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وإلل كل األارة النجملية، من متظفين وأاج هة  

 و عجل العكتبة، 
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I. المقدمـــــــــــــــة: 

احتمت مشكمة التكاثر السكاني وعبلقتيا بالتخطيط االقتصادي واالجتماعي لنمو أي مجتمع 

ألنو مف دوف معرفة حتمية قوانيف عممية لتكاثر لمسكاف والقيـ . وتطوره في الوقت الراىف أىمية كبرى

 –مف الممكف أف يبقى أي برنامج منظور لمنمو االقتصادي . المقدرة لنمو السكاف وتركيبيـ في المستقبؿ

حيث يبلحظ مف خبلؿ تتبع التذبذبات الطفيفة في مستوى الظواىر . االجتماعي مجرد عمؿ بسيط

إذ ىناؾ اثر كبير جدا في النمو االقتصادي . الديمغرافية والسيما الخصوبة والتركيب العمري لمسكاف

 .واالجتماعي ألي مجتمع لذى تكوف دراسة مثؿ ىذه الظواىر نواة أساسية وضرورية لمبحث الديمغرافي

ولقد شغمت . الخصوبة في المجتمع عممية معقدة ومتشابكة يرتبط بيا باقي أفراد المجتمع البشري

ىذه الظاىرة حيزا كبيرا مف الدراسات السكانية، وتمعب العوامؿ االقتصادية واالجتماعية دورا ميما في 

حيث تعد ىذه العوامؿ مف أىـ العوامؿ المؤثرة في . تحديد مستويات الخصوبة وسط الشعوب المختمفة

ومع بروز المشكبلت الممحة في . المواليد، الوفيات، واليجرة: النمو السكاني وفي كؿ مف عناصره الثبلث

ففي الدوؿ النامية تتمثؿ ىذه المشكبلت في النمو . كؿ مف الدوؿ المتقدمة والدوؿ النامية عمى حد سواء

السكاني الكبير الذي ال تستطيع معو الدوؿ بناء سياسات واضحة ومستديمة، ما بنجـ عنيا بطالة واسعة 

أما في الدوؿ المتقدمة فتظير . وتأخر الدوؿ في بعض المستويات منيا الصحي والصناعي واالقتصادي

المشاكؿ في نقص الفئة الشابة في السكاف عف حاجة الدولة المستمرة لمواكبة تقدميا وازدىارىا الف اليد 

لتجنب الحؿ القيري أال وىو , العاممة واإلنساف بشكؿ يشكبلف الحجر األساسي في استمرار تقدـ الدولة

 .استقباؿ المياجريف لسد الحاجة
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لكف الخصوبة مف العناصر الميمة في التغيرات السكانية ولما ليا تأثير عمى نمو الطاقة 

ومف المؤكد أف أي عممية إنتاجية بحاجة إلى كادر إنساني يتولى . اإلنتاجية والحد مف نطاقيا وتوسعيا

ففي المجتمعات الزراعية . القياـ بمياميا عمى أف يتوفر في ىذا الكادر مواصفات تتعمؽ بالكـ والنوع

بينما . البدائية يظير طمبا متزايدا عمى األطفاؿ الف الزراعة تحمؽ فرص عمؿ جديدة لؤلطفاؿ في العائمة

ومما ال شؾ فيو فاف  . في المجتمعات الصناعية المتقدمة تكوف الحاجة إلى اإلنساف المتخصص والمتعمـ

مف ىنا نبلحظ . بدايات الصناعة والثورة والصناعية قامت عمى أكتاؼ األعداد الكبيرة مف األيدي العاممة

أف بداية أي تطور صناعي اقتصادي بحاجة إلى أعداد كبيرة مف األيدي العاممة باإلضافة إلى الكثير مف 

 .العوامؿ

منذ االستقػبلؿ إلى يومنا الحػالي تضػاعؼ سكاف الجػزائر بثػبلث مرات بوتيرة سريعة أحدثت 

. تغيرات ىامة في تركيبة سكانو وتوزيعو الجغػرافي الذي غذتو عدة عوامؿ طبيعية، اقتصادية، وتاريخية

بداية بالعوامؿ الطبيعية نجد أف اختبلؼ التضاريس، تنوع الظروؼ المناخية، وحتى الغطاء النباتي 

وبيف الشريط الساحمي الخصيب والمناطؽ التمية . ساىموا في تبايف توزيع السكاف بيف الشماؿ والجنوب

أما العوامؿ التاريخية فتعود إلى بدايات االحتبلؿ الفرنسي وما أحدثو مف بمبمة . والسيبية الشبو الصحراوية

وكذا العشرية السوداء التي عاشيا سكاف . في تحركات السكاف المحمييف إثر حرؽ وتدمير بعض المدف

 .الجزائر حيث مست جميع شرائح المجتمع بمختمؼ أجناسيـ وأعمارىـ

وقد أجريت العديد مف الدراسات مف اجؿ فيـ حيثيات ىذا التضاعؼ السكاني الذي شيده الجزائر 

مف االستقبلؿ إلى يومنا ىذا فأخذت ىاتو الدراسات سواء كانت حكومية أـ أكادمية أو لجيات مستقمة 

ولـ تولي .طابع الشمولية الجغرافية في معظميا، بمعنى أجريت عمى جميع سكاف الوطف بدوف تخصيص 

اىتماـ لتجمعات سكانية كما كانت تسمى مف قبؿ متناثرة ىنا وىناؾ في صحراء الجزائر الشاسعة وىذا 
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وىذا مف اجؿ الوقوؼ عمى حالة سكاف ىاتو المنطقة، أىـ في تزايد أـ . لقمتيـ ولبعد المسافة إلييا وبينيا

أو في استسبلـ وتعايش مع الظروؼ الطبيعية القيرية لئلقميـ الذي يعيشوف  تناقص أو ىجرة أو استقرار

 .فيو
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II. اإلشكـــــــــــــالية: 

يتحدث الكثير في ببلدنا في ىاتو السنيف األخيرة عف وجود ما يعرؼ عند الديمغرافييف باالنتقالية 

والتي تفسر بانحدار ممموس في معدالت المواليد وكذا معدالت الوفيات، وبالمقابؿ زيادة في . الديمغرافية

فأي . والطرؼ األىـ في ىاتو التحوالت ىي المواليد التي مف ورائو المرأة. (E0)متوسط أعمار السكاف 

 .تغير في حركة المواليد يفيـ مف ورائو تغير في سموؾ المرأة اإلنجابي أو باألحرى الديمغرافي

في الدوؿ المتقدمة، انخفضت معدالت الخصوبة ما أدى إلى ظيور افكار وآراء ىذه الظاىرة تعبر 

عف القمؽ والخوؼ ليس مف االنفجار لسكاني وانما مف انقراض االمـ التي انعدـ فييا النمو السكاني أو 

وعمى النقيض مف ذلؾ، نجد أف المسألة الديمغرافية في الدوؿ النامية تتمثؿ في الزيادة . أصبح سالبا

ىذه الزيادة التي راحت تمتيـ نتائج الجيود المبذولة لزيادة لدخؿ القومي . السنوية الكبيرة في عدد السكاف

 .وصارت تعتبر عبئا عمى االقتصاد الوطني ذو الموارد المحدودة

ونظرا لكوف الخصوبة مف العناصر الميمة في التغيرات السكانية ولما ليا مف تأثير عمى نمو 

إنتاجية بحاجة إلى كادر إنساني  مف المؤكد أف أي عممية. الطاقة اإلنتاجية، والحد مف انطبلقيا وتوسعيا

 .يتولى القياـ بمياميا عمى أف يتوفر في ىذا الكادر مواصفات تتعمؽ بالكـ والنوع

ألف الزراعة تخمؽ فرص عمؿ . ففي المجتمعات الزراعية البدائية يظير طمبا متزايدا عمى األطفاؿ

بينما في المجتمعات الصناعية المتقدة تكوف الحاجة إلى االنساف المتعمـ . جديدة لؤلطفاؿ في لعائمة

ومما ال شؾ فيو فاف بدايات الصناعة والثورة الصناعية قامت عمى اكتاؼ االعداد الكبيرة . والمتخصص

مف ىنا نبلحظ أف بداية أي تطور صناعي اقتصادي بحاجة إلى أعداد كبيرة مف . مف األيدي العاممة

 .األيدي العاممة باإلضافة إلى الكثير مف العوامؿ
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لو تأممنا في النتائج األولية لمتوزيع -. 2008تعداد -حسب أخر تعداد سكاني في الجزائر

الجغرافي لمستويات الخصوبة في الجزائر، لوجدنا انو توجد ثبلث أقاليـ متمايزة عف بعضيا البعض، 

مع تبايف في مستويات الخصوبة بيف األقاليـ . ، وكذا المبلمح اإلقميمية(نمط معيشي)اجتماعيا واقتصاديا 

حيث يصؿ معدؿ .إقميـ تنخفض فيو الخصوبة وتمثمو كؿ مف والية عنابة،  تيزي وزو وبجاية. الثبلث

ادرار، لغواط، :أما اإلقميـ الثاني فتمثمو كؿ مف الواليات التالية.  طفؿ لممرأة2.01الخصوبة ىنا حتى 

ىنا الخصوبة جد مرتفعة جدا . إيميزي، مسيمة، غرداية المسيمة، تمنراست، الوادي، تندوؼ، ورقمة، الجمفة،

 مف مجموع واليات الوطف فنجد %70أما اإلقميـ الثالث فيمثؿ .  طفؿ لكؿ امرأة4.65حيث وصمت إلى 

ومف خبلؿ ىذا المقاربة البسيطة صغنا إشكالنا الرئيسي الذي سنبني عميو بحثنا . ىنا الخصوبة معتدلة

 :فكاف عمى الشكؿ التالي

ما مدى تأثير العوامؿ اإلقميمية والسوسيواقتصادية عمى الخصوبة لدى المرأة في الجنوب  

 الجزائري؟

 ولفيـ ىذا اإلشكاؿ والوصوؿ إلى حقيقتو قمنا بطرح مجموعة مف التساؤالت لعؿ اإلجابة عنيا 

 :توصمنا إلى مبتغانا وىي عمى الشكؿ التالي

 ما ىي المرحمة الديمغرافية التي يمر بيا المجتمع الجزائري؟ 

 ما ىو مستوى الخصوبة واتجاىو في المجتمع الجزائري؟ 

 ىؿ ىناؾ اختبلؼ في معدالت الخصوبة بيف مختمؼ ربوع الوطف؟ 

 كيؼ كاف وما ىي الصورة التي أصبح عمييا سموؾ المرأة اإلنجابي في جنوبنا الكبير؟ 

 ىؿ تغير سموكيا اإلنجابي أـ بقي عمى حالو؟ 

 األسباب التي أدت إلى ذالؾ؟ ما ىي. إف حدث تغيير 
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 أأجبرتيا ظروؼ متعددة عمى ىذا المسار خارجة عف أرادتيا أـ كاف ىذا اختيارا منيا؟ 

 فما ىي العوامؿ التي أثرت في سموكيا اإلنجابي؟. إذا كانت مجبرة 

 ىؿ لؤلثر اإلقميمي مف مناخ وغذاء وتربة وكذا الظروؼ االقتصادية واالجتماعية دخؿ في ذالؾ؟ 

III. الفرضيــــــــــــات: 

وىي تخميف أو استنتاج زكي يصوغو . الفرض ىو تفسير آو حؿ محتمؿ لممشكمة التي يدرسيا الباحث

ولمفرضيات دور في توجيو المعمومات .ويتبناه الباحث مؤقتا لشرح بعض ما يبلحظو مف ظواىر

وبناء عمى  .والبيانات الخاصة بالبحث نحو الطرؽ السممية إلنجاز أىداؼ الدراسة التي يتـ تحديدىا

استعراضنا الدراسات السابقة حوؿ الخصوبة يمكننا أف نصوغ إجابات احتمالية وىي عمى الشكؿ 

 :التالي

 :الفرض الرئيسي- أ

السموؾ اإلنجابي لدى المرأة في جنوبنا الكبير تغير عما كاف عميو سابقا خاصة في  

العشرينات األخيرة نتيجة تأثره بمجموعة مف العوامؿ اإلقميمية واالقتصادية 

 .الخ....واالجتماعية

 :الفرضيــــــــات الفرعية- ب

 مسار الخصوبة في الجزائر نحو االنخفاض كسائر اغمب دوؿ العالـ. 

 ىناؾ تمايز في وتيرة االنخفاض بيف مختمؼ ربوع الوطف. 

 السموؾ اإلنجابي لدى المرأة في الجزائر مختمؼ عنو في الريؼ مف الحضر. 

  تحسف الظروؼ المعيشية وارتفاع المستوى التعميمي لدى المرأة الجزائرية في اآلونة األخيرة اثر

 .باإليجاب عمى السموؾ الديمغرافي لدى األسرة الجزائرية في الجنوب الجزائري
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  اندثار بعض األفكار التقميدية لدى الفرد الصحراوي والمتمثمة في التفضيؿ الجنسي والعددي

 .أدى بذالؾ إلى تنظيـ نسؿ األسرة في الجنوب الجزائري

  لمظروؼ الطبيعية القاسية دور كبير في إجبار المرأة في الجنوب عمى التفاضؿ بيف الفصوؿ

 .الختيار الموسـ األنسب لئلنجاب

  ال تزاؿ حتمية الطفؿ األوؿ بعد الزواج معتقد قديـ متأصؿ ال يترؾ مجاؿ لمبرمجة اإلنجابية 

 .بعده تتجسد إال

 - IVأسبــــــاب اختيار الموضوع: 

. ىناؾ العديد مف الدراسات أجريت في ىذا اإلطار في دوؿ أوربية وعربية عبر مختمؼ السنيف

. لكف القاسـ المشترؾ في ىذا النوع مف المناطؽ أف المرأة تتميز بالتحضر وارتفاع مستوى التعميـ عندىا

 عكس المرأة. واألىـ في ذالؾ أف ليا دور ومكانة كبيرة في وسطيا االجتماعي خاصة في اتخاذ القرار

عادة ما تتمقى فيو المرأة وال تبادر، تتميز بأنيا تقميدية الطباع . الجنوبية التي تعيش في مجتمع ذكوري

لذا أردنا أف نسقط ىذه الدراسة ىذا النوع مف المجتمع لنرى ما مدى مساىمتيا في تغيير . ماكثة في البيت

نمط حياتيا بإرادتيا عمى مستوى سموكياتيا اإلنجابية والتفاىـ حوؿ حجـ األسرة مثبل وعمر الزواج 

 .المفضؿ لدييا

الخ نجد بأنيا تتركز بكثير في المجتمعات ....معظـ الدراسات االجتماعية الديمغرافية والنفسية

المتفتحة السيمة الفيـ والتعامؿ معيا وتميؿ ىذا النوع مف المجتمعات التقميدية التي تحتاج إلى الغوص 

في أغوار ثقافتو وتقاليده ومبادئو االجتماعية وكذا معايشتو لموقوؼ عمى الميكانزمات الجوىرية التي تحرؾ 

 .سموكياتو
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محاولة معرفة العوامؿ اإلقميمية واالقتصادية واالجتماعية المؤثرة في الخصوبة وفـ تأثيرىا في 

إذ يمكننا العمؿ عمى إبراز ىذه العوامؿ ومستويات اتجاه الخصوبة وفؽ ما يخدـ مصمحة . مجتمع الدراسة

 .المجتمع االقتصادية واالجتماعية

ونظرا ألىمية العبلقة ما بيف الخصوبة والعوامؿ االقتصادية واالجتماعية ونذره الدراسات التطبيقية 

حاولنا مف خبلؿ ىذا البحث أف نسقط . ليذا الموضوع عمى مستوى اإلقميـ الصحراوي لمجنوب الجزائري

 .الضوء بشيء مف التحميؿ المعمؽ عمى ىذه العوامؿ ومقارنتيا مع باقي أنحاء الوطف

V. الهـــــــــدف من الدراسة: 

  مف خبلؿ ىاتو الدراسة نحاوؿ فيـ السموؾ الديمغرافي لممرأة الجنوبية، مف زاوية عبلقتو

ببعض المتغيرات االجتماعية والمتمثمة في التعميـ، عمؿ المرأة ، مكاف اإلقامة، زواج 

وىذا بعد ضبط بعض المتغيرات المدخمة . األقارب، الفارؽ العمري بيف الزوجيف، وقراءة

في الدراسة والمتمثمة في العمر عند الزواج ، والعمر الحالي، التفاىـ حوؿ حجـ األسرة ، 

. عمر الزوج، حدوث وفيات األطفاؿ في األسرة، واستخداـ موانع الحمؿ في األسرة 

 .لتحقيؽ فيـ أكثر عمقا وتحديد اتجاىات الخصوبة الفعمية في األسرة الجنوبية

 وتقديـ . التعرؼ عمى الخصائص الديمغرافية واالقتصادية واالجتماعية لمنطقة الدراسة

التوصيات عمى ضوء النتائج المستخمصة التي يمكف أف تفيد المخططيف وأصحاب القرار 

 .في التخطيط التنموي

  توضيح العبلقة بيف مجموعة الخصائص االقتصادية لؤلزواج والزوجات وبيف خصوبة

 . الزوجات في منطقة الدراسة مف ناحية إحداث فرقات وتباينات ميمة
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  محاولة اإلسياـ العممي في مجموعة الدراسات الديمغرافية البلزمة لعممية لتخطيط

 .والتنمية

 محاولة الوقوؼ عمى مستقبؿ النمو السكاني في المنطقة. 

  معرفتنا بمنطقة الدراسة مما يساعدنا عمى الوصوؿ إلى معمومات ونتائج أكثر مصداقية

 .وأىمية

 محاولة الكشؼ عمى فوارؽ اإلنجاب جغرافيا وزمنيا. 

 وأي الجنسيف ارغب فيو . معرفة اتجاه الزوجيف نحو األبناء ىؿ تفضؿ الكثرة أـ القمة

 ولماذا؟

 وىذه الروح ىي . إشباع الروح العممية لباحث ىذا الموضوع مف اجؿ معرفة الحقيقة ذاتيا

هل الفعل اإلنجابي مجرد تخمين أو . الدافعة الذي أثار الفضوؿ نحو موضوع الدراسة

 إشباع ذاتي أم هناك عدد من العوامل تتحكم في ذالك؟

  التدرب عمى البحث العممي ومحاولة اكتساب وسائمو لتعمؽ معارفنا واستنياض مكامف

 .نشاطنا لبلرتقاء بأفكارنا وتوجيييا نحو السداد

VI. الدراســـــــات السابقة: 

كثير ىي الدراسات السابقة التي أجريت وناقشت موضوع الخصوبة سواء كانت محمية أو إقميمية 

لكف قميؿ ىي الدراسات التي تناولت ىذا الموضوع الذي نحف بصدد اإللماـ بكؿ حذافيره . أو غربية

والوقوؼ عمى جميع متغيراتو فقد درست الدراسات السابقة الخصوبة والعوامؿ المؤثرة عمييا بشكؿ شامؿ 

 .في غير منطقة الدراسة ومف دوف التطرؽ إلى العوامؿ اإلقميمية المؤثرة في الخصوبة
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 :الدراســــــــــات اإلقميمية- أ

 :(م1997)(جرش)محددات الخصوبة في بمدة ساكب  -1

 األردنية الجامعة  إلىأبو أنعيرنذير  الدراسة عبارة عف رسالة ماجستير مقدمة مف مقبؿ ىذه

 التعرؼ عمى الخصائص الديمغرافية واالقتصادية واالجتماعية المؤثرة عمى إلىوكانت تيدؼ ىذه الدراسة 

 وقد اعتمد الباحث عمى بيانات قاـ بجمعيا مف خبلؿ استبيانو .األردفالخصوبة في بمدة سكاب في 

 التحميؿ الوصفي والتحميؿ أسموب ، واستخدـ في ذالؾ.الدراسةوزرعيا عمى عينة عشوائية مف مجتمع 

عبلقة بيف مستوى الخصوبة وعدد مف المتغيرات فظير أف  وتمخض عف ذالؾ وجود ،متعدد التصنيؼ

متغيرات ذات . متغير مدة الزواج بالسنوات، وتعدد الزوجات والرغبة في إنجاب الذكور، وعمر الزوجة

عبلقة طردية مع مستوى الخصوبة في مجتمع الدراسة في حيف أف التحميؿ لـ يبرز اثر عمر الزوجة عند 

 .  الزواج األوؿ ومستوى الدخؿ الشيري لؤلسرة

 ففي إنجاب الذكور، وتعدد الزوجات والرغبة في إنجاب الذكور، وعمر الزوجة، يؤدي تغيرات ذات عبلقة 

في حيف أف التحميؿ ليبرز اثر عمر الزوجة عند الزواج . طردية مع مستوى الخصوبة في مجتمع الدراسة

وىذا يرجع إلى الظروؼ . األوؿ ومستوى الدخؿ الشيري لؤلسرة وميف الزوجة عمى مستوى الخصوبة

. االجتماعية واالقتصادية والعادات والتقاليد االجتماعية السائدة في المجتمع المدروس

 ، المجانية في بمدة ساكباألسرة عيادات تؤمف وسائؿ تنظيـ إنشاء الدراسة بضرورة وأوصيت

نشاء برامج لمحو   مشاركتيا في سوؽ العمؿ إلى وذالؾ لرفع مستوى التعميـ عند المرأة يؤدي .األميةوا 

. وبالتالي مشاركتيا لزوجيا باتخاذ القرارات المتعمقة باإلنجاب
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 :اثر تباينات عمر اإلناث عند الزواج األول عمى الخصوبة البشرية في األردن -2

 األردنية وىي عبارة عف بحث نشر في مجمة الجامعة. السيد عبد الكريم فايزقاـ بيذه الدراسة 

 عمى الخصوبة البشرية في الزواج األوؿ عند اإلناثثر عمر أحيث تناولت . ـ2001عاـ لؤلبحاث 

حداث عمى الخصوبة التأثير في األوؿ عند الزواج المرأة عمر أىميةوقد تبيف في الدراسة . األردف  وا 

 .تباينات كبيرة

 (:2004)العوامل االجتماعية واالقتصادية المؤثرة في خصوبة المرأة في مدينة رام اهلل  -3

 بكمية الدراسات العميا في السيد محمد عبد المجيد حسين يعقوبقدمت ىذه الدراسة مف طرؼ 

وقد تناوؿ الباحثاف في ىذه الدراسة العوامؿ االقتصادية -   نابمس –جامعة النجاح الوطنية في فمسطيف 

 . واالجتماعية المؤثرة في خصوبة المرأة الفمسطينية

وإلبراز ذالؾ، قاـ الباحث بدراسة ميدانية عف طريؽ عينة طبقية عشوائية لمعرفة العوامؿ 

في مدينة راـ اهلل وقد خمص إلى . االجتماعية واالقتصادية المؤثرة عمى خصوبة المرأة في مدينة راـ اهلل

بؿ أكثر .....أف ىناؾ العديد مف العوامؿ مثؿ الدخؿ والتعميـ والديف والتحضر والعادات والتقاليد وغيرىا 

مف ذالؾ تحدث تغيرات كبيرة عمى بنية المجتمع مما ينعكس عمى مسألة النمو السكاني وظاىرة اإلنجاب 

 .بشكؿ خاص

-2007)في محافظة النماص  الخصوبة واتجاهاتها والعوامل المؤثرة فيها  مستويات -4

2008:) 

 إلى قسـ الجغرافيا في كمية العمـو سيد بن عبد اهلل بن مرعي العمري،دراسة مقدمة مف طرؼ 

وقد تناولت ىاتو الدراسة . االجتماعية بجامعة اإلماـ محمد بف مسعود اإلسبلمية لنيؿ شيادة الماجستير
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 وبعد جمع البيانات بواسطة استبانو صممت ليذا .النماصمستويات الخصوبة واتجاىاتيا في محافظة 

وكذا حسب . خمص الباحث إلى انو ال يوجد تبايف في مستويات الخصوبة بيف الحضر والريؼ. الغرض

عكس ذالؾ حسب الحالة العممية لممرأة ونوع المسكف واتضح لو انو توجد . مكاف اإلقامة ونوع الرضاعة

عبلقة عكسية ما بيف الخصوبة والمستوى التعميمي لمزوجة والزوج وكذا العدد المفضؿ مف المواليد 

 .ومستوى الدخؿ 

وقد تـ تحديد سبعة عوامؿ تؤثر في مستويات الخصوبة في المحافظة منيا ستة عوامؿ تؤثر 

عمر الزوجة، عدد األطفاؿ المناسب لؤلسرة، ودرجة التزاحـ، وعمؿ الزوج في القطاع : تأثيرا طرديا وىي

 .الخاص، عدد األطفاؿ المناسب في األسرة مف وجية نظر الزوجة بينما جاء تأثير تعميـ الزوجة عكسيا

 :-دراسة حالة العراق- العالقة بين الخصوبة السكانية والمتغيرات االجتماعية واالقتصادية- 5

بحث مف خبلليا في . 2012الدكتور هاشم نعمة فياض سنة أجريت ىاتو الدراسة مف طرؼ 

إذ قاـ بتحميؿ التغيرات التي حدثت في ذالؾ المستوى زمنيا ومكانيا . تطور مستوى الخصوبة السكانية

وذالؾ بالنظر إلى المتغيرات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والحروب الداخمية . خبلؿ العقود األخيرة

وتنعكس عمى . والتي ال بد أف تؤثر في سموؾ الخصوبة. والخارجية التي شاىدتيا البمد طيمة ىذه العقود

وقد لوحظ أف . التنمية وتدرس الورقة توزيع العراؽ الجغرافي عمى مستوى الحشر والريؼ والمحافظات

وقد بدا ىذا . وذالؾ عمى الرغـ مف بقائو مرتفعا. الخصوبة في العراؽ انخفضت في العقود األخيرة

وقد ساىمت العديد مف العوامؿ ديمغرافية واجتماعية . االنخفاض بداية مف السبعينيات مف القرف الماضي

الزواج البنية العمرية، : وقد اندرجت تحتيا المؤثرات الفرعية التالية. واقتصادية وسياسية في ىذا االتجاه

حيث . اليجرة، الوفيات، والسياسة السكانية، وحجـ األسرة ووضعية المرأة والتعميـ والمينة والديف والحروب

تعقيدا آخر لدراسة تطور الخصوبة بسبب التبايف الكبير في تقديرات عدد  (الحروب)أف ىذا العامؿ األخير
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الذيف قتموا بصفة مباشرة أو غير مباشرة مف جراء الحروب الداخمية والخارجية، ما أعقبيا مف الحصار 

 .االقتصادي عمى العراؽ

 :الدراسات المحمية- ب

 .( مارس2012): انخفاض الخصوبة في الجزائر محددات -1

 حيث انطمؽ الباحث مف .2012األستاذ الطيب الوادي سنة قدمت ىاتو الدراسة مف طرؼ 

. طفؿ لكؿ امرأة (08)إذ كانت الخصوبة تصؿ إلى. مقارنة زمنية بيف الخصوبة في فترة السبعينيات

وفي فترة الثمانينيات حيث بدأت الخصوبة في التدني المستمر . واعتبر ىذا انفجار سكاني في تمؾ الحقبة

وفسر ذالؾ إلى عدة عوامؿ أىميا تراجع سف الزواج المرأة . لكؿ امرأة (02)حتى وصمت حدود الطفميف 

بسبب . 2008عند تعداد 29.3 إلى 1966 سنة عاـ تعداد 18.3الجزائرية ما بيف الفترتيف الزمنيتيف مف 

 .تمدد فترة التمرس لدى المرأة وانتشار ممارسة تباعد الوالدات نتيجة ارتفاع المستوى التعميمي لؤلميات

عمي قواوسي . د:  لــــــFamilles, femmes et contraceptionدراسة تحت عنوان   -2

 19921سنة 

مف خبلؿ ىاتو الدراسة توصؿ إلى التغيرات التي طرأت عمى مستوى الخصوبة خبل الفترة الممتدة 

 :ومف بيف النتائج التي توصؿ إلييا الباحث نذكر منيا . 1970-1986ما بيف 

  طفؿ لطؿ امرأة%5.4 إلى %7.8انخفاض في مؤشر الخصوبة مف . 

  وىذا راجع إلى تأخر في %32.4 إلى %48.3انخفاض كذالؾ في معدؿ الوالدات مف 

 .%40 إلى %60سف الزواج بنسبة 

                                                           
1
- Kouaouci A (1992) : " Familles, Femmes et contraception"; CENEAP-PNUD, Alger.  
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  بيف النساء المتزوجات في سف %35 إلى %7ارتفاع في استعماؿ موانع الحمؿ مف 

 .( سنة49-15)اإلخصاب ما بيف 

  1986 سنة 24 إلى 1970 سنة 18.3تأخر سف الزواج لدى اإلناث مف. 

  ارتباط عدد األطفاؿ المفضؿ إنجابيـ بالحالة التعميمية لممرأة، حيث توجد بيف ىذاف

 فأغمبية النساء المواتي .يزيد العدد بانخفاض المستوى التعميمي. المتغيراف عبلقة طردية

 أطفاؿ فما فوؽ بينما ىذا العدد ال 6ليس لدييف مستوى تعميمي يفضمف أف تضـ أسرىف 

 . أطفاؿ عند المستوى التعميمي المرتفع4يتجاوز 

  األسرة النووية في الجزائر تتميز بارتفاع خصوبتيا عكس األسرة الممتدة التي تتميز

بانخفاضيا وقد ارجع الباحث ىذا إلى اتساع المسكف مما ينجر عنو بعض المشاكؿ 

 .االجتماعية ومف ثـ التأثير عمى السموؾ اإلنجابي

 :التحقيقات الكبرى الخاصة بالخصوبة -3

 (:1970تحقيق ) المدى األقصى لإلنجاب 3-1

وبغرض التعمؽ في فيذه الظاىرة . بعد االستقبلؿ، شيدت مستويات الخصوبة ارتفاعا مذىبل

ومعرفة أىـ األسباب والعوامؿ التي كانت وراء ذالؾ، قامت مديرية اإلحصاء بتحقيؽ وطني في اإلنجاب 

ومف أىداؼ التحقيؽ ىو المعرفة المعمقة لظاىرة . 27/03/1971 إلى غاية 25/03/1970داـ مف 

تأثير الزواج عمى الخصوبة، وكذا العوامؿ الفزيولوجية كاإلجياض : الخصوبة والعوامؿ المفسرة ليا مثؿ

 . والوفيات الرحمية عمى الخصوبة وكذا تأثير الوسط االجتماعي والثقافي عمى الخصوبة
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 :1986 المسح الوطني الجزائري الخاص بالخصوبة سنة 3-2

إلى المركز الوطني لمدراسات والتحاليؿ  (ENAF)وقد اسند أمر ىذا المسح إلى المركز الوطني

، واستفاد ىذا العمؿ مف المسح 1986 سبتمبر 7حيث بدأ العمؿ يـو . (CENEAP)الخاصة بالسكاف 

وقد .  في تحديد وتقسيـ المقاطعات1977العالمي لمخصوبة معتمدا عمى معطيات التعداد السكاني لسنة 

مف  (FNUAP)تـ تمويمو مف طرؼ الحكومة الجزائرية إضافة إلى مساعدات صندوؽ االمـ المتحدة 

ومف بيف .  أشير4حيث داـ ىذا التحقيؽ .خبلؿ مساعدات في ميداف اإلعبلـ اآللي وبعثات الخبراء

 :األىداؼ المسطرة ضمف ىذا التحقيؽ

 قياس مميزات الخصوبة أي مستوياتيا واتجاىيا. 

 الكشؼ عف العبلقة الموجودة بيف الخصوبة والعوامؿ االجتماعية واالقتصادية والثقافية. 

 قياس مستويات الوفيات التفاضمية وكشؼ العبلقة بيف وفيات األطفاؿ والخصوبة. 

 دراسة النموذج العائمي حسب تكوينو. 

  تحميؿ العبلقة بيف الخصوبة والمدة الفاصمة بيف والدتيف، وىذه األخيرة ترتكز عمى

 .تأثير بيولوجي الرضاعة العقـ وسائؿ منع الحمؿ: العناصر لتالية

 (:1992تحقيق ) استمرارية تراجع الخصوبة 3-3

بمشاركة وزارة الصحة والسكاف والديواف الوطني لئلحصائيات وجامعة . 1992أنجز ىذا التحقيؽ سنة 

في إطار المشروع العربي لمنيوض بالطفولة حيث جاءت أىداؼ المسح ىو تحسيف . الدوؿ العربية

 :المستوى الصحي واالجتماعي لبلـ واألسرة وذالؾ مف خبلؿ توفير البيانات التالي
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 تقييـ المتغيرات المرتبطة بتنظيـ األسرة واتجاىيا. 

 دراسة الظواىر الديمغرافية واتجاىاتيا مف مصدر مستقؿ غير اإلحصاءات الرسمية. 

 دراسة العوامؿ البيئية والمحيطة باألسرة وأثرىا عمى صحة األـ والطفؿ. 

بمغ . حيث اعتمدت في عممية البحث عمى العينة العنقودية متعددة المراحؿ موزعة بيف الريؼ والحضر

  ( سنة49-15)في مرحمة اإلنجاب  (متزوجة، مطمقة، أرممة) امرأة 5881 أسرة وشممت 6694حجميا 

 :ومف نتائج المسح

  طفؿ لممرأة بداية مف سنوات 4.4 طفؿ لممرأة إلى 07انخفاض المؤشر التركيبي لمخصوبة مف 

 ..الثمينات

  مقابؿ 41%المجتمع الحضري األكثر مساىمة في ىذا االنخفاض عمى المجتمع الريفي بنسبة 

%34.  

  ارتفاع المستوى سف الزواج يساىـ في انخفاض مستوى الخصوبة إذ بمغ مستوى الخصوبة عند

-25) طفؿ لممرأة أما النساء المواتي تزوجف في سف 7.6 سنة 17النساء المواتي تزوجف في سف 

 . طفؿ لممرأة2.6وصمت خصوبتيف  (29

 تتأثر الخصوبة بعوامؿ وسطية منيا الفترة ما بيف بداية الزواج والمولود األخير والسابؽ لو. 

 :2002( EASF) المسح الجزائري لصحة واألسرة 3-3

صبلح  اجري ىذا لمسج مف طرؼ الديواف الوطني لئلحصائيات بمساىمة وزارة الصحة والسكاف وا 

تمحورت أىداؼ .  أسرة موزعة عبر التراب الوطني20.000عينة الدراسة أزيد مف  وشممت. المستشفيات
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المسح حوؿ مدى معرفة المبحوثيف لوسائؿ منع الحمؿ وكذا مدى انتشار استعماؿ الموانع بيف األميات 

 :في جميع المستويات واألوساط المعيشية وجاءت نتائج المسح كما يمي

 أما بالسبة لؤلساليب األخرى فتبقى . (%70) أغمبية النساء المبحوثيف يعرفف الحبوب والمولب

 .%30تقريبا ناذرة االستعماؿ بحوالي 

 حضري %59 ريفي و %54. تقارب نسب استعماؿ موانع الحمؿ بيف الوسطي الريفي والحضري 

 .نقاط  بيف الوسطيف (05)أي بفارؽ 

  الطرؽ التقميدية مثؿ الرضاعة الممتدة وطريقة الحساب والعزؿ، ليا رواجا كبيرا عند األميات وقت

 يستعممف طريقة العزؿ في %76 رضاعة ممتدة، و%85المسح حيث جاءت النسب عمى التوالي 

 . يستعممف طريقة الحساب %68الرضاعة، و

 (:2017-2016)مكانية انتقال الخصوبة في الجزائر -4

 عف جامعة بولفضاوي فاطمة الزهراء: الدراسة عبارة عف رسالة دكتوراه، قدمت مف طرؼ السيدة

: حيث انطمؽ الباحث في ىاتو الدراسة مف خبلؿ تساؤؿ رئيسي أال وىو. وىراف كمية العموـ االجتماعية

 .ىؿ ىناؾ فوارؽ مكانية في اتجاه الخصوبة ففي الجزائر؟ متبوعة بمجموعة مف األسئمة الفرعية

ولئلجابة عف ذالؾ حاوؿ الباحث الوقوؼ عمى تدحرج معدالت الخصوبة في الجزائر منذ 

ثـ لجأ بعد . االستقبلؿ إلى يومنا ىذا وسرد أىـ المحددات المباشرة والغير المباشرة في تفسير اتجاىيا

ذالؾ في خطتو إلى التحميؿ المكاني أو الجغرافي النتقالية الخصوبة في الجزائر وىذا عف طريؽ دراسة 

 :ليخمص في األخير إلى ما يمي. تطبيقية
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 عدـ استمرارية انخفاض الخصوبة في الجزائر في اآلونة األخير. 

  بعدما كانت في سنوات . (حضر- ريؼ )تقارب السموؾ اإلنجابي حسب مكاف اإلقامة

 1.2 طفؿ لكؿ امرأة في الحضر أي بفارؽ 7.3 طفؿ لكؿ امرأة في الريؼ و 8.5السبعينيات 

  طفؿ لكؿ امرأة0.5 إلى 2008طفؿ لكؿ امرأة تقمص ىذا الفارؽ في سنة 

  وجود تبايف في معدالت الخصوبة بيف مختمؼ واليات الوطف وىذا بوجود مناطؽ ذات خصوبة

 .عالية، ومناطؽ ذات خصوبة متوسطة ومناطؽ ذات حصوية منخفضة

 .2009أكتوبر .بدروني محمد : التوزيع المكاني والزمني لمخصوبة العامة في الجزائر -5

1"Les disparités spatio-temporelles de la Fécondité en Algérie" 

 : محور ىذه الدراسة ىو محاولة اإلجابة عمى ثبلث أسئمة طرحيا الباحث في إشكالو أال وىي

 كيؼ نفسر انخفاض الخصوبة في الجزائر؟ 

 ما ىي اآلليات والعوامؿ التي تفسر ىذا االنخفاض؟ 

 ما ىي العوامؿ المستقمة التي تبقي عمى ىاتو الفوارؽ في المكاف والزماف لمخصوبة؟ 

فارجع اآلليات والعوامؿ التي تفسر .فكانت اإلجابة عمى ىاتو األسئمة عبارة عف استخبلص

عمر الزواج خاصة لممرأة، وكذا : انخفاض الخصوبة في الجزائر إلى التغيرات السوسيو ديمغرافية وأىميا

 .االستعماؿ المستمر لوسائؿ منع الحمؿ مع إمكانية الحصوؿ عمييا

أما االختبلؼ الجغرافي فو راجع إلى اختبلؼ الخصائص الفزيولوجية لمبيئة التي يعيش فيو الفرد، 

التؿ، اليضاب، )حيث أف ىناؾ فوارؽ ما بيف المناطؽ الجغرافية الثبلث في الجزائر . وكذا درجة التنمية

                                                           
1
- Mohammed Badrouni. Les disparités spatio-temporelles de la fécondité en Algérie ;XXVIème congres 

international de la population de l’UIESP Maroc. 27 septembre au 2 octobre 2009. 
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فوارؽ في الدخؿ، المسكف، المصاريؼ، الصحة، وىذا ما أدى إلى فوارؽ مكانية في السموكيات . (الجنوب

 .الديمغرافية في مناطؽ الوطف

 .2014-2013-:والية ادرار- دراسة حالة بمدية ادرار.دراسة مستويات الخصوبة في الجزائر -6

 .واجي بوجمعة: الدراسة عبارة عف مذكرة تخرج لنيؿ شيادة ماجستير قدمت مف طرؼ السيد

واف . حاوؿ فيو الباحث أف يقؼ عمى مستويات الخصوبة في بمدية ادرار بوالية ادرار عبر فترات زمنية

 .كاف ىناؾ تغير في األزمنة حاوؿ معرفة العوامؿ المؤثرة في ذالؾ

ولتحقيؽ األىداؼ المرجوة مف ىذا البحث قاـ الباحث بإجراء دراسة ميدانية وىذا عف طريؽ 

وفي األخير .  مفردة وزعت استماراتيا عمى جميع أحياء البمدية بطريقة طبقية300اختيار عينة ممثمة مف 

الفترة المحببة – العدد –خمص إلى أف المرأة في ادرار ليا قوة قرار في بناء األسرة سواء في البرمجة 

وىذا ما يفسر تحرر المرأة األدرارية مف الكثير مف العادات والتقاليد الرامية إلى . مدة التباعد- لئلنجاب

 .وكذا وعييا بضرورة ستعمؿ وسائؿ منع الحمؿ دوف أي ضرر أو عقدة. كثرة األوالد

أجمعت كؿ الدراسات عمى وجود معدالت الخصوبة في الوطف العربي مرتفعة مقارنة بباقي دوؿ 

العالـ، والعمة آف ىناؾ العديد مف العوامؿ المؤثرة في ذالؾ وىي العوامؿ االجتماعية واالقتصادية والثقافية 

إال اف في .واف ليذه العوامؿ اثر كبير في معدالت واتجاىات الخصوبة في أي مجتمع كاف. وكذا بيئية

 أىـ مف ىده العوامؿ منيا ما تناوؿ أي يتعمؽ بتناوؿ ىذه الدراسات كاف ىناؾ اختبلؼ واضح بينيا فيما

لكف ىاتو المعدالت بدأت .األخرى لمعوامؿ األىميةالعوامؿ االجتماعية تأثيرا عمى الخصوبة مع قميؿ مف 

والجزائر ليست بمنأى عف باقي دوؿ الوطف العربي لكف جوىر بحثا . في االنخفاض في الآلونة األخيرة 
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ىو معرفة أف كاف لمعوامؿ البيئة دخؿ في تغير مسار الخصوبة سواء كاف لمسمب او لئليجاب مع العوامؿ 

 .االجتماعية واالقتصادية

 :الدراسات العالمية- ت

 حيث استيدؼ المجتمع الصناعي في غرب بالدانمرؾ 2004 جونسوف سنة أجراىافي دراسة 

  وىذا مف أجؿ معرفة وفنمندا والدنمرؾ وسويسرا وبريطانيا وألمانيا شممت عينات مف اسبانيا وايطاليا أوربا

معدؿ الحمؿ   أفإلىوقد خمصت الدراسة . اثر التغيرات االجتماعية في خفض الخصوبة في ىذه الدوؿ 

بالتوأـ قد أنخفض بيذه الدوؿ عما كانت عميو في الثمانينات كما أف ىناؾ تدىور في نوعية النطؼ لدى 

 وما زالت الدراسة مستمرة في البحث في دور التموث الغذائي وأسموب األخيرةالذكور خبلؿ الخمسيف عاما 

 .الحياة في خفض معدالت الخصوبة

VII. منهج البحث: 

 :المنهج التاريخي- أ

يقـو المنيج التاريخي في البحث عمى أساس دراسة إحداث الماضي وتفسيرىا بيدؼ التوصؿ ""

إلى قوانيف عامة تساعدنا عمى تحميؿ أوضاع الحاضر والتنبؤ بالمستقبؿ، وىو بذالؾ يصؼ الحوادث 

بطريقة موضوعية ويحاوؿ أف يربطيا في سياؽ زمني مف أجؿ تقديـ قصة مستمرة مف الماضي إلى 

الحاضر والمستقبؿ والظواىر االجتماعية كالظواىر التاريخية زمنية في اغمب األحواؿ، إذ ترتبط ارتباطا 

 1.""وثيقا بواقع المجتمع الماضية

                                                           
 91ص,1980طرق البحث االجتماعي، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد،:  محمد الحسن، عبد المنعم الحسنيإحسان.  د-

1
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والمنيج التاريخي ىو منيج ال يقتصر عمى عالـ التاريخ، وانما ىو منيج يستعمؿ في جميع 

وقد استعممناه في بحثنا . العمـو وىذا مف اجؿ الوقوؼ عمى الماضي لتفسير الحاضر والتنبؤ بالمستقبؿ

وكذا الوقوؼ . التي مرت ديمغرافيا الجزائر خاصة الخصوبة (االنتقالية)لسرد بعض المراحؿ التاريخية 

 .عمى األوضاع السوسيولوجي واالقتصادية والسياسية التي مرت بيا الجزائر

 :المنهج الوصفي

إف مف األىمية أف تتوافر لدى أي باحث وصؼ دقيؽ لما يقـو بدراستو مف ظواىر قبؿ أف 

 .يمضي في خطوات واضحة لحؿ المشكبلت التي اقتضت دراسة ىذه الظواىر

ونظرا لطبيعة اإلشكاؿ الذي يتطمب وصفا دقيقا لكؿ ما لدينا مف معطيات وكذا التغيرات التي 

وىذا عف طريؽ البدء بوصؼ الوضع الحالي، .تطرأ عمى مستوى المجتمعات مع إعطاء تفسيرات لذاؾ

 .كيؼ كاف وكيؼ أصبح مع التحميؿ الكافي والدقيؽ والمعمؽ

 : المنهج التحميمي- ب

يعرؼ بأنو منيج عممي معاصر يتجو إلى جمع البيانات العممية عف ظاىرة معينة بصورة رقمية ""

ثـ تحميؿ الظاىرة بطريقة كمية لمعرفة العبلقة بيف المتغيرات المكونة ليذه الظاىرة بناء عمى البيانات 

 1"".الكمية

وقد استخدمنا ىذا المنيج في كؿ مف اإلجراءات المتعمقة بتحميؿ بيانات االستبياف بدء بالتفريغ 

 .وترميز البيانات انتياء بإجراء العبلقة واالرتباط بيف المتغيرات المتعمقة بالدراسة

 
                                                           

1990. (المملكة العربية السعودية)الرباط . دار المريخ للنشر. البحث الجغرافي، مناهجه، وأساليبه. خيرة صفوح- 
1
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 :منهج المسح االجتماعي- ت

يعتبر منيج المسح االجتماعي مف أشير مناىج البحث وأكثرىا استخداما في الدراسات الوصفية 

خاصة وانو يوفر الكثير مف البيانات والمعمومات عف موضوع الدراسة ويعتبر األكثر استعماال في البحث 

 .االجتماعي ذالؾ ألننا بواسطتو نجمع وقائع ومعمومات موضوعية عف ظاىرة معينة او حادثة مخصصة

ويعرؼ المسح بأنو عبارة عف دراسة عامة لظاىرة موجودة في جماعة معينة وفي مكاف معيف 

 .وفي الوقت الحاضر،دوف الخوض في تأثير الماضي

فيو منيج يتيح لنا إمكانية الحصوؿ عمى معطيات خاصة بالبحث آنية وأكثر مصداقية إف أحسنا 

وفي دراستنا ىاتو وجب عمينا اليبوط إلى ميداف الدراسة واختيار عينة ممثمة مع . التعامؿ مع آلياتو

 .استمارة تحمؿ في طياتيا أسئمة تتيح لنا اإلجابة عمى جميع إشكالنا وىذا ىو جوىر غايتنا مف ىذا البحث

 :المنهج المقارن- ث

 أقرب المناىج لمتجريب في األنثروبولوجيا الثقافية األنثربولوجييعتبر المنيج المقارف في الفكر 

 ويستعمؿ المنيج (1). بوازفرنس األمريكي العالـ االنثروبولوجي إلىويرجع استخداـ فكرة المنيج المقارف 

 لمقارنة ظاىرة ثقافية أو اجتماعية معينة داخؿ مجتمع معيف في عصور اإلنسانيةالمقارف في العمـو 

متباينة، او مقارنة ظاىرة اجتماعية بغيرىا مف الظواىر في المجتمع نفسو، وفي غيره مف المجتمعات، 

فقد قاـ الباحث بأجراء مقارنة  (2).لمعرفة أوجو االختبلفات والتشابيات بينيما والعوامؿ المؤدية الى ذلؾ

