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المقدمة
  



لقد أولت المنظمات العالمية، و على رأسها المنظمة العالمية للصحة و منظمة األمم المتحدة للطفولة 

عدة برامج موجهة لرصد  ، اهتماما بالغا بصحة األم و الطفل، بحيث أعدت و مولت)اليونيسف(

  .الوضعية الصحية لهؤالء من جهة، و لمحاولة القضاء على األسباب المؤدية إليها من جهة أخرى

كما انصبت جهودها نحو بلدان العالم الثالث، أين برز التفاوت الجهوي في المجال الصحي مقارنة 

لألم على الصحية  معا، نظرا النعكاس الوضعيةفحاولت التكفل بالمشكل الصحي لألم و الطفل . مع الدول المتقدمة

طفلها مباشرة، و ذلك من خالل العوامل االجتماعية، الثقافية، االقتصادية و عوامل الخصوبة و 

فنظمت حمالت واسعة في السبعينيات في إطار برنامج التلقيح الموسع، الذي . األمومة المتعلقة بها

م بواسطته القضاء على أهم األمراض الفتاكة التي كانت شمل معظم بلدان العالم الثالث و الذي ت

طفل  بسبب أمراض الحصبة، الديفتيريا و  13000تصيب األطفال الرضع، بحيث كان يتوفى يوميا 

كما شجعت السياسات السكانية فيها و ذلك من أجل الحد من . (UNICEF : 1995, 22)السعال الديكي 

يميزها، و ذلك لفوائد تنظيم النسل على صحة األم، و من ثم النمو الديمغرافي السريع الذي كان 

فالمباعدة بين الوالدات، تقلص أوال النسل النهائي للنساء في نهاية الحياة . صحة حملها و طفلها

اإلنجابية، و ثانيا تساهم في استرجاع األم قواها إثر الحمل األخير و الحفاظ على صحتها، و بالتالي 

لودها من خالل الرضاعة الطبيعية التي تكسبه مناعة أكبر لمقاومة األمراض التي االعتناء أكثر بمو

  .تصيب األطفال

، جهود 1983في خضم ذلك، كرست الجزائر، خاصة منذ انتهاجها سياسة سكانية صريحة سنة 

من كبيرة في مجال توسيع نطاق استعمال موانع الحمل، حيث مرت نسبة استخدامها لدى النساء المتزوجات 

 MINISTERE DE LA SANTE DE) 2002 سنة% 57إلى  (AARDES : 1970, 81) 1970فقط سنة % 8

LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE et al : 2004, 123) . 

جميع األصعدة، و التي سمحت بدورها من ترقية مكانة فكان ذلك نتيجة التحوالت التي عرفتها البالد على 

العمل بالنسبة للكثيرات، بعدما كانت رهينة الجهل في أغلب األحيان  تمع من خالل التعليم والمرأة في المج

بسبب الذهنيات و التصورات التي كانت سائدة في المجتمع التقليدي، و التي كانت تحصر دور 

فساهمت هذه المعطيات الجديدة في تأخير سن الزواج لديها والذي بدوره . المرأة في اإلنجاب فقط

و بالتالي ظهور سلوك إنجابي        قلص من مستوى الخصوبة، أي من عدد األطفال المنجبين،

  .جديد

و بالرغم من ذلك، الزالت تعتبر الخصوبة مرتفعة، بحيث تعبر عن اإلفراط في اإلنجاب لدى 

البعض من النساء و من ثم عدم المباعدة بين الوالدات و التي بدورها تؤثر على صحة الطفلين 

األخير و تعرض المولود األخير إلى نقص في الوزن  لاألخيرين من حيث الفطم المبكر للطفل ما قب



و مثل هذه الظروف تعكس . عند والدته، نظرا لعدم استعادة األم قواها من جراء الحمول المتعددة

لمتزوجات اإلنجاب من فعل اواقع السلوك اإلنجابي في الوقت الحاضر، حيث من جهة نجد اإلكثار في 

الذي هو ناتج، في بعض الحاالت، من  في سن مبكرة و من جهة أخرى، المنجبات لعدد أقل من األطفال و

من خالل ارتفاع حاالت اإلجهاض و مما يسيء من صحة المولود الجديد، . المتزوجات في سن متأخرة

إبرازه في بحثنا من  دو ذلك ما نري. الوزن عند الوالدة الوالدات الميتة، أي حوادث الحمل، و كذا ارتفاع ضعف

االقتصادية المتمثلة في وسط اإلقامة، السكن مع  خالل دراسة تأثير العوامل االجتماعية، الثقافية        و

و . الفردية على المولود الجديدعائلة الزوج أو اإلنفراد في المسكن، و كذا مستوى تعليم األم و حالتها 

  . و عدد األطفالرافية المتمثلة في السن عند اإلنجاب أيضا من حيث العوامل الديمغ

و ذلك ما لم توضحه الدراسات السابقة، حيث اقتصرت معظمها على توضيح تأثير العوامل الطبية 

  . أو الديمغرافية على صحة المولود الجديد دون اإللمام بأغلب جوانب الموضوع

إلنجاب و اللواتي حملن مرتين و لديهن طفل أم في سن ا 302فلقد اعتمدنا في بحثنا على استجواب 

  .واحد على األقل، حيث تم ذلك في مصلحة التوليد بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بسيدي امحمد

فصول، ) 08(و على ضوء ما تقدم، كان البحث عبارة عن قسمين متتابعين، متمثلين في ثمانية 

  .فالقسم األول خصصناه لإلطار المنهجي و النظري للبحث

ركزنا في البداية على تحديد موضوع البحث من خالل اإلشكالية، الفرضيات، تحديد أهم المفاهيم و 

كذا الدراسات السابقة األساسية التي تناولت هذا الموضوع أو بعض جوانبه، مع إبراز األهداف التي 

من حيث البحث ثم تناولنا المنهجية المتبعة، . يرمي إليها موضوع البحث و أيضا أسباب اختياره

االستطالعي، مجاالت البحث، البشري، الجغرافي و الزمني، األداة المستعملة في البحث الميداني 

  .امع نقد المعطيات المجمعة و كذا مراقبتها و كيفية معالجته

تطرقنا فيما بعد إلى الوضعية الديمغرافية في العالم و الوطن العربي في الفصل األول، حيث تم 

 المؤشرات الديمغرافية و الصحية في العالم، اتجاهات النمو الديمغرافي في البلدان المتطورة   وإبراز أهم 

انعكاسها على العالم الثالث و يليها التطرق إلى النمو الديمغرافي و المؤشرات الصحية في العالم 

  .العربي بما فيها الجزائر

الطفل، حيث تحدثنا  ية في الجزائر مع ربطها بصحة األم وأما الفصل الثاني، فلقد شمل السياسة السكانية و الصح

عن السياسة السكانية المنتهجة في الجزائر، و كذا تعرفنا على البرامج الصحية الخاصة بحماية األم 

  .و الطفل مع ذكر دور التنظيم العائلي في الحفاظ على صحة هؤالء

جاب في اإلسالم من خالل عناصره المتعلقة فيما يخص الفصل الثالث، فلقد حاولنا إبراز أهمية اإلن

ذلك ألن غاية  و لقد سبقنا في ترتيب العناصر، اإلنجاب على مكانة المرأة و. بالعائلة، اإلنجاب ثم مكانة المرأة



العائلة هو اإلنجاب، أين تحدثنا عن السلوك اإلنجابي و الذي هو نابع عن المكانة التي يوليها 

  .المجتمع للمرأة

صصنا الفصل الرابع للسلوك اإلنجابي في المجتمع الجزائري، حيث وضحنا أهمية العائلة في حين خ

في المجتمع التقليدي، ثم تطرقنا إلى اإلنجاب في العائلة التقليدية و بعدها أبرزنا مكانة المرأة  من 

لك العائلة، حيث المكانة الماضية في العائلة التقليدية مع توضيح أهم العوامل التي غيرت من بنية ت

  .للتطرق بعدها إلى السلوك اإلنجابي الحالي أو الجديد

فبعد تناولنا لخصائص العينة، سواء الممثلة . أما القسم الثاني، فلقد خصصناه لتحليل البحث الميداني

من طرف المبحوثات أو الخاصة بالحملين األخيرين، تطرقنا إلى الفصل الخامس المتعلق بالعوامل 

الثقافية و االقتصادية و تأثيرها على الحمل األخير، حيث ركزنا على التأثير الذي  االجتماعية و

  .تمارسه مكان اإلقامة، نوعها، مستوى تعليم األم و حالتها الفردية

ذلك من خالل  في حين واصلنا في الفصل السادس التطرق إلى العوامل المؤثرة على صحة المولود الجديد و

ألم و التي حصرناها في متغيرين هما السن عند اإلنجاب و عدد األطفال العوامل الديمغرافية ل

  .الحالي

األخير على الحمل األخير من حيث  لو كما ركزنا في الفصل السابع على إبراز تأثير الحمل ما قب

و لقد أخرنا هذا األخير بسبب تطرقنا خالله . نتيجة الحمل، وزن الطفل عند الوالدة و مدة الحمل

  .والدات الخديجة أو المبكرةإلى ال

أما بالنسبة للفصل الثامن، الخاص بنظرة المبحوثات إلى السلوكات اإلنجابية الماضية و الحالية، فلقد 

تطرقنا إلى آراء المبحوثات حول دوافع اإلكثار في اإلنجاب قديما، ثم إلى آرائهن حول أسباب 

ليا موقف المبحوثات من التركيبة الجنسية اإلجهاض و وفاة األطفال في الماضي و بعدها شرحنا م

  .ألطفالهن و أبرزنا خاللها رغبتهن المستقبلية في اإلنجاب

  .ولإلشارة، فلقد تم وضع خالصة في كل نهاية فصل للبحث الميداني

 . و في األخير، ختمنا البحث بالتطرق إلى أهم النتائج المتحصل عليها من خالل البحث الميداني



 
  
  
  
  
  
  
  

  

اإلطار المنهجي: القسم األول  
 و النظري للبحث

  



I- ضوع البحثتحديد مو  

  : اإلشكاليـــة -1

لقد أدت التحوالت و التغيرات في الميادين االجتماعية و الثقافية و االقتصادية و الصحية إلى تحوالت 

. في الذهنيات والتصورات المتوارثة والسائدة في المجتمع الجزائري، السيما منها المتعلقة بمكانة المرأة

طول في التحصيل العلمي، بعدما كان نصيبها الجهل في حيث سمحت لهذه األخيرة من قضاء مدة أ

بقدر كبير في تحسين أغلب األحيان و فتحت أمام الكثيرات أبواب التكوين و العمل، مساهمة في ذلك 

تحضرها إليه عائلتها و المجتمع، أال  هذه الوضعية التي انحصرت في دور وحيد تؤهلها و. وضعيتها في المجتمع

و بالتالي، أصبحت لديها اهتمامات أخرى تلهيها نوعا ما عن هذا الدور، بحيث . لو هو إنجاب األطفا

صارت تشارك بصفة فعالة في الرفع من دخل العائلة، بعدما كانت عضوا مستهلكا فقط، مما جعلها 

  . تحوز حرية أكبر في تقرير مصيرها ومستقبلها

المرأة، و العمل،  في تأخير سن الزواج لدى ساهمت هذه المعطيات الجديدة، المتمثلة خاصة في التعليم 

وهذا األخير . (ONS : 1999, N°80, 9) 1987سنة في  23,7مقابل  1998سنة في   27,6الذي أصبح يقدر ـب

 لعامال فعاال على صحة الجنين أو الطف لأدى بدوره إلى تأخر السن عند اإلنجاب األول، و هو ما يشك

دون أن ننسى أن نشير إلى ظاهرة الزواج المبكر، الذي . دراسات الطبيةعند الوالدة، مثلما أكدته جل ال

إذ من المعروف أن المرأة المنجبة في سن مبكرة . الزال مجتمعنا يشهدها خاصة في المناطق الريفية

، مما يعرضها للحمل واإلنجاب بصفة مفرطة في غالب األحيان إذا لم تكون لديها فترة خصوبة أطول

تها، بحيث تكون الوالدات متقاربة، فتهمل األم رعاية مولودها واالعتناء بنفسها، فكثرة تتحكم في خصوب

الحمول واإلنجاب وعدم المباعدة بين الوالدات بفترة أكبر من سنتين، كلها عوامل قد تسيء لصحة األم 

  .و بالتالي لسالمة الحمل و المولود الجديد

منتشرا لدى  لثل خاصة في اإلنجاب بكثرة، الذي ال يزالكن بالرغم من هذا السلوك اإلنجابي المتم 

بعض الفئات في مجتمعنا، إال أنه البد من اإلشارة إلى أن مستوى الخصوبة قد عرف انخفاضا 

ملموسا في السنوات األخيرة نتيجة التطورات في الميادين الصحية و االقتصادية، بحيث قدر معدل 

 1970سنة  ‰50,20مقابل  (ONS : 2003, N°398, 3) ‰20,36بـ 2003الوالدات الخام سنة 

(DEKKAR et al : 1999a, 15).  

فالتحسين من التغطية . و لقد جاء هذا االنخفاض بصفة تدريجية و محسوسة و عبر مراحل متعددة

الخدمات الصحية لألمهات عن طريق الرفع من عدد مراكز حماية األمومة و الطفولة و من نوعية 

المدعمة  كذا التوعية حول ضرورة المتابعة الطبية للحمل ألجل ضمان السير الحسن له و المقترحة فيها و



بوسائل اإلعالم المختلفة، إلى جانب تحسن ظروف المعيشة لدى الكثيرين عن طريق تزويد الدخل و 

  .الرفع من نوعية المسكن و الغذاء، قد أثر على مستوى الخصوبة

مقارنة مع الدول الغربية التي ال  ، إال أنه الزال يعتبر مرتفعا وبالرغم من انخفاض مستوى الخصوبة

التي تحصر الذهنيات ، فربما ذلك راجع إلى بقاء سيطرة بعض ‰10يتعدى معدل الوالدات الخام فيها 

 تأكيد مكانتها بين عائلة دور المرأة في إنجاب األطفال، و تعتبر ذلك وظيفتها الرئيسية و هدفها األسمى لتحقيق و

علما بأن وضعيتها قد تغيرت و ظهر سلوكا إنجابيا جديدا من خالل تقلص . الزوج و المجتمع عامة

  .عدد األطفال

ينعكس و هذا السلوك اإلنجابي الجديد، قد يكون امتدادا لبعض أسس السلوك اإلنجابي القديم و الذي قد 

االقتصادية على السلوك  تماعية و الثقافية وفما هو تأثير العوامل االج. على الحمل و على صحة المولود الجديد

اإلنجابي و عالقته مع صحة المولود الجديد؟ من حيث وسط اٌإلقامة، اإلنفراد في المسكن أو السكن 

و ما هو تأثير الحمل المتكرر و اإلنجاب . مع عائلة الزوج، مستوى تعليم األم و كذا حالتها الفردية

اإلجابة عليه من خالل  للطفل عند الوالدة؟ ذلك ما سنحاوفي سن مبكرة أو متأخرة على صحة ا

  .وضعنا للفرضيات التالية

  :الفــرضيـــات  -2

واقع اإلقامة الحضري و الريفي و كذا اإلنفراد في المسكن أو السكن مع عائلة الزوج لها  

  انعكاسات على صحة المولود الجديد،

لها تأثير  ني و الحالة الفردية كثيرا ما يكوالعوامل الفردية لألم المتعلقة بالمستوى الثقاف 

  على صحة المولود الجديد،

له في  نعنه، في سن مبكرة أو متأخرة، كثيرا ما يكو جكثرة اإلنجاب خاصة و ما ينت 

  ظروف معينة تأثيرا على صحة المولود الجديد،

  .األخير قد يكون لها انعكاسا على صحة المولود الجديد لظروف الحمل ما قب 



  :تحديد المفاهيم -3
  

يعتبر تحديد المفاهيم و المصطلحات، من أهم الخطوات المنهجية المتبعة في تصميم البحوث العلمية، 

:وعليه فإن الضرورة المنهجية تقتضي منا أن نحدد المفاهيم التالية  

 :السلوك اإلنجابي .1

تي تعريف االتجاه السلوكي و يأ. يعرف السلوك على أنه ذلك التفاعل المتواجد بين اإلنسان و بيئته

سلسلة من المواقف الواعية وغير الواعية تتناسق فيما بينها انطالقا من "في علم االجتماع على أنه 

فاالتجاه السلوكي يتميز . شخصية الكائن االجتماعي، يمارسها هذا األخير في حياته اليومية و العملية

يمكن قياسها و تصنيفها و ) إلخ...فعل، اآلراء،طرائق التفكير، األفعال، ردات ال(بثوابت محددة 

  .عليه المنهج السلوكي بوهذا ما ينص. تحليلها

ترتبط المواقف الواعية التي يتخذها الكائن االجتماعي بالسلوك المناسب الذي يكون قد نشأ عليه في 

  .عائلته ثم في مدرسته

جتماعي من اآلخرين، من الذهنية العامة أما المواقف غير الواعية، فهي تلك التي اكتسبها الكائن اال

فيعتبر أن المسألة الفالنية مناسبة و صحيحة، وتلك األخرى . التي تحكم المجتمع الذي يعيش فيه

فهي ال . واألحكام العامة دون التشكيك في مصداقيتها روتمارس هذه األفكا. و خاطئة ةغير مناسب

  )53، 1993: معتوق" (المنطلق، غير واعية تخضع لتفكيره النقدي و يمكن اعتبارها، من هذا

فالبنية االجتماعية هي التي تملي علي أفكاري و مسلكي، حيث تبدأ في حضن "وحسب بورديو، 

العائلة، تتعمق و تأخذ بعدها الحقيقي في النظام بمراحله كافة أين يتم التأطير االجتماعي 

ة التأطير ذات بعد معرفي شامل،     و من هنا تغدو عملي. واالقتصادي والنفسي وحتى التاريخي

" تشكل الفضاء الذي تسبح فيه أفكارنا ونزعاتنا واستعداداتنا الخفية، المدركة منه وغير المدركة

  ).53: المرجع  نفس(

و بما أن الثقافة االجتماعية للمرأة نابعة من المحيط الذي تعيش فيه، وبالتالي تكون تصرفاتها عبارة 

فإن تعريفنا اإلجرائي للسلوك اإلنجابي، يكون عبارة عن سلسلة من  .عن صورة لمحيطها

التصرفات الواعية و غير الواعية بخصوص حجم العائلة، و المتمثلة في عدد األطفال، المباعدة بين 

  .        بحياتها اإلنجابية لالوالدات، استعمال موانع الحمل، متابعة الحمل، وكل ما يتص



  :مكانة المرأة .2

المكانة في العلوم االجتماعية الحديثة عن وضع معين في النسق االجتماعي، و يتضمن ذلك  تعبر"

تعتبر الوضع كما . التوقعات المتبادلة للسلوك بين الذين يشغلون األوضاع المختلفة في البناء أو النسق

  ).472 ،1979: غيث" (الذي يشغله الفرد أو الجماعة في ضوء توزيع الهيبة في النسق

تدل أيضا على الموقع الذي يحتله الفرد ضمن مجموعة معينة، أو الموقع الذي تحتله المجموعة  و"

وهو مجمل العالقات المساواتية و التسلسلية ألحد األفراد مع سائر أعضاء . في مجتمع معين

  ).  594، 1986: بودون، بوريكو" (المجموعة

الخاصية الرئيسية للتنظيم االجتماعي هي جذور قانونية كون " مكانة"و يرى البعض أن لمصطلح 

  ).472مرجع سابق، : غيث(توزيع الحقوق و االلتزامات القانونية إما لنفسه أو لآلخرين 

فالعائلة باعتبارها لبنة المجتمع، تحافظ على بقائها و وجودها من خالل توزيع األدوار على األفراد 

ل و هام في هذه العائلة تقوم بواجبات نحو كل و المرأة كعضو فعا. لها على أكمل وجه مو تأديته

  .أفراد العائلة إلى جانب حقوقها عليهم

  . فمن ضمن التزاماتها، داخل العائلة التقليدية الجزائرية، إنجاب األطفال، خدمتهم و خدمة بيتها

تها إال أن واجبا. و من بين حقوقها عليهم، الضمان لها كل من المسكن، القوت، الملبس و الحماية

و التي )     473: نفس المرجع" (وضعيتها الموروثة"تفوق بكثير حقوقها، قد يرجع ذلك إلى 

تكتسبها مباشرة بعد والدتها نظرا لألعراف السائدة و المتوارثة التي تقتضي تقسيم األدوار وفق 

ي تحتله والتي تعتبر المحددة للوضع االجتماعي الذ. فأدوار النساء ال تعدو حدود البيت. الجنس

فالقيمة االجتماعية لتلك األدوار هي التي تعكس المرتبة التي تحتلها . المرأة داخل العائلة ثم المجتمع

  .المرأة في المجتمع

هذا ال يعني أبدا أن الوضعية أو المكانة االجتماعية ال يمكنها أن تتغير وفق معطيات جديدة أخرى 

فباستطاعة الفرد التحسين أو باألحرى ترقية مكانته عن . تؤثر في الحياة اليومية للعائلة على العموم

و ) 474 :نفس المرجع" (المكانة المكتسبة"طريق اتخاذ سلوك ذو قيمة في المجتمع، و يعبر عنها بمصطلح 

  .التي هي عكس المكانة الموروثة

بفضل الشيء نفسه بالنسبة لمكانة المرأة، التي عرفت تطورا كبيرا بصفة تدريجية عبر الزمن 

فعن طريق . اكتسابها حقوقا جديدة و استرجاعها لحقوق أخرى كانت مهضومة من طرف المجتمع

التحصيل العلمي و خروجها للعمل، اكتسبت المرأة مكانة جديدة، أضافت إلى جانب أدوارها في 

ديها العائلة بل صارت ل دالبيت، أدوارا جديدة خارجه، و حتى الواجبات لم تعد موجهة فقط نحو أفرا

  .     مثال التزامات نحو عملها



  :حوادث الحمل .3

يأتي التعريف اإلجرائي لهذا المصطلح على أنه يخص كل الحوادث التي يمكن أن تتعرض لها األم 

خالل حملها من حيث التأثير على نتيجته، بمعنى أنه يشمل كل نتائج الحمل التي ال تسفر على والدة 

  .حية من إجهاض و والدة ميتة

  :لدراسات السابقةا -4

لقد اعتمد موضوع بحثنا أساسا على الدراسات التي تطرقت إليه أو إلى جوانب منه، و في 

و نظرا إلى قلة الدراسات الديمغرافية التي تناولت هذا الموضوع، اضطررنا إلى . مجتمعات مختلفة

  :بعض مراكز البحوث الدولية المتمثلة فيمراسلة 

- Johns Hopkins university, center for communication programs 

(Maryland, USA), 

- Centre international de l’enfance (Paris), 

- CRDI (centre de recherches pour le développement international) à 

Ottawa, 

- CEPED (centre français sur la population et le développement) à Paris, 

- INED (Institut national d’études démographiques) à Paris. 

  .و لقد تمكنا بفضل أهم هذه الدراسات من تحديد موضوع بحثنا و من التعرف على طرق تناوله

فمن خالل قراءتنا لهذه البحوث، الحظنا أنها تتفق في معظمها على ضرورة التحسين من الوضع 

االجتماعي و الثقافي و االقتصادي و بالخصوص الوضع الصحي لألم من أجل ضمان صحتها أوال، 

علما بأن جل الدراسات، ماعدا دراسة واحدة أجريت في استراليا، . مة حملها و صحة طفلهاثم سال

فطبيعي جدا أن نجد في البلدان غير المتطورة مستويات أدنى في كل . قد خصت بلدان العالم الثالث

  .الميادين المذكورة مقارنة مع البلدان المتطورة

  :جوانب لموضوع بحثنا، هيمن أهم الدراسات التي تناولت جانب أو عدة 

1. “Terence PERERA :Perinatal mortality and morbidity including low 

birthweight”  

إبراز تأثير الوزن  دراسة الوفيات ماحول الوالدة و الحاالت المرضية لألطفال، مع 1984تناول هذا البحث سنة 

، الهند )الحضرية المناطق الريفية و(بيرمانيا  :و لقد أجري في عدة بلدان هي. الضعيف عند الوالدة عليها

البيولوجية، ، مع إظهار العالقة الموجودة بين العوامل )الريف(و تايالندا ) الريف(، أندونيسا )الريف(

الوالدات الميتة و الوفيات في األسبوع األول (السوسيولوجية، البيئية و الغذائية و بين الوفاة ماحول الوالدة 

  ).من الحياة



حسب  اعتمدت هذه الدراسة الميدانية على عينات ممثلة بمختلف األحجام، حسب البلد المعني بالدراسة و

بينما . مراحلها و المتمثلة في البحث الميداني الذي أجري في الريف و الحضر على مستوى األسر

غرقت مدة تصل أجريت المرحلة الثانية على عينة من النساء بعد الوضع في المستشفيات و التي است

  .1977و  1976إلى سنة، فكان ذلك خالل الفترة مابين 

 و.       لقد أنجزت الدراسة في كل من بيرمانيا و أندونسيا خالل هاتين المرحلتين، عكس الهند و تايالندا

ألهمية هذه الدراسة، ونظرا التساع رقعة قاعدة المعاينة، كانت أحجام العينات متفاوتة، عرفت 

  .ألف فرد ببورما موزعين بين الحضر و الريف 100أكبرها، حيث بلغت  بيرمانيا

الحضرية،  من أهم األهداف المسطرة في المرحلة األولى و المتمثلة في التحقيق على مستوى األسر الريفية و

  :نجد

  دراسة كل الحمول و نتائجها، 

  دة،رصد المعلومات حول الوالدات الحية و الميتة و الوفيات ماحول الوال 

  رصد المعلومات حول توزيع الوزن عند الوالدة للوالدات و الوفيات ماحول الوالدة، 

دراسة عالقة العوامل البيولوجية، السوسيولوجية، البيئية و الغذائية بالوفاة ماحول  

  .الوالدة مع ضعف الوزن عند الوالدة

ات الجامعية، مصالح التوليد، فلقد أما في المرحلة الثانية و المتمثلة في التحقيق على مستوى المستشفي

  :وضعت األهداف التالية

  دراسة األسباب المختلفة للوفيات ماحول الوالدة، 

مقارنة المعطيات حول أسباب الوفاة بواسطة عدة مصادر لجمع المعلومات مثل سجالت  

  .المستشفيات، تقارير الطب الشرعي و التحقيق على مستوى األسر

كذا على  ي البحث، أجريت تحقيقات على مستوى األسر في المناطق الريفية و الحضرية وانطالقا من أهداف مرحلت

تفريغ تقارير الطب  كما لجأ الباحثون أثناء هذه الدراسة إلى. مستوى المستشفيات و بالضبط مصالح التوليد

  .الشرعي ألجل تحديد األسباب المؤدية إلى وفاة األطفال عند الوالدة

فيه هذه الدراسة، العالقة الموجودة بين وزن الطفل عند الوالدة و العوامل المؤثرة لقد أبرزت نتائج 

حتى العوامل  سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة من حيث الجوانب االجتماعية، الديمغرافية، البيولوجية، البيئية و

الطبية المؤدية  و بالرغم من أن هذا البحث قد حدد األسباب. الخاصة  بالماضي اإلنجابي لألمهات

إلى الوفاة مع إظهار الحالة الصحية لألمهات حين الوضع، فلقد ارتأينا ترك هذا الجانب للتأثير 

  .المباشر على الوفاة و سرد فقط العوامل غير المباشرة لذلك



 يقل دات التيفي الريف ببيرمانيا لدى الوال ‰  136,4فمن الناحية البيئية، أكبر معدل للوفاة ماحول الوالدة قدر ـب

 ,PERERA)   قغ و ما فو 2500عند وزن  ‰ 20,6غ، بينما ينخفض هذا المعدل إلى  2500وزنها عن 

MAUNG LWIN : 1984, N°3, 15) .و. نفس االتجاه متواجد بالمناطق الحضرية و كذا بالهند، أندونسيا و تايالندا 

النظافة األساسية التي يجب اإللتزام بها  كثيرا بقواعد االذي ربما يوحي إلى أن سكان الريف ال يهتمو

  .يوميا، مع سوء التغذية لهؤالء نظرا لعامل الفقر المنتشر لديهم

أما عن الجانب البيولوجي، نجد أن عامل سن األم له تأثير كبير على وزن المولود بحيث يكثر في 

أي حوالي ثلث  % 30,8سنة بنسبة  20المناطق الريفية بالهند الوزن الضعيف، عند أقل من 

ما  سنة و 40لدى اللواتي لديهن  قغ و ما فو 2500كما تزيد نسبة المواليد البالغين وزن . مبحوثات الريف

  .(Idem : 16)% 88,9 ، بنسبة قفو

قدر إلى ذلك، نجد عامل آخر أال وهو نتيجة الحمل، ففي تايالندا حسب التحقيق اإلستشفائي،  ةباإلضاف

مما . (Idem : 19) ‰ 85,7والدة، استنادا إلى نتيجة الحمل المتمثلة في والدة خديجة، ـبمعدل الوفيات ماحول ال

  .يوضح جليا أن مصير الوالدات قبل األوان أو الخديجة يكون في أغلب األحيان الوفاة

فبالنسبة للعامل االجتماعي و الثقافي المتمثل في مستوى تعليم األم، فلقد وضحت النتائج في هذا 

عند  قما فو غ و 2500غ تكثر عند دون المستوى، و تمركزت نسبة البالغين  2500أن الوالدات دون الصدد 

 : Idem) على التوالي في المناطق الريفية بالهند% 83,7و % 20,9الالئي لديهن مستوى عالي بـ

33).  

و مستمرة مع  أثبتت تقريبا جل الدراسات الديمغرافية و االجتماعية أن إنجاب األطفال بصفة مفرطة

قد تؤثر متغيرات  تقليص المدة الفاصلة مابين الوالدات و كذا التهاون في متابعة الحمل بانتظام، كلها عوامل أو

الماضي اإلنجابي لألمهات  لذا يعد التاريخ أو. سلبا على نتيجة الحمل بفقدان الجنين أو التأثير على صحة الطفل

  .لحمل، والنفاسأساسيا في محاولة تحسين ظروف فترات ا

غ هي ألمهات  2500تشير الدراسة في المناطق الريفية ببيرمانيا أن معظم الوالدات األقل من 

، مما قد يبين صغر سن هؤالء، بينما الوالدات التي تساوي %23,2حاضنات لطفل واحد فقط بنسبة 

نفس االتجاه . (Idem : 19)% 88,4، فتتمركز عند الالئي لديهن طفلين بنسبة قغ و ما فو 2500

  .لوحظ في المناطق الحضرية ببيرمانيا و كذا الهند و أندونسيا

إذا % 20في نفس السياق، اتضح في المناطق الريفية بأندونسيا أن نسبة الوزن الضعيف تقدر بـ

شهر  18إذا كانت أكثر من % 10شهر مقارنة مع  18كانت المدة مابين الوالدات أقل من 

(PERERA, MAUNG LWIN : op.cit, 30) . مما يعكس حقيقة اإلكثار من الحمول التي تؤدي

ال يسمح لألم من استرجاع قواها بعد فترة الحمل و بدورها إلى التقليص من المدة مابين الوالدات إلى حد 



يندرج هذا السلوك ضمن قائمة التصرفات التي . سالمة جنينها االستعداد لحمل آخر، يضمن لها سالمتها و

ا األمهات، فمن بينها قلة التردد إلى المصالح اإلستشفائية ألجل متابعة الحمل، أو بمعنى أصح تقوم به

 2500لوحظ في الريف قلة نسبة المتابعة عند اللواتي لديهن والدات دون عدم االنتظام في المتابعة خاصة و أنه 

غ و أكثر  2500زن يمثلن اللواتي تابعن الحمل و لديهن والدات بو% 83,7بينما % 16,3غ ـب 

(Idem : 21) . المتابعة الجدية للحمل، و لكن دون ذكر عدد الزيارات التي قامت بها هؤالء، لتقدير مدى

الذي يعد مقياسا لمستوى المتابعة  علما بأن المنظمة العالمية للصحة، حددت العدد الكافي للزيارات بأربعة و

  .لدى النساء الحوامل

لدان مختلفة، الحظنا أنه من ضمن عيوب هذه الدراسة أنها لم تشمل على ضوء هذه النتائج لب 

المناطق الحضرية بالقدر الذي شملته المناطق الريفية، بحيث أن بيرمانيا هو البلد الوحيد الذي خصت 

و بالتالي ال يسمح ذلك بالمقارنة بين هذه البلدان علما بأن جل . فيه التحقيقات، المناطق الحضرية

م يتمركزون في المناطق الحضرية، خاصة إذا علمنا أن االكتظاظ بالمدن أصبح يشكل سكان العال

عنها من أمراض  رخطرا كبيرا على صحة المجموعات السكانية، نظرا النتشار قلة النظافة و ما ينج

  .وبائية

يرات من جهة أخرى، ال يفوتنا أن ننوه باألهمية التي أبرزها هذا البحث من خالل سرده ألهم المتغ

  .المحددة لصحة الجنين سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة

2. “H. BOUAOUDA LAHRICHI : La grossesse et l’accouchement chez la 

grande multipare au Maroc”  
، من )عاصمة المغرب(تعتبر هذه الدراسة المجراة على مستوى عيادة التوليد المركزية بالرباط 

مرات و ذلك ألجل  6ل و والدة األمهات اللواتي وضعن على األقل الدراسات التي اهتمت بحم

و عليه قام مجموعة من األخصائيين في طب . معرفة انعكاس كثرة اإلنجاب على صحة األم و الطفل

، بغرض تقييم 1981حالة وضع سنة  11.228حالة من بين  602النساء بمالحظة عينة حجمها 

عند اللواتي لديهن أطفاال كثيرين، مع التعرف على مستوى تكرار األعراض المرضية و الوالدة 

  .خطورة ذلك و تأثيرها على األم و الطفل

بنفس  حالة من اللواتي لديهن طفل واحد، و 301تحتوي على " شاهدة"كما تم اتخاذ عينة أخرى تسمى بعينة 

ة نتائج العينة محور و الغرض من ذلك  هو مقارن. 5و  2الحجم من اللواتي لديهن عدد أطفال مابين 

  .و من ثم استنتاج االختالفات الممكنة بينها" الشاهدة"الدراسة مع نتائج العينة 

فالزواج المبكر قبل . لقد لوحظ أن هناك عوامل مشجعة لكثرة اإلنجاب منها اجتماعية، ثقافية و دينية

ينتمين إلى األوساط من هؤالء % 99سن العشرين يعد عامال مشتركا لدى المبحوثات إلى جانب أن 



و ركزت الدراسة على انعكاسات . (BOUAOUDA LAHRICHI et al : 1987, N°16, 920)الفقيرة 

  .الحالة الصحية لألم على حملها و صحة طفلها

فكان من بين النتائج المتحصل عليها، أن التعقيدات الصحية المرتبطة بفترة الحمل ترتفع لدى 

من هذه التعقيدات لدى المنجبات لطفل واحد مقارنة % 2,6سجلت   مرات و أكثر، بحيث 6المنجبات 

تمثلت المشكالت الصحية في ارتفاع . (Idem : 920)لدى المنجبات لستة أطفال و أكثر % 7,14مع 

  .إلخ...ضغط الدم، الحمول المتعددة

لعدد األطفال بينما أثناء الوضع، يظهر مشكل آخر أال و هو وضعية الجنين في الرحم، فلقد تبين أن 

تأثير على وضعية الجنين غير الطبيعية في الرحم، بحيث بلغت وضعية الجلوس أكبر نسبة مقارنة 

من مجموع حاالت الوضع، و قدرت % 7,97مع الوضعيات األخرى غير الطبيعية و ذلك بـ

أكثر لدى المنجبات لستة مرات و % 9,66مرات، ثم ارتفعت إلى  6عند المنجبات ألقل من % 6,33بـ

(Idem : 921) .و يرى األخصائيون أن الوضعية غير الطبيعية للجنين في الرحم ترجع إلى مرونة هذا األخير و 

  .ارتفاع سعته من جراء الحمول المستمرة

مبكرة و فيما يتعلق بتأثير اإلنجاب المفرط على الجنين، فقد بينت النتائج أن نتيجة الحمل تكون والدة 

أطفال و  6اللواتي لديهن  لدى% 10,63عند المنجبات لطفل واحد ثم ترتفع قليال إلى % 8,9ة أو والدة خديجة بنسب

 على التوالي، أي% 4,97و % 1,99أكثر، بينما يتسع الفارق عندما تكون النتيجة والدة ميتة، بحيث سجل 

  .(Idem : 923) يتضاعف االحتمال بأربع مرات

واصل، يعرض األمهات إلى خطر حقيقي يمكن أن يعقد نستخلص من هذه الدراسة أن اإلنجاب المت

النتائج، عملية الوضع لديهن و أن يضر بصحة الجنين أو الطفل، و لكن الذي لم نلمسه من خالل هذه 

هو العالقة الموجودة بين عدد األطفال و سن األم، بحيث نعلم أن عدد األطفال المرتفع، ناتج عن أمهات اللواتي 

سن األربعين و بالتالي يمكن أن يعتبر ذلك عامال مؤثرا على صحة األم و ى بلوغ يواصلن اإلنجاب حت

  .الطفل

الوسط  إلخ و حتى...الشيء نفسه بالنسبة للعوامل الخاصة بالخصوبة كالمدة مابين الوالدات، متابعة الحمل

ة على صحة االجتماعي و االقتصادي لهؤالء يمكن أن يكشف لنا حقائق حول تأثير المتغيرات الوسيط

  .األم و الطفل

3.    “A. DENAX et al : Grossesse et accouchement après 40 ans”  
تندرج هذه الدراسة في نفس سياق الدراسة السابقة إذ تتمحور حول الحمل و الوضع بعد سن 

فت اكتاألربعين، و يكمن الفرق بينهما في أن األولى اهتمت باإلنجاب المفرط لدى األمهات و الثانية 



على الطفل أو  بالعامل البيولوجي الذي هو السن، ألجل تحديد عواقب الحمل بعد األربعين على األم ذاتها و

  .نتيجة حملها

من ، لعينة 31/1/86و  1/1/81اعتمدت هذه الدراسة على المالحظة المستمرة خالل الفترة مابين 

  .الوضع ، بغرض متابعة الحمل أو)فرنسا( النساء المترددات على مصلحة أمراض النساء و التوليد بليموج

وجود حمل، بمعنى  59حالة بعد سن األربعين، مثلن  52أثناء هذه الفترة، قام األخصائيون بمتابعة 

فقط من % 1,17و كما شكلت هذه الحاالت نسبة ضئيلة بما يعادل . سبعة منهن حملن لمرتين خالل مدة الرصد

  .(DENAX et al : 1989, N°18, 214) مجمل المستفيدات من الخدمات الصحية

من % 28,8من جهة أخرى، لوحظ تأخر النساء الحوامل للجوء إلى المتابعة الطبية، بحيث سوى 

و هي نسبة ضئيلة مقارنة مع  (Idem : 215) (amniocentèse)1هؤالء استفدن من الفحص المبكر 

  .لجنينالخطورة التي يمكن أن يشكلها الحمل في هذه السن على صحة ا

من الحاالت المدروسة قد هددت بالوضع قبل األوان في مختلف شهور % 11,5كما اتضح أن حوالي 

من هؤالء تعرضن الرتفاع في ضغط الدم طيلة مدة % 15,3الحمل ابتداء من الشهر الرابع، مع 

  .(Idem : 215)الحمل 

على مولودين خديجين فيما يخص مرحلة الوضع، فلقد اتضح أن هناك حالتي وضع مبكر، أسفرت 

 42و  38أسبوع، أي أقل  بكثير من المدة الطبيعية التي تتراوح مابين  34في مدة حمل قدرت بـ 

  . أسبوع

  .(Idem : 217) من مختلف طرق الوالدة% 17أما عن طرق الوضع، فلقد شكلت العملية القيصرية نسبة 

الة واحدة أنجبت طفال مصابا بتأخر و بخصوص تأثير سن األم على نتيجة الحمل، فلقد تبين أن ح

بالتالي  ، و هذا نظرا لتأخرها في متابعة الحمل الذي لم يتم إال في شهرها السابع و(trisomie 21)عقلي 

بينما اضطرت حالتين إلى اإلجهاض نظرا الكتشاف نفس . استحال اللجوء إلى عملية اإلجهاض

  . (amniocentèse)المرض لدى الجنين من خالل الفحص المبكر

شهر من الحمل، بينما  34كما تعرض للوفاة طفل واحد عند الوالدة نظرا لوالدته قبل األوان في 

أكثر من  لمن االجهاضات العفوية، ما يمث% 28تعرضت حالة إلى والدة ميتة، إلى جانب حدوث 

  .(DENAX et al : op.cit, 218) ربع عدد الحمول

نفي كل ما  سة أنها تفتقد إلى عينة شاهدة تسمح بعملية المقارنة ألجل إثبات أويتبين لنا من خالل نتائج هذه الدرا

عن مخاطر الحمل في سن األربعين، فالبعض من النسب، إن لم نقل جلها، لم تكن لديها داللة  لقي

                                           
1 Prélèvement de liquide amniotique, aux fins d’examen, par ponction de la cavité utérine à travers la paroi 
abdominale (DOMART, BOURNEUF : 1989, 46) 



كافية تمكننا من إدراك الشيء الطبيعي و غير الطبيعي في حمل هؤالء، لعدم وجود عينة تحت 

ضف إلى ذلك أن عامل السن لم يدرس إال من الجانب . ننا من مقارنة تلك النتائجاألربعين تمك

  .البيولوجي، بمعزل عن العوامل األخرى المرتبطة بالمحيط الذي تعيش فيه النساء الحوامل

4. “A. SAMUELOFF et al: Grand multiparity- a nation wide survey” 
الوطني حول فترة ماحول الوالدة الذي أجري مابين قامت هذه الدراسة بتحليل معطيات التحقيق 

حالة  22.814عيادة للتوليد بإسرائيل، و التي سمحت بتغطية  30بـ 1984و جانفي  1983نوفمبر 

حالة،  1.542عددهن  مرات و أكثر، و 7فاهتم هذا البحث بتحليل فئة النساء اللواتي أنجبن . وضع و إجهاض

لتي يتعرضن لها و التي يمكن أن تؤثر على نتيجة الحمل، من خالل التركيز على المخاطر ا

كالتعرض مثال لداء السكري، أو ارتفاع ضغط الدم، أو األوضاع غير الطبيعية للجنين داخل الرحم، 

  .أو كثرة الوالدات، أو سن األم عند الحمل و الوضع، أو الوفيات ماحول الوالدة

عليها، قسمت العينة حسب عدد األطفال، إلى ثالثة فئات  لتسهيل عملية المقارنة بين النتائج المتحصل

على أطفال و الفئة األخيرة تحتوي  6و  2فئة اللواتي لديهن طفل واحد، فئة اللواتي لديهن مابين : هي

 SAMUELOFF et) من مجموع الوالدات% 6,8و شكلت هذه األخيرة نسبة . أطفال و أكثر 7المنجبات ـل

al : 1989, vol 25, N°11, 625)العلم أن ثلثي هؤالء، هن من أصل عربي ، مع.  

أكثر بصفة أكبر  أطفال و 7أثبت التحقيق أن داء السكري و ضغط الدم المرتفع، مرضين يالزمان المنجبات ـل

مقارنة مع الفئات األخرى للعينة، خاصة إذا ما اقترنت بالسن عند اإلنجاب، بحيث سجلت أكبر نسبة 

في حين نفت الدراسة وجود تعقيدات أثناء الوضع بالنسبة للمنجبات بكثرة و  .سنة 42عند عمر يفوق 

  .أوضحت أنها تخص أكثر اللواتي لديهن طفل واحد

و الشيء نفسه بالنسبة لضعف الوزن عند الوالدة، فهذا أيضا يكثر عند المنجبات لطفل واحد في حين 

أضعاف  2,5بما يقدر ـب قأطفال و ما فو 7نجبات ـلأن أعلى األوزان عند الوالدة، نجدها بصفة أكبر عند الم

  .مقارنة مع اللواتي لديهن طفل واحد

  .قسنة و ما فو 34كما لوحظ أن كل وفيات األطفال قد حدثت عند سن 

ساهمت هذه الدراسة، على غرار سابقاتها، في تحديد بعض المتغيرات المتصلة باألمومة عند عدد 

ى سير الحمل و نتيجته، و رأينا أنه ليست كل المشاكل الصحية كبير من األطفال و انعكاسها عل

الديمغرافية  تصاب بها المنجبات بكثرة، بل هناك متغيرات أخرى مثل السن، العوامل االجتماعية، االقتصادية و

ضف إلى ذلك أن . التي لم تؤخذ بعين االعتبار في دراسة التعقيدات الصحية لدى المنجبات بكثرة

على الدراسة أال و هو مسألة أصل المبحوثات، بحيث لم  نام لم يحظى باهتمام القائميجانبا آخر ه

تراعى فكرة أن المفرطات في اإلنجاب هن من أصل عربي في معظم األحيان، بينما اإلسرائيليات لم 



يمثلن سوى نسبة قليلة، مع العلم أن هؤالء ينحدرن من عائالت معظمها فقيرة، وهذا ما لم توضعه، 

  .تائج الدراسة، بل لم تعمل على إظهاره بتاتان

5. “Oswald JONAS et al: Pregnancy outcomes in primigravid women 

aged 35 years and over in South Australia, 1986- 1988” 
تأثير سن  بعدما وضحنا تأثير عاملي السن و كثرة اإلنجاب على صحة األم و الطفل، تتطرق هذه الدراسة إلى

  .، لدى المنجبات لطفل واحد، على نتيجة الحملقو ما فو 35

ركزت هذه الدراسة على مقارنة خصائص و نتائج الحمل لدى المنجبات لطفل واحد باستعمال عينة 

، و عينة أخرى من النساء المنجبات لطفل قسنة و ما فو 35من النساء المنجبات لطفل واحد في سن 

سنة، و المستخرجة من معطيات تحقيق في جنوب  29ـ20 واحد، المتراوحة أعمارهن مابين

 1988و  1986أستراليا حول فترة ماحول الوالدة، و التي خصت بدورها الوالدات في الفترة مابين 

 35اللواتي لديهن  و كما اعتمدت هذه الدراسة على عينة من. على مستوى األسر و كذا على مستوى مصالح التوليد

 4.175سنة، تمثلت في  29ـ25، و أخرى من النساء المتراوحة أعمارهن مابين 515 ، قدرهاقسنة و ما فو

  .حالة

مع  اتضح من خالل هذه الدراسة أن المتقدمات في السن هن أكثر عرضة للتعقيدات الصحية مقارنة

في  الصغيرات في السن، من حيث تعرضها الرتفاع ضغط الدم، قلة الخصوبة، الوضع غير الطبيعي للجنين

في حين  ،ولدن عن طريق العملية القيصرية% 23,3الرحم و حتى طريقة الوضع المستعملة ، فقد لوحظ أن 

  .(JONAS et al : 1991, vol 154, 247) سنة 29ـ20لدى الفئة العمرية % 16تنخفض هذه النسبة إلى 

هن أقل سنا  نة باللواتيمقار قسنة و ما فو 35غ، عند عمر  2500كما تبين تمركز نسبة الوالدات األقل من  

من % 11,1و حتى بالنسبة لمدة الحمل فلقد تأكد أن . على التوالي% 5,5و % 8,9بحيث قدرت بـ

 لدى الصغيرات في السن% 5,6أسبوع مقابل نسبة  37المتقدمات في السن قد حملن لمدة أقل من 

(Idem : 248).  

حرج بالنسبة للمرأة خاصة في بداية  ، يعد سنقسنة و ما فو 35نستخلص من هذه النتائج أن سن 

الحياة اإلنجابية، بحيث تكون أكثر عرضة للمشاكل الصحية خاصة تلك التي تالزمها طيلة الحمل مثل 

ارتفاع الضغط أو السكر، كما يتعرض الطفل عند الوالدة إلى الهزال و إلى الوضع غير الطبيعي في 

  .التعقيدات و المشاكل الصحيةالرحم أثناء اقتراب موعد الوالدة و غيرها من 

من خالل قراءتنا لحصيلة هذه الدراسة، نفهم أنه لم تؤخذ بعين االعتبار العوامل الديمغرافية، 

االجتماعية و االقتصادية لهؤالء النساء، علما بأنهن من أصول مختلفة و من مستويات اجتماعية 

  .قو ما فو 35ن مختلفة، بل اقتصر األخصائيون على سرد عواقب الحمل عند س



6. “W. ELLOUZE et al : Pronostic maternel et foetal de l’accouchement 

chez la grande multipare” 
وفيات  و) اإلجهاض و الوالدات الميتة(من أهداف هذا البحث، دراسة الحاالت المرضية، حوادث الحمل 

حظة عينة مأخوذة من مجموع و ذلك عن طريق مال. األمهات لدى المنجبات لخمسة أطفال و أكثر

فبلغ عدد . بعيادة التوليد بتونس العاصمة 15/09/1989و  16/09/1988الوالدات التي حدثت مابين 

 ,ELLOUZE et al: 1991) من مجموع المنجبات% 11 ما يعادلحالة، أي  930المنجبات بكثرة بـ 

N°243, 28).  

