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 :امةـــــالمقدمة الع. 1

والتي تفسر . ما يسمى بالتحوالت الديمغرافية يتحدث عن بأسرهصبح العالم أ 18 منذ بداية القرن
وبالمقابل زيادة في متوسط  .الخصوبة ومعها كذالك الوفياتفي منظور الديمغرافيين بانحدار ملموس في 

 . متأخرة أعمار إلىوهذا بسبب تراجع الوفيات   الحياة بأمل أي ما يسمى السكان أعمار

 و. يتغير شكل الهرم السكاني بهابسب إذ .على التركيبة السكانية إثرهاكل هاته التغيرات يتبين 
 آنيةوهي ظاهرة  .الرقي والتحضرو  التنمية بة مؤشر من مؤشراتيعتبر بمثا (E0) مل الحياةاالمتداد في أ

 انخفاضخاصة مع . 91ومنتصف القرن البال في بداية  و القي لهافي المجتمعات البشرية لوحظت أ
 .وفيات المسنين وكذا سنوات 05قل من طفال األوفيات األ –وفيات الرضع 

على الهرم السكاني من جهة رفع نسبة  تأالتغيرات التي طر ة دور جد مهم في للخصوبكذالك و 
ذا كانت هناك رعاية العيش وال يكون ذالك إال إ أوالبقاء  إلىمن الزيادات تحتاج  الزيادات لكن هذه النسبة

 .خرال إلى معدل الوفيات ليقوم بدور آومستوى معيشي معتبر حتى ال نترك المجصحية مهمة 

حيث كانت  .التي تسمى بالتحوالت الديمغرافيةطوار مختلفة  و مرت بأالمجتمعات البشرية أما 
معتبر في  بانخفاض األخيرلتنتهي في  .بارتفاع نسبة الوفيات والخصوبة معا تتميز األولىالمرحلة 
من مجموع لمسنين نسبة ا خرى فإنأما من الجهة األ. هذا من جهة. أي الوفيات والوالدات الظاهرتين
  .ة لترتفع ولو بشكل بطيء في السنين األخيرةولى منخفضالمرحلة األ كانت فيالسكان 

 -سر التحوالت الديمغرافية التي طرأت في العالم إلى التحوالت الوبائية فوالبعض من الكتاب ي
ية صاحبت وهذه التحوالت الوبائ. في الوفيات التناقص المستمروالتي هي محرك  -االنتقالية الوبائية

لى أدت إ وهي التي . الخ.......قافية ثالتقدم واالزدهار على جميع المستويات االقتصادية واالجتماعية وال
الوبائية  االنتقاليةولقد مرت . فاةسباب الو والذي يفسر بالتغير الكبير في أ, تفي الوفياتغيير كمي ونوعي 

 :ساسية وهيبثالث مراحل أ

في هذه المرحلة كانت أسباب وطبيعة الوفيات هي  : والمجاعة لطاعونسنوات ا: ولى المرحلة األ
وهذا بسبب سوء  .مراض السرطانيةكذا األمراض المزمنة وكل األمراض المعدية والطفيلية و األوبئة واأل

زمنة ينحصر لتوازن االقتصادي  وهذا ما جعل أمل الحياة في هذه األعدم ا بسببوالحالة المزرية التغذية 
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الزيادة الطبيعية للسكان جد ولى من التحول الديمغرافي حينها كان المرحلة األ هي. سنة  40-20ما بين 
 .اقل من الصفرحيان منخفضة في بعض األ

مراض ه المرحلة بتراجع واندثار بعض األوتميزت هات: سنوات تراجع األوبئة  :المرحلة الثانية 
والفئة العمرية .وهذا ما حلف تراجع حاد في نسب الوفيات  خاصة المعدية والفتاكة مثل الطاعون

 جهةهذا من . بما أنهما الفئتان األكثر هشاشة ا التراجع هما فئتا الرضع والمسنينالمستفيدة األكبر من هذ
 50-30صبح يتراوح ما بين ة هو كذالك عرف تحسنا كبيرا حيث أمل الحيافإن أ,  خرىومن جهة أ, 
  .سنة

وكذا الصحي ما  واالقتصادي االجتماعيزت وتزامنت مع التقدم والتطور والتي تمي: الثالثة المرحلة 
تهتم بهذه مع برامج صحية لى تناقص الوفيات خاصة وفيات الرضع حيث ظهرت تخصصات طبية أدى إ

حاد في ول الزيادة السكانية بسبب تناقص ما جعل من المواليد هي المحرك األ, الشريحة الهشة
 1.سنة 05في هذه المرحلة يتعدى  أصبحالحياة حيث  أملعلى  إيجاباوهذا ما اثر .ياتالوف

 7بعد . 9191 في جويلية تحصلت على استقاللها مغاربية إسالميه عربيه إفريقية ولةد الجزائرو 
 .ونصف حرب تحريريةسنوات 

مع مؤشرات اقتصادية . االستقالل كانت حالة السكان في الجزائر تتميز بعدم االستقرار بعدو 
سوء التغذية, انعدام النظافة, كثرة قلة مناصب الشغل,  .تفشي الفقر واألمية:  واجتماعية وصحية مقلقة

 .السكانثلثي  , األمية تهيمن علىمن مجموع المواليد األحياء ‰905من وفيات الرضع اكبر  .األمراض
ب وهذا ما جعل سلطات ما بعد االستقالل تص. سنة 05سنة  الخمسينمل الحياة عند الوالدة ال يتعدى أ

ر وذالك من الصناعية واالقتصادية والنهوض باالقتصاد الوطني المدم جميع جهودها من اجل التنمية 
عادة  االستثمارات والمخططات التنموية من تأميمخالل  سسات عن طريق ما مؤ صالح الإللمصادر وا 

جهودات نتائج ملموسة على جميع خير كانت لتلك الموفي األ, والثقافية يسمى بالثورة الزراعية والصناعية
لى إ 6%)في سنوات السبعينيات فقد تحول معدل النمو من  لالقتصادة بالنسبو . األصعدة والمستويات

                                                           
1

- la transition épidémologique: de l'analyse l'exemple réunionnais à l'utilisation de la transition 
démographique comme indicateur du développement ;Albert lopez; PDF  
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 إلى 9199سنة  %19انحفاظا ملموسا في هاته السنوات من لمعدل البطالة فقد انخفض وكذالك  (7%
 .2االقتصاديةهذا بالنسبة للمؤشرات  9115سنة %  91

الوفيات حيث كان المعدل الخام للوفيات في سنة  انخفضتفقد , بالنسبة للمؤشرات الديمغرافية أما
في  االنخفاضويظهر لنا جليا هذا ‰ 1... إلى 1551ليصل سنة ‰ 90.97 إلىيصل  9197
شرات الصحية شر من المؤ مؤ  الذي هو .(E0)الحياة عند الوالدة  أملفي مؤشر يسمى  ,الوفيات

 . سنة .1:بـ ارتقى هذا األخير 1551وتعداد  9199تعداد  نيفما ب. واالقتصادية

  :البحث اليةــــــــإشك

ال وهما المواليد النقصان في مؤشرين ديمغرافيين أ أوالزيادة  ناتجهو في طبيعته الحياة  أمل
 وهذه .الصحية اتالمؤشر يعبر عنه كمؤشر من  مجمل التعريفات التي صادفتنالكن في   .والوفيات
 .ية والتقدم ألي بلد ما في العالمهي مؤشر من مؤشرات التنم –الصحة  -ة األخير 

دفعة واحدة وعلى نفس المستوى لجميع  تأتيقطاع على حساب قطاع اخر بل  تمسوالتنمية ال 
 .الخ وعلى حد سواء.....ةوالثقافي ةوالزراعي ةالصناعيو  الفالحيةالقطاعات االقتصادية والصحية 

وتعداد  9199سنة ما بين تعداد  .1: الحياة ارتقي بــ أمل أنفي الذكر  أسلفناففي الجزائر كما  
 :كالتالي وهي أساسية إشكاليةما جعنا نطرح   1551

 ل الحياة في الجزائر؟ر أملى تطو ا هي العوامل التي أدت إم 

 :يالتفرعية وهي ك أسئلةج تحتها ندر  أنيمكن  اإلشكاليةإللمام واإلحاطة بحيثيات لتسهيل او 

 امل الحياة في الجزائر؟ حكيف كان وكيف اصب_ 

 ؟أخرىام هناك عوامل الحياة؟  أملهل العامل الصحي وحده كاف لتحسين _ 

 ؟ األخرفما هي؟ وهل هناك عامل اهم من . أخرىكانت هناك عوامل  إذا_  

 الحياة في الجزائر؟  أملأيوجد اختالف في مستويات توزيع _ 

                                                           
2
 Rapport national: population et developpement en algerie CIPD+10;décembre 2003; 
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 :فرضيات البحث. 2

نما. فقطالحياة مؤشر من المؤشرات التي ال تعبر عن الحالة الصحية لبلد ما  أمل هو مؤشر من  وا 
فقد اعتمدنا  األهميةه ية في تلك البلد وبما انه يكتسي كل هذالمؤشرات التنموية اذ به نعرف مستوى التنم

 :الفرضيات التالية

حياة ال أملفي ارتقاء  األساسيالجزائر هو السبب في  األطفالالوفيات خاصة وفيات  انخفاض_ 
وكان من وراء ذالك البرامج  1551سنة عام 70إلى  9199عام سنة  05في الجزائر من اقل من 

 .   الصحية التي انتهجتها الدولة من اجل التغطية والتأمين الصحي لجميع شرائح المجتمع

اليوم  إلىجهود الدولة من اجل التنمية االقتصادية االجتماعية والصحية والثقافية منذ االستقالل _ 
 .ئرالحياة في الجزا أملفي تحسين  هي التي ساهمت

نقص وتنظيم  إلى أدىالوعي الثقافي وارتفاع المستوى التعليمي خاصة لدى المرأة الجزائرية ما _ 
 .كبر ألطفالناأهذا ما جنبنا وفيات النسل في الجزائر 

, السكن, (PIB/hab)الدخل الداخلي الخام : ك عوامل أخرى اقتصادية اجتماعية مثل هنا_ 
 .الخ........ عوامل بيئية وأيضا,المستوى المعيشي

 :من الدراسة فاأهد. 3

 :المتوخاة من الدراسة تتمثل فيما يلي األهداف إن

 .  برهنة على أن مال الحياة مؤشر ال يعبر عن الصحة فقط بل يتعدى ذالكال 
 .معرفة مختلف الوتائر التي مر بها أمل الحياة في الجزائر 
 .بطريقة ديمغرافية أو ديمغرافي  ومعرفة معايير التنمية من منظوردراسة  
 .يومها هذا إلىاالستقالل على ما مدى نجاعة البرامج التنموية منذ  الوقوف 
 .التنمية على التركيبة السكانية ولو عن غير قصد تأثيرمعرفة ما مدى  
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 :البحث هجاــــــــــــــــمن. 4

اهج طبيعته تقتضي منا المنفان  أمل الحياة في الجزائر وعوامل تحسينه : من خالل الموضوع الذي هو
   :التالية

راسته ديقوم بمن ي يتطلب وصف دقيق لالذ اإلشكالنظرا لطبيعة  : وصفيــــــــــالمنهج ال .9
بوصف و  بالبدءالك تفسيرات لذالك وذ إعطاءوى المنحنيات مع من تغيرات على مست

 عمق توالم مع التحليل الكافي والدقيق صبحاوكيف الوضع الحالي وكيف كان 
في هج الذي نقوم بواسطته بالمقارنة بين حالة المتغيرات وهو المن :نالمقار يالتحليلمنهج  .1

  .على البنية السكاني للجزائر طرأتلمعرفة التغيرات التي  أزمنة مختلفة
الحياة في  أملتي مر بها ال (االنتقالية)ية لسرد بعض المراحل التاريخ :لتاريخيالمنهج ا .1

واالقتصادية والسياسية التي مرت بها  السوسيولوجي األوضاعالك وكذ. الجزائرو  العالم
 .الجزائر

  :الموضوع ختيارسباب اأ. 5

  في  م واالزدهاربالغة في معيار التقد أهميةه من اتية حول الموضوع لما يشكلالمعارف الذتعميق
 .تصرة تعبر عن مستوى الوفياتصورة مخ وكذالكبلد ما في العالم أي 

 عادةلمام ببعض ما كتب عن الموضوع محاولة اإل طبيعة و  يتالءمحسب ما ترتيبه وصياغته  وا 
  .الموضوع

  دماجالخروج من دائرة المواليد والوفيات الظاهرتين في مؤشر اسمه أمل الحياة الختصار  وا 
 .وتسهيل التعبير عنهما

 بطريقة ديمغرافية محضة مفهوم للتنمية إعطاء. 
  مستقبلية للبحث في هذا الموضوع أفاقابعض النقاط التي قد تفتح  إثارةمحاولة. 

 :خطة البحث. 6

حيث . فقد جاءت الدراسة على ثالثة فصول, الفرضيات لإلجابة على اإلشكالية المطروحة واختبار 
بجمع مختلف التعريفات  وهو الذي تناولنا فيه ماهية أمل الحياة يمثل الفصل االول الدراسة النظرية للبحث

أجمع ثم  في العالمعبر مختلف السنين   تطورهقمنا بالتطرق فيه إلى  أما في الفصل الثاني. ثم النظريات
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وأخرها الفصل الثالث الذي تناولنا في أهم العوامل التي تأثر في تطوره في .وأخبرا الجزائرالعالم العربي 
 .من االجابة على اشكالنا وأسئلته الفرعيةلكي نتمكن  هذا هو األهمالجزائر و 
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 :دـــــــــتمهي -10

,  النمو السكاني في العالم هو انخفاض الوفيات وليس انخفاض الخصوبةالسبب األساسي في  أن

البشرية تمت الل الحياة , وخ ولكنهم ال يموتون كالذئابالناس ينجبون كاألرانب  أنليس األمر في ذالك 

 .طول مدةسيعيش أن معظمها درجة أننا أصبحنا نتوقع بأالوفيات إلى  السيطرة على

جع ار وهذا . في جميع المعمورة استحساناومما يالحظ في العالم اجمع أن أمل الحياة أصبح يالقي 

التاريخ  على مدى وهو ما يمثل اهم انجاز حقق .موت المبكروال , على األمراض اإلنسانإلى انتصار 

والمشاكل المترتبة السريع هو النمو السكاني في عصرنا و ين تبقى مشكلال انه تإ. في ظروف الحياة البشرية

 عند الوالدة وكذالك تفاوت أو اختالف في األجل المتوقع,  على الوفياترغم السيطرة  عن الحجم السكاني

  .في انحاء مختلفة في العالم

 :( Esperance de vie) تعريف أمل الحياة  -10

 أوالحياة  أمد أمل الحياة وأخر: ـب يسميهلهذا المؤشر الديمغرافي فهناك من تسميات ال اختلفتلقد 

 :وهو واحدالمعنى  أن إالالتسميات  اختالفورغم  مدة البقاء ,توقع الحياة عند الوالدة أو متوسط العمر

البقاء مقارنة  علىالحقيقية  اإلنسانأي قدرة . الوالدةبعد  اإلنسانيعيشها  أنطول المدة التي يمكن  -

 .رغم صعوبة التنبأ بالمدة التي يمكن أن يعيشها اإلنسان وهذا.اإلنسان ن يعيشهمع ما يمكن أ

 -يتوقع الفردسنوات التي أو عدد ال,  مقياس يمثل متوسط طول عمر اإلنسان:  الحياة( أمد)توقع 

 يمكننا أساسهعلى  يعرف بجدول الحياة الذيالمقياس مشتق مما ان يحييها وهذا  -معلومة سن في اي

 في مجموعة سكانية معينة أو بالعكس عند الحاجة إلى معرفة األشخاصالتي يموت فيها  معرفة السن
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اس تبنى على أسمفيدة يجب ان  ولتكون جداول الحياة .قاء على قيد الحياة إلى سن معينةاحتمال الب

 1.لكل من الذكور واإلناث, وان تستخدم لحسابها معدالت الوفيات العمرية  مجموعة سكانية كبيرة

قوى أوهو لذالك ,  بلد أليمستوى الصحي واالجتماعي مؤشر يعكس الهو عند الوالدة توقع الحياة 

 2 .ت السكانيةدامن التعدا تأخذة التي ويسحب من جداول الحيا مؤشر لألوضاع الصحية

 .وهي دالة الوفاة, و توقع الحياةأ متوسط العمر أمد الحياة أو طول العمر أو أو البقاءمدة 

وهو مؤشر ديمغرافي يعبر , نفس المعنى ولهما متداد مدة الحياةوهي كلمة مرادفة لكلمة ا الحياة أمل

 .ويختلف امل الحياة حسب العمر  .لمجتمع ما ننا أن نتوقعهاعن متوسط عدد السنوات التي يمك

وهو يعبر عن متوسط السنوات  E0عند الوالدة حسب العمر مثل امل الحياة فهناك امل الحياة  -

مباشرة بعد يد ألي مولود جدفي اي مجتمع ما في العالم المولود الجديد بعد زيادة التي يمكننا ان نتوقعها 

سنة  04و  04وسن  52كما ان هناك امل الحياة عند سن . في أي بلد ما في العالمزيادة الطفل 

 .الخ......

والذي يحسب بعد عند الحالة الصحية الجيدة فمثال أمل الحياة أمل الحياة حسب الحالة الصحية  -

والمعبر عنها بعدد  ,في ذالك الوقت حالة صحية متدنية أمل الحياة المصحح لزمن مضى حيث كان

حت غطاء معدالت الوفيات في حالة صحية جيدة تالسنوات التي نتوقع فيها لمولود جديد العيش 

 3.واألوبئة

                                                           
-

1
 .342:ص, 3002,اإلسكندرية, دار المعارف الجامعية, أسس جغرافيا السكان, فايز محمد العيسوي 

 
2

 .323:ص. 7211,نيويورك, صندوق األمم المتحدة لألنشطة السكانية, سكان العالم العربي حاضرا ومستقبال, عبد الرحيم عمران-
3
 Organisation mondiale de la santé 

http:www.whoint/hosis/database/country/compare.cfm?contry=GRB&indicator 
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  :1(E0)أمل الحياة  حسابطريقة  -10

على جدول  في ذالك المؤشر يعتمد ساب هذاحمن مؤشرات الوفاة وبالتالي ل كمؤشرأمل الحياة هو 

معدالت و ( qx) الوفياتومعدالت  (dx)والوفيات  (Sx) والمواليد (x)العمر يتكون منالوفيات الذي 

 : وهما كون على شكليني افيين ان توزيع األشخاصوعلى ما هو معروف لدى الديمغر  .(px)المواليد

 .الحياة حسب الجيل وحسب العمر أمدنا يمكننا حساب ومن ه .وحسب العمر, حسب الجيل 

 :لـــــحسب الجي -0

ثالثة  إلىينتمون  أنهمويعنى ذالك  واألجداد اآلباء أبناءيستعمل للتمييز بين  مصطلح الجيل إن

ومن مميزات الجيل هو انه  .هو نفسه الفارق بينهم عند عمر الوالدة األجيالوالفرق بين مختلفة  أجيال

الذين ولدوا في نفس السنة ولهذا يمكننا دراسة خصائص كل جيل على حدى  األشخاصيحدد مجموع 

 .الخ.....  0040وجيل  0044مثل جيل .األجيالومعرفة مميزاته عن باقي 

 : من التقويم مثل الذين ولدوا في نفس السنة األشخاصمجموع : عند الديمغرافيين يقصد بالجيل

N : ديد على مولود ج 0444إلى لتصل على سبيل المثال  0044عدد المواليد الذين ولدوا سنة

 .سبيل المثال

والتي تحسب بالطريقة  d(x,x+1: )ـيرمز اليهم ب x +1و  x األعمارالوفيات التي تحصل بين  أما

 :التالية

 S0 – S1=d(0,1)  :ميالد أولو   وهي تعبر عن الوفيات ما بين عمر الوالدة . 

 S1 – S2 =d(1,2)  : يالدمسنة وثاني سنة بعد ال أولوهي تعبر عن الوفيات ما بين. 

