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 :شكر

هلل الفضل من قبل ومن بعد، فالحمد له عمى أنه هدانا إلى اإلسالم، وشرفنا    

باالنتساب إلى العروبة والصالة عمى رسول اهلل خير األنام النبي العربي األمي مخرج 

 العرب من الظممات إلى النور.

ثم خالص الشكر والتقدير لألستاذة المشرفة "عيسات وسيمة" لقبول اإلشراف عمى    

في تمقي االستفسارات واإلجابة عنها بكل روح  اهذا العمل أوال وعمى رحابة صدره

 عممية وعمى جميع اإلرشادات التي قدمتها لنا طول مدة إشرافه عمى هذا البحث.

اعية كما نشكر كل من ساهم من قريب أو من إلى كل أساتذة كمية العموم االجتم   

نجاحه.  بعيد في إنجاز هذا العمل المتواضع وا 

 

 

 

 

 

 

  



 االهداء:

من وصانا بها اهلل والرسول، إلى من يحن قمبي دائما إلى لقياها إلى القمب  إلى   

 الواسع الذي لم يبخل عميا يوما بدعواتها ونصائحها أمي الغالية.

رحمه اهلل وأسكنه –إلى أبي الذي لم يمل قمبي من حضنه ولم يكمل معي مشوار حياته 

 .-فسيح جنانه

إلى كل إخوتي وأخواتي حفظهم اهلل ورعاهم، إلى من جمعتني بهم روابط المحبة 

 والمودة، إلى من معهم سعدت برفقتهم في دروب الحياة الحموة والحزينة.

 .7102بالجامعة تخصص عمم االجتماع دفعة إلى كل زمالئي وزميالتي 

 

 

 

 

 

 

 

 

   آمنة



 االهداء:

أهدي هذا العمل إلى أمي العزيزة أطال اهلل في عمرها وحفظها تقديرا لها وعرفانا    

لى أبي الحبيب  .-رحمه اهلل وأسكنه فسيح جناته-بفضمها العظيم، وا 

لى كل أفراد األسرة كما أهديه إلى أعز إنسان كان لي عونا وسندا أخي بمقاسم،  وا 

 األعزاء، وجميع األصدقاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  يبةبح



 :شكر

هلل الفضل من قبل ومن بعد، فالحمد لو عمى أنو ىدانا إلى اإلسالم، وشرفنا    

باالنتساب إلى العروبة والصالة عمى رسول اهلل خير األنام النبي العربي األمي مخرج 

 العرب من الظممات إلى النور.

ثم خالص الشكر والتقدير لألستاذة المشرفة "عيسات وسيمة" لقبول اإلشراف عمى    

ىذا العمل أوال وعمى رحابة صدره في تمقي االستفسارات واإلجابة عنيا بكل روح عممية 

 وعمى جميع اإلرشادات التي قدمتيا لنا طول مدة إشرافو عمى ىذا البحث.

عية كما نشكر كل من ساىم من قريب أو من إلى كل أساتذة كمية العموم االجتما   

نجاحو.  بعيد في إنجاز ىذا العمل المتواضع وا 

 

 

 

 

 

 

  



 االهداء:

من وصانا بيا اهلل والرسول، إلى من يحن قمبي دائما إلى لقياىا إلى القمب  إلى   

 الواسع الذي لم يبخل عميا يوما بدعواتيا ونصائحيا أمي الغالية.

رحمو اهلل وأسكنو –إلى أبي الذي لم يمل قمبي من حضنو ولم يكمل معي مشوار حياتو 

 .-فسيح جنانو

إلى كل إخوتي وأخواتي حفظيم اهلل ورعاىم، إلى من جمعتني بيم روابط المحبة 

 والمودة، إلى من معيم سعدت برفقتيم في دروب الحياة الحموة والحزينة.

 .7103ة تخصص عمم االجتماع دفعة إلى كل زمالئي وزميالتي بالجامع

 

 

 

 

 

 

 

   آمنة



 االهداء:

أىدي ىذا العمل إلى أمي العزيزة أطال اهلل في عمرىا وحفظيا تقديرا ليا وعرفانا    

لى أبي الحبيب  .-رحمو اهلل وأسكنو فسيح جناتو-بفضميا العظيم، وا 

لى كل  أفراد األسرة كما أىديو إلى أعز إنسان كان لي عونا وسندا أخي بمقاسم، وا 

 األعزاء، وجميع األصدقاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  يبةبح
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 مقدمة عامة:

يعتبر الزواج مؤسسة اجتماعية من أقدم النظم التي عرفتيا البشرية، وحثت عمييا    

لبقاء النوع البشري، حيث يعد الزواج من أىم النظم األديان السماوية، فيو سبب 

شكل النواة األفراد والجماعات، ويعتبر أساس بناء األسرة التي تاالجتماعية في حياة 

في مجتمعنا طرأ عمى نظام الزواج تغيرات ىامة تعود إلى في المجتمع إال أنو األولى 

التحوالت االجتماعية والثقافية واالقتصادية، أدت إلى إحداث تغيرات في نظامو من 

أدى إلى انتشار ظاىرة تأخر الزواج  حيث جوانبو المختمفة، منيا السن. األمر الذي

ناثا في المجتمع الحضري.  عند الشباب ذكورا وا 

مع الجزائري فظاىرة تأخر الزواج من الظواىر االجتماعية التي انتشرت في المجت   

فيي مشكمة من المشكالت االجتماعية التي يمر بيا مجتمعنا الجزائري بصفة عامة 

ظاىرة لم يتعود عمييا مجتمعنا بحكم العادات  والمجتمع الحضري بصفة خاصة. فيي

والتقاليد من قبل ولكنيا فرضت نفسيا عمى الواقع السيما في السنوات األخيرة بسبب 

وتغير قيم الزواج في المجتمع، فالظروف تدىور الوضع االقتصادي واالجتماعي، 

عن فكرة  المادية واالقتصادية لمرجل ىي التي تؤدي إلى ذلك وتجعل الشباب يبتعد

الزواج لعدم قدرتو عمى توفير متطمبات ىذا األخير، وبالتالي يصل بيم إلى تأخر 

الزواج، إضافة إلى تغير وضع المرأة االجتماعي والثقافي واالقتصادي الذي أدى بدوره 
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في الدور والمكانة التي أصبحت تحتميا المرأة مقارنة بما كانت عميو عمى تغير في 

 الماضي.

ىذا البحث عمى مجمل األسباب والعوامل التي  فيسمط الضوء نرتأينا أن وليذا ا   

شباب في المجتمع الحضري بمدينة مستغانم محاولين أدت إلى تأخر الزواج عند ال

ة عن واقع ىذه الظاىرة وليذا قسمنا بحثنا ىذا إلى األجزاء كما بسيطإعطاء ولو نظرة 

 يمي:

الجزء األول تضمن التصورات النظرية لمبحث، فتطرقنا إلى إشكالية وفرضيتيا    

 النظرية المستخدمة في البحث.و المنيجية المستخدمة لمبحث، ومن ثم تحديد المفاىيم 

 وأما الجزء الثاني فقد خصص لتحميل نتائج الدراسة الميدانية تضمن الفصمين:   

الزواج في المجتمع الحضري الذي تضمن ىذا احتوى عمى واقع تأخر الفصل األول    

األخير عمى نظرة ومفيوم الشباب لمزواج. وتناولنا أيضا الشباب والسن المناسب لمزواج 

 الحضري.ومن ثم تطرقنا إلى تأخر الزواج في المجتمع 

وأما الفصل الثاني فقد خصص لعوامل تأخر الزواج وأسبابو في المجتمع الحضري    

ى الظروف االقتصادية واالجتماعية وكانت فيو انخفاض الدخل وأزمة فتطرقنا فيو إل

لبطالة، غالء الميور، أزمة السكن والتعميم. ومن ثم تناولنا في ىذا الفصل التغير ا
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االجتماعي وعالقتو بتأخر الزواج وفي آخر ىذا الفصل تطرقنا إلى اآلثار السمبية 

 لظاىرة تأخر الزواج.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء األول:
 التصور النظري لمبحث.
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 االشكالية:-

المجتمع الجزائري ال يختمف عن باقي المجتمعات اإلنسانية األخرى كونو يتكون من    

مجموعة عرقية وجغرافية مختمفة تعاقب عمييا أصناف الحضارات والثقافات، كل 

حضارة تركت أثرىا في ىذا المجتمع عمى مستوى من المستويات ليتكون في النياية 

دات وتقاليد متقاربة أو باألحرى تجمعو اعالمجتمع الجزائري الحديث، الذي تجمعو 

ثقافو واحدة. حيث يعرفيا إدوارد تايمورد عمى أن الثقافة "ىي كل مركب الذي يشمل 

، والفن، واألخالق، والقانون، والعادات وغيرىا من القدرات التي عمى المعرفة والعقائد

 توجد إال بوجود وعميو فإن الثقافة ال ،(1)يكتسبيا االنسان بوصفو عضوا في المجتمع"

وأن المجتمع ال يقوم وال يبقى إال بوجود الثقافة فيي تمعب دورا ميما في  ،المجتمع

وباعتبار الزواج جزء من ثقافة المجتمع فيو سموك انساني  ،حياة األفراد والجماعات

تحكمو أسس وقواعد مستمدة من ثقافة المجتمع، فيو المؤسسة الوحيدة التي بيا تتكون 

والتي تعتبر بدورىا البنية األولى في تكوين المجتمع فالزواج ىو نظام اجتماعي األسرة 

يعمل عمى حفظ توازن وتماسك المجتمع، "فيو عبارة عن الرابطة الشرعية بين الجنسين 

وعميو فإنو واجب ديني ( 2)وال تتم ىذه الرابطة إال في حدود التي يرسميا المجتمع "

  رجة األولى.بالد

                                                           
روبولوجية لظاىرة ارتفاع سن الزواج لخريجات الجامعة، مذكرة لنيل شيادة الماجستر فيثحورية بودليو. مقارنة أن(  1(  

.23ص، 3123-3122قسنطينة، الجزائر،  روبولوجيا، جامعةثاألن  
.37ص 3116دراسة اجتماعية الزواج والشباب الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، ت. نمصطفى بوتفنوش ( 2( 
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           يمكن القول بأنو العالقة التي أباحيا المجتمع واعترف بيا في عممية االتصالكما    

الجنسين بين الرجل والمرأة قصد تكوين األسرة بشرط أن تتصف بقدر من االستمرار 

واالمتثال لممعايير االجتماعية، كما أنو يقوي الروابط االجتماعية ويجنب الفرد 

فالزواج ييدف إلى  ،وتفكك بنية المجتمعاعية التي تيدم والمجتمع من اآلفات االجتم

تحقيق مكانة اجتماعية الئقة بالفرد ويحدد سبب من أسباب بقاء النوع البشري 

إال أن التحوالت الثقافية واالجتماعية واالقتصادية أدت إلى إحداث تغيرات  ،واستمراره

ذي أدى إلى انتشار ظاىرة األمر ال ،في نظام الزواج من حيث السن وأسموب االختيار

 عزوف الشباب عن الزواج وخاصة في المجتمعات الحضرية.

فتأخر الزواج من أىم الظواىر التي تستحق البحث والدراسة فيي ظاىرة اجتماعية    

تعرفيا كل المجتمعات بنسب متفاوتة، حيث تختمف من بيئة ألخرى الختالف العوامل 

أىم ركيزة  مستفيي  ،كما تختمف النظرة إلييا من أسرة ألخرى أيضا ،المشكمة لكل بيئة

في المجتمع الجزائري أال وىي شريعة الشباب إناثا وذكورا عمى حد سواء، والتي قد 

 ثقافية.تكون نتيجة عدة ظروف اجتماعية، واقتصادية، و 

إذ  ،ر الزواج فرضت نفسيا عمى واقعناتأخولقد أكدت اإلحصائيات أن ظاىرة    

كشفت االحصائيات المقدمة من طرف الديوان الوطني لإلحصاء بالمجتمع الجزائري 
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وسجل وجود إحدى عشر مميون عانسا بزيادة سنويا تقدر بمائتين ألف فتاة  3115سنة 

 .(1)" سنة 46% من ىؤالء العوانس بمغت سن اليأس تجاوزت 4:ذات المصدر أن 

، فإن نسبة 3118ة وأما االحصائيات الصادرة عن الديوان الوطني لإلحصاء سن   

ماليين أعزب في  6% وىو ما يعادل نحو 4326العزوبة في صفوف الرجال بمغت 

 .(2)ماليين امرأة عزباء  5% أي نحو 38ن قدرت في صفوف النساء حي

ر منيا; دراسة "محمد ولقد تطرقت مجموعة من الدراسات لموضوع تأخر الزواج نذك   

، والتي تطرق فييا إلى البحث عن أسباب تأخر سن الزواج 3115-3114 (3)بوعميت"

أن وتوصمت الدراسة إلى ذكر مجموعة من النتائج أىميا  ،في المجتمع الجزائري

أسباب تأخر الشباب عن الزواج ىي أسباب تتعمق بالنسق العام وىذا التأثير نتيجة 

وأما دراسة  ،بالتغيير االجتماعي وخصائص ترتبط بالتحول الديمغرافيلعوامل تتعمق 

حول تأخر سن الزواج لدى الشباب  3118كمية التربية جامعة دمشق  (4)"جالل السناد"

الجامعي الذي حاول من خاللو الباحث الكشف عن أسباب تأخر الزواج وتوصل إلى 

رى لمشكمة السكن، وغاله، وااليجار، نتائج أىميا أن أفراد العينة يعطون األىمية الكب

                                                           
.36،ص3117عبد الحكيم أسابع، العنوسة تيدد األسرة العربية، دار اليدى لمنشر والتوزيع، عين مميمة،الجزائر،  ( 1(  

لزواج لدى الشباب الجزائري( محمد قاسم حديون، دعائم الزواج المبكر )مداخمة في الممتقى حول ظاىرة تأخر ا ( 2(  

.63ص3121الجزء األول، 33مجمة المعيار، جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية، قسنطينة، الجزائر، العدد  
بوعميت محمد، أسباب تأخر الزواج في المجتمع الجزائري،دراسة ميدانية عمى عينة من الذكور بالوسط الحضري ( 3(  

.:31ص:311ماجستر، قسم عمم االجتماع، جامعة الجزائر،العاصمي، مذكرة   
جالل السناد، تأخر سن الزواج لدى الشباب الجامعي، دراسة ميدانية عمى طمبة دمشق، رسالة دكتوراه، قسم عمم ( 4(  

.5:، ص3116النفس وعموم التربية، دمشق،   
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وفقدان ذلك أن ايمانيم بأن الزواج قسمة ونصيب، وارتفاع تكاليف المعيشة والحياة 

الوالدين أو أحدىما ومسؤولية الفتى أو الفتاة عن تربية اإلخوة وعدم رغبة الزوجة 

تحصيل ومواصمة ال ،بالسكن مع أىل الزوج وحالة األسرة االجتماعية، وغالء الميور

 نوي تكوينيا.يالعممي ومستوى الدخل المنخفض لمرجل وتقدير الفرد لألسرة إلى 

-حول واقع العنوسة في المجتمع الجزائري 3118(1)وأما دراسة "أغبال حورية"   

فقد اقترحت فييا بعض الحمول لمعالجة ظاىرة العنوسة والتي لم -األسباب والحمول

لزواج عن طريق كتعدد الزوجات اإلعالن عن اتمقى استجابة لدى عينة الدراسة 

األنترنيت والجرائد وىذا ما جعل الباحثة تقترح إعادة النظر في األساليب التي يتم بيا 

 عممية الزواج وتسعى الييئات المسؤولة لوضع حمول استراتيجية لمحد من الظاىرة.

قعنا، وتبين لنا والواضح أن ظاىرة تأخر الزواج عند الشباب فرضت نفسيا عمى وا   

من خالل عرض الدراسات أن معظم األسباب المتمثمة في أزمة السكن وغالء الميور 

 والعمل أي الظروف االقتصادية واالجتماعية التي يعيشيا الشباب في المجتمع.

ولذلك فإن أىمية دراستنا ليذا الموضوع تكمن باعتبار أن الزواج ىو األساسي التي    

كوحدة أساسية في تكوين المجتمع والمركز األول لكل التفاعالت تقوم عميو األسرة 

االجتماعية التي تنشأ بين أفراد األسرة الواحدة وأساس توسع العالقات االجتماعية، فيو 

                                                           
 )1  حورية، واقع العنوسة في المجتمع الجزائري، األسباب، الحمول، مذكرة ماجستير، كمية العموم اإلنسانية أغبال (

.257، ص3118واالجتماعية، قسم عمم االجتماع، جامعة الجزائر،   
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ظاىرة تميز المجتمعات اإلنسانية عن بعضيا البعض حيث يمثل الزواج مرحمة 

دة عوامل اقتصادية واجتماعية، حساسة يمر بيا كل الشباب، لكن ىذا الزواج يرتبط بع

العامل التعميمي، ونظرا ألىمية  وتشكل البطالة، وغالء الميور، وأزمة السكن وكذلك

 ىذه الظاىرة بالنسبة لمفرد والمجتمع.

ستكون ىذه الدراسة كمحاولة لمكشف عن بعض األسباب والدوافع التي تؤدي إلى    

لحضري إضافة إلى توجيات ومواقف تأخر الزواج عند الشباب وخاصة في المجتمع ا

اختيارنا ليذا في األفراد والمجتمع عن بعض المسائل المتعمقة بالظاىرة، كما أن 

الموضوع بالذات الحظنا تفشي الظاىرة في المجتمع الحضري، األمر الذي يتطمب 

 منيا الدراسة وتقديم معطيات موضوعية ونتائج عممية حول الظاىرة.

فتأخر الزواج يعتبر من أخطر المشكالت االجتماعية التي يعاني منيا المجتمع    

الجزائري بصفة عامة، ومدينة مستغانم بصفة خاصة، لذلك ارتأينا ضرورة البحث في 

جوانب ىذا الموضوع لمتعرف عمى األسباب والعوامل التي تؤدي إلى تأخر الزواج 

الشباب بشكل خاص ومن ىنا يمكن طرح  وانعكاساتو عمى المجتمع بشكل عام وعمى

 التساؤل التالي;

ما ىي األسباب والدوافع التي أدت إلى انتشار ظاىرة تأخر الزواج عند الشباب في 

 المجتمع الحضري؟
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 فرضيات:-2

انتشار ظاىرة  وأزمة السكن، أدت إلىوانخفاض الدخل تدني األوضاع االقتصادية -2

 تأخر الزواج.

بالتعميم ورغبتيم في االستقالل المادي والمعنوي يؤدي إلى تأخر اىتمام الشباب -3

 الزواج.
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 منهجية البحث:-3

 :المنهج

إن طبيعة الدراسة واإلشكالية المطروحة ىي تجعل الباحث يختار منيج معين حيث    

التي يتبعيا الباحث بغية عن مجموعة عمميات وخطوات  عبارة"يعرف المنيج بأنو 

فمسألة المنيج أساسية في جميع العموم المعروفة من قبل اإلنسان، فيو  (1)بحثو"تحقيق 

"مادلين غرافيتز"; " السبيل ىو الذي يوصل الباحث إلى الحقيقة تقول الفرنسية 

مجموعة من العمميات الذىنية التي يحاول من خالليا عمم من العموم بموغ الحقائق 

ونظرا الختالف غايات كل باحث،  (2)د منيا"تباينيا والتأكالمتوخاة مع إمكانية 

فالمناىج تختمف، حيث طبيعة الموضوع ىي التي تحدد لنا طبيعة المنيج المالئم 

لمدراسة، وفي دراستنا ىذه المندرجة تحت عنوان "تأخر الزواج عند الشباب في المجتمع 

يمية تحمالحضري"، ومن أجل التأكد من فرضيتيا والبرىنة عمييا ميدانيا، كانت الدراسة 

التي تود من خالليا  تفسيرية لفيم ىذه الظاىرة، بحيث أننا نجدىا المناسبة لمموضوع،

معرفة األسباب والدوافع التي أدت إلى تأخر الزواج عند الشباب في المجتمع 

                                                           
رشيد زرواتي، منيجية البحث العممي في العموم االجتماعية )أسس عممية وتدريبية(، دار الكتاب الحديث،  ( 1(  

.216، ص3115، 3الجزائر، ط  
فريديريك معتوق، منيجية العموم االجتماعية عند العرب والغرب المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع،  ( 2(  

.16، ص2:96بيروت، لبنان،   
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الحضري، وىي " طريقة من طرق التحميل والتفسير بشكل عممي منظم من أجل 

عمى دراسة مة اجتماعية، وىو يعتمد مشك الحصول عمى أغراض محددة لوضعية أو

الواقع أو الظاىرة كما توجد في الواقع وييتم بوصفيا وصفا دقيقا ويعبر عنيا تعبيرا 

ومحاولة تفسيرىا  فالمنيج يقوم عمى جمع البيانات وتصنيفيا وتدوينيا (1)كميا وكيفيا"

الدراسة وتحميميا من أجل قياس ومعرفة تأثير العوامل عمى أحداث الظاىرة محل 

 وييدف إلى استخالص النتائج.