ة ألطفال كثيرين، إلى عدة أعراض المرض أثبتت مرة أخرى هذه الدراسة، تعرض المرأة المنجب

، %0,24مقارنة مع العينة األم التي تسجل سوى % 1,12طيلة حملها، بحيث يرتفع السكر لديها بنسبة 

  .(Idem : 29) %1,2مقابل % 6,5باإلضافة إلى تعرضها إلى الوضع قبل األوان بنسبة 

حدث تسجيل  مع. ت، مما يؤدي إلى اإلجهاضمن التشوها% 0,5مقابل % 2,5في حين، يعاني الجنين بنسبة 

% 3,5بنسبة  قما فو أطفال و 5و هو الحمل المتعدد الذي ينتشر أكثر عند المنجبات ـل ثفي األبحا رقل ما ذك

  .(Idem : 29) %1,6مقابل 

 ة ، وتؤكد النتائج الخاصة بوضع الجنين داخل الرحم قبل الوالدة، أنه نظرا لمرونة الرحم من الحمول المتعدد

من ثم سهولة تحرك الجنين داخله، فإن اللجوء إلى عمليات قيصرية ألجل إنقاذ األم و الجنين لم يعد 

لكن . حكرا على المنجبات بكثرة بل أصبح ظاهرة تخص كل األعمار مهما كان عدد األطفال لديها

من % 38جل سوى عندما يتعلق األمر بالوفيات ماحول الوالدة بينما تس% 75ترتفع الخطورة بنسبة 

  .(Idem : 30) مجموع العينة األم

 : Idem) أطفال و أكثر  5لدى المنجبات لـ% 2,2أما عن حياة األمهات، فهي مهددة بالوفاة بنسبة 

  .، و ال تتغير هذه النسبة لدى مجموع العينة(29

ألنها توضح  يكتسي هذا النوع من الدراسات أهمية بالغة لدى السلطات القائمة و المهتمة بالصحة،

النقائص الواجب معالجتها و التكفل بها فيما يخص صحة األم و الجنين، لكن يعد ذلك ضئيال مقارنة 

أن تكشفه المتغيرات المتعلقة بالوسط الذي تعيش فيه هؤالء النساء، فمعرفة الخصائص  نمع ما يمك

جابية، قد يعطي للدراسة أكثر االجتماعية، الثقافية، الديمغرافية، االقتصادية و كذا سلوكاتهن اإلن

  .مصداقية مع العلم أن ذلك سوف يستوجب عمل جماعي يضم عدة تخصصات



7.   “Erica TAUCHER : Effets d’une baisse du taux de fécondité sur la 

mortalité infantile” 
امل تناول هذه الدراسة، تحليل تأثير انخفاض معدل الخصوبة على وفيات األطفال من خالل عو

عن طريق  الخصوبة و األمومة المستخرجة من دراسة الحالة بالشيلي، كوستاريكا، المكسيك، الباراقواي و البيرو و

، بهدف توجيه البرامج 1982ـ1972نتائج التحقيقات العالمية حول الخصوبة في الفترة مابين 

  .الخاصة برعاية األمومة و الطفولة مع وضع تخطيط للوالدات

الخصوبة ن سن األم، مرتبة الطفل عند الوالدة و المدة مابين الوالدات، مقاييس عوامل اعتبرت كل م

ارتفاع وفيات بالفعل لوحظ  و. و األمومة و بواسطتها تم البحث عن العالقة بينها و بين مستوى وفيات األطفال

سنة  20أقل من (القصوى  نيا واألطفال كلما زادت مرتبة الطفل عند الوالدة مع تمركزها عند الفئات العمرية الد

  .بالنسبة للشيلي) قسنة و ما فو 40و من 

أثبتت النتائج دائما بالشيلي، أن وفيات األطفال تبقى مرتفعة، مهما كانت مرتبة الطفل عند الوالدة، 

  .ضعف دخل والد الطفل وضعف مستوى تعليم األم

من % 13ى وفيات األطفال بنسبة و كما استطاعت هذه الدراسة التحليلية، تفسير انخفاض مستو

، مما يؤكد وجود تداخل بين (TAUCHER : 1988, 16) جراء مرتبة الطفل عند الوالدة و سن األم

  .هذين المتغيرين يسمح من التأثير على مستوى وفيات األطفال

لما زال أكبر تأثير على وفيات األطفال سجلته المدة مابين الوالدات بحيث كلما ارتفعت هذه األخيرة ك

  .احتمال الوفاة

، انخفاض نسبة المواليد في الفئة العمرية 1982و  1972نتج عن مقارنة المعطيات في الشيلي مابين 

مستوى  مما مكن من تحليل عواقب تغيرات تركيبة الوالدات حسب المرتبة عند الوالدة و. سنة 20األقل من 

األطفال، و بنسبة في انخفاض وفيات % 21با بنسبة تعليم األم، الخاص بانخفاض الخصوبة و التي كانت سب

في انخفاض % 22,1أيضا بنسبة  و) أي في الشهر األول(في انخفاض وفيات األطفال حديثي الوالدة % 19,3

  .(Idem : 20-21) )شهر كاملة 11مابين شهر و (الوالدات المبكرة  دوفيات األطفال ما بع

يشة، أي الجانب االقتصادي، دور أساسي في تحديد مستوى أكدت هذه الدراسة أن لعامل مستوى المع

الخصوبة، بحيث كشفت أن النساء ذات مستوى ثانوي و عالي لديهن خصوبة مرتفعة مقارنة مع 

المستويات األدنى، و يعود ذلك إلى أن األقل تعليما ينتمين أكثر إلى الطبقات الفقيرة عكس المتعلمات 

هذا االكتشاف يأتي ضمن . لهن نظرا لتدني مستوى المعيشة لديهنو بالتالي يضطررن إلى تحديد نس

  .و تعلمناه حول خصوبة األقل حظا من التعليم، التي تبلغ أقصاها عند هذه الفئة من النساء هما قرأنا



ربطتها  لقد اكتفت الباحثة في دراستها هذه، باستعمال ثالثة متغيرات أساسية حول األمومة و الخصوبة، و

االقتصادي ألفراد العينة و مستوى التعليم كمتغيرة ثالثة و محددة لتغير مستوى وفيات  بالمستوى

إال أنه نتج عن ذلك أن وفيات األطفال المبكرة أي األقل من شهر، تعود أسبابها، في حاالت . األطفال

يولوجية و يمكن تفسيرها بوجود تأثيرات ب. كثيرة، إلى عوامل بيولوجية أكثر من العوامل المدروسة

أكبر على الطفل في شهره األول من الحياة مقارنة مع العوامل الخارجية، كاالجتماعية، االقتصادية، 

  .و هذا بالطبع ال ينفي أبدا انعكاسات العوامل األخرى على حياة الطفل. الخ...البيئية

المدة المرجعية من عيوب هذه الدراسة، صعوبة مقارنة النتائج بين البلدان لعدة أسباب، أهمها أن 

للتحقيقات تختلف من بلد آلخر هذا من جهة، من جهة أخرى عدم الدقة في جمع المعطيات، بالنسبة 

للبلدان التي خصتها التحقيقات العالمية حول الخصوبة، و أخيرا اختالف تركيبة المتغيرات من بلد 

ما قد يصعب من المقارنة ، مقسنة و ما فو 25آلخر مثل تفاوت نسب الوالدات عند اللواتي لديهن 

  .حتى في البلد الواحد على فترات مختلفة

8.   “G. ACSADI and G. JOHNSON ACSADI: Optimum conditions for 

childbearing” 
انطالقا من نتائج المسوح العالمية حول الخصوبة و سجالت الحالة المدنية، أجريت هذه الدراسة سنة 

لقصوى لإلنجاب في البلدان النامية التي يجب أن تتوفر لدى و التي تمحورت حول الشروط ا 1986

النساء، مثل السن عند الزواج األول، السن عند األمومة، مرتبة الطفل عند الوالدة، النسل النهائي، 

انعكاسها على  الحمل، وزن الطفل عند الوالدة و غيرها من المتغيرات المرتبطة بعوامل الخصوبة، األمومة ومدة 

  .جنين و الطفلصحة ال

لقد لوحظ أنه يكثر الزواج المبكر في البلدان النامية بينما العكس في البلدان المتقدمة، و بأن السن عند 

الزواج مرتبط بالسن عند اإلنجاب في البلدان النامية نظرا لقلة اللجوء إلى استعمال موانع الحمل 

لكن أثبتت . مديد فترة الخصوبة لديهاو بالطبع تتعرض المرأة بذلك، إلى ت. مباشرة بعد الزواج

مابين المسوح العالمية حول الخصوبة في البلدان النامية، أن الزواج المبكر يستطيع أن يؤدي إلى مدة 

جراء قلة  ، و إنما من%9الوالدات أطول، ليس بسبب استعمال موانع الحمل، التي قدرت نسبتها بـ

  .(ACSADI, JOHNSON-ACSADI: 1986, 11) اإلخصاب لديهن

 15العليا،  و اكما أكدت نفس التحقيقات أن احتمال وفاة األطفال مرتبط جدا بسن األم خاصة لدى األعمار الدني

سنة، و السبب الرئيسي في ذلك، هو أن النساء الصغيرات في السن ليس لديهن نضج  50سنة و 

هن مستوى منخفض للتربية لدي عفيزيولوجي، إلى جانب نقص الخبرة في اإلنجاب و غالبا ما يجتم

  .الصحية



يشكل خطرا  فيما يخص مرتبة الطفل عند الوالدة، يالحظ ارتفاع وفاة األطفال ابتدءا من المرتبة السادسة، مما

  .كبيرا على صحة الطفل خاصة إن اعتبرنا أن جل مناطق العالم الثالث تتسم بكثرة اإلنجاب

ابتداءا من المرتبة  دنيا و العليا عند الوالدة، أي المرتبة األولى وكما يحتل ضعف الوزن عند الوالدة، المراتب ال

و ألن هؤالء النساء ال يلجأن في معظم األحيان . السادسة، مع ارتباط ذلك بالسن المبكر عند اإلنجاب

إلى استخدام موانع الحمل في حياتهن الزوجية، فيتعرضن إثر ذلك إلى حوادث الحمل بفعل تقلص 

  .الوالدات، التي حددت بأقل من سنتينالمدة مابين 

. في نفس الصدد، عبرت دراسات أخرى عن وجود عالقة مابين مدة الحمل الطويلة و حوادث الحمل

كما روج استعمال موانع الحمل بغرض القضاء على قصر هذه المدة، بداية عند المنجبات بكثرة للحد 

  .عائلة المرغوب فيهمن الوالدات ثم عند اللواتي لم يكتمل لديهن حجم ال

هي الزالت  األخير، بحيث تحمل األم و لقد تكون عواقب قصر هذه المدة وخيمة على الطفل األخير و ما قب

ترضع ابنها لتضطر إلى فطمه قبل األوان، مما يؤدي إلى الهزال و سوء التغذية في بعض األحيان، 

ى والدة قبل األوان ألنها لم تسترجع بعد كما يتعرض الطفل األخير إلى قلة الوزن عند الوالدة أو إل

  .األخير و ربما قد يؤدي ذلك إلى فقدان جنينها لقواها إثر الحمل ما قب

عند عدد  فيما يتعلق بصحة األم، أكدت الدراسة أنه يزيد احتمال وفاة األمهات عند األعمار الدنيا و القصوى و

عية الخدمات المقترحة و المتمثلة في كبير من األطفال، ألسباب مرتبطة بالوضع و أخرى بنو

  .االستفادة  من العالج و الرعاية خالل فترة ماحول الوالدة

سنوات،   5أما عن تأثير األوضاع االجتماعية و االقتصادية لألمهات على وفاة األجنة و األطفال األقل من 

ه تأثير على حياة الطفل، فلقد أثبتت بحوث عدة أن مكان اإلقامة سواء كان في الحضر أو في الريف ل

و يرجع ذلك إلى الفوارق المتواجدة بين هذين الوسطين من حيث نظام الصحة المقترح، نظام التغذية 

باإلضافة إلى العوامل المرتبطة بالعادات و التقاليد التي تملي على المرأة أو األم سلوكات خاصة، 

التعليم مقارنة مع الوسط  ىصحية، و ال إلبحيث أن الوسط الريفي ال يشجع اللجوء إلى المنشآت ال

  .الحضري

البلدان  و يرى الباحثان أن الفوارق بين الحضر و الريف في ازدياد مستمر في البلدان النامية مقارنة مع

  .المتقدمة، أين تقل هذه االختالفات

التي األطفال  بلدان نامية، حول وفيات 7نتائج بعض المسوح العالمية حول الخصوبة في  ههذا ما أكدت

  .الريف ترتفع لدى النساء المهاجرات من الوسط الريفي نحو المدن مقارنة مع اللواتي يقطن في

أما عن المتغير االجتماعي و الثقافي المتمثل في مستوى التعليم، فلقد نتج عن دراسات أجريت في 

  .ض وفيات األطفالبلدان نامية أن وصول األم إلى الصف االبتدائي له أثر هام على انخفا 10



المتعلق  تعد هذه الدراسة من أهم الدراسات التي جلبت اهتمامنا لتركيزها على جانب أساسي بالنسبة لدراستنا و

نفي بعض الحقائق  بحيث ساهمت في تأكيد و. بعوامل الخصوبة و األمومة و تأثيرها على حياة الطفل و األم معا

متابعة الحمل التي ان ينقصها تحليل بعض سلوك األمهات مثل الواردة في الكتب و األبحاث، إال أنه ك

التي بدورها تعد محور  لحفظ صحة األم و الطفل، خالل فترة ماحول الوالدة و ةتعتبر من الشروط األساسي

و فحوى هذه الدراسة، كون التكفل بها يؤدي إلى األمومة اآلمنة حتى إذا كانت األمهات في األعمار 

  ). قسنة و ما فو 35سنة و 20أقل من (الحرجة 

“MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION et al: Enquête. 9  

algérienne sur la santé de la mère et de l’enfant 1992” 
يمثل هذا المسح من أهم الدراسات الميدانية و أول من اهتم بموضوع صحة األم و الطفل على 

األخيرة من االنتقال  لخاصة بعد دخول الجزائر في المرحلة ما قب الصعيد الوطني بعد االستقالل،

  .الديمغرافي التي شهدت مواصلة انخفاض الوفيات مزامنة مع انخفاض ملحوظ لمستوى الخصوبة

  :عمل الباحثون على تحقيق األهداف المسطرة، نذكر من بينها

  معرفة و دراسة العوامل المؤثرة على صحة األم و الطفل، 

  العالقة الموجودة بين الخصوبة و صحة الطفل،دراسة  

  .دراسة العوامل البيئية و انعكاسها على صحة األم و الطفل 

 5.288و  1امرأة غير عازبة 5.881أسرة منها  6.694أجري التحقيق، على عينة بلغت حوالي 

  .سنوات 5طفل أقل من 

 :التي شملت عدة أنواع، هي كما مثلت االستمارة عن طريق المقابلة، تقنية البحث المستعملة

  استمارة خاصة باألسرة، 

  استمارة خاصة بمميزات المسكن، 

  استمارة حول صحة األم، 

  استمارة حول صحة الطفل، 

  .استمارة حول خصائص السكان المحليين 

من خالل نتائج البحث الميداني المتعلقة بصحة الطفل، لوحظ أن المرأة في الحضر تفقد في 

  في الريف% 12طفال من مجمل نسلها مقابل من األ% 9المتوسط 

(MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION et al : 1994, 23) . مما يوضح

كما كشفت . جليا، ازدراء عوامل األمومة في الريف، و الفوارق على كل األصعدة التي يعانين منها

                                           
  .استعمل هذا المصطلح خالل فترة المسح ليرمز إلى النساء المتزوجات، األرامل و المطلقات  1



م، بحيث سجل العدد المتوسط ، ترتفع بارتفاع سن األ)أي األقل من سنة(أن ظاهرة وفاة الطفل 

سنة، ثم يتزايد ) 19ـ15(طفل لكل امرأة غير عازبة  عند الفئة العمرية  0,04لألطفال المتوفين بـ

بالطبع، ال تعرفنا . (Idem : 24) سنة) 49ـ45(طفل متوفى لدى الفئة  1,18هذا العدد ليصل إلى 

الحياة اإلنجابية للمبحوثات ألنه ال يمكننا هذه النتيجة بالعدد المتوسط الحقيقي للمتوفين خالل كل 

التي الزالت في بداية نسلها، مع الفئات العمرية األكبر سنة، ) 19ـ15(القيام بالمقارنة بين الفئة العمرية 

مشرفة على ذلك، ألن عدد األطفال المنجبين من طرف كل هذه  منها و التي انتهت من اإلنجاب أو

واضح أن التي في نهاية نسلها تكون قد تعرضت أكثر إلى وفاة األطفال الفئات غير قابل للمقارنة، ف

مقارنة مع الصغيرات في السن، فكان من األرجح أن تحدد مدة مرجعية لخمس سنوات مثال قبل 

  .التحقيق لمعرفة بالضبط في أي فئة عمرية تكثر الوفاة

سنة قبل المسح،  25معتبرا منذ  في نفس السياق، عرفت معدالت وفاة األطفال بكل أنواعها، تقهقرا

، و نفس المعدل سجلته وفيات ‰54مقابل  ‰22إذ بلغ معدل الوفيات المبكرة،أي األقل من شهر، 

و بالتالي انخفض معدل وفيات األطفال  ،‰88مقابل ) شهرا 11مابين شهر و (األطفال المتأخرة 

  .(Idem : 26) ‰141مقابل  ‰44األقل من سنة إلى 

تحسين نوعية : مستوى وفيات األطفال إلى تداخل جملة من العوامل، نذكر من بينها يعود انخفاض

الخدمات المقدمة خاصة على مستوى مراكز حماية األمومة و الطفولة، التي وسعت من مجال 

تدخلها فيما يخص التطعيم ضد األمراض التي تصيب األطفال، ذلك بالرغم من فترات االضطراب 

). الحبوب(مراكز في أواخر الثمانينيات في تموين اللقاح و خاصة موانع الحمل التي عرفتها هذه ال

باإلضافة إلى القفزة النوعية و الكمية التي ميزت مستوى تعليم المرأة و الذي انعكس على مستوى 

  .معرفتها و ممارستها الطبية قصد التكفل بصحتها و بصحة طفلها

 5لوفاة من اإلناث عند عمر أقل من سنة أو عند أقل من كشفت النتائج أن الذكور هم أكثر عرضة ل

سنوات، مهما كان وسط اإلقامة، و يتفق ذلك مع خالصات جل األبحاث العالمية التي تناولت هذه 

الظاهرة و أكبر دليل على ذلك استمرار تقدم توقع الحياة عند الوالدة لدى النساء فضال عن الرجال 

  .في كل بلدان العالم

دور مستوى تعليم األمهات و ممارستهن للعمل في انخفاض وفيات األطفال خاصة لدى كما برز 

األقل من سنة، و الذي يعتبر سن حرج في حياة هؤالء بسبب تعرضهم أكثر للوفاة مقارنة مع الفئة 

  .سنوات) 4ـ1(العمرية 

ة مابين الوالدات، نفس الدور يلعبه كل من سن األم عند اإلنجاب، مرتبة الطفل عند الوالدة و المد

األعمار الدنيا و بحيث نرى أن المتغير األول يؤثر على وفيات األطفال خاصة األقل من سنة، عند 



 71,9و  ‰  57,8قدر ـب، بحيث قسنة و ما فو 35سنة و من  20القصوى لألمهات أي أقل من 

 على التوالي ‰

 (MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION et al : op.cit, 33) . كما للمتغير

. لكن في المناطق الحضرية فقط، إذ يبدأ التأثير انطالقا من المرتبة الرابعة للطفل الثاني نفس التأثير و

فلقد أكد هذا التحقيق، انعكاس تقلص هذه الفترة إلى أقل من سنتين على حياة و بالنسبة للمدة مابين الوالدات، 

 و. (Idem : 35) عند هذه المدة  ‰79,6األخير، إذ تبين أنه يصل إلى  لو صحة الطفل ما قبالطفل األخير 

األخير  لاألم بطفليها أو عدم القدرة على ذلك، بما فيها مرحلة فطام ما قبفسرت هذه النتيجة بقلة اهتمام 

حاجة إلى الرضاعة، و إلى رعاية خاصة و مستمرة لغاية خروجه من مرحلة الزال في  التي توقفت و هو

سنوات أثناء التحقيق، قد فطموا قبل سن  5حيث ثبت أن ربع األطفال األقل من . الخطر عف والض

  .أشهر 3

، فلقد هو العناية الطبية التي حظيت بها األمهات خالل فترة الحمل و ما بعد ةأما عن الرعاي

من المبحوثات أنها خضعت لفحص واحد على األقل خالل فترة الحمل، بدافع % 58صرحت 

، في حين أن الباقي خضعن للفحص بسبب تعرضهن إلى %45اقبة المنتظمة للحمل بنسبة المر

  .(Idem : 134) مشاكل صحية متعلقة بأمراض النساء

و من خصائص اللواتي فحصن بغاية متابعة الحمل، انتمائهن إلى الفئات العمرية الصغيرة، اإلقامة 

  .قليل من األطفالبالمناطق الحضرية، مستوى عالي من التعليم و عدد 

من النساء، يعود أساسا إلى اعتبار المتابعة % 42عدم المتابعة أو الرفض المعبر عنه من طرف 

كوسيلة لعالج المشاكل الصحية و ليس لمراقبة الحمل و أن هؤالء يلجأن إليها في مرحلة متأخرة 

  من الحمل

  (MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION et al : op.cit, 169).  

، خاصة لدى المتقدمات في %22كما تشير النتائج إلى استمرار مشكل الوالدة في المنزل بنسبة 

  .مما يجعلنا نربط ذلك بنسبة عدم المتابعة ،(Idem : 159) السن

خالل فيما يخص فترة الوضع، فلقد قدرت نسبة الوالدات المتعسرة و التي نتجت عنها تعقيدات، 

  .(Idem : 163) خضعن  للعملية القيصرية% 6، بينما %10لمسح، ـبالخمس سنوات قبل ا

األمهات حول لم نحصل من خالل نتائج التحقيق على وزن الطفل عند الوالدة سوى عن طريق رأي 

  .الخطأ ذلك و الذي يعتبر في نظرنا غير كافي كون األجوبة يمكن أن تحمل الكثير من

 14رضن إلى اإلجهاض على األقل مرة واحدة خالل من مجموع العينة تع% 22فلقد لوحظ أن  

حين،  في. و بالفعل تزيد هذه النسبة بارتفاع سن األمهات و عدد األطفال. (Idem : 203) شهر قبل التحقيق



 من مجموع الحاالت و ترتفع هي األخرى مع سن األمهات ‰ 9بلغت نسبة الوالدات الميتة بـ

(Idem : 205).  

صوبة التفضيلية من الفصول التي جلبت انتباهنا كونه يتناول عدة آراء و يعد الفصل المخصص للخ

من المبحوثات و % 38سلوك سائدة في مجتمعنا، فمثال الرغبة في إنجاب طفل آخر عبرت عنها 

كما يفضل جنس الذكر . (Idem : 231) تتراجع هذه األخيرة مع ارتفاع السن و عدد األطفال لديهن

  .أكثر من جنس األنثى

تكون  ، قد(Idem : 237) أطفال 4من المبحوثات عبرن عن تفضيلهن ـل% 41أما عن حجم العائلة المفضل، ـف

  . أجوبتهن انعكاسا لحجم العائلة الحقيقي لديهن
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  :استهدف المشروع العربي لصحة األسرة، النقاط التالية

وضع تحت تصرف السلطات العمومية المعلومات األساسية التي تسمح من تصميم،  

  حول صحة السكان، تمتابعة و تقييم السياسا

المساهمة في تحسين و تدعيم برامج الصحة منها اإلنجابية عن طريق تحديث و إثراء  

  دة المعطيات المتوفرة،قاع

الحصول على مؤشرات قصد القيام بالمقارنة مع البلدان العربية و كذا تقييم الجهود التي  

  .يجب أن تبذل في مجال صحة السكان

ألف أسرة، و الذي استعمل خالله  20شمل هذا المسح، الذي يعد من أكبر التحقيقات منذ االستقالل، 

  :لة فيخمسة أنواع لالستمارة  و المتمث

  استمارة حول خصائص األسر، 

  استمارة حول الصحة اإلنجابية، 

  استمارة حول النساء في سن اليأس، 

  سنة،) 29ـ15(استمارة حول السكان الشباب  

  ).سنة و مافوق 60(استمارة حول المسنين  

 لأظهرت النتائج، مواصلة انخفاض احتمال وفاة األطفال، إذ بلغ خالل الثالثة سنوات ما قب

 MINISTERE DE) في الريف ‰33في المناطق الحضرية مقابل  ‰29,7مع  ‰31,2حقيق، الت



LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE et al: op.cit, 

2004, 38).  

 ، بحيث قدرقيرتفع احتمال وفاة األطفال لدى األمهات األميات أكثر من اللواتي لديهن مستوى ثانوي و ما فو

 باإلضافة إلى أنه يزيد عند فئات األعمار الدنيا     و. (Idem : 40) على التوالي ‰ 12مقابل  ‰ 40ـب

  .القصوى، مع المرتبة الرابعة للطفل عند الوالدة و مدة مابين الوالدات أقل من سنتين

فيما يخص فترة الحمل، تبين أن متابعة الحمل تخص بصفة هامة الصغيرات في السن، اللواتي 

من النساء  %81فلقد صرحت . ديهن طفل و ذات مستوى تعليمي نوعا ما مرتفع في المناطق الحضريةل

  .(Idem: 77) بمتابعة حملهن األخير على األقل مرة واحدة خالل الخمس سنوات السابقة للمسح

من النساء اللواتي تم توليدهن على مستوى منشأة % 91أما عن الوضع، فلقد شكلت نسبة حوالي 

انخفض مقارنة ، بينما البقية كان في المنزل، مع العلم أن مستوى هذه األخيرة قد (Idem : 85) يةصح

من بين خصائص اللواتي  و%. 22و الذي قدر ـب 1992مع نتائج المسح حول صحة األم و الطفل سنة 

  .الزلن يلدن في المنزل، اإلقامة بالريف في معظم الحاالت

المبحوثات سنة، لدى  22أن العمر المتوسط عند األمومة األولى بلغ  برز من خالل نتائج التحقيق،

مابين الوالدات، ) شهر 42(سنوات و نصف  3في حين، سجلت مدة . سنة 49ـ15المتراوحة أعمارهن مابين 

  .(Idem : 115) %61نسبة 

ية من النساء غير العازبات بتعرضهن إلى فقدان حمل طيلة حياتهن اإلنجاب% 22,9كما صرحت 

  .(Idem : 217) خالل الخمس سنوات السابقة للمسح% 8,1مقابل 

من % 46,5بالنسبة آلراء و مواقف المبحوثات حول تفضيلهن في مجال الخصوبة، فلقد ثبت أن 

  سنة 30بين هؤالء يرغبن في إضافة طفل آخر خاصة لدى األقل من 

 (MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME 

HOSPITALIERE et al: op.cit, 2004, 132).  األطفال المرغوب فيه كلما ارتفع عدد بينما يزيد عدد

طفل عند اللواتي  4,4طفل لكل امرأة مقابل  3,1عند اللواتي لديهن طفل واحد ـباألطفال الحالي، بحيث قدر 

  .قما فو أطفال و 5لديهن 

بالخصوبة، صحة األم و الطفل خاصة تلك المرتبطة لقد بينت هذه الدراسة أهم المؤشرات المحددة ل

صحة الطفل من ثم  األمومة، العوامل الديمغرافية و االجتماعية، قصد تحسين الصحة اإلنجابية لألمهات و

تصرفات األمهات في مجال  خاصة و أن السلطات العمومية لديها، بفضل هذا المسح، مختلف السلوكات و

  . ة صحة األم و الطفلالخصوبة التي ستسمح من ترقي
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على غرار التحقيقات السابقة، اعتمد هذا المسح، والمدرج ضمن مخطط المنظمة العالمية 

بلد من  54سوح العالمية حول صحة األم و ماحول الوالدة، التي أجريت في للصحة، الخاص بالم

مركز استشفائي في كل من الجزائر  23بينها الجزائر، على عينة من النساء اللواتي وضعن في 

  .مبحوثة 21.336العاصمة، سكيكدة، معسكر و قسنطينة و التي بلغت 

ة عن طريق المالحظة المستمرة التي دامت كما ركز هذا التحقيق على رصد المعلومات المطلوب

ثالثة أشهر، و ذلك باستعمال استمارتين، األولى خصصت للهياكل اإلستشفائية و الثانية متعلقة 

  .بالمبحوثات اللواتي وضعن في تلك المراكز

  :استهدف البحث النقاط التالية

لحالة الصحية لألم دراسة العالقة الموجودة بين طرق الوالدة، العالج بعد الوالدة و ا 

  الوالدة، لو ماحو

  تقدير طرق الوالدة و متغيرات أخرى على المستوى الجهوي، 

  .تطوير شبكة الهياكل الصحية و تدعيم نشاطها 

من خالل بعض النتائج األولية الواردة في التقديم العام للدراسة، الحظنا أنه فيما يتعلق بطرق 

قسنطينة قد حازتا على أعلى النسب من حيث لجوء األطباء الوالدة، أن واليتي الجزائر العاصمة و 

بينما تنفرد الجزائر في استعمال %. 17,4إلى العملية القيصرية كسبيل للخالص بنفس النسبة، أي 

، لتشكل %2,8، ثم تليها قسنطينة بنسبة %7,9الستخراج المولود بنسبة بلغت  (Forceps)اآلالت الحديدية 

  .يخص اللجوء إلى طرق أخرى غير طبيعية الستخراج المولودبذلك فروق جهوية فيما 

باعتبار أن هذه النتائج تمهيدية، ليس باستطاعتنا معرفة خصائص المبحوثات اللواتي وضعن بهذه 

الطرق، إن كن قد أنجبن في األغلبية ألول مرة أم ال، و ربما يعود ارتفاع هذه النسب في بعض 

ة بها على تجهيزات تسمح من اللجوء أكثر إلى هذا النوع من الواليات الحتواء الهياكل الصحي

  .التوليد

بنسبة وفاة والدة حية أي  21.366أم من بين  11من المؤسف أنه خالل فترة التحقيق، سجلت وفاة 

باألحرى بالمستشفيات  والدة حية، مع العلم أن هذه الوفيات قد حدثت في المدن الكبرى و 1942واحدة لكل 

  .ثل مستشفى معسكر الذي سجلت فيه ثالثة وفياتالكبرى، م



حين، بلغ  في%. 3و  2أما عن نتيجة الحمل، فلقد تراوحت نسب الوالدات الميتة في الواليات المعنية مابين 

في معسكر مع أعلى معدل  ‰ 9,6بـ) أيام األولى من الحياة 7خالل (معدل وفاة األطفال المبكر 

 9,3بينما في باقي الواليات، فلقد تراوحت المعدالت مابين . ‰14,7بـ 1سجل في مستشفى تيغنيف

  .‰7,4و  ‰ 

اقتصرت هذه الدراسة على نتائج أولية، التي ال تسمح لنا بتحليل العالقات مع العوامل الخاصة 

  .باألمومة و كذا العوامل الخارجية مثل االجتماعية و االقتصادية

ض جوانب موضوع دراستنا، أنه مهما اختلفت البلدان و التي تناولت بع ثيتجلى لنا من خالل األبحا

األجناس و التقاليد، البد أن يكون السلوك مرتبطا ارتباطا وطيدا بكل العوامل التي تطرقنا إليها، مثل 

  إلخ ...السن عند اإلنجاب، عدد األطفال

  :أهداف موضوع البحث و أسباب اختياره -4

ت التي تمكننا من إبراز معنى العمل في البحث العلمي تعد خطوة تحديد أهداف البحث من الخطوا

وهو الذي يقودنا إلى النقاط األساسية . مناسبا، معقوال و صائبا ألن الهدف يجب أن يكون واضحا،

  .المراد إبرازها في أي بحث علمي

فمن األهداف التي نسعى لبلوغها من خالل دراسة موضوع تأثير السلوك اإلنجابي للمرأة على 

  :المولود الجديد، مايلي صحة

الخصائص السوسيوديمغرافية، الثّقافية واالقتصادية للمبحوثات باإلضافة إلى  توضيح .1

  اإلنجابية الحالية، سلوكاتهن

إبراز مدى تأثير السلوك اإلنجابي والعوامل اإلجتماعية و الثقافية و اإلقتصادية على صحة  .2

  الحمل و الوزن عند الوالدة، المولود الجديد من خالل مدة الحمل، نتيجة 

السن عند  المتمثل في، الجديدالمولود صحة تأثير السلوك اإلنجابي للمبحوثات على  تحليل .3

  ، على نتيجة الحمل و تأثيره متأخّرالمبكر و خصوصا ال اإلنجاب،

   ين،األخير ينبين الحمل المتبادل التّأثيرخصائص محاولة إبراز  .4

مدى استفادتهن السلوك اإلنجابي ألمهاتهن و  حولالمبحوثات  معارف مستوىالتّعرف على  .5

  من ذلك في حياتهن اإلنجابية،

المساهمة في تشكيل قاعدة للمعطيات الديمغرافية بالنسبة للبرامج الصحية الموجهة لألم و  .6

  .الطفل

                                           
  إحدى الهياآل الصحية بوالية معسكر 1



  

  :أما عن األسباب التي جعلتنا نختار هذا الموضوع، فهي كالتالي

ت الخاصة باإلنجاب لدى بعض النساء و المتمثلة في اإلكثار من استمرار بعض السلوكا .1

 .األطفال بالرغم من انخفاض مستويات الخصوبة و وفيات األطفال

قلة الدراسات التي تطرقت إلى هذا الموضوع و خاصة منها على المستوى الوطني، مع  .2

السلوك اإلنجابي لألم  العلم أن الدراسات الموجودة حاليا ال تعطي البعد السوسيولوجي لعالقة

  .بصحة المولود الجديد

II - المنهجية المتبعة 

  : االستطالعيالبحث  -1-

فمن خاللها تقيم صحة عملية ، من أولى خطوات البحث الميداني االستطالعيتعد خطوة البحث 

تعلّقة تحدد المشاكل المأنها يعاد النّظر في صياغة أهداف البحث باإلضافة إلى  اختيار العينة،

  .قبل الشروع فيهأداة البحث اختبار  ألجلجدا  ةضروريكما تعد  .بالميدان

 .حاضنات لطفل واحد على األقّلحملن مرتين و لقد قمنا باختيار عينة مكانية خصت أمهات 

المميزات  :منها ،محاور عدة والذي خص عن طريق المقابلة االستبيان ألجل ذلكواستعملنا 

مستوى  السن عند الزواج، كالسن الحالي للمبحوثة، ،االقتصاديةوالثّقافية و االجتماعيةوغرافية والديم

 كعدد األطفال، ، المميزات الخاصة بالماضي اإلنجابي،الخ....الحالة الفردية مكان اإلقامة، التّعليم،

، ومميزات الخ....استعمال موانع الحمل الرضاعة،و طبيعة الوالدة ، سير الحمل،الحمول عدد

 عند الوالدةلهؤالء الحالة الصحية  الوزن عند الوالدة، كالسن،  ،بكل أطفال المبحوثةأخرى خاصة 

 مفتوحة خاصة بآراء المبحوثات حولأسئلة  ،االستبيانوفي األخير أدرجنا ضمن هذا  .مدة الحمل و

  .قبالورغبتهن في اإلنجاب مستفي الماضي  ألمهاتهنالسلوكات اإلنجابية 

األول ف .1998، في الفترة مابين ماي و جوان في ميدانين مختلفين االستطالعيوتم إجراء البحث 

اني كان بمركز صحي ثّخص مصلحة أمراض النّساء و التّوليد بمستشفى عين طاية الجامعي و ال

نظرا هذين الميدانين لولقد وقع اختيارنا  .الّذي يضم وحدة حماية األمومة والطّفولة، )بلفدير( ببينام

قطاعات صحية  مسئوليبعد الرفض الّذي واجهناه من قبل و ذلك  ،بالمسئولين االتصاللسهولة 

  .أخرى

 الطفولة، على وحدة حماية األمومة ون تردده أثناءمبحوثة إثر الوضع أو  )60( ستين و تمكّنا من مقابلة

و قد يرى البعض أن هذا . مدة شهر واحدخالل ذلك تم و ين،ميدانموزعين بالتساوي في كال ال



و لكنّنا أردنا اختبار أسئلتنا من أجل التّحكّم . الحجم للعينة كبير، و كان علينا أن نكتفي بالنّصف فقط

  .من حيث األهمية و الصياغة أكثر فيها

إعادة و كذا  من تحديد العينة و بالتّالي أهداف الموضوع، االستطالعيبالفعل سمح لنا البحث 

األسئلة  كثرةالحظنا أن  كما. البعض منها وإضافة أسئلة أخرىوحذف  ،بعض األسئلة صياغة

آخذين بعين  ،أن يكونمما ينبغي  أطولوقتا  تستغرقتجعل المقابلة على المبحوثات المطروحة 

اشرة بعد االعتبار أن مكان المقابلة ال يهيئ لنا الظروف المالئمة و المناسبة الستجواب النساء مب

  .الوضع

 فصيلة دم الزوجين، أصل أولياء المبحوثة، مرتبة المبحوثة عند الوالدة،: تاليةولقد حذفنا البيانات ال 

. وطبيعة الوضع ة للمبحوثةالطّبي السوابق ،أنجبتهطفل الحالة الصحية لكل أسئلة حول باإلضافة إلى 

  :أهمها ،سباب عدةإلى أويعود حذفنا لهذه األسئلة 

فيها و ال تنشئتها  نشأتالبيئة الّتي  يلقي الضوء علىأصل المبحوثة ال التعرف على  -أ-

و بالتّالي تستطيع أن  في مكان واحد ال يخص بالضرورة كّل العائالت، االستقرارألن  ،االجتماعية

خرى كدور العوامل األ دور تتطبع بسلوكات تخص المنطقة الّتي انتقلت إليها، وهذا بغض النّظر عن

  .في تطوير سلوكها الخ....التّعليم والحالة الفردية 

الكثير من ذلك ألن  ،الدقة بالنقص وعدملمبحوثة ال اطفأكّل ب الخاصةمعطيات تميزت ال -ب-

بتاريخ  قال يتذكرن أو يجهلن، مثل بعض األميات، خصائص أطفالهن السيما ما يتعل المبحوثات

على الحملين التركيز سوى  األحسنرأينا أنّه من  الخ، لهذا...دة،الميالد أو وزن الطفل عند الوال

  .األخيرين

الحظنا أن األجوبة  الماضي الطّبي وسير الحمل للمبحوثة، فيما يخص جمع المعطيات حول-جـ-

  .المصرح بها من طرف المبحوثات تفتقد إلى الدقة

مع ذكر مميزات  األخيرينتّركيز على الحملين ال: النّقاط التّاليةو ذلك بإضافة  االستبيان كما تم إثراء

موقف المبحوثات من التّركيبة الجنسية لألطفال، الرغبة في اإلنجاب مستقبال مع الوسيلة  كّل منهما،

بين للتباعد عند التّوقف عن اإلنجاب مع المدة المثالية  المثالي المستعملة لمنع الحمل، السن

  .الوالدات

  ):البشري، الجغرافي و الزمني(لميداني مجاالت البحث ا -2-
   

 مكانية اختيار عينةاضطررنا إلى  مجتمع البحث،نظرا لغياب قاعدة المعاينة المتمثّلة في 

(GHIGLIONE, MATALON : 1978, 36-38)  للحصول على أكبر عدد ممكن من النساء

األقل واللواتي شكلن المتزوجات في سن اإلنجاب، الالئي حملن مرتين وأمهات لطفل واحد على 



 يأما عن مجتمع البحث الجزئي، فيتمثل في الطفلين األخيرين لها، و بالتال. مجتمع البحث األم

  .تصبح لدينا عينتين، عينة النساء و عينة الطفلين إثر الحملين األخيرين

هذا على يارنا اخت ووقع .الجامعي من طرف باحثة واحدة فقط" مصطفى باشا" لقد أجرينا البحث في مستشفى 

  . و لتوافد النّساء عليه بصفة كبيرة بمسئوليه االتصالالمستشفى لسهولة 

الّتي بدورها متواجدة في وسط والية  ،الجامعي في بلدية سيدي امحمد" مصطفى باشا"يقع مستشفى 

ع على موق 1857سنة  بحيث تم بناؤهمستشفى أقدم مستشفى في الجزائر هذا اليعتبر كما . الجزائر

و بقي  على مستوى التراب الوطني تابعة له،متواجدة كانت عدة مستشفيات و كما  ،مخيم للصيادين

حيث أصبح يعرف باسم المركز اإلستشفائي الجامعي للجزائر  ،1986على هذه الحالة إلى غاية سنة 

ن أصبح يتكون معليه و ،1986فيفري  16 المؤرخ في 2095 رقم وذلك وفقا للمرسوم الوسطى،

  .(Debussy )"ديبوسي"وعيادة " مصطفى باشا"مستشفى 

مختلف كما يضم . آر 25هكتار و 15الجامعي على مساحة قدرها " مصطفى باشا"و يتربع مستشفى 

  .عدد كبير من األطباء المختصين فيهالتّخصصات و 

كانت تضم أثناء مصلحة أمراض النّساء و التّوليد،  فيما يخص المصلحة التي تم فيها التّحقيق،

  .تقنيا في الصحة ممرضة و 80طبيبا مقيما، طبيبين معيدين و  14طبيبا عاما، أستاذين مختصين،  36التحقيق 

تزيد ، أي استغرق مدة 15/01/1999و 01/10/1998 في الفترة مابينالبحث الميداني  وتم إجراء

تم إقصاء  إثر وضعهن أو إجهاضهن، و أةامر 308من استجواب خاللها  حيث تمكنا أشهر،) 03(عن ثالثة 

  .1حاالت لعدم توفّرها على شروط العينة ستة

النساء اللواتي وضعن في المصلحة لمدة في كّل يومين نظرا لمكوث  مرة واحدة وكنّا نجري التّحقيق

الواحدة  من الساعة التّاسعة صباحا إلى غاية الساعةالتحقيق وعليه كنّا نبدأ . ساعة 24ال تقل عن 

مع العلم أنه في . ربمما سمح لنا من استجوابهن بحرية أك ،تمنع الزياراتألن أثناءها بعد الزوال 

  .فترة االستجواب، كان الفريق الطبي و شبه الطبي يباشر عمله

   :أداة البحث -3-

بلة قصد استعمال استبيان بالمقا هي التي تفرض عليناطبيعة الموضوع بأن  كما سبق وأن ذكرنا

ولقد قمنا  .جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول السلوكات اإلنجابية لألمهات في الوقت الراهن

باإلدالء أسئلة مغلقة للحصول على معطيات دقيقة ومحددة وأخرى مفتوحة للسماح للمبحوثات  طرحب

  .آرائهن حول موضوع الدراسة ب

                                           
  .تمثلة في إنجاب والدة حية على األقلاآتشفنا أن مبحوثتين آانتا مطلقتين أثناء التحقيق، و أخرى أرملة و البقية لم تتوفر فيهن شروط العينة الم 1



  :هي  ثالثة محاور، االستبيانوتضمن 

مستوى  ، السن عند الزواج،عمر الزوجين :للزوجين االقتصاديةوالثّقافية و االجتماعيةالعوامل  -

  .ومكان اإلقامة بنية األسرة ،تعليم الزوجين، مهنة الزوجين

السن عند الحمل األول، السن عند الوالدة الحية : الماضي اإلنجابي لألمهات وتباعد الوالدات -

عدد الوالدات الميتة وعدد  عدد الوفيات، حمول، عدد األطفال األحياء حاليا،عدد ال األولى،

  .اإلجهاضات

، نتيجة الحمل( القسم األول خاص بالحمل ما قبل األخير : إلى قسمين الماضي اإلنجابي وينقسم 

متابعة  وزن الطّفل عند الوالدة، نوع الرضاعة ومدتها، عمر الطّفل، جنس المولود، مكان الوالدة،

 باإلضافة إلى األخيرتين، الوالدتينوسيلة لمنع الحمل، المدة ما بين  استعمال مدة الحمل، الحمل،

ونفس األسئلة بالنّسبة للقسم الثّاني المتمثّل في مميزات الحمل  ،)نتيجة الحملخاصة بأسئلة أخرى 

  .اإلضافاتمع بعض  األخير،

عدد األطفال المثالي حاليا و قبل الزواج، األشخاص  :آراء المبحوثات حول السلوك اإلنجابي -

 مدى قبول التّركيبة الجنسية الحالية لألطفال، آخرين،ال رون على المبحوثة إلضافة أطفاثالذين يؤ

الرغبة في  أسباب وقوع حوادث الحمل في الماضي،في الماضي،  كثيرين لأسباب إنجاب أطفا

بين المثالية للمباعدة السن المثالي للتّوقف عن اإلنجاب والمدة  بل،اإلنجاب أو التّوقّف عنه في المستق

  .الوالدات

تقنية والتي تسمى أيضا  1(BRASS, MACREA : 1984, 151)" براس و ماكري" و لقد استعملنا لذلك تقنية 

يكون ذلك في  ين والوالدتين األخيرت على استجواب المبحوثات حول هذه األخيرة، وتعتمد .الوالدتين األخيرتين

ولكنّنا قمنا باستجوابهن حول الحملين األخيرين  ،الحمل األخير عمكان الوالدة مباشرة إثر وض

 بداية كنّا نود دراسة أثر السلوك اإلنجابي علىالفي . على األقل واحد شريطة أن يكن أمهات لطفل

 نادرة وفاة األطفال اهرة ظوفيات األطفال و بما أن نة رنة مع ظاهرة الوالدة، مما يستلزم مقاتعدعي

  .بخصائص و نتيجة الحملين األخيرين اكتفينا فقط ،طويلةو مدة مالحظة كبير ذات حجم 

التي  و ،كاملة حول وفيات األطفالالحصائيات غير اإلستعمل عادة تقنية براس وماكري في البلدان ذات ت

تعتمد على التي الوطنية، بسبب دقة نتائجها يقات حجم عينات التّحقتستدعي عينة أصغر بكثير من 

  .ذاكرة المبحوثات والتي تعتبر قوية بخصوص الحملين األخيرين

   :نقد المعطيات  -4-

                                           
  (DAVID et al : 1990, 105): و ألجل تفاصيل أآثر، أنظر 1



فإن المعطيات تختلف نوعا ما عن المعطيات  ،استشفائيأجرينا البحث الميداني في مركز  أننابما 

ا ممالنّاتجة عن التّحقيقات الكبرى أين تكون العينة  ،لةثنة فيها إحصائيعي غم من ذلك فإنوبالر

الوطنية وذلك مقارنة مع نتائج اإلحصاء  مع مثيلتهاتتقارب من ناحية التّركيبة العمرية  ،المبحوثات

نظرا  ،بحثناتعميم نتائج  لكن بالرغم من ذلك فال يمكنناو  199812 ن والسكن لعاماالوطني للسك

بالتالي قد  ألن هذا المستشفى تتوافد عليه الحاالت المرضية األكثر استعجاال، وو نظرا  لصغر حجم العينة

  . تتعرض العينة إلى عدم التجانس

  :مراقبة و معالجة المعطيات -5-

أن بعضا من المبحوثات يتجنّبن اإلجابة على  االستطالعيخالل إجرائنا للبحث  من لقد الحظنا

ة قوضع أسئلة لمرافاضطررنا إلى  ر عن آرائهن،بعض األسئلة أو يدلين بإجابة ال تعببة صح

منها السؤال الخاص بموقف المبحوثات من التّركيبة الجنسية ألطفالهن الذي وضع له  ،اإلجابات

معالجة المعطيات فلقد تمت  عن أما .سؤال للمراقبة و المتمثّل في الرغبة في اإلنجاب مستقبال

بتفريغ منا ، فق1  ( S.P.S.S )صائي للتّحليل في العلوم االجتماعيةحاإلبرنامج البواسطة استخدام 

طويال نظرا الستعمالنا إياه ألول وقتا لدينا مما استغرق االستبيان بمفردنا ثم إدخالها في البرنامج، 

  .مرة

  

                                           
 
 

  ).2(حق رقم في المل) 1(رقم أنظر الجدول   2

  
1 S.P.S.S : STATISTICAL PACKAGE OF SOCIAL SCIENCES 
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  :المؤشرات الديمغرافية و الصحية في العالم-1

على  (INED :2003, N°392, 2)مليون نسمة  313ماليير و  6، 2003بلغ عدد سكان العالم في منتصف سنة 

مليون نسمة بأمريكا،  861بأفريقيا، مليون نسمة  863ماليير نسمة بآسيا،  3: حسب القارات التالية

 134موزعين على رقعة جغرافية إجمالية قدرها . مليون نسمة بأستراليا 32و فقط  امليون بأوروب 727

  .(Idem : 1)   2كمألف  288مليون و 

مع االشارة إلى أن هذا المتوسط ال يبرز . الواحد 2نسمة في الكم 47وقد قدرت الكثافة السكانية بـ 

فيها أسباب  ةعدم توازن السكان في توزيعهم الجغرافي و اكتظاظهم في مناطق دون األخرى المتوفر

  .العيش

الم الثالث التي تعد أفقر بلدان العالم، هي على غرار هذه المعطيات اإلحصائية، نالحظ أن بلدان الع

ال  يالتالتي تعاني من زيادة سكانية معتبرة، بينما الدول المتقدمة، استطاعت التحكم في وتيرة نموها 

اليابان خالل نفس  ، و يتجلى ذلك من خالل معدل الوالدات الخام المسجل في كل من أوروبا و% 1تتعدي 

و هو معدل بلغته هذه الدول بفضل التطور . (Idem : 4)ى التوالي عل ‰9و  ‰10السنة، أين بلغ 

الذي حققته في كل الميادين، خاصة منها في المجال الطبي، باستعمالها أحدث التقنيات الطبية و 

  .توفر تغطية صحية جيدة إلى جانب عوامل أخرى

أمراض مثل  أساسا إلى القضاء علىو للعلم، الفضل الكبير في تدني معدل الوالدات إلى هذا المستوى، يعود 

معدل وفيات األطفال دون السنة الذي  مما أثر على. الخ نتيجة ظهور التطعيم و تعميمه...الحصبة، الديفتيريا، الكزاز

و لقد تجلى هذا .   (Idem: 2-3) ‰8و  3، تراوحت مابين 2003بلغ مستويات منخفضة مع منتصف سنة 

 1923اللقاح ضد الديفتيريا في الثالثينيات والذي اكتشف عام استعمال  عميماالنخفاض في فرنسا مثال، إثر ت

   (VALLIN,  MESLE : 1999, N°74, 4)بانجلترا،

و الفضل الثاني يرجع إلى انتشار استعمال موانع الحمل، التي تعددت أنواعها و تطورت األبحاث 

، بحيث قدرت نسب )ضرار الثانويةأي تقليص حدة األ(في مدى تكييفها مع طبيعة جسم مستعمليها 

لدى النساء المتزوجات المتراوحة أعمارهن %  84و %  75مابين  2000استخدامها في سنة 

  سنة و هذا في كل من أوروبا، أمريكا الشمالية و أستراليا 49و  15مابين 

 (CENTER FOR COMMUNICATION PROGRAMS: 2003, N°17, 3) . بينما ال تتعدى نسبة

  .  (Idem :  9) % 55في بلدان العالم الثالث في نفس السنة، وانع الحمل رواج م

يؤكد أن مشوار هذه البلدان سواء كانت في طريق النمو أو متخلفة، الزال طويال لكي تستقر  مما

  .حركة السكان فيها و لكن ليس بالمدة التي استغرقتها أوروبا  في ذلك



العالم عدلي الوالدة و وفيات األطفال األقل من سنة في بلدان بينما نالحظ تباطؤا في وتيرة انخفاض م

لمعدل  ةبالنسب ‰88و  ‰38الثالث، بحيث بلغت التقديرات اإلحصائية في أفريقيا بالنسبة لمعدالت الوالدة ـب

كما يوجد تباين كبير في  و. وفيات األطفال األقل من سنة و هي تعد مرتفعة جدا مقارنة مع الدول المصنعة

بتونس، بينما أقصاه سجل بالنيجر  ‰17تقديرات بين الدول نفسها، إذ بلغ أدنى معدل الوالدات ال

  .(INED: op.cit, 2) ‰55بـ 

بالسيشلز و أكثر من  ‰10أما فيما يخص معدل وفيات األطفال األقل من سنة، فلقد تراوح مابين 

140‰ (Idem: 2) بيق، مع اإلشارة الى أن هذه في كل من أنغوال، ليبريا، سيراليون، و الموزم

  . البلدان تعاني من عدم استقرار سياسي إثر الحروب العرقية

من ناحية أخرى، يعبر توقع الحياة عند الوالدة عن مستوى وفيات األطفال، بحيث بلغ دائما في نفس 

سنة على  78و  70بـ  ابينما قدر بأوروب. سنة لدى اإلناث 53سنة و  51السنة لدى الذكور 

يتجلى بوضوح الفرق العميق في متوسط العمر الذي يمكن أن يعيشه اإلنسان . (Idem : 4)لتوالي ا

الثالث من سوء في كلتا القارتين، و هذا يعود إلى ظروف المعيشة الصعبة التي تعرفها بلدان العالم 

التي يمكن قياسها عن  والتغذية و عدم االستقرار السياسي، إلى جانب الظروف االجتماعية و الثقافية السيئة 

 1995سنة فما فوق، و التي قدرت سنة  15طريق نسبة تعليم الكبار االبالغة أعمارهم من 

  ). 99، 2000: فاليونيس(لدى اإلناث % 48لدى الذكور و بـ % 65 بـ

لقد أكدت الدراسات الديمغرافية أن عامل التعليم هو العامل المحوري في انخفاض مستوى 

طفل لكل  8,0عرف إفريقيا، و باألخص النيجر، أعلى مؤشر تركيبي للخصوبة بـ الخصوبة، إذ ت

 1,3مقارنة مع دول متقدمة مثل اليابان، ألمانيا و النمسا، التي سجل بها  (INED: op.cit, 2)امرأة 

ضيقا  الذي يشكل و. طفل لكل امرأة، مما يستدعي تضاعف السكان فيها وقتا أطوال مقارنة مع البلدان الفقيرة

و المسنة متجهة بذلك نحو  ةفي قاعدة الهرم السكاني مع اتساع في وسطه المتمثل في األجيال الكهل

  .تشيخ سكانها

بالرغم من الفوارق الموجودة بين البلدان المتقدمة و بلدان العالم الثالث، إال أن هذه األخيرة قد 

ذلك عن طريق تحسين وضعها  قطعت شوطا كبيرا في محاولة التقليص من عدد سكانها، و كان

  .الديمغرافي عبر مراحل التحول الديمغرافي التي استغرقت وقتا أطوال في البلدان المتقدمة

:اتجاهات النمو الديمغرافي في البلدان المتطورة و انعكاسها على العالم الثالث-2  

تها من االنتقال من عدة تحوالت مكن 18قبل تحقيق استقرار حركة سكانها، عاشت أوروبا منذ القرن 

مستوى وفيات و والدات مرتفع إلى المستويات التي نعرفها حاليا، و يطلق الديمغرافيون على هذه 



مرة  لالتحوالت باالنتقال الديمغرافي الذي يخضع لمراحل أربعة، حسب النموذج الذي أدخله أو

، "الديمغرافية الثورة"سمية ٍٍٍتحت ت 1929عام  (Léon Rabinowisc)المحامي البولندي ليون رابينوفتش 

، قبل أن ينتقل هذا (Frank Notestein)ثم تبناه من بعده عدة مختصين آخرهم كان األمريكي فرانك نوتستين 

إلى أوروبا، و الذي كان يتنبأ له االنتشار في كامل المعمورة، و عليه يتضمن اإلنتقال  حالمصطل

  :الديمغرافي المراحل التالية

  ن شبه التام مابين وفيات مرتفعة و خصوبة مرتفعة،مرحلة التواز -

  مرحلة انخفاض مستوى الوفيات و زيادة النمو الديمغرافي الطبيعي، -

  مرحلة انخفاض الخصوبة و بداية انخفاض النمو الطبيعي للسكان، -

 مرحلة التوازن شبه التام مابين وفيات منخفضة و خصوبة منخفضة -

 (CHESNAIS:1995, N°34, 7).  

