء في الفئات األخرى ، أما عند في فئة األعمار من عشرين إلى أربعة وع

 يرين أن أفضل سن للزواج عند الفتاة في فئة األعمار من خمسة و عشرين %64.71اإلناث نجد 

 لالئي يرين أن أفضل سن للزواج عند الفتاة في %17.65الى تسعة و عشرين سنة ، و نسبة 

 يرين أن أفضل سم للزواج عند الفتاة في %11.76الفئة من ثالثين إلى أربعة و ثالثين سنة، و 

الفئة من عشرين الى أربعة و عشرين سنة، و بالنسبة للذين يرون ان أفضل سن للزواج عند 

 ، و ال شيء في الفئة العمرية %5.88الفتاة عند عمر خمسة و ثالثين سنة فأكثر بلغت نسبتهم 

  .من خمسة عشر إلى تسعة عشر سنة 

ل أقل من عشرة آالف دينار جزائري نجد ان نسبة الذكور الذين يرون ان و بالنسبة لفئة الدخ

أفضل سن للزواج عند الفتاة في الفئة العمرية من عشرين الى أربعة و عشرين سنة بلغت 

 للذين يرون أن أفضل سن للزواج عند الفتاة في الفئة من خمسة و %28.57 و 57.14%

سبة الذين يرون أن أفضل سن للزواج عند الفتاة عشرين الى تسعة و عشرين سنة ، و بلغت ن

 في الفئة من خمسة عشر إلى تسعة عشر سنة ، و ال شيء بالنسبة للفئات األخرى ، 14.29%

 هي نسبة الالئي يرين ان أفضل سن للزواج عند الفتاة في فئة %81.48أما عند اإلناث نجد 

 هي نسبة الالئي يرين أن %11.11األعمار من خمسة و عشرين الى تسعة و عشرين سنة ، و 

أفضل سن للزواج عند الفتاة في الفئة العمرية من ثالثين إلى أربعة و ثالثين سنة ، بينما بلغت 

  نسبة الالئي يرين أن أفضل سن للزواج عند الفتاة في الفئتين العمريتين من خمسة عشر الى 
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، و بالنسبة لفئة الدخل من %3.70تسعة عشر سنة ، و من عشرين إلى أربعة و عشرين سنة 

 الى خمسة عشر ألف دينار جزائري نجد أن نسبة الذكور و الذين يرون أن  و واحدعشرة آالف

أفضل سن للزواج عند الفتاة في الفئة من خمسة و عشرين الى تسعة و عشرين سنة بلغت 

ة العمرية من  بالنسبة للذين يرون أن أفضل سن للزواج عند الفتاة في الفئ%44.44 و 55.56%

 %62.5عشرين إلى أربعة و عشرين سنة ، و ال شيء في الفئات األخرى ، أما عند اإلناث نجد 

هي نسبة الالئي يرين أن أفضل سن للزواج عند الفتاة في الفئة من خمسة و عشرين إلى تسعة و 

لى  يرين أن أفضل سن للزواج عند الفتاة من فئة األعمار من عشرين ا%25عشرين سنة و 

أربعة و عشرين سنة ، بينما بلغت نسبة الالئي يرين أن أفضل سن للزواج عند الفتاة في الفئة 

  . و ال شيء في الفئات األخرى %12.5العمرية من ثالثين الى أربعة و ثالثين سنة 

 إلى ثمانية عشر ألف دينار جزائري نجد  و واحدأما فيما يخص فئة الدخل من خمسة عشر ألف

ذكور الذين يرون أن أفضل سن للزواج عند الفتاة في الفئتين العمريتين من عشرين أن نسبة ال

 و %50الى أربعة و عشرين سنة ، و من خمسة و عشرين الى تسعة و عشرين سنة فقد بلغت 

 هي نسبة الالئي يرين أن أفضل سن %44.44ال شيء للفئات األخرى، أما عن اإلناث فنجد 

ئتين من عشرين الى أربعة و عشرين سنة و من خمسة و عشرين الى للزواج عند الفتاة في الف

 لالئي يرين أن أفضل سن للزواج عند الفتاة في %11.11تسعة و عشرين سنة ، في حين بلغت 

  .فئة األعمار من ثالثين الى أربعة و ثالثين سنة ، و ال شيء في الفئات األخرى 

ى اثنان و عشرين ألف دينار جزائري نجد نسبة  إل و واحدو عن فئة الدخل من ثمانية عشر ألف

 للذين يرون أن أفضل سن للزواج عند الفتاة في الفئتين العمريتين من عشرين الى %50الذكور 

أربعة و عشرين سنة ، و من خمسة و عشرين الى تسعة و عشرين سنة ، و ال شيء في الفئات 

 يرين أن أفضل سن للزواج عند الفتاة  هي نسبة الالئي%66.67األخرى ، أما عن اإلناث فنجد 

 الالئي يرين أن %33.33في فئة األعمار من خمسة و عشرين الى تسعة و عشرين سنة و نسبة 

أفضل سن للزواج عند الفتاة في الفئة العمرية من عشرين الى أربعة و عشرين سنة و ال شيء 

  .للفئات األخرى 

 الى ثالثين ألف دينار جزائري ،  الف و واحدرينو بالنسبة لفئة الدخل الشهري من إثنان و عش

 .ال شيء في كل الفئات 
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 إلى خمسين ألف دينار جزائري نجد أن نسبة  و واحدأما بالنسبة لفئة الدخل من ثالثين ألف

الذكور الذين يرون أن أفضل سن للزواج عند الفتاة في الفئتين  العمريتين  من عشرين الى 

 و ال %50من خمسة و عشرين الى تسعة و عشرين سنة فقد بلغت أربعة و عشرين سنة  و 

 الالئي يرين أن أفضل سن للزواج %100شيء في الفئات األخرى ، و عن اإلناث نجد نسبة 

  عند الفتاة في الفئة العمرية من عشرين إلى أربعة و عشرين سنة ، و ال شيء في الفئات األخرى 

 %100 دينار جزائري فأكثر مجد نسبة الذكور  واحد وو عن فئة الدخل األخيرة خمسين ألف

للذين يرون أن أفضل سن للزواج عند الفتاة في الفئة العمرية من عشرين إلى أربعة و عشرين 

  .و ال شيء في الفئات األخرى ، و عن اإلناث ال ئيء في كل الفئات سنـة

لرجل ، بإعتبار هذا األخير هو في الواقع إن الدخل الشهري  ال يؤثر على الفتاة كما يؤثر على ا

المسؤول على توفير المسكن و تأثيثه ن و تجهيز العروس ، و بالرغم من أن المرأة اليوم تساعد 

الرجل في تغطية كل هذه المصاريف ، إال أن األعباء االقتصادية كثيرة عليهم فبعد التخرج و 

ند جمعنا للنسب العالية عند الجنس العمل ال تكفي قدرتها المالية لتكوين أسرة و مع ذلك نجد ع

نجد النسب العالية عند الذكور في فئة األعمار من عشرين الى تسعة و عشرين سنة ، و هي 

 للفئة أقل من عشرة آالف دينار جزائري و بالنسبة %85.71 للفئة بدون دخل، %100: كالتالي 

 بينما عند %100 األخرى  و في كل الفئات الدخل%100 ، ثم التي تليها %100للفئة بعدها 

اإلناث نجد النسب العالية في فئة األعمار عشرين الى أربعة و عشرين عدا الفئتين األولى بدون 

دخل ، و الثانية عشرة آالف دينار جزائري فهي في الفئة خمسة و عشرين الى أربعة و ثالثين 

 للفئة الثانية ، بينما %92.59 للفئة األولى ، و %82.36: سنة و هي لهاتين الفئتين كمايلي 

 للفئة الخامسة و %100 ، ثم %88.88 ثم %87.5: للفئات الباقية فهي على التوالي كمايلي 

الثامنة و إن دل هذا على شيء فإنه يدل على أن الرجال يفضلون الزواج بفتيات صغيرات في 

  .السن
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الجدول رقم 28: عالقة الدخل الشهري بالمدة الالزمة للتجهيز للزواج حسب 
 الجنس