 السكنية وطبيعتيا االجتماعية واالقتصادية والثقافية، وذلؾ لتأثير ىذه األحياءفي مجتمع الدراسة بيف 

.  بيف حي سكني وآخراإلنجابيالمتغيرات في اتجاىات الخصوبة والسموؾ 

                                                           
.55ص , 1986, اإلسكندرية, المركز العربي للنشر والتوزيع, االنثروبولوجيالمناهج : محمد حسن غامري.  د(2)  
.93ص,1980طرق البحث االجتماعي، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد،: احسان محمد الحسن، عبد المنعم الحسني. د (3)  
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وىو ما يمكننا مف المقارنة بيف المتغيرات في أزمنة وأمكنة مختمفة مف اجؿ معرفة المتغيرات التي 

 .تطرأ عمى البنية السكانية لمجزائر مع المحاولة إعطاء تفسيرا ليذا االختبلؼ أو ذالؾ الشبو

VIII. مصادر جمع المعطيات: 

وبالتالي فيي دائما . الدراسة السكانية ىي عبارة عف بحث دائـ عف البيانات السكانية وكذا تفسيرىا

في حاجة ماسة إلى تدفؽ دوري ومستمر لمبيانات الخاصة بالسكاف بشكؿ يتماشى مع حجـ المتغيرات 

سواء تعمؽ ذالؾ بالموطف األصمي لؤلفراد وكذا مستواىـ . التي شاىدتيا المجموعات السكانية

حيث إف صدقية كؿ .الخ.....السوسيواقتصادي والثقافي، مكاف اإلقامة، حالتيـ الزوجية وعدد أفراد األسرة

. التحاليؿ والقراءات الشخصية وعممية التنبؤ يعبر ذالؾ عمى مدى صدقية ما ىو متاح لدينا مف بيانات

حيث يسجؿ التاريخ في ىذا الصدد . ىاتو األخيرة التي تتبايف مصادر الحصوؿ عمييا تبايف المجتمعات

األمر الذي يجرنا إلى طرح . عديد المحاوالت التي أجريت مف اجؿ الحصوؿ عمى البيانات السكانية

نفس السؤاؿ طرحناه . مف أيف يأتي عالـ السكاف بياناتو ومعموماتو عف سكاف المجتمع؟. السؤاؿ الثاني

 :ولقد اعتمادنا في جمع البيانات عمى ما يمي. عمى أنفسنا بما أف بحثنا ىذا يصب في نفس السياؽ

 :التعدادات السكانية- أ

يعتبر مف أىـ مصادر الحصوؿ عمى المعطيات السكانية نظير ما يتميز بو مف سمات وأىمية 

 .كبيرة، والتي جعمتو األكثر استخداما مف بيف المصدر األخرى

ويعرؼ التعداد بأنو مجموع مف العمميات الخاصة لجمع وتطبيؽ ونشر البيانات الديمغرافية ""

 1.""واالقتصادية واالجتماعية الخاصة في وقت معيف بجميع األفراد وفي إقميـ معيف 

                                                           
77:ص. 2010.دار وائل للنشر. مبادئ علم الديمغرافيا. يونس حمادي علي.د- 

1
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في حيف عرفو المكتب اإلحصائي لؤلمـ المتحدة بأنو العممية الكمية لجمع وتجييز وتقويـ "" 

وتحميؿ البيانات الديمغرافية والقتصادية واالجتماعية، المتعمقة بكؿ األفراد في قطر أو جزء محدد في 

 1"".العالـ وفي زمف محدد 

: فمنذ االستقبلؿ إلى يومنا ىذا عرفت الجزائر خمسة تعدادات سكانية وىي عمى لتوالي

 وىي مف شأنيا أف تثري 2008 تعداد – 1998تعداد  - 1987 تعداد – 1977 تعداد –1966تعداد

 .بحثنا بما يمـز مف معطيات لموقوؼ التدحرج التاريخية لمعدالت الخصوبة في الجزائر

 :التحقيقات الميدانية- ب

وىي مصدر ثانوي مف المصادر التي يتـ االعتماد عمييا ألنيا مصدر تكميمي لمتعداد السكاني 

فيي طريقة استنتاجيو تجرى العمؿ بيا عمى نطاؽ واسع في مجاؿ البحوث . وكذا معطيات الحالة المدنية

فقد . ويقوـ عمى التعميـ الذي يسمح باالنتقاؿ مف الجزء إلى الكؿ. السكانية سواء مف قبؿ الدوائر الرسمية

 :وصؿ عدد المسوح التي درست ظاىرة الخصوبة في الجزائر إلى أربعة مسوح وىي

 .الدراسة الوطنية اإلحصائية لمسكاف: 1970مسح سنة  

 .المسح الوطني الجزائري الخاص بالخصوبة: 1986مسح سنة  

 .المسح الوطني بصحة األـ والطفؿ: 1992مسح سنة  

 .المسح لوطني الخاص بصحة األسرة: 2002مسح سنة  

 .الصحة واألـ: 2006مسح سنة  

 

                                                           
16:ص. 2000. دار النهضة العربية، بيروت. الدراسات في علم السكان: فتحي محمد ابوعيانة- 

1
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 :الحــــــــــــــــالة المدنية- ت

فمف خبلؿ معطيات الحالة المدنية يمكننا أف . وىي المصدر الثاني مف مصادر جمع المعطيات

جمالية عف األحداث الحيوية إلي يعيشيا السكاف في حياتيـ اليومية  تتحصؿ عمى صورة آنية متحركة وا 

الخ كما تعتبر معطيات الحالة المدنية ىي المصدر األساسي ....مف مواليد، وفيات، طبلؽ، زواج، ىجرة

 .الذي يعمؿ عمى تزويد الباحث بمعمومات كافية عف كؿ منطقة وفي أي فترة زمنية يريد

 :المسـح الميــــــــــداني- ث

حيث صممت استمارة االستبياف بصورة منطقية وفي أي فترة . وىو الوسيمة األساسية التي اعتمدنا أساسا

زمنية نريد عمييا، حيث صممت استمارة االستبياف بصورة تقي وتقدـ أغراض البحث التحميمي وىذا 

توجو ىاتو األسئمة . لئلجابة عمى جميع إشكاالت البحث واثبات او نفي الفرضيات التي اعتمادنا عمييا 

حيث أف ىذه األسئمة تشمؿ عمى عدة محاور أىميا الخصائص  (49-15)إلى النساء في عمر اإلنجاب

 .االجتماعية والحالة السكنية الصحة اإلنجابية وكذا الخصائص االقتصادية والعوامؿ اإلقميمية

 :المالحظة- ج

استخدما ىاتو الوسيمة لتقصي بعض المعمومات التي اعتبرناىا إحراجا لممبحوث والباحث إف 

السيما . وضعناىا في االستبياف ال سيما فيما يتعمؽ باألسئمة المتعمقة باإلنجاب خارج إطار الزواج مثبل

 .  المتعمقة بالصحة اإلنجابية
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IX. مفاهيم أساسية: 

:  مستويات الخصوبة -1

مستويات الخصوبة تتفاوت مف مجتمع آلخر باختبلؼ الظروؼ الديمغرافية واالقتصادية واالجتماعية  إف 

السائدة داخؿ ذلؾ المجتمع ، ويقصد بمستوى الخصوبة التعرؼ إلى معدؿ المواليد الخاـ ومعدؿ الخصوبة 

ودراسة أثر العوامؿ االجتماعية والبيئية في تمؾ . العاـ ، ومعدالت الخصوبة الكمية والعمرية واإلجمالية 

  1المعدالت

 :التخطيط العائمي  -2

وكممة التحكـ في الوالدات ىي األقرب إلى (planning familial)ويعني التصميـ أو التنظيـ العائمي 

، ولكف الميـ '' الوقاية مف الوالدات '' الواقع ،وقد استعممت أيضًا في ىذا الشأف عدة عبارات أخرى ، مثؿ 

ىـ الوصوؿ إلى تنظيـ النسؿ ، كما يعتبر تنظيـ األسرة  ؛استخداـ الزوجيف لموسائؿ المختمفة لمنع 

  .2الحمؿ

والقتراف مفيـو التخطيط العائمي بمفيـو التنظيـ األسري ، يمكف االستنتاج أف ىذا األخير ؛ىو منع الحمؿ 

 .لفترة معينة عف طريؽ استعماؿ وسائؿ منع الحمؿ ، مف طرؼ أحد الزوجييف 

 

 

                                                           
 ، ماجستير رسالة ، 1997 لعام الحيوي التسجيل واقع من جنين محافظة في الخصوبة مستويات، مالوؿ محمد احمد عدناف - 1

 . 2000فمسطيف، نابمس ، الوطنية النجاح جامعة

2
 07النشر ص  سنة ، تونس،دوف القومية ،الشػركة النسؿ تنظػػػػيـ ، المجيد عبد اهلل رزؽ - 



امةــــالمقدمة الع  

 

 و
 

 : تنظيم األسرة  -3

أنو جعؿ فترة زمنية '':       وىو مرادؼ لمتخطيط العائمي ، تباعد الوالدات ، فيقوؿ عبد الرزاؽ جبمي 

 1987عبد الرزاؽ جبمي ،)''1.بيف كؿ طفؿ وطفؿ آخر،وذلؾ لدوافع اجتماعية ، صحية وتربوية

 (.408ص:

عمى أف تنظيـ األسرة عدد يتماشى مع الوضع الصحي '':  فيعرؼ تنظيـ النسؿ سميح نجيب الخوليأما 

واالجتماعي واالقتصادي لمعائمة ،والتنظيـ يعني ضبط األسرة ، أو بعبارة أدؽ تحسيف الصحة الجسمية 

  ''.2.والنفسية لؤلـ والطفؿ

فاألسرة، وباعتبارىا مف أىـ المؤسسات االجتماعية التي يتكوف منيا البناء االجتماعي لممجتمع فإنو ليس 

لؤلسرة تعريؼ ومعنى واضحاف يتفؽ عمييما العمماء وليذا فقد تعددت تعريفات األسرة بتعدد العمماء 

 .واتجاىاتيـ النظرية والفكرية

عمى الرغـ مف أف األسرة '' :  وفي ىذا الصدد يقوؿ أحمد سالـ األحمر في كتابو عمـ اجتماع األسرة 

مؤسسة معروفة لكؿ إنساف وأف كؿ واحد يعتقد أنو يعرؼ عنيا كؿ شيء فإف تعريفيا تعريفًا دقيقًا واضحًا 

وشامبًل ، ليس بالمسألة السيمة ، وذلؾ لتنوع حجميا وبيتيا ووظائفيا وعبلقتيا مف مجتمع إلى آخر  ، 

 3''ومف فترة زمنية إلى أخرى 

                                                           
 .408 ، ، ص 1987، الجامعية المعارؼ ،دار الســـــــــــــكان االجتماع عمم، جبمي الرزاؽ عبد-  1

2
  .131 ص ، 1976، ،بيروت اوقيستا ،مطابع الحديثة بالوسائل النسل تنظيم ، الخولي نجيب سميح-  

3
 .14النشر ص  سنة ،دوف لبناف مكتبة ، والواجبات الحقوق ، األسرة وتكوين األسرة ، احمد-  
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فاألسرة في المغة ىي الدرع الحصينة، وأىؿ الرجؿ وعشيرتو ، وتطمؽ عمى الجماعة التي يربطيا أمر 

 .1مشترؾ ، وجمعيا ُأسر

أف األسرة ىي الوحدة االجتماعية األولى التي تيدؼ إلى '' : ويرى أحمد في كتابو األسرة وتكويف األسرة

المحافظة عمى النوع اإلنساني ، وتقوـ عمى المقتضيات التي يرتضييا العقؿ الجمعي ،والقواعد التي تُقرىا 

  2''. المجتمعات المختمفة 

 أف ليس لؤلسرة معنى واضح '' (HENRI MONDRAS)هنري موندراس ويرى عالـ االجتماع الفرنسي 

المرتبطيف معًا (األب ،األـ واألبناء )في المغة الفرنسية ، حيث يشير ىذا المصطمح إلى األشخاص 

 GUY RAYMOND).بروابط الدـ ،فإننا نعني باألسرة األشخاص الذيف يعيشوف معًا في بيت واحد

,1991:P365). 

:  أنواع األسرة 

( NUCLEAR FAMILY):األسرة النووية  

فيي سمة العصر الحديث وميزة البمداف الصناعية ،   (Conjugal)والتي تسمى أيضًا باألسرة الزواجية 

فيي تتكوف مف زوج واحد وزوجة واحدة واألبناء '' ووليدة الثورة الصناعية وانتشار المدف الحضرية الحديثة 

 . 3''غير المتزوجيف أو طفؿ واحد عمى األقؿ 

                                                           
1
 2006،جامعة ورقمة ، الجزائر (المذكرات واألطروحات) ، الدليل المنهجي في إعداد وتنظيم البحوث العممية إبراىيـ بختي - 

 18:ص

2
 14:مرجع سابق ص ، احمد أحمد-  

3
 2003، اإلسكندرية ، الجامعية الشباب ،مؤسسة األسرة اجتماع عمم في ،دراسة والمجتمع األسرة ، رشواف الحميد عبد حسيف - 
 34:ص.
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أي بمعنى أنيا تضـ جيميف عمى األكثر ، إال أف ذلؾ ال يعني ضرورة حدوث الزواج مرة واحدة طوؿ حياة 

. اإلنساف فقط ، بؿ إنو يمكف السماح بالزواج مرة أخرى في حاؿ وفاة الزواج أو الزوجة أو الطبلؽ 

( EXTANTED FAMILY): األسرة الممتدة 

وىي األسرة التي يكثر انتشارىا في المناطؽ الريفية التي تعتمد عمى الفبلحة والزراعة كنشاط اقتصادي    

وىا  (ROSSER)، تسع نطاقيا إلى ثبلثة أجياؿ وفي بعض الحاالت إلى أربعة أجياؿ ، كما عرفاىا 

بأنيا عبلقة معينة بيف مجموعة مف األفراد تربطيـ المودة والتزاحـ مف خبلؿ ''  :(HARRIS)ريس 

 .1األحفاد تمتد لثبلثة أجياؿ بدءًا مف األجداد حتى والزواج واإلنجاب، وىي واسعة الحجـ 

X. مبررات الدراسة: 

ىناؾ مجموعة مف األسباب التي دفعت بالدراسة إلى البحث عمى اثر المتغيرات اإلقميمية والسوسيولوجية 

وكذا االقتصادية عمى السموؾ اإلنجابي بمنطقة الدراسة وىذا لتفردىا بمجموعة مف الخصائص التي تتميز 

 :عف باقي مناطؽ الوطف ولعؿ أىميا

 تفرد المنطقة بارتفاع معدالت الخصوبة. 

  األحواؿ االقتصادية واالجتماعية والبيئية غير التي نجدىا في المناطؽ الشمالية او اليضاب

 .وىذا ما ينعكس عمى حياة المرأة صحيا

  شساعة مساحة منطقة الدراسة وترامي أطرافيا ما صعب الحياة المعيشية عمى قاطني ىاتو

 المنطقة ما يستعصى عمى القائموف عمييا توفير الضروريات الحياة في بعض األحياف

                                                           
1
 67:ص1997 اإلسكندرية ، الجامعية المعارؼ ،دار العائمي االجتماع عمم في دراسات، وآخروف السيد العاطي عبد السيد - 
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  منطقة حدودية مع أربع دوؿ افريقية وىي موريتانيا ومالي، النيجر وليبيا ما ما يؤثر عمى

 .سموؾ قاطني المنطقة مف الناحية االجتماعية والثقافية وعاداتيـ وتقاليدىـ

  نتاج العديد مف البحوث والدراسات لفؾ تشجيع أىؿ المنطقة والباحثيف الكتشاؼ المنطقة وا 

 .الغموض عمييا

XI. أهمية الدراسة: 

 توفير بيانات ذات أىمية عمى السموؾ اإلنجابي في المنطقة. 

 معرفة العوامؿ التي تحدد اتجاه الخصوبة بمنطقة الدراسة. 

 توفير دراسات حديثة عف جغرافيا السكاف. 

 مساعدة واضعي مخطط التنمية لتسييؿ عممية التنمية بالمنطقة وىذا بدعميـ بالبيانات المبلئمة. 

XII. صعوبات البحث: 

 قمة المعطيات والدراسات السابقة بالمنطقة واف وجدت فيي غير مكتممة. 

  صعوبة القياـ بالدراسة الميدانية لتميز المرأة بالمنطقة بالمحافظة مع قمة تعامميا مع ىكذا

مقاببلت وأسئمة حيث تعتبرىا تدخؿ في خصوصيات وأحيانا أسرار عائمية وجب استشارة الزوج 

 .وموافقتو لمؿء االستمارة

  استحالة إجراء المقابمة في الكثير مف األحياف مع المبحوثات ما حتـ عمينا االستعانة بالزميبلت

 .في العمؿ والقريبات وكذا الزوجة ىذا ما مدد فترة الدراسة الميدانية

 شساعة وترامي أطراؼ منطقة الدراسة ما صعب عمينا توزيع وجمع االستمارة. 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

اإلطار النظري للدراسة 
 
 

 دمةقالم (1

 مفهوم النظرية (2

 خصائص ووظائف النظرية (3

 مراحل تطور النظريات السكانية (4

 عالقة الدين والمعتقدات الشعبية بالخصوبة (5

. خاتمة الفصل (6
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 : تمهيــــــــــــــــــــد-1

غاية البحث بيذا الفصؿ ىو توضيح المفاىيـ والمصطمحات والنظريات التي ليا عالقة بموضوع 

. ىذا بالبدء بوضع خمفية أدبية يمكف أف تكوف إضافة يستفاد منيا في ىذا البحث وبحوث أخرى. الدراسة

حيث يحتوى ىذا البحث عمى جزأيف أوليما المفاىيـ التي تتعمؽ بالبحث وثانييا النظريات ذات الصمة، 

 .وكالىما إطار مرجعي لجميع قضايا البحث

 :مفهـــــــــــــوم النظرية -2

النظرية ىي نسؽ لو مكونات وخصائص ووظائؼ وشروط معينة ولكي يتضح المعنى بصورة 

 1.متكاممة البد مف توضيح ىذه المكونات والوظائؼ والشروط

بأنيا ذالؾ النسؽ االستنباطي المكوف مف مجموعة مف القضايا التي تمثؿ بعضيا براث وات ويرى 

بأنيا نسؽ يشتمؿ عمى مفاىيـ وقضايا تيماشيؼ ويضيؼ . المقدمات ويمثؿ البعض اآلخر النتائج

 . يرى أف النظرية إطار مكوف مف حسابات صورية ورموز وقواعدروزنتاؿأما . وتعميمات وقوانيف

 :2خصائص ووظائف النظرية -3

وىي . ىي بناء يجمع أشتات لنتائج المبعثرة ويوحد بينيا بصورة تكشؼ الطريؽ المتطور لممعرفة

 يرى أف النظرية ترتبط بالوقائع كمير سيمترأما . تيماشيؼتستقى مف المالحظات والتعميمات كما يرى 

ووظيفة النظرية تتمثؿ في اإلسياـ في وصؼ . االمبريقي فيي بذالؾ قابمة لالستمرار والتغير والمراجعة

ويرى . الظواىر وتطبيقيا وتحميميا وتفسيرىا والتنبؤ بحدوثيا في المستقبؿ وتصوغ الوقائع بصورة عقمية

 أنو يجب أف تكوف مفاىيميا محددة بدقة وأف تنسؽ القضايا المكونة ليا مع بعضيا  Timachifتيماشيف

                                                           
1
 .28:ص.1986.مبادئ الجغرافيا المناخية، دار الخرطوم للنشر، الخرطوم: التوم، مهدي امين -  

 87: ص. 1984. علم االجتماع السكان، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان,حلبي علي عبد الرزاق- 
2
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البعض، وأف تصاغ بصورة سيمة يسيؿ اشتقاؽ القضايا بصورة استنباطية وأف تخضع لمتحقيؽ االمبريقي 

 .  يرى أف تصاغ في نسؽ استنباطي وأف تجد ليا تأييدا في الواقع سيمتزأما. 

 :مراحل تطور النظريات السكانية -4

أغمب النظريات السكانية تناولت قضايا الزيادة السكانية او يمكف القوؿ قضايا الحركة الطبيعية 

فيما يتعمؽ بكثرة اإلنجاب وكؿ ىذا يدور في فمؾ الخصوبة السكانية والتي تعني اإلضافة الفعمية . لمسكاف 

بيد أف ىذه النظريات كانت عبارة عف محاوالت كانت تغير . لمسكاف عف طريؽ اإلنجاب الفعمي لممواليد

 :فكرىا عبر الزمف حسب ظرؼ الزمف الذي عايشتو ويمكف تصنيؼ ىاتو المحاوالت إلى ثالث وىي

 : المحاولة األولى4-1

 .وفييا تصنؼ النظريات حسب جوىر فكرىا إلى نظريات طبيعية وأخرى اجتماعية

 :1 النظريات الطبيعية4-1-1

. محتوى افكار روادىا مف المفكريف ىو أف النمو السكاني يتحكـ فيو طبيعة االنساف وما يحيط بو

واف سيطرة االنساف او تحكمو في ىذا النمو تحكـ محدود إذ ال يمكف لإلنساف أف يعيؽ ىذا النمو وحده 

 :.ومف أشير رواد ىذا الطرح ىـ

 :المفكر سادر - أ

فكمما .  حيث يرى أف زيادة عدد السكاف أو نقصانو متوقؼ عمى أمر طبيعي وىو سعادة البشر

 .زادت سعادة البشر ضعفت قدرة الناس عمى اإلنجاب والعكس

                                                           
1
. (ب،ن).وهل توجد نظرية إسالمية رشيدة للنشر.النظريات السكانية مطلع األلفية الثالثة: أرباب، محمد إبراهيم، وإبراهيم عبد المنعم علي-  

 .80:ص.2000.مصر.الزقزيق
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 : المفكر ديبمداي - ب

 :زيادة عدد السكاف مرتبط ارتباطا عكسيا بقدرة الطبيعة عمى توفير مواد الغذاء

 الفقر يشجع عمى الخصوبة. 

  األغنياء الذيف لدييـ كفاية مف الغذاء عددىـ في تناقص مستمر. 

 الطبقة الوسطى كميـ مف الغذاء ثابت وبالتالي عددىـ ثابت. 

 : المفكر سبنسر - ت

وقد خفقت . رأى أف قانوف الطبيعة يجعؿ االنساف غير مسئوؿ عف التحكـ في زيادة عدد أفراده 

الطبيعة ىذه الغاية وذالؾ عف طريؽ أضعاؼ اىتماـ االنساف بالتكاثر بينما وجيتو إلى تخصيص مزيد 

فكمما اشتد الجيد الذي ينبغي عمى االنساف أف , مف الوقت والجيد لمتنمية الشخصية والعممية واالقتصادية

 .ضعؼ اىتمامو بالتكاثر. يبذلو لضماف تقدمو

 :1 النظريات االجتماعية4-1-2

وىي ترى أف النمو السكاني يرضخ إلى الظروؼ االجتماعية التي تحيط بإعفاء المجتمع ويدخؿ 

 :ضمف ىذا النوع مف النظريات كؿ مف

 :المفكر كارل ماركس - أ

 :ومف أىـ أفكاره" رأس الماؿ : " فيو مفكر اجتماعي ألماني وقد عرض آراء نظريتو ضمف مؤلفو

  الدولة التي تطبؽ النظاـ االشتراكي ستدعـ فييا وجود فائض في السكاف نظرا لمتشغيؿ

 .الكامؿ والتوازف بيف رأس الماؿ والعماؿ
                                                           

1
 .42-41: ص, 2009.األردن. عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع. علم السكان الديمغرافيا االجتماعية: منير عبد هللا كراشة- 
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 تزايد السكاف مرتبط بمعدؿ التشغيؿ في النظاـ اإلقتصادي. 

  نما لكؿ مرحمة مف مراحؿ تطور المجتمع قانوف ال يوجد ىناؾ قانوف عاـ ثابت لمسكاف وا 

 .خاص

 ": نظرية الوضع االجتماعي"  نظرية ارسن دايمون  - ب

 :ومف أىـ أفكاره

 الخصوبة ترتفع في البمداف التي يكوف فييا نظاـ الطبقات جامد. 

 زيادة السكاف تتناسب عكسيا مع رغبة الفرد في االرتقاء الذاتي. 

 أثناء االرتقاء يكوف االنساف أقؿ قدرة عمى التكاثر. 

 : 1 نظرية الكسندر كارسوندرز - ت

 :رأى ما يمي" سكاف العالـ " مف خالؿ مؤلفو 

 السكاف في أي مجتمع أما أف يكوف قمة أو كثرة أو عند حد أمثؿ. 

 مسألة القمة أو الكثرة مسألة نسبية ويحدد ذالؾ حجـ موارد الثروة في المجتمع. 

  يكوف السكاف قميؿ في نظره إذا كاف ال يساعد عمى قياـ المشروعات التي تستغؿ ىذه

 .الموارد ويعجز عف أف يوفر المنتجات التي يحتاجيا ىذا العدد

  يكوف عدد السكاف كثير إذا كانت ىذه الزيادة في عدده تؤدي إلى تناقص اإلنتاج

 .المستخرج مف موارده

 

                                                           
1

 32:ص . 1985:  القاهرة. المكتب الجامعي الحديث . (األسس النظرية واألبعاد االجتماعية)علم السكان . عبد المنعم عبد الحي - 
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 : المحاولة الثاني4-2

 وفييا تصنؼ النظريات وفؽ العوامؿ التي تؤثر عمى النمو السكاني مف نظريات بيولوجية وثقافية 

 .الخ.....واقتصادية

 :1 النظريات البيولوجية4-2-1

تيدؼ ىذه النظريات إلى أف انخفاض الخصوبة الذي حدث في الدوؿ المتقدمة يرجع بصفة 

أساسية إلى انخفاض القدرة الفزيولوجية او البيولوجية عمى اإلنجاب، واختمؼ أصحاب ىذا الطرح حوؿ 

إذ يرى سادلر باف ارتفاع الكثافة السكانية تؤدي بطريقة آلية إلى انخفاض . العوامؿ المؤثرة في ىذه القدرة

ويرى سبنسر إلى أف تعقيد الحياة االجتماعي والتنظيـ االجتماعي يتطمب أف يبذؿ . القدرة عمى اإلنجاب

جيدا إضافيا لممحافظة عمى حياتو الذاتية وىذا ما يصرؼ بالو عف التفكير التكاثر حيث يؤدي إلى خفض 

 .قدرتو عمى التوالد

   :2نظرية المفكر كورادوجين - أ

فيو يرى أف العامؿ الرئيسي في النمو السكاني ىو التغير البيولوجي أكثر منو اجتماعي او 

وقد أظيرت ىذه . وكاف يرى أف المعدالت المختمفة لمزيادة في فئات الشعب بأكممو. اقتصادي

 .اإلحصائيات أف نسبة صغيرة نسبيا مف جيؿ واحد تولد أغمبية السكاف مف الجيؿ الثاني

 

 

                                                           
1

 85:ص. 1998مصر  , دار المعرفة الجامعية , 2ط. علم االجتماع السكان: عبد الرزاق حلبي - 
2

 86: ص. المرجع السابق: عبد الرزاق حلبي - 
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 :1 نظري جوزي دي كاسترو - ب

وىو أيضا يرى أف العامؿ البيولوجي لو األثر المباشر عمى ظاىرة الخصوبة، وتتمثؿ ىذه العوامؿ 

البيولوجية في أشكاؿ الجوع خاصة النقص في البروتينات وفي بعض الفيتامينات واسند ىذا إلى مالحظة 

عمماء السكاف أنو منذ زمف طويؿ أف الفقر يقترف بكثرة اإلنجاب حيث أكد كاسترو أف الفقر وما يرتبط بو 

مف نقص في التغذية يؤدي مف خالؿ التأثير في بعض العمميات الفزيولوجية إلى زيادة النسؿ، كما أف 

الجوع الذي ليس ىو أال عدـ إشباع غريزة األكؿ يؤثر في الناحية النفسية عمى اإلنجاب الذي يؤدي إلى 

ولذا فالجوع ىو السبب في زيادة التناسؿ . تعويض ىذا اإلحباط عف طريؽ اإلفراط في الغريزة الجنسية 

 .في الطبقة الفقيرة

  : النظريات االقتصادية4-2-2

التفكير االقتصادي لمظواىر السكانية تفكير قديـ، إذ اعتقد المفكروف التقميديوف أف الظروؼ 

 :ومف بينيـ.االقتصادية ىي التي تحدد معدالت الزواج واإلنجاب

 :نظرية آدم سميت - أ

.  فيو أيضا مف بيف ممثمي ىذا التيار حيث حاوؿ تفسير العوامؿ االقتصادية إلى مستوى المجتمع ككؿ
فيو يرى أنو حيث توجد زيادة في عدد السكاف وقمة في فرص العمؿ فاف األحواؿ االقتصادية والمادية 
تحوؿ دوف إقباؿ اإلفراد عمى الزواج واإلنجاب وىنا اوجد آدـ سميت عالقة بيف العوامؿ االقتصادية 

 .والعوامؿ االجتماعية

 

 

                                                           
1

 .86: ص. المرجع السابق : عبد الرزاق حلبي -
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 :Becker1 نظرية بيكر - ب

بحيث مثؿ األطفاؿ بالسمعة التي قد .  قرار اإلنجاب إلى قرار اقتصادي محضبيكرارجع المفكر 

وبيذا نظر إلى األطفاؿ عمى أنيـ سمعة يختارىا الفرد . تتنافس مع باقي السمع المستيمكة مف طرؼ األسرة

 :ضمف إمكانياتو المادية وذوقو الذي يحدد بالديف والعرؼ وقسـ األطفاؿ إلى صنفيف

 .كالطاعة، التعميـ، القدرة عمى اتخاذ القرار:  نوعية متوقعة– .1

 .الجنس، الصفات الجسمية الموروثة: نوعية غير متوقعة- .2

وخمص ببكر في نموذجو إلى أف الخصوبة تتحدد بالدخؿ وتكاليؼ األطفاؿ والذوؽ والنوعية الغير 

 .المتوقعة لألطفاؿ

 :2 نظرية سترلين - ت

بني ستيرليف نظريتو عمى نفس نموذج بيكر إال انو رأى ضرورة أخذ الدخؿ المتوقع عبر الزمف 

وركز عمى أىمية التكاليؼ الغير مباشرة لألطفاؿ مثؿ . بعيف االعتبار ،إضافة إلى الدخؿ الفردي الحالي

 .الدخؿ المتوقع لمف يقوـ بالعناية سواء كانت األـ أـ غيرىا مف اإلفراد

أما التنمية والتحضر فقد فسرىما بالخصوبة، فقاؿ أف التنمية تعني صحة األـ وانخفاض معدالت 

وفيات األطفاؿ مما ينقؿ الفكرة لألسرة مف وضع يكوف فيو الطمب عمى األطفاؿ إلى زيادة في اإلنتاج 

وفي الوقت نفسو يتغير الذوؽ فتميؿ األسرة إلى زيادة االستيالؾ مف السمع والخدمات ضمف . المحتمؿ 

نجاب عدد أقؿ مف األطفاؿ ومع الوقت  ميزانية محدودة مما يؤدي إلى وجود حافز لضبط الخصوبة وا 

 سيصبح حجـ األسرة ىو الحجـ المرغوب بشرط توفر وسائؿ منع الحمؿ وخفض كمفتيا المادية والنفسية  
                                                           
1
 - Nambooddiri, N.Somme Observation on the Economic Framwork for fertility Analysis «ppulation sudies . 

Vol.26.N 2.1972/P185. 
2
 - Pollard A et Yousef. F;Demographie Technique et pergamon. Press .Second Edition. Sydeny. 1981 .P:80 
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 :1 مدرسة شيكاقو - ث

مدرسة طبقت االقتصاد الكالسيكي الحديث عمى األسرة ، حيث اعتبروا األسرة نوع مف أنواع 

"" اإلنتاج العائمي"" بحث تـ استخداـ رأس الماؿ البشري ومفيـو وظيفة . المؤسسات اإلنتاجية في االقتصاد

حيث أف الزوج والزوجة عي مؤسسة ميمة في اتخاذ القرارات الحيوية مف حيث كيفية استثمار ىذه الموارد 

 .واستغالليا في إنجاب األطفاؿ

 : النظريات الثقافية 4-2-3

 لمعوامؿ الثقافية والقيـ الدينية دور في نمو السكاف وىذا واضح في البمداف اإلسالمية او باألحرى 

أما نقيضيا في الطرح ىي البمداف التي تسف قوانيف , البمداف التي غالبية سكانيا يعتنقوف الديانات السماوية

. بؿ ػكثر مف ذالؾ ىناؾ قوانيف في الصيف تجبر األسرة عمى تحديد نسميا. تشجع عمى تنظيـ النسؿ

فاإلجياض كانت الوسيمة األولى في المجتمعات القديمة لمحد مف النسؿ وبعد ظيور وسائؿ منع الحمؿ 

 :ومف بيف أصحاب ىذا الطرح.أصبحت وسيمة إضافية تستخدـ فقط في حالة فشؿ وسائؿ منع الحمؿ

 :2(K. DAVIS)نظرية كنجمي ديفتز  - أ

تعتبر مف النظريات الثقافية االجتماعية وتعرؼ بنظرية التغيير واالستجابة في التاريخ الديمغرافي 

ومف أىـ قضاياه ىو أف التغيير الذي يحدث في المجتمع يميؿ دائما نحو التوازف االجتماعي .الحديث

"Sociale Equilibre " ، والتوازف الذي يصبوا إليو ىو توازف بيف السكاف ومتطمبات البناء االجتماعي

واف اختؿ ىذا التوازف فإنيـ يتكيفوف معو مف خالؿ متغيرات وسطية مثؿ تأخير سف الزواج أو اإلجياض 

فأسباب ىبوط المواليد ىو التغير . وىذا بالتدرج في تصنيؼ ىاتو الوسائط .. أو وسائؿ التنظيـ أو التعقيـ
                                                           
1
- West off, ch, Fertilité Décline in the West :causes and prospects; population and développement; Review, vol 

09 . No1 , March1983 , p101                                                                                                                                     
2

رشيدة للنشر . مطلع األلفية الثالثة وهل توجد نظريات إسالمية , النظريات السكانية : ارباب محمد إبراهيم، وإبراهيم ، عبد الغني علي - 

 : ص2000:مصر. (الزقازيق)
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في مستوى الرفاىية وإلمكانات الجديدة التي أدت إلى ضرورة إعداد األطفاؿ لتمكينيـ مف االستفادة مف 

المفكر ديفيز يرفض النظريات التي تفسر التغير في السموؾ الديمغرافي بعامؿ . ىاتو المتغيرات الجديدة

نما يربط ىذا التغير بمتطمبات البناء االجتماعي واألىداؼ الدينية  واحد فقط اقتصادي آـ ثقافي ، وا 

 .والتربوية

 : المحاولة الثالثة4-3

 ىنا تصنؼ النظريات إلى صنفيف صنؼ راديكالي محافظ .مادية حديثة او  راديكالية محافظة

 .وصنؼ مادي حديث

  : الصنف الراديكالي المحافظ4-3-1

يرى ىذا النوع مف النظريات أف السكاف في المجتمع يميؿ دائما إلى التوازف ما لـ يحدث خمؿ 

والذي يحافظ عمى ىذا التوازف ويعيده أف فقد ىي القوى االجتماعية . الخ....حروب، زالزؿ، أوبئة

 :والبيولوجية وىي تعمؿ بصورة دائمة عمى إعادة ىذا التوازف ومف وراء ىذا الطرح نجد

 :1820-19031( H. SPENCER)نظرية هوربرت سبنسر  - أ

 The Principaleىو مف المفكريف الذيف اىتموا بدراسة السكاف في كتابو مبادئ البيولوجيا 

Biology ومف أىـ فرضياتو 1910 الذي نشره عاـ  : 

 الغذاء يزيد القدرة في التناسؿ. 

  ويرى أف ىناؾ تعارض بيف التناسؿ والنضوج الذاتي"There is in nature 

antagonisme between individuation and genesis" 

                                                           
1

 88: ص. مرجع سابق: عبد الرزاق حلبي - 
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إذ أف الكائنات الراقية تنفؽ جزء  كبير مف قوتيا ونشاطيا الحيوي في نضجيا الذاتي وبناء 

وبالتالي ما تبقى مف ىذه القوة يبذليا في التوالد واإلنجاب وىي قميمة وبالتالي . شخصيتيا

واستدؿ بالنساء في الطبقات العميا المستغمة في الميف والفكر رغـ . يكوف اإلنجاب قميؿ

أفضمية تغذيتيف وما يمنو مف راعية صحية إال أف التوالد عندىف مخفض حيث يرى كمما كاف 

 .الجيد المبذوؿ مف أجؿ تأكيد الذات انخفضت القدرة عمى اإلنجاب

 :sidini Contiz1 نظرية سيدني كونتز - ب

لقد أظير سيدني كونتز آراء سكانية في مؤلفات عديدة معتمدا في تفسيره عمى العوامؿ 

 :االقتصادية وفرضيتو تتمثؿ في أف النمو السكاني يتوقؼ عمى عوامؿ اقتصادية ثالث وىي

o فرص العمؿ المتاحة ىي التي تحدد سف الزواج واإلنجاب حيث أف :مقدار العمل 

 .زيادتيا تؤدي إلى ىبوط معدالت المواليد

o أف العمؿ الماىر ىو الذي ال يحتاج إلى تكاليؼ وأعداد كبيرة لتربية :نوع العمل 

األطفاؿ يؤدي إلى ارتفاع الخصوبة وتنخفض الخصوبة عند زيادة الطمب عمى العمؿ 

 .الماىر الذي يتطمب تكاليؼ لتحقيؽ إنتاجية مرتفعة

o أف التغيير الميني لألسرة مف الحياة الزراعية إلى الحياة الصناعية : وظائف األسرة

أدت إلى انخفاض الخصوبة فتغيير دور األطفاؿ والزوجة مف الدور اإلنتاجي إلى 

الدور االستيالكي وخروج المرأة إلى العمؿ جعميا أكثر حرصا عمى المحافظة عمى 

 . وضعيتيا عمى حساب اإلنجاب حتى ال تقطع العمؿ فترة طويمة

 

                                                           
1

 89:ص. مرجع سابق: حلبي عبد الرزاق حلبي- 
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 :1 الصنف المادي الحديث4-3-2

 :ميز كوزولوؼ بيف نوعيف مف العوامؿ المؤثرة في اإلنجاب وىي: (kosolof)نظرية كوزلوؼ 

 وىي العوامؿ التي تشمؿ العوامؿ البيولوجية مثؿ القدرة عمى اإلنجاب :عوامل مباشرة 

والرغبة في اإلنجاب وبعض العوامؿ االقتصادية واالجتماعية وتشمؿ القدرة عمى 

الحصوؿ عمى تنظيـ األسرة والقدرة عمى تربية األطفاؿ وربط كؿ عامؿ بمجموعة مف 

العوامؿ مثؿ القدرة عمى اإلنجاب مرتبطة بفترة الحياة الزوجية وىي بدورىا تتوقؼ عمى 

 .سف الزواج

 وىي عوامؿ مادية ولكف تأثيرىا غير مباشر إال أنيا تحدد أثر :العوامل الغير المباشرة 

وىي عوامؿ مرتبطة بطبيعة النشاط االقتصادي، فالنشاط الزراعي . العوامؿ األخرى

وكذا عوامؿ سياسية تتمخص مثال في االستعمار الذي . يتطمب يد عاممة كثيرة ورخيصة

وىو ما جعؿ . يسعى دائما إلى استنزاؼ الموارد الخامة ويسعى إلى تأخير الصناعة فييا

الدوؿ النامية تعتمد عمى مصدر وحيد وىو الزراعة وىذا أصؿ المشاكؿ التي نعاني منيا 

وعميو يمكف القوؿ أف كوزولوؼ قد صاغ نظريتو في . سواء كانت ديمغرافية أو اقتصادية

 .السكاف بصورة تتالءـ واألوضاع السائدة في الدوؿ النامية

 ( :THOMAS REBERT MALTHOS) نظرية توماس روبرت مالتوس 4-3-3

ـ والثاني 1798 وىي مف أىـ النظريات في التغير السكاني التي نشرىا في مقاليف األوؿ عاـ 

ـ وأوضح فييا العالقة بيف التغير السكاني التغير االقتصادي ومنتيجا المنيج االستقرائي 1803عاـ 

 :والمنيج أالستنتاجي ومف أىـ مالحظاتو

                                                           
1
 .89:ص. مرجع سابق: حلبي عبد الرزاق حلبي-  



الفصل الثـــــــاني                                            اإلطار النظــــــري للدراسة  
 

13 
 

 الزيادة في عدد السكاف يتوقؼ عمى التزايد في وسائؿ العيش. 

 وسائؿ العيش ال تزيد بنفس وتيرة الزيادة السكانية. 

  ىناؾ عوامؿ سمبية تؤثر في النمو السكاني بخفضيا لمعدالت المواليد مثؿ تأجيؿ سف

 .(الضبط األخالقي)الزواج أو االمتناع عما يسمى 

  وبالتالي يتضاعؼ عدد  (.....1,2,4,6,8,10)النمو السكاني يكوف بمتتالية ىندسية

أما اإلنتاج مف األرض تحت أحسف الظروؼ ينمو بمتتالية .  سنة25السكاف مرة كؿ 

 .....(.1،2،3،4،5)حسابية 

 TRANSITION DEMOGRAPHIE :1نظرية التحول الديمغرافي -5

ليكتمؿ المفيـو بصورتو الحالية  . 1929سنة " توماس " أوؿ مف صاغ ىذا المصطمح ىو المفكر 

 La Révolutionالفرنسي في كتابو الثورة الديمغرافية  " Landry" المفكر الفرنسي الندري 

Démographique قوستين ثـ تاله (T.Gustin.) 