ارتفاع في الوفيات و الخصوبة، لكن مع تحسين ظروف المعيشة  18رفت أوروبا خالل القرن لقد ع

و التغلب على معظم األمراض المتسببة في ارتفاع معدل وفيات األطفال عن طريق انتشار 

إلخ، استطاعت تخفيضها خاصة بعد ... التلقيحات ضد األمراض الفتاكة كالسل، الديفتيريا، الحصبة

،  (Idem : 10)لعالميتين في الخمسينيات و الستينيات، مع تعميم للتقنيات الطبية الحديثة الحربين ا

  .منها المضادات الحيوية

إلى  1749- 1740سنة في فترة مابين  25أكبر دليل على ذلك، ارتفاع أمل الحياة عند الوالدة في فرنسا من  

   (VALLIN, MESLE : op.cit, 1)سنة خالل قرنين  80حوالي 

بحيث ، )شهر أي أقل من(و ذلك بسبب انخفاض وفيات األطفال و باألخص معدل وفيات الرضع المبكرة 

   (PINNELLI et al : 1994, N°2, 373)انخفضت بربع معدالتها في فترة مابين السبعينيات و التسعينيات 

متقدمة، يالحظ على ضوء التقديرات الديمغرافية الحالية التي تعرفها أوروبا و بعض البلدان ال

  .الديمغرافيون أن أوروبا قد أنهت مراحل تحولها و هي اآلن في حالة استقرار لحركة السكان

الدول من جهة أخرى، انتقل نموذج التحول الديمغرافي من أوروبا إلى باقي دول العالم و باألخص 

المهتمة بالمجال الصحي و  لمكلفة والنامية و المتخلفة عبر مراحله، بحيث ساهمت السلطات الوطنية و العالمية ا

، بقدر كبير في القضاء على أهم األمراض المتسببة (OMS)على رأسها المنظمة العالمية للصحة 

برنامج التلقيح "في وفيات األطفال دون الخامسة من العمر و ذلك عن طريق تمويل برامج مثل 

زاز، السعال الديكي، الشلل، الحصبة و خص الديفتيريا، الك 1975الذي انطلق عام  (PEV)" الموسع

استراتيجيته، كبح ارتفاع الخصوبة عن و تضمنت (VALLIN, MESLE : op.cit , 9) و مرض السل 

طريق تخفيض مستويات وفيات األطفال سواء الرضع أو دون الخامسة من العمر ألن إرتفاعها، يزيد اإلقبال على 



التالي يرفع من مستوى الخصوبة، و بإمكانه أن يشكل ب بصفة مفرطة وتعويض األطفال المفقودين و 

  .أيضا خطرا على صحة األم و جنينها

لم تصبح التغطية الصحية في أفريقيا فعالة في إطار هذا البرنامج إال في التسعينيات أين سجل مابين 

ى إل% 30، و ضد الحصبة من %70إلى % 30، ارتفاع في التلقيح ضد السل من 1996و  1986فترتي 

في % 36إلى % 10من  بالنسبة ألمراض الديفتيريا، السعال الديكي و الشلل و% 60إلى % 15، و من 60%

  . (Idem : 9)التطعيم ضد الكزاز المخصص للنساء الحوامل 

أهم أسباب وفيات األطفال  (Paludisme)في حين، يشكل كل من اإلسهال، الحصبة والداء البالودي

و تعد الحصبة، . أفريقيا، إلى جانب تفشي مرض السيدا ببعض بلدانهادون الخامسة من العمر في 

و عليه، فإن جهود المنظمات الصحية  .(Idem : 10)المرض الوحيد من بين هذه األمراض التي لديها لقاح 

تبني سلوكات، مواقف و تطبيقات  العالمية و غيرها منصبة حول الوقاية من هذه األمراض عن طريق

رضاع الطفل عند إصابته مثال باإلسهال باإلضافة إلى كيفية تحضير محلول إعادة مثل استمرار إ

  .إلخ، مدعمة بذلك السياسات السكانية والصحية، إن وجدت، في هذه البلدان...التمييه 

لكن يبقى مشكل سوء التغذية يعيق جهود التلقيح، والذي بات يعاني منه الكثيرون من األفارقة وغيرهم في قارات 

  . (Idem : 11)رى، بحيث يؤدي ال محال إلى موت بطيء إذا لم يتكفل به جديا أخ

أمام االنتصارات التي حققتها التلقيحات و االكتشافات الطبية األخرى في خفض مستويات وفيات 

، نجد أن تعميم استعمال وسائل منع الحمل قد ساهم بقدر كبير في التحكم في الخصوبة، بحيث األطفال

، منها %55اإلنجاب ـب لدى النساء المتزوجات في سن 2000استخدامها في البلدان النامية سنة  نسبة قدرت

يتعلق األمر بأفريقيا جنوب الفوارق لما  ، بينما تتعمق2الوسائل التقليدية% 5تخص الوسائل الحديثة و % 50

ص الوسائل الحديثة      و تخ %12من النساء إلى استعمال موانع الحمل، منها % 15الصحراء أين تلجأ فقط 

في حين أن . (CENTER FOR COMMUNICATION PROGRAMS : op.cit , 3)الوسائل التقليدية % 4

، منها %68و جزر الكرايب سجلت أكبر استخدام لها، بحيث قدرت نسبتها بـ ةأمريكا الالتيني

  .(Idem :  3) تقليدية% 9وسائل حديثة و % 59

تحديدها، مثل  ت السكانية الرامية إلى تنظيم النسل عن طريق التباعد بين الوالدات أوو بالتالي يبدو أن السياسا

ما هو الحال في الصين، قد لعبت دورا هاما في ارتفاع اللجوء إلى موانع الحمل، التي بدأ رواجها 

  . في منتصف السبعينيات

 4منها مليون نسمة،  907و  ماليير 7أنه سيقدر عدد سكان العالم بـ 2025تؤكد التنبؤات إلى غاية 

مليون  722سوى  مليون بأمريكا و 77مليون بأفريقيا، مليار و  289مليون نسمة بآسيا، مليار و  776ماليير و 
                                           
2 Retrait, abstinence périodique et allaitement maternel 



أن بعض بلدانها مسجلة بذلك تقهقرا في عدد سكانها، و هذا راجع إلى  ،(INED : op.cit, 1-5)بأوروبا 

 croissance)لديها نموا سالبا للسكان بالتالي  مقارنة مع الوفيات العامة و مثل ألمانيا، تعاني من نقص في الوالدات

négative) مليون نسمة، بينما يتنبأ أن يصل  82,6بـ 2003، بحيث قدر عدد سكانها في منتصف

مع العلم أننا سوف نجد فوارق كبيرة إذا . (Idem : 4) مليون نسمة 78,1إلى فقط  2025سنة 

  . رات بالمعطيات الديمغرافية للدول العربيةما قارنا هذه المؤش

  :النمو الديمغرافي و المؤشرات الصحية في العالم العربي-3

ذلك إثر تحسين  تشهد الدول العربية على غرار البلدان النامية تطورا كبيرا في حركة سكانها منذ استقاللها و

و لكن بمستويات متفاوتة حسب  ظروف المعيشة في الميادين االجتماعية، االقتصادية و الثقافية

ولذلك سنتعرض إلى منطقتي المشرق العربي و المغرب العربي على حدا مع اإلشارة إلى . البلدان

  .عوامل انخفاض مؤشراتها االصحية

  :   المشرق العربي 1-3

  .يضم المشرق العربي كل من دول الخليج، سوريا، لبنان األردن، اليمن، فلسطين، مصر و السودان

موقف كثير من  ، انضمت معظم بلدان المنطقة إلى1974د المؤتمر العالمي للسكان الذي انعقد ببوخارست في بع

تحقيق النمو االقتصادي، ماعدا مصر،  الدول النامية المتضمن استبعاد فكرة أن نمو السكان السريع يشكل عائقا أمام

، بهدف تنظيم األسرة و ذلك ألنه البلد )28 ،1991:الباز( 1973التي أعلنت رسميا سياستها السكانية في 

هذه  تلكن سرعان ما راجع. األكثر حجما من حيث عدد السكان مقارنة مع باقي الدول العربية

الدول موقفها و تجلى ذلك من خالل السماح بنشاطات فعالة لتنظيم األسرة بدون سياسة معلنة مثل 

). 19: نفس المرجع(نقصد هنا سوريا واألردن  لبنان أو من خالل جمعيات تهتم بتنظيم األسرة و

في حين أن دول الخليج تشجع التوالد و بالطبع ال يوجد بها برامج لتنظيم األسرة و ال تعتبر النمو 

مشكال بل عكس ذلك، بحيث ترى أن المعدالت الحالية للوالدات غير كافية لتلبية حاجات السريع للسكان 

  .  يهالذلك تشجع الهجرة إل التنمية و

مابين ، أن عدد السكان في دول الخليج العربي تراوح 2003تشير آخر التقديرات، أي في منتصف 

مما يدل أن . (INED : op.cit, 2-4)مليون نسمة بالسعودية  24أقل من مليون نسمة في قطر و البحرين و 

خالل منعها للهجرة منطقة الخليج تعاني من االفتقار السكاني و لدا فهي تشجع زيادة السكان من 

العمر، مما الخارجية و العمل على تخفيض معدالت الوفيات خاصة بين األطفال دون الخامسة من 

% 4و أكثر من % 3,5أدى إلى ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية الذي تراوح مابين 

  ). 20مرجع سابق، : أحمد الباز(



باليمن  ‰43في اإلمارات العربية المتحدة و  ‰16ن في حين تراوح معدل الوالدات الخام، في نفس السنة مابي

(INED : op.cit, 2-4) .  

في كل من الكويت و اإلمارات العربية  ‰2دائما في نفس السنة، تراوح معدل الوفيات العام مابين 

باليمن و العراق، علما بأن هذا األخير يعيش ظروفا استثنائية إثر الحرب مع  ‰10المتحدة و 

باإلضافة إلى عدم اإلستقرار منذ االجتياح األمريكي، و  1990العزلة االقتصادية منذ  إيران و حالة

  . بالتالي أنعكست هذه الظروف على الوضعية الصحية

باليمن،  ‰75بالبحرين و اإلمارات و  ‰8في نفس الفترة، سجلت معدالت وفيات األطفال األقل من سنة مابين 

على أمل هو ما يؤثر  و. والد و تعيش ظروف اقتصادية و اجتماعية صعبةمع اإلشارة إلى أن اليمن تشجع الت

. سنة بالكويت 77سنة في كل من اليمن و العراق و  60الحياة عند الوالدة الذي يتراوح عند الذكور مابين أقل من 

ويت سنة بالك 79العراق و  سنة بكل من اليمن و 62و الشيء نفسه بالنسبة لإلناث بحيث يساوي أقل من 

(Idem, 3-4).  

، أن الزيادة في عدد السكان ستبلغ أقل من مليون نسمة بقطر  2025و تشير التنبؤات إلى غاية 

  .(Idem, 3-4)بالسعودية  ةمليون نسم 43كأدنى تقدير و أقصاه بـ

يتضح من خالل هذه المؤشرات، أن ماعدا مصر التي تعاني من مشكل الزيادة السكانية، فإن أغلب 

رق العربي ال ترى في ذلك مشكال بعدم تبني سياسات سكانية ترمي إلى التنظيم العائلي بل دول المش

و في الوقت نفسه تعمل على تخفيض مستويات . تتركه كاختيار فردي أي يخص الزوجين فقط

  .وفيات األطفال التي تؤثر بدورها على ارتفاع أمل الحياة عند الوالدة

الخمسينيات  اضي معدالت مرتفعة للوالدة، بحيث قدرت في بدايةفيما يخص مصر، فلقد شهدت في الم

  .(COURBAGE : 1994, N°2, 212)  ‰41,4ـب 1965ثم انخفض بصفة طفيفة ليقدر سنة  ‰45,1ـب

تعليم  التحضر و: و يرجع ذلك إلى فشل المخطط الذي وضع آنذاك و الذي ارتكز أساسا على عاملي االنخفاض 

  .(Idem : 212)البنات 

بالرغم من انتهاجها سياسة صريحة لتنظيم النسل منذ عدة سنوات، إال أن النتائج لم تكن بالمستوى  و

سنة لدى  18كان يقدر ـب و يرجع المحللين ذلك، إلى سن الزواج المبكر لدى النساء، بحيث. المنتظر

سنوات  ، أي بفارق سنة فقط خالل عشرة1964سنة لدى جيل  19ثم ارتفع قليال إلى  1954جيل 

(COURBAGE: op.cit, 217) .  الحضرية،  سنة في المناطق 21,2، إذ قدر ـب2000و تؤكده اإلحصائيات لسنة

  ).13، 3، رقم 2003: المركز الديمجرافي بالقاهرة(سنة في الريف  18,1بينما ينخفض إلى 



 103سيفوق  نسمة،مليون  72أن عدد السكان البالغ قدره  2003و  كما تفيد آخر اإلحصائيات لمنتصف 

و تعتبر زيادة السكان عامال معيقا للنمو االقتصادي .   (INED : op.cit, 2)2025مليون نسمة في 

، للبالد ولهذا تنصب الجهود نحو القيام بدراسات تحليلية للسلوك اإلنجابي لدى األزواج المصريين

  .الخصوبةبهدف حصر محددات الخصوبة لديهم و من ثم وضع مخططات أنجع لتخفيض 

  :   المغرب العربي 2-3

في دول المغرب العربي، المتمثلة في الجزائر، تونس و المغرب، ) 2003منتصف (يقطن حاليا 

  . (Idem :  2) 2ماليين كم 3مليون نسمة موزعين على مساحة قدرها حوالي  72حوالي 

على  الكثافة، سعت هذه البلدان ورغم قلة . الواحد 2نسمة في الكم 24كما تبلغ كثافتها السكانية مجمال ـب

رأسها تونس لوضع سياسات سكانية بهدف تنظيم النسل تمكنها من جهة من توفير عيش أفضل 

  .لشعوبها و من جهة أخرى تحقيق نمو اقتصادها

لقد شهدت هذه البلدان تحسنا كبيرا في وضعيتها الديمغرافية و الصحية، بحيث قدر معدل الوالدات في نفس الفترة 

 ,INED : op.cit)بالمغرب  ‰22و  (ONS : op.cit, 2003, 3)بالجزائر  ‰20,36و  (Idem : 2)بتونس  ‰17ـب

األمومة لعدة سنوات، بحيث الزواج لدى المرأة، الذي يؤخر  و تزامن هذا االنخفاض مع ارتفاع سن. (2

سنة و  20,8و    سنة      18,4 في كل من الجزائر و تونس على التوالي بـ 1966كان يبلغ سنة 

 1998سنة عام   27,6إلى غاية ثم ارتفع . (AJBILOU : 1995, 2) 1960سنة بالمغرب عام  18بـ 

(ONS : op.cit , 1999, 10)، 25,7  التواليعلى  1992سنة في عام 24,9و  1989سنة في عام 

(AJBILOU : op.cit, 2). 

، كونه كان سباقا إلى 3كثافة سكانيةعلى ضوء ذلك، نالحظ أن تونس هو البلد الذي يعرف أقل 

، ارتكزت أساسا على )1973(خفض وتيرة نمو سكانه بحيث طبق سياسة سكانية في فترة مبكرة 

وسائل منع العوامل الفعالة و المؤثرة في وضعية المرأة، منها التعليم، تكثيف فرص العمل، توفير 

باإلضافة إلى . (SAFIR : sans année, 249)دي الحمل مع السماح باللجوء إلى التعقيم و اإلجهاض اإلرا

، الخاص بشروط الطالق و منع تعدد 1956التعديل الذي جاء في قانون األحوال الشخصية سنة 

 .(Idem: 249)الزوجات 

جل هذه العوامل ساهمت في ترقية المرأة، مما أثر في محددات الخصوبة، كمتوسط السن عند 

في %  50,3، و تقابلها نسبتي 1988سنة %  49,8و بالفعل بلغت نسبتها  .الزواج و استعمال موانع الحمل

  بالجزائر 2002في عام %  57و  (Idem : 249)بالمغرب  1995سنة 

                                           
  (INED :2003, n°392, 2).مليون نسمة 9,9بـ 2003السكان في منتصف سنة قدر عدد    3



(MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

 et al : op.cit, 2004, 123).  

ول الثالث بالرغم من أن تونس قد بلغت نفس النسبة خالل فترة و يشد انتباهنا تقارب النسب بين الد

  . مبكرة مقارنة بالجزائر و المغرب، مما يؤكد نجاعة السياسة السكانية المطبقة بتونس منذ االستقالل

بتونس،  طفل 2,1ـب ) 2003منتصف (و أكبر دليل على ذلك هو متوسط عدد األطفال لكل امرأة المقدر حاليا 

  .(INED : op.cit, 2)طفل بالجزائر  2,8المغرب و طفل ب  2,7

في كل  ‰6بالجزائر و  ‰5نالحظ نفس التحسن في المؤشرات بالنسبة لمعدل الوفيات العام الذي يتراوح مابين 

  .(Idem : 2)من تونس و المغرب 

 23ن أما بالنسبة لوفيات األطفال، فلقد انخفضت معدالتها في كل من تونس و المغرب لتنحصر مابي

، مع العلم أن (ONS : op.cit, 2003, 7)بالجزائر  ‰ 54، في حين بلغت  (Idem : 2) ‰37و  ‰

ضد األمراض المسببة لوفيات األطفال  1985هذه األخيرة قد وضعت برنامجا موسعا للتطعيم منذ 

و مع هذا لم ينخفض مستوى وفيات األطفال األقل من سنة بالقدر . دون الخامسة من العمر

مرغوب فيه كما هو الحال في تونس، مما يبين وجود عوامل أخرى تساهم في إبقاء مستوى مرتفع ال

  .لوفيات األطفال

سنة، بينما بلغ لدى اإلناث مابين  71و  68كما تراوح توقع الحياة عند الوالدة لدى الذكور مابين 

بالرغم من النقائص  مما يوضح التحسن الصحي الذي بلغته بلدان المغرب العربي. سنة 75و  71

كما يتوقع أن يبلغ عدد سكان المغرب . التي تخللت برامجها أو نقص التدعيمات الالزمة لتمويلها

مليون  39,2مليون نسمة بتونس،  11,6: مليون نسمة موزعين كالتالي 93,6ـب 2025العربي إلى غاية 

  .(INED : op.cit, 2)مليون نسمة بالجزائر  42,8نسمة بالمغرب و 

 و      و للعلم تظهر فوارق كبيرة فيما يخص الوضعية الصحية و الديمغرافية بين بلدان المشرق العربي 

  ).01(الجدول رقم  هبلدان المغرب العربي، و هذا ما يبرز

  .2003المؤشرات الديمغرفية للبلدان العربية في منتصف سنة  :)01(جدول رقم 

  

 البلدان

عدد 

السكان 

)بالماليين(

لوالدات معدل ا

 )باأللف(

معدل الوفيات الخام

 )باأللف(

توقع الحياة عند الوالدة 

 )بالسنوات(

عدد 

السكان في 

2025  

)بالماليين(
إ 
 ناث

ذكور

 42,8 68 71 5 23 31,7 الجزائر

2 72,1 مصر
7 

6 70 66 103,2 



 39,2 68 72 6 22 30,4 المغرب

 61 56 58 10 39 38 السودان

 11,6 71 75 6 17 9,9 تونس

العربية 

السعودية
24,1 35 6 73 71 46,1 

اإلمارات 

 العربية
3,9 16 2 77 73 4,7 

 41,5 56 59 10 35 24,2 العراق

 8,7 69 71 5 29 5,5 األردن

 4,6 77 79 2 18 2,4 الكويت

 5,2 72 75 7 21 4,2  لبنان

 27,6 69 71 5 28 17,5  سوريا

1 43 19,4  اليمن
0 

62 58 39,6 

   (INED : op.cit , 2-4): لمصدرا 

و أمام تحسن الوضعية الديمغرافية و الصحية في الجزائر، إال أنه يضل ضروري جدا مواصلة ترقية 

المؤشرات الديمغرافية و الصحية عن طريق وضع برامج  خاصة بصحة األم و الطفل   و ذلك نظرا 

  .للفوارق الجهوية الهامة التي تعرفها بالدنا
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  :السياسة السكانية في الجزائر ـ1

في الخمسينيات أي إثر الحرب العالمية الثانية، اشتدت الزيادة السكانية في الجزائر و ذلك نتيجة 

فكان من الطبيعي تعويضها باللجوء إلى اإلنجاب بكثرة، إلى . الخسائر البشرية التي انجرت عنها

  . االبؤس جندين الجزائريين و إلى ارتفاع حالةجانب طول فترة ركود الخصوبة الراجعة إلى غياب الم

العالمي  يجب وضع هذه العوامل بما فيها الكساد الذي كان يميز تلك الفترة، في الظرف االجتماعي و االقتصادي

سنويا في أواخر األربعينيات، ثم ارتفع إلى % 1السائد آنذاك، بحيث كان يقدر معدل النمو الديمغرافي بالجزائر ـب

مما أدى إلى . (DEKKAR et al : op.cit , 1999a, 23)% 3,4، ليبلغ في أواخر الستينيات   1954ي ف% 2,7

مليون نسمة  12 مليون و نسمة و 10,5، إذ قدر ـب1966و  1962مابين فترتي  ارتفاع محسوس لعدد السكان

  .(Idem :  9)على التوالي 

الوالدة بحيث تراوحت معدالت  « Baby Boom »،و على العموم، كانت المرحلة تتميز بما يسمى بـ

  (Idem : 14)في الخمسينيات و الستينيات على التوالي  ‰50و  ‰51مابين 

، الزيادة السكانية التي كانت تعرفها، مشكال يعيق النمو رو على الرغم من ذلك، فلم تعتبر الجزائ

يجب حلها عن طريق االقتصادي بل على العكس، اعتبرته مشكال ضمن المشاكل األخرى التي 

تحقيق نمو اقتصادي فعال موازي للنمو الديمغرافي، يلبي المطالب المتزايدة للسكان من حيث 

، 1966مع العلم أنه في سنة . إلخ...السكن، المدارس، المستشفيات، مناصب شغل، وسائل الترفيه

  . (Idem : 60)من مجموع السكان النشطين % 33وصلت نسبة البطالة إلى 

لديمغرافيون هذا الموقف الرافض لوضع سياسة سكانية باأليديولوجية التي كانت سائدة آنذاك فسر ا

التي كانت و الراجعة إلى الحرب الباردة بين كتلتي الشرق، المتمثلة في اإلتحاد السوفيتي، و الغرب 

انتهاجها سياسة التصنيع،  تمثلها الواليات المتحدة األمريكية، بحيث بانتماء الجزائر إلى الكتلة االشتراكية و

لغرض السيطرة على بلدان العالم الثالث و  4اعتبرت السياسة السكانية مناورة من طرف الغرب

  .ترسيخ الرأسمالية، بحيث كانت تمنح مساعدات مالية مقابل تطبيق مثل هذه السياسات

  :لقد طرأ على هذا الموقف تغيرات عدة، سنتعرض لها من خالل هذه المراحل

  :1979-1962مرحلة مابين  1-1

، و كانت من 1966شهدت هذه الفترة، إجراء أول تعداد عام للسكان و السكن منذ االستقالل في 

 سنة 20من مجموع السكان ينتمون إلى فئة أقل من % 57أزيد من : نتائجه، اإلحصائيات التالية

(Idem: 10) أي ، %68,6من السكان يقطنون بالمناطق الحضرية بينما % 31,4، سوى

                                           
  تعتبر الواليات المتحدة الرائدة في مطالبة دول العالم الثالث بضرورة التحكم في النمو الديمغرافي 4



من الوفيات العامة مع  ‰ 15,9، و  (DEKKAR et al: op.cit, 1999a, 12)السكان، يقطنون بالريف  4/3حوالي 

  .(Idem :18-20)من وفيات األطفال األقل من سنة  ‰ 174

  .(Idem : 23)أعلى المعدالت في العالم من معدل نمو السكان، و يعتبر من بين% 3,4باإلضافة إلى 

خاصة الصحية واستمرار الزيادة السكانية في االرتفاع،  ةه المعطيات مدى تدهور الحالأظهرت هذ

سياسة رسمية للتحكم في نمو  إال أن ذلك لم يشكل بالنسبة للحكومة الجزائرية دافعا قويا التخاذ. بالنسبة لفئة الشباب

  .وضوحب السكان، بل الوعي بالمشكل كان موجودا و لكن دون اإلعالن عنه رسميا و

ففي نفس السنة، خالل حفل افتتاح المؤتمر األول لالتحاد الوطني للنساء الجزائريات، ألقى الرئيس 

هواري بومدين خطابا أين صرح فيه أنه يمكن للمنظمة النسائية الشروع في العمل حول فكرة 

الل التنظيم العائلي كحق للمرأة و حق صحي و من جهة أخرى تطرق إلى مسألة ترقيتها من خ

  .(KOUAOUCI : 1996, 17)وضع قانون لألسرة، يقلص من المهور و تعدد الزوجات 

و الشيء نفسه أكدته الجمعية النسائية، بحيث صادقت على الئحة تناشد فيها الحكومة بضرورة 

  .(Idem : 13)الترويج الستعمال وسائل منع الحمل لحماية األم و الطفل معا 

ول مصلحة للتنظيم العائلي في مستشفى مصطفى باشا الجامعي، افتتاح أ 1967وكما شهدت سنة 

و بذلك شكلت أول خطوة في طريق تحقيق . (Idem : 19)مهمتها عالج العقم و بالطبع تنظيم الحمل 

ثم تلتها خطوات أخرى تمثلت في إنجاز تقريرين حول نمو السكان في عام . سياسة ديمغرافية

الوطني المكلف بسياسة الوالدات والمعنون  سحضر من طرف المجل، بحيث أكد التقرير األول الم1968

من جهة  و.   ، على ضرورة خلق شبكة وطنية لمراكز التنظيم العائلي>االحتياج الضروري للتنظيم العائلي<

نتائج االنفجار <أخرى، ركز التقرير الثاني، الذي أعدته أمانة الدولة للتخطيط و المعنون 

سياسة تنظيم عائلي، لمساهمتها بقدر كبير ، على ضرورة تبني >ل السكن و البناءالديمغرافي على مشاك

  .(Idem :  19)في حل مشكل نقص السكن 

، أجرت الجمعية الجزائرية للبحوث الديمغرافية، 1968- 1967وفي نفس الفترة وبالتحديد مابين 

ائلة الجزائرية من التنظيم دراسة ميدانية لمعرفة موقف الع، (AARDES)االجتماعية و االقتصادية 

من الرجال في المناطق الحضرية، % 65من النساء و % 44,5العائلي و كانت من نتائجها أن 

صرحوا بمعرفتهم لطريقة واحدة لتنظيم النسل على األقل، بينما تنخفض هذه النسب في الريف لتبلغ 

  ).129، 1991: خليفي(على التوالي % 20و % 15

% 80طورة الوضع خاصة لدى سكان الريف الجاهلين على األقل بنسبة بينت هذه الدراسة خ

السكان في تلك  4/3مع العلم أنهم يشكلون حوالي ). سواء كانت تقليدية أم حديثة(لوسائل منع الحمل 

  .الفترة



تناوب كل من وزيري التربية و الصحة على التنبيه بخطورة التزايد السكاني على مستقبل المنظومة 

  .ة و إلى ضرورة التنظيم العائليالتربوي

فتوى في  بطلب إلى المجلس اإلسالمي األعلى لتقديم 1968، تقدمت وزارة الصحة عام في نفس السياق

، و كان فحوى الفتوى أن تحديد النسل أمر يوكل إلى األفراد المعنيين باألمر 5مسألة تحديد النسل

إلى ضرورة تنظيم حمالت تحسيسية، أين تشرح دون أن يكتسي ذلك القهر أو اإلكراه، مع اإلشارة 

 )38، 2001: وزارة الصحة و السكان(فيها الشروط الالزمة إلنجاب أطفال سالمين 

بالرغم من هذه الجهود، أصرت السلطات الرسمية على موقفها و أكدته خالل تدشين مركب  

باستطاعة <:لي، بحيث جاء في خطاب الرئيس هواري بومدين ماي1969الحجار بعنابة سنة 

لسنا من مناصري الحلول ...بخصوص المسألة الديمغرافية...مليون نسمة 40الجزائر استيعاب 

  .(SAFIR : op.cit, 255) >الخاطئة

من طرف المعهد الوطني  1970و في نفس الفترة، أجري المسح الوطني لإلحصاء و السكان سنة 

من النساء المتزوجات % 24: ت النتائج التاليةللصحة العمومية، و فيما يخص التنظيم العائلي، كان

لدى % 48في سن اإلنجاب يعرفن على األقل وسيلة حديثة واحدة لمنع الحمل، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 

لدى الرجال % 50,2لدى النساء و % 73,6الرجال، في حين تراوحت نسبة عدم المعرفة بها مابين 

(AARDES : op.cit, 76)  من النساء المطبقات للتنظيم العائلي خالل المسح و معظمها % 8مع نسبة

  .(Idem : 81)طرق تقليدية 

أن  أظهرت النتائج مدى احتياج النساء المتزوجات في سن اإلنجاب إلى التباعد بين والداتهن خاصة و

كمن فالهدف إذن ي. معرفتهن بهذه الوسائل تعد أكبر من استعمالهن لها، وكما تعد خصوبتهن طبيعية

  .في جلبهن و توعيتهن ألجل تطبيق التنظيم العائلي

بجديد بالنسبة لضرورة  1974لم يأت المؤتمر العالمي األول حول السكان المنعقد ببوخارست عام 

تغيير  <:تطبيق الدول النامية لسياسات سكانية، بحيث أصر رئيس الوفد الجزائري في خطابه على مايلي

للمداخيل مابين األمم هي  ة و تبني استراتيجية للتطور الهادفة إلى توزيع عادلالعالقات االقتصادية الدولي

 >التي ستسمح بخلق ظروف للنمو وانسجام أكبر مابين االقتصاد والعوامل الديمغرافية

(BENKHELIL : 1998, 15) . و يفسر كواوسي التمسك بهذا الموقف في تلك الفترة إلى ارتفاع

الذي انجرت عنه أزمة اقتصادية عالمية حادة، بينما  ،(KOUAOUCI : op.cit, 25)أسعار البترول 

  .  عادت على الجزائر بمداخيل معتبرة، عززت موقفها

                                           
 .المجلس بمعنى تنظيم النسل ستعملها  5



في نفس السنة، انطلق البرنامج الوطني لتباعد الوالدات في مركز حماية األمومة و الطفولة 

. تعميم الطب المجاني ، كما تزامن ذلك مع (LADJALI : 1985 , 127)لمستشفى مصطفى باشا 

  .إثرها افتتحت عدة مراكز عبر التراب الوطني

إلى تبني سياسة وطنية  119، أشار في مادته رقم 1976و حتى قانون الصحة المصادق عليه عام 

  . (KOUAOUCI : op.cit, 26)لتباعد الوالدات من خالل استعمال وسائل منع الحمل 

، بتمويل خارجي، بنسبة كبيرة، من طرف )1979-1974(ن لقد دعم هذا البرنامج في الفترة مابي

 و              (OMS)، المنظمة العالمية للصحة (FNUAP)صندوق األمم المتحدة الخاص بنشاط السكان 

كذا التكفل بتكوين و ذلك القتناء تجهيزات لفائدة مراكز األمومة و الطفولة، موانع الحمل و  فاليونيسي

  .(Idem :  30)رنامج، سواء في الجزائر أم خارجها المهنيين في هذا الب

كما لقي البرنامج إقباال كبيرا من طرف النساء منذ انطالقه، بحيث ارتفع عدد المستعمالت الجدد من 

  .(Idem : 30) 1979امرأة سنة  80.000إلى  1975سنة  14.000

  :1988-1980مرحلة مابين  1-2

راجعة أساسا إلى تدهور أسعار البترول  ةعدة مشاكل اقتصاديفي بداية الثمانينيات، واجهت البالد 

، حيث أثر ذلك على التزامها ببرنامج السكن المسطر، على توفير )المورد الرئيسي للمداخيل(

و بالطبع تجددت النظرة بالنسبة . العمل، على الطب المجاني و غيرها من التدعيمات الحكومية

انت الدولة معارضة لتبني سياسة سكانية و مكتفية فقط بنتائج لقضية النمو الديمغرافي، فبعدما ك

البرنامج الوطني لتباعد الوالدات، أصبح األمر ملحا إلرساء قواعد سياسة وطنية للسكان خاصة أمام 

  .التزايد السريع للسكان و العجز على تلبية حاجيات هؤالء

وق العادي لجبهة التحرير الوطني إذن عرف الموقف الجزائري منعطفا جديدا من خالل المؤتمر ف

، أين أكد المؤتمرون الحاجة الماسة إلى وضع سياسة عائلية يندرج ضمنها تباعد 1980في 

 .(Idem : 33)الوالدات مع مطالبة الحكومة باإلسراع في دراسة قانون األسرة 

على أصبح العمل <:، مايلي1984-1980كما جاء أيضا في التقرير العام للمخطط الخماسي 

التخفيض الفعلي لمعدل الوالدات شرطا ضروريا لتحسين فعالية بناء اقتصادنا و إمكانية تلبية 

  .(Idem : 32) >المتطلبات االجتماعية للسكان بصفة مرضية و مستمرة

يتشكل  ، و الذي(PNMCD)، تم المصادقة على أول برنامج و طني للتحكم في النمو الديمغرافي 1983في 

  :ر، هيفي ثالثة محاو



  تطوير نشاطات تباعد الوالدات، 

  تطوير دراسات و أبحاث حول محددات الخصوبة، 

  تطوير نشاطات إعالمية، تحسيسية و تربوية في مجال التنظيم العائلي  

(KOUAOUCI : op.cit, 32). 

 لم تأت تلك السياسة إال تتويجا للجهود المبذولة في إطار برنامج تباعد الوالدات الذي ساهم بدور

  .في التخفيض من معدل وفيات األطفال عن طريق التحسين من صحة األم و الطفل لفعا

، بطلب من 1984و كان التصريح بهذه السياسة خالل انعقاد المؤتمر الثاني للسكان بمكسيكو عام 

الدول النامية التي تعاني من انفجار سكاني، وذلك للحصول على تدعيم خارجي لسياساتها السكانية 

(BENKHELIL: op.cit, 16) . و كما كان منتظرا، حيث عبرت الجزائر بصورة واضحة عن موقف

  .جديد مغاير للذي تبنته خالل المؤتمر السابق

الذي أقر بداية  و 1986لعام  (ENAF)إثر ذلك تم إجراء عدة تحقيقات، أهمها المسح الوطني حول الخصوبة 

كما أجري التعداد . اية التحول الديمغرافيانخفاض الخصوبة، و حسب المختصين، شكل ذلك بد

، الذي أكد نفس النتائج و هو العام الذي شهد فيه ميالد الجمعية  1987العام للسكان و السكن لسنة 

باإلضافة إلى اإلصالحات االقتصادية التي شرعت فيها البالد . (AAPF)الجزائرية للتنظيم العائلي 

  .  1988أكتوبر  5عقب أحداث 

  :2010و آفاق  1988 دلة ما بعمرح 1-3

منذ هذا التاريخ وكلت مهام التكفل بالبرنامج الوطني للتحكم في النمو الديمغرافي إلى الجمعية 

و نظرا للفترة العصيبة التي . (SAFIR : op.cit, 257) 1994الجزائرية للتنظيم العائلي حتى سنة 

بطالة و غيرها من المشاكل بما فيها عدم مرت بها البالد المتمثلة في انعدام األمن، انتشار ال

، مع تقلص العائدات، حولت الدولة اهتمامها نحو أولويات )تغيير الحكومات(أإلستقرار السياسي 

أخرى غير النمو الديمغرافي و بالتالي تعرضت مراكز حماية األمومة و الطفولة إلى نقص كبير في 

  .موانع الحمل و ذلك ألن الطلب فاق العرض

، في تدعيمها فساهمت عدة منظمات في تمويل دراسات أو مسوح، من ضمنها منظمة اليونيسي ولقد

للمسح حول وفيات األطفال و كذا صندوق األمم المتحدة الخاص بنشاط السكان، الذي بلغت إعاناته 

  . (KOUAOUCI : op.cit, 35) ماليين دوالر 9 1993- 1989خالل فترتي 

عند هذه الفترة، بل استمرت و أخذت منعطفا جديدا، حيث اعتبرت لم تتوقف السياسة السكانية 

، من ضمن أولوياتها، 1994التوصيات التي خرج بها المؤتمر الدولي حول السكان بالقاهرة لسنة 

التي تم  ، و2000فقامت بوضع أهداف رئيسية خاصة بتحسين المؤشرات الصحية و الديمغرافية لغاية سنة 



ثم اتخذت الجزائر إجراءات بعد الجلسة العامة لألمم المتحدة . المسطرة تحقيقها قبل التوقعات

، و ذلك بغرض التحسين من الظروف 2000و قمة األلفية لسنة  1999المنعقدة بنيويورك سنة 

  :، و التي هي كالتالي2010الصحية لألم و الطفل، من خالل وضعها ألولويات كمية لغاية 

  طفل لكل امرأة، 2,1بلوغ مؤشر تركيبي للخصوبة بـ 

و ذلك من خالل تشجيع استخدام الوسائل % 65بلوغ مستوى استعمال موانع الحمل بنسبة  

  الحديثة،

وفاة لكل مائة ألف  117بـ 1999، معدل وفيات األمهات المقدر سنة %50تقليص بنسبة  

  ،2002سنة  ‰31,2معدل وفيات األطفال المقدر بـ% 30والدة حية، و بنسبة 

  ،%95الوضع على مستوى الهياكل اإلستشفائية بـ بلوغ نسبة 

و التي % 25تقليص احتمال حدوث األورام الجنسية عند النساء في سن اإلنجاب بنسبة  

  ،%0,2بـ 2002قدرت سنة 

   2010سنة من توقع الحياة عند الوالدة بالنسبة للجنسين،  ذلك سنة  75بلوغ  

(MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME 

HOSPITALIERE : 2003, 66-67).  

و لقد استفادت السياسة السكانية، في إطار التعاون مع المنظمات الدولية، من مشاريع تقييمية 

الدول ، و الممول من طرف جامعة 2002للبرامج المطبقة، منها التحقيق الوطني لصحة األسرة لسنة 

طرف منظمة الممول من  و 2004ت و وفيات ماحول الوالدة لسنة العربية و كذا التحقيق حول وفيات األمها

  .الصحية الصحة العالمية، و التي في مجملها أكدت تحسن معظم المؤشرات الديمغرافية و

األمم المتحدة لنشاط  ، انطالق البرنامج الخاص بصحة األم و الطفل بالتعاون مع صندوق2002و كما شهدت سنة 

  .(Idem : 79)  2006و  2002سنوات، أي الفترة الممتدة مابين  6السكان و ذلك على مدى 

إلى جانب إنعاش التعاون المشترك بين الجزائر و بلجيكا في مجال الصحة و التنمية و ذلك بتدعيم 

العناية للصحة اإلنجابية، مكافحة وفيات األمهات، و مرض السيدا على مستوى والية تمنراست، 

  .(Idem , 79) 2005نهاية سنة  حيث سيشرع في التحقيق قبل
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وضعت منذ االستقالل عدة برامج صحية و وقائية لحماية األم و الطفل معا، بداية في إطار البرنامج 

ثم في إطار السياسة السكانية المعلن عنها في  1974الوطني لتباعد الوالدات المصادق عليه في 

  .، تحت تسمية البرنامج الوطني للتحكم في النمو الديمغرافي 1983



سمحت هذه البرامج من تحسين الوضع الصحي لألم و الطفل من خالل تقليص هام لمعدلي وفيات 

 ‰31,2ـب 2002وفيات األطفال سنة  لاألطفال األقل من سنة و األمهات، بحيث أصبح يقدر معد

(MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME 

HOSPITALIERE et al : op.cit, 2004, 38)  واالنخفاض .  في الستينيات ‰100بعدما كان يفوق

ألف والدة حية  100وفاة أم لكل  200نفسه لوحظ بالنسبة لمعدل وفيات األمهات الذي انتقل من 

 1999والدة حية سنة  ألف 100وفاة لكل  117إلى  (MOKADDEM et al : 2001, 72) 1993سنة 

(MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME 

HOSPITALIERE : op.cit, 2003, 34) 
ركز واضعوا هذه البرامج في البداية حول حماية الطفل أكثر من صحة األم نظرا لكثرة وفيات 

ان و التنمية المنعقد بالقاهرة األطفال ثم استهدفت بعدها صحة األم خاصة بعد المؤتمر الدولي للسك

  .و بعدها لأين سطرت أهداف تخص الصحة اإلنجابية، أي صحة األم أثناء فترة الحم 1994سنة 

نحو كانت ترمي الجهود المبذولة عند انطالق هذه البرامج إلى جلب أقصى عدد ممكن من النساء 

و بالخصوص جلبهن  زمة أثناء الحملاستخدام موانع الحمل، باإلضافة إلى تلقي الرعاية الصحية الال

  .للوالدة في الهياكل اإلستشفائية

على المستوى  1970- 1968انطلقت أول حمالت التطعيم ضد السل و الجذري خالل الفترة مابين 

، و ذلك ألن التلقيح، عند االستقالل، لم يخص سوى عدد  (DEKKAR et al : 1999b, 169)الوطني 

  .ى بعض الوحدات الصحيةقليل من األطفال على مستو

مجانية  ، المتضمن إجبارية و1969جوان  17المؤرخ في  69- 88في الفترة نفسها، صدر المرسوم رقم 

  التطعيم ضد السل، الديفتيريا، الكزاز، السعال الديكي، الشلل والجذري 

(MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION : 2000, 75) 
و شهدت أول استعمال للقاح  1974و  1973طعيم ضد الشلل مابين كما نظمت حمالت وطنية للت

  .(DEKKAR et al : op.cit, 1999b, 169)عبر الفم مع إدماجه ضمن رزنامة التلقيحات 

  دون اعتباره إجباريا 1977في حين أجري التطعيم ضد الحصبة ألول مرة سنة 

 (DEKKAR et al : op.cit, 1999b, 169).  

صمم برنامج التلقيح الموسع و تم اختباره على مستوى مدينتي ورقلة و عين  في الفترة نفسها،

، حيث استغرق البرنامج مدة خمس سنوات و سمح 1978و كانت االنطالقة في جانفي  .بنيان

للتطعيم  الدليل الوطنيو إثرها صمم ثم وزع كل من  . بحصر كل المشاكل التطبيقية لعملية التطعيم

 .(Idem : 169)الخاصة باألمراض المراقبة عن طريق التلقيح  و البطاقات التقنية



و في . (Idem: 170)توقيف التطعيم ضد الجذري  1980إثر تعليمات المنظمة العالمية للصحة، تقرر في 

البرنامج المختبر لمكافحة وفيات  ، وضعت وزارة الصحة العمومية قيد الدراسة برنامجا وطنيا إثر1984

بعدما ، (Idem :170) 1990خالل نهاية % 50ستهدف تقليص معدل وفيات األطفال بنسبة األطفال و الذي ا

  .(DEKKAR et al : op.cit, 1999a, 20) 1984سنة  ‰81,4كان هذا المعدل يقدر ـب

  . 1989إلى 1985سنوات من  5ليستغرق مدة  1985انطلق إثرها البرنامج الوطني للتطعيم الموسع سنة 

حول تغطية التلقيح عبر التراب الوطني من قبل، قامت وزارة الصحة  6حدثةو في غياب أرقام م

عائلة  30.437أسرة، تتألف من  25.442لعينة حجمها  1989بإجراء تحقيق تقييمي حول ذلك سنة 

وفاة، ممثلة لكل الواليات ماعدا واليات  1.502طفل دون الخامسة، من بينهم  31.443نووية، لديها 

  .(DEKKAR et al : op.cit, 1999b, 17)ت و تندوف النعامة، تمنراس

يرتفع من احتمال وفيات األطفال األقل من سنة، ثم  ‰41: أسفر التحقيق التقييمي على النتائج التالية

. ‰49,4من العمر ـب كما قدر معدل وفيات األطفال دون الخامسة. عند األقل من خمس سنوات ‰56,2إلى 

  .التشنجات دية إلى الوفاة، نجد اإلسهال، األمراض التنفسية وبينما من أهم األسباب المؤ

وفاة لكل  230بمعدل يقدر بـ 1989-1985أم خالل الفترة مابين  302أحصت هذه الدراسة وفاة 

  .(Idem : 20)حية  مائة ألف والدة

كما أبرز هذا التحقيق مدى تحسن الوضعية الصحية للطفل خالل خمس سنوات من حمالت التطعيم 

و أيضا مدى تدهور صحة األم نظرا الرتفاع معدل وفيات األمهات، مما يستلزم التكفل مستقبال بكل 

  .العوامل التي تؤثر على صحتهن

تواصلت الجهود أساسا في استقطاب أكبر عدد ممكن من األمهات للجوء إلى مراكز حماية األمومة 

  .زمة بما فيها التلقيحو الطفولة الكائنة بمقر سكناهن، بهدف تلقي الرعاية الال

أمراض األمهات و  برنامجا لمكافحة وفيات و 1994و في نفس السياق، وضعت وزارة الصحة و السكان عام 

  : كذا وفيات ماحول الوالدة الذي استهدف

                                           
  .1974آخر تقييم آان في سنة   6



إلى غاية % 50و بنسبة  1995إلى غاية % 25تقليص وفيات األمهات بنسبة  -

2000،  

ثم بنسبة الثلث إلى  1995إلى غاية ) ن شهرأقل م(تقليص وفيات الرضع المبكرة  -

  ،2000غاية 

  ،1995من تغطية التطعيم ضد الكزاز لدى النساء الحوامل لغاية % 80بلوغ  -

  ،1995من نسبة الوالدة في الوسط اإلستشفائي لغاية % 80بلوغ  -

  2000من مستوى استخدام موانع الحمل إلى غاية % 60بلوغ  -

        . (DEKKAR et al : op.cit, 1999b, 202)       

، و من بين نتائجه أن معدل وفيات 1994من خالل معطيات سنة  1995تم تقييم هذا البرنامج سنة 

التحقيق الوطني وفاة لكل مائة ألف والدة حية، و هو جد منخفض مقارنة مع معدل  48األمهات بلغ 

يمكن تفسير ذلك بأن تقييم سنة  ألف والدة، و وفاة لكل مائة 230التقييمي للبرنامج الموسع للتلقيح الذي بلغ 

، اعتمد على جمع معطيات استشفائية فقط دون األخذ بعين االعتبار معطيات الحالة المدنية، 1995

،  لكن مع %73,5في نفس السنة  هذا باإلضافة إلى نسبة الوالدة في الوسط اإلستشفائي التي بلغت

اإلستشفائية تمثلت باقي اإلحصائيات . زلن يضعن في البيوتاإلشارة إلى أن أكثر من ربع الحوامل ال

من وفيات الرضع  ‰9من الوالدات الميتة و معدل  ‰25، ‰33في معدل الوفيات ماحول الوالدة ـب

  .(Idem: 203)المبكرة 

بحيث أصبح  1997أعادت وزارة الصحة النظر في محتوى هذا البرنامج لينطلق من جديد عام 

  :اليةيخص النشاطات الت

  ترقية استعمال موانع الحمل بهدف الرفع من المدة مابين الوالدات، 

  الحمل، دمتابعة الحمل و الفترة ما بع 

  الحمل لألم و الطفل دتحسين ظروف الوالدة و المتابعة ما بع 

(MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION : op.cit, 2000, 36) 
و ذلك لظهور  2000الوزارة مواصلة البرنامج الموسع سنة فيما يخص حمالت التطعيم، فقد قررت 

أمراض يمكن تفاديها عن طريق التطعيم في بعض المناطق، مثل ماهو الحال ألمراض الديفتيريا 

، باإلضافة إلى ظهور، بمستوى أقل، أمراض 1997و كذا  1996و الحصبة مابين  1992سنة 

  .(Idem: 34) فل عند الوالدةالسل، السعال الديكي و الكزاز الذي يصيب الط



من التغطية % 80أهم نشاط لهذا البرنامج هو بالطبع عملية التلقيح، و الهدف كان تجاوز معدل 

السل، الديفتيريا، الكزاز، السعال الديكي، الشلل و الحصبة : لألمراض الستة أال و هي

(MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION : op.cit, 2000, 34).  