 أقل من سنة  سنة3-1  سنة6-4  سنة10-7  سنة10أكثر من  حسب الدخل المجموع

 ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك %

 مدة التجهيز للزواج
 

 الجنس
  

 الدخل الشهري

 ذكور - - 2 40 1 20 2 40 -  - -  - 5 100

 إناث - - 3 21.43 2 14.29 2 14.29 1 7.14 6 42.86 14 100

 بدون دخل

 المجموع - - 5 26.32 3 15.79 4 21.05 1 5.26 6 31.58 19 100

 ذكور - - 3 50 2 33.33 1 16.67 - - - - 6 100

 إناث - - 7 35 7 35 1 5 4 20 1 5 20 100
 أقل من 
10000 

100 26 3.85 1 15.38 4 7.69 2 34.61 9 38.46 1
0 

 المجموع - -

 ذكور 1 8.33 4 33.33 4 33.33 1 8.33 1 8.33 1 8.33 12 100

 إناث 1 20 1 20 2 40 - - - - 1 20 5 100
10.001 

 - 
15.000 

 المجموع 2 11.76 5 29.41 6 35.29 1 5.88 1 5.88 2 11.76 17 100

 ذكور - - - - - - - - 2 100 - - 2 100

ناثإ 1 14.29 2 28.57 2 28.57 - - 1 14.28 1 14.28 7 100  

15.001 
 - 
18.000 

 المجموع 1 11.11 2 22.22 2 22.22 - - 3 33.33 1 11.11 9 100

 ذكور - - - - 1 50 - - 1 50 - - 2 100

 إناث - - 1 50 1 50 - - - - - - 2 100
18.001 

 - 
22.000 

 المجموع - - 1 25 2 50 - - 1 25 - - 4 100

 ذكور - - - - - - - - - - - - - 100

 إناث - - - - - - - - - - - - - 100
22.000 

 - 
25.000 

 المجموع - - - - - - - - - - - - - 100

 ذكور - - - - - - - - - - - - - 100

 إناث - - - - - - - - - - - - - 100
25.000 

 - 
30.000 

 المجموع - - - - - - - - - - - - - 100

 ذكور - - - - - - - - 1 50 1 50 2 100

 إناث - - - - - - 1 100 - - - - 1 100
30.001 

 - 
50.000 

 المجموع - - - - - - 1 33.33 1 33.33 1 33.33 3 100

 ذكور - - 1 100 - - - - - - - - 1 100

 إناث - - - - - - - - - - - - - 100

50.001 
 فأكثر

 المجموع - - 1 100 - - - - - - - - 1 100

100 79 13.92 1
1 

13.92 11 10.13 8 27.85 2
2 

30.38 2
4 

 المجموع الكلي 3 3.79
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 من أفراد العينة يرون أن مدة التجهيز للزواج من % 30.38يشير االتجاه العام للجدول إلى أن 
  من أربعة إلى ستة سنوات، في حين بلغت نسبة 139سنة إلى ثالثة سنوات و 

�� ���واج أآ�� �� �% 13.92���4ة 3)2ات، و /'. ا�!-, *�)+(  *(�)'&% ��$#� #�ون أن �!ة ا��
�� ���واج �� 3&9% إ�7 ��4ة 3)2ات أ�( % 10.13*�56 �� ��$#� #�ون أن �!ة ا�;ز�% ���

 و ه$ا إ?+( #!ل ��A9B 7 ا�!-, ا�4��ي، و % 3.79*(�)'&% ��$#� #�و?�( أ<, �� 3)% =>! *�56 
�EFا %#)Gم آ!� .  
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 الجدول رقم 29: عالقة الدخل الشهري بتكاليف الزواج حسب الجنس
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

واج غالية و ذلك  يشير االتجاه العام للجدول إلى أن أغلب ألفراد العينة يرون أن تكاليف الز
�A ا��واج �(د#%%6.93، مقابل % 93.07نسبة �)JK ون أن�# �#$�� .  

 
 

 غالية عادية المجموع

 ك % ك % ك %

 تكاليف الزواج
 الجنس

  
 الدخل الشهري

 ذكور 4 80 1 20 5 100

 إناث 18 90 2 10 20 100
 بدون دخل

 المجموع 22 88 3 12 25 100

 ذكور 8 100 - - 8 100

ناثإ 26 96.3 1 3.70 27 100  
 أقل من 
10000 

 المجموع 34 97.14 1 2.85 35 100

 ذكور 10 83.33 2 16.67 12 100

 إناث 8 100 - - 8 100
10.001 
 - 
15.000 

 المجموع 18 90 2 10 20 100

 ذكور 2 100 - - 2 100

 إناث 9 90 1 10 10 100
15.001 
 - 
18.000 

 المجموع 11 91.67 1 8.33 12 100

 ذكور 2 100 - - 2 100

 إناث 3 100 - - 3 100
18.001 
 - 
22.000 

 المجموع 5 100 - - 5 100
 ذكور - - - - - -
 إناث - - - - - -

22.001 
 - 
25.000 

 المجموع - - - - - -
 ذكور - - - - - -
 إناث - - - - - -

25.001 
 - 
30.000 

 المجموع - - - - - -

 ذكور 2 100 - - 2 100

 إناث 1 100 - - 1 100
30.001 
 - 
50.000 

 المجموع 3 100 - - 3 100

 ذكور 1 100 - - 1 100
 إناث - - - - - -

50.001 
 فأكثر

 المجموع 1 100 - - 1 100

 المجموع الكلي 94 93.7 7 6.93 101 100
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  . الدخل الشهري بالسكن بعد الزواج حسب الجنس����: 30ر�� ا���ول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يشير االتجاه العام للجدول إلى أن أغلب أفراد العينة يفضلون السكن بعد الزواج في بيت مستقل 
�� %76.24و ذلك بنسبة ��. .-,+*ن ا�)'& �% ا$ه� �"� ا�!واج% 23.76 �  

�"�. ا�!واجو إ89� ه7ا د�/� �+5 34 ا12���/� ا�!و0/&   

 األهل بيت مستقل المجموع

 ك % ك % ك %

 السكن
 الجنس

  
 الدخل الشهري

 ذكور 2 40 3 60 5 100

 إناث 6 30 14 70 20 100
 بدون دخل

 المجموع 8 32 17 68 25 100

 ذكور 1 12.5 7 87.5 8 100

 إناث 6 23.8 20 76.92 26 100
 أقل من 
10000 

 المجموع 7 20.59 27 79.41 34 100

 ذكور 2 16.67 10 83.33 12 100

 إناث 3 33.33 6 66.67 9 100
10.001 

 - 
15.000 

 المجموع 5 23.81 16 76.19 21 100

 ذكور - - 2 100 2 100

 إناث 2 20 8 80 10 100
15.001 

 - 
18.000 

 المجموع 2 16.67 10 83.33 12 100

 ذكور - - 2 100 2 100

 إناث 1 33.33 2 66.67 3 100
18.001 

 - 
22.000 

 المجموع 1 20 4 80 5 100
 ذكور - - - - - -
 إناث - - - - - -

22.001 
 - 
25.000 

 المجموع - - - - - -
 ذكور - - - - - -
 إناث - - - - - -

25.001 
 - 
30.000 

 المجموع - - - - - -

 ذكور - - 2 100 2 100

 إناث - - 1 100 1 100
30.001 
 - 
50.000 

 المجموع - - 3 100 3 100

 ذكور 1 100 - - 1 100
 إناث - - - - - -

50.001 
 فأكثر

 المجموع 1 100 - - 1 100

 المجموع الكلي 24 23.76 77 76.24 101 100
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الجـدول رقم 31: عالقة الدخل الشهري بالمهنة المرغوب فيها عند زوج(ة) المستقبل حسب 
.الجنس  

 عامل بسيط موظف إطار عامل مستقل ماكثة بالبيت المجموع
 ك % ك % ك % ك % ك % ك %

 المهنة
 الجنس

 
  الدخل الشهري

 ذكور - - - - - - 1 20 4 80 5 100
 إناث 6 31.59 5 26.31 4 21.05 3 15.79 1 5.26 19 100

بدون 
 دخل

 المجموع 6 25 5 20.83 4 16.67 4 16.67 5 20.83 24 100
 ذكور 2 28.57 1 14.29 - - 2 28.57 2 28.57 7 100
 إناث 4 14.81 3 11.11 14 51.85 6 22.22 - - 27 100

أقل من 
10000 

 المجموع 6 17.65 4 11.76 14 41.18 8 23.53 2 5.88 34 100
 ذكور 3 25 3 25 - - 1 8.33 5 41.67 12 100
 إناث 2 22.22 2 22.22 4 44.44 1 11.11 - - 9 100

10001 
15000 

 المجموع 5 23.81 5 23.81 4 19.05 2 9.52 5 23.81 21 100
 ذكور - - - - - - - - 1 100 1 100
 إناث - - 5 50 4 40 1 10 - - 10 100

15001 
18000 

 المجموع - - 5 45.45 4 36.36 1 9.09 1 9.09 11 100
 ذكور - - - 66.67 - - 1 50 1 50 2 100
 إناث - - 2 40 - - 1 33.33 - - 3 100