                                                           
1
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 Sw – Sw-1 =d(w,w-1) : وهي تعبر عن الوفيات ما بينw-1  وw بحيث :w  تمثل

 . عمر الجيل أوخير للجيل العمر األ

 ىعاشها هذا الجيل عللتي متوسط السنوات ا لهذا الجيل نقوم بجمع( E1900)الحياة  أمدولحساب 

 :السبيل المث

 d(0,1) :الذين عاش كل واحد منهم على األقل  األشخاص(4,2ans ) , سواء بشكل

 . 4,2(S0 – S1:)جماعي 

 d(1,2) :الذين عاش كل واحد منهم على األقل  األشخاص(0,2ans ) , سواء بشكل

 . 0,2(S1 – S2:)جماعي 

 d(w,w-1):  منهم بمعدلالذين عاش كل واحد األشخاص (((w-1 +4,2(ans  ,

 .4,2(ans (Sw – Sw-1)ans+ (w-1)) :سواء بشكل جماعي 

 :والمجموع يكون على الشكل التالي 

 ((w-1) +4,2(ans (Sw – Sw-1) + ……..+ (S1 – S2)0,2 + (S0 – S1)4,2 

 :وبعد التبسيط نحصل على ما يلي

      

   

 

 

 (:E0) الطريقة التالية الحياة حسب وفي االخير يكون حساب امد

E0 =0,5+       
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 :1حسب العمر -0

الوسيط للسنوات التي يبقى جدول الوفاة ويعرف بالعدد وهو مؤشر يحسب حسب :  Exامد الحياة 

 (.x)على قيد الحياة في العمر فيها الشخص

سنة  04 أوسنة  54 عند أوالوالدة  سواء عند. عند اي عمر (E0)ب امد الحياة اسولهذا يمكننا ح

 .الخ........سنة 04 أو

 :اما طريقة الحساب فهي على الشكل االتي 

   
 

 
 

                

  
   

 :وهو ما يمثل بعد التبسيط

   
 

  
     

 

 

 

 (  ): امد الحياة عند الوالدة -0

 للفرد للسنوات التي يمكن  يمثل العدد الوسيطي (  ) ن امد الحياة عند الوالدةإف ,حسب جدول الوفاة

 :ويحسب بالطريقة التالية(. 4)اي من السنة ان يعيشها بداية من سنة الوالدة 

   
 

 
 

           

  
 

 :ل التاليكوالمواليد على الش فيه جدول الوفاة مكتمل بجميع األعماروفي هذه الحالة يكون 

                       

                                                           
1
 Dictionnaire de démographie; Ronald Perssat; Université de Paris, 1979, P:66 – 67. 
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 :ت المواليد فيه على الشكل التاليالمختصر نكون معطيااما في حالة جدول الحياة 

                           

 :وفي هذه الحالة تكون طريقة الحساب على الشكل التالي

   
 

 
 

                          

  
 

 :وبالتبسيط 

   
 

  
     

 

 

 

 1:العمر البشري في الدين االسالمي -14

 .(  )أي أمل الحياة . متوسط عمر االنسانهو  ميالسفي الدين اال قصود بالعمر البشريأن الم

النه . ب والسنة مورة من تحدث عنه وذالك في الكتانه االول في المعلوجدنا با فبالرجوع الى ديننا الحنيف

 .ما ترك واردة وال شاردة إال وطرق بابها

قال رسول :  قالعنه ابو هريرة رضي اهلل عنه  ففي حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذي راه

حديث  ."“واقلهم ما يجوز ذالك .مار امتي ما بين الستين والسبعينأع““  : اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 .الترمذيصحيح أخرجه 

 .األمة المحمدية جمعاء مسلمة كانت أم كافرة :المقصود باألمة كما فسره األلباني

أي من  الكاملةالسنوات ب او كما يعرف عند الديمغرافيين. فقد فسره بالعقد :أما الستين والسبعين 

 سنة  00-04الى غاية  04-00
                                                           

1
 http://www.islamtoday.net/questions/...*.cfm?id=16 

http://www.islamtoday.net/questions/show_question_*******.cfm?id=16542
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الخ وهو ما يفسر ....... مثل اليابان والسويدسنة  04أي أقلهم من يتعدى الـ: واقلهم من يجوز ذالك

   .بتحسن األوضاع المعيشية والصحية الى غير ذالك

  :(  ) الحياةتوقع  تاريخ ظهور -15

ذا هدراسة  بدأتحيث  جدول الحياة: ـظهور ما يسمى ب بتاريختاريخ ظهور هذا المتغير مرتبط  إن

حيث درس  XVIIالذي كان يعيش في لندن في القرن  ""John Graunt" جون جرونت" مع  األخير

 وأعمارالكثير من النتائج المترتبة عن تحليل جدول الوفيات  إلىوتوصل  .األوبئة أوقاتالوفيات في 

يمثل خالصة ما توصل  األخيروالجدول  علم السكان انشئواالباحثين الذين  أوائلوبهذا يعتبر من  .الموتى

 :إليه

 1(0000 -0014)د جرونت جدول الحياة عن: (10) الجدول رقم

 عدد الباقين احياء العمر
1 044 
0 00 

00 04 
00 52 
00 00 
40 04 
50 0 
00 0 
60 0 
01 4 

                                                           
1

 ,  71: ص, 7221, القاهرة,دار الثقافة النشر والتوزيع, 3:ط, احمد علي اسماعيل. د, اسس علم السكان وتطبيقاته الجغرافية-
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 أصلمن  سنة 00 سن إلىواحد  إالالل الجدول يتضح لنا انه ما كان يعمر في تلك الفترة ومن خ

 .جيل واحد إلىينتمون  شخص 044

 أرسىالذي  ""Edmund hally" ادمونت هالي "  أعقبهحيث  جرونتوقد توالى الباحثون بعد 

في  " "Leonhard Euler "ليونهارد ايولر " لعالم السويدي ا وبعده أضاف الحياة التامين علىحرفة 

في هذا  "Richard Price""  ريتشارد برايس" واسهم . جداول الحياةكثير من التطور على  0004عام 

 . 0001 ترا عامفي انجل Northampton" نورثامتن" المجال بجدول الحياة عن 

في  Lotka "لوتاكا"وتعقيدا في نفس الوقت على يد  تفصيال أكثرجداول الحياة  أصبحت ولقد

 أسس أرسىدت جداوله على التحليل الكمي مما يث اعتمح 0002 -0000-0040مقاالته التي نشرها 

حسب يعيشها الفرد في مجتمع معين  أنتمل األعوام التي يحعدد  أي.جداول الحياة بصورتها الحديثة

 أن 0004الحيوية لعام  اإلحصاءاتيستخلص من  المتحدة األمريكيةفمثال في الواليات . عمره حاليا

الطفل الغير  وأماعاما  00,0عاما والطفلة البيضاء  00,0يعيش  أنالطفل األبيض عند والدته يتوقع له 

 (.0022-0021) عاما سنوات 00,1 عاما والطفلة الغير البيضاء 00,0يعيش  أنفيحتمل  األبيض

 00.0للذكر اما االنثى  01,0 إلىيصل  0044ند الوالدة سنة فقد كان توقع الحياة ع في اليابان أما

 04.1للذكر و  02.0 إلى 0005ثم في عام لألنثى  21.0للذكر  24 إلى 0000وارتفع في عام . عاما

  .عاما لألنثى
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 :عبر العصور التاريخية ل الحياةــــــــــأم -10 

 :خير ما قبل التار و عص - أ

قع في يثيقا بعملية التطور البشري و ياة أو متوسط العمر اتصاال و أمد الحيتصل أمل الحياة أو  

 .قائمة حالياصميم مشكلة السكان ال

 E0 اإلنسانطول حياة كان متوسط  التاريخمن السنين أي في عصور ما قبل  آالفوخالل عدة 

ه الحالة تشمل وهذ .سنة 52سنة وال يتعدى  54بمعنى يزيد عن دا ويتراوح في مجال ضيق جمنخفضا 

لمخيف وبهذا المعدل ا .من نهاية عمر اإلنجاب أكثرولم يكن بمقدور أي واحد أن يعمر كال الجنسين 

رضها حمل األطفال أو وكذالك نظرا لألعباء اإلضافية التي يفالخصوبة  الرتفاع الوفيات وقصر فترة

الحفاظ  ناهيك عن .سرعة وبصورة كافيةتجديد أجياله ب اإلنسان الحجريى الصعب عل كان من تربيتهم

 .ضيق جدا لالرتقاء الحضري أو اإلنماء االقتصاديعلى هامش 

 :ورة الزراعيةـــــــالث - ب

ففي الماضي كان يعتمد  .وطبيعة عيشة اإلنسانحدث تغيير جدا على سلوك بقدوم الثورة الزراعية 

التجمع واالستقرار  اإلنسانا في هذا العصر توجب على أم , ترحال والصيد ليكسب قوت يومهعلى ال

   .بدأ يحترف الزراعة نهأحيث تغير نمط العيش  إلىليعيش وهذا راجع 

 اإلنسان بإمكانأصبح حيث . المستقر اإلنسان إلىالمرتحل  اإلنسانتحول من  فبفضل هذا النشاط

خطر الموت من سابق  ألقلالمستقر يتعرض  اإلنسان أصبحينتج األغذية الكافية له للعيش  فبهذا أن 

 األطفالن اكتسب طول العمر في حيمتوسط  إلى إضافيةفبفضل الزراعة زادت عشرة سنوات  . عهده

لذا ارتفعت الخصوبة بشكل مذهل في هذا العصر  .قيمة اقتصادية هامة بالنسبة لألسرة خاصة الذكور
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نسمة  0444والدة حية لكل  24حوالي  أي) البيولوجية  اإلمكاناتمن  األقصىالحد  إلىارتفعت " حيث 

 .(" اإلنجابفي فترة  امرأةلكل  أطفال 40 أو

 إلىارتفاع الخصوبة وانخفاض الوفيات  هو .قرن 044من  أكثرومن مميزات هذا العصر الذي دام 

زراعة النباتات الصالحة بعض القبائل المعزولة من المتوحشين الجائعين الذين ادخلوا  تبدأ يثح, حد ما

هذا التطورات  أهمعدد من التجمعات المدنية ومن واستمر هذا التطور بظهور  .لألكل وتربية الحيوانات

دخال الكتابة والحرف مثل صناعة ذات التنظيم الجيد وتنوع االقتصاد  راكز الحضرية الكبرىالم ظهور وا 

لذى كانت الشعوب "" ,مما أدى غلى النمو الكبير في عدد السكان وانتشارهم في شتى أنحاء العالم الخزف

بتوقع حياة أطول يتراوح ما تتمتع الرومانية  واإلمبراطوريةالغابرة في مصر الفرعونية واليونان القديمة 

 1""سنة 12-52بين

 :الثورة الصناعية-ت

 00الذي حدث في حياة الناس خصوصا في الغرب خالل القرن  والتطور التغيير إلىمصطلح يشير 

خالل القرن الثامن عشر الميالدي  ظهرت الثورة الصناعية في أوروبا .من الميالد 00وأوائل القرن 

الشمالية في بداية القرن التاسع عشر وبحلول  وأمريكيا أوروبامن  أجزاء إلىوانتقلت  أبريطانياخاصة في 

الغربية وشمال شرقي الواليات المتحدة  أوربار التصنيع في لقرن التاسع عشر من الميالدي انتشمنتصف ا

ولكن بصورة غير من جهة السكان فقد ارتفع توقع الحياة بشكل ملحوظ  أما .هذا من جهة األمريكية

في تضاعف توقع الحياة من نصيب الدول  األسدمتساوية بين مختلف سكان العالم فقد كانت حصة 

  .انخفاض معدالت الوفيات والخصوبة إلىوهذا راجع سنة  04 إلىسنة  12المتقدة حيث ارتقى من 

                                                           
1
 722:ص, 3007, بيروت, دار النهضة العربية للطباعة والنشر, جغرافيا السكان, عبد هللا عطوي 
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ع عند الوالدة في البلدان فقد زاد العمر المتوق. بهذا القدر من المكاسبظ الدول النامية تح في حين لم

ومنطقة الكاريبي  الالتينية وأمريكياآسيا شرق دول بينما حققت . سنة 00 إلى 0004عام  سنة 01النامية 

وجنوب  إفريقياالمتوقع في  العمر أنفنجد  أفريقيا أما .سنة على التوالي 00-00معدال للعمر المتوقع 

 سنة  20: يقدر بـ إفريقياسنة باستثناء جنوب  24ما زال الصحراء 

 :(E0)على تطور توقع الحياة  وأثرهااالنتقالية الوبائية  -16

 :نظرية االنتقالية الوبائية 6-0

يختلف تماما عنه  نمط التطور في العصور الحديثة  أنتنص نظرية التطور الوبائي للسكان على 

اإلنسان أمكن تراكم زياد السكان جيال بعد جيل وذالك  تاريخفألول مرة في  .ي العصور القديمةف

عاليا في أول هذه المرحلة وقد  بينما يظل معدل المواليد, معدالت الوفيات لالنخفاض المستمر في

هو انخفاض الوفيات  أنوتنص النظرية على . سباب والوسائل المساعدة على ذالكينخفض إذا توفرت األ

تدريجية ولكن السكاني ويكون هذا االنخفاض نظرية حتمية لتغييرات  االنفجارفي بدء  األساسيالعامل 

 .علم الوبائياتمفاهيم ومن هنا كان ال بد من استعمال , في أنماط األمراض السائدة بالمجتمعمنتظمة 

 :1مراحل االنتقالية الوبائية 6-0

أي منذ  في الفترة الحديثةفي المجتمع للسكان أن األمراض السائدة  نتقالية الوبائيةتوضح نظرية اال

 :تمر بمراحل ثالث من الميالد 00القرن 

 

 

                                                           
1
 .701:ص, 7211, صندوق األمم المتحدة لألنشطة السكانية  نيويورك, سكان العالم العربي حاضرا ومستقبال,عبد الرحيم عمران 
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 .وبئة والمجاعاتعهد األ : المرحلة األولى

مراض خاصة األ ت تهيمن عليها األمراض واألوبئةنتعبر عن العصور القديمة حيث كا وهي مرحلة

 وأمراض الطفولة وفترة البلوغ,  باإلنجابوأمراض متصلة التغذية  , المستوطنة الناتجة عن العدوى ونقص

ما نتج عن ذالك ارتفاع في معدل الوفيات الذي . يصاحبها نقص المعيشة وفقدان الخدمات الصحية

فان مستوياتها تكون  أما بالنسبة للمواليد. واألوبئةسنين المجاعات والحروب أرجح بين الزيادة الفائقة في يت

 .ما فقد بسبب الوفيات عالية جدا في معظم هذه المرحلة وهذا لتعويض

لى الوفاة في سن مبكرة وهي أمراض تؤدي إ - واألوبئة المعدية ن النمط الغالب هو األمراضوبما أ

 وقد حدثت هذه المرحلة في. سنة في الغالب 04و 14ال يزيد عن  (E0)فان توقع الحياة عند الوالدة  -

ن سالمية في القرو هذا في البالد اإل وحدث, 00ـال أو 00واستمرت حتى القرن , وربا في القرون الوسطىأ

 .ولىاأل

 .عهد انحسار األوبئة. المرحلة الثانية 

حوال وتتحسن األتقل األوبئة نسبيا نماط األمراض تنحسر وتقل بحيث بدأت في هذه المرحلة بدأت أ

وتبدأ معدالت الوفيات في االنخفاض بينما تبقى معدالت المواليد وتقل المجاعات , المعيشية والغذائية

" ولهذا ظهر في هذه المرحلة مصطلح جديد اسمه  .لى آخر المرحلةوعلى نفس الوتيرة حتى إعالية 

ي هذه الفترة أمراض جديدة فكما ظهرت  .ين المواليد والوفياترق الطردي ببسبب الفا " االنفجار السكاني

 أو 24إلى  بعا لتزايد توقع الحياة في هذه الفترةعا لتوهذا تب وأمراض الشيخوخة 1مراض االنتكاسيةمثل األ

 .سنة 04

                                                           
1
 الخ ....األمراض االنتكاسية وهي األمراض التي تأتي كأعراض ألمراض  نفسية مثل الهستيريا وأمراض القلب 
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ما أ.  00هذه المرحلة في اوخر القرن وانقضت  00و 00وربا في القرن وقد بدأ انحسار األوبئة في أ

ه المرحلة تزال هذوال . 54إلى منتصف القرن البالد اإلسالمية والعربية فقد تخلف بدأ هذه المرحلة في 

 .حتى اليوم لكن بمستويات مختلفة مستمرة في بعض البلدان العربية 

 .نسان  كاسية والنفسية وأمراض من صنع ال نتعهد األمراض اال : الثةـــالمرحلة الث

 .(خة والتحضرأمراض الشيخو ) 

األمراض المتصلة مراض الغذائية و للعنان تناقص األبدأ واضحا  - المرحلة الثالثة -المرحلة  في هذه

وأمراض الشيخوخة مثل مراض القلب والسلطان مراض االنتكاسية مثل ألتحل محلها األباإلنجاب والطفولة 

مراض النفسية والسمنة واألر مثل السكري التحض الجلطة وأمراض أو وأمراض نزف المخ تصلب الشرايين

 والحوادث مثل أمراض اإلشعاع نسانماعية والفردية وأمراض من صنع اإلجتالناتجة عن الضغوط اال

 إلىتتميز بها وهي أنها ال تادي لكن لهاته األمراض صبغة . مراض الصناعيةووسائل االنتقال السريع واأل

أو أكثر سنة  04 إلىسن متأخرة مما جعل امل الحياة في هذه المرحلة يصل  إلىبل  الموت في الحين

 .في معظم البلدان

العوامل  إلىتوقع الحياة بالنسبة للمرأة زاد مقارنة بالرجل وهذا راجع وما ميز هذه الفترة كذالك وهو ان 

 :التالية

 تحسن حالتها المعيشية مقارنة بالرجال. 

  من الرجالأكثر العالج  إلىمبادرتها. 

  الحمل المكرر إلىعدم تعرضها. 

  اض القلب عند المرأة خالف الرجالقلة أمر. 
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وقد دخلت كل البلدان . سنوات خالف الرجل 40 إلى 42 بحوالي أوربافي  المرأةوبهذا زاد عمر 

 .العشرين والعربية في هذه المرحلة ابتداء من أوائل القرن األوربية

 :(E0) مل الحياةعلى أ الوبائيةمخلفات االنتقالية  -10

خر المرحلة الثانية وطول الرحلة او ما في أالسيثناء االنتقالية الوبائية يالحظ أن انخفاض الوفيات أ

ة بالبالغين وكذالك تقل وفيات طفال مقارنوكذا األ, أكثر منه عند الرجال صالح النساء الثالثة يكون في

توقع الحياة للنساء  وبهذا يزيد. مراض المعديةالحمل والوالدة واألسباب المتصلة بمن جهة األمهات األ

 .كثر بالنسبة للرجالبعدة سنوات أ

وفيات النساء سنة يزيد معدل  04و 54 وبئة والمجاعات عندما يكون توقع الحياة بينعهد األففي 

خصوصا في سن الحمل وذالك نتيجة تكرار الحمل والوالدة والرضاعة مع ضعف التغذية  ,على الرجال

اء من اإلرهاق وبالمقابل يعاني النس. سد من الغذاء اليوميففي تلك المرحلة يحظى الرجل بحصة األ

 .سرة كبيرة الحجمالجسماني إلعالة أ

, حيةوتحسن التغذية والرعاية الصالخصوبة ة وانخفاض أما بعد انحصار األوبئة وتحسن وضع المرأ

ثم تتفوق عليه  – سنة 24الى  02توقع حياة من  -بهذا قد تساوى بين الجنسين في فرص الحياة والموت 

بعد وصول توقع الحياة مقارنة بالرجال  وذالك الن معدالت وفيات النساء تقل فقي هذه المرحلة, بسرعة 

 .سنة 24عند الى 

فهي  مراض القلبألمراض قاتلة منها أكثر عرضة الرجال أما في المرحلة الثالثة لالنتقال الوبائي أ

في ا التي يمكن اكتشافها وعالجهمراض السرطانية وكذا الكثير من األ ,اقل انتشار عند النساء من الرجال

 .كثر من الرجالالطبية أأة تهتم بالرعاية أضف إلى ذالك أن المر , دور مبكر عن سرطانات الرجال
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يكو اكبر بكثير خصوصا الرضع طفال وفيات األ سرعة انخفاضن أما بالنسبة للفئات العمرية فنجد أ

 .من انخفاض وفيات البالغين

 :نماذج االنتقالية الوبائية -10

ة ثابت وبئةلة االنتقال الوبائي من مرحلة األوبئة والمجاعات إلى مرحلة انحسار األن رحبينما نجد أ

سرعة تختلف حسب تاريخ بدء وانتهاء كل مرحلة ومدى و  األقطار أننجد  ,البشريةلمجتمعات اكل في 

 االنتقال الوبائينظرية لذالك نصف . ةالمرحلة الثالث إلىخصوصا بالنسبة  ,أخرى إلىاالنتقال من مرحلة 

 :وهي على النحو التالي نماذج لهذا االنتقال أربعة

  :الكالسيكي النموذج 0-0

 :ـويتميز هذا النموذج ب. وبالد الغرب أوروباوهو نموذج حدث في 

  أمراضمرحلة  إلىوالمجاعات  األوبئةمن مرحلة السائدة  األمراضانتقال كامل لنوع 

 .النشوء بطيءوهذا النموذج  الشيخوخة والتحضر

  ثالثة لكي  إلىوقد استغرقت من قرنين  ,لكنها متدرجةات السكانية والوبائية فيه تتابعيه التغير

 .تتم المرحلة الثالثة

  لنمط العصور الوسطى والتي طلت مدتها كاستمرار  بدأتفي هذا النموذج  األولىالمرحلة

 .من قرون أكثر

  انفجار سكاني  إلى أدىبانخفاض الوفيات مع ارتفاع في المواليد ما  تميزتالمرحلة الثانية

 في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر 
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 بدء انخفاض  إلى أدىمما تنظيم فردي لألسر  إلىالناس فيها  المرحلة الثالثة والتي لجأ

وذالك في التحضر والشيخوخة  أمراضدخول الناس في عهد  إلىما جر ذالك الخصوبة 

 ,األكثرمتوقع و سنة  04 إلىحيث وصل القرن العشرين وهذا بالزيادة في توقع الحياة 

 .%14 إلىوكذالك زيادة نسبة المسنين 

 :تسارعمالالنموذج الكالسيكي  0-0

وقد  انه يحدث في فترة قصيرة نسبيا أيهذا النموذج متسارع  أنهو  األولالفارق بينه وبين النموذج 

ومن . بما في ذالك االتحاد السوفياتي ,بأوروباكتلة الشيوعية حدث هذا النموذج في بالد اليابان وال

في انخفاض  أساسياالمتعمد بشكل وبائي وقومي يلعب دورا  اإلجهاضانتشار  أنخصائص هذا النموذج 

 .الخصوبة

 :النموذج مختلف الحدوث 0-0

وسمي بذالك ألن انخفاض معدل الوفيات . لذي يحدث في الدول النامية الألنا ألآلنيوهو النموذج 

 أنومن مميزاته  .أوربامائتين سنة منذ انخفاضه في  أوبعد مائة  أيين منتصف القرن العشر  إلىتخلف 

في  02 إلى 14 أو 52انخفض من  الوفياتمعدل  :مثلالتغيير يتم فيه بشكل سريع جدا  النموذجهذا 