، انطالق البرنامج الوطني لمكافحة األمراض الناتجة عن اإلسهال عند األطفال 2000شهدت سنة 

  :األقل من خمس سنوات، الذي يحتوي على النشاطات التالية

  ترقية الرضاعة الطبيعية، -

  االستعمال المبكر للمحلول المضاد للجفاف أمام أي إسهال، 

  .دية و مستشفى القطاعوضع عالقة جيدة بين الوحدات الصحية القاع 

، 1997انطلق هذا البرنامج إثر العدد الهائل من الوفيات من جراء اإلسهال، بحيث بلغ عددهم، سنة 

 :Idem)مصاب لقي رعاية بالمستشفى  20.522وفاة طفل دون الخامسة من العمر من بين  1.424

35).  

مومة و الطفولة فحسب، بل لم تقتصر السلطات على التوعية و اإلرشادات في مراكز حماية األ

توسع نشاطها إلى حمالت توعية عبر وسائل اإلعالم و حتى عبر بعض الملصقات في األماكن 

  .إلدراكهم التام مدى تأثير وسائل اإلعالم على تصورات األفراد. العامة

من بين  وفي نفس السنة، انطلق البرنامج لمكافحة األمراض التنفسية عند الطفل األقل من خمس سنوات، 

 1995و في هذا الصدد، وضعت منذ بداية سنة . نشاطاته، توعية األمهات حول أعراض الخطورة

 1998بطاقات تقييمية، تعلم عن الحاالت المرضية و كذا الوفاة، بحيث نتج عن استغاللها سنة 

ى حالة استدعت الدخول إلى المستشف 26.380وفاة إثر األمراض التنفسية من بين  1.006حصر 

(Idem : 35).  

تزامنا مع هذه البرامج، وضع برنامجا للتغذية خص األم و الطفل معا، إال أنه لم ينطلق فعليا نظرا 

  .لوجود نقائص في تصميمه حالت دون ذلك

أما بالنسبة للصحة اإلنجابية، فلقد أدرجتها وزارة الصحة ضمن أولوياتها عقب المؤتمر الدولي 

الجنسية،  ة، و التي تخص في نفس الوقت الصح1994القاهرة عام للسكان و التنمية المنعقد ب

الرعاية المتعلقة بالوالدة، التنظيم العائلي، وقاية و معالجة األمراض المتنقلة عن طريق الجنس، 

  .(BENKHELIL : op.cit, 17)العقم و أورام األعضاء التناسلية 

  :من أهداف المؤتمر بالنسبة للصحة اإلنجابية

ثم  2000وذلك إلى غاية  1990من معدل وفيات األمهات المسجل عام % 50سبة تقليص بن 

  ،2015إعادة تقليصه بنفس النسبة إلى غاية 



تسهيل اللجوء إلى كل مصالح الصحة اإلنجابية في إطار العناية الصحية األولية إلى غاية  

2015،  

الطرق المؤكدة و وضع تحت تصرف السكان وسائل التنظيم العائلي عبر جملة كاملة من  -

  .(BENKHELIL : op.cit, 18)مع مصالح مرتبطة بالصحة اإلنجابية  الفعالة

التنظيم  ، للمجلس الوطني للصحة اإلنجابية و1995تجسد االهتمام بالصحة اإلنجابية من خالل تأسيس عام 

 MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME)العائلي 

HOSPITALIERE : 2002, 35).  

مركز للتنظيم العائلي على مستوى مصالح  363، 1999و  1994و كما افتتح في الفترة مابين 

مصالح  التوليد بالمستشفيات الجامعية و القطاعات الصحية، و بالتالي توطدت العالقة بين التنظيم العائلي و

  .(Idem : 36-38)الوالدة 

خرى للصحة اإلنجابية، المتمثلة في الشروع في برنامج كما تطرقت وزارة الصحة إلى الجوانب األ

عبر التراب  2001و  1999، بحيث فتحت عدة مراكز لذلك مابين ةاكتشاف أورام األعضاء التناسلي

بالنسبة للعقم، فلقد تقرر إنشاء وحدات جهوية للتوليد، معانة طبيا، على مستوى مستشفى . الوطني

باإلضافة إلى وضع برنامج لوقاية و . رى في القطاع الخاصبارني الجامعي مع إنشاء مراكز أخ

  .عالج األمراض المتنقلة عن طريق الجنس

نتج عن وضع البرنامج الخاص بالصحة اإلنجابية، ارتفاع محسوس في استفادة النساء من خدمات 

إلى  1996فحص في عام  1.399.383مراكز التنظيم العائلي بحيث بلغ عدد الفحوص من 

  . (Idem : 39) 1999فحص سنة  2.095.416

   :التنظيم العائلي و تأثيره على صحة األم و الطفل -3

، 1983لم تكن بداية التنظيم العائلي بإعالن الجزائر عن انتهاجها رسميا سياسة سكانية في فيفري 

،  1967بل كانت انطالقته بافتتاح أول مركز لحماية األمومة و الطفولة بمستشفى مصطفى باشا عام 

المعتبرة التي بذلت  و كما شكلت اعترافا للجهود الفعالة و. بعدما عجزت عن االلتزام بالبرامج التنموية المسطرة

  .سنة من الوجود في الميدان 15طيلة 

و . التحقيقات الصحية من فوائد السياسة الديمغرافية، وضعها لبرامج صحية و تشجيعها للبحوث الديمغرافية و

يم العائلي، الذي يعد برنامجا ضمن هذه السياسة، لم يطرأ عليها تغييرات كبرى و فيما يخص التنظ

كانت المصالح أكثر : "هذا ما أكدته األستاذة بلخوجة. ذلك لتوسع نشاطاته عبر كل التراب الوطني

تنظيما خالل سياسة تباعد الوالدات و لكن مع تبني سياسة سكانية، أصبح العمل في الميدان أقل 

  .(KOUAOUCI : op.cit, 32)" نجاعة



و كما أعدت دراسة تقييمية حول تطور عدد المقبالت الجدد على التنظيم العائلي في الفترة مابين 

في  82.076 ليبلغ عددهن 1975، واستخلصت تضاعف عدد هؤالء بخمسة مرات منذ سنة 1979- 1975

  .(LADJALI: op.cit, 68) 13.784، بعدما كان عددهن في بداية البرنامج ال يتجاوز 1979سنة 

ذلك بتقبل  ساهم برنامج تباعد الوالدات منذ انطالقه بقدر كبير في تغيير الذهنيات التي كانت سائدة أنذاك، و

فكرة التنظيم العائلي و اعتباره كحل يتيح لألم فرصة الراحة من الحمول المتتالية و الوقاية من 

بلغت نسبة ن يمس ذلك حجم العائلة المرغوب فيه، بحيث األمراض التي تصيبها أثناء الحمل، دون أ

 MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION)% 57ـب 2002االستعمال الحالي لموانع الحمل سنة 

ET DE LA REFORME HOSPITALIERE et al : op.cit, 2004, 123)   

أثبتت كما %. 1,5ة سنوية قدرها بزياد ، أي(AARDES : op.cit, 81) 1970سنة % 8بعدما كانت تقدر سوى 

الخاص بالمتغيرات الوسيطة للخصوبة، أن استعمال موانع الحمل  (BONGAARTS)نتائج تطبيق نموذج بونقارتس 

  .(OUADAH-BEDDIDI: 2002, N°10, 15)% 50قلص الخصوبة البيولوجية للجزائريات بنسبة 

مركز على المستوى الوطني إلى  203مراكز تباعد الوالدات الذي بلغ  دو الدليل على ذلك، عد

و كما أدمجت منذ البداية الخدمات الخاصة بتباعد . (LADJALI : op.cit, 66) 1983غاية جانفي 

الوالدات مع الخدمات الخاصة بصحة األم و الطفل، و ذلك ألجل جلب عدد أكبر من النساء اللواتي 

ي المناطق المنعزلة، وضعت مراكز متنقلة بينما ف. يترددن على هذه المراكز بهدف تلقيح أطفالهن

  .لنفس الغرض

أسندت مهمة التكفل  بالتنظيم العائلي بنسبة كبيرة إلى القابالت، ثم إلى بعض األطباء و القابالت 

الريفيات و نظرا لقلة الخبرة في الميدان المطلوب، تم رسكلتهم بصفة منتظمة في إطار دورات 

  . (Idem : 67) 1983-1974في الفترة الممتدة مابين شخص  421تكوينية، استفاد منها 

، لم يشهد بعدها نشاط )1967(في الفترة التي افتتحت فيها أول مصلحة لحماية األمومة و الطفولة 

تعرف  ، و لم1967كبير، بل اقتصرت فقط على افتتاح مركزين آخرين بكل من قسنطينة و وهران عام 

  .1974ج تباعد الوالدات في نشاطا إال بعد المصادقة على برنام

بحيث غيرهن،  في نفس السياق، شكلت الحبوب الطريقة األكثر استعماال سواء عند المستعمالت الحديثات أم

ذلك بالرغم من أنها  لجأن إلى وضع اللولب الرحمي، و% 20بينما سوى % 80قدرت نسبة استخدامها ـب

  .ى األكثر كل خمس سنواتمكلفة مقارنة مع اللولب الذي يستدعي استبداله عل

مع العلم أن نسبة تعويض موانع الحمل لدى الضمان . كما بقيت تقريبا نفس النسب لحد اآلن

عند اقتنائها خارج مراكز حماية األمومة و الطفولة  بمقتضى المرسوم رقم % 100االجتماعي هي 

  المتضمن التأمينات االجتماعية 1988أكتوبر  18المؤرخ في  208-88



(MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION : 2001, 10) .  

ربما يعود الميل إلى الحبوب، لسهولة استعمالها أو إلى الرغبة في إنجاب أطفال آخرين و الذي ال  

يتطلب سوى االمتناع عن تناولها، بينما نزع اللولب يقتضي أيدي خبيرة، باإلضافة إلى أنه لم يستفيد 

و كما .  ج الذي حظيت به الحبوب من طرف المتكفلين ببرنامج التباعدمن نفس مستوى التروي

  .نالحظ نفس التفضيل في البلدان المتقدمة

، توسعت الخدمات الخاصة بالتنظيم 1983بعد اإلعالن رسميا عن انتهاج سياسة سكانية عام  

مات، بعض المراكز العائلي، بحيث أدمجت على مستوى الهياكل الخفيفة مثل العيادات المتعددة الخد

وحدة ضمن هذه  2000الصحية و قاعات العالج، لكي يصل عدد وحدات التنظيم العائلي إلى 

  الهياكل في بداية التسعينيات

(MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME 

HOSPITALIERE : op.cit, 2002, 34) .حياء في و بذلك اتسع نشاط هذا البرنامج ليشمل كل األ

  .المناطق الحضرية و كل البلديات بالمناطق الريفية

الخصوبة الذي كما شهد استخدام موانع الحمل إقباال متزايدا لدى النساء، بحيث أكد المسح الوطني حول 

من النساء المتزوجات في سن اإلنجاب يعرفن على األقل، وسيلة % 98، أن 1986أجري في سنة 

من هؤالء كن يستعملن موانع الحمل % 44,2و  (CENEAP : 1989, 198)واحدة للتنظيم العائلي 

الطريقة األكثر الحبوب، كما تعد . (Idem: 202)لجأن إلى الطرق التقليدية % 5,8خالل التحقيق، بينما 

الحمل من  ، حصولهن على موانع%40,8و صرحن كذلك بنسبة . (Idem : 205)% 74,4استخداما بنسبة 

  .(Idem: 209)من القطاع الخاص % 41,0و بنفس النسبة أي القطاع العمومي، 

تشير نفس نتائج المسح، أن احتمال وفاة األطفال األقل من سنة منخفض لدى المستخدمات لموانع 

لدى غير المتتبعات لتباعد الوالدات  ‰70في حين، يرتفع إلى  ‰46الحمل بمعدل قدره 

(KOUAOUCI : 1991, 43).  

سريع الستخدام موانع الحمل حسب الديمغرافي قويدري، إلى تدهور االقتصاد و يرجع االنتشار ال

من ثم  الثمانينيات حين تدنت أسعار البترول و إلى عواقبه الوخيمة على المجالين السياسي و االجتماعي وفي 

  . (KOUIDRI : sans année, 121)على مستوى المعيشة 

نامج تباعد الوالدات خاصة بعد تحويله من وزارة ، قلت وتيرة نشاط بر1988 دفي الفترة ما بع

الشؤون االجتماعية إلى وزارة الصحة، بحيث لم تسند هذه المهام إلى أي جهة في الوزارة في الفترة 

 MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA) 1994و  1989الممتدة مابين 

REFORME HOSPITALIERE: op.cit, 2002, 34).  



تعرض هذا البرنامج إلى اضطراب في تموين موانع الحمل و ذلك إثر تقلص ميزانية الدولة كما 

في حين، كان عدد النساء في سن . التي شهدتها كل القطاعات خالل السنوات األولى من التسعينيات

اإلنجاب في تزايد مستمر مما أدى إلى ارتفاع الطلب على موانع الحمل، بينما بقيت الميزانية 

  .مخصصة القتنائها على حالها أو أقل من ذلكال

األزمة االقتصادية،  كما شكل تفضيل استعمال الحبوب عائقا أمام تطبيق برنامج تباعد الوالدات بصفة منتظمة خالل

  . (SARI : 1994, 239)بحيث لو كان الميل نحو اللولب الرحمي لما مست األزمة موانع الحمل 

مستوى المعيشة الذي اضطر  حظ تزايدا في استعمال موانع الحمل، ربما لتدنيو رغم هذا االضطراب، فلقد لو

  . األزواج إلى تنظيم نسلهم

، 1992و في نفس الصدد، يشير المسح الجزائري حول صحة األم و الطفل، الذي أجري في سنة 

 MINISTERE DE LA SANTE DE LA)وسائل حديثة % 43منها % 51إلى نسبة استعمال قدرت ـب

POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE et al: op.cit, 1994, 214).  

قدر أكثر، حيث  كما لوحظ انخفاض وفيات األطفال األقل من سنة عند اللواتي باعدن بين والداتهن بسنتين و 

  .(Idem: 35) ‰80، بينما تضاعف المعدل عند اللواتي باعدن بأقل من سنتين ليبلغ ‰41ـب

حول نشاط الصحة اإلنجابية و التنظيم العائلي  1997قرير لوزارة الصحة و السكان لعام و لقد أفاد ت

من المستعمالت يقتنين موانع الحمل من القطاع العمومي % 75في النواحي الصحية، أن 

(MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION : 1997, 22) .  

اكتساب عدد كبير من النساء، بحيث وصل عدد  مما يبين مدى نجاح مراكز التنظيم العائلي في

  .(Idem :  23)فحص  1.881.446إلى  1996الفحوص  سنة 

من % 57، فمن نتائجه أن 2002نفس الوتيرة يؤكدها المسح الجزائري حول صحة العائلة لعام 

ة يستعملن الطرق الحديث% 51,2النساء المتزوجات في سن اإلنجاب يطبقن تباعد الوالدات، منها 

 MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION)لجأن إلى الطرق التقليدية % 5,2بينما 

ET DE LA REFORME HOSPITALIERE et al : op.cit, 2004, 123).  

جلبنها % 20,3منهن اقتنين موانع الحمل من الصيدليات، بينما سوى % 68و الشيء المدهش أن 

يثبت عدم االنتظام في تموين هذه المراكز و ، مما (Idem : 128)من مراكز حماية األمومة و الطفولة 

في تقرير وزارة الصحة  دتتنافى هذه النتائج مع ما ور و قد. خوف النساء من عودة انقطاعها من السوق

، حيث أحصت سوى المترددات على المراكز التابعة لها، بينما اعتمد المسح على عينة 1997لعام 

   .ممثلة لألسر الجزائرية



كما ورد أيضا في نتائج المسح، قلة وفيات األطفال األقل من سنة عند المباعدات بين والداتهن 

و  مقارنة مع اللواتي باعدن بأقل من سنتين  ‰  31,1بسنتين و ثالثة سنوات و التي بلغ معدلها 

  .(Idem : 41) ‰ 51,2الذي قدر  بـ

كذا  العائلي من حيث استقطابه لعدد كبير من النساء و إلى جانب التقدم البارز الذي حققه برنامج التنظيم

تحسين صحة األطفال من خالل التقليل من وفياتهم و تحسين صحة األم من خالل المباعدة بين 

الوالدات أزيد من سنتين، إال أن لهذا البرنامج سلبيات يجب أخذها بعين االعتبار لضمان إقبال أكبر 

  :و خدمات فعالة، منها

عية الخاصة باللولب الرحمي باعتباره أقل كلفة و صالح لمدة أطول من الحبوب، قلة التو .1

  سنوات، 5و  2مابين 

قلة المراكز في الوسط الريفي، نظرا لتوسع حجم سكان البلديات و بالتالي، مقياس مركز  .2

  لكل بلدية، ال يعتبر كافيا،

  ل، يعيق المواظبة على استخدامها،االضطراب الذي عرفه القطاع في التموين بالوسائل المانعة للحم .3

  . قلة الوسائل المقترحة لحد اآلن، بحيث غالبا ما نجد سوى الحبوب و اللولب الرحمي .4
 

مثل هذا السلوك اإلنجابي الحالي للنساء المتمثل في محاولة التحكم أكثر في عدد أطفالهن       و 

ة بعدد األطفال، عن طريق المباعدة بين بالتالي في حجم العائلة و التقرب أكثر من رغبتهن المتعلق

والداتهن، ماهو إال نتيجة التحوالت االجتماعية، الثقافية و االقتصادية التي طرأت على المجتمع 

الجزائري بأكمله و على المرأة على وجه الخصوص، بنيلها حظ أوفر في التعليم، بكل مستوياته، 

فضال عن نمط المعيشة الذي تغير بفعل كل هذه  كذا اقتحامها عالم الشغل في ميادين عدة و هذا

العوامل، إال أنه الزال مستوى الخصوبة مرتفعا خاصة في بعض المناطق الريفية نظرا لوجود 

بعض الذهنيات الراسخة المحبذة لخلفة الذكور و لعدد أكبر من األطفال و التي هي نابعة عن التنشئة 

تسم بها مجتمعنا من حيث انتمائه الثقافي، الديني، االجتماعية و التقاليد و األعراف التي ي

ترى، ماهو مدى تأثير هذه العوامل على السلوك اإلنجابي؟ ذلك ما سنتناوله من . الخ...االجتماعي
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  :العائلة في اإلسالم .1
  

  :تكوين العائلة-1-1
  

خلية الوسيطة بين الفرد و الجماعة أين يترعرع الرجل        ال"إلى العائلة على أنها  مينظر اإلسال

" كما تمثل الوسط الطبيعي الذي يتم فيه النمو الجسدي، النفسي و العاطفي للطفل...المجتمع و يتحقق

(AROUA : 1998, 83) كذلك تعتبر . الفقر و يطلق عليها البعض تسمية األسرة ألن العائلة في نظرهم يحمل معنى

فيها سكنه و  ة األولى في بناء الحياة االجتماعية، و هي مستقر اإلنسان و مصدر أنسه و راحته، واللبن" 

 ).                 109، 1999: الصديق" (طمأنينته

تشكل الخلية األساسية لبناء المجتمع، و هي الوسط الطبيعي و الشرعي لتحقيق غرائز "وهي أيضا 

جتماعية و ذلك مثل بقاء النوع، تحقيق الغاية من الوجود اإلنسان و دوافعه الطبيعية و اال

  " االجتماعي، تحقيق العواطف و االنفعاالت، مثل عواطف األبوة و األمومة و األخوة

 ).226، 1977: الباقي عبد(

الناس يأيها : " و تحقيق بناء هذه العائلة يكون عن طريق الزواج، وفي هذا الصدد يقول اهللا تعالى

اهللا الذي نساء و اتقوا  الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجاال كثيرا و اتقوا ربكم

و من آياته أن  : "و يقول أيضا). 1سورة النساء، اآلية " (تساءلون به و األرحام إن اهللا كان عليكم رقيبا

ي ذلك آليات لقوم خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة إن ف

  ). 21سورة الروم، اآلية " (يتفكرون

على نقاء حفاظا  و لقد جعل اإلسالم الزواج أساس العائلة، فالغاية منه هو استمرار و بقاء النوع البشري، و

النوع، ال يعترف بأي عالقة أخرى غير العالقة الزوجية، التي تشكل اإلطار القانوني و الشرعي 

ضرورة اجتماعية البد منها، فهو أمر دعا إليه الدين اإلسالمي و حث عليه و "إذ يعد الزواج . لةالعائ الوحيد لبناء

). 23، 1975: مدكور" (و الهدف منه تحصين الفروج و تحصيل العفة مع تحقيق النسلأكد أمره 

هو  باإلضافة إلى إلزامية قيام الزواج في إطار شرعي، أي عالقة يقبلها الدين، فإن الغاية منه

اهللا عليه و و العفة للرجل و المرأة، و جاء في الجامع الصحيح للبخاري عن الرسول صلى  نالتحصي

: كحالة" (أحصن للفرج من استطاع منكم الباءة فليتزوج ألنه أغض للبصر و: "سلم أنه قال في هذا الشأن

1985 ،41.(  

تعانة بالصوم و الصبر، فورد عن و من لم يستطع تحقيق ذلك، فالبديل الوحيد عن الزواج، هو االس

النكاح من سنتي فمن ال يعمل بسنتي فليس " السنن إلبن ماجه أن النبي صلى اهللا عليه و سلم قال 



مني و تزوجوا فإني مكاثر بكم األمم، و من كان ذا طول فلينكح و من لم يجد فعليه بالصيام فإن 

  ).42مرجع سابق، : كحالة" (الصوم له وجاء

التي تقوم عليها العالقة الزوجية، ترفع من قيمة النسل و تحفظ نقاء الساللة، و أكثر من فالشرعية  

و تجنبا الرتكاب المعاصي و الفواحش، و ضع اإلسالم . ذلك فهي تؤكد عفة و طهارة الزوجين

نظام الزواج تحت إطار شرعي فريد يتقيد به الرجل و المرأة، بحيث فطر اهللا تعالى عباده، تودد 

جل و المرأة لبعضهما البعض و حبب لهما ذلك بحكم الطبيعة و الغريزة، فوضع نظام الزواج الر

  . كإطار لحماية هذا االنجذاب

و إلى جانب حثه على ضرورة الزواج لمن أراد تحقيق العفة و صيانة النفس من الوقوع في 

ا جعله نصف الدين، األخطاء و المعاصي، فلقد شجع أيضا الزواج المبكر، لمن استطاع ذلك، كم

إذا تزوج العبد فقد استكمل "فعن أنس رضي اهللا عنه، عن النبي صلى اهللا عليه و سلم أنه قال 

، و هو بذلك يؤكد مكانة المسلم )42، 2000: المكي" (نصف الدين، فليتق اهللا في النصف الثاني

  .المتزوج عند اهللا أوال

ينتجهم الحياة، كونها المنجبة و المربية لألطفال الذي كما يقوم الزواج على االختيار األمثل لشريكة 

لذلك شدد . بدورها من أوليائها هذا الزواج، و عن طريقها ينتقل إليهم كل اإلرث المعنوي و المادي الذي تلقته هي

اهللا الزواج بها، فعن أبي هريرة عن رسول اهللا صلى  اإلسالم على األوصاف التي يجب أن تتحلى بها المرأة المراد

: كحالة" (فاظفر بذات الدين تربت يداكلدينها  ألربع، لمالها و لحسبها و لجمالها و ةتنكح المرأ: :"عليه و سلم أنه قال

الجمال، كلها صفات زائلة، باستطاعة  ، أي أن الصفات المتمثلة في المال و الحسب و)276مرجع سابق، 

  .الدين، الذي بفضله تبنى العائلة على أساس متينالمسلم االستغناء عنها، بينما األصل و الباقي هو 

من تزوجها  من تزوج امرأة لعزها لم يزده اهللا إال ذال و: "و كما جاء عن أنس عن النبي صلى اهللا عليه و سلم أنه قال

لمالها لم يزده اهللا إال فقرا، و من تزوجها لحسبها لم يزده اهللا إال ذال و من تزوج امرأة لم يرد بها 

  "يغض بصره و يحصن فرجه أو يصل رحمه بارك اهللا له فيها و بارك لها فيهإال 

  ).277: نفس المرجع(

فالغاية من الزواج إذن، هو إشباع الغريزة في إطار شرعي و ترك المعاصي و في الوقت نفسه 

لذلك يرى اإلسالم ضرورة قصوى في اختيار الزوجة الصالحة و الكفىء، فعن . إنجاب األطفال

أنكحوا  تخيروا لنطفكم، فانكحوا األكفاء، و:"رضي اهللا عنها أن الرسول صلى اهللا عليه و سلم قال عائشة

  ).58مرجع سابق، : المكي" (إليهم



السلوك،  بحيث يهتم اإلسالم بالدين و الخلق و. و ذلك، لقيمة الميراث األخالقي الذي تنقله األم ألطفالها

زواج و تكوين العائلة قوية األساس، سليمة البناء، طيبة باعتبارها الضمانات الصحيحة لنجاح ال

  ).35مرجع سابق، : الصديق(الثمار 

فاإلسالم حريص على بناء عائلة سليمة القواعد، تعتمد في بنائها بداية على حسن اختيار الزوجة، 

جه و ذلك باعتبارها الضمان لنقاء النسل و نوعيته و ثانيا على قيام الزوجين بدوريهما على أكمل و

  .بهدف استمرار وجود العائلة

  :أدوار الزوجين-1-2

مثل الذي عليهن  و لهن:" لقد خلق اهللا سبحانه و تعالى الرجل و المرأة، و فضل الواحد على اآلخر بقوله تعالى

قوامون على النساء الرجال :" و أيضا). 228سورة البقرة، اآلية " (بالمعروف، و للرجال عليهن درجة

  ). 34سورة النساء، اآلية " (اهللا بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهمبما فضل 

 ةالدفاع باإلضاف و ما فضل اهللا به الرجال على النساء أمور كثيرة منها القوة و القدرة على الكسب و الحماية و

  ).111: نفس المرجع(إلى أن تجربته أوسع بحكم تفاعله مع البيئة و المجتمع 

فالرجل يوفر . اهللا تعالى خلق المرأة من الرجل و فضله عليها و قسم األدوار حسب الجنسمما يؤكد أن 

. السهر على تربيتهم الحماية و القوت و على المرأة مساعدته بقيامها بتدبير شؤون بيتها، و بإنجابها لألطفال و

  .      في مجتمعاتنا اإلسالميةفحتى طبيعة جسمها تهيؤها للقيام بتلك األدوار و هي تعتبر من أرقى األدوار 

على أن المرأة و الرجل يختلفان اختالفا أساسيا مناديا بعدم تربية الجنسين " جون جاك روسو"يؤكد 

تربية واحدة ألن تركيب الرجل و المرأة يختلف الواحد عن اآلخر سواء كانت من الوجهة 

  ).147مرجع سابق، : حالةك(الفيزيولوجية أو النفسية، فلكل منهما طبع و مزاج خاص به 

اهللا تتأثر  المساواة بين الرجل و المرأة أمام"نفس المجال تطرق إليه الدكتور أحمد عروة، بحيث يرى أن 

على المزاج النفسي و  باختالفاتهما البيولوجية و أن هذه األخيرة تنعكس على الخصائص المرفولوجية و كذا

المرأة من وجهة نظره،  فيعتبر الرجل و. (AROUA : op.cit, 55)" العاطفي ثم على الوظائف االجتماعية

متساويين أمام اهللا من حيث العدل و اإلنصاف و لكن ينفرد كل واحد منهما عن اآلخر بالدور الذي 

  .يقوم به في المجتمع حسب ما هيأته له الطبيعة

زاء األخروي، دونما أي تساوي الرجال و النساء أمام التكليف الشرعي و الج"لقد أقر اإلسالم مبدأ 

فاستجاب لهم ربهم أني :" في اآليتين التاليتين د، مثل ما ور)85، 2000: بلتاجي" (فارق بينهما في ذلك

من  و:" و أيضا)   195سورة آل عمران، اآلية ..." (ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض

سورة " (فأولئك يدخلون الجنة و ال يظلمون نقيرايعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى و هو مؤمن 

  ). 124النساء، اآلية 



رعيته،  الرجل راع في أهله و مسئول عن:"أيضا في حديث لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ءكما جا

المسئول عن عائلته،  فالرجل هو). صحيح البخاري" (و المرأة راعية في بيت زوجها و مسئولة عن رعيتها

فدورها منحصر في بينما المرأة أو الزوجة . يحميها و يحافظ عليها و هو الذي يوفر لها القوتهو الذي 

مطالب زوجها بالدرجة  بيتها، فتتولى تربية النشىء و ينصب كل اهتمامها نحو كيفية تلبية مطالب عائلتها و

  .األولى

تعاون و يثبت ذلك في قول اهللا فالعالقة الموجودة بين الزوجين هي أوال عالقة تكامل و ثانيا عالقة 

فكل واحد منهما مهيأ منذ ). 228سورة البقرة، اآلية ..." (و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف:" تعالى

نشأته إلتقان تلك األدوار و ملزم بذلك إلثبات كفاءته و جدارته حتى يعترف به داخل الوسط 

  .لتأدية دوره كما ينبغياالجتماعي الذي يعيش فيه و يقبل كعضو كامل غير منقوص 

نفسها حين  إلى جانب ذلك، يرى اإلسالم أنه من واجب الزوجة طاعة زوجها و عليها أن تحفظ بيته و ماله و تصون

جلب القوت و بحمايتها و  بينما من واجبات الزوج نحوها، توفير العيش الكريم، بالكد خارج البيت و. غيابه

رسول كما قال . إلى كسوتها و لو كانت ذات مال ةباإلضاف. إبعادها عن كل أذى يمكن أن تتعرض له

  ).   أبو داوود رواه أبو مسلم و" (و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف:"اهللا صلى اهللا عليه و سلم

فيفرض على الزوج مثال واجب تلبية كافة احتياجات زوجته و أطفاله، بغض النظر عن وضعية "

" سعيدة لزوج وحده االستجابة و إرضاء كل احتياجاتها من أجل حياة سليمة ويعود إلى ا. زوجته المالية

(TOUALBI : 1984, 33). 

االقتصادية نحو كل  العالقة الموجودة بين الوعي بالمسؤولية المعنوية و"في هذا الصدد، أن " جولييت منس"و ترى 

نسي للنساء قد وطدت بنية مراقبة نساء القرابة و مبادىء الشرف العائلي التي تتوقف على النقاء الج

  .(MINCES : 1980, 19)" رجال القرابة على النساء

تنشئة خاصة المتمثلة في تربية و  او من حقوق الزوجة على زوجها، مشاورتها في األمور المتعلقة بمصيرهم

 قال اهللا بحيث عبضرورة مشاورتها حول مدة اإلرضافاألمر يتأكد . األطفال باعتبارهما شريكين

مما ).  233سورة البقرة، اآلية ( "أراد فصاال فعن تراض منهما و تشاور فال جناح عليهمافإن :"تعالى

  .  األسرة يبرهن على أنهما شريكين بأتم معنى الكلمة، فباالتفاق بينهما يتم التسيير األمثل لشؤون العائلة أو

ا تمضي جل وقتها في خدمتهم، إال و بالرغم من أن تربية األطفال من اختصاص الزوجة و ذلك ألنه

أن للزوج دوره في التربية، يؤكده له اإلسالم، بواسطة تشجيعه على مشاركة زوجته في االعتناء 

و ذلك . باألطفال و حتى بالبيت بهدف التخفيف عنها من عبىء المسؤولية، و الشعور بمعاناتها اليومية

. ن أن تكون التربية أيضا من اختصاصهما معاألن اإلنجاب مسألة تخص الزوجين، فمن الطبيعي إذ

  .فالنشئ الصالح متوقف على مدى نجاح العالقة الزوجية



  أهمية اإلنجاب في اإلسالم-2

  :مكانة الطفل 2-1
  

لقد رأينا أن اإلسالم وضع نظام الزواج كاإلطار الشرعي و الوحيد الذي يقوم عليه بناء العائلة، بحيث 

لمرأة، بدافع الغريزة و الفطرة، برابطة الزواج، و بالطبع ال يعترف إال قيد العالقة بين الرجل و ا

  .باألطفال التي تنتجها هذه العالقة

دوريهما، لذلك أولى اهتماما بالغا بالصفة التي يجب أن يتحلى بها كل من الرجل و المرأة، لكي يؤديا 

كما يلقى على . االتفاق جو يسوده االنسجام و بحكم ما هيأته الطبيعة لهما، في سبيل إنجاب أبناء و تربيتهم في

فهم عبارة عن عجين قابل للتشكل . نقل المبادىء و غرس األخالق الطيبة في نفوس أطفالهم اعاتقيهم

كل مولود :" إلى أي صورة يريدها اآلباء، بحيث جاء في حديث لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم أن 

: الصديق) (رواه البخاري عن أبي هريرة" (ينصرانه أو يمجسانه يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو

  ).185مرجع سابق، 

األولياء، إما أن  و كما يعتبر األطفال نعمة من عند اهللا يرزقها لمن يشاء من عباده، و هم أمانة في عنق اآلباء و

بتنشئتها في وسط يتسم تصان بالتربية الرشيدة و الصالحة و إعدادها الطيب للحياة و إما أن يفرط فيها 

تلك النعمة يمنها اهللا على عباده، فاعتبر اهللا تعالى األطفال و المال من نعم الدنيا، بحيث يقول . بالفساد

فاإلنسان مع رغبته في حياة "، )46سورة الكهف، اآلية " (المال و البنون زينة الحياة الدنيا:" تعالى 

عن طريق أوالده و حفدته، و لذا كان األبناء أمنية األنبياء أطول يدرك أنه ال محالة ميت و لكنه يبقى 

  ).184: نفس المرجع" (و المرسلين و دعوة المؤمنين

للزواج، التكاثر و هذا فضال عن األهداف األخرى  ةفلقد جعل اهللا تعالى الغاية القصوى و األساسي

قوع في المنكر، ألنها أنبل رسالة المتمثلة في التحصن و التعفف و االبتعاد عن ارتكاب المعاصي و الو

  .يؤديها األولياء في الحياة، فحبب اهللا إليهم الذرية و رغبهم فيها

علم  صدقة جارية، أو: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث:" فورد في حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

فحتى بعد وفاة المرء ). 186 :نفس المرجع) (ةرواه البخاري عن أبي هرير" (ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

  .يصيبه أجر دعاء أبنائه الصالحين الذين تلقوا التربية الحسنة من أوليائهم

  .كل هذه العوامل تجعل من اإلنجاب أمرا مرغوبا فيه و يعطي معنى الرتباط الزوجين و معنى للحياة

ياد الولد، بينما كانت الخيبة الزدياد البنت ففي الجاهلية، كانت من عادات العرب التبرك و الفرح الزد

التي كانت تدس في التراب بمجرد قدومها إلى الحياة، ورعا و خوفا من العار الذي يمكن أن تلحقه 

. فجاء اإلسالم وأبطل تلك العادة الشنيعة و منحها الحق في الحياة. بعائلتها أو عشيرتها عند الشباب



و خير أسوة . ن في األجر و الثواب، بما فضل بعضهما على بعضكما جعل الرجل و المرأة متساويي

النبي للمسلمين هو نبينا الكريم، الذي رزق بالبنات و البنين، إال أن البنين توفوا وهم صغارا، فلم يرى 

في الحفاظ على  صلى اهللا عليه و سلم حرجا في ذلك بل كان دوما يوصي بالنساء خيرا سواء في المعاملة أو

  .حقوقهن

العائلة و فلقد احتل الولد في اإلسالم مرتبة خاصة و ذلك باعتباره حامل اسم العائلة، فمن خالله يتحقق امتداد اسم 

إضافة إلى ذلك، يعتبر الولد الحامي لقبيلته أو عشيرته، فينصب الوالد في تربيته . استمرار ساللة األب

مفخرة إذا ما أتقن ذلك بالنسبة لجميع أفراد العائلة  و تلقينه آداب الدفاع و الذود عن عائلته و هو بمثابة

  .   أو العشيرة

يعتمد إلى جانب مهمة الحماية الموكلة إليه، بموجب التربية التي وجهت له، فإنه يشكل الركيزة التي 

و . راحتهم يسهرون على عليها اآلباء عند الكبر، بدافع رابطة الدم التي تجعل األبناء يراعون و يعتنون بأوليائهم و

يعتبر ضمانا للمستقبل بما أن  يستمر االعتقاد بأن عدد كبير من األبناء يمثل عامل نفوذ و"أنه " جولييت مينس"تؤكد 

البنين هم ملزمين برعاية أوليائهم المتقدمين في السن و أخواتهم اللواتي لم يتزوجن، أو المطلقات أو 

  .(MINCES : op.cit, 20)" األرامل

اء حقوق على أطفالهم، من طاعة و احترام، و رعاية عند الكبر، فاألطفال أيضا عليهم كما لألولي

العراء،  حقوقا، فعلى اآلباء االعتناء بهم في أكلهم، مشربهم و كسوتهم و الكد في العمل لتجنيبهم الجوع و

الدين الحنيف، و  إلى تعليمهم و تلقينهم االعتماد على النفس مستقبال و كذا غرس فيهم تعاليم ةباإلضاف

  .ذلك بسندهم حتى يبلغوا سن الشباب و يبلغوا اإلدراك الكافي ألمور دينهم و دنياهم

المولود و الوالدات يرضعن أوالدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة و على :" فيقول اهللا تعالى

رضي اهللا عنه، عن  ي هريرةو أيضا عن أب). 233سورة البقرة، اآلية " (له رزقهن و كسوتهن بالمعروف

و يزوجه إذا أدرك، و يعلمه ، حق الولد على والده، أن يحسن اسمه:" النبي صلى اهللا عليه و سلم أنه قال

  ). 80، مرجع سابق: المكي) (رواه الديلمي" (الصالة"و في رواية أخرى " الكتاب

ك، مع تفضيل نصيب الرجل و كما فصل اإلسالم في مسألة اإلرث، بحيث مكن كل من الجنسين في ذل

سورة النساء، اآلية ..." (يوصيكم اهللا في أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين:"على المرأة، فيقول اهللا تعالى

و قد جاء اإلسالم بمبدأ مفاضلة الرجل على المرأة، ليس من باب التمييز بينهما و إنما من باب ). 11

ارهما داخل العائلة، بحيث أن الرجل مطالب باإلنفاق على العدل بينهما، نظرا لما يستدعيه اختالف أدو

عائلته، مما يستوجب أن يكون نصيبه أكبر من نصيب المرأة في حين أن هذه األخيرة ليست ملزمة 

  .بإنفاق شيء من مالها إن أرادت أن تدخره



يد أنه بالبنات خيرا حيث جاء في حديثه الذي رواه الحميدي عن أبي سع) ص(فلقد أوصى الرسول 

من كان له ثالث بنات أو ثالث أخوات، أو بنتان أو أختان، فأحسن صحبتهن و صبر عليهن، و :" قال

البنات بالذكر، حيث أمر ) ص(فلقد خص الرسول ). 53، 1989: علوان" (اتقى اهللا فيهن دخل الجنة

  .اآلباء برعايتهن و حسن التصرف معهن للفوز بالجنة

ساووا بين أوالدكم في العطية، فلو :" ساواة في العطاء بين أبنائهم، حيث قالو كما آثر األولياء على الم

  ).53: نفس المرجع" (كنت مفضال أحدا لفضلت النساء

. و هذه األحاديث تنفي تماما ظاهرة تحبيذ الذكر التي تعرفها مجتمعاتنا اإلسالمية و قبل ذلك الجاهلية

جاب الذكور دون اإلناث و ذلك لفهمهم الخاطىء قوامة فاتخذ الكثيرون ذريعة عامل اإلرث لتفضيل إن

. فراح البعض منهم يفرط في اإلنجاب ليحصل على أكبر عدد ممكن من الذكور. الرجل على المرأة

  .فهذه الخلفية، لم يسعى وراءها اإلسالم أبدا
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اب بكثرة و شجع أمة المسلمين على فلقد جعل اإلسالم من مقاصد الزواج أو النكاح التناسل و اإلنج

و اهللا جعل لكم من أنفسكم أزواجا، و جعل لكم من : "ذلك، بحيث قال اهللا تعالى في هذا الصدد

  ).72سورة النحل، اآلية ..." (أزواجكم بنين و حفدة، ورزقكم من الطيبات

ين خاصة أخيارها و لقد حبذ اإلسالم كثرة العيال، لما في ذلك من فائدة على تعزيز أمة المسلم

: فعن معقل بن يسار قال. الصالحين، بحيث لم يكن يرى جدوى للزواج الذي ال يتحقق فيه اإلنجاب

إني أصبت امرأة ذات حسب و منصب إال أنها ال : جاء إلى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال

تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر : فقالأأتزوجها فنهاه، ثم أتاه الثانية، فنهاه، ثم أتاه الثالثة فنهاه،  دتل

  ).277مرجع سابق، : كحالة" (بكم

و هنا نتيقن من أن اإلسالم يشجع الزواج الذي يتم فيه تحقيق الغرض األساسي و األول المتمثل في 

إنجاب األطفال، كما يحبذ و يرغب في اإلكثار منهم، حيث جاء في حديث لرسول اهللا صلى اهللا عليه و 

فالذرية ). 184مرجع سابق، : الصديق" (، فإني مباه بكم األمم يوم القيامةاناكحوا تناسلوا تكثروت: "سلم

الصالحة هي التي تنال رضا و مفاخرة الرسول صلى اهللا عليه و سلم بين الشعوب، فبواسطتها تتحقق 

  .و حث عليهااستمرارية وجود اإلنسان على وجه األرض، فاإلكثار من األطفال ميزة أكدها اإلسالم 

و لكن، ال يحمل اإلسالم المسلم فوق طاقته، إذا ما لم يستطع توفير معيشة محترمة لعائلته، بحيث جاء 

" جهد البالء كثرة العيال مع قلة الشيء: "في حديث لرسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

كثيف من ، و معناه أن هناك مشقة لألولياء، ضعيفي الدخل، في الت)243، 1980:الشرباصي(



و هنا يتجلى مدى وعي اإلسالم بعدم قدرة األولياء الفقراء على تحمل مسؤولية عدد كبير من . اإلنجاب

  .األطفال

كما أنه حث على التوالد في إطار منظم يحفظ صحة األم و الطفل، حيث قال رسول اهللا صلى اهللا 

لغيل يدرك الفارس فيعثره من فوق ال تقتلوا أوالدكم سرا، فإن ا: "عليه و سلم في هذا الصدد مايلي

، و تفسيره هو أن حمل الزوجة و هي الزالت ترضع، يمثل خطرا )243: نفس المرجع" (فرسه

على صحة الرضيع، علما بأن مدة الرضاعة المحبذة هي حولين كاملين، فيتعرض المولود السابق 

م لإلجهاد بسبب عجزها عن للهزال أو قلة الوزن و المولود الالحق للضعف و أيضا قد تتعرض األ

الرسول صلى اهللا عليه و تلبية مطالب الرضيع من جهة و مطالب الجنين من جهة أخرى، و عليه فإن 

ذلك بتجنب الحمل خالل فترة الرضاعة،  سلم حث باإلنجاب داخل إطار معين يضمن سالمة األم و الطفل و

إلى الموت في  إلى المرض أو تعرضه كي ال تضطر األم إلى فطم رضيعها في وقت مبكر و بالتالي

ذلك، لم يرى اإلسالم مانعا في امتناع األم عن و إلى جانب . بعض األحيان من سوء التغذية و قلة الرعاية

إن أردتم أن تسترضعوا أوالدكم فال جناح عليكم إذا  و:" إرضاع أطفالها، حيث جاء في قول اهللا تعالى

  ).233سورة البقرة، اآلية " (هللا و اعلموا أن اهللا بما تعملون بصيربالمعروف و اتقوا ا مسلمتم ما آتيت

و لقد أكد اإلسالم بذلك، ضرورة المباعدة بين الوالدات عن طريق تحديده لمدة الرضاعة، بحيث 

و من جانب آخر، لم . كان يدرك أن خالل هذه الفترة ينقطع الطمث عن المرأة، فيستحيل حملها

سيلة العزل، دون المبالغة فيها، ألنه ال يشجع الزواج الذي ال ينتج عنه يرى مانعا في استعمال و

  .األطفال

عهد كنا نعزل على :"فلقد جاء في كتب الحديث الصحيحة أن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال

ا ينهى عنه كان شيئ رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم، فبلغ ذلك رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فلم ينهنا، و لو

مما يؤكد تسامح الدين الحنيف مع مثل هذه العادات كونها ). 247:انفس المرجع" (لنهانا عنه القرآن

في إطار سليم، يضمن خاصة  بال تعود بالضرر على الزوجين و إنما تحافظ على استمرار اإلنجا

   .للزوجة القدرة على إنجاب نوعية رفيعة من النسل من خالل الحفاظ على صحتها

نستخلص إذن أن اإلسالم حريص على تنشئة أطفال صالحين و سالمين بالرغم من تفضيل كثرتهم  

من خالل العناية بصحة األم، و حريص أيضا على بناء عائلة سليمة القواعد، تعتمد أوال في تكوينها 

 وراهما على أكمل وجه والزوجة، باعتبارها الضمان لنقاء النسل و ثانيا على قيام الزوجين بأدعلى حسن اختيار 

و لن يتحقق ذلك إال في إطار تهيئة الظروف المناسبة للمرأة، . ذلك بهدف استمرار وجود العائلة

بإثبات حقوقها التي منحها اإلسالم لها، السيما التي تتعلق بالمعاملة الطيبة التي أوصى بها الرسول 

  .صلى اهللا عليه و سلم
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لقد عانت المرأة منذ عهود قديمة من ظلم و استبداد الرجل لها، بحيث كانت صورتها مشوهة منذ 

  .البدء، إثر تحميلها ذنب هبوطهما هي و سيدنا آدم من الجنة

و توالت الرؤى و المعامالت بخصوصها، حيث ورد عند اليهود مثال أن باستطاعة األب بيع ابنته قبل 

مثل هذا السلوك يظهر المكانة الدنيئة . (AROUA : op.cit, 36) ، ألجل سد حاجة عائلته الماديةبلوغها

التي كانت تحظى بها المرأة لدى أهل الكتاب، فالبنات كن عبارة عن تجارة مربحة، يضحى بهن عند 

ين كانوا هناك أمثلة كثيرة عبر التاريخ أين كان يضحى بها و أشهرها عند الفراعنة الذ. الضرورة

أمثلة أخرى مألت كتب التاريخ . يقدموا الفتاة الحسناء و العذراء قربانا لنهر النيل تخوفا من الفيضانات

، الذي يحكم المجتمع « Manon »في شأن المرأة و خصت تقريبا كل الشعوب، فجاء في قانون 

ن عن الطريق الصحيح، و أن المرأة  منبع العار، فهي باستطاعتها أن تغير اتجاه المجنو:" الهندي، أن

يجب على المرأة الصالحة أن تخدم سيدها كما لو أنه إله و أن ال تسبب له أبدا أية . تخضع العاقل لها

 « Pressant »و في الصين كتب . )(Idem: 38..." هموم مهما كانت و لو كان مجردا من أي أخالق

يذهبن في يوم من األيام عند هن و رؤيتهن البنات ماهن إال عبىء، ألن هناك مشقة في تربيت:" يقول

  ).(Idem: 38" زواجهن، ليعملن في بيت أزواجهن ألجل عائلة أخرى

و هو يخاطب سكان " بول"أما عند المسيحيين في القرون األولى، ورد في بعض مقوالت الراهب 

« Corinthe » زعيم رجل و الرجل يجب أن تعلموا أن المسيح هو زعيم كل :" باليونان القديمة أنه قال

لكن المرأة  لم يخلق الرجل من المرأة بل خلقت المرأة من الرجل، لم يخلق الرجل ألجل المرأة، و...المرأة

أنه يجب على كل امرأة الخجل لمجرد  « Clément d’Alexandre »قال أيضا ". خلقت ألجل الرجل

بطبيعة المرأة الرضوخ للرجل ألن  :"كما قال القديس توماس. (Idem: 43) "التفكير في أنها امرأة

  ).(Idem: 43..." الرجل يتميز عنها بوفرة التمييز العقلي

حتى في  يتمثل لنا جليا أن المرأة كانت محور المجتمعات القديمة المختلفة سواء في كتاباتهم أو في رواياتهم و

غم من وجود في القديم، و ظلت لقرون عديدة على هذا المنوال بالر. تصرفاتهم و سلوكاتهم اليومية

  .بعض المجتمعات التي كان يسودها النظام األموي، تميزت بحكم النساء

في الحقيقة، كان هذا النوع من األنظمة قليل الوجود و لكنه خلف آثارا عبر التاريخ مثل مملكة زنوبيا 

ض القبائل و حتى في يومنا هذا الزالت متداولة عند بع. و مملكة سبأ و أخرى في عهد الرومان

  .البدائية باألمازون



النظم األبوية،  بالرغم من فعالية بعض هذه األنظمة في ذلك الوقت، إال أنها لم تكن لتدوم مثل العهود األبوية و

  .   تزول بزوال الحاكم تفهي غالبا ما كان

اوة الطبيعة، فكانت أما عند القبائل العرب في الجاهلية، الذين كانوا يتميزوا بالشدة و القساوة، ربما لقس

وجبت بعض  تعتبر المرأة لديهم فرد مسلوب اإلرادة، ال يتصرف ال بنفسه و ال بأمواله و الحتى بممتلكاته، و لو

أما . لتسيير تجارتهااالستثناءات مثل سيدتنا خديجة التي كانت توكل الرسول صلى اهللا عليه و سلم عنها 

طاعة الرجل أو السيد،  ت يعشن مع بعضهن البعض في خدمة وباقي النساء، فكن سبايا أو جواري أو زوجا