فمف خالؿ دراستيـ لممواليد والوفيات عبر مراحؿ زمنية طويمة لمجتمع ما خمصوا إلى وجود 

 أو االنتقاؿ Population Cycleمراحؿ يمر بيا النمو السكاني الطبيعي وسميت بالدورة السكانية 

 : وتكوف عبر مراحؿ وىيDémographique Transitionالديمغرافي 

 وىي مرحمة تتميز بارتفاع معدالت المواليد :مرحمة الثبات المرتفع أو المرحمة البدائية .1

والوفيات وىي مرحمة ما قبؿ الصناعة ، حيث تكوف المواليد في ارتفاع ثابت بينما 

الوفيات تتذبذب وفقا لحالة البيئة واألوبئة والحروب ، حيث نجد أف أكثر مف نصؼ 

 . سنة 25األطفاؿ يموتوف قبؿ سف الخامسة عشر  وال يتزاوج أمؿ الحياة 

                                                           
1

 . 131:ص .2000.الخامسة. ": لبنان. بيروت. دار النهضة العربية للطباعة والنشر . جغرافيا السكان : أبو عباته ، فتحي، محمد - 
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 ىنا تنخفض معدالت الوفيات بالمرحمة األولى مع استمرار :1مرحمة النمو المبكر .2

معدالت المواليد في االرتفاع، لذى تكوف وتيرة النمو السكاني سريعة جدا والسبب في 

أما اليـر السكاني في ىاتو . ذالؾ راجع إلى الزواج المبكر وكذا نقص الكوارث واألوبئة

المرحمة يتسـ بقاعدة عريضة نتيجة ارتفاع نسبة صغار السف وتوصؼ ىذه المرحمة 

 . Explosion Démographiqueباالنفجار السكاني 

 في ىاتو المرحمة تكوف الخصوبة فييا متوسطة وبانتشار الصناعة :مرحمة النم المتأخر .3

وتحسيف مستويات المعيشة تكوف معدالت الخصوبة والوفيات منخفضة، حيث يرتفع 

 .متوسط العمر وليذا يتميز النمو السكاف بأنو أقؿ مقارنة بالمرحمة السابقة

 بمزيد مف التغير االجتماعي :مرحمة الثبات المنخفض أو االستقرار المنخفض .4

واالقتصادي  مف تحضر وصناعة، ينخفض معدؿ النمو الطبيعي وبالتالي يثبت النمو 

 سنة وتعيش ىذا الوضع دوؿ شماؿ وغرب 70في أدنى مستوياتو ويتجاوز متوسط العمر 

 .الخ......أوربا مثؿ ىولندا، بريطانيا، الياباف

 ىنا يالحظ تغيير في التركيب النوعي والعمري ويتركز السكاف :2مرحمة النمو المتالشي .5

في فئات العمر الكبرى ، وتصغر نوع ما قاعدة اليـر السكاني وتقؿ الخصوبة عف 

 . طفؿ لكؿ امرأة  فترة خصوبتيا2.1مستوى التعويض حيث يبمغ 

 

 

 

                                                           
1

 .269: ص. 1984. المملكة العربية السعودية . الدمام, دار االصالح , الجغرافيا البشرية المعاصرة : صليحة فتحي محمد -  
2

 . 132:ص. مرجع سابق: ابو عباتة ، فتحي ، محمد-  
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 :بالخصوبةوالمعتقدات الشعبية الدين عالقة  -6

 :الدين بالخصوبةعالقة 1- 6

 إف اختالؼ الخصوبة بيف الطوائؼ الدينية ظاىرة واسعة االنتشار، فالمسمموف واليندوس 

 نحدد مقدار تفاوت الخصوبة أفش يتمتعوف جميعًا بخصوبة عالية ومع ذلؾ ال يمكننا ووالبوذيوف والكنؼ

 والواليات األوربية األقطار الديف بحِد ذاتو، فقد أظيرت الكثير مف الدراسات في مختمؼ إلىالذي يعزى 

المتحدة وكندا إف الخصوبة بيف الكاثوليؾ أعمى مف نظيرتيا لدى البروتستانت والييود، إال إف التفاوت اخذ 

، ولوحظت االتساع الواليات المتحدة التي مالت فييا الفجوة إلى باستثناء األقطارباالنحسار في معظـ ىذه 

 في أجريت النامية، فقد دلت نتائج الدراسات التي األقطاراختالفات في الخصوبة بيف الطوائؼ الدينية في 

 المسمميف يتميزوف بارتفاع الخصوبة عف غيرىـ مف الطوائؼ الدينية أفكؿ مف مصر ولبناف عمى 

  (1). ، السيما في المناطؽ الحضريةاألخرى

 مف آية قرآنية وحديث نبوي عمى أىمية الزواج واالتصاؿ الجنسي أكثر في اإلسالـ وقد أكد 

واإلنجاب، وحّث عمى اعتماد ىذه السبؿ لتقوية المجتمع اإلسالمي كمًا وكيفًا، كما أضفى طابعًا قدسيًا 

 وأخيرًا في أمر الوالدة أوال اإلليية ىي التي تتصرؼ اإلرادة أف، وأكد واإلنجابواضحًا عمى الزواج 

 موقؼ اإلسالـ ىذا لـ أفوالخصوبة، ورّغب الُمسمميف في الحياة اأُلسرية التي يشكؿ األطفاؿ زينتيا، غير 

 ُينجب كيفما كانت الظروؼ، فميس في القرآف آية واحدة أفيكف يعني مع ذلؾ انو يتوجب عمى اُلمسمـ 

 قبوؿ تنظيـ النسؿ، بؿ والى إلىتعارض تقنيف الخصوبة، والمذاىب الدينية بمختمؼ اتجاىاتيا عمدت 

 او صحية قاىرة، واعتماد العزؿ كوسيمة لتالفي أمنيةتشجيع ىذا التنظيـ في سياؽ ظروؼ اقتصادية 

 أشكاؿالحمؿ غير المرغوب كاف معموٌؿ بو عبر قروف، وانطالقًا مف السنة النبوية نفسيا، بمختمؼ 

                                                           
. 125مصدر سابق، ص: يونس حمادي علي. د (2)  
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 إف التديف الشعبي والذي تقصد بو ُمجمؿ الطقوس والمعتقدات والتمثالت إال( 1). التبرير والتقنيف والعقمنة

 الفئات الشعبية مف المجتمع بخصوص الخصوبة يتميز أوساطوالممارسات المتداولة بوجو خاص في 

بكونو ممارسة ثقافية تتخذ مف جسد المرأة موضوعًا ليا، وتخضعو لجممة مف الطقوس تتمحور حوؿ 

 إنجاب/ العقـ، إنجاب الذكور/ الطالؽ، اإلنجاب / ثنائيات تتعمؽ بالخصوبة بمعناىا الواسع كالزواج 

 توظؼ في تركيب أف جسدىا مف مواد يمكف ينتجو كؿ ما إتالؼ دفف او إلى، الخ، فالمرأة تسارع اإلناث

 واألثواب، واألظافر تمحؽ ضررًا بخصوبتيا او بحياتيا الزوجية، كالشعر، أفوصفات سحرية مف شأنيا 

 الشريرة جممة مف الحواجز واألرواحالمموثة بدـ الحيض او بالسائؿ المنوي، وتقيـ بينيا وبيف العيف والحسد 

 (2). كالبخور والتعاويذ وغيرىا، وتضفي الثقافة الشعبية عمى التديف الشعبي قيمو دينية مقدسة

 :الخصوبةبالمعتقدات الشعبية عالقة  6-2

 المشعوذيف إلى او المجوء األضرحة بزيارة األمر إف الممارسات الثقافية الشعبية، سواء تعمؽ 

 المرأة لمكاف متميز داخميا، ومادامت وضعيتيا، وخصوصًا مستواىا باحتالؿوالسحرة، او التعاويذ، تتميز 

 الذكور، يتحوؿ إنجاب المبكر، وخصوصًا اإلنجابالتعميمي وتبعيتيا االقتصادية شبو الكمية لمزوج، فإف 

 لممحافظة عمى الزوج، وبالتالي فإف ممارستيا عمى مستوى التديف الشعبي تتمحور أساسية إستراتيجية إلى

 (3).أسرتياحوؿ الدفاع عف نفسيا ضد األخطار التي تيدد خصوبتيا، وأمف واستقرار 

 آـ إف التمثالت الدينية لألفراد، سواء كانت تندرج ضمف الخطاب الديني اإلسالمي او آخر، 

ترتبط بالوسط الحضري او الريفي، فأنيا تنعكس بدرجة او بأخرى عمى ثقافتيـ، وتتأثر بأوضاعيـ 

وروابطيـ االجتماعية، لتؤثر عبر ذلؾ في عالقاتيـ بالخصوبة، موقفًا وممارسًة، إف النتائج السيكولوجية 

                                                           
الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، , 1الثقافة والخصوبة دراسة في السلوك االنجابي بالمغرب، ط: المختار الهراس، إدريس بنسعيد (1)

 . 14ص, 1996
 . 18ص: المصدر نفسه (2)
.124ص: المصدر نفسه (1)  
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والثقافية واالجتماعية التي يستخمصيا األفراد مف فيميـ لعالقة اإلسالـ بالخصوبة تؤثر بال شؾ في 

مجمؿ اختياراتيـ، ومختمؼ مجاالت حياتيـ الشخصية والعائمية  

 بنمط البنية اأُلسرية، أو بوضعية المرأة والطفؿ، أو بالموقؼ الُمتخذ تجاه األمر فسواء تعمؽ 

مسألة التخطيط العائمي، نممس إنو مف وراء ذلؾ تأويالت وتبريرات تُترجـ عالقة األفراد بالقيـ اإلسالمية 

  (1).والمبادئ الثقافية المتمخضة عنيا

 وقد قاـ العديد مف الباحثيف بدراسة العالقات بيف اأُلسرة الممتدة والخصوبة، والتقوا عمومًا رغـ 

االختالفات التي ظيرت بينيـ، عند التأكيد عمى تأثير البينة اأُلسرية الممتدة في التحفيز عمى الخصوبة 

 التنافس الرمزي وتقويةالمرتفعة، وذلؾ عبر تشجيع الزواج المبكر، وتقميص المسافة الزمنية بيف الوالدات 

 المسؤوليات االقتصادية والتربوية، اقتساـواالقتصادي والسياسي بيف اأُلسر، وتخفيض كمفة الطفؿ نتيجة 

بحيث إنو حتى األـُ العاممة نفسيا، تجد في اأُلسرة مف يقوـ مقاميا عند غيابيا، فأنيا ال تعيش التناقض 

  (2). الحد مف المواليدإلىبيف العمؿ واإلنجاب، وال تشعر بالتالي بالحاجة 

 تمقينيا الفكرة المتمثمة في كوف المرأة إلى كذلؾ فإف تنشئة األُنثى تتجو منذ الطفولة المبكرة 

 باحتراـ، وكوف المرأة التي لدييا أطفاؿ، بالمقارنة مع المرأة العاقر تحظى العازيةالمتزوجة أفضؿ مف 

ف التي تنجب عدد مف الذكور تنعـ بأعمى قدٍر مف السعادة والحماية وبؿ أبعد مف ذلؾ وتوجييا  اكبر وا 

 بشؤوف البيت، وبالذنب ووخز الضمير كمما اىتمت الشعور بإشباع حقيقي كمما إلىمنذ نعومة أظفارىا 

 (3). في التعميـ أو العمؿاالنخراطحاولت 

                                                           
.22مصدر سابق، ص: سعيد المختار الهراس، إدريس بن( 2)  
.23ص: المصدر نفسه (3)  
. 24ص: المصدر نفسه (1)  



الفصل الثـــــــاني                                            اإلطار النظــــــري للدراسة  
 

18 
 

 كما إف التخطيط العائمي ال يشكؿ مجرد أداة تقنية محايدة بقدر ما يجعؿ القيـ الدينية والثقافية 

 ىذه التقنية اإلنجابية يطرح منذ الوىمة األولى إشكاالت أخالقية اعتمادالسائدة موضع تساؤؿ، ذلؾ إف 

، في إمكانية لإلنجاب الحمؿ أو عدمو، في إمساؾ المرأة عمميًا بالقرار النيائي اختيارودينية تتمثؿ في 

، مع ما يرتبط بو مف الزواج تطور الجنس ما قبؿ احتماؿالفصؿ بيف الجنس وغائية اإلنجاب، وفي 

تقمص ألىمية البكارة، كما يكشؼ أحيانًا عف ىشاشة الحياة الزوجية، خصوصًا لمف عارض مف األزواج 

 سموؾ استقامة الحمؿ يبقى ىو الوسيمة الناجعة لمراقبة أف زوجاتيـ لحبوب منع الحمؿ بدعوى استعماؿ

 (1).المرأة

 وغياب التحكـ في شروط األماف وانعداـ واألمية الظروؼ االقتصادية والصحية إلى إضافة 

 أف والتشكؾ في كؿ ما مف شأنو اإلليية سمبي بالمشيئة إيماف إلىالحياة الشخصية الذي يدفع االنساف 

 عمى اعتراضا التخطيط كما لو كاف إشكاؿ إي شكؿ مف واعتباريفسح المجاؿ أماـ المبادرة وحرية الفعؿ، 

قضاء اهلل، وتدخاًل في عمـ الغيب، ما داـ عدد األطفاؿ الذي تنجبو المرأة يدخؿ في باب المكتوب، وما 

 (2).داـ كؿ طفؿ يولد ومعو رزقو الذي قدره اهلل لو

 كذلؾ فإف ارتفاع معدالت الوفيات في معظـ البمداف العربية في العقود السابقة ُيحمؿ النساء عمى 

 ليعيش واحد منيـ فيما بعد سف الخمسيف لكوف متوسط العمر في األقؿ ذكور عمى أطفاؿ ثالثة إنجاب

 إلى عيش أحد األبناء استمرارتمؾ الفترة ليذه المجتمعات ال يتعدى األربعيف عامًا وىذا كمو مف أجؿ 

 (3).جانب والديو في حاؿ بموغ احدىما مرحمة الشيخوخة، وىذا يتطمب سعي جاد إلنجاب الذكور

 

                                                           
. 112ص,1985المرأة والجنس في المغرب، الدار البيضاء، دار النشر المغربية، : عبد الصمد الديالمي (2)  
.113مصدر سابق، ص: عبد الصمد الديالمي( 3)  
.114: المصدر السابق (1)  
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 :خاتمة الفصل- 07

وكما ىو الشأف في العمـو - وفي الختاـ نصؿ إلى أف ىذه النظريات واألفكار السكانية تتمحور 

 حوؿ مشاكؿ واقعية موجودة داخؿ مجموعات بشرية خاصة كما أنيا تثير –االجتماعية بصفة عامة 

 .الكثير مف االىتماـ عندما يكوف معالجتيا ليذه المشاكؿ معالجة مباشرة

حيث كاف . ففالسفة اليوناف اىتمت نظرياتيـ بالقضايا السكانية التي كانت مطروحة في مدينة ما

أما في العصر الروماني تنعكس األفكار حوؿ انشغاالت المجتمع مف حروب، حيث نظر . قميموف نسبيا

وفي بداية العصر الحديث أدى ظيور الدولة إلى توكيد أصحاب . إلى اإلنساف عمى أنو مصدر لمقوة

 .المذىب التجاري مف جديد عمى المنافع السياسية واالقتصادية لكثرة السكاف

وفي ظؿ ىذه الظروؼ نجد حقا قد برزت نظريات فعمية في ىذا العمـ كؿ منيا يساىـ في فيمو 

وتفسيره عمى أكمؿ وجو إذ أصبح مف الميـ البحث عف نظرية سكانية مقبولة ليس فقط الف ىذه النظريات 

بإمكانيا السماح بفيـ أفضؿ لسيرورة التنمية ولكنيا أيضا تشكؿ عنصرا قاعديا في تخطيط وصناعة 

 .سياسات التنمية

 

 

 

 



 

 
 

.مفاهيم ومتغيرات. الخصوبة  

 
 .المقدمة (1

 .تعريف الخصوبة (2

 حدود الخصوبة (3

 . الخصوبةأنواع (4

 .المؤشرات الخاصة بمقاييس الخصوبة (5

 .اإلنجابيالسلوك  (6

 .اإلنجابي والعوامل المؤثرة فيهمحددات السلوك  (7
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 :المقدمة -1

كىي التي يعزل إلييا األثر : تعد الخصكبة مف العناصر الرئيسية في مجاؿ الدراسات السكانية 

الفعاؿ كالمباشر في التغيرات السكانية التي تشيدىا المجتمعات، كذالؾ ليس فقط ألنيا غالبا تفكؽ 

 .معدالت اليجرة كالكفيات، بؿ لككنيا تتميز عف ىذه األخيرة في أنيا ليست حتمية يفضى إلييا االنساف

كالخصكبة إحدل العناصر الميمة الفاعمة في حركة التغير السكاني إذ تعد المسؤكؿ المباشر في 

زيادة الحجـ الكمي لمسكاف الذم ينجـ منو تغيرات ميمة في البنى التركيبية المختمفة لمسكاف في الجكانب 

، فيي بذلؾ تأتي مف حيث األىمية في المرتبة األكلى مف بيف العناصر الضابطة لمنمك الديمغرافية

 ما سادت ظركؼ صحية إذاعمى ىذا األساس تظير فاعمية الخصكبة في زيادة حجـ المجتمع . السكاني

 . كما تساعد عمى تحقيؽ التكازف السكانياألكبئة،كاعتيادية تقؿ فييا 

 مدة أف كثانييما ، المرأة كعاء الحمؿ كحاممة الجنيفأف أكليما ،       ترتبط الخصكبة بالمرأة لسببيف

 كىما ال, سنو في جانب كسف اليأس في جانب أخر ( 19-15)اإلنجاب عند المرأة محدكدة بسف البمكغ 

 .لمرجؿ يتكافراف بالنسبة

 كىي تشمؿ جميع نساء خصوبة المجتمعككما يجب التمييز بيف نكعيف مف الخصكبة ىما 

 تشمؿ المتزكجات فقط والخصوبة الزوجية. المجتمع المتزكجات كالغير المتزكجات المكاتي في سف الحمؿ

. كىذه تككف دائما أعمى مف خصكبة المجتمع ألنيا تقتصر عمى النساء المتزكجات. في سف الحمؿ

كالكاقع أف دراسة الخصكبة أكبر صعكبة كتعقيدا مف دراسة الكفيات، كذالؾ يعكد إلى عدة عكامؿ مف 

 :أىميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا



متغيرات ومفاهيم. الخصوبةالفصـل الثـــــالث                                                         
 

22 
 

في حالة الكفيات يككف المجتمع كمو عرضة لمكفاة، بينما في حالة الخصكبة تككف النساء  

 .في سف اإلنجاب ىف فقط المعرضات لفعؿ الكالدة

في حالة الخصكبة يشترؾ الزكج كالزكجة في عممية اإلنجاب كلكؿ منيما خصائص  

 .اجتماعية كاقتصادية كثقافية التي تؤثر في الخصكبة

 .ال يتكرر بالنسبة لمشخص عكس حدث الكالدةحتمي حدث الكفاة  

 .ليذه األسباب كغيرىا تتأثر الخصكبة بشدة النكع

 : تعريف الخصوبة-2

أك بعني . الخصكبة في المغة تعني كثرة الكأل كالعشب في مكاف ما، كمنو ذىف خصيب: لغة - أ

 .القدرة عمى العطاء أك اإلنتاج

يقصد بالخصكبة في عمـ األحياء بالقدرة عمى الحمؿ كتييأ البكيضة لمتمقيح  :1اصطالحا-  ب

أما في عمـ السكاف فيراد بيا العدد الكاقعي لمف يكلدكف أحياء، فيي إذف خصكبة كاقعية، . بعكس العقـ

فيقاؿ زكج كزكجة . كىي تختمؼ في ذالؾ عف الخصكبة الطبيعية كالتي تشير إلى القدرة عمى اإلنساؿ

فخصكبة الزكجة ىي عدد أطفاليما الذيف يكلدكف . مخصياف أم يقدراف عمى االنساؿ كليس عقيميف

. كاألسرة الخصباء مف كلدت كلك طفؿ عكس األسرة العقيـ. كىي خصكبة مقصكدة أك مخطط ليا. أحياء

 .أما خصكبة السكاف أك أم طبقة منيف فتعني العدد التكرارم أك المعدؿ اإلجمالي لممكاليد بينيـ

                                                           
1

 .175: ص. 2009. عمان. البدو خلٌل عبد الهادي، علم االجتماع السكان ، دار حامد للنشر والتوزٌع- 
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 كما تعرؼ الخصكبة بأنيا القدرة الفزيكلكجية عمى اإلنجاب أك القدرة عمى الحمؿ كالتي تبدأ "

مرحمتيا مف سنكات البمكغ مع بداية نزكؿ ألطمت كظيكر الميزات األنثكية الثانكية كبدأ المبيض بإفراز 

 1".البكيضات لإلخصاب 

كما أف الخصكبة تختمؼ مف مجتمع إلى آخر كما أنيا تختمؼ مف مكاف إلى أخرل كمف مجمكعة 

. كذالؾ نتيجة جممة مف المعطيات البيئية كاالجتماعية كاالقتصادية. سكانية ألخرل داخ المجتمع الكاحد

كمف ىنا تتمخص أىمية دراساتنا ، حيث نجد بأف اختالؼ في مستكيات الخصكبة مف بيئة ألخرل تتسبب 

في أثر عميؽ في تركيب السكاف العمرم، كذالؾ ألف ارتفاع مستكياتيا تؤدم إلى زيادة التراكـ العددم في 

قاعدة اليـر السكاني كاتساعيا كحدكث ما يعرؼ بظاىرة التجديد كبالتالي انخفاض مستكل صغار السف 

إلى مجمكع السكاف، األمر الذم ينجـ عنو نتائج اقتصادية كاجتماعية متعددة ما ينعكس بعدىا عمى 

 2.مستكل النمك السكاني في المجتمع

 :حدود الخصوبة- 3

 : الحدود العمرية لفترة اإلنجاب3-1

تبدأ عادة عند ظيكر الدكرة . لإلناث حدكد عمرية معينة، يمكنيا مف خالليا الحمؿ كالكالدة

 جنس كجنسية مختمفة مف العالـ 142كقد دلت دراسة شممت . الحيضية لدييف أك ما يعرؼ بسف البمكغ

 16-13كاف العمر يتراكح ما بيف ) سنة 15أف متكسط عمر المرأة عند بداية مقدرتيا عمى الحمؿ ىك 

كقد دحضت ىذه الدراسة االعتقاد السائد بأف المناخ الحار أك االستكائي يساعد عمى البمكغ المبكر  (سنة

كما تنتيي أف فترة اإلنجاب عند . لإلناث، كأثبتت بأف االختالؼ في سف البمكغ أنما تعكد إلى التغذية

                                                           
1

 .85: ص. 2009.موفولوجٌا السكان ، موضوعات فً الدٌمغرافٌا ،مؤسسة االنتشار العربً، بٌروت. فراس البٌاتً- 
2

 .69:ص. 2000. بٌروت. دار النهضة العربٌة . دراسات فً علم السكان . فتحً محمد ابوعٌانة- 
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المرأة بانقطاع دكرتيا الحيضية أم عند بمكغيا ما يعرؼ بسف اليأس، كقد أثبتت نفس الدراسة أف ىذا 

كىكذا يمكننا أف نستخمص أف ىناؾ أكثر .  سنة47 سنة أم متكسط عمر 49-33السف يتراكح ما بيف 

أما قدرة اإلنجاب عند الذككر فتبدأ مف سف .  سنة تستطيع المرأة مف خالليا إف تمارس اإلنجاب30مف 

 .كتمتد حتى نياية العمر رغـ تناقصيا التدريجي البطيء (سنة14-11) سنة 13البمكغ 

 : الحد األعمى لعدد المواليد3-2

 سنة أم أنيا تستطيع تحت 31حسابيا تستطيع المرأة إف تنجب كؿ عشرة شيكر لمدة تصؿ إلى 

 مكلكدا خالؿ فترة 25 شيرا فندىا ستنجب 15أما إذا أنجبت كؿ .  مكلكد37ظركؼ افتراضية أف تنجب 

 .اإلنجاب

كبالرغـ مف انو مف الناذر ممارسة اإلنجاب بمستكيات الخصكبة البيكلكجية ىذه إال أنو يكجد 

 مكلكد بكالدات 28 مكلكدا، فقد ذكر بأف سيدة أمريكية أنجبت 28 ك27بعض الحاالت لنساء أنجبف 

 كتكفيت عند 12كما إف سيدة أمريكية أخرل تزكجت عند العمر . منفردة كمف زكج كاجد كجميعيـ أحياء

لكف كبسبب العكائؽ االجتماعية كاالقتصادية كالصحية .  مكلكد بكالدات منفردة39 كأنجبت 64العمر 

كىذا فيناؾ فارؽ بيف الخصكبة كمقدرة نظرية . كغيرىا مف الناذر جدا أف تمارس المرأة مقدرتيا بالكامؿ

 .كممارسة فعمية
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 :أنوعها- 4

 :1 الخصوبة الطبيعية4-1

 سف اليأس، إلى الكقت الذم تصؿ فيو إلى لدل المرأة مف كقت البمكغ اإلنجابتبدأ القدرة عمى 

 اإلنجابكيقصد بالخصكبة الطبيعية مستكل .   ذركتيا في العشرينيات مف عمرىاإلىكتصؿ ىذه القدرة 

 لمدة اإلنجاب أف المرأة قادرة عمى افترضنافإذا ما .   مف كسائؿ تنظيـ النسؿأملممرأة عندما ال تستخدـ 

أخذ في ) أشير 9كأف كؿ مرة مف مرات الحمؿ تستغرؽ حكالي  (49 سف إلى 15منذ سف  ) عاما 35

 مف كسائؿ تنظيـ النسؿ فسكؼ يككف أم، كأنيا ال تتناكؿ (الت فشؿ الحمؿ مثؿ السقطااالعتبار بعض ح

 المرأة شيرا بيف نياية كؿ حمؿ كبداية اآلخر، كعمى ذلؾ فإف متكسط الفترة التي تقضييا 18ىناؾ حكالي 

 الذيف األطفاؿكبيذا الشكؿ فاف عدد .  { 12 (  ÷ 9 + 18) } سنة 2,2 طفؿ تساكم حكالي إنجابفي 

 ىذا المتكسط إلىكيمكف النظر .  {2,2÷  سنة 35 } طفال 16 في المتكسط يساكم إنجابيـيمكف لممرأة 

 الفردم فمف الممكف أف تنجب األنثى عند المستكلأما عمى .   لإلنجاب لمجتمع مااألقصىعمى أنو الحد 

عمى سبيؿ المثاؿ فقد أنجبت ركث . 49 بعد سف اإلناث سنة، كذلؾ قد تنجب بعض 15سف أقؿ مف 

 فيي سيدة أنجبف يكما، أما أشير النساء الالتي 129 سنة ك57كيستمر طفال في كاليفكرنيا عند سف 

طفال، كبالرغـ مف أنيا لـ تحمؿ سكل  (تسعة كستكف) 69 أنجبت.  ركسية في القرف الثامف عشر كالتي

 4 أطفاؿ ك3 أنجبت مرات 7 تكأـ كأنجبت مرة 16).   عددا كبيرا مف التكائـأنجبت مرة، إال أنيا 27

 ( أطفاؿ4 أنجبتمرات 

                                                           
1
 .186:ص.1999.قموس علم االجتماع، الهٌئة المصٌة العامة للكتاب، القاهرة: محمد عاطف غٌث-  
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 األطفاؿكاآلف دعنا نيمؿ ىذه الحاالت الشاذة، كنأخذ في االعتبار أف متكسط العدد الممكف مف 

 مف المجتمعات أم كذلؾ فمماذا لـ نجد األمر طفال، فإذا كاف 16 ىك اإلنجابلكؿ سيدة قادرة عمى 

 . عمى ىذا السؤاؿ تكمف في الجانب االجتماعي لمخصكبةاإلجابة؟ أف اإلنجابيحقؽ ىذا المستكل مف 

 :1 الخصوبة البيولوجية4-2

 ىك الذم يستطيع فيزيائيا أف ينجب أطفاؿ، بينما ال يستطيع اإلنجابإف الشخص القادر عمى 

 العدد الحقيقي أم لمشخص، اإلنجابي األداءذلؾ الشخص العقيـ، أما مصطمح الخصكبة فانو يعني 

 .اإلنجابلألطفاؿ المكلكديف لكؿ شخص كليس طاقة أك قدرة ىذا الشخص عمى 

 شيرا مف تككينيا أنجاب 12التي حاكلت خالؿ  (الزكج كالزكجة) األسرةكيطمؽ األطباء عمى 

 األسرمف % 8أطفاؿ كلـ تنجح في ذلؾ بأنيا ال تتمتع بالخصكبة، ككفقا ليذا المعيار فأف ىناؾ حكالي 

 فقد كاف 1965 عاـ إلحصاءاتالحظ أنو كفقا ) 1988 عاـ إلحصاءاتاألمريكية عقيمة كذلؾ كفقا 

عمى أف    (، بما تفسر ىذا االنخفاض؟اإلنجاب غير قادرة عمى األمريكية األسرمف % 11ىناؾ حكالي 

 إذا اإلنجاب، فالمرأة تصنؼ بأنيا غير قادرة عمى اإلنجابىناؾ معنى أكثر عمكمية لعدـ القدرة عمى 

 أخبرىا بأال تحاكؿ األطباء بأنو مف المستحيؿ بالنسبة ليا أف تنجب أطفاال، سكاء إذا كاف أحد اعتقدت

 شيرا كلـ تستخدـ أم مف 36 تزكجت لمدة ألنيا أطفاؿ الف ذلؾ سيحمؿ خطرا ليا أك لطفميا، أك إنجاب

 .كسائؿ منع الحمؿ، كمع ذلؾ لـ تنجب أطفاال

 :(Fécondité d’érigée)  الخصوبة الموجهة4-3

فالخصكبة المكجية . 1تعني الخصكبة المكجية السمكؾ اإلنجابي في مجتمع ما بفعالية كسائؿ منع الحمؿ

إذف تعني بيا الخصكبة التي تتحكـ فييا المرأة اك الزكجيف معا كذالؾ بالمجكء إلى استعماؿ مكانع الحمؿ  

                                                           
1
  -

1
 .186:ص.مرجع سابق: محمد عاطف غٌث-  
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التي تستعمؿ كسائؿ منع الحمؿ بيدؼ تحديد اك  (اك الزكجيف)خصكبة المرأة " بأنيا روالن بيرساكيعرفيا 

 .2"تنظيـ الكالدات

 :المؤشرات الخاصة بمقياس الخصوبة- 5

 (:TBN) معدل الموالد الخام 5-1

ىك مف أكثر لمقاييس استخداما، كيعرؼ بعدد األطفاؿ المكاليد في العاـ إلى العدد اإلجمالي لعدد 

، النتسابو إلى كؿ السكاف دكف النظر إلى التبايف العمرم الخامكيطمؽ عميو لفظ . السكاف مف ألؼ

كىذه مف بيف عيكبو ألنو يمزج مجمكعات سكانية كبيرة ال عالقة ليا . كالجنسي في التركيبة السكانية

أما مف بيف مميزاتو انو سيؿ الفيـ كالحساب إذ يتطمب قدرا قميؿ مف البيانات . باإلنجاب إلى الخصكبة

منو حتى تتحصؿ عمى معدؿ الزيادة  (TBM)إليجاده ككذالؾ مف السيؿ أف نطرح معدؿ الكفيات الخاـ

 (. TBR)الطبيعي الخاـ 

𝐓𝐁𝐍             =>           معدل المواليد الخام =
𝐍𝐱

𝑷𝐱
∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎   

 :بحيث أف 

TBN <=  معدؿ المكاليد الخاـ    /    . x     <=  السنة المرجعية          .  

Nx   <=  عدد المكاليد في السنةx. 

Px   <=  عدد السكاف في منتصؼ السنةx. 

 

                                                                                                                                                                                     
1
 Leridon H. (1972) : « la démographie analyse et modèles» INED,PUF, Paris.P121. 

2
 - Perssat.R(1979) : « dictionnaire de démographie» PUE.Paris.p77. 
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 : (TGFG) معدل الخصوبة العام5-2

 يمثؿ احد المقاييس   إذ .ىك مقياس أخر مف المقاييس المستخدمة في قياس الخصكبة السكانية

ألنو يأخذ , الشائعة االستعماؿ كيعد أكثر دقة في التعبير عف مستكياتيا بالمقارنة مع معدؿ المكاليد الخاـ 

كىك النسبة بيف عدد المكاليد . بنظر االعتبار عدد النساء المكاتي في سف الحمؿ كال يعني بجممة السكاف 

. 1ألؼفي منتصؼ ذلؾ العاـ في  ( سنة 49–15) عدد النساء في سف الحمؿ إلىاإلحياء خالؿ عاـ ما 

 في سف الحمؿ عكضا عف اإلناث المقاـ اقتصر عمى إفيختمؼ عف معدؿ المكاليد الخاـ سكل  فيك ال

 49 سنو كأكثر مف 15اقؿ مف )كؿ المجتمع فيستبعد جميع اإلناث المكاتي خارج مدة الحمؿ الطبيعية 

 .(سنو

𝐓𝐆𝐅𝐆:                  كيحسب بالطريقة  =
𝑁𝑥

𝑛𝑓𝑥 15−49 
∗ 1000 

Nx  >=  عدد المكاليد األحياء في السنةx 

nfx >= في منتصؼ السنة  (49-15) عدد النساء في مرحمة العمرx 

 ،ألنيا السف التي  تمتد بيف البمكغ كسف الخصكبة كمؤشر عمى قياس الفئةكقد اختيرت ىذه 

كقد يككف سف اليأس قبؿ ,  عاما15 سف البمكغ قد يككف مبكرا عف إف عمى الرغـ مف المرأةاليأس عند 

.  كلكف ىذه المتكسطات تحتمؿ اقؿ معدؿ مف الخطأ في الحساب,  سنو اك بعده 49سف 

 

 

 
                                                           

1
أمانة الدراسات , االتحاد العام لنساء العراق , التفسير االقتصادي لإلنجاب في الدول النامية مع دراسة حالة العراق الخاصة , منصور الراوي - 

  .9ص , 1987, بغداد  , 2 ت12 – 10ندوة اإلنجاب للفترة من   , والبحوث 
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 (:TFGX) معدل الخصوبة حسب العمر5-3

 فتككف منخفضة في فئات العمر . تختمؼ باختالؼ العمرأنياالمعركؼ عف احتماالت اإلنجاب 

عندما تككف الغالبية العظمى مف , ذركتيا في األعمار المتكسطةإلىفي حيف تصؿ , األكلى كاألخيرة 

 . 1اإلناث قد تزكجت

حيث يأخذ بنظر االعتبار ,  كالمعدؿ المذككر يعد احد مقاييس الخصكبة السكانية األكثر دقة 

سنة كليس جممة  (49-15)حساب معدالت الخصكبة حسب فئات العمر لإلناث في سف اإلنجاب 

 سنة 15اقؿ مف ) فئات السكاف مف اإلناث الالتي ىف خارج سف الحمؿ ييمؿالسكاف   كبعبارة أخرل انو 

.    مف النساء في فئة عمرية معينة 1000كىك يمثؿ عدد الكالدات التي تحدث لكؿ  ( سنة 49مف  كاكبر

 ما يمتاز بو ىذا المقياس فضال عف ككنو يمثؿ أكثر كاقعية كدقة لبياف حالة الخصكبة إف

كمنيا معدؿ  , ىك إمكانية الحصكؿ عمى مقاييس أخرل لمخصكبة مف خاللو, السكانية في منطقة ما 

كما انو يتصؼ بأنو يختمؼ مف فئة عمرية ألخرل لإلناث في . الخصكبة الكمية كمعدؿ التكاثر اإلجمالي 

   بحسب كالبيكلكجيةبسبب تبايف تأثير العكامؿ االجتماعية كاالقتصادية , سنة  (49-15)سف الحمؿ 

 المتمثؿ البيكلكجيفئات السف لإلناث ك درجة التعميـ كالمشاركة في النشاط االقتصادم السيما العامؿ 

 سنة 43 سنة كأكثر مف 20بانخفاض احتماالت الحمؿ في سف اقؿ مف 

كيعتبر معدؿ الخصكبة العمرم كالنكعي مف أدؽ المعدالت ألنو يأخذ بعيف االعتبار عدد المكاليد 

 .النساء  في مختمؼ الفئات العمرية مقارنة مع عدد النساء في نفس الفئة العمرية

 : يأخذ ىذا المعدؿ صيغة الحساب التالية   

                                                           
1

 143ص , 1989, االسكندرية , دار المعرفة الجامعية , جغرافية السكان , محمد فتحي أبو عيانة - 



متغيرات ومفاهيم. الخصوبةالفصـل الثـــــالث                                                         
 

30 
 

       𝐓𝐅𝐆𝐱 =
𝐍𝐱 𝟏𝟓−𝟒𝟗 

𝐅𝐱 𝟏𝟓−𝟒𝟗 
∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎   

Nx(15-49)  >= في سنة 49-15   عدد المواليد النساء في الفئة العمرية x  

Fx(15-49)  >= في منتصف السنة 49-15  عدد النساء في الفئة العمرية x  

 Indice sinaïtique de معدل الخصوبة الكمي أو المؤشر التركيبي5-4

fécondité (ISF): 

يقصد بيذا المعدؿ عدد المكاليد الذيف يكلدكف لممرأة الكاحدة طكؿ مدة إنجابيا أك ىك عدد المكاليد 

كيمكف احتسابو بجمع معدالت ,  مف النساء في سنكات اإلنجاب 1000اإلحياء الذيف يكلدكف لكؿ 

مقسكما عمى إلؼ , (19)الخصكبة العمرية الخاصة لفئات مدة الحمؿ كضربيا في طكؿ الفئة العمرية

 .عندما يراد معدؿ

 :كيحسب بالصيغة التالية 

𝐓𝐁𝐑            <      == معدؿ الخصكبة اإلجمالي = 𝟓 ∗ ⅀𝒇 𝐱, 𝐱˖𝟓 ∗ 𝟎. 𝟒𝟖𝟖 

 ((105+100/)100)معدؿ األنكثة الذم يحسب  =<   0.488

  : (التناسل) اإلنجابيالسموك - 6

 كتختمؼ اإلنجاب الفعمية كىي القدرة الفعمية عمى اإلنجاب ُيعرؼ السمكؾ اإلنجابي عمى إنو عممية 

 القابمية عمى اإلنجاب، كُيطمؽ عمى الشخص عديـ القدرة عمى اإلنساؿ إلىعف الخصكبة التي تشير 

( 1).بالعقيـ

                                                           
 . 127.ص, 1985مبادئ علم الدٌموغرافٌة، المكتبة الوطنٌة، بغداد، : ٌونس حمادي علً. د - (1)
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، كتتأثر ىذه القابمية أعدادهزيادة ب بالقدرة الفعمية عمى تكاثر الجنس البشرم أيضا (التناسؿ) كيشير 

( 1).بجممة مف العكامؿ البيكلكجية كالثقافية

 الرغبة أك عدـ الرغبة في إنجاب أطفاؿ آخريف إلىبصفة عامة يشير  (التناسؿ) كالسمكؾ اإلنجابي 

( 2).  اقتصادية كاجتماعية كثقافيةألسباب

 ، مف أجؿ كالدة أطفاؿ أك أبناء ُجدداألسرة بأنو فعؿ أك حدث تقـك بو اإلنجابي، كيعرؼ السمكؾ 

ينتمكف إلييا لممساعدة عمى إستمراريتيا كتكطيد دعائميا األساسية التي تعتمد عمييا في حاضرىا 

الُسكاف ِعبر )فُيعرؼ السمكؾ اإلنجابي في كتابو المكسكـ  (دي، في، كالس) أما اأُلستاذ .كمستقبميا

 كمف خالؿ .بأنو عمؿ تقكـ بو األسرة إلنجاب الصغار الذيف تعتمد عمييـ في مسيرتيا المستقبمية (التأريخ

 ُنحمؿ مفيكـ السمكؾ اإلنجابي مف خالؿ كممتيف يتككف منيما المصطمح أف يمكننا أعالهالمصطمحات 

 تحقيؽ إلىفالسمكؾ ىك رد فعؿ أك حدث يقكـ بو الفرد كيككف مقصكدان كييدؼ  ( كاإلنجاب/السمكؾ)كىما 

 فاإلنجاب ىك . أما اإلنجاب فيك عممية كالدة األطفاؿ مف اأُلسر الشرعية كالغير الشرعية.أغراض معينة

( 3). أساس زيادة السكاف، كيعتمد عمى الثقافية كاالجتماعية التي يحمميا أبناء المجتمع

 ُيشير ىنا إلى اتجاىات أفراد المجتمع مف المتزكجيف الذيف يتمتعكف اإلنجابي كعميو فإف السمكؾ 

 كيتأثر ىذا السمكؾ .(األسرةتنظيـ ) اك التقميؿ منيـ األطفاؿبالقابمية عمى الخصكبة كالرغبة في زيادة عدد 

. بالعكامؿ الثقافية السائدة في المجتمع

 

 

                                                           
 .78ص,1988الثقافة السكانٌة وسٌاسات التنظٌم العائلً، مركز دراسات الوحدة العربٌة، بٌروت، :  سعاد شاطر(1)
, اثر السٌاسات السكانٌة المؤدٌة لإلنجاب على المرأة العربٌة، االمم المتحدة اللجنة االقتصادٌة واالجتماعٌة لغربً آسٌا: هناء محسن العكٌلً (2)

 .75, 1989اجتماع خبراء حول السٌاسات السكانٌة، بحوث االجتماع، بغداد، 
, 2004انثروبولوجٌة فً محافظة االنبار، أطروحة دكتوراه غٌر منشورة، -القٌم االجتماعٌة واالنجاب، دراسة سوسٌو: محمود كّطاع عبد هللا (3)

 . 24ص
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 :ُمحددات السموك اإلنجابي والعوامل المؤثرة فيه - 7

 : اإلنجابي ُمحددات السموك  7-1

:  ثالث عناصر رئيسةإلى ُيمكف تحديد السمكؾ اإلنجابي 

.  (القيـ الثقافية كاالجتماعية) كاآلراء كالمعتقدات تجاه اإلنجاب األفكار- 1

. الشعكر كاألحاسيس تجاه اإلنجاب- 2

.   عممية اإلنجابإزاءالفعؿ اك السمكؾ االجتماعي كالثقافي - 3

 فإف الفرد يريد اإلنجاب ، كالمعتقدات التي يحمميا الفرد عف اإلنجاب ايجابيةاألفكار فإذا كانت 

نجاب   شعكره كأحاسيسو أف حيث األطفاؿباعتباره شيء مرغكب فيو ثقافيان، كىنا سيرغب الفرد في الذرية كا 

 إلى كاألحاسيس فالفرد سُتحركُو ىذه األفكار كالمعتقدات كالمشاعر .تجاه اإلنجاب إيجابية كمتناغمة معو

 كىنا العممية اإلنجابية .األطفاؿعممية السمكؾ اإلنجابي مف خالؿ االتفاؽ مع زكجتو بإنجاب عدد مف 

 اإلنجابستككف مقبكلة نفسيان كاجتماعيان كثقافيان، كبالعكس كمما كانت القيـ الثقافية كاالجتماعية سمبية نحك 

 كاألحاسيس المشاعر ق فيذ.األبناء مضر بأسرتو كمستقبمو كالتزاماتو تجاه اإلنجاباعتقاد الفرد بأف كذا ك

 اك التقميؿ األطفاؿ إنجاب كمف ىنا يعمؿ الفرد عمى تفادم . غير مرغكب فييااإلنجابيةتجعؿ العممية 

 في ىذا كأحاسيسو سمكؾ يعتمد عمى القيـ كالمكاقؼ كالمعتقدات كالتي تثير شعكره اإلنجاب أفمنيـ إذ 

( 1). الفعؿ مف عدمو

 ال يتأثر بالعكامؿ االقتصادية كاالجتماعية تأثران مباشران بؿ بطريؽ اإلنجابي فإف السمكؾ ، كعميو

 البيكلكجية مف خالؿ مجمكعة مف المتغيرات الكسطيةغير مباشر عف طريؽ متغيرات تدعى بالمتغيرات 

(  2. )المحددات التقريبيةف اسـ م عمييا الديمكغرافيأطمؽكالسمككية، كقد 

                                                           
 . 82ص, 2009دار المسٌرة، عمان، , 1علم اجتماع السكان، ط:مصطفى خلف عبد الجواد. د (1)
 . 11ص,1994خصوبة السكان ومحدداته الوسٌطٌة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، : مصطفى العلوانً. د (2)
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 لذلؾ فإف مستكل الخصكبة يتأثر بالعكامؿ الكسيطة كالتي بدكرىا ُتعد بدكرىا انعكاسان لمظركؼ 

البيئية كالثقافية مثؿ التقاليد السائدة في المجتمعات النامية كالتركيب اأُلسرم بيا كالنظرة الى الكثرة العددية 

في البيئات الزراعية كاختالفيا عف البيئات الحضرية، كلذلؾ فإف ىناؾ فكارؽ جكىرية في مستكل السمكؾ 

 بيف البيئات الزراعية التي يرتفع فييا معدؿ المكاليد كالبيئة الحضرية التي ينخفض فييا ىذا اإلنجابي

  (1). المعدؿ

  : العوامل الثقافية والقيم االجتماعية المتحكمة في اتجاهات السموك اإلنجابي 7-2

:   العكامؿ الثقافية المتحكمة في السمكؾ اإلنجابي كما يأتيأف كيمكف القكؿ 

 اإلنجاب كالخصكبة ؟ كقد سبؽ اإلشارة إليو إلى مجتمع أم كيؼ ينظر الديف في أم :الدين- 7-2-1

. األكؿفي المبحث 

كالتي تشكؿ بمجمميا الثقافة السائدة في المجتمع كالتصكرات : واألعرافالعادات والتقاليد - 7-2-2

.  الخاصة نحك السمكؾ اإلنجابي، كىذه التصكرات تشكؿ بمجمميا الرغبة في ىذا السمكؾ

ناثان في اإلنجاباألفراد فالكثير مف :التقميد والمحاكاة -7-2-3 .   يقمدكف بعضيـ البعض ذككران كا 

ف كاف البيكلكجية كىي قدرة الفرد عمى اإلنجاب مف الناحية :العوامل الصحية -7-2-4  كالصحية كا 

.  ىناؾ تطكرات تكنكلكجية في المجاؿ الصحي لمعالجة العقـ كعدـ القدرة عمى اإلنجاب

 باف استعماؿ كسائؿ اك تقنيات يمنع العالقات روالن برستايعرؼ :استعمال وسائل منع الحمل- 7-2-5

فاف منع الحمؿ  (العائمة كالسكاف)الجنسية مف أف تؤدم إلى الحمؿ كحسب ما كرد في لمجمة التكنسية 

ىك استعماؿ مختمؼ الطرؽ كاألساليب مف طرؼ الزكجيف المكجية إلى تجنب الحمؿ بما فييا التعقيـ 

 :باستثناء اإلجياض العمدم كمف أىـ لكسائؿ ىي

                                                           
 .115ص, 2000دار النهضة العربٌة، بٌروت، , 1دراسات فً علم السكان، ط: فتحً محمد ابو عٌانه. د (1)
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حيث . تعتبر مانعا لمحمؿ إذا كاف غذاء الطفؿ يعتمد عميو اعتمادا كبيرا: الرضاعة الطبيعية - أ

أف عممية لمص تنبو الغدد النخامية لتفرز ىرمكف يدر لمبف في الثدم كيثبط الغدد النخامية 

 .التي تقمؿ مف ىرمكف الغدد التناسمية كال تفرز البكيضة

كىي طريقة عرفت منذ القدـ كمقرة مف عديد األدياف . إتياف الرجؿ زكجو دكف إنزاؿ: العزل - ب

 .كاألعراؼ كىي مف أكسع الطرؽ المستخدمة لمنع الحمؿ انتشارا كليس ليا أم ضرر

 كىي أياـ في عمر الحيض ال يككف فييا اإلخصاب عادة أسبكعا قبؿ الحيض :الفترة اآلمنة - ت

 .كأسبكعا بعده  تسمى ىاتو الفترة بالفترة اآلمنة  لمف ال يرغب م الحمؿ

 عبارة عف غشاء رقيؽ مف المطاط بشبو الكيس الطكيؿ يمبسو الرجؿ قبؿ :الغالف الواقي - ث

كمف مميزاتو انو رخيص . الجماع لغرض منع الحمؿ كالحمؿ كالكقاية مف األمراض الجنسية

الثمف كسيؿ االستعماؿ كال ضركرة بعد استعمالو كيقي مف األمراض التناسمية كنسبة نجاحو 

 %98في منع الحمؿ 

 كىي قبعة مطاطية ليا مميزات القبعة الميبمية كلكنيا تكضع في عنؽ الرحـ :قبعة الرحم - ج

 .كيمكف أف تستعمميا المرأة باستمرار عدا فترة الحيض

كىي عمى عدة تركيبات كتسميات كىي تحتكم عؿ البركجستركف  : حبوب منع الحمل - ح

 .االستريجيف يؤخذ قرص كاحد في ليـك مف نفس الكقت في اليـك الخامس لمحيض

 كىي عبارة عف حقف تغرس مف خالليا ىرمكف تحت الجمد أعمى العضض :لقاح منع الحمل  - خ

 .آك الساعد يستفاد منيا في المباعدة بيف الكالدات كيسمى المقاح المضاد الغددم المشيمي

 الذم أحرزتو العديد مف المجتمعات كالتقميؿ مف زيادة :التقدم العممي والنضج الحضاري -7-2-6

.  السكاف، كالنمك السكاني اليائؿ في العديد مف الدكؿ السيما الدكؿ النامية
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 حيث إف ىناؾ عالقة كثيقة بيف الدخؿ :(ثقافة الفقر– دخل الفرد )الظروف االقتصادية  -7-2-7

كالخصكبة، فقد ُأجريت العديد مف الدراسات كالبحكث في الدكؿ العربية كتبيف إف ارتفاع المستكل 

االقتصادم لمزكجيف أك العائمة يحمميـ عمى الرغبة في تككيف أسرة صغيرة، كما إف ىناؾ عالقة كثيقة 

 في المجتمعات األسرةبيف الفقر كالخصكبة، فيفسر العمماء الميتميف بثقافة الفقر إف كبر حجـ 

 كعدـ العناية بالتخطيط األسرةكالطبقات الفقيرة يرجع الى االستخداـ الغير الفعاؿ لكسائؿ تنظيـ 

 ىك الدكر الرئيسي لممرأة، اإلنجاب بأف كاالعتقاداألسرم، كانخفاض المستكل التعميمي ليذه األسرة، 

.   حجـ األسرة الفقيرةبازديادكعدـ القدرة عمى شراء كسائؿ منع الحمؿ كغيرىا مف العكامؿ التي تساىـ 

 فقد كشفت العديد مف الدراسات اف الخصكبة العالية غالبان ما تالـز الحرؼ اليدكية :المهنة- 7-2-8

كالزراعية، بينما تنخفض الخصكبة عند أصحاب الميف الحضرية كالفنية كالصناعية في المدف، كما 

كشفت الدراسات اف ىناؾ ترابط بيف حجـ األسرة كبيف المينة التي تزاكليا المرأة كالنشاط 

 مف المكاتي إنجابا االقتصادم الذم تمعبُو، فالنساء العامالت في الدكائر الحككمية كالغير حككمية ىّف أقؿ 

.  يعممفْ  ال

 فقد أظيرت نتائج مسح الخصكبة العالمي في عدد مف األقطار :المستوى التعميمي والثقافي -7-2-9

العربية بأف ىناؾ عالقة سالبة بيف المستكل التعميمي لألميات كمستكل الخصكبة، حيث أظيرت نتائج 

 األمية كاف سبب رئيسي في ارتفاع مستكيات الخصكبة في الدكؿ العربية، كما انتشارالدراسات إف 

أثارت نتائج مسح الخصكبة لممرأة العراقية الى كجكد عالقة قكية بيف المستكل التعميمي لمنساء 

.  كالخصكبة، فكمما كاف المستكل التعميمي عاليان لممرأة كانت الخصكبة أقؿ كالعكس بالعكس

 لإلنساف اإلقامة محؿ أففقد أكدت العديد مف الدراسات : الريفية الحضرية _ اإلقامةمحل  -7-2-10

 مستكل أف، فقد أظيرت نتائج المسح العالمي لمخصكبة أنماطيايؤثر عمى الخصكبة كاختالؼ 
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 بكثير في المناطؽ الريفية عنو في المناطؽ أعمى كالعربية يككف األكربية األقطارالخصكبة في 

 العديد مف العكامؿ كصعكبة الحياة في المناطؽ الحضرية، كالتكاليؼ إلىالحضرية، كربما يرجع 

 لممعيشة كالسكف، فضالن عف حاجة المجتمعات الريفية كالزراعية الى اليد العاممة لمعمؿ، الباىظة

( 1). كضعؼ التنظيـ األسرم ىناؾ

:   فيي كاآلتياإلنجابيأما القيـ االجتماعية المتحكمة بالسمكؾ 

.  القيـ االجتماعية كالمعايير بالتكقيت المناسب لمزكاج مبكران أك متأخران - 1

.  القيـ كالمعايير االجتماعية المتعمقة بالسماح أك عدـ بالعالقات الجنسية قبؿ الزكاج- 2

القيـ االجتماعية كالمعايير بتعكيض الحد األدنى مف عدد األطفاؿ بسبب زيادة معدؿ الكفيات  - 3

.  القيـ االجتماعية كالمعايير المتعمقة بتدعيـ ركابط القرابة- 4

.   عمى األطفاؿباالعتمادالقيـ االجتماعية كالمعايير المتعمقة - 5

( 2). القيـ االجتماعية كالمعايير المتعمقة بتركيز السمطة في يد الذككر- 6

 في ضكء المستكيات االجتماعية كاالقتصادية اإلنجابي كيمكف أف نفسر االختالفات في السمكؾ 

 مع التركيب الطبقي مف جية، ككذلؾ اإلنجابيكالتركيب الطبقي في المجتمع مف خالؿ عالقة السمكؾ 

مكانية اإلنجابيبيف عالقة السمكؾ   الطبقية داخؿ ىذا المجتمع مف جية األكضاع بيف األفراد تنقؿ كا 

 (3).أخرل

 :تقدير أثر المتغيرات الوسطية عمى الخصوبة - 8

كثير مف الدراسات السكانية التي درست مكضكع الخصكبة لمعرفة تطكرىا كأسباب تحكليا 

لتجمؿ في األخير . كالعكامؿ المؤثرة فييا، سكاء كانت اجتماعية اك اقتصادية أك ثقافية إلى ما غير ذالؾ
                                                           

 .84-83مصدر سابق، ص: مصطفى خلف عبد الجواد.  د(1)
 .205ص, 2014علم اجتماع السكان، دار المسٌرة للطباعة والنشر،عمان، : علً عبد الرزاق جلبً. د (2)
 .197ص: المصدر نفسه (3)
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وعوامل لها  في معدالت الخصكبة عوامل مباشرة التأثير. ىاتو العكامؿ كتقسـ إلى نكعيف مف العكامؿ

كلتأثر ىذه العكامؿ ىناؾ عكامؿ كسطية ليا تأثير خفي كفعاؿ في تغير مسار . تأثير غير مباشر

 .الخصكبة  أال كىي المتغيرات الكسطية لمخصكبة

 كدافيد ( Judith Black)جودي بالككيعكد ىذا المصطمح كما احتكل إلى الباحثيف 

 :الذيف أعدل إحدل عشر متغير مصنفة إلى ثالث أقساـ 19561 سنة (David Kingsly)كينقسميف

 :العوامل المتعمقة بالعالقات الجنسية:الفئة األولى

 - . الجماع–سف بداية العالقات الجنسية  .1

 .العزكبة النيائية .2

 .مرحمة االنسحاب أك التخمي عف النشاط الجنسي .3

 الطالؽ - أ

 الترمؿ - ب

 -. التعنيؼ–االمتناع اإلرادم  .4

 .(انفصاؿ, مرض)االمتناع الغير إرادم  .5

 .(باستثناء فترات االمتناع)شدة العالقات  .6

 :العوامل المتعمقة باحتمال حدوث الحمل: الفئة الثانية

 .(العقـ)الخصكبة، عدـ اإلخصاب ألإلرادم  .1

 .استعماؿ أك عدـ استعماؿ مكانع الحمؿ .2

                                                           
1
 - DAVIS K and BLAK J. (1956) «Social Structure and Fertility: An Analytic Framework»; Economic 

Development and Cultural Change, 4(3),pp211-235 
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 .كسائؿ ميكانيكية ككمائية - أ

 .كسائؿ أخرل - ب

 .(التعقيـ اإلرادم، عالج طبي)الخصكبة كعدـ اإلخصاب اإلرادم  - ت

 :العوامل المتعمقة بالحمل والنجاح في مخاض الوالدة: الفئة الثالثة

 .كفاة األجنة نتيجة ألسباب ال إرادية .1

 .(اإلجياض)كفيات األجنة نتيجة ألسباب إرادية  .2

كرغـ تعدد  المحاالت كالنماذج بعدىا لعدة باحثيف إال أنيا لـ تخرج عف اإلطار كالمتغيرات 

 كباالعتماد عمى 1978  سنة (BONGAARTS)ليعد بعد ذالؾ بنغارتس. المقترحة مف طرؼ دافيد بالؾ

يقر :1اإلطار المفاىيـ ألعماؿ دافييس كبالؾ نمكذجا لتحميؿ الخصكبة كالذم قسمو كذالؾ إلى ثالث فئات

 :بكجكد أربعة عكامؿ فقط مف بيف العكامؿ السالفة الذكر التي تؤثر في الخصكبة كبصكرة فعالة كىي

 :العوامل المتعمقة بالعرضة لخطر الحمل: الفئة األولى

  -الزكاج. 

