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RESUME :  

يات يعد الزواج مدخال ضروريا ال غنا عنه لبناء الحياة الاسرية إذ هو إلاطار الشرعي والقانوني و الاجتماعي لها،ومن خالله تتحدد املسؤول         

 و  والحقوق والواجبات غير أن املتأمل للواقع  املجتمع الجزائري يدرك حجم التغيرات التي مست أنساق بنائه الاجتماعي و الثقافي و ألقيمي

املستوى الفردي و الاجتماعي و حتى على منظومة القيم  لقد شهد النسق الفكري الاقتصادي و السياس ي و التي انعكست بشكل وواضح على 

الزواجي في املجتمع الجزائري عامة تحوالت جذرية و لعل من أبرز التغيرات التي مست بنية الزواج، هو تأخر سن الزواج ذلك أن متوسط سن 

ألاساتذة الجامعيين من الفئات الذين مسهم هذا التأخر خر في السنوات ألاخيرة و الذي أثر بدوره على املنظومة الزواجية ويعد الزواج تأ

إلى استمرار الزواجي و الذي يعد من املفاهيم الغريبة و الغير مألوفة إلى عهد قريب في املجتمع الجزائري باعتباره من املجتمعات املحافظة بالنظر 

تمسك القوي و التشبث العميق بالتقاليد املوروثة و القيم الدينية املتداولة املتجذرة في عمقه، أن تخلق مساحة واسعة للنقاش بين أهل ال

 ماعاتو الاختصاص و غير املختصين على اعتبار أنها تدخل في اطار الثورات الجديدة على مستوى التمثالت املفاهيمية والقيمية لدى ألافراد و الج

 : لهذا كان التساؤل الرئيس ي

 ؟  مــا هــي العوامــل الاختيارية و العوامل إلاجبــارية املؤديـة لتأخر سن زواج ألاستاذ الجامعي 

  السؤال ألاول 

  ماهي العوامل الاختيارية املؤدية الى تأخر سن زواج ألاستاذ الجامعي؟-

  :و يندرج تحت هذا السؤال ألابعاد التالية



  الخوف من تغير معنى الزواج من العوامل الاختيارية املؤدية إلى تأخر سن زواج ألاستاذ الجامعي؟هل يعد  •

  هل تعد صعوبة اختيار الشريك من العوامل الاختيارية املؤدية إلى تأخر سن زواج ألاستاذ الجامعي؟ •

 ن زواج ألاستاذ الجامعي؟ تساؤالت الدراسة هل يعد الخوف من الفشل في الزواج من  العوامل الاختيارية املؤدية إلى تأخر س •

  السؤال الثاني •

  ماهي العوامل إلاجبارية املؤدية إلى تأخر سن زواج ألاستاذ الجامعي؟- •

  :و يندرج تحت هذا السؤال ألابعاد التالية - •

  الجامعي؟هل يعد تدخل ألاسرة في اختيار الشريك من العوامل إلاجبارية املؤدية إلى تأخر سن زواج ألاستاذ  •

  هل تعد العادات و التقاليد الخاصة بالزواج من العوامل إلاجبارية املؤدية إلى تأخر سن زواج ألاستاذ الجامعي؟ •

  هل يعد عدم التكافؤ في السن من العوامل إلاجبارية املؤدية إلى تأخر سن زواج  ألاستاذ الجامعي؟ •

من العوامل ( رة، مسكن خاص، ارتفاع تكاليف الزواج و غالء املهور التكفل الاقتصادي باألس)هل يعد عوامل اقتصادية منها •

 إلاجبارية املؤدية إلى تأخر سن زواج ألاستاذ الجامعي

    .جامعة قاصدي مرباح ورقلة:املجال ملكاني

  .تم النزول الفعلي و توزيع استمارة الاستبيان 2122أفريل  22وفي يوم  -:مرحلة النزول إلى امليدان-2-2: املجال الزماني

  .أستاذ 2121يضم املجال البشري أساتذة جامعة ورقلة املتزوجين و الغير متزوجين بمختلف كلياتها و أقسامها و البالغ عدد :املجال البشري 

إن دراسة ظاهرة تأخر سن الزواج تحتاج ملثل هذه املناهج من أجل وصفها كما هي انطالقا من آراء ألاساتذة املتأخرين  :املنهج الوصفي