 عينة البحث:

ألنيا  االجتماعيإن اختيار الباحث لعينة البحث من أىم الخطوات لنجاح البحث    

وبما أن من الصعب دراسة كل  من األسس المنيجية التي يعتمدىا الباحث في دراستو،

أفراد المجتمع فإننا نختار عينة تكون ممثمة لو، بحيث تحمل صفاتو المشتركة وتكون 

المجتمع األصمي بطريقة عممية دقيقة فيي "نموذجا يشمل جانبا أو جزءا من وحدات 

فيي جزء من مجتمع الدراسة التي تجمع من  (2)المعني بالبحث وتكون ممثمة لو"

 ت الميدانية.البيانا

كما أن اختيار نمط العينة يتم وفق شروط منيجية تفرضيا إشكالية وفرضيات    

اختيار البحث، وقد استمزم موضوع بحثنا العينة الصدفية، حيث يعتمد الباحث عمى 

                                                           
.7:ص، 3118 ،2ط األردن،محمد وليد، فريد أبو زينة، منيج البحث العممي، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، (  1(  
ازوري العممية لمنشر والتوزيع، عمان،بعامر قنديمجي، البحث العممي واستخدام مصادر المعمومات، دار ال ( 2(  

.248ص ،:::2 ،2ط  
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ستطيع العثور عمييم في مكان ما وفي فترة زمنية محددة وبشكل نعدد من األفراد الذين 

أي يتجو الباحث إلى عدد من األفراد الذين يمتقي  ،(1)الصدفة"أو عن طريق رضي ع

بيم صدفة ويعطي في ىذا النوع من العينات عناصر مجتمع الدراسة األصمي حرية 

ىناك تحديد مسبق لمن شممتيم االختيار في المشاركة في الدراسة، بحيث "ال يكون 

قابميم الباحث بحيث يوافق العينة بل يتم اختيار أفراد العينة من بين أول مجموعة ي

  .(2)ىؤالء عمى المشاركة في الدراسة"

 مجاالت الدراسة:

 211المجال البشري; أجريت ىذه الدراسة ووزعت استمارتيا عمى عينة بمغ عددىا -

 29شاب من كال الجنسين في مدينة مستغانم واعتمدنا عمى الفئات العمرية التالية من

 سنة. 51إلى 46ومن 46إلى أقل من 41ومنسنة  41إلى 36ومن 36إلى أقل من

 أجريت الدراسة في مدينة مستغانم. المجال المكاني;-

المجال الزماني; بدأت دراستنا لموضوع البحث في بداية السنة الجامعية وأما -

 الميدانية

 3128.15.34إلى غاية  :3128.15.2أجريت خالل شير أفريل وذلك من يوم 

 مارة.والتي تم فييا توزيع االست
                                                           

.259نفس المرجع، ص ( 1(  
 )2 ري، البحث العممي وأساسياتو النظرية وممارساتو العممية، دار الفكر المعاصر، دمشق، سورية،درجاء وحيد دوي( 

.425، ص3111، 2ط   
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 :بحثالتقنية المستعممة في ال

عمى تقنية االستمارة باعتبارىا تقنية ىامة من التقنيات  بحثاعتمدنا في ىذه ال   

المستعممة في جمع المعطيات، "فيي من أىم أدوات البحث في العموم االجتماعية 

وأكثرىا انتشارا وشيوعا كونيا تتسم بالشمول واالتساع ولذلك تعتبر االستمارة الوسيمة 

 العممية التي 

، إذ تفرض عمى (1)ومات من المبحوث"تساعد الباحث عمى جمع الحقائق والمعم

المبحوث التقيد وااللتزام بأسئمة موضوع البحث، "فيي أداة مفيدة من أدوات البحث 

لمحصول عمى الحقائق والتوصل إلى الوقائع والتعرف عمى الظروف واألحوال  العممي

ويتطمب إعداد تصميم االستمارة وتجمع  (2)ودراسة المواقف واالتجاىات واآلراء"

سؤاال لإلجابة  :3بمقتضاىا البيانات المطموبة ومجموعة من األسئمة، وقد وضعنا 

ستمارة البيانات عميو من طرف المبحوث بين مغمقة ومفتوحة، فتشمل أسئمة بداية اال

الشخصية الخاصة بالمبحوث، الجنس، السن، المستوى التعميمي والوضعية المينية، 

خل في تأخر سن الزواج والمحور الثاني اىتمام والمحور األول لمظروف االقتصادية د

 الشباب بالتعميم ورغبتيم في االستقالل المادي والمعنوي يؤدي إلى تأخر الزواج.

                                                           
.87، ص2:96محمد شفيق، البحث العممي; الخطوات المنيجية إلعداد البحوث االجتماعية، األردن،  ( 1(  

.:43رجاء وحيد دويدري، المرجع السابق، ص ( 2( 
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 صعوبات البحث:

إنو من الطبيعي أن يواجو الباحث صعوبات تعرقل مساره أثناء القيام ببحث عممي،    

ا مأل ومن أىم الصعوبات التي واجيتنا في ىذه الدراسة أن بعض المبحوثين رفضو 

ل عن بعض األسئمة، كما أن ما فاغاالستمارة، ومنيم من تعاون في ممئيا والت

 استمارات لم ترجع لنا.  21يقارب
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 :المستخدمة في البحث تحديد المفاهيم-4

تعتبر عممية تحديد المفاىيم من الخطوات األساسية في البحث العممي ألنيا تساعد    

الباحث عمى توضيح المعالم الرئيسية لمدراسة وتستطيع من خالليا أن يوجو البحث 

إلى المسار الذي يخدم أىدافو ويتوافق مع معطيات وطبيعة المجتمع أو الظاىرة 

 بمسار البحث.األبعاد أي غموض قد يحيط المدروسة وضبط معانييا بشكل دقيق 

 مفهوم الزواج:

يعتبر الزواج الوسيمة المثمى لبناء مجتمع متزن، لذلك جاءت عدة تعاريف لحصر    

  ;ىذا المفيوم نذكر منيا

"لغة; زوج، يزوج، زواجا، يعني; اقتران أحد الشيئين باآلخر واجتماعيما بعدما كان كل 

وقد شاع ىذا المفيوم لمداللة عمى اقتران الرجل بالمرأة عمى سبيل  ،واحد منيما منفردا

 .(2)"كما يعبر عن الضم والجمع والتداخل" ،(1)الدوام واالستمرار"

واصطالحا يعرف الزواج في المادة الرابعة من قانون األسرة الجزائري أنو عقد يتم بين 

اسيا المودة والرحمة والتعاون رجل وامرأة عمى الوجو الشرعي من أىدافو تكوين أسرة أس
                                                           

.:24، ص3113محمد شفيق، التشريعات اإلسالمية العممية األسرية، المكتب الجامعي الحديث، القاىرة، ( 1(  

.17، ص2:96عمر رضا كحالة، سمسمة البحوث االجتماعية لمزواج، مؤسسة الرسالة، بيروت،  ( 2( 
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فالزواج ىو العالقة التي أباحيا المجتمع واعترف من  ،(1)والمحافظة عمى األنساب"

 بعممية االتصال الجنسي بين الرجل والمرأة قصد تكوين أسرة.خالليا 

اتحاد الرجل والمرأة واتحاد يعترف  عمى "أنو Wester Markويعرفو وستر مارك    

بمعنى إقامة حفل زفاف، وأما أوغست كونت  (2)طريق حفل خاص"بو المجتمع عن 

يعرف "الزواج باالستعداد الطبيعي واالتحاد التمقائي بين الجنسين نتيجة لتفاعل الغريزة 

ألساس األول في البنيان مع الميل الطبيعي المزود بو الكائن الحي، كما أنو ا

عرف الزواج عمى أنو "ارتباط قائم بين الرجل  Sumnerوأما سمنر  (3)ي"االجتماع

والمرأة بيدف التعاون عمى تحقيق الضروريات المعيشية والغرض ىو إنجاب األطفال 

وأما مفيوم الزواج عند مادلين ، (4)في نطاق اجتماعي طالما كان ارتباطيما قائما"

ين رجل ىو "مؤسسة تشكل بواسطتيا عالقة طبيعية ب Madeleine Grawitzقرافيتز

، إن ما (5)االجتماعية والمرتبطة بثقافة مجتمع من مجتمعات"ومرأة تخضع لمقوانين 

نسب عمى يالتعاريف أن التركيز في محتواىا لمعنى الزواج نالحظو من خالل ىذه 

 االعتراف االجتماعي باعتباره 

                                                           
مميكة لبديري، ظاىرة لجوء الشباب إلعالنات الزواج عبر الصحافة في المجتمع الحضري الجزائري، مذكرة  ( 1(  

.35، ص:::2ماجستير، قسم عمم النفس وعمم التربية، الجزائر،   

.23ت، المرجع السابق، صمصطفى بوتفنوشن ( 2(  

،2:92مصطفى الخشاب، دراسات في عمم االجتماع العائمي، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر، بيروت،  ( 3(  

.43ص  
.24مصطفى بوتفنوشنت، المرجع السابق، ص ( 4(  
.24مصطفى بوتفنوشنت، المرجع السابق، ص ( 5(  
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خاصية ىامة من خواص الزوج، وال يعتبر الرجل والمرأة زوجين حتى تنفذ الشروط 

 التي يفرضيا القانون أو تحتميا العادة االجتماعية.

أما إذا انتقمنا إلى تعريف الزواج كما جاءت بو الديانات السماوية خاصة اإلسالمية    

فيو أداء الفريضة التي أمر اهلل بيا عباده، وىو  ،نجد أن فكرتو دائما متصمة بالعقيدة

قال اهلل تعالى "يا أييا الناس اتقوا  أيضا ميثاق ترابط وتماسك بين الرجل والمرأة حيث

                          ،(1)ة وخمق منيا زوجيا وبث منيما رجاال كثيرا ونساء"ربكم الذي خمقكم من نفس واحد

إن الزواج ىو "القرار األول وعممية حدثت وتحدث عبر التاريخ اإلنساني، وىو سموك 

وفق معايير المجتمع، ويساىم بقدر كبير ال يتحدد فقط برغبات الشخص، بل اجتماعي 

تفضيل العالقة الدائمة بين وىو يقوم عمى  ،ةنسيفي تنظيم الجماعة والغريزة الج

وأما  (2)الطرفين، والرغبة في الحياة المشتركة ولو فوائد صحية وأخالقية واجتماعية"

ناسل وتربية الزواج من الناحية البيولوجية ىو ضرورة من أجل الحقائق المتعمقة بالت

األطفال، إضافة إلى ما ذكر فيما يخص معنى الزواج نالحظ أنو بالرغم من أن الزواج 

ىو الوسيمة الوحيدة لضمان االستقرار داخل العائمة وكذلك المجتمع ىناك بعض 

 االتجاىات السائدة في معظم

                                                           
.12سورة النساء، اآلية  ( 1(  

الساعاتي سامية، االختيار لمزواج والتغير االجتماعي، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر، بيروت، ( 2(  

.28، ص2:92  
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المجتمعات المنحصرة خصوصا الغربية والتي ترى في الزواج مؤسسة اجتماعية 

 تطيعيس

الرجل والمرأة من خالليا العيش معا تحت سقف واحد لسد الحاجات العاطفية 

وعند إنجاب األطفال يكون ىناك القيام بتربيتيم والنفقة عمييم مع تأدية  والجنسية،

الواجب الكامل نحو أفراد األسرة دون أن يكون ىناك عقدا زواجيا مسجال بطريقة 

رسمية وقد يرجع سبب ىذا األخير إلى التمسك بالحرية الشخصية وكذلك لتسييل 

م والقضاة في حالة عدم التفاىم عممية االنسحاب لطرفي الزواج دون المجوء لممحاك

وعمل كيذا في مجتمعنا العرفي يمقى تنديد ومعارضة شديدة ألن الشريعة اإلسالمية 

نما زنا وفي ىذا الصدد يقول "الدكتور  إحسان محمد تحرمو وال يعتبر زواجا وا 

ال يستيدف فقط سد الحاجات الجنسية في الحقيقة إن الزواج المثالي  (1)الحسن"

نما يلمزوجين  نجاب األطفال وا  إلى ترسيخ الروابط االجتماعية والشرعية  يدفوا 

والقانونية واألخالقية واالقتصادية بين الجماعات القرابية والفئات األخرى التي تدخل 

فيو وتخضع لألوامر وشروطو ومتطمباتو، وعميو يمكن تعريف الزواج عمى أنو مؤسسة 

إلى بناء األسرة وىو الوسيمة التي يعتمد  اجتماعية تربط بين الرجل والمرأة، تيدف

فالزواج عالقة متعارف عمييا وليا أساس في  ،ييا المجتمع لتنظيم المسائل الجنسيةعم

 القانون والمجتمع والدين.

                                                           
إحسان محمد الحسن، العائمة القرابة والزواج، دراسة تحميمية في تغيير نظم العائمة القرابة والزواج في المجتمع  ( 1(  

.28، ص2:82لبنان، العربي، دار الطباعة والنشر، بيروت،   
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 مفهوم تأخر الزواج:

وتأخر الزواج في دراستنا ىذه نقصد بو ارتفاع "التأخر يعني في المغة عكس التقدم،    

فمفيوم تأخر الزواج يعني مضمونو تجاوز السن المحدد والمالئم لمزواج سن الزواج، 

التي يفرضيا المجتمع ويراىا مالئمة وكل من تجاوز ىذه السن يعتبر متأخر عن 

، فتأخر الزواج يعني زواج الفرد رغم تجاوزه لمسن المناسبة وذلك نتيجة (1)الزواج"

سن معين دون اإلقدام عمى خطوة  لظروف، وعميو فإن تأخر الزواج ىو بموغ الشباب

الزواج التي تعتبر أساسية في حياة الشاب أو الفتاة بحيث يقوم باالنتقال إلى حياة 

 جديدة ومسؤولية جديدة.

 مفهوم المجتمع الحضري:

فيما قبل القرن  urban"كان من النادر استخدام كممة حضري في المغة اإلنجميزية    

فورد المختصر تعريف ليا أنيا كل ما يتصل بالمدن أوكسالتاسع عشر وتضمن قاموس 

وىي اصطالحا كان الرومان  urbanأو حياة المدينة وىي مشتقة من الكممة الالتينية 

                                                           
عادل بعزة، أسباب تأخر الزواج في الجزائر وأثره عمى الخصوبة في الجزائر، دراسة مقارنة بين المسح الجزائري  ( 1(  

، :311حول األم والطفل والمسح الجزائري حول األسرة، رسالة ماجستير في الديمغرافي، جامعة الحاج لخضر، 
.35ص  
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، والمجتمع الحضري ىو مجتمع (1)رومان"اليستخدمونو لمداللة عمى المدينة وخاصة 

مثل التعقيد والتباين المدينة عند عمماء االجتماع ويتميز ىذا المجتمع بعدة سيمات 

 وتقسيم 

العمل وارتفاع المستوى التكنولوجي وتباين السموك وتقديم التنظيم االجتماعي وتعقد 

جناس وسدة الحراك االجتماعي وكثافة السكان وكبر تلالساق التفاعل االجتماعي و أن

خصائص المجتمع الحضري أي خصائص الحياة  تعريفيوضح ىذا الو  ،(2)الحجم 

يبرز عدة سمات تتميز بيا المدينة، وجاء ىذا التعريف من منظور الحضرية حيث 

عمماء االجتماع الحضري الذين يركزون أثناء دراستيم لممدينة عمى أنيا ظاىرة 

ويعرفو ريد فيمد عمى "أنو ذلك المجتمع الذي يتصف بخصائص نمطية  ،اجتماعية

كس الخصائص التي يميزىا المجتمع الشعبي وىذه الخصائص النمطية التي وىي ع

تجانس، التباين، تقسيم العمل، ارتفاع الاليتميز بيا المجتمع الحضري ىي عدم العزلة 

وتقوم العالقات في ىذا المجتمع  ،(3)المستوى التكنولوجي، تباين األنماط السموكية 

في ىذا المجتمع رسمية  الضوابط ،لقرابة والحوارعمى اعمى التعاقد والمصمحة وال تقوم 

السموك عقمي أكثر منو تمقائي، يقوم العمل عمى التنافس وال يقوم عمى  ،وليست عرفية

 ،العمل العائمي التعاوني، تكون الروابط االجتماعية فيو غير شخصية وغير مباشرة

                                                           
.:42، ص2:92عمم االجتماع الريفي والحضري، دار المعارف، القاىرة، محمد الجوىري، عمياء شكري،  ( 1( 

 

.85، ص3112السيد عبد العاطي السيد، عمم االجتماع الحضري، دار المعرفة الجامعة، مصر، ( 2(  

.:53، ص3117، 2عدنان أبو مصمح، معجم عمم االجتماع، دار أسامة الشرق الثقافي، عمان، األردن، ط ( 3( 
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تجانس، وأن المجتمع الالم العمل و سيويشير ىذا المفيوم أن المجتمع يتميز بالتعقيد وتق

األفراد تقطن في البيئة الحضرية )المدينة( وتتسم بأسموب  الحضري ىو مجموعة من

 يبينفإنو  ثس ور يأما لو  ،"حياة معين يتجاوب مع بعض خصائص الحجم والكثافة

ويشرح ىذه الخصائص في مقالتو تباين التحضر كأسموب لمحياة فيي عنده كثافة 

والتجانس في األنماط السموكية وعالقات تعاقد ومصمحة ومنفعة بدال من سكانية عالية 

وحوار وضوابط رسمية محل الضوابط العرفية التقميدية والروابط غير عالقات قرابة 

تعريفو ىذا أن الحجم والكثافة والالتجانس س ورث في يلو ويوضح  (1)الشخصية"

المتغيرات  هينتج عن ىذمتغيرات أساسية أو خصائص مميزة لممجتمع الحضري و 

خصائص مثل تحول العالقات األولية إلى عالقات ثانوية، ومنو فالمجتمع الحضري 

ىو مجتمع المدينة أو المجتمع المنظم الذي يسوده أسموب الحياة الحضرية في جميع 

متو االجتماعية، االقتصادية، السياسية والثقافية، كما يتميز بالتعقيد عمى مستوى أنظ

 العالقات االجتماعية وتتسم بالحراك االجتماعي والكثافة والحجم السكاني العالي. 

 مفهوم الشباب:

ستحالة تجاوب قائم حوليا وذلك اليعد مفيوم الشباب من المفاىيم التي الزال الجدل    

اولة لرسم حدود واضحة ليذه الفئة أمر غير سيل، في التحديد ألن أية محالصعوبة 

 ليذا سنقدم أىم التعاريف لمفيوم الشباب التي وردت في الحقول المعرفية.

                                                           
.534ص المرجع،نفس  ( 1(  
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، شبابا وشببة، لغة; يمكننا القول بأن مفيوم الشباب يقصد بو الفتاء والحداثة. شب   

 وأصل كممة شباب ىو شب بمعنى صار فتيا. (1)والشباب جمع شاب وكذلك الشبان 

وأما عن التعريف االصطالحي; فكما جاء سابقا فيو أمر صعب في العموم    

 االجتماعية 

ديد ىي إجرائية وىذا نتيجة لتبني اتجاىات مختمفة في تحديد مفيوم وكل محاوالت التح

 الشباب ومن أىم ىذه االتجاىات ىي;

تحديد مفيوم الشباب وفقا لمعيار السن فيم  ىذا االتجاهاالتجاه الديمغرافي يحاول    

والتي يكتمل فييا النمو  يعتبرون الشباب مرحمة عمرية أو طور من أطوار نمو اإلنسان

وكذلك نضجو العقمي والنفسي عمى نحو يجعل المرء قادر عمى الجسمي والعضوي 

 ،بداية ونياية ىذه السنأداء وظائفو المختمفة، ولكنيم يختمفون فيما بينيم في تحديد 

تحت سن العشرين ويرى آخرون أنيا  فيناك من يرى أن الشباب ىم الشريحة العمرية

 الشريحة ما بين خمسة عشر عاما وعشرين عاما ويمتد بيا آخرون حتى سن الثالثين.

معيار العمر كمحدد لفترة الشباب بأنيا  2:91األمم المتحدة عام وقد اعتمدت    

ضوحو ومع و و  تووالمعيار العمري مع بساط ،(2)سنة  41-26الشريحة التي تمتد بين 

 تميزه بالواقع يصعب االتفاق عميو بين سائر المجتمعات.

                                                           
.499، ص8::2، دار صادر لمطباعة والنشر، لبنان، 4ابن منظور، لسان العرب، المجمد  ( 1(  

.97، ص3118محمد سيد فيمي، العولمة والشباب من منظور اجتماعي، دار الوفاء لمطباعة والنشر، مصر،  ( 2(  
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العضوي وأما االتجاه البيولوجي يؤكد عمى ارتباط مرحمة الشباب باكتمال البناء    

الداخمية لمفرد من حيث الطول والوزن واكتمال نمو كافة األعضاء واألجيزة الوظيفية 

يحدد عمماء البيولوجيا "سن الشباب بأنيا السن  والخارجية في جسم اإلنسان وعمى ىذا

ما بين ست عشر وثالثين عاما باعتبار أنيا الفترة التي تحتوي عمى أقصى أداة 

فالشباب ىو مرحمة من مراحل العمر تقع بين الطفولة  ،(1)معا"الوظيفي لمجسم والعقل 

 والشيخوخة وىي تتميز من الناحية البيولوجية باالكتمال العضوي ونضوج القوة.

وأما االتجاه السيكولوجي يرى أن الشباب ليس مرحمة عمرية تتحدد بين بسن معينة    

نما حالة نفسية بمعنى آخر وحسب رأي عمماء النفس أن مرحمة الشباب ترتبط  وا 

لمفرد في ضوء استعداداتو واحتياجاتو األساسية واكتمال نمو  يباكتمال البناء الدافع

المزاجية والعقمية بشكل يمكنو من التفاعل السوي مع شخصية الوحدانية و الكافة جوانب 

وبمعنى آخر يرى ىذا االتجاه أن الشباب حالة عمرية تخضع لنمو  (2)اآلخرين 

ابتداًء من سن البموغ وانتياًء بدخول  ،بيولوجي من جية وثقافة المجتمع من جية أخرى

  الفرد إلى عالم الراشدين الكبار.