18001 
22000 

 المجموع - - 2 - - - 2 40 1 20 5 100
 ذكور - - - - - - - - - - - -
 إناث - - - - - - - - - - - -

22001 
25000 

 المجموع - - - - - - - - - - - -
 ذكور - - - - - - - - - - - -
 إناث - - - - - - - - - - - -

25001 
30000 

 المجموع - - - - - - - - - - - -
 ذكور - - - - - - - - 2 100 2 100
 إناث - - - - 1 100 - - - - 1 100

30001 
50000 

 المجموع - - - - 1 33.33 - - 2 66.67 3 100
 ذكور - - - - - - - - 1 100 1 100
 إناث - - - - - - - - - - - -

50001 
 فأكثر

 المجموع - - - - - - - - 1 100 1 100
 المجموع الكلي 17 17.17 21 21.21 27 27.27 17 17.17 17 17.17 99 100

ستقبل إطار، الم) ة(من أفراد العينة يرغبون في أن يكون زوج % 27.27 العام للجدول إلى أن نسبة االتجاهيشير 
  المستقبل موظف) ة(يرغبون أن تكون مهنة زوج % 21.21و 
. المستقبل عامل بسيط، عامل مستقل، ماكثة بالبيت) ة(يرغبون في زوج% 17.17و   

و هذا ما يدل على رغبة الشباب و الشابات في شريك الحياة يكون لديه منصب جيد و مستوى عالي و للتعاون 
   .لألسرةعلى األعباء االقتصادية 
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 ا���
	� ا������ -4	���  
 

��� ���� �� ��� و ������	 ���واج �� ��� أ��ى �	�� ��� ��ا�� ���!�� ���ت آ� �� ا�
.�#�� "� ا��واج  
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:تمهيـــــد  
  

سنحاول في تحليل هذه الفرضية معرفة مدى تأثير تغير نظرة المرأة و الرجل للزواج في ظل 
لمرأة و تمتعها بمستوى تعليمي عال و منصب عمل و تغير نظرتها للزواج في حد تغير مكانة ا

ذاته في ظل التغيرات التي تحدث في المجتمع و المشاكل التي يعانيها و بالتالي سنتطرق إلى 
االختيار للزواج بين اختيار األهل و االختيار الشخصي، و صعوبة الزواج، و الدخل الشهري و 

كل . اة بين الرجل و المرأة و التمسك بالشروط و المبادئ خاصة لدى المرأةكذا قضية المساو
.هذا سنحاول معرفته من خالل تحليل هذه الفرضية  
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� ا����: 32ا���ول ر�� ��  �)'�� ا&%$	�ر ��#واج !��  
 

49-45  0/آ��50 ا�+�+*ع  40-44  35-39  30-34  

 ك % ك % ك % ك % ك % ك %

  �       ا�
 
 �� ا��

100 25 4 1 8 2 4 1 52 13 32 8  
 ذآ*ر

 إ:�ث 29 49.15 22 37.29 4 6.78 3 5.08 1 1.69 59 100

 
 
<=>? 

 ا�+�+*ع 37 44.05 35 41.67 5 5.95 5 5.95 2 2.38 84 100

 ذآ*ر 1 14.29 2 28.57 1 14.29 2 28.57 1 14.29 7 100

 إ:�ث 1 7.69 8 61.54 1 7.69 2 15.38 1 7.69 13 100

 
 
 اAه

 ا�+�+*ع 2 10 10 50 2 10 0 20 2 10 20 100

100 104 3.85 4 8.65 9 6.73 7 43.27 37.5 37.5 39  <�Bا�+�+*ع ا� 

 
��� .- ا�,+� ا�*��(� �� ���� و')'�� إ�% " ��(�8� ا�7�	6 ا�*	م ���4ول إ�% أن ا0�1 أ.�اد ا�*�

 �9��: ��للذين سنهم في الفئة العمرية من ثالثين إلى  % 37.5و , �43.27%�*� و')'�� "
بينما نسبة الذين سنهم في الفئة الذين سنهم في الفئة العمرية من أربعين إلى ,أربعة وثالثين سنة
 3.85في حين الذين سنهم خمسين سنة فأكثر فقد بلغت نسبتهم  % 6.73أربعة وأربعين سنة

.% 
و المتغير الرائز الجنس نجد بالنسبة لالختيار , االختيار للزواجو عند إدخالنا المتغير المستقل

الشخصي ان نسبة الذكور الذين سنهم في الفئة العمرية من خمسة وثالثين الى تسعة وثالثين 
في فئة  % 8و,في فئة األعمار من ثالثين إلى أربعة وثالثين سنة %32و, %52سنة بلغت 

أما عن اإلناث فقدرت نسبتهم في فئة ,وأربعين سنة فأكثراألعمار من خمسة و أربعين إلى تسعة 
في الفئة من  % 37.29و, % 49.15األعمار من ثالثين إلى أربعة وثالثين و ثالثين سنة 

من أربعين إلى أربعة وأربعين  % 6.78ونسبة,خمسة وثالثين إلى تسعة وثالثين سنة
بينما للذين سنهم , عة وأربعين سنةفي الفئة العمرية من خمسة وأربعين إلى تس % 5.08و,سنة

  %.1.96خمسين سنة فأكثر فقد بلغت نسبتهم 
وذلك ,ان الشباب اليوم قد تخلوا عن الزواج التقليدي الذي عن طريق اآلهل,و نفسر هذه النتائج

وتكون عالقات قد تنتهي ,بسبب احتكامهم بالعالم الخارجي سواء في الجامعة او مقر العمل
كما تبين انه كلما كان ,وقد يستغرق هذا مدة طويلة,د انتقاء الشخص المناسبوذلك بع,بالزواج

  المستوى التعليمي عالي كلما ارتفعت  
��9 ا�Dآ�ر ا���C,) �)Dن ,���9 ا�*�اب ا���C,) �)Dن ا�B�7	ر ا�8@?- ���واج� G!�: H�I

 -J4اB:ى ا�B�وي و للثان% 28متوسط و% 40و,%4ا�B�7	ر ا�8@?- ���واج و ��� �
لهن مستوى % 10.17و,للمستوين األمين و البتدائي % 6.78اما عن اإلناث , الجامعي
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من لهن مستوى جامعي كما يتبين من % 30.51,لهن مستوى ثانوي% 45.79و,متوسط
.الجدول الثامن و الثالثون  

 
 

عمار في فئتي األ% 28.57نجد عند الذكور قدرت نسبتهم , أما بالسبة لالختيار األهل للزواج
و نسبة ,و من خمسة وأربعين إلى تسعة وأربعين سنة,من خمسة و ثالثين إلى تسعة وثالثين سنة

أما ,وخمسين سنة فأكثر,و من الربعين إلى أربعة وأربعين سنة,للفئات من ثالثين سنة% 14.29
 عند اإلناث فنجد 

 
األعمار من فئة % 15.38و,في فئة األعمار من خمسة وثالثين إلى ثالثين سنة% 61.54

بينما في الفئات التالية من ثالثين إلى أربعين و ثالثين ,خمسة وأربعين إلى تسعة و أربعين سنة
%.7.69وخمسين سنة فأكثر فقد بلغت السبة,ومن أربعين إلى أربعة وأربعين سنة,سنة  

 
و ,هوانخفاض السب في معظم الشباب أصبح يفضل انتقاء شريك حياته بنفس,و تفسير هذه النتائج

  . النسب العالية تلك راجعة إلى عناصر المعنية من المناطق الريفية و شبه حضرية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الدراسة الميدانية  الدراسة الميدانية  الدراسة الميدانية  الدراسة الميدانية                 :                 :                 :                 :                 الفصل الخامس الفصل الخامس الفصل الخامس الفصل الخامس  
 

 144 

� ا����: 33ا���ول ر�� �.)'�� ا&%$	�ر ��#واج !=C*!� ا�#واج �  
 

 :�C & ا�+�+*ع

 ك % ك % ك %

 CD*!� ا�#واج
�� ا��

 
 ا%$	�ر ا�#واج

 
 ذآ*ر 19 79.17 5 20.83 24 100

 إ:�ث 23 41.82 32 58.18 55 100

 
<=>? 

