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 :مقدمة 

يتكون اجملتمع من لبنات أساسية ىي األسرة ، وتتكون من وحدات أصغر منها ىي األفراد، ومما ال 
شك فيو وال ريب معو أن الزواج ىو الوسيلة الوحيدة لتكوين األسرة؛ وىو نسق عادلي إذ أن مجيع 
اجملتمعات سواء يف ادلاضي أو احلاضر تفرض الزواج على غالبية أفرادىا حىت و لو كان اجملتمع يبيح 

 .عالقة خارج نطاق الزواج و األسرة 

فالزواج رابطة اجتماعية تكفل وجود عالقة دائمة بني اجلنسني لتنظيم العالقة األساسية و اليت من 
ضمنها إشباع احلاجات اجلنسية لكالمها بطرق مشروعة، وىذه العالقة تتصف بقدر من الثبات و 

االمتثال للمعايري االجتماعية، فهو وسيلة لتنظيم ادلسائل اجلنسية وحتديد مسؤولية صور التزاوج 
إخل ، كما يشبع الزواج حاجات أخرى ...اجلنسي بني البالغني مثل احلقوق الزوجية ، اإلجناب، ادلرياث

مثل الرفق، تقسيم األدوار، األمن االقتصادي، وللتزاوج أساليب يف االختيار منها االختيار العائلي 
الذي يضمن إعطاء الدور األكرب لألىل و خباصة الوالدين و االختيار العاطفي، إذ أن عملية 

التحديث يف اجملتمع العريب أدت إىل انتشار العليم بني الرجال و النساء وخروج ادلرأة للعمل يف 
التنظيمات كالدوائر والشركات وظهور التكنولوجيا مبا فيها من تأثريات تنتج عن االلتقاء، والتعارف 

 .وتطور العالقات يؤدي إىل القيام بالزواج بني الشباب والفتيات بدون تدخل ملحوظ من األىل 

مما يشار إليو أن ىناك أنواعا أخرى من الزواج منها الزواج الداخلي و الذي يضع قيودا على اختيار 
الفرد لزوجتو من خارج اجلماعة القرابية نتيجة العوامل االقتصادية واالجتماعية مثل اجملتمعات اليت 

 توجو الفرد الختيار زوجتو من أقاربو كما ىو احلال يف اجملتمعات العربية 

 .واإلسالمية خاصة ادلناطق الريفية 

و الزواج اخلارجي حيث توضع قيود للزواج اخلارجي تتمتع من قدرة الفرد على االختيار من بني -
 األقارب، وأحيانا يكون ذلك من احملرمات و يطلب من الفرد  أن خيتار من غري أقاربو 
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و يكون االختيار مبنيا على معايري فردية مثل االجنذاب العاطفي و تكون دائرة االختيار متسرعة كما 
ىو احلال يف اجملتمعات الغربية ، وىذا االتساع يعطي للفرد فرصا لالقًتان بزوج يشًتك معو يف كثري 

 .إخل ...من االجتاىات و الصفات 

و ختتلف اجملتمعات يف الزواج من حيث العدد سواء أكان أحاديا أو متعددا أو زواج مجاعة ، وكذلك 
من حيث كونو زواجا خمتلطا ظهر ىذا األخري باجلزائر يف احلقبة األخرية ؛و ىو الزواج ادلتبادل و 

ادلتناسب ادلتقاطع بني أشخاص ينتمون إىل جنسيات عربية و غري عربية خمتلفة ،غري أنو من الصعب 
تعيني احلدود الفاصلة بني اجلنسيات من الناحيتني البيولوجية واالجتماعية ، لذلك ديكن اعتبار الزواج 
ادلختلط مفهوما ليس لو معٌت دقيق على اإلطالق ، إذ أنو يبدو أن االختالط و الزواج بني األجناس 

سواء كونو عربيا أو غري عريب حدث خالل عصور التاريخ كلها و ال ديكن أن نقول أن لو مزايا أو 
مساوئ بيولوجية ناجتة عنو ،و أن النتائج االجتماعية ادلًتتبة عنو تتوقف على االجتاىات السائدة يف 
اجملتمع موضوع الدراسة ، وال ننسى أن الزواج يف العائلة اجلزائرية احلديثة عرف نظرة ختتلف عن تلك 

 اليت من قبل 

و ىذا نظرا دلا أحدثتو حركة التطور االجتماعي من تأثري و بروز ألسلوب الفرد يف عملية االختيار 
للزواج ، وانعكاس عوامل التحضر على األسرة و نظام زواجها، و صاَحب ىذا األخرَي أسباب عديدة 

بالنسبة للمقبلني على الزواج ادلختلط ، إذ مل يعد األمر لديهم سهال إدتاُمو نظرا لصعوبة ادلتطلبات 
ىذه الظروف جعلتهم يقبلون عليو ، ونظرا لكون الزواج  (ادلهر، الشريك ادلناسب ، غالء ادلعيشة )

ضرورة اجتماعية البد للفرد منها داخل اجملتمع لضمان مكانة اجتماعية ، وكذا االستقرار النفسي 
ارتأى ادلقبلون على الزواج ادلختلط التعرف على الشريك عن طريق وسائل اإلعالم مبا فيها من 

صحف و جرائد و عرب مواقع التواصل اإللكًتوين ، وكذا اجتاه الشباب حنو منط األسرة النواة و 
التخلي على الزواج العائلي و األسرة ادلمتدة ، كما يتجو البعض إىل ىذا الزواج نظرا للبحث عن 
اجلمال و التغيري وألسباب ثقافية و التعليم خارج الوطن و الذىاب إىل العالج ، وىذه األسباب 
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الروتينية جتعلنا نبحث عن األسباب اليت جعلت اجلزائري يقبل على ىذا الزواج ادلختلط ؛ألن علم 
االجتماع اىتم باألسرة و الزواج بصفة عامة كان البد من الدخول إىل عامل الزواج ادلختلط عند 

اجلزائريني دلعرفة أسباب الإلقبال على ىذا النوع من الزواج ،و ذلذا  نعترب أن ىذه الظاىرة ذات أمهية 
بالغة لكون الفرد اجلزائري أجتو إىل عامل خاص بإقبالو على الزواج ادلختلط يتطلب التوافق الزواجي و 

: لو يف أحد جوانبو ، لذلك قمنا هبذه الدراسة اليت تتكون من بابني حيث جند يف الباب األول 
 فالفصل األول يشمل البناء ادلنهجي :االقًتاب النظري  و يتضمن فصوال 

و يشتمل على اإلشكالية ، بالفرضيات ، أسباب اختيار ادلوضوع ، أىداف البحث ، مفاىيم 
 .الدراسة و الدراسات السابقة 

 .مفهوم الزواج ادلختلط ، أسباب الزواج ادلختلط ، آثاره: يضم الزواج ادلختلط: أما الفصل الثاين 

فيتضمن التوافق الزواجي و الزواج ادلختلط ، ويشتمل على التوافق الزواجي ، :أما الفصل الثالث 
 .الزواج ادلختلط، الزواج ادلختلط قانونيا ، الزواج ادلختلط يف اجلزائر 

منهج الدراسة ، أدوات : الفصل الرابع و ينتج عنو : و االقًتاب ادليداين  الذي يتكون من فصلني 
مجع البيانات، رلاالت الدراسة ، العينة ادلدروسة و خصائصها ، أساليب ادلعاجلة اإلحصائية ، و 

يتضمن أوال عرض و حتليل البيانات و حيتوي على حتديد خصائص بالعينة ، حتليل : الفصل اخلامس 
الفرضية االوىل ، حتليل الفرضية الثانية ، حتليل الفرضية الثالثة ، حتليل الفرضية الرابعة ، حساب 

نتائج الدراسة و حيتوي على : ادلتوسط احلسايب و االحنراف ادلعياري للفرضيات األربعة ، أما ثانيا 
طبيعة رلتمع البحث ، نتائج الفرضية األوىل ، نتائج الفرضية الثانية ، نتائج الفرضية الثالثة ، نتائج 

 .، النتائج العامة ، التوصيات فاخلادتة - الفرضية الرابعة



 
: الباب األول

 الجانب النظري
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 :اإلشكالية -1
جاء الزواج يف اإلسالم استجابة حلكمة اهلل يف خلق اإلنسان خلالفتو يف األرض وعمارة الكون 

واستغالل خرياتو، كما جاء رلاراة للطبيعة البشرية، وما ركب يف اإلنسان من غريزة جنسية دتيل إىل 
اإلنسان باآلخر، دلا فيو من غض للبصر،  ىذه العالقة وحترك ادلشاعر، وتدفع إىل اتصال أحد نوعي

وحتصني للفرج واالبتعاد عن العالقات الشاذة ودلا حيققو من بقاء النوع اإلنساين وتكثري النسل 
لتتمكن األمة من النهوض بواجباهتا، والتعاون على مشروع اهلل والزواج فوق ذلك كلو صلة هبا حيصل 

السكن النفسي والراحة للجسم والقلب واالستقرار للحياة وادلعاش واألنس لألرواح والضمائر 
واالطمئنان للرجل وادلرأة على السواء واالمتزاج بينهما إلنشاء حياة جديدة تتمثل يف إصلاب جيل 

 .جديد
فالزواج يف نظر اإلسالم رباط مقدس، ينتج عنو أسرة وىي زلًتمة ال جيوز التعرض ذلا باألذى 

هبا الذي يؤدي هبا إىل اذلدم من أول خالف، وعليو وجب وضع ضمانات  وال إحلاق الضرر
واحتياطات تقلل من وقوع الطالق وتعيد للقلوب صفائها ولألسرة كياهنا وهتيئ ذلا أن تؤدي دورىا يف 

أداء وظيفتها، كما أن اإلسالم هنى عن استسالم الرجل ألول بادرة خالف أو خيضع ألدىن انفعال 
 .(1)ببيتو الزوجية فيفصمها وعلى ادلؤسسة ادلقدسة فيقوض أركاهنا نفسي، فيأيت

بيد أن األسرة تعترب أكرب من كوهنا رلرد وسيلة لتحديد النسل وتربية األوالد وإعدادىم للقيام 
بدورىم يف احلياة االجتماعية يف اجملتمع فقط بل أهنا كجماعة وظيفية تزود أعضاءىا بكثري من 
اإلشعاعات األساسية من بينها توفري مسالك احلب بني الزوجني وبني اآلباء وكذلك احلب بني 

                                                             
ىـ، ص 1406، مكتبة العبيكان، الرياض، الزواج الناجح ومضار الزواج باألجنبياتالربيعية عبد العزيز بن عبد الرمحان، (1)

12. 
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األوالد أنفسهم، مثل ىذه ادلشاعر الودية تعترب ذات أمهية كربى يف النمو االنفعايل للفرد كما توفر 
 .األسرة للطفل عادة شعوراً باألمن االقتصادي واالجتماعي والنفسي

وتعترب األسرة أكثر ادلؤسسات االجتماعية تأثرياً يف حياة الطفل إذ تعد مسؤولة عن إكسابو أمناط 
السلوك االجتماعي ادلقبول يف اجملتمع، فمن خالل احتكاكو ادلستمر بوالديو يتعلم معاير اجلماعة 

والقيم، كما يتعلم احًتام اآلخرين واحًتام قوانني اجملتمع، وبناء على ما يتعلمو يف األسرة يتعرف إىل 
ىو متوقع منو اآلن ومستقبال، ولذا فالدور األساسي الذي يسمح لألسرة بوقاية أطفاذلا من  ما

االضلراف واحلفاظ على األمن يكمن يف أن يعطي األىل األوالد القدرة السلوكية احلسنة ادلعتمدة على 
(1)قانون اجملتمع وقيمو ومعايريه

. 
فالثمار اإلجيابية اليت جينيها األزواج الذين يرتفع مستوى توافقهم تتمثل يف زيادة قدرهتم على حتمل 

ادلشاق والضغوط احلياتية، ويتغلبون على األزمات اليت يواجهوهنا فيكونوا أكثر سعادة، ويوظفون 
 .(2)طاقاهتم وقدراهتم للقيام باألدوار ادلنوطة هبم بفاعلية أكثر

وقد تتعرض األسرة بعض ادلواقف السلبية يف حياهتا تسودىا ادلنافسة، بل وحىت حتت الضغوط القاسية 
تتحول إىل أنواع من الصراعات احلادة اليت تعصف هبا، تتناثر أشالؤىا بني أم وأب وأوالد متشردين، 

فقد خيتلف الزوج والزوجة على طريقة اختيار األصدقاء، أو حول بنود االتفاق، أو أسلوب تربية 
 .(3)األوالد أو غري ذلك من أمور احلياة

                                                             
، دار عامل المشكالت األسرية في المجتمع السعودي وأساليب معالجتهايوسف عبد اهلل عبد الرمحان بن عبد العزيز، (1)

 .107ىـ، ص 1428الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، 

، 2008، عامل الكتاب، القاىرة،  اجتماعييالتوافق الزواجي واستقرار األسرة من منظور إسالمي نفسسليمان البناء زلمد،(2)
 .17-19ص  

 .17، ص 2005 للنشر، عمان، ت دار الثرا،التطور االجتماعي لألسرة العربيةالرودي أماين عبد اهلل، (3)
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وقد عرفت الدول العربية عموماً الزواج ادلختلط فمن بينها ادلملكة العربية السعودية ومصر، 
وكان ىذا الزواج يف البداية مقصوراً على كبار السن وذوي العاىات ... األردن، اجلزائر، ادلغرب

وادلرضى الذين ال جيدون من يتزوج هبم يف رلتمعاهتم ولكن يف السنوات األخرية دخلت فئة الشباب 
ميدان الزواج ادلختلط ، وقد ترتبت عنو الكثري من ادلشكالت االقتصادية واالجتماعية واألمنية، دلا 

يؤدي إليو ىذا الزواج من عزوف الشباب عن الزواج  من رلتمعاهتم ، فقد ينتهي بالطالق السريع شلا 
 .(1)يًتتب على ذلك من مشكالت تؤدي إىل شيوع اجلردية

إن اجلديد : "ولقد عرب أمحد رميتة أستاذ علم االجتماع الثقايف جبامعة اجلزائر عن ىذه الظاىرة بقولو
يف الظاىرة ىو اتساعها على ضلو يعكس احلراك االجتماعي الذي أفرزتو العودلة لتظهر حاالت الزواج 

وارتفعت نسبتها فجأة فلقد أرتفع أعداد ادلتزوجات من جنسيات أجنبية، خصوصا " عابرة احلدود"
 .(2)من قاريت آسيا وأفريقيا، وىي مل يعتدىا اجلزائريون من قبل

وتشري اإلحصائيات إىل ارتفاع عدد معتنقي اإلسالم يف اجلزائر من أبناء اجلاليات األجنبية 
 ألفراد اجلالية الصينية ومعظمهم من الرجال بنسبة تكاد تصل % 45نتيجة الزواج ادلختلط بنسبة 

 وبالتايل الزواج من اجلزائريات دلمارسة حاجاهتم البيولوجية والزواج ال يتم إال يف حالة %100إىل 
 .(3)قراءة الشهادتني وامتالك بطاقة اإلسالم

                                                             
رتكز األمني من وجهة نظر مالمشكالت الناجمة عن زواج المواطن السعودي بأجنبية وأثرىا على ال: مطلق بن عياض(1)

 .143، ص، جامعة نايفالمتخصصين بوزارة الداخلية وإمارة منطقة الرياض

، الصفحة الرئيسية 2:25، الساعة 2007اجلزيرة نت،  قناة ،زواج الجزائريون باألجانب في ميزان التقييم: تسعديت زلمد(2)
http:/www.wm.view.php.htm 

، 0:19، الساعة 2011ارتفاع قياس عدد معتقدي الدين اإلسالمي ومعظمهم من األجانب تزوج جزائريات، رللة أوائل، (3)
 immmccbfkgcالصفحة الرئيسية، 
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ويًتتب عن ىذه الظاىرة كثري من ادلشكالت األسرية فمنها، اخلالفات الزوجية واليت يعقبها الطالق 
وترك األطفال بدون ىوية، وال نفقة واالختالف على احلضانة بعد حدوث الطالق، ومشكلة األوالد 
خصوصاً إذا كانت والدهتم خارج اجلزائر سيما إذا حصل الطالق بني الزوجني وىو ما يسمى بأطفال 

اجلزائريني يف اخلارج من أب جزائري وأم غري جزائرية، وأم جزائرية وأب غري جزائري وما يعانونو من 
عوز بسبب إنكار األب أو تنكره ذلم، باإلضافة إىل مشكالت النشوز واخلالفات، خاصة عندما 
تكون الزوجة عند ذويها يف زيارة ومعها أوالدىا شلا يؤدي إىل تدخل السلطات وما يتبع ذلك من 

 :متاعب نفسية واجتماعية إزاء ما سبق نطرح التساؤل التايل
 ما ىي أسباب إقبال الجزائريين على الزواج المختلط ؟ -

 : الفرضيات -2

 الظروف بتحسني االجتماعية ادلعيشة مستوى حتسني ادلختلط الزواج على ادلقبل زلاولة اجلزائري (1

 السكن مطلب لديو يتحقق ادلختلط بالزواج الدخل ومستوى وبطالة سكن أزمة من االقتصادية

 الزوجة بلد يف بالعمل االجتماعي باحلراك اليومي الدخل من ويتخلص اإلجيار من ويتخلص احلضاري

أو الزوج ويتحول من تقاضي الدخل اليومي على الدخل الشهري قد حيصل على دخل إضايف 
كالشراكة واالستثمار مع الزوجة فيما ذلا واحلصول على ملكية أرض باإلجيار والعمل والتخلص من 

حتمل ادلسؤولية الكبرية لألسرة مبساعدة الزوج أو الزوجة من بداية الزواج من مصاريف الزفاف، غالء 
 ... ادلهر، قاعة احلفالت، نفقات ادلدعوين حلفل الزفاف، ىدايا العروسني وأىلهما

فهذه الظروف يف نظره جتعلو يقبل على الزواج ادلختلط يف حدد أوصاف زواجية لزوج ادلستقبل بناء 
عليو واالنتقال الطبقي من الطبقة االجتماعية الدنيا إىل الطبقة االجتماعية ادلرموقة بارتفاع ادلستوى 

االقتصادي الذي حيقق لو احلراك االجتماعي الطبقي فبعد أن كان قبل الزواج يف أسرة ذات مستوى 
اقتصادي ضعيف أو متوسط انتقل بفعل الزواج ادلختلط إىل مستوى اقتصادي جيد حقق مكانة 
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اجتماعية واقتصادية يف السلم االجتماعي بعد تكوين األسرة حتصل على سكن حضاري وسيارة 
وأصبح ذا أجر جيد ولديو زوجة وأوالد بالرغم من متطلبات ادلعيشة بعد الزواج ادلختلط وبذلك يرى 
أنو حسن ظروفو ادلعيشية اليت كان يتطلع إليها ومل حيققها إال بالزواج ادلختلط فأصبح لو دور بأسرة 
ولديو مكانة ولديو إنتاج ويقدم خدمات فرضها عليو ختصص الوظائف االقتصادية يف اجملتمعات 

ادلعقدة وفق طريق ادلعايري االجتماعية والنظامية لبلد الزوج أو الزوجة بدءا من النظام االقتصادي العام 
 ...إىل نظام ادلصنع، االنتاج، السوق

زلاولة اجلزائري ادلقبل على الزواج ادلختلط االستقالل عن ادلوروث االجتماعي لبعض القبائل  (2
كادلعتقدات والعادات الزواجية السائدة يف رلتمعهم من زواج األقــارب والزواج القبلي وعد ما لتعرف 
على اخلطيب واللقاء معو، صفاء اجلنس، البحث عن اجلمال وإقامة احلفالت ادلختلطة يف الزفاف، 

اخلروج من االسرة ادلمتدة اىل األسرة النواة بعد الزواج مباشرة، نزع النقاب وزلاولة اجلزائري ادلقبل على 
الزواج ادلختلط التخلص من البسيكوسومساتية اليت يعيشها مبعاجلتها بالزواج ادلختلط باإلقرار أن 

اجلانب اآلخر يتفهم الوضعية ولديو فرصُة العالج النفسي والعضوي من األمراض، أمراض القلق، 
االكتئاب، األمراض ادلزمنة، السكر، القصور الكلوي، األمراض التناسلية، العقم، العجز اجلنسي، 
الربود اجلنسي، نقص الثقافة اجلنسية، تطور ادلخابر وأساليب العالج النفسي والعضوي من طرف 

األطباء، أجهزة التحاليل واألدوية والعقاقري، والسعي وراء حتقيق درجة من التوافق يف الزواج بعد 
الفشل يف بناء أسرة بسبب الطالق، الفوارق االجتماعية والثقافية للزوجني، حتسني النسل،كرب سن 

الزوج والزوجة وكذا التخلص من الضبط االجتماعي ادلفروض من طرف اجلماعة بالعقاب، التهديد، 
 .االستهجان، رفض اجلماعة
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التواصل االجتماعي بني رلتمعات ادلقبلني على الزواج ادلختلط عرب وسائط االتصال اجلماىريي  (3
 – واليت عن طريقها تنتقل ذلا كل ادلعلومات السمعية والبصرية بشكل مباشر اىل اجلماىري من انًتنت

اليت تقدم خدمات بغرض الزواج وقنوات التلفزيون اليت تبث احلصص ادلساعدة  – مواقع التعارف
على الزواج ادلختلط كاذلجرة،  السفر، الرحالت سواء كانت ترفيهية أو زيارة أقارب أو ىجرة 

أو حضور عادة اجتماعية شعبية مثل - خارجية من أجل العمل، رحلة لتأدية عبادة دينية احلج
وعدة سيدي الشيخ، وعدة سيدي الناصر، وعدة سيدي اذلواري، وعدة  – الوعدة اليت تقام بالزوايا

فمختلف الوسائط التكنولوجية ووسائل التواصل االجتماعي ساعدت على نشر  ...- سيدي خالد
يف  – العودلة – عالقات اجتماعية بني ادلقبلني على الزواج ادلختلط بدون أي اعتبار ألي حواجز

 . رلتمعات عربية حتكمها تقاليد متوارثة

التغري اإليديولوجي الذي مس رلتمعات ادلقبلني على الزواج ادلختلط سواء عن طريق إضافة أو  (4
حذف أو تعديل يف السمات وادلركبات الثقافية نتيجة االتصال الثقايف بني ثقافات اجملتمعات 

 ادلتزوجني وتغري األفكار والتوجهات السياسية والتعديل يف القوانني االجتماعية والعلمية والعملية
وتبسيط  * اإلسالم، ادلسيح * تعدد احلريات وادلعتقدات بني األفراد ادلتزوجني يُنِشئ تنوعاً عقائدياً )

االختيار السياسي بإعطاء حق إنشاء مجعيات واالنضمام إىل األحزاب والتكتالت وحرية االنتخاب 
والتعبري عن الرأي ومن الناحية القانونية تعديل القوانني التشريعية والعرفية والعلمية وادلنظمة ادلدنية 
لتعديل قانون اجلنسية، اتفاقية اجملتمع الدويل، تقدًن اخلدمة االجتماعية مبا فيها الصحة والسكن 

والتعليم والتكامل معا آلخر من حيث حقوق الزوجني وادلساواة بني الرجل وادلرأة يف العمل والتعلم 
واحلقوق االجتماعية يف حالة السلم وبعد احلرب باذلجرة من ناحية االستيطان واللجوء والتهجري 

 . اجلماعي حقوق الرعايا األجانب واحلق يف ادللكية الفالحية
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 تحليـــــل الفرضيـات: 
 :محاولة الجـزائري المقبل على الزواج المختلط تحسين مستوى المعيشة االجتماعية -1

السكن سكن حضاري شبكة صرف ادلياه القذرة، ادلياه الصاحلة للشرب،  ←الظروف االقتصادية
 .شبكة الغاز، االنًتنت، الكهرباء

ادلهــر، قاعة احلفالت، نفقة ادلدعوين للحفل، ىدايا أىل العروس ←تكاليف متطلبات الزواج
 والعريس

 الدخل احملدود، الدخل الشهري، الدخل االضايف، ادللكية والعقارات←مستوى الدخل
 االستثمار، الشراكـة←العمــل

محاولة الجزائري المقبل على الزواج المختلط التخلص من الموروث االجتماعي  -2
 : والبسيكوسوسماتية التي يعيشها

 .          زواج ابن العم، ابن العمة، اخلال، اخلالة:زواج األقارب
 .        اذلالليــني، الزوى، اإلباظيني: الزواج القبلي

        الزوج، الزوجة: الزواج من األكرب سنا
          ادلطلق، ادلطلقة:إعادة الزواج

         اخلـروج بعد الزواج مباشرة اىل األسرة النواة:استقاللية األسرة
          البحث عن اجلمـال، التعـرف على الزوج، عمل ادلرأة، نزع النقاب:التحرر والتغيري

 ... االكتئـاب، القلق، التوحد، العزلة: األمراض النفسية
 (مسعية، بصرية، عضوية)القصور الكلوي، السكر اإلعاقة : األمراض المزمنة

   الربود اجلنسي، العجز اجلنسي، العقم، حتسني النسل:األمراض التناسلية
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التواصل االجتماعي بين مجتمعات المقبلين على الزواج المختلط عبر وسائط االتصال  -3
 :  الجماىيري

. مواقع التعارف للزواج اجلمعيات ادلنتديات←االنًتنت←وسائل االعالم←التواصل االجتماعي
إكمال الدراسة ←الدراسة. الًتفيو، زيارة االقارب← قنوات، احلصص السياحة← التلفزيون

 .اكتشاف ادلخابر، ادلشاركة يف ادللتقيات
 . البحث عن عمل يف الشركة االستثمارات، الشراكــة←العمل
التغير اإليديولوجي الذي مس مجتمعات المقبلين على الزواج المختلط سواء عن  -4

 :طريق إضافة أو حذف أو تعديل في السمات والمركبات الثقافية
: تعدد حرية ادلعتقدات لألفراد واجلماعات

 .ادلذاىب احلنابلة، الشافعية، ادلالكية: الدين اإلسالمي_ 
 .الربوتستانتية، األرثودوكسية: الدين ادلسيحي_ 

اجلمعيات الرمسية ادلنظمة وغري ادلنظمة، : تبسيط االختيارات السياسية واالجتماعية لألفراد واجلماعات
 .تكتالت االحزاب وادلنظمات

 تعديـل قانون اجلنسية، اتفاقية اجملتمع :تعديل القوانني التشريعية والعرفية والعلمية وادلدنية وادلنظمة
 .ادللكية الفالحية والصناعية والتجارة القانونية / مباشرة الوظائف / العودلة /الدويل

 .التعليم، الصحة، السكن:  اخلدمة االجتماعية
 االستيطان، اللجوء، اذلجرة اجلماعية: اذلجــــرة

 :أسباب اختيار موضوع الدراسة -3
ديكن القول أن من أسباب اختيارنا لدراسة أسباب إقبال اجلزائريني على الزواج ادلختلط أنو 

موضوع مهم وحيوي من الناحية العلمية ألنو يكشف  األسباب الواقعية  اليت تدفع  باجلزائري 
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للزواج من غري اجلزائريني اليت تنشأ عن ذلك وبالتايل التعامل معها  (شاب، شابة، رجال، نساء)
 .مبوضوعية علمية واختاذ وسائل وقائية مستقبال

كما أن ادلوضوع يف رلال التخصص الذي ضلن ندرس فيو وأنو منطلق لدراسات جديدة يف ىذا اجملال 
ومن أجل خدمة اجلانب األسري واجملتمعي يف اجلزائر، وكذا ادليل إىل مثل ىذه الدراسة الستعراض 
سلتلف أسباب القبول على الزواج ادلختلط وادلشكالت األسرية اليت تنشأ عنو  شلا يبصر من يرغبون 

 .بالزواج مبخاطر وسلبيات الزواج ادلختلط

 :أىداف الدراسة -4
 :تسعى ىذه الدراسة إىل حتقيق األىداف التالية

 .التعرف على أسباب زواج اجلزائريني ادلختلط -

 .التعرف على مشكالت عدم التوافق الزواجي ادلختلط -

 .التعرف على مشكالت أوالد اجلزائريني ادلتزوجني زواجا سلتلطا -

 .التعرف على مشكالت الزواج ادلختلط على مستوى اجملتمع -

زلاولة تقدًن اقًتاحات مناسبة للحد من أسباب و ادلشكالت األسرية الناشئة عن الزواج  -
 .ادلختلط
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 :مفاىيم الدراسة -5

 .(1)مجع سبب ما يتوصل بو إىل غريه: أسباب:لغة

 كل وصف ظاىر منضبط دل الدليل على كومو معرفا إلثبات حكم شرعي حبيث يلزم :اصطالحا
و خيتلف احلكم عنو يكون إما بوجود )وجوده الوجود و من عدمو العدم، و ديتنع وجود احلكم بدونو 

 (2) (مانع أو فقد شرط

االقتصادية واالجتماعية والنفسية )الظروف والعوامل ادلؤدية إىل اإلقبال على الزواج ادلختلط : إجرائيا
 .(والثقافية

مجع جزائري، وىو يف ىذه الدراسة ادلواطن الذي حيمل اجلنسية اجلزائرية، سواء جزائري : الجزائريين
 .(ذكر أو أنثى)بادلنشأ أو اجلنس، ويتزوج بأجنبية عربية أو غري عربية 

 :الزواج المختلط
ىو االقًتان واالجتماع واالرتباط، الرجل زوج ادلرأة، وىي زوج للرجل وىذا الفصيح يف لغة : الزواج

العرب، وال يقال زوجة باذلاء إال يف ادلواريث عند الفقهاء، خشية االختالط، ومسي ىذا النوع من 
 .(3)التقارب زواجاً من االزدواج، وىو االشتباه فالزوجان اثنان متشاهبان متقاربان

 ىو عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجني باآلخر على ادلشروع، وجيعل لكل :الزواج اصطالحاً 
 .منهما حقوقا وواجبات

                                                             
 .255،ص 4،2003 ،دار العلم للماليني ،بريوت لبنان ،طالرائدجربان مسعود،(1)
(

2
 .  39، مكتبة ادلفيد إيران، د ط، د ت، صقواعد و الفوائد في الفقو األصول العربية أيب عبد اهلل زلمد بن مكي العاملي، (

 .08 صىـ،241 د ت، القاىرة،،المسندقاموس أمحد بن حنبل، ( 3)
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والزواج ىو عالقة جنسية تفرض عليها إجراءات اجتماعية، وتتكون من فردين أو أكثر من 
 .(1)اجلنسني
 ىو عقد بني رجل جزائري وامرأة أجنبية، وبني امرأة جزائرية ورجل أجنيب يفيد حل استمتاع :إجرائيا

كل منهما باآلخر على الوجو ادلشروع، وجيعل لكل منها حقوقا وواجبات وقد خيضع لألحكام 
اإلقرار بوجود فوارق بني الزوجني والضوابط النظامية اجلزائرية وأحكام وضوابط وقوانني البلد األجنيب و 

من حيث الدين أو ادلذىب أو اجلنسية أو التباين يف العادات والتقاليد والثقافة االقتصادية والتنشئة 
 .االجتماعية ،و تقدًن كثري من التنازالت من كال الزوجني لتحقيق التوافق الزواجي واالجتماعي 

ىم الرجال والنساء الذين ال حيملون اجلنسية اجلزائرية سواء بادلنشأ أو التجنس، : جنسية غير جزائرية
سورية، لبنانية، مصرية، دينية، مغربية، خليجية، إيطالية، )سواء كانت اجلنسية عربية أو غري عربية 

 .(أدلانية، فرنسية

 :الدراسات السابقة  -6

 منها ما ىو من ،قمُت باالطالع على عدة دراسات دارت حول موضوع الدراسة احلالية 
 :الدراسات العربية واآلخر باألجنبية وفيما يلي عرض لبعض منها

 الدراسات العربية :
زواج الشباب المصري من األجنبيات وخاصة في قطاع "م بعنوان 2005دراسة موسى  (1

السياحة ومحاولة التعرف على األسباب والدوافع التي وراء زواج الشباب المصري من 
 ".اجهة ىذه الظاىرةواألجنبيات واآلثار المرتبة عنو ومن تم محاولة الوصول إلى توصيات لم

                                                             
 .132، ص 2003 ،قاموس مصطلحات علم االجتماعفاروق مداس،(1)
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 بالعينة من الشباب ادلصري ادلتزوجني بأجنبيات االجتماعي اعتمدِت الدراسة على منهج ادلسح 
ويعمل يف السياحة، واستخدمِت الدراسة استبيان بادلقابلة طبق على عينة من الشباب ادلتزوجني من 

:  شابا وجاءت نتائج الدراسة كما يلي170أجنبيات بلغ حجمها 
I- األسباب والدوافع: 
ترجع األسباب والدوافع لزواج الشباب ادلصري من األجنبيات إىل عدة عوامل يأيت يف مقدمتها  .1

الظروف االقتصادية، وانتشار البطالة، والفقر بني ىؤالء الشباب الذين جيدون يف ىذا الزواج 
صفقة راحبة حتقق ذلم العديد من األحالم اليت تراودىم كأن حيصل على اجلنسية األوروبية أو 

 وىكذا صار الزواج باألجنبية ىو ،جنسية بلد الزوجة ويذىب ليعيش يف بلدىا ويتاح لو العمل
نوع من أنواع السعي للرزق، وزيادة الدخل واحلصول على ادلال بسهولة والتطلع إىل الثراء السريع 

 .(1)وحتقيق الرفاىية يف احلياة وادلعيشة
رغبة الشباب يف اذلروب من ظروفهم احلياتية الصعبة إذ يعيش الكثري من ىؤالء الشباب بني ِسندان  .2

احتياجاتو الفسيولوجية ومطرقة العادات والتقاليد اليت تقف حائال دون حتقيق الزواج من ادلصريات 
 .الرتفاع التكاليف وقلة تكاليف الزواج من األجنبية

: اآلثار االقتصادية واالجتماعية والنفسية والدينية المترتبة على ىذا الزواج: ثالثاً 
زيادة الدخل وعمل ادلشروعات عن طريق الزوجة والسفر للخارج : اآلثار االقتصادية .1

 .واحلصول على اجلنسية ببلد الزوجة
 يًتتب عن ىذا الزواج مشكالت اجتماعية وىي مشكالت مع الزوجة :اآلثار االجتماعية .2

ادلصرية السابقة ومشكالت مع األىل واألقارب واجلريان يف اجملتمع بسبب تصرفات الزوجة 

                                                             

 .19، ص2005، القاىرة، زواج الشباب المصري من األجنبياتموسى، (1)
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األجنبية ومشكالت بسبب تربية األبناء وضعف العالقة القرابية، وعدم زيارة األىل واألقارب 
 .(1)يف ادلناسبات، وكل ذلك بسبب اختالف العادات والتقاليد

 يًتتب عن ىذا الزواج مشكالت نفسية دتثلت يف القلق بسبب كثرة سفر :اآلثار النفسية .3
الزوجة إىل بلدىا واخلوف من ىروب الزوجة باألبناء واخلوف من اإلصابة مبرض االيدز، 

واخلوف من إهناء الزوجة دلشروعها وعدم تقدديها ادلصاريف ادلالية للزوج، واخلوف من حدوث 
 . اخلوف من شكوى الزوج يف أقسام الشرطة واحملاكمإضافة إىلالطالق 

 ويًتتب عن ىذا الزواج مشكالت بسبب اختالف العقيدة والدين وترك الزوج :اآلثار الدينية .4
الصالة واإلفطار يف رمضان وشرب اخلمر وعدم التزام الزوجة واألبناء بتعاليم الدين 

 .اإلسالمي
آليات عملية للحد من ظاىرة الزواج العشوائي من الخارج "بعنوان : دراسة توفيق السويلم (2

 .ألبرز السلبيات الناجمة عن زواج أبناء المملكة من الخارج

تعرُُّض األزواج السعوديني :  وتضمنت الدراسة عرض سلبيات الزواج العشوائي من اخلارج ومنها
لالبتزاز ادلستمر من الزوجة وذويها الذين يرون يف ىذا الزواج صفقة أو مشروعا جيب أن يدر عائداً  

. يتوقف

 فرد شلن تزوجوا من اخلارج أن بعضهم تزوج يف األصل من 100 كما أفادت الدراسة اليت مشلت 
امرأة متزوجة وعلى ذمة زوج آخر من بين جلدهتا وأهنم اكتشفوا أن الزواج مل يكن أكثر من وسيلة 

                                                             

(
1

 .21،مرجع سابق، صزواج الشباب المصري من األجنبياتموسى،  (
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للحصول على ادلال أو اجمليء للمملكة ومن مت احلصول على اجلنسية السعودية، مشريين إىل أن الكثري 
. (1)من الزوجات بعد قدومهن للمملكة يتغري سلوكهن ومعاملتهن ألزواجهن

 كما أرجعت الدراسة أسباب زيادة العنوسة بني الفتيات السعوديات يف جانب منها إىل تنامي 
ظاىرة الزواج العشوائي من اخلارج اليت حرمت اآلالف من بنات الوطن من حقهن يف الزواج وبناء 

. (2)أسرة وجعلتهن عرضة ألمراض االكتئاب واالضطراب النفسي والسلوكي

 يف ادلهور ومتطلبات الزواج يف ادلملكة من السكن واألثاث واليت ة وأشارت الدراسة إىل أن ادلغاال
تفوق قدرة الكثري من الراغبني يف الزواج، وكذا إصرار الكثري من الفتيات على إكمال تعليمها اجلامعي 
والعمل سعيا على عريس تفصيلي، وىو األمر الذي يتسبب يف تقدم سن الفتاة وجتاوزىا سن الزواج، 

. (3)الرتباط مبن ىو أقل ثقافة وتعليمااوكذلك رفض الفتاة 
 ىدفت الدراسة إىل التعرف على الدوافع األساسية وراء زواج الشباب :هيدراسة الزناتي ومشارك

- ادلصري من أجنبيات كبرية السن، والتعرف على طبيعة العالقة بني الطرفني يف كل من أسوان
. الغردقة، شرم الشيخ- األقصر

اسُتخِدم يف ىذه الدراسة أسلوب ادلقابالت ادلعمقة ودراسة احلالة نظراً حلساسية األسئلة وخصوصيتها 
مع ادلبحوثني وللتعرف على اجتاىاهتم حول ىذه الظاىرة حيث مت إعداد رلموعة من أدلة النقاش 

: الكيفية ليتم استخدامها يف ىذه الدراسة، وتتضمن ىذه األدلة
 .دليل ادلقابالت ادلعمقة مع الشباب -

                                                             
آليات عملية للحد من ظاىرة الزواج العشوائي من الخارج ألبرز السلبيات الناجمة عن زواج أبناء المملكة توفيق السويلم، (1)

 .http:/www.efeqt.com/20/2/06/30/articl-67116b-html.05،2012، 07.، ادلملكة السعودية، الرياضمن الخارج

 .توفيق السويلم، ادلرجع نفسو(2)

 .ادلرجع نفسوتوفيق السويلم، (3)
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 .دليل ادلقابالت ادلعمقة مع احملامني -
 .دليل ادلقابالت ادلعمقة مع ادلسؤولني -
دليل ادلقابالت ادلعمقة مع أرباب األسر اليت تزوج أحد أبنائها الشباب من سيدة أجنبية تكربه  -

 .بعشر سنوات على األقل
شرم الشيخ، أسوان، :  مقابلة معمقة مع شباب من ادلدن األربعة32دليل حالة حيث مت عقد  -

 :األقصر، الغردقة، وكانت خصائصهم كالتايل
 . سنة30متوسط الشباب الذين مت مقابلتهم  -
 . سنة52متوسط سن زوجاهتم األجنبيات  -
 . سنة22متوسط فرق السن بني الشباب وزوجاهتم األجنبيات ىو  -

بالنسبة للحالة التعليمية للشباب الذين دتت مقابلتهم كانت نسبة احلاصلني منهم على شهادة جامعية 
 حاصلني على شهادة أقل من %22، وكان %35، ونسبة احلاصلني على تعليم متوسط %45ىي 

. ادلتوسط
 ( شباب10أسوان )بالنسبة للمحافظات اليت منها ىؤالء الشباب فقد كانت أعلى احملافظات ىي 

. ، وكان ىناك شاب واحد من زلافظة اإلسكندرية(2)، مث القاىرة(3 قنا )مث (8األقصر )تليها 
يت تزوجن من الشباب ادلصري الذين دتت مقابلتهم فكانت أعلى لوا األجنبيات الاتوبالنسبة للجنسي

، (4)، مث الروسيات (5)، تليها اإليطاليات (10)ىذه اجلنسيات من السيدات اإلصلليزيات 
، سيدة واحدة من الدول (2 )يات، الدمنارك(2 )تايبلجيكال، (2 )اتفرنسيال، مث (3)األدلانيات 

. بولندا، سويسرا، النمسا، تشيك: التالية
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: وجاءت نتائج الدراسة كالتايل
 غالبية الشباب الذين تزوجوا من سيدات أجنبيات ىم أشد فقراً على مستوى مصر، ويعانون من 
قلة الدخل وعدم وجود فرص عمل، فالفقر ىو السبب األول لزواج الشباب من امرأة يف مثل سن 

. زوجتو
 .(1)احلصول على تأشرية لإلقامة يف البلد األجنيب -
 وال يتم ،غالبية عقود الزواج عرفية عند أحد احملامني وذلك حلماية الشباب من مطاردة رجال األمن -

التوثيق يف الشهر العقاري بالقاىرة أو يف السفارات األجنبية إال إذا رغبت الزوجة أو الزوج الدعوة 
 .لإلقامة معها يف البلد

تغيري العادات والتقاليد بني الشباب والذي حياول استمالة زوجتو األجنبية من خالل تغيري ِقَيِمِو  -
فيًتكها حبريتها يف السهر واألصدقاء وادلالبس اليت ال تليق باجملتمع ادلصري، وإدمان الكثري من 

 .(2)الشباب على ادلخدرات واخلمور جملاراة زوجتو
 . زيادة زواج الشباب من األجنبيات من معدل العنوسة بني الفتيات ادلصريات -
 .غالبية الشباب يصاب بأمراض صحية تنتقل عن طريق العالقات اجلنسية ومنها االيدز -

. ظاىرة زواج المواطنين السعوديين بزوجات غير سعوديات: دراسة العنقرى
 استهدفت الدراسة التعرف على أسباب زواج ادلواطنني السعوديني بزوجات غري سعوديات، 

. وادلشاكل النامجة عن ىذا الزواج
 واعتمدت الدراسة على استخدام ادلنهج الوصفي التحليلي من مدخل ادلسح االجتماعي 

 مفردة ومجيعهم من ادلتزوجني بأجنبيات، ومل يسبق ذلم الزواج 3006باستخدام العينة اليت يبلغ قوامها 
                                                             

اآلثار االجتماعية والقانونية لزواج الشباب المصري بأجنبيات مسنات في أسوان، األقصر، الغردقة، شرم ، الزنايت وآخرون(1)
 .35، 34، وزارة الدولة واألسرة والسكان، وحدة منع االجتار بالبشر، ص الشيخ

 .35الزنايت وآخرون، ادلرجع نفسو، ص (2)
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استبانة مقننة من : سنة، أما أداة مجع البيانات فتمثلت يف 44-35رغم أهنم يف ادلرحلة العمرية 
حيث الصدق والثبات وتنص بنودىا على أسباب زواج ادلواطنني السعوديني بزوجات غري سعوديات 

. وادلشاكل النامجة عن ىذا الزواج
: وخُلصت  الدراسة إىل أىم النتائج التالية

زلدودية دخل األزواج السعوديني اليت ال تفي تكاليف الزواج من سعودية من مهر مرتفع وتكاليف  -
 .متطلبات الزواج األخرى

كرب سن بعض األزواج الذين أقدموا على الزواج بأجنبية وذلك لعدم وجود من يتزوجهم يف اجملتمع  -
 .(1)السعودي

 .يُرجع بعض السعوديني زواجهم بأجنبية إىل مرض الزوجة السعودية -
 .وجود أوالد يف حاجة إىل رعاية -
 .ةوجود صلة قرابة بني الزوج السعودي والزوجة السعودي -
 .عدم إصلاب الزوجة السعودية -
 .(2)احلاجة إىل حتديد النسل -

: ودتثلت مشكالت الزواج بأجنبية يف
 السماسرة الذين يتصيدون كبار السن :ىناك مشاكل نامجة عن الوسطاء يف إدتام الزواج ومنهم -

وصغارىم وادلعاقني، فهم يقومون بعمليات نصب واحتيال على ىؤالء األزواج إىل جانب قيامهم 
لة اجلنائية حسب القوانني ءبتزوير ادلستندات اخلاصة بالزواج، شلا يعرض ادلواطن السعودي للمسا

 .(3)ادلعمول هبا يف تلك الدول
                                                             

 .17، ص2005، ظاىرة زواج المواطنين السعوديين بزوجات غير سعوديات، سلطان العنقرى(1)

 .18، ص نفسوسلطان العنقرى، ادلرجع (2)

 .19سلطان العنقرى، ادلرجع نفسو، ص (3)
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ن بدفع مبالغ كبرية يف مقدم الصداق ومؤخره وبالتايل تقوم الزوجات بافتعال ويقوم األزواج السعودي -
 .ادلشاكل لطلب الطالق للحصول على مؤخر الصداق

مشاكل متعلقة باألطفال بعد الطالق ووالدهتم، حيث ال يقوم اآلباء بزيارة أطفاذلم واالىتمام هبم،  -
ويصبح ىؤالء األطفال عدديي اذلوية، وقد ال حيصلون على أي جنسية ىذا باإلضافة إىل إمكانية 

 .تعرضهم لالضلراف كذا ادلشاكل ادلتعلقة بالطالق والنفقة والنسب والتجنس
كل أمنية حيث يف الغالب الزوجة امشكلة اإلرث يف الوالية بعد وفاة الزوج وما حُيدثو من مش -

وجود مشكالت صحية مًتتبة على .ىا ال حيصلون على حقوقهم الشرعية كاملةؤاألجنبية وأبنا
 احتمال إصابة األزواج السعوديني بأمراض معدية :زواج ادلواطن السعودي بأجنبية وأىم ادلشكالت

وأخرى مستعصية لزواجهم السريع من زوجات أجنبيات ديارسن الرذيلة، وتعدد األزواج حيث 
أشار بعض األزواج السعوديني شلن ارتبطوا بأجنبيات أن البعض منهن يف األصل متزوجات وعلى 

ذمة أزواج آخرين واختالف القيم والعادات والتقاليد ينعكس سلباً على تنشئة الطفل، األمر الذي 
. ُيطلق عليو صراع الثقافات

زواج بنات اإلمارات من : "بعنوان (م1997وباخشب،  عاشوش)دراسة : الدراسة الثالثة
". األجانب

 استهدفت الدراسة الوقوف على حاالت زواج بنات اإلمارات من األجانب للتعرف على 
ه من األجانب ئىن من جراء اعتبار رب األسرة وأبناؤادلشكالت اليت تواجهها عائالهتن، وخاصة أبنا

لعدم حصوذلم على جنسية اإلمارات بالزواج والوالدة من األم، والتوصل إىل أساليب وحلول واقعية 
. لتجاوز ادلشكالت وإزالة العقاب اليت تواجهها بنات اإلمارات ادلتزوجني من أجنيب

 استخدمت الدراسة منهج ادلسح االجتماعي باستخدام العينة، وكانت أداُة الدراسة ىي االستبيان 
سيدة إماراتية متزوجة من أجنيب، أما أداة مجع  (84)وادلسح ادليداين الذي مت على عينة قوامها 
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البيانات فتمثلت يف استبانو مقننة من حيث الصدق والثبات وتنصب بنودىا على أسباب ومشكالت 
. زواج بنات اإلمارات من األجانب

: وجاءت نتائج الدراسة كما يلي
 لبنات اإلمارات 1994 يف عام 207 ، 1995 حالة زواج يف عام 200أشارت الدراسة إىل أن  -

 49 زوجا مقابل 55 م كان عدد األزواج ضلو 1995ألزواج أجانب وعرب، ويف زجيات عام 
سيويني عام آ حاالت زواج من 9م لبنات اإلمارات، باإلضافة إىل إدتام 1994زوجا عربيا عام 

 .م1995
 % 10يف أبو ظيب،  % 84أن إمجايل حاالت زواج بنات اإلمارات من أبناء اإلمارات ضلو  -

أسيويني % 1للزواج من عرب، % 4حاالت الزواج من أبناء دول رللس التعاون اخلليجي و 
 .من جنسيات سلتلفة أخرى% 1

 حالة 30كان حاالت طالق لبنات اإلمارات من أبناء دول رللس التعاون اخلليجي بإمجايل  -
 . حالة طالق من األزواج العرب12باإلضافة إىل 

من مربرات الزواج بني اإلماراتيات واجلنسيات األخرى أن عدد بنات اإلمارات أكثر من أبنائها،  -
حىت صارت العنوسة خطرا يهدد بنات اإلمارات أو سيكون على بنات اإلمارات أن تكون زوجة 

 .(1)ثانية أو ثالثة البن اإلمارات ادلتزوج إذا مل تتزوج من العريب أو ادلسلم ادلقيم يف اإلمارات
باإلضافة إىل أن حصول اإلماراتية ادلتزوجة من عريب أو مسلم على حقوق األسرة اإلماراتية سيكون  -

 .خطوة كبرية لإلمام ألن األب عنصر رئيسي وفعال يف أي أسرة

                                                             
، أطروحة الدكتوراه المشكالت األسرية الناشئة عم زواج السعودين من غير السعودياتعبد الرمحان بن عبد اهلل بن علي، ((1

 . 81، ص2010فلسفة العلوم األمنية، الرياض، 
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من السيدات ادلتزوجات من أزواج أجانب يعانني من  (%77)كما أظهرت نتائج الدراسة أن  -
 .مشكالت يومية تواجهن يف رلال العمل وادلدارس واألسرة واألىل واحلصول على احلقوق الوطنية

 وقد استفاد الباحث من ىذه الدراسة يف إثراء اإلطار النظري للدراسة، والدراسة أثبتت أن زواج 
البنات من األجانب يعانني من مشكالت يومية تواجهن يف رلال العمل وادلدارس واألسرة واألىل 

. (1)واحلصول على احلقوق الوطنية
الزواج من أجنبيات وأثره على أبناء : "بعنوان (ىـ1408محمد، )دراسة : الدراسة الرابعة
". الخليج العربي

 ىدفت الدراسة إىل إبراز أثر زواج اإلمارايت بأجنبية على أطفال األزواج اإلماراتيني، وىي دراسة 
ميدانية منشورة، ضمن منشورات دار الفكر للطباعة والنشر بلبنان، ركزت على التنشئة االجتماعية من 

. ِقبل اآلباء وأثرىا على أطفال األزواج اإلماراتيني ادلرتبطني بزوجات أجنبيات من سلتلف اجلنسيات
  استخدمت  الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي، من مدخل ادلسح االجتماعي بطريق العينة بالعينة 

 ةمفردة من اإلماراتيني ادلتزوجني بأجنبية، أما أداة مجع البيانات  فتمثلت يف استبان (117)اليت قوامها 
 من حيث الصدق والثبات وتنصب بنودىا على أسباب زواج اإلمارايت من أجنبية وأثره على ةمقنن

. األطفال
: وخلصت إىل أىم النتائج التالية

ُوجدت فروق بني أبناء ادلواطنات من اإلمارات، وأبناء ادلواطنات ادلصريات على مجيع الفروق يف  -
حيث أهنم يدركون أن أمهاهتم أكثر تسلطا ومحاية وتدليال يف . صاحل األبناء من أمهات مواطنات

معاملتهم معهم، بينما َوجد الباحث أن الفروق على مقياس التفرقة ىي يف صاحل األبناء من 

                                                             

 .88 المرجع السابق، صعبد الرمحان بن عبد اهلل بن علي،(1)
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أمهات مصريات، حيث يدرك األبناء أهنم أكثر ميال للتفرقة يف ادلعاملة بني األبناء إذا ما قورنوا 
 .بادلواطنات

إن أبناء األمهات اإلماراتيات أكثر عصبية من أبناء األمهات ادلصريات، وأيضا لديهم ميل أكثر  -
إىل النكوص واالرتداد إىل مراحل طفولية، وبالتايل يبحثون عن ادلساعدة وطلب النجدة واالعتماد 

 .(1)على اآلخرين كما يفعل األطفال
ُوجدت فروق ذات داللة إحصائية بني األمهات اإلماراتيات وأبناء األمهات ادلصريات على  -

ومجيع « اإلحساس بقيمة الذات، والشعور باالنتماء، والتكيف الشخصي واالجتماعي »مقاييس 
ىذه الفروق لصاحل أبناء األمهات اإلماراتيات شلا يدل على أهنم أكثر تكيفا من الناحيتني 

 .الشخصية واالجتماعية إذا ما قورنوا باألبناء من أمهات مصريات
أن ىناك فروقا على مقياس الوالء بني أبناء ادلواطنات اإلماراتيات، وبني أبناء ادلواطنات ادلصريات،  -

أبناُء األمهات اإلماراتيات أكثُر والء لألسرة وادلدرسة واجملتمع احمللي إذا قورنوا باألبناء من أمهات 
 .مصريات

 وقد استفاد الباحث من ىذه الدراسة يف اختيار موضوع دراستو، واستلهاِم فكرهِتا البحثية، كما 
أمكن االستفادة من ىذه الدراسة يف إثراء اإلطار النظري للدراسة احلالية، وذلك مبقارنة نتائج الدراسة 

. السابقة بالنتائج اليت ديكن أن تسفر عنها الدراسة احلالية
  

                                                             
 ، بريوت،1999، 2دار ومكتبة اذلالل، ط ، الزواج من أجنبيات وأثره على أبناء الخليج العربي،يوسف عبد الفتاح زلمد(1)

 .85ص 

http://www.birehlibrary.org/WebOPAC/catalog/searchresult1.aspx?MotherForm=Author&Content=����%20���������%20����&AuthorityID=27900&AuthorityName=����%20���������%20����&LibID=
http://www.birehlibrary.org/WebOPAC/catalog/searchresult1.aspx?MotherForm=Author&Content=����%20���������%20����&AuthorityID=27900&AuthorityName=����%20���������%20����&LibID=
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تفضيالت االختيار الزواجي ومعوقاتو : "بعنوان. ( م1980الشالل،)دراسة : الدراسة الخامسة
". في المجتمع الكويتي

 وقد استهدفت الدراسة الوقوف على االختيار الزواجي من حيث التفضيالت وادلعوقات 
. االجتماعية واالقتصادية والنفسية ادلرتبطة بو شلا يؤدي إىل تأخر سن الزواج

 مفردة 237 وقد اعتمدت الدراسة على استخدام منهج ادلسح االجتماعي بالعينة اليت قوامها 
 امن اجلنسني ومجيعهم من غري ادلتزوجني ومل يسبق ذلم الزواج رغم أهنم يف ادلرحلة العمرية ثالثني عام

 من حيث الصدق والثبات وتنصب بنودىا ة يف استبانة مقننتفأكثر، أما أداة مجع البيانات فتمثل
على تفضيالت االختيار الزواجي ومعوقاتو سواء كانت تلك ادلعوقات اجتماعية أو اقتصادية أو 