وكذالك البرامج الصحية التي  التطور الطبي الذي تزامن معه إلىوهذا راجع  .سنة فقط 52غضون 

العالم  وكذالك ارتفاع المستوى المعيشي في, لمية مثل المنظمة العالمية للصحةالمنظمات العا أدخلتها

بلدان  أنوما يالحظ . هذا النموذج إلىوتنتمي معظم البالد العربية واإلسالمية . اجمع بعد الحرب العالمية

 .األوبئةمرحلة انحسار  أي يالوبائ لالنتقالنية هذا النموذج ال تزال في المرحلة الثا

 



 مــــاهية أمل الحيـــــــاة                                                    الفصــــــــل االول              
 

 08 

 :النموذج االنتقالي بالبلدان النامية 0-4

تنظيم في يحدث في بعض البلدان النامية التي نجحت  إذ هذا النموذج متفرع من النموذج المختلف

انخفاض معدالت المواليد بعد فترة من االرتفاع بعد الحرب العالمية مع ارتفاع مستوى المعيشة و  األسرة

وسنغافورة وجامايكا وغيرها وفي العالم العربي  وتايالندذالك تايوان كورية الجنوبية  أمثلةومن الثانية 

ث لكل بالد العالم الثال األملويعتبر هذا النموذج . نجد كل من مصر وتركيا واندونيسيا ولبنان اإلسالمي

 .االنفجار السكاني التنمية وضبطالتي تعمل على دفع حركة 

 :ةـــــــــــــخالص

 :نستنتج ما يلي  أنالوبائية استعراضنا لمختلف مراحلها يمكننا  لالنتقالية من خالل تطرقنا

مرت البشرية بمشاكل كبيرة من اجل البقاء وهذا يتجلى في الصراع الذي قامت به ضد  (0

 .والكوارث الطبيعية واألوبئةاعات التي كانت تفتك به وكذالك مختلف المج األمراض

سنة  04من  أكثر إلىسنة  14ل من من مستوى أق E0الزيادة في مدة الحياة  أو االرتقاء (5

 .يعد مكسب بشري هام في ارتفاع مستوى التنمية البشرية

فبعد المعانات من المرأة المستفيد الكبير من التنمية البشرية على مستوى العصور  تعد (1

الرجال في مستوى ها هي اليوم تتفوق على  .الناتجة عنه واألمراضويالت الحمل المتكرر 

 بفضل الحمل أثناءتحسن ظروفها المعيشية والصحية خاصة  إلىوهذا راجع مدة البقاء 

 .ظهور تخصصات طبية تهتم بذالك

االنتقالية  أخرىبعبارة  وأم لاالنتقالية الوبائية هي بداية رحلة التطور في أمل الحياة في العا (0

على المواليد والوفيات  األولتأثير  إلىالحياة شيئان كانا متالزمان وهذا راجع  وأملالوبائية 

 .الحياة أملوهما طرفا معادلة 
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خالل عرضنا لمختلف نماذج االنتقالية الوبائية اتضح لنا أن هذه االنتقالية كانت عسيرة  ومن (2

ثم لتخف خطاها في باقي النماذج وهذا راجع إلى  –النموذج الكالسيكي  -في المهلة األولى 

 .حية التي ظهرت في الدول األوربيةاستفادة الدول من الثورة الص

 (:IDH)وعالقته بمؤشرات التنمية البشرية (E0)أمل الحياة  -01

ففي . لقد افتتح القرن الجديد على بيان تضامني من طرف دول العالم مفاده تخليص العالم من الفقر

اجتمعت جميع دول العالم في اكبر تجمع لمنطقة االمم المتحدة في تاريخها لرؤساء الدول  5444سنة 

ة بالفقيرة وتعهدوا فيه ببذل قصارى جهدهم للقضاء على الفقر حيث التقت فيه الدول الغني. والحكومات

وذالك من اجل حماية كرامة االنسان والمساواة وتحقيق السالم واألمن العالمي والديمقراطية وضمان 

د فيه زعماء دول العالم للعمل معا لتحقيق أهداف محددة لدفع هاضافة الى ذالك تع, االستدامة للبيئة

 .5402لحد من الفقر بحلول عام عجلة التنمية وا

من قبل عالمي اقتصاد احدهما  0004هو مؤشر ظهر الول مرة عام ( IDH)مؤشر التنمية 

والذي حصل بفضل هذا المؤشر التنموي على جائزة نوبل  (Amartya Sen)امرتيا سن هندوسي وهو 

ومن ذالك . دية واالجتماعيةوذالك لمساهمته في تحديد معايير التنمية االقتصا 0000في االقتصاد عام 

وهذا لقياس ومعرفة  .مية البشريةبمؤشر التن ONUالحين اصبح يعرف من ظرف منظمة االمم المتحدة 

اما ادوات حسابه فهو يعتمد بالضرورة على المعرفة التامة . مستوى التنمية في اي بلد ما في العالم

الدخل , المستوى التعليمي,  التغذية والغذاءمستوى ,  المستوى الصحي,  امد الحياة: بمستوى كل من

حالة المرأة ومستواها المعيشي والتعليمي مقارنة ,  الحالة المعيشية  والصحية لألطفال,  القومي والفردي

 :وهو على اشكال ثالث. بالرجل
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 IDH: دليل التنمية البشرية 

 IPH:  وهو على صنفين: دليل الفقر البشري :IPH1 :اما . خاص الدول الفقيرIPH2 :

 .خاص بالدول الغنية

 ISDH: دليل التنمية الجنسائية. 

  :IDHدليل التنمية البشرية _ 0

 يتم حسابه بثالثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية وهي 

 .(E0)حياة مديدة وصحية ويتم قياها بالعمر المتوقع عند الوالدة  - أ

 .لمام بالقراءة والكتابة لدى البالغيناكتساب المعرفة ويتم قياها بمعدل اإل - ب

 (.PIB)مستوى معيشي الئق ويتم قياسه وفقا للناتج المحلي لالجمالي للفرد  - ت

 :وهو على الشكل التالي

الناتج )30/ (+دليل التعلم)30/ (+E0دليل العمر المتوقع عند الوالدة )IDH=/30دليل التنمية البشرية 

 (.PIBالمحلي الخام 

 : IPH الفقر البشري دليل -0

 :يقيس اوجه الحرمان لنفس االبعاد الثالثة لدليل التنمية البشرية وهي 

حياة مديدة وصحية وماد قياس خطر التعرض للوفاة المبكر نسبيا والذي يتم قياسه  - أ

سنة بالنسبة  04و . IPH1سنة وبالنسبة لـ  04بالعمر المتوقع عند الوالدة ال يقل عن 

 .IPH2الى 
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. IPH1 المعرفة او الحرمان من القراءة والكتابة او معدل االمية بالنسبة لـ اكتساب - ب

 IPH2 .واالمية الوظيفية بالنسبة لـ

مستوى معيشي الئق او معدل الحرمان من المياه الصالحة للشرب واالطفال دون الوزن  - ت

 (.IPH2)ومعدل البطالة او الفقر(. IPH1)الطبيعي للعمر

 :دليل التنمية الجسمائية -0

يعمل على تعديل متوسط االنجازات إلبراز اوجه المساواة بين الرجال والنساء في النواحي  

 :التالية

 .حياة مديدة وصحية والمعبر عنها بأمد البقاء - أ

 .اكتساب المعرفة او نسبة االمية - ب

 . المستوى المعيشي - ت

 .والشكل التالي يوضح المخطط العام لحساب مؤشر التنمية البشرية

بمؤشر التنمية البشرية  (E0)والذي من خالله سيتضح لنا مدى ارتباط العمر المتوقع عند الوالدة 

(IDH) .فما من دليل من دالئل التنمية إال وأمد الحياة يعتبر جزء من احد أجزائه. 

 

 

 

 



 مــــاهية أمل الحيـــــــاة                                                    الفصــــــــل االول              
 

 22 

 1:مخطط حساب أدلة التنمية البشرية(: 10)الشكل رقم 

 
                                                           

1
 .3002-3001تقرير التنمية البشرية   
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 .0115الى  0001ومؤشر التنمية لبعض بلدان العالم من تطور أمد الحياة (: 10)الجدول رقم 

 E0امد الحياة  IDHمؤشر التنمية  البلد
0001 0000 0000 0115 0001 0000 0000 0115 

 04.1 00.0 00.5 00 4.000 4.012 4.015 4.005 كندا
 00.1 00.0 00.0 00.0 4.022 4.002 4.010 4.000 سويسرا
 05.1 04 00.0 00.0 4.021 4.050 4.050 4.000 اليابان
 04.2 00.0 00.0 00.0 4.020 4.050 4.050 4.000 السويد

 00.0 00.1 00.0 00.0 4.000 4.010 4.050 4.000 النرويج
 04.5 00.5 00.0 00,0 4.025 4.000 4.050 4.000 فرنسا

 00.0 05.0 04.0 00.0 4.050 4.020 4.040 4.202 كوريا الجنوبية
 00.0 00.4 02.0 02.0 4.044 4.000 4.002 4.010 البرازيل
 02 00.0 04 04.0 4.045 4.000 4.020 4.001 روسيا

 00.1 00.0 00.0 01.0 4.000 4.010 4.040 4.002 الكويت 
 02.4 00.0 04.0 00.5 4.002 4.000 4.002 4.045 قطر

 05.5 00.0 00.0 00.2 4.005 4.000 4.005 4.000 السعودية
 00.1 00.5 02.0 02.0 4.011 4.001 4.221 4.211 الجزائر

 20.0 20.0 00.0 00,0 4.211 4.001 4.500 4.400 الصومال
 21.0 21.0 02.0 02 4.104 4.104 4.500 4.400 مالي

 20.0 00.0 00.0 00 4.245 4.100 4.502 4.401 غاميا
 22.0 00.0 02.0 02.2 4.100 4.501 4.540 4.400 النيجر
 02.0 00.0 01.0 01.2 4.100 4.110 4.000 4.425 غينيا

Source: Rapport mondial sur le développement humain:1992, 1994, 1998, 2007, 2008. 
 

عطاء لمحة تعريفية عنه وكذالك طرق حسابه هو إظهار مدى  مرادنا من استعراض مؤشر التنمية وا 

فنالحظ ما من دليل من دالئل التنمية البشرية إال . العالقة التي تربط هذه األخيرة بأمد الحياة عند الوالدة

وط حساب أي دليل من وأمد الحياة له دور كبير في طريقة حسابه بل أكثر من ذالك يتصدر دائما شر 

 .دالئل التنمية البشرية هذا من جهة
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اما من جهة اخرى فنحاول ربط ارقام تطور مؤشرات التنمية بأمد الحياة لبعض بلدان العالم عبر مختلف 

فاستنتجنا انه ما من دولة في العالم )(. السنين وهذا ما هو موضح في الجدول الذي يليه الجدول رقم 

 .(E0)تخلفة يمكن أن يظهر لنا فقط من خالل مؤشر التنمية او امد الحياة عند الوالدة متقدمتا كانت او م

لذى نجد أنهما يأخذان نفس المسار بمعنى انه إذا كانت هناك دولة متقدمة فنجد أن مؤشر التنمية بالطبع 

نجد ابدا في اي والعكس كذالك او بمعنى آخر ال  (E0)ياتي مرتفعا ومعه كذالك امد الحياة عند الوالدة 

 .(E0)عكس امد الحياة  (IHD)دولة في العالم متقدمة كانت او متخلفة مؤشر التنمية 

 :العالمبتوقع الحياة  أنماط -00

ذا. ه في المعمورةتوقع الحياة في العالم هو التعبير عن مستويات توزيع بأنماطيقصد  كان يصنف  وا 

 وأخيرةسائر في طريق النمو  وأخرىمتخلفة دول  آيالعالم على ثالث مستويات حسب مستوى التنمية 

 .وهي على الشكل التالي الحياة في العالم أملفكذالك هو الشأن بالنسبة لمستويات توزيع متقدمة 

 (:عاما  51اقل من ) متوقع حياة  أمد أدنى 00-0

دولة في إفريقيا وموقعها في اإلقليم المداري الصحراوي  54منها , دولة  55وهو يوجد في حوالي 

دولة توجد دولتين  54من القارة في كل من وسط وشرق وغرب القارة وكذالك في جنوبها ومن بين هاته الـ 

في قارة آسيا أال وهما عربيتين وهما الصومال وموريتانيا والباقي من العدد اإلجمالي هما دولتان تقعا 

 1االقيانوسية أوالشمالية  أو الالتينية أمريكا أو أوربادولة من قارة  آيجد حيث ال تو  .أفغانستان وبكستان

                                                           
1
 .انوسية وهي االسم القديم الستراليا حاليااالقي 
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بها الخدمات هي الدول الفقيرة التي ال تتوفر ومن المالحظ ان كل الدول التي تدخل في هذه الفئة 

ميز تت كماو , وكذا شبكات الخدمة الصحية والكهرباء الصالحة للشرب العامة والمرافق خاصة المياه النقية

 .باقتصاد هش ودخل فردي متدن

 :(عاما 50 إلى 51من )مد حياة منخفض أ 00-0

 األسيويةالدول  أما. دولة 02: بـفي هذا المستوى الغالبية  اإلفريقيةدولة تشكل الدول  52ويتمثل في 

 االقيانوسية وهي ودولتان في هايتيوهي  الالتينية أمريكافواحدة في  .الباقي أما دول 40: تمثل هنا بـ

نجد كل من السودان نيوغينيا ومن بين الدول العربية التي تدخل في هذه الفئة -وهما ميالنيزيا وبابو

بعد الدول ذات الوزن السكاني الكبير مثل نيجيريا وغانا وساحل كما تدخل ضمن دول هذه الفئة . واليمن

كما تضم هذه الفئة من  .يجعل الخدمات متدنية اإلدارةرغم تعدد مواردها االقتصادية ولكن سوء  جالعا

 .وباكستان الديشمثل بنج أسيافي  السكانية الكبيرة نسبيا األعدادالدول ذات 

 :(عاما 00-01)ياة المتوسط الح أمد 00-0

 .دولة 01  :ممثلة بـ األسدفي هذا المستوى حصة  آلسيالقد كان و . دولة 10:ويتمثل هذا المستوى بـ

دولة  أيةوال توجد  السوفيتيفي االتحاد  لمما كان يدخدول  (40) وأربعة .(40)دول  ثمانيةب إفريقياثم 

دول  (42)اما الدول العربية التي تدخل في هذه الفئة فهي . اقيانوسيا أو أوربا أوالشمالية  أمريكامن 

, العراق :دول عربية وهي(42)فنجد هناك  أسيا أما. تونس والمغرب, ليبيا, الجزائر, مصر :وهي افريقية

ذات الوزن السكاني  وهي الهند  األقطار أهمذالك  إلى أضف .و سوريا والسعودية, لبنان, األردن

 .لبرازيل ممثلة المريكيا الشماليةوا واندونيسيا
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 :(عاما فما فوق 61)الحياة المرتفع  أمد 00-4

عدد الدول الممثلة لهذا المستوى فهو يمثل ولعل من بين العالمات المبشرة في هذا المستوى وهو 

الدول تقدما من الناحية االقتصادية  ل هي األكثروان معظم هذه الدو . دولة 00ويضم  األكبرالعدد 

ترفع من  أنولهذا استطاعت  لسكانها متميزة والتي حققت ظروف معيشية وخدمات طبيةواالجتماعية 

 . توقع الحياة لسكانه

جانب الواليات المتحدة  إلى السوفيتيومعظم دول االتحاد  األوربيةفي هذه الفئة كل الدول  وتمثل

 واإلماراتثالث دول فقط وهي الكويت وعمان الدول العربية فهي  أما. ونيوزيلنداوكندا واستراليا  األمريكية

 .العربية
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 :اتجاه الشيخوخة في العالم -00

لقد شهد جميع دول العالم انخفاضا في المستوى الوفيات بين سكانها في السنين األخيرة سواء كانت 

وهو من العوامل األساسية . ويرجع ذالك إلى التقدم الطبي  وتحسن المستوى المعيشي , نامية أو متقدمة

 .كل ومميزاته.وأخر متخلف شاب , عالم متقدم شائخ : التي أدت إلى انقسام العالم إلى نمطين 

 :مفهوم الشيخوخة 00-0

عند التعرض لدراسة اي ظاهرة يجب ان تكون البداية بمحاولة التعرف عليها من خالل التطرق الى  

اهم المفاهيم والمصطلحات التي تساعد على تحديد المجال الذي تظهر فيه وتنمو هذه الظاهرة ولهذا 

 .فات وكذالك طرق تحديدها وقياسهاتعريف ظاهرة الشيخوخة يختلف حسب احتالف الثقا

هو تغيير البنية العمرية للسكان نحو زيادة نسبة المسنين من مجموع حجم  :المفهوم الديمغرافي-0

السكان حيث ان السبب األساسي والمباشر هو تراجع الوالدات وانخفاض الوفيات الذي يؤدي الى ارتفاع 

 . امل الحياة

يعد هذا االخير . لتحديد مستوى الشيخوخة داخل اي مجتمع يعتمد اساسا على متغير السن او العمر

مؤشر لقياس الشيخوخة ديمغرافيا وهو يختلف من مجتمع الى مجتمع اخر فهناك من يحدده عند عمر 

 المحدد له سنة ويمكن االختالف يرجع الى نظام التقاعد للدولة والسن 02سنة وهناك من يحدده عند  04

الشيخوخة هي جملة التغيرات البيولوجية المشتركة في جميع الكائنات الحية  :المفهوم البيولوجي-0

وهذه التغيرات التي تظهر ال يمكن اجتنابها فهي حتمية مع مرور الوقت وهي تضعف وظائف اعضاء 

 1.الجسم حتى الموت بتأثيرات الوقت ومدته تختلف من كائن الى آخر

                                                           
1
 Microsoft Encarta 2006  
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وخة حسب الحقيقة العلمية التي تقول انها عملية طبيعية تبدأ مع االنسان عند والدته الشيخ   

فما من وليد رضيع وال طفل وال يافع اال وفعل الشيخوخة العضوي يعمل داخله , وتستمر خالل حياته كلها

 .1لتتجلى عالماته تبعا للسن

ر السن قد يختلف من بيئة الى من الناحية السوسيولوجية تحديد عم: المفهوم السوسيولوجي -0

باالضافة الى ان للمسن ادوار اجتماعية , اخرى فاعمار الشيخوخة في االرياف تختلف عن المدن

 .واقتصادية تختلف حسب انظمة الدولة

المسنين هم فئة عمرية اجتماعية ثقافية تجسد احد االجيال الفعالة في المجتمع لهم كأعضاء فئة 

المعرفة والقيم واختيار االفعال والتصرفات التي تحدد رؤاهم وتقييمهم وجيل خصائص مشتركة في 

وتعليمية ونوعية , اجتماعية, اقتصادية, وان بينهم تباينات صحية, وتفاعالتهم مع االجيال الالحقة بهم

 مما يتطلب التميز والتنوع في مجاالت, تجعلهم فئات فرعية متباينة لكل قدراتها واحتياجاتها وقناعاتها

 2.وبما يفعل وحدة عطاءهم التنموي على المستوى المجتمعي, وآليات تعاونهم تنمويا

 3:للمسنين( OMS)تصنيف المنظمة العالمية للصحة  -00

اعمار المسنين الى اربعة فئات عمرية كبر مدى كل فئة عمرية  (OMS)تصنف المنظمة العالمية 

 :سنة فما فوق وهي على الشكل التالي 02سنة ابتداء من  02

 .العمر المتوسط: سنة 20 – 02 (0

 .االشخاص المسنين: سنة 00 – 04 (5

 .الشيوخ: سنة 00 – 02 (1

                                                           
1
 722ص, 3003ديسمبر , 707العدد , مجلة العربي 
2
 .ص, 3003يوليو , اضافات سكانية, عبد الباسط عبد المعطي. د 
3
 Lucette j. vieillissement en Algélrie. OPU. Alger. 1983. P129  
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 .كبار السن: سنة 04اكثر من  (0

سنة فاكثر والعقد  02لمسن يدخل العقد الثالث عند تعتبر المنظمة العالمية للصحة ان الشخص ا

 .سنة 02الرابع عند 

سنة وهذا التحديد حسب  02سنة واخرى عند سن  04هناك مجتمعات تحدد سن الشيخوخة عند 

يمكن مستقبال ومع ارتفاع امل الحياة وايضا المستوى الصحي ان . االنظمة االقتصادية واالجتماعية للبلد

 .سن اكبر من هذا يبدأ التحديد عند

 :جوانب ظاهرة الشيخوخة -04

, الصحي, الجانب الديمغرافي: يمكن تحديد ظاهرة الشيخوخة من عدة جوانب أساسية نذكر منها 

 .واالقتصادي

بحيث يكون هناك اختالل في  ,يتمثل في تغير التركيبة السكانية للمجتمع:الجانب الديمغرافي 04-0

هذا التغير سيكون له . شكل الهرم السكاني ويظهر ذالك من خالل اتساع في القمة وتقلص في القاعدة

 .انعكاس حتمي على البنية التحتية للدولة

الفئة المسنة لها مميزات صحية مختلفة عن غيرها اذ انها تحتاج الى  :الجانب الصحي 04-0

ان حاجة المسنين للعالج والدواء تزداد كلما تقدموا في السن وهذا ما . مكلفة نوع مارعاية وعناية خاصة و 

 .يشكل عبئا على المؤسسات المعنية خاصة وعلى الدولة عامة

. صوصيتطلب المسنين رعاية من طرف المجتمع ككل االسرة بالخ :الجانب االجتماعي 04-0

من االعالة والتكفل المستمر من طرف كافة افراد  ن يحتاج الى المزيدسبحيث كلما تقدم الشخص في ال