 
 

 ا�+�+*ع 42 53.16 37 46.84 79 100

 ذآ*ر 6 85.71 1 14.29 7 100

 إ:�ث 6 46.15 7 53.85 13 100

 
 

 اLه�

 ا�+�+*ع 12 60 8 40 20 100

100 99 45.45 45 54.55 54 <�Bا�+�+*ع ا� 

 
�� (�ا���ه� Q*�:� .- ا��واج و ذ�O (�8� ا�7�	6 ا�*	م ���4ول إ�% أن أآN� �� �M? ا�*�

    �9��ال يواجهون صعوبة في الزواج  % 45.45مقابل , 54.55%:  
و المتغير الرائز الجنسي بالنسبة لالختيار ,و عند إدخالنا للمتغير المستقل االختيار للزواج

 % 41.82مقابل  % 79.17الشخصي للزواج نسبة الذكور الذين يواجهون صعوبة في الزواج 
هي نسبة الذكور مقابل  % 20.83وعن الذين ال يواجهون صعوبة في الزواج فإن , لإلناث

وتفسير ارتفاع نسبة كل من الذكور و اإلناث الذين يواجهون صعوبة , عند اإلناث % 58.18
هي نسبة الذكور الذين يرون إن سبب تأخر سن الزواج ألسباب  % 47.83في الزواج أن 

هي نسبة الذكور الذين يرون أن أسباب  % 29.73و ,عند اإلناث % 52.17اقتصادية مقابل 
عند اإلناث كما يتبين  % 70.27مقابل , تأخر سن الزواج راجع ألسباب اقتصادية و اجتماعية

من أفراد العينة في فئة الذكور  % 96و قد صرح كذلك أن .  في الجدول الخامس و األربعون
عند اإلناث أي بسبب امتداد فترة التعليم و  % 67.27بل ان لهم مستوى ثانوي فأكثر مقا

كما ان االختيار للزواج ليس ,انخفاض الدخل يصبح الشباب غير قادر على إكمال نصف دينه
.باألمر الهين فإنه يستغرق وقتا طويال إليجاد الشخص المناسب   
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الذين يواجهون صعوبة في هي نسبة الذكور  %85.17أما بالنسبة الختبار األهل للزواج فإن 
 % 14.29و عن الذين ال يواجهون صعوبة في الزواج فإن .لإلناث % 46.15الزواج مقابل 

.لإلناث % 53.85هي نسبة الذكور مقابل   
ارتفاع نسبة الذكور الذين يواجهون صعوبة في الزواج مع اختيار األهل للزواج تفسيره يرفض 

.     أما عن اإلناث, ار للزواجالشباب التراجع عن قرارهم في االختي  
�4 ا�)J- 7 (�ا���ن Q*�:� .- ا��واج �S ا��B	ر اLه� � (��T �*.�B� �U� �:ر	VB� 0���	.

���واج �,��6 :#ن ا�,B	ة ��	رس ����	 "��Y اX:�� :?,� اآ9� و أآN� �#'�� �� ا�B- ��	ري ��% 
��'#� �Tآ�ر :?,� \*�,� و اDل.ا�(� �� -�Y) 	� اDن وه�'(Nوا� ��	N4ول ا��.- أن , ا�

 -���*Bاه� ا��B�� S,أر� 	آ�� H�]: آ�رD4 ا��ا����Bى ا�B*���- �^ �#'�� ��% ا�B�7	ر ���واج �
 �Tن أ	ه� ���واج آLف ا�ر �� `	�B�7ن ا	آ 	آ��, ���*�	�%.7.69و ا�b	ث ,.�- ���7 �,+� ا�  
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  تيار للزواج بأفضل سن للزواج عند الرجل حسب الجنسعالقة االخ: 34الجدول رقم 

39-35  فأكثر40 لمجموع  30-34  25-29  20-24  

 ك % ك % ك % ك % ك % ك %

   أفضل سن 
 للزواج عند الرجل
الجنس  

 
 اختيار الزواج

 ذكور 1 3.85 7 26.92 10 38.46 7 26.92 1 3.85 26 100

 إناث - - 10 20.83 27 56.25 11 22.92 - - 48 100

شخص
 ي

 المجموع 1 1.35 17 22.97 37 50 18 24.32 1 1.35 74 100
 ذكور - - 1 20 2 40 1 20 1 20 5 100

 إناث - - 3 33.33 4 44.44 1 11.11 1 11.11 9 100
 األهل

 المجموع - - 4 28.57 6 42.86 2 14.29 2 14.29 14 100
 

100 
 

88 
 

3.41 
 
3 

 
22.73 

 
20 

 
48.86 

 
43 

 
23.86 

 
24 

 
114 

 
1 

المجموع 
 الكلي

 
يشير االتجاه العام للجدول إلى أن أغلب أفراد العينة يرون أن أفضل سن للزواج عند الرجل في 

%23.86و % 48.86الفئة العمرية من ثالثين إلى أربعة و ثالثين سنة بنسبة   
 و عشرين يرون أن أفضل سن للزواج عند الرجل في الفئة من خمسة و عشرين إلى تسعة

للذين يرون أن أفضل سن للزواج عند الرجل في الفئة العمرية من  % 22.73سنة، و بنسبة 
.خمسة و ثالثين إلى تسعة و ثالثين سنة  

يرون أن أفضل سن للزواج عند الرجل خمسين سنة فأكثر، بينما الذين يرون أن  % 3.41و 
إلى أربعة و عشرين سنة بلغت أفضل سن للزواج عند الرجل في الفئة العمرية من عشرين 

1.41 %.  

و عند إدخالنا للمتغير المستقل الختيار الزواج و المتغير الرائز الجنس نجد بالنسبة لالختيار 

الشخصي للزواج، فقد بلغت نسبة الذكور الذين يرون أن أفضل سن للزواج عند الرجل في فئة 

و عشرين إلى تسعة و عشرين  في فئتي األعمار من خمسة %26.92، و % 38.46األعمار 

 في فئتي األعمار من عشرين % 3.85سنة، و من خمسة و ثالثين إلى تسعة و ثالثين سنة، و 

 هي نسبة آالئي % 56.25إلى أربعة و عشرين سنة، و أربعين سنة فأكثر، و عند اإلناث فإن 

 ثالثين سنة، و يرين أن أفضل سن للزواج عند الرجل في فئة األعمار من ثالثين إلى أرعه و

 في فئة %20.83 في فئة األعمار من خمسة و ثالثين إلى تسعة و ثالثين سنة، و 22.92%

.األعمار من خمسة و عشرين إلى تسعة و عشرين سنة، و ال شئ في الفئات األخرى  
و نالحظ من خالل هذه النتائج أن الشباب اليوم أصبح يختار بنفسه شريكة حياته في شأن و ذلك 

رف على الفتاة في الجامعة أو مقر عمله، و قد تطول مدة بحثه، لهذا يرى معظم الشباب بالتع
.السن المثلى للزواج عند الرجل في فئة األعمار من ثالثين إلى أربعة وثالثين سنة  
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أما بالنسبة الختيار األهل للزواج، فإن نسبة الذكور الذين يرون أن أفضل سن للزواج عند 

 للذين يرون أن % 20 و %40لعمرية من ثالثين إلى أربعة وثالثين سنة بنسبةالرجل في الفئة ا
أفضل سن للزواج عند الرجل في الفئات التالية من خمسة و عشرون إلى تسعة و عشرون سنة 
و من خمسة و ثالثين إلى تسعة و ثالثين سنة، و أرعين سنة فأكثر، و ال شئ في الفئة األولى 

 هي نسبة آالئي يرين أن أفضل سن الزواج عند الرجل في الفئة % 44.44أما عند اإلناث نجد 
 في الفئة العمرية من خمسة و % 33.33العمرية من ثالثين إلى أربعة و ثالثين سنة ، و 

% 11.11عشرون إلى تسعة و عشرون سنة، و نسبة   
  .لالئي يرين أن أفضل و أربعين سنة فأكثر، و ال شئ في الفئة األولى
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  عالقة االختيار للزواج بأفضل سن للزواج عند الفتاة    : 35الجدول رقم 
                                 حسب الجنس 

افضل سن الزواج  المجموع  فأكثر35 30-34 25-29 20-24 15-19
  عند افتاة

        الجنس
 االختيار للزواج

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 شخصي 100 25 - - - - 44 11 52 13 4 1 ذكور

 100 53 - - 15.09 8 66.04 35 16.98 9 1.89 1 إناث

 100 78 - - 10.26 8 58.97 46 28.21 22 2.56 2 المجموع

 االهل  100 3 - - - - 100 3 - - - - ذكور

 100 14 7.14 1 - - 71.43 10 21.43 3 - - إناث

 100 17 5.88 1 - - 76.47 13 17.65 3 - - المجموع

 100 95 1.05 1 8.42 8 62.11 59 26.32 25 2.11 2 المجموع الكلي

  