. نفسية
: تتخلص النتائج اليت توصلت إليها الدراسة فيما يلي

من حيث االرتباط الزواجي كمجال اىتمام ادلبحوثني تبني أن الغالبية العظمى منهم يفكرون جديا  -
 .يف الزواج وأهنم متضايقون نتيجة بقائهم بدون زواج حىت وصلوا إىل ىذه ادلرحلة من العمر

من حيث تفضيالت االختيار الزواجي فقد تبني أن اجلنسية ادلفضلة ىي اجلنسية الكويتية تليها  -
من االستجابات تنصب على ىاتني اجلنسيتني وذلك ألسباب  % 93.4 إذ أن ،اخلليجية

 .اجتماعية يف ادلقام األول
ويوجد تقارب واضح يف االستجابات بني عينة البحث من اجلنسيتني بشأن السن ادلناسبة للزواج  -

 سنة لإلناث، ويفيد 25  20 سنة للذكور ، 30  25نو يف حدود سن أحيث ترى غالبيتهم 
من العينة تقريبا يف حالة تضاؤل فرص الزواج بسبب التقدم يف السن جيب التنازل عن  % 70

 .بعض ادلتطلبات والشروط
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 االستقامة :ومن أىم ادلواصفات اليت ينبغي أن تتوافر يف شريك احلياة حسب آراء العينة ىي -
 .واخلُلق الطيب والنسب، وقوة الشخصية، أما أقل ادلواصفات أمهية فإهنا تتعلق باجلاذبية الشكلية

–أنماط الزواج المختلط الغربي : "بعنوان. (م1998روبيش، )دراسة : الدراسة السادسة
". األردني

  وصفية دراسة وىي األردين، /الغريب ادلختلط  استهدفت الدراسة التعرف على أمناط الزواج
 مع والنساء األوربيات األردنيني الرجال بني للزواج االجتماعية ت الشخصيةاللسم استطالعية

 .والدامنارك بريطانيا من كل على حالة دراسات
 حالة مع دراسة أجنبيات من تزوجوا الذين األردنيني األزواج من مفردة (89)العينة  حجم  وبلغ
 الدراسة عينة البيانات من جلمع االستبانة أداة الدراسة واستخدمت والدامنارك، بريطانيا من كل على
 .الدراسة وعبارات زلاور من تتكون واليت

 :يلي كما الدراسة نتائج وجاءت
  أزواجهن من من سنا كرب أىن األردنيني من تزوجن الاليت الغربيات النساء من  60%من أكثر:أوالً 

 .سنوات 9:1
ادلهاجرين  لألزواج واالجتماعية االقتصادية اإلقامة لتوفري ادلالية القدرة الزواج ىذا يتطلب :ثانياً 

 .األجنيب الزوج مع تتكيف كي الضرورية
 يف العمل يفقفني مو معظمهم الغربيات يتزوجون الذين األردنيني غالبية أن الدراسة أوضحت:ثالثاً 
 .للخارج للهجرة اضطره شلا األصلي وطنو
 ادلختلط، وىن جاالزو معت الربيطانيا الزوجات من أسرع للتكيف الدامناركيات لزوجات  دتيال:رابعا
 .الزوجية ادلشكالت يف سببا أقل
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-7ما بني تًتاوح الغربيات النساء تزوجوا الذين األردنيني الرجال بني العايل التعليم نسبة أن:خامساً 
 فرصة ذلن يتيح شلا 14-29% بني ما تًتاوح أو الغربيات الزوجات بني النسبة ىذه تبلغ ،بينما%18
 .ادلختلط للزواج

 إذامل يكن وخاصة اخلامسة، والسنة الثالثة السنة بعد األحيان معظم يف حيدث الطالق  أن:سادساً 
 وبنود والتقاليد واذلوايات، والعادات واألديان الثقافات الختالف باإلضافة دائماً، عمال يعمل الزوج

 .الصرف
األردين، / الغريب ادلختلط الزواج أمناط على الوقوف يف الدراسة ىذه من الباحث استفاد  وقد

 مث األوربيات، ومن والنساء األردنيني الرجال بني للزواج واالجتماعية الشخصية السمات على والتعرف
 .احلالية الدراسة عنها ُتسِفر أن ديكن اليت بالنتائج السابقة الدراسة نتائج مقارنة

 الدراسات األجنبية :
يت انتق دراستو، وقد مبوضوع العالقة ذات األجنبية الدراسات من عدد على باالطالعمت  ق

 :التالية الدراسات منها
الرضا الزواجي في أربع ثقافات 'بعنوان  (م2004)دراسة كاراج وندر وآخرون : الدراسة األولى

كهدف لالرتباط بين ىيمنة الرجل وجاذبية األنثى دراسة ميدانية على أزواج وزوجات بريطانيات 
". وأمريكيات وتركيات وصينيات

وجتانسا  تشاهباً  أكثر الزوجان كان كلما" على تنص اليت الفرضية اختبار  استهدفت الدراسة
". واستقرار سعادة أكثر عالقتهما كانت واجيابية،كلما

 بنيت زوج من اجلنسيات األربعة، وقد (1000)من  أكثر آراء استطالع على الدراسة اعتمدت وقد
 بشكل خاصيتان تكفيان الزوجة وجاذبية الزوج قوة أن على تنص اليت التطورية النظرية على الدراسة

 يتحقق  الزواجي الرضا وأن اآلخر، يف الزوجني كال عنهما يبحث واالستقرار السعادة لتحقيق بارز
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 بعض وجود  معالتماثل عن كتعبري زوجو أو لزوج الشاملة والثقافة رومانسي احلبال ازداد إذا
 التطوري واالفًتاض الشامل الثقايف التوافق استخدام ديكن كان إذا وعما ادلتوقعة، التطورية االضلرافات

 .ادلتناسق اإلجيايب الزواجي بالرضا للتنبؤ كوسيلة
 :يلي كما النتائج أىم وجاءت

 األزواج كان فقد، األسري لالستقرار كمؤشر الزوجني بني لتماثل اقويا مؤيد ىذا البحث يعد -1
 السيطرة على مؤشرات متقاربني والزوجة الزوج يكون ما عند بزواجهم رضا أكثر عموماً ون الربيطاين

 .ادلوروثة والثروة ادلستحق والدخل التعليم، مثل
 نسبياً  أعلى األزواج يكون عندما رضا أكثر تكون الربيطانيات الزوجات جيعل الزواج الرضا أن -2

 .جاذبية ألزواجهم أكثر الزوجات تكون عندما وخاصة القرار، اختاذ ىيمنة يف زوجاهتم من
 كل يف تام دتاثل جل أمن الرغبة تعدل وفس الزوجني ىيمنة بأن االبتدائي االفًتاض كان -3

 التوصل مت فقد التطور، لنظرية وطبقاً  احلديث، واالصلذاب السيطرة مقياس على األربعة الثقافات
 القرار اختاذ على مشتملة السيطرة مقياس على الزوج ىيمنة إىل يؤديي الزواج الرضا أن إىل

 اذليمنة من قليلة بنسبة التماثل حتقق مث ومن اجلاذبية على الزوجة وىيمنة واالجتهاد، والدخل
 .الواضحة

 والدخل السيطرة مقياس علىات متشابوات والًتكيات الربيطاين الزوجات أن النتائج أظهرت -4
 اتمسيطر كوهنن الربيطانيات الزوجات فضلت فقد التطورية، التوقعات وبعكس ادلتصل،

 من لكلات صارمات مسيطرن كونو الصينيات الزوجات فضلت بينما أزواجهم،  علىاتصارم
 .لقرار واختاذا االجتهاد
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 يف تفضليهم (ن، واألتراكون، والصيينون، واألمريكيوالربيطاين)كان األزواج العادليون متشاهبني  -5
 . ادلالية لألسرةالشؤون وإدارة القرار اختاذ أبعاد على اصة و خالزوجات، على الواضحة للهيمنة

 الصارمة، ومل الزوجية للهيمنة تفضيلهن يف اضلرافا األربعة الثقافات كل من الزوجات حققت -6
 اجلاذبية، على الصارمة الزوجية للهيمنة تفضيل أي والربيطانيات األمريكيات الزوجات توضح
 على  للزوجاتةىامة خطي عالقات أظهرن والًتكيات الصينيات الزوجات من كالً  أن على عالوة
 .السيطرة مقياس

 الزوجات أوضحت بينما اجلاذبية، على للهيمنة تفضيلهن أوضحن الًتكيات الزوجات أن -7
 .اجلاذبية على الزوج ذليمنة تفضيلهن الصينيات

 والزوجات من األزواج بنيي القو الشامل الثقايف التماسك بعض احلديثة النتائج أوضحت -8
 رحوا  شقد احلضارات كل يف والزوجات األزواج أن إىل اإلشارة ادلهم ومن األربع، اجلنسيات

 ىيمنة تفضيلباإلضافة إىل أن  (اختاذ القرار واالجتهاد) السيطرة مقياس نفس على التماثل تفضيل
 و األزواج شرح وأخريا فقد الصينيات، والزوجات األزواج من بقوة أيدت قد اجلاذبية على الفرد

 .(1) السيطرةمقياس على اذليمنة لبعض ازلددال تفضي الثقافات كل يف الزوجات
مشكالت صراع الدور والتوافق الزواجي في : "بعنوان (م1989) (ميرنا)دراسة : الدراسة الثانية

". األوضاع المهنية السيئة
 وزلاوالهتم للتعايش يف ادلهنة يف ادلختلفني الزوجني استجابات على التعرف الدراسة ت استهدف

 و الزوج بني واالختالف الزواجي، لتوافقا و ادلهين وااللتزام العائلة بني والعالقة الدور، صراع مع
 .السيئة ادلهنية األوضاع يف الزوجة

                                                             
 .95عبد الرمحان بن عبد اهلل بن علي بداوي، ادلرجع سابق، ص((1
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زوجة  (125)زوجا و (125 )حجمها عينة على االجتماعي الوصفي ادلنهج الدراسة واستخدمت
 لستة أعوام ويعملون ألكثر ومتزوجني اخلاصة، األعمال أو التدريس أو ادلستشفيات يف يعملون شلن
 .أكثر فطفالن ولديهم أسبوعا( 40)من 

: التالية النتائج الدراسة إىل خلصت
الدور  صراع مشكالت وأن الزوج، من أكرب عائلي التزام لديها الزوجة أن -1

Roleconfict وىو الصراع الذي يقوم بني األزواج نتيجة الغرية Jealousy 
 .(احلرص/ احلسد)

يؤيد التقسيم  من النتيجة ىذه وتناسب الزوجة، من أكرب مهين التزام لديو الزوج أن -2
 األطفال، ورعاية ادلنزل بشؤون الزوجة تقوم حبيث وادلرأة الرجل من كل لدور التقليدي

 .(1)ويسعى الزوج لتوفري ادلورد
 
 

                                                             
 . 96عبد الرمحان بن عبد اهلل بن علي بداوي، ادلرجع سابق، ص((1



 

: الفصل الثـاني
 الزواج المختلط
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 تمهيد 

اضتفاظ على النسل، وترشيد الغريزة، وحصول السكن : ُشرع الزواج بأنواعو لغايات كثَتة منها

النفسي، واالستقرار يف اضتياة؛ والزواج اظتختلط ال مترج عن ذلك يف غايتو حىت وإن ازدوجت اصتنسية 

وؿتاول يف ىذا الفصل التطرق إىل الزواج اظتختلط من حيث اظتفهوم، . فاظتقصد منو تكوين أسرة

 .ومعرفة أسبابو وآثاره

  



 الزواج المختلط:                                                                         الفصل الثاني

 

35 

 

:  المختلط الزواج مفهوم/1

 الزواج يعٍت ماذا :التايل التساؤل نطرح كتعلنا ما اظتختلط الزواج ظتاىية والتحليالت التعريفات تعددت

 اظتختلط؟

 عرقية أصول إىل ينتمون األشخاص بُت اظتتقاطع اظتتناسب اظتتبادل أو الزواج :ىو اظتختلط الزواج

  واالجتماعية، البيولوجية الناحيتُت من األعراق بُت الفاصلة اضتدود تعيُت العسَت من أنو غَت ؼتتلفة،

 بُت التزويج أو الختالط أنا ذلك اإلطالق مفهوما دقيقا على اظتختلط الزواج لذلك ال نتكن اعتبار

 كمـا بيولوجية، مساوئ  أو زايا عتم ليس أصبح حىت كلها التاريخ عصور لتدث خالل كان األعراق

 ليس  أنو يعٍت الدراسة موضوع اجملتمع يف السائدة االجتاىات على تتوقف عليو اظتًتتبة النتائج أن

 (1)الوظيفي باطتلل يسمى ما أو سيئة وظائف إىل يؤدي أن بالضرورة

 بأنو " :بقولو السابـق التعريف بنفس "االجتماع علم مصطلحات "قاموس يف "مداس فاروق" وعرفو

 أنو من  غَت ؼتتلفة، عرقية أصول إىل ينتمون أشخاص بُت اظتتقاطع اظتتناسب اظتتبادل أو الزواج

العسَت تعيُت اضتدود الفاصلة بُت األعراق من الناحية البيولوجية واالجتماعية، لذلك ال نتكن اعتبار 

 (2).الزواج اظتختلط أنو ال ينطوي على مفهوم لو معٌت دقيق

والزواج اظتختلط ىو االختالف يف اللغة والعادات االجتماعية والثقافية والدينية وبالتايل  العالقة 

 .الزوجية تزداد تعقيدا
                                                             

 .113، ص 1998، 3،األزارطية، اإلسكندرية، طقاموس علم االجتماع: عبد اعتادي اصتوىري(1)
 .133، ص 2003دار مدين للنشر والتوزيع،  ،د ط، قاموس مصطلحات علم االجتماع: فاروق مداس(2)
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 : أسباب الزواج المختلط/ 2

تطرقت الكثَت من الدراسات السابقة يف الدول العربية حول اظتوضوع وعتا صلة بأحد متغَتاتو بأن 

 : الزواج اظتختلط لو مربراتو اظتتعددة واليت من بينها

ما تبديو الفتيات األجنبيات للزواج وتسهيالت للشباب، والذي يقابلو اضترمان وضيـق ذات اليد  -

بالنسبة للشباب، واطتلل يف اظتفاىيم والقيم واألخالقيات واظتبادئ لدى الشبـاب اليت دتنعو عن قدسية 

 (1)الزواج وروابط األسرة اليت تقوم على االلتزامات بالعادات والتقاليد االجتماعيـة والقيـم الدينية

رغبة الشباب يف اعتروب من الظروف اضتياتية الصعبة؛  إذ يعيش الكثَت منهم بُت سندان اضتاجات  _

الفيزيولوجية ومطرقة العادات والتقاليد اليت تقف حائلة دون حتقيق الزواج من أبناء الوطن الرتفاع 

 . التكاليف ىو قلة تكاليف الزواج اظتختلط خاصة لدى اجملتمع السعودي

البحث عن اصتمـال والتغيَت واألناقة واطتربة والثقافة والوعي أدى بالشباب السعودي القبـول بالزواج  -

اظتختلط، إضافة إىل عدم اظتوافقة على التعدد يف الزوجات واعتروب من الضغوطات االجتماعية 

التقليدية مثل زواج األقارب، باإلضافة إىل كثرة السفر إىل اطتارج لسبب ما، والتعرف على  أفتاط 

 .رتالية مغايرة، و الرغبة يف اطتروج عن التقليد السائد يف الزواج، واضتصول على جنسية الزوجة

                                                             
،  2008، شرم الشيخ أثر زواج الشباب المصري من األجنبيات على القيم والمفاهيم والمبادئ األسرية:  مؤمن(1)

 .118ص
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 غتتمعهم يف يتزوج هبم من وجود وعدم اظتختلط، الزواج على اظتقبلُت األزواج بعض سن كرب -

 يف ووجود أوالد الزوجة مرض الزواج إىل من النوع على ىذا السعودي إقبالَو اجملتمع بعض أفراد ويُرِجع

 .النسل حتديد واضتاجة إىل الزوجة الزوجُت وإؾتاب بُت قرابة صلة وجود إضافة إىل الرعاية، حاجة إىل

 ػتاولة مكمن يف الزواج على ىذا لإلقبال العربية اجملتمعات بُت اظتتشاهبة لألسباب بالنسبة أما -

  :يلي ما يف اضتصر على ال اظتثال سبيل على ذكرىا

 من األسرة مبسؤولية والقيام الزواج، لتكاليف تفي ال واليت الزواج على اظتقبلُت األفراد دخل ػتدودية _

 الفقر فحالة األسباب؛ مقدمة يف االقتصادي العامل ويبقى األخرى، الزواج ومتطلبات مهر  ارتفاع

 اظتختلط الزواج على اظتقبلُت جتعل مدنية أو  ريفية كانت سواء العربية اجملتمعات تعيشها أسر اليت

 االجتماعية بالطبقات وااللتحاق اظتعيشي للمستوى حتسينا  إىل واظتيل تراجع، دون إليو يندفعون

 واقتناء اظتادي باإلثراء الثري باظتظهر والظهور االجتماعية اظتكانة على واضتصول مستوى، األحسن

اظتعوق  االقتصادي أصبح اصتانب و أن اضتياة ػترك اظتادة أصبحت وخاصة أن اظتتطلبات رتيع

 .عربية لتكوين أسر األساسي

 قاعدة وكذا واظتساواة، باضترية اظتنادية اظتبادئ وتعدد الزوجة الزوج أو طرف من سواء االختيار حرية _

 .تسبقها عالقات حب ومودة بُت الزوجُت قد واليت الطرفُت بُت واظتساواة الشريك حرية اختيار

مس  التغَت واالجتماعية؛ فإن العريب اجملتمع داخـل الدينية القيم يف االجتماعي التغَت ناحية من أما _

 ما لوسائـل ننسى وال الزواجية، طريقة االختيار من بدءا واصتزائرية خصوصا عموما العربية األسر
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 سـواء التغيَت يف وحديثا قدنتا فعال دور فلها واصتماعات بُت األفراد تأثَت من واالتصال االعالم

 وقت من أي اليوم أكثر االعالم أصبح فيو أن شك ال وؽتا تليفزيونا، كانت صحيفة أو إذاعة أو

 (1).األكثر عمقا و تأثَتا يف حياتنا االجتماعية البشرية اظتمارسات من واحدا مضى

 العامل أخذت عرب أؿتاء موزعة قبائل عدة يف متمثلة البدائية يف ضيقة اجملتمعات  كانت أن فبعد

 عملت بدورىا اليت االعالم، وسائل يف تطورا  أحدثت اليت الصناعية الثورة بظهور تتغَت وضعيتها

تفاعل  وجود اظتعاصر عاظتنا يف نتصور الصعب أن فمن العوظتة، صغَتة قرية يف اجملتمعات ربط على

 والثقافية واالقتصادية حياتنا االجتماعية على سيطرت فلقد االعالم، وسائل عن مبعزل اجتماعي

 يف اضتال التفكَت مثلما ىو اظتعيشة وأفتاط القيم االجتماعية وأساليب مست اليت التغَتات فعززت

 اظتؤسسات عليو تشرف طريق اإلعالنات الذي عن الزواج ظاىرة فيو برزت الذي اصتزائري، غتتمعنا

 دفع أنواعها مبختلف الوسائـل ىذه تأثَت وحتت ،...و األنًتنت اإلذاعة،  كالتلفزيون، االعالمية

 اظتتعلقة الشخصية مشاكلو ضتل غريبة  مبفاىيم والتعلق التقليدية األساليب عن التخلي الشباب إىل

 و"كل العرب" "كاصتيل"العربية  اجملالت بعض يف بالزواج خاص جديد ركن فظهر بالزواج،

 ؽتا أدى إىل فيها لنشر إعالناهتم العربية الدول على واظتقتصرة اجملال يف اظتتخصصة(2")روزاليوسف"

 عرب اظتواقع من رتلة فهناك االنًتنت، عرب حاليا بالتعرف عليو و اإلقبال اظتختلط الزواج ظاىرة بروز

                                                             
1
VuirBollefrancis, uedids et sociétééditionnontchirestiens EJA paris 1990. 

 .87،ص05/07/1987تاريخ ، 5عدد : غتلة روز اليوسف اظتصرية( 2)
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 العريب الوطن يف زواج حالة 1400 عن يعلن الذيMoch.com موقع:مثل العنكبوتية الشبكة

اظتواقع  عرب واألكسورتي األندورتي الزواج ظاىرة على انتشار يدل ما جديد مولود 75 ووالدة

 التجارة ىدف لتحقيق الزبائن جذب من أجل الدعاية طابع يتخذ ما بينها من واليت اإللكًتونية

 (1)االعالمية التجارية االعالنات خالل من والربح

وبالتايل  الفرصة، فقدت الوقت مر وكلما متأخرة سن يف تتزوج الفتاة جعل ؽتا الزواج سن تأخر -

 التواصل وسائل عرب اظتختلط الزواج على يقبلون كتعل األفراد العربية اجملتمعات يف العنوسة انتشار

 وقد متوارثة، تقاليد حتكمها عربية غتتمعات يف جديدة عالقات خلق على ساعد ؽتا االجتماعي

 وقد حواجز ألي بدون أي اعتبار عالقات اجتماعية نشوء على اظتواقع اإللكًتونية تلك ساعدت

 (2).مستحيل شبو التقليدية اضتياة يف تالقيهم كان بعدما لبعض بعضهما االشخاص إىل فيها يتعرف

 .واظتشاريع االقتصادية يف االستثمارات والشراكة الشركات األجنبية قدوم _

 زواجا ؼتتلطا، فظاىرة تزوجن صتزائريات الواقعية القصص حول األمنية التحقيقات بعض حسب _

 من استخدام األيدي ذلك رافق وما البالد الشركات األجنبية إىل قدوم مع برزت اظتختلط الزواج

 .األجنبية العاملة

                                                             
    د ، دار الكتاب العريب، بَتوت،لبنان،المرأة بين الزواج والطالق في المجتمع العربي واإلسالمي: فيصل ػتمد خَت الزراد((1

 . بتصرف32، ص 2010 ط،

 .2012، سنة د ط،الزواج والطالق عبر وسائل االتصال الحديثة: إيهاب حسُت مصطفى، أزتد فتحي سليمان(2)
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 متزن غَت اظتختلط الزواج على اظتقبلُت من ىناك : اظتختلط الزواج على للمقبل الصحية اضتالة سوء_ 

 عيب أو الذات يف قصـور أو العقل يف ظترض فسيولوجي أو نفسي ؛إما مرض من يعاين أو نفسيا

 (1).ذلك غَت خلقي، أو

 وزيادة الزواج وكلفة اظتهـــر بشأن ارتفاع اظتتبادلة الروتينية أن األسباب العائلي االجتماع علم ويؤكد

 علميا؛ ألن هبا يؤخذ ال نظر وجهات إال ىي ما نفسها العروس أو العروس أىل قبل من اظتتطلبات

 .العيش أفتاط الختالف نظرا العامل أؿتاء رتيع يف للمشكالت عرضة ذاتو حد يف اظتختلط الزواج

 على إلقبالو اصتزائري الشاب وراء اليت األسباب تبقى اظتوضوع تطرقنا عتذا حيث من لنا بالنسبة أما

 وقصتو اطتاص سببو مقبل ولكل اظتختلط الزواج يف وؾتاحو فشلو ومدى جتربتو حسب اظتختلط الزواج

 .عليو اإلقبال يف

                                                             
، 10/07/2011حوادث وقضايا آالف اصتزائريات يقعن يف شريك اصتنس واصتاسوسية بالزواج اظتختلط، غزة، دنيا الوطن، (1)

alwatanvoice دنيا الوطن جريدة
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 :آثــاره/3

 ذكر ؿتاول وصحية واقتصادية اظتختلط لو آثارا اجتماعية الزواج أن العلمية الدراسات لقد ثبت من

 :اضتصر سبيل على ال الذكر سبيل على منها البعض

 :االجتـــماعية اآلثـار

 :أقتها من آثار اجتماعية اظتختلط للزواج

 .زواج عوان بدون العربيات الفتيات بقاء_ 1

 الطالق يف الزوجُت يوقع ؽتا االختالف بسبب الزوجُت بُت والتقاليد والعادات القيم إختالف _2

 .الزواجي االنفصال بعد وتشردىم ضياع األوالد_ 3

 ال األب جهة فمن أقارهبم، من حىت يعوعتم كافل وجود وعدم اآلباء وفاة بعد األطفال معاناة _4

 والنصب والسرقة كالتسول مشكالت اجتماعية يف يقعون كتعلهم ؽتا ؿتوىم أي اىتمام يبدون

 .إخل...واالحتيال واظتخدرات

 يظهر ما سرعان اظتادي الطمع على مبٍت غالبها ألن اطتارج؛ من الزكتات تلك يف الطالق كثرة _5

 فيصل" قدمها علمية دراسة ففي األطفال، وتشرد األسري والتفكك الطالق النتيجة فتكون للزوج

 الطالق نسبة وأن يف ازدياد الطالق نسبة أن1998 عام ظيب أبو يف الزواج صندوق مؤدتر إىل "الزراد

 إمارة ويف%  69.2 أبوظيب إمارة يف النسبة ىذه ووصلت%  64.9حوايل بلغت اظتختلط الزواج من

 حوايل اإلمارات رتيع يف الطالق نسبة ووصلت% 95.97 عجمان إمارة ويف  %69.4ديب
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 وتعاطي اصترنتة نسبة وزيادة األطفال وتشرد األسري التفكك يف اظتختلط الزواج من30.2%

 .(1)' اإلسالم عن بعيدة عادات ونشر الدينية القيم وضعف واالؿترافات اصتنسية واظتخدرات الكحول

 وزارة ؽتا دفع اظتختلط، الزواج ضحايا اصتزائريات آالف وقوع اصتزائرية أن اطترب لصحيفة حتقيق ويف _

 لتيط خطرا واعتربتو الظاىرة، ىذه استفحال من اظتبكر جرس اإلنذار اصتزائرية إىل إطالق اطتارجية

حذرت مؤسسات سياسية   كما واظتتوسط، البعيد اظتديُت على اصتزائري اجملتمع وتركيبة نسيج

 (2).منو بالفشل % 98 واجتماعية ودينية اصتزائريات من الوقوع يف ىذا الزواج الذي ينتهي

أن التزاوج بُت الطرفُت من جنسية غَت عربية قد : (باظتولدين)ظهور جيل جديد من األبناء عرف  _6

لتدث اإلؾتاب صتيل جديد من األبناء ىم حصيلة الزواج اظتختلط بُت اصتانبُت؛ أي الذين ولدوا من 

 وىذا يف بلد األندلس (3).آباء مسلمُت وأمهات دخلوا اإلسالم وأُطلق عليهم اسم األساظتة واظتساظتة

حىت هناية القرن الثالث اعتجري مث تالشت التسمية، ومل يعد ُيسمح هبا ورمبا يعزى ذلك إىل اختالط 

الناس وحتول أىل الدولة اإلسالمية يف األندلس إىل األندلسيُت دون دتييز حىت مل يعد يرى يف ىجنة 

، وصاروا ُيكوِّنون مع طول الوقت (اظتولدين)األم باألندلس أية نسبة حبيث تزايد عدد أبناء ىذا اصتيل 

                                                             
 .136فيصل ػتمد خَت الزراد، اظترجع سابق، ص((1

 .حوادث وقضايا آالف اصتزائريات يقعن يف شرك اصتنس واصتاسوسية بالزواج اظتختلط، مرجع سابق ذكره(2)

، مكتبة اآلداب، الزواج المختلط بين المسلمين واألسبان من الفتح األندلسي حتى سقوط الخالفةخالد حسن ػتمد، (3)
 .102م، ص1992ىـ، 422القاىرة، 
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ابن أبن فرطون، ابن مارتُت، وكذا تـََلقُّب بعض اظتسلمُت بألقاب : أغلبية سكان األندلس ومن األشتاء

 :األسبان النصارى تأثراً بأمهاهتم اإلسبانيات مثل

ويرجع  (حافظ للحديث والفقو)أبو بكر ػتمد بن عمر عبد العزيز اظتعروف بابن القوطي  -

 .نسبو إىل جدتو القوطية حفيدة غيطشة

 .(ارليان)األديب ػتمد بن حسن اظتعروف بابن رالن  -

 (1).عبد السالم بن نبيل الرومي وغَتىم كثَتون -

ولقد كانت طبيعة اجملتمع األندلسي مزكتاً من عناصر ؼتتلفة اختلطت بالتزاوج والتقى فيها 

العريب والرببري والقوطي والالتيٍت، ودفعهم بُعدىم عن أوطاهنم وُأسرىم إىل مصاىرة أىايل البالد 

اظتفتوحة، فأقبل على ىذا الزواج أول أمَت ُويل أمر األندلس بعد الفتح كما أقبل عليو غَته من 

 .(2)العرب

ألبناء جلدهتم، تدل اظتصادر الكثَتة من النصوص التارمتية اليت تثبت تطبع  (اظتولدون)تعصب األبناء 

اظتشهور بتعصبو للقوط  tignAlghtheىذا اصتيل ومدى تعصبو ألبناء جلدتو، فهذا ابن القوطية 

لتحذره من الساللة؛ ألن جدهتم حفيدة غيطشة فهم كثَتو اضترص على ذكر األخبار واضتوادث اليت 

دتُِت بالصلة خاصة أن مركز عالقتهم وخصوصا يف اضتديث عن الفتوحات، فنجد القوطي يشدد 
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على ذكر العوامل اليت ساعدت طارقا بن زياد على ربح اظتعركة جاعالً الفضل يوليان ذلك الشخص 

الذي اختلفت آراء اظتؤرخُت اظتسلمُت يف حتديد نسبو وعملو، فبعضهم ذكره بأنو قوطي أو رومي أو 

. علجي أو بربري، ومن ناحية عملو بعضهم ذكره بأنو كان شريفا يف قومو وآخرون يرونو بطريقيا

 .واألدلة من النصوص التارمتية كثَتة يف التعصب والوالء ألبناء اصتلدة من اظتولدين

 :أثر الزواج المختلط دينياًا وثقافياًا 

ال متفى على الكثَت ما للزواج اظتختلط من أثر إكتايب على حياة األفراد من حيث : اعتـناق اإلسالم

الديانة واعتناق الدين اإلسالمي خصوصاً، فقد كان الفتح األندلسي فتحا إنسانيا وبداية ضتدث 

حضاري فريد قضى اإلسالم فيو على األوضاع السيئة اليت سبق وأن  وصفت قبل الفتح، فلم يعد 

ىناك طبقة متحكمة متمثلة يف األسرة اضتاظتة والنبالء، كما انتهت عبودية األرض وحترر كل من دخل 

 ونتيجة لسماحة الدين اإلسالمي ونظرتو التكرنتية لإلنسان أقبل الناس إليو، بعد أن (1).منهم اإلسالم

ظتس الناس من غَت اظتسلمُت حسن معاملة اظتسلمُت عتم، فأثار ذلك دىشتهم وقادىم إىل تقبل 

اإلسالم وحب أىلو، فازدادت الصالت وتوقا، كما زاد االختالط مع غَت اظتسلمُت من األسبان إىل 

حد أن اظتسلمُت كانوا يزورون كنائس النصارى ويزور النصارى بدورىم قبور أولياء اظتسلمُت لنيل 

 .(1)« الدين اإلسالمي أفواجاً ةاألمر الذي قاد إىل تقبل اإلسالم، حبيث دخل اصتزيرة األيبَتي»الربكة 
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من البديهي أن التزاوج بُت األفراد كتب أن يكون بالتواصل واضتوار والنقاش :انــتشار اللغة-

وال بد أن يتم بلغة، والتزاوج بُت لغتُت يؤدي إىل التبادل الفكري والثقايف، وال يتم ذلك إال بواسطة 

اللغة بإرسال الرسائل إىل اظتتزوجُت وسط عائلتهم وأفراد غتتمعهم، واضتوار ال يتأتى إال بفهم لغة 

اآلخر برموزىا ومعانيها ومدلوالهتا، ونتيجة للتزاوج زواجاً ؼتتلطا بُت األفراد كان أمراً طبيعياً أن يتأثر 

اآلباء واألبناء باللسان الغَت عريب فعند الفتح تأثر جيل األبناء اظتولدين بأمهاهتم األسبانيات يف لغتهم 

وعاداهتم ولعل أوضح مثال عتذا اللقاء اضتضاري ظاىرة انتشار ازدواجية اللغة بُت األندلسيُت واليت 

تسمى أعجمية األندلس أو اللطنية، يتكلمها الناس يف حياهتم العادية، وقد تعجب ابن حزم من أىل 

قرطبة؛ ألن نسائهم ورجاعتم ال لتسنون الكالم باللطنية لكن بالعربية فقط، ما نفهم منو أن ىذه 

وكان القضاة واطتلفاء »اللغة كانت منتشرة بُت أىل األندلس، أي أهنم يعرفوهنا وكتدوهنا أجادة غَتىم 

 وؽتا سبق ينبغي أن (1).«والطبقات الكربى يف اجملتمع كتيدون التكلم باللغة األسبانية واللغة العربية

نفهم أن القضاة واضتاكم، بل أفراد من الطبقات األخرى بفعل التزاوج اظتختلط ختلوا وتركوا لغتهم 

 (2).العربية وأصبحوا ال يتكلمون إال اللغة اللطنية

ففي الشعر كثَتاً ما ؾتد ألفاظاً أسبانية وما يقابلها بالعربية، إما بطريق مباشر أو بطريق الكناية 

واالستعارة بصورة تدل على دتكن  قائلها من معرفة اللغة األسبانية، وتؤكد بعض الروايات أن عمر بن 
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حفصون وىو كبَت زعماء جيل اظتولدين ظل يتحفظ باللغة األسبانية القدنتة، وكان يستخدم بعض 

: كلماهتا يف حديثو مثل قولو عندما قيل لو بوجود قطيع من خيل العدو وحاشيتو على مسافة بعيدة

 (3).«ىذا توىم لألبياطة فكلمة أبياطة معناىا باألسبانية القطيع من البقر واطتيل»

: اآلثــار االقتــصادية

الزواج اظتختلط يشبو نظام التقسيط الذي ال لتسبو أو يشعر بو اظتقبل عليو إال بعد مرور فًتة من 

الزمن، فقد يستسهل الشخص اظتقدم على الزواج اظتختلط يف البداية تكاليف الزواج، ولكن مع مرور 

 :األيام يشكل ىذا الزواج عبئا ماليا على الزواج ويتمثل ذلك العبء فيما يلي

 . مقدم الصداق ومؤخره يصل ظتبلغ كبَت أحيانا إىل الصداق اظتؤجل نفسو يف اظتملكة_

اشًتاط السكن واالنفراد عن األسرة الكبَتة من طرف الزوجة أو الزوج على زوجتو بالبلد اظتقيم بو _

 .يف حُت أنو بإمكانو العيش مع األسرة اظتمتدة يف حالة زواجو من بلدقتا

 .قيمة التذاكـر السنوية لألوالد حينما يريدون الذىاب لزيارة أخواعتم وأقارهبم يف ذلك البلد_ 

 ختلخل البنية األسرية العربية وتركيبة اجملتمع، حيث الحظ الكثَت من أن األزواج ال يسعون إال على _

اضتصول على اصتنسية العربية ومبجرد ما يتم ذلك تتغَت أفعاعتم وتصرفاهتم وهبذا يرغمن األزواج على 

 .الطالق ويتزوجن من أبناء بلدىم

                                                             
، دار اظتعرفة اصتامعية، حركات المولدين في الجنوب األندلسي في عصر اإلمارة األمرية باألندلساضتريري ػتمد عيسى، (3)
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 بالنسبة للمجتمع السعودي استقدام أقارب الزوجة على حساب الزوج اطتاص إما لعمرة متكررة أو _

  .لزيارة أو عمل يف معظم األحيان

 االبتزاز من طرف اطتطاب والسماسرة واحملامُت أثناء الزواج من قبل الشركات والوقوع يف اصتوسسة _ 

 .يف بعض األحيان

زيادة نسبة البطالة وبالتايل تدين مستوى الدخل لألفراد األصليُت للبلد وبالتايل تدين مستوى _ 

 .االقتصادي

وقوع الشركات اظتتعددة اصتنسيات بفعل االتفاقيات اظتربمة يف ضغوطات اقتصادية خاصة إذا _ 

( مثل شركة اصتنس والدعارة وشركات اصتوسسة )كانت الدول أجنبية وليست عربية

 : ومن اآلثار االقتصادية للزواج اظتختلط يف األندلس سابقا االقتصاد يف نفقات الزواج*

اـتفاض ذتن اصتواري بشكل كبَت، فلقد دلت النصوص التارمتية على مدى االـتفاض، فقد  -

ذكر أن ابنة عظيم الروم مل تساوي أكثر من عشرين دينارا ما ترتب عليو إقبال الناس على الزواج من 

إسبانيا تاركُت بنات األحرار بدون زواج، ما دفع والد كل فتاة إىل اظتغاالة يف جتهيز ابنتو لًتغيب 

الشباب يف الزواج من بناهتن مبا كتهزوىن بو من الثياب واضتلي، وذلك لرخص أذتان بنات الروم ولوال 

 (1).ذلك ظتا تزوج أحد من بنات السكان األصليُت
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 تعددت األوالد نتيجة الزواج اظتختلط من أم حرة وأخرى (2):تفتيت وحدة األسر اضتاكمة -

جارية نتج عنو العداء نتيجة طبيعية بُت الطرفُت، ؽتا ينتج عنو غرس العداء بُت اإلخوة واضتقد على 

الوالد واالنتقال باضتقد واالنقسام على شقة اطتذالن بُت أفراد القصر سابقا بُت مؤيد ومناصر ؽتا 

 .ينعكس على أفراد اجملتمع

 :اآلثــار الصحية 

يًتتب على الزواج اظتختلط أضرارا صحية بانتشار رتلة من األمراض بفعل الزواج والقبول إىل البلد، 

ففي رصد لوزارة الداخلية لألضرار اظتًتتبة عن ىذا الزواج وجد أن بعض األزواج السعوديُت قد أصيبوا 

بأمراض صحية معدية وبعضها مستعصية مثل التهاب الكبد الوبائي نتيجة قلة الرعاية الصحية يف 

واإليدز ( البوسفَت )البالد اليت تزوجوا منها، كذا بالنسبة للجزائر يف اصتنوب مثل الفَتوس الكبدي

بالرغم من حتفظ ىذه الدول واشًتاطهم وجود تقارير وشهادات طبية تثبت خلو الزوج أو الزوجة من 

أي مرض جنسي ومع ذلك أصيبوا بأمراض جنسية؛ ألن شتاسرة الزواج يف اطتارج يقومون خالل 

ساعات قليلة باستخراج الوثائق والتقارير الطبية اليت تفيد خلو الزوج أو الزوجة من األمراض اصتنسية 

 .ويف الواقع ىناك إصابة هبا نتيجة ؽتارسة الرذيلة من قبل
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 :اآلثار التربوية والنفسية على األطفال

 اختالف القيم والعادات والتقاليد االجتماعية بُت األزواج ينعكس على تربية األطفال، فيعانون من _

ذلك االختالف بُت آبائهم وأمهاهتم فال يدري األطفال أي ثقافة يتبعون ثقافة األم أو ثقافة األب و 

 .بالتايل الوقوع يف صراع الثقافات

 انفصال بُت الزوجُت وذىاب أحد الوالدين لبلده لترم األطفال من االتصال اظتستمر للوالدين ؽتا _

يفقدقتا للرعاية واضتنان، وبالتايل تولد وإنتاج مشاكل نفسية ال حصر عتا حرمان عاطفي، تشرد، 

 .إخل...التسول، االكتئاب، اصترنتة

 معاناة األطفال ومعاملتهم كأجانب مقيمُت إقامة غَت نظامية ؽتا يؤثر على أنفسهم بســوء _

 .االستقرار والتوازن النفسي

 عدم الدخول إىل اظتدارس يف بعض األحيان بسبب التشرد وعدم وجود العائل بعد الطالق لعدم _

وجود اظتصاريف اظتدرسية، ؽتا يضطرىم إىل البقاء خارج اظتدارس وىذا يؤثر عليهم ويدفعهم إىل 

 .(1)اخل...االؿتراف االجتماعي بأشكالو اظتتعددة مثال  كالتدخُت، اظتخدرات، السرقة

 :اآلثـار الدينـــية 

ىناك آثار دينية ختضع عتا األسرة من حيث الدين واظتقومات الدينية للبلدان العربية، فإن كان أحد 

الزوجُت غَت مسلم كان الضرر راجعا إىل اعتنــاق اإلسالم وىذا راجع إىل شخصية الزوجُت، وىناك 
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من ىو أكثر شغف او أكثر إقناع او أشد دتسكا كتعل الزوجُت يقتنعان باإلسالم، وىناك حاالت من 

الزواج اظتختلط دتارس ما يبيحو دينو؛ شراب ستر وأكل ضتم اطتنزير وؼتادعة، واالختالط ؽتا كتعل 

الزوجُت غَت متوافقُت زواجيا وبالتايل التفكك األسري وإنشاء األسر على القيم والعادات الدخيلة 

وقد يزيد األمَر تعقيدا، ؽتا يؤدي إىل إقناع الزوجة باصطحاب أوالدىا إىل الكنيسة وحضورىم 

صلوات القسيس واعتيادىم ذلك واستحساهنم عتا وبالتايل تطبيع األطفال بعادات نصرانية وقد نتتد 

 (1).إىل أوسع من العائلة إىل تركيبة اجملتمع

: عـ على المجتمالسلبيةار ــاآلث

إن الغزو الفكري اطتطَت داخل األمة االسالمية مبا لتملهم من أفكار علمانية نتيجة الزواج اظتختلط *

جعل األسر العربية دتارس عادات نصرانية دخيلة وبالتايل اطتلل يف النسيج االجتماعي األسري واظتقوم 

الديٍت والثقايف بناء على األيديولوجيات اصتديدة، اضترية واظتساواة، حرية اظتعتقد، االنفتاح؛ أي تفرنج 

 .األسرة ودتدهنا وتقدمها ويف مقدمتها االختالط، التعري، الرقص الغريب

ىذا ما يتولد عنو أثر سليب سياسي لالرتباط ببالد األم وتأثَت األفكار واظتبادئ من بعض الكتابيات 

على الشخصيات الكبَتة، إذا قدر عتن الزواج منهم مع البقاء على دينهن ظاىر او باطنا وإسالمهن 
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ظاىرا، ويف العصر اضتديث أدت زوجات يهوديات أو نصرانيات أدوارا يف جر أزواجهم وأوطاهنم إىل 

 .(1)مواقف و أوضاع ما كان نتكن أن تتم بغَت تأثَت سليب

ىذه بعض اآلثار اليت حاولنا ذكرىا وىناك آثار نكون قد أغفلنا عنها وتطرقت عتا دراسات أخرى _

ذلك؛ ألن الدراسات االجتماعية متغَتة بتغَت متغَتاهتا وترجع األسباب واآلثار للزواج اظتختلط إىل 

الزمن واظتكان الذي وجدت فيو وىذا حسب غتهودي احملدود، ويبقى للقارئ واحمللل واظتناقش زوايـــا 

 (.ظاىرة الزواج اظتختلط )ومنظورات أخرى يعددىا حسب منظوره ورأيو بتعدد األسباب

يشَت علم النفس وعلم االجتماع إىل وجود انقسام واضح يف رأي البعض أن ىذا الزواج لتمل يف 

طياتو طبيعة معقدة اختالف العادات والتقاليد وخصوصا بعد اإلؾتاب، يف ما يراىا اآلخرون ظاىرة 

حضارية ال بد منها لالنفتاح على الثقافات األخرى، فإذا تباينت اآلراء حول الزواج اظتختلط عموما، 

 فما ىو واقع الزواج اظتختلط يف اصتزائر وىل ىناك توافق زواجي يف اإلقبال على ىذا الزواج؟
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 الملخص

      للزواج اظتختلط من اصتنسية العربية أو الغَت عربية أسباب مثل البحث عن اإلقامة واصتنسية 

والتخلص من العنوسة وقيود األسرة اظتمتدة، والزواج العائلي والتخلص من الظروف االقتصادية من 

حيث عدم امتالك اظتسكن والبطالة، وارتفاع تكاليف الزواج والسفر للتنزه والبحث عن اصتمال 

ولو آثار اكتابية كانتشار الثقافة والتعارف بُت اجملتمعات، ولو مشاكل من حيث . اخل... والتغيَت

اختالف الثقافات وتأثَتىا على تنشئة األطفال والطالق وانتشار األمراض وتشرد األطفال والوقوع يف 

 .وبذلك فإن الزواج اظتختلط لو آثار سلبية وأخرى اكتابية. اخل...اصترائم
 



 

: الفصل الثـالث
التوافق الزواجي 
 والزواج المختلط
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تمهيد 

      اىتمت اجملتمعات باألسرة كوهنا اللبنة األساسية يف البناء االجتماعي، ومن 

تشريع الزواج وبيان ضوابطو وأحكامو وأسسو واآلثار ادلًتتبة : مظاىر ىذا االىتمام

عنو، واجملتمعات منذ التاريخ عرفت الزواج ادلختلط، واجلزائر كغَتىا من اجملتمعات 

ظهر فيها ىذا النوع من الزواج ما جيعلنا نتطرق يف ىذا الفصل إىل الزواج ادلختلط 

 .والتوافق الزواجي باجلزائر والزواج من الناحية القانونية
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: التوافق الزواجي- 1

ىو االنسجام و ادلؤازرة و ادلشاركة و التضامن ، وىذه كلها تقارب  :تعريف التوافق الزواجي لغة
 الذي يعٍت التآلف و التقارب واجتماع الكلمة، فهي نقيض conforontyادلصطلح اإلصلليزي 

االختبلف و التنافر و التصادم، وىي غَت االتفاق الذي يعٍت ادلطابقة التامة، و كلمة التوافق تعٍت 
عند علماء النفس عملية التفاعل ادلستمر و الديناميكي اليت ديارسها األفراد شعوريا و اليت هتدف إىل 

تغيَت سلوك األفراد ليصبح أكثر توافقا مع بيئتهم، و ىناك من يرى أن مفهوم التوافق يعٍت القدرة على 
إقامة عبلقات اجتماعية ناجحة مثمرة و شلتعة، تتسم بقدرة الفرد على احلب و العطاء ىذا من 

ناحية، و من ناحية أخرى ىو القدرة على العمل ادلنتج و الفعال الذي جيعل الفرد يرمز إىل حالة 
. معينة من النضج يصل إليو 

و من ذلك ديكن القول أنو إذا توافرت كل معاين التوافق بُت أفراد األسرة و اجملتمع فإهنا ستؤدي 
 (1).بالضرورة إىل ربقيق التماسك االجتماعي الذي يعد واحدا من أىم دعائمو

ىو قدرة كبل الزوجُت على مواجهة الصراعات العديدة اليت تواجو :تعريف التوافق الزواجي إجرائيا 
واستجابة ثنائية يف االختيار للزواج واالستعداد  (جنسية عربية أو غَت عربية )األسرة ادلختلطة 

للمسؤوليات الزواجية و التشابو من حيث القيم و االحًتام و احلب و اإلشباع اجلنسي و االتفاق يف 
. األمور ادلادية و يف أساليب التنشئة األسرية لًتبية األبناء

التفاعل ادلستمر و الديناميكي الذي ديارسو األفراد شعوريا و الذي : و التوافق عند علماء النفس يعٍت
يهدف إىل تغيَت سلوك األفراد ليصبح أكثر توافقا مع بيئتهم؛ و ىناك من يرى أن مفهوم التوافق يعٍت 

القدرة على إقامة عبلقات اجتماعية ناجحة مثمرة و شلتعة تتسم بقدرة الفرد على 

                                                             

(1
. 93-92ص  ،2009 ،دار الصفاء للنشر و التوزيع، عمان ، األردن ،المساندة االجتماعية ابتسام زلمود زلمد سلطان، (
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ىذا من ناحية، و من ناحية أخرى القدرة على العمل ادلنتج و الفعال الذي جيعل الفرد يرمز   احلب
 . (1)إىل حالة معينة من النضج يصل إليو

و عليو فإن علماء النفس األسري يرون أن الزواج ادلختلط حيقق التوافق األسري يف األسر ادلختلطة 
جيب أن يبٌت على التفاىم و االلتقاء الروحي و النفسي و اإلنساين بُت الزوجُت، كما يشَت التعريف 

األسري على أن يكون ىناك التقاء يف القيم االجتماعية و اإلنسانية بُت الرجل و ادلرأة إلصلاحو  
وربقيق التوافق إضافة إىل أمهية أن يكون الزوجان من البيئة نفسها و من اجملتمع و نفس الدين ، كما 
ينصح علماء األسرة بضرورة تقدًن أحد الطرفُت تنازالت واسعة الستمرار ىذه العبلقة و ألن الزواج 

 (2).ادلختلط سيكون عرضة للفشل بسبب صعوبات التأقلم مع الطرف اآلخر
و يشَت علم النفس و االجتماع  إىل وجود انقسام واضح يف الرأي، فالبعض يرى أن ىذا الزواج 

حيمل طبيعة معقدة الختبلف العادات و التقاليد و خصوصا بعد إصلاب األطفال، فيما يرى آخرون 
. ظاىرة حضارية البد منها لبلنفتاح على الثقافات األخرى 

و يعرفو علم النفس األسري أنو تفاىم متبادل و التقاء روحي ونفسي وإنساين بُت الزوج والزوجة وىو 
مبٍت على ىذا األساس، ويشدد التعريف األسري على ضرورة أن يكون ىناك التقاء يف القيم 

االجتماعية و اإلنسانية بُت الرجل و ادلرأة إلصلاح ىذا الزواج، إضافة إىل أمهية أن يكون الزوجان من 
. البيئة نفسها و حىت اجملتمع و الدين 

و بالنسبة لتعريف الزواج ادلختلط فإن تعريف الزواج خيتلف لوجود اختبلف يف اللغة و العادات 
االجتماعية و الثقافية و ردبا الدينية، و بالتايل تزداد العبلقة تعقيدا و للخبلص من ىذا االختبلف  

وإصلاح الزواج ينصح علماء األسرة بضرورة تقدًن أحد الطرفُت تنازالت واسعة الستمرار ىذه 
                                                             

(1)
 .93-92ص  .مرجع سابق ،المساندة االجتماعيةابتسام زلمود زلمد سلطان،  

(2)
 .11، ص صباحا12:39،الساعة 2013 ماي 02، أسباب الزواج المختلطستوتَت يكوبراوت ىوت،  
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. العبلقة و إال فإن ىذا الزواج ادلختلط سيكون عرضة للفشل بسبب صعوبة التأقلم مع الطرف اآلخر
ضعف ادلسؤولية اذباه العائلة و الوطن و سوء تقدير العواقب النفسية، إذ : من أسباب عدم التوافق-

جيد الشباب أن ىذا النوع من الزواج يتحقق لو االستقرار ادلادي و النفسي، ناىيك عن اجلنسية اليت 
. باتت حلما للسعي إليو

كما يؤكد علم االجتماع العائلي أن األسباب الروتينية ادلتداولة بشـأن ارتفاع تكلفة ادلهر وعادة 

ردبا أىل العريس نفسها، ماىي إال وجهات نظر ال يؤخذ هبا، علما أن ىذا  متطلبات العروس و

الزواج ادلختلط حبد ذاتو ىو األكثر عرضة للمشكبلت يف مجيع أضلاء العامل نظرا الختبلف منط 

 (1).ادلعيشة

 :يف الزواجي التوافق عملية تتمثل-

 يف  ىاماً  أساساً  فتكون واحلب، باإلشباع مصحوبة اجلنسية العبلقة تتم عندما األسري التكيف  وجود

 الزواجي التوافق يرتبط كما وثابتة، دائمة عبلقة إىل وتؤدي الزوجُت بُت تربط اليت القوية الصبلت

 اآلخرين، قهر ذبنب َعَلى والقدرة ادلناقشة، يف  التحدي موقف عن التخلي :مثل الشخصية بسمات

 الزواج يف النجاح ويرتبط الزوجية، بالسعادة العاطفية ادلسائل يف والعطاء األخذ على القدرة إضافة إىل

 التقدير ىذا يكون وأن الرفيعة، والقيم الدين دلسائل الفرد تقدير دبدى

                                                             
(1)

 . 13، مرجع سابق، صستوتَت يكوبراوت ىوت 
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 الزوج تقدير جانب إىل لؤلسرة االقتصادي واألمن االستقرار توفَت يف زوجها جملهود الزوجةِ  تقديرَ 

 .الزوجية بالسعادة قويا ارتباطا يرتبط ادلشًتك التقدير وىذا ادلنزل، يف زوجتو لعمل

.  (1)ادلختلط الزواج حاالت للعديد من كثَتاً  الزوجية العبلقة يف مفتقرة السابقة  والعوامل

 أو الزوجة كانت إذا خاصة شك زلل ادلختلط الزواج حاالت يف والقيم الدين دلسائل الزوجة وتقدير

 فالزوجة والقيم، الدين مسائل يقدران وال يهتمان ال ولكن مسلمُت، حىت أو مسلم غَت الزوج

 (2).األحوال غالب يف ادلال على احلصول ىو الزواج ذلذا ىدفها خصوصاً 

 ال الزواج على يـُْقِدم شلن والكثَت ادلختلط الزواجي التوافق يف قلة ىناك أن" الربيعة الدكتور" ويرى-

 .إليو تنتمي الذي العرف عن يفتشون وال ادلرأة دين عن يسأل

 بالقدرة وادلرتبطة الزوجية السعادة وخبصوص ومودًة، وإخبلصا وحبا فهما يعٍت الزواجي فالتكيف-  

 ادلختلط الزواج من كثَتة حاالت تثبت فقد الطرفُت جلهود ادلشًتك والتقدير والعطاء األخذ على

 دبقدار إال يدوم ال االستقرار ىذا فإن الزواج، ذلذا استقرار ىناك كان وإن زوجية حياة بناء يف الفشل

 (3).يطاق ال جحيم إىل احلياة ربول اليت اخلبلفات تنتج ٍب زلدود

                                                             
(1)

اختصار الزمن مالمح عن مسيرة المملكة ونهضتها ومنجزاته ويومها الوطني وقضايا تربوية  الدخيل، زلمد ناصر، 
 .176ص ىـ،1418 ، مركز الدراسات واإلعبلم، دار أشبيلية،واجتماعية

 ..176الدخيل، ادلرجع نفسو، ص  (2)

(3)
 .85  ص م،1981، دار النهضة العربية، بَتوت، دون طبعة، دون نشر، األسرة ومشكالتهاحسن زلمود،  
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 الزوجُت، بُت وادلودة والرمحة واإلخبلص واحلب الفهم على ادلبٍت التكيف يعٍت الزواجي   واالستقرار

 للزوجُت الشخصية والصفات ادلختلطة، لؤلسرة الداخلية االجتماعية العبلقة طبيعة على يعتمد وذلك

 مع ادلختلطة العائلة وتكامل والطموحات والقيم الًتبوية وادلقاييس واألذواق األعمار يف تتجسد واليت

