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أ/بلخير طبشي
جامعة ورقلة

يعتبررر اوررزماج هررن نظررم اوررعظم التتهتحي ر اوتررا ت ررتيظ حوررت تماهررل ا تيررتل ما ررتهرارظت
وذوك احتبرت اوععم

ظتظرة تعبر حن يشل اوهتتهع يا اوتعتهل هع اوفتتة يرغم اوتغيررات التتهتحير

مالقتهتدي اوتا تعوت اوهرنة حعهر ار يعرتل إل نن اورزماج هرتزال ي

رت برعفس اوه تعر او رتبك ورذوك

يعتبر تأخر اوفترتة حرن اورزماج نم اوععم ر ترزظ هرن ظرتظرة اوفشرل التتهرتحا يرا اوتعتهرل هرع اوفتيرتت

بش ل ييه ه تماة مزرع اوثك يا اوعفس ماوه ؤموي م ت كيق ال تكرار اوعف ا م التتهتحا .
م ررعتعتمل يررا ظررذه اوهداخور ت ويررل ظررتظرة هعتق ر ووررزماج م ظررا حعم ر

عتطرق هن خالوهت يا وه

اوععم

اوفتررتة م اوتررا

متيزة إوت نظهي اوزماج يا اوهتتهع م خته اوتزائري ثم إورت تعرير

م نظم التتتظتت اوهف رة وهت .

معختههررت بت ديررد اوعماهررل اوهؤدير ووععم ر ماوعف رري بتوخهررمص ،م نظررم اثترظررت حوررت اوفتررتة م اوهتتهررع
مبتوت ديد اوهتتهع اوتزائري.

 .1أهمية الزواج

اظتهت ل اوهتتهعتت بظتظرة اوزماج م احتبرته قيه إع تعي ت فظ ووفرد راهته م بكتظه م يعتبرر هرن

نظم اوعظم التتهتحي اوتا حويهت اوهتتهع ( هت نعه ي فل حالق شررحي برين اورترل ماوهررنة يرا ردمد
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ه ر ررتيكره مي ر رردده اوهتته ر ررع ميك ر ررت وعتدات ر رره متكتوي ر ررده مقيه ر رره مقماعيع ر رره (هه ر ررطفت اوخش ر ررتب،1981،ص
ظتظرة تع س تغير اوتر يب التتهتحي ،يرغم تماتدظت يا اوهتتهعتت اوكديه إل

 94متعتبر اوععم

نعهت وم ت ن ظذه اوظتظرة تؤرقه ب بب تكديس اوزماج ميرض حكمبتت حورت هرن يبكرت حتزبرت ،يكرد تعرت

او

ررترة اوبتبوي ر تررعص متكررر حوررت ني رروي هررمت اوفتررتة حوررت يتتهررت مبكتئهررت حتع ررت  ،م تعررت تكتويررد

حشتئر ا زتك تك ا بمتمب زماج اوفتتة قبل ن 18م ل هن تخرج حن ظذا اوتكويد يتم الق شعرظت

إلذلوهت ماظتعتهت.

نهررت بررتر طمائ ر
ي هت ميتمق

الهنووو ررتعما يفر ررمن حوررت ررل هررن يررزمج ابعترره بع رد بومغهررت ررن  12شرررب إي رراز

يكط حعد زماتهت ي تن اآلبتظ يعتومن بتزميج بعتتهم.

ميررا بررالد يررترس وررم ت ررن اودمو ر تشررتع بكررتظ اوفتيررتت حررذارف وررذوك ررعت قتعمعررت حررر بكررتعمن اوررزماج

اإلتب ررتري ي رررغم ررل نح ررزب حو ررت القتر رران حع ررد بومغ رره ررعت هعيع ررت (حب ررد او رريم ن ررتبيع2005 ،ص
ص17-16

ميررا حهررد اوهو ر إويزبيررت ررعت بعررض اوك رماعين اوتررا ت ررد هررن ري ر اوع رزاب ماوهشررتع حوررت اوررزماج

ماإلعتتب هن خالل إحطتظ اوهتزمتين بعض الهتيتزات اوخته ماحفتظظم هن شرغل بعرض اومظرتئ
(

ن او تحتتا موطفا حبد او هيد،1962،ص. 31

وكد شرع اإل رالم اورزماج وهكتهرد رتهي موت كيرق غتيرتت حظيهر ماحتبرره ن رهت تشرريع يهيرز اإلع رتن
ح ررن ررتئر اوهخومق ررتت مي ه ررا اوهتته ررع ه ررن الع ررالل ح ررن طري ررق ت كي ررق اإلش رربتع اوتع ررا ت كيك ررت

هشرررمحت هررت نعرره رربب وبكررتظ اوعررمع اوبشررري مم رريو إيتتبي ر وت كيررق ا همه ر ما بررمة ماقته ر اوهتتهررع

اوه رروم ،وررذوك رغررب اإل ررالم يررا اوررزماج م ررث حويرره اوك رران او رريم يررا هما ررع ثي ررة مههررداقت وكمورره
تعتوت«مهن ايتته نن خوق و م هن نعف ر م نزماترت وت ر عما إويهرت متعرل بيرع م هرمدة مر هر ان يرا ذورك
آليتت وكمم يتف رمن»( مرة اورمم اآلي 21

مقمورره تعررتوت «ماع رما ا يررتهت هررع م ماوهررتو ين هررن حبررتد م ماهررتئ م إن ي مع رما يك ر ارظ يغررعهم ام هررن