بحيث كان القبائل العرب يكرهون خلفة البنات ألنهن يجلبن العار و غير نافعات في الحروب ليس 

أو إثر الغزوات على القبائل كخلفة الذكور التي تكسب األولياء و القبيلة سواعد ضرورية للدفاع عن القبيلة 

  .القبيلة ككل ي يعد الذكر، الحامي لشرف و عرض العائلة واألخرى، و بالتال

لوسي "من ثم يتضح لنا أن المرأة آنذاك لم تكن إال لتنجب و تخدم الرجل، و كتبت في هذا الصدد 

عندما يحين الوضع، كانت المرأة تحفر حفرة في الرمل ثم تضع نفسها فوقها لتخلص :" أنه" بروفوست

إذا كانت بنتا كانت . ولدا، محارب و فارس القبيلة المستقبلي، احتفظ به نفسها من المولود، إذا كان

كانت تعتبر البنات، في مجتمع يعاني من قلة الشيء بصفة . تترك في الحفرة أو تخنق تحت الرمل

مستمرة و أين تمثل الحرب و الغزوات وسيلة للعيش، كأفواه غير نافعة و التي من الالزم عدم التكفل 

نفهم من هذا، أن القبائل العرب كانت تعتمد في عيشها و كسب قوتها . (PRUVOST : 2002, 44) "بها

على الحروب و الغزوات، ذلك ألن الطبيعة كانت قاسية و لم يكن ثمة مصدر رزق لهؤالء البدو في 

قبائل الصحراء القاحلة، فكانوا يعتمدون على الغنائم التي كانت تغتنم من القوافل و من غزواتهم على ال

فكانت الغنائم عبارة عن مؤن، ألبسة و دراهم باإلضافة إلى السبايا و العبيد، فمن الطبيعي أن . األخرى

تكون المرأة وسط هذا النمط للعيش ليست لديهم كالرجل، فتربيتها ال تعود بفائدة على عائلتها كونها 

ضف إلى ذلك أنها ال تساهم في  ستكون لعائلة أخرى تخدمها و تلد أطفاال يحملون اسم تلك العائلة،

توفير الحماية لهم أو حتى في جلب المال و الغنائم، و كل هذه الدوافع ساهمت في التقليل من شأنها، 

  .فأصبحت حياتها مهددة بالموت مباشرة بعد والدتها
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كذا في  ، العادات و الطقوس، وظهور اإلسالم أجرى تغييرات جذرية في المجتمع الجاهلي من حيث االعتقادات

. اجتماعيةالعالقات بين األفراد، فأعطى لكل فرد سواء كان إمرأة أم رجل، مكانته التي تليق به و قيمة 

دور مستقل عن الرجل و  و بفضل نوره عتقت المرأة من طغيان و استعباد الرجل لها و أصبح لديها كيان و

  . بمعيته



يش أوال بعدما كانت في الجاهلية تدس في التراب حين والدتها خوفا فصار لها الحق األساسي في الع

من العار الذي يمكن أن يلحق عائلتها و عشيرتها، حيث أبطلت عادة وأد البنات بمجرد نزول اآلية 

، و أيضا لحرمان والدها )9- 8سورة التكوير، اآليتين " (و إذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت: "الكريمة

ي يمكن أن يعزز مكانته و بالتالي يحمي قبيلته من الغزوات التي يمكن أن تتعرض لها و من الولد الذ

كذا إثبات قوتها و هيمنتها على القبائل األخرى و هذا فضال عن الحق الرئيسي الثاني الذي منحه 

أن اإلسالم للمرأة، هو حقها في أن ترث و أن تتصرف في استثمار أموالها و كما لها الحق أيضا في 

و يعدان هذين األمرين بمثابة ثورة في . توكل هذا النشاط إلى زوجها أو أخيها أو شخص قريب منها

فاإلسالم منح للمرأة مكانة لم تكن . ذلك الوقت نظرا للعادات و األعراف و االعتقادات السائدة آنذاك

  .  بلغتها من قبل، خاصة حقها في الحياة

اهللا، إني  ليا رسو:" ى رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال فلقد روي، أنه جاء قيس بن عاصم إل

، مرجع سابق: بلتاجي" (ثمان بنات لي في الجاهلية فأمره أن يقدم على كل واحدة منهن بدنة ينحرها تكفيراوأدت 

في حين أنه في رواية أخرى العدد المصرح به هو اثني عشرة بنتا، تخيلوا تضاعف هذا العدد ). 81

  .أد كل رب عائلة بناتهإذا ما و

إلى أنه سمح لها بأن تتصرف في أموالها و أمالكها كيفما شاءت و منع الرجل األخذ من  ةباإلضاف

الحرية "ويرى فضيلة الشيخ سيدي بلحسن النجار في مسألة المرأة، أن لديها . مالها و ضمه إلى أمالكه

اء و الوصية و الوكالة و التجارة مستقلة في كسبها و مالها، فلها الملك و البيع و الشرالمطلقة في التصرف في 

لعقد الزوجية على مالها بحيث سائر عقود المعرضات من غير إشراف لزوجها عليها و ال تأثير  موردها و

، 1992: الحداد..." (ال تكون بحال مكفولة لتصرفات زوجها المالية و لها الهبة و الصدقة و سائر التبرعات المعتدلة

115 .(  

حتى في اإلرث، صار لديها نصيب ترثه بعدما كان ذلك حكرا على الرجال، وأكثر من ذلك كانت 

  ).30: نفس المرجع(تعتبر هي نفسها ميراث الرجل من أخيه مثلها مثل األمالك 

حظ يوصيكم اهللا في أوالدكم للذكر مثل :" فاإلسالم وضع حدا الحتكار الرجل للميراث في قوله تعالى 

ترى جولييت  ، فأتى بحقوق كثيرة، حررت من قيود المرأة و رد اعتبارها، و)11سورة النساء، اآلية ( "األنثيين

أصبح للمرأة الحق في اإلرث و في أن تكون لديها أمالك، دون اللجوء إلى :" مينس في ذلك أنه

كما . صرو أكثر من ذلك، أصبح لديها الحق في الوصاية على األطفال الق. وساطة الولي أو الزوج

سمح لها ممارسة التجارة أو أن يكون لديها مهنة و أيضا صار لديها الحق في المتابعة القضائية دون 

  .(MINCES : op.cit, 15-16)" إذن الزوج



فاستطاع أن يغير . جاء اإلسالم بتغيير جذري في المجتمع الجاهلي، الذي كان يتصف بالشدة و الخشونة

  .سماحته في الوقت نفسه ع األصعدة، مما يبين مدى قوته ومن كيان هذا المجتمع على جمي

السنة، مع العلم أنه  ما ورد في القرآن و نالحظ في مجتمعاتنا اإلسالمية حاضرا، أن التعامل مع المرأة على غير

كما ذكرنا سابقا أن اإلسالم سمح للمرأة من نيل حقوقها على أكمل وجه و لم يسمح بمذلتها طالما 

جدر ما يقال أنه بالرغم من التغيير الذي أحدثه الدين الحنيف و التجاوب الذي لقيه من قبل فاأل. كرمها

العرب، و ذلك بالطبع بعد عناء و صبر و إظهار القوة، فمع ذلك بقيت بعض الذهنيات المتوارثة و 

" بوحديبة" يرى. المسماة باألعراف و التي تنقص و تقلل من شأن و مكانة المرأة في المجتمع اإلسالمي

أن هناك كالعادة في دنيا الناس فرقا بين ما تنادي به المثل العليا السماوية أو البشرية و بين واقع 

فعال في رأيه بالنسبة لمعاملة المرأة في المجتمعات العربية  ثممارسة بني آدم لتلك المثل و هذا ما حد

  ).     162، 1987: الذاودي(اإلسالمية 

المتمثل في اإلكثار  فرق بين ما أقره اإلسالم بخصوص السلوك اإلنجابي الواجب ممارسته و فهل فعال هناك ثمة

من األطفال و إعطاء لألم الحق في المباعدة بين والداتها للحفاظ على صحتها و صحة حملها و كذا 

خالل  فهمه من لفي مجتمعاتنا اليوم؟ ذلك ما سنحاو هحقها في االمتناع عن اإلرضاع و بين ما نعرف

  .الفصل المخصص لواقع السلوك اإلنجابي في الجزائر
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السلوك اإلنجابي في المجتمع 
  الجزائـــري

  

  



  :أهمية العائلة في المجتمع التقليدي.1

يعيش تعتبر العائلة بمثابة نظام، يستمد معاييره و قيمه و من ثم نمط عيشه من الوسط االجتماعي الذي 

ذلك بدافع روابط الدم و  دونها داخله، وكما يعد األفراد هم المسيرين لهذا النظام عن طريق األدوار التي يؤ. فيه

فهذه الروابط هي الدافع الحقيقي و األقوى لتعايش األفراد مع بعضهم البعض . العاطفة التي تخصهم

  .ضمن هذه العائلة

مجموعة من األشخاص تربطهم عالقة الدم و يعيشون تحت "و في هذا الصدد، تعرف العائلة على أنها 

  .(CASTELLAN : 1982, 122)" سقف واحد

فالحاجة إلى االجتماع تدفعها إذن روابط الدم و العاطفة، إلى جانب دافع الفطرة التي غرسها اهللا في 

و كل فرد مطالب بتأدية دور معين ضمن هذه العائلة، و أي خلل يطرأ على وظائف العائلة . اإلنسان

من و تالحم أفرادها مع بعضهم أو على أدوار األفراد، يعيق السير العادي لها عن طريق إضعاف تضا

و / الفردي(تحليل النشاط الجمعي، يتوقف حتما على التمييز بين مستويين :" البعض، و بالتالي

" هذين النمطين يشترطان و يصنعان األفراد، و حتما طرق التصرف يوميا). الجمعي

(KOTZAMANIS : 1994, N°6, 5).  

ة أو ما يسمى بالعائلة الكبيرة باحتوائها على عدة أجيال من آباء، تتميز العائلة التقليدية الجزائرية الممتد

بعضه أبناء، أحفاد و كذا األعمام و العمات المتزوجين منهم و غير المتزوجين، الكل يتعايش مع 

االبن األكبر،  فيترأس هؤالء، الجد أو. البعض، تحت سقف واحد، مأكل واحد، و تربطهم صلة الدم و القرابة

الخاصة بمصير العائلة و كان كل فرد ضمن هذه األخيرة يقوم بدوره  تينفرد بأخذ القرارا الذي كان

التعاون مع بعضهم حيث كانت تربطهم صفة . الحتمي، فكل حسب جنسه و سنه و ترتيبه في العائلة

ود ذلك ألجل ضمان استمرار وج البعض، كذا التآزر و التضامن على الصعيدين االجتماعي و االقتصادي و

  .العائلة

و . البربرالخلية االجتماعية األولى عند " ، وهم بربر بالمغرب، بكونها "زمور"تعتبر العائلة لدى قبيلة 

ذلك بالتمثيل داخل المجالس  تشكل بمفردها شخصية قانونية كاملة، بحيث تتمتع بصفة خاصة، بالقانون السياسي، و

دنيا القدرة الكاملة على الحصول و ممارسة شتى المحلية من طرف رئيسها، و من جهة أخرى لديها م

أنواع الحقوق الشخصية و تحمل كل الواجبات التضامنية الضرورية نحو الوحدات االجتماعية األخرى 

  .(MARCY : 1949, 1)" من نفس النموذج

من تفاعل هؤالء مع  و مما يدعم لدينا فكرة أن العائلة التقليدية كانت عبارة عن نظام يستمد قوته و سلطته من أفراده

بعضهم البعض ومع المجتمع، فلم تنحصر تلك األدوار داخل العائلة فحسب، بل تعدت ذلك إلى 

و هذا النوع من . ، التي تبث في قضايا و أحوال األفراد و تتخذ قراراتها بناءا على ذلك"الجماعة"



و بالطبع كانت عضوية . لمدنيةاألنظمة تميزت به القبائل األمازيغية بدال عن المحاكم القضائية ا

كانوا يشكلون الجماعة تعود إلى رؤساء العائالت المشهود لهم بالشرف، األمانة، العلم و الدين، هم فقط 

التوارق، فينظر في أمور  بينما في باقي أنحاء الوطن، باستثناء قبائل جرجرة، سكان وادي ميزاب و". الجماعة"

  .يسهاالعائلة من طرف رب العائلة أو رئ

و قد اختلفت نماذج العائلة باختالف المجتمعات، و نمط عيشهم و طبيعة المناخ الذي كانت تعيش فيه، 

بحيث أن الطبيعة القاسية كانت تفرض نوعا معينا من العائلة الذي يميل إلى اجتماع و التحام أفرادها 

  .مع بعضهم البعض للتغلب على الظروف القاسية المحتمة عليهم

، كان نوعا من التغلب عليها، بحيث "الجماعة"إلى نوع معين من السلطة التشريعية كنظام  و اللجوء

، فالعائالت الفقيرة مثال، كان "الجماعة"توكل كل أمور العائلة في شتى المجاالت إلى رأي و قرار 

  . يحمي بقاءها، هذا النوع من األنظمة و ذلك بالضمان لها معونة العائالت األخرى

يء بالنسبة للعائالت المزارعة، بحيث يملي عليها نمط عيشها كثرة اإلنجاب خاصة منهم نفس الش

لم يقتصر هذا النوع من العائالت على الجزائر . الذكور و ذلك لكسب السواعد الكافية لخدمة األرض

  . فحسب بل شمل كل المجموعات اإلنسانية على وجه األرض

، كان عدد أفراد العائلة لديهم قليال جدا، و ذلك لحماية الميراث إال أن في فرنسا مثال، عند اإلقطاعيين

بعضا من النواحي الجنوبية الغربية و الكتلة "الذي هو من حق االبن األكبر دون منازع، بحيث أن 

باإلضافة إلى بعض بلدان أوروبا، كانت تتميز بالعائلة األصلية، أين كانت  (massif central)الوسيطية 

بزوجته عندما يتزوج هذا األخير، كان يأتي . األمالك من جيل إلى جيل، لوريث واحد تنتقل أغلب

وريثة للذهاب معه  للعيش في البيت العائلي، بينما اإلخوة و األخوات كان يستوجب عليهم البحث عن وريث أو

باء و زوج فكنا أمام زوجين، زوج اآل. أو معها، أو أن يظلوا عزابا ألجل البقاء تحت السقف العائلي

  .(DEROUET : 1996, N°25, 15)" الوريث

كما يتجلى من خالل األمثلة الخاصة بأنواع العائلة في القرون السابقة و المجتمعات األخرى، أن 

للزواج أهمية قصوى و ضرورة حتمية لالعتراف بالعائلة كونه أساس بنائها، بحيث يلعب دورا فعاال 

  . ن طريق المصاهرة و من ثم تدعيم و تعزيز العائلةفي تقوية الروابط بين العائالت ع
و يعتبر زواج األقارب خير دليل على ذلك ألنه يقوي من روابط الدم و القرابة و يعد أساس التماسك  

في العائلة التقليدية، و كما يوسع من حجم هذه األخيرة، فتصير الروابط متينة بفعل عالقة الدم و 

اإلصرار على التماسك و الوحدة التي تسكن كل فرد منها، "فـ. لبعضالعواطف التي تربط بعضهم ا

و تشير . يدعمه اإلحساس باالنتماء إلى كائن جماعي الذي يقتسم معه كل شيء، السيما الخزي

  .(ADEL : 1998, N°4, 61)" العصبية إلى العالقة غير المنقطعة التي تربط كل فرد بمجموعته



" بين الزوجين اللذين يخضعان لواجبات متبادلة بهدف إنشاء عائلة و بالتالي يحقق الزواج شراكة"

(BENMELHA : 1993, 48)  . ليس هناك تناقض " و تلك الشراكة يؤكدها بوتفنوشنت حيث كتب

تماسك : اجتماعي بين الرجل و المرأة بل هناك شراكة و تكامل مبلورة حول القيم األساسية للعائلة

  " ، قبول، تطبيق و تدعيم القيم السلفية للعائلةعائلي، هيبة و شرف العائلة

 (BOUTEFNOUCHENT:1980, 71).  

العائلة و كما يهدف زواج األقارب إلى توسيع رقعة أو دائرة األمالك بضمان عدم خروجها من إطار 

 . قاءلالرت فالسلطة العائلية، تستوجب استراتيجيات للزواج و. الكبيرة و إلى تقوية التحالف بين العائالت

و إذن تستمد العائلة الكبيرة أو الممتدة التقليدية نفوذها من تحبيذها و تشجيعها لزواج األقارب، فتكسب 

سواعد جديدة تساهم في تنمية أمالكها، فاألخت المتزوجة بالقريب، ال تطالب بأمالكها    و ال يسمح 

المسير الوحيد العائلة أو كبيرها و يبقى رب . لها بذلك، مما يضمن عدم تقسيم أو تشتيت تلك الثروة

توزيعها على كل األفراد  للعائلة و المنظم لها، الذي من واجباته الحفاظ على وحدتها و تماسكها بإمالء األدوار و

فالذكور أوال ثم تأتي اإلناث و لو كانت من بينهن األم مربية . حسب الجنس و الترتيب في العائلة

  . األجيال و منجبة الذكور

ظل تلك العائلة تستمد بقاءها من خالل إنجاب الذكور الذين سيتولون بدورهم مهمة المحافظة على و ت

  .قيمها و معاييرها و خاصة استمرار هذا النمط من العيش

  :اإلنجاب في العائلة التقليدية .1

 يعتبر اإلنجاب من أرقى و أسمى وظائف المرأة على وجه األرض، كل الديانات و المجتمعات تعترف

  .لها بذلك و تقدس هذه الوظيفة قداسة اآللهة في العصور القديمة

، على إنجاب ثالثة أطفال على األقل "أوجست"بحيث أنها كانت تجبر، خالل عهد اإلمبراطور 

(BENSADON : 1999,  28) . مما يؤكد لدينا فكرة أن ال وجود للمرأة دون تأديتها ألهم وظيفة أو

ففي تلك العصور، كان العقم مقتصرا فقط على . ألجلها أال وهي األمومة باألحرى للوظيفة التي خلقت

  .النساء، بحيث لم نجد أو لم نقرأ بعد عن المكانة التي كانت توليها تلك الشعوب للرجل العقيم

ونفس التصورات كانت موجودة لدى العائلة الجزائرية التقليدية، من حيث بلوغ مقاصد الزواج المتمثلة 

  .ب بكثرة و على وجه الخصوص إنجاب الذكورفي اإلنجا

األطفال الذكور بوجه  فمن الناحية العددية، تتسم هذه العائلة باالكتظاظ، مما يوضح لنا جليا تفضيل النسل الكثير و

فإذا أرادت النساء االستقرار في زواجهن و االحتفاظ بأزواجهن، عليهن باإلنجاب، فهذا األخير . خاص

تعتبر الوالدة، :"كما يوضح ذلك الدكتور محفوظ بوسبسي متحدثا عن دور المرأة . ىيعد وظيفتهن األول

و . (ZERDOUMI : 1982, 211)" الحضانة و الرضاعة من أنبل الوظائف األولية و األساسية للمرأة



إن مشكل واجبها كامرأة هو قدرتها على استمرار ضمان و إثبات أنوثتها بواسطة :" يواصل أيضا 

  .(Idem : 212)" و ذلك ألجل الحفاظ على مكانتها االجتماعيةاألمومة 

نفسها كائنا كامال بأتم معنى الكلمة إال إذا أصبحت أما و في كثير من األحيان لعدد  رفالمرأة ال تعتب

كبير من األطفال، و الذكور خاصة، ألن ذلك يثبت و جودها و أنوثتها، أي دورها األساسي الذي 

المنجبة لإلناث تهمش من طرف أفراد العائلة ابتدءا من الزوج لتصبح مجرد خادمة بينما . خلقت ألجله

 . ال قيمة لها

كلما ازداد فتماسك و استمرار العالقة الزوجية مرتبط ارتباطا وثيقا بالخصوبة، كلما تحققت هذه األخيرة 

ألن هذه األخيرة ال تعني  ال، وبينما إذا حصل العكس فتصبح مهددة بالزو. التحام الزوجين و استقرت عالقتهما

البث في أمورهم، فإن الزوجين فقط بل أفراد العائلة كلهم و باألخص كبار العائلة الذين توكل إليهم مهمة 

ال العدول عنه، بل عليه  قرار االنفصال أو تزويج االبن من اختصاصهم، ليس له الحق في مناقشته و

و الشيء . لسارية في العائلة و التي تطبق على جميع األفرادباالمتثال ألوامرهم و الخضوع للقوانين ا

بممارسة اختياره الحر (إذا كان الفرد هو فعال الذي ينجب : " نفسه، عندما يتعلق األمر باإلنجاب، بحيث

انتمائه لمجموعات اجتماعية . اجتماعياالوقت  ، فإنه حقيقي أن فعله هو أيضا محدد في نفس)في حدوده البيولوجية

يئا ما معرفة، تستوجب في الوقت نفسه نظرة معينة للعالم و طريقة العيش، أي منطق اجتماعي معين، الذي ش

الضغط  أي المراقبة االجتماعية و(يفرض نفسه بطريقة غير مباشرة عن طريق القيم و المقاييس االجتماعية 

  .(KOTZAMANIS : op.cit, 6))" االجتماعي

د الكبير من األفراد ميزة العائلة التقليدية أو الممتدة، التي تخضع إلى و يعتبر النمط األبوي و العد

النمط الذي يمليه المجتمع، فيهمه استمراره و بقاؤه عن طريق دور الزوجة المتمثل في اإلنجاب بحيث 

يمارس المجتمع بصفة عامة و العائلة على وجه الخصوص ضغوطه ألجل نسخ نفس النمط عن 

 .طفال و باألخص الذكورطريق اإلكثار من األ

بالتالي امتدادا  ندرك من خالل ذلك، أهمية اإلنجاب في المجتمع ككل و في العائلة التي تعد خلية هذا المجتمع، و

فتعيش الزوجة على أمل . لمقومات بقائه و ضمان استدامة مقاييسه و قيمه بتعاقب األزمنة و األجيال

مباشرة بعد الزواج لتضمن بذلك صحتها التناسلية و األهم تحقيق رغبة العائلة، و التي هي رغبتها 

عضويتها الدائمة أو على األقل أن تبقى بينهم أطول مدة ممكنة، فتستعملها كوسيلة للوصول إلى 

اإلنتاجية عن طريق األمومة ألجل تهدي المرأة جسدها و قدرتها :" االعتراف االجتماعي لها، بحيث أنها

  .(BOURQUIA : 1996, 18)"  اعيالحصول على اعتراف اجتم

لهم من يعد اإلكثار من األطفال استراتيجية األولياء ضد ما يمكن أن يخفيه الزمن "و من جهة أخرى،ً  

  .(Idem : 122)" متاعب و عجز، فيستثمروا في عدد كبير منهم عساهم مضاعفة حظوظهم في هذا االستثمار



على العائلة، بحيث يعول عليه أن يكون رافع شأنها و  فلوالدة الصبي وقع كبير على حياة الزوجين و

بينما ينتظر منه أباه أن يكون سندا عند الشيخوخة و أن . مفخرتها بالتربية الجيدة التي سيلقاها منها

إلى جانب توريثه الشجاعة و مكارم األخالق و الهيبة، و يقول . يكون خير ساعد له في كسب القوت

كافي المهارة ألجل سحب كل توقع األب فيما يخص ابنه، هو أن يكون "  :في هذا الصدد بوتفنوشنت

األب، و أن يكون السند عند الشيخوخة و طرف  خيوط الحياة و األعمال، أن يكون الذراع األيمن المعترف من

  .(BOUTEFNOUCHENT : op.cit, 78)" الضامن لدوام العائلة

ع عاتقها على األم خاصة عندما يتعلق األمر بالطفل كل هذه اآلمال المعولة على المولود الصبي يق

الواقع الثقافي أعطى للمرأة اليقين بأن في أحشائها مصدر حياة الجماعة لهذه العائلة، :" البكر، ألن 

لذلك تعتبر والدة الطفل األول حدث رئيسي، أكثر أهمية من بناء . التي يعتبر نسلها معلقا بحبل سري

  .(ZERDOUMI : op.cit, 65-66)" الحياة الزوجية

المسئولة عن جنس  في حين أن البنت ال تحظى بنفس االستقبال ألنها غير مرغوب فيها، فتصبح األم المتهمة و

خذل أمها آلمال زوجها في إنجاب  المولود، المكلفة بتربية ابنتها تربية جيدة تمحي بها ذنب قدومها إلى الحياة و

عندما تلد المرأة بنتا، ليست هناك في القرية ال زغاريد و ال :" أنه  ففي منطقة القبائل نجد. الصبيان

يحتفالن بهما لكن مع فاألب ال يدفع أي مستحقات للجماعة لكن يومي السابع و الثامن . طلقات نارية

مما يؤكد لدينا المكانة . (HANOTEAU, LETOURNEUX : 1893, 211)" اقتصار وجبة الطعام على العائلة

  .ت تحتلها المرأة في العائلة التقليديةالتي كان

  :مكانة المرأة  .3

  :في العائلة التقليدية 1ـ3

يتميز الفرد في العائلة التقليدية باحتالله مكانة خاصة و ذلك حسب الدور الذي يقوم به، كما تعد هذه 

المرأة تعد  و بما أن. األدوار متجانسة و مكملة لبعضها البعض ألجل الحفاظ على وحدة و كيان العائلة

فردا من أفراد هذه العائلة، فهي مطالبة منذ الصغر بإتقان دوري الزوجة و األم، فهي الوظيفة الوحيدة 

  .التي يعترف بها المجتمع و العائلة على وجه الخصوص

الهوية بالنسبة  ليس هناك اعتراف بالجميل و:" فيرى عادل فوزي من خالل بحثه حول النساء و الزواج أنه  

رأة خارج إطار الزواج و األمومة، باستطاعتها أن تأمل في االندماج داخل جماعة الزوج عن للم

حتى المجتمع و من ثم العائلة ال يعترفان لها إال بدورها . (ADEL : 1995, 66)" طريق األطفال

  .األساسي المتمثل في اإلنجاب

ذهان لدرجة أن المرأة نفسها ال كل محيطها يوحي لها بذلك، و يجتهد لترسيخ هذا االعتقاد في األ

تتصور نفسها دون أطفال لمعرفتها الجيدة بما سيصيبها من وراء عقمها أو إنجابها لإلناث فقط، من 



مكانتها من خصوبتها، كلما أنجبت أطفاال، و خصوصا الذكور، كلما ارتفع . الزواج عليها أو تطليقها

يتحقق دور المرأة المتمثل في أم الذكور عن " : شأنها و تعززت و ضعيتها بين ذويها و عشيرتها

كلما كانت الساللة األبوية . طريق الزواج ألنها تعتبر الوظيفة الوحيدة و الحقيقية المقيمة اجتماعيا

  .  (MESSACI : 1995, 246)" المنجبة خصبة كلما قل هاجس الطالق

ا النمط الذي يميز بين تربية البنات و كما تعتبر األم الحارس على تربية األطفال، فهي تحافظ على هذ

عن طريق نقل اإلرث المادي أو "عن سابقاتها، بحيث  هو تربية الذكور، و ذلك عن طريق ما ورثت

الثقافي و االجتماعي، تحافظ هذه السلطة على عدم المساواة االجتماعية و الثقافية داخل العائلة التي 

 .(SEGALEN : 1981, 271)"  تسهر على استمرارها

فيقوم دورها أساسا على إعداد ابنتها على تحمل مسؤولية البيت من خالل تعليمها و تهيئتها للقيام  

حسن من والدتها عند عائلة زوجها من تحمل أعباء البيت و كذا  هباألعمال المنزلية، ثم إتقان ما تعلمت

عائلتها شرفا  ديزي مطالبهم، و هو ماالتصرف مع زوجها و عائلتها الجديدة بتكريس حياتها إلرضائهم و تلبية 

الرجل الذي يعلن رجولته و فهي كما كتب بوتفنوشنت، أنها رمزا لالحتشام و الكتمان مقارنة مع . و عزا

  . (BOUTEFNOUCHENT: op.cit,70)يعد رمزا للشرف ولعزة النفس والهيبة 

هو عليه، بإعداد البنت كيفما  انطالقا من هذه األوصاف، تسعى األم جاهدة إلى إبقاء الوضع على ما

تريدها العائلة أوال و المجتمع ثانيا، ذلك ألن األطفال كالعجين، باستطاعتنا تشكيلهم كما نريد لهم أن 

  .يكونوا

تستقبل البنت عند والدتها بصفة مغايرة مقارنة مع والدة الولد، فتقل حفاوة االستقبال، إذ ال يسمح 

قلوب أوليائها و عائلتها، فإن سبق لألم إنجاب الذكور، ستتجنب  بقدومها زغاريد و ال فرحة تثير

غضب زوجها و عائلته و إن كانت كل خلفتها إناث، سوف تلقى سخطه و غضبه و ربما كان ذلك 

  . سببا في تطليقها أو الزواج عليها

ليست هناك ثمة فائدة  و و يشكل ذلك منطلقا للتفرقة بين الذكور و اإلناث، حيث تعامل البنت على أنها عبىء ثقيل

من اإلنفاق عليها و في الوقت نفسه يحاطوا األبناء بكل العناية و الحب و بتهيئة كل وسائل النضج و 

  .النجاح لهم

فالتنشئة االجتماعية التي تتبعها العائلة في تربية األطفال هي التي تجعل البنت كائنا ناقصا، غير 

كسب بينما تشجع الولد على . ى يد المساعدة و معونة الغيرمسئول، يشك في قدراته، يحتاج دوما إل

القائم على إتمام مشوار  صفات الرجولة التي تجعله في المستقبل رجال مكتمل األوصاف، ألنه تربية الرجال و

فالمطلوب و . كبار العائلة و الذين سبقوهم، باإلبقاء على هيبتها و نفوذها بين عشيرتها و ذويها



و أخذ مسؤولية عائلة بأكملها و التكفل بها من كل النواحي و كذا إثبات كفاءته و المنتظر منه ه

  .استعداده للقيام بهذه المهمة

تلك هي دوافع أفراد العائلة و خاصة الوالدين في صب كل اهتمامهم في تربية الولد تربية خاصة 

ق و سلوك مجتمع الرجال الهدف منها هو الوصول إلى التطبع بأخال. تتميز عن تلك الموجهة للبنت

  .بينما البنت عليها اتخاذ سيرة والدتها و اللواتي سبقنها من الجدات

و لكي تبقى األم تحافظ على مركزها ضمن عائلتها، تصب انشغالها في تربية ابنتها تربية جيدة تفخر 

  . بها عائلتها

التي تحدد نجاحها أو فشلها في أهم تعد نشأة البنت، في العائلة التقليدية، محورية و أساسية ألنها هي 

أدوارها أال و هي الزوجة ثم األم، و بذلك تعمل على تسهيل عملية انتقال ملكيتها الفكرية المتمثلة في 

  . المهارة و آداب السلوك إلى ابنتها و يتطلب ذلك كثيرا من الصبر و الشدة و الحزم

يساهموا في  أفراد العائلة الكبيرة الذين كانوا يشاركوا و لم تقتصر تلك المهمة على األم فحسب، بل تعدت إلى كل

بالفعل، في العائلة التقليدية، ليست األم الوحيدة في التكفل بالطفل بل كل أفراد العائلة " تلقين البنت 

  .  (KHODJA : 1985, 40)" الممتدة من عمات و جدات يتدخلن في تربيته

تعني كل أعضاء المجموعة، الذين ينقلون قيم التضامن تربية األطفال "...و كما كتبت أيضا أن 

الجمعي، الشعور بالشرف، الخوف من رأي اآلخرين، بقدر القيم الضرورية للحفاظ على التماسك 

على فيعود التكفل بتربية األطفال و البنت . (Idem : 55)"القبلي و العائلي، أي األشكال الجماعية لإلنتاج

المعايير السائدة داخل   ثم إلى العائلة، لكي تضمن عدم خروجها عن نطاق القيم ووجه الخصوص، إلى األم أوال

عبر والوسط التقليدي يسهل من هذه المهمة عن طريق التلقين    و التعليم . العائلة و في المجتمع

ينية و من ثم د ألجل جعلها قادرة منذ الصغر على األشغال المنزلية، إعطائها ثقافة"...مراحل نضج البنت و ذلك 

األم في سن مبكرة،  الزوجة و" منصبي"مما يجعلها مستعدة لتقليد . (ZERDOUMI : op.cit, 186)..." تكوين أخالقي

بالنسبة إليها لكونها معرضة إلى  و ذلك يعد صعبا. بحيث لم تكن تتجاوز سن الثانية عشرة في المناطق الريفية

مها و عائلتها لكونهم مطالبون بإعدادها و تكوينها في وقت تحمل المسؤولية مبكرا، و أيضا بالنسبة أل

وجيز، متيقنين بأنها سوف تمضي غالبية حياتها في خدمة عائلة أخرى، و لكن البد من أن تشرفهم 

  .بالتربية التي حصلت عليها

ها من تعتبر البنت، أينما وجدت، خاضعة لسلطة أبيها، أخيها و زوجها و حتى اللواتي لديهن أقدمية علي

حيث السن و المركز مثل األم، الحماة، و هي تعيش معظم حياتها من أجل إرضاء هؤالء و لن يكون 

لها الحق في بث سلطتها إال عندما تكبر في السن و تصبح عجوزا أو حين تصبح حماة، حينها تتحرر 

دما كانت مهمتها التنفيذ، فبع. أبنائهانوعا ما عن سلطة الغير، خاصة في المسائل المتعلقة ببيتها و بزواج 



خبرة كبيرة  اكتسبتها في تسيير شؤون البيت و  و يأتي هذا بعد عناء و صبر و. ترتقي إلى إصدار األوامر

إنجاب األطفال الذكور على وجه الخصوص، كيفية التعامل مع أفراد العائلة و غيرهم، و قبل كل هذا، بعد 

  .مكانة هامة داخل العائلة و الشيء الذي يؤهلها إلى احتالل مرتبة مميزة

إضافة إلى أدوارها المتعلقة بخدمة الزوج و عائلته و تربية األطفال، فإن لها دورا اقتصاديا ال  

يستهان به، بحيث تساعد في جلب بعض المال مساهمة منها في اقتناء لوازم البيت بواسطة حياكة 

هذه و بالرغم من كل . إلخ...كه و الخضر البرانيس و الزرابي، صنع أواني الفخار، زرع بعض الفوا

حتى من  المهارات و قوة اإلرادة و خاصة الشعور بالمسؤولية، إال أنها تعتبر قاصرا من طرف الرجال و

إذ ليس لها الحق في الحصول على إرثها في معظم األحيان، و إن حصلت عليه ال . طرف النساء

خوفا فتحرم النساء من حقوقها . في الميراث هو الرجل تتصرف فيه كيفما تشاء، فالوحيد الذي له الحق

  .إنمائها من تشتت األمالك و وقوعها في أيدي غريبة عن العائلة لم يكن لها الفضل في جمعها و ال

معايير العائلة  فقيم و. و هذا بالرغم من أن اإلسالم مكنها من اإلرث بعدما كانت مسلوبة الحقوق في الجاهلية

تستمد قوتها و استمرارها من خالل األعراف و التقاليد السائدة آنذاك و التي ال تسمح  التقليدية كانت

بتوريث المرأة متذرعة بعدم قدرتها على تحمل المسؤولية و إصرارها على تكليفها فقط بالواجبات 

ها في  التي تجيدها و التي نشأت عليها، فهي تتجاهل أدنى حقوقها التي منحها لها اإلسالم، السيما حق

منجبة  و يعترف لها سوى بكونها زوجة و خادمة و مطيعة و رفيقة و أم و مربية و. اختيار شريك حياتها

  .الذكور

باألحرى إنجاب الذكور  يعتبر دور األم متفق عليه عبر كل األزمنة و في كل مكان، بحيث ينحصر في اإلنجاب أو

لة و المحافظين على عزها و شرفها ليس كالبنات لدى العائلة التقليدية، باعتبارهم حاملي إسم العائ

  .اللواتي يجلبن العار و المذلة ألهلهن إذا لم تحسن تربيتهن

  :العوامل التاريخية المؤثرة في تغيير بنية العائلة التقليدية 2ـ3

طرأت على المجتمع الجزائري تغيرات كبرى على جميع األصعدة و في مختلف البنيات االجتماعية، 

ادية، الثقافية و السياسية انطالقا من الغزو الفرنسي للجزائر إلى غاية االستقالل و الشروع في االقتص

سياسة التنمية الوطنية و تشييد البالد، فاألحداث التي مر بها المجتمع كان لها تأثيرا كبيرا على القيم و 

  .ة التقليديةالمبادئ األساسية التي كانت تسود المجتمع التقليدي أو باألحرى العائل

طرد قام المستعمر منذ أن وطأت أقدامه هذه األرض، على تنفيذ رسومه في التوسع و االستيطان بعملية 

المناطق الريفية  السكان و االستيالء على ممتلكاتهم و أراضيهم الخصبة، مجبرين بذلك هؤالء إلى اللجوء إلى

لى العمل في مزارع المعمرين ذات مردود ضعيف ال يسد حاجياتهم، فاضطر بعض أفرادها إ

بعدما كانوا من طبقة المالك و البعض هاجر إلى المدن للعمل في مصانع المعمرين و " خماسين"كـ



آخرين، بعدما يئسوا من العثور على العمل في الداخل، هاجروا إلى الخارج بحثا عن وسيلة للعيش أو 

  .هربا من اضطهاد أو مطاردة المستعمر لهم

العائالت عاملين  ن من خالل سياستهم االستيطانية مقاصدهم و توقعاتهم في تشتيت و تفكيك األسر وبلغ الفرنسيو

، بحيث أدركوا أن الوسيلة الوحيدة التي تمكنهم من الشعب الجزائري و من "فرق تسد"باستراتيجية 

تبطين ارتباطا شديدا الجزائريين مرو ألن . أرضه، هو ضرب الخلية األساسية للمجتمع المتمثلة في العائلة

طردهم منها، متعمدا ذلك الفعل بهدف إفقادهم  باألرض، عمل المستعمر على اغتصاب و سلب أراضيهم و

  .و من ثم تشتيت شملهم، مما سمح بداية انفصال األبناء و الخروج عن سلطة العائلة) األرض(معلمهم 

نيدا كبيرا لغرض المشاركة فيهما إلى في حين، عرف الجزائريون خالل فترتي الحربين العالميتين تج

جانب المستعمرين، فكان يأمل الشعب الجزائري من وراء تجنيد أبنائه خاصة في الحرب العالمية 

الثانية، الحصول على حريته بعد وعد المحتلين إياه بمنحه االستقالل مباشرة بعد االنتصار في الحرب، 

لمجبرين على التجنيد ذهبوا ليحاربوا بجنب جنود و على إثر ذلك، اآلالف من المتطوعين و من ا

االستعمار إلى فرنسا، مخلفين وراءهم ذويهم و قراهم، فوجدوا أنفسهم مضطرين إلى االعتماد و 

االتكال على أنفسهم بعدما كانوا خاضعين لسلوك و تصرفات تمليها عليهم الجماعة، صاروا متفتحين 

لدان التي انتقلوا إليها، مقارنة مع الثقافة التي كانت تبثها فرنسا أكثر على الثقافات التي وجدوها في الب

في الوطن و التي لم تلقى نفس األثر في نفوس األهالي ربما كان ذلك شكال من أشكال المقاومة ضد 

  .االستعمار و عدم الرضوخ له

بحيث اضطر بعض  ساهمت هذه األحداث التاريخية كلها بقدر كبير في تغيير بنية العائلة التقليدية،

أفرادها األكثر شدة و صالبة إلى البحث عن العمل خارج اإلطار المألوف لديهم، و من ثم التخلي عن 

عائالتهم و تركها دون السواعد المعول عليها اقتصاديا، أين كل فرد فيها مكلف بتأدية دور معين ألجل 

ائلة تسير وفق نمط جديد و معطيات السير الحسن للنظام العائلي، فاختل هذا النظام و أصبحت الع

جديدة، إثر تناقص عدد أفرادها الذين يشكلون ركيزتها المستقبلية، و أعيد توزيع األدوار تدريجيا و 

  .بصفة مؤقتة ألجل سد الفراغ الذي تركه الغائبون و محاولة القيام بأدوارهم

الشيء المهم في  السعي وراء كسب القوت، وأخذ المسنين مكان الغائبين أو باألحرى حاول هؤالء ملئ مكانهم ب

ذلك هو خروج النساء من بيوتهن لتحقيق نفس الغرض، بعدما كن ماكثات بالبيت يساهمن في تحسين 

الوضع االقتصادي للعائلة بالقيام باألعمال اليدوية التي تذر بالربح و لو كان يسيرا، و كما اضطرت 

دمات و البعض اآلخر صار يتعامل مع الرجال ألجل بيع بعضهن إلى العمل في بيوت المستعمرين كخا

  .إنتاجه اليدوي



أن بالرغم من ظهور وضعية جديدة مكنت المرأة من إبراز قدراتها خارج مجال بيتها و أوالدها، إال 

على مستوى  مجتمع الرجال لم يتقبل بوادر الوضع الجديد الذي بدأ يتداخل و مهامهم على مستوى العائلة و

ع، و لكن نظرا الزدراء الحالة االقتصادية و االجتماعية للعائلة، احتمل هؤالء، رغما عنهم، المجتم

تصميم و إصرار المرأة على ضرورة المشاركة في كسب العيش، علما بأن البداية في ذلك كانت 

ش اضطرارية ليست عفوية، لكن مرور العائلة و المجتمع بفترات عصيبة مثل التشرد، الجوع و التهمي

من طرف المستعمر، لم يترك لها المجال أو خيار إال أن تصر على إخراج عائلتها من حلقة الفقر و 

و هذا فضال عن التطورات التي عرفتها أوروبا آنذاك في شتى المجاالت، حيث حاولت .  الحرمان

  .نقلها إلى مستعمراتها عن طريق بث ثقافاتها باالستيطان

بهدف إبقاء الجزائريين  ، بل عمل المستعمر الفرنسي على غرسها"الثقافية"التيارات  لم تكن الجزائر بمعزل عن هذه

و . بحريتهم و بث سيطرته عليهمكمواطنين من الدرجة الثانية و تجريدهم من هويتهم لمنعهم من المطالبة 

ت بالواقع تغيراته و تتفاعل معها، تأثر المرأة بصفتها عضوا و فردا في هذا المجتمع تعيش تحوالته و

المفروض عليها من طرف المستعمر، فصارت عضوا فعاال يساهم في كسب قوت العائلة، و ذلك إلى 

  . جانب أعباء البيت و األطفال

لكن دون  و أمام هذا الوضع، بدأ أفراد العائلة، الرجال، و كذا المجتمع بأسره، إدراك أهمية المرأة االقتصادية، و

أنهم تشبعوا منذ الطفولة، عبر مراحل التنشئة االجتماعية، بأن تحمل االعتراف لها بذلك، خاصة و 

  . المسؤولية من صفات الرجال و ليس النساء، و بأن عالم هؤالء ال يتعدى حدود  البيت

الجهل بسواعد  شهدت الجزائر بعد مرحلة االستقالل، مرحلة التشييد و البناء للخروج من وطأة الفقر، الحرمان و

لتي كان يعاني منها حوالي عشرة ماليين نسمة، بحيث شملت كل الميادين االقتصادية منها جزائرية و ا

الخ و بذلت مجهودات كبيرة في القطاعات الحساسة كالتربية و الصحة، بحيث ...و الثقافية و التربوية

ليم كما حظيت الفتاة باهتمام خاص من السلطات من خالل تشجيع تع. أنشأت المرافق المتعلقة بها

إذ أول إجراء قامت به في هذا . البنات وذلك لتأكدها مدى انعكاس نتائجه على العائلة و من ثم المجتمع

  .الصدد هو مجانية التعليم

سمح لها  بالفعل كان للتعليم و التثقيف وقع كبير على تطور بنية العائلة، بحيث أخر سن الزواج لدى الفتاة و

الوسط العائلي، فصارت طموحاتها أكبر من االكتفاء بالتعليم فقط، باكتشاف آفاق جديدة غير البيت و 

فبعدما كانت رمزا . بل أصبحت تصبو و تسعى إلى الحصول على مناصب شغل، مثلها مثل الرجل

عن :"للخضوع و الطاعة أصبحت لديها آراؤها و مواقفها الخاصة بها، بحيث يرى بوتفنوشنت أنه

ي ثم الجامعي، تتخرج الفتاة ثم المرأة بدون نزاع جدي داخل العائلة طريق التعليم االبتدائي، الثانو



" بسبب هذا التطور، مباشرة نحو القطاعات االقتصادية التي كانت حكرا على الذكر

(BOUTEFNOUCHENT : op.cit, 242). 

ث التحقن نسبة كبيرة من البنات استفدن من التعليم بحي و نظرا لمجانية التعليم، كما ثبت بمرور الزمن

بإلحاح من األولياء، و بذلك تأكدت القطيعة مع العادات الموروثة        والخاصة بالمدارس ثم بالجامعات 

هذا القتناعهم بفوائد التعليم على مستقبل البنت كما فسره الديمغرافي عادل فوزي  بتفضيل تعليم الذكور و

، فالرصيد المدرسي المحصل عليه يتحول حول الوصول العريض إلى التعليم لفائدة مشروع الزواج:"

بأطواره المتعددة ليدعم القدرة على مفاوضة )  François de Singlyتعبيرحسب " (مهر دراسي"إلى 

مما يشكل اعترافا ضمنيا من طرف األولياء . (ADEL : op.cit, 1995, 67)" األولياء الواهبين بناتهم

 .الوالدةبقدرات البنت خارج المحيط المهيأ لها منذ 

بل تزامن ذلك مع  بالطبع لم يكن هذا التطور في ميدان التربية هو الوحيد الذي أدى إلى التغييرات في مكانة المرأة،

التعليم، العوامل  يشكل كل من التصنيع، التحضر و:"التطور االقتصادي و التحضر مثلما فسرته خوجة 

  . (KHODJA : op.cit, 19)" المساهمة في التحول العميق لبنية المجتمع الجزائري

تميل شتت كل من التصنيع و التحضر بصفة تدريجية خلية العائلة التقليدية التي كانت :" كما تضيف أنه

األدوار المخصصة  وبسبب هذا التطور، أصبحت المكانة و. إلى التحول إلى عائلة نووية لتضم الزوجين و األطفال

  .  (Idem : 40-41)" للرجل و المرأة في تغير سريع

المستوى باإلضافة إلى ذلك، نجد الحركة الهجرية في الستينيات و السبعينيات التي ميزت البالد على 

توجهوا نحو المدن الكبرى  الداخلي، فبعد االستقالل، الكثير من الرجال خلفوا وراءهم عائالتهم بصفة مؤقتة و

ائلة الكبيرة و عن سيطرتها خاصة، ليصبحوا و من هنا بدأ انفصال الكثيرين عن الع. باحثين عن العمل

شيئا فشيئا مستقلين في قراراتهم، آرائهم و خاصة تصرفاتهم، ليشكل ذلك بداية مرحلة جديدة، 

فأصبحت الزوجة المسئولة الوحيدة على األطفال و البيت في غياب الزوج، بعدما كان يتم ذلك 

أحد المحللين لظاهرة الهجرة الداخلية لسكان األرياف بحيث يرى . بمساهمة الجميع لدى العائلة التقليدية

..." الحركات الهجرية قد خلفت انقطاع العالقة المحافظ عليها محليا من قبل في إطار القرابة:"  أن 

(DEROUET : op.cit, 16).  

را كبيرا، و في األخير يتبين أن مكانة المرأة في العائلة التقليدية ثم في العائلة النووية، قد عرفت تطو

و لقد كان لهذا التغير في  . صاحبه تغير الذهنيات المتوارثة و المرتبطة بدورها داخل العائلة

  .الوضعية، انعكاسات واضحة على جل تصرفاتها السيما سلوكها اإلنجابي

  :السلوك اإلنجابي الجديد .4



لبالد و كذا انعكاس لقد تطرقنا سابقا إلى مدى تأثير التطور االقتصادي، الثقافي و االجتماعي ل

من ثم تأثيرها  العوامل التاريخية األخرى على تغيير بنية العائلة التقليدية، بإعادة توزيع األدوار على األفراد و

على الوضعية االجتماعية للمرأة، والحصول على اعتراف المجتمع بصفة عامة و العائلة على وجه 

د بيتها و رفع تحديات التعليم بأعلى مستوياته، الخصوص، بقدرتها على تحمل المسؤولية خارج حدو

  .التكوين و العمل

المجتمع صدمة شهدها  بالطبع، تشكلت البنية الجديدة بصفة تدريجية و ربما كانت صدمة االستعمار الفرنسي أقوى

خاصة بعد و ال يمكننا نسيان دور اإلعالم في نشر الثقافة و قدرته على تغيير األفكار و السلوكات، . الجزائري

التصرفات الجديدة على إعادة توزيع األدوار و  يعمل ظهور العادات و"انتشار وسائله المختلفة، بحيث 

من خالل اإلعالم، التعليم و  - بالتسرب النسبيالسماح –تزداد مسؤولية الفرد على نفسه، و منه تقبل فكرة 

  ).69، 1988: لزعر" (االتصاالت كعامل خارجي من كيان العائلة

بالفعل، ال ننكر الدور الذي لعبه كل من التثقيف و اإلعالم على سلوك و تصرفات األفراد، خاصة 

فمنذ التنقالت أو النزوح الريفي التي شهدتها الجزائر . على المرأة من حيث اإلنجاب و موقفها منه

التحاق الزوجات و األبناء  بعد االستقالل، بدأ تفكك العائلة الكبيرة أو التقليدية بابتعاد األبناء عنها، ثم

بهم، ماعدا بعض الحاالت أين كان التنقل جماعيا، أي يخص كل العائلة الممتدة، فتشكلت العائلة 

فمكن هذا . عن كبار العائلةالنووية دون أن يتغير النظام الذي كان سائدا من قبل، مع فقط االستقالل 

غيرها، عوضتهم نوعا ما عن انفصالهم  قاء وللبعض، من نسج عالقات و روابط جديدة من جيران، أصد

و كذا تبادل كما سمح لهم هذا االتصال من تعميق و إثراء معلوماتهم حول مواضيع شتى . عن ذويهم

هي هجرة النساء عن  و من جانب آخر، عرفت البالد ظاهرة أخرى خصت النساء و. اآلراء، هذا من جانب

اكتساب أفكار جديدة من بينها التي تهتم بأمور اإلنجاب و طريق الزواج و الذي بدوره أثر كثيرا في 

األطفال، بحيث تستطيع هذه األخيرة في نظر كواوسي أن تساهم بقدر كبير في إسراع إضعاف 

فبعيدا عن تأثير . التركيبات العائلية التقليدية و تشجع بذلك ظهور قيم جديدة في مجال الخصوبة

راء مع الزوج بأكثر حرية بخصوص األطفال، التنظيم العائلي، األولياء، تستطيع المرأة تبادل اآل

  .(KOUAOUCI : 1992, 142)إلخ ...تسيير الميزانية 

و يرى البعض أن جل هذه العوامل، أثرت في تصورات األزواج لدرجة الرغبة في تقليد النموذج 

األخيرة من الفترة  أثر النموذج الفرنسي للعائلة كثيرا على األجيال"الفرنسي للعائلة، بحيث 

   "ويستمر في ذلك لدى أجيال االستقالل عن طريق الهجرة و اإلعالم. االستعمارية

(KOUIDRI, KHALDOUN : 1999, 33). 