 الزواج حاالت بناء على ىذه األسس مفتقد يف التكيف وىذا وسطو، يف يعيش الذي الكبَت اجملتمع

 الًتبوية وادلقاييس الطباع يف  االرباد ولعدم حاالتو، من كثَت يف  األعمار الختبلف نظراً  ادلختلط

 .خاصة والتقاليد العادات والختبلف الدين، اختبلف مع خاصة والقيم

 الفوارق إىل مصدرىا يرجع والتحديات، واإلخفاقات بادلشكبلت زلاط ادلختلط الزواج 

 (1).الزوجان هبا يتميز اليت واالجتماعية والنفسية والقومية والثقافية األنثولوجية

 الزوجية احلياة يف التكيف ىذا الزواج، ويكون طريف بُت للتفاعل نتيجة إجيابية ىو والتوافق   فالتكيف

 (2).األسرية احلياة واستمرار النفسي التوافق ربقيق يف تساىم أساسية عناصر عدة من واألسرية

                                                             
(1)

، دراسة ميدانية يف علم اجتماع األقليات يف العراق، مشكالت الزواج المختلط والعوائل المختلطةاحلسن إحسان زلمد،  
 .27-21 ، ص1994دار الطليعة للطباعة والنشر، بَتوت، 

(2)
 .85حسن زلمود، مرجع سابق، ص  
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 مزاياه جبميع لآلخر طرف تقبل خبلل من ذلك ويتحقق :العاطفية الناحية من والتكيف التوافق-

 األسرة تواجو اليت ادلشكبلت مراجعة ادلتبادلة، الثقة على قائمة الزوجُت بُت الصلة تكون وأن وعيوبو،

 احلياة يف السعادة وتنعدم الصراع حيدث فهنا ىبط أو التكيف ذلك يوجد مل فإذا طبيعية، أهنا على

 .شلكنة وسيلة بكل احلياة ىذه من للتخلص باحلاجة الشعور درجة إىل العبلقات وتتعقد الزوجية

 يف منهما كل حيققها اليت اإلشباع ودرجة للزوجُت اجلنسية الًتبية على ويتوقف :الجنسي التوافق-  

 الذي والثقايف الفكري واالستعداد والنفسي اجلنسي التكوين حيث من اجلنسية واللياقة عبلقتهما،

 .األنانية وعدم واإليثار ادلشًتك والتقدير والتفاىم األسرة يف يؤديو الذي للدور منهما كبل يؤىل

 اليت ادلوارد لقيمة إدراك حيدث مل وإذا االنفاقية االذباىات يف التوافق يتم مل إذا :المادي التوافق-  

وربدث  الزوجُت بُت الظهور يف ادلادي التوافق مشكبلت تبدأ عندئذ األسرة عليها ربصل

 عملية وسوء والزوجة، الزوج إسراف: ادلادي التوافق عدم أسباب أىم األسرية، ومن االضطرابات

 ادلستقبل، من واخلوف بادلظاىر واالىتمام األسرة، مصلحة على الشخصية ادلطالب وتقدًن اإلنفاق،

 زبلق فإنَـَّها لؤلسرة االجتماعية وادلعايَت القيم مع تتفق بصورة تُعااَ  مل إذا وغَتىا األسباب وىذه

 .واهنيارىا األسرة تصدع إىل تؤدي قد أسرية مشكبلت
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 باألجنبية الزواج حاالت يف واألسري الزواجي التكيف أن الدراسات أثبتت لقد: الثقافي التوافق- 

 والنفسية وادلهنية واالقتصادية االجتماعية باخلصائص يتميزان الزوجان كان إذا إال يتحقق أن ديكن الَ 

 حاصل غَت ذلك ألن ونظراً  الكبَت؛ اجملتمع مع جيدة بصورة متكيفة ادلختلطة العائلة وكانت نفسها،

 مل ألنو نظراً  عالية الزواج ىذا يف  الطبلق نسبة فإن لذلك باألجنبية الزواج حاالت ِمن كثَت يف

 (1).الزوجُت بُت العبلقات ولفتور الزواج، من الزوجُت كبل توقعات مع ينسجم

 دينحها اليت وااللتزامات الواجبات يتضمن الثقايف فالتكيف: الثقافي والتكيف المختلط الزواج -  

 االجتماعية األوضاع مع التكيف يف العوائل ىذه رغبة يتضمن كما ادلختلطة، للعوائل الكبَت اجملتمع

 اجملتمع ذلذا واألخبلقية اخلاصة للحياة العوامل ىذه وسبثل الزوج، جيمع أي الكبَت، للمجتمع والثقافية

 (2).والواجبات احلقوق خبلل من وطنية عوائل اختياَرىا ادلختلطة العوائل بقبول اجملتمع ذلك ورغبة

 أشكال وكل الفردية بالفروقات اإلقرار يتطلب وطنية من الزواج حالة يف الزواجي التوافق كان  وإذا

 احليلولة إىل ثقافيا توافقهما اختبلف إىل تؤدي ردبا اليت الزواجي التوافق مستوى على تؤثر اليت التباين

 مسألة يف األمر فإن وطنية من للزواج بالنسبة فهذا الزوجية، احلياة استمرار دون

                                                             
، أسبابو وادلشاكل ادلًتتبة عليو، مركز ، ظاهرة زواج المواطنين السعوديين بزوجات غير سعودياتالعنقرى سلطان عبد العزيز ((1

 177ص ىـ،1418 أحباث مكافحة اجلردية بوزارة األحباث الداخلية،

 .25،مرجع سابق، ص خالد حسن محمد (2)
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 بد ال أمراً  الثقايف التوافق وَيْضحى سوء صعوبة، أكثر يصبح ادلختلط للزواج بالنسبة الثقايف التوافق

 :يف تتمثل أسباب عدة إىل ادلختلطة للعوامل الثقايف الزواجي التوافق ويرجع سوء. (1)منو

 :يف وتتمثل ذاهتا ادلختلطة العوامل إىل ترجع أسباب

 .بينهما الثقافية الفوارق تدليل يف ادلختلط الزواج حالة يف الزوجُت  فشل-

 .الزوج رلتمع أي اجملتمع، إزاء السلبية بادلواقف ادلختلطة العوائل أغلب  سبسك-

 للتكامل العوائل ىذه ورفض الزوج رلتمع مع واالنسجام للتكيف ادلختلطة العوائل استعداد  عدم-

 .معو

 :ومنها الزوج رلتمع إىل ترجع أسباب

 ادلختلط الزواج حاالت من ادلتحيزة والقيم ادلواقف من دبجموعة اجملتمعات بعض يف األغلبية  سبسك-

 .خاصة بصورة الزوجات وضد عامة بصفة

 .معو التكيف على ادلختلط الزواج يشجع ال قد بالزوج اخلاص اجملتمع  أن-

 على ربويرات أي جيري وال ادلختلطة العوائل ومطالب حاجات يليب ال الزوج رلتمع أن كما-

 .العوائل ىذه ومتطلبات حاجات مع للتوافق ومنطو مؤسساتو

                                                             

 .145-144، مرجع سابق، صخالد حسن محمد (1)
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 إىل النهاية يف يقود ادلختلط الزواج يف الزوجُت بُت والثقايف الزواجي التكيف يف الصعوبة فإن وبذلك

 ذلك على تدل كما الزواج، ىذا يف والفراق الطبلق من كبَتة نسبة ووقوع الزواج ىذا يف التوافق قلة

 .(1) اإلحصاءات

 :الزواج المختلط-2

 ىو مبٍت ميدانيا  على عبلقة حب  توحد الثنائي  وتعزلو يف ادلرحلة األوىل عن رلتمعو، حلُت ال يرى 

سوى اآلخر وتتبلشى البيئة واجملتمع وتتضاءل أمهيتها، غَت أنو سرعان ما يعود احمليط ليأخذ مكانو 

دبواجهة احلب والعبلقة الغرامية والواقع والعقبات، ويظهر يف ىذه ادلرحلة التضارب يف القيم ادلرجعية 

حديثة الشخصية )وعلى الصعيد االجتماعي التضارب خاصة بتمسك الفرد العريب بقيمو الفردية 

 .(سعادتو اخلاصة، عدم الروابط والطقوس العائلية واالجتماعية

 .يف حُت أن الفرد الغريب يُغلِّب مصلحة اجلماعة خاصة العائلة على مصلحتو الشخصية

فتضحية الزوجات اجلزائريات من أجل أوالدىن قيمة موجودة ومكرسة وىي موضع احًتام ما قبل 

اجملتمع اجلزائري، وإذا ضحت الزوجة بسعاداهتا الشخصية من أجل أوالدىا وقبلت باستمرار زواج ال 

 ُيسعدىا من أجل استقرار أوالدىا يف اجملتمع اجلزائري ىذا أمر مقبول ومشجع، يف حُت

                                                             
، ادلكتبة ادلركزية، جامعة اإلمام زلمد بن سعود الزواج الناجح ومدار الزواج باألجنبيات، الربيعة عبد العزيز عبد الرمحان علي (1)

 .56ص ىـ،1406 اإلسبلمية،
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أنو مدان اجتماعيا وزلل سخرية يف اجملتمع الغريب، كما يظهر وبالنسبة للسكن فإن اجملتمع يف اجلنوب 

يف  (ىذا واقع الغَت ميسورين يف الشرع اإلسبلمي)اجلزائري يقبل إسكان الزوجة مع أوالدىا يف األىل 

حُت يُرَفض  ىذا رفضا ناطقا يف الغرب، غَت أنو  علينا  اإلشارة إىل أن اجملتمع العريب واإلسبلمي 

واجلزائري والغرداوي باجلنوب خصوصا وقعت عليو مجلة من التغَتات بفعل العودلة ودورىا يف تغيَت 

الكثَت من القيم الدينية لبعض األسر اجلزائرية، وبادلقابل فإن الواقع رغم ىذه التغَتات ال ينتج عنها 

بالضرورة تغيَت حتما وبالوتَتة  يف القيم ادلرجعية اليت قد تبقى تقليدية ولو تغَتت الظروف العملية 

 .(عمل ادلرأة)

وىناك عوائق عدة يف اللغة والعادات والتقاليد والعبلقة بادلال ورعاية األطفال حبيث يتوجو الغرب إىل 

أعضاء  األوالد االستقبللية، يف حُت أن العائلة  العربية  ترى أوالدىا ُملكا ذلا، وتبقى عبلقة السيطرة 

موجودة يف بعض  اأُلسر باجلنوب اجلزائري، وىناك من ربرر واستقل جملرد زواجو سواء أكان زواجا 

. وطنيا أو من جنسية أخرى

وإن كانت الزجيات ادلختلطة واقعا مفروضا على رلتمعات اليوم فإهنا تواجو مسائل أساسية وحياتية   

بسبب تنوع واختبلف الثقافات واألعراق واألديان، لذلك تلمس اجملتمعات العربية واألديان احلاجَة 

. وضرورة العودة إىل أساس الزواج اإلسبلمي وإىل رسم خطوط رعوية لتحضَت الزواج ادلختلط ومراقبتها



 التوافق الزواجي والزواج المختلط:                                                    الفصل الثالث

 

65 

 

 وتبقى مشكلة التوافق الزواجي وحرية اختيار الشريك يف رلتمع مازال يعاين أعراض ادلوروث الثقايف 

والقيم األبوية، أضف إىل ذلك سياسة الدولة ادلوجهة لتفكيك أبناء القومية الواحدة إىل فئات طائفية  

 .ودينية وإقليمية

إن رلتمعنا احملافظ مازال  يرفض التعاطي وادلواجهة العقبلنية مع العديد من القضايا ادللحة واآلنية، 

فنحن نعاين باثولوجيا اجلماعة اليت تأىب التعامل مع التعددية الفكرية والرأي احلر، ونعاقب كل من 

حياول اخلروج عن حدود اجلماعة،  إما بإخراجو منها والتنكر ذلا كما تفعل معظم العائبلت مع بناهتم 

، إما برد (جنسية غَت عربية)وأبنائهم كرد فعل على زواجهم ادلختلط سواء أكان عربيا أو غَت عريب 

فعل عنيف كالتهديد والضرب  أقصاه النبذ  االجتماعي العائلي واخلروج من اسم العائلة، كما يسمى 

 .عند عامة اجملتمع الغرداوي وىذا ما حصل فعبل مع الكثَت من الفتيات

إن استمرارية رلتمعنا الغرداوي باجلنوب اجلزائري بتعميم الظاىرة وربجمها يف عدد قليل من األزواج ما 

ىو إال حالة ربمل بذور فشلها، فهذه الظاىرة يف تزايد مستمر وبدال من إعادة إنتاج لؤلجيال بنشأة 

نعاا فيها أنفسنا أوال حىت من الطائفية ادلنتشرة ولنريب أوالدنا على دديقراطية الفكر وعن مفهوم 

الزواج الصحيح ادلبٍت على التفاىم واالحًتام واألخبلق والنضوج احلسي والفكري وليس االنتماء 

الطائفي الديٍت أو العرقي، فالدين الصحيح ىو احملرك األساسي جلميع األنظمة السياسية واالجتماعية 

، "األخبلق الربوتستانتية ومبادئ الروح الرأمسالية"يف " ماكس فيرب"واالقتصادية، وىذا ما نسب إليو 

 واعَترَب أن األخبلق والدين والقيم االقتصادية ادلبنية على التنافس 
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واالدخار والتوزيع األمثل للظروف ادلستوحاة من الدين ادلسيحي جبميع مذاىبو األرثدوكسية 

والكاثوليكية والربوتستانتية، وىذه القيم ادلرجعية بالنسبة للديانة، واعترب العامل ادلادي ال ينمو بدون 

مبدأ ديٍت فكيف لنا ضلن ادلسلمون واجلزائريون أن نتخلى عن ادلرجعية الدينية يف أول عبلقة شرعية 

وىي البنية القاعدية يف النسق االجتماعي، أال وىو ادلقوم الديٍت الذي تقوم عليو األسرة سواء كان 

 .إسبلميا أو كتابيا، والدين اإلسبلمي ال يقهر وال حيد من حرية األزواج

ومازال رلتمع اجلنوب يرأسو زعيم القبيلة ويتوىل العائلة، فالفرد يف رلتمعو بالرغم من استقبلليتو ادلادية 

، وإهنا السبيل األفضل والطريق الوحيد لبلستقبلل الشخصي وادلرأة اليت ربررت (أجرا ومدخوال)

وأصبحت تدير نفسها بنفسها والرجل الذي شارك زوجتو ماذلا أو ىي اليت أسست لو بيت الزوجية 

يعتقدون ذلك طبعا واتكاال، وال يُعد مسؤوال وال يلحق بادلستوى ادلطلوب ادلعيشي االقتصادي، ىذه 

األسباب ىي اليت ذبعل من ادلرأة الشعانبية على وجو اخلصوص تنفرد بذاهتا وبشخصها لتحقيق كياهنا 

ماديا حىت ولو شاركها  أجنيب يف ذلك فأين أبناء رلتمعها الذين يزعمون أهنم رجال بالطول والعرض؟ 

ولكنهم باإلقبال على الزواج منهم مرض اجتماعي ونفسي وخلل وظيفي يف النسق االقتصادي 

باجلنوب، فكيف للمرأة يف زمن االستثمار والشراكة والتطور العلمي أن تنتظر زوجا يعطيها مبلغا 

بنكد؛ ىذه ىي يف نظرىم امرأة بدون شخصية وال تريب أبناء وطنها وبيئتها، وتؤكد أن التضحية 

باألموال والسعادة الزوجية ومن أجل األبناء فيو استقرار على مستواىا الذاٌب وشعور بالوجود ودبرور 

 الوقت ذبعل لنفسها قيمة يف عائلتها ورلتمعها، والواقع 
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أثبت ذلك خاصة وأن الرجال األجانب يتصفون بالعمل والربح السريع وادلصلحة ادلادية وادلنفعية 

وادلظهرية بنسبة طبعت طابع األسر اجلنوبية والتباىي باألموال، وبذلك فإن التوافق النفسي بدأ من 

البداية باحلب وتوطد العبلقة الزواجية باإلجياب يستلزم التضحية وتربية األبناء بالتنازالت االقتصادية 

واالجتماعية اليت تعبد الطريق أمام األزواج ادلتزوجُت زواجا سلتلطا حلياة أسرية حىت لو كانت من 

طائفتُت سلتلفتُت، واألزواج ادلتزوجون زواجا سلتلطا يف اجلنوب حيًتمون  كل الديانات،  وعلى اجملتمع 

أن حيًتمهم وحيًتم أزواجهم يف نفس الوقت، وذلذا فإن التوافق الزواجي يف الزواج ادلختلط نوع من 

االستقرار االجتماعي، وللظروف االجتماعية واالقتصادية والدينية وللثقافة دور كبَت يف تدليل الفوارق 

من أجل ربقيق االستقرار والتوافق والتكيف سواء من الناحية العاطفية أو النفسية، االجتماعية 

والثقافية باتباع القيم والتقاليد والقواعد ادلرجعية ادلسومة بالطابع الصحراوي خارجيا وداخليا دبقومات 

عربية وأخرى غربية حسب طبيعة اجلنسية يعمها اإلنفاق واالتفاق يف بعض األحيان، وتبقى 

التضحيات والتنازالت شرطا مهما إلبقاء الزوجات متمسكات والبناء األسري قائما ولو بذاتو منعزال 

عن اجملتمع األكرب، فالزواج ادلختلط شأنو شأن كل ادلؤسسات حيتاج إىل مربرات االستدامة وشروط 

االستمرارية وعوامل وميكانيزمات االستنباط واحلفاظ على الدديومة والتحصن من االهنيار، ويعترب 

احًتام ادلشاعر وتقديس العبلقة الزوجية وتقبل اآلخر جبميع مزاياه وعيوبو بدال من التوافق اجلنسي 

ادلبٍت على الًتبية اجلنسية للزوجُت من حيث ادليول اجلنسي والنفسي واالستعداد الفكري والثقايف 

 الذي يؤىل كبل منهما ألداء الدور الذي
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يؤديو يف األسرة والتفاىم والتقدير ادلشًتك واإليثار وعدم األنانية، كذلك التكيف مع االذباىات 

والقيم وإدراك قيمة ادلوارد للحصول على األمن االقتصادي األسري بعدم اإلسراف واإلنفاق دبطالب 

األسرة ادلختلطة وتقدديها على ادلطالب الشخصية دلصلحة األسرة، فاخلوف من ادلستقبل واالىتمام 

بادلظاىر وفارق ادلستوى التعليمي واالذباىات الفكرية ادلتضاربة تساعد على عدم التوافق الزواجي شلا 

يؤدي إىل  تصدع الزواج ادلختلط واألسرة ادلختلطة واهنيارىا، فإذا كان التوافق الزواجي يف حالة الزواج 

من الوطنية يتطلب اإلقرار جبمع الفروقات اليت تؤدي إىل االختبلفات وعدم التوافق الثقايف يؤدي إىل 

احليلولة دون االستمرار للحياة الزوجية ىذا بالنسبة للزواج الداخلي الوطٍت، فالوضعية يف حالة الزواج 

 :ادلختلط تصبح أصعب وسوُء التوافق الثقايف للعوامل ادلختلطة يعود إىل

العائلة  (األسرة ادلمتدة)سبسك أغلب العوامل ادلختلطة بادلواقف السلبية ضد اذباه اجملتمع  -

 .(رلتمع الزوج)الكبَتة واجملتمع 

عدم تشجيع اجملتمع يف اجلنوب على الزواج ادلختلط وبالتايل عدم التكيف معو وكذلك رلتمع  -

الزوج أو الزوجة باجلنوب ال يليب حاجات ومطالب الزواج ادلختلط إال يف بعض احلاالت الزواجية اليت 

تقدًن مصلحة العمل  على مصلحة  (الشراكة يف العمل حقل حاسي مسعود)كانت من طرف اآلباء 

الزوجُت شلا يضمن بقاء األسرة مستمرة ولو لفًتة شلتدة زمنيا ذبعلها بعد سنوات ربقق استقبلذلا 

 .االقتصادي
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سبسك وإصرار األغلبية يف رلتمع الصحراء دبجموعة من ادلواقف والقيم ادلتحيزة ضد حاالت  -

 .الزواج ادلختلط وبصفة أكثر وضوحا ضد الزوجات خاصة

ويعترب فشل الزوجُت يف تذليل الفوارق والتباين الثقايف يف الزواج ادلختلط باجلنوب أكثر سبب  -

يف اإلضراب األسري واالختبلفات وبروز ادلشكبلت يف األسر ادلختلطة، وإذا كانت الصلة بُت 

الزوجُت قائمة على الثقة ومواجهة ادلشكبلت اليت تواجو األسرة على أهنا طبيعية وزلاولة التكيف كل 

مرة إلحباط الصراع والبعد عن تعقد العبلقة والتعود بدرجة احلاجة إىل اآلخر  يف زواجهما ألهنما أقرا 

عليو فإن احلاجة للبقاء األسري واحملافظة على األوالد بكل وسيلة بتقدًن التضحيات بكل وسيلة 

ديكن أن تؤدي إىل االستمرار والزواج ادلختلط ولو بشكل ظاىر للمحافظة على  سباسك األسرة وعدم 

تفككها وبالتايل التخلص من اخلوف وتشتت األوالد واحملافظة  على كيان األسرة ادلختلطة رغم 

الفوارق والتباين، وللجانب التطبيقي فصل يف ذلك من خبلل احلالة الزواجية االجتماعية لؤلسر 

ادلختلطة، فالزواج ادلختلط باجلنوب اجلزائري حىت يتحقق التوافق الزواجي قبوال أو رفضا يف اجملتمع من 

غَت القومية أو الدين أو الطائفة وحىت القبيلة أشكال جيب أن تتجاوز يف عصر العودلة والتحرر 

والعادلية مادام يقوي األواصر بُت األقوام وادلذاىب وديازج الثقافات األخرى، فحسب العديد من 

اإلحصائيات يف كل بقاع العامل الذي ربول إىل قرية صغَتة بسبب العودلة أصبح فيها التغَت والتطور 

االجتماعي أسرع معيار، ورغم غرابة ىذه الظاىرة يف رلتمع اجلنوب فحسب اإلقبال عليو دبربرات 

 مقنعة أو غَت مقنعة فإن الزجيات ادلختلطة كسرت
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طابوا ثقافيا طادلا ربكم فيو البشر يف رلتمع منغلق اتصف باالنغبلق واحملافظة ويأخذ فيو التغيَت زمنا 

طويبل، فمازال األجداد وادلتقدمون يف السن يرفضونو ويعدونو خروجا عن التقاليد واألعراف وأكرب من 

التفكَت فيو وعدم القدرة على احتمالو، والواقع اليوم يعكس ذلك بصورة واقعية يف البلديات والدوائر 

 كلم عن الوالية خاصة، وتبقى مسألة التوافق الزواجي 200 كلم عن الوالية وبـــ 45واليت تبعد بـــ 

مسألة نسبية تستوجب وتتطلب االستقرار ادلادي وادلعنوي كأىم دعامة وركيزة وبناء مقدس يقوم على 

التفاىم ادلتبادل واالنتقاء الروحي والنفسي واالجتماعي واإلنساين بُت رجل وامرأة، وتبقى اللغة يف 

مقدمة ادلقدمات لفهم اآلخر وتربية األبناء تربية سلمية وال ينتج دوما عن التغَت االجتماعي  تغيَت 

جذري يف القيم ادلرجعية، فالثقافة بشقيها ادلادي وادلعنوي مرجعية البد منها حىت وإن غابت ادلرجعية 

الذاتية، وللمناسبات خصوصا يف اإلقامة يف اجلنوب تأثَت على الزجيات ادلختلطة ولو جبزء قليل يف 

ادلرجعية الدينية، ويظهر ذلك يف رمضان وادلدى الًتبوي بوضوح، ورغم أن األسر اجلزائرية باجلنوب 

أقبلت على الزواج ادلختلط ففي الكثَت من ادلقاببلت باألشخاص كانت ىناك جلسات ذات طابع 

صحراوي بُت الزوجُت ظاىريا وإن كانت ىناك عبلقات وأفعال ال نستطيع أن نراىا وأن ضلكم عليها 

فتبقى من خصوصية الزواج وسرا من أسرار البيوت البد أن تكون حتما مصونة، وإن طغت ادلشاكل 

 .على الزواج سوف تظهر  باالختبلف والطبلق واالنفصال
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ويف بعض األسئلة األولية دلا نزلت للميدان باجملتمع الصحراوي اجلنويب بوالية غارداية لبعض أفراد 

العينة وبالضبط الفتيات ادلقببلت على الزواج ادلختلط سواء كان من جنسية عربية أو غَت عربية، عن 

حال الزواج ادلختلط وبالضبط حول الدين وعن موقف اآلباء واألىل واجملتمع من ىذا الزواج وىل 

ىذه الزجيات حققت ذلن االستقرار النفسي واالجتماعي وىن راضيات عنها؟ أجنب يف الوىلة األوىل  

ىو الذي جعلهن يتزوجن زواجا سلتلطا  وال يـَرَْيَن فـَْهَم اجملتمع ومربراتو : بغضب على اجملتمع  وقلن

ومواقفو إزاءىن، وأهنم ازبذن موقفا وقرار ربملهن مسؤوليتهن وىن أحرار يف ازباذ القرار بالزواج يف 

دولة تتزعم احلرية والدديقراطية  وىن يف عهد العودلة والتطور احلضاري ال داعي للرجوع إىل ادلوروثات 

 02إخل، ويتضمن ثبلث حاالت ما زلت أتذكرىا يوم ...القبلية البالية وزواج األقارب والعشَتة 

م تربيرىم بقدرهتم على مواجهة من يسأذلم ويقولون ىل يستطيع أحد أن يعطيهم سببا 2014جانفي 

مقنعا دلعارضتهم دون التقمص برداء الدين واجملتمع يفرض عدم الزواج بأمر قاطع يسَت جربا أو قهرا، 

فالذين يعارضون الزواج ادلختلط دلاذا ال يعارضون الزواج العريف يف اجلنوب ادلبٍت على الفاربة فقط؟ 

دلاذا ال يعارضون طبلق اخللع؟ دلاذا ال يعارضون العنف األسري؟ دلاذا ال يعارضون زواج األقارب 

؟ دلاذا دلاذا (العشَتة)الذي يسبب األمراض وينجب أطفاال معاقُت؟ دلاذا ال يعارضون الزواج القبلي 

؟، دلاذا يتمسكون دبعارضة الزواج ادلختلط ويًتكون عوانس بلغن سن األربعُت والستُت؟ رلتمع ...

يزعم الدين والتدين واحملافظة، ودلاذا يتجاىلون جهلهم؟ ويقولون يف األخَت ىم ال يدافعون عن 

 أنفسهم بالدفاع عن زواجهم  ادلختلط 
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ألهنم مل يفعلوا شيئا منافيا لقناعتهم وال خيافون وال خيشون أحدا، وليسوا يف حاجة ليربروا ذلك وكل 

ىدفهم ىو الكشف عن حقيقة رلتمعنا ادلؤدلة  يف ثقافتهم وبزواجهم  يضحون ويواجهون صعوبات، 

ادلهم أهنم كونوا أسرا وأصلبوا أوالدا، وشلارستهم للدين تبقى حسب نواياىم، فاهلل ىو الذي يعاقب 

العباد واجملتمع ال يرحم وال يُدخل للجنة من تزوج زواجا داخليا وطنيا وال يُدخل للنار من تزوج زواجا 

من جنسية أخرى، وعلى اإلنسان تغيَت زواجو وزوجتو بدينو أو بلونو أو بقوميتو بل بعلمو وثقافتو 

 .واحًتامو للغَت، وزواجنا بأزواج غَت جزائريُت كوهنم مسيحيُت وال حىت كوهنم مسلمُت

فالزواج باألساس ىو شخصان يكمبلن بعضهما البعض واخًتنا  شركاء حلياتنا وليس حلياة اجملتمع، 

ولكون األغلبية من الفئة من ادلبحوثُت فتيات يقلن أن التوافق الزواجي يف الزواج ادلختلط كأي زواج 

آخر  تنطبق عليو الشروط فبل يوجد يف احلياة على مر الزمان بالرغم من تطور اجملتمعات وتغَت األسرة   

زواجا كامبل  يف كل أوجهو، واإلجيايب يف الزواج ادلختلط أن يضع الزوجاُت ادلشكبلِت الزوجية على 

أساس أهنا قشور وأمور تافهة فكيف بعد التضحيات من أجل الوصول إىل زواج سلتلط وتكوين ُأسر 

وإصلاٍب وإجياٍر وإقامٍة وجنسيٍة واإلقناع باإلسبلم تدرجييا والبحث عن  عمل وتناسي األىل ومواجهة 

أبناء اجملتمع والتأنيب العائلي والقبلي ديكن االختبلف على صغائر األمور ودلاذا تبقى ادلرأة يف اجلنوب 

عارا على اجملتمع القبلي؟ ودلاذا تبقى مستعَبدة والزواج ادلختلط  (ادلطلقة، العانس)الصحراوي بغرداية 

 حيقق ذلا كياهنا؟ وأن مسألة الرفض ادلعارِضة 
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تعود إىل اجلهل ألننا  يف (ادلنيعة)يف اجملتمع للزواج ادلختلط بالطراز وأقول  بأقصى دائرة بوالية غارداية 

إىل األجنيب ولو  (خروج اإلرث)رلتمع يفكر على السليطة حىت الزواج يكون على ادلصلحة والفائدة 

. كان جزائريا جنوبيا

إن احملك احلقيقي ليس ىو نوعية الزواج باعتبار أن الزواج ادلختلط ليس بديبل أدىن عن الزواج العادي 

وال وجود لزجية منطية ألن جاذبية صلاح زجيات سلتلطة تراود كل موغل يف دائرهتا عن نفسو بسحرىا 

وغموضها وبراعتها وشذاىا، وذبربنا على االنتفاع ىي األخرى على أساس إنساين ومن ٍب االنتقال 

من مقام الذم إىل مقام ادلدح ومن ثنائية الفهم ادلسبق إىل ثنائية الفهم ادلتبادل ومن حد اذلزل إىل حد 

 (1).اجلد

ويَعترب التوافق الثقايف والتبلقي احلضاري  والعقيدي االنسجاَم يف التقاليد من أىم عوامل دديومة الزواج 

ادلختلط، وبالنسبة للمقيمُت خبارج اجلزائر خاصة بالغرب حيث التطورات واألحداث ادلتسارعة 

اجتماعيا وثقافيا، وادلتغَتات اليت  على عهده ادلؤسسات االجتماعية دبا يف ذلك مستوى األخبلق 

والعادات والتقاليد الغربية اليت تُفرض على الزوج والزوجة من طرف اجملتمع الغريب شلا يساعد على 

 اهنيار أسر عربية وإسبلمية وانتهى األوالد  إىل ادلؤسسات  الًتبوية واالجتماعية  

                                                             

اجمللة  – ربيةا مغو الندوة الدولية المتعلقة بالزواج المختلط في العالقات األورأعمالكلمة ألقاها في : حلسن والقيدا (1)
 .25، ص م2003ادلغربية للدراسات الدولية، عدد خاص، أكتوبر، 
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واآلباء إىل ادلصحات العقلية واألمهات إىل االنتحار، ومرجع  ذلك إىل عدم قدرة األسر ادلختلطة 

 (1).على التفاعل مع  الغريب العام فأصيب بالتبلشي والذوبان سباما

وإن الشباب العريب ادلقبل على الزواج ادلختلط وادلقيم خارج اجلزائر فإنو ال دُينح اإلقامة الدائمة فورا 

بل ذُبدد كل ستة أشهر، وإذا حدث أثناء زواجو إن اختلف مع زوجتو  فالزوجة الغربية ذلا احلق يف 

طرده يف أي ساعة وما عليها  إال أن تتصل باجلهات  ادلعنية لتقول مل أعد أريد ىذا الشخص يف 

البيت ليكون مصَت الفرد إىل البلد الذي يعيش فيو، وبذلك الزوج اجلزائري خارج وطنو مهدد نفسيا 

ويقوم بتغيَت شخصيتو كليا، فالزوج الذي كان يف بلده   (الطاعة العمياء)يف أي وقت بالوالء لزوجتو 

األمر يتعاىل عن مساعدة أخواتو  وأمو يف البيت العريب وأسرتو العربية يف بلده  األصلي يف دور 

ادلساعدة والغسل والتنظيف مثبل يصبح رلربا  باسم احلياة ادلشًتكة  وسلطة ادلرأة  ومركزه ودوره  تغَت 

إخل، ...بتغَت القيم والتقاليد، فيأخذ دوَر ادلرأة من غسل للصحون و تكنيس للبيت و التنظيف 

و الزواج ادلختلط الذي  ُأسس  على أساس اإلقامة كثَتا ما ينتهي إىل الفشل، واالنتهاء دبجرد 

حصول الزوج العريب وادلسلم على اإلقامة الدائمة اليت تعطيو حق اإلقامة يف ىذا البلد الغريب وذلك 

 .(2)مدى احلياة

                                                             
1) ) htpp://www.alakah/social/0/2152/Fix2332Rych47 

(
2
)  http://www.alukah.net/schol10/25/52/Fix2232Ayh10cb    

http://www.alukah.net/schol10/25/52/Fix2232Ayh10cb
http://www.alukah.net/schol10/25/52/Fix2232Ayh10cb
http://www.alukah.net/schol10/25/52/Fix2232Ayh10cb
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   دلا كان الزواج ادلختلط إحدى الروافد اليت تتدافع فيو احلضارات وتتصادم فيما بينها واعتباره 

النموذج األمثل للعبلقات الدولية اخلاصة وادليدان اخلصب للتنازع بُت أنظمة قانونية علمانية وأنظمة 

قانونية إسبلمية وأمام ازدياد التعامل بُت الدول وتعذر بقاء اجملتمعات  الوطنية دبعزل عن بعضها 

 فقد أدى ذلك إىل بروز ثقافة من نوع خاص، ثقافة (1)،البعض  من الناحية االقتصادية واالجتماعية

 (2).رلتمع دويل تعرف العبلقات من حيث عناصره نوعا ما االنسجام والتكامل

: الزواج المختلط في الجزائر -3

  شهد اجملتمع اجلزائري كغَته من اجملتمعات تطورات اجتماعية واقتصادية بفعل عوامل التحضر

انعكس تأثَتىا على نظام األسرة ونظام زواجها وبالتحديد طريقة الزواج واإلقبال عليو، وانتقل أسلوب 

اختيار الزواج من األسلوب الوالدي إىل األسلوب الفردي كما صاحب ىذه التغَتات صعوبات عدة، 

الوج، )وادلعنوية  (ادلهر، السكن)بالنسبة للمقبلُت على الزواج نظرا  لصعوبة ربضَت متطلباتو احلالية 

البطالة : للراغبُت يف الزواج بسبب األزمات ادلتفاقمة يف اجملتمع وادلتمثلة يف كل من (الزوجة ادلناسبة

 .وأزمة السكن، ولغبلوة ادلعيشة وىذه الظروف جعلت اإلقبال على الزواج  يف سن مبكرة

                                                             

   .224م، ص 2005، مطبعة فارس، الوسيط في القانون الدولي الخاص: زلمد التغدوين (1)

 .27، اجلانب القانوين والقضائي، ص الثنائية المغربية الفرنسيةتقييم االتفاقية: زلمد ادلرابط  (2)
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ونظرا لكون الزواج ضرورة اجتماعية وبيولوجية البد منها للفرد داخل اجملتمع لضمان مكانة اجتماعية 

وكذلك االستقرار النفسي ارتأى الفرد اجلزائري اللجوء إىل طريقة التحقيق اليت جعلت من نظامو يفقد 

طابع احملافظة والقدًن يأخذ طابعا جديدا مل يُعَهد من قبل، وىذه الطريقة سبثلت يف ظاىرة الزواج 

. ادلختلط

تشَت التحقيقات إىل أن السنوات العشر األخَتة شهدت زيادة يف عدد الزجيات اجلزائريات اللواٌب * 

يقدمن على الزواج باألجانب غَت ادلسلمُت خاصة من اجلنسيات اليت مل يألفها اجملتمع اجلزائري مثل 

التايبلنديُت والصينيُت واجلنوب إفريقيُت، كما أنو من ادلبلحقات اليت تضمنتها خبلصة رُفعت إىل 

 من ىذا النوع %95اجلهات ادلختصة يف احلكومة حول  ظاىرة الزواج ادلختلط أن ما ال يقل عن 

من الزجيات ينتهي بالفشل ويف أفضل احلاالت واألحوال بعد انتهاء مدة عقد عمل األجنيب مع شركة 

مباشرة عقد تضطر الزوجة اجلزائرية إىل انتظار شهوٍر بل سنوات يف بعض احلاالت للحصول على 

حق التجمع العائلي فضبل عن صعوبات دير هبا ىذا الزواج الختبلف اجملتمعات يف الثقافات 

 (1).والعادات

 (مع اجلنسيات)والقانون اجلزائري ال دينع زواج اجلزائريُت من األجنبية وال دينع زواج اجلزائرية بأجنيب 

 شرط اتباع إجراءات معينة، ويف ىذا السياق ينص القانون ادلصري خبصوص زواج

                                                             
(1)

  htpp./www.a/watanvoice.com/arabic(news)2011/07/10/180981.htmFix22345m1.a1m.  
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 من أن كل عقد خاص باحلالة ادلدنية للجزائريُت واألجانب %95اجلزائريُت باألجانب يف ادلادة 

. صادر يف بلد أجنيب يعترب صحيحا إذا جرى وطبق  األوضاع ادلألوفة يف ىذا البلد

وحذرت منظمات اجتماعية من أن كثَتا من األجانب خيفون نيتهم احلقيقية بإظهار الرغبة يف 

الدخول لئلسبلم والزواج باجلزائريات ومن جانبو يطالب الشيخ قسول جلول إمام ورئيس مكتب 

 (باألجنبيات)النشاط ادلسجدي بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف يف تصريح بتقنُت الزواج ادلختلط 

إن السنوات األخَتة شهدت زيادة يف أعداد اجلزائريات البلٌب يتزوجن بأجانب خاصة  من : "قال

تايلندة والصُت وجنوب إفريقيا؛ ويضرب الشيخ مثبل جبزائرية تزوجت صينيا ٍب فوجئت  بو يذبح 

قطتها ويأكلها أثناء غياهبا عن البيت، ذلك أن حلم القطة يؤكل عند الصينيُت خببلف ذلك  عند 

 1".اجملتمع اجلزائري

                                                             
  htpp./www.a/watanvoice.com/arabic(news)2011/07/10/180981.htmFix22345m1.a1m. 1 
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 : الزواج المختلط قانونيا في الجزائر-4

فمن الناحية القانونية للرجل وادلرأة َمن بلغ سن الزواج حق التزويج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب 

 (1).اجلنس أو الدين ، وذلما حقوق متساوية عند الزواج

 يتم بُت رجل وامرأة على وجو شرعي ىدفو تكوين أسرة أساسها ادلودة (2)والزواج ىو عقد رضائي

  (3).والرمحة وإحصان الزوجُت واحلفاظ على اإلنسان من االختبلط

ال يثَت يف دائرة القانون الدويل اخلاص مشكل تنازع القوانُت  (ادلختلط) إن الزواج ىو العنصر األجنيب 

فحسب بل يثَت مشاكل يف رلال االختصاص القضائي والبحث عن احملكمة ادلختصة بالنظر يف النزاع 

ادلطروح حللو يف احملاكم الوطنية واألجنبية، لذا قد يكون موضوع التنازع ىو اختصاص احملاكم وإذا 

كانت زلاكم الدولة ادلرفوع أمامها النزاع ذات اختصاص أو غَت سلتصة، فادلشروع يف دولة من الدول 

يقتصد دوره  بتحديد اختصاص أو عدم اختصاص سلطتو أو زلاكمو دون أن يرشد إىل سلطة أو 

قضاء أجنيب خيتص عندما تكون زلاكمة غَت سلتصة يعترب الزواج ادلختلط أىم مسائل األحوال  

 الشخصية قاطبة من أفسح الروابط العائلية رلاال لتنازع القوانُت، وىذا

                                                             
(1)

 كانون األول ادلوافق لــــ 19 ادلؤرخ يف 217 من اإلعبلن العادلي حلقوق اإلنسان اعتمد دبوجب قرار اجلمعية العامة 16المادة  
      . م1948 ديسمرب 10

 اجلزء األول، تتابع القوانُت، مطبعة الكاىنة، سنة ،القانون الخاص الدولي الجزائري مقارنا بالقوانين العربية : زروٌب الطيب(2)
 .147م، ص 2000

(3)
 .148، صنفسوزروٌب الطيب، ادلرجع  
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نظرا العتبارات اجتماعية ودينية وخلقية يقدم عليها، ونظرا الختبلف نظرة اجملتمع إىل التدخل  

الثنائي على طريق التكيف وربكُِّمو فيما يُعترب زواجا وما ىو خارج عن الزواج، ونظرا لتشعب ىذه 

العبلقة وترسيخها لبلتصال بأكثر من قانون أو نظام قانوين، فكما أعتقد أن الزواج ليس حكرا على 

األشخاص ويف الدولة الواحدة، كذلك فإن القانون الذي حيكم على الزواج  من احتكار قانون معُت، 

وكما أن الزواج قد يكون سلتلطا بُت أشخاص من جنسيات سلتلفة قد حيصل على أرِض دولٍة ليست 

من صلة أساسية تربط ادلتزاوجُت هبا، أو قد تنتج آثاره على أرض دولة أخرى كذلك فإن القانون  قد 

يكون أيضا سلتلطا فتحكم العبلقَة الزواجية الواحدة قوانُُت سلتلفة، بل إن ما يزيد يف تعقيد ىذه 

 .ادلؤسسة يف القانون الدويل  اخلاص ىو تعدد واختبلف القوانُت الشخصية واإلقليمية يف بعض الدول

وعليو فإن تنازع القوانُت ال يربز بشكلو الواضح يف حالة ما إذا كانت عبلقة الزواج ادلختلط موضوع "

دعوى ُتطرح أمام احملاكم للبث فيها عن طريق تطبيق القانون ادلختص عليها فحسب، بل إن التنازع 

قائم منذ اللحظة اليت حيكم وضعها من الناحية الشكلية ادلوضوعية وربديد ىذا  القانون يثَت منذ 

البداية التزاحم والتنافس بُت قوانُت الدول اليت يعينها األمر، ويتم حل ىذا التنازع بًتجيح أحد 

القوانُت ادلتنازعة سواء أكان وطنيا أو أجنبيا، ويكون ذلك  بالرجوع إىل قواعد قانونية يضعها ادلشرع 

 .الوطٍت لفض التنازع بإسناد العبلقة القانونية لقانون حيكمها



 التوافق الزواجي والزواج المختلط:                                                    الفصل الثالث

 

80 

 

ويف مجيع األحوال ال ديكن للقاضي أن يطبق على عقد الزواج ادلختلط القانوَن الوطٍت مباشرة دلا 

يًتتب على ذلك  من ضرر يلحق  بأطراف العبلقة القانونية يف فقدىم الثقة واالطمئنان بتطبيق قانون 

أكثر مبلءمة واتفاقا مع طبيعة العبلقة، ولدفع ىذه األضرار  وسبكُت العبلقة من أن تشق طريقها يف 

ثقة واطمئنان مع فواصل احلدود واختبلف النظم يبذل فقو القانون  الدويل اخلاص جهده  يف وضع 

قواعد قانونية فنية ربكم العبلقات اخلاصة الدولية من حيث ربديد أصحاب القوة واستعماذلا ونفاذىا 

 (1).وىنا يربز دور القانون الدويل اخلاص يف إجياد حلول دلا يثَته الزواج من مشاكل يف إطاره

كما أظهرت إحدى الدراسات حول موافقة اجلزائريُت على الزواج ادلختلط ظهر أن نصف البالغُت 

 من 10 من أصل 2من ادلراىقُت يوافقون على ىذا الزواج بشرط أن يكون الزوج مسلماً، بينما 

ادلراىقُت من الكبار يوافقون على مثل ىذا الزواج بدون أي شرط زواج جزائرية مع أجنيب بدون ربفظ 

ال حيظى إال بادلوافقة القليلة، فنصف البالغُت وادلراىقُت ال يرضون هبذا الزواج إال إذا اقًتن بشروط 

 ادلواقف ادلعرب (1)ذات طبيعة دينية يف الواقع، مبلحظة الرسم البياين رقم 

                                                             
(1)

، دراسة مقارنة القانون الدولي الخاص تنازع القوانين المبادئ العامة والحلول الوضعية في القانون األردني: حسن اذلداوي 
 .09، ص1997مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، سنة 
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من البالغُت دون أي ربفظ عن  %13من ادلراىقُت و %19عنها بالنسبة لزواج اجلزائرية باألجنيب 

.اتفاقهم للزواج ادلختلط بُت امرأة جزائرية وأجنيب
(1) 

: ومن نتائج الدراسة ما يلي

ولكن  (10 من 5نصف )أيضا وافق النصف منها  (الشباب والكبار)يف الشرحيتُت من السكان  -

بشروط أن يكون الزوج مسلماً أو عربياً من جنسية عربية، الباقي الثلث معاٍد كلياً، صحيح أن 

ادلراىقُت بفضل موقف البنات ىم أقل معارضة من البالغُت وبالنسبة للجنس سواًء عند الذكور أو 

، ادلوقف ادلتمثل يف الرفض أكثر انتشاراً عن موقف القبول دون ربفظ (ادلراىقُت والبالغُت)اإلناث 

 (2).يظم أكرب عدد من الرجال، ادلراىقُت والنساء ادلراىقات (موافقة بشروط)ادلوقف الوسيط 

وكل األشخاص من اجلنس ادلؤنث أكثر انفتاحاً من نظرائهن من الذكور عند ادلراىقُت وىكذا 

باستثناء ادلعارضة القطعية اليت ىي أقل انتشاراً لدى ادلراىقُت، فإن البالغُت وادلراىقُت من نفس 

إزاء الزواج ادلختلط  (البالغُت)اجلنس يتخذون نفس ادلوقف وإذا كانت مواقف اجلزائريُت ادلراىقُت 

 فاألمر خيتلف بالنسبة (بُت ادلناطق احلضرية والريفية)ال تتوقف نسبياً على احمليط 

                                                             
(1)

، معرفة حقوق اآلباء واألطفال يف اجلزائر، استقصاء زواج جزائري مع شخص أجنبياديان جايف اغيل أحريز وآخرون،  
 .16، ص2008 سنة، جوان 18البالغُت 

(2)
 .17اديان جايف اغيل أحريز وآخرون ، مرجع سابق، ص  
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للجهة، حيث أن ىذه األخَتة تؤثر على ما يزيد قليبلً من منط اإلقامة وبشكل خاص، بالفعل فإن 

ادلواقف األشد معارضة ويف نفس الوقت ادلوافقات الغَت مشروطة ترتكز أكثر يف منطقة القبائل 

ومشال الوسط واجلزائر العاصمة، بينما يف بقية ادلناطق ادلوقف الوسيط ادلشدد على شرط الدين ىو 

. األكثر سائدا

لو تأثَت قوي على ربديد ادلوقف الذي ديكن ازباذه إزاء ىذه  (لدى الكبار)ارتفاع مستوى التعليم 

ادلسألة، لكن وخبلفا دلا ديكن افًتاضو، مستوى التعليم األكثر ارتفاعاً ال يؤدي حتما إىل مواقف 

أكثر موافقة وغَت مشروطة للزواج ادلختلط وإمنا يؤدي إىل ظهور أكرب عدد من ادلواقف الوسيطة 

، أي موافقات مقًتنة بشروط يف الواقع، الفروقات األكثر أمهية ًب تسجيلها (ال موافقة وال معادية)

، والذين لديهم حد أدىن (األميُت)على وجو اخلصوص لدى األشخاص الذين مل يتلقوا أي تعليم 

 (1).من التعليم

تأثَت التعلم يربز أكثر لدى ادلراىقُت من خبلل تعليم أوليائهم، كلما زاد مستوى التعليم لدى  -

أولياء ادلراىقُت كلما ازبذ ىذا ادلراىق موقفا مساندا للزواج ادلختلط، دبا يف ذلك ادلوافقة الغَت 

 دلا يكون %29دلا يكون األب مستوى تعليم ابتدائي ومتوسط، مقابل  %19)مشمولة بشروط 

 .ىذا ينطبق على مستوى تعليم األب واألم (لديو مستوى عالٍ 

 
                                                             

(1)
 .18اديان حايف وآخرون، مرجع سابق، ص 



 التوافق الزواجي والزواج المختلط:                                                    الفصل الثالث

 

83 

 

     السكان المراهقين                                  السكان البالغين 

   
ن و      البنات           النب    ن                     الكل  و   النب     البنات              الكل   

 موافق غَت موافق                                                غَت          
ن يكون مسلما و عربيا أموافق بشرط                  غَتاأو عريب/   موافق بشرط أن يكون مسلما و

    موافق            موافق 

 المواقف المعبر عنها بالنسبة لزواج جزائري بأجنبي :(1)الرسم البياني رقم 
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ن وعاٍل                ثانوي والتكوين ادلهٍت    ابتدائي ومتوسط        األمي

                موافقاأو عريب/   غَت موافق           موافق بشرط أن يكون مسلما و

 

  مواقف الكبار إزاء الزواج المختلط حسب مستوى التعليم: (2)الرسم البياني رقم 
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الملخص 

      إن مسألة التوافق الزواجي يف الزواج ادلختلط ترجع إىل اإلقرار بالفوارق الفردية وقبوذلا من 

طرف ادلتزوجُت زواجا سلتلطا، والزجيات اجلزائرية ادلختلطة زبتلف من حيث الفروقات يف األسر من 

ناحية القيم االجتماعية وادلستوى االقتصادي وأسلوب التنشئة واالذباىات وأساليب التفكَت وإن كان 

ىذا الزواج معًتفا بو قانونيا من طرف اجملتمع اجلزائري إال أن ىناك تباينا واختبلفا يؤثر على مستوى 

التوافق بُت الزوجُت عاطفيا وجنسيا وثقافيا واجتماعيا، شلا يصِّعب التوافق والتكيف الزواجي ادلختلط، 

ىذا ما يتطلب أسَس مراعاِة صلاح الزواج ادلختلط واستمراريتو بالنظر إىل ربقيق أىدافو وغاياتو، واخللل 

 .يؤدي إىل عدم التوافق والوقوع يف مشكلة التصدع األسري



 

: الباب الثاني
الجانب التطبيقي 

  



 
 
 

الفصـل الرابـع 
اإلجـراءات المنهجيـة
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تمهيد 

إف البداية يف أي حبث مهما كانت طبيعتو تستلـز من الباحث يف البداية الشعور بادلشكلة وأمهية 

دراستها والتحقق من وجودىا يف اجملتمع الذي يعيش فيو وادلشكل دليداف الدراسة، وبعد االنتهاء من 

مرحلة صبع ادلعلومات من خالؿ الدراسة النظرية ننتقل يف ىذا الفصل إذل ادلرحلة ادليدانية واليت تعترب 

وسيلة ضرورية يف صبع ادلعلومات عن أي واقع اجتماعي أو بصورة منهجية، فهي أساس البحث العلمي 

الذي يبٌت عليو ألهنا تستهدؼ التحقق من صحة الفروض أو أخطائها ميدانياً أو إثباهتا ونفيها، 

واإلجابة عن تساؤالت الدراسة من خالؿ الكشف عن أسباب إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط 

باجلنوب اجلزائري لوالية غرداية، وذلك بإتباع إجراءات منهجية عن طريقها تتمكن من صبع صبلة من 

يف منهج الدراسة، أدوات صبع : البيانات ادليدانية واليت توضح ذلك ونتناوذلا يف ىذا الفصل وادلتمثلة

. البيانات، رلاالت الدراسة والعينة ادلدروسة وخصائصها، وأساليب ادلعاجلة اإلحصائية
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:  منهج الدراسة -1

يعتمد البحث السوسيولوجي والعلمي على منهجية حسب طبيعة البحث، حيث سبثل ادلنهجية 
أساس البناء ادلنهجي لعلم االجتماع، فهي تشَت لعملية تطبيق مبادئ ادلنظور العلمي يف دراسة ظواىر 

. (1)الواقع وحوادثو
وبذلك تعترب ادلنهجية األساس الذي تقـو عليو البحوث االجتماعية، حيث ربدد لنا الكيفية اليت 
تتبعها من أجل احلصوؿ على معارفنا لتوضيح اإلطار ادلنهجي للبحث، وادلنهج العلمي ىو ادلسار الذي 

األسلوب ادلنظم والدقيق : "يتبعو الباحث للحصوؿ على معلومات أكثر دقة حوؿ ادلوضوع؛ ويعرؼ بأنو
. (2)"واذلادؼ، يسلكو الباحث دلعاجلة أو حل مشكلة حبثو والوصوؿ ذلدؼ حبثو بطريقة منطقية

وادلناىج اليت يستعملها عادل االجتماع كثَتة ومتنوعة، زبتلف حسب طبيعة ادلوضوع وىذا بغية 
الكمي  (الوصفي)معرفة حقيقة وواقع ادلشكلة ادلطلوب دراستها ومعاجلتها، ومت توظيفها للمنهج 

رلموعة من اإلجراءات لقياس الظاىرة موضوع »: التحليلي الذي يتناسب مع طبيعة دراستنا ويعرؼ بأنو
أكثر من، أو أقل من، أو : مثل (Ordinales)الدراسة، وقد تكوف ىذه القياسات من الطراز الًتتييب 

ادلنهج الذي تظهر من خاللو صبيع »: فيعرفو بأنو" بودوف"أما  .(3)«عددية وذلك باستعماؿ احلساب
ادلعطيات والبيانات باالستمارة وتفريغها يف جداوؿ إحصائية تساعدنا على التحليل والتفسَت أكثر 

. (4)«تضمن بذلك جزءا ولو قليال من الفصل ادلنهجي والقطيعة االبستمولوجية بُت األنا وادلوضوع

                                                             
 .55، اإلسكندرية للكتاب، صالبحوث التربوية والمنهج العلمية السيد علي شتا،  (1)
 .57، ص2002، دار الفكر العريب، القاىرة، مصر، تقنيات ومناهج البحث العلمي زلمد سليماف ادلشوخي،  (2)
، 2000بوزيد صحراوي وآخروف، دار القصبة للنشر والتحرير، : ، ترمنهجية البحث في العلوم االجتماعيةموريس أصلرس،  (3)

 .100ص
(4)  Bodoun (Raymond), les méthodes en sociologie, povis, p4 F, 1970, P 31. 
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ويعتمد ادلنهج الوصفي على دراسة الواقع أو الظاىرة ادلوجودة يف الواقع، ويهتم بوصفها وصفا 

دقيقا ويعرب عنها تعبَتاً كيفيا عن طريق وصف الظاىرة مع بياف خصائصها أو تعبَتاً كمياً، فيعطينا وصفا 

. (1)رقميا مع بياف مقدار ىذه الظاىرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع غَتىا من الظواىر األخرى

:  أدوات جمع البيانات -2

 تعترب ادلالحظة إحدى أدوات صبع البيانات، وتستخدـ يف البحوث ادليدانية جلمع :المالحظة - أ