ي وه مام ما ع حويم»( مرة اوعمر اآلي 32

ميررا قمورره تعررتوت«مام تعررل و ررم هررن نعف ر م نزماتررت متعررل و ررم هررن نزمات ررم بعررين م فرردة مرزق ررم هررن
اوطيبتت نيبتوبتطل يؤهعمن مبعع ام ظم ي فرمن (» ...مرة اوع ل اآلي 72

مبتوهكتبل عهت اإل الم حن هعع نم هد اوهرنة حن اوزماج مذوك يرا قموره تعرتوت«...يرال تع رومظن ان

يررع ن نزماتهررن »( ررمرة اوبكررة اآلير  128ماوع ررل يررا اإل ررالم ظررم هعررع اوهررنة هررن اوررزماج إذا تكرردم

وخطبتهت هن ظم هعت ب وهت.
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موكررد عهررت اور ررمل او رريم ه هررد هرروت ام حويرره م رروم نموئررك اوعفررر اوررذين نرامد الهتعررتع حررن

اوزماج بغي اوتبتل ماوزظد يرا اوردعيت (نل مام إعرا خشرت م م منتكرت م وره مو عرا نهروا منعرتم ،منهرمم
منيطر ،منتزمج اوع تظ ،ماوزماج عتا يهن رغب حن عتا يويس هعا  ،مقموره هروت ام حويره م روم

(إذا تزمج اوعبد يكد ا ت هل عه
ميش ل اوزماج نظهي

ديعه يويتق ام يا اوعه

بيرة يا اوهتتهعتت اوعربي

حوت احتبتره هن نظم نظدا

يتتهت اعطالقت هن

ت كيق اوه تع التتهتحي ماثبتت اوذات.

اوثتعا (رماه ه وم

يث يربرا اوشربتب حورت تكردير اورزماج متعشرأ اوفترتة

رمرته وت مين ا

رة متربي ا تيرتل بتإل رتي إورت

أهمية الزواج في المجتمع الجزائري

تن هعظم او تن يا اوهتتهع اوتزائري قديهت هتهر زين يا هعتطق ريفي منظم هت يهيز عهط

اوعزب ماوهتزمتين
يتتهم ظمعظتم اوعتئو اوتكويدي او بيرة اوهتهثو يا اوزمج ماوزمت منملدظهت اوذ مر ا
ماإلعررتث غيررر اوهتزمتررتت  ،مغيرررظم هررن ا قررترب ررتوعم ماوعه ر ميكرريم ظررؤلظ تهيع رت يررا عفررس اوه ر ن
ميشر ررتر من ير ررا ير ررتة اقتهر ررتدي ماتتهتحي ر ر ما ر رردة ي ههر ررت ا ب ا بر ررر نم رب اوعتئو ر ر (ه ر ررعمدة
تل،1993،ص، 40م تعت اوبعت اوشتب تمته هعذ هغرظت وتعوم اوههرترات اوهعزوير ماإلحرداد وورزماج

اوذي يعتبر هن نظم اظتهتهتتهت

ماحتبر اوزماج يا اوعتئو اوتكويدي هن ن هل هت ي من  ،يكد تن اوشبتب يتزمتمن يا ن هب ررة دمن

ا تشررترتهم بتحتبررترظم قته ررين مبتحتبررتره يررتم داخررل اوك ارب ر اوعتئوي ر ي وهررت ررتن اوررزماج داخررل اوعتئو ر

اوما رردة نم داخررل اوع ررق اوك اربررا وهررت ارتفعررت قيهترره(، Radia toualbi,1984,p49م ررتن ا مويررتظ
يشر رريمن حو ررت اختي ررتر اوزمتر ر اوت ررا ت

ررن اوكي ررتم بت حه ررتل اوهعزوير ر ميه ررن ري ررهت إذا ل ظر رما نن

اوههررتظرة غيررر هالئه ر نمخررترج اوع ررق اوعررتئوا  ،محوررت ظررذا ا

اوشتبين ن ثر هن اوهكبوين حوت اوزماج يا د ذاتههت.

ررتس احتبررر اوررزماج ارتبررتط ن ررتيا

ماحتبر اوزماج اوهب ر و ل اوعتئو مشر وهت نن ت من ابعتهم اوعذراظ اوبتوغ

ديثت هطومبر وورزماج مان

ذوك يععا عتتح اوعتئو يا تأدي ر توتهت متربي بعتتهت حوت ن هل متره  ،ماحتبرر بتوهكتبرل ترأخر اوفترتة
حن اوزماج نم " اوبتيرة" هش و اتتهتحي

كيكي مهختو و رل اوعتئور م وهرت اهتردت حزمبر اوفترتة وهرت

تد اوعتئو قوق متمتر بيرين م وهت قوت قيه اوعتئو م ط اوفريق التتهتحا .

)Radia toualbi, 1984, p56
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مغداة همل اوتزائر حوت ال تكالل هوت تغيرات اتتهتحي ماقتهتدي تذري م تعت نظرم عتتئتره
دخمل اوفتتة هيدان اوتعويم بهختو

ه ار وه مه تميتته ثم خرمتهرت إورت هيردان اوعهرل ا هرر اورذي ن رهم

يررا تغييررر ه تع ر اوه ررنة اتتهتحيررت مثكتييررت منهررب ت اوفتررتة تعظررر عظ ررة هختوف ر اوررت نمومي ر اوررزماج يررا
يتتهت بعد نن تم عت نيكهت ،منم

ت عتديت تشت (" 1979نن اوفتتة اوتزائري نهب ت ترموا نظهير

بيرة ووتعويم ههت تحدظت حوت إبراز هعتوم شخهيتهت متعوهت ن ثر اعفتت ت حوت اوعتوم اوخرترتا من ثرر