يشير االتجاه العام للجدول إلى أن أغلب أفراد العينة يرون أن افضل سن للزواج عند   

 ، و %62.11الفتاة في الفئة العمرية من خمسة و عشرين الى تسعة و عشرين سنة ، بنسبة 

لزواج عند الفتاة في فئة االعمار من عشرين إلى أربعة و  يرون ان افضل سن ل26.32%

  يرون أن أفضل سن للزواج عند الفتاة  في الفئة من خمسة عشر الى %2.11عشرين سنة، و 

   يرون أن أفضا سن للزواج عند الفتاة خمسة و ثالثين سنة فأكثر %1.05تسعة عشر سنة ،و 

واج، و المتغير الرائز الجنس نجد بالنسبة لالختيار و عند ادخالنا للمتغير المستقل اإلختيار للز

الشخصي أن نسبة الذكور الذين يرون أن افضل سن للزواج عند الفتاة في الفئة العمرية من 

  يرون أن أفضل سن للزواج عند الفتاة في الفئة %44عشرين الى أربعة و عشرين سنة ،و 

 للفئة من خمسة عشر %4ين سنة ، و العمرية التالية من خمسة و عشرين الى تسعة و عشر

 يرين أن %66.04الى تسعة عشر سنة ، و ال شيء في الفئات االخرى، أما عند االناث نجد 

افضل سن للزواج عند الفتاة في فئة االعمار من خمسة و عشرين الى تسعة و عشرين سنة و 

 يرين أن أفضل سن للزواج عند الفتاة في الفئة العمرية من عشرين الى اربعة و 16.98%

 %1.89 في الفئة من ثالثين الى أربعة و ثالثين سنة ، و نسبة %15.09عشرين سنة ، و 

لالئي يرين أفضل سن للزواج عند الفتاة في الفئة من خمسة عشر الى تسعة عشر سنة و ال 

  .شيء في الفئة االخيرة 
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 تفسر هذه النتائج في أنه نسبة عالية من أفراد العينة في هذه الفئة لهم مستوى ثانوي فأكثر و

  لإلناث ، فإن تعلم المرأة جعلها أنضج و أكثر تفتحا ، و % 76.27 للذكور مقابل 56%

أصبحت تختار شريك حياتها القادر على تحمل تبعات الحياة، و ال تجده بسهولة و بسرعة ، 

 إذا جمعنا النسب %96 أن أفضل سن للزواج عند الفتاة في سن متأخرة، و قد بلغت لهذا يرون

 في فئة %98.11العالية في فئة االعمار من عشرين الى تسعة و عشرين سنة عند الذكور، و 

 .االعمار من عشرين الى أربعة و ثالثين سنة عند االناث

 الذكور الذين يرون أن افضل سن  هي نسبة%100أما بالنسبة إلختيار االهل للزواج فإن 

للزواج عند الفتاة في الفئة العمرية من خمسة و عشرين الى تسعة و عشرين سنة و ال شيء في 

 هي نسبة الالئي يرين أن أفضل سن للزواج %71.43الفتات االخرى ، أما عند االناث نجد 

 يرين %21.43سنة ، و عند الفتاة  في الفئة العمرية من خمسة و عشرين الى تسعة و عشرين 

 يرين %7.14أفضل سن للزواج في فئة االعمار من عشرين الى أربعة و عشرين سنة و 

  .أفضل سن للزواج عند الفتاة  خمسة و ثالثين سنة فأكثر، و ال شيء في الفئات االخرى 

كور و و نفسر فرع الفئات بهذا الشكل دليل على تراجع االختيار االهل للزواج عند الفتاة و الذ

  .عند الذكور بصفة أكبر 
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الجدول رقم 36: عالقة الجنس بإمكانية التنازل عن الشروط و المبادئ في 
.الزواج  

 

 
 

يشير االتجاه العام للجدول إلى أن أغلب أفراد العينة يصرحون بأنهم ال يمكنهم التنازل عن 
 يمكنهم التنازل عن شروطهم و مبادئهم في % 60شروطهم و مبادئهم في الزواج و ذلك بنسبة 

.الزواج  
عن مبادئهم و وعند إدخالنا للمتغير المستقل الجنس نجد أن نسبة الذكور و الذين ال يتنازلون 

 منهم يمكنهم التنازل عن شروطهم و % 26.67 مقابل % 73.33شروطهم في الزواج بلغت 
 منهن ال يتنازلن عن شروطهن و % 54.29مبادئهم في الزواج، في حين عند اإلناث نجد نسبة 

. منهن يمكنهن التنازل عن شروطهم و مبادئهم في الزواج%45.71مبادئهن في الزواج مقابل   
ا راجع إلى أن كل من الشاب و الفتاة لديه شروط و مبادئ يتم االختيار على أساسها لشريك وهذ

الحياة و طريقة العيش و السكن بعد الزواج ال يتم التنازل عنها مهما كان الثمن و هذا راجع إلى 
اج تغير نظرة الجنسين للزواج و الشريك فال يتم القبول بشئ يناقض المبادئ و الشروط في الزو

.حتى لو أخر و أخرت زواجها إلى سن متأخرة، فهما ال يباليان لذلك  
  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 نعم ال المجموع
 ك % ك % ك %

إمكانية التنازل     

 الجنس

 ذكور 8 26.67 22 73.33 30 100
 إناث 32 45.71 38 54.29 70 100
جموعالم 40 40 60 60 100 100  
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 الجدول رقم 37: عالقة الجنس بإمكانية التخلي عن الطموح من أجل الزواج.
 
 

 
 

يشير االتجاه العام للجدول إلى أغلب أفراد العينة ال يتخلون عن طموحاتهم من أجل الزواج و 
. منهم يمكنهم التخلي عن طموحاتهم من أجل الزواج% 37.25، مقابل % 62.75ذلك بنسبة   

الذكور الذين ال يتخلون عن طموحاتهم من و عند إدخالنا للمتغير المستقل الجنس نجد أن نسبة 

منهم يتخلون عن طموحاتهم من أجل الزواج،  % 23.33مقابل  %  76.67أجل الزواج بلغت 

 % 43.06ال يتخلون عن طموحاتهم من أجل الزواج مقابل  % 56.94بينما عند اإلناث نجد 

عدم التخلي عنه من منهن يتخلين عن طموحاتهم من أجل الزواج و هذا التمسك بالطموح و 

أجل الزواج راجع إلى وعي الشباب بمدى بناء مستقبلهم و حرصهم على تحقيق طموحاتهم حتى 

و لو اضطروا إلى تأجيل الزواج و هذا بالنسبة للجنسين و كذا ارتفاع المستوى التعليمي لدى 

.الذكور و اإلناث  
 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

 نعم ال المجموع
 ك % ك % ك %

التخلي عن    
 الطموح

 الجنس
 ذكور 7 23.33 23 76.67 30 100
 إناث 31 43.6 41 56.94 72 100
 المجموع 38 37.25 64 62.75 102 100
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       الجدول رقم 38: عالقة الجنس بأسباب تأخر سن الزواج.

 
 

 
 من أفراد العينة يرون أن سبب تأخر % 36.27     يشير االتجاه العام للجدول إلى أن نسبة 

 سن الزواج راجع إلى الظروف
 من أفراد العينة يرون أن سبب تأخر سن % 22و االجتماعية، في حين نسبة      االقتصادية 

% 15.69الزواج هو سبب اقتصادي، بينما   

يرونها أسباب اقتصادية و %  13.73     يرون أن األسباب اقتصادية، اجتماعية، و ثقافية، و 

اجتماعية %  5.88ثقافية، و   

.ثقافية اجتماعية، % 0.98 ثقافية و % 4.90     و   

     نستنتج أن السبب االقتصادي هو السبب األول في تأخر سن الزواج و أكثر تأثير خاصة 

 لدى الشباب، وذلك بسبب انخفاض الدخل 

     الشهري، و ارتفاع تكاليف الزواج، و كذا السبب االقتصادي و االجتماعي و ذلك ألن 

 أغلب أفراد العينة يفضلون السكن في بيت

بعد الزواج و بسبب انتشار البطالة، و انخفاض الدخل يصعب تحقيق ذلك ما يجعل      مستقل 

.الشباب يؤخرون زواجهم إلى سن متأخرة  
 
 

  

  

  

  

  

 
 المجموع

اقتصادية 
 اجتماعية ثقافية

اجتماعية  اقتصادية ثقافية
 ثقافية

  أهمية  اقتصادية اجتماعية ثقافية اقتصادية اجتماعية
 الزواج

 
 

 الجنس

  ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك %

 ذكـور 11 36.67 1 3.33 - - 11 36.67 1 3.33 3 10 3 10 30 100

 إنــاث 12 16.67 5 6.94 5 6.94 26 36.11 - - 11 15.28 13 18.6 72 100

 المجــموع 23 22.55 6 5.88 5 4.90 37 36.27 1 0.98 14 13.73 16 15.69 102 100
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   نتائج الفرضيات -5