البيانات اليت ال ديكن احلصوؿ عليها عن طريق الدراسة النظرية أو ادلكتبية، كما تستخدـ يف البيانات 

 اليت ديكن صبعها عن طريق االستمارة أو ادلقابلة أو الوثائق والسجالت اإلدارية أو اإلحصائية الرمسية أو

، وىي من أىم األدوات الرئيسية اليت تستخدـ يف البحث العلمي ومصدر أساسي (2)التقارير أو التجريب

للحصوؿ على البيانات وادلعلومات الالزمة دلوضوع الدراسة، وتعتمد أساسا على حواس الباحث وقدرتو 

الفائقة على ترصبة ما الحظو وما المسو من وقائع وأحداث إذل عبارات ذات معاٍف ودالالت تنبثق عنها 

. (3)وضع فروض مبدئية، ديكن التحقق من صدقها أو عدـ صدقها عن طريق التجريب

وادلالحظة ىي توجيو وتركيز احلواس واالنتباه على الظاىرة هبدؼ إدراؾ اخلصائص اليت تتميز هبا   

. و ادلالحظة ىي أوؿ خطوة يف البحث العلمي

واستخدمنا ىذه األداة ادلهمة يف مرحلة االستطالع ومرحلة الدراسة ادليدانية، كما أفادتنا يف بناء 

. االستمارة وتعديلها وكاف استخدامها ذا أمهية يف حبثنا
                                                             

 .75، ص2001، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عماف، األردف، 1، طمناهج وطرق البحث العلمي إبراىيم عبد العزيز الدعيلج،  (1)
 .31، ص2004، منهجية البحث في العلوم االجتماعية بلقاسم سالطنية وحساف اجليالين،  (2)
، رللة العلـو اإلنسانية، جامعة منتوري، قسنطينة، المالحظة والمقابلة في البحث السوسيولوجي مقاؿ دلسعود بيطاـ،  (3)

 .122، ص1999، دار اذلدى، عُت ميلة، اجلزائر، 11العدد
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 تعرؼ بأهنا أداة تتضمن رلموعة من األسئلة أو اجلمل اخلربية تتطلب اإلجابَة عنها : االستمارة - ب

. (1)بطريقة حيددىا الباحث حسب أغراض البحث

رلموعة من األسئلة اليت يوجهها الباحث إذل أشخاص مكتوبة : ويطلق اصطالحاً على االستمارة

على الصحيفة، وُيطلب منهم اإلجابة عليها بأنفسهم دوف ضرورة تواجده معهم، كما تسمى الصحيفة 

. (2)ادلدوف عليها ىذه األسئلة استمارة االستبياف

وتضم أسئلة االستمارة اعتمادا على الفرضيات لإلجابة على التساؤالت ادلطروحة يف اإلشكالية 

والتحقق من الفرضيات، إما بالنفي أو اإلثبات وزلاولة قياسها علميا يف إطار مؤشرات يف النهاية ضمن 

: أسئلة حبث ُقسمت االستمارة إذل

أو الشخصية للتعرؼ على خصائص العينة  (األولية)البيانات العامة : القسم األوؿ يتضمن -

اجلنس، السن، ادلستوى الدراسي، العمر، عدد األبناء، ادلهنة، اإلقامة، الديانة، : وحيتوي على

 .(االجتماعية)احلالة الزواجية 

زلور الظروؼ االقتصادية اليت يعيشها اجلزائري سبباً يف إقبالو على : حيتوي على: القسم الثاين -

 .الزواج ادلختلط

ادلوروث االجتماعي والبسكوسومسايت ادلنتشر بُت اجلزائريُت : ويشتمل على زلور: القسم الثالث -

 .سبباً يف إقباذلم على الزواج ادلختلط

                                                             
، دار اذلدى، عُت ميلة، اجلزائر، موسوعة علم االجتماع ومفاهيم في السياسة واالقتصاد والثقافة العامة عبد احلميد لبصَت،  (1)

 .424، ص2010
 .81، ص1995، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، أساليب وأدوات البحث االجتماعي إبراىيم طلعت،  (2)
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ويشتمل على زلور التواصل االجتماعي بُت اجملتمعات سبباً يف إقباؿ اجلزائريُت : القسم الرابع -

 .على الزواج ادلختلط

ويشمل على التغَتات يف التوجهات األيديولوجية والسياسية بُت اجملتمعات سبباً : القسم اخلامس -

. يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط

وما ذبدر اإلشارة إليو ىو أننا قمنا بعرض االستمارة يف شكلها األوؿ على رلموعة من األساتذة 

احملكمُت للتأكد من صدقها الظاىري، حيث أبدى كل منهم رأيو ومدى وضوح العبارة ومدى انتمائها 

. وقياسها دلتغَتات الدراسة

و قد أفادتنا آراؤىم يف اإلضافة والتعديل واحلذؼ للعبارة، وأصبع معظمهم على صالحيتها مع 

القياـ ببعض التعديالت عليها بناًء على التوجيهات واالقًتاحات اليت قدموىا، وبعد التأكيد من صدقها 

 جزائريا باجلنوب ادلقبل على الزواج ادلختلط خارج عينة الدراسة 20قمنا بتجربة على عينة يبلغ عددىم 

األساسية مع مراعاة حضور الباحثة نفسها من خالؿ ادلقابلة الشخصية مع ادلبحوثُت، حيث اتضح لنا 

التغَت ادلوجود يف األسئلة مثل الغموض و عدـ الفهم للمفاىيم أو الصياغات، وبعد التأكد واالطمئناف 

على صدقها وزعتها على أفراد العينة بوالية غرداية بعد توضيح شرح ادلضموف ألسئلتها من أجل فهم 

مقبال على الزواج ادلختلط  (ة) فردا جزائريا 60اذلدؼ منها وكيفية تطبيقها على عينة الدراسة وادلقدرة بػ

 . يوماً، أي شهرين ونصف تقريباً 80دبدينة غرداية، واستغرؽ توزيعها وصبعها حوارل 
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: مجاالت الدراسة- 3

: المجال المكاني - أ

 كلم جنوب العاصمة 600تقع والية غرداية مشارل صحراء اجلزائر، ومقر الوالية مدينة غرداية تبعد بػ

 كلم، ومن 450، امتدادىا من الشماؿ إذل اجلنوب 2كلم 86.105اجلزائر، مساحتها اإلصبالية تقدر بػ 

. ـ486 كلم ترتفع عن مستوى سطح البحر بػ 250 إذل 200الشرؽ إذل الغرب من 

، ( كم200)ووالية األغواط مشاالً  ( كم300بطوؿ حدود )والية اجللفة : ربد واليَة غرداية كل من

، ووالية سبنراست ( كم200)، ووالية ورقلة شرقاً ( كم400)ووالية أدرار غرباً  ( كم350)والية البيض 

. ( كم1.470)جنوباً 

 كلم عن 200 كلم عن عاصمة والية األغواط، و200تبعد مدينة غرداية عاصمة والية غرداية بػ 

 كلم عن عاصمة والية سبنراست 1200كلم عن عاصمة والية أدرار وبػ 800عاصمة والية ورقلة، و

.  الرابط بُت العاصمة اجلزائرية باجلنوب الكبَت الساحر1ويَعرُبىا الطريق الوطٍت رقم 

. 47:  رقم الوالية

 .29( 0 )213: مفتاح اذلاتف

. غرداية :اإلدارة

. غرداية: العاصمة 

. 09: الدوائر

. 13: البلديات
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اإلحصائيات األساسية 

(. 2 ميل33.245 )2كم 86.105: ادلساحة

 .نسمة(2008 )375.988: التعداد

(. 2ميل/11.33 )2كم/4.4: الكثافة

: التقسيمات اإلدارية

 :ىم (إقامتهم على اخلريطة)الدوائر .  بلدية13 دوائر و9الوالية تتألف من 

يبين التقسيمات اإلدارية : (01)جدول رقم 

الرقم الدائرة 
 1متليلي 

 2ادلنيعة 

 3بونورة 

 4منصورة 

 5غرداية 

 6 ضاية اؿ

 7زلفانة 

 8برياف 

 9القرارة 
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الخريطة اإلدارية لوالية غرداية 
التقسيمات اإلدارية لوالية غرداية : 03الرسم البياني رقم 

 الخريطة اإلدارية الرقم الدائرة

 متليلي

1 

 

 المنيعة

2 

 بونورة

3 

 منصورة

4 

 غرداية

5 

 ضاية بن ضحوة

6 

 زلفانة

7 

 بريان

8 

 القرارة

9 

http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9_%28%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%29&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9_%28%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%29&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B6%D8%AD%D9%88%D8%A9%D8%8C_%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B6%D8%AD%D9%88%D8%A9%D8%8C_%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B2%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B2%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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: المجال البشري

مت اختيارنا لوالية غرداية باعتبارىا الوسط الذي يتناسب مع دراستنا، وكوهنا تضمن لنا الشروط 

ادلوضوعية الختيار عينة فئة ادلتزوجُت اجلزائريُت زواجاً سلتلطاً باجلنوب الصحراوي نظراً ألف ىذه الفئة 

تضم األزواج ادلتزوجُت زواجاً سلتلطاً من اجلنسية العربية الغَت عربية، كما أف ىؤالء ادلبحوثُت مقيموف 

بوالية غرداية وينقسموف على دوائرىا، إضافة إذل ظهور ىذه الظاىرة وتطورىا باجملتمع اجلنويب اجلزائري 

 حالة لديها 60 حالة زواج سلتلط اخًتنا منهم 120خصوصاً، ودلا كاف رلتمع حبثنا الكلي يتكوف من 

: اإلقامة بوالية غرداية ويتوزعوف على دوائرىا كالتارل

 . حالة زواج سلتلط2بػػرياف  -

 . حالة زواج سلتلط2القػػرارة  -

 . حالة زواج سلتلط18غرداية  -

 . حالة زواج سلتلط13متليلي  -

 . حالة زواج سلتلط21ادلنػيعة  -

 . حالة زواج سلتلط1النومػَتات  -

 . حالة زواج سلتلط1الضاية  -

.  حالة زواج سلتلط2زلفػػانة  -

ومشلت الدراسة كل دوائر الوالية واجملاؿ البشري جملتمع البحث، فهو اجملتمع الذي يدرسو الباحث 

سواًء كانت الدراسة شاملة جلميع مفردات ىذا اجملتمع أو كانت من خالؿ العينة، أو يشمل رلتمع 
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رلموعة عناصر »: أنو" موريس أصلرس"البحث صبيع الوحدات اليت تدخل يف تكوين ىذا اجملتمع، وعرفو 

ذلا خاصية أو عدة خصائص مشًتكة بتميزىا عن غَتىا من العناصر األخرى اليت جيري عليها البحث 

. (1)«والتقصي

: المجال الزمني للدراسة- ج

: مرت دراستنا بعدة مراحل وفقا للمراحل التالية

 بناء تصور حوؿ ادلوضوع وربديد أبعاده وطرح إشكاليتو وإعداد مشروع الدراسة، :المرحلة األولى -

حيث يوضح الباحث من خاللو فكرة الدراسة، مبينا بذلك أىدافها وأمهيتها، ومربرات االختيار 

 .والتصور دبا سيقـو بو يف ادلستقبل

 سبثلت يف البحث النظري جبمع ادلعلومات النظرية حوؿ ادلوضوع وزلاولة احلصوؿ :المرحلة الثانية -

على دراسات سابقة ولو مشاهبة، مث النزوؿ إذل ادليداف االستطالعي، حبيث يعترب مرحلة مهمة يف 

مراحل إنتاج البحث السوسيولوجي من حيث صبع البيانات ذات العالقة دبتغَتات الدراسة وخاصة 

فيما يتعلق بادلتغَت ادلتمثل يف الزواج ادلختلط، وذلك من أجل التحكم يف ادلوضوع وفهمو 

ربقيق يعتمد على عدد صغَت من التحقيقات والوثائق : سوسيولوجياً؛ والدراسة االستطالعية ىي

 .(2)من أجل اختيار الفرضيات واالستمارة قبل التحقيق النهائي يف حد ذاتو

 سبثلت يف إجراء الدراسة ادليدانية، حيث أفادتنا الدراسة االستطالعية يف صبع :المرحلة الثالثة -

ادلادة العلمية ادلتعلقة باجلانب النظري وكذا يف اجلانب ادليداين من حيث ربديد رلتمع البحث 
                                                             

 .298، ص2004بوزيد صحراوي، دار القصبة للنشر، اجلزائر، : ، ترمنهجية البحث في العلوم اإلنسانية موريس أصلرس،  (1)
(2)  Grawitz ( Madeleine): méthode science les additionnelles Genédi; ak, Paris, 1994, P10. 
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وعينة الدراسة وضبط أدوات البحث خاصة االستمارة اليت مت تعديلها عدة مرات ليزيد التحكم 

و مت عرضها على صبلة من األساتذة وضمت  2014 مارس 21فيها، فقد أُِعدت االستمارة يف 

 17 حالة زواج سلتلطة يـو 20أسئلة متعلقة وأخرى مفتوحة مت تطبيقها على عينة ذبريبية حوارل

 جواف 10ماي، وسبكنت الباحثة من إضافة تعديالت أخرى ووزعتها بتحديد حجم العينة يـو 

 مث استالـ صبيع 2014 جواف 25 مث اسًتجعتها بعد حوارل أسبوعُت كاملُت بتاريخ 2014

 .االستمارات من ادلبحوثُت

: العينة المدروسة- 4

إف استعماؿ العينات لدراسة ظاىرة ما دراسة علمية أصبح شائعاً يف رلاؿ البحث العلمي؛ ألنو 

من الصعب أف تشتمل الدراسة على كافة أفراد اجملتمع األصلي، وجب على الباحث أخذ عينة جيري 

عليها حبثو تفاديا لتضييع الوقت وتقليل نفقات الدراسة، واخًتنا يف دراستنا طريقة ادلسح بالعينة ألهنا 

أكثر توفَتاً للجهد سواء عند صبع ادلعطيات أو أثناء تبويبها، فالعينة ىي عملية تصغَت اجملتمع ادلنبثقة منو 

أو ما يسمى باجملتمع األـ على أف تراعى يف ذلك أف تكوف العينة ربتوي على كافة خصائص اجملتمع 

. (1)وشلاثلة لو

ومرحلة اختيارنا للعينة مرحلة أساسية يف البحث العلمي والقاعدة األوذل اليت تبٌت عليها الدراسة، 

فقد قمنا يف دراستنا باختيار العينة العمدية القصدية، وىي اليت تنتمي إذل أنواع العينة العشوائية 

                                                             
 .168، ص1974 دار ادلعرفة، مصر، ،3، طقواعد البحث االجتماعي زيداف عبد الباقي،  (1)
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ىي العينة اليت حيددىا الباحث وأف تكوف من رلاالت معينة ألنو يرى أهنا »: االحتمالية تعرؼ كالتارل

. (1)«سُبثل اجملتمع األصلي سبثيال صادقاً وربقق لو الغرض من الدراسة

وتسمى أيضا بالعينة ادلقيدة أو ادلنظمة أو احملددة وىي النموذج ادلختار من رلتمع البحث بطريقة 

مقصودة ومعتمدة، أي ال تعطي صبيع وحدات رلتمع البحث فرصة متساوية للخيار، فالباحث حيدد 

حجم العينة ويتطلب منو بادلقابل اختيار وحداهتا بالطريقة اليت تالئمو، حيث جُيري مقابالت رمسية أو 

. (2)غَت رمسية مع وحدات العينة

ومت اختيارنا للمتزوجُت زواجاً سلتلطاً من أفراد اجملتمع اجلزائري باجلنوب وبالضبط بوالية غرداية، 

 حالة لديها اإلقامة بوالية 60حالة زواج سلتلطة، اخًتنا منها  120فكاف رلتمع البحث يتكوف من 

غرداية يتوزعن على دوائرىا كما أشرنا إليو سابقا يف اجملاؿ البشري؛ ولإلشارة أننا بعد اسًتجاع 

 60االستمارات فإهنا أُرجعت كلها نظراً ألننا قمنا باالستمارة بادلقابلة، وعليو فإف العينة اشتملت على 

.  حالة زواج سلتلط60مفردة، أي 

                                                             
 .62، ص1999، األردف، 1، طمناهج البحث العلمي وأساليبه مفيد صليب حواشُت،  (1)
 .464، ص1999، الدار العربية ادلوضوعات، بَتوت، لبناف، 1، طموسوعة علم االجتماع إحساف زلمد حسن،  (2)
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: أساليـب المعالجـة اإلحصائيـة-5

بعد صبع ادلعلومات ادليدانية بواسطة أدوات صبع البيانات ضلاوؿ معاجلتها إحصائياً باألساليب 

مج س :          التالية

= ـ 
           ف 

:   (التوزيع التكراري): التوزيعات التكرارية - أ

وىي جداوؿ تلخص توزيع متغَت ما وذلك حبصر عدد احلاالت يف كل فئة من فئات ىذا ادلتغَت، 

وتساعد ىذه اجلداوؿ يف تنظيم البيانات وربليلها واحلقيقة أف تصميم جداوؿ التوزيع التكراري سبثل 

. (1)اخلطوة األوذل يف أي ربليل إحصائي

: النسبة المئوية - ب

ويلجأ الباحث إذل استخراج النسبة ادلئوية دلتغَتات سؤاؿ معُت للفئة الواحدة للمقارنة بُت 

. ادلتغَتات

: المتوسط الحسابي- ج

: ىو عبارة عن رلموع درجات األفراد على عدد األفراد ويعرب عنو بادلعادلة التالية

. ادلتوسط احلسايب= حيث ـ 
. رلموع الدرجات= مج س  
. عدد احلاالت=       ف 

                                                             
، دار ادلسَتة للنشر والتوزيع، عماف، األردف، 1، طاإلحصاء االجتماع المبادئ والتطبيقات مصطفى خلف عبد اجلواد،  (1)

 .47، ص2008
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 أفراد العينة، فإذا تويساعدنا ادلتوسط احلسايب على معرفة مدى سباثل واعتداؿ صفات وسلوكيا

كاف ادلتوسط مرتفعا دؿ ذلك على أف ىناؾ قيماً كثَتة مرتفعة، وإذا كاف ادلتوسط صغَتاً دؿ ذلك على 

أنو توجد قيم صغَتة متفرقة كما يفيد ادلتوسط يف مقارنة بُت رلموعتُت بادلقارنة بُت متوسط حساهبما 

. (1)عندما صلري نفس االختبار على اجملموعتُت

: االنحـراف المعياري- د

ويعترب االضلراؼ ادلعياري أفضل مقاييس التشتت، حيث يقيس االضلراؼ الدرجات عن متوسطها، 

وعند حساب االضلراؼ ادلعياري تكوف ىناؾ اضلرافات موجبة وأخرى سالبة، ولذا فإنو يربع للتخلص من 

. اإلشارة السالبة

اجلدر الًتبيعي دلتوسط االضلراؼ عن الوسط احلسايب أو يساوي  :  ويعرؼ االضلراؼ ادلعياري بأنو
القياس  = اجلدر الًتتييب للتباين 

ع = فإذا كاف االضلراؼ ادلعياري  
س =                     ادلتوسط  
ف =                     عدد احلاالت   

 2ر(2س- س)           مج 
= فإف ع  

                  ف 
 
 

                                                             
، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، بن اإلحصاء والقياس النفسي والتربوي مع نماذج من المقاييس واالختبارات عبد احلفيظ مقدـ،  (1)

 .69، ص2003عكنوف، اجلزائر، 



 اإلجراءات المنهجية:                                                                    الفصل الرابع

 

102 
 

 
 

: خالصة الفصل

من خالؿ عرضنا ذلذا الفصل تبُت لنا بناًء على اإلجراءات ادلنهجية اليت اعتمدناىا أف ادلنهج 

ادلالحظة : ادلنهج الوصفي التحليلي، وأما أدوات صبع البيانات سبثلت يف: ادلتبع يف الدراسة ىو

واالستمارة بادلقابلة كأداة أساسية يف البحث، أما اجملاؿ البشري وادلكاين مت بوالية غرداية باجلنوب 

. اجلزائري وذلك من عينة ادلتزوجُت زواجاً سلتلطاً من اجلنسية العربية والغَت عربية

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

الفصـل الخـامس 
عـرض وتحليـل البيانـات 

والنتـائج 
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: تمهيد
من خالؿ ىذا الفصل ضلاوؿ تسليط الضوء بشكل مفصل على النتائج اليت توصلت إليها 

الدراسة اليت ضلن بصددىا وربليلها وتفسَتىا ومناقشتها يف ضوء الفرضيات، عارضُت البيانات والنتائج 

لنتعرؼ على خصائص أفراد عينة الدراسة، بناًء على ادلتغَتات األولية والشخصية وآرائهم حوؿ موضوع 

دراستنا، أسباب إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط واحملاور ادلتعلقة بالظروؼ االقتصادية وادلوروث 

االجتماعية والبسيكوسومسايت والتواصل االجتماعي والتغَتات يف التوجهات األيديولوجية والسياسية بُت 

اجملتمعات، وبعدىا نقـو دبناقشتها وربليل نتائج الدراسة يف ضوء ادلتغَتات الشخصية والفرضيات 

والدراسات السابقة مت نناقش النتائج العامة اليت توصلت إليها الدراسة، وبعدىا ضلاوؿ تقدًن توصيات 

. من طرؼ الباحث من خالؿ إجراء الدراسة
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 .عرض وتحليل البيانات: أوالً 
 :تحديد خصائص العينة- 1

. توزيع العينة حسب الجنس: (02)جدول رقم 
 النسبة التكرار الجنس

 % 66.33 40 (أنثى)زوجة 

 % 33.33 20 (ذكر)زوج 

 % 100 60 اجملموع

 . بالنسبة للذكور% 33.33يف حُت أف نسبة ، % 63.33نالحظ من اجلدوؿ أف نسبة اإلناث من العينة 

 
توزيـع العينة حسـب الجنس : 04الرسم البياني رقم 
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 .يبين توزيع العينة حسب الجنسية العربية: (03)جدول رقم 
التكرار  الجنسية

 الكلي
النسبة  ذكور إناث 

 الكلية
 % 11 3 4 7 سورية

 % 06.76 0 4 4 مغربية

 % 0.5 3 0 3 دينية

 % 0.5 1 2 3 عراقية

 % 0.5 1 2 3 فلسطينية

 % 03.33 1 1 2 سودانية

 % 03.33 1 1 2 ليبية

 % 08.33 3 2 5 مصرية

 % 08.33 4 1 5 تونسية

 % 06.66 4 0 4 سعودية

 % 05.00 3 0 3 أردنية

 % 03.33 1 1 2 مالية

 % 71.66 25 18 43 اجملموع

يالَحظ من خالؿ اجلدوؿ أف اجلزائريُت ادلقبلُت على الزواج ادلختلط من اجلنسية العربية بنسبة 

من اجلنسية ادلصرية ونسبة  % 8.33 من اجلنسية السورية، وبنسبة % 11.66أي بنسبة ، % 71.66

 من جنسية دينية، % 5 من اجلنسية السعودية وبنسبة % 6.66من اجلنسية ادلغربية، وبنسبة  % 8.33

 من جنسية أردنية وبنسبة % 5ف جنسية فلسطينية، ونسبة ـ % 5من جنسية عراقية ونسبة  % 5وبنسبة 

 . من جنسية مالية% 3.33من جنسية ليبية وبنسبة  % 3.33من جنسية سودانية وبنسبة  3.33%
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 من اجلنسية العربية % 41.66سبثل بنقص من العينة، دبعٌت أف  % 71.66 نسبة :مالحظة

.  ما ديثل النسبة الكلية% 100 من اجلنسية الغَت عربية يساوي % 29.62وبنسبة 

ممن أقبل عليهم الجزائري )يبين توزيع العينة حسب الجنسية الغير عربية : (04)جدول رقم 

 .(للزواج بَها زواجاً مختلطا

التكرار  الجنسية
 الكلي

النسبة  إناث ذكور
 الكلية

 % 5 1 2 3 فرنسا

 % 1.66 1 0 1 تشيك

 % 1.66 1 2 3 سويسرا

 % 5 1 1 2 أمريكا

 % 3.33 1 1 2 كوبا

 % 3.33 1 1 2 إيطاليا

 % 3.66 0 2 2 أدلانيا

 % 1.66 0 2 1 إسبانيا

 % 29.62 06 11 17 اجملموع

 

 61.66يالحظ من اجلدوؿ أف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط من اجلنسية الغَت عربية بنسبة 

 من % 3.33 من أمريكا، وبنسبة % 3.33 من سويسرا، وبنسبة % 5 من فرنسا، وبنسبة % 5 أي %
من إسبانيا، يف  % 1.66من سويسرا وبنسبة   % 1.66 من تشيك، ونسبة  % 1.66إيطاليا، ونسبة 

إناث، ونسبة  %  15.17ذكورا وإناثا، وأما نسبة  % 29.62حُت أف النسبة الكلية للجنسية الغَت عربية  
.  ذكور%  13.33

من اجلنسية الغَت عربية، أما اجلنسية العربية فاجلدوؿ التارل يوضحها دبعٌت سبثل % 29.62: مالحظة
.  مفردة60بنقص من العينة اليت يبلغ عددىا 
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يبين توزيع العينة حسب الديانة التي يدينها المتزوجون بالجزائر زواجاً : (05)الجدول رقم 
. مختلطاً 

 النسبة التكرار الديانة

 % 25 % 15 ادلسيحية

 % 75 % 45 اإلسالـ

 % 100 % 60 اجملموع

 الديانة % 75يالحظ من اجلدوؿ أف ادلقبلُت على الزواج ادلختلط من اجلزائريُت يدينوف بنسبة 
. الديانة ادلسيحية % 25اإلسالمية وبنسبة 

 .يبين توزيع العينة حسب مهنة المقبلين الجزائريين على الزواج المختلط بمدينة غرداية (06)جدول رقم 
 النسبة التكرار المهنة
 % 10 6 متقاعد

 % 5 3 بطاؿ

 % 11.66 7 حالقة

 % 11.66 7 طبيب

 % 15 9 شلرض

 % 3.33 2 مدير شركة

 % 13.33 8 زلاسب

 % 6.66 4 أستاذ

 % 8.33 5 مستثمر

 % 15 9 حارس

 % 100 60 المجموع
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 %15 شلرضوف، وبنسبة %15يالحظ من اجلدوؿ أف مهنة ادلتزوجُت زواجاً سلتلطاً بنسبة 
 أطباء، ونسبة %11.66 حالقة، وبنسبة %11.66 زلاسبوف، وبنسبة %13.66حراس، وبنسبة 

 بطالوف، %5 أساتذة، وبنسبة %6.66 مستثمروف، وبنسبة %8.33 متقاعدوف، وبنسبة 10%
.  مدير شركة%3.33وبنسبة 

 
  يبين توزيع العينة حسن المستوى التعليمي (:07)الجدول رقم 

 النسبة المستوى التعليمي

 % 25 ابتدائي

 % 20 متوسط

 % 16.33 ثانوي

 % 38.33 جامعي

 % 100 المجموع

 
 مستواىم جامعي و %38.33نالحظ من اجلدوؿ أف ادلستوى التعليمي ادلتزوجُت زواج سلتلط بنسبة 

 مستواىم %16.33 مستواىم متوسط، و بنسبة %20 مستواىم إبتدائي، و بنسبة %25بنسبة 
.ثانوي
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 .يبين مدة الزواج للمتزوجين الجزائريين زواجاً مختلطاً : (08)الجدول رقم 
 النسبة التكرار مدة الزواج

 % 63.33 38  سنوات4 سنة إذل 2من 

 %13.33 08  سنوات6 سنوات إذل 4من 

 % 10.00 06  سنوات8 سنوات إذل 6من 

 % 5 03  سنوات10 سنوات إذل 8من 

 % 3.33 02  سنة12 سنوات إذل 10من 

 % 1.66 01  سنة14سنة إذل  12من 

 % 1.66 01  سنة16 سنة إذل 44من 

 % 1.66 01  سنة22 سنة إذل 16من 

 % 100 30 اجملموع

 

 بالنسبة % 63.33يالَحظ من اجلدوؿ أف مدة الزواج من ادلتزوجُت اجلزائريُت زواجاً سلتلطاً بنسبة 
 6 سنوات إذل 4 للذين مدة زواجهم من % 13.33 سنوات، وبنسبة 4 سنة إذل 2دلدة زواجهم من 
 للذين مدة % 5 سنوات، وبنسبة 8 سنوات إذل 6 للذين مدة زواجهم من % 10.00سنوات، وبنسبة 

 12 سنوات إذل 10 للذين مدة زواجهم من % 3.33 سنوات، وبنسبة 10 سنوات إذل 8زواجهم من 
للذين مدة زواجهم  % 1.66 سنة، وبنسبة 14 سنة إذل 12للذين مدة زواجهم من  % 1.66سنة وبنسبة 

.  سنة22 سنة إذل 16 للذين مدة زواجهم من % 1.66سنة، وبنسبة  16سنة إذل  14من 
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 .يبين عمر األزواج المتزوجين زواجاً مختلطاً : (09)الجدول رقم 

 العمر
 النسبة التكرار

 إناث ذكور
 % 36.60 15 7  سنة35

 % 21.66 05 8  سنة42

 % 33.33 10 10  سنة45

 % 8.33 03 2  سنة62

 % 100 33 27 اجملموع

 

 للذين تبلغ % 36.66يالحظ من اجلدوؿ أف سن األزواج ادلتزوجُت زواجاً سلتلطاً بنسبة 
 للذين تبلغ % 21.66 سنة، وبنسبة 45للذين تبلغ أعمارىم  % 33.33سنة، وبنسبة  35أعمارىم 
  . سنة62 للذين تبلغ أعمارىم % 8.33 سنة، وبنسبة 62أعمارىم 

 .يبين إقامة األزواج المتزوجين زواجاً مختلطاً  (:10)الجدول رقم 
 النسبة التكرار مكان اإلقامة

 %  70 42 باجلزائر

 % 30 18 خارج اجلزائر

 % 100 60 اجملموع

 

 %30 يف اجلزائر ونسبة % 70يالحظ من اجلدوؿ أف إقامة األزواج ادلتزوجُت زواجاً سلتلطاً بنسبة 
. خارج اجلزائر، وهبذا فإف الفئة الغالبة تقيم يف اجلزائر والفئة األقل من العينة تقيم خارج اجلزائر
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 .يبين توزيع العينة حسب مكان إقامة المقبلين على الزواج المختلط من والية غرداية: (11)جدول رقم 
مكان اإلقامة 
 بمقر الوالية

 النسبة التكرار

 % 3.33 2 برياف

 % 3.33 2 القرارة

 % 30 18 غرداية

 % 21.66 13 متليلي

 % 35 21 ادلنيعة

 % 1.66 01 النومَتات

 % 1.66 01 الضاية

 % 3.33 02 زلفانة

 % 100 60 اجملموع
 

يالحظ من اجلدوؿ أف مكاف إقامة ادلقبلُت اجلزائريُت على الزواج ادلختلط من والية غرداية بنسبة 
 %3.33 دبدينة متليلي وبنسبة %21.66 دبدينة غرداية، وبنسبة %30 دبدينة ادلنيعة، وبنسبة 35%

بالنومَتات، وبنسبة  %1.66دبدينة زلفانة، وبنسبة  %3.33 بالقرارة، وبنسبة %3.33بربياف، ونسبة 
.  دبدينة الضاية1.66%

 .يبين عدد األبناء لدى المتزوجين زواجاً مختلطاً : (12)الجدول رقم 
 النسبة التكرار عدد األبناء

 % 60 36  طفل2 إذل 0من 

 % 31.66 19  طفل4 إذل 2من 

 % 08.33 05  طفل6 إذل 4من 

 % 100 60 اجملموع

 

 طفل، 2 إذل 0 من % 60يالحظ من اجلدوؿ أف عدد األبناء لدى ادلتزوجُت زواجاً سلتلطاً بنسبة 
.  أطفاؿ6 إذل 4من  % 8.33 أطفاؿ، ونسبة 4 طفل إذل 2 من % 31.66ونسبة 
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 .يبين الحالة الزواجية للمتزوجين الجزائريين زواجاً مختلطاً : (13)الجدول رقم 
 النسبة التكرار الحالة الزواجية

 % 66.60 40 مستقرة

 % 25 15 منفصلة بدوف طالؽ

 % 8.33 5 مطلقة

 % 100 60 اجملموع

 

 مستقرة، % 66.66من اجلدوؿ نالحظ أف احلالة الزواجية للمتزوجُت اجلزائريُت زواجاً سلتلطاً بنسبة 

 . مطلقة% 5 منفصلة بدوف طالؽ، وبنسبة % 25.00ونسبة 
 

 :تحليل الفرضية األولى- 2

 .يبين عدم امتالك السكن سبباً في إقبال الجزائريين على الزواج المختلط: (14)الجدول رقم 
 النسبة التكرار أزمة السكن

 % 58.33 35 نعم

 % 41.66 25 ال

 % 100 60 اجملموع

 

يالحظ من اجلدوؿ أف أزمة السكن وعدـ امتالؾ سكن سبب يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج 
.  للذين أجابوا بػال % 41.66 للذين أجابوا بنعم، ونسبة % 58.33ادلختلط بنسبة 

عدـ امتالؾ سكن وصعوبة الكراء والشراء جعلهم : يتضح من اجلدوؿ أف غالبية الفئة تصرح بأف
يقبلوف على الزواج ادلختلط، وذلك حسب رأيهم أف الزوجات األجنبيات يساعدىن على التخلص من 
أزمة السكن خاصة العامالت، سواء  كانوا مقيمُت باجلزائر أو خارجها، خاصة وأف الزوجات الطبيبات 
العامالت دبستشفى اجلنوب من كوريا تزوجن باجلزائريُت بغرداية حسب ظنهم من دوف مشكل وال حىت 
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أدىن رفض، وأف الزوجة يف اجلنوب الغرداوي أصبحت تشًتط السكن لوحدىا وال تقبل السكن مع أفراد 
العائلة شلا جعلهم يقبلوف على الزواج ادلختلط زبلصاً من مشكل السكن، يف حُت أف اللذين يروف عدـ  

امتالؾ سكن ليس سبباً يف إقباذلم على الزواج ادلختلط فهم يفسروف ذلك بأهنم ديتلكوف السكن 
وباستطاعتهم الكراء؛ وإمنا السبب ال يعود إذل أزمة السكن إمنا على اإلقباؿ على ىذا النوع من الزواج 

للرغبة فيو واالنتفاع بو حىت وإف كانوا يدفعوف الثمن من أجل إسكاف زوجاهتم مساكن خاصة هبم فهم 
 .يروف أف الزواج ادلختلط أصبح موضَة العصر ولتحرر ادلرأة اجلنوبية بغرداية

 .يبين تكاليف الزواج سبباً في إقبال الجزائريين على الزواج المختلط: (15)الجدول رقم 

 النسبة التكرار أزمة السكن
 %  50 30 نعم

 %  50 30 ال

 % 100 60 اجملموع

 

 يالحظ من اجلدوؿ أف تكاليف الزواج تعترب سبباً يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط بنسبة

 .للذين أجابوا بال % 30للذين أجابوا بنعم، وبنسبة  30%
من ادلعطيات السابقة يتضح أف ىناؾ تساٍو يف اإلجابة من طرؼ ادلبحوثُت، يف اعتبار أف 

التكاليف الزواجية تعترب سبباً يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط، ذلك أهنم يروف أف غالء ادلهر 
واشًتاط ادلواد من طرؼ أىل الزوجة وتكلفة مصاريف الزفاؼ جعلهم يعزفوف عن الزواج من الوطن 

ويتزوجوف زواجاً سلتلطاً يف نظرىم يكلفهم أقل شلا تكلفهم اجلنسية اجلزائرية، يف حُت أف البقية من العينة 
واليت تساوت مع سابقتها يف النسبة ال ترى أف تكاليف الزواج يف اجلزائر سبب يف الزواج ادلختلط ، بل 

ىناؾ أسباب منها البحث عن شريك أو شريكة زواجية زبتلف عن اجلنسية اجلزائرية إلرضاء ذاتو وربقيق 
 .ما يَػرَه دل يتحقق إال بالزواج باجلنسية األخرى
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يبين عدم الحصول على منصب عمل سببا في إقبال الجزائريين على الزواج : (16)الجدول رقم 
 .المختلط

 النسبة التكرار عدم الحصول على منصب عمل
 %  58.33 35 نعم

 %  41.66 25 ال

 % 100 60 اجملموع

يالحظ من اجلدوؿ أف عدـ احلصوؿ على منصب عمل سبب يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج 
 .للذين أجابوا بال%  41.66 للذين أجابوا بنعم، وبنسبة % 58.33ادلختلط بنسبة 

يتضح من ادلعطيات السابقة أف غالبية الفئة من العينة تصرح باعتبار منصب العمل سبباً يف إقباذلم 
على الزواج ادلختلط، ذلك أف احلصوؿ على اجلنسية واإلقامة ببلد اآلخر جعلهم يعملوف، وىناؾ من 
يصرح بأنو بالرغم من وجود مواد أولية وَمزارع يف اجلنوب إال أف أصحاب اجلنسيات األخرى ىي اليت 

تستثمر فيها، و بذلك فتح ذلم الزواج ادلختلط شركات مثل استثمار ادلزارع دبدينة ادلنيعة من طرؼ 
اجلنسيات اجلزائرية واستغالؿ البحَتات وشركة إنتاج ادلياه ادلستثمرة من طرؼ أجانب وتعمل فيها فتيات 
وشباب تزوجوا هبم وجعلوا شركة تسامهية، كما أنو بالزواج ادلختلط استطاع حسب رأيهم خارج الوطن 

أف يقيموا دلدة أطوؿ ويعملوا ولو يف مناصب أقل دخال ادلهم أنو يعمل يف بلد اآلخر، أما الذين يروف أف 
منصب العمل ليس سبباً يف إقباذلم على الزواج ادلختلط فيصرحوف بأف ىناؾ من تزوج بسبب التعارؼ 
واحملبة والرضا عن منصبو من طرؼ الزوجة ادلختلطة، وذبيب إحدى أفراد العينة أهنا متزوجة من مصري 

 .يعمل بالثنية دبدينة غرداية وال عيب يف العمل إمنا يف السعي بالزواج ضلو العمل
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 .يبين مستوى الدخل المتدني سببا في إقبال الجزائريين على الزواج المختلط: (17)الجدول رقم 
 النسبة التكرار اإلجابة

 %  61.33 37 نعم

 %  38.33 23 ال

 % 100 60 اجملموع

 

يالحظ من اجلدوؿ أف مستوى الدخل ادلتدين يعترب سبباً يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط 
 . للذين أجابوا بال% 38.33 للذين أجابوا بنعم، وبنسبة % 61.66بنسبة 

يتضح من ادلعطيات السابقة أف الفئة األكثر من العينة سبثل سبب اإلقباؿ على الزواج ادلختلط  
بسبب دخلها ادلتدين، شلا جيعلها ترى أف الدخل ادلتدين تستطيع أف ربسنو بالزواج ادلختلط من حيث أف 

الزواج ادلختلط يتيح ذلم الفرصة يف الرفع منو، وذلك من ناحية التعاوف على دمج ادلداخيل إذل بعضها 
مستوى دخلو جيد، وأف البعض يصرح بأف الزواج من  (عمل)البعض خاصة إذا كاف الزوج لديو مهنة 

الزوجات األجنبيات الغَت عربيات جيعل الرجل يعمل ويكسب الرزؽ بكل الطرؽ، لدرجة أف بعض 
ادلصرحات من العينة تصرح بعدـ تكرب زوجها على أي عمل فهو يعمل ضباالً رغم الظروؼ، وأف ىناؾ 
بعض األزواج من اجلنسيات الغَت عربية تساعده على االستثمار مثل ما حصل مع ادلتزوجات يف مدينة 

ادلنيعة باالستثمار والشراكة، وبالتارل االنتقاؿ من طبقة بسيطة إذل طبقة راقية من حيث ادلظهر حىت ولو 
كاف الرجل أو ادلرأة ال تتقاضى الدَّخل البسيط ولو دبجرد اسم مدير شركة، يعٍت لديهم الكثَت اجتماعياً 
والرفع من نظرة اجملتمع ذلم وبالتارل اكتساب ادلكانة االجتماعية بالدخل عن طريق الزواج ادلختلط، كما 

صرح بعض األفراد كذلك بأف وجود زوجة سبلك ادلاؿ وىو ديلك العمل فهذا يزيد من قدرتو اإلنتاجية 
وإثبات ذاتو نفسياً واجتماعياً واحلصوؿ على ادلكانة اليت يسعى إليها من جهتُت؛ على وجهة األسرة 

زوجة وأوالد واستقراراً نفسياً واجتماعياً، وعلى وجهة اجملتمع يصبح لو قيمة ومركز اجتماعي : ُيكوف أسرة
كبقية األفراد اآلخرين، كما أف الذين تزوجوا من طرؼ السوريُت يف مدينة غرداية يصرحوف بأنو رغم 

االغًتاب الذي يعيشو الرجل السوري واذلجرة بسبب احلرب إال أنو رجل عامل يتطلع إذل رفع ادلستوى 
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االقتصادي لديو بالعمل، حيث يصرحن بعمل أزواجهن يف احلفارة ليالً هناراً والعمل يف مصنع القوالب 
وتثبيت البالط وادلهم يعمل، خبالؼ بعض الرجاؿ يف مدينة غرداية، حيث يقارنو بالرجاؿ اآلخرين من 

اجلنسية الغَت جزائرية بأنو رجل اتكارل وال حيب التعب الكبَت ويريد الدخل الوفَت، كما تصرح بعض 
 لألمواؿ ولديهم فالزوجات شلن تزوجن اليمنيُت بأهنم رجاؿ لديهم أمواؿ جيعلهن يستغنُت وال حيتج

رصيد كبَت يف البنوؾ، وبادلقابل ُيصرح األزواج الذين تزوجوا من زوجات مغربيات بأهنن يعملن يف مصنع 
بسيط لصنع األفرشة التقليدية ولدرجة التصريح بأف زوجاهتن يعملن شوافات من أجل النقود وإجياد 

مصدر مارل يعشن منو وىو يعمل خضاراً بسوؽ اخلضر دبدينة غرداية، ىذا بالنسبة للذين جييبوف بأف 
الدخل ادلتدين يعترب سبباً يف إقباذلم على الزواج ادلختلط من حيث اجلنسية الغَت عربية والعربية والذين 

يقيموف داخل اجلزائر، أما الذين يقيموف خارج اجلزائر فيصرحوف بأف الدخل ادلتدين يعترب سبباً فعلياً يف 
الزواج ادلختلط، ألف العمل خارج اجلزائر يتطلب مدة طويلة يف اإلقامة وكذا الزواج بصاحبات األمواؿ 

البيضاء والسوداء، حسب تصرحيهم يساعدىم على ربسُت مستوى معيشتهم خارج اجلزائر وخاصة 
بصفة أكثر إذا كاف للزوجة دخل كبَت يف مساعدتو على احلصوؿ على منصب عمل يرفع دخلو، أما من 
وجهة نظر الذين ال يروف أف الدخل ادلتدين سبب يف الزواج ادلختلط فيفسروف ذلك ويصرحوف بأف تدين 
الدخل غَت مناسب للزواج بأجنبية ذلا طلبات واحتياجات كثَتة، إذ أهنا تصرؼ األمواؿ يف اجلماؿ ومواد 

 .التجميل واألكل يف ادلطاعم والذىاب إذل ادلالىي يتطلب األمواؿ الكثَتة
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يبين عدم امتالك مسكن والمستوى الدراسي سببًا في إقبال الجزائريين على الزواج : (18)جدول رقم 
 .المختلط

          امتالك منصب
                    عمل

 المستوى الدراسي

 النسبة المجموع اإلجابة اإلجابة
 ك
 نعم

% 
 ك
 ال

 % ك %

 % 25 15 % 8.33 5 % 16.66 10 ابتدائي

 % 20 12 % 8.33 5 % 11.66 07 متوسط

 % 16.33 10 % 05 3 % 11.66 07 ثانوي

 % 38.33 23 % 20 12 % 18.33 11 جامعي

 % 100 66 % 41.66 25 % 58.33 35 المجموع
 

من خالؿ اجلدوؿ نالحظ أف ادلستوى الدراسي لفئة ادلبحوثُت اجلامعيُت ادلقبلُت على الزواج 
 %16.66 وبنسبة % 18.33 للذين أجابوا بال، ومستواىم الدراسي جامعي بنسبة % 20ادلختلط بنسبة 

 % 11.66للذين أجابوا بال، وبنسبة  % 8.33 للمسكن بنسبة ـمستواىم ابتدائي أجابوا بعدـ امتالكو

 .أجابوا بال % 8.33مستواىم ثانوي أجابوا بعدـ امتالكهم سكن بنسبة 
 وعليو فإف الفئة من ادلبحوثُت الذين يعتربوف عدـ امتالؾ ادلسكن سببا يف إقباذلم على الزواج 

ادلختلط كانت من الفئة ذات ادلستوى اجلامعي بأكرب نسبة، أي ما يقارب ربع العينة من ادلبحوثُت، يف 
حُت أهنا تعرب كذلك بادلقابل عن اعتبار ادلسكن سبباً يف إقباذلا على الزواج، وىذا يوضح لنا أف الفئة 
ذات ادلستوى التعليمي اجلامعي ال تعترب امتالؾ ادلسكن سبباً بتصريح منها أف ادلسكن شكل يف البلد 
اآلخر أكثر من عدـ امتالكو يف اجلزائر، وبإسبامها لإلجابة بأهنا تعترب عدـ االمتالؾ للمسكن سبباً يف 

إقباذلا على الزواج ال يعٍت التناقض يف نظرىم، إمنا ىناؾ فئة مكملة للذين مستواىم جامعي يعتربوف أف 
من أسباب الزواج ادلختلط عدـ امتالؾ السكن ألف االستقرار يتطلب السكن وال يكوف بالنسبة لديهم 
إال بامتالؾ ادلسكن، حيث جيعلهم يقبلوف على الزواج ادلختلط والتخلص من ظاىرة أزمة السكن ولو 

باجلزائر، ادلهم أف ادلسكن سواء كاف لدى الزوج أو الزوجة فإف تصرحيهم كجامعيُت يرونو ال بد منو، وأف 
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امتالؾ أحد الزوجُت مسكناً قد حقق ىدفاً أال وىو حسب تصرحيهم االستقرار والتخلص من الكراء أو 
البقاء بعدـ أسرة، فالزواج ادلختلط يفتح للجامعي فرص امتالؾ السكن خاصة إذا كاف ببلد اإلقامة، 

وبالنسبة للذين مستواىم ابتدائي فإهنم يروف أف عدـ امتالؾ ادلسكن سبباً يف إقباذلم على الزواج ادلختلط 
جبزء أقل من مستواىم من ادلستوى اجلامعي، وتليها الفئة اليت مستواىا متوسط فهي تعترب كذلك عدـ 
امتالؾ ادلسكن سبباً يف اإلقباؿ على الزواج ادلختلط، وجبزء أقل تعترب نفس الفئة عدـ امتالؾ السكن 

سبباً يف اإلقباؿ على الزواج وتعترب مكملة ذلا، يف حُت تبقى الفئة ذات ادلستوى التعليمي الثانوي لتصرح 
باعتبار ادلسكن ىي األخرى سبباً يف إقباذلا على الزواج ادلختلط، لكن جبزء يساوي االعتبار سبباً وبعدمو 
سبباً يف اإلقباؿ على الزواج ادلختلط بالنفي جبزء أقل بكثَت، وعليو يعترب ادلبحوثُت الذين لديهم مستوًى 

على الزواج ادلختلط، وذلك بتصريح  (ة) (الغرداوي)جامعي عدـ امتالؾ ادلسكن سبباً يف إقباؿ اجلزائري 
منو وىو يرى أنو كاف من الواجب يف بلد كاجلزائر خصوصاً يف اجلنوب أف يكوف لديو مسكن رلرد 

خروجو من اجلامعة، وأف األرض الصحراوية شاسعة وإقبالو على الزواج ادلختلط بسبب ادلسكن ىو حبث 
عن االستقرار ادلباشر بعد اخلروج من اجلامعة، وأف زواجهم من غَت اجلزائريات بسبب ادلسكن ذلك 

يفسر أف األزواج غَت اجلزائريُت سواء باجلزائر أو خارج اجلزائر لديهم مسكن ينقص عنهم متطلبات بقاء 
أبناء أصحاب أرباب العمل يف شركة سونطراؾ )األسرة وتكوين شركة إنسانية مبنية على الزواج ادلختلط 

من غَت اجلزائريُت لديهم سكن باجلزائر وبغرداية ما يفسر حرماف اجلزائري الصحراوي يف بلده من  (بورقلة
. مسكن حسب نظره
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 .يبين العالقة بين منصب العمل والمستوى الدراسي: (19)جدول رقم 
          امتالك منصب
                    عمل

 المستوى الدراسي

 النسبة المجموع اإلجابة اإلجابة
 ك
 % نعم

 ك
 % ك % ال

 % 25 15 % 15 9 % 10 6 ابتدائي

 % 20 12 % 13.33 8 % 6.66 4 متوسط

 % 16.33 10 % 8.33 5 % 8.33 5 ثانوي

 % 38.33 23 % 13.33 8 % 25 15 جامعي

 % 100 60 % 50 30 % 50 30 المجموع
 

من خالؿ اجلدوؿ نالحظ أف عدـ وجود منصب العمل لدى اجلزائري يعترب سبباً يف إقبالو على 
 شلن % 15، وبنسبة % 13.33 شلن مستواىم جامعي وأجابوا بال بنسبة % 25الزواج ادلختلط بنسبة 

 شلن مستواىم متوسط وجامعي بنفس %13.33مستواىم ابتدائي جييبوف بال، وتساوي اإلجابة بنسبة 
 للذين أجابوا بال، يف حُت جييب البقية من العينة شلن مستواىم ابتدائي بعدـ وجود %13.33النسبة 

 %10 للذين أجابوا بال، وبنسبة % 10منصب عمل لديهم سبباً يف إقباذلم على الزواج ادلختلط بنسبة 
للذين أجابوا بنعم من نفس ادلستوى االبتدائي، يف حُت جييب ادلقبلوف على الزواج ادلختلط شلن مستواىم 

كذلك للذين أجابوا بنعم من نفس ادلستوى  % 8.33للذين أجابوا ال، وبنسبة  % 8.33ثانوي بنسبة 
الدراسي، وعليو يتضح أف الذين يعتربوف عدـ وجود منصب لديهم سبباً يف إقباذلم على الزواج ادلختلط 

شلن مستواىم جامعي فهم ديثلوف تقريباً نصف النصف للعينة، مث تليهم ادلستويات الدراسية األخرى 
باإلجابة يف الغالب بعدـ اعتبار عدـ احلصوؿ على ادلنصب سبباً يف اإلقباؿ على الزواج، وإمنا تصرح 

الفئة اجلامعية من العينة باعتبار ذلك بتصريح منهم يغلب عليو التأكيد من خالؿ استجواهبم بادلقابلة 
بأف مستواىم اجلامعي، وعدـ وجود منصب يقابلو يف اجملتمع الصحراوي حسب تصرحيهم يف نظر 

 (ة)ادلقدرة على ادلسؤولية وتوفَت احلاجيات واالتكاؿ على الغَت والرفض من طرؼ الزوج  (ة)األزواج 
اجلزائري وخاصة إذا كانت ادلرأة عاملة، ىذا ما جيعل ادلصرحُت يفسروف إقباذلم على الزواج من غَت 

اجلزائريات باإلقباؿ على الزواج ادلختلط بدالً من العيش مع جزائرية لديها منصب عمل، وأكوف زلل 
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سخرية من اجملتمع األصغر ويقصد بو العائلة ادلمتدة وخاصة أىل الزوجُت واجملتمع األكرب اجملتمع 
واخداتو "اخلارجي والسخرية والنقد بعدـ القدرة على ادلسؤولية، واجمليبوف يصرحوف على ذلك بالعامية 

معمره عليو مرتو، وىذا بناًء على تصرحياهتم وتفسَتاهتم الواقعية يف رلتمع صحراوي حيمل صبلة " أمراتو
من ادلتناقضات بُت احملافظة األسرية واالنفتاح الالمتوقع، خاصة يف ىذه الفًتة األخَتة وبروز صبلة من 

ادلشاكل االجتماعية اليت انعكست على ادلستوى األسري والتكوين القاعدي للمبادئ يف األسرة بغرداية 
وضرورة تواجد ادلنصب وادلستوى للخروج إذل الواقع،  وبشبو  من األمن على ادلستوى العائلي واالستقرار 

من غَت اجلزائر يراعي  (ة)االحتياجي، فاجلامعيوف يعطوف ألنفسهم حجة الزواج ادلختلط ألف الزوج 
الظروؼ ويتغاضى عن بعض احلاجات ويتفهم طبيعة ادلنصب الذي يشغلو إف كاف ليس لديو منصب 

 .دائم خبالؼ ادلرأة الغرداوية واجلزائرية حسب تصرحياهتم 
يبين العالقة بين تكاليف مطالب الزواج ومستوى الدخل المتدني سببا في إقبال : (20)جدول رقم 

 .الجزائريين على الزواج المختلط
            التكاليف

  مستوى
    الدخل المتدني

 النسبة المجموع اإلجابة اإلجابة
 ك
 % نعم

 ك
 % ك % ال

 % 62.66 % 37 % 23.33 % 14 % 38.33 23 نعم

 % 38.33 % 23 % 26.66 % 16 % 11.66 7 ال

 % 100 % 60 % 50 % 30 % 50 30 المجموع
 

من خالؿ اجلدوؿ نالحظ أف تكاليف مطالب الزواج يعترب سبباً يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج 
 للذين أجابوا بال يعتربوف تكاليف %26.66 للذين أجابوا بنعم، ونسبة %38.33ادلختلط بنسبة 

مطالب الزواج من مصاريف وغالء أسعار جعلتهم يقبلوف على الزواج ادلختلط بدالً من الزواج باجلزائر 
بالتخلص من تلك ادلصاريف، ويعتربوف أف الدخل ادلتدين ال يوفر حاجات الزواج اجلزائري باجلنوب، 

 للذين أجابوا بال يعتربوف التكاليف الزواجية للزواج ليس سبباً يف إقباذلم على الزواج %23.33وبنسبة 
 للذين أجابوا بال بالنسبة للدخل %11.66ادلختلط، ويؤكدوف عدـ ذلك بإجابتهم كذلك بنسبة 
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ادلتدين، وعليو فإف ىناؾ اعتبارا مرتبط بُت مستوى الدخل والتكاليف حسب تصريح غالبية الفئة جبزء 
أقل من النصف بقليل بإجاباهتا أف الدخل ادلتدين غَت كاؼ لتوفَت متطلبات الزواج وتكاليفو الباىظة، شلا 

. جيعلهم يتغاضوف عن الزواج اجلزائري بالزواج ادلختلط زبلصاً من عبء التكاليف حسب نظرىم
 .يبين العالقة بين امتالك المسكن والجنس: (21)جدول رقم 