تجسد هذا االنجذاب في الواقع من خالل الموقف الحالي للنساء المتزوجات من حيث حجم العائلة 

يال الجديدة يرغبن في طفلين أو ثالثة ، حسب المرغوب فيه، فلوحظ أن اللواتي ينتمين إلى األج

بينما اللواتي ينتمين إلى األجيال القديمة يرغبن في عدد أكبر من . التركيبة النوعية ألطفال هؤالء

األطفال نظرا لخصائصهن المتمثلة في مستويات أقل من التعليم و إن لم نقل منعدمة في أحيان 

 دية سيئة و كذا خضوعهن إلى خصوبة طبيعية الكثيرة، يعشن في ظروف اجتماعية و اقتصا

  .في حين، تقابلهن أصغرهن سنا مع عكس مميزاتهن. تستعمل فيها موانع الحمل

يمكن تفسير ذلك، بوجود قابلية أكبر لدى النساء األصغر سنا، بخصوص تباعد الوالدات، كونهن 

الطفولة التي كان عددها ثالثة  استفدن من انتشار موانع الحمل على مستوى مراكز حماية األمومة و

فارتفاع نسبة استخدامها ماهو إال دليال على الرغبة في . ، لتفوق بعدها عدد ألفين حاليا1967سنة 

اللجوء إلى تباعد الوالدات، بالرغم من أنه "بحيث أن . عدد معين من األطفال و نمط آخر للعيش

رز من حيث الخصوبة بل يبقى متأثرا بتواجد يخص امرأة متزوجة من بين اثنين، لم يأتي بتأثير با

  :نموذجين هما

قبول تنظيم  نالحظ لدى األجيال الحديثة، ظهور سلوكات تدمج الزواج المتأخر، نموذج العائلة الصغيرة و- 

  العائلة،

، كثرة الزواج في سن مبكرة، يأتي اللجوء إلى "التقليدي"نالحظ لدى األجيال القديمة، دوام النموذج -

حل متأخر للحد من ...مال موانع الحمل متأخرا بعد نسل كبير و في أغلب األحيان كـاستع

 . (SOUKEHAL : 1995, 147)" اإلنجاب

و ربما بروز النموذج الجديد ماهو إال نتيجة لنقائص أو حدود النموذج القديم، بحيث أن الظروف 

زمة سكن مع ضعف القدرة التي يعيشها المجتمع و العائلة على وجه الخصوص، من بطالة و أ

الشرائية لألسر إلى جانب عوامل أخرى، ساهمت كلها في التأثير على تصورات األفراد و التي 

بدورها أدت إلى تحول سلوكهم، بحيث صارت الرغبة في تحقيق المستوى المناسب للعيش من 

توى المعيشة طرف األزواج، يستلزم التقليص من عدد األطفال المرغوب فيه في سبيل تحقيق مس

  .األمثل و ذلك إلى جانب أن تربية األطفال، أصبحت  جد مكلفة بالنسبة لألولياء

و تعتبر التصورات الحالية لألزواج، خاصة الزوجات بصفتهن المنجبات لألطفال، حول الخصوبة، 

ي عليهن كيفية تنظيمها و كذا حجم العائلة المرغوب فيه، هي جلها منبثقة من الواقع المعاش الذي يمل

فبعدما كان التنظيم العائلي، عن طريق استعمال موانع الحمل الحديثة، من . سلوكاتهن اإلنجابية

، تعمم و (AARDES : op.cit, 81) 1970فقط سنة % 8اختصاص فئة قليلة من المتزوجات، و بنسبة 

  .2002من هؤالء سنة % 50أصبح يخص أكثر من 



لم يعد يتصور " متعلقة بالصحة اإلنجابية و اإلنجاب، بحيث بالفعل تغيرت التصورات و السلوكات ال

باعتباره سوى إنجاز معنوي، ديني، عائلي ، اجتماعي و اقتصادي و سبب فخر،  اإلنجاب على أنه

أعباء معنوية و  حاليا يؤدي اإلنجاب في الضمير الجمعي، و أحيانا خاصة، واجبات و. منبع القوة و الغنى

الماضي تساعد في تحملها العائلة الممتدة و التي هي في الحاضر من اختصاص مادية، التي كانت في 

  .(KOUIDRI, KHALDOUN : op.cit, 29)" العائلة الوحيدة المنعزلة

أساسيا ونتأكد بأن الدور الذي كانت تلعبه العائلة الممتدة أو التقليدية في تربية األطفال و تنشئتهم، يعتبر  

  .الوضع في العائلة ين أفراد العائلة متقاسمين بذلك المسؤولية حسب الجنس، السن وو كامال لوجود التعاون ب

في الوقت الحاضر، ظهرت أشكال أخرى من التعاون بحيث بانفراد الزوجين، أصبحت تربية األطفال 

التمدرس، ليتولى  من اختصاص األمهات و الجارات و المربيات في دور الحضانة حتى يبلغوا سن

وبالتالي بظهور . لم مهمتي التعليم و التربية، فتغرس فيهم قيم أخرى قد تختلط و قيم العائلةبذلك المع

الشعور بثقل مسؤولية تربية األطفال و ارتفاع تكاليف المعيشة، قلت أهمية اإلنجاب بكثرة لدى 

ألطفال تخفض من الحضرية، القيمة المادية لحاليا، جعلت التغيرات الناتجة عن الحياة "األزواج، بحيث أن 

الدليل على ذلك، تقلص عدد األطفال المرغوب فيه،  و. (BOURQUIA : op.cit, 126)" قيمتهم االجتماعية

 MINISTERE DE LA SANTE) أطفال لكل امرأة متزوجة 4، 2002الذي بلغ في المتوسط، سنة 

DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE et al : op.cit, 2004, 135) .  

بمرور الوقت و التجارب، فقد اإلنجاب صفته المقدسة و صار موضوعا للمناقشة، بين " و 

بل أمرا . لم يعد مسألة قدرية مثلما كانت عليه في العادات السابقة. االعتراض أحيانا و المراقبة

" ينظم أو يؤخر عن طريق تأخر سن الزواج و بصفة مباشرة عن طريق استعمال موانع الحمل

(KOUIDRI, KHALDOUN : op.cit, 29).  

لمسا هذان المؤلفان نقطة حساسة كانت ضمن عوامل التغير التي شهدتها مجاالت عدة، أال وهي 

تعتبر هذه الظاهرة الجديدة التي تمس الجنسين و باألخص النساء كونها تؤثر . تأخر سن الزواج

تقلص فترة اإلنجاب لديهن و من ثم مباشرة على اإلنجاب، عن طريق تأخر السن عند اإلنجاب و 

  .عدد األطفال

فلقد تولدت هذه الظاهرة عن تداخل عدة عوامل من بينها التعليم، الذي استقطب عدادا كبيرا من 

اإلناث في مختلف األطوار مقارنة مع الذكور، الدخول في الحياة المهنية، و الذي عرف بدوره 

كل هذه العوامل . مل االقتصادية، االجتماعية األخرىامتهان أعداد كبيرة منهن، إلى جانب العوا

سنة لدى  27، أنه تجاوز 1998ساهمت في تراجع سن الزواج، حيث بينت إحصائيات تعداد 

و يرجع ذلك إلى تطور الذهنيات و قبول فكرة تعليم البنات و عملهن، بحيث نرى أن . النساء



للتحايل على " و جاء في هذا الصدد، أنه  الحاجة المادية قد استخدمت كذريعة ألجل قبول ذلك،

و ذلك الذي يفسر  ةالتقاليد، أي لالستفادة من التأشيرة  االجتماعية، تبقى ذريعة الحاجة المادية أساسي

: " فبذلك يتجسد المثل الشائع. (GUERID : 1995, 37)" االنتشار الهائل الذي يشهده تشغيل النساء

  ".الضرورات تبيح المحظورات

مواقف مختلفة  رت هذه االعتقادات و صارت للعائلة، باعتبارها الخلية األساسية للمجتمع، رؤى و آراء وفتغي

كما تغيرت معها قيمة الطفل . حول المواضيع التي تتعلق بالمرأة و على رأسها  مسألة اإلنجاب

غرض اكتساب بحيث صارت النساء يسعين إلى اإلنجاب أوال ألجل تلبية غريزة األمومة لديهن ثم ل

مناصب  ارتقاء اجتماعي و مفخرة بين الناس من وراء حصول أطفالهن على أعلى مستويات التعليم و من ثم

و األم باعتبارها أقرب مخلوق لدى الطفل، . هامة، فتهيأ كل الظروف المادية و المعنوية لتحقيق ذلك

لرضاعة و العناية اليومية، لديها الدور بفعل الرابطة العاطفية التي تنشأ بينهما منذ الوالدة من خالل ا

تنقل اللغة التي تحيط األطفال أفكارا مثل االستثمار، رأس المال، " األكبر في التربية، بحيث أنه 

يمثل األطفال خاصة من جنس الذكر من . الربح، الخسارة، االدخار باختصار لغة االقتصاد العقالني

" م مع احتمال أن يتحول إلى رأس مال ماديخالل هذه التصورات، رأس مال اجتماعي ها

(BOURQUIA : op.cit, 125).  

و تختلف قيمة الطفل من جيل آلخر، فاألجيال القديمة تعلق آماال حول تقلد االبن مسؤولية العائلة في 

المستقبل و أن يكون السند عند الشيخوخة و العجز، بينما األجيال الجديدة المتشبعة أكثر بالتغيرات 

طرأت على المجتمع، لديها تصورات أخرى و هي الحصول على مكانة اجتماعية عالية بفضل  التي

  .         وصول االبن إلى أعلى المناصب و نيله أعلى الشهادات

التحوالت، تقلص عدد األطفال و صار التنظيم العائلي يأخذ شيئا فشيئا حيزا كبيرا  لكل هذه األسباب و

  . ذلك تقلص العائلة الممتدةفي حياة األزواج، مشكال ب

لدى و كما أصبح عدد األطفال المفضل ال يفوق ثالثة أطفال لدى األجيال الحديثة، بينما كان أكبر 

طرف األزواج، و ذلك  عدد األطفال يساوي اثنين طبقا لمقياس المدمج ضمنيا من نغالبا ما يكو. " األجيال القديمة

  .(PRIOUX : 1994, N°6, 85)"  ني و اإلعالميحسب محيطهم العائلي، االجتماعي، المه

المحيط و  و لكن على الرغم من انتشار هذه الرغبات و السلوكات اإلنجابية الجديدة التي فرضتها التغيرات و

الواقع المعاش على األزواج، و تأثيرها بصورة واضحة على الخصوبة، إال أننا نجد لحد اآلن 

ع الجهل بموانع الحمل و لكن بسبب االعتماد على مشيئة اهللا في أزواج ال ينظمون نسلهم، ليس بداف

و الذي قد يفسر استمرار ارتفاع الخصوبة، و ذلك بالرغم من القضاء على معظم . الحد منه

األسباب المؤدية إلى وفاة األطفال، حيث كانت تتخذ كذريعة لتكثيف اإلنجاب، و بالتالي محاولة 



خضم التحسن الصحي الذي تعرفه البالد و ظهور سلوك إنجابي فهل في . تعويض الطفل المفقود

جديد، الزالت صحة الوالدة، أي الحفاظ على الحمل لغاية اإلنجاب، متوقفة على نفس العوامل التي 

توضيحه من خالل  لكانت تؤثر على وفاة الطفل أو فقدان الجنين في السابق؟ ذلك ما سنحاو

  . الفصول الموالية



  
  
  
  
  

 
 
 
 

تحليل البحث :  القسم الثاني
 الميداني

 





  I - العينة خصائص:  
  :خصائص المبحوثات -1

 :الخصائص االديمغرافية للمبحوثات 1-1

 توزيع المبحوثات حسب الفئات العمرية الحالية): 1(جدول رقم 

)بالسنوات( الفئات العمرية  (%) النسبة التكرار 

24-20 12 4,0 

29-25 63 20,9 

34-30 115 38,1 

39-35 82 27,2 

44-40 30 9,9 

 100,0 302 المجموع

 
سنة، في حين أن  35يبلغن أقل من  % 62,9أن حوالي ثلثي العينة أي نسبة ) 1(يبين الجدول رقم 

 34-30و تمركزت أعلى نسبة عند الفئة العمرية . سنة 35ينتمين إلى الفئات األكثر من   % 37,1

الفئة في % 20,9ثم تنخفض النسبة إلى % 27,2سنة بـ 39- 35، ثم تلتها الفئة % 38,1سنة بـ

وعلى . سنة 24-20تمركزت عند فئة % 4بينما أقل نسبة، المقدرة بـ . سنة 29- 25العمرية 

سنة إلى الفئة  29-25ضوء ذلك يتبين أن التركيبة العمرية للخصوبة قد تغيرت بحيث انتقلت من فئة 

  .سنة 32,8مع العلم أنه قدر المتوسط الحسابي للسن الحالي للمبحوثات ـب. التي تليها
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، فإن األغلبية الكبيرة من )1(فيما يخص عدد زيجات المبحوثات، كما هو واضح في الشكل رقم 

خالل المسح الجزائري حول صحة % 90، مقابل %96,7هؤالء متزوجات ألول مرة و ذلك بنسبة 

 MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME)األسرة 

HOSPITALIERE et al : op.cit, 2004, 98) . مستجوبات من  10، أي ما يعادل  % 3,3بينما فقط

والسبب الوحيد المصرح به لفسخ الزواج . مبحوثة، صرحن بالزواج للمرة الثانية 302مجموع 

 .األول يتمثل في الطالق

  توزيع المبحوثات حسب السن عند الزواج األول): 2(جدول رقم 

 (%) النسبة التكرار )بالسنوات( مريةالفئات الع

 2,3 7 15أقل من 

19-15 61 20,2 

24-20 130 43,0 

29-25 76 25,2 

34-30 23 7,6 

39ـ35  5 1,7 

 100,0 302 المجموع

قد تزوجن   % 65,5يوضح أن ثلثي المبحوثات، أي ) 2(أما بالنسبة للسن عند الزواج األول، فإن الجدول رقم 

 % 43,0: التالية، مما يدل على زواج معظم المبحوثات في سن مبكرة، وفقا للنسب سنة 25قبل سن 

تزوجن عند أقل من  % 2,3سنة، بينما سوى  29- 25في فئة  % 25,2سنة، وتلتها نسبة  24- 20في فئة 

يعبر عن نذرة الزواج سنة، مما  39- 35سجلت في فئة   % 1,7مبحوثات، و 7سنة، بما يعادل  15

سنة، والذي يعتبر ضئيال  23,0كما بلغ المتوسط الحسابي للسن عند الزواج األول ـب. رةفي سن متأخ

 1998سنة سنة خالل تعداد  27,6متوسط السن في الجزائر الذي بلغ حوالي مقارنة مع 

(ONS :op.cit,1999, N°80, 9)  .البحث وقد يرجع هذا االختالف إلى عدم تجانس عينة. 

  .سنة 37سنة وأقصاه كان  14ند الزواج األول في العينة وفي حين، بلغ أصغر سن ع
  
  



ل األول  د الحم شكل رقم (2): توزيع المبحوثات حسب السن عن
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، أي ما  % 11,2سنة، بينما  30حملن ألول مرة قبل سن  % 88,7تبين أن ) 2(خالل الشكل رقم

و نشير إلى أنه قدر المتوسط الحسابي . ، حملن بعد سن الثالثين302مستجوبة من بين  34يعادل 

  .سنة 23,6سن المبحوثات عند الحمل األول بحوالي ل

  توزيع المبحوثات حسب العدد الحالي للحمول): 3(دول رقم 

 (%) النسبةالتكرار عدد الحمول

2-3 169 56,0 

4-6 105 34,8 

 9,3 28 و ما فوق 7

 100,0 302 المجموع

 % 56,0العينة أي بنسبة يشير إلى أن أكثر من نصف ) 3(و في نفس السياق، فإن الجدول رقم 

بالحمل ما صرحن  يعند الالئ %  34,8مرات، وتنخفض هذه النسبة لتصل إلى 3حملن على األكثر 

مع العلم أن أكبر . فقط % 9,3مرات فأكثر، قدرت نسبتهن ـب 7وفيما يخص اللواتي حملن . مرات 6و 4بين 

  .حمل لحالة واحدة 17عدد للحمول هو 

مع العلم أنه بلغ العدد . حمل 3,8ابي لعدد الحمول لكل مبحوثة حوالي ولقد بلغ المتوسط الحس

أي والدة متعددة  18والدة حية منها  1.016حمل، و التي كانت نتيجتها  1.168اإلجمالي للحمول 

ماحول الوالدة، أي  ، مقابل تقريبا نفس النسبة سجلت خالل التحقيق الجزائري حول صحة األم و%1,8بنسبة 



1,9 %(MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME 

HOSPITALIERE : 2005, sans pagination) ،  

مما يتبين أن حوادث الحمل . حالة إجهاض 128والدة ميتة و  43حالة وفاة طفل،  60و أيضا منها 

  .من مجموع الحمول % 14,6تمثل 

  :للمبحوثاتالخصائص االجتماعية والثقافية واالقتصادية  2 -1
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قد أسعفهن الحظ في االلتحاق %  93,7أن األغلبية من المبحوثات بنسبة ) 3(يبين الشكل رقم 

بالدراسة وذلك حسب نسب متفاوتة في شتى المستويات، فأعلى نسبة سجلت عند الالئي لديهن 

المستوى توسط، و هي تتقارب مع عند مستوى م % 26,2، تليها نسبة %8, 35مستوى ثانوي بـ

. بذلك نسبة دون المستوى ، مقاربة  % 6,0أما المبحوثات ذات مستوى عالي فقد مثلن سوى نسبة . االبتدائي

و قد تفسر هذه النسبة العالية، من اللواتي استفدن من التعليم بكل مستوياته، إلى انتماء األغلبية من 

لديها حظوظ أكبر للتعلم مقارنة مع األجيال القديمة، و لربما  هؤالء إلى األجيال الجديدة التي كانت

  .أيضا لكونهن يقطن بصفة هامة في المناطق الحضرية التي تتوفر فيها كل المرافق التربوية

  توزيع المبحوثات حسب الفئات االجتماعية و المهنية ): 4(جدول رقم  

  (%) النسبة التكرارات الفئات المهنية

  5,6  3 مهنة حرة 

  20,4 11 إطار عالي

  51,9 28 إطار متوسط

  22,2 12 موظف

  100,0  54 المجموع



ال يعملن، ليشكل ذلك األغلبية الساحقة،   82,1%و فيما يخص الحالة الفردية للمبحوثات، فإن حوالي

و . قيقحالة من مجموع العينة، صرحن بالعمل أثناء التح 54، وعددهم  % 17,9بينما البقية بنسبة 

تمركزن  % 51,9: كالتالي) 4(بالنسبة لهؤالء، أي الفئة العاملة، فلقد توزعن من خالل الجدول رقم 

على  % 20,4 و % 22,2في فئة إطار متوسط، بينما سجلتا فئتي الموظفين واإلطار العالي نسبتي 

و . % 5,5سبة مبحوثات صرحن بامتهانها ، بن 3أما األعمال الحرة، فالحظنا أنه سوى .التوالي

اضطرار البعض منهن إلى التخلي عن : ربما تعود قلة عمل المبحوثات إلى عوامل مختلفة منها

الوظيفة حين الزواج للتفرغ للحياة الزوجية أو إلى انخفاض المستوى الثقافي لدى األغلبية والذي 

عليهن اقتحام يقلص من فرص العمل لديهن، أو ربما أيضا إلى الزواج في سن مبكرة مما تعذر 

  . عالم الشغل
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الباقي من هؤالء  و% 86,1، أن األغلبية من المبحوثات يقطن بالمناطق الحضرية بنسبة )4(يوضح الشكل رقم 

قد يرجع . مبحوثة،  يقطن في الريف 302مستجوبة من بين  42، و الذي يعادل % 13,9بنسبة 

فمن أجل . الصحية الحضرية ربما لقلة المرافق المتخصصة بتلك المناطقتردد هؤالء على الهياكل 

والشيء الذي بينته . االستفادة بالتكفل الجيد، اضطررن في بعض األحيان، إلى قطع مسافات بعيدة

، من خالل تحديدها للمقاييس الخاصة بالمسافات المقتطعة سيرا (O.M.S)المنظمة العالمية للصحة 

كلم و  2,5دقيقة ألجل قطع مسافة  30جل االلتحاق بالهياكل الصحية، و التي هي على األقدام من أ

 .كلم 5ساعة واحدة لقطع مسافة 



  توزيع المبحوثات حسب نوع اإلقامة): 5(جدول رقم 

 (%) النسبة التكرار نوع اإلقامة

  62,3 188 اإلنفراد في المسكن

  34,7 105 مع عائلة الزوجالسكن 

  3,0 9 أخرى

  100,0 302المجموع

ينفردهن  % 62,3، أنه حوالي ثلثي المبحوثات بنسبة )5(و في نفس السياق، تبين لنا من خالل الجدول رقم 

مع عائلة % 34,7: ، يقطن حسب الحاالت التالية% 37,7في المسكن، بينما الباقي من هؤالء بنسبة 

رة الزوجة، أبناء عم أس(مثلت حاالت أخرى  % 3,0الزوج، ونسبة صغيرة قدرت بـ 

  ).الخ...الزوج

  :خصائص الحملين األخيرين -2

  تتكون عينة البحث من عينة المبحوثات وهن النساء المترددات على المصلحة بغرض الوالدة أو اإلجهاض 

الحملين، ركزنا على  و لمعرفة خصائص هذين. و أيضا من عينة األطفال المتمثلة في نتيجة الحملين األخيرين

  :يمايل

 :خصائص الحمل ما قبل األخير 2-1

شكل رقم (5): توزيع المبحوثات حسب نتيجة الحمل ما قبل األخير

86,8%

2,0%
11,3%

والدة حية

والدة ميتة

إجهاض

 
من % 86,8: ، على النتائج التالية)5(لقد أسفرت الحمول ماقبل األخيرة، حسب الشكل رقم 

وفاة طفل رضيع، ثم تنخفض هذه النسبة إلى  16والدة حية منها  262 يالوالدات الحية، ما يساو

من الوالدات الميتة،  مما يوضح أن حوادث الحمل % 2,0حالة، و فقط  34 لحالة إجهاض، ما يمث% 11,3

  .% 13,3تمثل نسبة 



  توزيع المبحوثات حسب مدة الحمل ما قبل األخير: )6(جدول رقم  -
 (%) النسبةالتكرار )باألشهر(مدة الحمل 

    11,3 34 أشهر 6 أقل من

 8,9 27 أشهر 8-6مابين 

  79,8 241 أشهر 9

 100,0 302 المجموع

  

، أن األغلبية )6(أما بخصوص مدة الحمل ماقبل األخير، فلقد الحظنا من خالل الجدول رقم 

من هؤالء  % 11,3، أتمت الحمل إلى الشهر التاسع، بينما % 79,8الساحقة من المبحوثات بنسبة 

 % 8,9لم يصل حملهن إلى الشهر السادس، و هي تمثل حاالت اإلجهاض، ثم تنخفض النسبة إلى 

  .أشهر 8و  6عند اللواتي بلغ حملهن مابين 
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أن أغلبية األطفال لم يبلغوا بعد سن الخامسة و ذلك بنسبة ) 6(لقد الحظنا من خالل الشكل رقم 

كما سجلت . سنوات 9و 5عند الذين بلغوا مابين   % 32,5، بينما تنخفض هذه النسبة إلى 63,4%

  .قعند الذين بلغوا سن العاشرة وما فو % 4,1يلة قدرت بـنسبة ضئ

  



  األخير عند الوالدة لتوزيع المبحوثات حسب وزن الطفل ما قب :)7(جدول رقم 
 (%) النسبةالتكرار وزن الطفل عند الوالدة

  10,3 27 غ 2.500أقل من 

  89,7 235 قغ و ما فو 2.500

  100,0 262 المجموع

  

األخيرة و التي تخص الوالدات الحية فقط، و التي  لألطفال عند الوالدة ما قبفيما يخص أوزان ا

غ  2.500، أن معظم األطفال وزنوا عند الوالدة  )7(من خالل الجدول رقم والدة، اتضح لنا  262عددها 

  .غ 2.500من هؤالء وزنوا أقل من  % 10,3،  بينما سوى %89,7بنسبة  قو ما فو
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قد قامت  % 51,0أن حوالي نصف عينة المبحوثات بنسبة ) 7(لقد الحظنا من خالل الشكل رقم 

من األمهات صرحن بذلك خالل المسح الجزائري حول صحة % 59,5بالرضاعة المختلطة، مقابل 

 MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME)األسرة 

HOSPITALIERE et al : op.cit, 2004, 50) ،  

عند  % 12,0عند اللواتي أرضعن أطفالهن طبيعيا ثم تلتها نسبة  % 35,0ثم تنخفض النسبة إلى 

 4 لمن هؤالء، أي ما يعاد% 2,0إضافة إلى ذلك . الالئي أرضعن أطفالهن بالحليب االصطناعي

إلى الرضاعة مستجوبة، أرضعن أطفالهن في البداية طبيعيا ثم لجأن  246مبحوثات من بين 



مع اإلشارة إلى وجود مبحوثة واحدة لم تقم بإرضاع طفلها النفصالها عن زوجها . االصطناعية

  .األول و تنازلها عن حضانة الطفل آنذاك

 :خصائص الحمل األخير 2-2

  توزيع المبحوثات حسب نتيجة الحمل األخير): 8(جدول رقم 

 (%) النسبةالتكرار نتيجة الحمل

 95,0 287 والدة حية

 3,3 10 والدة ميتة

 1,7 05 إجهاض

 100,0 302 المجموع

  

، أن األغلبية الساحقة من المبحوثات )8(بينت نتائج الحمل األخير أو الحالي من خالل الجدول رقم 

مبحوثة، أسفر  302مستجوبات من مجموع  10، أي يعادل % 3,3، بينما % 95,0بنسبة  1أنجبن والدة حية

مبحوثات من مجموع العينة، و كما  5أجهضن، و هو ما يعادل  % 1,7ة ميتة وسوى حملهن على والد

 %. 11,3األخير حيث قدرت بـ لتعتبر منخفضة جدا مقارنة مع الحمل ما قب

1,7%
13,6%

84,8%

0%
20%
40%
60%
80%

100%

النسبة (%)

شكل رقم(8): توزيع المبحوثات حسب مدة الحمل األخير

 

، أن األكثرية من النساء )8(أما بخصوص مدة الحمل األخير، فلقد الحظنا من خالل الشكل رقم 

 ل، مشكلة بذلك ارتفاعا بنقطتين مقارنة مع الحمل ما قب% 84,4الشهر التاسع للحمل بنسبة  بلغن

أشهر والتي تعد مرتفعة مقارنة  8و 6عند اللواتي بلغ حملهن مابين % 13,9األخير ثم تلتها نسبة 

مبحوثات من  5 ل، أي ما يعاد%1,7و نسبة %. 8,9األخير الذي بلغت نسبته  لمع الحمل ما قب

  .مجموع العينة، لم يبلغن الشهر السادس من الحمل

                                           
 حالة وفاة 16من بينهم   1



  توزيع المبحوثات حسب وزن الطفل عند الوالدة األخيرة): 9(جدول رقم 

 (%) النسبةالتكراروزن الطفل عند الوالدة

 11,8 34 غ 2.500أقل من 

  88,2 253 غ و أكثر 2.500

 100,0 287 المجموع

  

والدات حالة حمل، كانت في معظمها  302يرة، و التي عددها لقد سبق و أن ذكرنا أن الحمول األخ 

كان وزنها  % 88,2والدة حية من مجموع العينة، و من بين هذه الوالدات تبين أن  287 لحية، ما يعاد

غ، و هو ما يوضحه الجدول  2.500كانت بوزن أقل من  % 11,8و سوى  قغ و ما فو 2.500

  ).9(رقم 

الذي  غ، قد ارتفعت عند هذا الحمل مقارنة مع الحمل الذي سبقه و 2.500من  من المالحظ أن نسبة األقل

التي بالطبع يأتي  و قد يرجع ذلك إلى ارتفاع طفيف في الوالدات عند الشهر الثامن و%. 10,3قدرت نسبته ـب

  .المحدد سوزنها أقل من المقيا
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نموذج  (BARBIERI :1991, N°18, 8) (Mosley et Chen)" موسلي و شان"لقد وضع الديمغرافيين 

التي تنقسم إلى  يخص العوامل المحددة لمستوى وفيات األطفال و بالتالي المؤثرة على صحة الطفل و

  :مجموعتين، أال و هما

أو المتغيرات الوسيطة و التي بدورها تنقسم إلى  (déterminants proches)العوامل القريبة  -أ-

امل الخاصة باألم و المتمثلة في السلوك اإلنجابي، العوامل العو: خمسة فئات رئيسية، و هي 

  الخاصة بالبيئة، نقص في التغذية، اإلصابات أو الجروح، و المراقبة الفردية للصحة،

العوامل المستقلة أو العوامل االجتماعية، الثقافية، االقتصادية والسياسية وهي تضم كل من  -ب-

واجدة في مجتمع ما، المستوى الثقافي للزوجين، و الحالة الفردية العادات و المقاييس و المواقف المت

  .إلى نجاعة المنظومة الصحية والوضع السياسي ةلهما، باإلضاف

  .، قابل للتطبيق في أي بلد، وفقا لخاصية كل بلد"موسلي و شان"و يعرف هذا النموذج باسم نموذج 

تؤثر مباشرة  لى صحة الطفل، بينما العوامل المستقلة، الو يرى العالمان أن المتغيرات الوسيطة تؤثر مباشرة ع

  .على الظاهرة بل تؤثر على األم ثم ينعكس ذلك على صحة الطفل

نوع  من العوامل المستقلة التي تخص الوسط االجتماعي للمبحوثات، ارتأينا التركيز على مكان اإلقامة و

ص الفردية لألم و من ثم على نتيجة حملها اإلقامة نظرا للتأثير المباشر الذي تمارسه على الخصائ

  .أو طفلها

  :مكان اإلقامة و عالقته بالحمل األخير - 1

  توزيع المبحوثات حسب مكان اإلقامة ومدة الحمل األخير ):10(جدول رقم 

 
ملــمدة الح      

ة    ـمكان اإلقام

  
 المجموع أشهر 9أشهر 8و 6مابين  اشهر 6أقل من 

 ت
 

% 
 

 %ت
 

ت
 

% 
 

ت
 

% 
 

  
 31 1,5 4 ريــحض

 
11,9 

 
225 

 
86,5 

 
260 

 
100,0 

 
  

 11 2,4 1 فيــــــــري
 

26,2 
 

30 
 

71,4 
 

42 
 

100,0 
 

  
 302 84,4 256 13,9 42  1,7 5 المجموع

 
100,0 

 
 درجـة الـحرية المحسوب 2آا

الجدولي عند  2آا
 0,01مستوى 

الجدولي عند  2آا
 0,05مستوى 

6,804 2 9,210 5,991 



  

 المبحوثاتنا من خالل تعريفنا لخصائص الحمل األخير أن األغلبية الساحقة من حلقد سبق وأن وض

أشهر  8و 6حملهن ما بين  بلغ % 13,9في حين أن الشهر التاسع للحمل، ن أتمم %  84,4بنسبة 

  .الشهر السادسحملهن لم يبلغ  % 1,7وفقط 

و         الحالي،  الحمل األخير أو منمن الشهر التاسع لواتي أتمالأن  )10(من خالل الجدول رقم  و نالحظ

، ثم في المناطق الحضرية ،86,5 % قدرت بـ ،مركزن بنسبة كبيرة، يتاألغلبيةبذلك يشكلن 

 يف ،أشهر 8و 6ما بين بينما يقمن اللواتي بلغ حملهن  .عند المقيمات بالريف % 71,4إلى النسبة تنخفض 

  .مقيمات بالمدن % 11,9 سوىو % 26,2بنسبة بالمناطق الريفية ، األغلبية

لدى  % 2,4نسبة سجلت ، بحيث السادس هحملهن األخير شهر يبلغللواتي لم و الشيء نفسه يتضح عند ا

وجود بين جليا مما ي. لدى المقيمات بالمناطق الحضرية  % 1,5المقيمات بالريف، ثم تنخفض إلى 

  .يرعالقة بين مكان اإلقامة ومدة الحمل األخ

الذي عبر عن وجود  1i (SCHWARTZ et al : 1985, 54)التربيع لبرسون ايوللعلم قمنا بحساب ك

التربيع  ايفي حين قدر ك  6,804التربيع المحسوب بـ ايحيث قدر كب عالقة بين المتغيرين،

مما  ،0,05عند مستوى  5,99و بـ 0,01عند مستوى  9,210بـ 2الجدولي عند درجة الحرية 

وهذا يعني أن هناك  0,05التربيع المحسوب أكبر من نظيره الجدولي عند مستوى  يايبين أن ك

  .ارتباط بين مكان اإلقامة ومدة الحمل األخيرداللة إحصائية و

قد يكون ذلك راجعا إلى ظروف المعيشة الصعبة التي تجعل المرأة الريفية ال تعير حملها االهتمام 

، أو نظرا للنقص في التغذية الذي قد تظهر نتائجه خاصة الالزم بسبب بعدها عن المراكز الصحية

مهمة المحافظة على عند فترة حملها أو ربما إلى كثرة أعباء البيت التي ترهقها جسديا مما يصعب 

بالتالي يشكلن فئة هامة من الماكثات  حملها في بعض األحيان، مع العلم أن األغلبية من المبحوثات ال يعملن و

  .في البيت

التي تجعلهن  ن جانب آخر، قد تفسر قلة العناية بالحمل لدى بعض النساء لخبرتهن الواسعة في اإلنجاب وو م

. التخفيف من حدتها ألجل تفادي البعض منها أو" الحلول"على دراية باألعراض التي تصيب المرأة الحامل و كذا 

و من خالل شبكة المعلومات بها من خالل تجاربهن السابقة  نو بالتالي اكتسبن خبرة ال يستها

  .المجسدة في األمهات، األقارب، الجارات، الصديقات و كذا وسائل اإلعالم المختلفة

                                           
  الخاص بطريقة الحساب) 3(نظر الملحق رقم أ 1



لقد علمنا إذن أن هناك داللة إحصائية بين مكان اإلقامة و مدة الحمل األخير، فهل لنتيجة الحمل 

من  هنتيجة؟ ذلك ما سنوضحاألخير نفس العالقة مع مكان اإلقامة، باعتبار أن مدة الحمل تحدد ال

  ). 11(خالل الجدول رقم 

  توزيع المبحوثات حسب مكان اإلقامة و نتيجة الحمل األخير):11(جدول رقم 

نتيجة الحمل      
  

 
ة    ـمكان اإلقام

 المجموع إجهاض والدة ميتة ةحي والدة

  ت
 

%  
 

  ت
 

%  
 

  ت
 

%  
 

  ت
 

%  
 

 100,0 260 1,5 4 3,1 8 95,4 248 حضري

 100,0 42 2,4 1 4,8 2 92,9 39 فيـــري
 100,0 302 1,7 5 3,3 10 95,0 287 المجموع

الجدولي عند  2آا درجـة الـحرية المحسوب 2آا
 0,01مستوى 

الجدولي عند  2آا
 0,05مستوى 

0,489 2 9,210 5,991 
 

قل نوعا ما أي ، و بنسبة أ%95,4بنسبة اللواتي أنجبن والدة حية يقمن بالمناطق الحضرية يتبين أن 

وضعن لدى اللواتي النسبة بينما تنخفض هذه  .يقمن بالمناطق الريفية عند اللواتي %92,9حوالي 

  .حضربال % 3,1بالريف و  % 4,8 إلىميتة  ةوالد

  .بالمناطق الحضرية %1,5وبنسبة بالمناطق الريفية % 2,4بنسبة المجهضات يقمن  في حين أن

لبيرسون المحسوب،  التربيعمكان اإلقامة بنتيجة الحمل األخير، وهذا ما بينه كاي نستنتج أنه ال عالقة مباشرة لو

وذلك بالرغم  .)11أنظر جدول رقم ( 0,05و 0,01 يعند مستوي يالجدول التربيع يمن كا رهو أصغالذي 

الذي الحمل أن  منظمة الصحة العالميةحيث تعتبر من وجود عالقة وطيدة بين مدة الحمل األخير ونتيجته، 

فهو  ،إذا لم يسفر على والدة حية وفوق هذا الحد، ،إجهاضابأنه  أشهر، 6أسبوعا أي  28ال يصل إلى 

 .(MEDA et al : 1991, N°71, 307) والدة ميتة

نالحظ أن مدة الحمل التي تؤدي إلى والدة ميتة، تعتبر أيضا محددة لوزن الطفل عند الوالدة، بحيث 

أو الثامن من الحمل، كثيرا ما يكون وزنه أقل من مقاييس  عهر السابأن الطفل الذي يولد عند الش

الوزن الطبيعي، بينما الذي يولد بعد تمام الشهر التاسع فإن وزنه يتناسب مع مدى تكونه داخل 

من  هفهل للوسط الذي تعيش فيه األم أثر على صحة الطفل من حيث وزنه؟ ذلك ما سنبين. الرحم

  . خالل الجدول الموالي

  توزيع المبحوثات حسب مكان اإلقامة ووزن الطفل عند الوالدة األخيرة) :  12(الجدول رقم 



 وزن الطفـل
 عنـد الوالدة
 

ةـاإلقام مكان

  
أ

قل من 
2.500 
  غ

 

 غ و ما فوق 2.500
  

 المجموع

 % ت %ت %ت
 100,0 248 89,1 221 10,9 27 حضري

 100,0 39 82,1 32 17,9 7 يـــــريف

 100,0 287 882 253 11,8 34 المجموع
  

ثم تنخفض هذه  %89,1يقمن بالمدن بنسبة غ وأكثر  2500اللواتي وزن أطفالهن  أن القد الحظن

وزن الطفل عند الوالدة يكون  أنإذن يتجلى لنا  .بالريف يقطن الالئيعند  % 82,1النسبة لتسجل 

  .يقمن بالمناطق الحضرية مرتفعا عند الالئي 

من هؤالء مقيمات  % 17,9 ، نجد أنغ 2500زن أطفالهن عند الوالدة أقل من أما اللواتي و

عند المقيمات بالمناطق الحضرية مما يبين أن مثل هذا  % 10,9هذه النسبة إلى ثم تنخفض بالريف 

، ليشكل بذلك تقريبا ضعف النسبة مقارنة مع بالمناطق الريفية يقطنالوزن يخص أكثر اللواتي 

الدراسة حول وفيات األطفال و الحاالت المرضية بتونس، حيث قدرت نسبة  هكدتذلك ما أ. المدن

بينما سجل وزن . بالوسط الحضري% 7,3في الريف مقابل % 9,1ضعف الوزن عند الوالدة بـ

  بالوسط الريفي% 8,6بالمدن مقابل % 11نسبة  قغ و ما فو 4.000

(GUEDDANA et al : 1989, 101) .  

خرى، أجريت ببيرمانيا، حول الوفيات ماحول الوالدة و الحاالت المرضية، في حين، نفت دراسة أ

% 16,26مقابل % 26,02هذه النتائج، بحيث كشفت أن األوزان الضعيفة تكثر بالمدن بنسبة  

  .  (PERERA, MAUNG LWIN : op.cit, 21)باألرياف 

عرفة ما إذا كان هناك ارتباط بين هذين لم )417، 1974: هيكل( 1لالرتباط االقترانو لقد قمنا بحساب معامل 

  .مما يوضح أن هناك عالقة بين المتغيرين.  0,28 -بالفعل بلغ هذا المعامل  المتغيرين و

إالّ أنه لم يمنع ذلك  عدد كبير من المبحوثات بالمناطق الحضرية،إقامة أنه بالرغم من  و نستخلص 

اتضح أن مدة الحمل ، بحيث صة بالحمل األخيربين مكان اإلقامة والمتغيرات الخا ةعالقوجود من 

الوالدة و يتأثران بمكان اإلقامة، أين تزداد نسبة ضعف الوزن عند  األخير ووزن الطفل عند الوالدة 

                                           
  الخاص بطريقة الحساب)  3(أنظر الملحق رقم  1



انعدامها في أو       إلى بعد المرافق الطبيةربما يرجع ذلك . قصر مدة الحمل في األرياف مقارنة بالمدن

متابعة الحمل، حيث اطق المنعزلة مما يشكل حاجزا أمام النساء في بعض األحيان، خاصة في المن

من هؤالء  12حالة خطيرة، فقط  إمرأة حامل لجأت إلى المستشفى في 140كشفت دراسة بالهند أن من بين 

امرأة، استعملن وسائل أخرى  128هؤالء، أي  استعملن سيارة خاصة أو سيارة اإلسعاف بينما الباقي من

  . (DES FORTS : 2003 , 56)حافالت و العربات تمثلت في ال

 ةأو عائلأين الزوج  لطبيعة المعيشة في الريف،و قد يكثر كذلك ضعف الوزن في األرياف، ربما 

بما فيه زوجة وعن كل من يقيم فيه، عن نظام البيت  المسئولةالزوج و بالتحديد أم الزوج هي 

الخروج من البيت قصد متابعة حملها  األخيرةهذه فال تستطيع و ذلك أثناء غياب الزوج،  ،االبن

أو أبنائها، و في أحيان أخرى، تجدها تستعمل وصفات  زوجهادون اصطحاب أم لدى الطبيب 

لها بإجراء  حتقليدية ربما إيمانا منها بنجاعتها من وصفات الطبيب، أو ألن دخل العائلة ال يسم

أنه من مع العلم ف تعرقل السير الحسن للحمل، فمثل هذه الظرو .الفحوصات و التحاليل الالزمة

خالل التي تظهر إعطاء النصائح الالزمة لتفادي بعض المشاكل الصحية  هيالقابلة  أدوار الطبيب أو

جانب مسؤولية  إلى. خطرا على الجنين إذا لم تتبع في الوقت المناسب شكلتالتي يمكن أن  و الحمل فترة

، نظرا لعدم توازن الغذاء الذي مع ربما سوء في التغذية الجهد، تستلزم الكثير منالبيت و التي 

قد و. وإلنجاب طفل في حالة صحية جيدة صحتهاالفيتامينات األساسية لحفظ تتناوله من حيث بعض 

الطبيب أو والدة متعسرة، قد تجعل  أو إلىاإلجهاض فتؤدي بها إلى  ،جسديا هذه العوامل ترهقها

معرضين بذلك المرأة الحامل و جنينها إلى خطر كبير في  ب أخرى للتوليدإلى أسالييلجآن القابلة 

  .بعض األحيان

كما الحظنا أن واقع اإلقامة سواء كانت بالريف أم بالمدينة، يفرض على األفراد نوعا معينا من 

 السلوك بفعل التنشئة االجتماعية التي تغرس فيهم منذ الصغر و كذا نظرا لطبيعة العيش، بحيث نرى

أن المرأة الحامل تقوم بسلوكات وفق األعراف و التقاليد التي تتبعها و تحرص عليها الجماعة و 

ذلك باعتبار أن أغلبية األزواج يقمن مع عائلة الزوج في بداية الحياة الزوجية ريثما يستقالن عنها و 

ة أنها تتعب نفسها قد يستمر ذلك لسنين عديدة، قد تتأثر خاللها المرأة الحامل بهذا الوضع، لدرج

  .و سيأتي توضيح ذلك مع الجدول الموالي. أكثر بإقامتها مع عائلة الزوج مقارنة مع استقاللها عنها



  :وعالقتها بالحمل األخير  نوع اإلقامة – 2
  

   و مدة الحمل األخير نوع اإلقامةتوزيع المبحوثات حسب ) :  13( الجدول رقم 
 

مدة الحمل        
 

 نوع اإلقامة

 المجموع أشهر 9 أشهر 8-6 أشهر 6أقل من 

 % ت % ت % ت % ت

 100,0 188 84,6 159 13,8 26 1,6 3اإلنفراد في المسكن

مع عائلة السكن 
 100,0 105 82,9 87 15,2 16 1,9 2 الزوج

  
 100,0 9 100 9 - - - - رــآخ

 100,0 302 84,8 256 13,6 41 1,7 5 وعـــــــالمجم
  

ن مع ميقمن الحمل من اللواتي أتممن الشهر التاسع  % 100 أن )13(ل الجدول رقم يتبين من خال

عند اللواتي  %  84,6وتنخفض هذه النسبة إلى . 9 همآخرين دون عائلة الزوج، وعدد أقرباء

مما يوضح أن اللواتي بلغن  ،ن مع عائلة الزوجمعند اللواتي يق % 82,9 ، ثم إلىانفردن باإلقامة

 دألن عد أكثر إلى اللواتي يقمن مع أشخاص آخرين غير عائلة الزوج، و  ينتمينع من الحمل الشهر التاس

جليا على مدة  رالحاالت فيها قليلة، فإننا نعتبر، عند هذه المدة من الحمل، أن نوع اٌإلقامة ال يؤث

  .الحمل

يقمن مع عائلة  ءمن هؤال % 5,21، فنجد أن شهرأ 8و 6ما بين  اللواتي بلغ حملهنأما المبحوثات 

وبالتالي هناك ارتفاع . ن بمفردهنمعند اللواتي يق % 13,8 قليال إلىالزوج، ثم تنخفض هذه النسبة 

والدات عند اللواتي يقمن مع عائلة الزوج، و تخص هذه المدة من الحمل كل من ال في النسبةطفيف 

  .حيةالوالدات الميتة و ال

ن مكن يق سواءأشهر، فلقد سجلن تقريبا نفس النسبة  6ن أقل م لهن مدةحم الالئي بلغوفيما يخص 

  .على التوالي  % 1,9و % 1,6ت النسبتين ، حيث بلغة الزوجعائل ةأو بمعيبمفردهن 

 8و  6ما بين المتراوحة الحمل  تيبين المتغيرين إال عند مدال تظهر ونالحظ إذن أن العالقة 

  .و ذلك مع اختالف بسيط في النسب ،أشهر 9و، أشهر

نوعية ال و االجتماعيمعيشة الزوجين في الوسط  طبيعةال يبين لنا  نوع اإلقامةمتغير  ربما ألن

عالقتها بخصائص  جعلنا نبحث عنجهلنا لبعض تفاصيل مسكن المبحوثات، ال يظهر لنا العالقة مليا مما ف ،مسكنال

عالقة يمكن أن تدعم  ةر على أيأننا لم نعث إال ،وزن الطفل عند الوالدةالحمل األخرى و المتمثلة في 



تعد من التي  ،نستطيع تجسيدها من خالل العوامل الفردية لألم فربما. بمدة الحمل نوع اٌإلقامةعالقة 

  .بين المتغيرات الوسيطة

تأثيرا مباشرا على خصائص الحمل و إنما العوامل المستقلة  مكان اإلقامة  سه ال يمارستخلص أنو ن

 الحالة الفردية و مستوى التعليم من مكان اإلقامة و نوع اٌإلقامة، مثلاألخرى قد تكون أقرب 

  .على هذه العوامل  أكبرلذا جاء تركيزنا  للمبحوثات،

  :  و عالقته بالحمل األخير األم مستوى تعليم  - 3

  توزيع المبحوثات حسب مستوى التعليم و نتيجة الحمل األخير :) 14( جدول رقم 

نتيجة الحمل
  
  

 ى التعليممستو

 المجموع إجهاض والدة ميتة والدة حية

 ت
 

 ت %
 

 ت %
 

 ت %
 

% 

 100,0 19 5,3 1 - - 94,7 18 دون مستوى

 100,0 78 3,8 3 3,8 3 92,3 72 ابــتـــــدائي

 100,0 79 - - 3,8 3 96,2 76 طــــوســمت

 100,0 108 0,9 1 3,7 4 95,4 103 ويــــــثان

 100,0 18 - - - -100,0 18 اليــــــــع
 
 وعــــــالمجم

 
287 95,0 10 3,3 5 1,7 302 100,0 

  
ثم تليها من المنجبات لوالدات حية يتميزن بمستوى عالي  %100 أن) 14(رقم يوضح الجدول 

  % 95,4،  % 96,2بـعند المستويات المتوسطة، الثانوية و دون مستوى نسبة ال تقريبا نفس

فالوالدات الحية  .االبتدائيعند المستوى  % 92,3تنخفض قليال إلى على التوالي، ثم  % 94,7و

، ثم تنخفض عند المستويات األخرى تقريبا تخص بالدرجة األولى المبحوثات ذات مستوى عالي

االبتدائي، المتوسط : بينما تظهر الوالدات الميتة بنفس النسب عند المستويات التالية. بنفس النسب

  %.3,8والي والثانوي حيث قدرت بح

عند  % 3,8 نسبة ثم تليها ،عند دون مستوى% 5,3بنسبة فإنهن يتمركزن  ،و فيما يخص اللواتي أجهضن

حاالت حوادث علما بأن . الثانويعند المستوى  % 0,9 تنخفض إلى غايةو االبتدائيالمستوى 

    .حالة 15بـ الحمل األخير عندعددها بحيث بلغ  ، تعد ضئيلة،جهاضإ والدات ميتة و، من الحمل



  ندو ذلك ع اإلجهاضات و الوالدات الحيةنتيجة الحمل خاصة منها أن لمستوى التعليم تأثير على بنستخلص و 

  .دون المستوى ى االبتدائي ومستوالالمستوى العالي و

 .شأن نتيجة الحمل وما هعامل التعليم عامل أساسي ومحوري في تفسير بعض النتائج مثل و يعد  

ة بصفة أالمرعلى ميم التعليم في بالدنا عادت بفوائد كبيرة على المجتمع بصفة عامة وفسياسة تع

السهر على  بالرقي بوضعيتها االجتماعية التي كانت تتلخص في إنجاب األطفال وسمح لها  ، بحيثخاصة

عى إلى تسوبالتالي  نأو الممرضياألطباء  معفالمرأة المتعلمة تتفاعل أكثر . راحة كل أفراد العائلة

أكثر  ىتعن و كما. أكثر تستوعبها و الخاصة بالعالج أو بالوقايةو النصائح  اإلرشاداتتطبيق 

بحيث  .سير الحمل بصفة منتظمةل تهاذلك في متابعأطفالها، قد يظهر  صحةوضعها الصحي و بب

امل ، من خالل األبحاث التي قادها بنيجيريا، أن تعليم األم، الع(CALDWELL)يعتبر كالدوال 

ر عميق في البنية التقليدية يتغي"مما سمح بـ. االجتماعي و االقتصادي األكثر تفسيرا لصحة الطفل

األسرة باإلضافة إلى اكتساب استقاللية أكبر بالنسبة لكبار العائلة كاألمهات  للعالقات بين أفراد

هم وبصفة شاملة والحموات في اتخاذ القرارات الخاصة بطريقة تربية األطفال تغذيتهم ومعالجت

دراسة بتونس، حيث  هذلك ما أكدت. ii(MASUY-STROOBANT : 1996, 196)"  بهم االهتمام

  أشارت إلى ارتفاع وفيات األطفال بالضعف لدى األمهات األميات

(GUEDDANA et al : op.cit, 110)  . 2002و تدعمها نتائج المسح الجزائري لصحة األسرة لسنة ،

مرات أكبر عند األميات مقارنة مع اللواتي بلغن  3ل وفاة الطفل يكون و التي بينت أن احتما

 MINISTERE DE LA)على التوالي  ‰ 12و  ‰ 40مستوى ثانوي و أكثر، حيث سجلت معدالت 

SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE et al : op.cit, 

2004, 40).  