 : نتائج الفرضية االولى 

نستنتج من خالل تحليل المعطيات الميدانية للفرضية االولى المتعلقة بتأثير المستوى   

سن الزواج ، أن للتعليم أثر بالغ على تأخر سن الزواج ، و ذلك بالنسبة التعليمي على تأخر 

 أمي %7.69للجنسبن ، إذ كلما ارتفع المستوى التعليمي زادت نسبة العزاب، إذ بلغت 

 للذكور %9.37(  من لهم مستوى ابتدائي %6.79)  لالناث مقابل ال شيء للذكور11.11%(

 %15.28 للذكور مقابل %37.5( وى متوسط  لهم مست%22.12)  لالناث%6.94مقابل 

 %25، )  لالناث%40.28 للذكور مقابل %31.25(  من لهم مستوى ثانوي %37.5، ) لالناث

، كما استنتنجنا من خالل )  لالناث%26.39 للذكور مقابل %21.88( من لهم مستوى جامعي 

الفتاة و ربما الوصول الى حد بحثنا الميداني أن التعليم العالي يؤدي الى تأخر سن الزواج عند 

 سنة ، و التي ارتفعت عند النساء من 50العزوبة النهائية أكثر من الرجل أي نسبة العزاب عند 

 ، فإن إنشغال الفتاة بالتعليم و البحث عن 1998 في سنة %2.53 مقابل 1987سنة 1.4%

 البيت عائق سيحول العمل بعد التخرج، و رفضها للزواج و ذلك ظنا منها ان الزواج و مهام

 هي %50بينها و بين طموحاتها ، حتى تجد قطار الزواج ثالثين الى أربعة و ثالثين سنة ، و 

 هي نسبة الالئي %50نسبة الالئي يتراوح سنهم ما بين ثالثين الى أربعة و ثالثين سنة ، و 

سبة الالئي  هي ن%16.67يتراوح سنهم ما بين خمسة و ثالثين الى تسعة و ثالثين سنة ، و 

يتراوح سنهم ما بين اربعين الى اربعة و اربعين سنة ، أما عند الرجال صحيح أن التعليم و 

البحث عن العمل يتطلب منه سنين طويلة ، و حتى و إن وجد الوظيفة فال بد له سنين من العمل  

غت نسبة لتوفير متطلبات الزواج ، ولكن في االخير يتزوجون بفتاة صغيرة في السن ، فقد بل

الذكور الذين لهم مستوى جامعي و يرون أن أفضل سن للزواج عند الفتاة من عشرين الى 

 سنهم في الفئة العمرية من خمسة و عشرين الى %33.33 ، و%66.67اربعة و عشرين سنة 

تسعة و عشرين سنة ، كما نالحظ أنه اذا كانت مدة التعليم طويلة و كانت صعوبات في إيجاد 

هذا يؤدي الى تأخر سن الزواج ، حتى و ان كان الدخل مرتفعا ، فبالنسبة للذين لهم العمل فإن 

مستوى جامعي نسبة الذين يواجهون صعوبة في إيجاد العمل مرتفعة لكال الجنسين ، فقد كانت 

  نسبة الذين 
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يواجهون صعوبة في الزواج عند الذكور مرتفعة عن االناث، لكن الصعوبات التي تواجه االناث 

ليست مادية ، و إنما لعدم وجود الشخص المناسب للزواج و بناء أسرة، و منه نستنتج ان التعليم 

و طول فترة التعليم له تأثير بالغ في تأخر سن الزواج و خطورة تأثيرها على االناث أكثر من 

ا الذكور و ألن الذكور عند زواجه و حتى و في سن متأخرة يتزوج بفتاة صغيرة في السن، بينم

  .االناث قد يؤدي تأخر زواجها الى العزوبة النهائية ألن خظوظها في الزواج تقل

 

  : نتائج الفرضية الثانية 

و عند تحليلنا لمعطيات الفرضية الثانية المتمثلة في أن تدنـي الوضعية االقتصاديــة   

 على الرجل و مشكل البطالة ، و أزمة السكن كانت وراء تأخر سن الزواج، كما أن الدخل يؤثر

أكثر من الفتاة، باعتباره المسؤول على اعالة اسرته من ملبس و مشرب ، و توفير المسكن و 

تأثيثه من كل المستلزمات ، مع العلم أن معظم الشباب يفضلون العيش مستقلين عن االسرة 

لتفادي المشاكل العائلية ، فإن إنخفاض الدخل يفرض على الشباب العمل لعدة أعوام نظرا 

لالعباء االقتصادية الكثيرة مقارنة بإمكانيته المادية التي ال تكفي لتغطية كل متطلبات الزواج ن 

باالضافة الى الشروط الكبيرة التي يفرضها ولي العروس التي يعجز أي شاب على تحملها ، 

لذين فمهما ارتفع الدخل يبقى الشاب يعاني من أزمة السكن و ارتفاع تكاليف الزواج، فبالنسبة ل

 هي نسبة الذكور %85.71يتراوح دخلهم الشهري أقل من عشرة آالف دينار جزائري فإن 

 هي نسبة الذكور الذين %100 لالناث ، و %45.83الذين يواجهون صعوبة في الزواج مقابل 

 لالناث و بالنسبة لفئة الدخل من خمسة عشر %96.3يصرحون بان تكاليف الزواج غالية مقابل 

 هي نسبة الذكور الذين يصرحون بان %100ن و عشرون ألف دينار جزائري ألف الى إثنا

 لالناث ، و في فئة الدخل خمسين ألف دينار جزائري فأكثر %100تكلفة الزواج غالية ، مقابل 

  . هي نسبة الذكور الذين يصرحون بأن تكلفة الزواج غالية مقابل ال شيء عند االناث100%

ية االقتصادية و ازمة السكن و البطالة تؤدي الى تأخر سن و منه نستنتج أن تدني الوضع

الزواج عند الذكور بصفة أكبر من االناث ، بإعتبار الرجل هو المسؤول على مصاريف الزواج 

  .من بيت و تأثيثه و تجهيز العروس ، و مصاريف االسرة بعد الزواج 
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 : نتائج الفرضية الثالثة 

 الثالثة ، و التي تمثل تغير نظرة الجنسبن لآلخر و و عند تحليلنا لمعطيات الفرضية  

للزواج في حد ذاته و عالقته بتأخر سن الزواج ، نستنتج أنه سواء كان االختيار للزواج عن 

طريق االهل أو اختيار شخصي في كلتا الحاليتن فإن أفراد العينة يواجهون صعوبة في الزواج 

  .و ذلك بالنسبة للجنسين 

تبرة من أفراد العينة لهم مستوى جامعي ، فبالنسبة للختيار الشخصي للزواج كما انه نسبة مع

 لالناث ، أما عن يفضلون االختيار الشخصي عند %81.94 مقابل %78.12بلغت نسبة الذكور 

 لالناث ، و بالنسبة للذين %30.51 مقابل %28الزواج فقد بلغت نسبة الذكور الجامعيين 

  . لالناث%7.69 عند الذكور الجامعيين ال شيء مقابل يفضلون إختيار االهل للزواج

و منه نالحظ أن التعليم يجعل من الشباب أكثر نضجا و تفتحا فإن تعلم  الفتاة و استقاللها 

المادي الذي يؤمن مستقبلها و يشعرها باالمن بعد ان كان الرجل وحده مصدر االمن ععنها 

ضج القادر على تحمل تبعات الحياة دون أن ،اضحت تتروى و تتأني في اختيار الشريك النا

تتخلى عن طموحاتها و مبادئها في الزواج، ألن تأخرها في الزواج ال يعتبر مشكلة بالنسبة لها 

ما دامت تعمل و مسؤولة على إعالة نفسها بنفسها ، كما أنها لم تعد ترى أن الرجل هو الشيء 

لية ، و طموحاتها و مشاريعها المستقبلية أهم في االساسي في حياتها بل عملها و استقالليتها الما

نظرها من الرجل و الزواج في حد ذاته ، فال فرق عندها إن تزوجت أم ال ، و الشاب اليوم 

يرى و يعتبر تأخير قرار زواجه عامال إيجابيا يساعد على حسن انتقاء الفتاة المناسبة ، كما أنه 

فه و استقراره المادي ، كما أصبح اليوم يختار يفضل تأخير زواجه إلى ما بعد تحقيق أهدا