 .استقرار مجرى حياتهعلى ا زلة والتهميش لكونهما يؤثران سلبيرفض الع ذ انها, العائلة
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اصبح المسن يعيش عمرا اطول نظرا للزيادة في امل الحياة مما يتطلب : الجانب االقتصادي 04-4

الميزانية العامة للدولة من جهة ومن جهة اخرى نقص اليد منح اكثر وتكفل مادي اكبر وهذا سيؤثر على 

      .العاملة سيؤثر على سوق العمل

 :مـــــــــــالشيخوخة في العال -05

يعيش الناس  اليوم اكثر من اي وقت مضى, عشرون سنة اضيفت الى العمر المتوقع على الصعيد 

سيكون اعمار ثلث سكان  5414ان وبحلول ع( 5444-0024)العالمي في الخمسين سنة االخيرة 

ستصل اعمار ثلث الكرة االرضية الى ما  5024وفي سنة . بعض البلدان الصناعية فوق الستين سنة

 .اي واحد من بين عشرة اشخاص عمره ستون  سنة فما فوق. فوق الستين

 سيصبح 5024اما عام . سيصبح واحد من بين كل خمسة عمره ستون او اكثر 5424وبحلول عام 

 واحد من بين كل ثالثة 

بلغ عدد  0000واعداد اكبر الناس تزداد بسرعة في مختلف انحاء العالم وذالك الول مرة ففي سنة 

و  04والذين تتراوح اعمارهم بين (.مليون نسمة  220,)سنة  04و 04السكان الذين تتراوح اعمارهم بين 

يتوقع  5424و في سنة (نسمة 044444)سنة  اما الذين تجاوزوا المئة(. مليون نسمة  0,1)سنة  044

مليون نسمة على التوالي  5,5مليون نسمة و 20,0مليون نسمة و  100,0ان  تصل هذه االرقام الى 

 .بزيادة اكثر من ستة اضعاف

في العالم تفاوتا كبيرا في الوقت ( اي مرحلة ما فوق الخامس والستون سنة)وتتفاوت نسبة التعمير 

ويرتفع هذا . شخص بلغ حد التعمير 02يوضح لنا ان في العالم واحد من بين : رقمالحاضر والجدول 

والى واحد كل ثمانية في بلدان . المعدل الى واحد من بين سبعة اشخاص في البلدان ذات الدخل المرتفع
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شخص في افريقيا جنوب  11منظمة التنمية والتعاون في الميدان االقتصادي وينخفظ الى واحد كل 

شخص في البلدان العربية الى واحد من بين كل  50راء والبلدان االقل تطورا وواحد من بين كل الصح

 .شخص في البلدان النامية 54شخض في بلدان جنوب اسيا الى واحد من بين كل  55

سنة فما فوق الى ارتفاع بشكل ملحوظ في  02كنا يشير الجدول ايضا الى ان اتجاه كبار السن 

الم في السنوات القليلة القادمة باستثناء افريقيا جنوب الصحراء التي تبقى فيها النسبة ثابثة جميع انحاء الع

بل ان بعض بلدان افريقيا ستشهد تراجعا في نسبة الكبار عما كانت عليه االن مثل مالوي وبورندي من 

كل ذالك % 0,0الى % 5,5واوغندا من , على التوالي %  5,1و % 5.2لكل منهما حاليا الى % 5.0

 .الذي ينتشر في جميع اجزائها( االيدز)بسبب وباء نقص المناعة البشرية 

. وتشير االرقام كذالك ان بلدان واروبا واليابان اعلى البلدان تعميرا وبلدان افريقيا والعالم العربي اقلها

سنة  02)دالت الكبارحتى ان بعض البلدان العربية ذات الدحل المرتفع والتنمية البشرية العالية جاءت مع

والكويت % 0.0اقل المعدالت في العالم اجمع فهي في قطر , فيها الى اجمالي السكان( فما فوق

وهذا انعكاس . لكل منهما% 5.0والبحرين  والسعودية , % 5.5واالمارات العربية المتحدة , 0.0%

التجاه جهة اخرى وان كل ا طبيعي الرتفاع نسبة المواليد من  جهة وانخفاض نسبة وفيات االطفال من

 % المعمرين في البلدان في السنوات القليلة القادمة يشير الى تضاعف نسبة
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 (0105-0000)االتجاهات الديمغرافية لكبار السن في العالم (: 10)الجدول رقم 

عاما او  05نسبة السكان البالغون من العمر 
 اكثر

 البلدان تعميرا في العالماقل  اعلى البلدان تعميرا في العالم

 سنة% االقاليم الرئيسية والمناطق
0000 

 سنة%
0105 

 سنة% البلد
0000 

 سنة%
0105 

 سنة% البلد
0000 

 سنة%
0105 

 0.0 0.0 قطر 00.0 06.4 السويد 6.0 2.8 العالم
 5.0 0.0 الكويت 00.0 06.0 ايطاليا 00.0 04.5 دخل مرتفع 

االمارات  00.4 06.0 اليونان 6.0 0.0 دخل متوسط
 العربية

0.0 0.0 

 0.6 0.0 اوغندا 00.0 00.4 بلجيكا 0.4 5 دخل منخفض
 0.0 0.0 زامبيا 04.0 00.0 اليابان 0.4 4.0 جميع البلدان النامية

المملكة  0.4 0.0 البلدان االقل تطورا
 المتحدة

 0.0 0.4 موريثانيا 00.6 00

 0.4 0.4 روندا 00.6 00.5 اسبانيا 4.5 0.0 البلدان العربية
 0.5 0.5 النيجر 00 05.6 النرويج 0.0 0.0 شرق اسيا

امريكا الالتنية ومنطقة 
 الكاريبي

 0.6 0.5 السنغال 00.4 05.0 فرنسا 6.0 5.0

 0.4 0.5 بوتسوانا 01.0 05.0 المانيا 5.0 4.5 جنوب اسيا
 0.6 0.5 عمان 00.0 05.0 الدنمارك 0 0 افريقيا جنوب الصحراء

شرق اوربا ورابطة الدول 
 المستقلة

 0.6 0.0 تنزانيا 00.0 05.4 البرتغال 00 00.5

منطقة التنمية والتعاون 
 االقتصادي

 0.5 0.0 سوازيلندا 06.0 04.6 النمسا 00 00.0

 .     0111دليل التنمية البشرية لعام , االمم المتحدة: المصدر
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 :الصة الفصلــــــــــــــــخ

, تنموي  , فهو مؤشر صحي أما جوهريا. مؤشر من المؤشرات الديمغرافية حسابيا امل الحياة

فهو مؤشر يحسب من جدول الوفاة أو جدول الحياة  وأن تعددت تسمياته. له دالالت عدة أي اقتصادي

وقبل قد تطرق إليه الدين  XVIIفي القرن " "John Graunt" جون جرونت"  ما عبر عنه ك

 .الخ.......والحالة الصحية وكذا الظرف المعيشيحسب الجيل والعمر ويحب .  االسالمي

التي مرت بها في جميع العصور التاريخية حيث كان تطور أمل الحياة بتطور الحياة البشرية  ارتبط

الى ........ الزراعة  بدءا من عصور ما قبل التاريخ ثم عصر ظهور كل حدث تاريخي له تأثير كبير عليه

 .يومنا هذا

فكانت متشابهة في جميع المعمورة إال أن االختالف يظهر بين دول العالم في  انتقالهأما نماذج 

 أما قارة آسيا .اي أخذ وقتا كبيرا بطيءإال انه مثال في أوربا كان مبكرا . وبداية التطور  وتيرة التسارع

فكانا أخذت عملية التطور أقل وقتا من أوربا على عكس بعض الدول النامية او السائرة في طريق النمو 

 .دول العالمباقي  تطور أمل الحياة جد سريعا من غيره في 

التي تعتبر ظاهر  وفي االخير الى وجه من أوجه التطور لهذا المؤشر وهي ظاهرة الشيخوخة

 .العصر

 

 

 

 

 

 



 مــــاهية أمل الحيـــــــاة                                                    الفصــــــــل االول              
 

 35 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

    

 

 
  

 
 

 



 تطور امل الحياة بالعالم والجزائر                                                       الفصـل الثــــــاني
 

 73 

 :هيدــــــــــــــــــتم -10

فريدريخ والعالم  فهي مقولة للفيلسو  "وقليلون يموتون مبكرا جدا , كثيرون يموتون متاخرا جدا" 

 .واصفا التغيرات الديمغرافية التي طرات في عالمنا المعاصر نيتشة

هنا المفكر يتحدث عن إطالة الحياة وما سيحدث من تغيرات ديمغرافية واجتماعية وهذا من بين اكبر 

حيث رفع األجل المتوقع عند الوالدة من .انجازات الطب بالواليات المتحدة االمريكية في القرن العشرين

عند الرجال  7111عام سنة  3.7.إلى  0011سنة عند النساء سنة  4..3لرجال وسنة عند ا 4..3

هذا التحول مقترنا باالنخفاض الحاد في معدالت المواليد . من نفس السنة  سنة عند النساء 0.0.و

 .والوفيات في معظم دول العالم االول

 مجموع القضايا التي تحظىفي ن العقاقة المتبادلة ما بين السكان والتنمية تحتل مكانة بارزة وأل

 .والتي تطرح مشكقات وتحديات عالمية في الحاضر والمستقبلباالهتمام العالمي 

في النصف الثاني من كانت وراء هذا االهتمام هو النمو الكبير لسكان العالم  ومن أهم العوامل التي

الثالث بعد الحرب دول العالم  شاهدتهالذي  وهذا راجع بالضرورة إلى االنفجار الديمغرافي,  القرن الحالي

بل هناك , وهذا لألول مرة في تاريخ البشرية %7معدل النمو الطبيعي فيها العالمية الثانية حيث تجاوز 

 .مثل كينيا والجزائر% 4 هافيبلدان كثيرة تجاوز معدل النمو الطبيعي 

 تحت وطأة فرغم خروجها من ,هذه الدول أوضاع اقتصادية واجتماعية سيئةفي مقابل ذالك عرفت 

وذالك لسبب النمو انها لم تستطع  إالتعمار ومحاولة مواكبة التطور الذي عرفته الدول المتقدمة االس

 .الكبير لحجم سكانها
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القرن التاسع عشر تحوال ديمغرافي جوهره شهد منذ بداية  العالم كله كما أسلفنا في الذكر وبما أن

ساهمت في هذا التحول الديمغرافي فنحاول ليد وهذا راجع لعوامل تنموية ض كمعدل الوفيات والمواانخفا

باالنجازات التنموية التي حققتها منذ  هذه النظرية على الجزائر وربط هذه التغيرات الديمغرافية إسقاط

 .االستققال
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 :المــــــحالة المواليد والوفيات في الع -10

 :العالمتوزيع الوفيات في  20-1

ولكن احتمال وقوعها يختلف اختالفا  .لكل الكائنات الحيةان الوفاة حقيقة ال مفر منها 

وخصائص  .لمحلي او السكان الذي ينتمي اليهواسعا باختالف الجنس والعمر والمجتمع ا

فالذكور يتعرضون عادة الى مخاطر الوفاة اكثر من االناث وكذالك بالنسبة . عديدة اخرى

بالنسبة لكال . ل والشيوخ بالمقارنة مع الشباب والراشدين ومتوسطي العمرالى االطفا

تكون الوفيات دائما ( المتقدة والنامية على حد سواء)الجنسين وجميع المجتمعات السكانية 

 .بداية ونهاية فترة الحياة اما حدها االدني فهو عند البلوغ فيعالية 

لم يكن يعيش من بين  2661انه في حوالي سنة  (John Graunt)غرونت يقول جون 

دوبريه دي ويقول . فقط حتى سن السادسة 641طفل يولدون في لندن سوى  2111كل 

الى  طفل يولد في فرنسا لم يعش 2111كل انه من بين  (Duprés de st Maur)سان مو

 . الثامن عشر  طفال في نهاية القرن 041سن الخامسة سوى 

 :مرارية االنخفاض في الوفيات الى ثالثة مراحل وهييمكن تلخيص االستو

 : األولىالمرحلة 

ذالك تحسن  وساعد في. ية القرن العشرينمن منتصف القرن السابع عشر الى بدا 

االحوال الصحية واالقتصادية وتقدم العلوم الطبية وتوفر اساليب العيش الكريمة خاصة في 

ليا حيث بلغ معدل الوفيات في معظم الدول الى الدول االوربية وامريكا الشمالية واسترا

 .بداية القرن العشرين ‰11لينخفض الى  2011سنة  10‰

 : المرحلة الثانية

وهذا في النصف االول من القرن العشرين حيث انخفضت معدالت الوفيات في معظم 

 .‰21الى اقل من  ‰11الدول المتقدمة من العالم من 
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 : المرحلة الثالثة

والتي بدأت من الثمانينات من القرن العشرين ومستمرة حتى اآلن وأخذت في 

وهذا نتيجة النخفاض معدالت المواليد وارتفاع  ‰20الى  21االنخفاض لتستقر ما بين 

 .معدالت الوفيات بين الكهول

ومن خالل الجدول التالي يتضح لنا أن معدالت الوفيات في بلدان العالم النامي مازالت 

رة في االنخفاض في الوقت الذي توقفت فيه معظم البلدان العالم المتقدم عن االنخفاض مستم

 .وهذا راجع الى انخفاض معدالت المواليد وارتفاع معدالت وفيا الشيوخ

تطور معدالت الوفيات في بعض بلدان العالم النامي والمتقدم من (: 20)الجدول رقم 

.0222الى  1022
1

 

2000 1980 1960 1940 1920 1900 
 

 
 الدول المتقدمة

 فرنسا 21 20 17 12 11 9

 السويد 16 14 11 10 11 11

 
 الدول النامية

 مصر 28 21 20 10 7 6

 سريالنكا 26 29 26 17 12 6

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

.001. 2661ًالمصريةاالنجلو , (مترجم)مشكالت السكان  -وارين طومسون   
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تطور معدالت الوفيات في بعض بلدان العالم النامي والمتقدم من (: 21)المنحنى رقم 

 .0222الى  1022

 

 :في العالم المواليدتوزيع  20-0

المواليد ظاهرة من أهم الظواهر الديمغرافية في دراسة السكان ألنها المحدد الرئيسي 

أنها وهي احد طرفي الزيادة الطبيعية للسكان و .لدراسة السكان وتوزيعهم وخصائصهم

اإلنجاب يختلف عنها تماما  أما. تحليلها من الوفيات ألنها حتمية وفردية أصعب فهما في

الن المواليد خاضعة للتحكم البشري وتتأثر بمجموعة من العوامل االقتصادية واالجتماعية 

 .والنفسية والسياسية

والجدول التالي مع رسمه البياني يوضح حدة التفاوت في توزيع المواليد في جميع 

د انخفاضا في معدالت المواليد اقطار العالم بحيث من خالله يتضح لنا أن العالم برمته شه

اي بنسبة نتافص بلغت  ‰ 11الى  2661سنة  ‰66فمن . الى يومنا هذا 2661من 

وهذا راجع بالدرجة االولى الى االستقرار وكذالك الى التغيرات االقتصادية  6636%

 .واالجتماعية التي شهدها العالم في القرن العشرين
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مستويات معدالت المواليد بين القارات وفقا الختالف سكانها ومدى تطورهم  وتختلف

أن اكبر قدر من التناقص المطلق عرفته . طول العقود األربعة األخيرة من القرن العشرين

(  %61)اي بنسبة تناقص بلغت  111سنة  ‰21الى  2661سنة  ‰26قارة اوربا  من 

اي بنسبة تناقص بلغت  1111سنة ( ‰0)الى ( ‰11)باإلضافة الى روسيا االتحادية فمن 

 .حيث نالحظ أنه ارتبط مصطلح التناقص المطلق بدول الشمال او الدول الغنية( %201)

 (‰40)ذات اعلى معدالت المواليد وعلى الرغم من االنخفاض من اما قارة افريقيا 

يلة مقارنة اال أن نسبة التناقص تبقى قل 1111وسنة  2661ما بين سنتي (‰60)الى 

 . (%61)بقارات العالم االخرى  حيث بلغت اقصاها 

 .توزيع معدالت المواليد بين قارات العالم(: 20)الجدول رقم 

 1111-2661نسبة التناقص بين  ‰1111 ‰2600 ‰2661 االقاليم

 %6636 11 11 66 العالم

 %6136 60 40 40 افريقيا

 %1634 16 11 42 اسيا

 %6131 21 26 26 اوربا

 %0230 24 20 14 امريكيا الشمالية

 %0231 14 62 42 امريكا الالتنية

 %201 10 26 11 روسيا االتحادية

 %60 10 62 41 بلدان العالم النامي 

 211% 22 20 11 مبلدان العالم المتقد

 U.N. Demographic year Books of 1960,1980: المصدر
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 المواليد بين قارات العالممعدالت : ( 20) المنحنى رقم 

 

 

 :بالعالم (E0) اةـــــل الحيــــــــام 10

فمن خقال ما هو موجود في الجدول التالي لو جعلنا مقارنة بسيطة بين مختلف اقطار العالم لوجدنا 

وكذالك على مستوى ( E0)أن هناك اختقاف ظاهر للعيان وتفاوت كبير في مستويات تطور امد الحياة 

 .القارات

في افريقيا نجد بأنه يختلف شمالها عن جنوبها وكذالك وسطها ولو أن هناك ( E0)فأمد الحياة 

سنة اما افريقيا  30:كان يقدر أمد الحياة في شمال القارة وجنوبها بـ 0011ففي سنة . اختقاف طفيف

 01يا الشمالية وسنة في افريق 03 ـليرتقي هذا العمر ب. سنة .4: المدارية فكان في تلك السنة يقدر بـ

الى  .711ليصل سنة . سنة 41اي بعد  0091سنة بأفريقيا المدارية سنة  07سنوات بإفريقيا المدارية و

سنة  .1:بـ .711فيها سنة ( E0)أما في مدار إفريقيا فقد قدر أمد الحياة . سنة في الشمال والجنوب 9.
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أما المدارية فقد ,  يا الشمالية والجنوبيةسنة إلفريق .7 .711وسنة  0011فكان ربح السنين بين سنتي .

 .سنة فقط وهذا راجع إلى االضطراب الدائم للمنطقة 71: قدر بـ

ففي . بينها وبين إفريقيا( E0)أما في آسيا فنقاحظ انه هناك أوجه تشابه في توزيع وتطور أمد الحياة 

 11سنة و  30شرق آسيا فكان أما جوب . سنة 40: بـ 0011سنة  (E0)آسيا الجنوبية قدر أمد الحياة 

سنة  3.سنة جنوب شرق آسيا و  0.إلى  .711سنة ( E0)ليصل أمد الحياة . سنة بجنوب غرب آسيا

سنة بالنسبة  70سنة و  79فكان ربح السنين بين الستين . سنة بجنوب القارة  4.بجنوب غرب القارة و 

 .الجنوبية سنة بآسيا 73إلى آسيا جنوب شرق و جنوب غرب على التوالي و

أما في قارة أمريكا فنجد أن هناك تقارب في أمل الحياة والن هناك تفاوت في التطور االقتصادي 

سنة  11: بها بـ( E0)فبأمريكا الوسطى والجنوبية والمدارية كان يقدر أمد الحياة . واالجتماعي بالقارة

سنوات  01: بهذه األخيرة بـ .711ليرتقي سنة . سنة  0.أما شمال القارة فكان يتراوح ما بين  0011

سنة لكل  3.سنة  1.سنة ألمريكا الوسطى والجنوبية المدارية حيث وصل في هاته المنطقتين إلى  71و

 .منهما على التوالي

بين جميع أقطار القارة وفي مختلف ( E0)وفي أوربا نجد أن هناك تقارب في تقدير أمد الحياة 

: بـ 0011أقطار العالم خاصة أوربا الغربية والشمالية حيث قدر سنة  فميزته انه مرتفع عن جميع. السنين

 ..711سنة لكل منهما سنة  1.سنة و  0.سنة بالغربية ليصل إلى  ..سنة في أوربا الشمالية و  0.