            عدم امتالك
                     مسكن

   الجنس

 النسبة المجموع اإلجابة اإلجابة
 ك
 نعم

% 
 ك
 ال

 % ك %

 % 66.33 40 % 25 15 % 41.66 25 (زوجة)إناث 

 % 33.33 20 % 16.66 10 % 16.66 10 (زوج)ذكور 

 % 100 60 % 41.66 25 % 58.33 35 المجموع

 % 41.66 من خالؿ اجلدوؿ نالحظ أف العالقة بُت امتالؾ ادلسكن وجنس اإلناث بنسبة 
 من جنس اإلناث ال ديلكن السكن للذين أجابوا بال، وبالنسبة جلنس % 25لإلجابة بنعم، وبنسبة 

 من نفس اجلنس %16.66 شلن أجابوا بنعم، وبنسبة %16.66الذكور أزواج ديتلكوف السكن بنسبة 
للذين ال ديتلكوف سكناً، وبناًء على ادلعطيات السابقة نالحظ وحسب تفسَت وتصريح ادلبحوثُت أف 

اللواتُت ال ديتلكن السكن من جنس اإلناث ىن من الفئة الغالبة من ادلبحوثُت، ويقابلها أكثر بقليل شلن 
ال يعتربف أف ادلسكن من جنس اإلناث، يف حُت تبقى البقية ادلتبقية من العينة من جنس الذكور تساوي 

فيها الفئة بُت عدـ االستالـ واجلنس بنفس العينة من الفئة، وهبذا فإف الفئة من جنس اإلناث ترى أف 
سبب إقباذلا على الزواج عدـ امتالؾ ادلسكن، وكذلك جنس الذكور بأقل منهم ومتممة للفئة ادلمثلة 

للعينة، ويصرح كال اجلنسُت باإلقباؿ على الزواج بسبب عدـ امتالؾ ادلسكن نظراً ألف الزوجة حىت وإف 
كانت غَت جزائرية أو الزواج بغَت جزائري فإهنما يعيشاف يف سكن يأويهما وفقط، وبالرغم من أهنم 

يصرحوف بعدـ امتالؾ ادلسكن يقبلوف على الزواج ادلختلط، ذلك أف األزواج والزوجات من غَت اجلزائريُت 
يرضوف بالسكن يف أي مسكن، ادلهم مسكن تأوي إليو األسر حىت وإف دل تتوفر فيو صبيع الشروط، 
ويؤكدوف على أف زجياهتم من غَت اجلزائري وأزواجهم صربوا معهم حىت مدة من الزمن، إما بالكراء أو 
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ادلهم أف ادلرأة والرجل يوفراف مسكنا ولو بالكراء، عكس ما  (ادلزارع ،ادلصانع)العيش عند صاحب العمل 
يف اجملتمع الصحراوي يقولوف أهنم دبجرد إقباذلم على الزواج يف  (جنس اإلناث)تريده ادلرأة اجلزائرية 

 5البدايات األوذل اشًتطن ادلسكن ادلنفرد واجملهز ومن أين ىذا، ويصرح األزواج أهنم عاشوا حوارل 
سنوات من  غَت مسكن مع مغربيات، واليـو يعيش بعض األزواج جنس الذكور مع زوجاهتم من عمل 
زوجاهتم يف مصنع الصوؼ من السوريات، ويتكلن عليهن يف الكراء وىذا دبدينة القرارة بالضبط ومدينة 
متليلي، وعليو تبقى ىذه التصرحيات من أقواؿ ادلبحوثُت الذين يطالبوف بالسكن يف العديد من  الكراء، 
وىو حق ذلم ويقابل حسب رأيهم بقسوة ادلرأة الصحراوية باشًتاط ادلسكن اخلاص واجلاىز، إما شراًء أو 

. كراءً 
 

 تحليل الفرضية الثانية- 3
 .يبين محاولة التخلص من الزواج القبلي سببا في إقبال الجزائريين على الزواج المختلط: (22)الجدول رقم 

 النسبة التكرار اإلجابة
 % 6.66 4 نعم

 % 76.66 46 ال

 % 100 60 اجملموع

يالحظ من اجلدوؿ أف زلاولة التخلص من الزواج القبلي يعترب سبباً يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج 
 . للذين أجابوا بنعم% 6.66للذين أجابوا بال، ونسبة  % 76.66ادلختلط بنسبة 

من ادلعطيات السابقة يتضح أف غالبية الفئة تصرح بعدـ اعتبارىا أف التخلص من الزواج القبلي 
سبباً يف اإلقباؿ على الزواج ادلختلط، حيث ترى أنو بإمكاهنا البقاء بعدـ الزواج العمر كلو على أف 

تلحقها اللعنة من طرؼ الوالدين والنبذ االجتماعي بالزواج ادلختلط، لدرجة أف أحد ادلتزوجُت كبَت يف 
السن تزوج زواجاً سلتلطا من جنسية غَت عربية إذ دل يتزوج إال بعد وفاة والديو ألهنم عارضوا زواجو وىو 
يقيم يف اخلارج مدة طويلة شلا جعلو يتزوج وال يعود إذل اجلزائر إال لزيارة إخوتو، وبادلقابل فإف ادلصرحُت 
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بالتخلص من الزواج القبلي يعد سبباً يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط بفئة قليلة من العينة يروف 
أنو ال بد من التخلص من الزواج القبلي واخلروج بعيداً عن األىل واألقارب والقبيلة، حيث تصرح إحدى 

الزوجات أهنا تزوجت زواجاً سلتلطاً يف إحدى وعدات تقاـ جلدىا يف مدينة غرداية عند زيارة أحد 
السواح ضريح جدىا إال أف زواجها القبلي اعًتضو صبلة من ادلشاكل، فقد تربأ أىلها منها ليومنا ىذا 
وإذا جاءت لزيارة مدينة متليلي تبقى عند الناس وال تذىب دلنزذلا وتعود مرة يف السنة رفقة زوجها من 

. أجل والدهتا فقط
 .يبين المحاولة من التخلص من الزواج القبلي والسن: (23)جدول رقم 

             السن
                     

  محاولة التخلص   

المجم أحياناً  اإلجابة اإلجابة
 وع

 النسبة

 ك
 نعم

% 
 ك
 ال

% 
 ك
 ال

 % ك %

 % 36.66 22 %00 0 % 36 21 % 1.66 01  سنة25

 % 21.66 13 %00 0 % 21.66 13 % 00 0  سنة42

 % 33.33 20 %00 0 % 30 18 % 3.33 02  سنة45

 % 8.33 05 %00 0 % 06.66 04 % 1.66 01  سنة62

 % 100 60 %00 0 % 93.33 56 % 6.66 04 المجموع

 

 سنة رباوؿ التخلص من 25 الفئة العمرية من العينة البالغة سن  من خالؿ اجلدوؿ نالحظ أف
للذين أجابوا بال، وبالنسبة للعينة البالغة من العمر  % 35الزواج القبلي وتقبل على الزواج ادلختلط بنسبة 

 أجابوا بال %21.66 سنة نسبة 42 للذين أجابوا بال وبالنسبة للفئة العمرية البالغة %30 سنة 45
 للذين أجابوا بال وبالنسبة للفئة %6.66 سنة بنسبة 62كذلك، يف حُت تبقى الفئة العمرية البالغة 

 .للذين أجابوا بنعم %1.66 سنة ذبيب بنفس النسبة 62سنة و42العمرية البالغة 
وعليو شلا سبق يتضح وحسب تصريح الفئة من ادلبحوثُت على أهنم رغم اختالؼ أعمارىم فهم ال 
يقبلوف على الزواج ادلختلط بسبب الزواج القبلي، وىم يفسروف ذلك بأهنم حىت وإف كرب سنهم فال 
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يعتربوف كرب السن سبباً للتخلص من الزواج العائلي بالزواج القبلي من كال الفئات العمرية للعينة، وأهنم 
يرفضوف حقيقة الزواج القبلي وحكم اآلباء والسيطرة والضغط من طرؼ العرش وعدـ اخلروج عن الزواج 
الداخلي القبلي، إال أف بعض األفراد من الفئات العمرية صرحوا بعدـ إغضاب الوالدين والقبيلة وبعدـ 

الزواج من جهة أخرى حىت يرى اآلباء أنفسهم تأخر أبنائهم عن الزواج، وىذا ما حصل حسب تصريح 
بعض أفراد العينة من ادلبحوثُت، يف حُت تبقى الفئة القليلة من العينة اليت صرحت بإقباذلا على الزواج 

ادلختلط بسبب الزواج القبلي والقت يف السنوات األوذل الرفض واالغًتاب لدرجة عند رليئها إذل اجلزائر 
ال تدخل إذل القبيلة وبعد فًتة من الزمن صار األمر عادياً ظاىرياً، لكن يبقى الرفض األبوي باطنيا حىت 
وإف أصلبوا معهم، وعليو فإف الغالبية من ادلبحوثُت من كل األعمار ال تعترب العمر وإف كرب أو صغر مع 
التخلص من الزواج القبلي لإلقباؿ على الزواج ادلختلط سبباً، بل تواجهو بالرفض وإال الزواج ادلختلط 
والرجوع بعد فًتة مع أسرة سلتلطة نواة مغًتبة عن األسرة ادلمتدة وعن األسرة القبلية الضاغطة حبكم 

العروشية والقبلية يف عصر العودلة واختالط األجناس واألنساب والتالقح من أجل التزاوج وتكوين أسر 
من كال اجلنسُت ذكورا وإناثا مبنية على الزواج ادلختلط الذي تعود أسبابو إذل أفراده من اجلنسُت وإصراره 

. على ىذا اإلقباؿ ومربراتو
 .يبين محاولة التخلص من الزواج العائلي سببا في اإلقبال على الزواج المختلط: (24)جدول رقم 

 النسبة التكرار اإلجابة 
 % 10 6 نعم

 % 83.33 50 ال

 % 06.66 4 أحيانا

 % 100 60 اجملموع
 

يالحظ من اجلدوؿ أف زلاولة التخلص من الزواج العائلي سبب يف اإلقباؿ على الزواج ادلختلط 
.  للذين أجابوا بنعم %6.66 للذين أجابوا بال ،و بنسبة %83.33بنسبة 
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من ادلعطيات السابقة يتضح لنا أف غالبية الفئة من العينة تصرح بعدـ اعتبار الزواج العائلي سببا 
يف اإلقباؿ على الزواج ادلختلط ،و ذلك حسب نظرىم لعدـ قدرهتم على ربمل النبذ العائلي و اجملتمعي 

مفضلُت البقاء بدوف زواج إرضاء لعائالهتم الكبَتة سواء من طرؼ آبائهم و أمهاهتم و أعمامهم  
و أخواذلم و أجدادىم، و بعد االقتناع يقبلوف على الزواج ادلختلط،يف حُت أف بقية من الفئة 

تعترب الزواج العائلي يف إقباذلا على الزواج ادلختلط للتخلص من الزواج العائلي إلنشاء أسرة تنقصها 
األمراض و ادلشاكل الناصبة عنو والعداوة األسرية اليت تنتج عنو ويرضى بالرفض األبوي وال يرضى بالزواج 
العائلي ،فيكوف أسرة سلتلطة بعيدة عن العائلة ادلمتدة و البقية ادلتبقية من العينة تصرح بإقباذلا مرة       

.  ورفضها مرة أخرى 
 .يبين العالقة بين محاولة التخلص من الزواج العائلي والجنس: (25)جدول رقم 
        الجنس 

 التخلص 
 من الزواج العائلي

 النسبة المجموع اإلجابة اإلجابة
 ك
 نعم

% 
 ك
 ال

 % ك %

 % 10 6 % 6.66 04 % 03.33 02 نعم

 % 83.33 50 % 55 33 % 28.33 17 ال

 % 06.66 4 % 5 03 % 01.66 01 أحيانا

 % 100 60 % 66.66 40 % 33.33 20 المجموع

العالقة بُت زلاولة التخلص من الزواج العائلي سبب يف إقباؿ  أف من خالؿ اجلدوؿ نالحظ
 للذين %28.33 للذين أجابوا بال، وبنسبة %55اجلزائريُت على الزواج ادلختلط من جنس اإلناث بنسبة 

 للذين أجابوا %5 من جنس اإلناث للذين أجابوا بنعم، وبنسبة %6.66أجابوا بال كذلك، وبنسبة 
 %1.66 من جنس الذكور للذين أجابوا بنعم، وبنسبة %3.33بأحياناً من جنس اإلناث كذلك، وبنسبة 

للذين أجابوا بأحياناً من جنس الذكور كذلك، شلا سبق وحسب تصرحيات ادلبحوثُت يظهر أف جنس 
اإلناث ينفي زلاولة التخلص من الزواج العائلي كسبب يف إقباذلا على الزواج ادلختلط، وبنفس الرأي 

بالنسبة جلنس الذكور بالفارؽ النصفي من العينة، أي نصف النصف بدرجتُت، كما تصرح فئة الذكور 
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من ادلقبلُت على الزواج ادلختلط بإقباذلا على الزواج ادلختلط بنسبة ضعيفة من جنس اإلناث، فهناؾ 
بعض الزوجات صرحن مع بعض األزواج باإلقباؿ على الزواج ادلختلط للتخلص من الزواج العائلي 
واخلروج من قيود األسرة ادلمتدة والروابط األسرية العائلية اليت ربكمها العمومة واألخواؿ شلا جعل 

ادلصرحُت يصرحوف بأف أبائهم يُنِشئوف فيهم مسؤولية الزواج من العائلة فتكرب معهم وعندما يريد اخلروج 
عن ىذا الزواج يلقى الرفض واالغًتاب والنفي والسخرية وجيازى حسب تصرحيات بعض األزواج بنقمة 
الدعوة من األعماـ والعمات ىذا ما جعلهم يقبلوف على الزواج ادلختلط وىذا ما حصل حقيقة حسب 
تصريح فتاة زوجة وزوج بزواجهم من فرنسا مباشرة بعد رليء أحد السواح لزيارة ضريح جدىم الوارل، 

فالرغبة من التخلص من القهر العائلي واخلروج من الضغوطات االجتماعية ادلفروضة واليت يراىا األزواج 
عرش الزوى والشرفة )والزوجات عادات واىية والبقاء على اإلرث داخل األسرة واحملافظة على نقل النسل 

وحسب تصريح أحد األزواج أنو دلا ذىب إذل اجلزائر العاصمة تزوج بزوجة غَت جزائرية ولقي  (وادلرابطُت
من والده ما لقي، غَت أنو أصر على ذلك وبعد إصلابو لولد جاء إذل مدينة غرداية ودبرور مدة من الزمن 

بعد الوالدة دخل الطفل إذل ادلستشفى وبطلب من أحد أخواتو لوالدتو الزيارة للمولود يف ادلستشفى 
القتها ىي األخرى بالقطيعة وعدـ االتصاؿ لو ذىبت لزوج أخيها واعَترب األبواف مرَض الطفل نتيجَة 

سخط والديو عليو، يف حُت يصرح ادلبحوث بأهنا رلرد أفكار بالية أتى عليها الزماف وما يهمو ىو زوجتو 
وابنو واألسرة ادلختلطة وبتماسكها على حد تصرحيو أىوف من الزواج العائلي دبزاياه، ويقوؿ لو أف الزواج 

. العائلي فيو خَت ما حذر منو الدين اإلسالمي، وىذه التصرحيات تبقى حسب نظر ادلبحوثُت
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يبين محاولة التخلص من العادات والتقاليد السائدة سببا في إقبال الجزائريين : (26)الجدول رقم 
 .على الزواج المختلط

 النسبة التكرار اإلجابة
 %  33.33 20 نعم

 %  66.66 40 ال

 % 100 60 اجملموع

يالحظ من اجلدوؿ أف زلاولة التخلص من العادات والتقاليد السائدة يف الزواج اجلزائري سبب يف 
 للذين أجابوا % 33.33 للذين أجابوا بال، ونسبة % 66.66إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختل بنسبة 

 .بنعم
يتضح  من ادلعطيات السابقة أف الفئة الغالبة من العينة تصرح بعدـ اعتبار زلاولة التخلص من 
العادات والتقاليد السائدة يف الزواج اجلزائري سبباً يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط، ويفسروف 
ذلك بأف ىناؾ عادات وتقاليد يف الزواج ادلختلط ال يتقبلها أكثر من الزواج اجلزائري، بينما لديهم 

أسباب جعلتهم يتزوجوف زواجاً قبلياً ، مث يروف أف ادلوافقة والرضا من طرؼ الزوجة األجنبية بو أكثر 
األسباب وقبولو لو كاؼ، أما العادات والتقاليد ادلوجودة يف الزواج اجلزائري فهي يف طريق الزواؿ، أما 

الفئة اليت سبثل نصف الفئة السابقة للفئة الغالبة فيعتربوف التقاليد السائدة يف الزواج اجلزائري سبباً لديهم 
يف القبوؿ على الزواج ادلختلط، ويصرحوف باحلضور الكلي لألقارب وادلوافقة الوالدية اجلهرية والذىاب إذل 

وكذلك إحضار احللوى ولباس خاص للعروس وأىلها كلها . بيت أىل العريس، ىذه بعض العادات
عادات وتقاليد ذباوزىا الزمن ال بد من التخلي والتخلص منها باخلروج مع العروسة إذل ادلطاعم والتنزه 
معها بالسيارة وإحضار احملـر وجعل األعراس سلتلطة، وعدـ لباس العريس اللباس التقليدي والتحرر من 

. العادات والتقاليد البالية والتطور يف نظرىم االلتحاؽ بواسطة الزواج ادلختلط بالتحضر والتفتح
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يبين محاولة التخلص من قيود األسرة الممتدة والميل إلى تكوين أسرة نواة : (27)الجدول رقم 
 .جعلت الجزائريين يقبلون على الزواج المختلط

 النسبة التكرار اإلجابة
 %  50 30 نعم

 %  33.33 20 ال

 % 16.66 10أحيانا 

 % 100 60اجملموع 

 
يالحظ من اجلدوؿ أف زلاولة التخلص من قيود األسرة ادلمتدة و اإلقباؿ على الزواج ادلختلط 

 للذين أجابوا %16.66 للذين أجابوا بال، و بنسبة %33.33 بنعم، و بنسبة ا أجابو%50بنسبة 
. بأحيانا

و عليو فإف غالبية العينة أي نصف الفئة تصرح دبحاولة التخلص من قيود األسرة ادلمتدة واإلقباؿ 
على الزواج ادلختلط بالتخلص من ضغوطات األسرة ادلمتدة ومسؤولياهتا ومن العادات والتقاليد السائدة 

فيها واليت مازالت ربافظ عليها يف حُت أف الذين ال يعتربوف زلاولة التخلص من قيود األسرة ادلمتدة 
سبب يف إقباذلم على الزواج ادلختلط يصرحوف بأهنم ديكن أف يقبلوا على الزواج ادلختلط رغم قيود األسرة 

ادلمتدة، فمع التغَت الزمٍت و إصلاب األوالد ديكن ذلم اإلنفراد يف أسرة نواة و يتخلصوف من األسرة 
ادلمتدة، يف حُت أف بقية العينة شلن صرحوا بأحيانا فهم يروف أف الزواج ادلختلط خيلصهم من قيود األسرة 
ادلمتدة واالنفراد واالستقاللية وأحيانا يروف أف األسرة ادلمتدة تساعدىم على متطلبات احلياة وعلى تنشئة 

 .األبناء لَتضوا بالعيش معها وبالقرب منها أحيانا أخرى
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 .يبين محاولة التخلص من قيود األسرة الممتدة ومكان اإلقامة: (28)جدول رقم 
       مكان اإلقامة 

 
 محاولة التخلص من 
 قيود األسرة الممتدة

 النسبة المجموع اإلجابة اإلجابة

 ك
 نعم

% 
 ك
 ال

 % ك %

 %50 30 % 45 27 % 05 03 نعم

 % 33.33 20 % 18.33 11 % 15 09 ال

 % 16.66 10 % 6.66 04 % 04 06 أحيانا

 % 100 60 % 70 42 % 30 18 المجموع
 

أف زلاولة التخلص من قيود األسرة ادلمتدة اجلزائرية ومكاف اإلقامة  من خالؿ اجلدوؿ نالحظ
 للذين أجابوا بال يقيموف كذلك %18.33 للذين أجابوا بنعم يقيموف داخل اجلزائر، وبنسبة %45بنسبة 

 للذين يقيموف %5يقيموف خارج اجلزائر وجييبوف بال، وبنسبة  %15داخل اجلزائر، يف حُت أف نسبة 
 يقيموف داخل %6.66خارج اجلزائر وحياولوف التخلص من قيود األسرة ادلمتدة جييبوف بنعم، وبنسبة 

 . ال يقيموف داخل اجلزائر وجييبوف بأحياناً %4اجلزائر وجييبوف بأحياناً، ونسبة 
 وعليو حسب ما سبق وبناًء على تصرحيات ادلبحوثُت من العينة فإف العينة الغالبة تصرح بإقامتها 

باجلزائر وتقبل على الزواج ادلختلط للتخلص من قيود األسرة ادلمتدة، ألف غالبية األسر ادلمتدة يف نظر 
هبذا يقيموف يف أسر نواة  (الرفض األسري، األسرة الكبَتة)ادلصرحُت من اجمليبُت يرفضوف ىذا الزواج 

ويتزوجوف زواجاً سلتلطاً خيلصهم من الضغوطات األسرية وادلعايَت والقيم االجتماعية ادلوجودة يف األسرة 
ادلمتدة إقباالً منو على حق االستقالؿ األسري الذايت والضوابط األسرية اليت زاؿ وقتها، فيعيشوف يف ظل 

أسر سلتلطة متفتحة حسب رأيهم اخلاص، وينجبوف أطفاالً بعيدين عن األفكار القددية األبوية وىذا 
حسب نظرىم ال يتحقق إال باإلقباؿ على الزواج ادلختلط، خاصة إذا كاف آباؤىم ديلكوف السلطة القبلية 

والسكُن جبانبهم يهدد استقراَر وأمَن أسرىم ويقلق أزواجهم خاصة باإلقامة باجلزائر بالقرب من األسرة 
ادلمتدة والتواصل اجلربي عليهم وسط رلتمع فردي ضيق ال يتقبل التغيَت إال بعدة سنوات من العمر، 
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وبالزواج ادلختلط جيعل األبناُء اآلباَء ربت مطرقة الواقع والُبعد عن ادلعايَت االجتماعية السائدة يف رلتمع 
اجلنوب، وحسب تصرحيات ادلقبلُت على الزواج ادلختلط أهنم يفضلوف البقاء خارج اجلزائر والزواج زواجاً 
سلتلطاً بدالً من العيش زوجاً أو زوجة ربت رعاية اآلباء واألمهات، وىذا حسب بعض األسر الغرداوية، 

وال يعٍت التعميَم ألف الواقع اليـو خاصة يف األزواج اليـو ال دخل لبعض األسر سباماً يف زواج أبنائها، 
وىناؾ من حقق االستقالؿ من اليـو األوؿ من الزواج سواًء كاف سلتلطاً أو جزائرياً، مقيما باجلزائر أو 

خارج اجلزائر، وتتباين األسباب بتباين ادلستويات االجتماعية والتنشئة لألفراد ادلتزوجُت زواجاً سلتلطاً يف 
 .رلتمع صحراوي باجلنوب اجلزائري

 .يبين البحث عن الجمال والتغيير في إقبال الجزائريين على الزواج المختلط: (29)الجدول رقم 
 النسبة التكرار اإلجابة

 %  16.66 10 نعم

 %  83.33 50 ال

 % 100 60 اجملموع

يالحظ من اجلدوؿ أف البحث عن اجلماؿ والتغيَت سبب يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط 
 . للذين أجابوا بنعم83.33للذين أجابوا بال، ونسبة  % 83.33بنسبة 

يتضح من ادلعطيات السابقة أف الغالبية الكبَتة للفئة ادلمثلة للعينة تصرح بعدـ اعتبار البحث عن 
اجلماؿ والتغيَت سبباً يف إقباذلم على الزواج ادلختلط ذلك أف اجلماؿ والتغيَت عنصٌر ثاٍف وليس رئيسياً يف 

الزواج ادلختلط حىت وإف كاف اجلماؿ والتغيَت حسب تصرحيهم لو دور يف تكوين أسرة سلتلطة ما داـ 
تزوج من خارج الوطن، بل أف مكمال لألسباب الرئيسية يف نظرىم واليت من بينها اذلجرة واإلقامة يف بلد 

الزوجة، يف حُت تصرح الفئة ادلتبقية من العينة باعتبار البحث عن اجلماؿ سبباً يف إقباؿ اجلزائريُت على 
الزواج ادلختلط، ألنو يرى أنو إذا أراد الزواج فإف اجلماؿ عندىم عنصر أساسي، ويصرحوف بأف 
مواصفات الغَت جزائري يف اجلماؿ زبتلف عن اجلزائريُت من حيث اللوف والبشرة والعينُت، كلها 
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مواصفات زبتص هبا اجلنسيات األخرى، كما أف الفرد إذا أراد أف يُعدِّد فما عليو إال أف يغَت، وحسب 
 ".ال أريد أكل الطعاـ مرة أخرى فقد أكلتو مسبقا:" تصرحيهم شلن لديو زوجة ثانية فيقوؿ بالعامية

يبين العالقة بين البحث عن التغيير والجمال وتقليد بعض األزواج المتزوجين : (30)جدول رقم 
 .زواجاً مختلطاً 

       البحث عن االستقرار 
 تقليد بعض       والجمال

 األزواج المتزوجين 
    زواجا مختلطا

 النسبة المجموع اإلجابة اإلجابة

 ك
 نعم

% 
 ك
 ال

 % ك %

 %16.66 10 % 11.66 07 % 05 03 نعم

 % 83.50 50 % 80 48 % 03.33 02 ال

 % 00 00 % 00 00 % 00 00 أحيانا

 % 100 60 % 91.66 55 % 8.33 05 المجموع
 

من خالؿ اجلدوؿ نالحظ أف البحث عن التغيَت واجلماؿ وتقليد بعض األزواج الذين تزوجوا 
 للذين %5للذين أجابوا بنعم كذلك، وبنسبة  %11.66 للذين أجابوا بال، وبنسبة %80زواجاً سلتلطاً 

أجابوا بنعم يقبلوف على الزواج ادلختلط حبثاً عن اجلماؿ والتغيَت وتقليداً لبعض األزواج ادلتزوجُت زواجاً 
 للذين أجابوا أحياناً، وعليو فإف غالبية الفئة من العينة ترى %00سلتلطاً، يف حُت تبقى اإلجابة بنسبة 

أهنا دل تُقبل على الزواج ادلختلط حبثاً عن التغيَت واجلماؿ وإمنا تقليداً لبعض األزواج، ويصرحوف بأف 
التقليد والبحث عن اجلماؿ والزواج ادلختلط موجوداف قبل االذباه سبباً فهو سبب ثانوي ال  تأخذ بو فئة 

ادلصرحُت من ادلبحوثُت، يف حُت وبادلقابل ىناؾ فئة تكمل اإلجابة للعينة ادلطلوبة تالحظ أف البحث 
عن التغيَت واجلماؿ والتقليد لبعض األزواج كاف سبباً يف إقباذلا على الزواج ادلختلط شلا يفسر أخذ السبب 
بالبحث على التغيَت واجلماؿ والتقليد لبعض األزواج سبباً رئيسياً ويعترب ثانوياً عند من سبقهم من أفراد 

العينة من ادلصرحُت، ويروف حسب إجاباهتم وتصرحياهتم أف اإلقباؿ على الزواج بتقليد، وبناًء على 
وصف األزواج ادلتزوجُت زواجاً سلتلطاً ذلم وألسرىم وما جيدوف من التغيَت واجلماؿ وأسلوب ادلعيشة 
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ادلضفي بصيغة سلتلطة سواًء كانت عربية أو غَت عربية، فاألزواج يغَتوف غَتىم وىذا ما حصل لدى 
 سنة وذىب إذل اجملر 55بعض أفراد العينة دبدينة النومَتات، حيث تزوج زوجة ثانية عن عمر يناىز 

ليعيش معها وبعد حوارل سنتُت رجع معها ورفضت زوجتو اجلزائرية اإلقامة معو بعد عودتو، وىذا 
التصريح كاف شخصياً من طرؼ الزوج ادلقبل على الزواج ادلختلط ويصف زواجو بإعادة احلياة من جديد 

 .مع زوجة شابة وصبيلة وما ينقصها إال اإلسالـ، وىو حياوؿ أف يقنعها كل رمضاف بذلك
يبين تقليد بعض األزواج الذين تزوجوا زواجاً مختلطاً سببا في إقبال : (31)الجدول رقم 

 .الجزائريين على الزواج المختلط
 النسبة التكرار اإلجابة

 %  08.33 05 نعم

 %  91.66 55 ال

 % 100 60 اجملموع

يالحظ من اجلدوؿ أف تقليد بعض األزواج الذين تزوجوا زواجاً سلتلطاً سبب يف إقباؿ اجلزائريُت 
 . للذين أجابوا بنعم% 8.33للذين أجابوا بال، بنسبة  % 91.66على الزواج ادلختلط بنسبة 

يتضح من ادلعطيات  السابقة أف غالبية العينة تعترب تقليد بعض األزواج يف الزواج ادلختلط ليس 
سبباً يف زواجهم زواجاً سلتلطا، بل ىناؾ ما ىو أكثر من ذلك وىم جييبوف عنو من خالؿ تصرحيهم 

بأنفسهم، يف حُت ترى الفئة القليلة من العينة بتصرحيها أهنا تزوجت زواجاً سلتلطاً تقليداً لبعض األزواج 
الذين سبقوىم يف الزواج ادلختلط، معللة ومفسرة ذلك التقليد دبالحظة األزواج والزوجات من األسر 

الغَت جزائرية حسب نظرىم يتفهموف الزواج من اآلخر ويقدروف ادلسؤولية األسرية وال هتم سوى الراحة 
، وأف بعض اجلزائريُت حسب نظرىم كانوا يعانوف من التهميش  والتمتع والعيش من أجل اليـو
االجتماعي وبعد زواجهم من غَت اجلزائريُت كونوا أسراً سلتلطة وحقوا ذواهتم تقليداً لغَتىم من 

. أصدقائهم
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يبين محاولة البحث عن االستقرار النفسي سببا في إقبال الجزائريين على : (32)الجدول رقم 
 .الزواج المختلط

 النسبة التكرار اإلجابة
 %  28.33 17 نعم

 %  71.66 43 ال

 % 100 60 اجملموع

يالحظ من اجلدوؿ أف زلاولة البحث على االستقرار النفسي سبب يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج 
 . للذين أجابوا بنعم28.33 للذين أجابوا بال، وبنسبة % 71.66ادلختلط بنسبة 

يتضح من ادلعطيات السابقة أف جل ادلبحوثُت ال َتعَترب البحَث عن االستقرار النفسي سبباً يف 
زواجهم زواجاً سلتلطاً، وتصرح بأنو لوال وجود استقرار نفسي يف ىذا الزواج دلا أقبلوا عليو ولكن ىناؾ 

اإلقامة وإكماؿ الدراسة، يف حُت ُيصرح بقية الفئة من ادلبحوثُت اجمليبُت باعتبار : أسباب أخرى مثل
البحث عن االستقرار النفسي سبباً يف إقباذلم على الزواج ادلختلط مفسرين ذلك ومعللُت بأهنم جيدوف 

استقرارا نفسيا يف األسر ادلختلطة رغم زواجهم من اجلزائريات ألهنم يف حاجة إذل زوجة وىم خارج 
اجلزائر لتتفهم وربقق ذلم مطالبهم الغريزية ولو بعدة أياـ وبعد الرجوع ديكنهم تطليقها، حيث يؤكد بعض 

ىؤالء األزواج على أنو تزوج حبثاً عن االستقرار النفسي بزواجو ألف ادلرأة األجنبية توفر لو ادلتعة اجلنسية 
هبذا الزواج الذي ديكنو فسخو خاصة إذا كانت الزوجة ىي األخرى تبحث عن ذلك، كما ترى بقية 

أخرى أهنا نفسياً حققت استقرارا كانت تبحث عنو خارج اجلزائر بزواجها زواجاً سلتلطاً، وأف ادلرأة من 
. اجلنسية الغَت جزائرية لديها عاطفة وتعرب عن احلناف لزوجها وتوفر لو االستقرار النفسي واجلنسي
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 . يبين البحث عن االستقرار النفسي وطبيعة العالقة الزواجية: (33)جدول رقم 
             االستقرار 

                     النفسي
   العالقة الزواجية

 النسبة المجموع اإلجابة اإلجابة
 ك
 نعم

% 

 ك
 ال

 % ك %

 % 66.66 40 % 50 30 % 16.66 10 مستقرة

 % 25.00 15 % 15 09 % 10 06 منفصلة بدون طالق

 % 08.33 05 % 6.66 04 % 1.66 01 مطلقة

 % 100 60 % 71.66 43 % 28.33 17 المجموع
 

 من خالؿ اجلدوؿ نالحظ أف البحث عن االستقرار النفسي وطبيعة العالقة الزواجية يف الزواج 
للذين أجابوا بأهنا  % 50ادلختلط بالنسبة للعالقة الزواجية ادلستقرة لألزواج ادلتزوجُت زواجاً سلتلطا بنسبة 

 للذين أجابوا بنعم، وبالنسبة للذين حالتهم %16.66مستقرة بالنسبة للذين أجابوا بال، ونسبة 
 للذين أجابوا بنعم، %10 للذين أجابوا بال، وبنسبة %15الزواجية منفصلة بدوف طالؽ بنسبة 

 %1.66 للذين أجابوا بال، وبنسبة %6.66وبالنسبة للذين حالتهم الزواجية مطلقة كانت بنسبة 
للذين أجابوا بنعم، وعلى ما سبق يظهر أف الفئة الغالبة من العينة ذبيب بأف حالتها العائلية مستقرة وال 
تبحث عن االستقرار النفسي من وراء الزواج ادلختلط، فبمجرد زواجها زواجاً سلتلطاً ترى أهنا استقرت 
نفسياً، ودبا أهنا مستقرة فهذا يعٍت االستقرار النفسي قبل الزواج وبعد الزواج، فيما ترى البقية من العينة 

أف  (مستقرة)واليت حالتها الزواجية مستقرة بفارؽ كبَت من ادلعارضة اليت سبقتها من نفس احلالة العائلية 
البحث عن االستقرار النفسي كاف نتيجة اإلقباؿ على الزواج ادلختلط، وبالزواج ادلختلط ربقق استقراراً 

نفسياً زواجياً وليس نفسياً فردياً كما عربت عنو الفئة الغالبة سابقاً يف تصرحياهتا، بينما احلالة العائلية من 
العينة ادلطلقة بدوف انفصاؿ فهي كانت تبحث حسب تصرحيها عن االستقرار قبل الزواج ادلختلط ولكن 
ال تعتربه سبباً رئيسياً يف الزواج ادلختلط، يف حُت أف االنفصاؿ عكس عدـ االستقرار واالنفصاؿ حسب 

رأي ادلبحوثُت بدوف طالؽ قد يكوف فيو رجعة ولو بعد مدة ألهنم يفسروف االنفصاؿ بالرجوع إذل 
الظروؼ اليت يعيشها األزواج والضغوطات االجتماعية والقانونية من طرؼ الدوؿ ويبقوف يف حالة ال 
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استقرار، وأف اإلقباؿ على الزواج مهما كاف نوعو حسب رأيهم يوجب التضحية خاصة إذا كاف لديهم 
 .أوالد وىم يرغبوف يف الرجوع مع أزواجهم حفاظا على سباسك أسرىم

يبين المعاناة من أحد األمراض النفسية سببا في إقبال الجزائريين على الزواج : (34)الجدول رقم 
 .المختلط

 النسبة التكرار اإلجابة
 %  28.33 17 نعم

 %  71.66 43 ال

 % 100 60 اجملموع

 
يالحظ من اجلدوؿ أف ادلعاناة من األمراض النفسية سبب يف إقباؿ اجلزائريُت على اإلقباؿ على 

 . للذين أجابوا بنعم% 98.60للذين أجابوا بال، وبنسبة  % 58الزواج ادلختلط بنسبة 
من ادلعطيات السابقة يتضح أف ادلعاناة من أحد األمراض النفسية ليس سبباً رئيسياً يف إقباذلم 

... على الزواج ادلختلط ذلك أنو ال ديكنهم التصريح عن األمراض النفسية والقلق واالكتئاب أو العزلة
إحضار وثائق طبية يف الزواج ادلختلط تدؿ على سالمة : ألف الزواج ادلختلط مرتبط بشروط من بينها

الشخص الصحية والنفسية وىذا حسب نظرىم، يف حُت أف الذين صرحوا بأف األمراض النفسية سبب 
يف زواجهم زواجاً سلتلطاً عللوا ذلك بتقبل اآلخرين من غَت اجلزائريُت األمراض مثل التوحد واالنفصاـ 

واعتربوىا مشاكل يستطيعوف تفهمها من طرؼ األسرة ادلختلطة خبالؼ األسر اجلزائرية وبإمكاهنم 
 .عالجها عند سلتص نفسي خارج اجلزائر
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يبين اإلصابة بأحد األمراض المزمنة سببا في إقبال الجزائريين على الزواج : (35)الجدول رقم 
 .المختلط

 النسبة التكرار اإلجابة
 %  05 3 نعم

 %  95 57 ال

 % 100 60 اجملموع

يالحظ من اجلدوؿ أف اإلصابة بأحد األمراض ادلزمنة سبب يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج 
 . للذين أجابوا بنعم% 05للذين أجابوا بال، وبنسبة  % 95ادلختلط بنسبة 

يتضح من ادلعطيات السابقة أف غالبية الفئة الكبَتة من العينة تصرح بعدـ اعتبار األمراض ادلزمنة 
سبباً يف إقباذلم على الزواج ادلختلط، ويعتربوف األمراض ادلزمنة سبباً ثانوياً بتصرحيهم بتقبلها من طرؼ 

اجلنسيات الغَت جزائرية وأهنم ال يستطيعوف الزواج بأسر سلتلطة وىم يعانوف من األمراض ادلزمنة، يف حُت 
أف الفئة القليلة من العينة تصرح باعتبار األمراض ادلزمنة سبباً يف إقباذلم عن الزواج ادلختلط، حيث جييبوف 
أف مرض السكري وضغط الدـ كانا سبباً يف زواجهم زواجاً سلتلطاً حسب تصريح الثالث أفراد من العينة 
أهنم اتصلوا ببعض ادلرضى الذين يعانوف من نفس األمراض وأشاروا عليهم بالزواج والعالج معاً وىذا ما 
حصل بتأكيدىم من طرؼ الزوجات، وقاـ االثناف بعد قطع يد أحد األزواج وقطع أصبع الزوجة بتقبل 

بعضهما البعض وىم يعاجلوف ولديهم أوالد، يف حُت أف ادلرأة يف اجلزائر أو الرجل ال يتقبل زوجة أو 
زوجاً مصابا هبذه األمراض كما يصرح ادلبحوث الثالث بأنو تزوج أجنبية وقاـ بزرع كلية دبساعدهتا يف 

. فرنسا وىو يقيم حالياً يف فرنسا ويعود إذل اجلزائر مرتُت كل ستة أشهر ولو ابنة تسمى الرا
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يبين مرض الزوجة والرغبة في التعدد سببا في إقبال الجزائريين على الزواج : (36)الجدول رقم 
 .المختلط

 النسبة التكرار اإلجابة
 %  1.66 1 نعم

 %  98.33 59 ال

 % 100 60 اجملموع

 
يالحظ من اجلدوؿ أف مرض الزوجة والرغبة يف التعدد سبب يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج 

 . للذين أجابوا بنعم% 1.66للذين أجابوا بال، وبنسبة  % 98.33ادلختلط بنسبة 
يتضح من ادلعطيات السابقة أف جل الفئة من العينة ال تعترب مرض الزوجة والرغبة يف التعدد سبباً 

اإلقامة واجلنسية : يف إقباذلم على الزواج ادلختلط، بل ىناؾ أسباب أىم منها حسب تصرحيهم مثل
والعمل ومستوى الدخل، يف حُت الفئة األقلية واليت سبثلت دببحوث واحد فقط يرى ويصرح أنو مرض 
الزوجة اجلزائرية  وىو خارج اجلزائر ورغبتو يف التعدد سبباً يف إقبالو على الزواج ادلختلط، حيث أجاب 

بأنو دلا مرضت زوجتو وجاء إذل اجلزائر للزواج من بلده رفضت إحدى قريباتو الزواج منو وقالت لو جيب 
أف تطلقها، يف حُت عرض عليها الذىاب معو إذل فرنسا والعودة بزوجتو األوذل إذل اجلزائر رفضت كذلك 

ىذا الطلب وأقبل بعد عودتو ثانية إذل فرنسا على الزواج ادلختلط وتزوج من جنسية بلجيكية تقطن يف 
فرنسا وىو حاليا مقيم معها يف فرنسا ويعود إذل اجلزائر لزيارة والده دبدينة غرداية، كما أنو يصرح بأف 

. والده ىو األخر تزوج يف فرنسا بعد وفاة والدتو
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يبين اإلصابة بأحد األمراض التناسلية سببا في إقبال الجزائريين على الزواج : (37)الجدول رقم 
 .المختلط

 النسبة التكرار اإلجابة
 %  3.33 2 نعم

 %  69.66 58 ال

 % 100 60 اجملموع

يالحظ من اجلدوؿ أف اإلصابة باألمراض التناسلية سبب يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط 
 .للذين أجابوا بنعم % 3.33للذين أجابوا بال، وبنسبة  % 96.66بنسبة 

يتضح من ادلعطيات السابقة أف غالبية الفئة من العينة ال تعترب اإلصابة بأحد األمراض التناسلية 
سبباً يف زواجها زواجاً سلتلطاً ألنو من الصعب التصريح لألزواج ادلختلطُت بذلك وإال فإهنم يرفضوهنم 

هنائياً خوفاً من العدوى و عدـ اإلصلاب، يف حُت أف البقية القليلة من العينة تصرح شخصيا بأف اإلصابة 
بأحد األمراض التناسلية يعترب سبباً يف إقباذلم على الزواج ادلختلط، حيث جييبوف أهنم كانت لديهم رلرد 
عقد نفسية انعكست مع زواجهم األوؿ على جهازىم التناسلي بعدـ االنتصاب والعقم لكن سرعاف ما 

زالت ىذه األسباب بعد تزوجهم من تونس بفتاتُت وذىاهبم إذل العالج من العقم وإزالة ادلشاكل 
التناسلية، وذلك بأف األسر ادلختلطة لديها ثقافة حوؿ األمراض التناسلية ذبعلها ال زبف بل تساعد 

الزوج على العالج، يف حُت أنو العكس باجلزائر ولدرجة أف ادلصرحُت أجابوا بوضع التلقيح االصطناعي 
 . سنوات4وىم حاليا مستقروف بأسر بعد أزمة دامت 

 .يبين كبر السن الجزائري سببا في إقباله على الزواج المختلط: (38)الجدول رقم 
 النسبة التكرار اإلجابة

 %  70 42 نعم

 %  30 18 ال

 % 100 60 اجملموع
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 للذين % 70من اجلدوؿ يتبُت أف ِكرب سن اجلزائريُت سبب يف إقباذلم على الزواج ادلختلط بنسبة 
 .للذين أجابوا بال % 30أجابوا بنعم، وبنسبة 

يتضح من ادلعطيات السابقة أف غالبية الفئة من العينة تصرح بأف ِكرب سنها سبب يف إقباذلا على 
الزواج ادلختلط، يف حُت أف الفئة القليلة ال تعترب كرب سنها سبباً يف إقباذلا على الزواج ادلختلط، وهبذا 

يفسروف أف كرب سنهم جعلهم يقبلوف على الزواج ادلختلط من أجل اإلصلاب والتخلص من العنوسة وىذا 
بتصريح الفتيات، وىن يرغنب يف اإلصلاب ولو طفال واحدا يف حياهتم بدالً من ادلعاناة من العنوسة والبقاء 

بدوف أوالد وال أسرة، فهم يروف أف الزواَج ادلختلَط ادلالُذ الوحيد لتخليصهم من العنوسة وتكوين أسر 
كبقية أفراد اجملتمع، وبادلقابل أف الفئة القليلة تصرح بأف كرب سنها ليس سبباً أساسياً يف إقباذلا على 

 .عدـ صلاحها يف الزواج من اجلزائريات لعدة مرات: الزواج ادلختلط بل ىناؾ أسباب أخرى منها
 .يبين إعادة بناء أسرة جديدة جعلتك تقبل على الزواج المختلط: (39)الجدول رقم 

 النسبة التكرار إعادة بناء أسرة جديدة
 %  16.66 10 نعم

 %  75 45 ال

 % 08.33 10 أحياناً 

 % 100 100 اجملموع

يالحظ من اجلدوؿ أف إعادة بناء أسرة سبب يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط بنسبة 
 للذين أجابوا %8.33 للذين أجابوا بنعم، وبنسبة %16.66 للذين أجابوا بال، وبنسبة 75%

 .بأحياناً 
من ادلعطيات السابقة يتضح أف غالبية الفئة من العينة تصرح بعدـ اعتبارىا إلعادة بناء أسرة من 

جديد سبب يف إقباذلا على الزواج ادلختلط، وأنو بإمكاهنا إعادة الزواج باجلزائر وباجلنوب من والية 
غرداية، يف حُت أف الفئة من العينة اليت تريد إعادة بناء األسرة بالزواج ادلختلط تعلل ذلك بعدـ تكرار 

التجربة من نفس اجملتمع وزلاولة نسياف ادلاضي باذلروب بتكوين أسرة من جديد مبنية على الزواج 
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ادلختلط، يف حُت تبقى الفئة القليلة من العينة مرة تصرح بإعادة بناء أسرة من جديد باإلقباؿ على الزواج 
 .ادلختلط ومرة بالبقاء بدوف زواج إال إذا ربقق ذلا ىدفها يف الزواج ادلختلط

يبين الفشل في الزواج من الجزائر سببا في إقبال الجزائري في الزواج : (40)الجدول رقم 
 .المختلط

 النسبة التكرار اإلجابة
 %  3.33 02 نعم

 %  90 58 ال

 % 100 60 اجملموع

يالحظ من اجلدوؿ أف الفشل يف الزواج من اجلزائر سبب يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط 
 . للذين أجابوا بنعم% 3.33للذين أجابوا بال، وبنسبة  % 90.00بنسبة 

يتضح من ادلعطيات السابقة أف غالبية الفئة من العينة تصرح بأف فشلها يف الزواج من اجلزائر 
جعلها تعترب سبباً يف إقباذلا على الزواج ادلختلط ألنو حسب رأيهم بإمكاهنم الفشل كذلك عند اإلقباؿ 
على الزواج ادلختلط، خاصة وأف األفراد اجلزائريُت يعرفوهنم أكثر شلا يعرفوف األزواج ادلختلطة، يف حُت 

البقية القليلة تعترب إقباذلا على الزواج ادلختلط سبب الفشل يف الزواج من اجلزائر جعلها تقع يف أزمة 
نفسية وتعزؼ عن الزواج دلدة طويلة، وبعد ظهور االنًتانت والتواصل عربىا ورليء بعض األفراد غَت 

اجلزائريُت إذل اجلزائر جعلهم يقبلوف على الزواج منهم شلا سهل ذلم طريق تكوين أسر سلتلطة ال تشًتط 
. بل ترغب يف الزواج فقط وىذا حسب تصرحياهتم
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 .يبين العالقة بين كبر السن سبباً في إقبال الجزائريين على الزواج المختلط: (41)جدول رقم 
            كبر السن 

                     
 العمر 

المجمأحيانًا اإلجابة اإلجابة 
وع 

النسبة 

ك 
نعم 

% 
ك 
ال 

% 
ك 
ال 

 %ك  %

 % 36.66 22 %00 0 % 05 03 % 31.66 19 سنة 35

 % 21.66 13 %00 0 % 04 04 % 15 09 سنة 42

 % 33.33 20 %00 0 % 15 09 % 18.66 11 سنة 45

 % 8.33 05 %00 0 % 3.33 02 % 5.00 03 سنة 62

 % 100 60 %00 0 % 30 18 % 70 42المجموع 

من خالؿ اجلدوؿ نالحظ أف كرب السن والفئة العمرية سبب يف إقباؿ اجلزائري على الزواج 
بالنسبة لإلجابة بنعم، وبالنسبة للفئة العمرية  31.66 سنة بنسبة 35ادلختلط بالنسبة للفئة العمرية البالغة 

 42 للذين أجابوا كذلك بنعم، وبالنسبة للفئة العمرية البالغة %18.66 سنة بنسبة 45البالغة من العمر 
 للذين %5 سنة من العمر بنسبة 35 للذين أجابوا بنعم، وبالنسبة للفئة العمرية البالغة %15سنة بنسبة 

 %5 للذين أجابوا بنعم، وبنفس النسبة %5 سنة بنسبة 62أجابوا بػػػػال، وبالنسبة للفئة العمرية البالغة 
.  سنة للذين أجابوا بال36للفئة العمرية البالغة من العمر 

 سنة تعترب أف كرب السن سبب يف إقباذلا 35 وعليو يتضح شلا سبق أف الفئة العمرية البالغة سن 

 سنة، 42 سنة، مث الفئة البالغة من العمر 45على الزواج ادلختلط وتليها الفئة العمرية البالغة من العمر 

 سنة يف الًتتيب األخَت من العينة، وبذلك فإف كرب السن يف نظر الفئة 62مث تأيت الفئة العمرية البالغة 

ادلصرحة بذلك كاف سبباً يف إقباذلا على الزواج دبختلف أعمارىم نظراً ألهنم يريدوف أف يكونوا أسر ولو 

بالزواج ادلختلط، ادلهم كرُب السن كاف سبباً يف ذلك وىم حياولوف االلتحاؽ بأعمارىم واإلصلاب ولو ولدا 
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ولو كاف من أسرة سلتلطة، كما يَعتربوف كرب السن يف اجملتمع اجلزائري والصحراوي بالنسبة للزواج سبباً يف 

تأخرىم، وىذا ليس من صنعهم وإمنا الظروؼ ىي اليت جعلتهم يعللوف الزواج بكرب السن وال يتزوجوف 

بالرغم من بلوغهم ىذه السن فهم مرفوضوف اجتماعيا ولن يتقدـ أحد خلطبتهم فما عليهم إال الزواج 

زواجاً سلتلطاً والعيش كبقية أفراد اجملتمع يف أسرة مع أوالد، طابعها اخلارجي الزواج ادلختلط وواقعها 

. الداخلي يتحمل الزوجاف عواقبو وأىدافو ويعمالف على سر صلاحو حسب رأي ادلصرحُت

 :تحليل الفرضية الثالثة-4

 .يبين السفر إلى إحدى الدول للعالج سببا في إقباله الجزائريين على الزواج المختلط: (42)الجدول رقم 

 النسبة التكرار اإلجابة
 %  6.66 4 نعم

 %  93.33 56 ال

 % 100 60 اجملموع

يالحظ من اجلدوؿ أف السفر إذل إحدى الدوؿ للعالج سبب يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج 

 .للذين أجابوا بنعم % 6.66 للذين أجابوا بال، وبنسبة % 93.33ادلختلط بنسبة 

يتضح من ادلعطيات السابقة أف غالبية الفئة ال تعترب السفر إذل إحدى الدوؿ للعالج سبباً يف إقباذلم 

على الزواج ادلختلط، ويفسروف ذلك بأنو بإمكاهنم الذىاب للعالج والرجوع والزواج من اجلزائر، يف حُت 

أف الفئة القليلة من العينة تصرح بأف الذىاب إذل العالج يف إحدى الدوؿ ىو السبب يف إقباذلم على 

زرع الكلية، وتغيَت : الزواج ادلختلط، وتفسر ذلك بأف الًتدد العديد خارج اجلزائر من أجل العالج مثل

الرَّجل االصطناعية كاف سبباً يف إقباذلم على الزواج ، فهم يقروف بأف أزواجهم ساعدوىم كثَتاً لدرجة 
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أهنم تزوجوا من أطباء واستقروا خارج اجلزائر وىذا حسب نظرىم لتقبل مرضهم من طرؼ غَت اجلزائريُت 

والتفهم خاصة من طرؼ األزواج ذلم ما جعلهم يقبلوف على الزواج ضمانا لسالمة صحتهم وتكوين أسر 

 .كذلك من الناحية الثانية

 .يبين العالقة بين السفر إلى أحد الدول للعالج والجنس: (43)جدول رقم 
              السفر

 
 الجنس

 النسبة المجموع اإلجابة اإلجابة
 ك
 نعم

% 
 ك
 ال

 % ك %

 % 33.33 20 % 45 27 % 5 03 (زوج)ذكر 

 % 66.33 40 % 65 39 % 1.66 01 (زوجة)أنثى 

 % 100 60 % 93.33 56 % 6.66 04 المجموع
 

من خالؿ اجلدوؿ نالحظ أف ادلقبلُت على الزواج ادلختلط والذىاب إذل إحدى الدوؿ للعالج 

 للذين أجابوا بال، %65بنسبة  (الزوجات)سبب يف إقباذلم على الزواج ادلختلط من جنس اإلناث 

 من %5للذين أجابوا بال، يف حُت أف الذين أجابوا بنعم بنسبة  (زوج) من جنس الذكور %45ونسبة 

 . من جنس اإلناث للذين أجابوا بنعم%1.66جنس الذكور، ونسبة 

وعليو فإف غالبية الفئة من العينة من جنس اإلناث ال تعترب السفر للعالج سبباً يف إقباذلا على 

الزواج ادلختلط، وتصرح بأف سفرىا ليس من أجل العالج واإلقباؿ على الزواج ادلختلط يف حالة مرضية 

ال جيب أف يكوف كذلك، وكذلك الذكور يصرحوف كيف لك حسب تصرحياهتم أف تفكر يف الزواج 

ادلختلط وأنت يف حالة عالج خاصة يف سفر إذل بلد خارج اجلزائر وأف السفر للعالج جيعلك يف حالة 

قلق عن الصحة ىذا حسب تصريح الفئة من ادلبحوثُت، يف حُت أف ىناؾ من ادلبحوثُت من الفئة وىي 
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فئة قليلة من جنس الذكور واإلناث سبثل األقل القليل من العينة ترى أهنا بسبب  السفر للعالج أقبلت 

على الزواج ادلختلط وأف العالج من طرؼ جنس الذكور واإلناث والذىاب للعالج يف بلد الزوج سّهل 

عليو الًتدد دلتابعة العالج وبالتارل كاف العالج سبباً يف الزواج وىذا فعال ما صرحت بو إحدى ادلبحوثات 

من مدينة متليلي أف تغيَتىا لرِجلها االصطناعية وترددىا على العالج والسفر خارج اجلزائر جعل طبيبها 

يقبل على زواجها زواجاً سلتلطاً، ودامت مدة العالج أربع سنوات قبل العالج وبالرغم من أف ذىاهبا 

 ويعمل طبيباً يف مستشفى بفرنسا، وىذه حالة من ةكاف لفرنسا وزواجها من جنسية تشيكوسلوفاكي