 :العوامل المتعمقة بالخصوبة الشرعية الطبيعية أي غياب التنظيم اإلداري لممواليد: الفئة الثانية

 عدـ اإلخصاب بعد الكالدة. 

 كفيات داخؿ الرحـ. 

 العقـ المرضي. 

                                                           
1
-Bongaarts J, 1978. «A Framework for Analyzing the Proximate Determinants of Fertility»; Population 

and Development Review, 4(1), pp. 105-132. 
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 :العوامل المتعمقة العوامل المجتمعة مع التنظيم اإلرادي لمخصوبة: الفئة الثالثة

 مكانع الحمؿ. 

 اإلجياض المتعمد. 

نمكذجا يقر بكجكد أربعة عكامؿ فقط مف العكامؿ Bangaarts1 اقر بنغارتس 1982كفي سنة 

السالفة الذكر التي تؤثر عمى الخصكبة مع إضافة عامؿ العقـ إلى باقي العكامؿ بعد أف الحظ ىك 

 مف التغيرات التي حصمت عمى الخصكبة %60 أف العقـ المرضي قد تسبب في 2كمجمكعة مف الباحثيف

 :كىي كالتالي. في إفريقيا الشبو صحراكية

 .استعماؿ مكانع الحمؿ:𝑪𝒄 - أ

 .االجياض العمدم: 𝑪𝒂 - ب

 .نسبة الزكاج: 𝑪𝒎 - ت

 .3مدة عدـ االخصاب:  𝑪𝒊 - ث

 مجتمع تشمؿ البمداف المتقدمة كالبمداف النامية ككذا 41كبعد دراسة أجراىا عمى عينة تتككف مف 

 مف التبايف في مجمكع %96المجتمعات القديمة التاريخية خمص إلى أف ىاتو المتغيرات األربعة تفسر 

 .المكاليد المنخفضة كالمعبر عنيا بالمؤشر التركيبي لمخصكبة العامة

 :الشرح النظري لنموذج بوغارتس
                                                           
1
- Bongaarts J, 1982. «The fetility Inhabiting Effects of the Intermidate Fertility Variables»;Studies in Family 

Plannig 13(6/7), pp. 179-189. 
 
2
-Bongaarts J ,Frank O and Lesthaeghe R, (1984).« The Proximate Determinants of Fertility in Sud- Saharan Afric 

» Population and Development Review, 10(3), pp. 515-537. 
3

 .أو االمتناع عن العالقة الجنسٌة.  من غذاء الطفل%75عدم اإلخصاب تشمل كل من مدة الرضاعة الطبٌعٌة والمستمرة أي تمثل الرضاعة  - 
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 . 1 ك0إف تأثير مختمؼ العكامؿ الكسطية األربعة  يقاس كفؽ مؤشرات تممؾ قيما محصكرة بيف 

 كمما كاف أثره عمى 1 كمما كاف أثر العامؿ عمى الخصكبة ميما كقكيا ككمما قارب 0ككمما قارب المؤشر 

 :حيث أف. الخصكبة أقؿ

𝐓𝐅 =  𝐂𝐦 × 𝐂𝐜 × 𝐂𝐈 × 𝐂𝐚 × 𝐓𝐅𝐁𝐌 

 :حيث إف

𝐂𝐦 مؤشر النساء المتزكجات (Indice de nuptialité.) 

𝐂𝐦 = 1إذا كاف كؿ النساء في سف االنجاب متزكجات   . 

𝐂𝐦 = 0ىذا في حالة غياب الزكاج  . 

𝐂𝐜 مؤشر مكانع الحمؿ (indice de contraception.) 

𝐂𝐜 = 1 في غياب استعماؿ مكانع الحمؿ   . 

𝐂𝐜 =0 100  إذا كاف كؿ النساء في سف االنجاب يستعمؿ طريقة فعالة لمنع الحمؿ بنسبة%. 

𝐂𝐚مؤشر االجياض المتعمدindice d'avortement provoqué) .) 

𝐂𝐚 = 1 في غياب استعماؿ مكانع الحمؿ   . 

𝐂𝐚 =0 100  إذا كاف كؿ النساء في سف االنجاب يستعمؿ طريقة فعالة لمنع الحمؿ بنسبة%. 

𝐂𝐢 الذم يمي الكالدة (العقـ المؤقت) مؤشر عدـ االخصاب) indice stérilité poste-

parfum.) 
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𝐂𝐢 = 1 في غياب الرضاعة الطبيعية كاالمتناع الجنسي   . 

𝐂𝐢 =0في حالة العقـ النيائي . 

𝐓𝐅𝐁𝐌 معدؿ الخصكبة البيكلكجية القصكل(Taux de fécondité biologique 

maximum) 

 15.3 طفؿ لكؿ امرأة مع متكسط قدره 17 ك13كبما أف ىذا األخير ال يتغير كثيرا كيتراكح بيف 

 : يمكف كتابة المعادلة كالتالي𝐓𝐅𝐁𝐌طفؿ لكؿ امرأة كبتعكيض قيمة 

𝐓𝐅 =  𝐂𝐦 × 𝐂𝐜 × 𝐂𝐈 × 𝐂𝐚 × 𝟏𝟓, 𝟑 

 :𝐂𝐦حساب مؤشر الزكاج

  عمى معدؿ الخصكبة الزكاجية 𝐓𝐅مؤشر الزكاج ىك حاصؿ قسمة معدؿ الخصكبة 

 𝐓𝐅𝐋( Taux de fécondité légitime:)الشرعية

𝐂𝐦 =
𝐓𝐅

𝐓𝐅𝐋
 

 :𝐂𝐂حساب معدؿ مكانع الحمؿ 

 :𝐂مف خالؿ المعادلة التالية يمكننا استخالص كيفية استخراج معدؿ مكانع الحمؿ 

𝐂𝐜 .  𝐂𝐚 =
𝐓𝐅𝐋

𝐓𝐅𝐍
 

𝐓𝐅𝐍 :معدؿ الخصكبة الطبيعية. 

𝐂𝐜 : حيث أف = 𝟏 − 𝐮 . 𝐞 . 𝐬 
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u :نسبة المتزكجات المكاتي استعممف مكانع الحمؿ. 

e :فعالية مكانع الحمؿ المستعممة 

s : 1.08عامؿ مصحح راجع إلى التدخؿ مع العقـ الطبيعي المقدر بحكالي. 

 :𝐚حساب معدؿ اإلجياض ألعمدم 

 :يمكف حساب معدؿ اإلجياض العمدم حسب المعادلة التالية

𝐂𝐚 =
𝐓𝐅

𝐓𝐅 + 𝐛. 𝐓𝐀
 

𝐓𝐀: معدؿ االجياض. 

𝐛 :  ( في حضكر استعماؿ مكانع الحمؿ0.4المقدر بحكالي )عدد الكالدات التي تـ تجنبيا باالجياض. 

  :𝐂𝐢حساب مؤشر عدـ اإلخصاب 

  :حيث أف

𝐂𝐢 =
𝟐𝟎

𝟏𝟖. 𝟓 + 𝐢
 

𝐂𝐢 :مؤشر مدة الرضاعة كاالمتناع عف العالقة الجنسية. 

𝐢 :يتـ حساب ىاتو القيمة اعتمادا عمى متكسط مدة الرضاعة بتطبيؽ المعادلة التالية: 

𝐢 = 𝟏. 𝟕𝟓𝟑𝐞𝐱𝐩(𝟎. 𝟏𝟒𝐛 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟖𝟕𝐛)𝟐 
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 :خـــــــاتمة- 09

عمى أننا يجب أف نالحظ أنو .  عدد النساءإلى المكلكديف األطفاؿ الخصكبة بنسبة عدد تعرؼ

 عمى المجتمع، فإف عمينا أف نعرؼ أف معدؿ المكاليد ىك اإلنجاب بتأثير األساسي اىتمامنابالرغـ مف أف 

كعمى ذلؾ فعندما نطمؽ .  أطفاؿإنجاب أك عدـ بإنجابعبارة عف تراكـ مالييف القرارات الفردية المتعمقة 

 نقصد أف معظـ النساء في سكاف ىذا المجتمع ينجبكف فإنناعمى مجتمع ما أنو مجتمع مرتفع الخصكبة 

، بينما نقصد بالمجتمع المنخفض الخصكبة ذلؾ المجتمع الذم تنجب فيو معظـ النساء األطفاؿالعديد مف 

كمف الطبيعي أف نجد في المجتمع مرتفع الخصكبة بعض النساء ينجبكف عددا . األطفاؿعددا قميال مف 

 ، كالعكس قد نجد في المجتمعات منخفضة الخصكبة عددا قميال مف النساء ينجبف عددااألطفاؿقميال مف 

 . األطفاؿمف كبيرا

كيقصد بالجانب البيكلكجي القدرة عمى . وجانب اجتماعي، جانب بيولوجيكلمخصكبة جانباف، 

، إال أنو ليس شرطا لإلنجابكبالرغـ مف أف ىذا الشرط يعد شرطا ضركريا . اإلنجابية أك الطاقة اإلنجاب

. (اإلنجابأخذا في االعتبار كجكد القدرة عمى )فالقرارات المتعمقة بما إذا كاف الطفؿ سيكلد أـ ال . كافيا

ذا كاف ىناؾ نية  خضع لممحيط االجتماعي م، كؿ ىذه األسرة كـ سيككف عددىـ داخؿ .األطفاؿ إلنجابكا 

. طرفا اإلنجابالذم يعيش 
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 : تمهيـــــــــــــــد -01

لكلمة الخصوبة السكاني. وهي  تفصيليمجتمع سكاني هو شرح أيفي  األحياءعدد المواليد 

جانب لوفيات والهجرة، ومن ثم ،فهي  إلىالرئيسية الثالث التي تقرر معدل النمو السكاني  إحدىالمكونات

يعهم واالجتماعية للسكان. مثال تؤثر في هجرتهم وتوز ،واالقتصاديةمجال البنية الديمغرافية،  تؤثر في

تعقيدا من عاملي الوفيات والهجرة ودراستها  أكثروالوالدة عامل بيولوجي  الجغرافي واتجاه نمو سكانهم.

جاال رحبا للدراسات مجالها م أصبح. وقد وتذبذبهاأصعب من دراستهما. بسبب تعقد مؤشراتها وتنوعها 

. حيث تشكل آليات عمل الخصوبة السكانية والوفيات 1والسياسية الديمغرافيةواالقتصاديةاالجتماعية 

البنية السكانية في نشأتها وتطورها واستقرارها وتغيرها. حيث أن الخصوبة والوفيات هما  أساسوالهجرة 

 .مبنية السكانية وتغيرها في العالالرئيسيان لل المحددان

. 2وان كان للهجرة دور مهم على المدى القصير نسبيا في الدول ذات الحجم السكاني الصغير

الالزمة لوجوده وثقافته وأدائه لمهامه. كما تعمل مع الوفيات  اإلنسانيةوتمد الخصوبة المجتمع بالعناصر 

،والمحافظة على حياته وفعاليته. وهما أساس عمل المجتمع وتعويض عناصره اإلنسانيةعلى تجديد 

العمرية والجنسية  والبنيالمكونات السكانية األخرى وتغيرها ومنها: الحجم، والنمو، والتوزيع، 

وغيره....... وتشهدا  البنية السكانية خالل عملية التعويض المتواصل للسكان، مراحل تتراوح بين الركود 

 نحو التزايد والتضخم او نحو التناقص أو التوازن. والثبات والتغير فتميل بها

في وقتنا الحالي فدراسة الخصوبة تكتسي أهمية خاصة نتيجة للكثير من التغيرات االجتماعية  أما

تعكس تأثيراتها  أنلتي كان لزاما االجزائر، و شاهدتهاواالقتصادية والسياسية والحروب الداخلية التي 

فوجئ بها  إليتجاهها وتنوعها.ومنطلق الفكرة هو المالحظة الفجائية على تطور مستوى الخصوبة وا

الكثير من المفكرين والمختصين في علم االجتماع والديمغرافيا حيث الحظوا انخفاض في معدالت 

مستوياته في بداية  أعلىالخصوبة في دول المغرب العربي ، فيما كان معدل الخصوبة الكلي يسجل 

مرأة في الفترة ال/طفل 5.3 إلىطفل لكل امرأة لينخفض  6.5فارب معدل الخصوبة  السبعينياتففي المغرب

طفل  2.1) الديمغرافيدرجة اقترابه من معدل التعويض  إلى. مواصال تراجعه  19853-1890ما بين 

بالمغرب(. أما بالجزائر ففي بداية السبعينيات  2.5بتونس و  أمرآةطفل لكل  2.2) لى( ليصإلامرأةلكل 

                                         

1
 198. ص:1986السكان .دمشق. جامعة دمشق، األنصاري فاضل. جغرافيا  -

 .213.ص:1980األنصاري فاضل. مشكلة السكان: نموذج القطر العراقي )دمشق: منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي،  -2

 
3-Ali Kouaouci,(1992),famille, femme, contraception. Contribution à un sociologie de la famille 

algerienne,ALGER ,CENEAP.PNUAD,P279. 
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 أواخرفي  أمرآةطفل لكل  2.2حدود  إلىليتراجع  امرأةطفل لكل  8.11ن معدل الخصوبة يقدر بـ:كا

. والذي لفت انتباهها هو االرتفاع األمر. وهذا نتاج السياسة السكانية الغير علنية في بداية  التسعينات

ليصل سنة امرأة طفل لكل 3.03بـ  2014حيث قدر سنة  األخيرةالكبير لمعدل الخصوبة في السنوات 

محاولين من خالل هذا المبحث الوقوف على حركية هذا المؤشر عبر السنين مع  مرأة....... لكال2018

 .بعض المؤشرات التي لها عالقة به وكذا توزيعه عبر التراب الوطني

 إذاإالك ذال الن ينسىمن خالل هذا المبحث سنحاول دراسة مستويات الخصوبة في الجزائر، وال 

اليد المو القينا نظرة على مؤشرات لها عالقة وجودية بينها وبين معدل الخصوبة ومن بينها معدالت

لتركيبة اعلى  والخصوبة العامة ومعدالت الخصوبة الكلية والعمرية. لكن قبل كل هذا يجب علينا الوقوف

لجزائر للسكانية اللتركيبة الزمكانية   األشكالالسكانية للبلد والتي من خاللها تعطينا صورة عامة على 

وبة في الخص .ومن هنا يمكننا تحديد جميع المراحل والمستويات التي مرت بها جميع مؤشراتعبر السنين

عبر  ةالخصوبالتدحرج التي مر بها مؤشر  أشكالالجزائر. ونقصد بكلمة "مستويات الخصوبة" جميع 

ت فية ليسطرأ ذالك الن الظواهر الديمغراتبريرات لكل تغير  إعطاءالسنين من زيادة  ونقصان  مع 

 ية اوية او اجتماعوانما تتأثر بمجموعة من السلوكيات سواء كانت اقتصادية او سياس اعتباطية

 ثقافية....الخ.

 التركيب السكاني: -02

مثل :  أخرىحيث بواسطته يمكننا معرفة معدالت  .الظواهر الديمغرافية الي مجتمع أهميعتبر من 

ونسبة كبار السن وصغاره ونسبة الجنس لهذا المجتمع. ويتشكل التركيب السكاني نتيجة  الةاإلعمعدل 

كما يعتبر  .الوفيات( وكذا عامل الهجرة -اليدعوامل الزيادة الطبيعية المؤثرة في النمو السكاني )المو

 .2الخصائص االجتماعية واالقتصادية لهذا لمجتمع إلىباإلضافةانعكاسا لمستويات الخصوبة 

ة عيبة النووالتركيحسب العمر،  أيالتركيبة العمريةوهما:  إالوالتركيبة السكانية لها شطرين 

 .     والتي تعني توزيع السكان حسب الجنس

 

 

                                         

1-Neegadi Gourari, La fécondité en Algérie : niveaux, tendances, facteures.Pais,EPHE,1975.p43. 
محمد عبد الوهاب حسين يعقوب. العوامل االجتماعية واالقتصادية المؤثرة في خصوبة المرأة في مدينة رام هللا. مذكرة لنيل شهادة  -2

 .85.ص:2003الماجستير
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 : نوعيالتركيب ال 2-1

جة لكال الجنسين في ذالك المنتي أهمية كبيرة في أي مجتمع حيث يبين حجم القوة نوعللتركيب ال

. ويقاس التركيب 1، خاصة المجتمعات التي دخلت فيها المرأة كمتغير منتج إلى جانب الرجلالمجتمع

 النوعي للسكان بما يسمى نسبة الجنس وهي نسبة عدد الذكور من عدد اإلناث.

ز بين الجنسين تدخل بعض العوامل التي تؤدي إلى التماي السيد عبد العاطي السيدولقد صنف 

 :2نذكر منها

 بشكل  تفوق تمايز المعدل النوعي بين المواليد. فالمعروف أن معدل المواليد بين الذكور

 عام معدل المواليد لإلناث كظاهرة طبيعية.

 سن ات التمايز المعدل النوعي بين الوفيات.ذالك أن معدل الوفيات بين الذكور لكل فئ

 .اإلناثليد الموتى تفوق معدل الوفيات عند المختلفة وخاصة لدى الرضع والموا

  معدالت الهجرة  3ما يعرف باسم الهجرة االنتقائية أيتمايز معدالت الهجرة بين الجنسين.

 .اإلناثعند الذكور تفوق عادة معدالتها عند 

للتباين النوعي من خالل ما يسمى  المنوطلناحية الديمغرافية يمكننا قياس هذه الخصائص امن  أما

ويحسب عادة بعدد الذكور  "" معدل الذكورة"" او ""  المعدل الجنسياو ""  المعدل النوعي""ــ: "" بـ

 ارتقتة الطبيعية . فان قلت او في الحالأمرآةذكر/  105-90 صر هذه النسبة ما بين.وتنحامرأة 100لكل 

 4األسبابفالتركيبة السكانية في حالة غير طبيعية تستلزم معرفة 

سنة  إلىم 1966وانطالقا من أول تعداد عرفته الجزائر المستقلة سنة (01الشكل رقم: )إلىبالنظر 

إلىتعداد  1966هذا المعدل قد عرف محلتين : مرحلة الزيادة المستمرة وتبدأمن تعداد  إننجد  2017

وهو فارق معتبر.  .نقطة503بفارق  أيامرأةذكر //102ذكر/امرأة لتبلغ  96.9من بداية قاربت  1987

وهذا نظرا لتقارب المعدالت 2008غاية  إلى1987الستقرار تبدأ من تعداد اوالمرحلة الثانية وهي مرحلة 

                                         

 .21.ص:1998أبو خالد ماهر .التركيب السكاني وخصائص السكان في مدينة نابلس ، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية . -1
 .177-176.ص:2000السيد عبد العاطي السد: علم االجتماع السكان ، دار المعرفة الجامعية. االسكندرية .مصر.  -2
او االصطفائية: وهي نوع من الهجرة حيث لبلد المضيف يختار وينتقي مهاجريه. أنها وسيلة تهدف إلى لصالح جلب العمال  الهجرة االنتقائية -3

 بلد المضيف.المهرة الذين يمكن لهم أن يضيفوا قيمة إضافية لحالة البلد االقتصادية . وصد المهاجرين الذين هدفهم استغالل النظام االجتماعي في ال
دار الكندي  –دراسة في أدب السكان. ديمغرافيا الوطن العربي . الطبعة األولى –بد العلي،والمؤمني، محمد احمد عقلة .جغرافيا السكان إسحاق ع -4

 .242. األردن .ص: 2000للنشر.
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 102لسكان الجزائر منذ ذالك الحين عند  بفارق ضئيل حيث استقر على العموم المعدل النوعي إال

 العوامل التالية : إلىوهذا راجع  امرأةذكر/

 شكل كور بنوعي في معدالت المواليد حيث نفوق معدل المواليد لدى الذطبيعة التمايز ال

 طبيعي عن معدالت المواليد لدى اإلناث.

  ن كبر ما معدل الوفيات لدى الذكور إنتحسين التمايز النوعي في معدالتالوفيات ذالك

 .اإلناث

  التحسن العمر الوسطي لك إلىأدىمما  األخيرةتحسن المستوى المعيشيفي السنوات 

 عماراألخاصة في واإلناثما بدد الفارق العمري بين الذكور  خاصة الذكور وهوالجنسين 

 األعمار لكلى الجنسين ومختلف كبيرفي معدالت الوفيات  تأثيروللمستوى المعيشي ، الكبرى

 .سلبا

  ا في تضييق التباين الجنسي لهذ عامل رئيسي وهو كذالكانخفاض معدالت الخصوبة

 المؤشر.

 

 .2008, 1998, 1987, 1977, 1966المصدر : الديوان الوطني لإلحصاء. لتعداد العام للسكان 

 التركيب العمري: 2-2
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 القتصاديالنشاط التي من خاللها يمكننا فهم النمو السكاني واتجاهه ويرتبط با اآللياتيعدمن أهم 

 ب العمريالتركي المجتمع ، ودراسة أفرادبقية  إعالةع على عاتق كل فئة من عبء وتحديد الفئات ، وما يق

خاصة دقةب عماراألتكون غير دقيقة نظرا للخطأ في ذكر األحيانيعتمد على بيانات السن ولكن في كثير من 

 رية كبرىئات عمف إلىعادة مانلجأ  التعداد . ولتصنيف السكان عمريا إجراءمن قبل النساء والمسنين  عند 

 من جملة السكان وتشمل هذه الفئات: أوعريضة ممثلةفي نسب مؤوية

 

 (:14-0) صغار السن

د ننا تحديا يمك. فمن خاللهوهي قاعدة الهرم السكاني وهي التي تتأثر مباشرة بالمواليد والوفيات 

 -بة هرمة تركي مأتركيبة شابة  أهي: مستوى واتجاه الخصوبة في أي بلد ما وكذا طبيعة التركيبة السكانية

ة المتقدم الدولها في المجتمعات التي بها خصوبة مرتفعة عريضة مقارنة بلذا نجد -ارتفاع نسبة المسنين

 التي بها خصوبة منخفضة.

نية وقد يبة سكاتمثل مستقبلكل تركأنهاإالفئة معالة كما يعبر عنها االقتصاديين  أنهاومن الرغم 

 آنذاكمعنى هذا تركيبة فتية  %58.57 إلى 1977-1966 تعدادي بين مابلغت في الجزائر 

 :45-15من  الفئة الشغيلة  -أ

مهم في خصوبة السكان  تأثيرنمو السكان لما لها من  وتسهم فيالمجتمع  المنتجة فيوهي الفئة 

ففي .هجرة وحركة األكثربعامل الوفاة. وكذا  تأثرااألقلتعتبر الفئة الخصبة . وفي حالة االستقرار  ألنها

 %56الى  1966سنة  35%(  فمن نسبة قدرت بـ 14-0تطورها اتخذت مسارا عكسي للفئة األولى  )

وهي من مجموع السكان هي فئة نشطة  %50من  أكثرحيث أن  نقطة . 21أي ارتقاء بفارق ـ  2008سنة 

ظروف المعيشية في حالة من أجل تحسين الوهي فرصة اقتصادية تنموية  1ما تسمى بالهبة الديمغرافية

 .االستغالل الجيد لها

 

 

 : فأكثر65كبار السن  -ج

                                         

كبر نسبة وهذا سبب التحول هي تحول المجتمع دو  الغالبية من صغار السن والبالغين إلى مجتمع يشكل فيه السكان في سن العمل واإلنتاج األ -1

 1الديمغرافي نتيجة انخفاض معدل لخصوبة في فترة ما 
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لناحية من ا وهي فئة تعكس ظروف الخصوبة والوفيات في مجتمع ما من الناحية الديمغرافية . أما

 يدبة الموالنسها قتصادية فهي تعكس الظروف االجتماعية واالقتصادية . فالمجتمعات المتخلفة ترتفع فياال

. سنة  65عن  أعمارهمالصحية وبالتالي يقل عدد السكان الذين تزيد  األحوالنتيجة تردي والوفيات 

ا بين ( فان هذه الفئة حافظت على استقرارها المنخفض حيث تأرجحت نسبها م02وحسب الشكل رقم )

 عكس باقي فئات المجتمع. تأثروال  تأثيرنها فئة مستقلة ال أما يعني  %7و  6%

 .جزائر حسب الفئات العمرية الكبرىبنية سكان ال(: 02)المنحنى رقم 

 
 2008, 1998, 1987, 1977, 1966*المصدر : الديوان الوطني لإلحصاء. لتعداد العام للسكان 

 

 

 

 

 متوسط أعمار سكان الجزائر: -3

كيبة سكانية فتية مثل . أما بالنسبة للدول ذات ترسنة 26لسكان العالم بـ: الوسيط'' يقدر حاليا العمر 

 ة. ''  سن 41رة فهو لهذه األخي الوسيطسنة أما المجتمعات الشائخة مثل اليابان فالعمر  15اليمن فيقدر بـ: 

 : الوسيط العمر 3-1

0

10

20

30

40

50

60

 RGPH1966
 RGPH1977

  RGPH1987
 RGPH1998

RGPH2008

6.7
5.8

5.7
6.6

7

35.9 36 39.2
45.1

56.6

57.4 58.2
55

48.3

38.7

60 ans et plus 15-59 00-14



 الخصوبة في الجزائر: مستوياتها، توزيعها، اتجاهها            الفصل الرابع                         
 

51 
 

 ه القيمةف بأنمقياس من مقاييس النزعة المركزية والذي يأخذ بعين االعتبار رتبة القيم ويعر هو

% 50قل منه و % من عدد القيم للتوزيع أ50. أي هاالتي يقل عنها نصف عدد القيم والنص األخر يزيد عن

 األخرى أقل منها.

ا معين مجتمع ة السكانية ألي مأما في علم السكان تستعمل هذا المؤشر ليوضح لنا طبيعة التركيب

ن ا إذا كاخة أمإذا كان فتي أم شائخ. فإذا كان المؤشر يتزايد فمعنى هذا أن المجتمع يتجه نحو الشيخو

مختلف الي لالعكس فمعنى ذالك أن المجتمع فتي. ففي الجزائر مثال وكما هو موضح لنا في الجدول الت

 الستقاللامنذ  دات السكانية الخمس التي شاهدتها الجزائراألعمار الوسيطة لسكان الجزائر خالل التعدا

سبة للذكور بالن الوسيطكان هناك فارق بين الجنسين حيث كان العمر  1966حسب الجنس أنه خالل تعداد 

ن مجموع سنة ع 01سنوات عن الذكور و 03سنة أي فارق  17سنة أما اإلناث فكان يقدر بـ: 14يساوي 

 1987عدادي ت. أما عند 1977اإلناث وتضاف تلك السنة إلى الذكور عند تعداد السكان لتتقص بسنة عند 

عداد سنة على عكس ت 17نجد أن هناك تساوي بين الجنسين في متوسط العمر حيث وصل إلى  1998و 

 سنة لإلناث ومجموع السكان. 25سنة بالنسبة للذكور و 24حيث ارتقي إلى  2008

 

 متوسط العمر: 3-2

احي اس من مقاييس النزعة المركزية وهو األكثر استخداما وشيوعا من النوهو كذالك مقي

 التطبيقية ويعرف بمجموع القيم على عددها.

 22و  21 كانت تتراوح ما بين 1987متوسط أعمار الجزائريين منذ االستقالل إلى غاية تعداد 

يدا كبيرا عند إلناث ليعرف تزاسنة ل 25سنة للذكور و  24حيث بلغ  1998سنة ليرتفع بسنتين عند تعداد 

رى وتزايد سنة لكلى الجنسين وهذا راجع إلى تناقص أعداد الفئات الصغ 28حيث وصل إلى  2008تعداد 

 في أعداد الفئات الشابة والمسنين في السنين األخيرة.
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source: ONS,RGPH;1966;1977;1987;1998;2008 

 

 

 :(𝐄𝐱) الحياةأمل  -4

لك ر لنا ذا, يظهالحياة هو من أهم مقاييس التنمية البشرية لما له من داللة على تطور بلد ما أمل

ع معدل غ أسربمقارنة أمل الحياة بالدول المتقدمة جاء ذالك بعد تطور استغرق مدة طويلة جدا حيث بل

ا المؤشر في هذسنوات. وهذا عكس الدول النامية أين عرفت تطورا سريعا  10أشهر خالل  06زيادة هو 

نذ سنة لجزائر ماة في بعد الحرب العالمية الثانية والجدول التالي ومنحناه البياني يبن لنا تطور أمل الحيا

 لكال الجنسين. 2009إلى غاية  1965

 ية اليوملى غاإوعلى العموم يمكننا القول بان أمل الحياة في الجزائر عرف تحسنا منذ االستقالل 

ا هي ممطروح: وهنا السؤال ال أشكالت أمامه عدة عقبات لذا كان تطوره يحمل عدة  لكن هذا التحسن كان

سنوات ين البهاته األشكال؟ ومتى كان ذالك؟ وكيف تفسر؟ ولإلجابة على هاته األسئلة قمنا بمقارنات 

 وات ومتوسط معدل الزيادة السنوي.والجنسين وحساب ربح السن

 .2009-1965في الجزائر حسب الجنس من : تطور أمد الحياة (04) المنحنى رقم
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Source: Hamza Chérif A; Population et besoins essentiels en Algérie à l'horison 2038 

عدة  يمكن أن نقوم بمجموعة من المقارنات على 02( الملحق 04) الجدولمعطيات فمن خالل 

 –ناث ور واإلالذك –مستويات إلعطاء قراءة صحيحة لهذا التطور حيث يمكننا أن نقارن ما بين  الجنسين 

تلف التعدادات سنوات( وبين مخ 10في مختلف السنين وكذالك بين تطور مستوياته والمقارنة بين العقود )

 ـ:بعطي لهذا التطور كامل حقه من التفسير وبهذا يمكننا البدء التي عرفتها الجزائر لكي ن

 مقارنة بين الجنسين في تطور أمد الحياة: 04-1

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

ناث عند الذكور وفي جميع األعمار اإلنسان البدوي الرحال. كان توقع الحياة عند اإلنسان يتميز بتفوق اإل

والنشاط وغير ذالك من األسباب. ففي الجزائر يظهر لنا ذالك منذ  الفزيولوجيةوهذا راجع إلى الطبيعة 

 51.12سنة. أما اإلناث  51.7كان توقع الحياة عند الوالدة عد الذكور  1965سنوات االستقالل. ففي سنة 

حيث  1979'' ليرتفع هذا الفارق ما بين الجنسين سنة 0.5سين '' سنة حيث كان الفارق جد ضئيل بين الجن

لكن نحون النقصان  1987ليبقى الفارق أكثر من سنة إلى غاية  1982سنة  2.87سنة ثم  1.19وصل إلى 

وهذه من ثمار التنمية التي عولت عليها سلطات ما بعد االستقالل للنهوض  1990سنة  0.66إلى غاية 

. أما ما حدث بداية من منصف سنوات الثمانينات هو األزمة االقتصادية التي جاء بها بالدولة الجزائرية

ا المديونية ما زاد الفارق بين الجنسين إلى أكثر من سنتين ليصل إلى أعلى هتدني سعر البترول وبعد

سنة أما اإلناث  66.8حيث قدر أمل الحياة عند الذكور بـ:  سنوات 3.9بفارق قدر بـ:  1991ذروته سنة 

سنة  2.4إلى  1998سنوات أي سنة  07سنة وهذا ما يفسر بارتفاع الوفيات عند الذكور وليقل بعد  70.7

ويسر ذال إلى االستقرار وتحسن  2008سنوات إلى غاية  02سنة حتى  1.5ليبقى يتراوح ما بين 

ة وانخفاض الخصوبة مما قلص من حجم وفيات األمهات حيث وصل معدل الظروف المعيشية لدى المرأ
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. هذا على مستوى 2006للمرأة سنة /طفل 2.27للمرأة إلى /طفل 7.40( من ISFالخصوبة لدى المرأة )

أما على مستوى ربح السنين بينهما فنجد أن الذكور قد حققوا ربح سنين ما بين . الفارق بين الجنسين

سنة أي بفارق سنتين بين الجنسين في  25.13سنة أما اإلناث فهو  23.55 ـيقدر ب 2009إلى غاية  1965

 الربح.

 العقود: المقارنة ما بين 04-2

سنوي دة العندما قمنا بحساب معدل الزيادة السنوي لكل عشرية اتضح لنا أن متوسط معدل الزيا

قبة كل ح ف الظروف المعيشية بينفي أمل الحياة يختلف من عشرينية إلى أخرى وهذا راجع إلى اختال

نوعية التي %  وهذا راجع إلى القفزة ال75زمنية حيث سجلنا أكبر نسبة في سنوات الثمانينات بنسبة 

إلى ثمار  سنة ويمكننا أن نرجع ذالك 66سنة إلى 58من  1989-1981أمل الحياة ما بين سنتي  أحدثها

اية قص إلى غيتنا السبعينات.ليبقى هذا المتوسط السنوي التنمية التي انتهجتها السلطات الجزائرية سنوات

ث وصل ة  حي% في السنوات األخير وهذا راجع إلى اقترابه من حدوده القصوى أو المستويات العالمي30

 سنة. 75إلى  2009سنة 

 

 

 

 :تطور الهرم السكاني في الجزائر -05

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

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

لعالية العمر والنوع ويسمى بالهرم ألنه الصورة الكالسيكية للمجتمع ذي الخصوبة العالية والوفيات ا

30.550.975.05

29.5

متوسط معدل الزيادة السنوي ألمل الحياة في الجزائر (: 05)المنحنى رقم 
2009-1970ما بين 
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ويمتاز الهرم السكاني بقاعدة عريضة بسبب العدد الكبير من المواليد وتنحدر انحدارا تدريجيا إلى األعلى. 

""1 

 عن بؤالتنالهرم السكاني هو عبارة عن صورة فوتوغرافية ألي مجتمع ما فمن خالله تستطيع 

رائح انه يجمع مختلف شمجوعة المؤشرات الديمغرافية كيف كانت وكيف أصبحت وكيف ستكون. بحيث 

ئخ اب أم شاشجتمع المجتمع بأعمارهم وأجناسهم. فهو يلخص لنا حالة السكانية التي يتواجد عليها أن كان م

 مجتمع متجدد أم غير ذالك ذكوري أم أنثوي......الخ .

سنة  تقاللواألشكال التالية توضح مختلف األهرامات السكانية التي عرفتها الجزائر منذ االس

 عداد السكاني العام. الت

 

 

 

 

 األهرام السكانية للتعداد السكانية  الخمس للجزائر: (06)الشكل رقم 

                                         

  60, ص:2فوزي عيد سهاونة. جغرافيا السكان, دار وائل للنشر, عمان, ط -1
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 .35عدد خاص , الجزائر . 02-62المصدر: الديوان الوطني لإلحصاء: مجموعات احصائية من 

Données statistiques; Démographie algerienne N277;2004 P3. 2007N37;P21 

 

من  عمرية وهذامجتمعا شابا في تركيبته ال –بكل المقاييس الديمغرافية  –المجتمع الجزائري يعد 

, 1966 تعداد)مجرد إطاللة بسيطة على ميع مختلف األشكال الهرمية لمختلف تعدادات ما تعد االستقالل 

 سنة. 15% من سكانه يقل عن 45( وهذا ألن نحو أكثر من 2008, 1998, 1987, 1977

ناك بعض االختالفات تظهر لنا من تعداد إلى تعداد خاصة على مستوى القاعدة وهذا راجع إال ه

إلى تحكم بعض الظروف التي مرت بها الجزائر منذ االستقالل إلى يومنا هذا في التغيرات التي طرأت 

سنجد أن  1966على مستوى كال من معدالت المواليد والوفيات. فلو ألقينا نظرة على الهرم السكاني لسنة 

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

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

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

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

على مستوى العدد , أما على مستوى النوع فنرى أن هناك فارق جد قليل ما بين الجنسين إذ لم نقل أنهما 
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ث وهذا نظرا إلى فقدان الكثير من الذكور في الحرب كادا أن يتساويا في النسب بين الذكور واإلنا

 التحريرية مما خلف زيادة كبيرة في عدد األرامل.

رم وهذا راجع فشكله بدأ يقترب أكثر من الشكل الطبيعي لله 1977أما الهرم السكاني لتعداد سنة 

 1965 سنة‰ 171إلى االستقرار بالدرجة األولى وانخفاض معدالت الوفيات خاصة وفيات الرضع فمن 

ن طرف منقطة لمدة عشرة سنوات وهذه من ثمار الجهود المبذولة  30أي بفارق  1977سنة ‰ 147إلى 

ي سنة هود فسلطات ما بعد االستقالل من اجل النهوض بالتنمية من كل الجوانب. لتظهر نتائج تلك الج

عدل ممختلفة حيث بقي حيث استمرت الوفيات في التناقص ومعها كذالك المواليد ولو بنسب  1987

أما ‰. 34.60 المواليد مرتفعا نوعا مقارنة بمعدل المواليد في العالم حيث كان في هاته السنة يساوي

هاته  صل فيمظاهر التنمية فتظهر لنا في التناقص الحاد في معدل الوفيات  خاصة وفيات الرضع حيث و

 ‰.64السنة إلى 

السكان  نحن ملزمون بالتذكير بالظروف التي عاشهاف 1998وقبل أن نصف الهرم السكاني لسنة 

ك ج ذالالجزائري قبل هاته السنوات من اضطرابات سياسية قضت على كل ما بني من قبل فكانت نتائ

قص عدد ( وهو ما يفسر بتنا5ans-0فئة )العلى شكل الهرم حيث تقلصت مساحة القاعدة والتي تمثل 

سبة اصة بالنخفيات لتزايد نسبة البطالة وكذالك وارتفاع معدل الو المواليد بسبب تناقص نسبة الزواج نظرا

 .ذالك ر بعدللفئة الشابة حيث قضت االضطرابات على أكثر من مليوني شخص.لتنزل علينا نعمة االستقرا

لك بخلق ن وذافباالستقرار يمكننا الحديث عن التنمية وبعدها بدأت الظروف المعيشية للجزائريين تتحس

ي سبي فجديدة وبناء السكنات للقضاء على أزمة السكن وتجلى لنا ذالك في الرجوع الن مناصب شغل

 .2008مساحة قاعدة الهرم السكاني لسنة 

 الخصوبة: معدالت -06

 :TGFGمعدل الخصوبة الجمالي 06-1

ي تتراوح في التركيبة السكانية نفسها من اللوات امرأة 1000لكل األحياءوهو عدد المواليد 

 قة التالية:خالل فترة زمنية محدودة ويقاس عن طريق العال اإلنجابسن  في أي(49-15ما بين ) أعمارهن

𝐓𝐆𝐅𝐆 =
𝐍𝐱

𝐧𝐅𝐱(𝟏𝟓 − 𝟒𝟗)
∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎 

Nx : في السنة. األحياءعدد المواليد 
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nFx(15-49) : ة.هذا من الناحية التطبيقي.اإلنجاب في منتصف السنةعدد النساء في سن 

 تعداد بعد االستقالل سنة أولعند ‰255:قد بلغلجزائر عبر التعدادات فياتطوره أما

تجاه اال نفس مواصال في ‰234.1حيث بلغ  1977بعده مسلك االنحدار بداية من تعداد ليسلك.1966

طفوا يمن هذه النقطة غير مساره وبدأ  لكن.‰75.3 إلىحيث وصل  2001سنة  األدنىلغ الحد بحتى 

 إلىجوع وبالرهذا المؤشر بعين النقد  إلى.لكن لو نظرنا  ‰81.5 إلى 2008نحو الزيادة ليصل سنة 

اء س كل النسلي انه لكن في الواقع نجداإلنجاببعين االعتبار كل النساءفي سن  يأخذتعريفه فان هذا المؤشر 

لعقيمات اسن منهن يهذا العند النساء فاإلنجابفعليا. من الناحية البيولوجية نجد تفاوتا في  أنجبنفي هذا السن 

 لمختلفات في سن القدرة غلى الحمل.والغير متزوجات ا

 

 2008-1998-1987-1977-1966الديوان الوطني لالحصائيات  تعداد المصدر :

 :XTGFG)معدل الخصوبة العام حسب السن(العمريةالخصوبة  06-2

ي من النساء اللواتصص المواليد لكل فئة عمرية خي حيث سالفةدقة من  أكثروهومؤشر  

ي ضح فو موما ه ساء لكل فئة عمرية وهذاعدد المواليد في مختلف الفئات العمرية غلى عدد الن أيأنجبنها

 الصيغة الحسابية التالية:

𝐓𝐆𝐅𝐆𝐱 =
𝐍𝐱 (𝟏𝟓 − 𝟒𝟗)

𝐧𝐅𝐱(𝟏𝟓 − 𝟒𝟗)
∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎 

Nx(15-49) في السنة. األحياء: عدد المواليد 
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nFx(15-49) :ة.عدد النساء في سن اإلنجاب في منتصف السنة.هذا من الناحية التطبيقي 

 

 2008-1998-1987-1977-1966المصدر :الديوان الوطني لالحصائيات  تعداد 

دنا فوارق لوج.تعداد بتعداد ،بفئة فئةهذا المؤشر  لتطورومن تتبعنا  (08الشكل رقم )من خالل

عدل بلغ هذا الم .1977عند تعداد  (19-15) اإلنجابفي  األولىفمثال الفئة العمرية  .كبيرة في مستوياته

 من 29-30عند الفئة ‰341.3 لىحيث وصإل األخرىليتضاعف عند باقي الفئات العمرية  97.02‰

 45-49لفئة الزيادة سن المرأة حيت وصل عند  ليتناقص في باقي الفئات وهو أمر طبيعي وهذانفس السنة

نفس  مواصل في التناقص في‰32قدر ب: 15-19 األولىففي الفئة  1987عند تعداد  أما.‰17.3 إلى

رية فقد وصل في باقي الفئات العم أما.‰9.3 إلى 2008حيث وصل عند تعداد  عبر السنينالفئة العمرية 

 45-49ة عند الفئ نقطة بدايته إلىغاية وصوله  إلىمواصال في مساره  30-34عند الفئة ‰148.5 إلى

 .‰8حيث بلغ 

ئات لمعدالت الخصوبة في الففنالحظ رجوع الزيادة  2014-2008 األخيرةفي السنوات  أما

العمرية فئات ثم تبدأ في التراجع النسبي بداية من ال(25-29()20-24()15-19) األولىالعمرية الثالث 

 التي تليها.