هرمع ر ر ير ررا تغييرررر ني ترظر ررت مهعتكرررداتهت ،مته عرررت اوفتر ررتة إورررت ررد بعي ررد هرررن اور ررتخوص هرررن او ر ررغمط
التتهتحي اوتا تعت تعيشهت(دويو

ماش،2005،ص. 63

إن ظررذه اوتغيررات اوتررا طررنت حوررت اوهتتهررع اوت ازئررري ررتن وهررت ا ثررر او بيررر يررا تغييررر عهررمذج اوررزماج
منهرربت تررأخره كيكر ليه ررن تتتظوهررت هررن ررع إوررت نخرررف ،ميم ررت اوترردمل اوتررتوا هتم ررط هعرردلت

اوزماج

ب او ن ماوتعس:

او رر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررن 1960

1970

1977

1987

1998

2002

اوتعس
إعتث

1883

19803

2089

2387

2786

29806

ذ مر

2388

2484

2583

2787

3183

33

هت يال ظ هن خالل اوتدمل ظماتفتع هعدلت اوزماج هن ع اوت نخررف ل ريهت وردف اإلعرتث مقرد بور
ظررذا اوتررأخر رربع ررعمات بررين ررعتا 1977م1998إذ ارتفررع ررن اوررزماج اوم ررطا رربع ررعمات هررن

2089اوت  2786بيعهت بو اوتأخر يرا رن اورزماج اوم رطا ربع رعمات هرن 1998اورت  2002ويرتفرع
يا اربع عمات هن  2787إوت  ، 2986متبين ظذه اإل هتئيتت نن ن اوزماج يا اوتزائر حر يرا

ظ ررر نربع ررين ررع ت ررأخ ار بأ ررد حشر ررة ررع و رردف اإلع ررتث مبت ررع ررعمات و رردف اوذ مر،ميؤ ررد او ررديمان
اورمطعا وح هرتئيتت ظرذه اوعتتئج"بتإلشرترة اورت مترمد نربعر هاليرين يترتة دمن زماج رغرم تترتمز رعهن

 34ررع مان  %285هررن اوفتيررتت مهررون حوررت اوعزمبر اوعهتئير ني بوررمغهن ن ثررر هررن  50ررع هكترعر

ب %1844و ع  ("1989اوديمان اومطعا وح هتئيتت،2002،ص8

ميشررير اوررديمان اوررمطعا وح هررتئيتت اوررت ارتفررتع هعرردلت اإلقبررتل حوررت اوررزماج ررع  2002ب %9

هكترع ب ع  1999غال ظذه او ع تبكت

ئيو هكترع بعدد اوعزاب اوذي تخطت  18هويمن ع ه هن

اوتعر ررداد اوع ر ررتم وو ر ر ر تن مخته ر ر ماع ر رره يهث ر ررل  %60هر ررن اوتع ر ررداد اوع ر ررتم وو ر ر تن ( او ر ررديمان او ر ررمطعا
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وح هررتئيتت،2002،ص 8مهررن ظعررت تشررير ظررذه اوعتررتئج نعرره رغررم اوتغي ررات التتهتحي ر مالقتهررتدي

او تهو النن اوزماج هتزال ي

ت بأظهي بتوغ م ط اوهتتهع.

تعريف العنوسة:
يا اوكديم تعت اوفتتة اوعتعس ظا اوفتتة اوكبي

ا همر تغيرت يا اومقت او توا موم تعد اوععم

اوتا وم ت تطع نظوهت تزميتهت ب ل إه تعتتهم ،و ن

تكتهر حوت اوفتتة اوكبي

بل تعدتهت إوت اوهتعوه

ماوهثكف ماوعتهو ماوهت ث بتوبيت يا ان ما د  ،مهن بين اوتعريفتت اوتا نحطيت ووععم :
 -1حر

يريدريك هعتمق اوععم

نعهت اإلعتث اووماتا تخطين ن اوزماج اوعتدي( يرديريك

هعتمق،1993،ص ، 59هت يال ظ هن ظذا اوتعري

نعه وم يذ ر اوهعيتر اوذي بهمتبه يه ن

احتبتر ن اوزماج حتدي نمغير حتدي.

 -2حر

بكموه"اوعتعس هن اإلعتث ظا اوفتتة اوب ر اوتا تتتمز عهت

توم اوي يتئا اوععم

اوثالثمن دمن نن تتزمج نماوهطوك ا رهو اوالتا وم يدخل بهن ،ماوعتعس هن اورتتل ظم

اوشتب اوذي تتتمز عه اوخته

ماوثالثمن دمن نن يتزمج نم ا رهل ماوهطوق قبل اودخمل "

 -3يعر حبد اوهععم حثهتن حبد ام نن اوفرق بين اوشتب ماوفتتة يا اوهتتهع اوعربا نن اوفتت
يا اوهتتهع اوعربا ل حعم ته عه بإه تعه الرتبتط بهن يرغب هن اوفتيتت ،و ن اوفتتة

لت تطيع ذوك هع رغبتهت يا اوزماج متعتظر يا بيت مويهتهن يتكدم وخطبتهت.