 من خالل لغة
ً
 من خالل وصف خصائص املتأخرين و كميا

ُ
 املعايشين لهذه الظاهرة وجمع أوصاف ومعلومات دقيقة عنهم ، و التعبير عنها كيفيا

بلغ عدد .ظاهرة داخل املجتمع الجزائري و عالقتها بالظواهر ألاخرى من أجل التحليل و التفسير للوصول ألسباب الظاهرةألارقام لتبيان حجم ال

كليات بمختلف تخصصاتها حيث أخذنا من العدد الكلي  8أستاذا موزعين على  2122/2122،2121أساتذة جامعة ورقلة للسنة الدراسية 

أستاذة و تم ارجاع أستاذ و  521تمارة الاستبيان على قمنا بتوزيع اس.أستاذ جامعي 521و الذي قدر بـ  %51ما نسبته  2121للمجتمع الدراسة 

استمارة فعلية خدمت الدراسة فكان املجتمع الاصلي للدراسة  222استبيان تم فرز الاستبيانات ملعرفة السن الحقيقي و تم الحصول على  211

تم اخذ املفردات كاملة و انطالقا من املراحل السابقة الذكر فقد تم الاعتماد على طريقة املسح  مفردة استوفت شروط الدراسة و قد 222

سؤالا شامال لجميع تساؤالت الدراسة و قد دامت مدة استرجاع  58لقد تم استخدام استمارة الاستبيان و قد تضمن الاستبيان      الشامل

استبيان من  211وهو آخر يوم استرجع فيه آخر استبيان حيث تم استرجاع  2122جوان   21  أفريل إلى غاية 22الاستبيان شهرين كاملين من 

 استبيان صحيحة كاملة إلاجابة  222: ، و بعد فرز الاستبيانات املستردة تم الحصول على ما يلي 521أصل 

 : بعد عرض و تحليل و تفسير املعطيات امليدانية توصلنا الى النتائج التالية

 ر تغير معنى الزواج عامل من العوامل الاختيارية املؤدية الى تأخر سن زواج الاستاذ الجامعي جزئيا و بناءا عليه فقد تمت ال يعتب

  .الاجابة على هذا البعد جزئيا

  عليه فقد تمت ال تعتبر صعوبة اختيار الشريك عامل من العوامل الاختيارية املؤدية الى تأخر سن زواج ألاستاذ الجامعي جزئيا و بناءا

  .الاجابة على هذا البعد جزئيا

  ال يعتبر الخوف من الفشل في الزواج من العوامل الاختيارية املؤدية الى تأخر سن زواج ألاستاذ الجامعي جزئيا و بناءا عليه فقد تمت



  .الاجابة على هذا البعد جزئيا

  .جابة الجزئية على أبعادهو بالتالي تمت الاجابة الجزئية على التساؤل ألاول من خالل الا 

  ال يعتبر تدخل ألاسرة في اختيار الشريك عامل اجباري من عوامل تأخر سن زواج ألاساتذة جزئيا و بناءا عليه فقد تمت الاجابة على

  .هذا البعد جزئيا

 اءا عليه فقد تمت الاجابة على هذا ال تعتبر العادات و التقاليد الخاصة بالزواج عامل اجباري في تأخر سن زواج ألاساتذة جزئيا و و بن

  .البعد جزئيا

  عامل اجباري في تأخر سن زواج الاساتذة جزئيا و بناءا عليه فقد تمت الاجابة على يعتبر  عدم العثور على الشريك املكافئ في السن

  .هذا البعد جزئيا

  جزئيا و بناءا عليه فقد تمت الاجابة على هذا البعد أن ارتفاع تكاليف الزواج ال تعتبر عامل اجباري في تأخر سن زواج الاساتذة

و استنادا ملا تقدم فقد تمت إلاجابة  .بالتالي تمت الاجابة الجزئية على التساؤل الثاني من خالل الاجابة الجزئية على أبعاده. جزئيا

 .  الجزئية على تساؤالت الدراسة و بالتالي تمت الاجابة الجزئية على التساؤل الرئيس ي 

ABSTRACT :  

This study aims to acknowledge the most optional and compulsory factors of the delay of 

marriageable age  for university teachers being the essence of creating a family as a unit, which 

satisfies both sides and realize the jobs in a way that the society wants, but our strong and firm 

belief of the importance of marriage for the individual and society gives it a major focus and 

which rises a main and central problematic to get to a logical and subjective answer which is;  

- What are the optional and compulsory factors that lead to the delay of marriageable age  for a 

university teacher? And we insert under this problematic these two questions: 

First Question: 

What are the optional factors that lead to the delay of the marriageable age  of a university teacher 

? and under this question arises these dimensions: 

-  Is the fear of the change of the meaning of marriage considered one of optional factors 

that lead to the delay of the marriageable age for a university teacher? 