يرى أن الشباب ظاىرة اجتماعية تشير إلى مرحمة من  وأما االتجاه االجتماعي   

العمر تعقب مرحمة المراىقة. وتبدو خالليا عالمات النضج االجتماعي والنفسي 

                                                           
.41، ص3117ماجد الزيود، الشباب والقيم في عالم متغير، دار الشروق لمنشر والتوزيع، األردن،  ( 1(  

، بدون مصر واجة، الشباب العربي، دراسات في المجتمع العربي المعاصر، األىالي لمطباعة والنشر،خمحمد  ( 2( 

.211بدون سنة، ص   
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والبيولوجي واضحة، ويعد الشباب من أكثر الشرائح االجتماعية تفاعال مع التغير 

، بحيث يعتمد عمماء االجتماع في تحديد مفيوم الشباب عمى (1)في المجتمع الحادث 

 طبيعة ومدى 

األدوار التي يؤدييا الشباب، فيم يرون أن فترة الشباب تبدأ عندما يحاول  اكتمال

 المجتمع

  تأىيل الفرد اجتماعيا وثقافيا ومينيا ليحتل مكانة اجتماعية يؤدي فييا دورا أو أدوارا في

جتماعية اال تول مكانىذه الفترة حينما يتمكن الفرد من احتال بناء المجتمع، وتنتيي

ويبدأ في أداء أدواره في السياق االجتماعي بشكل ثابت ومستقر وفقا لمعايير ونظم ىذا 

، فالشباب يمثل حقيقة اجتماعية أكثر منيا بيولوجية، ومعنى ذلك أن ىناك (2)المجتمع

ويميل أصحاب ىذا  ،االجتماعي لمشخصيةاتجاىا آخرا يأخذ بمعيار النضج والتكامل 

ي تطبق كمقياس عمى المعيار إلى تحديد مجموعة من المواصفات أو الخصائص الت

أفراد المجتمع، بحيث نستطيع أن نميز الشاب عن غيرىم من الفئات بغض النظر عن 

فمرحمة الشباب صعبة التحديد وىي تختمف من فرد آلخر ومن جنس  ،(3)مرحمة العمر 

جنس، ومن ثقافة إلى ثقافة وتكون ىذه الفروق من خالل المعايير التي يرتكز إلى 

                                                           
.26، ص3114، 2االجتماعي، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، ط، الشباب العربي التغير سامية الساعاتي ( 1(  

.68، ص2:95ممكة أبيض، الثقافة وقيم الشباب، منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشق،  ( 2(  

،2:96 محمد عمي محمد، الشباب العربي والتغير االجتماعي،دار النيضة العربية لمطباعة والنشر، بيروت، ( 3(  

.:31.2ص  
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عمييا الدارسون المختمفون، فالشباب ينتظر ضمان نوع من المستقبل الذي يؤىميم إلى 

من التكوين المساعدة عمى  سعى إلى الحصول عمى نوعيالعيش في رفاىية، وبالتالي 

مة التي يتحدد فييا مستقبل اإلنسان سواء أي أنيا المرح( 1)ضمان ذلك المستقبل 

 مستقبمو الميني أو مستقبمو العائمي.

ليس لو حدود واضحة أو مضبوطة وىذا ما أكده بير غامض "فمفيوم    

والجزء المعنون Question de sociologie–في مؤلفة  Pierre Bourdieuبورديو

–La jeunesse 

n’est qu’un mot  بأن ىناك اتجاىا عاما في عمم االجتماع يعتبر الحدود بين

 األعمار 

والشرائح العمرية حدودا اعتباطية، فنحن ال نعرف أين ينتيي الشباب لتبدأ الشيخوخة 

مثمما ال يمكننا أن نقدر أين ينتيي الفقر ليبدأ الغنى، وتتجمى ىذه الصعوبة بوضوح في 

تحديد مفيوم الشباب معنى الغموض الذي يسود ب (2)تنوع المراحل العمرية لمشباب"

يحدث جدال كبيرا عند الباحثين إال أنو ىناك نقاط تقاطع بينيم يكاد يجمع الباحثون 

حوليا كون فئة الشباب الفئة المعنية تتأثر بكل التحوالت والتغيرات التي تحدث في 

                                                           
، العدد 3عالم المعرفة، المجمس الوطني لمثقافة والفنون واألدب، ط عزت حجازي، الشباب العربي ومشكالتيا، ( 1( 

.39، ص2:96، الكويت، 97   

، جدلية التقميد والحداثة في المجتمع الجزائري الشبابي، مقارنة لمغير والصراع القيمي، لنيل شيادةسات وسيمةيع ( 2(  

.49، ص3127-3126جامعة وىران، الجزائر، الدكتوراه في عمم االجتماع،   
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عمى  طرأتات التي المجتمع االقتصادي األسري، وعالم الشغل والتكنولوجي وكل التغير 

 العالقات االجتماعية واألنماط المعيشية.

 

 

 

 

 :المستخدمة في البحثالنظرية -5

 النظرية البنائية الوظيفية:

النظرية أو ما نسميو في العموم اإلنسانية واالجتماعية بالجانب النظري لمدراسة فيو    

فصل وخطوة مممة في كل بحث عممي موضوعي، النظرية ىي الخطوة التي من 

طريقة تفسير الموضوع أو الظاىرة المراد دراستيا، موضوعنا ىو ظاىرة  فيمنخالليا 

 ضري.تأخر الزواج لدى الشباب في المجتمع الح

الزواج ىو ظاىرة حديثة الوجود فيو عالمة من عالمات التغير االجتماعي تأخر    

في مجتمع الدراسة، وبما أن الموضوع ارتبط بنظام اجتماعي ميم في تكوين المجتمع 

دوره يمثل المؤسسة الوحيدة التي من خالليا تتكون األسرة، بأال وىو الزواج الذي 

الزواج لو عالقة بما عرفتو األسرة والمجتمع بصفة عامة من فالتغير الذي عرفو سن 
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تغيرات وتبديالت، وعميو وخالل بحثنا وجدنا أنفسنا ندرس األسرة والمجتمع بصفة عامة 

لكون المجتمع ىو وحدة حية مركب ومعقد، ومبدأ التعاون أو التضامن ىو الذي يحكم 

لعمل وتوزيع الوظائف االجتماعية المجتمع ويسيطر عميو، ويسمى ىذا المبدأ "بتقسيم ا

 De le dirision de travailالذي وضعو "داميل دوركايم" في كتابو " (1)واألدوار

socialوقد كان فكر دوركايم حول المجتمع وتقسيم العمل مميدا لظيور النظرية " 

ر الوظيفية التي ترى أن المجتمع مجموعة المتناىية من البنى والنظم كل منيا يقوم بدو 

 محدد ومكمل ألدوار

ه البنية من ى، مثل البنية األسرية التي تقوم عمى نظام الزواج، فتحول ىذالبنى األخر 

أدوار األفراد ومن بينيم أدوار المرأة، وارتفع سنيا  تر غيأسرة موسعة إلى أسرة نووية 

 دون زواج ىو ما نحاول فيمو وتفسيره من خالل ىذه الدراسة.

تأخر الزواج عند الشباب، ارتبط بتغيرات بنائية وظيفية عرفيا المجتمع انطالقا من    

األساسية في تكوين المجتمع إلى مختمف المؤسسات المكونة والتي تعتبر البنية األسرة 

لممجتمع بصفة عامة والتغير في األسرة يتجمى في تغير بنيتيا ودورىا وبالتالي تغير 

 أدوار أفرادىا.

الظاىرة وتفسيرىا من الناحية النظرية ارتأينا العودة إلى النظرية البنائية  لفيم   

الوظيفية، وىي من بين النظريات المكونة لمنظرية االجتماعية التي من خالليا عرف 

                                                           
حورية بودليو، مقارنة انثروبولوجية لظاىرة ارتفاع سن الزواج لخريجات الجامعية، المرجع السابق، ص ( 1(  
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وظيفة تؤدييا في المجتمع عمى أساس أنو جممة من البنى االجتماعية لكل بنية 

المجتمع كمو، وبرزت النظرية البنائية  المجتمع وأي تغير في إحدى البنى يتغير

وكتابات  رامن خالل أفك ،روبولوجيةثالوظيفية إلى الوجود في مجال االجتماعية واألن

( 2:53-2995كل من العالمين البريطانيين "برونسمو مالينوفسكي" الذي عاش بين )

ع تنشأ إذ يرى مالينوفسكي أن ثقافة أي مجتم (1)( 2:66-2992و"راد كميف براون" )

وتتطور في إطار إشباع الحاجات البيولوجية لألفراد، وتنشأ النظم االجتماعية عادة 

وتعدل لتحقيق ىذه الحاجات وتمبية ىذه الرغبات، فالزواج مثال ىو أساس تكوين األسرة 

وىو نظام اجتماعي تتحقق من خاللو عدة حاجات كالحاجة الجنسية والسكنية الروحية، 

نجاب األوالد والتربية باإلضافة إلى الوظ يفة التي تتحقق من خاللو وىي تكوين أسرة وا 

 جيل وتجديد المجتمع. ونقل التراث الثقافي من جيل إلى

" فالثقافة تتكيف وتتغير لتعمل عمى أداء وظيفتيا فمن وجية نظر "مالينوفسكي   

إلشباع الحاجات اإلنسانية المتغيرة بتغير الزمن والظروف الحياتية مع ضرورة تواجد 

أدوات ووسائل مادية، باإلضافة إلى قواعد ونظم ألحكام الضبط االجتماعي، عالوة 

تتحدد األدوار عمى وجود تقسيم لمعمل يقوم عمى أساس الجنس والسن، وبالتالي 

، أي أن (2)واألوضاع بين أفراد المجتمع الواحد، ىذا ما أسماه بالتنظيم االجتماعي 

مالينوفسكي ربط الثقافة بكل جوانبيا المادية والمعنوية بالحاجات اإلنسانية، فالثقافة ىي 

                                                           
.239،ص9:،2:97الكويت،العددحسن فييم، قصة األنتروبولوجيا،فصول في تاريخ عمم اإلنسان،عالم المعرفة، ( 1(  
.:23حسن فييم، المرجع السابق، ص ( 2(  
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عبارة عن كيان كمي وظيفي متكامل يماثل الكائن الحي، فال يمكن فيم دور من 

 .(1)حد أعضائو إال في ضوء عالقتو بباقي األعضاء األدوار أل

عمى باعتبار الزواج من النظم االجتماعية النابعة من ثقافة المجتمع، والذي يعمل    

نجاب األطفال وبالتالي  تحقيق غاية من غايات الوجود اإلنساني، وىو تكوين أسرة وا 

عديل طرأ عمى الزواج تحقيق رغبات نفسية ومادية، وتأخر سن الزواج ما ىو إال ت

كنظام اجتماعي ليخدم التغير الذي عرفو المجتمع واألسرة والفتاة التي أصبحت ال 

تتزوج إال بعد تحصيل الشيادة الجامعية والعمل، ولكن بما أن الزواج كان ولفترة ليست 

بالبعيدة يتم في سن مبكرة لمفتى كما لمفتاة، فالزواج المبكر حضي بقيمة عالية في 

وصيانة لمشاب والشابة من الوقوع في الفتنة  تقد الشعبي، فيو عصمة من الزللالمع

; "من -صمى اهلل عميو وسمم-واإلغواء، وكثيرا ما نستند في رأينا ىذا إلى قول الرسول

، فتأخر الزواج ىو (2)استطاع منكم الباءة فميتزوج، فإنو أغض لمبصر وأحصن لمفرج"

كان الزواج في نظره ىو غاية كل شاب سواء طالما رفو المجتمع لعتغير اجتماعي 

يمكن تفسير ىذا التأخر في سن الزواج وعالقتو بالمتغيرات رجل أو امرأة، فكيف 

 االجتماعية األخرى والفئات االجتماعية األخرى.

                                                           
.:23نفس المرجع، ص ( 1( 

 

، المرأة والمجتمع المعاصر، الدار المصرية السعودية لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، سامية الساعاتي ( 2(  

.283، ص3117  
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تناولنا ظاىرة تأخر الزواج من وجية نظر بنائية وظيفية، أين حاولنا التعرف عمى    

غيرات الوظيفية والبنائية في المجتمع عمى الشاب وتأخر الزواج والعكس، كيفية تأثير الت

لذلك حاولنا فيم التغير الحاصل في سن الزواج من خالل التغيرات التي عرفتيا األسرة 

بصفة عامة من حيث البنية والوظيفة وطبيعة األدوار التي اكتسبيا الشباب )شاب أو 

 شابة( في ظل كل ىذه التغيرات.

ن بين األسباب التي جعمتنا نعتمد في دراستنا عمى النظرية البنائية الوظيفية في وم   

ن الزواج عند الشباب في المجتمع الحضري ستفسير المظاىر المتعمقة بظاىرة تأخر 

ىو ما تضمنتو النظرية البنائية الوظيفية من مبادئ وأسس ساعدت عمى فيم وتفسير 

 مبادئ فيما يمي;اىرة في ميدانيا وتتمخص ىذه الظال

*يتكون المجتمع من أجزاء ووحدات تختمف بعضيا عن بعض، وعمى الرغم من 

 اختالفيا إال أنيا مترابطة ومتساندة.

*المجتمع يمكن تحميمو تحميال بنيويا وظيفيا إلى أجزاء أولية لكل جزء الدور الذي 

 يؤديو في البنية ككل.

ية ىي أجزاء متكاممة، كل جزء يكمل *األجزاء التي تحمل إلييا الظاىرة االجتماع

 اآلخر 
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وأي تغيير يطرأ عمى أحد األجزاء البد أن ينعكس عمى بقية األجزاء األخرى وبالتالي 

 يحدث ما يسمى بالتغير االجتماعي.

 *الوظائف التي يؤدييا المجتمع وأفراده ىي إلشباع حاجاتيم المختمفة.

الييكمية لممجتمع، فالنظام القيمي ىو الذي *وجود نظام قيمي أو معياري يسير البنى 

يحدد المواقع واألدوار ألفراد المجتمع، كما أنو يحدد أساليب التعامل واالتصال بين 

 األفراد ونوعية العالقات في المجتمع الواحد.

 

 مبدأ بارسونز حول النظرية البنائية الوظيفية:

لمتعمق في فيم ظاىرة تأخر الزواج وتفسيرىا من خالل الحياة االجتماعية لعينة    

 البحث فقد اعتمدنا عمى مبدأ بارسونز حول النظرية البنائية الوظيفية.

ييرىم االمبدأ الذي يرى الحياة االجتماعية من خالل أفكار البشر، وخاصة من خالل مع

مقبولة اجتماعيا والتي يستخدميا البشر في تقرير وقيميم، "والمعايير ىي تمك القواعد ال

أفعاليم، أما القيم فأفضل وصف ليا أنيا ما يعتقده البشر كما يجب أن تكون عميو 

واعتمدنا عمى ىذا المبدأ خالل دراستنا  (1)الحياة، وليا األثر في تحديد أفعال البشر"

 الزواج.لتأخر الزواج من خالل أفكار وقيم الشباب وتأثيره عمى سن 

                                                           
.43لظاىرة ارتفاع سن الزواج لخريجات الجامعة، المرجع السابق، ص روبولوجيةثحورية بودليو، مقاربة ان ( 1(  
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تأخر الزواج من خالل وجية نظر لعن األسباب الذاتية، في البحث  انطمقناكما أننا 

بارسونز حول الفعل االجتماعي، أي أن كل النظريات االجتماعية حول الفعل 

"النظرة الطوعية لمعقل" حيث أنو ينظر لمبشر  االجتماعي تتجو حول ما أسماه بارسونز

لتحقيق وبين وسائل مختمفة  عمى أنيم يقومون باالختيار والمفاضمة بين أىداف مختمفة

ىذه األىداف، وعميو فقد وضع بارسونز نموذجا لمعقل اإلنساني الذي يتكون أوال من 

لشاب كعينة لمدراسة، االنسان الفاعل، وىنا لدينا في بحثنا ىذا االنسان الفاعل ىو ا

ثانيا نطاق األىداف والغايات التي تختمف في الترتيب من شاب آلخر أو من فتاة 

ألخرى، والمفاضمة بين مختمف ىذه األىداف )التعميم، العمل، البحث عن االستقالل 

المادي والبحث عن شريك الحياة والزواج، وغيرىا من الغايات(، باإلضافة إلى الوسائل 

تحقيق ىذه الغايات، وفي كل ىذه الحاالت يمكن اعتبار الشاب كفاعل الممكنة ل

نما الختيار و االاجتماعي في حالة  مفاضمة، باعتبار ىذا االختيار ال يتم في الفراغ وا 

اب جزء من مجتمع ووسط بيئة مكونة من عدة مؤسسات وأفراد وعوامل بباعتبار الش

 الختيارات المتاحة.منيا ومعنوية، ىي التي تحدد اثقافية، مادية 

 النظرية البنائية الوظيفية ونظام الزواج واألسرة:

تعد تحميالت االتجاه البنائي الوظيفي من أحدث التحميالت التي تناولت وظائف    

الزواج واألسرة في المجتمع الصناعي الحديث، وبحثت في التكامل بين ىذا النظام 
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السوسيولوجي بو كنظام اجتماعي مع ىذا فاالىتمام  (1)والنظم االجتماعية األخرى 

ال  ،االتجاه الذي يرى أن المجتمع في تنافسو مع المجتمعات األخرى ومع الطبيعة

من خالل أنشطيم المتنوعة بوظائفيم االجتماعية يستطيع الحياة إال إذا قام أعضاؤه 

ناسبة، عمى وأن يمارس كل جزء من البناء ما يتالءم مع الوظيفة الم ،(2)بطريقة منسقة 

أساس أن النظرية الوظيفية البنائية تقوم عمى أن كل بناء اجتماعي يتكون من مجموعة 

من األنساق اإليكولوجية، االقتصادية، القرابية والسياسية المرتبطة بعضيا ببعض 

 لتحقيق التكامل.

راد ولعل من أىم من درس نسق الزواج واألسرة في إطار النظرية البنائية الوظيفية،    

كر المسممات التي تضمنيا ننكميف براون ممثل المدرسة اإلنجميزية، "فالبنائية الوظيفية 

التوازن  فاق أو اإلجماع وحل محمو مفيوم النسق الذي عمى افتراضر نموذج ال

واالستقرار يتضمن بعض المحددات التي توضح فيم التغير االجتماعي"، "فاألسرة 

نظام تندمج في نظم فرعية ال يتسنى فيميا دون الرجوع نسبة "لبارسونز" ىي بمثابة بال

إلى النظام الشامل وفيم السموك اإلنساني البد أن يكون من خالل تحميمنا بدون 

 المعايير والقيم في

                                                           
مطباعة والنشر، اإلسكندرية، لروبولوجية االجتماعية، دار الوفاء ثفاتن الشريف، األسرة والقرابة، دراسة االن ( 1(  

.55، ص3116  
.36نفس المرجع، ص ( 2( 
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األفعال "فيي الركيزة األساسية في المجتمع وأي تغير أو خمل يطرأ عمى ىذا البناء 

 يؤثر 

 كانت في السابق.في المجتمع وال يؤدي وظيفتو كما 

إن نظام الزواج عندما استطاع التوافق مع الظروف المتغيرة ومتطمباتيا طور    

كان فيو تصورات جديدة لما يجب أن يكون عميو، فمن المؤكد أنو في الوقت الذي 

وظروف مجتمعة، أصبح الشكل التقميدي لمنظام بخصائصو نمطا ظير ألسباب عممية 

ر استجابة لمتغيرات، ليبدأ في الظيور نمطا جديدا أكثر لنفس األسباب والظروف أكث

 (1)تكيفا بما لو من خصائص بنائية وظيفية تتماشى ومستمزمات العصر ومتطمبات 

، أرجعوا :2وألن عمماء الوظيفية المحدثين ومن بينيم ىيربرت سينمر منتصف القرن 

ة في المجتمع وليس أسباب اختالف أشكال الزواج وأنماط األسرة إلى الظروف السائد

التطوري، واتجيوا في تفسيراتيم وتحميالتيم  لدرجة تطوره رفضوا بطبيعة الحال االتجاه

من أبنية التي تنظر لممجتمع عمى أنو كائن عضوي يتكون إلى النظرية الوظيفية 

مترابطة في وحدة عمبة ذات أجزاء متساندة بحيث أن أي تغيير يحدث في أي جزء 

غيرات في الكائن العضوي وتعد األسرة التي تتأسس كيدف من أىداف منيا يؤدي إلى ت

 .(2)ممجتمع ككل لالزواج، أحد تمك األجزاء أو األبنية المكونة 

                                                           
.92ص-91، ص3117المعرفة الجامعية، مصر، سيد عبد العاطي وآخرون، األسرة والمجتمع، دار  ( 1( 

 

.44سابق، صالمرجع الفاتن الشريف،  ( 2( 
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وتجد الوظيفية البنائية في مؤسسة الزواج مركبا تنظيميا ووظيفيا لمواجية الحاجة    

باستمرار تعويض الفاقد في العضوية االجتماعية، وينطوي عمى االتجاه  المجتمعية

المراكز االجتماعية  فسالفيزيقي لألعضاء الجدد ورعايتيم وحمايتيم ووضعيم في ن

أربعة وىي اإلنجاب، رعاية وحماية رئيسية عند البموغ والنضج وعميو فوظائف الزواج ال

    التنشئة االجتماعية. و ل األعضاء الجدد داخل نطاق الزواج، اإلحال

    

 

 

 

 



 

 

  

 الفصل األول:
واقع تأخر الزواج في  

 المجتمع الحضري.
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 تمهيد:

عدة تغيرات ىامة في مختمف مجاالتو والتي أثرت بدورىا  الجزائريشيد المجتمع    

عمى نمط الحياة االجتماعية بصفة عامة وعمى الزواج بصفة خاصة، حيث أصبح ىذا 

 األخير يخضع لمعايير وقوانين المجتمع لبناء النوع اإلنساني.