 -4هن تهته ه هد اوعثيهن حر

اوفتتة اوعتعس بأعهت او بيرة اوتا وم تتزمج مقد بوغت هن

اوثالثين إوت ن ا ربعين مظذا هرتبط بتوعر ( حبد اوهععم حثهتن حبد ام،2005،ص64

 -5متعر

حزة ريم اوععم

اوهعتطق ،يتوععم

يا اوري

بأعهت او ن اوتا تهل إويهت اوفتتة دمن زماج مذوك بتختال
تبدن هن ن اوخته

،و ن يا اوهدن يبدن اوكوق ابتداظا هن

ن تبيع،2006،ص14

ماوعشرين وتدخل ا

رة يا هر و اوكوق

ن اوثالثين يأ ثر (حبد او يم

 -6ميرف هعهمر ريتحا حبيد نن اوعر او تئد يا اوهتتهع يعر اوفتتة اوعتعس نعهت اوفتتة اوتا
وم تتزمج موم تعكد حكدة اوع تح (هعهمر ريتحا حبيد،2000،ص56

هن خالل اوتعتري

اوهكده يال ظ نن وفظ اوععم

ماورتتل ميه ن اإلختال

يا اوتعتري

ليكتهر حوت اوفتتة يكط بل يشهل اوع تظ

يا ت ديد ن اوععم

نم بدايتهت رغم نن التفتق تن حوت

العوامل النفسية لمعنوسة وأثارها السمبية عمى الفتاة والمجتمع نظرة تحميمية لمواقع
الجزائري
نعهت تختو

أ/بلخير طبشي -أ/عمر حجاج
بإ ختال

اوهعتطق ما زهع  ،يفا اوهعتطق اوريفي قد تعتبر هن مهوت ن اوعشرين دمن

زماج حتع ت و ن يا اومقت او توا هع اعشغتل اوفتتة بتظتهتهتت نخرف وم يعد اوزماج نمومي بتوع ب
وهت مبذوك قد تهل إوت ن اوخته

ماوثالثين نم ا ربعين دمن نن يطرح ذوك ني هش و بتوع ب وهت

ميه ن ال تعتتج ههت بق نن اوععم

ظا اوتأخر يا اوزماج اوهتعتر حويه يا اوهتتهع اوتا تعيش

نم اوه يطين بهت.

ييه اوفتتة مذوك يختو
ن اوخته

هن هتتهع آلخر ،م ب احتكتدي ليتب احتبتر اوععم

ظتظرة وبي قبل

ماوثالثمن ن اوفتتة وهت تكدم بهت اوعهر تعت ن ثر ع تت مقدرة حوت اوتعتهل هع

اورتتل من ثر قدرة حوت ت هل اوه ؤموي  ،هت نن

ن اوخته

اوتغيرات اوفيزيمومتي ماوهرهمعي ماوعف ي اوتا ت ث ووهرنة.

أنواع العنوسة
تعك م اوععم

ال ط ارري .
 -1اوععم

هت ذ ر حهر خويل إوت هعفين اوععم

الختيتري  :ظا اوععم

اوخ مع ي

ماوثالثين ظمهؤشر حوت بداي

الختيتري

اإلتبتري

ماوععم

اوعت تت حن إرادة اوفرد اوذاتي يا اوبكتظ دمن زماج دمن

غمط إذيعتكد بعض اوشبتب نن اوزماج ي د هن ريته ،مظذه اوععم

حن ايتتتن اوفرد بتهتوه مرشتقته نم تخميه هن ت هل اوه ؤموي .

 -2اوععم

اإلتبتري  :ظا اوععم

اوعتتت حن

اتخذت ظذه او غمط اوعهمج اآلتي :

ن -اوعهج اوديعا :ترتبط اوععم

نم

عتتت

غمط قتظرة ديعت إوت تو اوالزماج ،مقد

يا ظذا اوعهج بتوعكيدة اوديعي ب بب بعض اوههتر تت اوديعي

اوهبعي حوت الحتكتد بدعس حهوي اوتهتع ،وذوك تعت اوععم

محوت بعض اوع تظ اووماتا عذرن نعف هن وآلوه

هفرم

حوت بتر او هتن

هت تتظ يا اوديتع اوه ي ي .

ب -اوعهج اوعهري :ظذا اوعهج نيرزته هتطوبتت او يتة اوعهري  ،يهماهو اوفتتة وود ار

مدخموهت

حتوم اوشغل نخر ي رة اوزماج وديهت بتإل تي إوت او ر تت اوت رري اوتا تطتوب بخرمج

اوهرنة هن او يتة اوتكويدي اوه همرة بتوزمج م ا همه .

ج -اوعهج اوهعتشا :مذوك عتيت لعتشتر اوبطتو مارتفتع ت توي

او يتة مهعمب او همل حوت

ه ن متأثيث ل ه توزهتته ،م ذا حدم قدرة اوشبتب حوت اوزماج ب بب غالظ اوههمر مارتفتع

اوت توي

اوالزه وهتطوبتت اوعرس(.حهر هععت خويل ،1994،ص250-245

المقاربة النظرية لمعنوسة

العوامل النفسية لمعنوسة وأثارها السمبية عمى الفتاة والمجتمع نظرة تحميمية لمواقع
الجزائري

أ/بلخير طبشي -أ/عمر حجاج

تموت بعض اوعظريتت –رغم قوتهت -م ع تف ير وظتظرة اوععم  ،ظذه اوعظريتت ت تعد نغوبهت حوت

ا طر التتهتحي ما طر اوطبيعي .
 -1عظري

ترت ز عظري

بع ر :spencer

بع ر( 1940يا تف ير اوعزمب حوت نن اوهرنة اوعتهو ماوهتعوه ت من نقل اظتهتهت

بتوزماج ماإلعتتب  ،ميؤ د بع ر نن اوع تظ اووماتا يشتغون بعكموهن موهن ثكتي حتوي

تعويم حتوا بتورغم هن ظر
ي من

يتتهن اوه ي مالقتهتدي او

هون حوت

ع يتن اظتهتههن بتوعتئو متعت وهن

عيفت ب بب اإلتهتد اوذظعا اوذي يؤثر حوت تر يبهن اوع مي.