 

 :)مؤشر الخصوبة الكلي( المؤشر التركيبي للخصوبة 06-3

 أي.اباإلنجى قدرتها عللمرأة الواحد طول فترة تنجبهم ا أنالمواليد الذين يمكن هو متوسط عدد  

 .سنوات 05لكل فئة عمرية في طولها الواحدة  ةبالمرأمجموع معدالت الخصوبة الخاصة 
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 إلىتعبيرا عن مستوى الخصوبة من معدل المواليد الخام، وال يحتاج  أقوىهذا المؤشر  أن

عند مقارنته بين مجموعات تختلف في تصحيح التركيب العمري للمجموعة كما يحتاجه المعدل الخام 

بحوالي طفلين هو المعدل الالزم لثبات نمو  أيطفل لكل امرأة 2.1معدل  أن. والمفروضتركيبتها العمرية

 1.قل عن ذالك نقض عدد السكان اناد عن ذالك زاد عدد السكان و.فان زانالسك

تدرج اض مهي في انخف وأالن.ففي الدول النامية معدالت الخصوبة من أعلى المعدالت في العالم

رأة. طفل لكل ام 8.36حوالي  1970سنة  في الجزائرللخصوبة حيث بلغ المؤشر التركيبي  ،ومستمر

لظروف تحسن اوهذا نظرا ل .امرأةطفل لكل  3.14حيث بلغ .1966سنة  %50بمعدل  متراجعا

من  ع نوعملمسار ابعدها يستمر هذا المؤشر في نفس .صحية في هاته الحقبةاالقتصادية والمعيشية وال

حيث وصل .دةمسار االرتقاء نحو الزيا اخذبعدها.2006غاية  إلىعند معدل طفلين لكالمرأة االستقرار 

رحلة عابر نظرا للم بظرف ختصونوهو ما فسره الم .2014لكل امرأ حتى غاية سنة  طفل 3.03 إلى

فاض في انخ لىأدىإما  وتحسن المستويين المعيشي والصحي  ،التاريخية التي عرفتها الجزائر من استقرار

 .معدالت الوفيات

 

 اتجاه الخصوبة في الجزائر -7

 :التحول الديمغرافي 7-1

في القرن السادس قبل الميالد. للسكان .جدلية قائمة منذ الحضارة الصينية القديمة  األمثلالحجم 

الكتابات التاريخية في تلك الفترة كانت  إنمن الرغم  تبلورت معالمها في الفكر الصيني "كنفوسيوش

                                         

 .176ص: 1988عمران عبد الرحيم: سكان العالم العربي حاضرا ومستقبال, صندوق االمم المتحدة لألنشطة السكانية. نيويورك. -1
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 بأفالطونعبر التاريخ مرورا  واآلراء.لتتواصل النقاشات منه علمي  أكثرتأمليذات طابع أفكارا

نحو ممكن وهذا  أفضل. كل هذا يصب في أمل تحقيق رفاهية وامن المواطن على ( ق.م 347–ق.م427)

في زيادة عدد  رأوا. حيث الذين سبقوه تنظيرعكستنظيره. الن الفكر الروماني حسب الظرف المعاش

وهذا من  هيةنترفاهية نظرا للظرف السائد الذي عايشوه والمتمثل في الحروب المتواصلة والالمالسكان 

امتداد رقعة الدولة وتوسيع مستعمراتها.ليتواصل الجدل  أخرىومن جهة  ،اجل الدفاع والحماية من جهة

والمالتيسيون الجدد بآراء  ن ظهر المالتسيونأ إلى.م20سع عشر وبداية القرن العشرين تاغاية القرن ال إلى

رصيد بيانات للحركة السكانية بلدان معتمدين  ارب ومناهج علمية بعيدين عن المنهج الفلسفيعلمية عن تج

 التحول الديمغرافي"" تسمى جدلية  أخرىظهر جدلية  األساسومجتمعات مختلفة من العالم وعلى هذا 

."" 

 مفهوم نظرية التحول الديمغرافي 7-2

نظام حديث متزن  إلىالمرور من نظام تقليدي متزن ديمغرافي ذات وفيات وخصوبة مرتفعة  إن

 1.منخفضة وخصوبةرافي ذات وفيات ديمغ

بفعل  حيوياانه خالل االنتقالية يعرف السكان نمو إلىالقاعدة العامة لالنتقالية الديمغرافية تشير 

بين بداية  لالفاص. وتبقى مسألة التغير مرتبطة بالوقت انخفاض الوفيات الذي يسبق انخفاض الوالدات

اسة النماذج هي " دراسة المدة ر. ودوبداية انخفاض الوالدات وكذا وتيرة االنخفاض انخفاض الوفيات

، والذروة القصوى  وقصيرةطويلة تتيح عنها انتقاليات  إذالتي يستغرقها الفرق ما بين الوفيات والوالدات 

رتفعة ينتج عنها انتقاليات م %3من  إلىأكثرسنويا  %1لتزايد السكان والذي يتراوح من اقل من 

 2."ومنخفضة

 مراحل التحول الديمغرافي  7-3

ر مختلف الحقب برة عيا التاريخية تقدير سكان  المعموللديمغرافهيالتي سمحت  يثةالتقنيات الحد

 2الى1من عد الوثبة السكانية باوهذ.القرن العشرين دايةبعة النمو الديمغرافي السريع من بومتا ،الزمنية

 تدالحيث عرفت مع نتيجة التغير في المعدالت الحيوية للسكان 1925-1810مليار نسمة ما ين 

عالية جدا  أرقامهاكانت  إنمستويات متدنية جدا بعد إلىبعدها  عهامة لتتراجة والوفيات تغيرات بلخصوا

والمعيشي  هذا االنخفاض بشكل كبير بالثورة الصناعية وما تبعها من تحسن في الميدان الصحي طوارتب

                                         

1- Sauvy Alfred, théorie générale de la population. Paris,1966.p280. 
2 ‘’Les transitions démographiques’’ population et sociétés N 207.Nov1986. 
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ثالث  إلىنلخص مراحل االنتقال الديمغرافي  إن. ويمكننا ةواالجتماعينتيجة للتنمية االقتصادية 

 مراحل وهي: ربعةمراحأل

مرتفعة في المواليد عرفت عند المجتمع ما قبل الصناعي وتميزت بمعدالت  :األولىالمرحلة  -أ

تعويض ارتفاع المواليد مبرره التخطيط العائلي  بوهذا لغيا 1‰40وغير متحكم فيها حوالي  والوفيات

مال اقتصادي  األطفالرأسر بحيث يعت األسرةوكذا المساهمة في اقتصاد سنوات  10-5من  األطفالوفيات 

المعدية مثل  األمراضالوفيات ارتفاعها س كثرة  أما.  التامين في مرحلة الشيخوخة أشكالوشكل من 

ساهما  ناللذاوقلة المياه الصالحة للشر وانعدام النظافة بالمجاعات والحروالطاعون والحمى القرمزية وكذا 

 .التيفودواإلسهالفي ظهور الكوليرا، 

و ل النم:تراجعت معدالت الوفيات وقيت المواليد مرتفعة ما زاد في معدالمرحلة الثانية -ب

في  سينحوالتحالتلقييرة في معدالت الصحة العمومية كاستعمال بالتحسينات الك إلىبيعي وهذا راجع الط

 .لألمهاتوكذا الصرف الصحي مع ترقية الوضع االجتماعي  إمداداتالمياه

ة مراريوتميزت هاته المرحلة است تعرف هذه المرحلة بمرحلة التوازنالمرحلة الثالثة:-ت

 ينيتقلص الفارق ما بين المعدلالوفيات في االنخفاض مع تراجع في معدالت المواليد وذالك 

العدد  بإنجابفي المناطق الريفية أنهم غير ملزمون  اآلباءوعي  إلى"انخفاض المواليد مرده 

الزراعية  اآلالتللمساعدة في االحتجاجات ولضمان شيخوخة مريحة، ارتفاع استخدام  األطفالالكبير من 

كذا زيادة التحضر غير من القيم المفروضة "،2في الريف ةاليد العاملإلىالذي قلل من الحاجة والصناعية 

العائلة  إعالةأبناءفي المجتمع الريفي، المعيشية والحضرية ورفعت من تكلفة األطفالعلى الخصوبة وقيمة 

 ومعرفة كيفية استعمالها. النووية.تحسن ظروف المرأة وانتشار الواسع لموانع الحمل

رتفعة ويات مفي مست توازنفيها الوفيات والمواليد في المرحلة الثالثة عرفتالمرحلة الرابعة:-ث

و ل النمسها حيث كان التوازن في مستويات ضعيفة مع استقرار معدعك جاءتبينما المرحلة الرابعة 

 يا.وبريطان األمريكيةوهو حال المجتمعات السكانية في اليابان والواليات المتحدة  الطبيعي

 مراحل التحول الديمغرافي(: 10الشكل رقم )

                                         

1.neuve-la-,problème de transition démographique,tom1.CABAY.Louvin Tabutin.D -  
2demographic trasition’’www.uwmc.uwc.edu/geography/demotrans/demodef.htm Montgomery K « -  
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 التحول الديمغرافي في الجزائر: -8

 :1970-1901األولىالمرحلة 8-1

سبب هذا بووهما المواليد والوفيات  بارتفاع قطبا الزيادة الطبيعية أال هذه المرحلة تتميز

 لىإارتفاع الوفيات خاصة وفيات الرضع قد تصل  إلىوالتي تؤدي والمجاعات  األوبئةواإلمراض

لقرن انخفاض في معدل النمو. والجزائر مرت بهذه المرحلة في بداية ا ذالكما يترتب عن  300‰

 إلىأعلىالوفيات وصلت  أما‰50 إلىفي سنوات الستينيات  المواليد  وصل معدلالعشرين حيث 

لصحية ليتراجع  وهذا بسبب تدهور الحالة ا‰43.1بنسبة  1945-1941مستوياتها ف الفترة ما بين 

 .مرحلةهاته ال ئا فيلمعيشية للسكان مع افتقاد كلي لوسائل تنظيم النسل. نتيجة لهذا كان معدل النمو بطيوا

 

 :1985-1971المرحلة االنتقالية 8-2

تتسع الفجوة ما بين المواليد الوفيات وهذا بسبب تراجع الوفيات وبقاء معدل  المرحلةفي هاته 

وصف باالنفجار السكاني وهذا بسبب تحسن الظروف المواليد مرتفعا ما ينتج عنه نمو مميز للسكان 

 أعلى 1970المعيشية والصحية للسكان وكذا االستقرار السياسي ففي هاته المرحلة سجلت الجزائر سنة 

في  ‰10.45ن وصل أ رهباإلىمعدل الوفيات قد تراجع تراجعا  أما‰50.16 إلىمواليد وصل معدل 

المراحل االولى من التحول الديمغرافي في الجزائر(: 11)الشكل رقم 

TBN ‰ TBM ‰

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Transition_d%C3%A9mographique.svg
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والقترة  1965-1961مستوياته في لفترة ما بين  أعلىارتفاع معدل النمو حيث سجل  إلىأدىما  نفس السنة

 .%3.10و %3.29بـ:  1966-1969

 

 

 

 .: 2000-1986مرحلة النضج السكاني 8-3

 زواجألائي تسوى الوضعية االجتماعية والمعيشية وكذا الصحية للسكان. يسجل إقبال تلق إنبعد 

عن  ةاألسرلتنظيم نسلهم رغبة في الحفاظ على مستواهم المعيشي او الرقي به يصرف هذا السلوك 

و ا البطيء االستعمال إلىما يؤدي  األسريالطوعي وسائل التنظيم وذالك عن طريف االستعمال  اإلنجاب

ني اد لىإالمعتدل للسكان حيث نسجل في هاته المرحلة انخفاض معدلي المواليد والوفيات ووصولهما 

 .%1.43 إلى 2000حيث تضيق الهوة ما بينهما حيث وصل معدل النمو لسكاني سنة ب مستوياتهما

 

 :الى يومنا هذا 2001المرحلة الرابعة  8-4

االجتماعية  األوضاعبعد االستقرار تحسنت الظروف المعيشية لدى الجزائريين نوعا ما وكذا  

كانت لكل هاته العوامل تأثيرا على السلوك الديمغرافي حيث ارتفعت معدالت المواليد  والتيواالقتصادية 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

المراحل الثانية من التحول الديمغرافي في الجزائر(: 12)الشكل رقم 

TBN ‰ TBM ‰

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

المراحل الثالثة من التحول الديمغرافي في الجزائر(: 13)الشكل رقم 

TBN ‰ TBM ‰
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خاصة وفيات وهذا بسبب زيادة في عدد الزيجات في هاته الفترة وصاحب ذالك انخفاضا في الوفيات 

 الرضع. كل هذا كان سببا في وجود مرحلة رابعة في تحول سكان الجزائر. األطفال

 

مرتفعة وقصيرة  بانتقالهتميز على العموم يمكننا وصف االنتقالية الديمغرافية للجزائر و

(Transition haut et courte معنى ذالك )لتزايد قد االت دمع وباألخصالمؤشرات الديمغرافية  إن

""  إذهذا النوع من االنتقالية  إليهعرفت تطور كبير خالل فترة زمنية وجيزة .وينطبق هذا على ما يشير 

"". عكس ذالك  1سنة " 50تبقى معدالت النمو مرتفعة خالل فترة من الزمن تكون قصيرة وتقل عن 

سنة  75عن  ولمدة زمنية طويلة تزيدحدث في الدول الغربية والتي عرفت معدالت تزايد منخفضة 

 .لنمو سكانها( transition baisse et langueبذالك ميزة االنتقالية المنخفضة الطويلة ) وأعطت

 

 للجزائر مند االستقالل : سكانيال نموال-09

                                         

1-in transition demographiques des pays du sud ; ESTEMPANS.P441 Boouisri ,A. « la transition 

démographique en Algérie : Réflexion sur l’avenir» 
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رالمراحل الرابعة من التحول الديمغرافي في الجزائ(: 14)الشكل رقم 
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لنمو اهذا  مختلفة وبغي فهم هذا النمو سنربط لقد عرف النمو الديمغرافي منذ االستقالل تراجيح

 : ترات وهيفربعة بالسياسات التنموية والسكانية المصاحبة له وعلى هذا األساس سنقسم هذه األخيرة إلى أ

  1979-1967الفترة األولى : 

م كان ه لفترةافي هذه الفترة السياسة السكانية لم تكن صريحة اتجاه النمو الديمغرافي بل في هذه 

الك من مر وذالساسة آنذاك منصب على التنمية الصناعية واالقتصادية والنهوض باالقتصاد الوطني المد

لمخطط ا( 1969-1967خالل االستثمارات الكبيرة و المخططات التنموية التالية : المخطط الثالثي)

 ( .1977-1974( المخطط الرباعي الثاني)1973-1970الرباعي )

لثالث تم تحديد الخيارات السياسية للبالد بهدف بناء المجتمع وتمكين فمن خالل المخططات ا

 1المواطنين من االستفادة من ثمار التنمية االجتماعية فوضعت األسس القانونية والفنية لتطبيق إستراتيجية

 طني وتهيئة الظروف لتغيير اإلتجاه الماضي.وطويلة من أجل تحسين االقتصاد ال

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

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

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

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

الفترة لم تلقى اهتماما يذكر بالمسألة الديمغرافية ويمكن إدراج طبيعة السياسة المتبعة إزاء مسألة السكان 

كمتغير مستقل كفيل بأن يؤثر على والتنمية خالل هذه الفترة   ضمن الذي يرى أنصاره أسبقية التنمية 

 متغير السكان كونه متغير ثابت.

وهي نسبة  1977-1970مابين  3.6ونتيجة لذالك عرفت الجزائر انفجارا سكانيا حيث بلغ نعدل النمو

 .1977سنة  نسمة مليون 17إلى  1970سنة نسمة  مليون12عالية جدا حيث لنتقل السكان من 

 نيناتالفترة الثانية : فترة الثما

( وهو يعبر عن 1984-1980عرفت هذه الفترة مخططين خماسيين المخطط الخماسي األول )

ن أخر ( وهو م1989-1985توجهات لقياد جديدة كان شعارها من اجل حياة أفضل و المخطط الخماسي )

 : المخططات التنموية في التسيير االشتراكي  لالقتصاد فكان للمخططات غايتان هامتان هما

                                         

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

 2 1976: حزب جبهة التحرير الوطني ، الميثاق الوطني، دار الصحافة للتوزيع والنشر، 
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 م مختلف األنشطة التنموية ومواصلة النمو االقتصادي.تنظي 

 . المحافظة على االستقالل االقتصادي وتلبية الحاجيات األساسية للسكان 

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

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

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

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

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

 تحقيق تنمية المجتمع حيث جاء فيه ""...... إن هذا النمو الديمغرافي القوي يشكل عقبة في وجه التنمية,

توى حجم االستثمارات التي تستثمرها الدولة كما يعيق والجهود المبذولة في سبيل رفع مس حيث يربي

المعيشة وتحسين حياة المواطنين. وبما أن االحتياجات االقتصادية واالجتماعية تتزايد بوتيرة أسرع من 

لكون عدد السكان الهائل  االجتماعية ,حدة والفوارق  يد منالموارد االقتصادية, فان النزوح الريفي يز

لثاني أن يولى أهمية خاصة للقضية يلتهم كل ما من شأنه زيادة الفعالية ولهذا فعلى المخطط الخماسي ا

 1الديمغرافية.....

 .1989-1979بين  3.4فكانت نتيجة هذه الفترة هو انخفاض معدل النمو الديمغرافي إلى 

 الفترة الثالثة: فترة التسعينات:

ض بب انخفانت بسفي هذه الفترة التي تسمى فترة القـــدر الذي جاءنا بأزمة الديون الخانقة التي كا

طية حاجيات مما أدى إلى انخفاض اإليرادات الالزمة لتغ $18الدوالر حيث وصل سعر البرميل إلى سعر 

ترت كل لتي باالسكان. وما فتئنا أن تسلم بالقدر حتى أضيفت إليها أزمة داخلية وهي األزمة السياسة 

هور ن تدبة: مأطراف االقتصاد الجزائري واردته مشلوال مما أدى إلى ظروف اجتماعية واقتصادية صع

 % 2.8إلى  3.4القدرة الشرائية وسوء المعيشة وارتفاع سن الزواج ما خلف انخفاضا في معدل النمو من 

 .2002في سنة 

 2011 - 2003الفترة المعاصرة : 

                                         

11989), -(1985 QuinquennaleMinistère de la planification et de l’Aménagement de territoire Deuxième plan 

Alger P13. 
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"" وما الشغلوفي هذه المرحلة دخل عاملين هامين في الحد من تزايد السكان اال وهما : ""التعليم 

ف هي الطر مرأةوالن ال .ن يأخذان طابع الطواعية وكان تأثيرهما الكبير على المرأةيميزها أنهما عامال

 األول في اإلنجاب أو الخصوبة .فالشغل والتعليم أديا إلى :

 .تناقص فترة اإلنجاب لدى المرأة بعد أن رفع من مستواها التعليمي 

 .ارتفاع سن الزواج للجنسين مع 

  الجزائر.طمست معالم األسرة التقليدية في 

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

 .2008الى 1970: متوسط معدل النمو السكاني للجزائر من (16)المنحنى رقم 

 

 2008-1998-1987-1977-1966الديوان الوطني لالحصائيات  تعداد :المصدر 

 المستقبلية لسكان الجزائر: اآلفاق -10

تمد لتي تعا اإلحصائيةالمستقبلية للسكان هي عبارة عن مجموعة من التنبؤات  باآلفاقالمقصود 

 على معطيات مسبقة معتمدة النجازه.

طيات حول السكن تؤخذ من التعدادات السابقة او المع إحصائياتوهذه المعطيات عبارة عن 

 الدورية للحالة المدنية والتي تزودنا بشكل دائم ودوري بعدد الوالدات والوفيات.

افي دي والثققتصاوللقيام بعملية التنبؤ يجب علينا ان ال نهمل نهائيا هامش التغير االجتماعي واال

ي قتصادير وتأثر بما هو ديمغرافي وما هو اجتماعي اوهي عوامل حساسة جدا .الن هناك عالقة تأث

 وثقافي.

 

 :في الجزائر اآلفاق المستقبلية للخصوبة10-1

1970-1979
11979-1989

1989-2002
2003-2008

3.6 3.4
2.8

1.7

متوسط معدل النمو السكاني

Series1
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انطالقا من مسلمة مفادها أن هناك عالقة وطيدة بين المستوى التعليمي للمرأة واإلنجاب. إذ كلما 

ضع لمختصون في عملية ارتفع المستوى التعليمي قل اإلنجاب لدى المرأة .وعلى ضوء هذا األساس و

التنبؤ ثالث فرضيات للقيام بذاك وهي على ثالث مستويات ) المدى القصير والمدى المتوسط والمدى 

طفل للمرأة أجرى الديوان  4.53كان يقدر بـ:  1990البعيد(.وانطالقا من معدل الخصوبة العام لسنة 

-16-15الجدول ) 02لموضحة في الملحق االوطني لإلحصاء عملية التنبؤ وكتوصل الى النتائج التالية 

 حسب كل فرضية وهي كاألتي:( 17

دالت سجلنا انخفاضا سريعا لمع 1995جاء في النتائج انه من سنة الفرضية السفلى: - 

طفل  4.53سنوات يقدر بـ:  05طفل للمرأة بعدما كان قبل  3.62الخصوبة والذي يصل إلى 

ر قد. وطفل للمرأة 2.1 الى 2020وصل سنة  واستمر في االنخفاض حتى 1990للمرأة سنة 

 طفل للمرأة . 2.43إلى  2020وسنة  1990الفارق ما بين سنة 

 حتماليةنتائج التنبؤ عن طريق هذه الفرضيةجاءت األقرب للواقعية واالفرضية الوسطى:  

ليهم  1990للمرأة سنة  طفل 4.53الوقوع واردة جدا حيث انتقل معدل الخصوبة من 

فطة ن 2.32. اي بفارق 2020طفل للمرأة سنة  2.41باالنخفاض عبر السنين حتى وصل إلى 

 .2020لسنة و سنة  1990ما بين مؤشري الخصوبة 

وبة للخص فهو تنبؤ عال المستوى حيث حافظ على ارتفاع معدالته المرتفعةالفرضية العليا: 

ين بب ما بين الفرضيات لثالث حيث قدر الفارق ما نوعا ما وان كان هنالك فارق متقار

وصدق ؤ طفل للمرأة وهذا م  يمكن ان نفسره بدقة التنب 0.12الفرضية األولى والثانية ب 

 ار فرضياته.اختب

 

 .ثحسب الفرضيات الثال 2020-2005آفاق تطور فئة النساء في سن اإلنجاب ما بين  10-2

في  ناك فوارق في نسب عدد النساء في سن الحملنالحظ أن ه (01رقم )من خالل الجدول 

ي. وبالمقارنة ( وكذالك فارق في النسب ما بين األعمار وهذا طبيع2020-2005كال التركيبتين العمرية )

ن نسب أنجد  ما بين الفرضيات الثالث )الفرضية المنخفضة، الفرضية المتوسطة، الفرضية العالية( حيث

لنسب في ا( لتبدأ هاته 19-15في  العمر األول من البلوغ ) %19.7غ بل 2005النساء البالغات سنة 

 (.49-45في نهاية فترة اإلنجاب )%7.9التناقص إلى أن تصل إلى 

فضة( كل هاته النسب بعد التنبؤ تتغير بتغير الفرض ففي الفرض األول )الفرضية المنخ

ا عن نسبتهن نقاط تقريب 5أي بفارق  2020سنة  %14.37بالنسبة للعمر األول من اإلنجاب بلغت نسبتهن 

 (49-45) رعند العمر األخي %11.37لتتناقص هاته النسب بتزايد األعمار الى ان يصل الى  2005سنة 

 من نفس الفئة العمرية. 2005نقاط عن نسبتهن في سنة  4وبفارق  2020سنة 
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فارق بألول اأما ما يالحظ عن معطيات الفرض الثاني تقريبا جاءت متقاربة مع النتائج الفرض 

ة على الفارق ( حيث اثر فارق النقط2002نقطة واقل في جميع الفئات العمرية من نفس السنة المتوقعة )

اءت جوم . وعلى العم2020ونسبهن في سنة  2005النسبي ما بين نسب النساء في سن اإلنجاب لسنة 

قعية ة فهي والنسبينتائج التنبؤ حسب الفرضيات الثالثة تقريبا متناسقة حسب طبيعة الفرض . أما الفوارق ا

سابقا  ميناهتركيبة السكانية للجزائر والذي سيمكن ان نفسرها بالتحول الديمغرافي الذي طرأ على ال

لموالد سبي في افاع نن قبل والتي تميزت بارتبالمرحلة لرابعة )المرحلة االستثنائية( والتي تطرقنا إليها م

 وانخفاض في الوفيات نتيجة لتحسن الظروف المعيشية والصحية للمواطن الجزائري.

 

حسب الفرضيات  2020-2005آفاق تطور فئة النساء في سن اإلنجاب ما بين : 01الجدول رقم

 .الثالث

 الفرضية الثالثة الفرضية الثانية األولى الفرضية 

2005 2020 2005 2020 2005 2020 

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

15-19 1.792 19.17 1.636 14.37 1.792 19.17 1.863 15.67 1.792 19.17 2.089 17.01 

20-24 1.767 18.90 1.674 14.70 1.767 18.90 1.870 15.73 1.767 18.90 2.027 16.44 

25-29 1.556 16.65 1.721 15.12 1.556 16.65 1.802 15.16 1.556 16.65 1.854 15.03 

30-34 1.329 14.22 1.774 15.58 1.329 14.22 1.774 14.92 1.329 14.22 1.774 14.38 

35-39 1.174 12.56 1.755 15.42 1.174 12.56 1.755 14.76 1.174 12.56 1.755 14.23 

40-44 983 10.52 1.530 13.44 983 10.52 1.530 12.87 983 10.52 1.30 12.41 

45-49 746 7.98 1.295 11.37 746 7.98 1.295 10.89 746 7.98 1.295 1050 

15-49 9.347 100 11.385 100 9.347 100 11.889 100 9.347 100 12.333 100 

0-75 16.601 . 20.761 - 17.108 - 21.741 - 17.554 - 22.869  

Source: ONS, Donnes statistiques .1994. N 66,41-49 

 لزواجية في الجزائر:االحالة  -11

عن  الزواج والخصوبة في المجتمعات العربية شيئان متالزمان ومترادفان : اي ال حديث 

في ذو ديمغرا في كنف الزواج. والزواج مؤشر إالال يكون  اإلنجابالخصوبة قبل الحديث عن الزواج الن 

ر لجزائجتماعية. ولمعرفة مسار الخصوبة في اطابع اقتصادي حيث يتأثر بالظروف االقتصادية واال

 وجب علينا الوقوف على الحالة الزواجية في الجزائر.

 سن الزواج في لجزائر: 11-1

دينية كل من طرفي الزواج لكي يكون  أويبلغه حسب معايير قانونية  أنانه العمر الذي يجب 

مهم وهو التفريق بين سن  اإلشارةإلىآمر، وهنا يجب آخرإلىمن بلد  األدنىالزواج شرعي. ويختلف السن 
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ليس لديه سن معلوم بل  البلوغالرشد وسن الزواج. وعادة ما يكون سن الزواج بعد سن الرشد الن 

 مختلفة. وأوقاتيكون متغير في ثقافات مختلفة  أنويمكن.العمر متغير لكل فرد لكن عالمات.

جنسين بداية يعبر عن تطور سن الزواج في الجزائر لكال ال الذي.16 الشكل رقمأرقامولو تتبعنا 

بين التعدادت وما  لوجدنا فوارق واختالفات ما. 2008غاية تعداد  إلىبعد االستقالل البالد  من أول تعداد

ي هاته فف .2008سنوات ما بين الجنسين سنة  5حيث وصل الفارق في .بين الجنسين في التعداد نفسه

 3 إلىبسنتين  ينالجنسعند كال سنة ليقفز  23.5الرجال عند أما.18.3واج عند النسوة هو السنة كان سن الز

 33.5و  اثاإلنسنة عند  29.6عند  2002يستقر بداية من سنة . عندهاسنوات ونصف ما بين عداد وتعداد

قتصادية االواالجتماعية  األزمات.كل هذا كان سببه  2008سنة عند الذكور . وهكذا الحال عند تعداد 

ل مث خرىأ أزماتالمجتمع ككل ما انجر عنه  آووالسياسية والتي أثرت على المستوى المعيشي للشباب 

 كبير على معدالت الزواج. تأثيروهي محددات مهمة لها .السكن والبطالة والهجرة أزمة

 

 

 

 :لسكان الجزائر  الحالة االجتماعية 11-2

ه . كونفرادهاألى الوضع االجتماعي لكل فرد من يستخدم في بعض الدول ليدل ع ،هذا المصطلح

لشخصية طاقات االحالة االجتماعية للفرد في الب إدراج. وغالبا ما يتم أوأرمالمطلقا  أومتزوجاأوأعزب

 للفرد.

( 23-22الجدول رقم ) 02الملحق رقم هي موضحة في  .الحالة االجتماعية لسكان الجزائر أما

أن هاته النسب حيث وجدنا  .إلىأخرهتعداد بعد االستقالل  أولبداية من  .ضحة فيه حسب الجنس والعمرمو

0
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2008-1966تطور سن الزواج في لجزائرما بين : 16المنحنى رقم 
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. فبارتفاعه ترتفع معه نسب العزاب في انعكاسا للمتغيرات التي طرأت على سن الزواج إالما هي 

 % 93.9 1966حيث بلغت سنة  15-10بعد الرشد  األولىعزوبية هي الفئة  األكثرالفئة  أنالمجتمع.حيث

ليتقلص  .من النصف أكثربفارق كبير بين الجنسين  أي،في هاته الفئة %44.5 إمااإلناثعند الذكور 

عكس على باقي اناث(. هذا ما ين %97.9 -ذكور %99.9النقطتين لكال الجنسين ) إلى 2008الفارق سنة 

( فنالحظ أن هناك تقاسم في النسب ما بين 24-20)ئة التي تليها بالنسبة للف أما. الحاالت االجتماعية

فقد بقيت نسب الحاالت االجتماعية جلها على نفس  اإلناثعكس  1966المتزوجين والعزاب الذكور سنة 

لصالح المتزوجات حيث بلغت نسبتهن %77.7 العازياتإلىفقد انخفضت نسبة  اإلناثالحال. اال عند 

82.6%. 

ين لنسب بافقد تقاسم . الوحيد الرتباط المرأة بالرجل اإلطارج عام وشامل وهو وبما أن الزوا

تفعت وبية وارالعز اال انه بنسب متفاوتة فكلما زاد العمر قلت نسبة .العزوبية عبر مختلف الفئات العمرية

 نربعياألحيث وصلت عند سن  األرقامبعض  لسنة لتفتك حاالت الترم 40غاية سن  إلىنسبة الزواج 

وهذا  يرةاألخللفئة  %53عند الفئة التي تليها حتى وصلت الى  %21.7 اإلناثإلىعند%15.9 1966سنة 

ة من خلفت مجموعة كبير الحقبة لتاريخية التي اتصفت بخروج الجزائر من حرب تحررية إلىنظرا 

 .األرامل

 :التوزيع المكاني للخصوبة في الجزائر -12

 :1987الجزائر سنة وضعية توزيع الخصوبة في  12-1

.قمنا لوطنياقبل المقارنة ما بين التعدادات في شكل توزيع معدالت الخصوبة على مستوى التراب 

تعداد  خالل بتقسيم هاته المعدالت إلى خمسة مستويات   كما هو موضح في الجدول التالي: )( فالحظنا

ن التوزيع نجد مما في المستوى الثاني طفل/ المرأة . أ 2.6( اقل من ISFال توجد والية خصوبتها ) 1987

كثر من نصف طفل للمرأة . وأ 3.6واليتين فقط هي والية الجزائر وعنابة ذات خصوبة ضعيفة لم تتعدى 

لخصوبة هي والية( تميزوا بخصوبة جد مرتفعة . أما الواليات السباقة في تحول ا 27عدد الواليات )

عين ومسان في شرق البالد أما في الغرب نجد وهران وتل البليدة وتبازة في الوسط وقالمة وقسنطينة

 تموشنت.
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 :1987وضعية توزيع الخصوبة في الجزائر سنة : 01الخريطة رقم 

 

 : 1998وضعية توزيع الخصوبة في الجزائر سنة  12-2

في قراءة مبسطة جدول التالي والخريطة رقم )( التي توضح توزع الخصوبة عبر كامل التراب 

. حيث أن لتوزيع 1998الوطني  وفقنا  على تطور كبير في تحول الخصوبة في الجزائر خالل تعداد 

من  %85. أكثر من 1987يختلف تماما عن توزيع  1998الجديد  لمستويات  الخصوبة في خريطة 

 والية جاءت نسب الخصوبة فيها ما بين ضعيفة وضعيفة جدا وهذا ما أعطى صورة جديدة 41الواليات 
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واليات محافظة على مستوياتها وجميعها  07حيث بقيت إال سبع  1987صورة  ماتما سللخصوبة عك

 واليات جنوبية.

 

 :1998في الجزائر سنة  التركيبي الخصوبةمعدل وضعية توزيع : 02الخريطة رقم 

 

 :2008وضعية توزيع الخصوبة في الجزائر سنة  12-3

لمؤشر الخصوبة  األولىحسب الواليات عبر ربوع الوطن الخصوبةالخريطتان توضحن توزيع 

(ISF).الثانية المعدل العام للخصوبة  أما(TGFG) فمن خالل نظرة عين بسيطة يتضح لنا انه ال .

والية  32اختالف في توزيع المؤشرين عبر ربوع الوطن. حيث ان غالبة واليات الوطن المقدرة بـ: 

خصوبة فهي واليتي  األقلالوطني . اما  لوهو يمثل المعدامرأةطفل لكل  3-2خصوبتها قدرت ما بين 

حيث أن  األزمنةخصوبة عبر  األكثربجاية وتيزي وزو. لتبقى واليات الجنوب على العموم 

استقطابا  األكثرواليتي تمنراست والوادي ولكونهما واليتان حدوديتان فهما  :خصوبة هيأعالها

 .الخارجية  آوللمهاجرين سواء الداخلية 
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 :2008في الجزائر سنة التركيبي الخصوبة معدل وضعية توزيع : 03الخريطة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اتمةــــــــــالخ -13

ن خالل ظهر مالمجتمع الجزائري مجتمع فتي بكل ما تحمله الكلمة من معان. ومظاهر الفتوة فيه ت

ئة النشطة وهي لف 2008سنة  %50من  أكثرسنة  45من  األقلتركيبته العمرية . حيث أن معدل السكان 

د ت مواليد معدالينبأ بمقومات بشرية هائلة . كل هذا وليأو المنتجة أو العاملة في المنظور االقتصادي 

ظروف سين ال. وهي فرصة اقتصادية تنموية من اجل تحأعطتنا هبة سميناها بالهبة الديمغرافيةمعتبرة 

 ستغالل الجيد.االجتماعية والمعيشية في حالة اال
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ختالف ارا في انه ال يؤثر كثي والخصوبة، أالورغم اختالف التوزيع الجغرافي لمعدالت المواليد 

طاق نجة عن ظروف هي خار إلىراجع . إال أن هاته الفوارق في التنمية توزيع التنمية عبر ربوع الوطن

 بة.ين في معدالت الخصوبليغ في التبا تأثيرعادات اجتماعية لها  آوظروف طبيعية  أيالبشر 

 

 



 

 
 

.  واالقتصادية واإلقليميةةالعوامل االجتماعي
 
 

 المقدمة (1

 محددات الخصوبة (2

 العوامل االجتماعية (3

 العوامل االقتصادية (4

 العوامل اإلقليمية (5

  الخاتمة (6
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 : المقدمة- 1

أف الظاىرة ال يتحكـ فييا قانكف . تجمع النظريات السكانية لتفسير نمك السكاف عمى اعتقاد كاحد

نما ترجع إلى الظركؼ االجتماعية التي تحيط بأفرادالمجتمع. طبيعي ثابت حيث تكلد مجمكعة مف . كا 

 .العكامؿ التي تؤثر بيا عمى ديناميكية السكاف

 النظرم لنتساءؿ عف ىذه العكامؿ التي تتدخؿ لتحديد اتجاه المتغيرات قكيستكقفنا ىذا االتجا

 .الديمغرافية، ككيؼ تمارس تأثيرىا عمى الحصكية بالخصكص باعتبارىا المترجـ األساسي لتطكر السكاف

إلعطاء تفسير ليذا اإلشكاؿ، كفيـ االختالفات في الخصكبة ككاحد مف مظاىر السمكؾ 

اعتمدت األبحاث عمى االختالفات القائمة بيف المستكيات االجتماعية، كاالقتصادية، كالتركيب . اإلنجابي

الطبيعي في المجتمع، أك الكضع الطبقي الذم يعبر عنو بمفيـك الدخؿ أك المينة كطبيعة العمؿ أك 

كمف جممة النتائج التي خمصت إلييا األبحاث، أف الخصكبة تتناقص كمما ارتفع . التعميـ أك الثكرة

كاف األسر ذات الدخؿ المرتفع ينجبكف بمعدؿ اقؿ مف سكاف الدخؿ . المستكل الطبقي الميني لألفراد

. إضافة إلى ىذا ربطت بعض النظريات السمكؾ اإلنجابي بكضع األفراد داخؿ المجتمع. المنخفض

مكانية تنقميـ بيف مختمؼ األكضاع السكاف يسير في اتجاه الزيادة في األقاليـ التي " حيث كجدكا أف . كا 

كبالنقصاف في اإلقميـ الذم يسيؿ فييا انتقاؿ أعضائيا في السمـ . يتسـ بناؤىا الطبقي بالجمكد

 .1"االجتماعي

ما تستخمصو مف ىاتو الجممة أف التبايف في الظركؼ التاريخية كاالقتصادية كاالجتماعية ىك 

كىذا بالتأثير عمى سمكؾ األفراد الذم كاف مسايرا . سبب التبايف في تطكر السكاف بيف مختمؼ المجتمعات

                                                           
1

 .1987مصر،.عبد العلي عبد الرزاق حلبي ، علم االجتماع السكان، دار المعرفة الجامعية - 
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لتطكر كافة مجاالت الحياة فما حدث في الغرب مف تراجع في معدالت النمك كاف بفعؿ اىتماـ األفراد 

 فمف .بتككيف أنفسيـ كتزايد رغبتيـ في االرتقاء مف كضع اجتماعي معيف إلى كضع اجتماعي أعمى منو

خالؿ ىذا الفصؿ نحاكؿ أف نقؼ عمى الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كاإلقميمية  التي آدت إلى تغيير 

 .السمكؾ اإلنجابي لممرأة الجزائرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الخامس العوامل االجتماعية واالقتصادية واإلقليمية

 

89 
 

 :محددات الخصوبة في الجزائر- 2

 : العوامل االجتماعية2-1

ابرز الدراسات عف الخصكبة خمصت إلى أف العكامؿ المؤثرة في الخصكبة تختمؼ في الدكؿ 

فالعكامؿ التي أدت إلى انخفاض . ذات الخصكبة المنخفضة عف الدكؿ النامية ذات الخصكبة المرتفعة

الخصكبة في الدكؿ المتقدمة ترجع إلى التراث الحضارم كمظاىره المتعددة مثؿ التصنيع، كالتحضر، 

كارتفاع نسبة المتعمميف كمستكيات المعيشة التي صاحبتيا ارتفاع تكاليؼ تربية األطفاؿ كانخفاض 

أما الدكؿ النامية المرتفعة الخصكبة فقد تككف األحكاؿ االجتماعية كاالقتصادية عكس . معدالت الكفيات

 2.ذالؾ في معظـ األحكاؿ

 :  العمر عند الزواج األول2-1-1

كدراسة العمر عند الزكاج .  في المجتمع الجزائرمةالزكاج ىك المجاؿ الشرعي لمخصكبة الفعمي

الف العمر عند الزكاج األكؿ يمكننا مف التعرؼ عمى الحالة .األكؿ مؤشر ميـ في الدراسة السكانية

أما . االجتماعية لمسكاف مثؿ عمر الزكج عند الزكاج ىك مؤشر يأخذ طابع اقتصادم اجتماعي، ديني

كبالتالي نتكقع عدد األطفاؿ الممكف .  مدة اإلخصاب الفعمية لممرأةةالعمر عند اإلناث يمكننا مف معرؼ

 يككف لدييف عدد ؿفالنساء المكاتي يتزكجف مبكرا احتما. إنجابيـ، كمنو معدؿ الخصكبة كحجـ السكاف

كبالتالي العمر عند الزكاج األكؿ احد أىـ محددات . األطفاؿ أكثر مف غيرىف المتزكجاف في سف متأخر

( 49-15) كاف متكسط العمر الزكاج خالؿ الفترة اإلنجابية 1966في الجزائر كحسب تعداد . الخصكبة

 في التزايد بكتيرة متجانسة ما بيف تىاتو المعدالت بدأ.  سنةعند الذككر39.9 سنةعند اإلناث ك 18.4

                                                           
142:ص.دار المعرفة الجامعية. جامعة بيروت العربية. اسس وبصمات. جغرافيا السكان : 1999ابو عتانة، فتحي- 

2
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 سنة لكال 31.3 2008التعدادات أم بمعدؿ سنتيف ما بيف التعداد كالتعداد إلى أف بمغت عند تعداد 

 سنكات 10: كبالتالي تتقمص مدة الحياة الزكجية في الجزائر ما يف أكؿ تعداد كآخر تعداد بػ. الجنسيف

 .كىك ناتج ظركؼ اقتصادية كاجتماعية كثقافية كارتفاع المستكل التعميمي ككلكج المرأة إلى عالـ الشغؿ

كبيذا نخمص إلى أف سف الزكاج مؤشر مف شأنو أف يساىـ في زيادة آك نقصاف معدالت 

الخصكبة عمى اعتباره يقمص آك يزيد مف فترة اإلنجاب، خاصة لدل المرأة الف الفترة محدكدة بالنسبة ليا 

 . سنة شأنو شأف العزكبة49-15كالمقدرة ما بيف 

 

 :عمــــــــراألم2-1-2

إذ اثبثت الدراسات كجكد عالقة كطيدة بيف عمر .يؤثر متغير عمر األـ في سنكات الخصكبة

كالعمر المقصكد ىنا ىك عمر الزكاجألننا نتحدث عف تركيبة سكانية . األـ الحالي كعدد األطفاؿ المنجبيف

كذالؾ دراسة مؤشر عمر األـ يعني طرؽ باب .مسممة ال عنكاف لمخصكبة  فييا خارج إطار الزكاج

1966 RGPH 77
MOD 
1984

MOD 
1985

RGPH 87
EASME 
1992

RGPH 
1998

EASF 
2002

Masculin 23.8 25.3 27.4 27.6 27.7 30.2 31.3 33

Féminine 18.3 20.9 22.1 22.2 23.7 25.8 27.6 29.6

Ensemble 21.05 23.1 24.75 24.9 25.7 28 29.45 31.3
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تطور عمر الزواج عند المرأة في الجزائري: 17الشكل رقم 
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الخصكبة الفعمية لممجتمع، الف مصطمح األـ يطمؽ فقط عمى المرأة التي أنجبت فعال عمى األقؿ طفؿ 

فمف خالؿ الشكؿ التالي، في الفئات العمرية األكلىتقؿ فييا الخصكبة لقمة الزكاج  في ىذا العمر . كاحد

 مباشرة يبدأ المعدؿ في التضاعؼ إلى الضعفيف في بعض األحيانإلى اكبعده. بسبب ارتفاع عمر الزكاج

إلى  (24-20) في الفئة ‰114 ارتقى معدال الخصكبة مف 1970حيث نجد في سنة . ثالثة أضعاؼ

 فمف 2006 كسنة 1990كذالؾ بالنسبة لسنة .(30-25) في الفئة العمرية التي تمييا 338‰

 عر جميع 34-30ذركة الزيادة تككنفي الفئة العمرية  .(30-25) عند الفئة ‰111.1إلى 51.3‰

السنكات لتبدأ في التناقص بعد عمر األربعيف حتى تصؿ إلىأدنى مستكياتيا عند الفئة العمرية األخيرة مف 

 (.49-45)الخصكبة 
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 .توزيع معدالت الخصوبة حسب عمر األمهات (02)الجدول رقم

  ENSP 1970 ENSE 1986 

Ages المجموع ريفي حضر المجموع ريفي حضر 

15-19 77,44 125,9 114,1 15 25 24 

20-25 290,6 350,9 338,5 82 161 181 

25-30 360,7 287,5 388,5 203 329 252 

30-35 321 258,3 354,8 231 290 259 

35-40 251 283 281,5 209 197 218 

40-45 124,6 153,3 152,5 123 89 110 

45-49 25,6 42,7 42,2 41 7,1 31 

ISF 7,3 8,5 8,4 4,5   5,4 

ENSE 1990 ENSF 2020 

Ages المجموع ريفي حضر المجموع ريفي حضر 

15-19 6 29 21 5 6 6 

20-25 110 185 143 33 68 59 

25-30 187 260 214 113 126 119 

30-35 188 256 220 122 154 134 

35-40 132 200 164 95 121 105 

40-45 75 113 92 34 59 43 

45-49 21 26 23 7 13 9 

ISF 3,6 503 4,4 2,1 2,7 2,4 

Source * ENSP 1970,ENSE 1986 et  ENSE 1992, Tchebab, Niveaux tendances et determinants de la  

Fecondité en algerie de 1970 à 1992, CENEAP, Alger, 1999,P88 

  * EASF 2002, Rapport principal de l'enquete, p102 

 

 : المستوى التعميمي2-1-3

فالمستكل . اذ تربطيا عالقة تأثير كتأثر. يبعضيا البعضةإف المتغيرات االجتماعيةمرتبط

فالمستكل . التعميمي متغير يؤثر بشكؿ غير مباشر في خصكبة المرأة عبر تأثيره  عمى عمر الزاج

فبرىاف الكالـ نأخذه مف تتبعنا لمعطيات .التعميمي كمما ارتفع عند المرأة انخفض عدداألطفاؿ المنجبيف

 عند اإلناث بمغت 1966 لكجدنا أناألمية خالؿ 2008-1966األمية بيف التعدادات السكانية مف 
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 التنمكية، شيد التعميـ في الجزائر مف فترة االستقالؿ إلى يكمنا ىذا تطكرا كبيرا جكبفضؿ البراـ. 85.4%

عند الذككر اما عند %22.3 2008في جميع األطكار ما أدل إلى تراجع نسبة األمية حيث لغت سنة 

 في المدف كىـ بنسبة %22.4مقابؿ %40.6معظميـ متمركزيف المناطؽ الريفية بنسبة .%29اإلناث 

لذم عممت الدكلة جيكد كبيرة لتقميص ىاتو . 3(45-40)كبيرة مف الفئة العمرية األخيرة مف اإلنجاب

التي شرعت في تطبيقيا مع .(2007-2005)النسبة كذالؾ بانتياجيا إلستراتيجية كطنية لمحك األمية 

. 2015كالقضاء عمييا نيائيا سنة . 2012 سنة %50حيث تمكنت منعمييا بنسبة . 2007بداية 

 .خاصة النساء المكاتي في الكسط الريفي (49-15)مستيدفة بيذا البرنامج الفئة العمرية مف 

 .توزيع مؤشر الخصوبة حسب المستوى التعميمي: (03)الجدول رقم 

 (1) المستوى التعليمي
ENSP EASME RGPH EASF 

1969-71 1987-92 1997-98 1999-02 

 2,6 3,4 5,6 8,5 (1) بدون مستوى

 2,1 2,5 3,3 5,7 (2)             ابتدائي

 2 2,4 3,3 3,7 (3)                 متوسظ

 1,4 2,3 3 3,7 (4) +ثانوي

 2,4 2,8 4,4 8,4 المجموع

 1,2 1,1 2,6 4,8 (4)-(1) الفارق

Source: Ouadah-Bedidi 2004; Vallin,1973 

 

مف خالؿ الجدكؿ يتضح لنا أف ىناؾ عالقة طردية أك ما يسمى في اإلحصاء ارتباط سمبي ما 

إالأف الفارؽ بيف الخصكبة في . بيف تمدرس المرأة كخصكبتيا ىذا االرتباط بقي عمى حالو عبر األزمنة

 1970المرأة المتعممة سنة /  طفؿ05المرأة المتعممة كالغير متعممة بدأ يتضاءؿ في السنكات األخيرة مف 

                                                           
3

 مصلحة الوثائق واالحصاءات.الديوان الوطني لمحو االمية وتعليم الكبار - 
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 2002إما  في سنة .1998 طفؿ سنة 01 ىذا المعدؿ عند ر ليستؽ1992 أطفالمممرأة سنة 03إلى 

حيث . كحسب معطيات المسح لكخط تقارب فارؽ الخصكبة عند المرأة في جميع المستكيات التعميمة

إما الغير متعممات فبقيف عمى كتيرة . كانت المرأة ذك مستكل تعميمي ابتدائي ىي السباقة إلى ىذا التقارب

 كؿ المستكيات التعميمية لـ يصؿ معدؿ الخصكبة إلى المستكل 2002كفي سنة . بطيئة في التناقص

 . طفؿ لكؿ امرأة104: الذم كصمت الو المرأة المتعممة حيث قدر بػ

 : نسبة التحضر2-1-4

ىي إحدل العمميات االجتماعية كالتي يتـ مف خالليا االنتقاؿ مف بيئة ريفية بسيطة إلى بيئة 

 4حضرية معقدة الخصائص بحث فييا محاكالت التكيؼ كاالكتساب التدريبي ألنماط الحياة الحضارية

 :معاير تحضر التجمعات السكنية في الجزائر- أ

 :لقد كضع الديكاف الكطني لإلحصاء المعايير المصنفة لتحضر المجتمعات السكانيةكىي

 كحد أدنى5000 عدد السكاف غبمك . 