جنس اإلناث تصرح عن ذلك الزواج، أما الذكور فيصرحوف بأف العالج سبب يف اإلقباؿ على زواجهم 

وىم يعانوف من القصور الكلوي ودبحاولة من أزواجهم خارج اجلزائر والذىاب للعالج تزوجوا زواجاً 

سلتلطاً، وعليو فإف العينة من جنس الذكور واإلناث تصرح بالسفر للعالج وبالرغم من قلة الفئة ادلبحوثة 

قليلة، إال  (ذكورا وإناثا)اجمليبة عن اعتبار السفر للعالج سبباً يف إقباذلا على الزواج ادلختلط من اجلنسُت 

أهنا تفسر وجود عالقة دالة ال تعٍت اإلمهاؿ النسيب والبسيط وذباىل التصرحيات ولو بأقل تأثَت، كما أف 

حساب ادلتوسط واالضلراؼ ادلعياري سوؼ يعرب عن داللتها يف التأثَت وعدمو ويف وجود عالقة ارتباطيو 

دالة أـ ال بدقة، وبالرغم من التعبَت العلمي اإلحصائي فإف الفئة من ادلبحوثُت تصرح من جنس الذكور 

واإلناث على ذلك حسب نظرىم وإقباذلم على الزواج ادلختلط بأسباهبم اخلاصة سواًء كانت ىذه 

األسباب رئيسية أو ثانوية فلكل فئة من العينة وجهة نظر وتصريح يفسر األسباب لإلقباؿ على الزواج 

. ادلختلط للجزائري دبدينة غرداية
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 .يبين السفر في زيارة عائلية سببا في إقبال الجزائري في الزواج المختلط: (44)الجدول رقم 
 النسبة التكرار اإلجابة

 %  3.33 02 نعم

 %  96.66 58 ال

 % 100 60 اجملموع

يالحظ من اجلدوؿ أف السفر يف زيارة عائلية سبب يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط بنسبة 

 . للذين أجابوا بنعم% 3.33للذين أجابوا بال، وبنسبة  % 69.66

يتضح من ادلعطيات السابقة أف السفر يف زيارة عائلية سبب يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج 

ادلختلط ليس سبباً يف زواجهم ادلختلط وىذا حسب ما تصرح بو غالبية الفئة ذلذه العينة، يف حُت أف 

الفئة من العينة تصرح باعتبار السفر سبباً يف إقباذلا على الزواج ادلختلط وبذلك تعترب أف ذىاهبا إذل 

أقارهبا والتواصل معهم جعلهم يقبلوف على الزواج ادلختلط نظراً حملبتهم ألقارهبم والرغبة يف الزواج منهم، 

كما يفسروف ذلك اإلقباؿ بنجاح أقارهبم يف الزواج ادلختلط جعلهم ىم اآلخرين يقبلوف عليو ويستقروف 

 .مثلهم يف بلد األزواج بالزواج ادلختلط وتكوين أسر من أزواج غَت جزائريُت

 .يبين الذهاب في رحلة سياحية سببا في إقبال الجزائريين في الزواج المختلط: (45)الجدول رقم 

 النسبة التكرار اإلجابة
 %  05 3 نعم

 %  95 57 ال

 % 100 60 اجملموع
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يالحظ من اجلدوؿ أف الذىاب يف رحلة سياحية سبب يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط 
 .للذين أجابوا بنعم % 5للذين أجابوا بال، وبنسبة  % 95بنسبة 

يتضح من ادلعطيات السابقة أف الذىاب يف رحلة سياحية ليس سبباً يف إقباؿ اجلزائريُت على 

الزواج ادلختلط وىذا حسب تصريح غالبية الفئة من العينة، حيث يفسروف ذلك بأنو ديكنهم الذىاب إذل 

السياحة والتنزه والًتفيو يف خارج اجلزائر سواء كاف يف دولة عربية أو غَت عربية، مث الرجوع من غَت زواج، 

بينما تصرح الفئة القليلة من العينة باعتبار السفر يف رحلة سياحية سبباً يف إقباذلم على الزواج ادلختلط، 

حيث جييبوف بأف إقامتهم يف إحدى الفنادؽ والذىاب إذل األماكن السياحية يف كل من فرنسا وأدلانيا 

وسويسرا جعلهم يتزوجوف من عامالت يعملن بالفندؽ الذي أقاموا فيو جملرد نزوذلم اليت وجدوا فيهم 

.  منهن وجاؤوا هبن إذل اجلزائر إذل مدينة غرداية بالضبطاالصفات اليت يبحثوف عنها وتزوجو

 .يبين السفر ألداء فريضة دينية سببا في إقبال الجزائريين في الزواج المختلط: (46)الجدول رقم 
 النسبة التكرار اإلجابة

 %  6.66 04 نعم

 %  93.33 56 ال

 % 100 60 اجملموع

يالحظ من اجلدوؿ أف السفر ألداء فريضة دينية سبباً يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط 

 .للذين أجابوا بنعم %6.66 للذين أجابوا بال، وبنسبة % 93.33بنسبة 

يتضح من ادلعطيات السابقة أف غالبية الفئة من ادلبحوثُت تصرح بعدـ اعتبار الذىاب ألداء فريضة 

دينية سبباً يف إقباذلا على الزواج ادلختلط وتفسر ذلك بسوء النية، وأف الذىاب للحج والعمرة جيب أف 

يكوف مفرد النية، يف حُت تصرح األقلية من العينة بأف ذىاهبا إذل أداء فريضة احلج كاف سبباً يف زواجها 
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وتزوجوا هبم وبعد انقضاء الفًتة رجعوا إذل اجلزائر  (فتيات)زواجاً سلتلطاً حبيث تعرفوا على غَت جزائريُت 

وىم حالياً مقيموف بالسعودية وبالضبط من حي السبخة من مدينة متليلي، وتزوجت أختاف من اليمن 

 .بسبب أداء فريضة العمرة زوجُت دينيُت

 .يبين مشاهدة إحدى القنوات التليفزيونية سببا في إقبال الجزائريين في الزواج المختلط: (47)الجدول رقم 
 النسبة التكرار اإلجابة

 %  00 00 نعم

 %  100 60 ال

 % 100 60 اجملموع

 

يالحظ من اجلدوؿ أف مشاىدة إحدى القنوات التلفزيونية سبب يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج 

 .للذين أجابوا بنعم % 00 للذين أجابوا بال، وبنسبة %100ادلختلط بنسبة 

يتضح من ادلعطيات السابقة أف غالبية العينة بل كل العينة تصرح بعدـ اعتبار مشاىدة إحدى 

القنوات التليفزيونية سبباً يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط، ويفسروف ذلك بأهنم بإمكاهنم الزواج 

باألنًتنت أو الزيارة أو دبجيء الزوجة وطلبها شخصياً الزواج بو يف العمل، وأف ادلشاىدة ال تكفي وىم 

. حيبوف الواقع حىت يقتنعوا وىذا ما حصل معهم، فقد تزوجوا بواسطة التعارؼ يف العمل أو يف الدراسة
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 .يبين المشاهدة إلحدى القنوات التليفزيونية والجنس: (48)جدول رقم

 المشاهدة إلحدى         
            القنوات التلفزيونية

                     
  الجنس

 النسبة المجموع أحياناً  اإلجابة اإلجابة

 ك
 نعم

% 
 ك
 ال

% 
 ك
 ال

 % ك %

 % 33.33 20 %00 0 % 33.33 20 % 0 0 (زوج)ذكر 

 % 66.33 40 %00 0 % 66.66 40 %  0 0 (زوجة)إناث 

 % 100 60 %00 0 % 100 60 %  0 0 المجموع

 
 

 من خالؿ اجلدوؿ نالحظ أف ادلشاىدة إلحدى القنوات التليفزيونية كانت سبباً يف إقباؿ 

 للذين أجابوا بال، وبالنسبة جلنس %66.33اجلزائريُت على الزواج ادلختلط من جنس اإلناث نسبة 

للذين أجابوا بال، وعليو تصرح فئة ادلبحوثُت من العينة إناث أف  %33.33بنسبة  (أزواج)الذكور 

ادلشاىدة التليفزيونية للقنوات اليت تساىم يف الًتويج واحلديث والظهور بالزواج ادلختلط ليست ىي 

السبب يف إقباذلا على الزواج ادلختلط، وكذلك جنس الذكور يصرحوف بنفس اإلجابة ويروف أف االنًتنت 

أصبحت ثبت ما ال يبثو التلفيزيوف ولو كاف إقباذلم على ادلشاىدة التليفزيونية ألف االنًتنت واالتصاؿ هبا 

أفضل من القنوات التليفزيونية، كما أف كال اجلنسُت علل سبب إقباذلم بأنو يعود إلدراكهم وتفهمهم 

الشخصي والعالقة األسرية القائمة على الزواج ادلختلط، وأف تباين األسباب حسب كال اجلنسُت 

وحسب رأيهم يبقى إصرارىم على أف الزواج ادلختلط بالرغم من وجود أسباب جعلتهم يقبلوف عليو، إال 

أف القناعة واإلصرار والوصوؿ إذل ىذا الزواج مت من كال طريف اجلنسُت وال هتمهم دلشاىدة التلفيزيوف 

 .بقدر ما يهم أف يعيشوا واقعاً اختاره كال اجلنسُت بإصرار وبلوغ ىدؼ تكوين بناء أسرة زواجية سلتلطة
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يبين المشاركة في إحدى المواقع اإللكترونية سببا في إقبال الجزائريين في : (49)الجدول رقم 

 .الزواج المختلط

 النسبة التكرار اإلجابة
 %  8.33 05 نعم

 %  91.66 50 ال

 % 100 60 اجملموع

 
يالحظ من اجلدوؿ أف ادلشاركة يف إحدى ادلواقع اإللكًتونية سبب يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج 

 . للذين أجابوا بنعم% 8.33 للذين أجابوا بال، ونسبة % 91.66بنسبة 

يتضح من ادلعطيات السابقة أف غالبية الفئة تصرح بعدـ اعتبار ادلشاركة يف إحدى ادلواقع 

اإللكًتونية سبباً يف إقباذلم على الزواج ادلختلط ويفسروف االنًتنت بالعادل االفًتاضي وديكن للشريك عرب 

االنًتنت أف يتحايل عليهم، وأف التعرؼ على األزواج بواسطة االنًتنت ما ىو إال وسيلة مروجة لزوجات 

وأزواج غَت مرغوب فيهم يف رلتمعهم، فكيف ذلم أف يتكوف فيهم؟ يف حُت أف الفئة ادلتبقية من العينة 

تصرح بأف ادلشاركة يف إحدى ادلواقع اإللكًتونية كانت فعالً سبباً يف إقباذلم على الزواج ادلختلط، 

ويعتربوف أف الزواج بواسطة االنًتنت زواج عصري وديكن أف تتصل بالزوج أو الزوجة شخصياً وزبتار ما 

. تريد حسب ادلواصفات اليت تبحث عنها وما قد ال ذبدىا يف ادلرأة اجلزائرية
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 .يبين العالقة في المشاركة في المواقع اإللكترونية والجنس: (50)م جدول رقـ
المشاركة في        

 المواقع  
               اإللكترونية
                     

  الجنس

المجم أحياناً  اإلجابة اإلجابة
 وع

 النسبة

 ك
 نعم

% 
 ك
 ال

% 
 ك
 ال

 % ك %

 % 33.33 20 %3.33 02 % 31.66 17 % 1.66 01 (زوج)ذكر 

 % 66.33 40 %05 03 % 55 33 %  6.66 04 (إناث زوجة

 % 100 60 %8.33 05 % 83.66 50 %  8.33 05 المجموع

 
 

 %55 من خالؿ اجلدوؿ نالحظ ادلشاركة يف إحدى ادلواقع اإللكًتونية وجنس اإلناث بنسبة 

 (زوجات) جنس ذكور أجابوا كذلك بال، وبالنسبة جلنس اإلناث %31.66للذين أجابوا بال وبنسبة 

 . جنس ذكور للذين أجابوا بال%1.66للذين أجابوا بنعم ونسبة  6.66%

شلا سبق يتضح أف الفئة الغالبة من العينة ترى أف ادلشاركة يف إحدى ادلواقع اإللكًتونية من جنس اإلناث 

ليست سبباً يف إقباذلا على الزواج وجبزء أقل من النصف، كذلك يصرح جنس الذكور شلا يفسر ذبانسا يف 

الرأي بُت الذكور واإلناث يف عدـ اعتبار ادلواقع اإللكًتونية ىي السبب ادلباشر والرئيسي يف إقباذلم على 

الزواج، وبادلقابل شلا يشمل فئة ادلبحوثُت للعينة فإف جنس اإلناث بأقل من عشرة ترى وتصرح بأف 

ادلشاركة يف االنًتنت والتواصل عرب ادلواقع اإللكًتونية كاف سبباً يف زواجها ادلختلط وىذا حسب 

تصرحيات بعض الفتيات من ادلقبالت على الزواج ادلختلط، وتبقى األسباب متعددة واذلدؼ واحد ىو 

. اإلقباؿ على الزواج ادلختلط سواًء من طرؼ جنس اإلناث أو جنس الذكور
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يبين اإلطالع على إحدى الصحف سببا في إقبال الجزائريين في الزواج : (51)الجدول رقم 

 .المختلط

 النسبة التكرار اإلجابة
 %  11.66 07 نعم

 %  88.33 53 ال

 % 100 60 اجملموع

 

 
يالحظ من اجلدوؿ أف اإلطالع على إحدى الصحف سبب يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج 

 .للذين أجابوا بنعم % 11.66 للذين أجابوا بال، وبنسبة % 88.33ادلختلط بنسبة 

يتضح من ادلعطيات السابقة أف غالبية الفئة من ادلبحوثُت تصرح بعدـ اعتبار اإلطالع على 

الصحف سبباً يف إقباذلا على الزواج ادلختلط، وتفسر ذلك بأنو بوجود االنًتنت والتواصل عربىا ال داعي 

للقراءة يف الصحف من أجل الزواج ادلختلط، كما أف الزواج ادلختلط يف نظرىم جيب اإلطالع عليو 

، وأف الصحف ليست كافية لذلك، يف حُت أف الفئة اليت تصرح .بواسطة التعرؼ األكثر على الشريك

باعتبار الصحف سبباً يف إقباذلا على الزواج ادلختلط ترى أف ىناؾ مواصفات يف األزواج ادلختلطُت 

جعلتهم يقبلوف على الزواج ادلختلط، فالصحف وسيلة تسهل االتصاؿ وتضع صبيع ادلواصفات اليت 

السن، اجلنس، لوف البشرة وادلستوى التعليمي وحىت مكاف اإلقامة؛ : يبحث عنها األشخاص مثل

ويصرحوف بأهنم تعارفوا على أزواجهم بواسطة الصحف مث الرسائل مث اذلاتف، وفعالً ربقق زواجاً سلتلطاً، 

.... جريدة سيديت ، الشروؽ : ومن بُت الصحف
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يبين الزيارة إلحدى الدول إلكمال الدراسة سببا في إقبال الجزائريين في : (52)الجدول رقم 
 .الزواج المختلط

 النسبة التكرار اإلجابة
 %  6.66 04 نعم

 %  93.33 56 ال

 % 100 60 اجملموع

 

يالحظ من اجلدوؿ أف الزيارة إلحدى الدوؿ إلكماؿ الدراسة سبب يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج 

 .للذين أجابوا بنعم % 6.66للذين أجابوا بال، وبنسبة  % 93.33ادلختلط بنسبة 

يتضح من ادلعطيات السابقة أف غالبية الفئة تصرح بأهنا ال ترى أف الدراسة سبب يف إقباذلا على 

الزواج ادلختلط ألنو بإمكاهنم إكماؿ الدراسة والرجوع إذل الوطن واالستقرار باجلزائر والزواج هبا، يف حُت 

أف بقية العينة تصرح بأف إكماؿ الدراسة سبب يف إقباذلا على الزواج ادلختلط، ويروف االستقرار يف بلد 

الزوج يوفر ذلم الظروؼ ادلالئمة إلكماؿ الدراسة وخاصة اجلانب النفسي والشعور باألمن ووجود زوجة 

تقـو بشؤوهنم واإلصلاب يف سن مبكرة مع الدراسة، كما أف أىل الزوجة شلن لديهم معارؼ يساعدوهنم 

تكوين أسرة ومستوى علمي بفرض جيب : على احلصوؿ على مستوى تعليمي وبالتارل ربقيق مصلحتُت

. أف ال تضيع يف بلد الزواج أو الزوجة
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 .يبين العالقة بين الرحلة إلى أحد األقارب والسن: (53)جدول رقم 
 الرحلة إلى أحد         

                األقارب

                     
  السن

 النسبة المجموع أحياناً  اإلجابة اإلجابة

 ك
 نعم

% 

 ك
 ال

% 
 ك
 ال

 % ك %

 %36.66 % 0 0 0 %36.66 22 % 0 0  سنة35

 %21.66 % 0 0 0 %21.66 13 % 0 0  سنة42

 % 33.33 % 0 0 0 %30 18 % 3.33 2  سنة45

 % 8.33 % 0 0 0 %8.33 5 % 0 0  سنة62

 % 100 % 0 0 0 %96.66 58 % 3.38 2 المجموع

 
 

سنة بنسبة 35 من خالؿ اجلدوؿ نالحظ أف الذىاب يف رحلة لزيارة أحد األقارب من سن 

 للذين أجابوا بال، و أما  %30سنة بنسبة 45 للذين أجابوا بال، و النسبة للذين أعمارىم 36.66%

 للذين أجابوا بال، و بالنسبة للذين أعمارىم %21.66سنة فبنسبة 42الذين يبلغوف من العمر 

سنة 45 للذين أجابوا كذلك بال، يف حُت أف بقية الفئة من ادلبحوثُت من سن %8.33 سنة بنسبة62

 للذين أجابوا بنعم فقط، فيما أجابت بقية الفئات العمرية بالصفر و أجابت كذلك %3.33بنسبة 

. بالقيمة ادلعدومة

و عليو فإف غالبية الفئة من ادلبحوثُت يصرحوف بعدـ اعتبار الذىاب لزيارة أحد أقارهبم سببا يف 

سنة، مث تليها الفئات األخرى من ادلبحوثُت من الفئة 35اإلقباؿ على الزواج ادلختلط من بلغت أعمارىم 

سنة، يف حُت صرحت البقية من الفئة من ادلبحوثُت من العينة باعتبار الذىاب 62، 45، 42العمرية 

سنة فقط، وبذلك فإف 45إذل زيارة أحد األقارب سببا يف زواجها ادلختلط و ىذه الفئة العمرية البالغة 
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صبيع الفئات العمرية تنفي سبب اعتبار الزيارة سببا يف إقباذلا على الزواج ادلختلط باستثناء من بلغوا 

. سنة لكن بنسبة قليلة 45

 .يبين العالقة بين السفر ألداء فريضة دينية والديانة: (54)جدول رقم 
 السفر       

                
               

  الديانة

المجم أحياناً  اإلجابة اإلجابة
 وع

 النسبة

 ك
 نعم

% 
 ك
 ال

% 
 ك
 ال

 % ك %

 %75 45 % 0 0 % 70 42 % 5 3 اإلسالم

 % 25 15 % 0 0 %23.33 14 % 1.66 1 المسيحية

 % 100 60 % 0 0 %93.33 56 % 6.66 4 المجموع

 
 

 (احلج) من خالؿ اجلدوؿ نالحظ أف الذين يدينوف الديانة اإلسالمية يسافروف ألداء فريضة دينية 

 %23.33للذين أجابوا بال، والذين يسافروف ألداء فريضة دينية ويدينوف ادلسيحية بنسبة  %70بنسبة 

. للذين أجابوا بال

شلا سبق يتضح أف غالبية الفئة من العينة يدينوف الديانة اإلسالمية ال يسافروف ألداء فريضة احلج 

 . بسبب اإلقباؿ على الزواج ادلختلط، ونيتهم يف احلج تبقى موحدة من أجل أداء مناسكو 
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 .يبين العالقة بين الزيارة إلحدى الدول إلكمال الدراسة والمستوى العلمي: (55)جدول رقم 

الزيارة إلكمال         
               الدراسة

                         
  المستوى العلمي

 النسبة المجموع أحياناً  اإلجابة اإلجابة

 ك
 نعم

% 
 ك
 ال

% 
 ك
 ال

 % ك %

 % 25 15 % 0 0 % 25 15 % 0 0 ابتدائي

 % 20 12 % 0 0 % 20 12 % 0 0 متوسط

 %16.66 10 % 0 0 % 15 09 % 1.66 1 ثانوي

 %38.33 23 % 0 0 %33.33 20 % 05 03 جامعي

 % 100 60 % 0 0 %93.33 56 % 6.66 4 المجموع

 
 

 من خالؿ اجلدوؿ نالحظ أف الفئة من ادلبحوثُت شلن مستواىم جامعي يذىبوف إلكماؿ الدراسة 

 للذين أجابوا بال، وبالنسبة للفئة اليت %33.33يف إحدى الدوؿ ويقبلوف على الزواج ادلختلط بنسبة 

 للذين أجابوا بال و تليها الفئة شلن مستواىم  %25مستواىا ابتدائي يذىبوف إلكماؿ الدراسة بنسبة 

.  للذين أجابوا بال%15ثانوي 

فمن ادلعطيات السابقة يتضح لنا أف غالبية الفئة من ادلبحوثُت شلن مستواىم جامعي يذىبوف 

إلكماؿ الدراسة و ال يعتربوف ذلك سببا يف إقباذلم على الزواج ادلختلط، و تليها الفئات من صبيع 

ادلستويات بنفي الرأي أي بالنفي االبتدائي مث ادلتوسط مث الثانوي، ويعللوف ذلك حسب تصرحيهم 

بإمكانية الزواج باجلزائر زواجا سلتلطا، وبإمكاهنم الذىاب للدراسة و الرجوع من غَت زواج سلتلط، يف 

حُت تبقى الفئة من العينة شلن اعتربت أف ذىاهبا إلحدى الدوؿ إلكماؿ الدراسة سبب يف إقباذلا على 

الزواج ادلختلط شلن مستواىم جامعي و ثانوي فقط، وباعتبار قليل نسيب إذا ما قورف بالغالبية من العينة 



 عرض وتحليل البيانات والنتائج:                                                     الفصل الخامس

 

157 
 

من ادلبحوثُت، ويصرحوف احملاولة إكماؿ الدراسة واحلصوؿ على مستوى عاؿ من التعليم بالزواج ادلختلط 

 .وتكوين أسرة يف نفس الوقت سلتلطة حيقق ذلم االستقرار الذي يساعدىم على الدراسة يف بلد آخر 

 .يبين العالقة بين الذهاب في رحلة سياحية لنزهة والبحث عن الجمال والتغيير: (56)جدول رقم 

الذهاب في رحلة        
               
               البحث عن

  الجمال والتغيير

المجم أحياناً  اإلجابة اإلجابة
 وع

 النسبة

 ك
 نعم

% 
 ك
 ال

% 
 ك
 ال

 % ك %

 %16.66 10 % 0 0 %13.33 8 %3.33 2 نعم

 %83.33 50 % 0 0 %81.66 49 %1.66 1 ال

 % 00 0 % 0 0 %0 0 %0 0 أحياناً 

 % 100 60 % 0 0 %95 57 % 5 3 المجموع

 
 

 من خالؿ اجلدوؿ نالحظ أف الذىاب يف رحلة سياحية لنزىة والبحث عن اجلماؿ سبب يف 

 للذين أجابوا %13.33 للذين أجابوا بال، وبنسبة %81.66اجلزائري دبدينة غرداية بنسبة  إقباؿ

.  للذين أجابوا بال %1.66بنعم، وبنسبة 

فمن ادلعطيات السابقة يتضح لنا أف العالقة بُت الذىاب يف رحلة سياحية لنزىة والًتفيو والبحث 

عن اجلماؿ والتغيَت ال تعترب سببا يف إقباؿ اجلزائري دبدينة غرداية على الزواج ادلختلط؛ ألف مواصفات 

الشريكة حسب نظرىم ال تظهر دبجرد التنزه والسياحة ولػو كاف األزواج معا يف الفندؽ أو ادلناطق 

السياحية، وأف الذىاب للتنزه ال يعٍت لديهم بالضرورة البحث عن التغيَت واجلماؿ؛ ألف ىناؾ باجلزائر من 

 اذباه األزواج نظرا للتغَت احلاصل يف ةاألزواج من غَتوا من مواصفاهتم اجلمالية ومواصفاهتم  ادلعاملي
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اجملتمع نتيجة العودلة وباالىتماـ بادلظاىر، وانتشار مراكز التجميل واحلالقة يف اجملتمع اجلزائري وىم بذلك 

ينفوف اإلقباؿ على الزواج ادلختلط دبجرد الذىاب للتنزه، ويريدوف التغيَت يف النفسية الذاتية ال يف اجلماؿ 

الظاىري، فاألزواج ادلختلطوف لديهم صفات صبالية ظاىرة، أما الفئة اليت اعتربت أف الذىاب يف رحلة 

سياحية للتنزه والبحث عن اجلماؿ والتغيَت لو عالقة باإلقباؿ على الزواج ادلختلط تعلل ذلك بأف العارؼ 

والسياحة واكتشاؼ ادلناطق السياحية مع أفراد آخرين باعتبارىم أىل البلد الذي ذىبوا إليو ليًتفهوا  

من مضيفات  (ة)و يتنزىوا فيو يتصفوف بالتغيَت والبعد واالنغالؽ واالنعزالية؛ فلقد اعتربوا الزوج

بالفنادؽ وباحلدائق وادلطاعم فأقبلوا على الزواج منهم وكّونوا أسرا سلتلطة دبواصفات صبالية ومغايرة 

. اجلزائرية من حيث اجلماؿ واالنفتاح حسب نظرىم (ة)للزوج

 :تحليل الفرضية الرابعة- 5

يبين الحرية التعددية االعتقادية خارج الجزائر سببا في إقبال الجزائريين في : (57)الجدول رقم 
 .الزواج المختلط

 النسبة التكرار اإلجابة
 %  00 00 نعم

 %  100 60 ال

 % 100 60 اجملموع

يالحظ من اجلدوؿ أف احلرية التعددية االعتقادية خارج اجلزائر سبب يف إقباؿ اجلزائريُت على 

 . للذين أجابوا بنعم% 00للذين أجابوا بال، وبنسبة  % 100الزواج ادلختلط بنسبة 

يتضح من ادلعطيات السابقة أف احلرية االعتقادية خارج اجلزائر ليست سبباً يف إقباؿ اجلزائريُت على 

الزواج ادلختلط وذلك حسب تصريح ادلبحوثُت، حيث يروف أهنم يعتنقوف اإلسالـ وليسو حباجة إذل دين 
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آخر وإف تزوجوا زواجاً سلتلطا ديكن أف ُيسلم أزواجهم بعد مدة زمنية وأف الزواج من الكتابية رلاز يف 

نظرىم، كما أف باجلزائر تعددا يف ادلذاىب واالعتقاد الديٍت دبختلف أنواعو وإف دل يكن ظاىراً فالكنائس 

يف اجلزائر مازالت موجودة ودبدينة غرداية اليت ىي عُت مكاهنم يوجد شلارسات الطقوس الكنائسية 

 .وبإمكاهنم الزواج منهم من غَت شكل

 .يبين االنضمام إلى أحد األحزاب سببا في إقبال الجزائريين في الزواج المختلط: (58)الجدول رقم 

 النسبة التكرار اإلجابة
 %  0.00 00 نعم

 %  100 60 ال

 % 100 60 اجملموع

 

يالحظ من اجلدوؿ أف االنضماـ إذل أحد األحزاب سبب يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط 

 . للذين أجابوا بنعم% 00.00 للذين أجابوا بال، وبنسبة % 10.00بنسبة 

يتضح من ادلعطيات السابقة أف كل العينة تصرح اعتبار االنضماـ إذل أحد األحزاب سبب يف 

إقباذلا على الزواج ادلختلط ذلك أنو بإمكاهنا ادلشاركة يف اجلزائر يف األحزاب السياسية وىي ال ترغب يف 

االنضماـ إذل السياسة وال إذل األحزاب أساسا، إمنا ىدفها من الزواج ادلختلط بأسر سلتلطة ألسباب 

منها اإلعجاب باجلنسيات األخرى من غَت اجلزائريُت والسفر إذل البلد األخر والتخلص من الزواج 

الداخلي القبلي، وهبذا فإف ادلبحوثُت من العينة ال يعتربوف االنضماـ إذل ىذه األحزاب سبب يف إقباذلم 

 .على الزواج ادلختلط
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يبين العمل في إحدى الشركات االستثمارية بعقد عمل سببا في إقبال : (59)الجدول رقم 

 .الجزائريين في الزواج المختلط

 النسبة التكرار اإلجابة
 %  10 06 نعم

 %  90 54 ال

 % 100 60 اجملموع

 

يالحظ من اجلدوؿ أف العمل يف إحدى الشركات االستثمارية بعقد عمل سبب يف إقباؿ اجلزائريُت 

 . للذين أجابوا بنعم% 10 للذين أجابوا بال، وبنسبة % 90على الزواج ادلختلط بنسبة 

يتضح من ادلعطيات السابقة بأف غالبية الفئة من العينة تصرح بعدـ اعتبار العمل يف إحدى 

الشركات االستثمارية بعقد عمل سبب يف إقباذلا على الزواج ادلختلط، ألف الشركة يف نظرىم ديكن أف وا 

ديكن أف تفسخ العقد وتزوؿ األسرة دبجرد زواؿ العقد، وإنو ىذا يعترب سبباً ثانوياً وليس رئيسياً، بينما 

البقية من العينة وىي فئة قليلة ترى أف العمل يف إحدى الشركات االستثمارية بعقد عمل سبب يف 

إقباذلم على الزواج ادلختلط، ويفسروف ذلك بأهنم وجدوا أفرادا يف الشركة يفهموف العمل ويساعدوهنم 

على تكوين أسر سلتلطة شلا جعلهم يوقعوف معهم عقودا استثمارية داخل اجلزائر مثل شركة أنابيب 

 من أزواج من فرنسا وبلجيكا وأقاموا معهم داخل اوسونطراؾ وإنتاج  وتوزيع ادلياه بغرداية، وتزوجو

 .اجلزائر
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 .يبين الهجرة بسبب الحرب سببا في إقبال الجزائريين في الزواج المختلط: (60)الجدول رقم 

 النسبة التكرار اإلجابة
 %  0.00 00 نعم

 %  100 60 ال

 % 100 60 اجملموع

 

يالحظ من اجلدوؿ أف اذلجرة بسبب احلرب سبب يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط بنسبة 

 . للذين أجابوا بنعم% 00.00 للذين أجابوا بال، وبنسبة % 100

يتضح من ادلعطيات السابقة أف كل العينة تصرح بعدـ اعتبار احلرب سبباً يف إقباذلم على الزواج 

ادلختلط وأف اجلزائر دل تعش حرباً يف جعلهم يقبلوف على الزواج ادلختلط هبا، بينما بعض أزواجهم من 

غَت اجلزائر جاؤوا من سوريا وفلسطُت بسبب احلرب، بينما اجلزائريوف يف الفًتة الزواجية لتكوين أسر 

سلتلطة مستقلة وزلررة من طرؼ االستعمار وتعيش األمن واالستقرار شلا جعل اآلخر يقبل على اجلزائر 

 .للزواج واالستقرار والبحث عن األماف

 .يبين البحث عن اكتساب الجنسية سببا في إقبال الجزائريين في الزواج المختلط: (61)الجدول رقم 

 النسبة التكرار اإلجابة
 %  15 09 نعم

 %  85 51 ال

 % 100 60 اجملموع

 

يالحظ من اجلدوؿ أف البحث عن اكتساب اجلنسية سبب يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط 

 . للذين أجابوا بنعم% 15للذين أجابوا بال، وبنسبة  % 85بنسبة 
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يتضح من ادلعطيات السابقة أف غالبية الفئة من العينة تصرح بأف البحث عن اجلنسية ليس سبباً 

يف إقباذلا على الزواج ادلختلط وىي مكتفية باجلنسية اجلزائرية وبإمكاهنا الزواج زواجاً سلتلطاً داخل اجلزائر 

واجمليء بالزوج أو الزوجة لإلقامة باجلزائر، يف حُت تصرح الفئة ادلتبقية من العينة بأهنا تزوجت زواجاً 

سلتلطاً بسبب حبثها عن اجلنسية واكتساهبا للجنسية غَت اجلزائرية، وىي ترى أف الزواج ادلختلط يسهل ذلا 

اكتساب اجلنسية واإلقامة حىت إف استغرقت فًتة زمنية معينة، فاذلدؼ ادلقصود ىو اجلنسية بكل الطرؽ 

. من أجل اإلقامة وبالتارل ما عليها إال الزواج ادلختلط للبلوغ إذل ىدفها

 .يبين اإلقامة لمدة معينة في بلد اآلخر سببا في إقبال الجزائريين في الزواج المختلط: (62)الجدول رقم 

 النسبة التكرار اإلجابة
 %  18.33 11 نعم

 %  81.66 49 ال

 % 100 60 اجملموع

 
يالحظ من اجلدوؿ أف اإلقامة دلدة معينة يف بلد اآلخر سبب يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج 

 . للذين أجابوا بنعم% 18.33 للذين أجابوا  بال، وبنسبة % 81.66ادلختلط بنسبة 

يتضح من ادلعطيات السابقة أف غالبية الفئة ال تعترب مدة إقامتها سبباً يف إقباذلا على الزواج 

ادلختلط، وتفسر ذلك بأف ذلا أسبابا أخرى جعلتها تتزوج زواجاً سلتلطاً بسبب اإلقامة مهما طالت مدهتا 

ال بد ذلا أف ترجع إذل اجلزائر ولو يف السنُت األخَتة من العمر وىذا حسب تفسَتىم، بينما البقية ادلتبقية 

من العينة تصرح بأف اإلقامة دلدة معينة يف البلد اآلخر كانت سبباً يف إقباذلم على الزواج ادلختلط، 

ويفسروف ذلك بالبحث عن االستقرار وتكوين أسر وإصلاب أوالد والرغبة يف سبديد اإلقامة مع البقاء مع 
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أزواجهم خارج اجلزائر ألهنم وجدوا الظروؼ اليت تساعدىم على العيش خارج اجلزائر وحققوا أىدافا من 

. وراء الزواج ادلختلط

 .يبين تطبيق أحد البنود التفاقية ما سببا في إقبال الجزائريين في الزواج المختلط: (63)الجدول رقم 
 النسبة التكرار اإلجابة

 %  00 00 نعم

 %  100 60 ال

 % 100 60 اجملموع

 

يالحظ من اجلدوؿ أف تطبيق أحد بنود اتفاقية ما سبب يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط 
. للذين أجابوا بنعم %0.00 للذين أجابوا بال، وبنسبة %100بنسبة 

يتضح من ادلعطيات السابقة أف تطبيق أحد البنود التفاقية ما ليس سبباً يف إقباؿ اجلزائري على 
. الزواج ادلختلط
يبين مبدأ المساواة والتحرر وللمرأة والرجل سببا في إقبال الجزائريين في : (64)الجدول رقم 

 .الزواج المختلط
 النسبة التكرار اإلجابة

 %  3.33 02 نعم

 %  96.66 58 ال

 % 100 60 اجملموع

يالحظ أف مبدأ ادلساواة والتحرر للمرأة والرجل سبب يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط 

 .للذين أجابوا بنعم % 3.33للذين أجابوا بال، وبنسبة  % 96.66بنسبة 

يتضح من ادلعطيات السابقة أف غالبية الفئة من ادلبحوثُت تصرح بعدـ اعتبار ادلساواة والتحرر 

للمرأة والرجل سبباً يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط وأف احلرية الدديقراطية يف الواقع احلارل باجلزائر 
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موجودة وليست سبباً يف اإلقباؿ على الزواج ادلختلط، فيما تفسر األقلية اليت اعتربت زواجها ادلختلط 

سببو ادلساواة والتحرر، وللمرأة والرجل خارج اجلزائر بأف يتمتعوا دببدأ احلرية وادلساواة والتحرر من القيود 

والتفتح خارج اجلزائر موجودة بدرجة عالية وللزوجُت التمتع والتحرر والذىاب إذل ادلالىي وادلتنزىات معاً 

والسهر وال أحد دينعهم من ذلك، يف حُت أف اجملتمع اجلزائري يُعّرض الفرد اجلزائري إذل العقاب 

االجتماعي بالنية، واعتبار السهرات الليلية والتنزه مع اخلطيبة واخلروج معها إذل البحر من احملرمات، بينما 

األفراد خارج اجلزائر خاصة يف الدوؿ الغَت عربية يتمتعوف بالتحرر وادلساواة وحرية اخلروج والدخوؿ ليالً 

. هناراً ىذا حسب تصريح ادلبحوثُت

يبين االستيطان في بلد الزوجة أو الزوج بسبب أزمة سياسية والتحرر منها : (65)الجدول رقم 

 .سببا في إقبال الجزائريين في الزواج المختلط

 النسبة التكرار اإلجابة
 %  5 03 نعم

 %  95 57 ال

 % 100 60 اجملموع

 
يالحظ من اجلدوؿ أف االستيطاف يف بلد الزوج أو الزوجة سبب يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج 

 للذين أجابوا % 5 للذين أجابوا بال، وبنسة % 95ادلختلط بسبب أزمة سياسية والتحرر منها بنسبة 

 .بنعم
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يتضح من ادلعطيات السابقة أف االستيطاف يف خارج اجلزائر بسبب أزمة سياسية والتحرر منها 

ليس سبباً يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط بتصريح غالبية الفئة من العينة، ويفسروف ذلك بأنو 

ديكنهم العيش يف ظل أزمة العشرية اليت عاشتها اجلزائر يف التسعينات كما ديكنهم الذىاب خارج الوطن 

والعودة بعد االنفراج لألزمة، وعليهم أف يعيشوا يف وطنهم حىت وإف كانت لديهم الرغبة يف الزواج 

ادلختلط، كما ديكنهم اللجوء إذل األماكن اليت دل تعرؼ إرىابا، يف حُت البقية من العينة تصرح باعتبار 

االستيطاف خارج اجلزائر سبباً يف إقباذلا على الزواج ادلختلط وأف األزمة ليست من صنعهم ودلاذا يدفعوف 

شبن السياسة وىم يبحثوف عن األمن واالستقرار بالزواج ادلختلط واخلروج خارج اجلزائر ربرراً من اإلرىاب 

. الذي عاشتو اجلزائر، وبعد انفراج األزمة منهم من رجع ومنهم من بقي خارج الوطن

. والديانة (ة)يبين العالقة بين التعددية االعتقادية في بلد الزوج : (66)جدول رقم 
             الحرية االعتقادية 

 
الديانة 

النسبة المجموع اإلجابة اإلجابة 
ك 
نعم 

% 
ك 
ال 

 %ك  %

 % 75 45 % 75 45 % 0 0اإلسالم 

 % 25 15 % 25 15 % 0 0المسيحية 

 % 100 60 % 100 60 %0 0المجموع 

والديانة سبب يف  (ة)من خالؿ اجلدوؿ نالحظ أف العالقة بُت التعددية االعتقادية يف بلد الزوج 

 للذين يدينوف الدين اإلسالمي أجابوا بال، وبنسبة %75إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط بنسبة 

 كذلك بالنسبة للذين يدينوف الديانة ادلسيحية، وعليو حسب تصريح الفئة الغالبة من العينة أهنا 25%

تدين الدين اإلسالمي وذلا حرية يف التعددية االعتقادية واختيارىا للدين اإلسالمي بوعي منها، فنمو 
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بذور الوازع الديٍت وادلعتقدات ادلتعددة يف احلرية اإلسالمية لالعتقاد حسب ادلذاىب اإلسالمية بتعددىا، 

سواًء كاف يدين بالديانة اإلسالمية أو ادلسيحية سبب  (ة)إذ ال ترى أف احلرية االعتقادية يف بلد الزوج 

يف إقبالو على الزواج، ىذا ما يفسر كذلك احلرية األيديولوجية يف االعتقاد وادلذىب والدين اإلسالمي 

حسب نظرىم دين بالرضى واإلقناع والقبوؿ وليس بالضغط واإلكراه، كما حىت لو أف اإلسالـ ظاىري 

يف الزواج ادلختلط وليست كل الزوجات تدين باإلسالـ واألزواج منذ الزواج، إال أف ذلك حدث وقد 

حيدث بعد مدة من الوقت دبرور الزمن وتآلف وتكيف األزواج إما بالرفض لإلسالـ كلية وإما بالقبوؿ 

واإلقناع جزئياً، ادلهم أنو يف بلد يدين اإلسالـ ولديو حرية اعتقادية وىناؾ ادلذىب االباضي وادلالكي إذل 

جانب ذلك ادلسيحية موجودة وطقوسها سُباَرس يف مدينة غرداية يف الكنسية، ووجود اآلباء البيض دبدينة 

غرداية حسب تصريح ادلبحوثُت ما ىو إال دليل على احلرية االعتقادية والتعددية ادلذىبية الدينية، فمنذ 

االستقالؿ إذل يومنا ىذا ىناؾ بقلب الوالية وبأعلى مكاف يف السوؽ عن اجلهة الغربية ىناؾ مقر 

للكنيسة أين ذبد اآلباء البيض يقوموف بتدريس اللغات وشلارسة الطقوس ادلسيحية بكل حرية، وىناؾ 

بادلقابل طائفة من األفراد الغرداويُت الصحراويُت لديهم اتصاؿ مباشر هبم  وذلم عالقات اجتماعية 

معهم، ويصرحوف على أف اللغة االصلليزية والفرنسية اكتسبوىا من عندىم وال ضرر يف ذلك وليست 

التعددية االعتقادية واحلرية الدينية سبباً مباشراً يف الزواج ادلختلط وأف التزاوج بُت ادلذىبُت ادلالكي 

االباضي وبقاء ادلسيحية حسب قناعة االعتقاد لدى ادلصرحُت ما ىو إال دليل على التمازج والتعايش 

بُت األفراد سواء كانوا مقبلُت على زواج سلتلط أو زواج وطٍت داخلي، ولالعتقاد مبادئ وللتوحيد صور 

لكل فرد حرية يف التعبَت عنها كيف يشاء خاصة وىم يعللوف اختالؼ مواقيت الصالة وجيمعها صالة 
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الظهر واختالؼ ادلساجد وادلقبلُت عليها، وذبمعهما أداء الفريضة وتقبل الكنيسة منذ االستقالؿ 

. وجيمعها تقبل األفراد باعتقاده وحريتو الدينية

 .يبين العالقة بين البحث عن الجنسية ومكان اإلقامة: (67)جدول رقم 

البحث عن لجنسية        
               

 مكان اإلقامة 

النسبة المجموع أحيانًا اإلجابة اإلجابة 
ك 
نعم 

% 
ك 
ال 

% 
ك 
ال 

 %ك  %

 % 70 42 % 0 0 % 58.33 35 % 11.66 07داخل الجزائر 

 % 30 18 %0 0 % 26.66 16 %  3.33 02خارج الجزائر 

 % 100 60 %0 0 % 85 %  51 09المجموع 

 
 

 من خالؿ اجلدوؿ نالحظ أف ادلقبلُت على الزواج ادلختلط من اجلزائر والباحثُت عن اجلنسية 

 ال يبحثوف كذلك عن اجلنسية %26.66 للذين أجابوا بال، وبنسبة %58.33ومقيمُت باجلزائر بنسبة 

 يبحثوف عن اجلنسية ويقيموف داخل اجلزائر %11.66ويقيموف خارج اجلزائر للذين أجابوا بال، ونسبة 

. يبحثوف عن اجلنسية ويقيموف خارج اجلزائر للذين أجابوا بنعم %3.33للذين أجابوا بنعم، وبنسبة 

وعلى ما سبق يتضح أف ادلبحوثُت من اجلنسُت يصرحوف بعدـ البحث عن اجلنسية وىم يقيموف 

باجلزائر، والسبب يف زواجهم ادلختلط ليس البحث على اجلنسية وىذا ما يفسر صدؽ اإلجابة، ألنو 

باإلقامة داخل اجلزائر والزواج زواجاً سلتلطاً ال يبحث عن اجلنسية وبإمكانو الذىاب لزيارة والرجوع 

لإلقامة باجلزائر، كما يؤكدوف كذلك على عدـ حبثهم عن اجلنسية رغم زواجهم زواجاً سلتلطاً ورغم 

إقامتهم خارج اجلزائر وإمنا زواجهم زواجاً سلتلطاً كاف من أجل تكوين أسرة وإقامة عالقة  اجتماعية توفر 

لو االستقرار االجتماعي سواًء داخل اجلزائر أو خارج اجلزائر، واإلقباؿ على الزواج ادلختلط حسب رأي 
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ادلصرحُت كاف عن قناعة، واإلقامة والبحث على اجلنسية ديكنو احلصوؿ عليو بعد شهر من الزواج 

ادلختلط ببلده أو بلد الزوج فقط عليو الصرب على بنود وقوانُت اإلقامة ومنح اجلنسية يف بلده أو البلد 

األخرى، يف حُت أف البقية اليت صرحت بأف البحث عن اجلنسية واإلقامة باجلزائر تصرح أهنا تريد 

اجلنسية يف حالة البقاء خارج اجلزائر حىت ال تتسبب يف تفكيك أسرهتا إذا كانت خارج اجلزائر، أما 

بوجودىا باجلزائر فهي ال تبحث عن اجلنسية وإمنا البحث عن اجلنسية لإلقباؿ على الزواج ادلختلط 

تسهيالً إلجراءات ىذا الزواج والشعور باألمن واحملافظة على بقاء األسرة متماسكة سواء كاف الزوجاف 

خارج اجلزائر أو داخل اجلزائر، وعليو فإف للبحث عن اجلنسية تأثَتا يف إقامة الزواج ادلختلط حسب 

 .تصريح فئة قليلة من ادلبحوثُت
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يبين العالقة بين الرعاية االجتماعية والحالة الزواجية للزوجين سبباً في اإلقبال : (68)جدول رقم 

 .على الزواج المختلط

 الرعاية االجتماعية         
               

 الحالة               
 االجتماعية للزوجين 

المج أحياناً  اإلجابة اإلجابة
 موع

 النسبة

 ك
 نعم

% 
 ك
 ال

% 
 ك
 ال

 % ك %

 % 66.60 40 % 5 03 % 30 18 % 31.66 19 مستقرة

 % 25 15 %05 03 % 3.33 02 %  16.66 10 منفصلة بدون طالق

 %8.33 5 %1.66 01 % 5 03 % 1.66 01 مطلقة

 % 100 60 %11.66 07 % 38.33 23 %  50 30 المجموع

 %31.66من خالؿ اجلدوؿ نالحظ أف احلالة االجتماعية للزوجُت ادلتزوجُت زواجاً سلتلطاً مستقرة بنسبة 

 الرعاية االجتماعية لبلد %30للذين أجابوا بنعم، والرعاية االجتماعية جيدة يف بلد الزوجُت، وبنسبة 

 الرعاية موجودة يف %16.66الزوج موجودة وجيدة للحالة االجتماعية مستقرة للذين أجابوا بال، وبنسبة 

 الرعاية %5بلد الزوجُت، أما احلالة االجتماعية منفصلة بدوف طالؽ للذين أجابوا بنعم، وبنسبة 

ليست جيدة واحلالة االجتماعية للزوجُت مطلقة للذين أجابوا بال، وبنسبة  (ة)االجتماعية يف بلد الزوج 

للذين حالتهم العائلية منفصلة بدوف طالؽ للذين أجابوا بال، وبالنسبة للحالة االجتماعية  3.33%

 للذين أجابوا %1.66،وبنسبة (ة)للزوجُت مطلقة والرعاية االجتماعية اجليدة غَت موجودة يف بلد الزوج 

جيدة  (ة)بال، وعليو فإف الفئة الغالبة يف الفئة حالتها االجتماعية العائلية مستقرة، والرعاية يف بلد الزوج 

ومستقرة كانت سبباً يف إقباذلا على الزواج وبادلقابل تنقص من الفئة جبزء قليل حالتهم االجتماعية 
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العائلية مستقرة كذلك لكنهم ال يبحثوف عن الرعاية وإمنا يُقبلوف على الزواج ادلختلط، ويفسروف الرعاية 

االجتماعية اجلزائرية بأهنا جيدة وموجودة تساعدىم على الزواج ادلختلط من حيث تقبل الزوجة الرعاية 

ادلوجودة على أي مستوى كانت ادلهم ىو االستقرار يف الزواج ادلختلط، كما أف العائالت ادلتزوجة زواجاً 

سبب يف إقباذلا  (ة)سلتلطاً وتعيش انفصاال بدوف طالؽ تصرح أف الرعاية ادلوجودة واجليدة يف بلد الزوج 

على الزواج ادلختلط، ورغم انفصاذلا فهي ترى أف الرعاية اجليدة واخلدمات متوفرة يف بلد الزوجُت 

واالنفصاؿ ال يعٍت اإلقداـ على الزواج ادلختلط يف نظرىم، يفسروف ذلك بالغياب ألسباب قد يًتاجع  

الزوجاف ويرجعاف من جديد ومازالوا ىم يتفقوف على الطالؽ وردبا رُبقَّق الشروط وُتصَلح األمور، يف 

حُت تصرح الفئة ادلبحوثة من العينة اليت مثلت جزءا قليال بطالقها على عدـ وجود الرعاية وبالتارل 

الطالؽ وصل العائلة ادلبنية على الزواج ادلختلط وىذا حسب تصرحيات ادلبحوثُت من العينة، وعليو فإف 

ىناؾ عالقة تأثَت بُت احلالة االجتماعية العائلية والرعاية االجتماعية اجليدة يف البلد للزوجُت معاً تنعكس 

على الناحية االستقرارية وىي السبب يف اإلقباؿ على الزواج ادلختلط ىي خالؿ توفَت احلاجيات وتقدًن 

اخلدمات وبالتارل االستقالؿ وعدمو تعكسو الرعاية االجتماعية بصورة احلالة االجتماعية إما استقراراً  أو 

انفصاالً بدوف طالؽ أو انفصاؿ مع طالؽ، وىذه التفسَتات دوماً ناذبة عن إجابة وتصرحيات ادلبحوثُت 

. من العينة
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 .يبين العالقة بين العمل في الشركات االستثمارية بالعقد والمهنة: (69)جدول رقم 
 العمل في الشركات        

              بعقد استثماري  
               
     المهنة

المج أحياناً  اإلجابة اإلجابة
 موع

 النسبة

 ك
 نعم

% 
 ك
 ال

% 
 ك
 ال

 % ك %

 % 10 06 % 00 00 % 8.33 05 % 1.66 01 متقاعد

 % 05 03 % 00 00 % 5 03 % 0 0 بطال

 % 11.66 07 % 00 00 % 11.66 07 % 0 0 حالقة

 %11.66 07 % 00 00 % 10 06 %  1.66 01 طبيب

 % 15 09 % 00 00 %13.33 08 %  1.66 01 ممرض

 % 3.33 02 % 00 00 % 3.33 02 % 0 0 مدير شركة

 % 13.33 08 % 00 00 % 13.33 08 % 0 0 محاسب

 % 06.66 04 % 00 00 % 5 03 % 1.66 01 أستاذ

 % 08.33 05 % 00 00 % 6.66 04 % 1.66 01 مستثمر

 % 15 09 % 00 00 % 13.33 08 % 1.66 01 حارس

 % 100 60 % 00 00 %90 54 % 10 06 المجموع

من خالؿ اجلدوؿ نالحظ أف العاملُت يف الشركات االستثمارية ومهنتهم جعلتهم يقبلوف على الزواج 

 %13.33 للذين أجابوا بال، وبالنسبة للحراس بنسبة %13.33اجلزائري بالنسبة للعاملُت شلرضوف بنسبة 

 %11.66 أجابوا بال، وبالنسبة للحالقات بنسبة %13.33اجمليبُت بال، وبالنسبة للمحاسبُت بنسبة 

اجمليبُت بال،  %8.33 اجمليبُت بال، وبالنسبة للمتقاعدين بنسبة %10اجمليبات بال، وبالنسبة لألطباء بنسبة 

، وبالنسبة %5 اجمليبُت بال، وبالنسبة للبطالُت واألساتذة نفس النسبة أي %6.66وبالنسبة للمستثمرين 

 اجمليبُت بال، وتبقى اإلجابة بنعم يف الشركات سبباً يف اإلقباؿ على الزواج %3.33دلدراء الشركة بنسبة 
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ادلختلط حسب مهنهم بعقود متفق عليها من طرؼ الشركاء بالنسبة للبقية من العينة على اختالؼ 

 %1.66بنفس النسبة، أي  (أطباء، شلرضوف، زلاسبوف، أساتذة، مستثمروف وحراس ومتقاعدوف)مهنهم 

شلا يعكس طبيعة العمل واالتفاؽ، وعليو فإف العقد بالشراكة حسب غالبية الفئة من ادلبحوثُت ليس سبباً 

يف إقباذلم على الزواج ادلختلط ورليئهم إذل العمل كاف قبل وبعد الزواج حسب تصرحيات اجمليبُت ، فيما 

تصرح الفئة من العاملُت باعتبار العقد سبباً يف الشراكة والزواج ىذا حسب نظرىم لتسهيل اإلقامة 

واحلصوؿ على العمل مباشرة بعد الزواج ادلختلط وقبلو و اإلبقاء على الزواج ادلختلط تتعدد ادلهن و 

بقبوؿ شروط االستثمار واالتفاقية العلمية، ادلهم أنو بعد مدة من العمل والشراكة قد تتغَت األمور 

والعقود، بل وحىت ادلهنة، وباعتبار ادلهنة سبباً مع العقد يف الزواج غَت منفي من طرؼ الفئة القليلة من 

العينة فإف السبب راجع بالنسبة ذلم لبنود االتفاقية قصَتة أو طويلة، شلددة أو منتهية، بل حسب رأيهم 

ادلهم إقباذلم على الزواج قد ديدد ويبحث عن عمل جديد، وقد يتطور يف عملو وىذا ربققاً بالزواج 

ادلختلط وتكوف أسرة ذلا من احلقوؽ يف البلد ادلقيمة بو كبقية أفرادىا من احلقوؽ شريطة عدـ اإلخالؿ 

 .بأمن الدولة ادلقيم هبا وىذا حسب تصرحيات أفراد العينة
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 :ـ حساب المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري لفرضيات الدراسة 6

يبين الحد األدنى والحد األعلى لفروقات الفرضيات األربعة من حيث : (70)جدول رقم 
( 03: ادللحق رقم).االنحراف المتوسط و

 
 

Total 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Mean 1,42 1,50 1,42 1,38 1,93 1,97 1,67 1,67 1,83 1,92 1,72 1,73 

Varia
nce 

0,247 0,254 0,247 0,240 0,063 0,168 0,226 0,565 0,141 0,078 0,206 0,199 

 
 

Total 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Mean 1,95 1,98 1,97 1,30 1,50 1,97 1,93 2,00 2,00 1,88 1,93 2,00 

Varia
nce 

0,048 0,017 0,033 0,214 0,254 0,033 0,063 0,000 0,169 0,105 0,063 0,000 

Total 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Mean 2,00 1,90 2,00 1,85 1,62 1,82 2,00 1,97 1,95 1,97 1,95 1,93 

Varia
nce 

0,000 0,092 0,000 0,130 0,478 0,152 0,000 0,033 0,048 0,033 0,048 0,063 

 يبين الحد األعلى والحد األدنى والفرق والمتوسط واالنحراف: (71)الجدول رقم -

 (03: ادللحق رقم)

Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
Variance 

1,00 2,00 1,4292 ,476330 ,2270 

1,00 2,14 1,7929 ,268780 ,0720 

1,13 2,13 1,9500 ,206100 ,0420 

1,40 2,10 1,9100 ,163330 ,0270 

1 2 1,42 ,4970 ,2470 

1 2 1,50 ,5040 ,2540 

 : نالحظ من اجلدوؿ أف ادلتوسط احلسايب  واالضلراؼ ادلعياري بالنسبة إذل السؤاؿ

q1 =1.42  1.42 متوسطو 

q2 =1.50 واالضلراؼ ادلعياري لػػػ q1= 0.49 والػػػػ  q2= 0.50  
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 يتضح أف الفرؽ  بُتq1 و   q20.08=  قليل جدا 

                   القيم متقاربة جدا0.07: وفرؽ االضلراؼ

                   القيم متقاربة جدا0.07: وفروؽ التغَتات

ال توجد قيم دالة على التغَت والوحدات متجانسة : القيم متجانسة

 .q7 ىلإ q3يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري من : (72)الجدول رقم -
 (03: ادللحق رقم)

q 
Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation Variance 

q3 1 2 1,42 ,4970 ,2470 

q4 1 2 1,38 ,4900 ,2400 

q5 1 2 1,93 ,2520 ,0630 

q6 1 3 1,97 ,4100 ,1680 

q7 1 2 1,67 ,4750 ,2260 

: نالحظ من اجلدوؿ أعاله أف ادلتوسط احلسايب و االضلراؼ ادلعياري بالنسبة لػ 

q3=        1.42        

q4=        1.38        

1.93               q5= 

q6=       1.97        

q7=    1.67        

q8=     1.67        
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q9=    1.83         

 q8  و q7  و q9   و  q5:   نالحظ أف ىناؾ   تساٍو يف القيم  ادلتوقعة لػػػػ 

 q4   و   q3 وتقاربا بُت       q10    و   q6وتقاربا  بُت

 q6   و   q4واختالفا كبَتا بُت  

 .q10لى  إq3 يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري من: (73)الجدول رقم -

 (03: ادللحق رقم)

 :نالحظ من اجلدوؿ أف االضلراؼ ادلعياري كالتارل 

q3=         0.497 

q4=        0.490 

0.252        q5= 

q6=       0.410 

q7=       0.475 

q Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

q3 1 2 1,42 0,497 0,247 

q4 1 2 1,38 0,490 0,240 

q5 1 2 1,93 0,252 0,063 

q6 1 3 1,97 0,410 0,168 

q7 1 2 1,67 0,475 0,226 

q8 1 3 1,67 0,752 0,565 

q9 1 2 1,83 0,376 0,141 

q10 1 2 1,92 0,279 0,078 
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q8=      0.752 

 q9=      0.376 

q10=      0.274 

 q4و  q3   ومتقاربة بُت     q8   و   q7من النتائج نالحظ أف القيم متساوية بُت    

 q10    و    q5ومتقاربة بُت   

 وعليو فإف القيم متقاربة وال يوجد قيم دالة على التغَت الكبَت  q3    وq5وىناؾ اختالؼ كبَت بُت     
. وبالتارل فالوحدات متجانسة

 (03: ادللحق رقم) .q10لى إ q3يبين فروقات الفرضيات من  (:74)الجدول رقم  -

m Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
Variance 

m1 1,00 2,00 1,4292 0,47633 0,227 

m2 1,00 2,14 1,7929 0,26878 0,072 

m3 1,13 2,13 1,9500 0,20610 0,042 

m4 1,40 2,10 1,9100 0,16333 0,027 

q1 1 2 1,42 0,497 0,247 

q2 1 2 1,50 0,504 0,254 

q3 1 2 1,42 0,497 0,247 

q4 1 2 1,38 0,490 0,240 

q5 1 2 1,93 0,252 0,063 

q6 1 3 1,97 0,410 0,168 

q7 1 2 1,67 0,475 0,226 

q8 1 3 1,67 0,752 0,565 

q9 1 2 1,83 0,376 0,141 

q10 1 2 1,92 0,279 0,078 

 :نالحظ من اجلدوؿ أف الفروقات كالتارل 

q3=         0.247 
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q4=        0.240 

0.063        q5= 

q6=       0.168 

q7=       0.226 

q8=       0.565 

 q9=      0.141 

q10=      0.078 

 وأعلى قيمة عند q4 إذل  q3من النتائج السابقة نالحظ أف ىناؾ اختالفا يف الفروقات من  

q8.وبالتارل ىناؾ اختالؼ وال يوجد ذبانس .