م تمل بع ر تأ يد ه

عظريته هن خالل ب ث نتراه يا اومليتت اوهت دة ا هري ي ( 1940حوت

حيع هن اوع تظ غير اوهتزمتتت يا يئ ا حهتر بين 45م 49ع وهعري نثر تعويم اوهرنة حوت
قدرتهت حوت اإلعتتب بعد زماتهت ،متمهل اوبت ث إوت نعه " وهت ارتفع اوه تمف اوتعويها ووهرنة وهت

قوت اظتهتهتتهت بتوزماج مت مين ا

رة ،م وهت اعخف ت قدرتهت حوت او هل ماإلعتتب"(

او تحتتا موطفا حبد او هيد،1962،ص. 74
مقد عتفق هع

ن تحتتا ( 1962يا عكده وعظري

ن

بع ر يا متمد ارتبتط بين ارتفتع اوه تمف

اوتعويها مخهمب اوهرنة بتحتبتر متمد حماهل اتتهتحي مه ي هتعددة تف ر ظذه اوعتتئج ،منظههت
نن اوهرنة اوتا عتوت قد ار بي ار هن اوتعويم ماظتهت ب يتتهت اوعهوي ومقت طميل لبد نن ت من قد

تتتمزت نظم يترات خهمبتهت قبل زماتهت.

 -2النظرية الشعرية االجتماعية آلرسين ريمون: Arssine Remond
يعر ار ين ريهمن عظريته يا اوعزمب بتوعظري اوشعري التتهتحي ميرف نن اوفرد يشبه اوزيت يا
شريط اوههبتح يهم يهيل إوت اوهعمد إوت نحوت ه تميتت نحوت بيئته التتهتحي منثعتظ حهوي

الرتكتظ ظذه يبتعد اوفرد حن بيئته اوطبيعي ميفكد عتيت وذوك اظتهتهه بت
اوعت ي التتهتحي حوت اإلعتتب ،يتو تحا مراظ اوتكدم مت
زماته تت ليشغوه حهت ي عت إويه .

إن اوفرد –

رة ميهبت نقل قدرة هن

ين توه يتد عف ه ن ثر ري إذا نخر

ب اوعظري اوشعري التتهتحي  -لي تطيع نن يميق بين حدة ندماريا ان ما د يا

ين نن اإله تعتت ماوكدرات اوعف ي ماوت دي وأليراد ت هت وهم بتوعتتح يا اوعهل دمن اوتعتزل حن

دمره التتهتحا يا ت مين ا

رة.

 -3نظرية االكتساب االجتماعي:

العوامل النفسية لمعنوسة وأثارها السمبية عمى الفتاة والمجتمع نظرة تحميمية لمواقع
الجزائري

أ/بلخير طبشي -أ/عمر حجاج

ترت ز عظري ال ت تب التتهتحا حوت تأثير اوهتتهع يا ا دمار اوتع ي اوتا يعشأ حويهت اوفرد
هعذ اوهغر  ،يتوتربي التتهتحي تتعل اوتهييز بين اوتع ين يبدن يا اوظهمر يا ن هب رة تدا
مبتومهمل إوت هر و اوهراظك تظهر ا دمار اوتع ي يا ل هن او ومك مالظتهتهتت ماوهيمل
نم الختيترات اوههعي "مت دد حهوي اوتعشئ التتهتحي ظذه اوفرمق يهعظم اوثكتيتت تربط دمر

اوهرنة

بتكديم

اوخدهتت

ماورحتي

ميكمم

اورتل

بدمر

او هتي "(حبد

اور هن

اوعي مي،2004،ص، 33ميعهد اوهتتهع إوت تعويم اوطفل هعذ تعشئته ا موت او ومك ماوعتدات
ما ت تب او هتت اوتا تتفق هع تع ه وت

اوهتتهع.

متتعوم اوفتتة

ين يرهه يا اوت ي

ماوتمايق مالع تتم هع

ب عظري ال ت تب التتهتحا اودمر اوهخمل وهت اوكيتم به ماوهتهثل يا اوزماج

ماعتتب ا طفتل ماو هر حوت ار

حتئوتهت ،يفا ن اوشبتب تتعهد اوهرنة ه ؤموي رحتي ا طفتل

ماوععتي بهم  ،ميا هتم ط اوعهر بتميير اوهدمظ يا اوتم اوعتئوا تت مان تعت وديهت اظتهتهتت

نخرف ماذا وم تته ن اوهرنة هن ت كيق ظذا اودمر يإعهت توكت اوعبذ هن طري

اوفريق التتهتحا ،

ني ل ت ت ب اوفعتوي التتهتحي إل بتوزماج.

ميذ ر حبد اور هن اوعي مي ( 2004يا نب تثه نن اوهرنة تعيش العتكتل يا ن اوثالثين مان

هعظههن وهن نموميتت منظدا

يهثالن نظهي

اوعتتت قد ار

بيرة يا

ههعي و ن تأتا بعد اوزماج ماإلعتتب "يتوزماج ماو يتة ا

ري

يتة اوهرنة اوعف ي مالتتهتحي ماوت دي مالقتهتدي ،ميمير اوزماج

بي ار هن اإل تكرارماو هت

ماإلشبتع اوعتطفا اوتع ا" "(حبد اور هن

اوعي مي،2004،ص 44ميرتبط ذوك بتهتع اوهرنة بتوعظرة اليتتبي هكترع بتوفتتة اوعتعس.