  مف النشاط الزراعي العاـ%25ال يتعدل النشاط الزراعي . 

 تكفر التجمع عمى أجيزةإداريةعمكمية كمرافؽ اقتصادية كاجتماعية كثقافية مثؿ :

 .الخ....المدارس كالجامعات, المحاكـ, المستشفيات

كتظير لنا . أما مف الجانب الديمغرافي، فاف عالقة التحضر كالخصكبة عالقة طردية عكسية

 كانت 1970في بداية السبعينيات . ىذه العكسية عند المقارنة ما بيف خصكبة المرأة الحضرية كالريفية

                                                           
4

كلية علوم االرض والجغرافيا . رسالة التخرج لنيل شهادة ماجستير في التهيئة العمرانية، الهجرة الداخلية واالستقطا الحضاري . طحكوك نزهة-  

 18: ص2010جامعة قسنطينة .
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–امرأة / طفؿ8.5 –امرأة اقؿ منيا بالنسبة لممرأة الريفية /  طفؿ7.3:  المرأة الحضرية تقدر بةخصكب

 ىذا الفارؽ بيف الكسطيف االجتماعييف في ؼطفؿ لممرأةليتضاع/ 01حيث أف الفارؽ بينيما لـ يتعدل 

 لكحظ أف 1992 سنكات بناء عمى معطيات مسح 06كبعد . طفؿ لكؿ امرأة  2.6سنكات الثمانينيات إلى 

معدؿ الخصكبة كاصؿ عؿ نفس الكتيرة كاالتجاه في االنخفاض إال انو بقي محافظا عمى نفس الفارؽ بيف 

امرأة ليتقمص ىذا الفارؽ بداية األلفية الثانية سنة / طفؿ2.5: الكسطيف الريفي كالحضرم  كالمقدر بػ

تقمص اليكة ما بيف الكسطيف في الظركؼ المعيشية سكاء :  طفؿ كىذا ما يفسر بػ0.5 إلى 2000

 .اقتصاديا آكاجتماعيا بسبب المشاريع التنمكية

 

Données statistiques; Démographie algérienne N277;2004 P3. 2007N37;P21 
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Urbain 7.3 4.5 3.6 2.4 2

Rural 8.5 7.1 5.3 3 2.5

Ecart 1.2 2.6 1.7 0.6 0.5

تطور مؤشر الخصوبة حسب الوسط االجتماعي: 18الشكل رقم 
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 :المحددات االقتصادية 2-2

 : عمل المرأة2-2-1

تكاجد المرأة في عالـ الشغؿ بدأ يتزايد مف عاـ آلخر في العالـ ىذا التكاجد جعميا تساىـ في 

الحياة االقتصادية ماجعميا تشعر بنكع مف االستقاللية ىذا الشعكر كلد لدييا محدكدية الطمب عمى 

 .األطفاؿ

لكف مف الصعب تتبع التغيرات مف . كفي معظـ التعدادات كالمسكح قد عنكنكا ىذا السؤاؿ

كعمى سبيؿ . كالسبب في ذالؾ تغير طرؽ المالحظة مف بيف جميع العمميات اإلحصائية.مصدر إلى آخر

 المعمكمات التي جمعت عف عمؿ المرأة شممت فقط المرأة الغير عازب 1970المثاؿ نجد في مسح 

 المعمكمة الكحيدة التي بثت بيذا الشأف ىي المكاليد 1987أما تعداد . كالساكنة في المناطؽ الحضرية

 EASMEاألخيريففكالنتائج التي تكصمت إليياالمسحيي. األحياء المصرح بيـ كحسب الكضعية الشخصية

 تطرؽ إلى المرأة العازب 1992 لـ يعالجا إطالقا ىاتو المسألة حيث أف مسح  EASF2002 ك 1992

 .1970عمى غرار مسح 

 

 

 

 

 



 الفصل الخامس العوامل االجتماعية واالقتصادية واإلقليمية

 

97 
 

 .1998معدل الخصوبة حسب الحالة العممية لممرأة في الجزائر لسنة  : 04الجدول رقم

 المجموع ماكثة في البيت طالب بطال عامل العمر

15-19 8,1 2,4 0,1 15,8 7,1 

20-25 25,2 12,9 2,7 104,3 68,6 

25-30 72,2 33,8 23,6 162,6 130,8 

30-35 114,4 58,5 70,7 158,7 144,2 

35-40 93,4 64,2 70,5 124,3 117,3 

40-45 41,2 37,6 38 63,1 59,7 

45-49 9,4 17,2 16,2 18,1 17,2 

50-55 5,4 11,1 4,4 7,1 7 

55-60 6 5,8 7,3 6,1 6,2 

ISF 1,9 1,2 1,2 3,3 2,8 

Source: ONS, RGPH 1998 

 

نجد أف المرأة الحضرية الشغيمة أقؿ خصكبة مف نظيرتيا 1970كحسب الجدكؿ التالي، في سنة 

 طفؿ لممرأة عند الفئة 0.6ك (39-35) طفؿ لممرأة عند الفئة العمرية 2.5حيث كصؿ الفارؽ بينيما إلى 

، كالذم أكد 1992كيتضح لنا تأثير الشغؿ عمى معدالت الخصكبة مف خالؿ معطيات مسح .(45-49)

-45) لمفئة العمرية ةنفس الشيء بالنسب.  طفؿ بيف المرأة العاممة كالماكثة02لنا كجكد فارؽ بػ 

 ISF المرأة الماكثة تحتؿ الصدارة في معدالت الخصكبة حيث أفء الحظنا بقا1998كحسب تعداد (49

 .عكس المرأة الشغيمة التي اعتمدت سمكؾ إنجابي حديث.  طفؿ لممرأة3.3كصؿ إلى 

عمكما الحظنا كجكد فارؽ ضئيؿ بيف الخصكبة كالبطالة بحث أف خصكبة المرأة البطالة تقمص 

. سنة30 مف النساء العاطالت عف العمؿ لدييف %80 طفؿ لكؿ امرأة كىذا رقـ معتبر الف 1.2إلى 
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 منيف عازيات  كمف خالؿ الشكؿ %98كبالكاد يككف نفس الشيء بالنسبة لمنساء المتمدرسات حيث أنو 

يتضح لنا أف ىناؾ فارؽ ايجابي بيف المرأة الشغيمة كالبطالة في الخصكبة خاصة في الفئات العمرية 

 .الكسطى

 :دخل األسريـــــــــــــــــــــ ال2-2-2

كتتجمى أىمية ىذا الدكر مف . يمعب مستكل الدخؿ دكرا ىاما في التأثير عمى مستكل الخصكبة

فالتأثير المباشر يككف ايجابيا في الخصكبة، . خالؿ تأثيره المتبايف، فتارة يككف تأثيره ايجابي كتارة سمبي

حيث أف الدخؿ المرتفع يؤدم إلى تحسيف الظركؼ المعيشية لألسرة مما يؤدم إلى رفع معدؿ الخصكبة 

أما . كالثابت أف الظركؼ المعيشية الحسنة لألسرة تسمح بإعالة عدد كبير مف األطفاؿ. أك اإلنجاب

التأثير السمبي لمدخؿ عمى الخصكبة يتجمى مف خالؿ ما يحدثو مف تغيير جذرم  عمى نمط كأسمكب 

 .5الحياة لألسرة الميسكرة مما يؤدم إلىتأثير سمبي عمى حجـ األسرة

كيؤثر . نعمـ أف الدخؿ المرتفع يؤدم إلى زيادة المكارد المتاحة مما يغير مف نمط استيالكيا

باإلضافة إلى تحسيف الظركؼ كاألكضاع الصحية لألسرة خاصة . عمى نمط الغذاء كالمسكف كالمباس

األطفاؿ كيزيد مف تكقعات الحياة كزيادة الطمأنينة في الحفاظ عمى العدد المرغكب مف األطفاؿ في األسرة 

 .ككؿ ىذا لو تأثير سمبي عمى الخصكبة

 االقتصادية لتأثير الدخؿ في الخصكبة عمى جكانب اتخاذ القرار في استرلينكلقد ركزت نظرية 

كذىبت ىذه النظرية إلى افتراض باف الطفؿ ىك سمعة كغالبية السمع االستيالكية، كبما . اقتصاد العائمة

. انو عندما يرتفع الدخؿ فاف المستيمكيف يشتركف كميات كبيرة مف السمع فإنيـ بذالؾ سينتجكف أطفاال كثر

                                                           
5
:  ص1995جامعة حلب  (رسالة ماجستير غير منشورة)أثر العوامل االقتصادية واالجتماعيىة في الخصوبة السكانية في سوريا /اسماعيل فواد-

10 
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كىذا ما  (تثميف السمع)كأضافت ىذه النظرية ايضا أف االرتفاع في الدخؿ سيؤثر عمى األذكاؽ كالقيـ 

 .6يؤدم بدكره إلى إنقاص عدد األطفاؿ المرغكب فييـ كاالستغناء عنيـ بسمع أخرل حديثة

فالجزائر عرفت ارتفاعا محسكسا في مستكل الدخؿ كالقدرة الشرائية لإلفراد غداة الستقالؿ لتأتي 

كىذا نتيجة تراجع العممة المحمية . 1986عدىا األزمة االقتصادية كيأخذ منحى التراجع كىذا بداية مف ب

لتتراجع القدرة الشرائية لممكاطف، حيث انخفض دخؿ الفرد مف . كالضغكطات الممارسة عمى العماؿ

 4500 القدرة الشرائية لمفرد مف ضلتنخؼ.  1987 دكالر سنة 1350 إلى 1977 دكالر سنة 2800

كيمكف تفسير كالمنا مف خالؿ معطيات الجدكؿ التالي كالذم يكضح . 7 دكالر  لمفرد2000دكالر إلى

 ف كالذم يكضح تبايف بيف األثماف كالدخؿ كىذا التبام1995-1990تطكر معدالت الدخؿ كاألثماف بيف 

 مف العماؿ يتراكح %85 تيف أف 1995لو أثر عمى القدرة الشرائية كالمستكل المعيشي كاالدخار ففي سنة 

 دينار جزائرم 7000 أف 1990 دينار جزائرم بينما اعتبرت الجزائر سنة 10000 ك 4000دخميـ بيف 

 كمف ىنا يمكننا القكؿ أف سكء التغذية كاألمراض التي تمس غالبية األفراد راجع إلى .8مقياسا لمفقر

انخفاض معدؿ الدخؿ ما انجر عنو عزكؼ الكثير مف الشباب عمى الزكاج ما يؤثر سمبا عمى نسب 

 .اإلنجاب

 : األزمة االقتصادية2-2-3

في ثمانينيات القرف الماضي حمت بالجزائر أزمة اقتصادية خانقة كىذا نتيجة العجز في ميزاف 

فبعد . فضال عف تدني أسعارىا.  الجزائرية مف المحرقاتتالحساب الجارم، نتيجة انخفاض قيمة الصادرا

 سجؿ عجزا في السنة المكالية حيث بمغ 1985 مميكف دكالر في سنة 1014أف حقؽ العجز فائضا بمغ 
                                                           
6
SIMON d. 1976,Incon. Weath and their Distribution as Policy in Fertility control.IN population and 

development.p36-76 
2005جامعة وهران .رسالة ماجستير . المميزات السوسيو ديمغرافية للزواج في لدية عين الترك: شهرزاد طويل- 

7
 

.31:شهرزاد طويل مرجع سابق ص- 
8
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ما نتج عف ذالؾ عجز لمدكلة في تمبية المطالب االجتماعية المتصاعدة .  مميكف دكالر أمريكي2230

 مميكف دكالر أم 23.229:باستمرار لتمجأ سمطات البمد إلى ما يسمى بالمديكنية الخارجية حيث قدرت بػ

كما ضاعؼ مف حدة المشكالت االجتماعي كاالقتصادية، . مف الناتج القكمي اإلجمالي%44.5بنسبة 

 كنسبة السكاف التي أعمارىـ دكف %03حيث بمغ معدؿ الزيادة السكانية . زيادة سكانية المتضاعفةاؿىي 

ما يمقي أعباء كبيرة عمى الفئة الشغيمة التي تصارع في نفس الكقت عبئ تسريح . %60العشريف بمغت 

 . المفمسةةالعماؿ مف الشركات كالمؤسسات العمكمي

 : الفقــــــــــر2-2-4

كىك مف اكبر العكائؽ التي تقؼ في . الفقر ريح عاتية تمس جميع شرائح المجتمع اف قدر ذالؾ

فال مجاؿ . كذالؾ بتقميمو مف فرص الزكاج لدل الشباب كألننا في دكلة تديف بديف اإلسالـ. كجو اإلنجاب

 المركز كحسب دراسة أعدىا. فاف تفشى الفقر يعيؽ الزكاج كبالتالي قؿ اإلنجاب. لإلنجاب خارج الزكاج

 حكؿ األحكاؿ المعيشية لمسكاف كمستكل الفقر في الوطني لمدراسات والتحميل الخاصة بالسكان والتنمية

 كاف الجزائر مصنفة ضمف البمداف الفقيرة لكنيا تسعى إلى مستكل ة بالمائ6الجزائر أف نسبة الفقر بمغت 

 .9تنمي متكسط

 مف األجراء يعيشكف %45. العائالت الجزائرية فقيرة3/1وحسب الديوان الوطني لإلحصاءفان 

 عاطمكف عف %10ك. أميكف%60 مف الفالحيف أرباب اسر فقيرة مف %50ك. تحت الحد األدنى لمفقر

 1.6ىذا إلى جانب نزكح .  دكالر80 يقؿ دخميـ عف ستة أالؼ دينار جزائريام ما يعادؿ %30العمؿ ك

 تردم األكضاع األمنية كتردم المعيشة كىذا سنة بمميكف مكاطف مف األرياؼ إلى حكاؼ المدف بسب

2006. 
                                                           

9
 .91:الجزائر ص. 13 الدورة 1998. التقرير الوطي حول التنمية البشرية: المجلس الوطني االقتصادي واالجتماعي-  
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 : التصنيع2-2-5

 لعالقة المتبادلة بيف التصنيع كبعض العكامؿ االقتصادية كاالجتماعية  فريدمانلقد لخص

المرتبطة مع انخفاض الخصكبة، كبيف باف ارتباط التنمية المرتبط مع تطكر الصناعة قد ترافؽ بتقسيـ 

كىذا ما افترض حركة اجتماعية كبيرة قد حسنت . أكثر تعقيدا لمعمؿ في كؿ مجاالت النشاط البشرم

تطكر العممانية تطكر كبيرا كأدت إلى انحسار القكل التقميدية، كزعزعت العائمة التقميدية لممجتمعات 

 .البدائية

لمتصنيع اثر كبير عمى خصكبة المرأة ألنو يرتبط ارتباطا كثيؽ بمتغيرات عدة منيا التعميـ 

الدخؿ كالعمؿ كالتزاحـ داخؿ المسكف كلو دكر ميـ في الحد مف عدد األطفاؿ المنجبيف لممرأة التي تعمؿ 

رىاؽ كتعب المرأة نتيجة العمؿ  في مجاؿ التصنيع بسبب خركج المرأة خارج المنزؿ لساعات طكيمة، كا 

 .كالحاجة إلى الكقت مف أجؿ العمؿ كغيره

 : المحددات اإلقميمية2-3

المقصكد بالعكامؿ اإلقميمية ىي تمؾ المحددات الطبيعية التي تؤثر عمى السمكؾ اإلنجابي عند 

منيا المناخ، كالتربة، كدرجة الحرارة، كالتي . بؿ تؤثر فيو كال تتأثر بو. المرأة كالتي ال دخؿ لإلنساف فييا

كلقد تطرؽ مجمكعة مف المفكريف ". الظركؼ المكانية"كما أطمؽ عمييا بعض المفكريف مثؿ ابف خمدكف 

عبر العصكر إلى إشكالية ما مدل تأثير اإلقميـ عمى تصرفات البشر إلى ظيرت مصطمحات مف خالؿ 

 .الخ...ىاتو اإلشكالية نذكر منيا التحضر العمراف البشرم 
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 : تعريف اإلقميم2-3-1

كىك يعني مساحة .  استخداما كاسعا في شتى مجاالت المعرفةRégionيستخدـ مفيـك اإلقميـ 

كلقد عرفو . اجتماعية معينة–معينة أكحيزا جغرافيا ذا خصائص طبيعية كتاريخية كبشرية اقتصادية 

 مكاف يختمؼ عف األماكف ألخرل بمجمكعة العناصر الخاصة بو، كيتمتع انو  Alaifالمفكر االيؼ 

بالكحدة، كيرتبط بالعناصر المككنة لو، كبالكمية التي تعد شرطا مكضكعيا كنتيجة مكضكعية لتطكر ىذا 

 .10المكاف

األخرل بمؤشر  مكاف يختمؼ عف األماكف'':  يعرفو عمى النحك اآلتيSharigenشارغن أما

 11.''كاحد أك بمجمكعة مف العناصر المككنة لو كالتي تتميز بالحدة كاالرتباط المتبادؿ كالكمية

كحدة مكانية تشكؿ كال مف متكامؿ تتميز بمنشأ مشترؾ كترابط مككناتيا، عمما أف : فاإلقميم

انو . االرتباطات الداخمية المتبادلة كالتفاعؿ تختمؼ عف االرتباطات الخارجية مف حيث استقرارىا كقكتيا

مكانيات التطكر كالضبط الذاتييف  .مكاف متكامؿ عضكيا، تجتمع فيو مككنات مجاؿ العقؿ، كا 

 :تشترؾ ىاتو التعريفات غيرىا في الخصائص التالية

 .المككنات الطبيعية كالبشرية كالظكاىر كالعمميات الكاقعة في مكاف معيف تؤدم كظيفتيا فيو 

 .الكحدة الكمية الداخمية لممككنات 

 .ترتبط الجكانب العامة كالخصائص الفردية لإلقميـ كميا 

 .كجكد عمميات التكظيؼ كالتطكر 

                                                           
10

 -Hartshorn.R 1939.The nature of geography.Lancaster Pa :Association Of Amarican Geographers. P:67 
11

 - Etiengillard. 1962. La region : essays de difinition ; « annal » de geographie.p : 134 
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 .القدرة عمى التطكر المستمر 

وأقاليم جغرافية  أقاليم جغرافية طبيعية: ليذا يمكننا جمع اإلقميمفي مجمكعتيف كبيرتيف أال كىما

 .بشرية

 : الحتمية البيئية القديمة وتأثيرها عمى الظواهر البشرية2-3-2

 جالينوسأرسطك هيبوقراط مف بيف اإلغريؽ البيئييف أمثاؿ . ليذه النظرية أصكؿ تاريخية قديمة

 . يعتمدكف في تفسيرىـ لمفكارؽ االجتماعية كالظكاىر البشرية إلى الظركؼ البيئيةابطميمكس كبكليس كانك

أما اإلغريؽ، فقد فسركا العالقة بيف الظركؼ المكانية كالتحضر كالعمراف البشرم عمى أنيا 

أما المغير التابع، ىك التحضر . فالمتغير الثابت ىنا ىك الظركؼ المكانية. عالقة بيف ثابت كمتغير

 حينما ذىب إلى أف العالقة المكانية كالتضاريس اسطرابونكىذا ما يؤكده المفكر . كالعمراف البشرم

 .12كالمناخ كاف ليا تأثير مباشر في ظيكر مدينة ركما كما حققتو مف عظمة

 : عند ابن خمدونةالحتمية البيئي- أ

أكؿ بحث منظـ في عمـ االجتماع كالفمسفة . 14: القرن الـبعد األفكار القديمة ظير في

العمران  كالتي تحدث فييا عف .بمقدمة ابن خمدونىذا البحث لخص في مقدمة سماىا كاتبيا . كالتاريخ

حيث قسـ األرض إلى أقاليـ طبقا لممناخ السائد فييا، مناقشا لتأثير المناخ عمى طبائع الشعكب . البشري

 13.ككذالؾ اعتداؿ األقاليـ كانحرافيا كتأثير اليكاء عمى ألكاف البشر كالكثير مف أحكاليـ
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 66-65:ص.  1997علم االجتماع الحضري، مركز االسكندرية للكتاب، االسكندرية : فادية عمر الجوالني- 
13

دار الفكر والطباعة والنشر : ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العجم والبربر ومن عاشرهم من ذويالشأن االكبر : عبد الرحمان ابن خلدون- 

 58-30:  ص2004، 1ط: بيروت. والتوزيع
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اعترؼ ابف خمدكف أف لألقاليـ أثر عميؽ في المجتمع يظير في األجساـ كالعقكؿ كبالتالي في 

 .مختمؼ نكاحي الحياة

 كأديانا كأفضؿ أجساما كألكانا لباسا كأقكات ككصنائعفأىؿ األقاليـ الثالثة الكسطى أرقى عمكما 

ف شبؤكأخالقا كالف  كىي في اإلقميميف .ت جزيرة العرب مؿات نفسيا كجدت فييا ألف األنبياء أكمؿ النكع، كا 

أما باقي األقاليـ فأىميا أبعد عف . األكؿ كالثاني، فألف البحار أحاطت بيا فصار فييا بعض االعتداؿ

االعتداؿ في جميع أحكاليـ، فالعمـ مفقكد كالديف مجيكؿ، كالتكحش غالب، بناؤىـ طيف كقصب كلباسيـ 

 14. "أكراؽ شجر أك جمكد كأقكاتيـ ذرة كعشب كربما أكؿ بعضيـ بعضا

 فأىؿ الجنكب جمكدىـ سكداء كمزاجيـ .يختمؼ أىؿ الجنكب عف أىؿ الشماؿ الختالؼ اليكاء

 كأىؿ الشماؿ بيض فالبرد يبيض المكف كيقبض النفس فالبرد أفضؿ مف .فيو نشكة كسركر بسبب الحر

 كبذالؾ تناكؿ ابف خمدكف .الحر، كأحفظ لإلنساف، ليذا كاف العمراف في الشماؿ أكفر منو في الجنكب

 . المكاف عمى أحكاؿ الناس الثقافية كاالجتماعية كالشخصيةرتأثي

 :الحتمية البيئية عند كتاب أوروبا- ب

فعمى .  في تحديد صفات البشر المختمفة كالمتنكعة، باالستناد لمتنكع البيئيةظير االىتماـ بالبيئ

إلى أف اإلنساف كائف فرد تقابمو قكتاف كبيرتاف ".روح القوانين"" في كتابو منتسيكيوسبيؿ المثاؿ تطرؽ 

كاف التأثير ما بيف البيئة . كاف لمبيئة مقياسا ككسيمة لمعرفة طبائع البشر ك تاريخيـ. المناخ واألرض
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فالسفة العرب، ابه خلدون مه مىشىرات دار المشرق بيروت، التىزيع المكتبة الشرقية بيروت، إوجاز المطبعة - 

 .17-16:  ص1970الكاتىليكية، شهر تمىز 
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 الفكرة بدكىا العديد مف ركاد المدارس تكاستيكمهوبرتسنسر كىذا ما أكده . 15كاإلنساف ىك تأثير متبادؿ

 .االفكرية في عمـ االجتماع كاألخالؽ كاألدب كالجغرافي
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 .70-69:المرجع السابق ص: فادية عمر الجوالني - 
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 :الخــــــــــــــــــاتمة- 3

مف خالؿ ما سبؽ يمكننا القكؿ أف لمعكامؿ االقتصادية كاالجتماعية كاالقميمية دكرا ميما في 

شراؾ المرأة في مياديف العمؿ المختمفة كارتفاع . التأثير عمى مستكيات الخصكبة فالتحكؿ باتجاه التصنيع كا 

مستكل الدخؿ، كؿ ذالؾ سيؤدم إلى إحداث تغيرات كبيرة في بنية المجتمع، مما ينعكس عمى مسألة 

كتأكيدا لذالؾ نالحظ عمى مستكل العالمي أف البمداف التي . النمك السكاني كظاىرة اإلنجاب بشكؿ خاص

حققت مستكل متقدما في التنمية االقتصادية تتسـ بانخفاض اكبر في معدالت الخصكبة بالمقارنة بالبمداف 

 االقتصادية بما يحممو مف قكعمى ىذا األساس فاف السير عمى طريؽ تصنيع البمد كتنميت. األقؿ نمك

تحكالت كبيرة يؤدم في رأم اغمب الباحثيف إلى الشعكر بضركرة الحد مف اإلنجاب كتصغير حجـ 

 . 16الصرة
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 .179:ص1983منشأة المعارف االسكندرية . حوث في الجغرافيا الشرية : الجوهري، يسرى- 
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 :المقدمة-01

لقد سبؽ لنا عرض أسباب ك دكاعي البحث، كتمت اإلشارة  إلى األىداؼ كالغايات التي يرجكىا 

 .كىي محكر كؿ بحث . الباحث مركرا بخطكات البحث، مرتكزا عمى الفرضيات

كلما كاف القسـ النظرم يبرز إشكالية البحث، كيمنح الفرضيات حكما مسبقا صكريا في قسمو 

فقد تـ عرض بعض الدراسات السابقة كبعض النظريات كمسممات، ككما تمت اإلشارة إلى بعض . النظرم

لنبيف ما مدل تأثير العكامؿ . المسكح كالدراسات المعمقة التي تمت في الجزائر مف طرؼ ىيئات رسمية

غير أف ذالؾ طبؽ عمى مجتمعات . االجتماعية كاالقتصادية كاإلقميمية عمى خصكبة المرأة في المجتمع

مجتمع غير كاضح المعالـ نظرا  (الجنكب الجزائرم)عكس المجتمع الذم نحف بصدد دراستو . معركفة

كما . ما حتـ عمينا القياـ بالدراسات الميدانية. لمحدكدية الدراسات التي تطرقت مست ىكذا مجتمعات

 .حتى نقارف بينيا كبيف الدراسات السابقة لنفي اك إثبات فرضياتنا. يتمخض عنيا مف معطيات كمف نتائج
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 :التعريؼ بمجال الدراسة - 02

 : الموقع الجغرافي- 02-1

 : عنيت الدراسة بمنطقة الجنكب الجزائرم كبالخصكص كاليتي

في  (01الكالية رقـ .)لمجزائر تقع في الجنكب الغربي حدكدية ىي كالية:  رة ادراػػػػػػػػػاليو- أ

 المناخ ىا، كيسكدمالي وموريتانياليا حدكد مع كؿ مف . تصنيؼ الكاليات حسب تنظيـ اإلدارم الجزائرم

،  في شماؿ الكاليةةمناطؽ جرداء صخرية تسمى الحمادف ـتتشكؿ رممية  تضاريسيا  أغمبية.الصحراوي

 عمى الكالية، كحجـ السكاف فييا صغير نسيبا مقارنة بالمدف الكبرل الريفي الحضريككما يغمب الطابع 

 .وزاوية الدباغ ،أولؼ تمنطيط، زاوية كنتة، تسابيت، رقان، تيميمون، أدرار، في الجزائر، كأىميا مدف

 قورارةخاصة سكاف منطقة  ،ةتيالزنا  كما أف ىناؾ مف يتكممكف أيضا المغة،يتكمـ سكانيا العربية

 .( فمكمكريةةفرقة مكسيقى )أىؿ الميؿ كىي لغة فرقة تيميمكف يعني نكاحي

تضـ  (2008تقديرات ) نسمة 389.898كيمكمتر مربع كتضـ 427.000تبمغ مساحة الكالية 

 :يحدىا الجزائر  تقع كالية أدرار في جنكب.قصر 299 بمدية ك 28 دائرة ك 11

 ككالية غرداية كالية البيض الية بشار، ك :شماال. 
 ككالية تمنراست الية غرداية ك :شرقا. 
 كدكلة مكريتانيا كالية بشار الية تندكؼ، ك :غربا. 
 كدكلة مالي الية تمنراست ك :اجنوب. 

المناخ  شساعة مساحتيا، فبالرغـ مف أف كذلؾ ناجـ عف ادراريتعدد المناخ بكالية :المناخ

 :سائد إال أنو يمكف تمييز ثبلث مناطؽ ىي الصحراوي الجاؼ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF_(%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF_(%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF_(%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%81
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%BA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%BA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D8%BA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
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 كيتميز  قكرارة يسكد المناطؽ الشمالية لمكالية أم شماؿ منطقة :مناخ شبه صحراوي

 .بصيؼ حار كشتاء معتدؿ قميؿ البركدة، األمطار نادرة كفجائية

 يسكد غالب مناطؽ الكالية كيميزه صيؼ شديد الحرارة كشتاء معتدؿ :مناخ صحراوي. 

 صيؼ حار كرطب كشتاء جاؼ، األمطار مكسمية تتياطؿ في  :مناخ شبه مداري

 .فصؿ الصيؼ

 .موقع والية ادرار: 04الخريطة رقم 

 

كعالـ السحر  تينهنان التوارؽ  مكطف أسطكرة.عاصمة لميقار :والية تمنراست- ب

، كالية كرقمة كمف الشماؿ الشرقي كالية غرداية يحدىا مف الشماؿ .حيث تجد الطبيعة الخبلبة.كاالنييار

كالية  كمف الغرب النيجر  دكلة، كمف الجنكب الغربيمالي  دكلة ، كمف الجنكب الشرقيإليزم كمف الشرؽ

فريقيا الجزائر إستراتجية، فيي ىمزة الكصؿ بيفكالية تمنراست منطقة مكقع تعد ت، كبيذا اؿأدرار كما أنيا  كا 

 .نقطة تبادؿ تجارم كثقافي جد ىامة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
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 كما 2 كـ557906.25:  نسمػة يتكزعكف عمى مساحة تقدر بػ 164.245يبمػػغ عػػدد سكانػػيا 

 . بمديات10 دكائر ك 07تظـ 

 : كما ليا مجاؿ حيكم ينقسـ إلى المناطؽ التالية

o  يقع في الجية الشمالية كالشمالية الشرقية في ىضبتي  (:الحمادات)الهضاب

 .(تادمايت، كتينغرت)

o أمضركرتتمثؿ في سيكؿ أكدية اليقار الغرينيتية سيؿ تيديكمت، صيؿ : السهول ،

 .سيؿ تنزكفت، سيؿ التينرم، سيؿ تمنراست

o تتمثؿ في سيكؿ إنزير البركانية األصؿ كالمتكاجدة مف تمنراست : لكتل المعزولةا

 (.إنفكغاس، بتينزاكتيف)نحك جانت ككتؿ 

o ـ كتحيط 800 ـ ك 500تتمثؿ في انييارات يتراكح عمكىا ما بيف : الكتل المحيطية 

 .بالكتمة الكسطى لميقار

° 13مف الجية المناخية فيسكدىا مناخ صحراكم كيبمغ متكسط الحرارة في المساء : اخػػػػػػػػػػػػالمن

 مع تسجيؿ مفرقات حرارية أك بركدة قصكل كما تستقبؿ أمطار مدارية صيفية في شيرم أكت° 29صيفا 

 .كسبتمبر
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 موقع والٌة تمنراست: 06الخرٌطة رقم 

 

 : تحديد مجتمع البحث02-2

 ككف الدراسة مخصصة لجمع بيانات عف خصكبة المرأة في الجنكب الجزائرم عامة، ككاليتي 

فجاء اختيار مجتمع الدراسة بناء عمى متغيريف جاءا في عنكاف الدراسة، ىما . ادرار تمنراست بالخصكص

فقد . المذاف حددا مجتمع الدراسة الذم مف خبللو نشتؽ عينة تمثيمية أال كىما المرأة كالجنكب الجزائرم

 :خصت الدراسة

بغض النظر عف حالتيـ االجتماعية، سكاء . ( سنة15اكثر مف )جميع النساء في سف الحمؿ  -

سبؽ ليا  )كف متزكجات أـ غير متزكجات أك مطمقات أكأرممة كبغض النظر عف حالة الحمؿ 
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حمؿ في إطار الزكاج أـ )كبغض النظر عف مشركعية الحمؿ . (أف حممت أـ لـ تحمؿ قط

 .(خارج إطار الزكاج

 .جميع األسر اك النساءالبلئي يقطف بكاليتي ادرار اـ كالية تمنراست -

 : عينة الػػػػػػػػػػػػدراسة02-3

اختيار العينة التمثيمية : لعؿ مف أىـ الخطكات التي يمر عمييا الباحث في الدراسة الميدانية ىي

الف صفة التمثيمية، ىي التي تضفي عمى البحث الميداني المصداقية . لمجتمع الدراسة المراد دراستو

كالتي . وحدة العينةكقبؿ تحديد حجـ العينة، كجب عمينا تحديد . لتعميـ نتائجو عمى كافة أفراد المجتمع

 . البلئي بمغف  سف الحمؿ ك يقطف بكالية ادرار كتمنراستاألسر واألمهاتىي مجمكع 

 :   تحديد حجم العينة02-3-1

كقد استعنت في اختيار عينة الدراسة . يختمؼ حجـ العينة مف دراسة ألخرل أك مف باحث ألخر

  :1بالطريقة المبينة في الجدكؿ  التالي

  50 مفردة                     1000 – 100مف %

  10 مفردة                   10000- 1000مف %

  1 مفردة                       10000أكثر مف% 

                                                           

  .149 ،ص2006منيجية البحث في العمـك االنسانية ، ، دار القصبة الجزائر ، الطبعة الثانية ، : مكريس أنجرس1-
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 أسرة 41163حسب ما ىك مكضح في الجدكؿ التالي فاف حجـ المجتمع اإلحصائي مككف مف 

 مفردة كما ىك مكضح أعبله، فقد اخترنا 10000كبما أف مجتمع دراستنا أكثر مف . مكزعة بيف الكاليتيف

 :، باستعماؿ الطريقة التالية%1: عينة ممثمة بنسبة

 = 100 /1* 41163حجم العينة.100/ نسبة العينة * حجـ المجتمع = حجـ العينة 

 . مفردة ممثمة 411.63

كاستنادا عمى معطيات الديكاف الكطني لبلحصاء .  مفردة411: كبالتػػػػػػػالي فاف حجـ العينة ىك

 مف %35 مف المجمكع العاـ لؤلسر ما بيف الكاليتيف أما كالية تمنراست بيا %64فاف لكالية ادرار 

فكانت النتائج . بيف الكاليتيف الحصصية بناء عمى ىاتو النسب كزعنا أفراد العينة بالطرقة. المجمكع

 :كالتالي

 :جدول توزيع أفراد عينة الدراسة بين واليتي ادرار وتمنراست: 05الجدول رقم

 اإلحصائيالوجخوع حجن العينت

 عدد االسر %النسبت  %1نسبت  154 اإلظافت حجن العينت النهائي  

 ادرار 26372 64,07 264 97 361

 حونراسج 14791 35,93 148 56 204

 الوجوىع 41163 100 412 153 565

لكف، ال ضير في إضافة عدد معيف مف األسر إلى حجـ العينة كإضافة ىامشية لجعميا أكثر 

منو أف تشمؿ عدد معتبر مف مفردات المجتمع، كتككف في حدكد كافية كمقبكلة لتعميميا . تمثيمية رغبة ن

 حتى تصبح ممثمة أكثر لممجتمع ( مفردة154)كعميو قمنا بزيادة بعض المفردات إلى العينة . 1عميو

 . مفردة565كأخيرا كاف حجـ العينة النيائي ىك . المدركس

                                                           
 158:ص. 2000 ،عماف مؤسسة الكرؽ،أسس البحث العممي إلعداد الرسائل الجامعيةمركاف عبد المجيد إبراىيـ،- 1
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 :إعداد االستمارة ومجريات المسح- 3

لقد تـ بناء االستمارة في صكرتيا النيائية دكف إغفاؿ عامؿ الزمف المستغرؽ لمؤلىا ، مع األخذ 

كبذلؾ خمصت االستمارة في . بعيف االعتبار تفاكت مستكل المبحكثيف في فيـ األسئمة كالتجاكب معيا

 . محاكر (05) سؤاالن مكزعة عمى خمسة 84صكرة 

تتعمؽ بالسف، كتاريخ الميبلد، . يتعمؽ بالخصائص الشخصية العامة لممبحكثيف: المحور األول

 (.04 إلى 01سؤاؿ مف ). كاإلقامة

سؤاال مف  (15)كيشمؿ بيانات عف الحالة االجتماعية ممثمة في خمسة عشرة: المحور الثاني 

الحالة العائمية ،المستكل التعميمي ، السف الحالي لمزكج كالزكجة ، :  كىي19 إلى السؤاؿ05السؤاؿ 

المستكل التعميمي لمزكج ،عمر الزكجة عند أكؿ زكاج ، عمر الزكج عند أكؿ زكاج ،صمة القرابة بيف 

 . الخ...العائؿ. الزكجيف ، مكاف السكف قبؿ الزكاج ، عدد مرات الزكاج ، مف ىك رب البيت

 إلى 20أسئمة ابتدءا مف السؤاؿ  (07)كتشمؿ بيانات عف المسكف ممثمة في : المحور الثالث 

 .ممثمة في طبيعة المسكف كمادة بنائو كعدد الغرؼ كمصدر الطاقة بو. 26السؤاؿ 

سؤاؿ مف السؤاؿ 32كيتعمؽ الخصكبة كالصحة اإلنجابية لممبحكثيف ممثمة في : المحور الرابع 

عدد األبناء المنجبيف جنسيـ كالباقيف منيـ عمى قيد الحياة كمدة التباعد بيف :  كتشمؿ58 إلى السؤاؿ 27

 .الخ..الكالدات، استعماؿ مكانع الحمؿ مف عدمو، كطبيعة الرضاعة

( 13)خصص ىذا المحكر لمخصائص االقتصادية لؤلسرة المبحكثة ممثمة في : المحور الخامس

. كتشمؿ بيانات عف الحالة المينية لمزكجيف كالدخؿ األسرم. 71 إلى السؤاؿ 59أسئمة ابتدءا مف السؤاؿ 

 .منييا ىذا المحكر بتساؤؿ عف حجـ الرضا عف المستكل المعيشي
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سكاء تعمؽ ذالؾ بالمناخ . طرحت فيو أسئمة تتعمؽ بالمتغيرات اإلقميمية المعاشة: المحور السادس

. كالغذاء الغالب عمى قكتو اليكمي كقكت أبنائو. السائد بالمنطقة، كالفصؿ المفضؿ كالغير المفضؿ لكالدة

 .إلى غير ذالؾ مف األسئمة

 : لمدراسة والمكانيالزمانياإلطار - 04

حسب ما ىك مكجكد في العنكاف تشمؿ الدراسة كاليات الجنكب الجزائرم :  اإلطار المكاني04-1

أال كىما  . لكف لشاسعة الساحة كقمة اإلمكانيات مف طرؼ الباحث اجبر الباحث عمى انتقاء كاليتيف. ككؿ

 .  مف مساحة الجنكب الجزائرم%54اذ  تتربع الكاليتيف عمى أكثر مف . كاليتي ادرار ك تمنراست

عداد االستمارة كطبعيا، :  اإلطار الزماني04-2 بعد جمع المعمكمات المتعمقة بميداف الدراسة، كا 

في .  سنة (49-15)تـ الشركع في الدراسة عف طريؽ تكزيع االستمارات كاستجكاب النساء المعنيات 

كلرفع الحرج . أم لمدة عاميف تقريبان . 20120-09-05 إلى غاية 2018-10-13:المدة الزمنية مف 

قمنا بتكزيع االستمارات حيث استعنا بالزكجة، كالقريبات . عف المبحكثيف في التعامؿ مع ىكذا أسئمة

ككذالؾ كزعنا االستمارات بالمستشفيات عمى . كىذا لطبيعة المجتمع المتعامؿ معو. كزميبلت العمؿ

 .مصالح األمكمة كالتكليد، لربح الكقت كتفادم التنقؿ بيف األسر المتناثر عمى تراب الكالية

 :صعوبات الدراسة- 05

o   - أما .  كمـ1200ترامي أطراؼ الكاليتيف حيث تبعد كؿ كالية عف األخرل بحكالي

 كمـ مثؿ 700-800داخؿ الكالية فنجد انو تكجد بمديات تبعد عف مقر الكالية بحكالي  

 .بمديتي برج باجي المختار كبمدية عيف صالح
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o  عدـ قدرة الباحث التعامؿ مع المبحكثيف لذا استعنا بالزكجة كالزميبلت في العمؿ

 .كالقريبات نظرا لطبيعة المجتمع المتميز بالمحافظ

o  تحفظ بعض المستجكبات عف اإلجابة أحيانا، كاعتبار بعض اإلجابات سر عائمي، كجب

أك . كفي بعض األحياف نتيجة جيميف باإلجابة. استشارة الزكج قبؿ اإلجابة عف االستمارة

 .خكؼ أك استحياء مف الباحث في استثمار ىذه المعمكمات في مجاؿ أخر

o  كتحفظيف عمى اإلجابة عف بعض األسئمة كىذا ما يبرر أف المجتمع لـ يتعكد بعد مثؿ

 .ىذه الدراسات

  :نتػػػػػػػػػػػػػػائج البحث- 06

كبعد انتياءنا مف عممية جمع . عمى غرار باقي البحكث كالدراسات اإلحصائية كالكصفية

. كىي عممية تفريغ المعطيات كتحميميا كاستخراج النتائج المتحصؿ عمييا. ككخطكة ثانية. المعطيات

كاستغرقت  حيث. SPHINX Plus2 (version 5)لتسييؿ ىاتو العممية استعنا ببرنامج الحزمة اإلحصائية 

 . فقط نتيجة حرصنا عمى ربح الكقت الذم ضاع منا في الميداف شيريفالعممية قرابة 

 : البيانات الشخصية06-1

 : العمػػػػػػػػػػػػػػػر06-1-1

مف أىـ المؤشرات الديمغرافية 

كىذا ما . كخاصة في ما يتعمؽ باإلنجاب

تطرقنا إليو في مختمؼ التعريفات 

كما خمصت إليو نتائج الدراسة . لمخصكبة

1% 16%

59%

20%

3% 1%

توزٌع افراد العٌنة حسب حسب العمر: 19المنحى 

moins de 20 de 18 à 29 de 30 à 39

de 40 à 49 de 50 à 59 de 60 et plus
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 سنة 17 سنة ىذا المعدؿ ضمف مجاؿ عمرم اقمو 35.62الميدانية فاف متكسط أعمار أفراد العينة ىك 

إذ أكثر .أفراد العينة أعمار كالذم يكضح تكزيع  (18)كما ىك مكضح في الشكؿ رقـ .  سنة71كأقصاه 

 سنة فبمغت نسبتيف 18أما النساء األقؿ مف .  سنة35-27 منيف يتراكح أعمارىف ما بيف %50مف 

 . كىي نسبة تعكس ارتفاع عمر الزكاج عند المرأة0.4%

: الحالة العائمية لمزوجة 06-1-2

فصد الكقكؼ .  إال بمعرفة الحالة العائمية ألفراد المجتمعق باب ال يمكننا طرؽ.المكاليدك الخصكبة 

عمى نسبة األفراد الذيف يحددكف لنا مجتمع 

كؿ أفراد ؿ ت متاحةليسالكالدة ألف ك .الدراسة

 ،البمكغ كحده ال يكفيك.  منوالمجتمع البالغ 

 إال ، شرط أساسي في ذالؾإلىبؿ يحتاج 

 بما أننا في مجتمع إسبلمي .كىك الزكاج

 رفضا قاطعا مرفكضكالفعؿ الخارج عنو 

.  كعرفنا كعاداتنا تقاليدنا ديننافي

الجدكؿ التالي يكضح تكزيع أفراد 

. المعينة حسب الحالة العائمية لكؿ امرأة

حيث جاءت جميع الحاالت بنسب متفاكتة 

نسبة % 6منيف متزكجات ك % 86إذ 

ىذه األغمبية في نسب . المطمقات كاألرامؿ

الجدكؿ ) % 93المتزكجات ترجمت في نسبة األميات المكاتي تزكجف مرة كاحدة حيث بمغت نسبتيف 

87%

6%6% 0% 1%

توزٌع افراد العٌنة حسب الحالة :20المنحنى 
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 كاألرامؿكىي نسبة مساكية لنسب المطمقات % 6فمجمكع نسبيف   أما المتزكجات ألكثر مف مرة .(رقـ

 لدييف كقد تنتيي بكقكع احدىما اف لـ تتزكج اإلنجاب تنخفض مدة كاألرامؿالف المطمقات . في ما سبؽ

.  مرة ثانية

:  سػػػػػػػػػػػن الزواج06-1-3

ىذا المؤشر لو عبلقة كطيدة بالخصكبة، كبعدد المكاليد الذيف ستنجبيـ المرأة خبلؿ فترتيا 

كمما تزكجت المرأة في عمر مكبر، كمما زادت فرصتيا في إنجاب اكبر عدد مف األطفاؿ . اإلنجابية

غير أف ىذا لو . كالعكس صحيح

آثار سمبية عمى صحة المرأة 

اإلنجابية فيما يتعمؽ بالحمؿ 

كاإلجياض كالكالدة، كما يرتبط بيذه 

. الحاالت مف مشكبلت صحية

خاصة كاف الحمؿ المبكر يعرض 

كما جاء في نتائج الدراسة أف الغالبية الساحقة إلفراد العينة . األـ لخطر اإلصابة بكثير مف األمراض

. كىذا ضمف العمر القانكني لمزكاج. %88 سنة بنسبة 39-20كانت تتراكح أعمارىف سنة الزكاج ما بيف 

كىذا ما يؤكد لنا فرضية ارتفاع سف . %11.7 سنة جاءت نسبتيف 20أما النساء المكاتي تزكجف اقؿ مف 

حيث أف متكسط أعمار أفراد العينة عند . الخ ...الزكاج لممرأة نتيجة عدة عكامؿ اجتماعية كاقتصادية 

كذالؾ يعكس ما مدل .كىك مقارب لسف الزكاج القانكني عند المرأة في ببلدنا.  سنة25.77الزكاج ىك 

 .تقيد كاحتراـ المجتمع الجزائرم بالسف القانكني لمزكاج المنصكص عميو في التشريع الجزائرم