  .المرأة العاملة التي تساعده على أعباء الحياة

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



  الخاتمة 

مع التسليم بأن ظاهرة تأخر سن الزواج آخذة في التساع و االنتشار على مستوى القطر   

الوطني ، و هي مشكلة إجتماعية بارزة في مجتمعنا و خطيرة تمس الفرد و المجتمع ، فهي 

لساب و الفتاةن و تنتشر بخطوات سريعة و تقترب من كل بين و تفرض نفسها على كل من ا

من خالل بحثنا هذا توصلنا الى أن هذه الظاهرة تتأثر بعدة عوامل تجعلها تنتشر بهذه السرعة، 

فإرتفاع المستوى التعليمي عند كل من الجنسين يجعل كل من الشاب و الفتاة يؤخرون زواجهم 

، و يليها فترة البحث بإعتبار مراحل التعليم تستنفذ منهم سنين طويلة إلكمال كل مراحل التعليم 

من العمل بالنسبة للفتاة ، و ال يتوقف االمر هنا بالنسبة للشاب بحيث تلزمه سنين طويلة اخرى 

  .حتى يتمكن و لو بصفة بسيطة من جمع المال الذي يكفيه لتلبية مصاريف الزواج 

 بالدرجة إضافة الى هذا فإن تدني الوضعية االقتصادية تجعل الشباب يأخر زواجه و هذا يمس

االولى الرجال عن النساء ، بحيث الرجل هو المسؤول على المسكن و تأثيثه و تجهيز العروس 

من مهر و هدايا ، إضافة الى تكاليف العرس و غيرها من مستلزمات الزواج دون أن ننسى أن 

هذا الشاب هو المسؤول على االنفاق على هذه االسرة بعد الزواج، و كل هذا في ظل انتشار 

مشكل البطالة خاصة في اوساط المتخرجين الجامعيين و ازمة السكن التي يعاني منها معظم 

الشباب الجزائري ، خاصة أنهم يفضلون السكن في بيت مستقل عقب الزواج و حتى و إن توفر 

منصب العمل فإن الغالء الفاحش في كل شيء يأسر الشباب و يجعلهم يرجؤون زواجهم الى 

  .سن متأخرة 

 ظل تعلم المرأة فإن هذا أعطى لها مكانة في المجتمع بحيث أصبحت تأخذ قراراتها بنفسها و في

سواء في إختيار شريك حياتها أو بتأجيل زواجها الى ما بعد تحقيق طموحاتها كما أنها أصبحت 

ترفض التخلي عن المبادئ و شروطها في الزواج و خاصة و أنها أصبحت مستقلة ماديا و 

نفسها فلم تعد ترى في الرجل العائل الوحيد لها و أنه بدونه ال حياة لها ، بل تعول نفسها ب

بالعكس أصبحت تختار من يناسبها و ال يهمها إن تأخرت في الزواج ، كما أن الشباب اليوم 

يختار شريكة حياته بنفسه فياخذ الوقت الالزم لذلك دون التأثر بتأخر سنه في الزواج بل يرى 

  .جابيا يجعله بختار و ينتقي ما يناسبه في ذلك شيئا إي
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 الجدول رقم 01: عالقة المستوى التعليمي بصعوبة إيجاد عمل حسب الجنس
 

 نعــم ال المجموع

 ك % ك % ك %

ى عل الحصولصعوبة  
 العمل

 الجنس
  

يالمستوى التعليم  

 ذكور - - - - - -
 إناث 1 50 1 50 2 100

 
 أمـي

 المجموع 1 50 1 50 2 100
 ذكور 3 100 - - 3 100
 إناث - - - - - -

 
 ابتدائي

 المجموع 3 100 - - 3 100
 ذكور 5 55.55 4 44.44 9 100
 إناث 3 42.86 4 57.14 7 100

 
 متوسط

 المجموع 8 50 8 50 16 100
 ذكور 7 70 3 30 10 100
 إناث 22 81.48 5 18.52 27 100

 
 ثانوي

 المجموع 29 78.38 8 21.62 37 100
 ذكور 4 80 1 20 5 100
 إناث 15 83.33 3 16.67 18 100

 
 جامعي

 المجموع 19 82.61 4 17.39 23 100
 
100 

 

 
81 

 
25.93 

 
21 

 
74.07 

 
60 

الكليالمجموع   

 
 

  
 

 

 



الجدول رقم 02: عالقة المستوى التعليمي بالمستوى التعليمي المرغوب فيه 
.المستقبل حسب الجنس) ة(عند زوج  

 
 أمـي ابتدائي متوسط ثانوي جامعي المجموع

 ك % ك % ك % ك % ك % ك %

المستوى 
التعليمي 
مرغوب فيه 
 زوج

 الجنس
  

المستوى 
 التعليمي

 ذكور - - - - - - - - - - - -
 إناث 3 42.86 - - 2 28.57 1 14.29 1 14.29 7 100

 
 أمـي

 المجموع 3 42.86 - - 2 28.57 1 14.29 1 14.29 7 100
 ذكور - - - - 3 100 - - - - 3 100
 إناث 1 33.33 - - 1 33.33 1 33.33 - - 3 100

 
 ابتدائي

 المجموع 1 16.67 - - 4 66.67 1 16.67 - - 6 100
 ذكور - - - - 7 58.33 4 33.33 1 8.33 12 100
 إناث - - - - 6 54.55 3 27.27 2 18.18 11 100

 
 متوسط

 المجموع - - - - 13 56.52 7 30.43 3 13.04 23 100
 ذكور - - - - 1 10 7 70 2 20 10 100
 إناث - - - - 3 10.34 19 65.52 7 24.14 29 100

 
 ثانوي

 المجموع - - - - 4 10.26 26 66.67 9 23.08 39 100
 ذكور - - - - - - 2 33.33 4 66.67 6 100
 إناث - - - - - - 1 5.26 18 94.74 19 100

 
 جامعي

 المجموع - - - - - - 3 12 22 88 25 100
 
100 

 
100 

 
35 

 
35 

 
38 

 
38 

 
23 

 
23 

 
- 

 
- 

 
4 

 
4 

المجموع 
 الكلي

 
 

  
 

 

 

 



 الجدول رقم 03: عالقة المهنة بالمستوى التعليمي حسب الجنس
 

 أمـي ابتدائي متوسط ثانوي جامعي المجموع

 ك % ك % ك % ك % ك % ك %

المستوى التعليمي 
 مرغوب فيه زوج

 الجنس
  
 المستوى التعليمي

 ذكور - - - - 4 80 - - 1 20 5 100
 إناث 7 26.92 5 19.23 4 15.38 8 30.77 2 7.69 26 100

بدون 
 عمل

 المجموع 7 22.58 5 16.13 8 25.81 8 25.81 3 9.68 31 100
 ذكور - - 2 25 3 37.5 2 25 1 12.5 8 100
 إناث 1 10 - - 3 30 5 50 1 10 10 100

 
 عامل

 المجموع 1 5.56 2 11.11 6 33.33 7 38.89 2 11.11 18 100
 ذكور - - - - 1 11.11 5 55.56 3 33.33 9 100
 إناث - - - - 1 4.35 14 60.87 8 34.78 23 100

 
 موظف

 المجموع - - - - 2 6.25 19 59.38 11 34.38 32 100
 ذكور - - - - - - - - 2 100 2 100
 إناث - - - - - - 2 28.57 5 71.43 7 100

 
 إطار

 المجموع - - - - - - 2 22.22 7 77.78 9 100

 ذكور - - 1 12.5 4 50 3 37.5 - - 8 100
 إناث - - - - 3 60 - - 2 40 5 100

 
عامل 
 مستقل

 المجموع - - 1 7.69 7 53.85 3 23.08 2 15.38 13 100
 

100 
 

103 
 

24.27 
 

25 
 

37.86 
 
9 

 
22.33 

 
23 

 
7.77 

 
8 

 
7.77 

 
8 

 المجموع
  الكلي

 
 
 
 
 



عالقة المهنة بالدخل الشهري حسب الجنس:  04الجـــدول رقم       
 

 50001 المجموع
 فأكثر

30001 
50000 

25001 
30000 

22001  
25000 

18001 
22000 

15001 
18000 

10001 
15000 

أقل من 
10000 

 بدون دخل

 ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك %

 الدخل الشهري
لجنسا  

  

 المهنة

 ذكور 5 100 - - - - - - - - - - - - - - - - 5 100
 إناث 20 80 4 16 1 4 - - - - - - - - - - - - 25 100

بدون 
 عمل

 المجموع 25 83.33 4 13.33 1 3.33 - - - - - - - - - - - - 30 100
 ذكور - - 5 62.50 2 25 1 12.50 - - - - - - - - - - 8 100
 إناث - - 8 80 1 10 - - 1 10 - - - - - - - - 10 100