 سن، لكن ىناك بعض األفراد ال يولون اىتماميم ليذاالوأصبحت ىناك قوانين في    

السن وىذا نظرا لظروفيم الخاصة وىذا ما أدى إلى انتشار ظاىرة تأخر الزواج وعمى 

 في ىذا الفصل المخصص لواقع تأخر الزواج في المجتمع الحضري. ارتأيناىذا 
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 نظرة ومفهوم الشباب للزواج:-1

 ،ىناكالزواج ىو الوسيمة الوحيدة لضمان االستقرار داخل العائمة وكذلك المجتمع    

م المجتمعات المتحضرة، والتي ترى في الزواج مؤسسة ظاالتجاىات السائدة في مع

إضافة إلى ىذا الزواج نظاما  ،اجتماعية يستطيع الرجل والمرأة من خالليا العيش معا

، يمكن القول أيضا أنو بداية في حياة اإلنسانية اإلييا فرضو اهلل تعالى وجعمو أساس

اجتماعية واقتصادية متحركة تتحدد وظيفيا بأطر المجتمع وطروقو التاريخية  عالقات
وليذا قد أولت الديانات السماوية أىمية كبيرة لمزواج والسيما اإلسالم الذي اعتبر  (1)

الزواج نصف الدين، وىذا ما لو من تأثيرات عمى الفرد والمجتمع عمى حد سواء، 

و ومتشبع بثقافة واحدة، رغم التحوالت والتغيرات والمجتمع الجزائري عامة متمسك بدين

التي طرأت عميو، فيناك بعض القيم التي الزالت مترسخة في أعماقو، وباعتبار الزواج 

 ن ثقافة المجتمع.عمن النظم االجتماعية الناجمة 

كبيرة لدى الشباب الجزائري، بغض النظر عمى الظروف فالزواج يحظى بأىمية    

شيا، وىذا ما الحظناه من خالل دراستنا الميدانية التي حاولنا من الصعبة التي يعي

خالليا معرفة كيف ينظر الشباب إلى الزواج؟ أي ماىي أىمية الزواج بالنسبة لمشباب؟ 

 لمزواج من وجية نظرىم؟  ىو مفيوم الزواج بالنسبة ليم؟ وماىي الدوافع األساسيةوما 

                                                           
  )1 .81إحسان محمد حسن، العائمة القرابة والزواج، المرجع السابق، ص( 
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جابوا أنو "إكمال نصف الدين"، "مرضاة اهلل"، وما الحظناه ىو أن معظم المبحوثين أ   

"، وىذا يدل عمى أن شبابنا يعرفون بأىمية -صمى اهلل عميو وسمم-"اقتداء بسنة الرسول

اجتماعي  األخالق والتربية ويرون أن الدين ىو األساس وعميو فإن الزواج ىو "نظام

نة األنبياء والمرسمين يتصف بقدر من االستمرار واالمتثال لممعايير االجتماعية وىو س

فيو ظاىرة  (1)شرعو اهلل لعباده من عيد آدم عميو السالم إلى اآلن وحتى يوم القيامة"

مقدسة أو عمى أنو "نظام إليي خمقو اهلل وأثبتتو الشرائع السماوية والكتب المقدسة 

صمى اهلل عميو -فيو يتمثل في طاعة أمر اهلل والرسول (2)كأساس الحياة اإلنسانية"

ذلك برغبة الفرد في إكمال نصف الدين وأيضا لتحصين الفرج وحماية ويكون  -وسمم

إجابة بعض  الفتنة والشيوات وكما جاء في غض البصر واجتناباألعراض مع 

م الوقوع في المبحوثين "الزواج لو أىمية كبيرة عند الرجل مثال إبعاده عن الزنا وعد

الحرام واالبتعاد عن المحرمات"، إن رغبة األفراد في إكمال نصف الدين وبعض 

المبحوثين يرون أن "الزواج أساس تكوين األسرة، توفير االستقرار في المجتمع، 

والحفاظ عمى النوع البشري، والوسيمة الوحيدة إلنجاب األطفال" بمعنى أن "الزواج ىو 

ودواميا في إنجاب الذرية وىو حجر األساس والدعامة الكبرى  وسيمة الستمرار الحياة

ن استقرار المجتمع وتوازنو يرتكز في أساسو عمى  ،(3)قوم عمييا بناء األسرة"تالتي  وا 

التي ىي جماعة اجتماعية نظامية تتكون استقرار الخمية األولى المكونة لو وىي األسرة 
                                                           

.75، ص4002، 8معن خميل عمر، عمم اجتماع األسرة، دار الشروق لمنشر والتوزيع، األردن، ط ( 1(  

.868، ص4084، 8رابح درواش، عمم االجتماع العائمة، دار الكتاب الحديث، القاىرة، ط ( 2(
  

.86، ص8997إبراىيم دعبس، األسرة في التراث الديني واالجتماعي، دار المعارف، مصر،  ،ريبيمحمد  ( 3(  
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عن نفسو واألسرة التي يقودىا لتوفير  من رجل وامرأة. وبفضمو يصبح الشباب مسؤوال

احتياجاتيا ومتطمباتو، وأنو يكسب الفرد مكانة اجتماعية وقيمة داخل مجتمعو، وأنو 

سبيل لمخروج من الضغوطات التي تفرضيا العائمة والمجتمع معا عمى العزاب، حيث 

من  أصبحت الفتاة العازبة ترى نفسيا عبئ عمى العائمة وأنيا أقل قيمة من غيرىا

ت "بأن الفتاة في انتظار نالفتيات المتزوجات وىنا يقول الدكتور مصطفى بوتنفوش

مستمر الحتالل مكانو اجتماعية ثابتة وبما أن المرأة في مجتمعنا وجدت لكي تتزوج 

وكذلك اإلنجاب  وتنجب األطفال لزوجيا، فيي إذن ال تأخذ مكانتيا إال بعد "الزواج

وليذا فإن أىمية الزواج بالنسبة لممبحوثين  (1)األخير" خاصة ألن مجدىا يكمن في ىذا

يكمن في تأسيس األسرة، مكانة اجتماعية، إنجاب األوالد وبعض آخر يرى أن الزواج 

شباع الرغبات الغريزية وأنو السبيل الوحيد والمجال الشرعي لمممارسة  "استقرار نفسي وا 

دائما يسعى طف واألمان فنجده اإلنسان في حاجة دائمة إلى العالجنسية" بمعنى أن 

كما يسمح الزواج لمشباب بتحقيق الذات وتأكيدىا والبحث عن  ،إلى تحقيق الزواج

 .إثبات اليوية وذلك باالنفصال عن األسرة وتشكيل عائمة جديدة

ومما سبق يمكن القول بأن نظرة الشباب حول الزواج تختمف من فرد آلخر إال أن    

ىناك دوافع رئيسية وآراء مشتركة لمزواج ىي نفسيا عند معظم أفراد المجتمع ذكورا 

ناثا وميما كانت نوعية مراكزىم االجتماعية، وبالرغم من أىميتو إال أنيم يفضمون  وا 

                                                           
.24مصطفى بوتنفوشنت، المرجع السابق، ص ( 1( 
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ضافة إلى ذلك ، باإل3ضحو الحقا في الجدول رقم الزواج في سن متأخر وىذا ما سنو 

تغيرات نظرة المرأة لمزواج ليست بتمك األىمية التي كانت من قبل حيث أصبح الزواج 

 آخر شيء تفكر فيو، وىذا ما يوضحو الجدول التالي:

 : ترتيب األولويات حسب رأي المبحوثين.01جدول رقم ال

 الترتيب حسب 
 األولويات     
 الجنس

 المجموع 03المرتبة  04المرتبة  08المرتبة 
 تكرارات
 ك

النسبة 
 المئوية%

 تكرارات
 ك

النسبة 
 المئوية%

 تكرارات
 ك

النسبة 
 المئوية%

 تكرارات
 ك

النسبة 
 المئوية%

 
 ذكور

 78 78 62,28 33 88,10 06 43,73 84 تعميم
 78 78 00 00 38,20 86 61,63 37 عمل
 78 78 37,36 81 76,10 49 05,12 02 زواج

 
 إناث

 29 29 40,20 80 81,36 09 68,49 30 تعميم
 29 29 44,27 88 79,86 49 81,36 09 عمل
 29 29 75,82 41 44,22 88 40,28 80 زواج

  

أعاله أن الزواج آخر األولويات، وأن المرتبة األولى التي من خالل الجدول نالحظ    

%، وأما المرتبة الثانية 61,63اختارىا المبحوثين الذكور ىي العمل قدرت النسبة 

% وأما 62,65ب % وأما المرتبة الثالثة فكانت التعميم 76,1الزواج وقدرت نسبتو 

% والمرتبة 68,48ب بتيا ة األولى كانت لمتعميم وقدرت نسبالنسبة لإلناث فالمرتب

وعميو  ،%75,82% وآخر مرتبة ىي الزواج بنسبة 79,86العمل بنسبة الثانية كانت 

ين اتيمكن القول أن أولى اىتمام الذكور ىو العمل بينما اإلناث التعميم أولى اىتمام
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قيمة اجتماعية وضمانا اجتماعيا ثم  نألنو يعطيي عمى تعميمين ناليوم تحرص نفي

ير حنموااالستقالل االقتصادي وفي ىذا الصدد يقول  نالعمل الذي يحقق لي هيأتي بعد

لمرأة إلى الجامعات لمدراسة فييا أدى إلى إطالة عمر عزوبتيا مسعودي "دخول ا

أبعد زمنيا عن تكوين أسرة، كما أن دخول المرأة سوق العمل ف وقصر من عمر زواجيا

الذي أرجى  ،ثقافيا واجتماعيا من قبل مجتمعنابشكل متزايد ىي في سن الزواج المحدد 

فكرة الزواج عندىا بداية دخوليا إلى سوق العمل إلى أجل بعيد إضافة إلى فعالية 

وعميو فيي تفضل الزواج في سن ما  ،(1)حركات تحرر المرأة ومطالبتيا بخروج المرأة"

 .03ول رقم سنة وىذا ما سنوضحو الحقا في الجد 30-47بين 

 

 

 

 

 

 

                                                           
جتماع، جامعةتغيرات عادات الزواج في األسرة الجزائرية، أطروحة الماجستير، معيد عمم االموانحير مسعودي،  ( 1(  

.33، ص4004الجزائر،   
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 الشباب والسن المناسب للزواج:-2

يختمف سن الزواج من مجتمع إلى آخر وفقا لممعايير االجتماعية والثقافية والدينية    

السائدة كما أن القوانين الوضعية يمكن أن تساىم في تحديد السن المناسب لمزواج وقد 

ئر وذلك عية نظرة خاصة الزواج، فمقد تغير سن الزواج في الجزاوانين الوضكانت لمق

أثر التحوالت الحسية التي شيدىا المجتمع حيث تغير عما كان عميو في السنوات 

الفعل االجتماعي والتفاعل االجتماعي التي  السابقة وذلك بفعل التحوالت في أنماط

تشكل العالقات االجتماعية المنظمة التي ىي جوىر البناء االجتماعي، ويتضمن ذلك 

في القيم والمعايير وقواعد السموك الضابطة ألنماط  كل أشكال التحول التي تحدث

لتغير أنو التبدل الجوىري ا" Mooreالتفاعل بين األفراد، مثال ذلك تعرف ولبرت مور 

االجتماعية، أي في أنماط الفعل االجتماعي بما في ذلك النتائج المرتبطة  في األبنية

كما تنعكس في التغيرات التي تطرأ عمى القيم والمعايير والمنتجات  بيذا التبدل

خضع لتغيرات عديدة عبر تاريخ البشرية وىو بذلك يستجيب فسن الزواج  (1)الثقافية"

 لطبيعة الحياة االجتماعية واالقتصادية لإلنسان.

 

                                                           
عمر برامو، التغير االجتماعي المخطط أو التنظيم االجتماعي الموجو في الجزائر، دراسة نظرية وميدانية  ( 1(  

.86، ص8916-8917عمم االجتماع، جامعة الجزائر،  بالساحل الشرقي لوالية جيجل، لنيل دكتوراه، معيد  
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بموغ لجنسين وسن اللدى افسن الزواج يعتبر عامل ميم "وىو سن البموغ الطبيعي    

الذي تستمد منيا كل المجتمع  فيو مرتبط بثقافة ،(1)تأثر بعوامل المناخ والبيئة"ي

المبادئ والقيم المرتبطة بو باإلضافة إلى ذلك ىو سن يسمح فيو الرجل والمرأة بالزواج 

وعميو فإن عامل السن قد تغير بتغير نظرة الشباب لمزواج وىذا ما توضحو معطيات 

( حيث أصبح الشباب ييتمون بالعمل 08الحياة، الجدول رقم )سابقة حول أولويات 

فسن الزواج يعتبر مؤشر من مؤشرات تغير سموكيات الزواج بعد  ،والفتاة تيتم بالتعميم

أن ارتبط سن الزواج لمفتاة في الماضي بسن البموغ ومدى تحمل المسؤوليات العائمية 

مرية ا نود معرفة في أي مرحمة عومن بحثنا ىذ ،والزوجية والتدابير المنزلية خاصة

   ر واإلناث؟و يفضل الشباب الزواج؟ وما ىو سن الزواج بالنسبة لمذك

 : أفضل مرحلة عمرية للزواج.02جدول رقم ال

               
 الجنس             

 أفضل 
 مرحمة عمرية لمزواج

 المجموع إناث ذكور
 تكرارات

 ك
 النسبة المئوية

% 
 تكرارات

 ك
النسبة 
 المئوية
% 

 تكرارات
 ك

 النسبة المئوية
% 

 %09 09 80,40 87 5,12 02 سنة 40أقل من 
 %49 49 34,50 86 47,70 83 47إلى  40
 %68 68 77,80 45 66,66 32 30إلى  47

 %08 08 04 08 - - 30أكثر من 

                                                           
تربية العائمية العربية ووظائفيا، دراسة ميدانية لواقع العائمة، سوريا، الوزارة الثقافيةالمحمد صفوح األخرس،  ( 1(  

.857، ص8956واإلرشاد القومي، دمشق،   
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 %800 800 800 29 800 78 المجموع

ناث، أعمى نسبة     يتضح من خالل ىذا الجدول مجموعة من أفراد العينة ذكور وا 

سنة، وأعمى  30إلى  47% تؤكد أن أفضل مرحمة عمرية لمزواج ىي ما بين 68وىي 

 ،%77,8%، واإلناث ب 66,66نسبة كذلك في ىذه إجابة مثمتيا فئة الذكور ب 

% من أفراد العينة 49ي نسبة وىي يوجد فرق بين الذكور واإلناث، ومن ثم تمييا ثان

ناث يفضمون مرحمة عمرية لمزواج في سن ما بين  سنة، ومن ثم تمييا  30-47ذكور وا 

ناث يرون أفضل مرحمة عمرية لمزواج أقل من 9نسبة   40% من أفراد العينة ذكور وا 

 سنة. 30% من اإلناث التي تفضل الزواج أكثر من 8وىي سنة وآخر نسبة 

خالل ىذه المعطيات أن األغمبية الساحقة من أفراد العينة يفضمون  نستنتج منف   

الوقت المناسب فيو وىو سن نضج مردودية العمل،  ،سنة 30إلى  47الزواج في سن 

لمزواج بالنسبة لمذكور واإلناث الذين يعتمدون عمى جيودىم الخاصة لجمع ما يكف 

عداد السكن لمزواج، وباإلضافة إلى ذلك  "أن الزواج في ىذه المرحمة يتم من المال وا 

بكل سيولة خصوصا إذا انتيى من الدراسة وتحصل عمى عمل وأتم الخدمة 

سنة، بالنظر إلى  30ل إلى ارتفاع أي ما بين ميفإن سن الزواج ي ، وعميو(1)الوطنية"

 األعباء االقتصادية التي يتمقاىا الشباب مقبمين عمى الزواج.

                                                           
.844السابق، ص، المرجع ؟مصطفى بوتفنوشنت، الزواج والشباب الجزائري إلى أين ( 1(  
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والظروف المعيشية التي يعيشيا الشباب يتعذر عميو إنجاز متطمبات األسرة وأىميا    

، السكن المالئم، إال بعدما يقضي فترة طويمة في العمل من أجل توفير ىذا المطمب

ذكور و)ىذا ما فالعامل االقتصادي يعتبر من أىم العوامل التي تؤثر في سن زواج ال

تصادية( وأما ما يخص فئة اإلناث فين يفضمن كذلك سنوضحو الحقا في الظروف االق

ترى سامية الساعاتي أن ىناك سنة، ففي ىذا الصدد  30إلى  47الزواج في سن 

نتيجة مباشرة لتحرر المرأة وتعميميا وانشغاليا أال وىي تأخر سنيا عن الزواج وىذا 

لكن المرأة المتعممة  ،ظرة المجتمع لممرأة التي تتزوج في سن مرتفع نسبياراجع لتغيرات ن

تعميما عاليا تواجو بعض المشكالت فيي ال تتخرج من الجامعة قبل سن الثانية 

 .(1)والعشرين، وأن كل سنة من التأخير تقمل من فرص زواجيا"

من المعروف أن سن الزواج يبدأ بعد النضج البيولوجي بقميل أو بكثير، تبعا    

 لظروف 

ما نشاىده في الفترة األخيرة تقدم سن الزواج، المقبل عمى الزواج، لكن  الشخص

سنة وىذا ما جاء في معطيات الجدول  30-47فأصبحت الفتاة تفضل الزواج في سن 

% نتيجة التغيرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية والمحمية 77,8(، بنسبة 04رقم )

دراسة مع خاصة في المناطق الحضرية ألسباب عدة منيا التحاق معظم الشباب بال

أن السن عند "  طول مدة التعميم ثم تمييا ضرورة فترة االستقرار المادي فترى وليام غود
                                                           

،8918، االختيار لمزواج والتغير االجتماعي، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر، بيروت، سامية الساعاتي ( 1(  

.886ص  



 

47 
 

 عية متطورة، وىذا راجع إلى تحرر األفرادصنيالزواج مرتفع كمما كانت ىناك مرحمة ت

فضال عن ذلك انتشار  ،(1)من القيود االجتماعية التي كان يفرضيا األىل عمى أبنائيم"

قيم الحرية الفردية في اختيار شريك الحياة وتأخر سن الزواج إلى غاية توفير 

 اإلمكانيات المادية الكافية.

ن سن الزواج يختمف من شخص إلى آخر فيو يخضع لتغيرات عديدة إوبالتالي    

ادية لمفرد، عبر تاريخ البشرية، وىو بذلك يستجيب لطبيعة الحياة االجتماعية واالقتص

في ارتفاع مستمر عند كال الجنسين  وىذا ما الحظناه من خالل الجدول أن سن الزواج

فنستنتج من خالل بحثنا الذي قمنا بو حول السن المفضل لمزواج وطرحنا السؤال لمفئة 

ناث من مختمف المستويات أكدت  20-81ين العمرية ما ب سنة الشباب ذكور وا 

سنة بنسبة  30-47نة البحث أن السن المفضل لمزواج ىو دراستنا الميدانية مع عي

ناث وعميو إن كمما ارتفع المستوى الت % من68 ارتفع سن عميمي، أفراد العينة ذكور وا 

الزواج حسب رأي المبحوثين ليصل حدود الثالثين سنة وعميو فإن ىذا السن تكون 

 سيساعدىا عمى إنشاء أسرة.الفتاة قد انتيت دراستيا وبدأت مشوارىا الميني الذي 

 

 

 
                                                           

.44، ص8918محمود حسن، األسرة ومشكالتيا، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر، بيروت، لبنان،  ( 1(  
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 تأخر الزواج في المجتمع الحضري:-3

أصبحت ظاىرة تأخر الزواج في المجتمع الحضري من أىم المشكالت االجتماعية،    

كل المجتمعات بنسب متفاوتة تمس الفرد والمجتمع،  فيي ظاىرة خطيرة ومنتشرة تعرفيا

 اب.فتأخر الزواج مرتبطة بالعديد من الظروف واألسب

إن األوضاع االجتماعية واالقتصادية والمادية التي يمر بيا المجتمع الجزائري عامة    

لعدم قدرتو والمجتمع الحضري خاصة ىي ما تجعل الشاب يبتعد عن فكرة الزواج 

 توفير متطمبات ىذا األخير، وبالتالي يصل بيم إلى سن متأخر لمزواج.

 الجزائري الحضري.تأخر الزواج عند الشباب في المجتمع 

 : تأخر الزواج عند الشباب.03جدول رقم ال

 النسبة المئوية )%( تكرارات )ك( تأخر الزواج عند الشباب
 25 25 نعم
 73 73 ال

 800 800 المجموع
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أفراد العينة ال يعتبرون % من 73يتضح من خالل الجدول أن أعمى نسبة ىي    

أفراد العينة يعتبرون أنفسيم متأخرين عن  % من25أنفسيم متأخرين عن الزواج وأما 

 الزواج.

فنستنتج أن النسب متقاربة بين المبحوثين الذين أجابوا بنعم وال وىذا ما سنتطرق    

يح وتفسير نتائجو المتعمقة بتأخر الزواج عند الشباب في لتوض 02إليو في الجدول رقم 

 المجتمع الحضري.