من حيث أن العالم فيه ما هو متقدم وما هو سائر في طريقه نحو النمو فنجد أن هناك فارق  أما

سنة  30لما كان يقدر بـ . سنة 71أو  01قد يصل الفارق بينهما إلى , شاسع بينهما في تقدير أمد الحياة

لص الفارق إلى ليتق. سنة 73سنة أي بفارق  1.كان بالدول المتقدمة يساوي  0011بالدول النامية سنة 

سنة  9.سنة و  9.بينهما حيث وصل بالدول السائرة في طريق النمو إلى  .711سنوات سنة  01
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ويتضح لنا ذالك في ربح السنوات لكل منهما حيث نجده في الدول النامية يمثل ضعف . بالدول المتقدمة

نة بالدول السائرة في س 04سنة بالدول النائمة و  .7حيث وصل إلى . ما هو عليه بالدول المتقدمة

 ..711وسنة  0011طريق النمو بين سنتي 

 0112و 0511بالعالم ما بين سنتي ( E0)تطور أمد الحياة (: 10)المنحنى رقم 

 

 0112و 0511باألقطار الكبرى ألفريقيا ما بين سنتي ( E0)تطور امد الحياة (10)المنحنى رقم 
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 0112و 0511بأقطار امريكا ما بين سنتي  (E0)تطور امد الحياة (11)المنحنى رقم 

 

 

 0112و 0511ما بين سنتي  وربابأقطار ا( E0)تطور امد الحياة (10)المنحنى رقم  
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 .تطور احتمال البقاء عند الوالدة في العالم(: 10)الجدول رقم 

 واتربح السن
 السنوات

 القارات
2007 1995 1985 1955 

 الشماليةافريقيا  16 55,, 86 86 27

 افريقيا المدارية 75 1555 6, 5, 20

 افريقيا الجنوبية 16 755, 87 86 27

 الصين 16 8551 56 57 32

 الشرقية -اسيا الجنوبية 16 856, 86 85 28

 اسيا الجنوبية 75 656, 5, 87 24

 اسيا الجنوبية الغربية ,1 8558 88 51 29

 امريكا الوسطى 5, 8156 85 ,5 25

 امريكيا الجنوبية المدارية 5, 8655 85 51 24

 امريكيا الجنوبية المعتدلة 85 8555 56 57 13

 مجموع البلدان النامية 16 8, 87 86 27

 امريكا الشمالية 85 51 56 55 10

 اوربا الغربية 88 51 56 ,5 9

 اوربا الشرقية 87 56 56 57 10

 االتحاد السوفياتي 86 56 55 88 4

 اليابان 81 58 55 67 19

 اوقيانيا 86 85 57 58 15

 مجموعة البلدان المتقدمة ,8 57 ,5 56 13

 مجموع العالم 15 5, ,8 88 17

 .ديوان المطبوعات الجامعية. جالك فاالن . سكان العالم:المصدر
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 :توقع الحياة عند الوالدة بالبلدان العربية -10

توقع الحياة عند الوالدة المستوى الصحي واالجتماعي في كل بلد ما في العالم وهو بذالك من  يعكس

 .أقوى مؤشرات األوضاع الصحية

ما يقاحظ من  00.3لسنة  فمن خقال تقديرات األمم المتحدة والمكتب العربي لإلحصاء والتوثيق

لبلدان العربية منذ الخمسينيات خاصة البلدان خقاله أن توقع الحياة بالنسبة للدول العربية قد زاد في كل ا

 ..إلى  31سنة أي من  03: ذات وضع اجتماعي مستقر وجيد مثل الكويت التي زاد فيها أمد الحياة بـ

أما الفقيرة منها مثل . سنة 01: سنة  أي زيادة بـ 4.إلى  .1سنة هذا بالنسبة للذكور أما اإلناث فمن 

سنة بالنسبة للذكور  34سنة إلى  44فمن . ولو انه اقل من سابقتها اليمن فهي كذالك قد عرف تحسنا

سنة  وما يقاحظ أن توقع  04: سنة بالنسبة لإلناث أي زيادة بـ .3سنة إلى  43سنوات ومن   01بزيادة 

الحياة بالدول العربية أن المجال ال يزال مفتوحا لقارتقاء نظرا لإلمكانات التي تتمتع بها لتحرز تقدما 

أما من جهة أخرى فنقاحظ أن مستوى توقع الحياة فيها مستوى حسن اقل من . هذا من جهة. ا كبيراصحي

 .المستويات العالمية وأفضل من بعض الدول اإلفريقية واألسيوية

 

 

 

 

 

 



 تطور امل الحياة بالعالم والجزائر                                                       الفصـل الثــــــاني
 

 03 

 0591.1-0511توقع الحياة عند الوالدة حسب الجنس في البالد العربية (: 12)الجدول 

 البلدان
1955-1950 1965-1960 1975-1970 1985-1980 

 اناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور
 59 56 54.5 51.4 49.2 46.7 44 41.9 المغرب
 45 42 42.5 39 40.1 32.9 35.1 31.9 موريتانيا
 58.7 56.6 54.8 52.7 49.4 47.3 44.2 42.1 الجزائر
 60.7 58.4 55.7 52.5 50 48 44.7 43.7 تونس
 59.4 56 54.5 51.4 49.2 46.7 43.9 41.9 ليبيا
 59 56 53.2 51.2 48.6 46.2 43.6 41.2 مصر

 50 48 45 43 41 39 37 35 السودان
 45 42 42.6 39.4 38.4 35.2 35.1 31.9 لصومال
 51 47.5 46 43 41.8 38.7 37.2 34.2 جيبوتي
 64.5 62 60.9 56.5 52.2 39.8 47.2 44.8 سوريا
 68 65 65.1 61.4 60.2 56.9 55.6 52.4 لبنان
 64 60 58.3 54.9 49.5 47 44.3 42.2 األردن
 59 56 54.3 51.2 49 46.8 32.7 41.7 العراق
 728 67 69.2 65.3 62.5 59.1 57.7 54.1 الكويت
 68 65.2 65.4 61 58.8 55.3 52.5 49.6 البحرين
 65.6 61.2 58.3 55.7 49.3 46.9 43.5 41.5 اإلمارات
 51 48.9 45.9 43.7 40.5 39 35.3 34.2 عمان

 57 53.9 51.4 48.4 45.6 43.4 39.8 37 السعودية
 45 43 39.8 38.7 37.1 35.9 33.5 32.6 اليمن

 .سكان العالم العربي حاضرا ومستقبال للدكتور عبد الرحيم عمران: 0591 -0511٭: المصدر

  Rapport mondiale sur le développement1998 et 2007٭              

 

 

 

                                                           
1

.166:ص. 2611,نيويورك, صندوق األمم المتحدة لألنشطة السكانية, سكان العالم العربي حاضرا ومستقبال, عبد الرحيم عمران   

 



 تطور امل الحياة بالعالم والجزائر                                                       الفصـل الثــــــاني
 

 44 

 (0111-0591)توقع الحياة بالعالم العربي مقارنا بمناطق اخرى بالعالم (:19)الجدول رقم 

 0111 0559 0591 المنطقة

 0. 9. 10 العالم 

 0. 0. 4. البلدان المتقدمة

 .. .. 14 البلدان النامية

 11 30 .3 افريقيا

 3. 4. 19 اسيا

 7. 9. 3. امريكا الالتنية

 9. 9. 4. اوروبا

 90 .. 7. السويد

 9. .. 3. الواليات المتحدة االمريكية

 .. 1. 0. االتحاد السوفياتي

 97 91 .. اليابان

 9. .. 11 العالم العربي
 .سكان العالم العربي حاضرا ومستقبال للدكتور عبد الرحيم عمران: 0591 -0511٭: المصدر
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 (4444-4334)توقع الحياة بالعالم العربي ومناطق اخرى بالعالم (: 43)المنحنى رقم 

 افريقيا الدول العربية العالم م,الدول
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فمن خقال الجدول األخير ومنحناه البياني والذي من خقالهما نريد أن نوضح موقع الدول العربية في 

العالم من بين مختلف أقطار العالم يتضح لنا أن هذه األخيرة دائما تأخذ موضع الوسط على مستوى 

لدول ألمريكا تطور أمد الحياة وهي أحسن من بعض الدول اإلفريقية واآلسيوية وكذالك حتى بعض ا

فنقاحظ انه خقال سنوات الثمانينات  كان توقع الحياة عند الدول العربية اقرب بكثير من مستواه . القاتينية

باعتبار أن توقع الحياة في العالم يعتبر كتوقع  -سنة بالعالم  10سنة بالدول العربية و 11 –في العالم 

بالنسبة للدول العربية ( E0)ث امد الحياة عند الوالدة فقد احد 0009أما في سنة . الحياة الوسيطي للعالم

 0009و 0091سنة ما بين سنتي  07: قفزة نوعية كيبرة مقارنة بنواحي العالم االخرى حيث ارتقى بـ

لتساوى مستوى امد الحياة عند  7111وتبقى محافظة على مكانتها الوسطية بين دول العالم الى غاية 

 .الوالدة بين الدول العربية ونظيره في العالم
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 .تأثيره على امل الحياةو لجزائر في االنمو الديمغرافي  -11

 :للجزائر مند االستقالل  سكانيال نموال 11-0

لقد عرف النمو الديمغرافي منذ االستققال تراجيح مختلفة وبغي فهم هذا النمو سنربط هذا النمو 

 : ساس سنقسم هذه األخيرة إلى أربعة فترات وهيبالسياسات التنموية والسكانية المصاحبة له وعلى هذا األ

  0525-0502: الفترة األولى 

اتجاه النمو الديمغرافي بل في هذه الفترة كان هم في هذه الفترة السياسة السكانية لم تكن صريحة 

الساسة آنذاك منصب على التنمية الصناعية واالقتصادية والنهوض باالقتصاد الوطني المدمر وذالك من 

المخطط ( 0505-0502)المخطط الثالثي: خقال االستثمارات الكبيرة و المخططات التنموية التالية 

 ( .0522-0520)رباعي الثانيالمخطط ال( 0520-0521)الرباعي 

فمن خقال المخططات الثقاث تم تحديد الخيارات السياسية للبقاد بهدف بناء المجتمع وتمكين 

 1إستراتيجيةوالفنية لتطبيق  القانونية األسساالجتماعية فوضعت  ين من االستفادة من ثمار التنميةالمواطن

 .طني وتهيئة الظروف لتغيير اإلتجاه الماضيو تحسين االقتصاد الطويلة من أجل 

بل وانسجاما مع النظرية التي ترى في إن العامل الوحيد الذي يؤدي إلى حفظ الخصوبة هم التطور 

إن هذه الطريقة الموضوعية  "2:والميثاق الوطني يؤكد هذا التوجه بقوله .االقتصادي واالجتماعي المسبق

التي ستؤدي في النهاية إلى تخفيض نسبة التزايد السكاني إلى الحد الذي يناسب فيه مع المحافظة على 

ومنه تستنتج أن هذه  ."معدل سريع في التقدم بفضل المجهودات  التي تبذل لرفع مستوى معيشة الجماهير

السكان  مسألةاج طبيعة السياسة المتبعة إزاء افية ويمكن إدر يذكر بالمسألة الديمغر  اهتماماقى الفترة لم تل

                                                           
1
 Abdelmadjid Bouzidi: Emploi et chomage en algérie;revue les cahiers du cread 1987. P57. 

 2616الميثاق الوطني, دار الصحافة للتوزيع والنشر,  حزب جبهة التحرير الوطني ,: 
2
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يرى أنصاره أسبقية التنمية كمتغير مستقل كفيل بأن يؤثر على ضمن الذي   والتنمية خقال هذه الفترة 

 .متغير السكان كونه متغير ثابت

وهي  ..00-00.1مابين  ..4ونتيجة لذالك عرفت الجزائر انفجارا سكانيا حيث بلغ نعدل النمو

 ...00سنة  نسمة مليون .0إلى  00.1سنة نسمة  مليون 07نسبة عالية جدا حيث لنتقل السكان من 

 فترة الثمانينات: الفترة الثانية 

وهو يعبر عن  (0093-0091)عرفت هذه الفترة مخططين خماسيين المخطط الخماسي األول 

وهو من ( 0090-0091)توجهات لقياد جديدة كان شعارها من اجل حياة أفضل و المخطط الخماسي 

 :أخر المخططات التنموية في التسيير االشتراكي  لقاقتصاد فكان للمخططات غايتان هامتان هما 

 تنظيم مختلف األنشطة التنموية ومواصلة النمو االقتصادي. 

  االستققال االقتصادي وتلبية الحاجيات األساسية للسكان المحافظة على. 

معالم السياسة السكانية في الجزائر تتضح ولو ضمنيا بل فالقائمون على  بدأت ففي هذه الفترة

المخططين رأوا أن هذا النمو الديمغرافي القوي قد يشكل عقبة في وجه التنمية كما يعيق الجهود المبذولة 

 وفعالية البرامج  قد تتأخر لكون عدد السكان.في سبيل رفع المستوى المعيشي وتحسين حياة المواطنين 

ى تحقيق الهائل يلتهم كل ما من شانه زيادة الفعالية والتحكم في النمو السكاني هو عامل مساعد عل

عائقا في  فلقد تحدث المخطط الخماسي الثاني عن النمو الديمغرافي بكونه .لها  البرامج التنموية المخطط

القوي يشكل عقبة في وجه في إن هذا النمو الديمغرا""...... سبيل تحقيق تنمية المجتمع حيث جاء فيه 

كما يعيق والجهود المبذولة في سبيل رفع حجم االستثمارات التي تستثمرها الدولة  حيث يربي , التنمية

تيرة أسرع وبما أن االحتياجات االقتصادية واالجتماعية تتزايد بو . ى المعيشة وتحسين حياة المواطنينمستو 



 تطور امل الحياة بالعالم والجزائر                                                       الفصـل الثــــــاني
 

 40 

لكون عدد السكان الهائل  ,االجتماعية حدة والفوارق  يد منالريفي يز فان النزوح ,  قتصاديةمن الموارد اال

أهمية خاصة للقضية ولى ني أن يزيادة الفعالية ولهذا فعلى المخطط الخماسي الثا يلتهم كل ما من شأنه

  1.....الديمغرافية

 .0090-00.0بين  4.3فكانت نتيجة هذه الفترة هو انخفاض معدل النمو الديمغرافي إلى 

 :فترة التسعينات:  الفترة الثالثة

الذي جاءنا بأزمة الديون الخانقة التي كانت بسبب انخفاض  القـــدرفي هذه الفترة التي تسمى فترة 

مما أدى إلى انخفاض اإليرادات القازمة لتغطية  $09 إلىسعر الدوالر حيث وصل سعر البرميل 

السياسة التي بترت  األزمةفت إليها أزمة داخلية وهي أن تسلم بالقدر حتى أضي فتئناوما . حاجيات السكان

من تدهور : ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة إلى أدىالجزائري واردته مشلوال مما  االقتصادكل أطراف 

 % 7.9إلى  4.3القدرة الشرائية وسوء المعيشة وارتفاع سن الزواج ما خلف انخفاضا في معدل النمو من 

 .7117في سنة 

  0119 - 0110: الفترة المعاصرة 

وما "" التعليم والشغل: ""في هذه المرحلة دخل عاملين هامين في الحد من تزايد السكان اال وهما 

والن المرأة هي الطرف  .وكان تأثيرهما الكبير على المرأةيميزها أنهما عامقان يأخذان طابع الطواعية 

 :عليم أديا إلى فالشغل والت.الخصوبة  أواألول في اإلنجاب 

 التعليمي رفع من مستواهاأن المرأة بعد  تناقص فترة اإلنجاب لدى. 

 ارتفاع سن الزواج للجنسين مع. 

                                                           
1
 Ministère de la planification et de l’Aménagement de territoire Deuxième plan Qunquennal 

(1985-1989), Alger P13. 



 تطور امل الحياة بالعالم والجزائر                                                       الفصـل الثــــــاني
 

 44 

 طمست معالم األسرة التقليدية في الجزائر. 

 عالم الشعل يعني ولو بطريقة غير مباشرة تنظيم الوالدات اقتحام المرأة. 

   7119في سنة  ..0كل هاته األسباب أدت إلى تراجع معدل الزيادة إلى 

 . 0100سنة  إلى 0500تطور سكان الجزائر من : (15)الجدول رقم 

 عدد السكان السنة عدد السكان السنة عدد السكان السنة
0500 07.10. 0097 00.9.9 000. 70.131 
0509 / 0094 71.10. 0009 70.11. 
0505 / 0093 70.0.1 0000 70.0.1 
0521 04.410 0091 70.911 7111 41.30. 
0520 04..40 009. 77.300 7110 41.9.0 
0520 03.0.0 009. 74.1.3 7117 40.41. 
0520 03..30 0099 74..0. 7114 31.795 
0520 01.0.3 0090 73.430 7113 32.261 
0521 01...9 0001 71.177 7111 32.728 
0520 0..311 0000 71..34 711. 33.194 
0522 0..119 0007 7..7.0 711. 33.658 
0529 0...11 0004 7..903 7119 34.119 
0525 09.000 0003 7..30. 7110 34.575 
0591 09.... 0001 79.1.1 7101 35.025 
0590 00.7.1 000. 79.1.. 7100 35.481 

 .41.الجزائر , عدد خاص  17-7.مجموعات احصائية من  :الديوان الوطني لإلحصاء :المصدر

Données statistiques; Démographie algerienne N277;2004 P3. 2007N37;P21 
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 .0119الى  0521متوسط معدل النمو السكاني للجزائر من : (01)الجدول رقم 

 متوسط معدل النمو السكاني الفترة الزمنية
0521-0525 0.0 
0525-0595 0.0 
0595-0110 0.9 
0110-0119 (1)1.7 

 .على عدد السنوات 0119عاية سنة  إلى-0111مجموع معدل النمو من سنة :0

 .0119الى  0521متوسط معدل النمو السكاني للجزائر من : (19)المنحنى رقم 

 

-0592-0522-0500سنوات التعداد  خالللجزائر ل يةسكانالبنية ال 11-0

0559-0119. 

البلدان في العالم اختقافا كبيرا من حيث توزيع فئات األعمار في داخلها ومن الطبيعي أن تختلف 

نجد كل فئات العمر ممثلة في إي مجتمع وباختقاف في نسبة األعمار تأثير على مقامح الوضع السكاني 

 .في المجتمع وما يرتبط به من أبعاد اجتماعية واقتصادية

 

 

1970-1979 
11979-1989 

1989-2002 
2003-2008 

3.6 3.4 
2.8 

1.7 

 متوسط معدل النمو السكاني

Série1 
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 :والنوعي لسكان الجزائرالتركيب العمري  11-0-0

يقصد بدراسة التركيب العمري والنوعي للسكان هو تحليل الشكل العام لمكونات المجتمع العمرية في 

ويمكن لدارس السكان أن يكشف االختقافات في التركيب العمري والنوعي بين ,  كل فئة من فئات السن

جدول يوضح الشكل أعداد كل من الذكور  مختلف المجموعات السكانية سواء كانت البيانات مصفوفة في

 .واإلناث طبقا لسنوات العمر سواء كانت فردية أو فئات كل خمس أو عشر سنوات

 التركيبة العمرية  -أ

وهناك عدة . تحدده نسبة السكن في كل فئة عمرية إن معظم السلوك االقتصادي واالجتماعي للسكان

 :ودورها في التحليل السكانيمعرفة التركيب العمري للسكان أسباب تمكن وراء أهمية 

ما هي , ماذا يعمل. بماذا يفكر الفرد. وهو أحد أكثر الخصائص الشخصية لألفراد :العمــــــــر

 .اإلنسانتياجات ترتبط بشكل وثيق بعمر ؟ كل هذه االحاحتياجاته

 .واالقتصادية ألي مجتمعالجتماعية هي محددات لألهمية األولية ا :الفئات العمرية

 : ةالنوعي ةالتركيب -ب

يسهل الحصول عليها كما انها  وعنالمتعلقة بال واإلحصاءات,  هو ابسط المقاييس للتركيب السكاني

في هذه  وليس هناك حاجة للتضليل واإلناثتمتاز بالدقة وال يوجد هناك غموض في معنى الذكور 

 .البيانات

في المجتمع ( سنة 3.-71)حسب فئات السن لمعـرفة الفئـات العـاملة تظهر أهمية تركيب السكان و 

 1.من ) , والمسنين (سنة 71األقل من )والفئات المعتمـدة في معاشهـا على غيـرها المتمثلة في األطفـال 

, أي أنه يتميز بطاقة  يتبين أن سكان الجزائر معظمه فتي 43بتحليل معطيات الجدول رقم ( . سنة فأكثر
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؛ هذا يعني أن  سنة النصف في أغلب التعدادات 71ية فتية معتبرة حيث تجاوزت فئة األقل من بشر 

, وأن عدد الشباب المؤهل لقانضمام إلى سوق العمل يزداد سنة تلوى  احتياطي اليد العاملة الزال كبيرا

 39داد األخير شهدت انخفاضا طفيفا حسب نتائج التع( سنة 71األقل من )إال أن هذه النسبة . األخرى

 .سنة 3.-71مدعمة بذلك فئة  %19.7وقبلها كانت  .009 أحصيت سنة %11.11مقابل  بالمائة

فاتخذتا عكس مسار  -( et plus 1.)وفئة المسنين ( 1.-01)الشغيلة  -أما الفئتين المتبقيتين 

 -01الفئة األولى ولو بوتائر مختلفة إلى غاية التعداد األخير حيث غلب على سكان الجزائر فئة مابين 

 . %3.03. إلى اعلي ذروة لها بنسبة 7119فوصلت سنة  1.