12%

88%

0%
0%
0%

0%

توزٌع افراد العٌنة  حسب عمر الزواج: 22المنحتى 

moins de 20 de 18 à 26 de 20 à 39

de 40 à 59 de 60 à 79 de 80 et plus
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: عمر الزوج06-1-4

 36.21بمغ متكسط عمر األزكاج 

اذ اف غالبيتيـ انحصرت أعمارىـ ما . سنة

كىك . %59.4 سنة بنسبة 39-30بيف 

مؤشر عير مستقؿ عف ما ىك كاقعي في 

 . سنة35-25حيث أف متكسط أعمار األزكاج عند الزكاج تتراكح ما بيف . الحياة االجتماعية

 :  المستوى التعميمي06-2

كثيران ما يعتبر التعميـ أحد أىـ العكامؿ التي يمكف بكاسطتيا ترشيد السمكؾ الفردم المتعمؽ 

فكمما زاد المستكل التعميمي ينتج عنة زيادة .  فيك يؤثر في مستكيات الخصكبة في المجتمع.بالخصكبة

كتكفير   سكاء كاف ذلؾ في تعميـ األطفاؿ أك تربيتيـ.في كعي األزكاج فيما يتعمؽ بتككيف أسر مثالية

ا يترتب عميو التزامات اقتصادية كبيرة قد ال تككف متناسبة مع دخؿ األسرة ذكه. جميع األمكر البلزمة ليـ

لذا ستقكـ ىده األسر بالتفكير بشكؿ جدم في تحديد حجـ األسرة إلى الحد الذم يتبلءـ كدخؿ . المادم

كبالتالي تقميؿ فترة .باإلضافة إلى أف مكاصمة المرأة لتعميميا يؤدم إلى رفع العمر عند الزكاج . ىده األسرة

  باإلضافة إلى اختبلؼ كجية نظر . المنجبيف األطفاؿالخصكبة عند المرأة مما يعمؿ عمى انخفاض عدد

. المرأة المتعممة عف غير المتعممة فيما يتعمؽ بحجـ األسرة

0%
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50%

28%
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4%

عمر ازواج افراد العٌنة: 23المنحنى 

moins de 18 de 18 à 26 de 27à 35

de 36 à 44 de 45 à 53 de 54 et plus
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فإذا اعتبرنا أف فترة الخصكبة 

 49-15مف ) سنة 35عند المرأة تمتد 

 فإف التعميـ يقمص مف طكؿ ىده (.سنة

 سنة لممرأة حاممة 30الفترة إلى 

 18الشيادة الجامعية، ألنيا تحتاج إلى 

عاـ حتى تحصؿ عمى شيادة البكالكريا 

كما .  سنة عمى شيادة الميسانس21ك

يؤدم ارتفاع المستكل الثقافي كالتعميمي 

لممرأة إلى أف تككف أكثر استجابة، 

يؤدم إلى كما  .كتعاطي مع كسائؿ تنظيـ األسرة كاستخداـ كسائؿ منع الحمؿ، كالمباعدة بيف فترات الحمؿ

 زيادة كعييا نتيجة تحسف مستكاىا الثقافي، مما يكحي ليا بتقميؿ عدد أطفاليا كشرط لرفع مستكاىـ الثقافي،

كتعميميـ كتقديـ كؿ ما يحتاجكنو مف غداء كصحة خاصة إذا كانت اإلمكانيات المادية لؤلسرة  كتربيتيـ،

. محدكدة

،  مثؿ مباعدات فترات الحمؿ،كما أف تعميـ المرأة يزيد مف كعييا الصحي حكؿ قضايا الحمؿ

باإلضافة إلى أف فترة الخصكبة عند المرأة .  كاستخداـ كسائؿ تنظيـ النسؿ،كأىمية الرضاعة الطبيعية

إلى نتائج  كبالرجكع . فمكاصمة تعميميا تككف عمى حساب مدة الخصكبة.محدكدة عمى عكس الرجؿ

% 25 ك مستوى جامعي% 35:الدراسة كجدنا أف غالبيتيـ ما بيف مستكل ثانكم كجامعي حيث قدرتبػ

 نسبيـ جاءت اذ .أمااألميات كالمكاتي يعرفف القراءة كالكتابة ىف اقؿ نسبة مف بيف الجميع .مستوى ثانوي

%. 4-7تتراكح ما بيف
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توزٌع افراد العٌنة حسب المستوى التعلٌمً: 24المنحنى
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 :خصائص المسكن 06-3

يعد السكف حاجة أساسية لمفرد 

فباإلضافة . نظرا ألىمية التي يكتسييا

.  عنيااإلى ككنو حاجة اجتماعية ال غف

إال انو يتعدل ذالؾ إلى أىميتو 

. االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية

ككذا مف الناحية الديمغرافية حيث يعتبر 

إال كىك  الف اإلنجاب تحتاج إلى حيز مكاني ليقـك فيو،. ىذا األخير عامؿ كسطي في دراسة الخصكبة

بداية بحجـ الرضا عف . لذا كاف لزاما عمينا التطرؽ إلى خصائص مسكف أفراد العينة المدركسة. المسكف

. مف مجمكع األميات غير راضيات عف المسكف% 22لتبقى . %77المسكف فبمغت نسبة الرضا 

لى   (:الجدكؿ رقـ) كالسبب في ذالؾ يرجع إلى طبيعة الصيغة السكنية لممسكف الذم يقطف فيو الفرد كا 

مف األميات يسكف في مساكف ذات ممكية خاصة لؤلسرة أضؼ إلييا % 55.3حيث أف . مادة بنائو

منيف يسكف في % 22مساكف اجتماعية كميا ذات ممكية خاصة لتبقى فقط % 8مساكف ريفية ك% 12.7

. مساكف بصيغة الكراء

كما ىك . أما بالنسبة لمادة البناء

% 84 فنجد أف .26: رقـمنحنىمكضح في اؿ

كىك مؤشر يبعث . سكنات مبنية باالسمنت

بمستكل التحضر كالتنمية كالعصرنة في ىاتو 

. عبارة عف سكنات جاءت مادة بنائيا مختمطة ما بيف الطيف كاالسمنت% 12.8لتبقى سكل . المنطقة

2%

84%
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1%

توزٌع المساكن حسب مادة البناء:26المنحنى 
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 : مصادر مٌاه الشرب06-3-1

كالبد مف تكفرىا كبحالة جيدة، خالية مف الممكثات . مف أىـ احتياجات اإلنساف. إف المياه النقية

كعميو إمكانية الحصكؿ . الف تمكث مياه الشرب يعني انتشار األمراض. البيكلكجية، كالكيميائية، كالفيزيائية

 .نظرا ألىمية ىذا األخير (IDH)عمى الماء الصالح لمشرب، مؤشر مف بيف مؤشرات التنمية البشرية 

كىك . كما ىك مبلحظ أف المصدر الرئيسي لممياه الشرب عند جميع أفراد العينة، ىك شبكة المياه

أما .  في كالية ادرار ىي نسبة التغطية لشبكة مياه الشرب عند أفراد العينة%91حيث أف . مؤشر ايجابي

لتبقى المصادر التقميدية مف آبار، كمجار مائية األقؿ استعماؿ لدل . %60في كالية تمنراست، فقد بمغت 

الف الماء الممكث سبب األمراض . كىذا ما يجنبنا أخطار التمكث كتأثيراتو عمى الخصكبة. أفراد العينة

. الجنسية، مثؿ االلتيابات التي تصب الجنسيف كأمراض أخرل، مثؿ الماالريا كالتي تؤدم إلى فقر الدـ

 .كىي كميا أمراض تؤثر عمى خصكبة السكاف ألنيا تعيؽ عممية التكاثر

: الطاقة المستخدمة 06-3-2

عمى ، كىي مؤشر يمكننا أف ندرجو مف بيف مؤشرات الرفاىة كالعصرنة بيف افرد اسر المجتمع

.  كحطب كفحـ لمطيي آك التدفئة آك اإلنارة، ككيرباء،حسب الكسيمة المستعممة مف غاز

كما ىك مبلحظ في الشكؿ أف الطاقة الكيربائية كالغاز ىما األكسع استخداما بيف األسر بنسبة 

 لمنطقة الدراسة بالغاز كالكيرباء كىذا مسعى الدكلة منذ االستقبلؿ ةكىك مؤشر يبعث بحجـ التغطي% 96

. مف اجؿ تحقيؽ لمفرد اكبر قدرا مف الرفاىية عمى غرار الشعكب األخرل األكثر تقدما

 



دراسة الميدانيةــــــال  الفصل السادس 

 

124 
 

:  الرضا عن المسكن حجم06-3-3

الرضا عف المسكف، يعد مف بيف أىـ 

لذا كاف لزاما عمينا . أسباب السعادة الزكجية

طرح ىكذا أسئمة عمى المبحكثيف لمعرفة ما 

مدل رضا الزكجة كسعادتيا بالمسكف الذم 

كجاءت النتائج جد ايجابية بالنسبة . تقطنو

 مف %77لغالبية أفراد العينة حيث ف 

 .  غير راضيات%22األميات راضيات عف مساكنيف التي كفرت ليا مف طرؼ أزكاجيف لتبقى سكل 

تعددت أسباب عدـ الرضا عند أفراد ك

 إال أف غالبية ىاتو . عمى المسكفالعينة

 أسباب مرتبة 03األسباب انحصرت في 

 أك(%27.06 )أما لقمة عرؼ المسكف: كاألتي

 اك لبعده عف المرافؽ (%13.53 )لضيقو

 آك لقدـ المسكف(%11.18 )الضركرية

 كىي نسبة .%1.76 بنسبة  كاألقؿ نسبة مف بيف العمؿ المذككرة ىي كثرة ساكني المسكف(.10.59%)

مف % 67إذ . غرؼ كىك مؤشر ايجابي (03)ألف متكسط الغرؼ بمساكف أفراد العينة بمغت ضئيمة 

يمكننا كذالؾ . مف المساكف بيا أكثر مف ثبلث غرؼ% 20أضؼ إلييا . غرؼ (03)المساكف بيا 

أسرة نككية  سبب انفراد كؿ .تفسيرىا باندثار نمط العيش في العائمة الكبرل كالتي تضـ الفركع كاألصكؿ

غٌر راضٌة راضٌة 

22.56

77.44

حجم الرضا عن المسكن: 27المنحنى 

اسباب عدم الرضى عن المسكن: 28النحنى 
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 كمف الناحية التنمكية ىك مؤشر ايجابي يدؿ عمى أف أزمة السكف يقضى عمييا شيء فشيء .بمسكف ليما

. نظرا لمبرامج الكبرل التي سخرتيا الدكلة منذ زمف ألجؿ القضاء عمييا

: خصائص الخصوبة 06-4

: طبيعة الوالدة 06-4-1

، ككالدات أجريت عف طريؽ  كالدات طبيعيةنجد أف ىناؾ نكعيف مف الكالدات. مف جميع الكالدات

. قيصرية تسمى الكالدة اؿجراحية لما استعصت الكالدة طبيعيااؿعمميات اؿ

تيف كانت كالمكبل اؿمف الكالدات في % 90أكثرمف فاف  (06)كمف خبلؿ ما جاء في الجدكؿ رقـ

حيث بمغت نسبة .  نقاط07إال أف في كالية ادرار مقارنة بكالية تمنراست كانت اقؿ كبفارؽ . طبيعية

أما عمى العمـك فبمغت نسبة الكالدات . %97أما بكالية تمنراست فكانت النسبة. %90الكالدات الطبيعية 

 .كىي نسبة معتبرة مقارنة بالكالدات القيصرية .  عند عينة الدراسة%93الطبيعية 

 .توزيع والدات أفراد العينة حس بطبيعتها : 06الجدول رقم 

 الوجوىع الىالداث القيصريت الىالداث الطبيعيت  

 Sommes Part % Sommes Part % Effect الىاليت

 829 9,53 79 90,47 750 ادرار

 695 2,59 18 97,41 677 حونراسج

 1524 6,36 97 93,63 1427 الوجوىع
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  التفاضل بين الجنسين06-4-2

أف الفكر التقميدم الداعي إلى التفاضؿ بيف 

 كىذا بسبب ارتفاع .الجنسيف قد تتبد في اآلكنة األخير

 مف الزكجيفالمستكل التعميمي كالكعي الثقافي بالنسبة 

 تغير النمط االقتصادم ،كمف جية أخرل. جية

 إلى نمط خدماتي يتساكل فيو الجنسيف في عممية .التقميدم مف نمط زراعي يعتمد عمى اليد العاممة الكبيرة

مف األميات لـ نجد % 40أف اذ . كىذا ما يمكننا برىنتو مف خبلؿ ما جاء في الجدكؿ رقـ  .اإلنتاج

التفاكت في منيف يفضمف الذككر كيرجع ذالؾ إلى % 44عندىف تفاضؿ ما بيف الجنسيف مقارنة ب 

 كؿ أك. أك إلى درجة اإلحساس بالتفكؾ األسرم ما بيف األميات. المستكل التعميمي ما بيف األميات

 .حسب كضعيتو االجتماعية كاالقتصادية

: وفيات األطفال الرضع 06-4-3

 ،نجاعة البرامج الصحية في أم بمد ما ديمغرافي ذك طابع صحي لو داللة عمى مستكل ىك مؤشر

يتضح لنا تفاكت في  (07) كمف خبلؿ الجدكؿ التالي .كمستكل الرعاية الصحية لممرأة أك الطفؿ معا

حيث أف نسبة الكفيات في كالية ادرار عند أفراد العينة قدرت . كفيات األطفاؿ ألميات العينة حسب الكالية

لكبل الجنسيف ىذا التفاكت يمكننا % 44بينما في كالية تمنراست جاءت مرتفعة حيث قاربت %18.6: بػ

الكاليتيف في كبل إرجاعو إلى تفاكت في مستكل التحضر ككذا اإلمكانات الصحية بيف الكاليتيف رغـ تقارب 

. مساحة جغرافيا

 

 الجــــنس الـــمفضل 
Moyenne =  2,26  'طفل' 

Nb % cit. 

 %14,6 82 االنـــاث

 %44,8 251 الذكــــور

 %40,5 227 معـــــا

Total 560 100,0% 

14,6% 

44,8% 

40,5% 
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 .وفيات األطفال وأسبابها: 07الجدل رقم 

 الوجوىع وفياث رظع اناد وفياث رظع ذكىر  

 Effect Part % Effect Part % Effect الىاليت

 427 15,69 67 84,31 360 ادرار

 289 30,80 89 44,50 200 حونراسج

 716 21,79 156 78,21 560 الوجوىع

 %اسباب وفياة االطفال 

 سبة آلخر  اجهاض عقن هرض سقىط جنين وفاة طبيعيت

03,03 12,12 12,12 21,21 6,06 45,4 

 

مف % 3حيث. ، كأسباب مرضية طبيعيةأسباب منحصرة ما بيف أما عف أسباب الكفاة فقد جاءت

 كىذا ما يعكس مستكل تدني الرعاية الصحية في .بسبب المرض% 48الكفيات األطفاؿ كانت طبيعية 

 حيث قمة المرافؽ الصحية كاف كجدت فيي بعيدة نظرا شساعة .ىاتو المنطقة مقارنة بباقي مناطؽ الكطف

 . الكطفمف مساحة % 39حيث تمثبلف . مساحة الكاليتيف

:  حػػػػػػػػاالت اإلجهاض06-4-4

أما . قد يككف مرضي أك لسبب آخر.كآخر غير مفتعؿ.  بمعنى عمدممفتعؿ:  نكعافاإلجياض

الف اإلجياض العمدم يستحاؿ أف . الغير عمدم الذم ىك نتاج حاالت مرضيةالمذككر في دراستنا ىك 

 ككفم قد أما اإلجياض المرضي. حيث الديف كالقانكف كالعرؼ يعاقبكف فاعمو. يصرح بو مف طرؼ فاعمو

 فسيكلكجية متعمقة بتككيف الرحـ اك اتساع الحكض اك نقص في التغذية آك أسباب مرضية بسبب عكامؿ

 بمنطقة  اإلجياضكمعدؿ.  كىك عادة ما يتسبب في تمزؽ أغشية الرحـ قبؿ األكاف1مثؿ مرض السيبلف

 أما في كالية تمنراست فيذا المعدؿ .%03ففي كالية ادرار كصؿ إلى . الدراسة يختمؼ مف كالية إلى كالية

                                                           
1

 .ممرض يصيب المرأة بالتهابات مهبلية وفي الحوض وألم أسفل البطن ونزيف نتيجة االلتهابات في عنق الرحم: السيالن- 
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 كىك معدؿ مرتفع جدا مقارنة بالمناطؽ األخرل كىذا يرجع إلى انعداـ %11مرتفع جدا حيث كصؿ إلى 

 .الرعاية الصحية لؤلـ أثناء الحمؿ

 . توزيع عدد األمهات المواتي تعرضن لإلجهاض: 08الجدول رقم 

 حونراسج ادرار الىاليت

  N Part % N Part % 

 88,27 173 96,60 313 أجهطلن 

 9,18 18 2,16 7 هرة واحدة

 2,55 5 1,23 4 عدة هراث

 100 196 100 324 الوجوىع

 

 :سبب عدم وجود أطفال 06-4-5

 ،مف بيف أميات العينة

 ليس لدييف أطفبل زمف يكجد مف

كىذا ألسباب . العمؿ الميداني

 كعددىـ قميؿ مف بيف .متفاكتة

جميع أفراد العينة حيث لـ يتجاكز 

أم ما يمثؿ .  امرأة33عددىـ 

فكانت . مف مجمكع العينة% 05

عقـ إحدل طرفي بسبب % 21
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 أما عمدم آك عف غير .بسبب اإلجياض% 6ك ق. لمرض اك بسبب سقكط جنيف% 12 ك .اإلنجاب

لعدـ مف األميات البلئي ليس لدييف أطفاؿ صرحف بذالؾ لكف لسبب غير معمكـ نظرا % 44. عمد

. لتحفظيف عف ذكر السببمعرفتيف بالسبب اك 

 :الغذاء اليومي لمطفل 06-4-6

 كليذا الغذاء . الف غذائو اليكمي كالطبيعي ىك الرضاعة.الطفؿ الحديث الكالدة يسمى رضيعا

كبالتالي ال تفرز . فالرضاعة الطبيعية تقمؿ مف ىرمكف المبيض. فكائد كبيرة عمى األـ كالطفؿ معا

 كمما قمت فرص اإلنجاب ، كمما زادت فترة الرضاعة الطبيعية،يعني عدـ حدكث المبيض كعميو. البكيضة

. كالعكس

 إذ .عند افراد العينةنبلحظ أف نسبة النساء المرضعات قميمة  (09)كبالنظر إلى الجدكؿ رقـ 

كىي نسبة غير كافية حيث أف غالبية أطفاؿ العينة %. 30-25تتراكح نسب الرضاعة الطبيعية ما بيف 

  كىذا راجع إلى تغير النمط المعيشي لؤلسرة. كما شابو،يتناكلكف أغذية مشترية عبارة عف بكدرة الحميب

إذ أكضحت دراسة قامت بيا . (عدد األطفاؿ)الف لممستكل المعيشي ارتباط كبير بالرضاعة .الصحراكية

أف لمرضاعة دكر كبير في منع الحمؿ .  كالصحة العالمية في الدكؿ النامية،منظمتا االمـ المتحدة لمطفكلة

. لدل الفقراء عف غيرىـ مف أفراد المجتمع األكثر دخبل

العتقادىف انو % 48 فجاءت في نتائج الدراسة أف .أما سبب اختيارىف ليذا النمط مف التغذية

 جاءت . كتكمفة الغذاء،كالسبباف اآلخراف المتمثبلف في قمة الدخؿ. لكفرتو% 33 ك.مناسب لصحة الطفؿ

 حيث جاءت كفرة الغذاء المشترل ىي الغالبة . ألنو ال يعز شيء أماـ األبناء بالنسبة لآلباء.منعدمة تقريبا

%. 58 حيث بمغت النسبة .عمى جميع األسباب
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 .الغذاء اليومي لمطفل وأسباب التفضيل: 09الجدول رقم

 الغذاء الٌومً للطفل
 المجموع تمنراست ادرار  
  N Part % N Part % N Part % 

 27.65 146 24.74 48 29.34 98 رضاعة

 11.17 59 11.34 22 11.08 37 غذاء محلً

 61.17 323 63.92 124 59.58 199 مشترى

 100 528 100 194 100 334 المجموع

  التفضٌلسبب

 36.05 190 31.61 61 38.62 129 وفرة

 52.37 276 55.96 108 50.30 168 مناسب الطفل

 11.20 59 11.92 23 10.78 36 ال بدٌل

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 مكلف

 0.38 2 0.52 1 0.30 1 قلة الدخل

 100 527 100 193 100 334 المجموع

 

 :موانع الحمل06-4-7

التي الغير تقميدية بؿ الكسيمة الكحيدة . 1960لـ تكف كسائؿ منع الحمؿ الحديث معركفة قبؿ 

أما الكسائؿ الحديثة األخرل لـ تكف معركفة حتى . كانت معركفة حتى ذالؾ الحيف ىي الحبكب الفمكية

.  سكل أف الرضاعة الطبيعية تمعب دكرا تمقائيا في منع الحمؿ أم عف غير قصد.منتصؼ التسعينات

 ؿ العائؽ الرئيسي في نشر ثقافة تنظيـ النس،كعمى صعيد آخر يعتبر انخفض مستكل التعميـ

كقد تطرقنا في الدراسة حكؿ استخداـ كسائؿ منع الحمؿ كالكسيمة المستخدمة . كالكسائؿ المؤدية إلى ذالؾ

 .كسبب عدـ استخداميا
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: استخدام وسائل منع الحمل - 01

 .ما تزاؿ نسبة استخداـ كسائؿ منع الحمؿ في مجتمع الدراسة منخفضة مقارنة بمف ال يستعممكنيا

أما  .ال يستخدمكنيا% 50بينما أكثر مف % 49حيث بمغت نسبة الذيف يستعممكف كسائؿ منع الحمؿ 

 حيث أف النساء البلئي يقطف بكالية ادرار قد ،فيناؾ تفاكت في ذالؾ .تكزيع ىاتو النسب حسب الكالية

 لـ تتجاكز نسبة .  كاقؿ بكثير منيا بكالية تمنراست.%65بمغت نسبة استعماؿ كسائؿ منع الحمؿ 

. كىذا يمكننا تفسيره بحجـ تفاكت انتشار ثقافة منع الحمؿ بيف سكاف الكاليتيف. فقط% 22االستعماؿ 

 :األنواع المستخدمة- 02

العزؿ كالحبكب كالحقف : حصرنا الكسائؿ المستخدمة في خمس طرؽ معركفة كشائعة كىي

. كالمكلب كالكاقي

 األكثر ، نبلحظ أف نسبة النساء البلئي يستخدمف الحبكب الفمكية.(08)كمف خبلؿ الجدكؿ 

لتمييا طريقة العزؿ  . كاألسيؿ في عممية الحصكؿ عمييا كاالستعماؿ،شيكعا مف بيف الكسائؿ األخرل

كىذا يمكف أف يفسر ببداية اقتناع المرأة بخطر استعماؿ الطرؽ ، %14كالمكلب بنسبة ، %20.5بنسبة 

أما األقؿ استعماال كىي الحقف . صحتيات إلى الطريقة الطبيعية التي ال خطرة منيا عمى أ لذا لج.األخرل

حساسيف بخطكتيا كمضاعفاتيا عمى الجسـ.نظرا لصعكبة الحصكؿ عمييا كغبلئيا مف جية .  كا 

: سبب عدم استخدام وسائل منع الحمل- 03

 اك الزمف الذم .د عدد األبناء الذيف ستنجبيـ الزكجةفي تحدمالزكج ليس لو في األمر شيء 

 كاف تدخمو في أمر استعماؿ مكانع الحمؿ مف عدمو تدخبل ليس مف اجؿ التخطيط العائمي .ستنجبيـ فيو

كاف مف بيف أىـ األسباب التي جعمت  لذا .كانما تدخبل جاء نتيجة شعكره بخطكرتيا عمى صحة الزكجة
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كىي % 18أميات عينة الدراسة يمتنعف عف استعماؿ مكانع الحمؿ ىك تدخؿ لزكج كرفضو األمر كبنسبة 

الف التخكؼ يمكف أف . %44ما جعؿ التخكؼ مف خطكرتيا ىك األكثر األسباب بنسبة . نسبة معتبرة

أما األعذار األخرل فتبقى ضئيمة تمثؿ كميا . يككف شعكرا تكلد مف خبلؿ الزكج اك الزكجة اك ىـ معا

. مف مجمكع األعذار السالفة الذكر% 1

 .استعمال موانع احمل وأنواعها: 10الجدول رقم

 الوجوىع حونراسج ادرار  

  N % N % N % 

 اسخعوال هىانع الحول

 49.91 278 22.61 45 65.08 233 نعم

 50.09 279 77.39 154 34.92 125 ال

 100 557 100 199 100 358 المجموع

 سبة عدم االسخعوال

 18.05 50 22.37 34 12.8 16 رفضالزوج

 1.08 3 1.32 2 0.8 1 غالءالموانع

 0.72 2 0.00 0 1.6 2 عدموفرتها

 44.77 124 48.68 74 40 50 خضورتها

 35.38 98 27.63 42 44.8 56 اسبابأخرى

 100 277 100 152 100 125 المجموع

 نىع الطريقت الوسخعولت

 20.82 101 9.94 17 26.75 84 العزل

 42.68 207 37.43 64 45.54 143 الحبىب

 0.62 3 0.00 0 0.96 3 الحقن

 2.27 11 1.75 3 2.55 8 اللىلة

 14.02 68 23.39 40 8.92 28 الىاقي

 19.59 95 27.49 47 15.29 48 أخريطريقت

 100 485 100 171 100 314 الوجوىع 
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 : الخصائص االقتصادية06-5

 :الحالة العممية والمهنية لألمهات06-5-1

 أما عامبلت أك يبحثف عف المبحكثيف،مف % 65مف خبلؿ الجدكؿ األتي يتضح لنا انو أكثر مف 

 حيث انو بكالية ادرار .كىذا ما يبرىف لنا مدل اقتحاـ المرأة عالـ الشغؿ عف باقي السنكات السالفة. عمؿ

 ، كالقبكؿ،النية تكجد لدييف إذ.يبحثف عف عمؿ% 11.9مف النساء عامبلت ك% 54ما يزيد عف 

، بسبب عدـ رغبتيف في  أما طكعا.منيف ماكثات في البيت% 34 لتبقى سكل . في العمؿ،كالرغبة

 بطمب مف الزكج اك بسبب عدـ تكفر المناصب اك المستكل التعميمي الذم يؤىميا القتحاـ . أك قيراالعمؿ،

% 35مف المبحكثيف عامبلت % 59نفس الحاؿ تقريبا ينطبؽ عمى كالية تمنراست حيث أف . عالـ الشغؿ

أما تكزيع العامبلت حسب الحالة المينية لكؿ امرأة عاممة فنجد أف مجاؿ التعميـ . ماكثات في البيت

مف األميات إداريات % 56 حيث أف .كاإلدارة ىك المجاؿ األرحب لممرأة في عالـ الشغؿ في كالية ادرار

مف المبحكثات % 41أما في كالية تمنراست فبلحظنا انو . منيف في مجاؿ التعميـ% 17أضؼ إلييا 

حيث يظير لنا فارؽ الرغبة في العمؿ بيف الكاليات في . عامبلت بسيطات% 38يشتغمف إداريات ك 

. بتمنراست% 4في كالية ادرار ك% 10نسب العامبلت في إطار عقكد ما قبؿ التشغيؿ إذ أف 
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 .الحالة المهنية ألفراد العينة: 11الجدول رقم 

 
 المجموع تمنراست ادرار

 
N % N % N % 

 الحالة المهنٌة للمرأة

 79.35 196 87.8 72 75.15 124 ماكثة فً البٌت

 20.65 51 12.19 10 24.85 41 تبحث عن عمل

 100 247 100 82 100 165 المجموع

 ال العملـــــــــمج

 8.52 31 4.48 6 10.87 25 عقود م التشغٌل

 21.98 80 38.06 51 12.61 29 عاملة بسٌطة

 50.82 185 41.79 56 56.09 129 ادارٌة

 13.74 50 7.46 10 17.39 40 مجال التعلٌم

 3.57 13 6.72 9 1.74 4 الطب

 1.37 5 1.49 2 1.30 3 قطاع الصحة

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 مجال آخر

 100.00 364 100 134 100 230 المجموع

 الحالة المهنٌة للمرأة قبل الزواج

 36.19 203 47.50 95 29.92 108 ماكثة فً البٌت

 18.89 106 18.00 36 19.39 70 تبحث عن عمل

 44.92 252 34.50 69 50.69 183 عاملة

 100 561 100 200 100 361 المجموع

 

 : األسري ألفراد العينةالدخل الشهري 06-5-2

 لذل كاف لزاما عمينا التطرؽ إلى مستكل .مؤشر اقتصادم جد ميـ في تكجيو مسار الخصكبةانو 

 ال ألف المرأة تمثؿ نصؼ . الف رفاىية المجتمع ال تتحقؽ إال برفاىية المرأة.الدخؿ في عينة الدراسة

عمى التعميـ كالصحة   الزيادة في دخؿ المرأة يؤدم إلى الزيادة في إنفاؽ األسرةت أفالمجتمع كلكف ثب

. كالتغذية أكثر ما يؤدم الزيادة في دخؿ الرجؿ

مف أميات الدراسة صرحف بأنيف ال يعرفف قيمة % 39يكضح أف أكثر مف  (12)كالجدكؿ رقـ 

-30.000كاف متكسط الدخؿ الشيرم لعينة الدراسة قدر ما بيف . ألزكاجيفاألسرم الشيرم  الدخؿ
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مف بيف األسر % 50كبالمقارنة ما بيف الكاليتيف نجد اختبلفا في متكسط الدخؿ إذ أف .  دج40.000

أما في كالية تمنراست فنجد . دج 50.000-40.000التي تقيـ في كالية ادرار متكسط دخميا ما بيف 

كىذا يمكننا إرجاعو إلى تفاكت في نسب العمالة عند المرأة ما . الدخؿ اقؿ درجة مما عميو في كالية ادرار

. بيف الكاليتيف

 توزيع الدخل الشهري ألفراد العينة : 12الجدول رقم 

 

 : بعدد األطفال المنجبينلألمهاتعالقة المستوى التعميمي 06-7

مف أكثر العبلقات ثباتا في 

ىي العبلقة بيف  الميداف الديمغرافي

 كمعدالت ،مستكل تعميـ األميات

 تعميما تتمتع فأكثرىف. الخصكبة

 كربما تتزكج أفضؿ،بمكانة اجتماعية 

 الدخل الشهري 

 ادرار

 ر

N % cit. 

cit. 

 تمنراست

 ت

N % cit. 

cit. 

Total 

l 

N % cit. 

cit. 
اعرفال   

 اعرف

 15000اقل من
15000-20000 

20000 

20000-30000 

30000 

30000-40000 

40000 

40000-50000 

50000 

50000ÝãÇ ÝæÞ 

ÝæÞ 
Total 

l 

113 

3 

50,9% 

% 

109 

9 

49,1% 

% 

2 50,0% 

% 

2 50,0% 

% 

16 

6 

80,0% 

% 

4 20,0% 

% 

35 

5 

66,0% 

% 

18 

8 

34,0% 

% 

51 

1 

61,4% 

% 

32 

2 

38,6% 

% 

71 

1 

77,2% 

% 

21 

1 

22,8% 

% 

73 

3 

85,9% 

% 

12 

2 

14,1% 

% 

222 

2 

100,0% 

% 

4 100,0% 

% 

20 

0 

100,0% 

% 

53 

3 

100,0% 

% 

83 

3 

100,0% 

% 

92 

2 

100,0% 

% 

85 

5 

100,0% 

% 

361 

1 

64,6% 

% 

198 

8 

35,4% 

% 

559 

9 

100,0% 

% 

0% 85,9% 

 ال اعرف
50,9% 
49,1% 

 15000 اقل
50,0% 
50,0% 

15000-20000 
80,0% 
20,0% 

20000-30000 
66,0% 
34,0% 

30000-40000 
61,4% 
38,6% 

40000-50000 
77,2% 
22,8% 

50000ÝãÇ ÝæÞ 
85,9% 
14,1% 

Total 

l 

64,6% 
35,4% 

y = -0,068x + 2,466
R² = 0,751

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

0 1 2 3 4 5 6 7

بة
صو

خ
 ال

دل
مع

المستوى التعلٌمً

عالقة لمستوى التعلٌمً لالمهات بمعدل : 30المنحنى 
الخصوبة
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 كغالبا ما تستخدـ كسائؿ منع الحمؿ ،كيككف عدد مكاليدىا اقؿ. في سف متأخر عف التي لـ تتعمـ

أف ىنا يمكننا . األمراض بالرعاية الصحية كالكقاية مف أكثر ليا ثقافة  أفككما . في ذالؾلممساعدة

طردية كجد عبلقة دكما ت كىؿ   يؤثر عمى الخصكبة؟أف مدل يمكف لممستكل التعميمي  إلى أم.نتساءؿ

بيف مستكل التعميـ كالخصكبة؟ 

مستكل تعمـ  العبلقة بيف  كالذم يكضح(23)إلى المنحنى رقـ  عمى تساؤلنا يمكننا النظر كلئلجابة

 األطفاؿ لنا مدل تأثير المستكل التعميمي عمى عدد أبافحيث  .افعميلمنجبكف األطفاؿ االعينة كعدد أفراد 

 أف حيث ال حظنا .فكمما زاد المستكل التعميمي انخفضت معدالت الخصكبة كالعكس صحيح. المنجبيف

لينخفض  (.أمية) لمغير المتعممات أطفاؿ( 03) بعينة الدراسة بمغ ثبلث األمياتدؿ الخصكبة عند عـ

ذات مستكل جامعي   (امرأة/ طفؿ01  )لممرآةكاحد اؿطفؿ حتى قارب اؿبعدىا بارتفاع المستكل التعميمي 

فكمما زاد . بالتالي يمكننا القكؿ باف ىناؾ عبلقة طردية قكية  بيف الخصكبة كالمستكل التعميمي. كثانكم

. المستكل التعميمي انخفض معدؿ الخصكبة كالعكس صحيح

  عالقة المستوى06-8

العمري الفارؽ لألمهات بالتعميمي 

 : والثانياألولبين الطفل 

قد يتساءؿ البعض عف سبب 

تناكلنا فارؽ العمر بيف الطفؿ االكؿ 

 بدؿ الفارؽ العمرم بيف كالدة .كالثاني

الف ىذا  . كتاريخ الزكاجاألكؿالطفؿ 

1.92 2.05 2.13 2.23 2.25 2.31

امً تعرف القرا 
والكتا

ابتدائً متوسط ثانوي جامعً

عالقة المستوى التعلٌمً بالفرق بٌن :31المنحنى 
الطفل االول والثانً
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 اإلنجاب بعد ىك حتمي األكؿ الطفؿ أف بؿ  قبمو،  ككعرؼ اجتماعي ال مجاؿ لمتخطيط العائمياألخير

 مرض اك تباعد قيرم بيف طرفي آك مف عقـ ، طرأ ما ىك خارج نطاؽ الزكجيفإال إذا. الزكاج مباشرة

 الفارؽ إلى كاف لزاما عمينا التطرؽ لذا. األكؿ الطفؿ إنجابالتخطيط العائمي يأتي بعد ك. الخ ...اإلنجاب

كبعد . عمى ىذا الفارؽ الزمني كالثاني كما مدل تأثير المستكل التعميمي األكؿ الطفؿ إنجابالعمرم بيف 

 كالفارؽ السنكم بيف ، كجدنا ىناؾ عبلقة ايجابية بيف متغير التعميـ. العينةأفراد ىاتو العبلقة عمى إسقاط

 الف استعماؿ . يتناقص ىذا الفارؽ بتناقص المستكل التعميمي لممرأةإم. لممرأة كالثاني األكؿ الطفؿ إنجاب

 ال تككف الرغبة فيك. مف اجؿ التباعداألكؿ  الطفؿ إنجابمكانع الحمؿ لمتخطيط العائمي يدخؿ بعد 

 المرأة تنفتح عميو كىك عالـ الشغؿ غالبا ما يككفك. ما غير التربيةأمر بانشغاؿ المرأة في إال التباعد 

.  مف غيرىاأكثرالمتعممة 

: إنجابهمعدد األطفال المرغوب في  لألمهات بالمستوى التعميمي عالقة 06-9

الف . عدد األطفاؿ المنجبيف فعميا  يختمؼ عف متغير،الرغبة في إنجاب عدد معيف مف األطفاؿ

كالرغبة قد تككف مف طرؼ كاحد يككف  . األكلى تبقى مجرد تخميف اك تخطيط يحتمؿ التجسيد مف عدمو

كقد . صاحب القرار في عممية اإلنجاب

كمف خبلؿ  .تككف رغبة الزكجيف معا

 نبلحظ أف جميع أفراد ،الشكؿ التالي

العينة، بغض النظر عف مستكياتيـ 

التعميمية، ال يرغبف في إنجاب أكثر مف 

إال إف النسب .  أطفاؿ(05)أربعة 

إذ أف األكثر رغبة في . تتفاكت بينيـ

ÇáãÑÊæìÇáÊÚáíãí

4,50 

3,67 3,67

4,00
4,05

4,15

4,38

4,50

Non réponse Çãí ÇÈÊÏÇÆí ËÇäæí ÐÇãÚí ãÊæÑØ ÊÚÑÞíä ÇáÞÑÇÆÉ
æÇáßÊÇÉ
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كاقميف . المرأة/ طفؿ4.50 بمعدؿ اإلنجاب اكبر عدد مف األطفاؿ ىف البلئي يعرفف القراءة كالكتابة

يمكف إف نفسر رغبة األميات األميات في إنجاب اقؿ مف األطفاؿ،  .المرأة/ طفؿ3.67 بمعدؿ األميات

 ألنيف األقؿ اقتحاما لعالـ الشغؿ كبالتالي ىف األقؿ  عمى ذالؾنظرا لكضعيف االقتصادم الذم ال يساعد

 نتيجة معاناتيف مف العدد الكبير .أك بتفسير آخر جاءت رغبتيف اقؿ في اإلنجاب. دخبل كاستقبلؿ مادم

. مف األطفاؿ الذيف أنجبنيف فعميا فكاف قرارىف عف تجربة مف كاقعيف

 :موانع الحملهن لاستعمال لألمهات بمدى المستوى التعميميعالقة  06-10

كىذا ما . لمستكل التعميمي اثر كبير عمى قابمية استعماؿ مكانع الحمؿ ؿأف. أظيرت نتائج الدراسة

كؿ شاتضح لنا مف خبلؿ ما جاء في اؿ

 انو األكثر .مف نتائج الدراسة( 33 )رقـ

استخداما لكسائؿ منع الحمؿ ىف النساء 

 كبالتالي الثقافة لـ تكف .األكثر تعميما

عائقا أماـ الحد مف استعماؿ مكانع 

نما العكس بؿ محفزا لذالؾ  الحمؿ كا 

األكثر اقتحاما  ىف الف النساء المثقفات.

 .لعالـ الشغؿ كبالتالي ىف األكثر دخبل

 حيث أف النساء .كتفرغيف لمعمؿ حتـ عمييف التفكير في تباعد الكالدات كالرغبة في التحكـ في اإلنجاب

لبلميات فقط لتزيد نسبة  %33مقابؿ % 57ذك مستكل جامعي بمغت نسبة استعماليف لمكانع الحمؿ 

ككذالؾ مستكل الدخؿ لو دكره حيث أف العائمة األكثر دخبل تتكؽ  .االستعماؿ بزيادة المستكل التعميمي

. أكثرعدد مف األكالد دائما إلى مستكل أعمى مف الرفاىية كىذا يتعارض مع إنجاب

ÇáãÑÊæìÇáÊÚáíãí

Non réponse
2 1 

Çãí

13 

28 

ÊÚÑÞíä
ÇáÞÑÇÆÉ æÇáßÊÇÉ

2 9 
15 

ÇÈÊÏÇÆí
2 

13 

58 

ãÊæÑØ
1 

46 

33 

ËÇäæí

81 

63 

ÐÇãÚí
2 

115 

82 

ÇÑÊÚãÇá Non réponse ÇÑÊÚãÇá äÚã ÇÑÊÚãÇá áÇ

0 

199 
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: الحالة المهنية وعمر األمهات عند الزاوج 06-11

: متكسط سف الزكاج عند المبحكثيف ىك

كما ىك مكضح في الجدكؿ .  سنة25.7

. ىذا بعض النظر عف حالتيف المينية. (13):رقـ

أما إذا ربطنا العمر عند الزكاج لممبعكثات 

بحالتيف المينية في ذالؾ الكقت لكجدنا اختبلؼ 

 حيث .حيث أف األميات العامبلت األكثر تأخيرا لمزكاج. عمرم كفكارؽ ما بينيف حسب حالتيف المينية

، إذ نجد أنيف تزكجف في سف  في البيت  الماكثاتعكس.  سنة27.6بمغ متكسط عمر الزكاج لدييف 

 كىذا راجع النخفاض . سنة23.11 بمغ متكسط عمر الزكاج لدييف اذ .مبكر عف غيرىف مف النساء

 لذل كحدف أنفسيف أماـ حتمية الزكاج . مقاعد الدراسةلمستكل تعميميف ما يعني بقاؤىف اقؿ مدة عؿ

 . الف الدخكؿ في عالـ الشغؿ كما أسمفنا سابقا، يحتاج إلى تأىيؿ عممي مقبكؿ عمى األقؿ.المبكر

: عدد األبناء لألمهات بالحالة المهنية عالقة 06-12

 بأنيا مجمكعة مف األعماؿ التي تؤدم في مستكياتيا :المهنةلقد عرفت منظمة العمؿ العربية 

 " مرادفا لمسمى  " العمؿ"كقد استعمؿ التصنيؼ الميني العربي مسمى . 1متباينة عمى سمـ الميارات

كمف ىذا التعريؼ أف .  ال الميفاألعماؿإذ تـ كصؼ .  ركعي عمى سمـ التصنيؼحيث  ".المينة

التصنيؼ حسب العمؿ اك المينة يعتمد عمى التفريؽ بيف األعماؿ كالميف التي تتطمب أعدادا مينيا كعمميا 

.  كالميف األخرل تتطمب مستكيات عممية اقؿ تأىيبل مف سابقيا.عمى مستكل متقدـ

                                                           
1

 12:م ص1989-  الطبعة الثانية–منظمة العمل العربية، التصنيف المهني العربي ، مكتب العمل العربي - 

ãåäíÉ

Non réponse

ãÇßËÉ Ýí ÇáÈíÊ

ÊÈÍË Úä Úãá

ÚÇãáÉ

TOTAL

ÚãÑßÚä
ÏÇáÒæÇÐ

14,00 

23,11 

24,70 

27,60 

25,77 
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 . نبلحظ أف النساء العامبلت اقؿ إنجابا نظرا الرتفاع مستكاىـ التعميمي32الشكؿ رقـ كمف خبلؿ 

كبالتالي تأخر في سف الزكاج 

كزيادة تقيد المرأة بعمميا بسبب 

تخصيص حيز كبير مف كقتيا 

 حتى تقـك بكاجبيا ،إلى العمؿ

أما العاممة داخؿ . الكظيفي

فإنجابيا مرتفع  (الماكثة)البيت 

،  أطفاؿ لممرأة02حيث بمغ 

أما . نظرا لزكاجيا المبكر

.  طفؿ المرأة0.36حيث كصؿ معدؿ إنجابيا . األقؿ انجذابا مف بيف المتغيرات الثبلثة، ىي المرأة العاممة

 أف مستكل مينة الزكجة يتأثر بمستكل تعميميا كبالتالي يؤثر عمى 1992لحيدر رشيد  بينت دراسة اذ

. 1مستكل الدخؿ الشيرم الذم يعمؿ عمى التأثير عكسيا عمى عدد مرات الحمؿ لدل الزكجة

 الحالة المهنيةعالقة 06-13
الفارؽ بين الطفل األول لألمهات ب

: والثاني

الفارؽ الزمني بيف كالدة الطفؿ األكؿ 

ككالدة الطفؿ الثاني مؤشر يدؿ عمى تباعد 

كتبمك فكرة التنظيـ األسرم لدل  ،الكالدات

يعبر عنو في عمـ السكاف كالذم . األزكاج

                                                           
1

 20:ص. 1992رسالة ماجستير الجامعة الردنية . تحليل تباين الخصوبة في االردن: رشيد، حيدر حسين - 

ماكثة فً البٌت تبحث عن عمل عاملة 

1.97

2.61
2.33

عالقة  بٌن الحالة المهنٌة : 33المحنى رقم 
االول والثانًوالفارق العمري بٌن اطفال ا

Série1

عاملة 
تبحث عن عمل

ماكثة فً البٌت

1.41
1.41

2.115

1.03

1.47

1.985

0.63

1.24
1.555

العالقة بٌن الحالة المهنٌة وعدد االبناء: 32المنحنى رقم 

الذكور االناث  المجموع
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إذا كانت ىناؾ كسيمة مف كسائؿ التنظيـ  كال يتأتي لمزكجيف القياـ بالتخطيط العائمي إال. بالتخطيط العائمي

كال تككف الرغبة في التنظيـ مف طرؼ الزكجيف إال لكجكد دافع يرتبط عادة باألـ . األسرم تستعمؿ لذالؾ

 يتضح ،كمف خبلؿ الجدكؿ التالي.  ليا الحالة المينية، اك الدخؿ، التعميمياىايمكف أف تتمخص في مستك

 كزيادة استعماليا ، كىذا نظرا النشغاليا بالعمؿ مف جية.األـ العاممة األكثر تباعدا في كالدة أطفاليا لنا أف

 فكاف الفارؽ بيف الطفؿ األكؿ كالثاني اقؿ مف سنتيف ،أما الماكثة في البيت. اخرللمكانع الحمؿ مف جية 

 كنسبة استعماؿ ، كالمستكل التعميمي،م مستكل الدخؿؼإلى الفارؽ  كىذا الفارؽ يمكف إرجاعو. (سنة02)

. مكانع الحمؿ

 :بالمستوى المعيشياألمهات رضا األسري بالدخل الشهري  عالقة 06-14

 ألنو المتغير الذم يؤثر عمى . ىك الدخؿ الشيرم،كالعامؿ المستقؿ ىنا. ىي عبلقة تأثير كتأثر

.  المستكل الدخؿيتأثر نجد أف حجـ الرضا .كمف خبلؿ الجدكؿ التالي. مستكل الرضا بالمستكل المعيشي

 مبحكث 63كجدنا انو ما يزيد عف .كمف نتائج الدراسة.فكمما ارتفع مستكل الدخؿ زاد معو حجـ الرضا

 برضاىف عف صرحف

المستكل المعيشي 

نظرا الرتفاع دخميـ 

عف ما يزيد عف 

 امرأة ليا دخؿ ما 14فمف . فحجـ الرضا يتضاعؼ بزيادة الدخؿ . مبحكث85دج مف أصؿ 50.000

-20.000 كىذا بسبب زيادة الدخؿ مستكل . امرأة30دج تضاعؼ العدد إلى 20.000- 15.000بيف 

.  إال انو مبلحظ عمييـ التناقص بزيادة الدخؿ،أما حاالت عدـ الرضا رغـ قمة عددىـ .دج 30.000