 باب حسب الجنس والسن.: تأخر الزواج عند الش04جدول رقم ال

تأخر 
 الزواج

عند 
 الشباب

 
 السن

 المجموع إناث ذكور
تكرارات 
 )ك(

 النسبة
 % المئوية

تكرارات 
 )ك(

 النسبة
 المئوية%

 تكرارات
 )ك(

 النسبة
 المئوية %

 
 نعم-8

 06 06 1,4 02 3,94 04 47إلى أقل  81
 85 85 42,7 84 9,1 07 30إلى أقل  47
 83 83 80,4 07 87,69 01 37إلى أقل  30
 88 88 6,8 03 87,69 01 20إلى أقل  37
 25 25 29 42 27,8 43 نعم-8المجموع 

 
 ال-4
 

 43 43 41,6 82 85,67 09 47إلى أقل  81
 89 89 84,42 06 47,29 83 30إلى أقل  47
 80 80 80,4 07 9,1 07 37إلى أقل  30
 08 08 - - 8,96 08 20إلى أقل  37
 73 73 78 47 72,90 41 ال-4المجموع 

 800 800 800 29 800 78 المجموع العام
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ناث ال يعتبرون 73يتضح من خالل الجدول أعمى نسبة     % من أفراد العينة ذكور وا 

-47الحظ أن الذكور الذين يتراوح أعمارىم ما بين المأنفسيم متأخرين عن الزواج و 

نسبة  % ومن ثم تمييا47,29عن الزواج بنسبة سنة ال يعتبرون أنفسيم متأخرين  30

سنة ال يعتبرون أنفسيم متأخرين  47-81% من ذكور تتراوح أعمارىم ما بين 85,67

متأخرين عن الزواج  % من ذكور ال يعتبرون أنفسيم9,1عن الزواج، وأيضا نسبة 

م % من ذكور تتراوح أعمارى8,96سنة وأما النسبة  37-30تتراوح أعمارىم ما بين 

سنة ال يعتبرون أنفسيم متأخرين عن الزواج وأما ما يخص فئة اإلناث  37-20

 47-81% حيث تتراوح أعمارىن 41المواتي ال يعتبرن أنفسين متأخرات عن الزواج 

 % من اإلناث ال يعتبرن أنفسين متأخرات عن الزواج، المواتي84,42سنة وأما نسبة 

% من إناث ال تعتبرن 80,4ثم تمييا نسبة ومن سنة،  30إلى أقل 47تتراوح أعمارىن 

سنة، وأما بالنسبة ألفراد  37إلى أقل  30أنفسين متأخرات عن الزواج تتراوح أعمارىن 

% من الذكور واإلناث وأعمى 25ن أنفسيم متأخرين عن الزواج العينة الذين يعتبرو 

أخرين عن % من الذكور واإلناث الذين يعتبرون أنفسيم مت85جابة اإلنسبة في ىذه 

% من الذكور 83سنة ومن ثم تمييا نسبة  30إلى أقل  47الزواج في السن ما بين 

سنة  37إلى أقل  30واإلناث الذين يعتبرون أنفسيم متأخرين عن الزواج في السن 

ناث الذين تتراوح أعمارىم ما بين 88ومن ثم تمييا نسبة  إلى أقل  37% من ذكور وا 
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 47إلى أقل  81ألفراد العينة الذين تتراوح أعمارىم % من ا6سنة وآخر نسبة ىي  20

سنة ىم أيضا يرون أنفسيم متأخرين عن الزواج وعميو نستنتج أن النسب متقاربة جدا 

الحرية الفردية واختيار شريك الحياة وباإلضافة إلى ذلك أن إلى انتشار قيم وىذا راجع 

سنة ىذا  20و 30نيم ما بين المبحوثين الذين يعتبرون أنفسيم متأخرين عن الزواج س

تأخر راجع إلى العوامل االقتصادية واالجتماعية والثقافية وكذلك عامل االختيار 

المواتي يعتبرن أنفسين متأخرين عن الزواج في سن الزواجي وأما ما يخص فئة اإلناث 

ة وحدة األسرة بالمركز ئيسر  ةسنة فتؤكد الدكتورة كريم 20-37سنة وما بين  47-30

ومي لمدراسات االجتماعية والجنائية بمصر "بأن الزواج متغير الظروف االجتماعية الق

تصل إليو الفتاة دون  ذيعني السن اليوالتطور الزمني لممجتمع، فتأخر الزواج عادة 

 السائد والمتعارف عميو وسط أسرتيا وكل مجتمع يحدد سن الزواجسن الزواج مقارنة بال

وليذا فإن تأخر الزواج غير  (1)ولذلك تأخر الزواج يختمف من الريف إلى الحضر"

نما مرتبط بالظروف التي يعيشيا الشباب وحسب المستوى مرتبط  بالسن محدد وا 

المعيشي، فالشباب ال يستطيع أن يتزوج إال أن يكون صاحب مال ومال وافر، 

 مب منو.ال يستطيع أن يوفر ما يط ديثافالشباب المتخرج ح

 

 
                                                           

،8الرحمن حضر، العالقات والمشكالت األسرية، دار الفكر، مصر، طنادية حسن، أبو سكينة، منال عبد  ( 1(  

.842، ص4088  
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 تأخر الزواج عند الشباب حسب المهنة.

 : تأخر الزواج عند الشباب حسب المهنة.05جدول رقم ال

تأخر 
 الزواج

عند 
 الشباب

 
 المينة

 المجموع إناث ذكور
تكرارات 
 )ك(

 النسبة
 المئوية %

تكرارات 
 )ك(

 النسبة
 المئوية%

 تكرارات
 )ك(

 النسبة
 المئوية %

 
 نعم-8

 88 88 82,31 05 5,12 02 طالب )ة(
 42 42 80,40 07 35,47 89 عامل )ة(
 82 82 44,27 88 7,11 03 بدون عمل

 29 29 26,90 43 70,95 46 نعم-8المجموع 
 
 ال-4
 

 48 48 41,60 82 83,53 05 طالب )ة(
 42 42 86,33 01 38,2 86 عامل )ة(
 06 06 1,86 02 3,9 04 بدون عمل

 78 78 73,8 46 29,03 47 ال-4المجموع 
 800 800 800 29 800 78 المجموع العام

   

% من األفراد العينة إناث وذكور 78يتضح من خالل الجدول أعمى نسبة ىي  

باختالف المينة ال يعتبرون أنفسيم متأخرين عن الزواج حيث أن فئة العمال بمغت 

% من أفراد العينة سواء بالنسبة لمذكور أو 48% وتمييا فئة الطالب بنسبة 42نسبتيم 
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% من أفراد العينة 6لزواج، وثم تمييا نسبة اإلناث ال يعتبرون أنفسيم متأخرين عن ا

ناث بدون عمل ال يعتبرون أنفسيم متأخرين عن الزواج، وأما بالنسبة لمذين  ذكور وا 

% ففي ىذه اإلجابة مثمتيا 29يعتبرون أنفسيم متأخرين عن الزواج بمغت النسبة ب 

ناث % من األفراد العينة ذك82% وتمييا بدون العمل بنسبة 42فئة العمال ب  ور وا 

% من الطالب ذكور 88متأخرين عن الزواج وآخر نسبة ىي ل يعتبرون أنفسيم 

ناث يعتبرون أنفسيم متأخرين عن الزواج وىذا راجع إلى انتشار القيم الفردية وغياب  وا 

دور األسرة في تكوين شخصية الفرد، فاألسرة تغيرت عمى ما كانت عميو وتغيرت 

أن معظم  86ا وىذا ما سنوضحو الحقا في الجدول رقم وظيفة أفرادىا بتغير نوع أسرتي

ناث، 18المبحوثين يعيشون في أسر تربوية وذلك بنسبة  % من األفراد العينة ذكور وا 

القيم الفردية التي تركز عمى حاجات الفاعمين االجتماعيين فيي ساعدت عمى انتشار 

ية واالستقاللية في بغض النظر عن الحاجات الجماعية. فالفتاة أصبحت تتمتع بالحر 

االستقاللية كل القيم  (، فتجاوزت08التعميم والعمل وىذا ما يوضحو الجدول رقم )

راجع إلى تأزم األوضاع الجمعية لتغير قيم الزواج والمبادئ، فتأخر الزواج عند الشباب 

ضافة إلى ذلك فإن الدراسة تعتبر من العوامل التي تؤخر  االجتماعية واالقتصادية وا 

لزواج لدى الشباب في مجتمعنا خصوصا بالنسبة لمفتاة حيث يعتبر إقباليا عمى سن ا

اليوم "فالفتاة  ،متابعة التعميم من بين األسباب المؤدية إلى ارتفاع سن الزواج لدييا

تحرص عمى تعميميا ألنو يعطييا قيمة اجتماعية وضمانا اجتماعيا ثم يأتي بعده العمل 
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وعميو أن المرأة العاممة أصبحت ال تفكر في  (1)"قتصاديالذي يحقق ليا االستقالل اال

الذي يوضح بأن  07السن وىذا ما نجده في الجدول رقم الزواج عمى الرغم من تقدم 

خروج  وأن ،%38,2متأخرات عن الزواج وذلك بنسبة  العامالت ال يعتبرن أنفسين

المرأة لمعمل من مظاىر التحول الثقافي الذي مس المجتمع وىو خروج المرأة لمعمل ال 

نما يتعدى إلى اآلثار المصاحبة  يقف عند حد االستقالل االقتصادي نسبيا لممرأة وا 

الستقالليا االقتصادي نسبيا، حيث يتوفر لممرأة العاممة صفات المبادرة اإليجابية فتكون 

جية الصراع وحمو بإعادة تشكيل أدوارىا االجتماعية وبالتالي فيي تغير قادرة عمى موا

من شكل أدوارىا االجتماعية وأما بالنسبة لمرجل فغالبا ما يرفض الزواج قبل إنياء 

دراستو الجامعية ىذا من جية ومن جية أخرى نجده يرفض فكرة الزواج قبل الحصول 

 عمى تحقيق طموحاتو.عمى منصب عمل يضمن بو دخال مناسبا يساعده 

 الطموحات المستقبلية وتـأخر الزواج:

 ىل ىناك عالقة بين طموحات الشاب المستقبمية وتأخر الزواج؟ ىذا ما نود معرفتو   

 فالجدول التالي يوضح، ىل الزواج يحد من الحرية؟

   : الزواج وحرية المبحوثين.06جدول رقم ال

 الجنس               
 ىل تعتقد أن

 ؟الزواج يحد من حريتك

 المجموع إناث ذكور
 % ك % ك % ك

                                                           
.24، ص 4004سناء الخولي، األسرة والحياة العائمية، دار المعرفة الجامعية، مصر، (  1(  
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 27 27 73,06 46 35,47 89 نعم
 77 77 26,92 43 64,57 34 ال

 800 800 800 29 800 78 المجموع
 

% من األفراد العينة 77يتضح من خالل الجدول أن النسب متقاربة جدا وذلك أن    

ناث أن الزواج ال يحد من حريتيم عمى عكس  % من األفراد العينة ذكور 27ذكور وا 

ناث يرون أن الزواج يحد من حريتيم ونالحظ أن نسبة الذكور الذين يرون أن الزواج  وا 

اإلناث يرون أن الزواج يحد من حريتيم % وأما 64,57ال يحد من حريتيم ب 

% وىذا راجع إلى أن الفتاة ترفض الزواج نتيجة لرغبتيا في إكمال تعميميا 73,06

 وخروجيا لمعمل.

   : الزواج والطموحات المستقبلية.07جدول رقم ال

 الجنس               
 ىل تعتبر

 الزواج عائق أمام
 طموحاتك المستقبمية؟ 

 المجموع إناث ذكور
 % ك % ك % ك

 87 87 86,3 01 83,5 05 نعم
 76 76 78 47 60,1 38 ال

 49 49 34,5 86 47,7 83 نوعا ما 
 800 800 800 29 800 78 المجموع
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ناث أن 76يتضح من خالل الجدول أن أعمى نسبة ىي     % من أفراد العينة ذكور وا 

% من أفراد العينة 49الطموحات المستقبمية ال تعتبر عائقا عمى الزواج ومن ثم تمييا 

ناث أجابوا نوعا ما وبعض آخر  % أجابوا بأن الزواج يعيق أمام طموحاتيم 87ذكور وا 

الزواج ال يعتبر عائقا أمام طموحاتيم ومشاريعيم المستقبمية، وعميو نستنتج أن 

وحات المستقبمية بل الذي المستقبمية وأن تأخر الزواج ال عالقة لو بالحرية أو الطم

التي يعيشيا الشباب، يعيق الزواج ىو األسباب واألوضاع االجتماعية واالقتصادية 

 يوضح ذلك.وأيضا المبالغة في اختيار الزوجة أو الزوج فالجدول التالي 

 : مبالغة في اختيار الزوج المثالي.08جدول رقم ال

 الجنس               
 مبالغة في 

 اختيار الزوج المثالي؟

 المجموع إناث ذكور
 % ك % ك % ك

 77 77 29 42 60,1 38 موافق بشدة
 30 30 30,6 87 49,2 87 موافق
 03 03 6,8 03 - - محايد

 03 03 6,8 03 - - معارض بشدة
 09 09 1,4 02 9,1 07 معارض 
 800 800 800 29 800 78 المجموع

 

ناث 77يتضح من خالل الجدول أن أعمى نسبة وىي     % من أفراد العينة ذكور وا 

% من أفراد 30موافقين بشدة بأن ىناك مبالغة في اختيار الزوج المثالي وتمييا نسبة 
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ناث موافقين عمى أن ىناك مبالغة في اختيار الزوج وأما بالنسبة  العينة ذكور وا 

% معارضين فيم يستبعدون المبالغة في 9% وأما بنسبة 3لممحايدين فقدرت النسبة 

ناث معارضين بشدة.3اختيار الزوج، وآخر نسبة وىي   % من األفراد العينة ذكور وا 

ىو ما يؤدي إلى فنستنتج أن ىناك مبالغة في اختيار الزوج المثالي لكال الطرفين و    

تأخر سن الزواج، وذلك أن تصورات الفتاة عن شريك الحياة أي "تختمف النظرة لشريك 

الحياة باختالف المستوى الثقافي والتعميم والمراحل العمرية ومستوى الطموح، وضعية 

 وعالوة عمى ذلك أجاب بعض( 1)الوسط االجتماعي واألسري والميني الذي يتفاعل فيو"

عمى أسباب تأخر الزواج "اختيار الرجل الذي يممك  49مى السؤال رقم المبحوثين ع

العمل والمسكن"، فينا أن الفتاة تفضل الزواج برجل لديو العمل المناسب والسكن 

أجاب "عدم وجود المرأة المثالية" فالشباب اليوم لم يعد يطمب من الخاص وبعض آخر 

بإمكانو السير في إجراءات الزواج أىمو اختيار زوجة لو حيث أصبح مؤىال لذلك إذ 

واختيار شريكة حياتو "وىذا وفقا لممقاييس الجديدة التي عرفتيا عممية االختيار لمزواج 

والمتمثمة في الحب المتبادل بين الطرفين، البحث عن األمن االقتصادي، المنزل 

وضع اجتماعي أحسن من الوضع الذي كان يعيشو كل المستقر، الوصول إلى 

ومع العمم أن الفتاة ىي األخرى أصبح ليا الحق في اإلدالء برأييا في مسألة  (2)"طرف

زواجيا فيي أصبحت تختار شريكا لحياتيا، وعالوة عمى ذلك فإن تصورات أسرة 

                                                           
.846نادية حسن، أبو سكينة، منال عبد الرحمن، العالقات والمشكالت األسرية، المرجع السابق، ص ( 1(  

.75ت، الزواج والشباب الجزائري، المرجع السابق، صنمصطفى بوتفنوش ( 2(  
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الشباب والفتاة عن شريك الحياة المستقبمي، فقد تضع بعض األسر شروط تعجيزية 

ىناك عوامل  باإلضافة عمى ذلك فإنعمى الزوج وتتمثل تمك بمستوى مادي وتعميمي، و 

 أخرى ساىمت بتأخر الزواج فسوف نتطرق إلييا في الفصل الثاني.

 

 خالصة:

من خالل ما سبق وعمى ضوء ما درسنا في ىذا الفصل والذي يتمثل في واقع تأخر    

الزواج في المجتمع الحضري، فنستنتج أن معظم المبحوثين يفضمون الزواج في مرحمة 

وال يعتبر أنيم متأخرين عن  ،سنة، وىذا السن مناسب ليم 30-47بين ما عمرية 

الزواج، وىذا نظرا لمتغيرات العميقة والجذرية التي حدثت في مجتمعنا منيا التغيرات 

االقتصادية واالجتماعية في المجتمعات الحضرية، وىذا ما يجعل ظاىرة تأخر الزواج 

ىي التي ساعدت في انتشارىا، فسوف  متفشية في المجتمع، وىذا نظرا لعدة عوامل

   نتطرق إلييا في الفصل الثاني. 
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 الفصل الثاني:
عوامل تأخر الزواج وأسبابه 

 في المجتمع الحضري.
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 تمهيد:

يتفق معظم عمماء االجتماع عمى أن ظاىرة تأخر الزواج في المجتمع الحضري    

في تفشييا بين فتيات وشباب المجتمع وراءىا العديد من األسباب التي ساىمت  تخفي

انعكست نتائجيا عمى اليياكل سباب شاركت في إيجاد عوامل كثيرة، وىذه األ

والمؤسسات االجتماعية واالقتصادية وعمى وجو الخصوص البناء األسري الذي أصبح 

الميادين االقتصادية واالجتماعية مسرحا لبروز بعض الظواىر السمبية في كافة 

والثقافية، وليذا سنتطرق في ىذا الفصل إلى عوامل تأخر الزواج وأسبابو في المجتمع 

 الحضري، ومعرفة اآلثار السمبية ليذه الظاىرة.
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 الظروف االقتصادية واالجتماعية:-1

 انخفاض الدخل وأزمة البطالة:-1-1

تعتبر البطالة مشكمة اقتصادية واجتماعية وىي من الظواىر التي وجو ليا عناية    

خاصة لمدراسة في المجتمع العرفي فيي تعكس وصفا سمبيا لالقتصاد ينعكس بدوره 

العمل بالنسبة لمشركاء عمى الوضع االجتماعي لمعاطمين عن العمل وعميو "إذا كان 

، من خالل العمل أو الوظيفة ونوعيتيا (1)حياة" سوقا فيو بالنسبة لمعامل فيو تاريخ

يتطمع الفرد إلى المستقبل بتفاؤل عكس البطال إذا ميما كان مستواه التعميمي أو 

 جتماعي ىو الذي يثمن قيمة العمل.الثقافي واال

المزرية التي آلت إلييا األسرة الجزائرية بسبب عدم توفير مناصب الشغل فالوضعية    

ن توفر  الشغل فإن الدخل المنخفض ال يكفي لتغطية كل المتطمبات مع غالء وا 

 المعيشة.

 

 

 

 
                                                           

شعدو كريم، العوامل المفسرة لتطور ظاىرة الزواجية في الجزائر، حالة بمدية سيدي بمعباس، مذكرة تخرج لنيل  ( 1(  

.68، ص3102-3102شيادة ماجستير في الديمغرافيا، جامعة وىران،   
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 : كفاية الدخل حسب المبحوثين.90جدول رقم ال

 كفاية
 الدخل
 
 الجنس

  نعم
 ال

 
  تدخر المجموع

شراء قطعة  شراء مسكن الزواج
 أرض

   ال تدخر شراء سيارة

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك
 011 90 82,0 22 9,5 12 0,62 12 - - 0,62 12 02,03 10 ذكر

 011 25 05,8 25 2,0 13 8,0 12 - - - - 01,3 19 إناث

 

% من اإلناث دخمين غير كافي وأما 05,8يتضح من خالل الجدول أن نسبة    

% وأما اإلناث 82,0دخمين غير كافي قدرت نسبتيم ب  بالنسبة لممبحوثين الذكور

% من 8,0% من أجل الزواج و01,3% ويدخرون منيم 31,2دخمين كافي نسبتيم 

من أفراد العينة إناث ال يدخرون، وأما بالنسبة لمذكور الذين  %2,0أجل شراء سيارة و

مسكن  % وشراء02,03% ويدخرون منيم من أجل الزواج 29,2دخميم كافي نسبتيم 

 %.9,5% وأما المبحوثون الذكور ال يدخرون نسبتيم 0,62وشراء سيارة بنفس النسبة 

بين االختيارات وىذا راجع إلى نالحظ من خالل الجدول أن النسب انقسمت    

التغيرات االجتماعية واالقتصادية والتي أدت بدورىا إلى تغير القيم لدى الشباب وليذا 

وليذا يمتنع عن الزواج تقاضاه ال يتحمل مصاريف الزفاف فإن الدخل المتواضع الذي ي

مادام غير قادر ماديا، فإن تدىور الوضعية االجتماعية من خالل الفقر الذي مس 



63 
 

وتدىور القدرة الشرائية شريحة واسعة من المجتمع، وىذا من خالل تقمص سوق العمل 

بيت مع تدىور وعالوة عمى ذلك فقد نجد بعض من الشباب يساىمون في مصروف ال

الوضع العائمي وغالء المعيشة وكثرة المتطمبات وليذا في بحثنا سنتطرق إلى الوضعية 

 المينية لألب واألم، وكذلك مساىمة الشباب في مصروف البيت.