 بنية سكان الجزائر حسب الفئات العمرية الكبرى: (00)الجدول رقم 

 **0119 *0559 0592* 0522* 0500* فئات العمر

1-00 1..3 19.7 11.1 39.4 79.30 
01-01 41.0 4..1 40.7 31.0 .3.09 
 7.4 ... ..1 1.9 ... فاكثر 01
 .0119, 0559, 0592, 0522, 0500لتعداد العام للسكان . الديوان الوطني لإلحصاء: المصدر *

 شخصي بالنسب حسا 0119اعتمادا على التركيبة العمرية لتعداد ** 
 بنية سكان الجزائر حسب الفئات العمرية الكبرى  (: 15)المنحنى رقم 
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 :السكانية لتعدادات ما بعد االستقالل األهرام 11-0-0

للتركيب ويصمم ليعطي صورة تفصيلية . يعرف بأنه الهرم العمري والنوعي للسكان الهرم السكاني

بياني يمثل التوزيع السكاني حسب العمر والنوع رسم والهرم السكاني "" . العمري والنوعي لسكان منطقة ما

ويمتاز الهرم  ويسمى بالهرم ألنه الصورة الكقاسيكية للمجتمع ذي الخصوبة العالية والوفيات العالية

   1"" .نحدر انحدارا تدريجيا إلى األعلىوت السكاني بقاعدة عريضة بسبب العدد الكبير من المواليد

مجوعة ألي مجتمع ما فمن خقاله تستطيع التنبأ عن  فوتوغرافيةالهرم السكاني هو عبارة عن صورة 

بحيث انه يجمع مختلف شرائح المجتمع  .وكيف ستكون أصبحتالمؤشرات الديمغرافية كيف كانت وكيف 

 شائخ أمالسكانية التي يتواجد عليها أن كان مجتمع شاب فهو يلخص لنا حالة  .وأجناسهمبأعمارهم 

 . الخ......أنثويذكوري أم  غير ذالك أممجتمع متجدد 

انية التي عرفتها الجزائر منذ االستققال سنة التعداد سكواألشكال التالية توضح مختلف األهرامات ال

  .السكاني العام

 

 

 

 

 

 
                                                           

  1 61:ص, 1ط, عمان, دار وائل للنشر, جغرافيا السكان. فوزي عيد سهاونة -
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 الخمس للجزائر السكانية  للتعدادالسكانية  األهرام(: 10)الشكل رقم 
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العمرية وهذا من مجرد  مجتمعا شابا في تركيبته –بكل المقاييس الديمغرافية  –يعد المجتمع الجزائري 

, ..00تعداد )الهرمية لمختلف تعدادات ما تعد االستققال  األشكالعلى ميع مختلف  بسيطة إطقالة

 .سنة 01سكانه يقل عن من % 31وهذا ألن نحو أكثر من  (7119 ,0009 ,.009 ,..00

وهذا راجع  خاصة على مستوى القاعدةتعداد  إلىإال هناك بعض االختقافات تظهر لنا من تعداد 

يومنا هذا في التغيرات التي طرأت  إلىرت بها الجزائر منذ االستققال تحكم بعض الظروف التي م إلى

سنجد أن  ..00ة فلو ألقينا نظرة على الهرم السكاني لسن. على مستوى كقا من معدالت المواليد والوفيات

وضعنا في حسباننا الظروف التي  أما لو. على المستوى العام هذا من جهةشكله غير طبيعي نوع ما 

في بداية ألن في تلك السنة كانت الدولة الجزائرية فتية , كانت عليها الدولة في تلك السنة فهو طبيعي 

خرج للتو من حرب تحريرية حصدت العديد من األرواح من سنوات االستققال أما شعبها فهو شعب منهك 

هذا نظرا للمواليد المرتفعة لتعويض ما قضت عليه الحرب فتميز الهرم بقاعدة عريضة . األعمارمختلف 

فنرى أن هناك فارق جد قليل ما بين الجنسين إذ لم نقل أنهما أما على مستوى النوع , على مستوى العدد 

فقدان الكثير من الذكور في الحرب  إلىوهذا نظرا النسب بين الذكور واإلناث كادا أن يتساويا في 

 .مما خلف زيادة كبيرة في عدد األراملالتحريرية 

 إلىوهذا راجع  من الشكل الطبيعي للهرمقترب أكثر فشكله بدأ ي ..00تعداد سنة ل السكاني هرمالأما 

 إلى 00.1سنة ‰ 0.0فمن  االستقرار بالدرجة األولى وانخفاض معدالت الوفيات خاصة وفيات الرضع

الجهود المبذولة من طرف  نقطة لمدة عشرة سنوات وهذه من ثمار 41أي بفارق  ..00سنة ‰ .03

نتائج تلك الجهود في سنة لتظهر . من اجل النهوض بالتنمية من كل الجوانب سلطات ما بعد االستققال

حيث بقي معدل  ولو بنسب مختلفة الوفيات في التناقص ومعها كذالك المواليد استمرتحيث  .009

أما . ‰1..43 في العالم حيث كان في هاته السنة يساوي المواليدمقارنة بمعدل المواليد مرتفعا نوعا 
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الرضع حيث وصل في  خاصة وفيات مظاهر التنمية فتظهر لنا في التناقص الحاد في معدل الوفيات 

 .‰3. هاته السنة إلى

فنحن ملزمون بالتذكير بالظروف التي عاشها السكان  0009وقبل أن نصف الهرم السكاني لسنة 

 ت نتائج ذالكنفكا بلقبل هاته السنوات من اضطرابات سياسية قضت على كل ما بني من قالجزائري 

وهو ما يفسر بتناقص عدد  (1ans-1)فئة ال والتي تمثل على شكل الهرم حيث تقلصت مساحة القاعدة

وارتفاع معدل الوفيات خاصة بالنسبة بسبب تناقص نسبة الزواج نظرا لتزايد نسبة البطالة وكذالك  المواليد

بعد لتنزل علينا نعمة االستقرار .من مليوني شخص أكثرضطرابات على شابة حيث قضت االللفئة ال

وذالك  وبعدها بدأت الظروف المعيشية للجزائريين تتحسنمكننا الحديث عن التنمية فباالستقرار ي .ذالك

وتجلى لنا ذالك في الرجوع النسبي بخلق مناصب شغل جديدة وبناء السكنات للقضاء على أزمة السكن 

 .7119ي لسنة في مساحة قاعدة الهرم السكان

 :الزيادة الطبيعية 11-0

 إلىمنذ االستققال  –معدل المواليد ومعدل الوفيات  -تتبعنا تطور معدل الزيادة الطبيعية وطرفيه  إذا

نجد أنه مر بفترات مختلفة يمكن أن نقسمها على الشكل التالي  7119غاية سنة آخر تعداد أال هي سنة 

 :التالي ومنحناه البيانيحسب ما هو معطى لنا في الجدول 

متوسط حيث قدر  كان معدل النمو الطبيعي جد مرتفعفي هاته الفترة : 0529 إلى 0502من  - أ

عدل الخام االرتفاع في الم إلىوهذا راجع  %.4.7:بـمعدل النمو الطبيعي لهاته السنوات 

ان العموم يمكننا القول ب وعلى .‰31و 11 حيث بقي يتراوح ما بينللمواليد في تلك الفترة 
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المعدالت في تاريخ الجزائر وذالك رغبة في الشعب في  اكبرمن عد معدل النمو في هذه الفترة ي

   1.الثورة أثناءتعويض ما فقده 

عملية التناقص  أت معدالت الزيادة الطبيعية تشهدفي هاته الفترة بد: 0591 إلى 0525من  -ب

القارجعي أي المستمر باتجاه واحد وهو التناقص سواء كان معدل المواليد أو معدل الوفيات آو 

 إلى 00.0سنة ‰ 33.17 حيث نقاحظ أن معدل المواليد تناقص من, الزيادة الطبيعية

 إلى 00.0سنة  ‰7..07)خام للوفاة وكذالك بنفس الوتيرة لمعدل ال, 0091سنة  40.11‰

 %.4بقي محافظا على نسبة الطبيعي ففي هاته الفترة  أما بالنسبة لمعدل الزيادة. (19031‰

ليعلن عن  %3..7 معدل النمو الطبيعي نسبةمتوسط لقد سجل  :0111 إلى 0590بين  -ت

والمهم انه بداية من سنة  %.4ألنه بعد هذا التاريخ لم يصل المعدل إلى , أخرىبداية فترة 

هد في هاته الفترة بعض ورغم ذالك فقد ش% .1.4نخفاضا معتبرا بمعدل اسجل  .009

بعد ذالك منحنى االنحدار السريع  ليتخذ . 0007-.009التباطؤ في التناقص ما بين سنتي 

ما يؤكد تراجعا معتبرا في % 0.34الى 0.17 7111حيث وصل سنة  0004بداية من سنة 

 .خقال مدة قصيرة معدالت النمو

ما نقاحظ أن في هاته الفترة بدأ معدل المواليد الخام يتحكم كل التحكم  :0115 إلى 0110من  -ج

حيث أن هاته الفترة الجزائر عرفت استقرارا مع مشاريع تنموية كبرى . في معدل الزيادة الطبيعية

سنة  ‰71.14 إلى 7111سنة  ‰...00 من عرف تزايدا  ما واثر في معدل المواليد حيث

وكذالك هو الشأن . ‰73.10 إلىحيث وصل  7110غاية  إلىالتزايد  فيليستمر  7110

ويستمر في  7110سنة  %0.13  إلى 7111سنة % 0.34فمن    بالنسبة لمعدل الزيادة

                                                           
116:ص,2606. رسالة ماجستير, 2606-2661دراسة نموذج الجزائر , لنمو الديمغرافي وتنمية مجتمعات العالم الثالثمشكلة ا, حسين تومي  -

1
  



 تطور امل الحياة بالعالم والجزائر                                                       الفصـل الثــــــاني
 

 40 

وهنا يمكننا الجزم بانه لم يحن بعد الحديث عن % 0.01 إلى 7110صاعد ليصل سنة الت

 .الشيخوخة في الجزائر إطقاقا

 طبيعية لسكان الجزائر تطور معدالت الزيادة ال: (00)الجدول رقم 

المعدل الخام  السنوات
 للمواليد

المعدل الخام 
 للوفيات 

معدل الزيادة 
 الطبيعي 

المعدل الخام  السنوات
 للمواليد

المعدل الخام 
 للوفيات 

معدل الزيادة 
 الطبيعي 

 TBN‰ TBM‰ TAN‰  TBN‰ TBM‰ TAN‰ 
1967 50.12 15.87 34.25 1989 31.00 6.00 25.00 
1968 47.70 17.37 30.33 1990 31.00 6.00 25.00 
1969 49.81 17.01 32.80 1991 31.10 6.00 25.10 
1970 50.16 10.45 39.71 1992 30.40 6.10 24.30 
1971 48.44 17.00 31.44 1993 28.85 6.19 22.66 
1972 47.73 15.68 32.05 1994 28.24 6.56 21.68 
1973 47.62 16.25 31.37 1995 25.33 6.43 18.90 
1974 46.50 15.07 31.43 1996 22.91 6.03 16.88 
1975 46.05 15.54 30.51 1997 22.47 6.12 16.35 
1976 45.44 15.64 29.80 1998 21.02 5.82 15.20 
1977 45.02 14.36 30.66 1999 20.21 5.61 14.60 
1978 46.36 13.48 32.88 2000 19.76 5.46 14.30 
1979 44.02 12.72 31.30 2001 20.03 4.56 15.47 
1980 43.66 11.77 31.89 2002 19.68 4.41 15.27 
1981 41.04 9.44 31.60 2003 20.36 4.55 15.81 
1982 40.60 9.10 31.50 2004 20.67 4.36 16.31 
1983 40.40 8.80 31.60 2005 21.36 4.47 16.89 
1984 40.18 8.60 31.58 2006 22.07 4.30 17.77 
1985 39.50 8.40 31.10 2007 22.98 4.38 18.60 
1986 34.73 7.34 27.39 2008 23.62 4.42 19.20 
1987 34.60 6.97 27.63 2009 24.07 4.51 19.56 
1988 33.91 6.61 27.30         
 .414-417:ص,مرجع سابق . 7117التقرير الوطني حول التنمية البشرية لسنة  :المصدر

ONS; revue stastique. Alger;N35,1992P02 
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 .تطور معدل الزيادة الطبيعية لسكان الجزائر(: 01)المنحنى رقم 

 

 (:E0)الحياة في الجزائر أملتطور  -10

يظهر لنا ذالك  ,لة على تطور بلد ماله من دالس التنمية البشرية لما هو من أهم مقاييالحياة  أمل

ور استغرق مدة طويلة جدا حيث بلغ أسرع معدل أمل الحياة بالدول المتقدمة جاء ذالك بعد تطبمقارنة 

أين عرفت تطورا سريعا في هذا المؤشر وهذا عكس الدول النامية . سنوات 01أشهر خقال  .1زيادة هو 

منحناه البياني يبن لنا تطور أمل الحياة في الجزائر منذ سنة والجدول التالي و بعد الحرب العالمية الثانية 

 .لكقا الجنسين 7110غاية  إلى 00.1

لكن غاية اليوم  إلى االستققالوعلى العموم يمكننا القول بان أمل الحياة في الجزائر عرف تحسنا منذ 

هي  ما: وهنا السؤال المطروحاشكال   ن تطوره يحمل عدةكا لذاهذا التحسن كانت أمامه عدة عقبات 

؟ ولإلجابة على هاته األسئلة قمنا بمقارنات بين السنوات ؟ ومتى كان ذالك؟ وكيف تفسراألشكالهاته 

  .متوسط معدل الزيادة السنويربح السنوات و حساب و  والجنسين
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  .0115-0501من  الحياة في الجزائر حسب الجنس أمدتطور : (00) الجدول رقم

مجموع السكان 
(E0) ٭ 

فارق 
 ٭٭الجنسين

اإلناث 
(E0) 

 ٭

الذكور 
(E0) ٭ 

مجموع السكان  السنة
(E0) ٭ 

فارق 
 ٭٭الجنسين

اإلناث 
(E0) ٭ 

الذكور 
(E0)٭ 

 السنة

68.75 3.9 70.7 66.8 1991 51.12 0.05 51.17 51.15 1965 
71.70 2.4 72.9 70.5 1998 52.77 0.03 52.8 52.79 1970 
71.90 2 72.9 70.9 1999 53.05 0.43 53.48 53.27 1977 
72.45 1.9 73.4 71.5 2000 55.14 1.19 56.33 55.74 1979 
72.75 1.7 73.6 71.9 2001 58.03 1.56 59.59 58.81 1981 
73.65 1.5 74.4 72.9 2002 58.51 2.87 61.38 59.95 1982 
73.90 2 74.9 72.9 2003 61.57 1.75 63.32 62.45 1983 
74.85 1.9 75.8 73.9 2004 62.11 1.65 63.76 62.94 1984 
74.60 2 75.6 73.6 2005 62.65 1.54 64.19 63.42 1985 
75.75 2.1 76.8 74.7 2006 64.2 1.07 65.27 64.74 1986 
75.75 2.1 76.8 74.7 2007 65.75 0.59 66.34 66.05 1987 
75.60 1.6 76.4 74.8 2008 65.95 0.46 66.41 66.18 1988 
75.50 1.6 76.3 74.7 2009 66.15 0.33 66.48 66.32 1989 

        66.48 0.66 67.14 66.81 1990 
Source: Hamza Chérif A; Population et besoins essantiels en Algérie à l'horison 2038 

 .أمد الحياة لدى الرجال –الحياة لدى النساء  أمل:حساب شخصي ٭٭

 .0115-0501تطور أمد الحياة في الجزائر حسب الجنس من : (00) رقم المنحنى
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 .0115-0521ما بين  ألمل الحياة في الجزائرمتوسط معدل الزيادة السنوي (: 00)الجدول رقم 

 الفئات السنوية 1979-1970 1989-1981 1999-1990 2009-2000
 ربح السنوات 2.63 7.85 5.42 3.35
 %متوسط معدل الزيادة السنوي  29.5 75.05 50.9 30.5

  (00)حساب شخصي اعتمادا على الجدول رقم : المصدر 

 

فمن خقال الجدول التالي يمكن أن نقوم بمجموعة من المقارنات على عدة مستويات إلعطاء قراءة 

السنين مختلف في  –الذكور واإلناث  –حيث يمكننا أن نقارن ما بين  الجنسين صحيحة لهذا التطور 

وبين مختلف التعدادات التي عرفتها  (سنوات 01)وكذالك بين تطور مستوياته والمقارنة بين العقود 

 :حقه من التفسير وبهذا يمكننا البدء بـلكي نعطي لهذا التطور كامل  الجزائر

 :الجنسين في تطور أمد الحياةمقارنة بين  10-0

وبداية استقرار  األولىهو طبيعي ومعروف لدى الجميع انه منذ الظهور الزراعة في القرون  وكما

 األعماروفي جميع عند اإلنسان يتميز بتفوق اإلناث عند الذكور كان توقع الحياة . اإلنسان البدوي الرحال

ر يظهر لنا ذالك منذ ففي الجزائ. وغير ذالك من األسبابالطبيعة الفيزيولوجية والنشاط  إلىوهذا راجع 

 اإلناثأما  .سنة ..10عد الذكور كان توقع الحياة عند الوالدة  00.1ففي سنة . سنوات االستققال

30.5 50.9 
75.05 

29.5 

 متوسط معدل الزيادة السنوي ألمل الحياة في الجزائر (: 44)المنحنى رقم 
 4443-4334ما بين 
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ما بين الجنسين سنة ليرتفع هذا الفارق '' 1.1 '' سنة حيث كان الفارق جد ضئيل بين الجنسين 10.07

 .009غاية  إلىليبقى الفارق أكثر من سنة  0097 سنة .7.9سنة ثم  0.00 حيث وصل إلى 00.0

عولت عليها سلطات ما بعد وهذه من ثمار التنمية التي  0001سنة  ...1غاية  إلىصان لكن نحون النق

 األزمةأما ما حدث بداية من منصف سنوات الثمانينات هو . ستققال للنهوض بالدولة الجزائريةاال

ما زاد الفارق بين الجنسين إلى أكثر من ا المديونية هوبعداالقتصادية التي جاء بها تدني سعر البترول 

عند الذكور  الحياة أملسنوات حيث قدر  4.0: بفارق قدر بـ 0000سنة  أعلى ذروته إلىليصل  سنتين

سنوات  .1الذكور وليقل بعد ند وهذا ما يفسر بارتفاع الوفيات عسنة  ..1.سنة أما اإلناث  9...: بـ

ويسر  7119غاية  إلى سنوات 17 سنة حتى 0.1ما بين  سنة ليبقى يتراوح 7.3 إلى 0009سنة  أي

انخفاض الخصوبة مما قلص من حجم وفيات وتحسن الظروف المعيشية لدى المرأة و  االستقرار إلىذال 

للمرأة /طفل .7.7إلى للمرأة /طفل 31..من ( ISF)حيث وصل معدل الخصوبة لدى المرأة  األمهات

ربح السنين بينهما فنجد أن الذكور  أما على مستوى . هذا على مستوى الفارق بين الجنسين ..711سنة 

 سنة 71.04اإلناث فهو  أماسنة  74.11 ـيقدر ب 7110غاية  إلى 00.1قد حققوا ربح سنين ما بين 

 .أي بفارق سنتين بين الجنسين في الربح

 :العقود ما بين المقارنة 10-0

 السنوي فيمعدل الزيادة متوسط لكل عشرية اتضح لنا أن  عندما قمنا بحساب معدل الزيادة السنوي

اختقاف الظروف المعيشية بين كل حقبة زمنية  إلىوهذا راجع  أخرى إلىالحياة يختلف من عشرينية  أمل

القفزة النوعية التي احدثها أمل  إلىوهذا راجع   %1.حيث سجلنا أكبر نسبة في سنوات الثمانينات بنسبة 

ثمار التنمية  إلىسنة ويمكننا أن نرجع ذالك  .. إلىسنة  19من  0090-0090 لحياة ما بين سنتيا

% 41غاية  إلىليبقى هذا المتوسط السنوي يتناقص .السلطات الجزائرية سنوات السبعينات انتهجتهاالتي 
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حيث وصل سنة  في السنوات األخير وهذا راجع إلى اقترابه من حدوده القصوى أو المستويات العالمية 

 .سنة 1.إلى  7110

 :La Table de Mortalité جدول الحياة -12

مسائل الديمغرافية واالقتصادية يكون المحلل او المخطط محتاجا لتقدير عدد االشخاص كثير من ال
. سنوات الحقة من مجموع السكان او فئة عمرية معينة 01او  1قيد الحياة لمدة المتوقع بقاءهم على 

وهو تاريخ مجموعة افتراضية او جيل من . وجدول الحياة من أهم االدوات التي تساعد على ذالك
 1.االشخاص يتناقصون تدريجيا بالوفاة يبدأ عند ميقاد كل شخص ويستمر حتى يتوفى الجميع

تحسب فيه . (Table de mortalité complète)جدول الحياة الكامل  :ويوجد على شكلين
 Table de mortalité)أما جدول الحياة المختصر . 011االعمار بالسنوات الفردية من الصفر حتى 

Abrégée) ففي جمع جداول الحياة تدل . فتحسب فيه االعمار بالفئات العمريةx  على العمر بينماn 
 :هعلى طول الفئة ومحتوا

 X : العمر بالسنوات الكاملة. 
 lx  :  عدد االشخاص الباقين على قيد الحياة عند العمرx  بالضبط. 
 ndx :  عدد االشخاص المتوفين بين العمرx  والعمرx+n . 
 nPx :  معدل المواليد بين العمرx  والعمرx+n . 
 nqx :  معدل الوفاة  بين العمرx  والعمرx+n . 
 nLx:  عدد السنوات اللتي عاشها الجيل بين العمرx  والعمرx+n  او عدد االشخاص في

 .(Stationnaire)العمر المتوقف 
 Tx :تكرار السنوات التي عاشها الجيل حسب العمرx . 
 Ex:  توقع الحياة عند العمر المضبوطx. 