متم ت عظري ال ت تب التتهتحا نن ن الم اوهرنة مطهم تتهت ت من ن ثر تعكيدا ميتهثل
اوهراع بين نظدايهت اوشخهي مماتبتتهت ماوتزاهتتهت ع م اآلخرين ،ميعتبر ن اوثالثين ظم او ن

اوذي ترف ييه اوفتتة نعه هطومب هعهت ييه نن ت كق قد ار هن ال تكرار اوهرتبط بتوزماج ماإلعتتب.

العوامل النفسية المؤ ية لمعنوسة
تعددت اوعماهل اوعف ي اوتا ندت إوت اعتشتر اوععم

 -1البحث عن االستقاللية:

ماوتا هن بيعهت:

ته عت اوفتتة بف ل اوتعويم هن الحتهتد حوت عف هت يا هعظم شؤمن يتتهت مديع ذوك بعض اوفتيتت

إوت الحتكتد بأعهن يا غعت حن اورتل مت هل ه ؤمويتته منحبتئه اوهعزوي ،ظذا هن ته مهن ته

العوامل النفسية لمعنوسة وأثارها السمبية عمى الفتاة والمجتمع نظرة تحميمية لمواقع
الجزائري

أ/بلخير طبشي -أ/عمر حجاج

نخرف تفمق اوفتتة يا اوعهل مزيتدة دخوهت اوهتدي ن بهت ال تكالوي منهب ت تتد هتفرغت هن خالل

اوهظهر ماوعهل ماوعتتح ماع تر ذاتهت يا ت مين م ع اتتهتحا يتعز حن اوزماج.

مبتوهكتبل يرف ي ري حبد اوعزيز ( 2004ا تشتري اوطب اوعف ا نن " ب ث اوهرنة حن ال تكالوي

ماوتفمق زاد هن الختالط بين اإلعتث ماوذ مر متماتدظم هعت يا اوعمادي ماوعهل ماوتتهعتت ،مظذا

اوم ع تعل اوفتتة تفكد ترتهت منهب ت بهظهرظت متمظرظت ه شمي عف يت نهتم اوفتت،ههت تعل بعض
اوشبتب يفكد اورغب يا اوزماج مت مين ن رة"(حبد او يم ن تبيع،2006،ص. 119

 -2إصابة الفتاة بعاهة أواعاقة:
تعتعا بعض اوفتيتت هن بعض اوعتظتت نم اإلحتقتت اوتته نم اوتزئي نم بعض ا هراض اوهزهع
و ن ظذه اوعتظ ل تعفا اله قماظت اوعكوي نم اوعف ي نم اوكدرة حوت اإلبداع نم ههتر

يتة حتدي

 ،م قد يرف اوهتتهع ح س ذوك هن نن اوفتتة اوهعتق ل ته عهت توتهت هن اوزماج م اإلعتتب نم

اوت فل بأ رتهت .

 -3البحث عن الزوج المثالي:
قد تبتو بعض اوفتيتت يا م ع شرمط م هماهفتت حديدة يا ل شتب يتكدم وخطبتهت ( اوغعت،

اوم ته م اوتهتل ،اودرت اوعوهي اوعتوي  ،اوعهل اوتيد ....

م تتهتدف اوفتتة بذوك يا ريض ل

هن ل يتهتشت هع ظذه اوهماهفتت عه ل يتهتشت هع ن الههت م هثوهت اوعويت << م تت مل تهمرات

اوفتتة بهرمر اومقت إوت حتئق نهتم زماتهت وتتد عف هت حوت هشتر اوععم

 ، 2006ص . 126 :
«مقد تخت

(حبد او يم ن تبيع ،

اوفتتة هن اوخطمة اوعتطفي اوتا يكت يهت اوزماج ههت يتعوهت يا ق اررات عف هت ت ع

شرمطت هتره وهؤظالت اوزمج متريض ل هن يتكدم وهت» (حتيدة اورما ي ،2001،ص99-97

 -4الخوف من الزواج:

إن هعتيش اوفتتة وبعض اوهمر التتهتحي و تلت اوطالق نم اوهراع اودائم بين اوماودين يعطيهت

إ

تس بفشل يتتهت اوزمتي ه بكت  ،مبذوك تعهر اوفتتة حن اوزماج متف ل اوعزمبي ماوععم

 5االعت اء عمى الفتاة في الصغر :

.

العوامل النفسية لمعنوسة وأثارها السمبية عمى الفتاة والمجتمع نظرة تحميمية لمواقع
الجزائري

أ/بلخير طبشي -أ/عمر حجاج

قد تتعرض اوفتيتت يا اوهغر والغتهتب ههت يترك يا عف يتهت نث ار وبيت ميعتبر ذوك هن نظم

اوعماهل اوتا تديع اوفتتة ووعزم
اوف ي

إذا ا تش

« متؤ د د ار

حن اوزماج إهت « ووهده ماوتترب ا ويه اوهعتش نم اوخم

هن

اوزمج حدم حذريتهت » ( حبد ام عتهت حومان  2002 ،ص. 333

ديفيديمس  1992( devidiossمتمد حالق ما

بين ه تملت العت تر

ماوتعرض لحتداظات تع ي يا ن هب رة  ،هت تعيش اوفتتة او آب ماوعزو مالعطماظ » ( حبد اوهععم

حبد ام  2005 ،ص . 342 :

إن او تو اوعف ي اوتا تعيشهت اوفتتة تديعهت إوت ريض اوزماج متف يل اوععم

دمن نن تذ ر

ووه يطين بهت بب قرارظت .