 : الوضعية المهنية لألب حسب المبحوثين.19جدول رقمال

 الجنس               
 الوضعية

 المينية لألب 

 المجموع إناث ذكور
 % ك % ك % ك

 35 35 21,80 09 30,29 02 عامل
 00 00 03,32 18 5,61 19 بطال

 20 20 25,69 30 25,33 31 متقاعد 
 05 05 02,21 10 32,92 03 متوفي
 011 011 011 25 011 90 المجموع

 

ناث 20يتضح من خالل الجدول أن أعمى نسبة ىي     % من أفراد العينة ذكور وا 

البطالين المقدرة  وأما نسبة %35آباؤىم متقاعدين وتمييا نسبة عمال المقدرة ب 

، فنستنتج أن العدد نسبة من أفراد العينة آباؤىم متوفين % ىي5% وأما نسبة 00ب

ين وىذا يرجع بالسمب خاصة عمى الذكور ألنيم الكبير من األفراد العينة آباؤىم متقاعد

سيكونون مطالبين بالمساىمة في مصاريف األسرة خصوصا نعمم أن المتقاعدين ينقص 

 راتبيم الشيري وىذا ما يجعميم يعانون من المصاريف وغالء المعيشة.
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 : الوضعية المهنية لألم حسب المبحوثين.11جدول رقم ال

 الجنس               
 الوضعية

 مالمينية لأل 

 المجموع إناث ذكور
 % ك % ك % ك

 19 19 6,31 12 0,51 10 عاممة
 05 05 60,82 21 08,91 25 ماكثة في البيت
 15 15 8,03 12 00,61 18 متقاعدة 
 10 10 2,01 13 5,61 19 متوفية
 011 011 011 25 011 90 المجموع

  

ناث 05يتضح من خالل الجدول أن أعمى نسبة ىي     % من األفراد العينة ذكور وا 

% 5تقول أن األم ماكثة في البيت وأما بالنسبة لممرتبة الثانية أميات متقاعدات بنسبة 

ناث األم متوفية وآخر نسبة وىي األم عاممة التي 0وأما  % من أفراد العينة ذكور وا 

 %.9قدرت النسبة ب 

مبحوثين ماكثات في البيت وىذا راجع أميات التج من خالل الجدول أن معظم فنستن   

 لخصوصية المجتمع الذي أجريت فيو الدراسة.
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 المساهمة في مصروف البيت:

 : مساهمة المبحوثين في المصروف.11جدول رقم ال

 الجنس            
 
 المساىمة  

 المجموع إناث ذكور
 تكرارات
 ك

 تكرارات
% 

 تكرارات
 ك

 تكرارات
% 

 تكرارات
 ك

 تكرارات
% 

 
 نعم

 39 39 6,31 12 20,31 30 ربع 
 08 08 03,31 18 05,81 01 نصف
 12 12 - - 0,61 2 الكل

 99 99 05,81 25 20,21 08 ال
 011 011 011 25 011 90 المجموع

 

ناث 99يتضح من خالل الجدول أن أعمى نسبة ىي     % من األفراد العينة ذكور وا 

% من األفراد العينة ذكور 29ال يساىمون في مصروف البيت ومن ثم تمييا نسبة 

ناث يساىمون بمصروف البيت وعميو فإن مساىمة الذكور  بربع المصروف قدرت ب وا 

صروف، وأما لمذين يساىمون % من الذكور يساىمون بنصف الم05% وأما 20,31

% وأما بالنسبة لإلناث المواتي يساىمن في 0,6بمصروف الكل قدرت نسبتيم 

% 03,3% بحيث يساىمن بنصف المصروف 31,2مصروف البيت قدرت ب 

 % من اإلناث يساىمن بربع المصروف.6,3و
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يو فنستنتج أن ىناك بعض المبحوثين يساىمون في البيت وذلك بنسب متقاربة وعم   

 أن 

عمى الزواج وذلك بسبب انخفاض دخل ىذه المساىمة تؤثر عمى الشباب المقبمين 

( وغالء المعيشة 15% )جدول رقم 82,0كافي بنسبة المبحوثين، أي دخميم غير 

 ،01وخصوصا أن غالبية المبحوثين متقاعدين كما ىو موضح في الجدول رقم 

البيت باإلضافة لمصاريفيم فيكونون ىم المسؤولون عمى المساىمة في مصاريف 

 ،ما يؤدي إلى تأخر الزواجالخاصة، ومنو ال يمكن لمشباب االدخار من الدخل وىذا 

كذلك فيما يخص اإلناث فنجد أنين يساىمن في مصاريف البيت وذلك لشعورىن 

بالمسؤولية ولذلك فين ال يمكنين الزواج والتخمي عن العائمة وذلك بسبب األوضاع 

 االقتصادية التي تمر بيا األسرة.

   : دور العمل في تأخر الزواج حسب المبحوثين.11جدول رقم ال

             
 الجنس            
 دور العمل 

 في تأخر الزواج

 المجموع إناث ذكور
 تكرارات
 ك

 النسبة المئوية
% 

 تكرارات
 ك

النسبة 
 المئوية
% 

 تكرارات
 ك

النسبة 
 المئوية
% 

 29 29 23,51 30 20 32 موافقين بشدة 
 28 28 23,01 08 25,31 33 موافق 
 18 18 6,31 12 12 13 محايد

 12 12 12 13 13 10 معارض بشدة
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 01 01 03,31 18 0,61 12 معارض
 011 011 011 25 011 90 المجموع

 

ناث موافقين 60تضح من خالل الجدول أن أعمى نسبة ي    % من أفراد العينة ذكور وا 

ناث 02بأن ظروف العمل ساىمت بتأخر الزواج، وأما  % من المبحوثين سواء ذكور وا 

 % محايدين.8معارضين و

العامل االقتصادي لو تأثير في ارتفاع مستوى الدخل لمفرد والمعيشة  وعميو فإن   

إلى تحول بعض سمع الكماليات إلى سمع أساسية مثل ارتفاع  بشكل عام، ما أدى

تكاليف الزواج التي أصبحت ضرورة أساسية لتكوين الحياة األسرية من ذلك غالء 

بالمباىاة الزائدة مثل إقامتيا في فنادق الميور واالحتفاالت التي غالبا ما تتصف 

 والمبالغة مثل التأثيث المنزلي والمالبس وغيرىا من الكماليات.
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 غالء المهور:-1-1

يعد المير شرط أساسي النعقاد الزواج، ونظرا لتبني العديد من العائالت الجزائرية    

شروطا مكمفة جدا لمزواج جعل العديد من الشباب ال يستطيع تحقيق الشروط التي 

أصبحت صعبة وضربا من الخيال في ظل ارتفاع األسعار مما يجعل العديد من ىؤالء 

يؤجمو إلى غاية توفير تمك األموال الالزمة لتحقيق الشباب يبتعد عن فكرة الزواج أو 

رغبة في الزواج، فبعدما كان المير رمزا لعممية تكوين األسرة أصبح اليوم مصدر 

 اضطيادي اجتماعي واقتصادي، وىذا ما نستنتج لنا من خالل نتائج الجدول الموالي.

 : دور المهر في تأخر الزواج حسب الجنس.11جدول رقم ال

 الجنس            
 دور المير

 في تأخر الزواج 

 المجموع إناث ذكور
 تكرارات
 ك

 تكرارات
% 

 تكرارات
 ك

 تكرارات
% 

 تكرارات
 ك

 تكرارات
% 

 02 02 63 21 88,01 22 نعم
 03 03 03 18 00,61 18 ال

 02 02 18 12 30,91 00 نوعا ما 
 011 011 011 25 011 90 المجموع
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ناث 02ىي  يتضح من خالل الجدول أن أعمى نسبة    % من أفراد العينة ذكور وا 

% من أفراد العينة ذكور 02يرون أن المير لو دور في تأخر الزواج وثم تمييا النسبة 

ناث يرون أن مير البنت   لو دور في تأخر الزواج.وا 

 وبالتالي نستنتج أن تقريبا كل العينة قالت نعم وعميو فإن المير عامل من عوامل   

تأخر الزواج "األولياء اليوم أصبحوا يطالبون بو كأنيم يتاجرون ببناتيم والمرأة نجدىا 

ىي األخرى كي تكون أحسن من صديقاتيا رغم حصوليا أحيانا في ىذه المسألة تسعى 

يو فإن ارتفاع الميور سبب من أسباب تأخر الشباب عن وعم (1)"عمى شيادات عميا

في المجتمعات اإلسالمية، حيث يكون الزواج وخاصة أن المير يمثل أىمية كبيرة 

المير رمزا لعممية تكوين الخاليا االجتماعية من خالل الشاب والفتاة، وأصبح يشكل 

 مصدر ضغط 

أن يوفرىا فمعظم أفراد  يستطيععمى عاتق الشباب، ونحن نعمم أن الفرد العادي ال 

% 82,0المجتمع يعاني من انخفاض في مستوى دخمو أي دخميم غير كافي بنسبة 

( وعالوة عمى ذلك فإن المستوى المعيشي الذي يعيشو الشباب دخل 15)الجدول رقم 

في ىذا الصدد "ىن يظن أن المغاالة في الميور  االبن محمد قوليفي تأخر الزواج 

من قيمتيا خاصة بعدما تجد من حوليا من تعطي لممرأة قيمة لكي أرى أنيا تضعف 

الفتيات جمعتين حياة زوجية سعيدة، بينما ال تزال ىي في انتظار العريس ذي القدرات 

                                                           
.82الزواج والشباب، المرجع السابق، صمصطفى بوتفنوشنت، دراسة اجتماعية (  1(  
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نظر أن تدر الربح المادية تحولت الفتاة إلى سمطة ي المالية المرتفعة أن ىذه النظرة

مغاالة في الميور تجعل الفتاة بدون الزواج، ولو وليذا مع ىذه ال (1)الكثير من زواجيا"

% مقابل 60قالت نوعا ما بين نعم و ال فتصبح النتائج قمنا بتقسيم النسبة التي 

 من أسباب تأخر الزواج عند الشباب. %، وبالتالي أن المير سبب05

 أزمة السكن:-1-1

يعتبر المسكن مشكل اجتماعي تفاقم مع مرور الوقت الحالي حتى أصبح يشكل    

سبب في ارتفاع سن الزواج، حيث أن معظم الشباب يفضمون العيش مستقمين عن 

األىل بعد الزواج وذلك تفاديا لممشاكل العائمية ىذا من جية ومن جية أخرى ضيق 

عمى الزواج بعيدا عن األىل فالجدول المقبمين  المساكن الجزائرية يفرض عمى األبناء

 التالي يوضح عدد الغرف لممبحوثين. 

 : عدد الغرف حسب المبحوثين.11جدول رقم ال

  عدد      
الغرف       

 الجنس

 المجموع 02-08 00-02 16-01 19-10 13-12

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 011 90 0,6 2 - - 9,5 2 20,3 05 25,01 39 ذكور

 011 25 - - - - 01,31 9 23,6 30 28,52 32 إناث

 

                                                           
 آيت مولود يسمينة، تقدير الذات وعالقتو بظيور السموك العدواني عند النساء المتأخرات في سن الزواج، مذكرة (1)

 .002، ص3103-3100لنيل شيادة ماجستير في عمم النفس العيادي، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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غرف  2يتضح من خالل الجدول أن أعمى نسبة المساكن المكونة من غرفتين إلى    

% من األفراد العينة ذكور 20,39% من األفراد العينة الذكور، تمييا النسبة 25.0ىي 

% من األفراد العينة مساكنيم 0,6غرف، تمييا النسبة  0إلى  9مساكنيم مكونة من 

مساكنيم  % من األفراد العينة9,5غرف وفي آخر النسبة ىي  (08-02)مكونة من 

غرف وأما ما يخص اإلناث فقد كانت أعمى نسبة لمسكن المكون  (01-6)مكونة من 

% وأما المرتبة الثانية فقد كانت لمسكن 28,52من غرفتين إلى أربعة غرف ب 

% 01,3% في آخر النسبة قدرت ب 23,68وقدرت ب  غرف (0-9)المتكون من 

( غرف، وعميو نستنتج 01-6من أفراد العينة إناث المواتي يسكن في سكن مكون من )

( 2-3عدد غرفو ما بين ) أن أغمبية المبحوثين يسكنون في مسكن ضيق الذي تتراوح

أن نوع األسرة يسكنون فييا ليا دور في التأثير عمى ظاىرة  غرف وباإلضافة إلى ذلك

تأخر الزواج، فاألسرة التقميدية ىي األسرة الممتدة "وىي مركبة يضم أكثر من جيمين، 

وتشمل اآلباء واألبناء واألحفاد وىؤالء يقيمون في مكان واحد، وفي مسكن واحد، قد 

آخرين يشاركون حياة اجتماعية واحدة تحت رئاسة األب األكبر يضم أعمام وأقارب 

وىذا نوع من األسرة يتميز بتجمع أفرادىا  (1)ويكون في أغمب األحيان ىو الجد"

 عالقات اجتماعية متينة مع وجود ضوابط اجتماعية لمسموك داخل األسرة وخارجيا

بطة الزواج، فاألسرة التقميدية ىي التي تمنح وكذلك تجمع بينيم رابطة الدم أكثر من را

                                                           
(1) Addi, (L.,), les mutations de la société algérienne, famille et lien sociale dans  
L’Algérie contemporaine, éd, la découverte, Paris, 1999, p 43. 
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المكانة والدور لمفرد فييا وفي المجتمع وأما األسرة النووية ىي تمك األسرة التي تتكون 

في مكان واحد. وىذا النوع من  من الزوج والزوجة وأبنائيما غير المتزوجين، ويقيمون

ي عرفيا المجتمع، خاصة االجتماعية واالقتصادية التاألسرة ظير في ظل التغيرات 

ن ىذا النوع من األسرة أصبح منتشرا بكثير وىذا ما  حركة التمدن أو التحضر وا 

 يوضحو الجدول التالي نوع األسرة حسب المبحوثين. 

 : نوع األسرة حسب المبحوثين.11جدول رقم ال

 الجنس            
 

 نوع األسرة

 المجموع إناث ذكور
 تكرارات
 ك

 تكرارات
% 

 تكرارات
 ك

 تكرارات
% 

 تكرارات
 ك

 تكرارات
% 

 60 60 50,6 29 01,8 28 نووية 
 05 05 6,3 12 35,2 09 ممتدة
 011 011 011 25 011 90 المجموع

 

% من األفراد العينة ذكور 60وعميو يتضح من خالل الجدول أن أعمى نسبة ىي    

ناث يعيشون في أسرة نووية أي األسرة الحديثة  النوع الثاني أسرة ممتدة قدرت وأما وا 

ناث في ىذا النوع ب   %.05النسبة من األفراد العينة ذكور وا 

من خالل قراءة الجدول يتضح لنا أن كل األفراد أصبحوا يكونون أسرىم بعيدا عن    

بيت العائمة الكبيرة، وكأن االنفصال عن العائمة الكبيرة أصبح ضرورة حتمية في رأييم، 
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بالشعور باالستقاللية واالبتعاد عن بيت العائمة يغنييم عن  وذلك رغبة منيم

التصادمات التي يمكن أن تحدث بين األفراد وبذلك يقممون من عدد المشاكل التي 

، ألن الشباب مع ىذا يمكن وقوعيا، وىذا ما ساىم في تفاقم ظاىرة تأخر الزواج

اني منيا مجتمعنا أزمة السكن التي يعالتفكير في الحصول عمى سكن خاص في ظل 

 الجزائري وكذلك ضيق مساكنيا وىذا ما يوضحو لنا من خالل نتائج الجدول الموالي.

 : نوع السكن حسب المبحوثين.11جدول رقم ال

 الجنس            
 
 سكننوع ال  

 المجموع إناث ذكور
 تكرارات
 ك

 تكرارات
% 

 تكرارات
 ك

 تكرارات
% 

 تكرارات
 ك

 تكرارات
% 

 30 30 33,29 00 05,8 01 فيال
 20 20 38,92 02 29,2 06 شقة 

 28 28 90,13 39 20,3 30 بيت تقميدي
 13 13 - - 2,5 13 بيت قصديري
 011 011 011 25 011 90 المجموع

 

بيت تقميدي حيث مثمت يتضح لنا من خالل الجدول أن أعمى نسبة كانت لالختيار    

ناث، وأما بالنسبة لالختيار الذي جاء في % من األفراد العينة من ذكور 28نسبة  وا 

%، وأما بالنسبة 20المرتبة الثانية فقد كانت شقة وقد قدرت النسبة عند الذكور واإلناث 
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ناث وفي آخر 30لالختيار الثالث فيال فكانت النسبة  % من األفراد العينة ذكور وا 

 .% من األفراد العينة يسكنون في بيت قصديري3النسبة 

فيتضح من خالل الجدول أن أغمبية المبحوثين يسكنون في بيوت تقميدية، فنستنتج    

أن مشكل السكن غير معيق لمشباب من أجل الزواج خصوصا أن البيوت التقميدية 

األسرة عدد أفرادىا فيمكن لمشاب إذا بيوت كبيرة وذات غرف عديدة، حتى إن كانت 

فة أو البناء في أعمى البيت لكن شباب قرر الزواج أن يجد الحل بحصولو عمى غر 

مع العائمة من قريب أو بعيد، بحيث أنيم يفضمون السكن اليوم تغيرت نظرتيم لممسكن 

وتجنب المشاكل مع األسرة وأما بالنسبة لوحدىم لكي يكونون مستقرين نفسيا واجتماعيا 

ده الجدول ومعروف أن عدد شقق صغيرة وىذا ما يؤك لمشباب الذين يسكنون في الشقة

تأخر الزواج متعمقة بالسكن وىذا بسبب الضيق وأما فينا يتبين لنا أن مشكمة  09رقم 

بالنسبة لممبحوثات المواتي يسكن في البيت التقميدي وفي الشقة فقد يؤدي بين ذلك إلى 

وأما المواتي يسكن في فيال االجتماعي الخروج لمعمل محاولة منين تحسين الوضع 

الزواج يعود إلى صعوبة إيجاد الفتاة لمشاب الذي من نفس مستواىا  مشكمة تأخرفنجد 

خاصة في ظل تفاقم أزمة السكن وأما بالنسبة لمشباب الذين يسكنون في البيوت 

 القصديرية فينا نرى 

 أن المشكمة متعمقة بالسكن.

 : طبيعة السكن عند المبحوثين.11جدول رقم ال
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 الجنس            
 
 سكنال طبيعة 

 المجموع إناث ذكور
 تكرارات
 ك

 تكرارات
% 

 تكرارات
 ك

 تكرارات
% 

 تكرارات
 ك

 تكرارات
% 

 02 02 02,2 10 02,0 10 مأجور 
 63 63 62,0 20 61,2 20 وظيفي 
 19 19 13 10 9,5 12 ممك العائمة
 011 011 011 25 011 90 المجموع

 

من خالل الجدول التالي طبيعة المسكن بالنسبة لممبحوثين أعمى نسبة ب يتضح ف   

ناث أن السكن ممك لمعائمة ويميو السكن مأجور بنسبة 63 % من األفراد العينة ذكور وا 

ناث وأما السكن الوظيفي جاء بنسبة 02 % في كال 9% من األفراد العينة ذكور وا 

 الجنسين.

المبحوثين مستقرين من ناحية السكن واليعانون من وعميو نستنتج أن معظم أسر    

 مشكل إيجار أو غيرىا التي قد تزيد من المشاكل عمى الشباب المقبمين عمى الزواج.
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 التعميم:-1-1

يعتبر التعميم أحد المقومات األساسية في حياة المجتمعات الحديثة سواء كانت    

 متقدمة 

أو متخمفة والدليل ما تخصصو بمدان العالم من ميزانيات كبيرة ومتزايدة لتطوير مناىجو 

ومسائمو وتحسن مردوده عمى كل المستويات االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرىا 

فإن تراجع األمية والتمدرس المتقدم يؤثر عمى نموذج الحياة  (1)من أجل حياة أفضل 

ين االعتبار أىمية تمدرس أبنائيم الذي يؤدي إلى تراجع الزواج أين يأخذ األولياء بع

أن أولويات الحياة عند  10وىذا ما يوضحو الجدول رقم  (2)بسبب طول فترة التعميم 

%، والزواج في آخر اىتماماتيم، فالدراسة تجعل الفتى 80,35بنسبة  الفتاة ىي التعميم

                                                           
.22، ص0568، الجزائر، أفريل، 12حسين كواش، التعميم في الريف الجزائري، مجمة عمم االجتماع، العدد ( 1(  

، 3112-3113دليمة كواش، العوامل االقتصادية واالجتماعية لمعنوسة، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر،  ( 2(  

.21ص  
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الجامعي ليس ليم ىم إال النجاح والحصول عمى أعمى الدرجات  دخولالوالفتاة حتى 

ثم يجدون أنفسيم في مواجية الحياة فمو فرضنا أن الفتاة قد أكممت دراستيا بدون زواج 

وأخذت الشيادات العميا فكم يصبح عمرىا بعد أن تعدت سن الزواج، كما أن ىناك 

واعتباره مانعا لتحقيق  الكثير من الفتيات ورغبة منين يرفضن الزواج المبكر

مع غياب تجارب ناجحة ممكنة لمجميع بين  طموحاتين في الحياة الخاصة وخصوصا

الدراسة والزواج وليذا سنتطرق إليو في دراستنا الميدانية حول التعميم والزواج. وعميو 

الجدول التالي سيوضح رغبة الفتاة في إكمال تعميميا العالي يقمل من فرصيا في 

 الزواج.