 :بالطريقة التاليةحيث تحسب مؤشراته  7119ول الحياة للجزائر لسنة والجدول التالي يمثل جد

 
                                                           

1
 .المعهد العربي للتدريب والبحوث االحصائية,جدول الحياة : خالد زهدي خواجة  
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 d(x,x+a) :وفياتــــــــــــــــــــــال
d(x,x+a) = lx – lx+a                  d(0,1) = l0 – l1 = 100000 – 97454 = 2546      

 xQ: معدل الوفيات

   
        

        
      

 xLعدد السنوات التي عاشها الفوج 
                 

                 

     
      

 
 

 (: xT)فما فوق  xعدد االفراد الذين عمرهم ما بين 

             

 : xEل الحياة ـــــــــــــأم
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 0119جدول الحياة للجزائر لسنة (: 01)الجدول رقم 

E(x) T(x) L(x,x+a) Q d(x,x+a) l العمر 

75.7 7572112 97963 0.02546 2546 100000 0 

76.7 7474149 388956 0.00441234 430 97454 1 

73.0 7085193 484503 0.00254576 247 97024 5 

68.2 6600690 483357 0.0021906 212 96777 10 

63.3 6117333 482154 0.00278569 269 96565 15 

58.5 5635179 480571 0.00376963 363 96296 20 

53.7 5154608 478591 0.00447187 429 95933 25 

49.0 4676017 476206 0.00549715 525 95504 30 

44.2 4199811 473173 0.00725424 689 94979 35 

39.5 3726638 469092 0.01001167 944 94290 40 

34.9 3257546 463475 0.01394811 1302 93346 45 

30.4 2794071 455311 0.02133762 1964 92044 50 

26.0 2338760 443632 0.03006217 2708 90080 55 

21.7 1895128 425802 0.05063407 4424 87372 60 

17.7 1469326 399375 0.07410667 6147 82948 65 

13.9 1069951 359665 0.12676918 9736 76801 70 

10.6 710286 301670 0.20073063 13462 67065 75 

7.6 408616 408616 1 53603 53603 80 

Source: Données statistique; Démographie Algerienne 2008;N°520 

 :متوسط أعمار سكان الجزائر -19

بالنسبة للدول ذات تركيبة سكانية فتية  أما. سنة .7:يقدر حاليا العمر الوسيطي لسكان العالم بـ'' 
 30فهو  األخيرةلهذه العمر الوسيطي المجتمعات الشائخة مثل اليابان ف أماسنة  01: مثل اليمن فيقدر بـ

   ''. سنة

   :العمر الوسيطي -أ

قيمة التي بعين االعتبار رتبة القيم ويعرف بأنه ال هو مقياس من مقاييس النزعة المركزية والذي يأخذ
 %11من عدد القيم للتوزيع أقل منه و % 11أي . يزيد عنها  األخريقل عنها نصف عدد القيم والنص 

 .أقل منها األخرى

 ح لنا طبيعة التركيبة السكانية ألي مجتمع ما معينأما في علم السكان تستعمل هذا المؤشر ليوض
يتجه نحو الشيخوخة أما إذا كان  كان المؤشر يتزايد فمعنى هذا أن المجتمع فإذا. إذا كان فتي أم شائخ
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لمختلف ففي الجزائر مثقا وكما هو موضح لنا في الجدول التالي  .العكس فمعنى ذالك أن المجتمع فتي
 الجزائر منذ االستققال شاهدتهاالخمس التي السكانية ت دااألعمار الوسيطة لسكان الجزائر خقال التعدا

حيث كان العمر الوسيطي بالنسبة  الجنسين بينكان هناك فارق  ..00حسب الجنس أنه خقال تعداد 
سنة عن  10عن الذكور و سنوات 14فارق  أيسنة  .0:فكان يقدر بـ اإلناثسنة أما  03يساوي للذكور 

عند  أما. ..00الذكور عند تعداد  إلىوتضاف تلك السنة  اإلناثبسنة عند مجموع السكان لتتقص 
 سنة .0 إلىحيث وصل في متوسط العمر  نجد أن هناك تساوي بين الجنسين 0009و  .009تعدادي 

 .ومجموع السكانسنة لإلناث  71سنة بالنسبة للذكور و 73 إلىحيث ارتقي  7119على عكس تعداد 

 :متوسط العمر -ب

من النواحي التطبيقية  اهو كذالك مقياس من مقاييس النزعة المركزية وهو األكثر استخداما وشيوع
 .ويعرف بمجموع القيم على عددها

سنة  77و  70كانت تتراوح ما بين  .009غاية تعداد  إلىمتوسط أعمار الجزائريين منذ االستققال 
ليعرف تزايدا كبيرا عند  سنة لإلناث 71للذكور و سنة  73حيث بلغ  0009ليرتفع بسنتين عند تعداد 

الصغرى  تأعداد الفئا تناقص إلىا راجع سنة لكلى الجنسين وهذ 79حيث وصل إلى  7119تعداد 
 .وتزايد في أعداد الفئات الشابة والمسنين في السنين األخيرة

    متوسط أعمار الجزائريين حسب سنوات التعداد(: 00)الجدول رقم  

   متوسط العمر الوسطيالعمر 
 السنوات الذكور اإلناث المجموع الذكور اإلناث المجموع

16 17 14 22 23 22 1966 
16 16 15 21 22 21 1977 
17 17 17 22 22 22 1987 
21 21 21 25 25 24 1998 
25 25 24 28 28 28 2008 

source: ONS,RGPH;1966;1977;1987;1998;2008 
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 :خالصة الفصل

اليه  نظرنا الثاني ففي الفصل. يإذا تحدثنا عن أمل الحياة في الفصل األول وكأنه مؤشر ديمغراف

فالقارات  قمنا بربطه بحالة وتوزيع متغيري الزيادة الطبيعية في العالم ولتوضيح الرآى. بمنظور تنموي

الى أم توزيعه يختلف باختالف توزيع مستوى التقدم ألي منطقة ما حيث توصلنا , عبر مختلف األزمنة 

اما على مستوى أمل .  قيا عبر مختلف السنواتوال افريففي اوربا ليس كما هو في آسيا . في المعمورة 

فتوصلنا الى انه . ما بين سنتين مختلفتين  ربح السنوات ب معدل الزيادة اوالحياة فاحتيج منا حسا

 .او مدة الزياد تختلف من دولة الى اخرىسرعة الزيادة أن صح التعبير 

االستقرار االجتماعي وكذا :  وهما  عاملين أساسيينأما بالبلدان العربية فقد خضع هذا التطور الى 

قدر في الكويت من سنوات الخمسينيات الى غاية سنوات الثمانينيات فقد :  فمثال. سرعة مستوى التقدم 

 الذكور

 االناث

 المجموع

0 

10 

20 

30 

1966 1977 1987 1998 2008 

Ti
tr

e
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e
 l'

ax
e

 

تطور متوسط العمر والعمر (: 47)المنحنى رقم  
 الوسيطي لسكان الجزائر
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 01التي كان ربحها السنوي هو  على عكس اليمن. سنة تقريبا 00الربح السنوي في امل الحياة بـ 

 .سنوات في نفس الفترة الزمنية

. حاولنا التعمق ولو بقليل وحسب المستطاع في تطور هذا المؤشر في الجزائروفي االخير 

 :طريق ثالث براهين او حجج وهي كالتالي  عن كان لنا ذالك  وللبرهنة على هذا التطور

  زيادة عدد المسنين من مجموع عدد السكان وذالك من خالل الفئات العمرية الكبرى لدى

 .0119سنة  %2.0الى  %0.2فمن .المجتمع الجزائري 
  ما بين سنوات التعداد التي مرت بها الجزائر  تغيير واضح في شكل الهرم السكاني

 .المستقلة وذالك على مستوى القاعدة والهرم
 09الى  0500سنة لمجموع السكان سنة  00فمن :  متوسط العمر والعمر الوسطي 

سنة عام  00وسطي فمن أما العمر ال .بة لمتوسط العمرهذا بالنس 0119 سنة عام

   .0119 سنة عام 01الى  0500
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 :تمهــــــــــــيد

سنة عام  21.15فمن . كان ألمل الحياة في الجزائر قفزة نوعية منذ االستقالل الى يومنا هذا  لقد

فنا ذكره وهذا ما أسل آخر تعداداول و سنة ما بين  52أي بفارق . 5772 سنة عام 02.17الى  1611

من ذالك هو أما االهم . قمنا به في الفصلين االولين ما هو إال وصف للظاهرة لكن ما. بكل تفصيل

حاولنا االجابة على نا وللوصول الى مبتغ. التحليل الدقيق للخروج بنتيجة بحث أكثر اهمية وشمولية ودقة

 ؟هي العوامل التي أدت الى تطوير أمل الحياة في الجزائر ما. والذي مفاده. المطروح في اشكالنا سؤالنا

قص اعوامل التي تتحكم في زيادة أو تنعلى اشكالنا نقودنا الى نتيجة مفادها معرفة جميع ال واإلجابة

 .ثر أهمية من باقي العوامل االخرىوالوقوف الى العامل االك,  أمل الحياة
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 :في الجزائر (E0) عوامل تحسين أمل الحياة  -10

المقصود بالعوامل التي تحسن أمل لحياة عند الوالدة هي كل ما له صلة بأن يؤدي بهذا إلى األخير 

وللوقوع على مدى ارتباط أمل الحياة . إلى التدحرج نحو الزيادة عبر السنين سواء بوتيرة سريعة أم بطيئة

 /(r)حساب معامل االرتباط مع المؤشرات األخرى أو العوامل التي وتؤثر فيه نقوم بقياس ذالك عن طريق 

هو مؤشر من بين المؤشرات اإلحصائية تستعمله من أجل حساب أو معرفة  (:r)معامل االرتباط 

 .(r)ويرمز إليه بالرمز yوالمتغير  xمدى ارتباط أو نسبة التباين أو مدى االستقاللية ما بين متغيرين 

 :ليةأما طريقة الحساب فتكون عن طريق العملية الحسابية التا

  
       

         
 

 .xتمثل االنحراف المعياري للمتغير :  S(x): حيث أن

S(y)  : تمثل االنحراف المعياري للمتغيرy. 

 .r  <1> 0  :حيث أن النتيجة تكون دائما محصورة ما بين الصفر والواحد أي

والذي يفسر بالعالقة ما  (y)و ( x)فهو يعبر عن نسبة التباين الكلي ما بين  (r)2أما بالنسبة إلى 

 (.x)بالنسبة إلى ( y)بين 

والمتغيرات ( E0)وقد استعملنا في بحثنا هذا هذه العالقة لمعرفة مدى االرتباط ما بين أمل الحياة 

 .الخ....األخرى وهي الديمغرافية واالقتصادية واالجتماعية 
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 :العوامل الديمغرافية 10-0

 :الوفيـــــــــــــات 10-0-0

وبما أن أمل الحياة وكما أسلفنا في الذكر انه مؤشر يعتمد في طريقة حسابه على الوفيات حسب 

فمن هنا يمكننا القول أن هذه األخيرة لها دور كبير في زيادة أو نقصان أمل الحياة خاصة وفيات . العمر

وسنعرف ذالك . من المجموع الكلي %22الى  27%الرضع ألنها تأخذ حصة األسد من مجموع الوفيات 

 (.TMIأمل الحياة ووفيات الرضع )من خالل حساب معامل االرتباط بين هاذين المتغيرين األخيرين 
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 TMI وعالقته بمعدل وفيات الرضع (E0)وزيع أمل الحياة ت( : 01)الجدول رقم 

معدل وفياه  السنوات
 الرضع
TMI 

 أمل الحياة
E0 

 معدل وفياه الرضع السنوات
TMI 

 أمل الحياة
E0 

 معدل وفياه الرضع السنوات
TMI 

 أمل الحياة
E0 

1965 171.00 51.145 1986 70.71 64.735 2001 40.56 72.75 
1970 149.00 52.785 1987 64.42 66.045 2002 39.15 73.65 
1977 147.00 53.265 1988 60.37 66.18 2003 37.74 73.9 
1979 115.00 55.735 1989 59.00 66.315 2004 32.19 74.85 
1981 84.72 58.81 1990 57.80 66.81 2005 30.40 74.6 
1982 83.72 59.945 1991 57.00 68.75 2006 26.90 75.75 
1983 82.73 62.445 1998 53.35 71.7 2007 26.20 75.75 
1984 81.24 62.935 1999 53.81 71.9 2008 25.50 75.6 
1985 78.30 63.42 2000 51.10 72.45 2009 24.80 75.5 
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هو عدد الوفيات بين األطفال من لحظة والدتهم أحياء إلى ما قبل إتمام :TMIمعدل وفيات الرضع 

 :السنة األولى من العمر لكل ألف مولود حي

ففي الحقيقة أن معظم الوفيات تحدث  ,ووفيات األطفال الرضع غير متساوية التوزيع خالل السنة 

ففي المناطق التي تنخفض فيها وفيات الرضع يتوفى النصف في األسابيع . في األسابيع الستة األولى

وتكون الوفيات المبكرة ناتجة عن عيوب خلقية أو إصابات أثناء الوالدة وهي , األربعة األولى بعد الوالدة

 .هاإصابات يعجز الطب الحديث عن الحد من

فمن خالل الجدول التالي يتضح لنا أن معدل وفيات األطفال في الجزائر عرف انخفاضا سريعا  

 :سنة وهي راجعة إلى العوامل التالية 22: نقطة في مدة زمنية قصيرة نقدر بـ 120بفارق 

إلى  1607سنة ‰ 137أدى برنامج مكافحة وفيات الرضع إلى تراجع هذه األخيرة من "" 

منها ذات . تضمن هذا المخطط برامج قاعدية ذكرها األستاذ مصطفى حياطي . 1662سنة ‰ 23.51

 :أولوية

 .محاربة اإلسهال 

 .برامج موسعة للتلقيح 

 .برامج للتغذية 

 .تباعد الوالدات 

 .مراقبة الحمل 

 .ومحاربة وفيات ما بعد الوالدة 

 .محاربة األمراض النفسية 
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 1.""برامج لنظافة الوسط 

وذالك ( r)باط بين المتغيرين األخيرين نحن ملزمون بحساب معامل االرتباط ولمعرفة مدى االرت

 (.أمل الحياة ومعل وفيات الرضع) yو  xبحساب االنحراف المعياري لكل من 

: والعالقة ما بين أمل الحياة ومعدل وفيات الرضع نحصل عليها عن طريق المعادلة الرياضية التالية

Y=a+bx     

 :مل نحن ملزمون على إتباع الخطوات التالي وحساب ما يليوللوصول إلى المعا

 : yو  xالمتوسط الحسابي لكل من  

  
     

 
 

       

  
       

  
     

 
 

       

  
       

 :y :covarianceو  xمعدل االرتباط بين  

        
     

 
                  

 : yو  xحساب االنحراف المعياري لكل من  

              

              

                                                           
 -.2ط. 7891, االسكندرية, دار المعرفة الجامعية, علم االجتماع السكان,عبد الرزاق حلبي 

1
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 :يساوي( r)ومنه معامل االرتباط  

  
       

         
         

بمعنى أن هناك ارتباط وطيد أو قوي بين  1وفي األخير تحصلنا على معامل ارتباط جد قريب من 

إال انه يأخذ إشارة السلب بمعنى كلما تناقص معدل وفيات الرضع زاد أمل  ,أمل الحياة ووفيات الرضع

 الحياة والعكس ممكن وصحيح

وهذا ما يفسر   r2(=-..19.9)2= 19.2.0%92=100* :نجد ما يلي( r2)آما إذا حسبنا 

من التغيرات التي تطرأ على أمل الحياة بسبب والتغيرات التي تطرأ على وفيات الرضع وهذا  %65:بـ

 .لشدة العالقة بينهما

 .االرتباط ما بين أمل الحياة ومعدل وفيات الرضع(: 04)لمنحنى رقم ا
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 :وبة ــــــــــــــــالخص 10-0-2

فرض اإلنسان وجوده فوق األرض كبقية الكائنات األخرى بفضل قوته البيولوجية على اإلنجاب في 

. إطار العالقة بين الرجل والمرأة سواء كانت شرعية تتحكم فيها قوانين الزواج أو عالقات غير شرعية

دد الهائل ال نجده طفل خالل فترة خصوبتها لكن هذا الع 57إلى  12فالمرأة لها قدرة على إنجاب ما بين 

 (.ISF)أي ال يتجاوز مؤشر الخصوبة طفلين للمرأة . في الواقع خاصة في الدول المتقدمة

وفي أطار دراستنا ألمل الحياة وعوامل تطوره ارتأينا أن تربط ذالك بالخصوبة خاصة المؤشر 

وذالك بزيادته وتقصانه لما لهذا األخير تأثير كبير على صحة األم والطفل معا ( ISF)التركيبي الخصوبة 

 وبالتالي حياتهما معا

وعليه نتبع نفس (. r)وإليجاد العالقة ما بينهما علينا أن نقوم بحساب معامل االرتباط فيما بينهما 

يعبر عن ( y)دائما يعبر عن أمل الحياة بينما  (x)حيث أن المتغير . الخطوات التي اتبعناها في األول

 :لي وبالتا(. ISF)مؤشر الخصوبة 

 : yو  xالمتوسط الحسابي لكل من  

   
     

 
 

       

  
       

  
     

 
 

     

  
       

 :yو  xمعدل االرتباط بين  
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 : yو  xحساب االنحراف المعياري لكل من  

              

              

 :يساوي( r)ومنه معامل االرتباط  

  
       

         
         

كذالك يمكننا أن نستنتج من خالل حسابنا لمعامل االرتباط ما بين أمل الحياة ومؤشر الخصوبة 

وجدنا ارتباط وثيق ما بينما إال انه عكسي أي غير متالزمان فكلما قل مؤشر الخصوبة قل خطر الموت 

 .بالنسبة لألم والطفل معا وبالتالي ارتفع أمل الحياة

 (ISF9)بالمؤشر التركيبي للخصوبة توزيع أمل الحياة وعالقته (: 08)الجدول رقم 

 E0 ISF السنوات E0 ISF السنوات E0 ISF السنوات
1970 52.785 8.50 1984 62.935 6.07 1989 66.315 4.61 

1977 53.265 7.40 1985 63.42 6.24 1990 66.81 4.50 

1981 58.81 6.40 1986 64.735 5.50 1998 71.7 4.14 

1982 59.945 6.37 1987 66.045 4.84 2004 74.85 2.38 

1983 62.445 6.33 1988 66.18 4.73 2005 74.6 2.33 

2006 75.75 2.27 - - - - - - 
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 :ل االجتماعيةــوامــــــــــــــــــــالع 10-2

 : العوامل الصحية  10-2-0

ورثت الجزائر عشية االستقالل بنية صحية ضعيفة جدا اذ كان عدد األطباء الجزائريون يعدون على 

إزاء هذه الوضعية حاولت الجزائر إعادة تنظيم الرعاية . األصابع إضافة إلى هجرة األطباء األوربيون

سنة االنطالقة  1603كما تعتبر سنة . الطبية باللجوء إلى المساعدات الدولية وتعميم العالج للجميع

 :الفعلية للصحة في الجزائر بتطبيق مجانية العالج إضافة إلى وضع أهداف أهمها

 تحقيق إستراتيجية وطنية تضمن توزيع فرص العالج على كل الشعب الجزائري. 

 تحقيق العدالة االجتماعية من خالل تكافؤ فرص العالج على كل الشعب الجزائري 

ني مجموعة من الوسائل واإلجراءات والمشروعات وهذا ما تضمنه ولقد تطلب تطبيق الطب المجا

 (.1600-1603)المخطط الرباعي الثاني 

y = -0.2534x + 21.643 
R² = 0.9488 
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E0  أمل الحياة  

   ISFأمل الحياة وعالقته بمعدل بالخصوبة (: 88)المنحنى رقم 
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انعكس على القطاع الصحي , 1627ولقد تغير االتجاه السياسي واالديولوجي للقيادة الجزائرية سنة 

أين  1626ر في دستور والملفت لالنتباه هو تغيير معنى الطب المجاني وهذا ما ظه. نحو ليبرالية العالج

حيث تكفلت .... بالرعاية الصحية حق للمواطنين تتكفل الدولة بالوقاية من األمراض" 21"اكتفت المادة 

مؤسسة صحية تابعة للقطاع  277فضال عن هذا تم دمج . عيادة طبية خاصة 277وزارة الصحة بفتح 

 .الزراعي بوزارة الصحة العمومية

صحة في الجزائر ركزنا على تطور كل من العنصر البشري والبنية والوقوف أمام تطور قطاع ال 

 :التحتية والتمويل في هذا القطاع

 :البنى التحتية  -ا

إلى غاية يومنا هذا وهذا راجع إلى  1602حيث نرى أن هذا القطاع شهد انتعاشا ملموسا من سنة 

اب الوطني مما يتطلب منا زيادة عدد الزيادة السكانية المعتبرة للسكان الجزائريين وكذالك شاسعة التر 

حيث أن المراكز الصحية هي التي زادت بكثرة الن هذه األخيرة ال تكلف الكثير في . المرافق الصحية

 .عملية البناء والتجهيز وكذالك تسهل عملية تقريب الصحة العمومية من المواطن أينما كان
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  9الصحي في الجزائرتطور البنى التحتية للقطاع  (:.0)الجدول رقم 

 عدد األسرة قاعات عالج عيادات مراكز صحية المستشفيات السنوات
1974 143 558 106 1402 43404 
1975 142 612 123 1452 44135 
1976 183 590 139 1295 44594 
1977 183 620 153 1325 45029 
1978 183 664 162 1364 45168 
1979 182 747 175 1422 43447 
1980 183 662 161 1364 43028 
1981 188 745 192 1431 44315 
1982 196 820 228 1660 45830 
1983 198 910 249 1664 47360 
1984 197 969 279 2197 49280 
1985 211 969 319 2454 49315 
1986 238 1025 359 2575 52898 
1987 261 1205 412 2693 55001 
1988 263 1238 434 3041 56214 
1989 275 1238 485 3041 58605 
1990 284 1309 510 3344 60124 
1991 263 1112 445 3618 52728 
1992 263 1117 451 3848 53068 
1993 263 1131 459 3958 52802 
1994 267 1160 462 3958 53612 
1995 274 1152 471 4174 54213 
1996 251 1098 446 3748 53125 
1997 232 1110 462 3601 53125 
1998 232 1126 478 3780 53125 
1999 232 1185 482 3851 53125 
2000 224 1252 497 3964 53125 
2001 230 1267 504 4100 53125 

  Les Annuaires statistiques de L'Algérie: المصدر
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 :الموارد البشرية في القطاع الصحي -ب

بالموارد الصحية هو عدد القائمين على تقديم الخدمات الصحية في القطاع الصحي  المقصود 

 . بمختلف مستوياتهم من مختصين وأطباء وجراحين إلى صيادلة وجراحو األسنان إلى غير ذالك

ولقد عرضنا ذالك بغية معرفة تطور الموارد البشرية في هذا القطاع الحساس والذي زمن خالله 

ثم نحاول بعد ذالك ربطها بأمل الحياة الذي هو , على مدى تقدم أي دولة ما في العالميمكننا الوقوف 

موضوع دراستنا ألن أمل الحياة كما هو معروف من مؤشر ديمغرافي يعبر عن المستوى الصحي ألي بلد 

تائج فلهذا قمنا بحساب معامل االرتباط بين أمل الحياة وتطور عدد األطباء فكانت الن. ما في العالم