اآلثار السمبية لمعنوسة عمى الفتاة والمجتمع
وكد شرع ام ب تعه متعتوت اوعالقتت اوزمتي بين ا يراد وت كيق اوعفع ووزمتين م هتي ا

رة متعهيم

اوخير حوت اوهتتهع وه ببعتئه ماوعهل حوت ا تك ارره  ،يتإلع تن اوهتزمج يرد يعيش وعف ه موغيره
مي عت وت كيق اوتمازن .

ميرف بعض اوبت ثين يا حوم اوعفس محوم التتهتع نن اوععم

تترك اثتر وبي حوت اوفرد ماوهتتهع

ميؤدي إوت ت طيم اوفتتة إذا وم ت ن ظذه ا خيرة ذات إيهتن محزم مهالب يا هماته ا ي تر
او وبي اوه يطي بهت  .مهن بين اآلثتر اوهتعددة اوتا تتر هت اوععم

 -1اآلثار االجتماعية:

حوت اوفتتة ماوهتتهع ظا :

 1.1التسرع في الزواج :
قد تتعرض اوفتتة اوعتعس وكهع يهترس

اوهتتهع إويهت مهراقبتهت

دظت ب ت إعهت ب تت إوت هتيه هن الم اوعتس معظرة

تت ل تع ر وبعض او وم تت او وبي  ،قد ي د اوماود نم موا نهرظت هن

ريتهت مت تمل اوفتتة اوعتعس نن تتتتمز ماقعهت م غمط ا

رة ماوتخوص هعهت ب ل اوطرق ههت

يتعوهت تكبل بأي حرض يتكدم وهت دمن ا خذ بعين الحتبتر ه أو اوت تيؤ هت تكبل بتوزماج اوعريا

نم اوهعكمص او كمق .

 .1.2ضعف الروابط األسرية واالجتماعية:

العوامل النفسية لمعنوسة وأثارها السمبية عمى الفتاة والمجتمع نظرة تحميمية لمواقع
الجزائري

أ/بلخير طبشي -أ/عمر حجاج

هن اآلثتر او وبي ووععم

داخل ا
ا

تذبذب اورمابط التتهتحي اوتا تتعل ا يراد يا تعتن ماعتشتر اوهشت ل
نيرادظت اوه ؤموي حن حعم

رة عتيت وتكتذ

اوفتتة  ،هت نن اعشغتل ل يرد هن نيراد

رة بهشت وه م يتته اوخته يتعل اوفتتة اوعتعس تب ث حهن يهتم بهت ههت قد يؤدي إوت اع رايهت

 (.حبد او يم ن تبيع  ، 2006ص. 126 :

 -2اآلثار األخالقية:

 1-2االنحراف األخالقي:
ت تتج اوهراة يا ه ار وهت اوهختوف إوت ا هتن اوعف ا متهيئ اوتم اوذي ي تمي هشتحرظت ،يطبيعتهت
اإلع تعي تتعوهت توهس اوعتطف مت رص حوت بذوهت مطوبهت يا اومقت عف ه.
متمهوت د ار

ه هد بن براظم او يد ( 2005إوت نن اوععم

 % 85ودف ا وفتيتت اوعماعس مت تمل ظذه ا خيرة اوتخفي

ماشبتع رغبتتهت اوتع ي بتودخمل يا اوعالقتت غير شرحي

تزيد هن مطأة او رهتن اوعتطفا بر

هن هش وتهت بتوبي

تتتتهت اوغريزي

هت نعهت قد تتخوت حن بعض اوكيم

ماوهبتدئ اوتا تعت تعتبرظت ن ت ي يا يتتهت مشخهيتهت  "،ميشرح ه هد غتعم ( 2002نن اوفتتة

تؤتل اوغريزة اوتع ي وديهت نثعتظ يترة اوهراظك م يعهت تهل إوت ن اوزاج دمن نن ت هل حويهت قد

تدخل – هع عكص اومازع اوديعا -يا حالقتت غير شرحي نم التتته إوت اوتع ي اوهثوي  ،م ذوك قد
تديع او تت م

ع

اومازع اوديعا يا اوعالقتت غير اوشرحي نم التتته إوت اوتع ي اوهثوي ،

م ذوك قد تديع اوفتتة اوعتعس إوت اوب ث حن اوغريزة اوعتطفي ماوتع ي يا نهت ن هتعددة خترج ا
" ( تريدة اوريتض  ،عتي
ون

رة

ال از م  ، 2006 ،ص. 19 :

ب احتكتدي ل يعبر الع الل اوخوكا اوطريق او تها وهرمب اوفتتة اوعتعس هن ماقعهت

م غمط اوهتتهع نم اوتخوص هن اوتمتر ماوكوق  ،ن ذوك هرتبط بشخهيتهت مثكتيتهت مبهدف تديعهت
يإذا تعت اوفتتة ذات شخهي

عيف توتأ إوت الع ار

ا خالقا

عه بتحتبترظت نب ط او ومل

منعتعهت ،نهت إذا تعت تتهتع بشخهي قمي يإعهت بهعزل حن ذوك و عهت توتأ يا اومقت عف ه إوت

اوتعتزل حن بعض اوهعتيير ماوكبمل بأي زمج يتكدم وهت تت إن تن غير
هن قبل ،نم ت تمل تعميض ذوك ببعض اوعشتطتت.