- Is choosing a partner one of optional factors that lead to the delay of the marriageable age 

for a university teacher? 

- Is it the fear of failure in marriage one of optional factors that lead to the delay of the 

marriageable age for a university teacher? 

Second Question: 

What are the compulsory factors that lead to the delay of the marriageable age of a university 

teacher ? and under this question also arises these dimensions: 



- Is the intervention of family in choosing the partner one of the compulsory factors that 

causes the delay of the marriageable age of the university teacher?  

- Are customs and traditions of marriage considered one of the compulsory factors that 

causes the delay of age of the marriageable age of the university teacher? 

- Is the inequality in age considered as one of the compulsory factors that causes the delay of 

the marriageable age of the university teacher? 

- Are the economic factors (Economic interdependence of family, Personal house, rise of 

marriage costs and the expensive dowries) one of the compulsory factors that lead to the 

delay of the marriageable age of the university teacher?  

Starting from the nature of this study we relied on the constructivist functional theory and the 

Theory of the Social Action and the Theory of Rational Selection as a fundamental introduction in 

the analysis of the delay of marriageable age phenomena between compulsion and option and 

starting from the nature of our study and its problematics and aims we used historical approach 

especially in the theoretical seasons, and descriptive approach being one of the appropriate 

approaches to study and describe reality, and we have picked in this study the University of Kasdi 

Merbah Ouargla, whereas the number of university teachers reached in 2013/2014 1019 teachers 

distributed at 8 faculties with different fields , where we have taken about 50% of the full number  

which estimates 510 university teacher. 

We used the comprehensive survey method and observation and survey form as main tools in 

collecting data. 

Through field study, we reached the following results: 

- The main question has been partially answered by that the late marriageable age of the 

university teachers is not optional by 66.35% rate. 

- The partial answer was based on the first partial question with its three dimensions: 

- The change in the meaning of marriage is not one of the optional factors for the delay of 

the marriageable age of a university teacher by the rate 83.17%. 

- The difficulty in choosing a partner is not one of the optional factors that leads to the late 

of the marriageable age of the university teacher by the rate of 74.76%. 

- The fear of failure is not one of the optional factors for the delay of the marriageable age of 

a university teacher by the rate 89.71%. 

- The partial answer was based on the first partial question with its four dimensions: 



- The intervention of family in choosing a partner is not one of the compulsory factors for 

the delay of the marriageable age of a university teacher by the rate 93.45%. 

- Traditions and customs of marriage is not one of the compulsory factors for the delay of 

the marriageable age of a university teacher by the rate 85.04%. 

- The inequality in age is a compulsory factor that leads to the delay of the 

marriageable age of the university teacher by the rate 57.94%. 

- The rise of marriage costs is not a compulsory factor that leads to the delay of the 

marriageable age of the university teacher by the rate 80.37%. 

MOTS-CLES :  الزواج،تأخر سن الزواج، التأخر الاجباري، التأخر الاختياري 
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التش يالت الاجتماعية و أثره على الهو ة و الفعل الاجتماعي للمجتمعات في طر ق النمو تحول   

 Directeur de thèse  :   الدين زمامنور :الاستاذ الدكتور  

Président du jury : بز ر العقبي 
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Composition du jury : 

سم و اللقبالا  الرتبة العلمية الجامعة الصفة  

 نور الدين زمام أستاذ بة رة مشرفا و مقررا

(أ)أستاذ محاضر بة رة عضوا مناقشا  نةيمة بومعراف 

(أ)أستاذ محاضر ورقلة عضوا مناقشا  عبد القادر خليفة 

(أ)أستاذ محاضر ورقلة عضوا مناقشا  حمداوي عمر 

(أ)أستاذ محاضر املةيلة عضوا مناقشا  عزوز عبد الناصر 
 

 

 

 