ليم بنتيجة الحمل األخير قمنا بربطه بالخاصيات األخرى ومحاولة منا تدعيم عالقة مستوى التع

 علىإال أننا لم نعثر على أية عالقة أو صلة تشير لنا  للحمل كمدة الحمل و وزن الطفل عند الوالدة،

ذلك إلى ممارسة هذا األخير تأثير غير مباشر على الحمل ارتباطهما بمستوى التعليم وربما يعود 

 ءمتغيرات أخرى كعدد األطفال، الذي يعد متغيرا وسيطا، وهو الشي بصفة عامة و ذلك عن طريق

الذي تؤكده األبحاث بحيث ترى أن النساء األقل تعليما ينجبن أكثر من اللواتي لديهن مستويات 

  . أعلى



  توزيع المبحوثات حسب مستوى التعليم و العدد الحالي لألطفال :) 15( جدول رقم  
  

عـدد     
 األطفال

 مستوى

 التعليـم

  
 المجموع و مافوق 7 6-4مابين  3-2مابين  1

 % ت % ت % ت % ت % ت

 100,0 19 47,4 31,69 21,16 4 - -دون مستوى

 100,0 78 7,7 41,06 50,032 39 1,3 1 ابتــدائــــي

 100,0 79 - -32,9 64,626 51 2,5 2 طـــوســمت

 108100,0 1,9 19,42 76,921 83 1,9 2 ثانـــــوي

 100,0 18 - - 5,6 83,31 11,115 2 يــــالــع

 302100,0 5,6 28,517 19263,686 2,3 7 وعــــالمجم

الجدولي عند  2آا درجـة الـحريةالمحسوب 2آا
 0,01مستوى 

الجدولي عند  2آا
 0,05مستوى 

87,022  12  26,217  21,026  
 

تمركزن أكثر عند قد بات ما بين طفلين وثالثة أطفال اتضح أن المنج، )15(الجدول رقم من خالل 

عند  %21,1لتبلغ ثم تنخفض هذه األخيرة بانخفاض مستوى التعليم  % 83,3المستوى العالي بنسبة 

هذا العدد من األطفال بصفة المبحوثات المنجبات  لتمركز  ،مما يؤكد بوضوح ،فئة دون مستوى

  .مكثفة عند المبحوثات ذات مستوى عالي

عند  % 41,0نسبة تمركزن بفإن األغلبية من هؤالء  ،أطفال 6و 4أما اللواتي أنجبن ما بين 

عند المستوى على التوالي  % 31,6و % 32,9تنخفض هذه النسبة إلى  ثم االبتدائيالمستوى 

، بينما سجلت أصغر نسبة عند المستوى الثانوي % 19,4ثم تليها نسبة  ،المتوسط ودون مستوى

بأن كثرة  يقينا نايزيدمما  .يمثل مبحوثة واحدةوهو ما  % 5,6حيث قدرت بـ وى العاليعند المست

كما نالحظ أن تقريبا نفس االتجاه تسلكه  .المبحوثات ذات مستوى تعليمي بسيط أكثر األطفال تخص

  .أطفال و أكثر 7المنجبات لـ

النساء بعد من  تنتهيلم  و لو، ونستخلص أن عامل التعليم له دخل كبير في تحديد حجم العائلة

ليس لها الوعي و اإلدراك الكافيين من أجل التحكم في نسلها ألن ربما فالمرأة األقل تعليما  ،اإلنجاب

يمنحانها القدرة على تقرير مصيرها و بالتالي تحديد حجم العائلة، تعليمها البسيط أو جهلها ال 



فهي غالبا ما تكون ماكثة بالبيت تهتم  .اليدغير المتعلمة، هي أكثر تأثرا و خضوعا للتقفالمرأة 

النصائح و اإلرشادات  تستوعب كلفهي ال  .به وبأطفالها االهتمامبشؤونه و تمضي جل أوقاتها في 

أكثر  ىبل تعن، هذا إن كانت من المترددات عليه و التي تعطى في مراكز حماية األمومة و الطفولة

التي  راتها أين تختلط الوصفات التقليدية مع الوصفات الطبية وبما تسمعه من حماتها أو أمها أو حتى جا

تعطى لها الفرصة إلبداء رأيها، بل تنصاع لرأي و لرغبة ولربما أيضا ال  .تحتمل الخطأ والصواب

 .إرضائه و إرضاء عائلته التي تتباهى بكثرة األطفال خاصة منهم الذكورو ذلك من أجل . زوجها

بالتالي تجد البعض من هؤالء النساء  والحنيف يحبذ التكثير من النسل ضف إلى ذلك أن في ديننا 

و يلجأن إلى الوصفات  منع الحمل كونها ال تتماشى و القيم الدينيةالحديثة لوسائل اليرفضن استعمال 

، ريثما يسترحن من الحمل فلمدة قصيرة موانع الحمل الحديثة، وإن قبلن التقليدية المباحة دينيا،

و قد تكون أيضا من أسباب رفض هذه الموانع، الرغبة في إنجاب أطفال آخرين نظرا لعدم  .األخير

عند % 56,8استكمال العدد المرغوب فيه و كذا التركيبة الجنسية المرغوب فيها، حيث قدرت نسبة هؤالء ـب

سنة، بينما ظهر مشكلي قلة اإلخصاب و سن اليأس بنسبة  34-15المتراوحة أعمارهن مابين 

سنة وذلك من خالل نتائج المسح الجزائري حول  49-35عند المتراوحة أعمارهن مابين % 33,3

 MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE REFORME)صحة األسرة 

HOSPITALIERE et al : op.cit, 2004, 131).  

التربيع  ايسابنا لكمما يؤكد ح ،لقد رأينا إذن مدى ارتباط مستوى التعليم بعدد األطفال الحالي

عند  26,026ـب 12التربيع الجدولي عند درجة الحرية  ايقدر ك ،في حين  ،87,022لبرسون حيث قدر ـب

التربيع المحسوب أكبر من نظيره الجدولي وبالتالي هناك فرق جوهري  ايإذن ك .0,05مستوى 

عدد األطفال  قلتعليم كلما كلما ارتفع مستوى ال، بحيث بين مستوى التعليم والعدد الحالي لألطفال

مرجع سابق، : هيكل( 1لالرتباطوإضافة إلى ذلك قمنا بحساب معامل التوافق  ،والعكس صحيح

  .حيث عبر عن وجود عالقة طردية بين المتغيرين، 0,36والذي بلغ ) 419

شغل و لقد الحظنا أن بعض المبحوثات قد بلغن مستوى نوعا ما مرتفع من التعليم، مما يؤهلهن إلى 

مناصب عمل، قد يدعم ذلك من تصوراتهن و من ثم سلوكاتهن اإلنجابية، خاصة إذا علمنا أن وسط 

  .العمل يشكل ميدانا خصبا لتبادل األفكار و التجارب

                                           
  الخاص بطريقة الحساب)  3(أنظر الملحق رقم   1
  



  : و عالقتها بالحمل األخير لألم الحالة الفردية  - 4
  

   األخيرة عند الوالدة توزيع المبحوثات حسب الحالة الفردية ووزن الطفل) :  16( الجدول رقم 
  

وزن الطـفل
 عند الوالدة 

 
 الحالة الفرديـة

 
  غ 2.500أقل من 

 
 المجموع غ و مافوق 2.500

 % ت % ت % ت

 100,0 52 96,2 50 3,8 2 تعمل

 100,0 235 86,4 203 13,6 32 ال تعمل

 100,0 287 88,2 253 11,8 34 المجموع

  
عند اللواتي   % 96,2 بنسبة  قما فوغ و  2500زن و ه يكثر أن )16(يوضح الجدول رقم 

ذوي أن األطفال مما يؤكد . عند اللواتي ال يعملن %  86,4، بينما تنخفض النسبة إلىيمارسن عمال

  .مهات عامالتاألوزان المناسبة هم أطفال أل

 ملمن هؤالء صرحن بعدم الع % 13,6 فـ غ، 2500وزن أطفالهن أقل من  الالئيأما المبحوثات 

يخص الماكثات بالبيت  الضعيففالوزن صرحن بالعمل،  % 3,8 مقابل سوى نسبةأثناء التحقيق 

قد تقل بالتالي هن أقل احتكاكا بالوسط النسوي، ولعل المبحوثات اللواتي ال يعملن،  .بالدرجة األولى

  .بنصائح األطباء أو القابالت  االلتزامحمل والمتابعة  معرفتهن بخصوص

كافي من الوعي والنضج  قدرو ،فترض أن لديها مستوى تعليمييف ،لمرأة التي تعملا في حين أن

، إلى جانب انعكاسات شدة احتكاكها بالزميالت في لمعارف الخاصة بسير الحملا إدراكمن يمكنانها 

  .العمل على سلوكها

ل، فالعالقة إذن مما يؤكد قراءتنا للجدو 0,59، بلغحيث  االقتران لالرتباطولقد قمنا بحساب معامل 

  .طردية  إيجابية

أننا لم نلمس أية عالقة بين  اللقد قمنا بربط الحالة الفردية للمبحوثات بمدة الحمل األخير ونتيجته، إ

  .إلى عدم تجانس العينة و الذي يعود بدوره إلى كونها غير احتماليةهذه المتغيرات، ربما يرجع ذلك 



  :خالصة
مكان فصل، أن متغيرات الوسط االجتماعي أو المستقلة، المتمثلة أوال في لقد تبين لنا من خالل هذا ال

وزن الطفل عند الوالدة  اإلقامة، أنها تمارس تأثيرها على نتيجة الحمل األخير من خالل متغيري مدة الحمل و

األخيرة، في حين أن المتغير الثاني للوسط االجتماعي المتمثل في نوع اإلقامة، لم تبرز كثيرا 

قد يرجع ذلك إلى تأثيرها على نتيجة الحمل األخير عن طريق المتغيرات أو . القته بالحمل األخيرع

و أيضا ألن هذا المتغير ال يبين كثيرا الوضعية . إلخ...العوامل الفردية لألم، كالسن، عدد األطفال، 

. سكن مع عائلة الزوجاالقتصادية و االجتماعية للزوجين في حالة اإلنفراد في المسكن أو في حالة ال

و ألننا لم نتوغل في هذه التفاصيل، لم نلمس العالقة التي يمكن أن تكون بين نوع اإلقامة و الحمل 

  .األخير

و فيما يخص المتغيرات المستقلة األخرى، الخاصة بمستوى التعليم و الحالة الفردية، فلقد برزت 

األخير، خاصة عند المبحوثات المنجبات  العالقة الموجودة بين مستوى التعليم و نتيجة الحمل

و هذا يعني أن للمستوى الثقافي دورا فعاال في . لوالدات حية و ذات مستوى عالي من التعليم

يحاولن دوما  المحافظة على الحمل لغاية الوضع، بحيث تعير هؤالء المتعلمات اهتماما كبيرا بسير الحمل، و

ألجل الحفاظ عليه، مقارنة مع المبحوثات اللواتي ينتمين إلى االلتزام باإلرشادات و تطبيقها حرفيا 

  . دون مستوى و إلى المستوى االبتدائي، اللواتي تتمركز لديهن حاالت اإلجهاض

و بدت العالقة أكثر حينما قمنا بربط مستوى التعليم بالمتغير الوسيط عدد األطفال، حيث وضحت 

ما قل عدد األطفال، و بالتالي يلعب هذا المتغير دورا كبيرا النتائج أنه كلما ارتفع مستوى التعليم، كل

  .في تحديد حجم العائلة

أما بالنسبة للحالة الفردية للمبحوثات، فلقد اتضح لنا أن اللواتي ال يعملن، هن األكثر إنجابا ألطفال 

لتالي ضعفاء الوزن من اللواتي يعملن، فلربما قد ساهم عدم العمل في مستوى معيشي منخفض و با

دخل عائلي ضئيل، فأثر ذلك على نوعية و كمية الغذاء المتناول أثناء فترة الحمل، مما قد تسبب في 

و بذلك تتحقق الفرضية األولى لبعض المتغيرات المتعلقة بالحمل . إنجاب طفل ضعيف الوزن

ن مع عائلة األخير، والمتمثلة في انعكاس واقع االقامة الحضري والريفي وكذا االنفراد في المسك

  .الزوج، على صحة المولود الجديد

وكما تتحقق الفرضية الثانية المتمثلة في تأثير العوامل الفردية لألم المتعلقة بالمستوى الثقافي  

  .وحالتها الفردية على صحة المولود الجديد

ات و بعد دراستنا للعوامل المستقلة التي تمارس تأثيرها على صحة المولود عن طريق المتغير

القريبة أو الوسيطة لألم و ذلك وفقا للنموذج المفسر لوفيات األطفال لشان و موسلي، فإننا ننتقل إلى 



وصف عالقة العوامل الوسيطة و المتمثلة في سن األم عند اإلنجاب و عدد األطفال بصحة المولود 

ت المفسرة للسلوك الجديد و التي تعتبر في نظرنا و عبر الدراسات التي طالعناها أفضل المتغيرا

  .اإلنجابي



  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  الفصل السادس
 
 

و تأثيرها غرافية والعوامل الديم  
 على الحمـل األخـير

 
 
 
 

 113............................السن عند اإلنجاب و عالقته بالحمل األخير .1

  120...........................عدد األطفال الحالي و عالقته بالحمل األخير .2

  123......................................................................خالصة

 
  



الحمل  على التي يمكن أن تؤثر لألم واالقتصاديةوالثقافية  االجتماعيةبعد أن تطرقنا إلى العوامل 

األخير واستخلصنا أن عامل مكان اإلقامة يفسر مدة الحمل ووزن الطفل عند الوالدة بينما ال يظهر 

مباشرا المتمثل في مستوى تعليم األمهات فلم يكن له تأثيرا أما العامل الثقافي . ليانوع اإلقامة م تأثير

عدد عن طريق متغيرات وسيطة، منها على العالقة  إلى البحثمما دفعنا على الحمل األخير، 

  .األطفال

فلقد توصلنا إلى إيجاد عالقة  ،الحالة الفردية للمبحوثة والمتمثل في االقتصاديلعامل أما بالنسبة ل

األطفال األقل وزنا ينتمون إلى أمهات يمارسن عمال  بحيث أن ،الطفل عند الوالدةبينها وبين وزن 

، نستمر خالل هذا الفصل في البحث عن العوامل التي يمكن أن وعلى ضوء ذلك .خارج البيت

تنعكس على صحة الحمل و الطفل، من حيث الخصائص الفردية لألم، و باألحرى العوامل 

  . سلوك اإلنجابي للمبحوثاتالديمغرافية، التي تجسد ال

المتأخر، له   فلقد أثبتت بعض الدراسات في هذا المجال، أن عامل سن األم عند اإلنجاب، خاصة المبكر و

انعكاسات سلبية على حياة الجنين و على حياتها أوال، مدعمة بمختلف وسائل اإلعالم التي تولت 

سنة، إلدراكهم أن متوسط السن عند  35مهمة نشر المعلومات حول مخاطر الحمل خاصة بعد سن 

 20أقل من الزواج في ارتفاع مستمر و بالتالي قليال ما نجد عائالت تزوج بناتها في سن مبكرة، أي 

الطفولة في  و هذا فضال عن دور مراكز حماية األمومة و. سنة، والذي يعرضهن الى فترة إخصاب أطول

س هذه العالقة من خالل عينتنا؟ ذلك ما سنحاول فهل فعال نستطيع لم. ترسيخ مثل هذه األفكار

  .تفسيره من خالل الجدول الموالي

   :السن عند اإلنجاب وعالقته بالحمل األخير-1

توزيع المبحوثات حسب السن عند اإلنجاب األخير ونتيجة الحمل): 17(جدول رقم  
  

نتيجة الحمل
  الســن

 اإلنجاب عند

 المجموع إجهاضوالدة ميتةوالدة حية

 % ت % ت % ت % ت

20-24 12 100,0 -  -  12 00,0 

25-29 62 98,4 -  1 1,6 63 100,0 

30-34 113 98,3 2 1,7 - - 115 00,0 

35-39 73 89,0 7 8,5 2 2,4 82 100,0 

40-44 27 90,0 1 3,3 2 6,7 30 100,0 
 100,0 302 1,7 5 3,3 10 95,0 287 المجموع



، كلما 1نسبة للمنجبات للوالدات الحية، أنه كلما ارتفع السن عند اإلنجاببال )17(يبين الجدول رقم 

، ثم تنخفض سنة 24- 20الفئة العمرية عند % 100تقلصت الوالدات الحية، بحيث سجلت نسبة 

  .سنة 44-40عند فئة % 90تدريجيا لتقدر بـ

، ثم سنة 39-35العمرية قدرت أكبر نسبة في الفئة ميتة، فلقد  ةأما اللواتي أسفر حملهن على والد

يبدو أن الوالدات الميتة خصت النساء  و ،سنة 34- 30عند الفئة  % 1,7تنخفض إلى غاية 

  .سنة فما فوق  30 منالمتقدمات في السن 

سنة،  44- 40ترتفع عند فئة نالحظ أنها حاالت،  5، و عددها سوى و فيما يخص اإلجهاضات

حالة  ليعاد ، و هو ماسنة 29- 25عمرية عند الفئة ال% 1,6سجل ، بينما تنخفض هذه األخيرة لت%6,7بنسبة 

  .واحدة

 فإن حوادث الحمل المتمثلة في الوالدات الميتة واإلجهاضات تعد قليلة ،ونظرا لصغر حجم العينة 

مع  ،هذه الحوادث تكثر خاصة عند الفئات األكبر سنا بأنلتالي يصعب علينا الحزم ، فبا)حالة 15(

. األولاألصغر سنا خاصة عند الحمل  اتهذه الحاالت أيضا عند الفئمثل ض أن تكثر يفترأنه العلم 

سنة  35بعد سن  سنة أو 18كما أقرته المنظمات العالمية المهتمة بهذا المجال، بحيث اعتبرت أن الحمل قبل عمر 

  . (UNICEF et al : 2002, 2)يشكل خطرا بالنسبة لصحة األم و صحة المولود 

تنتاج توصل إليه التحقيق الجزائري حول صحة األسرة، حيث قدر احتمال وفاة األطفال و نفس االس

مقابل احتمال  ‰45,9، بـقسنة و ما فو 35سنة و عند البالغات  20عند اللواتي لديهن أقل من 

  سنة 34و  20لدى المبحوثات المتراوحة أعمارهن مابين  ‰30أقلٌ قدر بـ

(MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME 

HOSPITALIERE et al : op.cit, 2004, 41) 

عند ، حيث بلغ معدل وفيات األطفال 1992مؤكدة بذلك نتائج المسح الجزائري حول صحة األم و الطفل لسنة 

  عند األعمار القصوى ‰72و قدر بـ ،‰58سنة بـ 20المبحوثات األقل من 

 (MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION et al : op.cit, 1994, 33) .  

من حوادث الحمل، خصت المبحوثات المتراوحة أعمارهن % 11,2كما وضحت نفس النتائج أن 

 MINISTERE DE LA SANTE DE LA)سنة، ثم تنخفض تدريجيا كلما ارتفع العمر  34- 30مابين 

POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE et al : op.cit, 2004,116) .  

كوننا أمام عينة بلغ المتوسط الحسابي للسن عند اإلنجاب  ،الشيء الذي لم نالحظه في هذا الجدول

  .عند حملهن األول لسنو بالتالي المتزوجات في سن مبكرة  سنة 32,9بـ الحالي فيها
                                           

  السن عند اإلنجاب الحالي أو األخير  1



ما يدل على م 0,008الذي بلغ سوى  لالرتباطو للتأكد من صحة العالقة قمنا بحساب معامل التوافق 

بالرغم من ذلك فإن العالقة كائنة وموجودة إذ استنتجنا أن المتقدمات في و. عالقة إيجابية ضعيفة

مع  كثر تعرضا لحوادث الحمل مقارنةاألالسن عند اإلنجاب هن األقل إنجابا للوالدات الحية وهن 

  .يرهنغ

 ،جنوب غرب فرنساالواقعة ب ،بليموج   ولقد أثبتت دراسة أجريت حول الحمل و الوالدة بعد سن األربعين

و اللواتي كن يترددن  سنة 49-40تراوحت أعمارهن ما بين امرأة حامل،  52قدرها على عينة 

باإلضافة إلى أن ، عفويةمن هؤالء أجهضن بصفة  % 28أن على هذا القسم بغرض متابعة الحمل، 

قيصرية والسبب الغالب لذلك يرجع  عملية نصف عينة النساء المنجبات ألول مرة تعرضن خالل الوالدة إلى

مما يؤكد أن اإلجهاض  ،(DENAX et al : op.cit, 219) في الرحم يغير الطبيعإلى وضع الجنين 

دراسة حول الوفيات  هو ذلك ما أكدت .يزداد احتمالها عند فئة األربعين سنة الوالدة المتعسرةو

بثالثة مرات عندما يتعلق األمر بالنساء الوالدة الميتة ماحول الوالدة ببوركينا فاسو، حيث يزيد احتمال 

  . (MEDA et al : op.cit, 309) قسنة و ما فو 35البالغات 

عند تتضاعف  ووفيات األمهات  بحيث ترتفع ،السن عند اإلنجاب عامل خطر بالنسبة لألم و للجنين"و كما يعتبر 

 ، احتمال)mortalité périnatale( ل الوالدةلوفيات ما حوو أيضا ترتفع و تتضاعف ا...سن األربعين

من أنه حيث  ،في الكروموزومات الخلل ، باإلضافة إلىداخل الرحم ننمو الجنيازدياد الخدج وتأخر 

 " سنة 45في سن  32في  1سنة إلى  25عند سن  1000في  1من تنتقل " 21"مي والمعروف أن نسبة تريز

(DJENAOUI : 2001, N°5, 6)  عند اإلنجاب مفسرا لمتغير نتيجة الحمل األخير السن يعدومن ثم ،

  .و الطبيةالديمغرافية الدراسات  كما بينته معظم

أنه  ،قد الحظنا حينما قمنا بربط السن عند اإلنجاب بمتغيري مدة الحمل ووزن الطفل عند الوالدةول

دراسة ارت نتائج مع العلم أن بحوث أخرى بينت هذه العالقة، حيث أش. ارتباط بينهما دال يوج

المولود، أي ضعف وزن  أسبوع، و 37أجريت بإسرائيل حول اإلنجاب بكثرة، إلى ارتفاع مدة الحمل األقل من 

  .(SAMUELOFF et al : op.cit, 627) قسنة و ما فو 42غ، عند اللواتي بلغن  2500أقل من 

من مميزات المرأة المتزوجة في هذه األخيرة ألن  غالبا ما يقترن السن عند اإلنجاب بكثرة األطفال،

بين والداتها إلى أكثر من عامين في معظم األحيان بهدف تكرار الوالدة، تباعد سن مبكرة والتي ال 

  .و قد تتقدم في السن و هي الزالت تكرر الحمل

األخيرتين  توزيع المبحوثات حسب السن عند اإلنجاب الحالي والمدة ما بين الوالدتين): 18(جدول رقم   
 

المدة ما بين  
 المجموع و أكثر 7 6-5 4-3 2 1         الوالدتين



 % ت %ت % ت %ت %ت % ت

20-24 5 41,7 2 16,7 5 41,7- - - - 12 100,0 

25-29 9 14,5 17 27,4 22 35,513 21,01 1,6 62 100,0 

30-34 16 14,7 20 18,3 40 36,724 22,09 8,3 109100,0 

35-39 8 11,1 12 16,7 16 22,218 25,018 25,072 100,0 

40-44 - - 4 14,4 7 25,95 18,511 40,727 100,0 

  13,81282100,0 21,339 31,960 90 19,5 55 13,5 38 المجموع

 درجـة الـحرية المحسوب 2آا
الجدولي عند مستوى  2آا

0,01 
الجدولي عند  2آا

 0,05مستوى 
 45,833  16  32,000  26,296  

ينتمين إلى  ،سنوات 4أو 3اللواتي باعدن بين الوالدتين األخيرتين بـ ، أن )18(يبين الجدول رقم 

وتقريبا النسبة نفسها  سنة 34- 30عند الفئة  % 36,7ثم تنخفض إلى  % 41,7 بنسبةسنة  24- 20الفئة العمرية 

نالحظ أن أغلبية في حين  .سنة 39- 35يبلغن ما بين  الالئي عند % 22,2 سجلت نسبة ثم سنة، 29- 25عند 

سنة  39- 35عند الفئة العمرية  % 25سنوات، تمركزن بنسبة  6وأ 5المبحوثات اللواتي باعدن ما بين 

 ثم تنخفض من جديد إلى، 29- 25و 34- 30 فئتيعلى التوالي عند  % 22,1و % 22ثم تنخفض قليال إلى 

تزوجن في  قدهذه المدة ربما اللواتي باعدن بالواضح أن  من و .سنة 44-40عند الفئة  % 18,5

  .و ذلك ألن األغلبية من هؤالء قد تجاوزن سن الثالثين سن مبكرة،

وذلك سنة  29-25 العمرية الفئةفقد سجلت أعلى نسبة عند  أما المبحوثات المباعدات بفترة سنتين،

 34-  30 :عند الفئات العمرية التالية % 14,8و  % 18,3وتنخفض هذه األخيرة لتبلغ ما بين  % 27,4ـب

اللواتي  تخص أكثرمابين الوالدات  فهذه المدة .سنة 44- 40سنة و 24-20، سنة 39 -35سنة، 

لكونهن  واألطفال من  عدد المرغوب فيهال ،كونهن لم ينجبن بعدإلى ربما يرجع ذلك  ،سنة 35 ل منـأقعمرهن 

كما تعتبر هذه المدة، حسب المنظمات العالمية، كافية لكي تسترجع  .يةأيضا في بداية الحياة اإلنجاب

  .(UNICEF et al : op.cit, 5)األم خاللها قواها بعد الحمل و الوضع 

ثم  سنة، 44- 40 فنالحظ أن جل المبحوثات ينتمين إلى فئةسنوات وأكثر،  7فترة بوفيما يخص اللواتي باعدن 

ن عند اإلنجاب، ليتضح أن المتقدمات في السن قد حققن حجم كلما انخفض الستقل هذه األخيرة 

                                           
  .هذا المجموع ال يخص اللواتي أجهضن بصفة متتالية أي خالل الحملين األخيرين  1



العائلة المرغوب فيه و ربما قد أردن، بهذا الحمل، إضافة طفل آخر إلشباع غريزة األمومة مرة 

  .أخرى قبل انتهاء فترة اإلنجاب لديهن و ذلك خاصة بعد أن كبر أطفالهن

، ثم سنة 24- 20مابين ، بلغن % 41,7غلبية، بنسبة ، فالحظنا أن األواحدة بسنةاللواتي باعدن في حين أن 

يباعدن بفترة  الالئيالصغيرات في السن هن تنخفض هذه األخيرة بارتفاع العمر، مما قد يفسر أن 

ربما ألن هؤالء يردن إثبات خصوبتهن بإنجاب عدد وهي النتيجة التي توصلنا إليها سابقا،  ،قصيرة

بداية حياتهن الزوجية، فيسعين إلى تدعيم مكانتهن في األسرة  معين من األطفال، و كذلك ألنهن في

حول المتقدمات في السن فعلى غير ما صرحن به . الجديدة وإرضاء أزواجهن وعائالت أزواجهن

فالحديثات في السن  فلقد اتضح لنا العكس، ،فترة ال تتعدى سنتينباللواتي يباعدن في أغلب األحيان 

ذلك إلى كون  قد يرجع .فترات أطولبلواتي يكبرهن سنا يباعدن فترات قصيرة و البيباعدن 

 من ثم نه كافيا ووالمتقدمات في السن قد تزوجن في سن مبكرة وبالتالي أنجبن عددا معينا من األطفال ير

  .ةخصوبالفترة  انتهاءيلجأن للمباعدة بفترات طويلة إلى أن يبلغن سن اليأس أو إلى 

سنة  السنغالفي  H.LERIDONو P.CANTRELLEية المجراة من طرف ولقد بينت الدراسة الميدان

مع السن يستطيع أن يفسر تقريبا  (durée d’aménorrhée)انقطاع الحيض  فترةأن ارتفاع  ، 1971

 و (fécondabilité)ما بين الوالدات والنصف اآلخر فهو ناتج عن انخفاض اإلخصاب  الفترةنصف 

المسح العالمي وهذا مابينه . (LERIDON : 1973, N°65, 88-89) داخل الرحم اةخاصة عن الوف

 25أقل من عند عمر حمول المن  % 46أن  ، حيث لوحظ بكوستاريكا 1979 حول الخصوبة لسنة

نفس النتائج أكدتها  .(TAUCHER : op.cit, 16) الحمل الفارط بعد شهر 18أقل من  حدث فيت ،سنة

من النساء % 60الم، بحيث أشارت إلى نسبة أعلى قدرت بـالمسوح الديمغرافية و الصحية حول الع

بلد  50سنوات وذلك في  3سنة، يباعدن بين والداتهن بأقل من  19-15المتراوحة أعمارهن مابين 

(CENTER FOR COMMUNICATION PROGRAMS :op.cit, 2002, 16) .  

بين الوالدتين األخيرتين عند  ةيطالبس مباعدةالدعم النتيجة التي توصلنا  إليها و المتمثلة في مما ي

وعليه فإن عامل السن عند اإلنجاب أو السن بصفة عامة محدد أساسي  .في السن الصغيراتالنساء 

ولقد قمنا بحساب كاي التربيع لبرسون الذي عبر عن وجود عالقة بين  .لفترة التباعد بين الوالدات

في حين قدر كاي التربيع الجدولي عند   ،45,833كاي التربيع المحسوب بـ قدر المتغيرين حيث

إذن كاي  .0,01عند مستوى  32,000و بـ 0,05عند مستوى  26,296بـ 16درجة الحرية 

ارتباط معنوي واضح بين السن  مما يدل على وجود ،التربيع المحسوب أكبر من نظيره الجدولي

  .عند اإلنجاب والمدة ما بين الوالدتين األخيرتين 

  .0,49الذي عبر عن وجود عالقة واضحة و قوية، بحيث قدر ـب لالرتباطل التوافق معامو يؤكد ذلك 



وبما أن المتغير الخاص بالفترة مابين الوالدات يعتبر محددا لعدد األطفال و الذي بدوره يشير إلى 

رتبة الطفل  جاب والرتبة التي يحتلها الطفل عند الوالدة، بما فيهم األحياء و المتوفين، فهل لعالقة السن عند اإلن

إليه  قعند الوالدة األخيرة نفس التأثير الذي بينه و بين فترة المباعدة بين الوالدات؟ ذلك ما سنتطر

  ).19(من خالل الجدول رقم 

  األخيرة  توزيع المبحوثات حسب السن عند اإلنجاب الحالي ورتبة الطفل عند الوالدة :)19(رقم جدول 

المدة ما بين  
تينالوالد           

األخيرتين
السن عند 

باإلنجـــا

 المجموع و أكثر 7 6- 4 3- 2 1

 % ت % ت % ت % ت % ت

20-24 - - 12 100,0- - - - 12 100,0

25-29 - - 58 93,5 4 6,5 - - 62 100,0

30-34 4 3,5 76 67,3 31 27,4 2 1,8 113 100,0

35-39 1 1,4 33 45,2 31 42,5 8 11,0 73 100,0

40-44 - - 9 33,3 12 44,4 6 22,2 27 100,0

 100,0 287 5,6 16 27,2 78 65,5 188 1,7 5 المجموع

 درجـة الـحرية المحسوب 2آا
الجدولي عند مستوى  2آا

0,01 
الجدولي عند مستوى  2آا

0,05 
59,039 15 26,217 21,026 

  

ينتمون إلى  3و  2مرتبة المتراوحة ما بين ال يحتلوناألطفال الذين  من% 100يشير هذا الجدول، إلى أن 

بحيث  ثم تنخفض هذه النسبة كلما تقدمن في السن، ،سنة 24-20أمهات تتراوح أعمارهن ما بين 

األصغر سنا لم يحققن بعد عدد المبحوثات أن و يبين ذلك  ،سنة 44-40فئة  عند % 33,3قدرت بـ

  .ذلك تحقيقيواصلن اإلنجاب ألجل  األطفال المرغوب فيه و

الثالثة، بحيث  االتجاه يبدو عكس المرتبتين الثانية ونالحظ أن ف ،6و  4ما بين  المتراوحة الرتبو فيما يخص 

ثم تنخفض  سنة، 44-40من هؤالء ينتمين إلى الفئة العمرية  % 44,4، فـع ارتفاع السنـترتفع م

  .ابقاسنة وهذه النتائج تؤكد ما ذكرناه س 29-25ة د فئعن % 6,5إلى غاية 

من هؤالء  % 22,2 بحيثوالشيء نفسه نالحظه عند اللواتي بلغ أطفالهن المرتبة السابعة و ما فوق 

، ثم تنخفض بانخفاض السن عند اإلنجاب لتسجل سوى سنة 44-40ينتمين إلى الفئة العمرية 

  .سنة  34-30يبلغن ما بين  ،و هو ما يعادل حالتين ،1,8%



 ،لحد اآلن هاستمرار تأكيد ما الحظنافهو  ن المرتبة األولى عند الوالدة،أطفاله احتلو بالنسبة للواتي 

 39-35عند الفئة  تسجل % 1,4سنة و 34- 30ينتمين إلى الفئة العمرية من المبحوثات  % 3,5إذ 

تربطه عالقة وطيدة بمرتبة الطفل عند  ،نستخلصه هو أن السن عند اإلنجابيمكن أن والذي  .سنة

مراتب عالية عند الوالدة، ، الذين يحتلون ف أن أغلبية األمهات لعدد كبير من األطفالفالمعرو ،الوالدة

 نالتحقيقات العالمية حول الخصوبة، أن غالبا ما تكو إليه نتائج تو ذلك ما أشار .في السنهن في الغالب متقدمات 

لقصوى فهي في معظمها لنساء المراتب االصغيرات في السن، بينما  الرتبة األولى عند الوالدة لدى األمهات

  .(ACSADI, JOHNSON-ACSADI : op.cit, 22)أكبر منهن 

 26,217و 0,05عند مستوى  21,026الجدولي بلغ   2في حين أن كا ،59,039المحسوب ـب 2ولقد قدر كا

أن هناك فرق جوهري مما يبين و  ،المحسوب أكبر من نظيره الجدولي 2إذن كا .0,01عند مستوى 

أما عن  .قوي بين هذين المتغيرين فاالرتباط ،عند اإلنجاب و مرتبة الطفل عند الوالدةبين السن 

ن متغير السن يمكن االستنتاج بأ  .يثبت هذا االرتباطمما  0,39فلقد قدر بـ لالرتباطمعامل التوافق 

واألهم أن  ،هالعائلة المرغوب فيالسن الحالي يعد متغيرا أساسيا في تحديد حجم  أو األخير عند اإلنجاب

ربطنا السن عند اإلنجاب بالمدة ما بين بواسطة  و ،تأثيره على الحمل األخير يأتي بواسطة نتيجة الحمل

اإلنجاب هو عند سن المن إبراز أن ، و التي مكنتنا ومرتبة الطفل عند الوالدة الوالدتين األخيرتين

باألم و التي تأكد تأثيرها على الحمل  باعتباره من العوامل الديمغرافية الخاصةفعال متغيرا مفسرا 

  .األخير، فربما قد يكون لعدد األطفال انعكاس مماثل على الحمل األخير أو الحالي



  :      عدد األطفال الحالي و عالقته بالحمل األخير  -2

توزيع المبحوثات حسب العدد الحالي لألطفال و نتيجة الحمل األخير): 20(جدول رقم  

نتيجـــة والدة حية والدة ميتة إجهاض المجموع
الحــمل 

 
  عدد األطفال
 الحالـــي

 ت % ت % ت % ت %

100,0 7 14,3 1 14,3 1 71,4 5 1 

100,0 192 - - 2,6 5 97,4 187 2-3  

100,0 86 3,5 3 3,5 3 93,0 80 4-6  

و أكثر 7 15 88,2 1 5,9 1 5,9 17 100,0  

لمجموعا 287 95,0 10 3,3 5 1,7 302 100,0  

 
بنسبة  أن المنجبات لوالدات حية لديهن ما بين طفلين أو ثالثة أطفال، )20(لقد بين الجدول رقم 

لديهن طفل  الالئيأطفال و ما فوق وعند  7اللواتي لديهن أكثر عند و تنخفض هذه النسبة  97,4%

  .على التوالي% 71,4و % 88,2، لتقدر بـواحد

إال عند اللواتي لديهن طفل واحد أين  ،نسبة اللواتي أنجبن والدات حية فكلما زاد عدد األطفال كلما قلت

أما فيما  .و يمكن تفسير ذلك بارتفاع حاالت الوفيات داخل الرحم عند الحمل األول ،سجلت أخفض نسبة

من هؤالء لديهن طفل واحد،   % 14,3، فنالحظ أن نسبة ميتةة يخص اللواتي أسفر حملهن على والد

عند  % 2,6نسبة  لتسجل االنخفاضفي ، ثم تستمر قفما فوأطفال  7لديهن  الالئيعند  % 5,9لى ثم تنخفض إ

فلقد اتضح لنا أن الوالدات الميتة تخص بالدرجة األولى المنجبات  ،لديهن طفلين أو ثالثة أطفال اللواتي

  .أطفال و أكثر 7لطفل واحد، و بعدها اللواتي لديهن 

 % 14,3 حيث قدرت النسبة ـب ،لديهن طفل واحد الالئين عند كزلبية منهن تمرفاألغ ،المجهضات بخصوص أما

اللواتي لديهن ما عند  % 3,5وتسجل  ،أطفال وأكثر 7ي لديهن ئعند الال % 5,9وتنخفض هذه النسبة إلى 

  .األقصى من عدد األطفال مما يزيدنا يقينا أن حوادث الحمل تزيد عند الحد األدنى و .أطفال 6و  4بين 

في حين  .فالوالدات الحية في هذه العينة تخص في األكثرية النساء المنجبات لعدد متوسط من األطفال

 7المنجبات لـ تعرفها كل من النساء المنجبات لطفل واحد و ،)الوالدات الميتة واإلجهاضات(أن حوادث الحمل 

األول مقارنة مع اللواتي  وجود احتمال أقل للحفاظ على الحملأطفال وما فوق، قد يرجع ذلك إلى 



البحوث في دراستها حيث أثبتت بعض  بحتة، أسباب فيزيولوجيةكررنه، و ربما يعود ذلك أيضا إلى 

أو مع (الرحم مع سن األم ، أن ارتفاع الوفيات داخل داخل الرحم مع السن ومرتبة الحمل ةلتطور حاالت الوفا

معدل الوفيات  ه يقدرفلوحظ أن، (risque génétique)لخطر الجيني م األحيان عن ارتفاع اظناتج في مع) مرتبة الحمل

 24 - 20عند الفئة العمرية  ‰162ثم ينخفض إلى  ‰207ـبسنة  20أقل من يبلغن داخل الرحم عند نساء 

و في نفس . ‰500 و ما فوق ليسجل األربعينعند سن بأربعة أضعاف ثم يرتفع مرة أخرى  ،سنة

كلما ارتفع  االرتفاعثم تستمر في  % 0,42سنة ـب  20الكروموزومي عند أقل من السياق قدرت نسبة الخلل 

  . (LERIDON : op.cit, 75)وما فوق 40عند سن  % 0,85السن لتقدر ـب

جينية عند  بإلى أسباالوفيات داخل الرحم تعود في معظمها و يأتي التفسير على ضوء هذه النتائج، أن 

  .أطفال وما فوق 7المنجبات لطفل واحد و لـ األعمار الدنيا و القصوى وعند 

 ،ذلك يمكننا أيضا تفسير .باإلضافة إلى الخلل الجيني الذي يعد السبب الرئيسي في الوفيات داخل الرحم

مما  االلتهابات،عرضة لألمراض وشتى  جسمهابكثرة الحمول التي قد ترهق المرأة جسديا وتجعل 

، خاصة كبير من األطفال بعدد واالعتناءإلى ذلك قيامها بأعمال منزلية شاقة  فض. يصعب من عملية السير الحسن للحمل

فلقد أثبتت  .الصعب الحفاظ على الجنينمن  ويجعل قد يؤثر على صحتها أثناء فترة الحملأطفال و أكثر،  7المنجبات ـل

 بفترة الحمل،المرتبطة  التعقيداتأن المشاكل و ،معا على األم والطفلتأثير كثرة اإلنجاب حول ، دراسة أجريت بالمغرب

عند  % 7,14، بينما ترتفع إلى اواحد الطف لديهن الالئيعند  % 2,6إذ قدرت ـب .ترتفع مع عدد األطفال

أيضا الوضع غير  .(BOUAOUDA LAHRICHI et al : op.cit, 920) قوما فوأطفال  6لديهن  الالئي

نساء منجبات لعدد كبير من األطفال ، ذلك ألن الطبيعي للجنين داخل الرحم يخص بالدرجة األولى 

  .كثير المرونةوبالتالي يصبح  الرحم مع تعدد الحمول وكثرتها تزداد سعته

من اللواتي لديهن طفل واحد ، بينما ترتفع هذه النسبة  % 1,66لوحظ أن الوالدات الميتة تخص كما  و

نفس الشيء تؤكده نتائج دراسة أجريت بمدينة  .(Idem : 921) عند اللواتي لديهن عدد كبير من األطفال % 3,98إلى 

الخصوبة، حيث بينت انخفاض وفيات األطفال عند اللواتي  كراال بالهند حول العالقة بين وفيات األطفال و

عند  ‰64,2أكثر من ضعفي هذا المعدل، أي ، بينما ترتفع ‰28أطفال و ذلك بمعدل  3لديهن أقل من 

مما يدعم تحليلنا لعالقة عدد األطفال بنتيجة  ،(TALWAR : 1983, 120) قو ما فو أطفال 5اللواتي لديهن 

  .الحمل

للتوافق  االرتباطولمعرفة مدى ارتباط عدد األطفال الحالي بنتيجة الحمل األخير، قمنا بحساب معامل 

بمدة الحمل،  و نظرا الرتباط نتيجة الحمل. عالقة بين هذين المتغيرينال يؤكدمما  ،0,39والذي قدر بـ

   .بحيث أن هذه األخيرة تحدد نتيجة الحمل، فقد تكون عالقتها بعدد األطفال هي نفسها مع المتغير السابق



  توزيع المبحوثات حسب عدد األطفال الحالي ومدة الحمل األخير :)21(رقم جدول 
  

أشهر 9 المجموع أشهر 6أقل من  أشهر 8-6مابين    
مدة الحمل

األخير 

 
  العدد األطف
 ــيالحالـ

 ت % ت % ت % ت %

100,0 7 71,4 5 14,3 1 14,3 1 1 

100,0 192 88,5 170 11,5 22   2-3  

100,0 87 77,0 67 19,5 17 3,4 3 4-6  

و أكثر 7 1 6,3 2 12,5 13 81,3 16 100,0  

لمجموعا 5 1,7 42 13,9 255 84,4 302 100,0  

  
لديهن ما بين طفلين وثالثة أطفال  من الحمل، الشهر التاسعاللواتي أتممن ، أن )21(رقم  لجدوليوضح ا

 أن مما يبين. عند المنجبات لطفل واحد % 71,4ثم تنخفض هذه النسبة لتقدر بـ، %88,5و ذلك بنسبة 

  .الشهور التامة للحمل تخص أكثر المنجبات لعدد متوسط من األطفال

ثم ، %18,6نسبة سجلن أطفال  6و 4ات ما بين فإن المنجب ،أشهر 8و 6أما اللواتي بلغ حملهن ما بين 

وأخفض  ،أطفال وأكثر 7عند المنجبات لـ  % 11,8عند المنجبات لطفل واحد و % 14,3 نسبتي تليها

  .أطفال  3عند اللواتي لديهن ما بين طفلين و % 9,9نسبة قدرت بـ

عند اللواتي  نجبات لطفل واحد وعند المالنسب سجلت فأعلى  ،أشهر 6و فيما يخص اللواتي بلغ حملهن أقل من 

على التوالي، مما يؤكد مرة أخرى أن حوادث الحمل % 5,9و % 14,3أطفال و أكثر، بـ 7لديهن 

  .تخص بالدرجة األولى الحديثات في اإلنجاب ثم تليها مكررات الحمل لمرات عديدة

ها المبحوثات ذات عدد أن مدة الحمل التامة تتميز ب لجدول،والمالحظ إذن من خالل قراءتنا لهذا ا

وقد يرجع ذلك إلى قلة التجربة عند  ،من األطفال، بينما تقل خاصة عند المنجبات لطفل واحد متوسط

الجيني وبالتالي  الخلل لإلجهاض من جراء أكثر من غيرهن عرضة هن بحيث ،المنجبات لطفل واحد

  .لديهن عدد كبير من األطفالبالنسبة للواتي  هالشيء نفسو . على صحة الحمليكون الخطر كبيرا 

مما يؤكد وجود عالقة بين العدد الحالي لألطفال  ،0,13للتوافق فبلغ  االرتباطولقد قمنا بحساب معامل 

نتائج الدراسة التي أجريت بجنوب أستراليا حول نتيجة الحمل لدى  هذلك ما أكدت. ومدة الحمل األخير

عند % 11,1، حيث بينت ارتفاع نسبة الخدج إلى قفوسنة و ما  35المنجبات لطفل واحد و البالغات 

  . (JONAS et al : op.cit, 248)سنة 29- 20عند الفئة العمرية % 5,6هؤالء النساء، مقابل فقط 



 ‰ 0,33الخدج ـببلغ معدل  هأن حول تأثير العدد الكبير من األطفال على صحة األم والطفلأخرى أثبتت دراسة  وكما

مرات المعدل  3أي ما يعادل ، ‰ 0,99 أطفال وأكثر ليبلغ 6رتفع عند المنجبات ـل يحد ثم عند المنجبات لطفل وا

  .(BOUAOUDA LAHRICHI et al : op.cit, 923) المسجل عند المنجبات لطفل واحد

على صحتها و  قأطفال و ما فو 5و نفس الشيء أشارت إليه دراسة حول انعكاسات حمل المنجبات لـ

لدى مجموع % 1,2تنخفض هذه النسبة إلى سوى ، بينما %6,5ثلت نسبة الخدج صحة جنينها، حيث م

   .(ELLOUZE et al : op.cit, 29)مجتمع البحث 

 حمل أن العدد الكبير من األطفال هو وحده الذي تكثر فيه الوالدات عند مدةو تؤكد فهذه النتيجة تبين 

ما ذكرناه سالفا بأن المنجبات لطفل واحد و تعتبر هذه النتيجة نوعا ما معاكسة ل .رأشه 9أقل من 

  .أشهر، ثم تليها المنجبات لعدد كبير من األطفال 9يتعرضن أكثر لمدة حمل أقل من 

 

  :خـالصــة
نستنتج من خالل هذا الفصل، أن المتغيرات الفردية لألم، والتي هي في الوقت نفسه المتغيرات 

و عدد األطفال، لها عالقة مع الحمل األخير، بحيث الديمغرافية، و المتمثلة في السن عند اإلنجاب 

برزت عالقة السن عند اإلنجاب بنتيجة الحمل األخير أو الحالي أساسا عند الوالدات الحية، أين تقل 

خصت المنجبات نسبتها كلما تقدمت المبحوثات في السن، ثم عند الوالدات الميتة و حاالت اإلجهاض، أين 

سنة، مع األخذ بعين االعتبار  29- 25، باستثناء حالة إجهاض واحدة، سجلت عند الفئة قسنة و ما فو 30البالغات 

  .قلة حوادث الحمل في العينة

و بربطنا السن عند اإلنجاب بالمدة مابين الوالدتين األخيرتين، اتضح لدينا أنه كلما ارتفع السن عند  

بالتالي لديهن متسع  أمام مبحوثات تزوجن في سن مبكرة وربما ألننا . اإلنجاب، كلما اتسعت المدة مابين الوالدتين

بينما اللواتي قلصن المدة مابين الوالدات، قد يرجع ذلك إلى . من الوقت لتحقيق رغبتهن في اإلنجاب

رغبتهن في إثبات و تأكيد خصوبتهن باإلنجاب، باإلضافة إلى أن الحمل األول عند سن مبكرة، يعرض 

  .أكثر ممن كررن الحمل لمرات عديدةصاحبته إلى حوادث الحمل 

و رأينا أيضا أنه كلما ارتفع السن عند اإلنجاب، كلما ارتفعت رتبة الطفل عند الوالدة، و هذه العالقة تعد 

  .في نتائج البحوث الديمغرافية اكالسيكية، كثيرا ما نجده

إلى تأثير عدد األطفال و فيما يخص عالقة عدد األطفال الحالي بنتيجة الحمل األخير، فلقد توصلنا 

الحالي على نتيجة الحمل األخير، إذ تنخفض نسبة الوالدات الحية لدى المنجبات لطفل واحد و أيضا 

و . في حين أن حوادث الحمل تمس بصفة أكبر المنجبات لطفل واحد. أطفال و أكثر 7لدى المنجبات لـ

  .ألخيرالشيء نفسه الحظناه عندما ربطنا عدد األطفال بمدة الحمل ا



و بالتالي تتحقق الفرضية الثالثة المتعلقة بتأثير كثرة اإلنجاب و السن المبكرة و المتأخرة على صحة 

و بما أننا رأينا مدى تأثير العوامل الوسيطة لألم على صحة مولودها، فهل تكرار . المولود الجديد

توضيحه في الفصل  لاوالحمل في نفس الظروف السابقة يؤثر على المولود الجديد؟ ذلك ما سنح

الموالي، عن طريق استعمال نفس العوامل الوسيطة المتمثلة في سن األم عند اإلنجاب و عدد األطفال 

  .الحالي لها
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تعتبر العوامل الفردية لألم من العوامل المحددة لنتيجة الحمل األخير، والمتمثلة في السن عند 