ظ هع هت تعت ن ت يت

 -3اآلثار النفسية:

تؤثر او غمطتت التتهتحي اوهتماهو اوتا تتعرض وهت اوفتتة حوت يتتهت اوعف ي ههت يؤدي هت
يذ ر حوهتظ اوعفس إوت ظهمر بعض ا حراض اوههت ب ماوهتهثو يا :

 1.3كبت المشاعر:

العوامل النفسية لمعنوسة وأثارها السمبية عمى الفتاة والمجتمع نظرة تحميمية لمواقع
الجزائري

أ/بلخير طبشي -أ/عمر حجاج

توتأ اوفتتة اوعتعس إوت بت هشتحرظت محماطفهت ،هشتحر اورغب يا اوزماج مت مين ن رة مهشتحر
ظهمر بعض ال طرابتت اوت دي نم اثتر عف ي إذ نعه

ا همه مظذا او بت قد ت من وه اثتر وبي

يمود ا وم ماوكوق ن او بت ماخفتظ اوهيمل بتوكهر يخو

تو هن اويأس ماو آب ،متزداد ظذه اآللم

وهت اقتربت اوفتتة اوعتعس هن ن اويأس اوذي تعتبره هؤش ار يعذر بتوخطر.

2.3العزلة واالنطوائية:

تتفتمت عظرة اوهتتهع ع م اوفتتة اوعتعس هت بين اوشفك ماور ه اوهفرط ماو خري ماو عا ع م ل

هشت وهت ماوتخفي

هن هعتعتتهت دمن ترح هشتحرظت "،يهال ك ا عظتر ووفتتة يشعرظت بتو آب ميتعوهت

تهرمب هن هماته اوعتس متف يل اوعزو نم اوههت ب وهن ظن يا هثل م عهت ن ذوك يعطيهت
إ

ت ت بأعهت تعيش م عت غير طبيعا بتوع ب ووهتتهع

 3.3الع وانية والحق عمى الناس:

ل"(حبد اوهععم حبد ام،2005،ص298

قد توكت اوفتتة اوعتعس بتوالئه حوت ن رتهت اوتا وم تعهفهت بتزميتهت نم حوت رتتل اوهتتهع اوذين
نحر ما حعهت يتعظر ووهتتهع عظرة كد م راظي تعبر حعهت يا ومك حهبا حدماعا اتتته نيرادظت

،مقد يتفتمت ا هر إوت اوتف ير اوعتعس بتلعتكتم ماو تق ا ذف بغيرظت هن اوهتزمتتت(حبد او يم

ن تبيع،2006،ص394

 4.3التفكير في االنتحار أو اإلق ام عميه:
قد تدخل اوفتتة يا حزو تته حن اوهتتهع ب بب او زن مال تئتب ماويأس اوذي يديع بهت إوت اوتف ير

يا العت تر "ميا ظل زماج نخماتهت ا قل عت م غمطتت اوعتئو اوهت ررة ماحتكتدظت نن ل ن د
يشتر هت هعتعتتهت توتأ إوت م ع د و يتتهت"(حبد اوهععم حبدام ،2005،ص298
 5.3اإلقبال عمى المشعوذين:

إن اوم ع اوطبيعا ووفتتة يا اوهتتهعتت اوعربي ظم نن تتزمج يا ن هعيع محعدهت يتأخر زماتهت
حن ظذا او ن يظن اوهتتهع نن بهت حيبت نمنخطتظ ثيرة ههت يتعل اوشبتب يعهريمن حعهت مووخرمج
هن ظذه اوهش و يتعل نظل اوفتتة ي عمن إوت إتبتع ني ن ومب يعتل هن زماتهت ييتتهمن إوت

او

رة ماوهشعمذين ميههومن ا

ظذه ا

بتب ا

ت ي اوتا تعوت ابعتهم تتأخر حن اوزماج

بتب قد ت من داخل اوعتئو يا د ذاتهت.

مهن بين اوعماهل اوتا ت تحد حوت تردد ا ههتت ماوفتيتت حوت اوهشعمذين "قو اومحا اوثكتيا ماوديعا
ما تخدام اوطرق او هو يا اوهش الت مالحتهتد حوت اوغير بتتتظل ا

بتب اوهم محي به تمو

العوامل النفسية لمعنوسة وأثارها السمبية عمى الفتاة والمجتمع نظرة تحميمية لمواقع
الجزائري

أ/بلخير طبشي -أ/عمر حجاج

نظل اوفتتة عفا اوه ؤموي حعهم ميعتبرمن نن او بب خترج حن إرادتهم ميرتع و

إهتب حين"(حبد او يم ن تبيع،2006،ص135

ر نم ربط نم

قائمة المصا ر والمراجع
-1

ن او تحتتا موطفا حبد او هيد ،د ار تت يا حوم او تن ،دار اوتيل ووطبتح  ،ههر

1962م.

 -2تهي

ن او تحتتا ،حوم اتتهتع اوهرنة رؤي هعتهرة

اوف ري  ،ههر2003 ،م.

 -3حتئدة ن هد اورماتب ،هفتظيم ختطئ
 -4حبد او يم ن تبيع ،اوععم
اوتزائر2006،م.

ظم ق تيتظت ،تهعي اورحتي

مل اوزماج،دار ا هير،ا ردن ،ب س.

تهدد ا

ر اوعربي ،دار اوهدف ووطبتح ماوعشر ماوتمزيع

 -5حبد اور هن اوعي مي ،ي مومتي اوع تظ،هعشمرات او وبا او كمقي ،وبعتن2004،م.
 -6حبد اوهععم حثهتن حبد ام،اوععم
ههر2005،م.

 -7حهر هععت خويل ،حوم اتتهتع ا

ن بتبهت نثترظت حالتهت،دار ا يتق اوعربي

رة ،دار اوشرمق ووعشر ماوتمزيع ،ا ردن1994 ،م.

 -8يريدريك هعتمق،هعتم اوعومم التتهتحي ،وبعتن1993،م.