 (03: ادللحق رقم) .يبين المتوسط الحسابي للفرضيات األربعة: (75)الجدول رقم -

m N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
Variance 

m1 60 1,00 2,00 1,4292 0,47633 0,227 

m2 60 1,00 2,14 1,7929 0,26878 0,072 

m3 60 1,13 2,13 1,9500 0,20610 0,042 

m4 60 1,40 2,10 1,9100 0,16333 0,027 

 
 0.47633  والفرؽ m1= 1.4292نالحظ من اجلدوؿ أعاله  أف ادلتوسط احلسايب للفرضية  

 .0.227واالضلراؼ 
 واالضلراؼ  0.2687 والفرؽ m2=1.7929( 2)فإف ادلتوسط احلسايب للفرضية  (2)أما الفرضية 
0.072. 
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   0.163333  والفرؽ  m3=  1.9500(3)فإف ادلتوسط احلسايب للفرضية    (3)أما الفرضية 
 0.027واالضلراؼ 

 فإف ادلتوسط احلسايب للفرضية m1, m2, m3, m4وعليو فإف ادلتوسطات للفرضيات األربع * 
الثالثة ىو األعلى  ويليو ادلتوسط احلسايب للفرضية الرابعة، مث ادلتوسط احلسايب للفرضية الثانية ،مث يليو 

 .ادلتوسط احلسايب للفرضية األوذل
أما االضلراؼ ادلعياري للفرضية األوذل ىو األعلى، مث يليو االضلراؼ ادلعياري للفرضية الثانية، ويليو *

 .االضلراؼ ادلعياري للفرضية  الثالثة، مث الفرضية الرابعة أقل قيمة
مث الثالثة مث   (2)يليو الفرضية  (1)أما بالنسبة للفروقات فإف أعلى  فرؽ نالحظو يف الفرضية *

 .الرابعة

 (03: ادللحق رقم) .q19إلى  q11يبين قيم المتوسط الحسابي من : (76)الجدول رقم -
q Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

q11 1 2 1,72 0,454 0,206 

q12 1 2 1,73 0,446 0,199 

q13 1 2 1,95 0,220 0,048 

q14 1 2 1,98 0,129 0,017 

q15 1 2 1,97 0,181 0,033 

q16 1 2 1,30 0,462 0,214 

q17 1 2 1,50 0,504 0,254 

q18 1 2 1,97 0,181 0,033 

q19 1 2 1,93 0,252 0,063 

 :نالحظ من اجلدوؿ أف ادلتوسط احلسايب كالتارل 
q11=         1.72                      

q12=        1.73            

1.95                   q13= 

q14=       1.98             
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q15=       1.97            

q16=       1.30            

 q17=      1.83            

q18=       1.97            

q19=        1.93           

    q15 تليها  q16  وعند q14من النتائج  نالحظ أف أعلى  قيمة للمتوسط احلسايب عند 

 .   متقاربافq11 و   q12   يليها q19  مث q13 متساوياف مث  q18و  

 q14 وأدىن قيمة عند   q17يليها 

. ومنو فإف القيم ادلتوسطة للمتغَتات سلتلفة وليست متجانسة

 (03: ادللحق رقم) .q19إلى   q11يبين قيم الفروقات من : (77)الجدول رقم -

q Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

q11 1 2 1,72 0,454 0,206 

q12 1 2 1,73 0,446 0,199 

q13 1 2 1,95 0,220 0,048 

q14 1 2 1,98 0,129 0,017 

q15 1 2 1,97 0,181 0,033 

q16 1 2 1,30 0,462 0,214 

q17 1 2 1,50 0,504 0,254 

q18 1 2 1,97 0,181 0,033 

q19 1 2 1,93 0,252 0,063 

 :نالحظ من اجلدوؿ أف الفروقات و االضلراؼ ادلعياري للقيم كالتارل 

q11=         0.454 
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q12=        0.446 

0.220         q13= 

q14=       0.129 

q15=       0.181 

q16=       0.462 

 q17=      0.504 

q18=       0.181 

q19=        0,252 

 وىي متقاربة، مث q12  و q16 ، q11 تليها q17 من النتائج نالحظ أف أعلى قيمة للفرؽ عند 

 .q14 وأدىن قيمة عند q19 متساوية، مث q18 وq15  وىي بعيدة، q13تليها  

.  نالحظ أف قيم الفروقات  سلتلفة وىي بذلك غَت متجانسة

 :نالحظ من جدوؿ أف االضلراؼ ادلعياري  للقيم كالتارل 

q11=         0.206       

q12=        0.199       



 عرض وتحليل البيانات والنتائج:                                                     الفصل الخامس

 

181 
 

0.48                  q13= 

q14=         0.017       

q15=        0.033        

q16=       0.214        

 q17=      0.254        

q18=       0.033        

q19=        0.063        

 وىي متقاربة، مث q17 ،q16  تليها q13من النتائج نالحظ أعلى قيمة لالضلراؼ ادلعياري عند  

 .q14متساوياف مث أدىن قيمة عند  q18  وq19  ،q15   مث q12تليها  

. وعليو فإف قيم االضلراؼ ادلعياري غَت متجانسة
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 (03: ادللحق رقم) .q19 إلى q11 يبين قيم المتوسط الحسابي من :(78)الجدول رقم-

q Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

q11 1 2 1,72 0,454 0,206 

q12 1 2 1,73 0,446 0,199 

q13 1 2 1,95 0,220 0,048 

q14 1 2 1,98 0,129 0,017 

q15 1 2 1,97 0,181 0,033 

q16 1 2 1,30 0,462 0,214 

q17 1 2 1,50 0,504 0,254 

q18 1 2 1,97 0,181 0,033 

q19 1 2 1,93 0,252 0,063 

 :نالحظ من اجلدوؿ أف ادلتوسط احلسايب للقيم كالتارل 

q20=         1.97        

q21=        1.95         

1.93                q22= 

q23=        2.00        

q24=       1.88         

q25=       1.88         

 q26=      1.93         

q27=       2.00        

q28=        2.00        
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  q20  وأعلى قيمة  عند q25 من النتائج نالحظ أف القيم متقاربة وىي تًتاوح  بُت أدىن قيمة عند 

 .  وىي متساويةq28 و q27 و q21و

 (03: ادللحق رقم) .q28إلى  q20 يبين فروقات القيم من :(79)جدول رقم 

q Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

q20 1 2 1,97 0,181 0,033 

q21 1 2 1,95 0,220 0,048 

q22 1 2 1,93 0,252 0,063 

q23 2 2 2,00 0,000 0,000 

q24 1 3 2,00 0,412 0,169 

q25 1 2 1,88 0,324 0,105 

q26 1 2 1,93 0,252 0,063 

q27 2 2 2,00 0,000 0,000 

q28 2 2 2,00 0,000 0,000 

: نالحظ من اجلدوؿ أف الفروقات كالتارل 

q20=         0.181 

q21=        0.220 

0.252        q22= 

q23=      0.000 

q24=       0.412 

q25=       0.324 

 q26=      0.252 
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q27=       0.000 

q28=        0.000 

 و q26 مث تليها q20  و q25 تليها q24 من النتائج نالحظ  أف قيم الفروقات أعلى قيمة عند 

q22 أدىن قيمة وىي معدومة عند ،q23، q27،.q28 وعليو فإف القيم متباعدة وىي غَت   

 .متجانسة

 (03: ادللحق رقم). q28إلى  q20 يبين قيم االنحراف المعياري من :(80)الجدول رقم 

q Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

q20 1 2 1,97 0,181 0,033 

q21 1 2 1,95 0,220 0,048 

q22 1 2 1,93 0,252 0,063 

q23 2 2 2,00 0,000 0,000 

q24 1 3 2,00 0,412 0,169 

q25 1 2 1,88 0,324 0,105 

q26 1 2 1,93 0,252 0,063 

q27 2 2 2,00 0,000 0,000 

q28 2 2 2,00 0,000 0,000 

: نالحظ من اجلدوؿ أف االضلراؼ ادلعياري كالتارل 

q20=         0.033            

q21=        0.048              

0.063                      q22=  

q23=       0.000               
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q24=       0.169               

q25=       0.105             

 q26=      0.063             

q27=       0.000             

q28=       0.000             

 و q22  مث  q21 مث  q25 تليها q24من النتائج نالحظ أف  أعلى قيمة لالضلراؼ  ادلعياري عند 

q26 متساوياف مث q21 مث  q20 وأدىن قيمة   معدومة عند   q23 ،q27و q28. 

. القيم غَت متجانسة

  (03: ادللحق رقم)  .q36إلى  q29  يبين قيم المتوسط الحسابي من:(81)الجدول رقم -

q Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

q29 1 2 1,90 0,303 0,092 

q30 2 2 2,00 0,000 0,000 

q31 1 2 1,85 0,360 0,130 

q32 1 3 1,62 0,691 0,478 

q33 1 2 1,82 0,390 0,152 

q34 2 2 2,00 0,000 0,000 

q35 1 2 1,97 0,181 0,033 

q36 1 2 1,95 0,220 0,048 

Valid N 
(listwise)      

 :نالحظ من اجلدوؿ األعلى أف ادلتوسط احلسايب  كالتارل 

 q29=        1.90                
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q30=        2.00                

1.85                       q31=  

q32=       1.62                 

q33=        1.82                

q34=       2.00                

 q35=      1.97                

q36=       1.95               

 أدىن  q31 وq35  q33ىي متساوية مث تليها q34   وq30من النتائج نالحظ أعلى قيمة عند  
 . القيم متقاربةq32قيمة عند  

 (03: ادللحق رقم) .q36 إلى q29يبين قيم الفروقات من : (82)الجدول رقم 

q Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

q29 1 2 1,90 0,303 0,092 

q30 2 2 2,00 0,000 0,000 

q31 1 2 1,85 0,360 0,130 

q32 1 3 1,62 0,691 0,478 

q33 1 2 1,82 0,390 0,152 

q34 2 2 2,00 0,000 0,000 

q35 1 2 1,97 0,181 0,033 

q36 1 2 1,95 0,220 0,048 

:  نالحظ من اجلدوؿ األعلى قيم الفروقات كالتارل

q29=        0.303            

q30=        0.000            



 عرض وتحليل البيانات والنتائج:                                                     الفصل الخامس

 

187 
 

0.360                   q31= 

q32=        0.691           

q33=       0.390           

q34=         0.000          

 q35=         0.181         

q36=        0.220         

 مث  q36 مث q29  مث تليها q31 وq33 مث اليها q32من النتائج نالحظ أف أعلى قيمة  عند 
q35 وأدىن قيمة  معدومة عند q30و q34. 

 (03: ادللحق رقم) .q36إلى  q29يبين قيم االنحراف المعياري للقيم من : (83)الجدول رقم 

q Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

q29 1 2 1,90 0,303 ,0.092 

q30 2 2 2,00 0,000 0,000 

q31 1 2 1,85 0,360 0,130 

q32 1 3 1,62 0,691 0,478 

q33 1 2 1,82 0,390 0,152 

q34 2 2 2,00 0,000 0,000 

q35 1 2 1,97 0,181 0,033 

q36 1 2 1,95 0,220 0,048 

Valid N 
(listwise)      

 نالحظ من اجلدوؿ األعلى قيم االضلراؼ ادلعياري

q29=        0.029 

q30=         0.00 
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0.130       q31= 

q32=      0.478 

q33=       0.152 

q34=       0.000 

 q35=      0.033 

q36=      0.048 

   q35  وq36 مث q29 مث  q31 مث q33  تليها q32من النتائج نالحظ أف أعلى قيمة  عند 
 .q34   و q30وأدىن قيمة عند 

  يبين قيم فروقات المتوسطات واالنحراف المعياري للفرضيات :(84)الجدول رقم 

m1و m2 و m3و m4 . (03: ادللحق رقم) 

m N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
Variance 

m1 60 1,00 2,00 1,4292 0,47633 0,227 

m2 60 1,00 2,14 1,7929 0,26878 0,072 

m3 60 1,13 2,13 1,9500 0,20610 0,042 

m4 60 1,40 2,10 1,9100 0,16333 0,027 

 والفرؽ 1.4292(=1)اف ادلتوسط احلسايب للفرضية :نالحظ من اجلدوؿ األعلى

 0.227:واالضلراؼ 0.47633:

 1.7929(= 2)متوسط احلسايب للفرضية 

 0.26878: الفرؽ
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 0.072= االضلراؼ ادلعياري 

 1.9500(= 3)ادلتوسط احلسايب للفرضية 

 0.20610= الفرؽ 

 0.0423= االضلراؼ ادلعياري

 1.9100(= 4)ادلتوسط احلسايب للفرضية 

 0.16333= الفرؽ

 0.027= االضلراؼ ادلعياري 

 (4)، (3)، (2): دراسة المتوسط للفرضيات

 (.2)مث  (4)تليها  (3) أعلى قيمة عند الفرضية :المتوسط الحسابي

 (.4)مث  (3)مث  (2)أعلى قيمة عند الفرضية : الفروق

(. 4)مث  (3)مث  (2) أعلى قيمة عند :االنحراف المعياري
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: نتـائج الدراسـة : ثانيـا

: طبيعة مجتمع البحث-1

: لقد أفصحت مناقشة اخلصائص العامة جملتمع البحث عن النتائج التالية

تبُت أف فئة اإلناث من ادلبحوثُت من الفئة الغالبة مقارنة مع فئة الذكور، حيث يقدر عددىن  -

 % 66.33، أي بنسبة (زوجة) أنثى 40بػ 

أف غالبية الفئة من ادلبحوثُت ادلقبلُت على الزواج ادلختلط دبدينة غرداية متزوجوف من اجلنسية  -

 .% 71.66 مبحوث، أي بنسبة 43العربية، حيث قدر عددىم بػ 

 طفل 2 إذل 0]أف غالبية الفئة من ادلبحوثُت ادلقبلُت على الزواج ادلختلط عدد أبنائهم من سنة  -

 .% 60 أي بنسبة ،36بلغ عددىم  [

، 38 سنوات بعدد 4 سنة إذل 2 أف غالبية الفئة من ادلبحوثُت دلدة زواجهم زواجاً سلتلطاً من -

 .% 63.33أي بنسبة 

أف غالبية الفئة من ادلبحوثُت ادلقبلُت على الزواج ادلختلط بغرداية يقيموف باجلزائر بعدد قدر بػ  -

 .% 70، أي بنسبة 42

، أي 40أف غالبية الفئة من ادلبحوثُت ادلتزوجُت زواجاً سلتلطاً حالتهم االجتماعية مستقرة بعدد  -

 .% 66.66بنسبة 

 %35 حالة، أي بنسبة 21أف غالبية الفئة من العينة يقيموف بوالية غرداية دبدينة ادلنيعة بعدد  -

 %30 حالة، أي بنسبة 18مقارنة مع مقر الوالية بعدد 
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أف أعداد عينة الدراسة ينقسموف بعدد متقارب على حسب الوالية والدائرة وفقا للًتقيم  -

 واجملموع بعدد ،% 30، أي بنسبة 18الوالية غرداية بعدد : اإلداري لغرداية وذلك دبا يلي

، أي 42يعدد  (برياف، القرارة، غرداية، ادلنيعة، متليلي، النومَتات، الضاية، زلفانة)الدوائر 

 .%70بنسبة 

 .% 45، أي بنسبة 45أف غالبية الفئة من العينة للمبحوثُت يدينوف الديانة اإلسالمية بعدد  -

، أي بنسبة 17أف العينة ادلتبقية من ادلقبلُت على الزواج ادلختلط بالنسبة الغَت عربية بعدد  -

28.33 % .

: نتائج الفرضية األولى-2

بعد ربليل اجلداوؿ ادلتعلقة بالفرضية األوذل واليت مفادىا أف الظروؼ االقتصادية اليت يعيشها 

: اجلزائري سبب يف إقبالو على الزواج ادلختلط اتضح لنا من خالؿ النتائج ادلتحصل عليها مايلي

 للذين %58.33أف عدـ امتالؾ مسكن سبب يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط بنسبة  -

 . للذين أجابوا بال%41.66أجابوا بنعم، أي ما يفوؽ نصف العينة، وبنسبة 

 باجلزائر، %50أف تكاليف الزواج باجلزائر سبب يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط بنسبة  -

 ال يعتربوف تكاليف الزواج سبباً يف إقباذلم %50أي نصف العينة بادلئة وبادلقابل نفس النسبة 

 .على الزواج ادلختلط وهبذا تساوى يف العينة النصف بالنصف
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أف عدـ احلصوؿ على منصب عمل سبب يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط بنسبة  -

 للذين 41.66 للذين أجابوا بنعم، أي ما ديثل أكثر من نصف العينة، وبنسبة 58.33%

 .أجابوا بال

بالنسبة دلستوى الدخل ادلتدين سببا يف إقباؿ اجلزائريُت بوالية غرداية على الزواج ادلختلط بنسبة  -

.  للذين أجابوا بال%38.33 للذين أجابوا بنعم، وبنسبة 61.66%

شلا سبق وبالنسبة للظروؼ االقتصادية اليت يعيشها اجلزائري ادلقبل على الزواج ادلختلط من مدينة 

غرداية وادلتمثلة حسب تصريح أفراد العينة بعدـ امتالؾ السكن وتكاليف الزواج، وعدـ احلصوؿ على 

منصب عمل، تدين مستوى الدخل للفرد جعلتو يقبل على الزواج ادلختلط، فالصعوبة يف إجياد مسكن 

ادلتصل بشبكة صرؼ )خاص وادلعاناة من غالء أسعار الكراء وعدـ القدرة على شراء ادلسكن احلضاري 

 (إخل...ادلياه، شبكة ادلياه الصاحلة للشرب، الكهرباء والغاز، وتواجد ادلسكن بالقرب من ادلرافق العامة

سبباً يف إقباذلم على الزواج ادلختلط، ذلك أهنم يروف أف األزواج والزوجات الغَت جزائريات يشًتطن 

الغَت جزائريُت  (ت)ادلسكن احلضاري وال ادلسكن اخلاص كما تشًتطو الزوجات اجلزائريات، وأف األزواج 

، ىذا (...ادلهر، ادلالبس، ذبهيز البيت)ال يشًتطن شروطا خاصة معينة لتكوين أسرة من تكاليف الزواج 

من جهة نصف الفئة من ادلبحوثُت وبادلقابل الفئة ادلكملة ذلا اليت ال تعترب تكاليف الزواج باجلزائر 

باجلنوب خصوصاً مكلفة وعللت ذلك بأنو جيب أف تكوف مصاريف الزواج ادلختلط أكرب تكلفة وتبذيراً 

تكاليف )خبالؼ ادلصاريف يف اجلنوب، وىذا ما يبُت لنا تباينا بُت أفراد العينة من حيث ىذا العنصر 

بالرغم من أهنا من نفس اجملتمع وذلك راجع إذل الطبقة االقتصادية اليت تتمتع هبا وأما دلستواىا  (الزواج
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االقتصادي اجليد من حيث امتالكها العقارات ومرافق الكراء، أي لديها مداخيل متعددة أو لقدرهتا على 

ادلصاريف التكلفية اليت تراىا فئة من العينة مرتفعة، معللة ذلك بتعسَت شروط الزواج من طرؼ األزواج 

ادلختلطُت غَت متطلبة ألهنم يرغبوف يف تكوين أسرة وال يراعوف ادلقاـ بقدر ما يهدفوف إذل ربقيق الزواج 

. ادلختلط من وراء أسرة سلتلطة

وبالنسبة لعدـ حصوؿ اجلزائري على منصب عمل يف اجلنوب اعتربه سبباً يف إقبالو على الزواج 

من غَت اجلنسيات اجلزائرية وخاصة اجلنسيات غَت العربية توظف  (ت)ادلختلط باعتبار أف األزواج 

باجلزائر يف اجلنوب مثل ما صرح بو األفراد من العينة من حيث مهنتهم بغرداية العمل يف شركة الغاز 

مصنع الطماطم ومصنع )والشراكة يف العمل يف ادلستثمرات الفالحية واإلنتاجية  (واد نومر)والبًتوؿ 

دبدينة ادلنيعة، كما أف الفرد الغَت جزائري يعمل أي عمل يوفر لو مدخوالً يؤمن لو معيشتو  (توزيع ادلياه

ويرفع من مستواه الطبقي اجتماعياً، خبالؼ بعض األفراد اجلزائريُت باجلنوب فبعض األعماؿ ال يقبلوا 

. القياـ هبا مثل احلمالة، واحلفر، بينما الزوج السوري وادلصري يقبل بالعمل يف أي مكاف

والدخل ادلتدين للفرد اجلزائري باجلنوب بغرداية جعلو يقبل على الزواج ادلختلط يف نظره وذلك 

بالتزوج من أفراد غَت جزائريُت ذلم مدخوالً جيداً مثل الطبيبات الكوبيات والعاملُت بالشركات وذلك 

جبمع مداخيلهم إذل بعضها البعض وربسُت مستواىم االقتصادي وتوفَت متطلبات األسرة، فادلورد ادلارل 

اجليد لدى األزواج حيقق التوافق ادلادي من حيث ادلوارد واالحتياجات ولو جبزء من األجزاء، فاإلقباؿ 

على الزواج ادلختلط يف نظر الفرد اجلزائري دبدينة غرداية يقلل من أثار األزمة االقتصادية وحيسن من 

ادلستوى االقتصادي واالجتماعي بإضافة ما ديلكو الفرد الغَت جزائري من أمواؿ إذل ما ديلكو اجلزائري عن 
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طريق تكوين أسرة سلتلطة بواسطتها يلتحق بالطبقة االجتماعية ولو كانت متوسطة وحيقق االستقاللية 

االقتصادية اليت ربقق االستقالؿ الشخصي ادلشًتؾ بُت الزوجُت بواسطة آلية الزواج ادلختلط وربقيق 

التوافق العضوي األسري والوظيفي ادلادي يف جزء من أجزائو وبالتارل فإف ظروؼ ادلعيشة االقتصادية 

للفرد اجلزائري الغرداوي سبباً يف إقباذلا على الزواج ادلختلط باستثناء التباين يف رأيهم تكاليف متطلبات 

الزواج بالنصف من العينة، وىذا ال ينفي االعتبارية وإمنا يدؿ على وجود التصريح باعتبار التكاليف سبباً 

. من بقية العينة وادلكملة للمئة بادلئة

: نتائج الفرضية الثانية-3

بعد ربليل اجلداوؿ ادلتعلقة بالفرضية الثانية نتوقع أف ادلوروث االجتماعي والبسيكوسومسايت 

: ادلنتشر بُت اجلزائريُت سبباً يف إقباذلم على الزواج ادلختلط من خالؿ النتائج ادلتحصل عليها مايلي

أف زلاولة التخلص من الزواج القبلي باجملتمع اجلزائري ليست سبباً يف إقباذلم على الزواج ادلختلط  -

 .%76.66بنسبة 

 .كما صلد أف زلاولة التخلص من الزواج العائلي -

ومن نتائج زلاولة التخلص من العادات والتقاليد السائدة يف الزواج باجلزائر سبباً يف إقباؿ اجلزائريُت  -

 . بنعم%33.33للذين أجابوا بال، وبنسبة  %66.66على الزواج ادلختلط بنسبة 

وبالنسبة حملاولة التخلص من قيود األسرة ادلمتدة سبباً يف إقباؿ الفرد اجلزائري بغرداية على الزواج  -

 %33.33 للذين أجابوا بنعم، أي نصف العينة نصف ادلئة بادلئة، وبنسبة %50ادلختلط بنسبة 

 . بأحياناً %16.66بال، وبنسبة 
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وفيما يتعلق بالبحث عن اجلماؿ والتغيَت سبباً يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط بنسبة  -

 . للذين أجابوا بنعم%16.66للذين أجابوا بال، وبنسبة  83.33%

وصلد أف تقليد بعض األزواج الذين تزوجوا زواجاً سلتلطاً سبباً يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج  -

 . للذين أجابوا بنعم%08.33 للذين أجابوا بال، وبنسبة %95.06ادلختلط بنسبة 

وبالنسبة حملاولة البحث عن االستقرار النفسي سبباً يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط بنسبة  -

 . للذين أجابوا بنعم%28.33 للذين أجابوا بال، وبنسبة 71.66%

فيما نالحظ أف ادلعانات من أحد األمراض النفسية سبباً يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط  -

 . للذين أجابوا بنعم%3.33 للذين أجابوا بال، وبنسبة %98.60بنسبة 

وبالنسبة لإلصابة بأحد األمراض ادلزمنة سبباً يف جعل اجلزائريُت يقبلوف على الزواج ادلختلط بنسبة  -

 .للذين أجابوا بنعم %05 للذين أجابوا بال، وبنسبة 95%

 %98.33أما مرض الزوجة والرغبة يف التعدد سبباً جعل اجلزائري يقبل على الزواج ادلختلط بنسبة  -

 . بنعم%1.66للذين أجابوا بال، وبنسبة 

وبالنسبة لإلصابة بأحد األمراض التناسلية سبباً يف إقباؿ اجلزائري على الزواج ادلختلط بنسبة  -

 .للذين أجابوا بنعم %3.33للذين أجابوا بال، وبنسبة  96.66%

 للذين أجابوا %70كما أف اعتبار كرب السن سبباً يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط بنسبة  -

 . بال%30بنعم وبنسبة 
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وبالنسبة للفشل يف الزواج باجلزائر عدة مرات جعل اجلزائري يقبل على الزواج ادلختلط بنسبة  -

. أجابوا بنعم %3.33 للذين أجابوا بال، وبنسبة 90%

بناًء على ما سبق من النتائج فإف زلاولة التخلص من الزواج القبلي باجملتمع اجلزائري ليست سبباً 

يف إقباؿ اجلزائريُت باجلنوب الغرداوي على الزواج ادلختلط، شلا ينفي عدـ اعتبار الزواج القبلي سبباً يف 

إقباذلم على الزواج ادلختلط وأنو حسب تصرحيات ادلبحوثُت ديكنهم البقاء بدوف زواج حىت يزوؿ غضب 

اآلباء أو بإمكاهنم الزواج من عائلة أخرى، وبعد مرور مدة من الزمن يقتنع اآلباء هبذا الزواج سواًء كاف 

سلتلطاً أو جزائرياً، وكذلك بالنسبة حملاولة التخلص من الزواج العائلي فإف ادلبحوثُت يصرحوف بعدـ اعتبار 

التخلص من الزواج العائلي سبباً يف إقباذلم على الزواج ادلختلط، ذلك أهنم يريدوف الزواج ادلختلط 

بتكوين أسر بإقناعهم الشخصية وربقيقاً ألىداؼ يروف أف الزواج العائلي ال حيققها وبادلقابل ال رباوؿ 

التخلص منو ألنو حىت وإف تزوج زواجاً سلتلطاً فإف يريد أف يبقى متصالً بعائلتو ادلمتدة ولو كانت عائلة 

غَت راضية عن ىذا الزواج، وأف البقية من ادلبحوثُت يصرحوف كذلك باعتبار الزواج القبلي العائلي سبباً 

يف إقباذلم على الزواج ادلختلط لكن ليس بتأثَت كبَت وإمنا من أجل التخلص من مساوئ الزواج العائلي دلا 

ينجم عنو من عداوة بُت العائالت ولظهور بعض األمراض يف األوالد وللتحرر من ضغوطات العائلة 

والقبلية باخلروج كليا عنها باإلقباؿ على الزواج ادلختلط وتكوين أسر سلتلطة تؤدي وظيفتها آليا وعضويا 

وإصلاب أوالد يف وسط رلتمع جزائري قريب من العائلة  (العائلة ادلختلطة فقط)على مستواىا احمللي 

. وبعيد الزواج هبا
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وفيما خيص زلاولة التخلص من العادات والتقاليد السائدة يف اجملتمع اجلزائري ال يعتربوهنا سبباً 

يف إقباذلم على الزواج ادلختلط، ذلك أهنم حىت وإف تزوجوا زواجاً سلتلطاً ال يعٍت حسب تصرحيهم 

االنعزالية والعيش دبعزؿ عن اجملتمع األكرب الكلي الذي تنشأ فيو األزواج والزوجات وأهنم ال يستطيعوف 

االنسالخ من تقاليدىم وعاداهتم اجلزائرية حىت وإف تزوجوا زواجاً سلتلطاً، وكيف ديكن ذلم ربقيق 

ووظيفتهم وتقمص األدوار وادلراكز والعيش باجلنوب الغرداوي بالتخلص من العادات والتقاليد السائدة 

واليت تفرض على األسرة سواًء كانت جزائرية أو غَت جزائرية مبادئها ورمزىا ومعانيها ولو يف ادلناسبات 

والفرد يف نظرىم ال بد لو أف يتفاعل ويتكيف مع احمليط االجتماعي حىت ُيكوف عالقات أسرية وينتج 

؟ يأبناء ىم نتاج أفعاذلم انعكاس لتنشئة مستمدة من العادات والتقاليد االجتماعية باجلنوب الغرداو

أما زلاولة التخلص من قيود األسرة ادلمتدة باإلقباؿ على الزواج ادلختلط من طرؼ اجلزائري 

باجلنوب بغرداية فإف ىناؾ تساٍو يف الرأي بُت أفراد الفئة من العينة، فهناؾ من اعترب التخلص من قيود 

األسرة ادلمتدة وادليل إذل تكوين أسرة نواة سبباً يف إقبالو على الزواج ادلختلط راجعاً إذل زلاولة ربقيق 

االستقاللية الشخصية األسرية والتخلص من ضغوطات األسرة ادلمتدة ومسؤولياهتا الكبَتة وتكوين أسرة 

سلتلطة نواة ذلا، أىدافها اخلاصة هبا بعيداً عن األسرة ادلمتدة وبالنسبة للذين يروف ويعتربوف أف التخلص 

من قيود األسرة ادلمتدة بالزواج ادلختلط وتكوين أسرة نواة سبباً يف إقباذلم على الزواج من بقية العينة، أي 

فإهنم يُرجعوف ذلك إذل أف األسرة ادلمتدة تساعدىم على الزواج " بادلئة"ما يكمل الفئة من ادلبحوثُت 

سواًء زللياً، داخلياً أو زواجاً سلتلطاً وإف كاف بعد رفض يف البداية وقناعة بعد اإلقباؿ عليو بأف األسرة 

ادلمتدة اجلزائرية تفرض وجودىا على الفرد باجلنوب حىت وإف كنت يف أسرة نواة، ذلك أف رلتمع اجلنوب 
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رغم سخطو وعدـ تقبلو للزواج ادلختلط إال أف األسرة ادلمتدة وخاصة الوالدة واألخوة ال يًتكوف أبناءىم 

دبعزؿ تاـ عنهم، وىم وإف كانوا داخليا غَت راضُت عن الزواج ادلختلط فخارجيا ال ُيظهروف العداوة 

ألبنائهم وإف أظهروىا فعامل الزمن جيعلهم يتنازلوف عن غضبهم وكربيائهم وخاصة بعد إصلاب األحفاد، 

شلا يفسر أف أصحاب الرأي باعتبارىم عدـ التخلص من قيود األسرة ادلمتدة وادليل إذل أسرة نواة ليس 

سبباً يف إقباذلم على الزواج ادلختلط أنو بإمكاهنم العيش مع أسرىم ادلمتدة بزوجات وأزواج غَت جزائريُت 

دبعٌت اجلد، اجلدة، األخواؿ  (األب، األـ، األخوة واألخوات)وقناعتهم الشخصية دبرضاة ألسرىم ادلمتدة 

. واخلاالت

وبالنسبة لإلصابة بأحد األمراض ادلزمنة سبباً يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط فهذا ىو 

األخر يُعترب سبباً جيعلهم يُقبلوف على الزواج ادلختلط بتصريح من غالبية الفئة من العينة والذين اعتربوه 

ادلرض ادلزمن واإلصابة بو وتفهم طبيعة  (ة)سبباً يف إقباذلم على الزواج ادلختلط وذلك بتقبل األزواج 

ادلصاب ومساعدتو شلا جيعلو يقبل على الزواج ادلختلط، يف حُت أف الفئة اليت نفت السبب عللت ذلك 

. بعدـ تقبل اآلخر من غَت اجلنسية اجلزائرية إلصابتها بادلرض ادلزمن

وفيما خيص مرض الزوجة والرغبة يف التعدد سبباً يف إقباؿ اجلزائريُت باجلنوب بغرداية على الزواج 

ادلختلط فقد نفت ىذا السبب ىو اآلخر من طرؼ غالبية العينة، وعللوا ذلك بإمكانية التعدد يف اجلزائر 

ولو واحدة وإف كانت بالفاربة فقط، أما اللذين اعتربوه سبباً يف إقباذلم على الزواج ادلختلط فقد أرجعوا 

ذلك إذل عدـ قبوؿ ادلرأة اجلزائرية للتعدد والزواج وإف عرفت بذلك تطلب الطالؽ ىذا ما جعلهم يقبلوف 

. على الزواج ادلختلط
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: نتائج الفرضية الثالثة-4

بعد ربليلنا للجداوؿ ادلتعلقة بالفرضية الثالثة واليت مفادىا أف التواصل االجتماعي بُت اجملتمعات 

: سبباً يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط من خالؿ النتائج ادلتوصل إليها مايلي

أف السفر إذل إحدى الدوؿ للعالج سبباً يف إقباؿ اجلزائري على الزواج ادلختلط بوالية غرداية بنسبة  -

 . للذين أجابوا بنعم%6.66 للذين أجابوا بال، وبنسبة 93.33%

 %96.66وبالنسبة للسفر يف زيارة عائلية سبباً يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط بنسبة  -

 . للذين أجابوا بنعم%3.33للذين أجابوا بال، وبنسبة 

 %95نالحظ أف الذىاب يف رحلة سياحية سبب يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط بنسبة  -

 .للذين أجابوا بنعم %5للذين أجابوا بال، وبنسبة 

 %93.33إف السفر ألداء فريضة دينية سبب يف إقباؿ اجلزائري على الزواج ادلختلط سبباً بنسبة  -

 . للذين أجابوا بنعم%6.66للذين أجابوا بال، وبنسبة 

وبالنسبة دلشاىدة إحدى القنوات التلفزيونية سبباً يف إقباؿ اجلزائري بوالية غرداية على الزواج  -

 . بنعم%00 للذين أجابوا بال، وبنسبة %100ادلختلط بنسبة 

 91.66إف ادلشاركة يف إحدى ادلواقع اإللكًتونية سبباً يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط بنسبة  -

 .للذين أجابوا بنعم %8.33للذين أجابوا بال، وبنسبة 

إف اإلطالع على إحدى الصحف سبباً يف إقباؿ اجلزائري بوالية غرداية على الزواج ادلختلط بنسبة  -

 . للذين أجابوا بنعم%11.66للذين أجابوا بال وبنسبة  88.33%
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بالنسبة للزيارة إلحدى الدوؿ إلكماؿ الدراسة سبباً يف إقباؿ اجلزائري على الزواج ادلختلط بنسبة  -

. للذين أجابوا بنعم %6.66للذين أجابوا بال، وبنسبة  93.33%

وبناًء على ما سبق فإف السفر إذل إحدى الدوؿ للعالج ليس سبباً يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج  -

ادلختلط، وىذا بتصريح من غالبية أفراد العينة من ادلبحوثُت وأهنم ال يتزوجوف بأزواج سلتلطة إذا كانوا 

مرضى وأف ظروؼ ادلريض حسب رأيهم ال ذبعلو يقبل على الزواج زواجاً سلتلطاً ُيكوف أسرة إال بعد 

شفائو، يف حُت أف الذين صرحوا بأف السفر كاف سبباً يف إقباذلم على الزواج ادلختلط من والية 

غرداية ذلك ألف الظروؼ ادلساعدة للعالج ال تناسبهم شلا جعل السفر سبباً يف الزواج ادلختلط 

خاصة وأف الزواج ادلختلط يوفر العوامل ادلساعدة على طريقة السفر والراحة للعالج، وأف الزواج 

ادلختلط يراعي ظروؼ سفر ادلريض شلا جيعلو يتقبل سفره بل السفر معو، وىذا ما حدث فعالً يف 

مدينة متليلي عند سفر إحدى الفتيات للعالج من أجل زرع رجلها االصطناعية إال أف ىذا ادلثل 

تصريح جزائي ضعيف إذا ما قورف بالفئة الغالبة مع الفئة ال َتعترب السفر للعالج سبباً يف اإلقباؿ 

على الزواج ادلختلطػ، وتبقى داللة الضعف أو اجلزء أو القلة من العينة معربة إحصائيا من حيث 

الفروقات وتباين وذبانس من حيث صفات مفردات رلتمع البحث للمتزوجُت اجلزائريُت زواجاً 

. سلتلطاً بوالية غرداية

أما يف ما خيص مشاىدة القنوات التليفزيونية سبباً يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط بوالية  -

غرداية فإهنا مرفوضة ومنفية بنسبة كاملة ما يدؿ أف اإلقباؿ على الزواج ادلختلط بوالية غرداية ليس 

. لو تأثَت وال يعترب عامالً مهماً يف اإلقباؿ على الزواج ادلختلط وىذا حسب تصريح أفراد العينة
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كما أف ادلشاركة يف ادلواقع اإللكًتونية ليست سبباً يف إقباؿ الفرد اجلزائري الغرداوي على الزواج  -

ادلختلط وكيف ذلم أف يبنوا عالقات زواجية، خاصة وأهنا سلتلطة حسب نظرىم على ادلواقع 

اإللكًتونية واالفًتاضية وتكوين أسر سلتلطة يتطلب ادلشاىدة بالواقع وليس باالفًتاض، يف حُت أف 

ىناؾ عينة قليلة اعتربت أف ادلواقع اإللكًتونية سبب يف اإلقباؿ على الزواج ادلختلط وقد أرجعت 

عصر العودلة واالنفتاح والتغَت االجتماعي وبإمكاهنا اعتبار ادلواقع اإللكًتونية سبباً يف :ذلك إذل

اإلقباؿ على الزواج ادلختلط من حيث ادلشاىدة واالتصاؿ والتواصل واالتفاؽ وااللتقاء بالزواج 

ادلختلط، والعادل يف نظرىم اليـو عبارة عن قرية يف شبكة إلكًتونية يستطيعوف بواسطة ادلواقع ربقيق 

. الزواج ادلختلط وتكوين ُأسر عجزوا عن تكوينها دبدينة غرداية باجلنوب الصحراوي

وأف االطالع على أحد الصحف ليس سبباً يف إقباؿ اجلزائري على الزواج ادلختلط دبدينة غرداية  -

وال يعتربونو عامالً يف جعلهم يُقبلوف على الزواج ادلختلط وتكوين أسرة شلتدة، وىذا يعٍت النفي، يف 

حُت ىناؾ من اعتربه سبباً بنسبة الواحد بادلئة تقريباً، شلا يدؿ على أف أفراد اجملتمع الغرداوي 

يصرحوف على عدـ إقباذلم على الزواج ادلختلط عن طريق الصحف، وبالنسبة للمقبلُت عليو 

بواسطتها فهم يعللوف ذلك دبا تنشره الصحف من ذكر دلواصفات وشروط ذبعل اجلزائري باجلنوب 

الصحراوي جيد نفسو من ورائها، وبتحقيق الزواج ادلختلط وتكوين أسرة شلتدة وىذا بتعبَت قليل إذا 

ما قارناه نسبياً مع الفئة الغالبة اليت تنفي اعتبار الصحف سبباً يف إقباذلا على الزواج ادلختلط والقلة 

. ال تعٍت اإلمهاؿ وال النفي التاـ، أما النفي األكرب راجع لتصريح غالبية الفئة من ادلبحوثُت بذلك
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وبالنسبة للزيارة إلحدى الدوؿ من أجل إكماؿ الدراسة كانت سبباً يف إقباؿ اجلزائريُت على  -

الزواج ادلختلط نُِفي ىذا السبب من طرؼ غالبية ادلبحوثُت، وعللوا ذلك بأنو بإمكاهنم الدراسة يف 

البلد اآلخر وال داعي للزواج ادلختلط، وأف الذىاب للدراسة يعٍت يف نظرىم التفرغ للبحث وادلعرفة  

وليس لإلقباؿ على الزواج ادلختلط، وبادلقابل أنو بإمكاهنم الزواج باجلزائر والذىاب إذل إكماؿ 

الدراسة والعودة بعد انتهاء ادلدة الزمنية احملددة للدراسة يف البلد األخر، وأف الفئة اليت صرحت 

باعتبار إكماؿ الدراسة سبباً يف إقباذلا على الزواج ادلختلط أرجعت ذلك إذل زلاولة االستقرار 

وتكوين أسرة سلتلطة زواجاً، ويف نفس الوقت إكماؿ الدراسة شلا يساعده اآلخر بتوفَت الفرص 

األكرب وادلساعدة يف البلد األخر على البحث وادلتابعة واالكتشاؼ من طرؼ الزوج أو الزوجة، 

ىدؼ الوصوؿ إذل أعلى مراتب يف العلم وادلعرفة وادلستوى :  ادلختلط حيقق ىدفُتجفبالزوا

الدراسي يف بلد يؤىلو أكثر ويتكوف يف ظل ظروؼ جيدة خاصة إذا كانت أسرتو حباجتو، واذلدؼ 

 .الثاين تكوين أسرة إلصلاب أوالد يف سن مبكرة
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: نتائج الفرضية الرابعة-5

بعد ربليل اجلداوؿ ادلتعلقة بالفرضية الرابعة تتوقع أف التغَتات يف التوجهات األيديولوجية 

. والسياسية بُت اجملتمعات سبباً يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط بوالية غرداية

، (خارج اجلزائر)ذبعل اجلزائريُت يقبلوف على الزواج ادلختلط  (الزوج ة)أف احلرية التعددية يف بلد  -

 . للذين أجابوا بنعم%00 للذين أجابوا بال، وبنسبة %0.00وبنسبة 

سبباً يف اإلقباؿ على الزواج ادلختلط بنسبة  (ة)انضماـ اجلزائريُت إذل أحد األحزاب يف بلد الزوج  -

 .%00 للذين أجابوا بنعم وأحياناً %0.00 للذين أجابوا بال، وبنسبة 100%

وبالنسبة للعمل يف إحدى الشركات االستثمارية بعقد عمل سبباً يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج  -

 . للذين أجابوا بنعم%10 للذين أجابوا بال، وبنسبة %90ادلختلط بنسبة 

 للذين أجابوا %85إف البحث عن اجلنسية سبباً يف إقباؿ اجلزائري على الزواج ادلختلط بنسبة  -

 . للذين أجابوا بنعم%15بال، وبنسبة 

 %10.60على الزواج ادلختلط بنسبة  (ة)اذلجرة بسبب احلرب سبباً يف اإلقباؿ يف بلد الزوج  -

 . بنعم%0.00للذين أجابوا بال، وبنسبة 

أف الرعاية االجتماعية اجليدة سبباً يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط بوالية غرداية بنسبة  -

 . بأحيانا% 11.66 بال، ونسبة %38.33 للذين أجابوا بنعم، وبنسبة 50%

جعلت اجلزائري باجلنوب يقبل على الزواج ادلختلط   (ة)بالنسبة لإلقامة دلدة معينة يف بلد الزوج  -

 . للذين أجابوا بنعم%18.33 للذين أجابوا بال، وبنسبة %81.66بنسبة 
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 للذين %100تطبيق أحد البنود التفاقية ما سبباً يف إقباؿ اجلزائري على الزواج ادلختلط بنسبة  -

 . للذين أجابوا بنعم%00.00أجابوا بال، وبنسبة 

إف مبدأ ادلساواة والتحرر للمرأة والرجل سبباً يف إقباؿ اجلزائري على الزواج ادلختلط بنسبة  -

 . للذين أجابوا بنعم%3.33 للذين أجابوا بال، وبنسبة 96.66%

أف االستيطاف يف بلد الزوجة بسبب أزمة سياسية جعلت اجلزائري يقبل على الزواج ادلختلط بنسبة  -

.  للذين أجابوا بنعم%8 للذين أجابوا بال، وبنسبة 95%

ليس سبباً يف إقباؿ اجلزائري على  (ة)إف اعتبار احلرية االعتقادية والتعددية الدينية يف بلد الزوج 

الزواج ادلختلط، ذلك أنو حسب رأيهم يعتنقوف اإلسالـ واإلسالـ ال يرفض ادلذاىب األخرى، وادلسيحية 

دين مساوي، كما أف الزواج ادلختلط ال يعٍت التخلي عن الدين اإلسالمي، بل زلاولة اقناع الزوجات 

الكتابيات بالدين اإلسالمي والدخوؿ إليو ولو بعد الزواج، كما أف التعددية الدينية موجودة يف مدينة 

غرداية حسب رأي ادلصرحُت ادلبحوثُت، فهناؾ الطائفة اإلباظية وادلالكية ووجود الكنيسة بأعتق مكاف 

بوالية غرداية ال يعٍت النفي للحرية االعتقادية، بل أف الكنيسة وتواجد اآلباء البيض دليل على احلرية 

االعتقادية بوالية غرداية واإلقباؿ على الزواج ادلختلط حىت ولو كاف من غَت اجلنسية العربية ال يعٍت عدـ 

اعتناؽ اإلسالـ، بل ادلرجعية الدينية تعود إذل قناعة األزواج وأيديولوجياهتم اخلاصة واحلريات اخلاصة يف 

. االعتقاد بالنسبة للمصرحُت من أفراد العينة تعٍت احلرية التعددية الدينية

كما أف ىناؾ نفي ادلئة بادلئة باعتبار االنضماـ إذل األحزاب سبباً يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج 

ادلختلط ويعتربوف اجلزائر حسب تصرحياهتم ىي الدولة اليت أعطت احلق يف االنضماـ لألحزاب بكل 
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الطرؽ وبشىت ادلبادئ والتوجهات وبذلك فإف اإلقباؿ على الزواج ادلختلط من طرؼ الغرادويُت حسب 

نظرىم بعيد عن السياسة احلزبية واجلماعات، بل ىم يريدوف تكوين أسر سلتلطة ربقق ذلم االستقرار 

. االجتماعي فقط

وبالنسبة للعمل يف إحدى الشركات االستثمارية بعقد ليس سبباً ىو األخر يف إقباؿ اجلزائريُت 

على الزواج ادلختلط إال جبزء قليل، ويعللوف ذلك السبب إذل كوف األزواج يعملوف معهم ضمن إطار 

عملي وفق عقد ال بد أف يكوف الزوجة أو الزوج شريكا فيو، وبالتارل من أجل ضماف اجلزائري دلمتلكاتو 

ال بد من وجودىا كعنصر فعاؿ  (ة)وأموالو ال بد عليو من أف يُقبل على الزواج ادلختلط أو ألف الزوج 

متفاعل معو يف الشركة، بالتارل العقد من أجل العمل كاف سبباً يف اإلقباؿ على الزواج ادلختلط 

. للمحافظة على استمرارية العمل والشراكة بُت الطرفُت وبالتارل ربقيق ادلصاحل الفردية واجلماعية

باعتبار البحث عن اجلنسية ليس سبباً يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط ألهنم حسب 

بعد   دبجرد عقد الزواج ادلختلط حىت وإف كافةرأيهم بإمكاهنم احلصوؿ على اجلنسية ادلزدوجة أو ادلؤقت

مدة زمنية، فيما تصرح فئة قليلة من ادلبحوثُت باعتبار البحث عن اجلنسية سبباً يف إقباذلا على الزواج 

ادلختلط، ذلك ربقيقاً دلصاحلها وأىدافها من وراء األسرة ادلختلطة وبواسطة الزواج َيسُهل لو الدخوؿ إذل 

. بدوف ضغوطات وبالتارل حيصل االستقرار النفسي واالجتماعي باحلصوؿ على اجلنسية (ة)بلد الزوج 

كما أف اذلجرة بسبب احلرب ليست سبباً ىي األخرى يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط 

. وأف اجلزائر ال تعيش حرباً جعلتهم يتزوجوف زواجاً سلتلطاً وىذا يعٍت النفي من طرؼ كل ادلبحوثُت
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سبباً يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط وىذا ما  (ة)إف الرعاية االجتماعية اجليدة ببلد الزوج 

صرحت بو نصف العينة من ادلبحوثُت، أي بنسبة نصف ادلئة، شلا يدؿ حسب تصرحياهتم أف البلد اآلخر 

إخل، شلا جعلهم يقبلوف على الزواج ...يتميز خبدمات اجتماعية جيدة من حيث الصحة والتعليم والسكن

ادلختلط نظراً ألف أزواجهم أو زوجاهتم يتمتعوف باالستفادة من اخلدمات االجتماعية اجليدة وبالتارل 

لديهم ربقيق دلتطلباهتم، ىذا ما ينعكس على صحة الزوج أو الزوجة ومستواىم التعليمي وبالتارل إشباع 

احلاجات ادلادية وادلعنوية حسب نظرىم، وأما الذين يصرحوف بعدـ اعتبار الرعاية االجتماعية اجليدة يف 

ليست سبباً يف إقباذلم على الزواج ادلختلط، فهم يعتربوف أف الرعاية االجتماعية باجلزائر أو  (ة)بلد الزوج 

من صبيع  (ة)باجلنوب كذلك متوفرة، وبالنسبة لبقية العينة فهم يروف أف الرعاية اجليدة يف بلد الزوج 

نواحيها موجودة وسلتلفة عن الرعاية يف اجلنوب اجلزائري، وىذا التصريح بأحيانا ال يعٍت عدـ األخذ بو 

وال ذباىلو بل ديكن أف يكوف لو دالالتو من حيث الفروقات الفردية أو من حيث التباين والتشتت 

والتجانس ألفراد العينة من والية غرداية ادلقبلُت على الزواج ادلختلط، وال نستطيع أف ضلكم عليو 

. بالتناقض يف الرأي، فالتصريح نسيب لو داللة اجتماعية

جعلت اجلزائري باجلنوب دبدينة غرداية يقبل على الزواج  (ة)وأما اإلقامة دلدة معينة يف بلد الزوج 

ادلختلط بالنفي من طرؼ أغلبية أفراد العينة ألنو حسب تصرحياهتم ديكن للجزائري أف يقيم دلدة ويرجع 

لبلده وبإمكانو الزواج من اجلزائر والذىاب بزوجتو وأوالده إذل البلد اآلخر، وليست اإلقامة دلدة زمنية 