  : رغبة الفتاة في إكمال تعميمها يقمل من فرصتها في الزواج.10جدول رقم ال

 الجنس                      
 إكمال                  

 تعميم الفتاة يقمل                       
 من فرصتيا في الزواج

 المجموع إناث ذكور
 تكرارات
 ك

 النسبة
 المئوية%

 تكرارات
 ك

 النسبة
 %المئوية

 تكرارات
 ك

 النسبة
 المئوية%

 05 05 08,23 16 30,90 00 موافقين بشدة 
 26 26 25 08 22,02 33 موافق 
 05 05 02,2 10 32,92 03 محايد

 19 19 8,0 12 2,53 13 معارض بشدة
 00 00 02,2 10 0,62 12 معارض
 011 011 011 25 011 90 المجموع
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ناث 26يتضح لنا من خالل الجدول أن أعمى نسبة وىي     % من أفراد العينة ذكور وا 

موافقين عمى أن رغبة الفتاة في إكمال تعميميا يقمل من فرصتيا في الزواج نالحظ أن 

% من أفراد 05%، وأما النسبة 22,02% وأما الذكور 25اإلناث موافقين بنسبة 

ناث  ن إكمال تعمييما العالي يقمل من فرصتيا في الزواج موافقين بشدة بأالعينة ذكور وا 

ناث 00وبعض آخر محايدين بنفس النسبة، وتمييا النسبة  % من أفراد العينة ذكور وا 

وال يرون بأن رغبة الفتاة في إكمال تعميميا يقمل من فرصتيا في الزواج وآخر نسبة 

لدى الزواج  ي تؤخر% معارضين بشدة، وعميو نستنتج بأن الدراسة من العوامل الت9

الفتاة فإقباليا عمى متابعة التعميم من األسباب المؤدية إلى ارتفاع سن الزواج لدييا. 

يقمل وأما بالنسبة لمذكور فالجدول التالي يوضح رغبة الشباب في إكمال تعميمو العالي 

 من فرصتو في الزواج.

  من فرصته في الزواج.: رغبة الشباب في إكمال تعميمه العالي يقمل 19جدول رقم ال

 الجنس                      
 إكمال                  

 تعميم الشاب يقمل                       
 من فرصتو في الزواج

 المجموع إناث ذكور
 تكرارات
 ك

 النسبة 
 المئوية%

 تكرارات
 ك

 النسبة 
 %المئوية

 تكرارات
 ك

 النسبة 
 المئوية%

 03 03 01,3 19 02,0 10 موافقين بشدة 
 06 06 02,2 10 30,8 00 موافق 
 06 06 03,8 18 32,92 03 محايد

 32 32 23,0 08 09,0 16 معارض بشدة
 36 36 21,8 09 39,9 02 معارض
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 011 011 011 25 011 90 المجموع

 

ناث 36يتضح من خالل الجدول أن أعمى نسبة ىي     % من أفراد العينة ذكور وا 

الذين يرون أن رغبة الشباب في إكمال تعميمو ال يقمل من فرصتو في الزواج فيم 

ناث معارضين بشدة32معارضين وتمييا النسبة  ، من ثم % من أفراد العينة ذكور وا 

موافقين بأن رغبة ين وفي نفس النسبة % من أفراد العينة محايد06تمييا نسبة وىي 

% موافقين 03الشباب في إكمال تعميمو يقمل من فرصتو في الزواج، وآخر نسبة ىي 

 يقمل من فرصتو الزواج.بشدة بأن التعميم 

بأن التعميم يؤثر عمى  31والجدول رقم  05الجدولين رقم نستنتج من خالل ىذين ف   

لجامعية عادة ال تفارق الدراسة إال قبل سن الثالثين ا الفتاة أكثر من الشباب، فالطالبة

من عمرىا وىو سن متأخر في الزواج، باإلضافة إلى ىذا تضطر بعضين عمى 

االنتظار إلى غاية الحصول عمى وظيفة مناسبة ىذا ما يؤدي إلى ارتفاع أعمارىن 

 وقمة فرصتين لمزواج.

إلى كما أن تعميم البنات يولد انشقاق جديد يفتح لين الطريق في تفضيل الدخول    

سوق العمل "فقد ارتفع سن الزواج وخاصة في المناطق الحضرية، ألن أعداد كبيرة من 

الشباب يمتحقون بالتعميم بمراحمو المختمفة، وتستغرق بعض أنواع التعميم سنوات عديدة 
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، بمعنى أن الفتاة اليوم (1)االستقرار المادي واالستعداد لمزواج"بد أن تتوالىا فترة من ال

أصبحت حريصة عمى تعميميا وذلك عمى إصرارىا عمى استكمال تعميميا وخروجيا 

% من أفراد 80,33فكانت أولى نسبة التعميم  10لمعمل وىذا ما يوضحو الجدول رقم 

التعميم لو تأثير واضح عمى  العينة إناث، ومن ىذا المنطمق يمكننا القول أن انتشار

الفتاة فأصبحت ال تستطيع الزواج إال بعد إتمام الدراسة من ثم الحصول عمى عمل 

فالعمل يقمل من وعميو فإن عمل المرأة قد يكون لو تأثير في قرار زواجيا، مناسب، 

وزوجيا، كما أن خروج المرأة إلى العمل واختالطيا بالرجال  اعتمادىا عمى أسرتيا

ا إلى التفكير قبل االرتباط بأي شخص كما أدى ذلك إلى توفير فرص االختيار دعاى

   أمام الفتاة في مرحمة عمرية معينة مما قد يؤدي إلى رفض كل من يتقدم ليا.  

 

 التغير االجتماعي وعالقته بتأخر سن الزواج:-1

تيا حتى يعد التغير االجتماعي من السمات التي لزمت اإلنسانية منذ فجر نشأ   

عصرنا الحاضر، لدرجة أصبح التغير معيا إحدى السنن المسّمم بيا، بل والالزمة لبقاء 

اليا لتحقق لدينا الجنس البشري، والدالة عمى تفاعل أنماط الحياة عمى اختالف أشك

باستمرار أنماطا وقيما جديدة، يشعر في ظميا األفراد أن حياتيم متجددة، فكممة تغير 

لعربية عمى معنى التحول والتبدل، فتغير الشيء، أي تحول وتبدل تدل في المغة ا

                                                           
.022، ص3113سناء الخولي، أزمة السكن ومشاكل الشباب، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، (  1(  
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في المغة اإلنجميزية يشير إلى معنى االختالف في  changeبغيره، وكذلك مصطمح 

مكن مالحظتو في فترة زمنية معينة. أما سوسيولوجيا فيعرف "جينز بيرج" أي شيء ي

االجتماعي، في الكل، وفي الجزء، التغير االجتماعي "بأنو كل تغير طرأ عمى البناء 

وفي شكل النظام االجتماعي، وليذا فإن األفراد يمارسون أدوارا اجتماعية مختمفة عن 

، كما يعرفو "جي روشي" "بأنو كل (1)ي كانوا يمارسونيا خالل حقبة من الزمن"تمك الت

 في البناء االجتماعي يالحظ في الزمن، ال يكون مؤقتا Transformationتحول 

، ىذا ويعتبره كل (2)سريع الزوال لدى فئات واسعة من المجتمع، ويغير مسار حياتيما"

"التحول الذي يطرأ عمى النظم االجتماعية، وقواعد الضبط  Milsو Gherthمن 

 .(3)التي يتضمنيا البناء االجتماعي في مدة معينة من الزمن"االجتماعي 

وال شك أن المجتمع الجزائري والسيما المجتمع الحضري مر بتغيرات اجتماعية    

 هوتقاليد وخالقية وعاداتاألجتماعية و اال توأو غير مباشرة عمى قيمبصورة مباشرة 

نظمو، إذ يمكن اعتبارىا كعامل من عوامل تغير األسرة الجزائرية والتي تعتبر بدورىا و 

واج عند الشباب وخالل بحثنا الميداني الذي أجريناه، حتما عامل من عوامل تأخر الز 

والذي تم من خاللو استجواب مجموعة من الشباب في مدينة مستغانم حول نوع األسرة 

                                                           
لطيفة طبال، التغير االجتماعي ودوره في تغير القيم االجتماعية، مجمة العموم االجتماعية، العدد الثامن، جوان،  ( 1(  

.201، ص3103  
.201نفس المرجع، ص ( 2(  

، دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر، 0فرد ممسون، ترجمة يحيى مرسي عبد القادر، الشباب في مجتمع متغير، ط ( 3(
  

.99، ص3116اإلسكندرية،   
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يوضح أن أقمية المبحوثين يعيشون في األسرة  08التي ينتمي إلييا، فالجدول رقم 

عند الزواج بالنسبة ، وىذا الجانب يفسر اشتراط البيت المستقل %60النووية بنسبة 

لمفتيات، فترفض عروض الزواج عمى أمل أن يأتي من يوفر ليا المسكن المستقل، 

ونفس الشيء بالنسبة لمذكور الذين يسعون إلى تأمين مسكن قبل التفكير في الزواج، 

ومع الظروف التي تشيدىا البالد من أزمة السكن خاصة في المدن يصبح من 

 ؤدي إلى تأخر الزواج لدى الشباب.الصعب تأمين المسكن مما ي

وباعتبار األسرة ىي المسؤولة عن إعداد األفراد عن طريق التنشئة االجتماعية، -

وآراؤىم عن األفراد الذين فاألفراد الذين ينشؤون في األسر النووية تختمف اتجاىاتيم 

 ينشؤون في 

لى التغير في ، وىذا التغير الذي مس األسر داخل المجتمع أدى إاألسر الممتدة

تصورات األفراد، واألفراد اآلن والشباب عمى الخصوص في ظل ما يشيده المجتمع 

من التغيرات والتصورات وتداخل الثقافات المختمفة، ووسائل التكنولوجيا وغيرىا من 

 العوامل التي أدت إلى التغير االجتماعي.

ثبات     أصبح الشباب يريدون مواكبة العصر والتخمي عن بعض القيم السائدة قديما، وا 

حساسيم باالستقاللية المادية والمعنوية لذلك نرى أن  وجودىم كفاعمين اجتماعيين وا 

معظم الشباب أصبح ييتم بالتعميم العالي والبحث عن العمل عمى حساب الزواج، أي 

، العمل 10وىذا ما يوضحو الجدول رقم ى اىتماماتيم أن ىذا األخير لم يعد من أول
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% ىذا ما 82,20% والتعميم في المرتبة الثانية ب 86,82في المرتبة األولى ب 

%، إذن أصبح 80,33إلناث فأولى اىتماماتين ىو التعميم بنسبة يخص الذكور وأما ا

يفكر في  الشباب بصفة عامة يولون األىمية لمتعميم والعمل، حيث كل منيم أصبح

الرفع من مستواه االقتصادي والثقافي واكتسابو االستقاللية المادية والمكانة االجتماعية 

% 80سنة بنسبة  21-39وتفضل الزواج في مرحمة عمرية ما بين ، التي يطمح ليا

ناث وىذا ما يوضحو الجدول رقم  ، وىذا السن بالنسبة 13من أفراد العينة ذكور وا 

 :ليم، وىذا ما يوضحو الجدول التاليلممبحوثين أمر عادي 

 

 

 : رؤية المبحوثين حول سن العنوسة لدى المرأة.11جدول رقم ال

 الجنس                

 امرأة عانس

 المجموع إناث ذكور
 % ك % ك % ك

 01 01 6,3 12 00,08 18 سنة  39
 36 36 08,2 16 25,33 31 سنة 21
 90 90 89,2 23 25,13 39 سنة 29

 19 19 01 19 - - تعتبر عانساال 
 011 011 011 25 011 90 المجموع
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ناثا 90يتضح من خالل الجدول أن أعمى نسبة ىي     % من أفراد العينة ذكورا وا 

سنة بدون زواج، ومن ثم تمييا نسبة  29يرون أن المرأة تعتبر عانسا إذا تجاوزت سن 

ناثا يرون أن 36  21المرأة تعتبر عانسا إذا تجاوزت سن % من أفراد العينة ذكورا وا 

ناثا يرون أن المرأة تعتبر 01سنة بدون زواج وأما نسبة  % من أفراد العينة ذكورا وا 

سنة بدون زواج وبعض المبحوثين ال يعتبرون المرأة عانسا إذا  39عانسا إذا تجاوزت 

سب ما ىو حسنة  21-39لم تتزوج وعميو نستنتج أن السن المالئم لزواج الفتاة ىو 

سنة وىذا حسب رأي  29، ويعتبرون المرأة عانسا في سن 12موضح في الجدول رقم 

سنة من غير زواج فيي عانس وىذا راجع  29المبحوثين أن المرأة إذا تجاوزت سن 

لخضوع كل من الرجل والمرأة لنمط العادات واألعراف في كل مجتمع، فالعنوسة 

 ين سن الزواج.بالنسبة ليم تخص اإلناث المواتي تخط

 : رؤية المبحوثين حول عنوسة الرجل.11جدول رقم ال

 الجنس                

 عانسرجل 

 المجموع إناث ذكور
 % ك % ك % ك

 11 11 11 11 11 11 سنة  39
 16 16 03,3 18 2,53 13 سنة 21
 23 23 23,16 30 20,06 30 سنة 29
 13 13 15 13 - - سنة 21أكثر من 
 26 26 21,63 31 92,5 36 عانساال يعتبر 

 011 011 011 25 011 90 المجموع
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% من أفراد العينة يرون أن الرجل 26يتضح من خالل الجدول أن أعمى نسبة ىي    

ناث 23ال يعتبر عانسا ميما بمغ السن زمن ثم تمييا نسبة  % من أفراد العينة ذكور وا 

% يرون أن الرجل يعتبر 6سنة وأما نسبة  29الرجل يعتبر عانسا إذا تجاوز سن 

ناث يرون 3سبة سنة وتمييا ن 21عانسا إذا تجاوز سن  % من أفراد العينة ذكور وا 

 سنة.  39سنة وفي األخير تنعدم النسبة في سن  21الرجل عانسا إذا تجاوز أكثر من 

وليذا نستنتج أن العنوسة متعمقة بالمرأة وأن الرجل ال يعتبر عانسا ميما بمغ سنو، 

العنوسة ىي المرحمة العمرية التي تتخطى فييا المرأة سن  وعميو يمكن أن نقول أن

 الزواج المتعارف عميو في المجتمع.

 

 وسائل اإلعالم والفضائيات دور في تأخر الزواج:

يا وخاصة ومفاىيم ىالوسائل اإلعالم تأثير مباشر عمى النفس البشرية وأفكار    

ذه الوسائل إن استعممت في سبيل اليوائيات واإلنترنت وغيرىا من التقنيات الحديثة، وى

الخير ورفع المستوى الخمقي والثقافي، وتوجيو المجتمع الوجية الصحيحة، كانت خير 
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ن استعممت في الشر فإنيا تكون معاول ىدامو في بناء  وسائل الرقي والتقدم وا 

 .(1)المجتمع"

ومما ال شك فيو أن بعض الشباب والفتيات أصبحوا يستقبمون الكثير من مفاىيم    

اإلعالم، وأصبحت ىذه األخيرة وسيمة  وقيم وأفكار الثقافات الغربية والتي بثتيا وسائل

 ،فعالة في التنشئة االجتماعية، إذ يستطيع الفرد أن يتعمم الكثير من المفاىيم واألفكار

ري العديد من مؤثرات الثقافة الغربية فيما ليا صمة بظاىرة تأخر ففي المجتمع الجزائ

 :زواج الشباب وىذا ما يوضحو الجدول التالي

 

 

 

 

 

 : دور اإلعالم والفضائيات في تأخر سن الزواج.11جدول رقم ال

             
 الجنس            
 دور اإلعالم

 المجموع إناث ذكور
النسبة  تكراراتالنسبة  تكرارات النسبة المئوية تكرارات

                                                           
.010، ص0566ولد وندل الجبر، الزنا تحريمو أسبابو ودوافعو ونتائجو وآثاره، دار الشياب، الجزائر،  ( 1(  
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 المئوية ك % ك
% 

 المئوية ك
% 

 02 02 03,32 18 02,02 10 موافقين بشدة 
 22 22 22,0 00 20,20 08 موافق 
 08 08 02,2 10 00,82 15 محايد

 31 31 08,23 16 32,92 03 معارض بشدة
 06 06 33,22 00 02,02 10 معارض
 011 011 011 25 011 90 المجموع

 

% تمثل نسبة الموافقين، تمييا نسبة المعارضين 22لنا أن  من خالل الجدول يتبين   

%، 08%، تمييا المحايدين بنسبة 06%، أما المعارضين فكانت نسبتيم 31ب بشدة 

ناثا، وعميو من 02أما الموافقين بشدة فكانت نسبتيم  % من مجموع الشباب ذكورا وا 

أن ىناك عالقة بين اإلعالم والفضائيات وتأخر سن  خالل الجدول يمكننا القول

الزواج، فوسائل اإلعالم واالتصال ىي وسائل حديثة دخمت عمى المجتمع الجزائري، 

فأحدثت فيو نوعا من التغيير، إذ تعتبر التكنولوجيا أىم عامل من عوامل التغير 

ت األخرى االجتماعي خاصة في المجتمع الحضري الذي يعتبر متفتح عمى الثقافا

، (1)مقارنة بالمجتمع الريفي، "ويتصف بديناميكية تغير البناء االجتماعي بشكل عام"

"التغير االجتماعي سببو العمل التكنولوجي أي أن  فالنظرية التكنولوجية ترى أن

التغيرات االجتماعية ترجع إلى أسباب كل  التكنولوجيا ىي عمة التغير في المجتمع وأن

                                                           
، دار مجد الوي لمنشر والتوزيع، عمان،2محمد عبد المولي الدقس، التغير االجتماعي بين النظرية والتطبيق، ط ( 1(  

.009، ص3102  
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ف طريقة إحداث التغيرات التكنولوجية لمتغير االجتماعي عمى فيم تكنولوجية، وتتوق

عن عممية اضطرارية، أي أن العامل  الطبيعة العمية التي ىي في الواقع عبارة

التكنولوجي ال يتوقف عند إحداث األثر األول، بل إن التأثير يتتابع مؤديا إلى آثار 

، وليذا فإن لمعامل التكنولوجي مترابطة الحمقاتمصاحبة أو مشتقة عمى ىيئة سمسمة 

وعميو فإن التقدم في  (1)لممجتمعات ويؤدي إلى تقدميا"أثر ميما في التاريخ االجتماعي 

وسائل اإلعالم واالتصال أدى إلى تغيرات اجتماعية، بعيدة المدى، ولعل التغيرات التي 

ة عامة ومدينة مستغانم بصفة خاصة ىي نتيجة تشيدىا المدينة الجزائرية بصف

لمتكنولوجيا" وقد بين وليام أوجبيرن ذلك بوضوح حين قام بدراسة تأثير المذياع عمى 

الحياة االجتماعية، وقد ذىب إلى أن التكنولوجيا أدت إلى تغير العادات والمؤسسات 

 .(2)االجتماعية بشكل واسع"

ت إلى تأخر الزواج باعتبار ىذا األخير نظام ونتيجة لمعوامل السابقة الذكر أد   

اجتماعي فيو يتأخر بالتغيرات الحادثة فيو، ألن الشباب أصبحوا متأثرين بيذه الوسائل 

والسيما الفضائيات ومواقع التواصل االجتماعي التي أدت إلى اختالط الثقافات أو ما 

ى ففي وقت مضيسمى بالتثاقف وىي دخول عادات وثقافات غريبة عمى المجتمع، 

كان ما يعرف بالزواج التقميدي، وىو اختيار الزوج أو الزوجة من طرف العائمة وال 

لمشاب أو الفتاة في اختيار شرك حياتو، أما اآلن وبتعدد ىذه الوسائل أصبح دخل 

                                                           
.008الدقس، المرجع السابق، ص محمد عبد المولي ( 1(  
.000محمد عبد المولي الدقس، المرجع السابق، ص ( 2(  
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الشاب يرفض فكرة الزواج التقميدي وصمم عمى االختيار الشخصي، والتعارف لمدة 

أن األفالم والمسمسالت المعروضة في الفضائيات أصبحت من طويمة قبل الزواج، كما 

أكثر األسباب التي تؤدي إلى تأخر الزواج، وىذا ما لمسناه من خالل إجابات 

المبحوثين في تفسيرىم كيف يمعب اإلعالم والفضائيات في تأخر الزواج، حيث أن 

من باب العادي ين الشخصيات الموجودة في المسمسالت والشالشباب أصبحوا يقارنون ب

 .المجتمع، لشدة تأثرىم
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 اآلثار السمبية لظاهرة تأخر الزواج:-1

إن تأخر الزواج ظاىرة خطيرة عمى الفرد والمجتمع، وىو طريق لمزنا، ما ينتج عنو    

من أمراض خطيرة ونشر لمرذيمة حتى يصبح بوتقة لمفساد والرذائل، كما أن تأخير 

ينذر بظيور العديد من جيم فيو خطر عمييم وعمى المجتمع، ألنو الشباب لزوا

المشكالت واألمراض االجتماعية واألمنية الخطيرة التي ال تتسق ومبادئ المجتمع 

 الدينية واألخالقية، ومن أىم آثار تأخر الزواج:

ن مثل ىذه العادات تجعل - انتشار الفواحش والعالقات غير الشرعية في المجتمع، وا 

الشباب غير مستقر نفسيا وعاطفيا من ناحية أخرى فإن كثرة ىذه العالقات تيدد من 

 بانتشار األمراض الخطيرة في المجتمع، وييدد كيانو.

كما أن تقدم العمر وتأخر الزواج يؤدي إلى أن المرأة يحدث ليا عدم التوازن إذا -

 اقتربت من سن اليأس.