ÏÎáÔåÑí 

ÇáÑÖì Úáì ÇáÍÇáÉ  ÇáãÚíÔííÉ

Non réponse

ÑÇÖíÉ

ÛíÑ ÑÇÖíÉ

ÑÇíÑÉ áÇãÑ

TOTAL

áÇ ÇÚÑÝ ÇÞá ãä
15000

15000-
20000

20000-
30000

30000-
40000

40000-
50000

50000Ý
ãÇ ÝæÞ

TOTAL

7 0 0 1 0 0 3 11 

185 3 14 30 54 59 63 408 

13 0 1 3 2 2 3 24 

17 1 5 19 27 31 16 116 

222 4 20 53 83 92 85 559 
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 إذ برزت أىميتو مف خبلؿ تحسيف الظركؼ المعيشية .حيث أف لمدخؿ دكر كبير في تحديد حجـ الرضا

.  كىذا بالتأثير عمى نمط الغذاء كالمسكف كالمباس كتحسف األكضاع الصحية لؤلسر. لؤلسرة

:  (الخصوبة)عدد األطفالبالدخل الشهري  عالقة 06-15

.  كتارة يككف سمي، تارة يككف ايجابيا.مستكل الدخؿ دكر كبير في التأثير عمى الخصكبةدل ؿ

الف .  مما يؤدم إلى رفع الخصكبة.فالتأثير االيجابي يككف مف خبلؿ تحسيف الظركؼ المعيشية لؤلسرة

أما مف الناحية السمبية فزيادة الدخؿ . لؤلسر بإعالة عدد كبير مف األطفاؿ الظركؼ المادية الحسنة تسمح

. كىذا ما يقمؿ مف اإلنجاب. تزيد الطمأنينة في الحفاظ عمى العدد المرغكب مف األطفاؿ

 ارتفاع الدخؿ يقمؿ مف معدؿ الخصكبة عند أفراد العينة حيث قارب .(31)فمف خبلؿ الجدكؿ 

ليبدأ في التناقص إلى . دج20.000 أطفاؿ لممرأة عندما كاف الدخؿ األسر اقؿ مف 04معدؿ الخصكبة 

.  كىك ما يمكننا اعتباره تأثير ايجابي لمدخؿ عمى الخصكبة.(امرأة/ طفؿ02)أف يصؿ إلى الطفميف المرأة 

. أفراد العينة  قؿ اإلنجاب بزيادة الدخؿ الفردم لؤلسر،بمعنى أكضح

: الدخل الشهري وعدد األبناء المرغوب في إنجابهم06-16

ىي عبلقة .  كعدد األطفاؿ الذيف ترغب المرأة في إنجابيـ،دراسة العبلقة ما بيف الدخؿ الشيرم

 أف كاف ذاؿ لمبرىنة ك. كمعدالت الخصكبة، لمبرىنة لما جاء في العبلقة ما بيف الدخؿ الشيرم لؤلسرة

متغير الرغبة في اإلنجاب يتأثر بمستكل الدخؿ؟ 

 عبلقة عكسية ما بيف الدخؿ كجكدفمف خبلؿ الجدكؿ التالي المنبثؽ عف نتائج الدارسة نبلحظ 

 كالعكس . ارتفعت الرغبة في إنجاب أكثر عدد مف األطفاؿ،فكمما قؿ الدخؿ. كالرغبة في اإلنجاب

 كبالتالي استعماؿ أكثر لمكانع الحمؿ .فبزيادة الدخؿ يزيد التطمع إلى الرفاىية أكثر مف اإلنجاب. صحيح
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 .دج يتطمعف إلى إنجاب اقؿ مف طفميف40.000 حيث أف األسر التي ليا دخؿ أكثر مف .لتحقيؽ ذالؾ

.  نجد أنيا تتكؽ إلى عدد اكبر مف األطفاؿ.دج20.000عكس األسر التي دخميا اقؿ مف 

: الفصل المفضل لموالدة وسبب التفضيل عالقة 06-17

 الذم يتميز :مناخ البحر األبيض المتكسط:  كىي.قسـ الجزائر إلى ثبلث أقاليـ مناخية متباينةت

الذم  كالمناخ الصحراكم .بارد شتاء كحار صيفا (القارم)باالعتداؿ كغزارة األمطار، المناخ المدارم 

 .يتميز بندرة األمطار كالجفاؼ

كعينة الدراسة اختيرت مف 

مجتمع يقطف بالمناخ الصحراكم الذم 

يمتد مف السفكح الجنكبية لؤلطمس 

 إلى أقصى الحدكد مع ،الصحراكم

 82.25يضـ حكالي ك .مالي كالنيجر

بالمئة  مف مساحة كؿ الجزائر أم 

 كىذا الفصبلف . كشتاء بارد جدا،صيؼ طكيؿ جاؼ كحاربإذ يتميز ىذا اإلقميـ  .2كـ1975729

- الربيع كالخريؼ– أما الفصبلف المعتدالف مناخيا  .( أشير09)مف أياـ السنة % 75يستحكذاف عمى 

نعدـ المعالـ الفصمية خاصة في كالية ادرار األكثر حرارة ت بؿ يكاد ،ىما مف اقصر الفصكؿ في السنة

. كجفاؼ

 ىك فصؿ الربيع . نجد أف الفصؿ األكثر تفضيبل لمكالدة في الكاليتيف،كمف خبلؿ نتائج الدراسة

مف المبحكثيف يفضمف فصؿ الربيع % 59ففي كالية تمنراست نجد أف .. مبلئمتوكالسبب % 50بنسبة 

ÊÝÖíá 
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12 0 0 0 0 12 

0 100 50 36 40 226 

0 15 6 10 3 34 

0 102 23 31 67 223 

0 213 66 96 138 513 

12 430 145 173 248 1008 
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 فصؿ الخريؼ ال  أما. ليمييا فصبل الشتاء كالصيؼ.%45 أم بنسبة .عمى غرار نظيراتيا في كالية ادرار

 لو في منطقة معالـ ألنو فصؿ ال .%3.79 أم بنسبة قميمة ال تتعدل .يكاد يذكر مف بيف الفصكؿ

 مبلئمة بب كاف ذالؾ بس،األميات البلئي فضمف الكالدة في فصؿ الصيؼ أما .الفصكؿالدراسة مف بيف 

إذ تبدكا ليف فترة غير . قصر عطمة األمكمةؿ. كبسبب العطمة السنكية بالنسبة لممرأة العامؿ، المناخ تارة

.  لذلؾ يفضمف فصؿ الصيؼ، الفترة القانكنية لفتح العطؿ السنكية.كافية لرعاية أطفاليف الحديثي الكالدة

.  لتمديد فترة بقائيف في البيت لرعاية أطفاليفلدمج العطمة السنكية مع عطمة األمكمة 

: عالقة الحالة المهنية لممرأة بالفصل المفضل لموالدة 06-18

نما يتعدل ذالؾ إلى . ال يفيـ منو سكل التباعد بيف الكالدات.عندما نتحدث عف التخطيط العائمي كا 

ما باؿ إذا كاف أىـ طرؼ في اإلنجاب ىي المرأة، ميتمة . حد اختيار الكقت المناسب لمحمؿ كالكالدة

 .بأشياء أخرل غير التربية مثؿ العمؿ

لذم كاف لزاما عمينا في ىاتو 

الدراسة معرفة الفصؿ المفضؿ لمكالدة عند 

. األميات، كعبلقتو بالحالة العممية ليا

حيث نجد . كىك ما جاء في الجدكؿ األتي

 في كمتا 49%أف غالبية األميات

الف ىذا الفصؿ يمتاز باالعتداؿ المناخي، كىك . الكاليتيف يفضمف فصؿ الربيع عمى الفصكؿ األخرل

أما بالنسبة الرتباط مؤشر المينة . ليمييا فصبل الصيؼ كالشتاء معا. مناسب لصحة األـ كالطفؿ معا

الرتباط الصيؼ بفترة . نجد أناألميات العامبلت ىف األكثر تفضيبل لفصمي الصيؼ كالربيع. بفصؿ الكالدة

في اعتبارىف غير كافية لرعاية . المقررة في قانكف العمؿ( يكما96)الف عطمة األمكمة . العطمة السنكية

ãåäíÉ 
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ÇáÒÊÇÁ
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3 1 1 7 12 
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0 9 2 10 21 

0 56 10 60 126 

0 81 28 170 279 

3 196 51 316 566 
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لذا يفضؿ األميات العامبلت الكالدة في فصؿ الصيؼ إلدماج عطمة األمكمة بالعطمة . طفؿ حديث الكالدة

 .السنكية لتمديد فترة بقائيف بالبيت مدة طكيمة لرعاية مكلكد حديث الكالدة

: حجم الرضا بالحالة المعيشية

قناعة . الرضا بالحمة المعيشية

شخصية ال تخضع بالضركرة إلى حجـ 

إذ يكجد . الدخؿ كالرفاه األسرم المادم

عامبل آخر، كىك عامؿ نفسي عقائدم 

 مف األميات صرحف برضاىف عف الحالة 77%لذا جاء في نتائج الدراسة أف. إال كىي القناعة. محض

ميات الؤلم صرحف بعدـ رضاىف عف أما األ. المعيشية، بالرغـ مف قمة الدخؿ في كثير مف األحياف

كيمكف إرجاع ذالؾ إلى عدة أسباب عائمية اك .  فقط22%فقد بمغت نسبتيف . المستكل المعيشي

 .الخ...اجتماعية اك مادية 

 

 

 

 

 

 

 %النسبت  العدد  

 غير راظيت
127 22,56 

 راظيت 
436 77,44 

 الوجوىع
563 100,00 
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: الخاتمة العامة- 07

تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة تأثير العكامؿ اإلقميمية كالسكسيكاقتصادية عمى السمكؾ اإلنجابي 

كلئلجابة عمى مختمفا التساؤالت التي طرحنيا، ك إثبات اك نفي الفرضيات . لممرأة في الجنكب الجزائرم

اتبعنا مجمكعة مف الخطكات، حيث جاءت ىذه الخطكات متسمسمة خطكة بخطكة مع تباع . التي صيغت

 .طرؽ إحصائية تمكننا مف تحميؿ البيانات كعرضيا

كالتي تمثؿ . تطرقنا إلى مختمؼ المفاىيـ كالنظريات التي تناكلت مكضكع الدراسة. في البداية

دكف إىماؿ . صنفت إلى نظريات طبيعية كاجتماعية كاقتصاديةحيث اإلطار المرجعي لقضايا الخصكبة، 

 .الجانب الديني كالعقائدم في تأثيرىما عمى مستكيات الخصكبة 

متناكليف مختمؼ التغيرات لمعدالت الخصكبة في الجزائر . بعدىا تطرقنا إلى مستكيات الخصكبة

إثبات الفرض األكؿ، كالذم مفاده أف الخصكبة في الجزائر تتجو نحك . غايتنا في ذالؾ. عبر السنيف

حيث أف معدؿ . لكف الميزة التي يتميز بيا المجتمع الجزائرم ىي الفتكة. االنخفاض كسائر بمداف العالـ

رغـ استمرارية االنخفاض في معدالت المكاليد . %50 سنة، بمغ أكثر مف 45السكاف األقؿ مف 

كيمكف مبلحظة ىذا بالعيف المجردة عند النظر إلى مختمؼ األىرامات السكانية خبلؿ سنكات  . كالخصكبة

 3.3 إلى 1970لممرأة سنة / طفؿ8.63أما معدؿ الخصكبة فانخفاض مف . التعداد التي عرفتيا الجزائر

 .ما يدؿ عمى أف اتجاه الخصكبة في الجزائر نحك االنخفاض. 2014طفؿ لممرأة سنة 

تبيف لنا أف ىناؾ عدة . أما في الجزء الثاني تناكلنا تكزيع معدالت الخصكبة عبر ربكع الكطف

كمستكل تنخفض . مستكل ترتفع فيو معدالت الخصكبة بالمنطؽ الجنكبية. مستكيات لمخصكبة في الجزائر
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ما يعكس مدل التفاكت مظاىر التحضر التنمية بيف . فيو بالمناطؽ الشمالية كىي األكثر تنمية كتحضر

 .ربكع الكطف

كفي األخير، تطرقنا إلى مختمؼ العكامؿ االجتماعية كاالقتصادية كاإلقميمية المؤثرة عمى مسار 

باالعتماد عمى معطيات رسمية مف الديكاف الكطني لئلحصاء كمختمؼ . معدالت الخصكبة في الجزائر

عمر الزكاج، المستكل التعميمي، : إذ تبيف لنا  أف العكامؿ التالية. التحقيقات التي قامت بيا ىيئات رسمية

نسبة التحضر، الدخؿ، عمؿ المرأة، الفقر كمختمؼ العكامؿ اإلقميمية، ليا تأثير كبير  عمى مستكيات 

 .اإلنجاب

 ( سنة15اكثر مف )في الختاـ قمنا بدراسة ميدانية عمى عينة مف األميات في سف اإلنجاب 

 :بالخصكص كاليتي ادرار كتمنراست كمف خبلليا استنتجنا ما يمي. بالجنكب الجزائرم الكبير

  امرأة / طفؿ3.6معدالت الخصكبة بمنطقة الدراسة مقارنة بباقي مناطؽ الكطف مرتفعة حيث بمغت

 .المرأة/ طفؿ1.71بينما في المناطؽ األخرل بمغ معدؿ الخصكبة . 2008سف 

 سف الزكاج المبكر، كقمة استخداـ المكانع : أسباب ارتفاع معدؿ الخصكبة في منطقة الدراسة ىي

 .حيث أف ىذا األخير ما زاؿ منتشرا نكعا ما بالمنطقة. كتعدد الزيجات عند األميات

 حيث ارتقت إلى . تدني الظركؼ المعيشية، لـ يكف عائقا أماـ ارتفاع المستكل التعميمي لدل المرأة

كالتي ليا تأثر . كتحقيؽ نكع مف االستقبللية المادية. ما أىميا باقتحاـ عالـ الشغؿ. مستكيات عميا

 . مباشر عمى عمر الزكاج كبالتالي معدؿ االنجاب

 ما اجبرىا عمى التقميؿ مف . استقبلؿ المادم لممرأة جعميا تتطمع إلى حجـ معيف مف الرفاىة

 .اإلنجاب لتحقيؽ ذالؾ
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 حتمت عمى األـ الصحراكية التفكير في الفصؿ األمثؿ اك المفضؿ ، الظركؼ المناخية الصعبة

حيث . فصمي الربيع كالصيؼ: لكالدتيا نظرا لمظركؼ المناخية الصعبة طيمة أياـ السنة كىما

 .تعتبرىما األنسب كاألمف عمى صحتيا كصحة جنينيا

يكصي الباحث بمجمكعة مف التكصيات كالتي نتكقع منيا أف تسيـ في . كبناء عمى ما تقدـ مف نتائج

 :حؿ مشكمة الدراسة كىي

 كىذا لمكشؼ عف جميع . لفتو استعجاليو لممنطقة مف طرؼ الباحثيف مف مختمؼ المجاالت

النقائص كالمتطمبات لساكنة المنطقة، كرفعيا إلى سمطات البمد لبعث برامج تنمكية ىادفة  

 .لمتخفيؼ عف معاناتيـ

  بعث برامج صحية كتنمكية بالمنطقة كىذا بتكفير البلـز مف المكاد كالمعدات الصحية كاألجيزة

 .لتقريب الرعاية الصحية مف القاطنة

 في تكزيع برامج . مراعاة الجانب البيئي كاإلقميمي الخاص بالمنطقة، كالذم يتميز بالصعكبة

لمنيكض بساكنة . التنمية حتى يتسنى لممنطقة الحصكؿ عمى ما يكؼ ليا مف برامج خاصة

 .المنطقة

  رفع مستكل تعميـ المرأة الريفية الصحراكية لنجنبيا حتمية الزكاج المبكر حفاظا عمى صحتيا

 .كصحة أبنائيا

 

 

 

 



 

 

  

 

           

 

 

 مذكزة تخزج لنيل شهادة دكتىراه في الذيمغزافيا

 تخصص الذيمغزافيا االقتصادية واالجتماعية

 :تحت عنــــىان

 

 

 

 

                                                                            : تحت إشراف األستاذ                                                    مه إعذاد الطالب

حمزة الشريف علي.      الغول عبد الحكيم                                                   أ  

 

      

 

 

 

 

 

العوامل اإلقلٍمٍة والسوسٍواقتصادٌة المؤثرة على 

   سلوك المرأة اإلنجابً فً الجنوب الجزائري

 

  السانيا-2-رانــة وهـــجامع

االجتماعيةوم لكلية الع  

الــديمغرافيام ــــقس  



 

 

  

 

           

 

 

 

 

 

ىل مساعدتمك يف تعبئة هذا الاس تبيان . ماجيسرت دميغرافيا اقتصادية واجامتعيةامغول عبد احلكميأ ان امطامب   أ حتاج ا 

متحضري رساةل امتخرج . امسووك ال جنايب نومرأ ة وتأ ثرها ادلميغرافيةعن بعض خصائصمك الاقتصادية والاجامتعية 

عطاء هذا املوضوع ما يس تحق من وقتمك اهمثني .دكتوراه هه ل . ورصاحتمك،أ كون شاكرا ومقدرا مو تكرممت ب  وجد ت مث ا 

جابة ول . حصة اكمةلة حصيحابةجا   منا ملك واحد رأ يه . خطأ  لكيائةطا خا  ،  امرأ ي امصادق ال مني بمنس بة منا.، ومكن.. ا 

. هضنه ممك

  وسنتعامل معها برسية . من تس تخدم مغري أ غراض هذا امبحث،وهود أ ن هؤكد أ ن امبياانت واملعطيات اميت هأ خذها

 .ةاتم

 مع شكري وتقديري لسيادتكم

                                                                            : تحت إشراف األستاذ                                                      مه إعذاد الطالب

حمزة الشريف علي.          الغول عبد الحكيم                                                   أ  

 

العوامل اإلقلٍمٍة : تحقٍق مٍدانً حول

والسوسٍواقتصادٌة المؤثرة على سلوك المرأة 

  .اإلنجابً عند المرأة فً الجنوب الجزائري

 

  السانيا-2-رانــة وهـــجامع

االجتماعيةوم لكلية الع  

الــديمغرافيام ــــقس  



 

 يئرالجزا بلجنوا في أةلمرا عند للخصوبة یةدقتصاالسوسیووا إلقلیمیةا داتلمحدا.

 2019 - یم لحكاعبد  للغوا

 يئرالجزا بلجنوا في أةلمرا تخص نیةامید سةدرا

    لشخصیةا تلبیاناا                                                                                                                                                             

 .1 لوالیةا                                                                                              .2 دلمیالا یخرتا

 

 
 

 
 

   القامةا نمكا                                                                                                                                                                   

 .3 لبلدیةا                                                                                               .4 1لوالیةا

 

 
 

 

 

    الجتماعیةا لخصائصا                                                                                                                                                        
 

 
 

 .5لعائلیة ا لحالةا

  1. جةومتز       2. مطلقة         3. ملةار
 

  4. منفصلة       5. زبعا ام
 

   

 .6 واجلزا اتمر دعد

  1.حد وا ةمر      2. مرتین      3. اتمر ثثال      4. كثرا
 

   

 .7 لتعلیميا ىلمستوا
 

  1. ميا
 .3 ئياتد با .2 ةاـلكتوا ئة القرا تعرقین 

 .6 جامعي .5 يثانو   .4 متوسط

 .8 زواج اول عند كعمر

 

 .9 واجلزا سنة
 

 .10 وجلزا عمر

 

 .11 وجلزا تجازو دعد
 

 .12 وجلزا مع بةالقرا صلة

  1. توجد ال      2. یة بة عائلاقر
 

 .14 واجلزا قبل قامتكا نمكا

  1. قریة     2. مدینة
 

 

 .15لحالي ا القامةا نمكا

  1. قریة     2. مدینة
 

 

 .16 نتظامیةا بصفة لبیتا في مقیم وجلزا

  1. نعم      2. ال
 

 

 .17 غیابھ ةفتر تبلغ كم ال :ب الجابةا كانت اذا

  1. عسوا            2. شھر من قلا      3. شھر      4. شھرین
 

  5. شھرا ثالثة      6. كثرا
 

 

 .18ب لغیاا فما سبب .ال:ـب الجابةا كانت اذا

 .1 وزاتزـلا دتعد         .2 مل لعا         .3 عائلیة مشاكل

 .4 ىخرا

Vous pouvez cocher plusieurs cases (2 au maximum). 
 

 .19 غیابھ ةفتر یعولك يلذا من

 .1 یفرمصا كیتر         .2 جةولزا         .3 البنا         .4 ربالقاا

 .5 انیرـلجا         .6 ونخرا

Vous pouvez cocher plusieurs cases (3 au maximum). 

 

 
 

 .13 وجلزا قبل وجلزا قامةا نمكا

  1. القامةا نمكا نفس من      2.حالي  لا مة القاا نمكا رجخا
 

 

    لسكنیةا لحالةا                                                                                                                                                                 
 

  .24 لبیتا في لمستخدمةا لطاقةا    .20لمسكن ا

  1. صخا ملك
 .4فحم  .3حطب  .1 ءكھربا         .2 زغا .4 جتماعيا .3 یفير سكن .2 اءكر 

  5.ي فوضو        6. خیمة
 

 

 .21 ءلبناا دةما

  1. ینط      2. سمنتا     3. مختلط      4. خرا
 

 

 .22 فلغرا دعد



 

 
 .23 ءلماا رمصد

 .1 هیا لما شبكة         .2 بئر          .3 مائي ىمجر

 .4 اءشر                .5 خرا

Vous pouvez cocher plusieurs cases (2 au maximum). 

Vous pouvez cocher plusieurs cases (3 au maximum). 
 

 .25 لمقیمة فیھا لمسكنا لرضى عنا حجم

  1. ضیةرا غیر      2. ضیةرا
 

 

 .26 ذالما ضیةرا غیر كنت اذا

 .1 ضیق                                .2 قرـلغا قلة

 .3 قدیم                                  .4 ساكنیھ ةكثر

 .5 یةورلضرا فقامر لا قلة          .6 ةـلعاما فق الموا عن هبعد

 .7 ىخرا ءشیاا

Vous pouvez cocher plusieurs cases (2 au maximum). 
 

 



 

    النجایةا لصحةوا لخصوبةا                                                                                                                                                  
 

  

 .27 ءالبناا دعد

  1. ركوذ      2. ثناا
 

 

 .28لسبب ا وھ ما .ءبناا یوجد ال نكا اذا

  1. لفاطالا تفیاو      2. ین لجنا طسقو      3. ضمر      4. عقم
 

  5. ضجھاا              6.خر آ سب
 

 .44 لفاطالا دعد وھ ما.بنعم الجابةا كانت اذا
 علیھ لمتفقا,

 
 

 .45 فالط جھضتا وان سبق

  1. ھض جا لم      2. ةحدوا ةمر      3.ات مر ةعد
 

 

 .46 ضالجھاا سبب

 .29 لمتوفینا ءالبناا دعد:

  1. رلذكوا      2. ثالناا
 

 

 .30 سنة من قلا لمتوفینا لفاطالا دعد

  1. ركوذ      2. ثناا
 

 

 .31 اتسنو 5 من قلا لمتوفینا لفاطالا دعد

  1. ركوذ      2. ثناا
 

 

 .32 ةلوفاا سبب

 .1 بیعیةط         .2 ضمر         .3 دثحا         .4 خرآ

Vous pouvez cocher plusieurs cases. 

 

 .33 ةلحیاا قید لباقینا

  1. ركوذ      2. ثناا
 

 

 .34 في داتلوالا دعد :

  1. لبیتا       2. لمستشفىا      3. خاصة دةعیا
 

 

 .35 داتلوالا دعد

 .1 یة لطبیعا         .2 لقیصریةا

Vous pouvez cocher plusieurs cases. 

  1. ىعمد      2. بيط      3. دثحا      4. ىخرا
 

 

 .47 جنین لدیك سقط وان ثحد

  1. ثیحد ام      2. ةحدوا ةمر ثحد      3. اتمر ةعد
 

 

 .48 لجنینا طسقو سبب

  1. دثحا      2. ضمر      3. بيط سبب      4. فعرا ال
 

 

 .49 لحملا منع بوسائل معرفتك

  1. عرفھاا ال      2. بھا سمعا      3. عرفھاا
 

 

 .50 لحملا منع سائلو تستعملین لھ

  1. نعم      2. ال
 

 

 .51 لحملا منع سائلو تستخدمین ذالما .بنعم الجابةا كانت اذا

  1. وجلز لبط                   2. أةرـلما عمل
 

  3. داتلوالا عد لتبا             4. لمسكنا ضیق
 

  5. یةداـالقتصا وفلظرا       6. رباـالقوا لھالا لبط
 

 

 .52 تستخدمینھا ال ذالما.ال:ب الجابةا كانت اذا:

  1. وجلزا فضر      2. عـنالموا ءغال     3. فرتھاو معد
 

  4. تھارخطو            5. ىخرا بسباا
 

 
  

 .36 ولالا لطفلا عمر
 

 .37 ولالا لطفلا جنس

  1. كرذ      2. نثىا
 

   

 .38 یخرتاو ولالا لطفلا دةالو یخرتا بین رقلفاا
 جكزوا

 
 

 .39 لطفلا بین رقلفاا:

 .53 لمستعملةا لوسیلةا يھ ما

  1.ل عز لا               2. بلحبوا             3. لحقنا
 

  4. بـللولا             5. يـقالوا              6. ىخرا الیقةط
 

 

 .54 لوسیلةا هلھذ تفضیلك سبب

  1. فرتھاو       2. تعمالھاـسا سھولة      3. تكلفھا
 

  4. فعالیتھا      5. ىخرا
 

 

 .55 علیھا تحصلین ینا من
  1. انيـلثوا ولالا         2. ثـلثالوا ثاني لا       3. بعارـلوا ثـلثالا

 

  4. امسـلخوا بعالرا
 

 

 .40 لدیك لمفضلا لجنسا

  1. ركوذ      2. ثناا
 

 

 .41 لتفضیلا سبب

  1. الغالةا                   2. يھبا لتا               3. ةـلعائلا ادتد ما
 

  4. لشغلا في مساعة      5. ةـلتربیا سھولة
 

  1. بـلطبیا عند من قتنیھاا      2. لصیدلیةا من شتریھاا      3. ىخرا
 

 

 .56 لكذا في وجلزا كیؤید لھ

  1. نعم      2. ال
 

 

 .57 لرضاعةا بیعةط

  1. بیعیةط      2. بیعیةط غیر
 

 

 .58 مدتھا .بیعیةط كانت اذا

 
 

 
 

 .42 لفاطالا دلعد المثلا دلعدا

  1. ركوذ      2. ثناا
 

 

 .43 لفاطالا من معین دعد على جكزو مع تفقتا

  1. نعم      2. ال
 

 

    یةدالقتصاا لخصائصا                                                                                                                                                        
 

 .59 حالةلا لمھنیةا لحالةا

 .1 لبیتا في ماكثة         .2 عمل عن تبحث         .3 عاملة



 .60 ل؟مجا اي في عاملة كنت اذا

 

 

 

 
 .61؟ لعملا عن لتوقفا ما یوما وجلزا منك لبط

  1. نعم      2. ال
 

 

 .62 ذا؟لما .نعم :ب الجابةا كانت اذا

 .1 وجزـلا بدخل ءالكتفاا                            .2 یة للترب غلتفرا

 .3 تـلبیوا مل لعا قمشا على رةلقدا معد         .4 ربقا الا من لبط

 .5 ىخرا بسباا

Vous pouvez cocher plusieurs cases (3 au maximum). 

 

 .63 ؟لسببا ما.ال:ب الجابةا كانت اذا

 .1 واجزـلا قبل كطشر                   .2 وجزـلا خلد قلة

 .3 لمعیشةا ءغال                          .4 لبیتا كالیف ت على تساعدینھ

 .5 عائلي وعمشر                          .6 لكھال مساعدتك

 .7 ىخرا بسباا

Vous pouvez cocher plusieurs cases (2 au maximum). 

 

 .67 وجللز لمھنیةا لحالةا

 .1 لبطا                             .2 عمل عن یبحث         .3 عامل

 .4 لـلعما على درقا غیر

Vous pouvez cocher plusieurs cases (2 au maximum). 
 

 .68 ؟عملة لمجا ما.عامل نكا اذا

 .1 یومي عامل                    .2 بسیط عامل

 .3 لتشغیلا قبل ما دعقو         .4 عمومي عقطا

 .5 صخا عقطا                   .6 تاجر

 .7 ىخرا تمجاال

Vous pouvez cocher plusieurs cases (2 au maximum). 
 

 .69ة لالسر يلشھرا لدخلا

 اقل من 15000 .2   ال اعرف .1  

  3. 15000-20000   4. 20000-30000 

  5. 30000-40000   6. 40000-50000 

  7. قفو فما50000
 

 

 .70 ؟لحاليا لمعیشي ىبالمستو ضیةرا نتا لھ

  1. نعم      2. ال
 

 
  

 .64 واجلزا قبل لمھنیةا لحالةا

  1. ماكثة      2. عمل عن تبحث      3. عاملة
 

 .71 ذالما .تالجاباا كل عن

 
 

 .65 واج؟لزا بعد لعملا عن توقفت لھ .واجلزا قبل عاملة كنت اذا

  1. نعم      2. ال
 

 

 .66 ذا؟لما .نعم :ب الجابةا كانت اذا

 .1 تياراد محض                         .2 وجزـلا من لبط

 .3 رباـالقوا لھالا من لبط           .4 لـلعمن امكا من القامةا بعد

 .5 تـلبیا تنشغاالا                       .6وج زـلا بدخل ءالكتفاا

 .7 ىخرا بسباا

Vous pouvez cocher plusieurs cases (3 au maximum). 
 

    القلیمیةا ملالعوا                                                                                                                                                              

 القلیمیةا ملالعوا

 .72 لحملا تحاال

  1. ئیةاعشو     2. مبرمجة
 

 

 .73 ارلقرا صاحب وھ من .مبرمجة كانت اذا?

  1. وجلزا      2. جةزو      3. معا
 

 

 .74 لسائدا خلمناا

  1. رحا      2. لمعتد      3. ردبا
 

 

 .75 مناخمفضل

  1. رحا لا      2. ردبا لا      3. للمعتدا
 

 

 .76 دةللوال لك لمفضلا لفصلا

  1. لصیفا       2. لرخریفا      3.ء شتا لا      4. لربیعا
 

 

 .77 لتفضیلا سبب

 .1 مناسب خمنا                 .2 لـلعما عطلة         .3 مالا لصحة مالئم

 .4 ین لجنا صحة مالئم

Vous pouvez cocher plusieurs cases (2 au maximum). 

 

 .78 دةللوال قالاط مفضل لغیرا لفصلا

 .1 صیف         .2 ءشتا         .3 یعر         .4 خریف

Vous pouvez cocher plusieurs cases (2 au maximum). 

 
 

 .79 مالئمة معد سبب

 .1 مل لعا                               .2صحتك  على خوفا

 .3 نـلجنیا صحة على خوفا         .4 صعب مناخة

Vous pouvez cocher plusieurs cases (2 au maximum). 
 

 .80 لمستھلكا لیوميا اءلغذا

 .1 جتا النا محلي         .2 1محلي غیر

Vous pouvez cocher plusieurs cases. 
 

 .81 لمفضلا اءلغذا

  1. جتا النا محلي      2. ىمشتر
 

 

 .82 لطفلك لھویتنا يلذا لیومياءالغذا غالبیة

  1. ضاعةر      2. محلي اءغذ      3. ىمشتر
 

 

 .83 ذالما

  1. لـلطفا لصحة مناسب      2. فرتھو           3.بدیل  لا یوجد ال
 

  4. تكلفتھ                        5. دخلـلا قلة
 

 

 .84 لمعیشیةا لحالةا عن كضار ىمد ما

  1. اجد راض      2. راض غیر      3. قع الوا مر الا مسایر
 

 

 
 

  1. لتشغیلا قبل ما دعقو
 .3 یةادار .2 بسیطة عاملة 

  4. مـلتعلیا لمجا
 .6 صخا عقطا .5 لطبا 

  7. خرآ لمجا
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 .2008-1966التركيب النوعي لسكان الجزائر ما بين  (01): الجدول رقم

 المعدل السنة  المعدل السنة
1966 96.9 1998 102.3 
1977 98.7 2008 102.1 
1988 102.2   
 .2008, 1998, 1987, 1977, 1966لتعداد العام لمسكان . الديوان الوطني لإلحصاء: المصدر 

 .بنية سكان الجزائر حسب الفئات العمرية الكبرى: (02)الجدول رقم 

 **2008 *1998 1987* 1977* 1966* فئات العمر

0-14 57.4 58.2 55.0 48.3 28.41 
15-65 35.9 36.0 39.2 45.1 64.18 
 7.4 6.6 5.7 5.8 6.7  فاكثر65
 .2008, 1998, 1987, 1977, 1966لتعداد العام لمسكان . الديوان الوطني لإلحصاء: المصدر *

  النسب حساب شخصي2008اعتمادا عمى التركيبة العمرية لتعداد ** 
    .متوسط أعمار الجزائريين حسب سنوات التعداد: (03)الجدول رقم 

  متوسط العمر العمر الوسطي
 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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.  2009-1965تطور أمد الحياة في الجزائر حسب الجنس من : (04 )الجدول رقم

مجموع 
السكان 

(E0)  ٭

فارق 
 الجنسين٭٭

اإلناث 
(E0 )
 ٭

الذكور 
(E0 )
 ٭

مجموع  السنة
السكان 

(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 essentiels en Algérie à l'horison 2038 
 .أمد الحياة لدى الرجال– أمل الحياة لدى النساء :حساب شخصي٭٭ 

. 2009-1970متوسط معدل الزيادة السنوي ألمل الحياة في الجزائر ما بين (: 05)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
 ( 04)حساب شخصي اعتمادا عمى الجدول رقم : المصدر 
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. 2008الى  1970متوسط معدل النمو السكاني لمجزائر من : (10)الجدول رقم 

 متوسط معدل النمو السكاني الفترة الزمنية
1970-1979 3.6 
1979-1989 3.4 
1989-2002 2.8 
2003-2008 (1)1.7 

 . عمى عدد السنوات2008إلى عاية سنة -2000مجموع معدل النمو من سنة :1

 .تطور المعدل العام لمخصوبة العامة في الجزائر : (06)جدول رقم 

 ‰ TGFG السنة ‰ TGFG السنة ‰ TGFG السنة
1966 255.3 1980 201.2 1991 130 
1970 234.1 1981 186.3 1992 130 
1971 225.8 1982 183.1 1993 120 
1972 224.0 1983 183.2 1994 117.15 
1973 221.9 1984 182.9 1995 103.89 
1974 214.2 1985 178.1 1996 92.98 
1975 212.5 1986 156.5 1997 84.53 
1976 205.0 1987 154.8 1998 82.50 
1977 204.8 1988 151.7 1999 77.8 
1978 202.8 1989 136.4 2000 73.9 
1979 201.2 1990 134.0 2001 75.3 

 2008 81.5 
 2008-1998-1987-1977-1966الديوان الوطني لالحصائيات  تعداد :المصدر  
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  .2011 إلى سنة 1966تطور سكان الجزائر من : (09)الجدول رقم 

 عدد السكان السنة عدد السكان السنة عدد السكان السنة
1966 12.096 1982 19.878 1997 29.045 
1968  /1983 20.516 1998 29.507 
1969  /1984 21.175 1999 29.965 
1970 13.309 1985 21.850 2000 30.416 
1971 13.739 1986 22.499 2001 30.879 
1972 14.171 1987 23.074 2002 31.357 
1973 14.649 1988 23.696 2003 31.795 
1974 15.164 1989 24.349 2004 32.261 
1975 15.768 1990 25.022 2005 32.728 
1976 16.450 1991 25.643 2006 33.194 
1977 17.058 1992 26.271 2007 33.658 
1978 17.600 1993 26.894 2008 34.119 
1979 18.119 1994 27.496 2009 34.575 
1980 18.666 1995 28.060 2010 35.025 
1981 19.260 1996 28.566 2011 35.481 

 .35.الجزائر ,  عدد خاص 02-62مجموعات احصائية من : الديوان الوطني لإلحصاء: المصدر
Données statistiques; Démographie algerienne N277;2004 P3. 2007N37;P21 

 
 حسب الفرضيات 2020-2005آفاق تطور المؤشر التركيبي لمخصوبة ما بين : الجدول رقم

 .الثالث

 2020 2015 2010 2005 السنوات
 2.10 2.22 2.29 2.47 الفرضية المنخفضة
 2.21 2.34 2.54 2.84 الفرضية المتوسطة
 2.41 2.59 2.87 3.24 الفرضية المرتفعة

Source: ONS, Donnes statistiques .1994. N 66,p19 
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 تطور معدالت الزيادة الطبيعية لسكان الجزائر : (12)الجدول رقم 

المعدل الخام  السنوات
 لممواليد

المعدل الخام 
 لموفيات 

معدل الزيادة 
 الطبيعي 

المعدل الخام  السنوات
 لممواليد

المعدل الخام 
 لموفيات 

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         
 .303-302:ص,مرجع سابق . 2002التقرير الوطني حول التنمية البشرية لسنة : المصدر

ONS; revue stastique. Alger;N35,1992P02 

 

.  
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 .2006-1970من TFG  حسب العمرتطور معدل الخصوبة العام: الجدول رقم

 

 

 
1970 1980 1985 1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

15-19 114 69 43 23 21 10,9 10,7 11,2 11 6 5,9 5,6 5,3 4,4 

20-24 338 288 240 148 122 81,4 80,5 80,2 78,6 59 58 55,5 52,9 51,3 

25-29 388 331 298 222 167 139,7 138,1 137,1 134,4 119 121 117,7 114,3 111,1 

30-34 355 286 308 223 172 138,3 136,7 136,1 133,3 134 138,3 135,4 132,6 129,2 

35-39 281 265 236 186 140 104,5 103,3 102,6 100,5 105 109,4 107,7 106 108,9 

40-44 152 126 101 86 65 48,6 48 47,7 46,7 43 45,6 45,3 45 47,7 

45-49 42 25 22 17 15 9,8 9,7 10,2 9,9 9 9,2 9 8,8 2,3 

 
ENQ2002 Annuaire statique de l'algérie 2003 ENQ2002 Annuaire statique de l'algérie 2008 
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 . 2009-1965تطور أمد الحياة في الجزائر حسب الجنس من : (13 )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– أمل الحياة لدى النساء :حساب شخصي٭٭ 

 .تطور معدل الخصوبة حسب الفرضية األولى: الجدول رقم

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 
15-19 0.023 0.017 0.012 0.010 0.008 0.008 0.007 
20-24 0.148 0.118 0.093 0.080 0.075 0.072 0.066 
25-29 0.222 0.170 0.133 0.116 0.108 0.105 0.098 
30-34 0.232 0.193 0.016 0.143 0.136 0.134 0.129 
35-39 0.186 0.142 0.113 0.095 0.088 0.085 0.083 
40-44 0.085 0.071 0.055 0.044 0.038 0.035 0.033 
45-49 0.017 0.012 0.009 0.006 0.004 0.003 0.003 

 2.10 2.22 2.29 2.47 2.47 3.62 4.53 المؤشر العام لمخصوبة
Source: ONS, Donnes statistiques N66 
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 .تطور معدل الخصوبة حسب الفرضية الثانية: الجدول رقم

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 
15-19 0.023 0.019 0.014 0.011 0.010 0.009 0.008 
20-24 0.148 0.128 0.104 0.089 00 0.074 0.070 
25-29 0.222 0.187 0.151 0.130 0.117 0.109 0.103 
30-34 0.232 0.207 0.177 0.156 0.144 0.137 0.132 
35-39 0.186 0.159 0.135 0.144 0.101 0.093 0.088 
40-44 0.085 0.080 0.068 0.056 0.048 0.041 0.037 
45-49 0.017 0.015 0.012 0.009 0.007 0.006 0.004 

 2.21 2.34 2.54 2.84 3.31 3.98 4.53 المؤشر العام لمخصوبة
Source: ONS, Donnes statistiques N66 

 .تطور معدل الخصوبة حسب الفرضية الثالثة: الجدول رقم  

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 
15-19 0.023 0.021 0.017 0.014 0.011 0.010 0.009 
20-24 0.148 0.136 0.110 0.101 0.090 0.081 0.076 
25-29 0.222 0.198 0.169 0.148 0.132 0.120 0.112 
30-34 0.232 0.215 0.192 0.173 0.158 0.146 0.139 
35-39 0.186 0.168 0.151 0.138 0.116 0.105 0.097 
40-44 0.085 0.085 0.176 0.067 0.057 0.048 0.043 
45-49 0.017 0.016 0.014 0.012 0.009 0.007 0.005 

 2.41 2.59 2.87 3.24 3.68 4.20 4.53 المؤشر العام لمخصوبة
Source: ONS, Donnes statistiques N66 
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 . حسب الفرضية األولى2020-1990من  (بآالف)آفاق تطور سكان الجزائر 

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 
0-4 3718 3572 4347 3362 3433 3581 3609 
5-9 3651 3689 3555 3737 3356 3429 3578 
10-14 3228 3634 3678 3548 3433 3354 3428 
15-19 2762 3212 3619 3666 3537 3424 3346 
20-24 2415 2746 3195 3603 3652 3527 3416 
25-29 2039 2399 2730 3178 3584 3633 3511 
30-34 1578 2023 2383 2714 3161 3568 3611 
35-39 1276 1563 2006 2365 2802 3150 3659 
40-44 937 1260 1545 1986 2343 2672 3119 
45-49 724 922 1242 1526 1959 2314 3644 
50-54 687 708 905 1221 1500 1 2290 
55-59 609 664 687 880 1197 1477 1911 
60-64 476 576 632 657 851 1156 1436 
65-69 356 431 528 584 614 797 1039 
70-74 258 303 374 466 522 555 531 
 832 729 609 497 417 372 354  فأكثر75

 42102 39301 36454 33690 30942 28074 25068 المجموع
Source: ONS, Donnes statistiques N66 
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 . حسب الفرضية الثانية2020-1990من  (بآالف)آفاق تطور سكان الجزائر : الجدول رقم

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 
0-4 3718 3741 3852 3830 3846 3875 3878 
5-9 3651 2639 3723 3840 3823 3841 3872 
10-14 3228 3634 3678 3716 3836 3820 3839 
15-19 2762 3212 3619 3666 3705 3825 3811 
20-24 2415 2746 3195 3603 3652 3694 3816 
25-29 2039 2399 2730 3178 3584 3633 3677 
30-34 1578 2023 2383 2714 3161 3568 3620 
35-39 1276 1563 2006 2365 2702 3150 3559 
40-44 937 1260 1545 1986 2343 2672 3119 
45-49 724 922 1242 1526 1959 2314 2644 
50-54 687 708 905 1221 1500 2314 2290 
55-59 609 664 687 880 1197 1477 1911 
60-64 476 576 632 657 851 1156 1435 
65-69 356 431 528 584 614 797 1039 
70-74 258 303 374 466 522 555 531 
 832 729 609 797 417 372 354  فأكثر75

 44126 41041 37903 34729 31515 28243 25068 المجموع
Source: ONS, Donnes statistiques N66 
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 . حسب الفرضية الثالثة2020-1990من  (بآالف)آفاق تطور سكان الجزائر : الجدول رقم

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 
0-4 3718 3894 4175 4812 4360 4333 4306 
5-9 3651 3689 3830 4163 4304 4354 4330 
10-14 3228 3634 3678 3823 4158 4301 4352 
15-19 2762 3212 3619 3666 3811 4146 4291 
20-24 2415 2764 3195 3603 3652 3800 4173 
25-29 2039 2399 2730 3178 3584 3633 3783 
30-34 1578 2023 2383 2714 3161 3568 3620 
35-39 1276 1563 2006 2365 2702 3150 3559 
40-44 937 1260 1545 1986 2343 2672 3119 
45-49 724 922 1242 1526 1959 2314 2644 
50-54 687 708 905 1221 1500 1934 2290 
55-59 609 664 687 880 1197 1477 1911 
60-64 476 576 632 657 851 1156 1435 
65-69 356 431 528 584 614 797 1039 
70-74 258 303 374 466 522 555 531 
 832 729 609 797 417 372 354  فأكثر75

 46432 42922 39328 35640 31946 28351 25068 المجموع
  Source: ONS, Donnes statistiques N66 

 .2008-1966تطور سن الزواج في الجزائر ما بين : الجدول رقم

2008 2006 2002 1998 1987 1977 1966   

 النساء 18,3 20,9 23,7 27,8 29,6 29,8 29,3

 الرجال 23,2 25,3 27,6 31,3 33 33,5 33

 الفارق 5,5 4,4 2,3 3,7 3,4 3,7 3,7

Source: ONS: GPRS,1966-1977,1987,1998-2008 
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 1998-1966توزيع انسكان حسة انجىس وانحانة االجتماعية ما تيه تعدادي : انجدول رقم

  
         1998 1987 1977 1966 

   انذكور  االواث انذكور  االواث انذكور  االواث انذكور  االواث 

 انعزاب 43,2 28,1 50,5 37 55,2 43,6 69 62
 انمتزوجون 54,4 55 47,8 50,2 43,7 46,4 30 32

 االرامم 1,6 14,6 1,6 12,3 0,7 7,9 0,4 5,1
 انمطهقون 0,8 2,3 0,1 0,6 0,4 2 0,3 1,2

 انمجموع 100 100 100 100,1 100 99,9 99,7 100,3

Source: ONS: GPRS,1966-1977,1987,1998-2008 

 

 

 
 
 

 2008-1966حسب الجنس والحالة االجتماعية من  (49-15)توزيع السكان البالغين : الجدول رقم  

Source: ONS: GPRSm1966-1977,1987,1998-2008 

 

 انعزاب انمتزوجون انمطهقون االرامم
 انسىوات انذكور  االواث انذكور االواث انذكور  االواث انذكور  االواث  

 0,5 0 2,6 0,2 52,4 5,9 44,5 93,9 1966 
15-19 

0 0 0 0 2,7 0,1 97,3 99,9 2008 

1,8 4 4,3 1,3 82,6 49,3 11,2 54,5 1966 
20-24 

0,1 0 0,4 0 21,8 1,9 77,7 98,1 2008 

4,1 0,7 3,7 1,8 88,3 78,1 4 19,5 1966 
25-29 

0,3 0 1,2 0,2 46,9 17,4 51,6 82,4 2008 

7,5 0,9 3,1 1,5 87,3 89,3 2,2 8,4 1966 
30-34 

0,8 0,1 2,1 0,5 62,4 49,5 34,7 50 2008 

11 1 2,7 1,2 84,4 92,7 1,6 5 1966 
35-39 

1,7 0,2 3 0,7 71,9 74,8 23,3 24,3 2008 

15,9 1,3 2,7 1,1 80,1 94,3 1,3 3,4 1966 
40-44 

3,4 0,2 3,7 0,8 80,1 88,7 12,8 10,3 2008 

21,7 1,6 2,7 1 74,5 94,9 1,1 2,6 1966 
45--49 

6,3 0,4 4 0,9 82,9 93,9 6,7 4,8 2008 

30,9 2,2 2,8 1,1 65,2 94,4 1,1 2,3 1966 
50-54 

10,4 0,6 3,6 0,6 81,8 96,5 4,1 2,3 2008 

40,6 2,9 2,6 1,2 55,4 94 1,2 2 1966 
55-59 

16,5 0,9 3,4 0,6 77,4 97 2,6 1,4 2008 

53,9 4,6 2,6 1,2 42,1 82,3 1,4 1,8 1966 
60-64 

24,8 2,7 2,8 0,5 70,6 96,1 1,7 1 2008 
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