سبباً يف اإلقباؿ على الزواج ادلختلط وبادلقابل فإف البقية من أفراد العينة تصرح باعتبار اإلقامة دلدة معينة 

وحققوا  (ة)سبباً يف اإلقباؿ على الزواج ادلختلط نظراً ألهنم تكيفوا واستقروا ببلد الزوج  (ة)يف بلد الزوج 
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وأنشأوا عالقات اجتماعية يف إطار العمل، شلا جيعل  (الغَت جزائري)نوعاً من التفاعل مع اجملتمع اآلخر 

وتكوين أسرة سلتلطة ربقق لو التوافق  (ة)ادلدة الزمنية تؤثر عليهم وبالتارل اإلقامة يف بلد الزوج 

االجتماعي واالندماج داخل رلتمع إذ واجهو أو زوجاهتم سواًء من اجلنسية العربية أو الغَت عربية، 

وبالرجوع إذل وطنهم ال يكوف لديهم حسب نظرىم انفصاؿ أو اغًتاب ألف التفاعل كاف ضمن األسرة 

. ادلختلطة اليت تكوهنا بالزواج ادلختلط

كما أف تطبيق أحد البنود التفاقية ما بُت بلد الزوج والزوجة ليس سبباً ىو اآلخر إلقباؿ الفرد 

اجلزائري دبدينة غرداية على الزواج ادلختلط وىذا ما يفسر النفي التاـ، ألف غالبية أفراد العينة تنفي السبب 

. مئة بادلئة

وبالنسبة دلبدأ ادلساواة بُت الرجل وادلرأة ليس سبباً يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط 

باجلنوب بوالية غرداية، وذلك أف غالبية الفئة من ادلبحوثُت تصرح نفيو وتبقي النسبة القليلة ادلعربة جبزء 

ضعيف عن اعتبار مبدأ ادلساواة والتحرر سبباً يف إقباذلا على الزواج ادلختلط، ذلك أف غالبية العينة تفسر 

إقباذلا على الزواج ادلختلط من أجل التحرر وادلساواة وإمنا من أجل تكوين أسرة سلتلطة ومتوافقة زواجاً أو 

. على األقل ربقق  لألزواج االستقرار النفسي واالجتماعي يف أمر أو جهة ما مادياً أو معنوياً 

فيما خيص االستيطاف يف بلد الزوجة بسبب التحرر من أزمة سياسية ليس سبباً ىو اآلخر يف 

إقباؿ الفرد اجلزائري باجلنوب على الزواج ادلختلط ألف الزواج ادلختلط واألسرة لوحدىا ال ربل األزمة 

السياسية و ربرر الفرد اجلزائري منها باألسرة موجودة حسب تصرحياهتم، فمن نظاـ اجتماعي سياسي 

ثقايف، واجلزائر دل تعش أزمة سياسية كانت سبباً يف إقباؿ الفرد اجلزائري باجلنوب الغرداوي على الزواج 
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ادلختلط، كما أف االستيطاف ببلد الزوجة والتحرر هبا لوجود األزمة ال يعٍت حسب نظر ادلصرحُت 

باذلروب عنها بالزواج ادلختلط، والفرد اجلزائري باجلنوب ال يهرب من واقع زليطو احمللي إذل زليط أكثر 

حروباً، واالستقرار خارج اجلزائر باإلقباؿ على الزواج ادلختلط والزواج أو الزوجة حسب نظرىم ليسوا 

حباجة إذل اخلروج من اجلزائر، بل الزواج ادلختلط وتكوين أسرة يكوف داخل اجلزائر واإلقامة باجلزائر 

وباجلنوب باخلصوص، أما األفراد الذين اعتربوا األزمة السياسية سبباً يف إقباذلم على الزواج ادلختلط فقد 

صرحوا بذلك العتبار األزمة السوداء اليت عاشتها اجلزائر يف العشرية السوداء ىي اليت جعلتهم يستوطنوف 

يف بلد األزواج والزوجات خارج اجلزائر وأقبلوا على الزواج ادلختلط فعالً حسب تصرحياهتم، إال أهنم بعد 

زواؿ األزمة دبرور سنوات رجعوا مرة ثانية إذل اجلزائر وهبذا فإف النفي مثبت من الطرفُت وإف كانت النفي 

الغالبة عربت عنو من البداية فإف نفي االعتبار للسبب األخَت من الفئة القليلة من العينة يعٍت النفي 

البعدي برجوعها إذل الوطن األـ، أي إذل اجملتمع األصلي والبقاء مع أسرهتا ادلختلطة دبدينة غرداية 

 .باجلنوب اجلزائري
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 :النــتائج العــامـة -6

انطالقا من دراستنا ىذه و اليت حاولنا من خالذلا معرفة أسباب إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط -

 :باجلنوب اجلزائري و بالضبط بوالية غرداية 

من خالؿ ما قمنا بو من اجلانب التطبيقي و ربليلنا للمعطيات و البيانات توصلنا إذل النتائج اجلزئية - 

: ادلتعلقة بكل فرضية و اليت بواسطتها نتوصل إذل النتائج العامة 

حيث توصلنا عن طريق ربليلنا لنتائج الفرضية األوذل أف الظروؼ االقتصادية اليت يعيشها  اجلزائري سببا يف 

إقبالو على الزواج ادلختلط إذل أف عدـ امتالؾ ادلسكن و تكاليف الزواج و عدـ احلصوؿ على منصب عمل 

اجلزائري الغرداوي تعترب سببا يف إقبالو  (ة)و تدين مستوى الدخل للفرد والظروؼ ادلعيشية االقتصادية للزوج 

على الزواج ادلختلط باستثناء التباين يف عنصر تكاليف متطلبات الزواج، و ىذا ال يعٍت عدـ االعتبار بل 

يثبت ذلك من حيث الصعوبة يف توفَت ادلسكن اخلاص و ادلعاناة من حيث غالء أسعار الكراء و الشراء      

ادلدرسة، )وخاصة أف ادلرأة اجلزائرية تشًتط مسكنا حضاريا متوفرا على الشروط  الضرورية من حيث ادلوقع 

ادلرفقات العامة و االتصاؿ بشبكة ادلاء، الغاز، صرؼ ادلياه، األنًتنت و من حيث  (...ادلستشفى، السوؽ

يقبل على الزواج ادلختلط حيث  أف غَت اجلزائري يف (ة)عدـ احلصوؿ على منصب عمل جيعل اجلزائري 

الضاية، : اجلنوب يعمل أي عمل كاحلفر،التنظيف، احلراسة يف الغابات يف ادلناطق اخلارجية عن ادلدينة مثل

  . إخل.....النومَتات، الواد، حاسي الفحل، القرارة 
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و كذلك إقباؿ ادلرأة غَت اجلزائرية العاملة بالزواج برجل جزائري غَت عامل أو عامل مستوى أجره متدٍف ذبمع 

دخلها مع دخلو دلواجهة صعوبة ادلعيشة و زلاولة ربقيق نوع من التوافق الزواجي ولو بشقو  ادلادي شلا ينتج 

عنو االنتقاؿ من العزوبية إذل الزواج و بناء أسرة سلتلطة و التدرج من الطبقة الدنيا إذل الطبقة ادلتوسطة         

والوصوؿ إذل مكانة اجتماعية يف السلم االجتماعي بإصلاب أطفاؿ وبالتارل التفاعل العضوي والوظيفي يف 

. ُأسرىم بتنشئة األبناء وتوفَت متطلباهتم ادلعيشية وربقيق القبوؿ االجتماعي ادلتغَت

 :أما تحليلنا لنتـائج الفرضية الثـانية التي تمحورت حول 

ادلوروث االجتماعي و البسيكوسومسايت ادلنتشر بُت اجلزائريُت سببا يف إقباذلم على الزواج ادلختلط إال أف 

الزواج القبلي والزواج العائلي والتخلص من العادات والتقاليد السائدة يف اجملتمع اجلزائري ليست سببا يف 

إقباذلم على الزواج ادلختلط، ذلك أهنم ال يريدوف االنفصاؿ كلية عن أسرىم والعزلة بل يريدوف االتصاؿ      

والتفاعل االجتماعي باجملتمع اجلزائري، فهم ال يستطيعوف العيش دبعزؿ عن اجملتمع حىت وإف تزوجوا زواجا 

سلتلطا وأبناؤىم ىم نتاج تنشئة مستمدة من اجملتمع بتقاليده وعاداتو السائدة باجلنوب؛ وفيما خيص زلاولة 

التخلص من قيود األسرة ادلمتدة باإلقباؿ على الزواج ادلختلط فإف ىناؾ تساٍو يف التصريح من طرؼ أفراد 

العينة ؛فالذين يعتربونو سببا يصرحوف باإلقباؿ على الزواج ادلختلط من أجل ربقيق االستقالؿ الشخصي 

والتخلص من الضغوطات األسرية لألسرة ومسؤولياهتا بتكوين أسرة النواة ادلختلطة وبادلقابل البقية من أفراد 

العينة ينفوف ىذا السبب وإمكاهنم الزواج زواجا سلتلطا والعيش مع أسرهتم ادلمتدة بقناعتهم الشخصية 

 .ودبرضاة األسرة ادلمتدة
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كما أف البحث عن اجلماؿ و التغَت ال يعترب سببا يف اإلقباؿ على الزواج ادلختلط وتقليد بعض األزواج -

اللذين تزوجوا زواجا سلتلطا ال يعترب سببا يف اإلقباؿ على الزواج ادلختلط، ذلك أف اإلصابة بأحد األمراض 

النفسية سبب يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط ال يعترب سببا ىو اآلخر يف اإلقباؿ على ىذا الزواج 

ادلختلط، وكذلك مرض الزوجة والرغبة يف التعدد ذلك أنو بإمكاف اجلزائري الزواج والتعدد يف اجلزائر بالزواج 

 .الداخلي ولو بالفاربة 

أما زلاولة البحث عن االستقرار النفسي بالزواج ادلختلط كذلك ال يُعد سببا يف اإلقباؿ على ىذا الزواج،     

وبالنسبة لإلصابة بأحد األمراض النفسية كذلك نفى ىو اآلخر وبالنسبة دلرض الزوجة والرغبة يف إقباؿ 

اجلزائريُت على الزواج وخاصة من طرؼ جنس اإلناث ذلك أهنن رباولن التخلص من العنوسة وااللتحاؽ 

بالعمل واإلصلاب وإدراؾ فًتة اخلصوبة ولو يف األخَت، وكذلك بالنسبة للزوج فإنو يرغب يف الزواج ألنو أصبح 

غَت مرغوب فيو بالزواج باجلزائرية نظرا لكرب سنو، وأما الفشل يف الزواج باجلزائرية يف العديد من ادلرات  

واإلقباؿ على الزواج ادلختلط قد نفي نظرا ألف اجلزائري بإمكانو تغيَت الزواج من والية ألخرى، إذ ال يعترب 

 .الفشل سببا يف إقبالو على الزواج ادلختلط 

أما من خالل تحليلنا لنتائج الفرضية الثالثة والتي مفادها أن التواصل االجتماعي بين المجتمعات يُعد 

السفر إذل إحدى الدوؿ للعالج  : سببا في إقبال الجزائريين على الزواج المختلط فتوصلنا إلى أن

والذىاب يف رحلة سياحية والسفر ألداء فريضة احلج ومشاىدة إحدى القنوات التلفزيونية وادلشاركة يف إحدى 

ادلواقع اإللكًتونية واإلطالع على إحدى الصحف والزيارة إلحدى الدوؿ إلكماؿ الدراسة ليس سببا يف 

اإلقباؿ على الزواج ادلختلط؛ ذلك أنو ديكن للجزائريُت السفر للعالج يف الدوؿ اخلارجية، وبعد انتهاء مدة 
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العالج العودة للزواج زواجا جزائريا داخليا، كما أنو بإمكاهنم السفر والتنزه والسياحة دوف اإلقباؿ على ىذا 

الزواج، كما أف أداء فريضة احلج وإكماؿ ادلناسك مث العودة دوف تفكَت يف ىذا النوع من الزواج ومشاىدة 

القنوات التلفزيونية     وادلشاركة يف إحدى ادلواقع اإللكًتونية واإلطالع على الصحف ليس ذلا تأثَت على 

حياهتم لدرجة أهنم يثقوف يف ىذا الزواج عن طريقها زواجا سلتلطا، كما أف الزيارة إلحدى الدوؿ إلكماؿ 

الدراسة ال تعد سببا يف إقباذلم على الزواج ادلختلط، فاجلزائري بعد إكماؿ الدراسة وانتهاء مدة الًتبص 

والبحث، كما أف الذىاب للدراسة يف دولة أخرى يعٍت التفرغ لطلب العلم  وادلعرفة و االكتشاؼ والوصوؿ 

 .إذل اذلدؼ ادلطلوب من السفر للدراسة 

في التوجهات  التغيرات: أما من خالل تحليلنا لنتائج الفرضية الرابعة والتي تمحورت حول 

  :والسياسية بين المجتمعات سببا في إقبال الجزائريين على الزواج المختلط بغرداية اإليديولوجية

والعمل يف  (ة)وانضماـ اجلزائريُت إذل أحد األحزاب يف بلد الزوج (ة)الزوج أف احلرية التعددية يف بلد -

إحدى الشركات االستثمارية بعقد عمل يُعد سببا يف اإلقباؿ على الزواج ادلختلط،كما أف البحث عن 

، كذلك نُفيت من طرؼ ادلبحوثُت        (ة)اجلنسية واذلجرة بسبب احلرب واإلقامة دلدة معينة يف بلد الزوج

وتطبيق أحد بنود االتفاقية ليس سببا يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط، وكذلك يُعد أيضا مبدأ ادلساواة 

سبب أزمة سياسية، فال يعترب سببا يف اإلقباؿ على الزواج  (ة)والتحرر للمرأة والرجل واالستيطاف يف بلد الزوج

موجودة، والدين  (ة)ادلختلط باجلنوب اجلزائري ذلك أف احلرية االعتقادية والتعددية الدينية يف بلد الزوج

اإلسالمي ال يرفض الديانات األخرى، فوجود الكنيسة واآلباء البيض يف مدينة غرداية داللة على التعددية 

الدينية وحرية االعتقاد، وأف االنضماـ إذل األحزاب من طرؼ اجلزائريُت ليس سببا يف إقباذلم على الزواج 
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ادلختلط، ذلك أهنم يرغبوف يف تكوين ُأسر بعيدا عن السياسة احلزبية، وأف اجلزائر لديها تعددية حزبية فهم 

يريدوف تكوين أسر حىت وإف كانت سلتلطة ىدفها ربقيق االستقرار النفسي واالجتماعي وبالتارل يؤدي إذل 

 .التوافق الزواجي من الطرفُت 

و أما العمل يف إحدى الشركات االستثمارية بعقد ليس سببا يف إقباذلم على الزواج ادلختلط، ذلك أف  -

ادلبدأ األساسي ىو احملافظة على ادلمتلكات واألمواؿ وفق العقد وقد ينتهي العقد وتنحل الشراكة وبالتارل 

ال يستمر الزواج يف نظر ادلبحوثُت، أما غرضهم من وراء الزواج ادلختلط ىو تكوين أسر ربافظ على 

ادلصلحة ادلشًتة بُت الزوجُت من حيث اجلانب ادلادي وادلعنوي وليس إهناء عقد الشركة الزواجية باضلالؿ 

 .عقد العمل يف الشركة ادلالية، بل الوصوؿ إذل التوافق الزواجي بشقو ادلادي وادلعنوي وإصلاب أسرة سلتلطة

كما أف اعتبار البحث عن اجلنسية ليس سببا يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط؛ ألنو بإمكاهنم  -

احلصوؿ على اجلنسية ادلزدوجة وادلؤقتة والزواج زواجا سلتلطا واحلصوؿ على اجلنسية دلدة معينة قد توِقع 

أحد الزوجُت يف ضغوطات من طرؼ الدولة ادلقيم فيها، فتصبح األسرة مهددة بعدـ االستقرار النفسي 

واالجتماعي، وأف اذلجرة بسبب احلرب ليست سببا يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط، حيث يوفر 

إخل، وما يقابلها من نفي من طرؼ ...تعليم و صحة و سكن : ذلم اخلدمات االجتماعية اجليدة من

البقية من نصف العينة إذ يعتربوف الرعاية االجتماعية والعناية ومتطلبات احلياة متوفرة بشكل جيد يف 

 .اجلنوب اجلزائري، وىذا ال جيعلهم يتزوجوف زواجا سلتلطا،إذ يعٍت التباين من حيث العينة

نُِفيت من طرؼ اجلزائريُت يف اعتبارىا سببا يف إقباذلم على الزواج ادلختلط،  (ة)واإلقامة يف بلد الزوج -

وبإمكاف اجلزائري الرجوع إذل بلده وإف كاف متزوجا زواجا سلتلطا والعودة بزوجتو وأوالده إذل موطنو 
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وتطبيق أحد بنود االتفاقية ما بُت بلد الزوجُت ال يعترب سببا يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط ونفي 

مبدأ ادلساواة بُت الرجل وادلرأة كسبب يف إقباذلم على مثل ىذا الزواج، وفيما خيص االستيطاف يف بلد 

الزوجة بسبب التحرر من أي أزمة سياسية ليس سببا يف إقباؿ اجلزائريُت على الزواج ادلختلط باجلنوب، 

واجلزائر دل تعش أزمة سياسية تسببت يف إقباذلم على الزواج ادلختلط، فبالزواج ال ربل األزمة بزواجها 

وسياسي وثقايف بكل  أبعاده ومتغَتاتو، والفرد اجلزائري ال يهرب  فهي تعيش ضمن نظاـ اجتماعي

بالزواج ادلختلط من واقعو االجتماعي وبقية األفراد اليت اعتربتو سببا فأرجعت ذلك إذل العشرية السوداء، 

 .وبعد زواؿ األزمة رجعوا إذل اجلزائر بأسرة سلتلطة

االقتراحات والتوصيات - 7 

: فيما يتعلق دبا توصلت إليو الدراسة فإف الباحث يوصي بالتارل

كشفت الدراسة على أف ىناؾ مشكالت اجتماعية تًتتب عن ىذا الزواج ادلختلط سواء  -

:  كانت من جنسية عربية أو غَت عربية تظهر يف

كثرة العوانس يف اجملتمع اجلزائري  -

 .تشرد األطفاؿ يف حاالت الزواج ادلختلط خاصة  اذا كاف العقد عرفيا -

 .الوقوع يف جرائم التزوير والنصب واالحتياؿ -

 . التحايل على النظاـ واذلجرة غَت الشرعية من اجل اإلقامة واجلنسية -

 . ربسُت مستوى ادلعيشة للفرد اجلزائري من ناحية السكن ومناصب العمل -
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زلاولة احلد من ظاىرة الزواج ادلختلط بالتوعية ومعاجلة ادلشاكل الناصبة عن ىذه الظاىرة سواء  -

 .كانت أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية

نشر الثقافة الزوجية بُت األسر اجلزائرية ذلك من خالؿ توحيد اجلهود من طرؼ ادلسؤولُت  -

وأولياء األمور وخفض ادلهور والتوعية بأىداؼ الزواج من حيث العفاؼ والسًت وليس اذلدؼ 

 .وىذا من مقاصد الشريعة اإلسالمية للزواج بوصف اجملتمع اجلزائري رلتمعا مسلما. ادلادي

 .وضع ادلساعدات ادلالية للراغبُت يف الزواج -

إجراء ادلزيد من البحوث والدراسات من أجل احلد من ظاىرة الزواج ادلختلط ومعاجلة ادلشاكل  -

 .الناصبة عنو أمنيا واجتماعيا واقتصاديا

 .سن قوانُت أكثر إجيابية ربمي ىوية األطفاؿ يف حالة التصدع األسري -

 .توفَت القنوات االعالمية واجلمعيات االجتماعية وتنظيم ندوات ترشد عملية الزواج ادلختلط
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الخاتمة 
يعد نظام األسرة ضرورة فطرية تليب حاجة نفسية عميقة يف نفس الفرد كما أهنا تنظيم 

اجتماعي مدين لو دور ىام يف تنشئة الطفولة ادلمتدة امتداداً زمنيا ال يوجد يف غريىا من أنواع احلياة 
ولذلك أعلى اإلسالم األسرة مكانة عالية ونوه هبا تنويها بالغا من حيث نشأهتا وتكوينها ويف العناية 

هبا ورعايتها بعرقياهتا ومعاجلتها دما خيل بالعالقة فيها، فنجده سن أحكاما تدل على أسسها القوية 
وتضمن استقرارىا، لكي تؤدي وظيفتها ادلناطة هبا، كما أحاطها بدرع حصني الرعاية والوقاية 

محايتها من أسباب التفكك والشقاق، وشرع اجملتمعات للزواج مقاصد سامية لتحقيق غايات، فعلى )
سبيل ادلثال ال على احلصر جعل منو وسيلة للعفاف واإلحصان، ومن أىدافو أنو سبب لبقاء النوع 

البشري وىو وسيلة لتحقيق األمومة واألبوة وصناعة األجيال ادلتالحقة لتكوين اجملتمع، كما أنو 
وعدم قيامو يشل االلتزام بنسق الضوابب . يؤسس روابب اجتماعية وقرابيةرحيمية وديثل سكنا واقٍق 

. االجتماعية
فاألسرة يف طبيعتها التقاء طبيعي تؤدي إىل احتاد االستعدات والقدرات الكامنة يف الطبيعة 

البشرية النازعة إىل االجتماع اإلنساين وضرورة استمرارية جلنس البشري وذلذا شكلت اخللية األوىل يف 
البناء االجتماعي دما ينشأ عنها من عالقات اجتماعية معقدة، واعُتِبت أكثر الظواىر االجتماعية 
عمومية وانتشارا  فلقد احتلت مكانة ىامة يف الفكر اإلنساين والدراسات االجتماعية واالىتمام 

باألسرة وخصائصها ومشكالهتا لو جذور ضاربة يف حدود التاريخ البشري وان اختلفت االىتمامات 
حمدداهتم الفكرية وتنوعت تبعا للمنطلقات وادلرتكزات اليت  يتبناىا ادلفكرون والباحثون وطبيعة 

والدينية وااليديولوجية، لكن الظروف ادلعيشية وادلتغريات االقتصادية واالجتماعية اليت مست منظومة 
القيم اجملتمعية جملتمعاتنا العربية يف زيادة االختالط يف اجلامعة، السفر، العمل، والعالقات االجتماعية، 

ويف االختيار للزواج دما يدفع إىل تكوين عالقات عاطفية غري واضحة ادلعاين معتمدة على الرومنسية 
واألفالم البعيدة على الواقع وكذلك القيم األسرية الضاغطة يف ادلظهرية االجتماعية والتقليد واحملاكاة 
اليت مست نسقنا االجتماعي والثقايف والقيمي يف وضع الشروط التعجيزية أمام الشباب من حيث 
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غالء ادلهور، وادلفاخرة يف جهاز العروس، أدى إىل ارتفاع تكاليف الزواج،  وكذا ارتقاء ادلرأة ثقافيا 
وعلميا وفكريا جعلها تفكر يف ظروف أكثر أمنا واستقرارا من الزواج أدى هبا إىل السعي إىل تأمني 

ادلقتضيات ادلادية عن طرق الوظيفة ىذا ما جعل أىلها يتجهون رمو الزواج ادلختلب كما أن ارتقائها 
العلمي يطمح هبا إىل البحث عن مواصفات اجلمال، ادلال، الوظيفة، السكن، ادلستقبل واالنتماء 
االجتماعي من حيث الزواج  إما بنفس العرش أو من األقارب أو من الطبقة ادلوازية هبا والعادات 

التقاليد االجتماعية السائدة تعزز ىذه األسباب وتدعم وجودىا والضغوطات الضاغطة من األسرة أو 
. اجملتمع جعلت الشباب يفكرون يف البدائل عن الزواج العائلي باالجتاه إىل الزواج ادلختلب

ومن خالل التحليل السوسيولوجي الذي قمنا بو بعد حتليل اجلداول توصلنا إىل التأكد من 
أحد اخلصائص اذلامة وىي أن الظروف االقتصادية اليت يعيشها اجلزائري سببا يف اقبالو على الزواج 

ادلختلب، لذلك لتحقيق ادلوازاة مع الفئة االجتماعية ذات الدخل ادلرتفع، إذ أن الظروف االقتصادية 
الصعبة لعدم وجود مسكن مع ارتفاع تكاليف الزواج وعدم وجود منصب يؤثر سلبا على اختيارىم 

الزواجي وحيد من فرصة الزواج من داخل اجلزائر، سواء كانت فتاة شابة أو شاب وحياولون حتقيق نوع 
وبالتايل حتقيق التفاعل العضوي . من التوافق الزواجي واالنتقال من العزوبية إىل تكوين أسر خمتلطة

كما أن حماولة التخلص من ادلوروث االجتماعي .الوظيفي األسري وحتقيق القبول االجتماعي
والبسيكوسومسايت ادلنتشر بني اجلزائريني من حيث الزواج القبلي، الزواج العائلي والتخلص من قيود 
األسرة ادلمتدة والعادات السائدة يف اجملتمع اجلزائري مل يُعتِب سببا يف  اقباذلم على الزواج ادلختلب 
ذلك أهنم حىت وان تزوجوا ىذا الزواج فإهنم ال يريدون االنفصال الكلي عن األسرة ادلمتدة،  وال 

يعيشون مبعزل عن اجملتمع بعاداتو وتقاليده فهم نتاج تنشئة اجتماعية مسَتَمدة من اجملتمع اجلزائري 
باجلنوب، والذين أقبلوا على الزواج ادلختلب ختلصا من قيود األسرة ادلمتدة يريدون حتقيق االستقالل 

الشخصي، والبعد عن ضغوطات األسرة ادلمتدة، وبالنسبة العتبار التواصل االجتماعي بني اجملتمعات 
سببا يف اقبال اجلزائري على الزواج ادلختلب بوسائلو من سفر، مشاىدات قنوات التلفزيون، واالطالع 
عن ادلواقع اإللكًتونية، وسفر إلكمال الدراسة ال تعتِب أسباباً حقيقية من وراء زواجهم، وأما التعددية 
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احلزبية والعمل يف الشركات واذلجرة والبحث عن اإلقامة وادلساواة، والسفر للعالج، والبحث عن 
ماىي إال أسباب روتينية نُِفيت من طرف ادلقبلني على الزواج ادلختلب فهم . اخل...االستقرار النفسي

يسعون إىل تكوين أسرة خمتلطة وحتقيق استقرار يف فًتة معينة، والزواج ادلختلب مسألة مصريية، أما 
إقبال الفتيات على الزواج ادلختلب فهن يريدن التخلص من العنوسة واإلذماب وحتقيق التوافق ولو كان 

نفسيا، ومبا أن اجلزائري يف اجلنوب قد أقبل عليو رغم اعتبار األسباب السابقة الذكر منفية ووجود 
مشكالت نامجة عنو الختالف البيئة والعادات والتقاليد ولو كانت من جنسية عربية، ىذاما جيعلنا 

قبالو عليو، ويبقى إدياننا بأن الظاىرة االجتماعية متعددة إنتساءل عن وجود أسباب أخرى من وراء 
اجلوانب ديكن تناوذلا من زوايا خمتلفة ىذا ما يشجع طلبة آخرين على تناول ادلوضوع من زوايا أخرى 

 .قد تسد الثغرات اليت مل نتمكن من سدىا 



 ملخص الدراسة :

 الفرضيات التالية : على الزواج املختلط إنطالقا من يف هذه الدراسة إىل أسباب إقبال اجلزائرينينتطرق 

 الظروف اإلقتصادية اليت يعيشها اجلزائري تعد سببا يف إقباله على الزواج املختلط.-1

 املنتشر بني اجلزائريني سببا يف إقباهلم على الزواج املختلط. املوروث اإلجتماعي و البسيكوسيمايت-2

 التواصل اإلجتماعي بني اجملتمعات سببا يف إقباهلم على الزواج املختلط.-3

التغريات يف التوجهات اإليديولوجية و السياسية بني اجملتمعات سببا يف إقبال اجلزائريني على الزواج -4
 املختلط.

أسرة )خمتلطة(؛  60بلغ عددهم  ،غرداية على عينة من املتزوجني زواجا خمتلطا كانت الدراسة مبدينة-
وذلك إبتباع املنهج الوصفي التحليلي و استخدام اإلستبيان ابملقابلة كأداة جلمع البياانت للنزول مبوضوع 

كل من   و ابلضبط بوالية غرداية يف ،أسباب إقبال اجلزائريني على الزواج املختلط ابجلنوب اجلزائري
 ) الضاية، زلفانة، براين، متليلي، النومريات، العطف(.بلدايهتا 

من ورائه يسعى املتزوجون ، إن الزواج املختلط من حيث أسبابه و أهدافه و متطلباته و مشاكله األسرية
اإلقامة :*إىل حتقيق التوافق األسري ابجلنوب اجلزائري، وهذا األخري له شروطه ابجلزائر و املتمثلة يف 

 ابجلزائر ملدة معينة حمددة قانونيا .

 *اجلنسية يف بلد الزوج )ة(.

 *إستمارة طبية .

 صور مشسية. 3*

 (.12*شهادة عقد ميالد رقم)

 *شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج.

 *نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .

 *بطاقة اإلقامة أو نسخة من بطاقة الناخب.



  املقيم :غري الطرف األجنيب-

 صور مشسية .3*

 *شهادة الزواج أو عدم إعادة الزواج .

 *شهادة عقد امليالد .

 *نسخة من جواز السفر .

 *شهادة اإليواء.

 *شهادة إعتناق اإلسالم ابلنسبة لغري املسلمني .

 اإلبن املقيم : طرف-

 صور مشسية .3*

 *شهادة عقد امليالد.شهادة العزوبية أو عدم الزواج .

 من بطاقة اإلقامة قيد الصالحية ابلنسبة لألجنيب. * نسخة

  بعد استظهار الرتخيص ابلزواج.ابلقيد يف سجل احلالة املدنية إال *ال ميكن القيام 

اجلزائريني املقبلني على الزواج املختلط إنسيابيا إفرتضناه سواءا كانت إقتصادية متمثلة يف  ألفرادلكما أن   
لزواج، مستوى الدخل املتدين،عدم احلصول على منصب عمل،أو مورواث عدم امتالك املسكن،تكاليف ا

إجتماعيا و بسيكوسومايت منتشرا بني األفراد اجلزائريني و املتضمن يف حماولة التخلص من الزواج القبلي و 
وا الزواج العائلي و قيود األسرة املمتدة ،و البحث عن اجلمال و التغيري و تقليد بعض األزواج الذين تزوج

زواجا خمتلطا ، والبحث عن عن اإلستقرار النفسي و التخلص من بعض األمراض النفسية كالعزلة و 
اإلكتئاب ......إخل.و كذلك األمراض املزمنة مثل العجز الكلوي و مرض الزوجة و الرغبة يف التعدد و  

حد الزوجني و الفشل و كرب السن ألاجلنسي ....كذا اإلصابة أبحد األمراض التناسلية كالعقم و العجز 
يف الزواج ابجلزائر عدة مرات ، وأما التواصل اإلجتماعي بني اجملتمعات و املتمثل يف السفر إلحدى 
الدول للعالج أو السياحة أو الدراسة أو لزايرة األقارب أو ألداء فريضة دينية ابإلضافة إىل املؤثرات 

تدعو إىل هذا و قنوات ط و جمالت وصحف التكنولوجية من مواقع لألنرتنت عارضة للزواج املختل



و كذلك التغريات يف التوجهات اإليديولوجية و السياسية بني اجملتمعات و املتمثلة يف احلرية  ،الزواج
التعددية الدينية و اإلنضمام ألحد األحزاب يف بلد الزوج)ة(، و كذلك العمل يف إحدى الشركات 

بعقد عمل و البحث عن اجلنسية و اإلقامة يف بلد الزوج)ة( ملدة معينة ، إضافة إىل مبادئ  اإلستثمارية
التحرر و املساواة بني الرجل و املرأة ...إخل ، و إيزاء هذه األسباب اليت يتخذها األفراد املقبلني على 

 احلالتني تسعى األسر ففي كال ،هبذه األسبابيف تكوين أسر خمتلطة أو عدم اآلخذ الزواج املختلط سببا 
املختلطة عن طريق الزواج املختلط إىل حتقيق التوافق الزواجي يف إحدى جوانبه النفسي أو املادي أو 
اإلجتماعي و اإلنتقال من العزوبية إىل تكوين أسرة مثلثة األضلع )زوج، زوجة ، أبناء( و حتقيق التفاعل 

فق األسري ابلطالق أو عدم الطالق و ابإلنفصال و التوايظهر عدم العضوي و الوظيفي األسري ، كما 
فق اهروب أحد الزوجني ،و ينعكس هذا على األطفال حبدوث املشاكل األسرية النامجة عن عدم التو 

ابلطالق ، ومن هذه املضار أو املشاكل عدم قيام أحد الزوجني بواجباته حنو األبناء، حرمان األطفال 
األحداث ، عدم اإلندماج اإلجتماعي و العزلة و جنح سري و الوقوع يف من احلنان األبوي ، والتشرد األ

اإلنطواء و عدم التحصيل الدراسي ...إخل ، و وقوع اآلابء يف مشاكل قانونية مثل مشكل اإلقامة، 
اجلنسية .من وراء اإلقبال على الزواج املختلط و اليت قد أشران إليها يف الفرضيات السابقة الذكر،حيث  

ك حتقق للفرضية األوىل و نفي للفرضيات الثالث املفرتضة ، وحتقق لبعض أبعادها بنسب قليلة كان هنا
و فروقات غري متباينة يف الدراسة ، كما أن التحقق و النفي يبقى نسبيا و تبقى الدراسة تشوهبا بعض 

و األبعاد  النقائص ، علما أبن الظاهرة اإلجتماعية متغرية و متعددة اجلوانب و خمتلفة األسباب
 ابختالف خصائص اجملتمع .    

 



LE  RESUME 

Da ce theme on etudie les causes du mariage mixte en Algérie .en prenant comme 

départ les quatres hypothèses suivantes : 

1/ les conditions ‘economiques que vit les algériens ; sont les causes du mariage 

mixte  

2/l’heritagesociopsychologique réparti dans la sociéte’ Algérienne  est la cause de 

l’engagement des algériens au mariage mixte. 

3/les communications sociales entre les sociétes’ sont les causes  de l’engagement 

des algériens au mariage mixte. 

4/les variationidiologiques et politiques dans les sociétés sont les causes de 

l’engagement des algériens au mariage mixte. 

- l étude a été faite a’ la ville de GHARDAiA sur un échantillon de 60 familles des 

couples du mariage mixte ;en suivant le style descriptif et analytique  et en 

utilisant les sondages comme moyen de grouper les informations sur les causes du 

mariage mixte ,dans le sud algerien et exactement dans la wilaya de 

GHARDAYA  dans les communes :  

DAYA .BERIANE.GRARA..ZELFANA.NOMIRATE.METLILI.ELADF……………

…. 

Le mariage mixte les causes ; les buts ;les problèmes familiales ;les algériens vont 

au mariage mixte pour obtenir le concéssus familial au sud algériens. 

Le mariage mixte a ses conditions qui sont : 

*la résidence en algérie d’une dureé indiquée par la loi.-* Hébergement en Algérie 

pendant une certaine période spécifiée par la loi. 

* Nationalité de la paire (s) du pays. 

* Formulaire médical. 

* 3 photographies. 

* Numéro de contrat de certificat de naissance (12). 

* Le certificat ne pas se marier ou de ne pas se remarier. 

* Une copie de la carte d'identité nationale. 

* La carte de séjour ou d'une copie de la carte d'électeur. 

-alparty non-résident étranger: 

* 3 photographies. 

* Certificat ou non le mariage de re-marier. 

* Certificat de naissance lieu. 

* Une copie du passeport. 



* Certificat d'hébergement. 

* Convertir à l'islam pour le certificat non-musulmans. 

-Party Jr. Resident: 

* 3 photographies. 

* Certificat tenu Almilad.chhadh célibat ou ne pas se marier. 

* Une copie de la carte de séjour sous l'autorité d'un étranger. 

* Ne peut pas être fait par l'inscription au registre d'état civil seulement après 

mémoriser la licence de se marier. 

Les algériens qui vont au mariage mixte pou causes économiques telle que : le 

manque de logement ;les dépenses du mariage ; le faible revenu ;le chomage ;ou 

éviter le mariage traditionnel et familial ; les archéiques de la société. ; la 

recherche de la beauté ; le changement ; l’imitation de quelques couples du 

mariage mixte ; la recherche de la stabilité psychologique ;la délivrance des 

maladies psychologiques : l’isolation ;la méloncholie ;  les maladies chroniques ; 

comme l’insuffisance rénale ;le diabète ;  maladie de la première femme ; l’envie 

de la polygamie ; les maladies sexuelles ; la stérilité ; la différence d’age ; échouer 

en mariage plusieurs fois……………….. 

Le contact entre plusieurs societés par les visites d’autres pays pour le 

tourisme ;les études ; les soins ;visiter la famille……..sans oublier l’influence de la 

technologie comme :les sites internet ; les revus ; les journaux ; les chaines tvqui 

proposent a’ ces rencontres. 

-les changements idiologiques et politiques dans le monde  comme la liberté de la 

religion ;l’adération a’ l’un des partis politiques ; le contact dans le travail avec 

les investisseurs etrangés ; l’envie d’ aquérir la nationalité d’un pays ; la liberté et 

l’égalité des sexes. 

En prenant en considération tous les causes qu’on a cité  pour former une famille 

mixte ;etmalgrés tous ces paramètres  qui peuvent étre pris en considération ou 

non peut former la famille mixte  qui se compose de l’epoux;l’epouse ; et les 

enfants. 

Dans la famille mixte formée on peut acquérir les cotés psychique ;économiques et 

sociales. 

Malgrèstous ça on ne peut pas juger la réussite ou l’échec de ce mariage . ; dans le 

cas d’echec de ce mariage  par le divorce ; la séparation ; la fuite de l’un des 

parents  et ce la influe négativement sur les enfants qui sont les victimes de ce 

mariage ( manque d’éducation ;manque d’affection de l’un des parents ou les deux 

en meme temps  ces enfants deviennent triste violent délinquants et ne peuvent 

pas avoir une éducation religieuse  ou culturelles .ces problèmes provoquent des 



problèmes juridiques aux parents a’ savoir le retrait de la nationalité ;la 

résidence……………… 

L es enfants naient du mariage mixte sont différents  des enfants ordinaires  il 

acquèerent  des comportements  très différents  car il n’ont pas choisi ce qu’il ont  

alors que leurs parents ont leurs causes pour ce mariage  d’après les hypothèses 

proposées . 

La premiere hypothèse a été acquise  alors que les deux autres plus ou moins 

proportionnelles . 

L’ etude du mariage mixte reste inachevée et dépend de plusieurs facteurs 

complèx. 
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:   01الملحق رقم 
 (.............) (ة)األخ 

 
. السالم عليكم ورمحة اهلل تعاىل وبركاتو

على تعاونكم الذي سيكون لو كبري األثر يف -   قد اً –يطيب للباحثة أن تتقدم بالشكر اجلزيل 
". أسباب إقبال اجلزائريني على الزواج ادلختلط"إجناز ىذا البحث العلمي عن 

لذا تَأ ل الباحثة بقراءة ىذه االستبانة قراءة  تأنية و ن مت اإلجابة عليها وفقا آلرائكم وواقعكم 
اخلاص، كما أن  سامهتكم يف تعبئة االستبيان يساعد يف إثراء ىذه الدراسة بادلعلو ات اليت سوف 

يف حتقيق اذلدف الذي  ن أجلو قا ت ىذه الدراسة، علما بأن إجابتكم لن -  إن شاء اهلل–تساعد 
. تستخدم إال يف أغراض البحث العلمي فقط

ويف اخلتام أتقدم إليكم خبالص الشكر واال تنان على  ا تبذلونو  ن وقت وجهد لإلجابة على 
. عبارات االستبانة يف سلتلف زلاورىا راجية  ن اهلل تعاىل لكم جزيل ادلثوبة وعظيم األجر

 

 

 زي خدجية :                                                           الطالبة

 

 



1 
 

: البيانات األولية
: ................................. (ة)جنسية الزوج 

:................. .......... الديانة
: ........................... المذهب
: ............................. المهنة

: ....................... مدة الزواج
: ............................. العمر

: ..................... العمل الحالي 
: ................. المستوى التعليمي
: ............... ممان ااقامة  الياً 

: ...................... عدد األبناء
: ............... ممان إقامة األبناء
:   الحالة الزوجية 

بدون خالف : (ة)منفصل ................. (ة)مطلق  ..................... (ة)مستقر
بدون خالف : (ة)منفصل

: الفرضية األولى
: الظروف االقتصادية اليت يعيشها اجلزائري ادلقبل على الزواج ادلختلط

 عدم ا تالك  سكن جعلك تقبل على الزواج ادلختلط؟ (1

      نعم                         ال                 

 تكاليف  تطلبات الزواج جعلتك تقبل على الزواج ادلختلط؟ (2

   نعم                         ال                  

 عدم وجود  نصب تشغل لديك جعلك تقبل على الزواج ادلختلط؟ (3

   نعم                         ال                   
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  ستوى دخلك ادلتدين جعلك تقبل على الزواج ادلختلط؟ (4

   نعم                         ال                   

: الفرضية الثانية
 .ادلوروث االجتماعي والبسيكوسومسايت ادلنتشر بني اجلزائريني ادلقبلني على الزواج ادلختلط

 زلاولة التخلص  ن الزواج القبلي جعلك تُقبل على الزواج ادلختلط؟(1

   نعم                         ال                  

 زلاولة التخلص  ن الزواج العائلي جعلك تقبل على الزواج ادلختلط؟(2

   نعم                         ال                   أحياناً 

 زلاولة التخلص  ن العادات والتقاليد السائدة يف الزواج باجلزائر جعلتك تقبل على الزواج ادلختلط؟(3

   نعم                         ال                   

  زلاولة التخلص  ن قيود األسرة ادلمتدة وادليل إىل تكوين أسرة نواة جعلك تقبل على الزواج ادلختلط؟(4

   نعم                         ال                   أحياناً 

 البحث عن التغيري واجلمال جعلك تقبل على الزواج ادلختلط؟(5

   نعم                         ال                   

 تقليد بعض األزواج الدين تزوجوا زواج سلتلط جعلك تقبل على الزواج ادلختلط؟(6

  نعم                         ال                   أحياناً 

 البحث عن االستقرار النفسي جعلك تقبل على الزواج ادلختلط؟(7

   نعم                         ال                  

  عاناتك  ن أحد األ راض النفسية جعلك تقبل على الزواج ادلختلط؟(8

   نعم                         ال                  

 إصابتك بأحد األ راض ادلز نة جعلك تقبل على الزواج ادلختلط؟(9

   نعم                         ال                  

  رض الزوجة والرغبة يف التعدد جعلك تقبل على الزواج ادلختلط؟ (10
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   نعم                         ال                   

 إصابتك بأحد األ راض التناسلية جعلك تقبل على الزواج ادلختلط؟ (11

   نعم                         ال                  

 كرب سنك جعلك تقبل على الزواج ادلختلط؟ (12

   نعم                         ال                   أحياناً 

 إعادة بناء أسرة  ن جديد جعلك تقبل على الزواج ادلختلط؟ (13

   نعم                         ال                   أحياناً 

 فشلك عدة  رات يف الزواج  ن بلدك جعلك تقبل على الزواج ادلختلط؟ (14

   نعم                         ال                   

 :الفرضية الثالثة

 .التواصل االجتماعي بني رلتمعات ادلقبلني على الزواج ادلختلط

 سفرك إىل إحدى الدول للعالج جعلك تقبل على الزواج ادلختلط؟ (1

   نعم                         ال                  

 رحلتك إىل أحد أقربائك جعلك تقبل على الزواج ادلختلط؟ (2

   نعم                         ال                   

 جعلك تقبل على الزواج ادلختلط؟ (نزىة)ذىابك يف رحلة سياحية  (3

   نعم                         ال                  

 سفرك ألداء فريضة دينية جعلك تقبل على الزواج ادلختلط؟ (4

   نعم                         ال                   

  شاىدتك إلحدى القنوات التليفزيونية جعلك تقبل على الزواج ادلختلط؟ (5

  نعم                         ال                   أحياناً 
 

  شاركتك يف إحدى ادلواقع اإللكرتونية جعلك تقبل على الزواج ادلختلط؟ (6
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   نعم                         ال                   أحياناً 

 إطالعك على إحدى الصحف جعلك تقبل على الزواج ادلختلط؟ (7

   نعم                         ال                  

 زيارة إلحدى الدول إلكمال دراستك جعلتك تقبل على الزواج ادلختلط؟ (8

   نعم                         ال                   أحياناً 

 :الفرضية الرابعة

 .التغريات يف التوجهات األيديولوجية والسياسية بني رلتمعات ادلقبلني على الزواج ادلختلط

 جعلك تقبل على الزواج ادلختلط؟ (ة)حرية التعددية االعتقادية يف بلد الزوج  (1

  نعم                         ال                  

 انضما ك إىل أحد األحزاب جعلك تقبل على الزواج ادلختلط؟ (2

   نعم                         ال                  

 عملك يف الشركات االستثمارية  بعقد أو اتفاقية عمل جعلك تقبل على الزواج ادلختلط؟ (3

  نعم                         ال                  

 اذلجرة بسبب احلرب جعلتك تقبل على الزواج ادلختلط؟ (4

   نعم                         ال                  

 البحث عن اجلنسية جعلتك تقبل على الزواج ادلختلط؟ (5

       نعم                         ال                     أحيانا

 جعلتك تقبل على الزواج ادلختلط؟ (ة)الرعاية االجتماعية اجليدة يف بلد الزوج  (6

   نعم                         ال                   أحياناً 

 جعلتك تقبل على الزواج ادلختلط؟ (ة)إقا تك دلدة طويلة يف بلد الزوج  (7

  نعم                         ال                    
 

 جعلك تقبل على الزواج ادلختلط؟ (ة)تطبيق أحد بنود اتفاقية  ا بني دولتك ودولة الزوج  (8
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   نعم                         ال                   

 جعلك تقبل على الزواج ادلختلط؟ (ة) بادئ ادلساواة والتحرر بني ادلرأة والرجل يف بلد الزوج  (9

    نعم                         ال                   

 بعد التحرر  ن احلرب جعلك تقبل على الزواج ادلختلط؟ (ة)االستيطان يف بلد الزوج  (10

   نعم                         ال                  
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: 02الملحق رقم 
الخريطة اادارية لوالية غرداية 

 
 الخريطة اإلدارية الرقم الدائرة

 1 متليلي

 

 2 المنيعة

 3 بونورة

 4 منصورة

 5 غرداية

 6 ضاية بن ضحوة

 7 زلفانة

 8 بريان

 9 القرارة

 

http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9_%28%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%29&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9_%28%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9%29&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B6%D8%AD%D9%88%D8%A9%D8%8C_%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%B6%D8%AD%D9%88%D8%A9%D8%8C_%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B2%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B2%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
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 SPSS الجداول اال صائية بناء على نتائج نظام 03: الملحق رقم
 

  يبين الحد األدنى والحد األعلى لفروقات الفرضيات األربعة من  يث المتوسط والجدول 

 .االنحراف

 
 

Total 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Mean 1,42 1,50 1,42 1,38 1,93 1,97 1,67 1,67 1,83 1,92 1,72 1,73 

Varia
nce 

0,247 0,254 0,247 0,240 0,063 0,168 0,226 0,565 0,141 0,078 0,206 0,199 

 
 

Total 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Mean 1,95 1,98 1,97 1,30 1,50 1,97 1,93 2,00 2,00 1,88 1,93 2,00 

Varia
nce 

0,048 0,017 0,033 0,214 0,254 0,033 0,063 0,000 0,169 0,105 0,063 0,000 

Total 

N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Mean 2,00 1,90 2,00 1,85 1,62 1,82 2,00 1,97 1,95 1,97 1,95 1,93 

Varia
nce 

0,000 0,092 0,000 0,130 0,478 0,152 0,000 0,033 0,048 0,033 0,048 0,063 

 

 .الجدول يبين الحد األعلى والحد األدنى والفرق والمتوسط واالنحراف
Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

Variance 

1,00 2,00 1,4292 ,476330 ,2270 

1,00 2,14 1,7929 ,268780 ,0720 

1,13 2,13 1,9500 ,206100 ,0420 

1,40 2,10 1,9100 ,163330 ,0270 

1 2 1,42 ,4970 ,2470 

1 2 1,50 ,5040 ,2540 

 .q7 ىلإ q3الجدول يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري من 

q 
Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation Variance 

q3 1 2 1,42 ,4970 ,2470 

q4 1 2 1,38 ,4900 ,2400 

q5 1 2 1,93 ,2520 ,0630 

q6 1 3 1,97 ,4100 ,1680 

q7 1 2 1,67 ,4750 ,2260 
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 .q10لى  إq3 الجدول يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري من
 

 .q10لى إ q3يبين فروقات الفرضيات من  الجدول رقم 

m Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
Variance 

m1 1,00 2,00 1,4292 0,47633 0,227 

m2 1,00 2,14 1,7929 0,26878 0,072 

m3 1,13 2,13 1,9500 0,20610 0,042 

m4 1,40 2,10 1,9100 0,16333 0,027 

q1 1 2 1,42 0,497 0,247 

q2 1 2 1,50 0,504 0,254 

q3 1 2 1,42 0,497 0,247 

q4 1 2 1,38 0,490 0,240 

q5 1 2 1,93 0,252 0,063 

q6 1 3 1,97 0,410 0,168 

q7 1 2 1,67 0,475 0,226 

q8 1 3 1,67 0,752 0,565 

q9 1 2 1,83 0,376 0,141 

q10 1 2 1,92 0,279 0,078 

 

 

q Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

q3 1 2 1,42 0,497 0,247 

q4 1 2 1,38 0,490 0,240 

q5 1 2 1,93 0,252 0,063 

q6 1 3 1,97 0,410 0,168 

q7 1 2 1,67 0,475 0,226 

q8 1 3 1,67 0,752 0,565 

q9 1 2 1,83 0,376 0,141 

q10 1 2 1,92 0,279 0,078 
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 .الجدول يبين المتوسط الحسابي للفرضيات األربعة

m N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
Variance 

m1 60 1,00 2,00 1,4292 0,47633 0,227 

m2 60 1,00 2,14 1,7929 0,26878 0,072 

m3 60 1,13 2,13 1,9500 0,20610 0,042 

m4 60 1,40 2,10 1,9100 0,16333 0,027 

 

 .q19إلى  q11الجدول يبين قيم المتوسط الحسابي من 

q Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

q11 1 2 1,72 0,454 0,206 

q12 1 2 1,73 0,446 0,199 

q13 1 2 1,95 0,220 0,048 

q14 1 2 1,98 0,129 0,017 

q15 1 2 1,97 0,181 0,033 

q16 1 2 1,30 0,462 0,214 

q17 1 2 1,50 0,504 0,254 

q18 1 2 1,97 0,181 0,033 

q19 1 2 1,93 0,252 0,063 

 

  .q19إلى   q11الجدول يبين قيم الفروقات من 

q Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

q11 1 2 1,72 0,454 0,206 

q12 1 2 1,73 0,446 0,199 

q13 1 2 1,95 0,220 0,048 

q14 1 2 1,98 0,129 0,017 

q15 1 2 1,97 0,181 0,033 

q16 1 2 1,30 0,462 0,214 

q17 1 2 1,50 0,504 0,254 

q18 1 2 1,97 0,181 0,033 

q19 1 2 1,93 0,252 0,063 
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 .q19 إلى q11الجدول يبين قيم المتوسط الحسابي من 

q Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

q11 1 2 1,72 0,454 0,206 

q12 1 2 1,73 0,446 0,199 

q13 1 2 1,95 0,220 0,048 

q14 1 2 1,98 0,129 0,017 

q15 1 2 1,97 0,181 0,033 

q16 1 2 1,30 0,462 0,214 

q17 1 2 1,50 0,504 0,254 

q18 1 2 1,97 0,181 0,033 

q19 1 2 1,93 0,252 0,063 

 

 .q28إلى  q20جدول يبين فروقات القيم من 

q Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

q20 1 2 1,97 0,181 0,033 

q21 1 2 1,95 0,220 0,048 

q22 1 2 1,93 0,252 0,063 

q23 2 2 2,00 0,000 0,000 

q24 1 3 2,00 0,412 0,169 

q25 1 2 1,88 0,324 0,105 

q26 1 2 1,93 0,252 0,063 

q27 2 2 2,00 0,000 0,000 

q28 2 2 2,00 0,000 0,000 
 

 .q28إلى  q20الجدول يبين قيم االنحراف المعياري من 

q Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

q20 1 2 1,97 0,181 0,033 

q21 1 2 1,95 0,220 0,048 

q22 1 2 1,93 0,252 0,063 

q23 2 2 2,00 0,000 0,000 

q24 1 3 2,00 0,412 0,169 

q25 1 2 1,88 0,324 0,105 

q26 1 2 1,93 0,252 0,063 

q27 2 2 2,00 0,000 0,000 

q28 2 2 2,00 0,000 0,000 
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   .q36إلى  q29 الجدول يبين قيم المتوسط الحسابي من

q Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

q29 1 2 1,90 0,303 0,092 

q30 2 2 2,00 0,000 0,000 

q31 1 2 1,85 0,360 0,130 

q32 1 3 1,62 0,691 0,478 

q33 1 2 1,82 0,390 0,152 

q34 2 2 2,00 0,000 0,000 

q35 1 2 1,97 0,181 0,033 

q36 1 2 1,95 0,220 0,048 

Valid N 
(listwise)      

 

 .q36 إلى q29الجدول يبين قيم الفروقات من 

q Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

q29 1 2 1,90 0,303 0,092 

q30 2 2 2,00 0,000 0,000 

q31 1 2 1,85 0,360 0,130 

q32 1 3 1,62 0,691 0,478 

q33 1 2 1,82 0,390 0,152 

q34 2 2 2,00 0,000 0,000 

q35 1 2 1,97 0,181 0,033 

q36 1 2 1,95 0,220 0,048 

 

 .q36إلى  q29يبين قيم االنحراف المعياري للقيم من  الجدول رقم 

q Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

q29 1 2 1,90 0,303 ,0.092 

q30 2 2 2,00 0,000 0,000 

q31 1 2 1,85 0,360 0,130 

q32 1 3 1,62 0,691 0,478 

q33 1 2 1,82 0,390 0,152 

q34 2 2 2,00 0,000 0,000 

q35 1 2 1,97 0,181 0,033 

q36 1 2 1,95 0,220 0,048 

Valid N 
(listwise)      
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 و m2 وm1 الجدول يبين قيم فروقات المتوسطات واالنحراف المعياري للفرضيات 

m3و m4 . 

m N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
Variance 

m1 60 1,00 2,00 1,4292 0,47633 0,227 

m2 60 1,00 2,14 1,7929 0,26878 0,072 

m3 60 1,13 2,13 1,9500 0,20610 0,042 

m4 60 1,40 2,10 1,9100 0,16333 0,027 
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