 :كالتالي

 : yو  xالمتوسط الحسابي لكل من  
  

     

 
 

       

  
       

  
     

 
 

      

  
           

 :y :covarianceو  xمعدل االرتباط  من  

        
     

 
                  

 : yو  xحساب االنحراف المعياري لكل  من  

              

                  

 :يساوي (r)ومنه معامل االرتباط  
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 عدد االطباء

 عالقة تطور عدد االطباء بتطور أمل الحياة(: 87)المنحنى رقم 

0,96946 

  
       

         
         

: بين أمل الحياة وعدد األطباء عبر السنين وجدناه يساوي( r)من خالل حسابنا لمعامل االرتباط 

كلما زاد عدد  حيث. الذي يمكننا القول عنه بأنه توجد عالقة ايجابية وطيدة بين المتغيرين 7.61621

 .األطباء تتحسن الرعاية الطبية وتكون من نصيب الجميع وبالتالي يتحسن أمل الحياة
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 9الموارد البشرية للقطاع الصحي في الجزائر (:21)الجدول رقم 

 طبيب األسنان الصيادلة األطباء السنوات طبيب األسنان الصيادلة األطباء السنوات
1962 1279     1982 8916 1175 2144 
1963 1319 204 151 1983 11378 1194 2310 
1964 1301   155 1984 11132 1286 2435 
1965 1419   160 1985 13221 1359 2750 
1966 1356   171 1986 15361 1584 3754 
1967 1453 244 164 1987 17757 1752 5648 
1968 1613 247 195 1988 19814 1811 6097 
1969 1698 265 212 1989 21467 1839 6892 
1970 1760 236 255 1990 23550 2134 7199 
1971 1885 338 274 1991 24791 2575 7563 
1972 1985 354 308 1992 25304 2984 7833 
1973 2467 396 372 1993 25491 3189 7885 
1974 2672 542 494 1994 25796 3425 7763 
1975 3212 901 617 1995 27317 3691 8056 
1976 3875 805 743 1996 27652 3866 7837 
1977 4321 906 933 1997 28344 4022 7966 
1978 5363 1047 1137 1998 29970 4299 7954 
1979 6346 1051 1426 1999 31130 4600 8086 
1980 8512 1105 1691 2000 32469 4814 8225 
1981 9359 1141 1936 2001 33868 4976 8448 

        2003 36298 5337 9059 
 .55:ص,1665, الديوان الوطني لإلحصاء: 1667إلى  1615من  :المصدر

 .32:ص, 1666, الديوان الوطني لإلحصاء: 1661إلى  1667من 

 57739, الديوان الوطني لإلحصاء: 5773إلى  1660من 
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 :مستوى التحضر 10-2-2

. الوقت التي أصبحت فيه المدن مصدر للمنافسة في شتى الميادين وخاصة جلب االستثمارات في

, المالي, التسابق من اجل اكتساح األسواق الخارجية والتنافس من اجل استقطاب مراكز القرار االقتصادي

لثقافية والرياضية الثقافي وكذالك مراكز اإلعالم واالتصال واحتضان التظاهرات االقتصادية وا, االجتماعي

 :فان مدننا تميزت بـ

التعمير الجامح والتمدن الشديد واختالف األقاليم وكلها أسبات أدت إلى الالتوازن الذي تعرفه  

وازدادت تأزما خالل العشرية األخيرة بفعل النزوح الريفي المكثف . اغلب تجمعاتنا السكنية

 .قتصاديةعلى مدننا والناجم خاصة عن الوضعية األمنية واال

السياسة العقارية التي لم تساير التغيرات التي شهدتها المدينة حيث كانت تعتمد على الحلول  

الظرفية التي تعرف وتعتبر أن المدينة مجال جغرافي فحسب وهو ما أدى إلى النمو المفرط 

للتعمير على حساب األراضي الفالحية المحدودة أصال مع تدني عدد الساحات العمومية 

 .مساحات الخضراء وتدهور البيئة الحضريةوال

التوزيع السكاني الغير متوازن حيث أن ظاهرة الكثافة تزداد حدة على الساحل حيث أن  

من مساحة % 1.6من السكان يتمركزون على الشريط الساحلي الذي ال يمثل سوى % 27

 .اإلقليم

لذي يعبر عن نسبة السكان والجدول التالي يبرز لنا تطور مستوى التحضر في الجزائر وهو ا

والذي م خالله يتضح لنا أن نسبة التحضر في . القاطنين في التجمعات الحضرية من مجموع السكان

% 27إلى  1611سن % 31فمن للسنة % 1سبة تزايد سنوية تقارب الجزائر ترتفع ما بين تعداد وأخر بن
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ليتعدى هاته . ر حضرنصف سكان الجزائ أي بمعنى أكثر من. 1620سنة % 27لتقارب  1600سنة 

 %22حيث وصلت نسبة التحضر الى  1662النسبة النصف في حدود سنة 

 9تطور مستوى التحضر في الجزائر(: 20)الجدول رقم 

 %نسبة التحضر  السنوات
1966 31.4 
1977 40.0 
1987 49.7 
1998 58.3 
2008  

 Collection statistique n°29; Armature Urbaine, RGPH1998,ONS2000: المصدر

  :وامل الثقافية ــــــــــــــــــالع .-10

 :وى التعليميـــــــــالمست 0-.-10

لقد أدخلنا هذا العامل الن هذا األخير له تأثير كبير ولو غير مباشر على المواليد أو معدل 

والطفل معا وزادت الرعاية  بالنسبة لألم ة قل خطر الوفاةأالخصوبة فكلما قل معدل الخصوبة بالنسبة للمر 

وبالتالي ركزنا على جنس اإلناث الن هذه . سواء كانت صحية أو معيشية إلى ما غير ذالك. أكثر بالطفل

 .األخيرة هي التي كانت تعاني من التهميش واألمية أكثر من الذكور

الجزائر تحسن أكثر بكثير مما ومن خالل الجدول التالي يتضح لنا أن المستوى التعليمي للمرأة في 

آما % 21تساوي  1607-1616حيث كانت نسبة التعلم للمرأة سنة . كان علية في سنوات السبعينات
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ليتحسن األمر ويصبح الفارق . بين الجنسين% 52أي بفارق % 11.2عند الذكور فكانت في تلك السنة 

 بينهما وهو أنجاز في حد ذاته % 1اقل من 

 )%(9 تطور المستوى التعليمي في الجزائر حسب الجنسين :(22) الجدول رقم

 المجموع اإلناث الذكور السنة الدراسية المجموع اإلناث الذكور السنة الدراسية
1970\1969 66.5 41.1 54 1986\1985 90.9 72 81.7 
1971\1970 70.4 43.9 57.3 1987\1986 92.3 72.2 82.2 
1972\1971 74.10 47.6 61.1 1988\1987 93 73.5 83.3 
1973\1972 77.6 50.6 64.3 1988\1989 93.7 76 84.8 
1974\1973 80.6 53.4 67.3 1989\1990 93.4 76.5 85.1 
1975\1974 80.8 55 68.5 1991\1990 93.8 77.2 85.8 
1976\1975 89.1 61.4 75.5 1992\1991 93.6 77.8 85.9 
1977\1976 92.7 64.7 79 1993\1992 93.6 78.9 86.4 
1978\1977 88.7 64.2 76.7 1994\1993 93.5 80 86.9 
1979\1978 88.4 65.6 77.2 1995\1994 93.7 81.7 87.8 
1980\1979 88.4 65.7 77.3 1996\1995 93.8 82.6 88.3 
1981\1980 88.4 67.3 78 1997\1996 92.8 82.7 87.8 
1983\1982 88.4 67.3 78 1998\1997 85.9 80.7 83 
1984\1983 88.8 68.3 78.7 1999\1998 90.4 84.3 87.4 
1985\1984 89.9 71.1 80.8 2000\1999 89 83.8 86.5 
 19.-44:ص ...0-9..0, الديوان الوطني لإلحصاء: المصدر
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 )%(9 تطور المستوى التعليمي في الجزائر حسب الجنسين: (01) المحنى رقم

 

 :وامل االقتصاديةــــــــــــــالع 10-4

  (:PIB) الناتج الداخلي الخام 10-4-0

بل أكثر من ذالك عالقة . العامل االقتصادي هو عامل له تأثير مباشر على الظواهر الديمغرافية

عندما نتحدث عن الظروف المعيشية آو التنموية فالمقصود هنا الحالة  ألنه. تأثير وتأثر بينهما

فمن بين كل ما هو اقتصادي من مؤشرات ارتأينا أن نركز على  نصيب الفرد في .االقتصادية لمجتمع ما

وهو الذي يحسب بمجموع الناتج الداخلي الخام في السنة ( PIB/hab)الجزائر من الناتج الداخلي الخام 

والجدول التالي يوضح تطور الناتج الداخلي الخام للجزائر ما  .ع السكان في منتصف السنةعلى مجمو 

 .5777و  1602بين سنتي 
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 9تطور الناتج الداخلي الخام في الجزائر(: .2)الجدول رقم 

 PIB/Hالناتج الداخلي الخام حسب الفرد  PIB( بمليون دينار)الناتج الداخلي الخام  السنوات
1974 555609 3664 
1975 615739 3905 
1976 7407751 4503 
1977 872405 5115 
1978 1048316 5956 
1979 1282226 7077 
1980 1625072 8706 
1981 1914685 9941 
1982 2075519 10441 
1983 2337521 11394 
1984 2638559 12461 
1985 2915972 12960 
1986 2965514 13185 
1987 3127061 13552 
1988 3477169 14674 
1989 4180162 17167 
1990 5543881 22150 
1991 8621328 33621 
1992 10746948 40908 
1993 10746958 39960 
1994 11897249 43269 
1995 20049947 71454 
1996 25700289 89968 
1997 27801680 / 
1998 28101244 96000 
1999 32151251 / 
2000 40786753 / 

 1665.المجموعة االحصاءية السنوية. الديوان الوطني لإلحصاء: المصدر 

Retrospective Statistique 19970-1996 ONS. Les comptes économiques de 1989 à 2000;Données 
stastiquees n°338 Décembre 2001 
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 : yو  xالمتوسط الحسابي لكل من  
  

     

 
 

      

  
       

  
     

 
 

      

  
          

 :y :covarianceو  xمعدل االرتباط  من  

        
     

 
                  

 : yو  xمن  حساب االنحراف المعياري لكل  

              

                  

 :يساوي( r)ومنه معامل االرتباط  
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( r)توجد عالقة قوية بين الناتج الداخلي الخام وأمل الحياة التي تقدر بعد حسابنا لمعامل االرتباط  

وهي تحمل أشارة اإليجاب بمعنى انه كلما زاد نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام إال   7.066356: بـ

 .ية للفرد داخ المجتمعوزاد معه أمل الحياة الن الناتج الداخلي الخام يعبر عن القدرة الشرائ
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 عالقة الناتج الداخلي الخام بتطورأمل الحياة(: 87)المنحنى رقم 
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 9الحياة عبر التراب الوطني أمليع توز  -12

 :يدــــــــــــــــــتمه

 .المتوسط األبيضتطل على البحر  اإلفريقيةتقع شمال غرب القارة  إسالمية عربيةالجزائر دولة 

ومن جهة اخر تحتل الجزائر المرتبة  والغرب قوالشر  , نها همزة وصل بين الشمال والجنوبأبمعنى 

 .كم 1177:ساحل يقدر طوله بـ ولها  5كم 5.321021:اذ تقدر بـ من حيث المساحة إفريقيا األولى

من التضاريس المتباينة من حيث  أنواع أربعةفي يوجد في الجزائر من ناحية التقسيم الطبوغرا أما

 الجنوب  إلىاالمتداد والتتابع من الشمال 

 إلى 27من  تمتد السهول ذات عرض متباين, في الشمال على امتداد ساحل المتوسط 

 .الزراعية األراضيكم تحتوي على معظم  167

  األطلس. التلي األطلس:  بعدها حزام جبلي يحتوي على عدة سالسل جبلية يأتيثم 

اذ تحيط بدورها منطقة شاسعة مرتفعة تعرف بالهضاب  . ومرتفعات االوراس الصحراوي

 .شبه قاحلة وبحيرات مالحة أراضي العليا تحتوي على

  من  %27الصحراء اذ تمثل لوحدها أكثر من  إلىتمتد , الصحراوي األطلسجنوب

وسهول حجرية تتخيلها  وتحتوي على عدة هضاب صخرية, المساحة الكلية للجزائر

والتي تمثالن مساحات شاسعة . (ق الكبير والعرق الشرقي الكبيرغر ال)منطقتين رمليتين 

 .من الهضاب الرملية

التوازن بين الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية قصد تحسين الظروف المعيشية  ولإلقامة

قسمت الجزائر . وارد البشرية والمادية والطبيعيةوالتحكم في تسيير المواالجتماعية للسكان وتحقيق التنمية 
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 اإلجماليدوائر يبلغ عددها  إلىوالية مقسمة  22 إلىحيث تنقسم الجزائر . واليات ودوائر وبلديات إلى

 .بلدية 1221 :بلديات التي يبلغ مجموعها إلىدائرة وكل دائرة مقسمة بدورها  223

غير متوازن وان ظاهرة الكثافة السكانية تزداد حدة على ا فان التوزيع السكاني عندنا ورغم كل هذ

من % 1.6من السكان يتمركزون على الشريط الساحلي الذي يمثل سوى % 27حيث أن حوالي , الساحل

من % 12على المناطق التلية وهو ما يبين أن  من السكان يتمركزون% 52وان حوالي  اإلقليممساحة 

أما منطقة الهضاب العليا فيتمركز عليها , اإلقليممن مساحة % 2:بـالسكان يتمركزون على مساحة تقدر 

فقط من  %17ويتمركز حوالي  اإلقليممن مساحة % 6من السكان التي ال تمثل سوى  %52حوالي 

 .اإلقليممن مساحة  %20السكان على مناطق الجنوب الجزائري الذي يمثل 

قمنا بتوزيع أمل  على مستوى التراب الوطنيالجغرافي في التنمية  وللوقوف على شكل التباين في

ة اختالف توزيعه على وهذا لمعرف. سنوات مختلفة  وبين الحياة حسب الوالية على مستوى التراب الوطني

سنة  وأخيرا 5773وسنة  1662لذا اخترنا سنة . شكل تطوره من منطقة الى اخرىمستوى الوطن وكذا 

 .وزيع أمل الحياة حسب الوالية تمن معطيات لوهذا حسب المعطيات المتوفر لدينا  5772

مثال في سن . فقد قسمت واليات الوطن الى ثالث مجموعات  على حسب مقياس الخرائط الثالث

  07-16فيهم ينحصر ما بين سنة وواليات أمل الحياة  10هناك واليات أمل الحياة فيها أقل من  1662

 :ةلياكما هو موضح لنا في الخرائط الت ائجالنت واليناسنة  07وواليات أكثر من ,  سنة

 1662سنة حسب الوالية لوالتي تمثل توزيع أمل الحياة في الجزائر   (71)الخريطة رقم  فمن خالل

 :بأنه
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 وهذا راجع الى العامل سنة  10أي أقل من . الجنوب أمل الحياة منخفض بها  تكل واليا

 لمساحة ما يصعب ويكلف عملية التنميةعة ااألول للتنمية نظرا لشسا في المطبتالديمغرا

باستثناء والية  غرداية من بين واليات . الخ........كالتغطية الصحية وضروريات الحياة

 .سنة 07الجنوب التي بها أمل حياة مرتفع أي اكثر من 

  10بها أمل حياة متقارب وهو ينحصر ما بين  يالشرقالتي تقع في الشمال واليات الجل-

 .سنة 07

 ما جاورتها من واليات ع يقتصر على العواصم الجهوية و رتفمق التي بها أمل حياة المناط

 .لسياسة مركزية التنمية التي كانت تعاب على مخططاتنا التنموية في السابق وهذا نظرا

حيث بقيت مشابهة ع أمل الحياة في الجزائر فلم نشاهد اي تغيير ظاهر في توزي 5773أما في سنة 

 :حيث شاهدنا ما يلي 5772ليظهر لنا الفارق خالل سنة  .لما هي عليه في السابق

 اما ادناه . سنة  03يث بلغ اقصاه تقريبا حسن أمل الحياة في الجزائر في هذه السنة حت

 .سنة 13فهو  فقد وصل الى

  وبية بدأ حيث أن بعض الواليات الجن,  الحياةظهور شيء ما من التوازن في توزيع أمل

ة التنموية الشاملة أمل الحياة وهذا راجع الى السياس يظهر فيها تحسن كبير في مستوى

 .عبر جميع التراب الوطني

  تبقى دائما والية غرداية الوالية المثالية في الجنوب باحتاللها المركز االول في ارتفاع أمل

على غرار الواليات االخرى وهذا راجع الى تقدمها في كل ما هوى بساعد على  الحياة

   .البشرية الى درجة تكفلها بسكان الواليات المجاورة خاصة على مستوى الصحةالتنمية 
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 :الخالصة العامة

يقف على ناتج  ,  ديمغرافي في طبيعته  هو مؤشر ( E0)أمل الحياة أو أمد البقاء 

المواليد  –الزيادة والنقصان في مؤشرين ديمغرافيين وهما مؤشرا الزيادة الطبيعية 

 . -والوفيات 

جعل منه المهتمون بالصحة كمؤشر صحي يعبر عن المستوى الصحي ألي 

ألن زيادة أو نقصان الوفيات والمواليد يقف على مدى نجاعة , بلد ما في العالم 

 .ييس عن مستوى التنميةمعبر وبكل المقا البرامج الصحية الي بلد ما والصحة قطاع

قمنا . وللربط بين أمل الحياة كمؤشر ديمغرافي  وأمل الحياة كمؤشر تنموي

ية آخر الى غا – 6611 –بدراسة تطوره في الجزائر منذ أول تعداد بعد االستقالل 

. فتوصلنا الى أن تطوره كان بشكل سريع. 8002 تعداد حقق لحد االن وهو تعداد

 أي بمعنى أن هناك. بها الجزائرمختلفة على حسب الظروف التي مرت  ولكم بوتائر

لزاما علينا لذى كان . سواء بالزيادة او النقصان عوامل أخرى تتحكم في تطوره 

 اقتصاديةهناك عوامل  العوامل التي تؤثر في تطوره فوجدنا أنمعرفة مختلف 

 . صحية كلها لها تأثير كبير على مساره, وثقافية , اجتماعية , وديمغرافية 

كما هو والتنمية . بأن أمل الحياة هو أيضا مؤشر تنمية  يمكننا القولومن هنا 

عامل تحسين  تاليالبومعروف لدى الجميع ال تاتي في قطاع على حساب قطاع آخر 

    . هي التنمية بكل ما تحمله الكلمة من معان( E0)أمل الحياة 
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 .1000التقرير الوطني حول التنمية البشرية لسنة , المجلس الوطني االقتصادي االجتماعي  -7

 .4884-48991مجموعة احصاءات عدد خاص الجزائر . الديوان الوطني للحصاءات -8

 .1001ديسمبر , 707العدد , بيمجلة العر -9

 4819حزب جبهة التحرير الوطني , الميثاق الوطني, دار الصحافة للتوزيع والنشر,  -11

 .53.الجزائر , عدد خاص  26-26مجموعات احصائية من :  الديوان الوطني لإلحصاء -11
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ملخص

بدایة من أول تعداد في الجزائر )E0(معرفة مدى تطور أمل الحیاة إلىتھدف الدراسة 
قت حیث انبث. تحسنھإلىأدتوكذا العوامل التي 2008غایة تعداد إلىغایة إلىبعد االستقالل 
ولإللمام ادت الى تطور أمل الحیاة في الجزائر؟ھي العوامل التي ما:شكال التاليالدراسة من اال

ففي الفصل االول . قمنا بتقسیم بحثا الى ثالثة فصولعلى تساؤالتنا واإلجابةبحیثیات الموضوع
االنتقالیةوبعدھا عرفنا . وطرق حسابھ وتاریخ ظھورهالتعریفات التسمیات والى مختلف تطرقنا 
مبرزین بعدھا العالقة التي تربط بین أمل الحیاة . الحیاةوتأثیرھا على املومراحلھا الوبائیة 

)E0 ( ومؤشر التنمیة البشریة)IDH( . توزیع أمل الحیاة فقد تطرقنا الى أما في الفصل الثاني
في الفصل الثالث فحاولنا أم ان نكشف عن مختلف و. ثم الجزائربالعالم بما فیھ العالم العربي

الخ لختم ......واجتماعیة واقتصادیة وثقافیةتحسینھ من عوامل دیمغرافیة العوامل التي أدت الى
الفصل والمذكرة معا بتوزیع أمل الحیاة عبر التراب الوطني بین مختلف السنین لنقف على مدى 

سریع منذ تطور أمل الحیاة بشكل :لنخلص في االخیر الى ما یلي.الفارق الجغرافي في توزیعھ
24اي بفارق . 2009سنة 75,50الى 1965سنة 51,10فمن .نا ھذااالستقالل الى یوم

یتأثر أمل الحیاة بالزیادة أو و.سنة داللة واضحة على تطوره السریع43سنة في مدة أقل من 
أما ما وراء ذالك ھو . ھذا في الظاھر. النقصان في الموالید والوفیات وھما عامالن دیمغرافیان

بنفس القدر في ذالك وھي عوامل اقتصادیة واجتماعیة أنھ توجد عوامل أخرى تتحكم
.الخ......وثقافیة

:الكلمات المفتاحیة

مؤشر التنمیة ؛الزیادة الطبیعیة؛ الوفیات؛الموالید؛ الشیخوخة؛ متوسط العمر؛أمل الحیاة
.الخصوبة ؛المستوى التعلیمي؛ الناتج الداخلي الخام؛ البشریة 
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