 قمة النسل.-

 ضعف الروابط االجتماعية.-

أخر الزواج يخمف أنواعا أخرى من الزواج غير معترف بو رسميا مثل الزواج ت-

 العرفي، الزواج السري، وىذه األنواع تؤدي إلى تفشي الفساد.
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 خالصة:

من خالل ما سبق وعمى ضوء ما درسنا من خالل ىذا الفصل والذي يتمثل في    

الظروف االقتصادية وأسبابو في المجتمع الحضري تكتشف أن عوامل تأخر الزواج 

واالجتماعية تؤدي حتما إلى تأخر الزواج، وأن التغير االجتماعي يحدث نتيجة تداخل 

مجموعة من العوامل تتفاعل مع بعضيا وتؤدي بدورىا إلى تغيرات عديدة خاصة 

بالزواج بما فييا ارتفاع سن الزواج، مما يؤدي ىذا األخير إلى انتشار المشاكل 

 ة الخطيرة.واألمراض االجتماعي
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 :دراسةنتائج ال

 نتائج الفرضية األولى:-1

من خالل تحميل المعطيات الميدانية لمفرضية األولى المتعمقة بتدني  نستنتج   

األوضاع االقتصادية كغالء الميور وأزمة السكن وانخفاض الدخل أدت إلى تأخر 

نسبة عند الذكور واإلناث الزواج نجد بأن المير لو دور في تأخر الزواج حيث بمغت ال

%، وكذلك نجد معظم المبحوثين ليم بيت تقميدي سواء بالنسبة لمذكور واإلناث 02

ناث، وأن 20% والمبحوثين ليم شقة بنسبة 08 عدد الغرف تنحصر في % ذكور وا 

% وىذا 28.52% وأما اإلناث فقد بمغت 25,0[ بحيث بمغت عند الذكور 2-3فئة ]

من ضيق السكن مما جعميم يتأخرون في الزواج، وأما بالنسبة أنيم يعانون ما تفسره 

%، وما يخص طبيعة السكن فيو ممك 60لنوع األسرة فيي نووية عند الذكور واإلناث 

% من الذكور يساىمون في مصروف البيت مع أنو 86,8العائمة، في حين نجد أن 

مل تساىم في % من أجل الزواج، فظروف الع35,2دخميم غير كاف و يدخرون منيم 

 % من الذكور واإلناث.60تأخر الزواج وذلك بنسبة 

وعميو أن تدني األوضاع االقتصادية كغالء الميور وأزمة السكن وانخفاض الدخل    

ن وضيق السكن أثر في تأخر والبطالة أدت إلى تأخر الزواج بحيث مشكمة السك

الزواج، كما أن الدخل كذلك يؤثر عمى الذكور أكثر من اإلناث باعتباره المسؤول عمى 

بالرغم من عدم كفاية الدخل إال أنيم يدخرون جزء صغير منو من أجل الزواج األسرة 
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طول المدة من أجل االدخار وتمبية متطمبات الزواج باإلضافة وىذا ما يفرض عميو 

 ارتفاع التكاليف والشروط التعجيزية التي تفرضيا األسرة عمى الزوج. إلى

 نتائج الفرضية الثانية:-1

وعند تحميمنا لمعطيات الفرضية الثانية التي تمثل اىتمام الشباب بالتعميم ورغبتيم    

في االستقالل المادي والمعنوي يؤدي إلى تأخر الزواج لحد أن التعميم العالي يقمل من 

الفتاة في الزواج عمى عكس الرجل فالتعميم ال يؤثر عميو بحيث أن األولوية فرصة 

% وأما اإلناث فاألولويات األولى ىي التعميم 86,82األولى بالنسبة ليم ىي العمل 

 39%، بحيث نجد الشباب اليوم يفضل الزواج في مرحمة عمرية ما بين 80,3بنسبة 

ناث، وال يعتبرون  21و %، وأن 92اج بنسبة متأخرين عن الزو  أنفسيمسنة ذكور وا 

الرجل ال يعتبر عانسا ميما تقدم في السن عمى عكس المرأة فيي تعتبر عانسا في سن 

 %.89,2سنة بنسبة  29

أن الزواج ال يحد من الحرية وال يعتبر عائقا أمام طموحاتيم المستقبمية وعميو يتبين    

أن التعميم مرتبط بالفتاة، حيث أن الفتاة قد ترفض الزواج لرغبتيا في مواصمة تعميميا 

الجامعي أو ما بعد الجامعي، وكذلك قد ترفض االرتباط ممن ىو أقل منيا ثقافة 

%، 69غة في اختيار الزوج المثالي ساىم في تأخر الزواج بنسبة وتعميما وعميو المبال

فتختمف النظرة إلى شريك الحياة باختالف مستوى الثقافة والتعميم والمرحمة العمرية 

ويؤثر اإلعالم والفضائيات والشبكات العالمية لألنترنيت عمى مفاىيم الفتيات عن شريك 
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حيث ي المناطق الحضرية أثرت عمى الفتاة الحياة، فالتغيرات االجتماعية والثقافية ف

أصبحت تطمح إلى مواصمة التعميم ونيل الشيادات والحصول عمى مناصب عمل من 

أجل إثبات ذاتيا وتحقيق مكانة اجتماعية، فالتعميم يصاحبو الخروج إلى العمل بالنسبة 

 ليا يوفرىا االستقالل والحرية المادية.
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 خاتمة عامة:

مما سبق نستنتج أن المجتمع الحضري يعاني من ظاىرة تأخر الزواج وىي تزايد    

ممحوظ ومن خالل بحثنا ىذا توصمنا إلى أن سن الزواج لدى الشباب سواء ذكورا أو 

من العوامل االقتصادية  عديدالإناثا عرف ارتفاعا كما تأكد أن ىذا االرتفاع يتأثر ب

عند ، تجعميا تنتشر بسرعة، فارتفاع المستوى التعميمي واالجتماعية والثقافية المتغيرة

الشاب يؤدي إلى تأخر زواجيم باعتبار مراحل التعميم ستنفذ منيم سنين طويمة إلكمال 

كل مراحل التعميم، وتمييا فترة البحث عن العمل بالنسبة لمشباب، وال يتوقف األمر ىنا 

كن ولو بصفة بسيطة من جمع بالنسبة ليم بحيث يمزميم مدة طويمة أخرى حتى يتم

 المال الذي يكفيو لتمبية مصاريف الزواج.

إضافة إلى ىذا فإن تدني الوضعية االقتصادية تجعل الشباب بآخر زواجو، وىذا    

يمس بالدرجة األولى الذكور بحيث الذكر ىو المسؤول عمى مستمزمات الزواج دون أن 

ى ىذه األسرة بعد الزواج، وكل ىذا ننسى أن ىذا الشاب ىو المسؤول عمى اإلنفاق عم

في ظل انتشار مشكمة البطالة وانخفاض الدخل وأزمة السكن التي يعاني منيا معظم 

أنيم يفضمون السكن في بيت مستقل، وحتى إن توفر منصب الشباب الجزائري خاصة 

 العمل فإن غالء الميور يجعميم يؤجمون الزواج إلى سن متأخر.

فإن ىذا أعطى ليا مكانة في المجتمع بحيث أصبحت تأخذ  وفي ظل تعمم الفتاة   

قراراتيا بنفسيا سواء في اختيار شريك حياتيا أو بتأجيل زواجيا إلى ما بعد تحقيق 
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طموحاتيا كما أصبحت ترفض الزواج بحجة إتمام الدراسة والحصول عمى الشيادات 

سنوات كثيرة تتموىا العميا في المدارس، إذ يستغرق بعض أنواع التخصصات الجامعية 

 فترة من االستقرار المادي واالستعداد لمزواج. 

فتفشي ظاىرة تأخر الزواج ينتج عنيا ظيور العديد من المشكالت واألمراض    

 اجتماعية والنفسية التي ال تتسق بمبادئ المجتمع الدينية واألخالقية.
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 .0555، 3البحوث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط

فاتن الشريف، األسرة والقرابة، دراسة االنثروبولوجية االجتماعية، دار الوفاء -09
   .3119، اإلسكندرية، النشرو لمطباعة 

 فرد ممسون، ترجمة يحيى مرسي عبد القادر، الشباب في مجتمع متغير، دار-08
 .3116الوفاء الديني الطباعة والنشر، اإلسكندرية، 
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فريديريك معتوق، منيجية العموم االجتماعية عند العرب والغرب، المؤسسة -00
 .0569الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

ماجد الزيود، الشباب والقيم في عالم متغير، دار الشرق لمنشر والتوزيع، األردن، -06
3118. 

محمد الجوىري، عمياء شكري، عمم االجتماع الريفي والحضري، دار المعارف، -05
 .0560القاىرة، 

محمد بيري، إبراىيم دعبس، األسرة في التراث الديني واالجتماعي، دار المعارف، -31
 .0559مصر، 

محمد خواجة، الشباب العربي، دراسات في المجتمع العربي المعاصر، األىالي -30
 ، بدون سنة.والنشر، مصر لمطباعة

محمد سيد فيمي، العولة والشباب من منظور اجتماعي، دار الوفاء لمطباعة -33
 .3110والنشر، مصر، 

محمد شفيق، البحث العممي، الخطوات المنيجية إلعداد البحوث االجتماعية، -32
 .0569األردن، 

الجامعي الحديث، محمد شفيق، التشريعات اإلسالمية العممية األسرية، المكتب -32
 .3113القاىرة، 

محمد صفوح األخرس، تربية العائمية العربية ووظائفيا، دراسة ميدانية لواقع -39
 .0508العائمة، سوريا، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، 

محمد عبد المولي الدقس، التغير االجتماعي بين النظرية والتطبيق، دار مجدالوي -38
 .3102، 2عمان، ط لمنشر والتوزيع،
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محمد، الشباب العربي والتغير االجتماعي، دار النيضة العربية  يمحمد عم-30
 .0569، لمطباعة والنشر، بيروت

محمد وليد، فريد أبو زينة، منيج البحث العممي، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، -36
 .3110، 0األردن، ط

العربية لمطباعة والنشر، بيروت، ، األسرة ومشكالتيا، دار النيضة نمحمود حس-35
 .0560لبنان، 

مصطفى الخشاب، دراسات في عمم االجتماع العائمي، دار النيضة العربية -21
 .0560لمطباعة والنشر، بيروت، 

مصطفى بوتفنوشنت، دراسة اجتماعية الزواج والشباب الجزائري إلى أين؟، دار -20
 .3118المعرفة، الجزائر، 

عمم االجتماع األسرة، دار الشروق لمنشر والتوزيع، األردن، معن خميل عمر، -23
 .3112، 0ط

ممكة أبيض، الثقافة وقيم الشباب، منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشق، -22
0562. 

نادية حسن، أبو سكينة، منال عبد الرحمن حضر، العالقات والمشكالت األسرية، -22
 .3100، 0دار الفكر، مصر، ط

الجير، الزنا تحريمو أسبابو ودافعو ونتائجو وآثاره، دار الشياب، ولد وندل -29
 .0566الجزائر، 

 

 



101 
 

 

 

 المذكرات:

أغبال حورية، واقع العنوسة في المجتمع الجزائري، األسباب، الحمول، مذكرة -0
 .3110ماجستير، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة الجزائر، 

الذات وعالقتو بظيور السموك العدواني عند النساء آيت مولود يسمينة، تقدير -3
لنيل شيادة ماجستير في عمم النفس العيادي، جامعة  المتأخرات في سن الزواج، مذكرة

 .3103-3100مولود معمري، تيزي وزو، 
بوعميت محمد، أسباب تأخر سن الزواج في المجتمع الجزائري، دراسة ميدانية عمى -2

لحضري العاصمي، مذكرة ماجستير، قسم عمم االجتماع، عينة من الذكور بالوسط ا
 .3115جامعة الجزائر، 

جالل السناد، تأخر سن الزواج لدى الشباب الجامعي، دراسة ميدانية عمى طمبة -2
 .3119جامعة دمشق، رسالة دكتوراه، قسم عمم النفس، عموم التربية، دمشق، 

فاع سن الزواج لخريجات الجامعة حورية بودليو، مقارنة أنثروبولوجية لظاىرة ارت-9
-3100مذكرة لنيل شيادة الماجستير في األنثروبولوجيا، جامعة قسنطينة، الجزائر، 

3103. 

دليمة كواش، العوامل االقتصادية واالجتماعية لمعنوسة، رسالة ماجستير، جامعة -8
 .3112-3113الجزائر، 

في الجزائر، حالة بمدية سيدي  شعدو كريم، العوامل المفسرة لتطوير ظاىرة الزواجية-0
 .3102-3102بمعباس، مذكرة لنيل شيادة ماجستير في الديمغرافيا، جامعة وىران، 
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عادل بعزة، أسباب تأخر الزواج في الجزائر وأثره عمى الخصوبة في الجزائر، دراسة -6
مقارنة بين المسح الجزائري، حول صحة األم والطفل والمسح الجزائري حول األسرة، 

 .3115سالة ماجستير في الديمغرافي، جامعة الحاج لخضر، ر 

عمر برامة، التغير االجتماعي، المخطط أو التنظيم االجتماعي الموجو في -5
الجزائر، دراسة نظرية وميدانية بالساحل الشرقي لوالية جيجل، لنيل دكتوراه، معيد عمم 

 .0568-0569االجتماع، جامعة الجزائر، 

لية التقميد والحداثة في المجتمع الجزائري الشبابي، مقارنة عيسات وسيمة، جد-01
لمغير والصراع القيمي، لنيل شيادة الدكتوراه في عمم االجتماع، جامعة وىران، 

  .3108-3109الجزائر، 
مميكة لبديري، ظاىرة لجوء الشباب لإلعالنات، الزواج عبر الصحافة في المجتمع -00

ير، قسم عمم النفس وعمم التربية، جامعة الجزائر، الحضاري الجزائري، مذكرة ماجست
0555. 

موانحير مسعودي، تغيرات عادات الزواج في األسرة الجزائرية، أطروحة -03
 .3113الجزائر،  الماجستير، معيد عمم االجتماع، جامعة

 مجالت:ال

حسن فييم، قصة األنثروبولوجيا، فصول في تاريخ عمم االنسان، سمسمة عالم -0
 .0568، 56المعرفة، الكويت، العدد 

، الجزائر، 2حسن كواشة، التعميم في الريف الجزائري، مجمة عمم االجتماع، العدد -3
0568 . 

عزت حجازي، الشباب العربي ومشكالتيا، عالم المعرفة، المجمس الوطني لمثقافة -2
 .0569، الكويت 68، العدد 3والفنون واألدب، ط
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البحوث االجتماعية لمزواج، مؤسسة الرسالة، بيروت، عمر رضا كحالة، سمسة -2
0569. 

محمد قاسم حديون، دعائم الزواج المبكر )مداخمة في الممتقى حول ظاىرة تأخر -9
مجمة المعيار، جامعة األمير عبد القادر لمعموم  الزواج لدى الشباب الجزائري(

 .3101الجزء األول، ، 33اإلسالمية، قسنطينة، الجزائر، العدد

 فرنسية: الكتب ال

1-Addi, (L.,), les mutations de la société algérienne, famille et 
lien sociale dans L’Algérie contemporaine, éd, la découverte, 
Paris, 1999.                                                                   
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 -مستغانم -جامعة عبد الحميد بن باديس

 

 قسم العموم االجتماعيةواإلنسانية                    العموم االجتماعية  كمية

تخصص عمم االجتماع                                     شعبة عمم االجتماع
 الحضري

    

 

 استمارة بحث حول موضوع:

 تأخر الزواج عند الشباب في المجتمع الحضري

 

االجتماع الحضري تحت في إطار انجاز مذكرة التخرج لنيل شهادة ماستر في عمم    
، نضع بين يديك هذا تأخر الزواج عند الشباب في المجتمع الحضري"عنوان "

عطاء اإلجابة التي تعبر  االستبيان، فالرجاء منك مساعدتنا بممئه بعد قراءته بتمعن وا 
عن رأيك بكل صدق، ونعدك أن المعمومات التي سنحصل عميها ستبقى في سرية ولن 

 بحث العممي.تستخدم إال لغرض ال

 ( اإلجابة تكون بوضع عالمةx.في الخانة المناسبة ) 
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 6102-6102السنة الجامعية: 

 البيانات الشخصية:

 الجنس:     ذكر               أنثى  -0

 سنة 01إلى  62سنة             من  62إلى أقل من  01السن:     من -6

 سنة 01إلى  02من            سنة   02أقل من إلى  01من               

 المستوى التعميمي:    ابتدائي                 متوسط-0

 ثانوي                   جامعي                         

 الوضعية المهنية:     طالب)ة(         عامل)ة(             بدون عمل-0

 ....................................آخر حدد......................................

المحور األول: تدني األوضاع االقتصادية وانخفاض الدخل وأزمة السكن أدت إلى 
 انتشار ظاهرة تأخر الزواج.

 عامل       بدون عمل      متقاعد      متوفي  الوضعية المهنية لألب:  -0

 بالبيت       متقاعد       متوفيةالوضعية المهنية لألم: عاممة       ماكثة -6

 نواة)أسرة صغيرة(            ممتدة)عائمة كبيرة(   ؟ما هو نوع أسرتك-0

 فيال       شقة        بيت تقميدي        بيت قصديري       ؟ما نوع السكن-0

  حدد..........................................................................آخر 

 .......الغرف:..............................................................عدد-2

 مسكن وظيفي               ممك العائمة        مأجور    طبيعة المسكن: -2

 حدد..........................................................................آخر 

 هل تساهم في مصروف البيت حاليا؟   نعم                 ال-2
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             نصف المصروف           بع المصروفبر     هل تساهم؟  ،إذا كان نعم-1

 كل المصروف  

 ال         ؟      نعم       هل دخمك كاف في رأيك-9

 ت اإلجابة نعم، هل تدخر المال؟    نعم               الإذا كان-01

 شراء مسكن  إذا كانت اإلجابة نعم، هل تدخر المال من أجل؟ الزواج      -00

 قطعة أرض           شراء سيارة شراء 

 هل ظروف العمل تساهم في تأخر سن الزواج؟  موافق بشدة       موافق   -06

 محايد       معارض         معارض بشدة    

 لممهر دور في تأخر الزواج )غالء المهور(؟ نعم             ال هل -00

كل الحاالت كيف في -00
 .....................................................ذلك؟

...................................................................................

................................................................................... 

بالتعميم ورغبتهم في االستقالل المادي والمعنوي المحور الثاني: اهتمام الشباب 
 يؤدي إلى تأخر الزواج.

 رتب باألرقام أولوياتك في الحياة: متابعة التعميم        العمل        الزواج-02

ما هي أهمية الزواج بالنسبة -02
 لك؟................................................

...................................................................................
................................................................................... 
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 سنة 62و 61سنة      بين  61في أي مرحمة عمرية تفضل الزواج؟أقل من -02

 سنة 01و 62بين 

 ....................................................آخر حدد......................

 سنة 62في رأيك تعتبر المرأة عانسا إذا تجاوزت من غير زواج سن؟   -01

 سنة 02سنة             01

 آخر حدد..........................................................................

 سنة 62عانسا إذا تجاوز من غير زواج سن:  في رأيك يعتبر الرجل -09

 سنة 02سنة               01

 آخر حدد..........................................................................

 هل تعتبر نفسك متأخرا عن الزواج؟  نعم           ال -61

 ال       ؟   نعم     هل تعتقد أن الزواج يحد من حرياتك-60

 هل تعتبر الزواج عائقا أمام طموحاتك ومشاريعك المستقبمية؟   نعم        ال-66

 نوعا ما

إذا كان نعم، كيف -60
 ذلك؟........................................................

...................................................................................
................................................................................... 

 أسباب تأخر الزواج عام:-

 في الزواج: رغبة الفتاة في إكمال تعميمها العالي يقمل من فرصتها-60

 موافق بشدة          موافق          محايد       معارض بشدة       معارض
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 رغبة الشاب في إكمال تعميمه العالي يقمل من غرصته في الزواج:-62

 موافق بشدة          موافق         محايد        معارض بشدة       معارض

 يمعب اإلعالم والفضائيات دور في تأخر سن الزواج: -62

  معارض بشدة  موافق بشدة          موافق         محايد        معارض       

في كل الحاالت كيف -62
 ذلك؟.....................................................

...................................................................................
...................................................................................

...................................................................................
 المبالغة في اختيار الزوج المثالي لكال الطرفين: موافق بشدة         موافق           -61

  محايد             معارض                معارض بشدة

تأخر سن في رأيك ما هي أسباب -69
 الزواج؟........................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................
................................................................................... 
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 : جنس المبحوثين.10الجدول رقم 
 النسبة المئوية التكرارات الجنس
 20 20 ذكر
 09 09 أنثى

 011 011 المجموع
 

 : سن المبحوثين.10الجدول رقم 
النسبة  التكرارات السن

 المئوية
 مجموع
 التكرارات

 مجموع
 المئوية النسبة

 
 الذكور

  02,20 01 62إلى أقل من  01من 
20 

 
 01,12 09 01إلى  62من  011

 01,02 19 02إلى أقل من  01من 
 2,06 10 سنة 01إلى  02من 

 
 اإلناث

  09,2 01 62إلى أقل من  01من 
09 

 
 02,0 01 01إلى  62من  011

 62,2 00 02إلى أقل من  01من 
 09,2 01 سنة 01إلى  02من 
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 : المستوى التعميمي لممبحوثين.10الجدول رقم 
المستوى 
 التعميمي

 المجموع جامعي ثانوي متوسط ابتدائي
 النسبة التكرارات

 المئوية
 النسبة التكرارات

 المئوية
 النسبة التكرارات

 المئوية
 النسبة التكرارات

 المئوية
 النسبة التكرارات

 المئوية

 011 20 22,12 69 62,2 00 9,1 12 2,10 10 لمذكور

 011 09 22,00 06 01,02 9 01,6 12 20,06 10 لإلناث

 

 : مهنة المبحوثين.10رقم  الجدول

 المجموع بدون عمل عامل)ة( طالب)ة( المهنة
النسبة   تكرارت

 المئوية
النسبة   تكرارت

 المئوية
النسبة   تكرارت

 المئوية
النسبة   تكرارت

 المئوية
 011 20 0,96 16 26,22 02 60,20 06 الذكور
 011 09 01,2 02 06,2 02 02,20 01 اإلناث
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