 
عامل 
 بسيط

 المجموع - - 13 72.22 3 16.67 1 5.56 1 5.56 - - - - - - - - 18 100
 ذكور - - 1 11.11 6 66.67 1 11.11 1 11.11 - - - - - - - - 9 100
 إناث - - 12 52.17 2 8.69 6 26.09 2 8.69 - - - - 1 4.35 - - 23 100

 
 موظف

 المجموع - - 13 40.63 8 25 7 21.86 3 9.38 - - - - 1 3.13 - - 32 100
 ذكور - - - - - - - - - - - - - - 2 100 - - 2 100
 إناث - - 1 14.29 3 42.86 3 42.86 - - - - - - - - - - 7 100

 
 إطار

 المجموع - - 1 11.11 3 33.33 3 33.33 - - - - - - 2 22.22 - - 9 100
100 8 12.5 1 - - - - - - 12.5

0 
 ذكور - - 2 25 4 50 - - 1

 إناث - - 2 40 2 40 1 20 - - - - - - - - - - 5 100

عامل 
 مستقل

 المجموع - - 4 30.77 6 46.15 1 7.69 1 7.69 - - - - - - 1 7.69 13 100
 
100 

 
10 

 
20.98 

 
1 

 
2.94 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
4.90 

 
5 

 
11.76 

 
12 

 
20.59 

 
21 

 
34.31 

 
35 

 
24.5

1 

 
25 

 المجموع الكلي

 



 الجدول رقم 05: عالقة الدخل الشهري بالمستوى التعليمي حسب الجنس
 

 أمـي ابتدائي متوسط ثانوي جامعي المجموع

 ك % ك % ك % ك % ك % ك %

 المستوى التعليمي
 الجنس

  
 الدخل

  الشهري

 ذكور - - - - 4 80 - - 1 20 5 100
 إناث 4 20 4 20 3 15 7 35 2 10 20 100

بدون 
 دخل

 المجموع 4 16 4 16 7 28 7 28 3 12 25 100
 ذكور - - - - 3 37.5 5 62.5 - - 8 100
 إناث 3 11.11 1 3.70 3 11.11 13 48.15 7 25.92 27 100

 أقل من 
10000 

 المجموع 3 8.57 1 2.86 6 17.14 18 51.43 7 20 35 100
 ذكور - - 3 25 4 33.33 3 25 2 16.67 12 100
 إناث 1 12.5 - - 2 25 1 12.5 4 50 8 100

10.000 
 - 
15.000 

 المجموع 1 5 3 15 6 30 4 20 6 30 20 100
 ذكور - - - - - - 1 50 1 50 2 100
 إناث - - - - 2 20 6 60 2 20 10 100

15.000 
 - 
18.000 

 المجموع - - - - 2 16.67 7 58.33 3 25 12 100
 ذكور - - - - - - 1 50 1 50 2 100
 إناث - - - - 2 50 1 25 1 25 4 100

18.000 
 - 
22.000 

 المجموع - - - - 2 33.33 2 33.33 2 33.33 6 100
 ذكور - - - - - - - - - - - -
 إناث - - - - - - - - - - - -

22.000 
 - 
25.000 

 المجموع - - - - - - - - - - - -
 ذكور - - - - - - - - - - - -
 إناث - - - - - - - - - - - -

25.000 
 - 
30.000 

 المجموع - - - - - - - - - - - -
 ذكور - - - - - - - - 2 100 2 100
 إناث - - - - - - - - 1 100 1 100

30.000 
 - 
50.000 

 المجموع - - - - - - - - 3 100 3 100
 ذكور - - - - 1 100 - - - - 1 100
 إناث - - - - - - - - - - - -

50.000 
 فأكثر

 المجموع - - - - 1 100 - - - - 1 100
 المجموع الكلي 8 7.84 8 7.84 24 23.53 38 37.25 24 23.53 102 100
 



 الجدول رقم 06: عالقة المستوى التعليمي بصعوبة إيجاد عمل حسب الجنس
 نعــم ال المجموع

 ك % ك % ك %

 صعوبة على
 العمل

 الجنس
  

يالمستوى التعليم  

 ذكور 2 40 3  60 5 100
 إناث 7 38.89 11 61.11 18 100

بدون 
 دخل

 المجموع 9 39.13 14 60.87 23 100
 ذكور 2 25 6 75 8 100
 إناث 8 30.77 18 69.23 26 100

 أقل من 
10000 

 المجموع 10 29.41 24 70.59 34 100
 ذكور 8 66.67 4 33.33 12 100
 إناث 2 25 6 75 8 100

10.000 
 - 
15.000 

 المجموع 10 50 10 50 20 100
 ذكور - - 2 100 2 100
 إناث 3 30 7 70 10 100

15.000 
 - 
18.000 

 المجموع 3 25 9 75 12 100
 ذكور - - 2 100 2 100
 إناث - - 3 100 3 100

18.000 
 - 
22.000 

 المجموع - - 5 100 5 100
 ذكور - - - - - -
 إناث - - - - - -

22.000 
 - 
25.000 

 المجموع - - - - - -
 ذكور - - - - - -
 إناث - - - - - --

25.000 
 - 
30.000 

 المجموع - - - - - -
 ذكور 2 100 - - 2 100
 إناث - - 1 100 1 100

30.000 
 - 
50.000 

 المجموع 2 66.67 1 33.33 3 100
 ذكور 1 100 - - 1 100
 إناث - - - - - -

50.000 
 فأكثر

 المجموع 1 100 - - 1 100
 
100 

 
98 

 
64.29 

 
63 

 
35.71 

 
35 

 المجموع
 الكلي

 



 الجدول رقم 07: عالقة االختيار للزوج بالمستوى التعليمي حسب الجنس.
 

 أمي ابتدائي متوسط ثانوي جامعي المجموع

 ك % ك % ك % ك % ك % ك %

  المستوى  
  التعليمي
 الجنس  

 
 اختيار الزواج

 ذكور - - 1 4 10 40 7 28 7 28 25 100

 إناث 4 6.78 4 6.78 6 10.17 27 45.76 18 30.51 59 100

 شخصي

 المجموع 4 4.76 5 5.95 16 19.5 34 40.48 25 29.76 84 100
 ذكور - - 2 28.57 2 28.57 3 42.86 - - 7 100

 إناث 4 30.77 1 7.69 5 38.46 2 15.38 1 7.69 13 100
 األهل

 المجموع 4 20 3 15 7 35 5 25 1 5 20 100
 

100 
 
104 

 
25 

 
26 

 
37.5 

 
39 

 
22.11 

 
23 

 
7.69 

 
8 

 
6.69 

 
8 

المجموع 
 الكلي

 



 
 الجدول رقم 08 : عالقة الجنس بالمهنة المرغوب فيها عند زوج(ة) المستقبل.

 
  

ماكثة في  المجموع
 البيت

عامل 
 مستقل

 عامل بسيط  موظف إطار

 ك % ك % ك % ك % ك % ك %

    المهنة
 الجنس

 ذكور 5 16.13 4 12.90 1 3.23 5 16.13 16 51.61 31 100
 إناث 14 20 17 24.29 26 37.14 12 17.14 1 1.42 70 100
 المجموع 19 18.81 21 20.79 27 26.73 17 16.83 17 16.83 101 100

 



 الجدول رقم 09: عالقة الجنس بأهمية الزواج. 
 

 
 المجموع

 بناء أسرة
االستقرار 

 نصف الدين

بناء أسرة و 
المال نصف 

 الدين

االستقرار 
 نصف الدين

بناء أسرة 
 االستقرار

المال نصف 
 الدين

 بناء أسرة االستقرار

 ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك %

أهمية الزواج    
 
 

 الجنس

 ذكـور 4 13.33 5 16.67 6 20 7 23.33 3 10 2 6.67 3 10 30 100
 إنــاث 15 24.19 15 24.19 12 19.36 11 17.74 3 4.84 3 4.84 3 4.84 62 100
 المجــموع 19 20.65 20 21.74 18 19.57 18 19.57 6 6.52 5 5.43 6 6.52 92 100



 الجدول رقم 10: عالقة الجنس بقضية المساواة.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نعم ال المجموع
 ك % ك % ك %

بقضية المساواة      
 الجنس

 ذكور 13 41.94 18 58.6 31 100
 إناث 25 34.72 47 65.28 72 100
 المجموع 38 36.89 65 63.11 103 100



 الجدول رقم 11 : عالقة الجنس باعتبار الزواج عائق.
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 نعم ال المجموع
 ك % ك % ك %

عائق     الزواج  
 الجنس

 ذكور 7 21.21 26 78.79 33 100
 إناث 11 15.49 60 84.51 71 100
 المجموع 18 17.31 86 82.69 104 100