بصفة مكثفة قد  و بأن تكرار اإلنجاب لمرات عديدة و. ين الوالداتاإلنجاب، عدد األطفال و فترة المباعدة ماب

  .يسيء من صحة المولود الجديد

ولقد تبين من خالل بعض البحوث الديمغرافية، أن تجربة الحمل السابقة قد تعتبر محددة لنتيجة 

لموالي الحمل الموالي، خاصة عند حوادث الحمل التي لديها احتماالت أكبر كي تتكرر في الحمل ا

األخير على الحمل  لفهل توضح نتائج بحثنا أثر خصائص الحمل ما قب. مقارنة مع الوالدات الحية

  .التطرق إليه من خالل هذا الفصل لالذي يليه؟ ذلك ما سنحاو

  :نتيجة الحمل ما قبل األخير وعالقتها بنتيجة الحمل األخير -1

  ا قبل األخير و األخيرتوزيع المبحوثات حسب نتيجة الحمل م :)22(جدول رقم
  

 والدة ميتة إجهاض المجموع

 

 والدة حية

 

 نتيجة الحــمل
األخيـــر     

نتيجة الحمل

ت % ت %ما قبل األخير ت % ت %

 والدة حية 248 94,7 10 3,8 4 1,5 262 100,0

100,0 6 - - - - 100,0  والدة ميتة 6

 إجهاض 33 97,1 - - 1 2,9 34 100,0

 المجموع 287 95,0 10 3,3 5 1,7 302 100,0

  
أنجبن والدات ميتة عند الحمل ما قبل من اللواتي % 100,0أن  ،)22(الحظ من خالل الجدول رقم ن

كل المبحوثات اللواتي كانت نتيجة  ، قد أسفر حملهن األخير على والدة حية، بحيث أناألخير

أجهضن  الالئيعند  % 97,1ثم تليها نسبة  ،أنجبن والدة حية عند الحمل األخير حملهن والدة ميتة،

والدات حية عند اللواتي سبق لهن إنجاب  من المبحوثات % 94,7بينما  ،الحمل ما قبل األخير في

أن المبحوثات  ،ويتبين في هذه الحالة .أنجبن والدات حية عند الحمل األخير الحمل ما قبل األخير،

ذلك  .بل األخير، هن األكثر إنجابا للوالدات الحيةالحمل ما ق فياللواتي تعرضن لحوادث الحمل 

بالمحافظة على الحمل واستخدام  ،ربما يرجع إلى إصرار هؤالء على عدم تكرار مثل هذه التجربة

. تعويض ما فقدنهكل الوسائل الممكنة، من متابعة منتظمة و التقليل من األعباء المتعبة ألجل 

ارتفاع محسوس في  ،الطفل المفقود التي كانت نتيجتها فلطالما عانت الجزائر من ظاهرة تعويض

يحاولن دائما  حوادث الحمل،تعرضن إلى  أطفالهن أو وبالتالي األمهات اللواتي فقدن ،معدل الوالدات



لكن بينت  .استعمال موانع الحملبعدم اآلخرين  إضافة حمل آخر، و يتميزن عن النساء ،وفي أقرب فرصة ممكنة

وفيات األطفال، أن اللواتي فقدن طفل في السابق، تكوين األسرة  و  حول نتائج) العراق(صرة دراسة أجريت بالب

عند اللواتي لم يفقدن طفل من % 5مقابل % 14بنسبة  يتعرض حملهن الموالي بصفة أكبر إلى والدة ميتة و ذلك

  . (ABDULLAH et al : 1992, vol 6,  N°2, 28)قبل 

يعود في الغالبية إلى أسباب بيولوجية محضة،  ، خاصة العفوي،ضولقد بين األطباء أن اإلجها

  .داخل الرحم تكون الجنين أثناءالذي قد يحصل في الكروموزومات  المتمثلة في الخلل

  .أثناء الوالدة تحدثارتفاع في ضغط الدم وإلى أسباب أخرى قد  فتكون نتيجةأما الوالدة الميتة 

أنجبن قد   % 3,8، فنالحظ أن ن إلى والدة ميتة خالل الحمل األخيروفيما يخص المبحوثات اللواتي تعرض

   .والدة حية خالل الحمل ما قبل األخير

من هؤالء قد  % 2,9، فتبين أن اللواتي تعرضن إلى اإلجهاض خالل الحمل األخير في حين أن

اتي أنجبن والدة ، ثم تتقلص هذه النسبة عند اللوسبق لهن تجربة اإلجهاض عند الحمل ما قبل األخير

مما يؤكد نتائج بعض الدراسات الطبية حول . % 1,5حية من قبل إلى حوالي النصف لتقدر بـ

األسباب المؤدية إلى اإلجهاض العفوي، بحيث ترى أنها تعود في معظمها إلى عوامل داخلية و التي 

، خاصة عند تحتاج إلى تحاليل و فحوص عديدة و طويلة المدى ألجل التمكن من حصرها نسبيا

كما يرى المختصين في هذا المجال أن تكرار اإلجهاض . اللواتي تتكرر لديهن حاالت اإلجهاض

يخص أكثر النساء في بداية الحياة اإلنجابية  و النساء اللواتي لديهن عدد كبير من األطفال، قد يكون 

 23ي العينة بحوالي ذلك متعلقا بالسن عند اإلنجاب حيث بلغ متوسط السن عند اإلنجاب األول ف

سنة، مما قد يشير بالزواج المبكر لدى بعض المبحوثات، بينما جاوزت األغلبية من المنجبات لعدد 

  .كبير من األطفال، سن الثالثين

فهل . مما قد يجعل من استنتاجنا غير مدعم كما ينبغي ،قليلة جداو لقد الحظنا أن حاالت اإلجهاض 

يدعم تحليلنا المتعلق بتأثير كالسن عند اإلنجاب سوف  بتغير المراقالمأو  الرائزمتغير إدخال الب

  . الحمل ماقبل األخير على الحمل األخير

سنة والثانية  35األولى أقل من : عمار إلى مجموعتينعلى تقسيم فئات األمن خالل الجدول الموالي  عملنا لقد ف

هذا الحد من العمر؟  اولم لتقسيم؟البعض عن جدوى هذا ا و قد يتساءل ،سنة إلى ما فوق 35من 

يمكن أن تفاديا للمخاطر التي  ،سنة 35 سن أن األطباء غالبا ما يشجعون اإلنجاب قبل ،واإلجابة

يستطيع مواجهة ها مجس فالمرأة تكون أكثر صالبة في هذه السن، و ،م الطفلثتتعرض لها األم و الجنين و من 

العملية معانة طبيا مثل  كانت الوالدة طبيعية أو سواءوالدة مخاطر الكذا أعراض المرض أثناء الحمل و



بينما الهدف من جمع األعمار فيما بينها، هو توضيح العالقة أكثر بين متغيري السن عند  .القيصرية

  .اإلنجاب و نتيجة الحمل

  اإلنجاب    عند ا بالسنمتوزيع المبحوثات حسب نتيجتي الحمل ما قبل األخير واألخير وعالقته :)23(جدول رقم 
  

 المجموع

 

 إجهاض

 

 والدة ميتة

  
  

  والدة حية
  
 

 نتيجة الحمل   
 األخير

  
  

  نتيجة الحمل
ب  األخير لما قب 

جا
إلن
د ا
عن

ن 
س
 ال

ت % ت % ت % ت %

 والدة حية 164 98,2 2 1,2 1 0,6 167 100,0

ن 
 م
قل
أ

35 
نة
س

 

 والدة ميتة 4 100,0 - - - - 4 100,0

 إجهاض 19 100,0 - - - - 19 100,0

 المجموع 187 98,4 2 1,1 1 0,5 190 100,0
 والدة حية 84 88,4 8 8,4 3 3,2 95 100,0

35 
ما 

و 
ة 
سن وق
 والدة ميتة 2 100,0 - - - - 2 100,0 ف

 إجهاض 14 93,3 - - 1 6,7 15 100,0

  المجموع 100 89,3 8 7,1 4 3,6 112 100,0

 والدة حية 248 94,7 10 3,8 4 1,5 262 100,0

ار
عم
األ

ت 
فئا

ل 
 آ

 والدة ميتة 6 100,0 - - - - 6 100,0

 إجهاض 33 97,1 - - 1 2,9 34 100,0

  المجموع الكلي 287 95,0 10 3,3 5 1,7 302 100,0

  
سنة، قد أنجبن والدات  35أقل من  تمن المبحوثات البالغا % 98,4أن  ،)23(يبين الجدول رقم 

أما اللواتي . قفو سنة و ما 35عند البالغات   %89,3ر، بينما تقابلها نسبة منخفضة تقدر ـبخياألحية عند الحمل 

، في حين تنخفض قما فو سنة و 35من المبحوثات يبلغن  % 7,1أسفر حملهن األخير على والدة ميتة، فـ

  .سنة 35عند األقل من  % 1,1هذه النسبة إلى 

. عند أقل من ذلك % 0,5وفقط  قسنة وما فو 35عند  % 3,6بالنسبة للمجهضات، فلقد بلغن نسبة 

أكدته نتائج  و ذلك ما. مما يوضح جليا أن حوادث الحمل تخص بالدرجة األولى النساء المتقدمات في السن

من المبحوثات تعرضن إلى فقدان % 22,9المسح الجزائري حول صحة األسرة، حيث ذكرت أن 

هذه النسبة، إذ  تو بأنه كل ما ارتفع سن األم، كل ما زاد الحمل خالل طول مدة الحياة اإلنجابية،

و استمرت سنة،  39- 35عند الفئة % 23,6سنة، بينما بلغت  24- 20عند عمر يتراوح مابين % 5,8قدرت ـب



 MINISTERE DE LA SANTE DE LA)سنة  59- 45عند % 31,4في االرتفاع لتسجل 

POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE  et  al :  op.cit, 2004,  116).  

األخير  لو كما نالحظ أن اللواتي أنجبن والدات حية عند الحمل األخير، كانت نتيجة الحمل ما قب

 لو بنفس النسبة، كانت نتيجة الحمل ما قب. ، و ذلك مهما كانت األعمار%100,0والدة ميتة بنسبة 

بارتفاع السن عند  %   93,3النسبة إلىسنة، بينما تنخفض هذه  35األخير إجهاض عند أقل من 

سنة و تقل هذه النسبة، بحوالي  35أنجبن والدة حية عند أقل من  % 98,2في حين أن . اإلنجاب

  .سنة و ما فوق 35عند اللواتي بلغن  % 88,4نقاط، لتقدر بـ 10

في تفسير قلة  وبالتالي نالحظ أن المتغير الرائز المتمثل في السن عند اإلنجاب قد لعب دورا هاما

مقارنة مع اللواتي بلغت أعمارهن  ،سنة وما فوق 35البالغات مبحوثات الإنجاب الوالدات الحية عند 

  .، أين وجدنا نفس النسبة عند كل األعمارما عدا عند اللواتي وضعن والدات ميتة ،أقل من ذلك

للحمل فيزيولوجيا  مهيأةغير تكون قد  ،سنة 35وقد يرجع ذلك إلى أن المرأة التي بلغت أو فاقت 

ضف إلى ذلك أن السن المتوسط لإلنجاب يه، وليست لها نفس القدرات كما في السابق كي تحافظ عل

عند سن الزلن ينجبن مبحوثات  لحد اآلن مما قد يجعلنا نستنتج وجود سنة، 32,9لدى هؤالء قدر بـ

حوادث الحمل عند الحمل األول تكثر  ، أنهغرافيينووبالتالي وكما هو معروف لدى الديم ،متأخرة

  .سواء كن حملن عند سن مبكرة أو سن متأخرة 

والدة كن قد أنجبن  % 8,4 يتضح أن وفيما يخص اللواتي وضعن والدات ميتة عند الحمل األخير،

عند  % 1,2إلى  النسبة بينما تنخفض، قوما فوسنة  35حية عند الحمل ما قبل األخير وذلك عند عمر يبلغ 

  .هذا العمربلغن أقل من  الالئي

عند  فمجمل الوالدات الميتة عند الحمل األخير كانت نتيجة لوالدات حية في الحمل ما قبل األخير

ذلك ألن الوالدات الميتة هي في األصل كانت ستكون والدات حية، لوال ، قسنة و ما فو 35عمر 

، و أخرى تظهر أثناء أن تعرضت األم إلى بعض من المشاكل الصحية كارتفاع في ضغط الدم

اإلضافة إلى ب. (oedèmes)الحمل و التي لها عواقب كبيرة على حياة الجنين مثل انتفاخ األعضاء 

و التي المولد  بأو الطبيبعض األخطاء من قبل القابلة ترتكب أين  ،الوضعالتي يتم فيها ظروف ال

  .وت الجنين داخل الرحمإلى متؤدي 

وما فوق، فالسن سنة  35مرات عند المبحوثات البالغات  7الميتة بـ أما تفسيرنا لتضاعف الوالدات

تجعل من الرحم أكثر التي كثرة الحمول لعند اإلنجاب هو الذي لعب دورا هاما في ذلك، ربما 

مما يصعب من عملية الوضع، خاصة و أنه يجب أن ، داخلهسهولة تحرك الجنين وبالتالي مرونة 



قلة استعداد جسد ضف إلى ذلك  .إخراجهكي يسهل قتراب الوضع عند اعلى رأسه الجنين ينقلب 

  .، لتحمل متاعب الحمل و الوالدةعند هذه السنالمرأة، 

أجهضن عند  وأن سبق لهنعند اللواتي  % 6,7 ةنسبفلقد بلغت أما بالنسبة للمجهضات عند الحمل األخير، 

عند % 3,2و كما قدرت نسبة . عمرو ال تقابلها أي نسبة عند أقل من هذا ال ما فوقسنة و 35سن 

سنة وما فوق، بينما تقل هذه النسبة  35األخير والبالغات  لأنجبن والدة حية في الحمل ما قب ياللوات

فمن الواضح أن السن قد حدد نتيجة . نقاط 5، أي بفارق % 0,6 عند انخفاض السن لتقدر بسوى

  .الحمل األخير

نستخلص  ولكن ذلك كاف كي ،ما قد ال يسمح لنا من وضع استنتاجاتم ،قليل عدد حاالت اإلجهاضو أن دويب 

أن تكرار اإلجهاض يكثر عند المتقدمات في السن عند اإلنجاب، ربما ألن األسباب المؤدية 

 ،إجهاض آخرومع ارتفاع السن قد تؤدي إلى  ،ل في معظمهاولم تز، خاصة المتكرر منه، لإلجهاض

مرات  3أن نسبة اإلجهاض تتضاعف عند هؤالء ـب ،ل ما بعد األربعينحيث أثبتت دراسة أجريت حول الحم

بلغت نسبة حاالت اإلجهاض عند هؤالء  األعمار األخرى، بحيث مختلف فيمقارنة مع النساء الحوامل 

أجريت في جنوب أستراليا حول   والشيء نفسه أكدته دراسة .(DENAX et al: op.cit, 219) % 28بـ

ورد أنه يرتفع معدل  ، حيثسنة فما فوق 35ألول مرة و البالغات  الحواملساء نتائج الحمل عند الن

) الوالدات الميتة و وفيات الرضع عند األسبوع األول من الحياة مجموع ( الوفيات ما حول الوالدة

  .(JONAS et al : op.cit, 248)عند اللواتي يصغرهن سنا  % 11,0مقابل  % 19,4ـب عند هؤالء ليقدر

أنه حيث وجد بحساب احتمال الوفاة داخل الرحم وعالقته بسن األم،   Léridonغرافيوقام الديمولقد 

  .(LERIDON : op.cit, 60)سنة  40عند النساء البالغات  ‰ 235حيث قدر ـبب ،يرتفع كلما ارتفع السن

فهل  ؟سنة فما فوق 35عند سن   ارتفاع نسبة حوادث الحملماهو السبب في ، نتساءل اوهذا يجعلن

مما يجعلهن أكثر عرضة لمخاطر  ،ذلك ألن المبحوثات قد حملن عدة مرات وأنجبن أطفاال كثيرين

في معظم هن األكثر إنجابا  ،أن النساء األكبر سنا، باعتبار الحمل مقارنة مع غيرهن من النساء

المتغير الرائز  يناألخير ين؟ ذلك ما سنتطرق إليه من خالل إدخالنا على عالقة نتيجتي الحملاألحيان

  .المتمثل في العدد الحالي لألطفال 

   توزيع المبحوثات حسب نتيجتي الحمل ما قبل األخير واألخير وعالقتهما بالعدد الحالي لألطفال :)24(جدول رقم

 المجموع
 

 إجهاض

 

 والدة ميتة
 

 والدة حية

 

نتيجة الحمل 
 األخيــر
 

 
 نتيجة الحمل

ما قبل األخير  ل  
طفا
األ

د 
عد ال

لي
حا

 

ت % ت % ت % ت %



 والدة حية 160 95,8 6 3,6 1 0,6 167 100,0

ن 
 بي
ما

1 -3 
ال
طف
 والدة ميتة 6 100,0 - - - - 6 100,0 أ

 إجهاض 26 100,0 - - - - 26 100,0

 المجموع 192 96,5 6 3,0 1 0,5 199 100,0
 4 والدة حية 88 92,6 4 4,2 3 3,2 95 100,0

ما 
و 

ل 
طفا
أ

وق
 والدة ميتة - - - - - - - - ف

 إجهاض 7 87,5 - - 1 12,5 8 100,0

 المجموع 95 92,2 4 3,9 4 3,9 103 100,0
 والدة حية 248 94,7 10 3,8 4 1,5 262 100,0

ال
طف
األ

د 
عد

ع 
مو
مج

 

 والدة ميتة 6 100,0 - - - - 6 100,0

 إجهاض 33 97,1 - - 1 2,9 34 100,0

  المجموع الكلي 287 95,0 10 3,3 5 1,7 302 100,0

  
، أنجبن والدة الـأطف 3و 1ما بين لديهن أن أغلب المبحوثات اللواتي  ،)24(يوضح الجدول رقم 

  . وأكثرأطفال  4اللواتي لديهن عند  % 92,2نسبة عند الحمل األخير وتقابلها  % 96,5بنسبة  حية 

 0,5 مقابل % 3,9بنسبة و ذلك طفال وما فوق أ 4المنجبات ـلمثلن بصفة أكبر فلقد  ،وفيما يخص المجهضات

 4عند عدد % 3,9بينما سجلت الوالدات الميتة نفس النسبة، أي  .فقط بالنسبة للمنجبات أقل %

  .عند عدد أقل% 3,0أطفال و أكثر، ثم تنخفض هذه األخيرة قليال إلى 

أطفال،  3 و 1لديهن مابين للواتي او المنجبات لوالدة حية عند الحمل األخير من  %100و تشير النتائج بأن 

عدد من هذا ال لم تخص إالو بما أن حاالت الوالدات الميتة  .سبق لهن وأن تعرضن لوالدة ميتة

كما و  .األطفال، فال نستطيع معرفة ما إذا كان هناك تأثير لعدد األطفال على نتيجة الحمل األخير

 % 87,5أطفال مقابل  3و  1يهن ما بين ولدسبق لهن اإلجهاض سجل نفس النسبة عند اللواتي ت

 الوالدات الحية األخيرةوقدرت نسبة  .نقطة 12، و ذلك بفارق أطفال وما فوق 4عند اللواتي لديهن 

اللواتي لديهن عدد قليل من و األخير لفي الحمل ما قبوالدة حية عند اللواتي أنجبن  % 95,8بـ

  .أكبر من األطفال  عند اللواتي لديهن عدد % 92,6األطفال، مقابل 

 إنجابأو  اإلجهاضعند اللواتي سبق لهن في الحمل األخير ويتبين إذن أنه تقل الوالدات الحية 

األم إلى كثرة الحمول المرهقة لجسد ذلك قد يعود و أكثر، و  أطفال 4و ذلك عند عدد والدة حية 

فمنها  ،أسبابه ال يعني أبدا غياباض هاإلج، تكرار ومن جانب آخر .هذا من جانب ،رحمالمغيرة لحجم الو

بالتالي يزداد احتمال  و ، تقريبا نصف الحاالت،عرف أسبابها فتعالج ومنها ما يبقى مجهول السببيإجهاضات قد 

  .هاتكرار



من هؤالء  % 4,2على والدة ميتة، فـ  األخير أما فيما يخص المبحوثات اللواتي أسفر حملهن

عند  % 3,6لتقدر ـب نسبةال تنخفض هذه لـ، وفي المقابفما فوق أطفال 4ولديهن من قبل أنجبن والدة حية 

 .األطفال وذلك مهما كان عدد، النسبفي قارب نالحظ أن هناك تو .أطفال 3و  1المنجبات مابين 

الوالدات  عددربما لقلة  ،على الوالدات الميتة في الحمل األخير تأثيرهلم يوضح مليا  زائرفالمتغير ال

من هؤالء قد سبق  % 12,5فنجد أن  ،وبالنسبة للواتي أجهضن عند الحمل األخير .العينةالميتة في 

، بينما لم تسجل وال حالة أطفال وأكثر 4 اللواتي لديهنتجربة اإلجهاض وذلك عند و أن عرفن لهن 

عدد وبالتالي نالحظ أن تكرار اإلجهاض يكون احتماله أكبر عند هذا ال .واحدة عند أقل من هذا العدد

ما يسبق لهن إنجاب والدة حية  عند % 3,2 تنخفض نسبة اإلجهاض األخير إلى بينما. من األطفال

و هنا برز . عند المنجبات لعدد أقل من األطفال % 0,6من قبل، و تقابلها نسبة منخفضة بلغت 

يزيد عدد  لوالدات الحية عند الحمل األخير لمااسبة تأثير المتغير الرائز، بحيث الحظنا انخفاض ن

  .قأطفال فما فو 4عند عدد حاالت اإلجهاض تمركز األطفال و أيضا 

نسبة  أن ، دراسة أجريت بالمغرب حول الحمل عند المنجبات لعدد كبير من األطفالكما كشفت 

 .عند اللواتي أنجبن طفال واحدا % 1,99مقابل  % 4,97بـ عند هؤالء قد قدرت الوالدات الميتة

 4تأكد لدينا كون كل الوالدات الميتة كانت قد استقرت عند المنجبات ألقل من وهذه النتيجة لم ت

  .(BOUAOUDA LAHRICHI et al : op.cit, 923)  أطفال

أنه   ،أجريت بتونس حول الوضع عند المنجبات لعدد كبير من األطفال طبية أخرىكذلك وضحت دراسة 

ف عدد لختلم لدى المنجبات % 38 مقابلء عند هؤال % 75قدرت نسبة الوفيات ما حول الوالدة بـ

  . (ELLOUZE et al : op.cit, 30) % 44,6  بلغت نسبة الوفيات داخل الرحمكما  و ،األطفال

زاد عدد  أنه كلما  حول تأثير الماضي اإلنجابي لألمهات على وفيات األطفالأخرى  دراسةكشفت  كماو

 سوى مرات مقابل 7عند اللواتي حملن  ‰ 81,65ل معدالبلغ  بحيثمعدل اإلجهاض  ارتفعالحمول كلما 

مما يبين ارتفاع  ،(PRAKASAM : 1980, N°3, 131)واحدة ةعند اللواتي حملن مر ‰ 24,90

تضاعف ذلك إلى ضف . ما التمسناه من خالل بحثنا فعال وهذا ،احتمال اإلجهاض مع تعدد الحمول

 حيث قدر معدل وفيات، ر من األطفالعند المنجبات لعدد كبي ووفيات األطفال حوادث الحمل

عند المنجبات  ‰72بـ) مدينة بالهند() KERALA(كراال بـ 1980-1970خالل فترتي  األطفال

  .(TALWAR : op.cit, 120) عند المنجبات لطفل واحد ‰28أطفال و ما فوق، بينما سجل معدل  5لـ 

كن أن تتعرض لها المنجبات لعدد سبق لنا أن وضحنا في السابق المخاطر و األمراض التي يم لقد

كبير من األطفال و المتأخرات في السن عند اإلنجاب، خاصة وأن هذه المشاكل الصحية قد تزيد من 



بلغت نسبة النساء اللواتي يعانين من فقر في الدم أثناء الحمل  بحيث ،نسبة الوفيات داخل الرحم

 % 6,1سبة الداء السكري لدى هؤالء بـقدرت نكما عند باقي المنجبات، و % 7,5مقابل % 8,5بـ

على التوالي، و ذلك من خالل دراسة أجريت بهونغ كونغ حول إعادة تقييم مخاطر % 5,1مقابل 

   .(KING et al : 1991, N°36, 14)اإلنجاب بكثرة 

ولو أن الفارق بين هذه النسب يعد ضئيال إال أن مثل هذه التعقيدات الصحية الخاصة بفترة الحمل 

  .عند هذه الفئة من المنجبات فعال موجودةهي 

فبعدما وضحنا تأثير نتيجة الحمل ماقبل األخير على نتيجة الحمل األخير و ذلك عن طريق إدخال 

المتغير الرائز، و الذي تمثل في السن عند اإلنجاب الحالي و عدد األطفال، لقد ارتأينا مواصلة 

ض و ذلك عن طريق متغيري وزني الطفلين تبيين عالقة الحملين األخيرين ببعضهما البع

غ عندما تكون الوالدة السابقة  2500فهل هناك احتمال أكبر لوالدة طفل يزن أقل من . األخيرين

كشفه من  لبنفس الوزن؟ و إذا كان نعم، فما هي إذن المتغيرات المؤثرة في ذلك؟ ذلك ما سنحاو

  . خالل العنوان التالي



    :ما قبل األخيرة وعالقته بوزن الطفل عند الوالدة األخيرة وزن الطفل عند الوالدة -2

عند الوالدة ما قبل األخيرة واألخيرة الطفلتوزيع المبحوثات حسب وزني  :)25(جدول رقم   

 غ وما فوق2500 المجموع
 

غ 2500أقل من   

 

الوزن عند الوالدة
   األخيــــرة 

الوالدة الوزن عند
ت % ت %األخيرة لما قب  ت %

غ 2500أقل من  4 17,4 19 82,6 23 100,0  

غ وما فوق2500 26 11,6 199 88,4 225 100,0  

 المجموع 30 12,1 218 87,9 1248 100,0

  
غ وما  2500المبحوثات اللواتي وزن أطفالهن من % 88,4أن  ،)25(نالحظ من خالل الجدول رقم 

تنخفض هذه  ، وعند الوالدة ما قبل األخيرةفس الوزن نسبق وأن وزن أطفالهن  ،فوق عند الوالدة األخيرة

عند الوالدة  ناسبمما يوضح جليا أن الوزن الم ،غ2500أقل من وزن عند  % 82,6النسبة إلى 

 .غ2500كثر عند اللواتي ينجبن أطفاال بهذا الوزن  ويقل عند وزن أقل من متمركز أاألخيرة 

عند الحمل، فيؤثر مباشرة المتناول من طرف هؤالء الغذاء  و توازن وربما يرجع ذلك إلى نوعية

  .على صحة المولود

أكبر  و لقد الحظنا أن ،غ2500أما فيما يخص اللواتي وزن أطفالهن عند الوالدة األخيرة أقل من 

ذلك بنسبة  غ و2500نسبة سجلت عند اللواتي وزن أطفالهن عند الوالدة ما قبل األخيرة أقل من 

، و قد يعود %11,6لتقدر بـ ،غ وما فوق 2500النسبة عند وزن هذه  بينما تنخفض ،% 17,4

ذلك ربما إلى اضطرار األمهات إلى فطم أطفالهن في وقت مبكر مباشرة بعد التحقق من حمل آخر، 

   .مما ال يسمح لهن من استرجاع قواهن من جهة، و سد حاجيات الجنين من جهة أخرى

غ عند 2500 حيان تتكرر نسبة األطفال الذين وزنوا أقل منأنه في أغلب األعلى العموم، والمالحظ 

مقترنا بالحالة عند الوالدة وزن كون ضعف الذا يكوه .الوزن نفسأطفال بلواتي سبق لهن إنجاب ال

من قلة بدورها كانت تعاني من أمراض أثناء حملها أو كانت تعاني هي  نحيث أنها إبالصحية لألم، 

الغذاء المخصص فنوعية وكمية  ،على صحة مولودها ينعكسية فسوف الوزن الناتج عن سوء التغذ

  .على النمو الطبيعي للجنين لما يكتسي ذلك من فوائد كبيرة على صحتها وللمرأة الحامل يعد مهما جدا، 

التي قد تزيد من حدة سوء  واالقتصادية االجتماعيةولعل سوء التغذية هذا ما هو إال نتيجة للوضعية 

 ،1صرحن ببطالة أزواجهن 302من بين مبحوثة  23فلقد وجدنا أن ، ة اهتمامها بصحتهتغذيتها وقل
                                           

  .اللواتي آررن إنجاب والدة حية، بصفة متتالية،  خالل الحملين األخيرين يخص هذا المجموع 1



 بالرغم من بقاءو من ثم على صحتهن و ذلك وبالتالي يؤثر ذلك على المستوى المعيشي لهن، 

التحقيق و الجيران في مجتمعنا، حيث كشفت نتائج  أشكال التعاون و التالحم بين األقارببعض 

، (KOUAOUCI : op.cit, 1992, 209) سيوغرافي علي كواووالتي ذكرها الديم 1986صوبة لسنة الوطني حول الخ

بأنها تحصلت المبحوثات  إذ صرحتميزة التعاون متواجدة بين األقارب واألحباب والجيران، أنه الزالت 

 %12كذا  ن وكانت اإلعانة من الجيراأين % 14ثم تليها نسبة  ،%24بنسبة  على إعانة من طرف أخ الزوج

مثل هذا السلوك أبدا بقاء  وهذا ال يعني. على إعانة مادية من طرف أقرباء آخرين للزوج نحصل

 االجتماعية ألوضاعربما يكون قد قل مع مرور الوقت أو بتفاقم اإلى يومنا هذا،  دةحبنفس ال

  .المبحوثات ، تلك هي ربما العوامل المؤدية إلى سوء وزن الطفل لدى بعضللبالد واالقتصادية

وكما ذكرنا سابقا أن تكرار الوزن الضعيف لعله يكثر عند النساء اللواتي يتميزن بصفات خاصة، 

كتعدد الحمول وقصر المدة ما بين الوالدات، كلها عوامل قد تؤثر في تمركز الوزن الضعيف 

على العالقة بين متغير عدد األطفال، كمتغير رائز  فئة معينة من النساء، فهل بإدخال لدىلألطفال 

ما سنحاول تفسيره من خالل الجدول ذلك دعم هذه العالقة ؟ يوزني المولودين األخيرين، سوف 

  .التالي

                                                                                                                                
  )4(في الملحق رقم ) 1(أنظر الجدول رقم  1



  الحالي عالقتهما بعدد األطفالو توزيع المبحوثات حسب وزني المولودين األخيرين :)26(جدول رقم 

 غ وما فوق 2500  المجموع
 

  غ  2500اقل من 
 

الوزن عند
دة األخيرةالوال

  الوزن عند الوالدة
 األخيرة لما قب 

لي
حا
 ال
ال
طف
األ

د 
عد

ت % ت % ت %  

 غ 2500أقل من  1 6,3 15 93,8 16 100,0

ن 
 بي
ما

1-3 
ال
طف
أ

 

 غ وما فوق2500 14 9,7 130 90,3 144 100,0

  المجموع 15 9,4 145 90,6 160 100,0

 4 غ 2500أقل من  3 42,9 4 57,1 7 100,0
طف
أ

ما 
و 

ل 
ا

ق
فو

 

 غ وما فوق2500 12 14,8 69 85,2 81 100,0

  المجموع 15 17,1 73 82,9 88 100,0

 غ 2500أقل من   4  17,4  19  82,6  23 100,0

د 
عد

ع 
مو
مج

ال
طف
األ

 

 غ وما فوق2500 26  11,6  199  88,4 225 100,0

  المجموع الكلي  30  12,1  218  87,9  248 100,0

  
وأكثر عند الوالدة غ  2500بلغ وزن أطفالهن  ن أغلبية المبحوثات اللواتيأ ،)26(يبين الجدول رقم 

 82,9أطفال، بينما تنخفض هذه النسبة لتبلغ  3و 1لديهن ما بين   %  90,6األخيرة بنسبة قدرت بـ

  .وما فوق أطفال 4عند اللواتي لديهن  %

 4المنجبات لـ عند  % 17,1سبة ـبغ، كانت الن2500أما المبحوثات اللواتي بلغ وزن أطفالهن  أقل من  

  .األطفال عند المنجبات لعدد أقل من % 9,4أطفال و ما فوق، بينما تقابلها نسبة منخفضة، قدرت ـب 

غ و ما فوق، كانت النسبة 2500و يوضح كذلك أن اللواتي وزن أطفالهن عند الوالدة األخيرة 

 1غ و لديهن مابين 2500ا قبل األخيرة أقل من و ذلك عند اللواتي وزن أطفالهن عند الوالدة م% 93,8بـ

بلغ  ولقد. عند اللواتي لديهن عدد أكبر من األطفال % 57,1أطفال، و تقابلها نسبة منخفضة قدرت ـب  3و 

   .األطفال على وزن الطفل عند الوالدة دأثر عدمما يبين  ،نقطة 36,6ـالفارق بين النسبتين ب

غ  2500 ةاألخيرهن عند الوالدة لاطفأسبق وأن وزن د اللواتي عن % 90,3قدرت نسبة  في حين، أنه

 4 عند المنجبات ـل % 85,2أقل قدرت ـب وتقابلها نسبة أطفال، 3و  1ذلك عند عدد متراوح ما بين  و وأكثر

على وزن  رتأثير أكب، مما يجعلنا نستنتج أن لمتغير عدد األطفال نقطة 5,1فارق ب أي ،أطفال وأكثر

 .غ 2500قد وزنت أقل من األخيرة  لة ما قبلما تكون الوالد عند الوالدة األخيرة غ وأكثر2500



الواضح أن المنجبات لعدد كبير من األطفال، هن األكثر عرضة للوزن الضعيف ربما لكثرة من و

من  و، و التي ال تسمح لألم خاللها من استرجاع قوتها و صحتها بين الوالدات المباعدةعدم و بالتالي  الحمول

من جراء  النساء الحواملباإلضافة إلى سوء التغذية التي قد تتعرض لها إرضاع طفلها بصفة أوفر، 

عالقة جوهرية بوزن الطفل لها لحالة الغذائية لألم اأن ب ، بحيث أكدت دراسة أجريت بمنطقة ريفية بالهند .ذلك

كغ كان وزن أطفالهن أقل من  38مل الحأثناء النساء اللواتي بلغ وزنهن  أنأشارت بعند الوالدة، إذ 

وبالتالي ضعف وزن األطفال عند الوالدة . (SHAH : 1983, N°61/62, 194) كغ 41اللواتي وزنوا 

عندما  عند الوالدة أكبر ضعف الوزنيكون احتمال كذلك  .مرتبط بصفة أساسية بسوء تغذية األمهات

 ،غ 6,5لديهن بـالكريات الحمراء غت نسبة بحيث بل ،(Idem : 195) الدمفي تعاني األمهات من فقر 

، عندما يقدر غ 10,5الكريات الحمراء ة بسنتبلغ ، بينما كغ 2,4ألطفال قدر بـلوزن متوسط عند 

   .كغ 2,8الوزن المتوسط بـ

، )من عامين أقل( و إلى جانب هذين السببين الهامين في ضعف وزن الطفل عند الوالدة ، نجد الحمول المتقاربة

السابقة والدة الو بالتالي نستنتج أن  الوزن، احتمال والدة طفل ضعيفتؤدي إلى ارتفاع في  قد التي

ذلك بالرغم من أنه يزيد هذا االحتمال  و وزنبنفس الوزن ال يعني بالضرورة والدة طفل آخر قليل الطفل ل

  .ألطفالبارتفاع عدد ا

، و ذلك عند اللواتي % 42,9 ، كانت نسبتهمغ 2500أقل من فال عند الوالدة األخيرة أطاللواتي أنجبن و لقد الحظنا أن 

أكثر، و تقابلها نسبة  أطفال و 4غ و المنجبات ـل2500أقل من الوالدة ما قبل األخيرة  عندوزن أطفالهن 

احتمال والدة طفل مما يؤكد أن هناك . أطفال 3و  1ما بين عند المنجبات  % 6,3منخفضة قدرت بـ

ذلك عند عدد كبير من  ا الوزن، لما تكون األم قد سبق لها إنجاب طفل بنفس الوزن، ومن بين اثنين بهذ

  .األطفال

المنجبات غ وما فوق و ذلك عند 2500عند اللواتي وزن أطفالهن   % 14,8في حين بلغت نسبة 

  .العدد ألقل من ذلك المنجبات عند  % 9,7أطفال وأكثر، و تقابلها نسبة منخفضة بلغت4لـ

تأثير عدد األطفال على تكرار الوزن الضعيف ضح لنا إذن من خالل قراءتنا للجدول، مدى لقد ات

كثيرا باألطفال الخدج وبالتالي قد يجعل من  االوزن مرتبطهذا مع العلم أن  ،للطفل عند الوالدة

تكرار ولهذا أردنا معرفة ما هو مدى  .اهؤالء األطفال عرضة للوفاة وهم ما زالوا أطفاال رضع

ازدياد أطفال  لخطر احتماقمنا بحساب  لتوضيح ذلكو ؟الضعيف عند هؤالء المبحوثات نلوزا

  .وزن من خالل الجدول التاليضعيفي ال

  و عامل الخطر توزيع المبحوثات حسب وزني المولودين األخيرين :)27(جدول رقم



 غ وما فوق2500 المجموع

 

  غ 2500أقل من 

 

 الوزن عند الوالدة
  األخيــــرة 
الوزن عند 
لالوالدة ما قب

 األخيــرة 
ت % ت % ت %

غ 2500 4 17,4 19 82,6 23 100,0  

طر
 خ
مل
عا

 

غ وما فوق2500 26 11,6 199 88,4 225 100,0  

 المجموع 30 12,1 218 87,9 248 100,0

  
خطر ازدياد مولود ضعيف الوزن، وذلك بوضع بحساب ) 27(الجدول رقم  فلقد قمنا من خالل

وزن المولود ما  و المتمثل في (RUMEAU-ROUQUETTE et al : 1985, 343-352) 1امل خطرع

أكثر عرضة لتكرار نفس هن  طفل ضعيف الوزن اللواتي يسبق لهن إنجاب فهل  ،قبل األخير

مدى هذا الخطر؟ هذا ما سنحاول اإلجابة عليه من خالل  ووما ه؟ ةاألخير ةدالالتجربة عند الو

  :يةالنتائج التال

أن اللواتي سبق لهن إنجاب طفل ضعيف الوزن الذي يشير إلى  و 1,51لقد قدر الخطر النسبي بـ

أما شدة انتشار  .و نصف إلنجاب طفل آخر بهذا الوزنواحدة هن معرضات لمرة  ،عند الوالدة

يقل الخطر و هذا يعني أن ،  0,12الوزن الضعيف عند كل مبحوثات مجتمع البحث فلقد بلغت 

  .ةما قبل األخيروالدة عند البهذا الوزن  لم يسبق لهن إنجاب طفلاللواتي بدمج 

وزن عند الوالدة ما قبل األخيرة، ، والمتمثل في النسبة الخطر المنسوب لعامل الخطر و فيما يخص

من األوزان الضعيفة عند الوالدة األخيرة سببها يعود  % 5,8وذلك يعني أن  % 5,8فلقد قدرت بـ 

ارتباط أوزان الوالدتين األخيرتين  أنوبالتالي يتضح لدينا  ،ن الضعيفة ما قبل األخيرةإلى األوزا

  .، قد يعد ضئيال، وذلك ربما لقلة حاالت األوزان الضعيفة في عينتناببعضها البعض

ولقد ذكرنا سابقا أن األوزان الضعيفة غالبا ما تكون مرتبطة بمدة الحمل التي لم تصل إلى الشهر  

فهل لهذه الظاهرة نفس التكرارات التي الحظناها  ،وبالتالي نحن أمام ظاهرة ازدياد الخدج التاسع،

  .في العنوان التاليما سنتناوله  ذلك ؟عند الوزن الضعيف

  :   األخير األخير و عالقتها بمدة الحمل مدة الحمل ما قبل  -3

  توزيع المبحوثات حسب مدتي الحملين األخيرين :)28(جدول رقم
 

                                           
  .الخاص بطريقة الحساب) 3(أنظر الملحق رقم   1



مجموعال أشهر 9أقل من  أشهر 9   

 

 مـدة الـحمل
 األخيـر

مدة الحمـل
ما قبل األخير

ت % ت % ت %

أشهر 9أقل من  20 32,8 41 67,2 61 100,0  

أشهر 9 27 11,2 214 88,8 241 100,0  

 المجموع 47 15,6 255 84,4 302 100,0

 درجـة الـحرية
الجدولي عند  2آا

 0,01مستوى 
ند الجدولي ع 2آا

المحسوب 2آا 0,05مستوى   

 1
7,256  1  6,635  3,841  

  
أن األغلبية الساحقة من هؤالء أكملن مدة حملهن األخير بنسبة  ،)28(جدول رقم خالل نالحظ من 

مع العلم أن هذه المدة األخيرة لم يبلغن الشهر التاسع من الحمل،   % 15,6 سوى بينما % 84,4

  .لحية، الوالدات الميتة، وحاالت اإلجهاضتخص الوالدات ا ،أشهر 9أي أقل من 

 عند اللواتي % 88,8فلقد قدرت النسبة بـ ،أشهر 9لواتي بلغت مدة حملهن األخير و فيما يخص ال

عند  % 67,2سبق لهن وأن حملن بنفس المدة عند الحمل ما قبل األخير وتنخفض هذه النسبة لتبلغ 

هذه النتيجة على أن بلوغ المدة الكاملة من الحمل وتدل . أشهر 9ألقل من اللواتي سبق لهن الحمل 

  .المكررات لهذه المدةتخص بالدرجة األولى 

سبق عند اللواتي  % 32,8لقد قدرت النسبة ـبالحمل األخير، ف خاللأما المبحوثات اللواتي لم يبلغن الشهر التاسع 

مدة الحمل اكتمال عند  % 11,2بينما تقل هذه النسبة لتقدر بـ ،أشهر 9لهن وأن حملن أقل من 

، خاصة ولعل عدم إتمام مدة الحمل يعود إلى حوادث الحمل .نقطة 21,6السابق، أي بفارق 

أو ألمراض قد تتعرض لها المرأة أثناء  ،خلل في الجيناتالرئيسية التي من أسبابها اإلجهاضات، 

سوء هذه  لعل .بحملهاواقتصادية قد تجعلها أقل اهتماما  اجتماعيةالحمل، باإلضافة إلى عوامل 

الحصول على تسمح لها  األوضاع  يؤثر على متابعتها للحمل واهتمامها بصحتها كون أن هذه الظروف ال

الكافية من جهة، و من جهة أخرى ال تسمح لها بالراحة  غذاء متوازن من حيث النوعية والكمية

 ،معظمها متعبةفي هي التي  ،ل البيتغالبا ما نالحظ قيام المرأة الحامل بكل أعمافللحفاظ على حملها 

حتى أفراد عائلة الزوج نالحظ أنه ف ته،كانت تقيم مع عائلإذا باإلضافة إلى تلبية مطالب الزوج و األطفال، و

  .لهم نصيب من اهتمامها



والمشكلة أن فقدان الجنين قد يزيدها . جعلها تفقد جنينهاينال من صحتها وقد يوبالتالي شدة اإلرهاق 

ألن في الغالب تحديد حجم األسرة منها  ا على تعويضه، وأيضا قد يكون الزوج أكثر إصراراإصرار

قد يتوقف على رغبته في اإلنجاب مرة أخرى الحمل يعود إليه، وبالتالي حتى قرار استعمال موانع 

  .ةوقد ينتج عن ذلك حمول متقاربة قد تؤدي بهؤالء النساء إلى تكرار نفس التجربة السابق .أم ال

بين السن وإنجاب الطفل األول إلى أن الموجودة من خالل دراسته للعالقة  BLANCولقد توصل

عند المنجبات لطفل واحد والمتقدمات في السن عند اإلنجاب  دثمن الوالدات الخديجة تح % 29,6

لدى المنجبات لعدد كبير من األطفال و  % 8,8منخفضة تقدر بـ نسبة هاقابلتو ،في الوقت نفسه

تأثير لتنفي الدراسة نتائج هذه  جاءتولقد . (DENAX et al : op.cit, 220) المنتميات لنفس الفئة العمرية

  .عليها أكدت تأثير السن، في حين أنها العدد الكبير من األطفال على مدة الحمل

 نسبةحيث قدرت  ارتباط عدد األطفال بظاهرة الوالدات المبكرة، أكدتفي حين، أن دراسة أخرى 

عند  % 10,6 أطفال، بينما تقل هذه النسبة لتبلغ 5و 2عند المنجبات ما بين  % 13,2الوالدات الخديجة ـب 

  . (BOUAOUDA LAHRICHI et al : op.cit, 923) أطفال وما فوق 6المنجبات لـ 

لين على مدتي الحمولقد تعذر علينا إدخال المتغير الرائز كالسن عند اإلنجاب وعدد األطفال الحالي 

أطفال  4سنة وما فوق، وأيضا عند المنجبات لـ  35وذلك لقلة المالحظات عند سن األخيرين، 

  .وأكثر

التربيع  د من صحة العالقة الموجودة ما بين مدتي الحملين األخيرين، قمنا بحساب كاييوزيادة في التأك

،  17,256محسوب بـلبرسون الذي عبر عن وجود عالقة بين المتغيرين، حيث قدر كاي التربيع ال

عند  6,635و 0,05عند مستوى  3,841بـ 1في حين قدر كاي التربيع الجدولي عند درجة الحرية 

إذن كاي التربيع المحسوب أكبر من نظيره الجدولي، وبالتالي هناك فرق جوهري  ، 0,001مستوى 

  .ن هذين المتغيرينبي

ح مليا تكرار نفس مدة الحمل عند الحمل مما يوض. 0,58فلقد بلغ  لالقتران، االرتباطأما معامل 

أردنا معرفة مدى تأثير مدة الحمل ما قبل األخير على مدة الحمل األخير،  ،تحليلنالوتدعيما  .األخير

 ،248إلى  302من  و بالتالي يتقلص عدد المالحظاتأو الوالدات المبكرة،  وذلك بحساب خطر ازدياد الخدج

    .من خالل الجدول الموالي هلحملين األخيرين، و هو ما سنتناولخالل ا ليخص فقط الوالدات الحية

  و عامل الخطر توزيع المبحوثات حسب مدتي الحملين األخيرين :)29(جدول رقم
 

 أشهر 9 المجموع
 

أشهر 9أقل من   

 

مــدة الحمل
  األخيــر 

مدة الحمل 



ت % ت % ت % ما قبل األخيـر

أشهر 9من  أقل 08 36,4 14 63,6 22 100,0  

طر
 خ
مل
عا

 

أشهر 9 17 7,5 209 92,5 226 100,0  

 المجموع 25 10,1 223 89,9 248 100,0

  
 و الذي معناه 4,83بـ قدربحيث الخدج،  دالزديابحساب الخطر النسبي ) 29(من خالل الجدول رقم لقد قمنا 

إلنجاب طفل خديج  أكثر و تمرا 4ـلمعرضات  هن أن المنجبات لوالدة خديجة عند الحمل ما قبل األخير

بما فيهم اللواتي لم ينجبن والدة  ،أما شدة انتشار ازدياد الخدج عند مجتمع البحث.عند الحمل األخير

أقل عند اللواتي لم يسبق لهن مثل هذه الوالدة االنتشار وبالتالي تكون شدة  1,26خديجة، فلقد بلغت 

، % 82,8بلغت لقد ف ،مدة الحمل ما قبل األخير وأال و ه أما نسبة الخطر المنسوب لعامل الخطر،.

ازدياد الخدج عند  إلى % 82,8وهذا يعني أن ازدياد الخدج عند الحمل األخير، يعود سببه بنسبة 

 ل، مما يبين مدى تأثير مدة الحمل ما قبأسباب أخرىرجع إلى قد يفأما الباقي  ،الحمل ما قبل األخير

  .األخير على مدة الحمل األخير

  

  :خالصة

من خصائص،  ه، و ما يحمالنأن للحملين األخيرين ونستخلص على ضوء النتائج السالفة الذكر،

حيث أننا الحظنا ارتفاع نسبة اإلجهاض عند اللواتي سبق لهن  .عالقة وطيدة ببعضهما البعض

والدة ذلك، بينما لم تظهر العالقة بين نتيجتي الحملين األخيرين عند الوالدة الحية و خصوصا ال

  . الميتة، التي أدت كل الحاالت بها إلى والدة حية خالل الحمل األخير

متغيرين و و مع ذلك، لم نريد إبقاء هذه العالقة دون داللة، بل عملنا على تدعيمها من خالل إدخال 

األطفال كذا عدد  سيطين، كمتغير ثالث، و هما السن عند اإلنجاب الحالي و هو نفسه السن الحالي للمبحوثات و

و بالفعل اتضحت العالقة أكثر و تجلت عند مختلف نتائج الحمل سواء كانت والدة . الحالي لهؤالء

سنة  35حية، أم والدة ميتة أم إجهاض، بحيث تأكدنا من أن حوادث الحمل تتكرر أكثر عند سن 

  .أطفال فما فوق 4فما فوق و عدد 

الحملين األخيرين، من خالل وزن الطفل عند  كما واصلنا في محاولة فهم العالقة الموجودة بين

قد يعود ذلك  الوالدة، حيث الحظنا بروز االرتباط بينهما عند الوزن الضعيف فقط و ذلك بتكرار هذا الوزن، و

بينما اتضحت تلك العالقة بمجرد إدخال . ألسباب أخرى مثل الحالة الصحية لألم أثناء الحمل



إذ رأينا أن الوزن المناسب يتكرر عند عدد أطفال يتراوح . ألطفالالمتغير الرائز المتمثل في عدد ا

  .أكثر أطفال و 4، و األهم من ذلك هو تكرار الوزن الضعيف بصورة واضحة عند عدد 3و  1مابين 

األخيرة، لم  لفي حين، اعتمادنا على حساب عامل الخطر المتعلق بوزن الطفل عند الوالدة ما قب

  .فقط% 6، بحيث فسر تكرار الوزن الضعيف بنسبة يأتي بالنتيجة المنتظرة

األخير على مدة الحمل األخير، مع  لأما عن مدة الحمل، فلقد الحظنا تأثير واضح لمدة الحمل ما قب

حيث و الذي بين أكثر ذلك االرتباط، حسابنا لعامل الخطر، . العلم أنها خصت الوالدات الحية فقط

من جراء % 82,8أي الوالدات الخديجة، خالل الحمل األخير بنسبة أشهر،  9فسرت مدة الحمل األقل من 

األخير و بذلك تتحقق الفرضية الرابعة المتمثلة في انعكاس  لازدياد الخدج خالل الحمل ما قب

  .ظروف الحمل ماقبل األخير على صحة المولود الجديد

ة منهم حوادث الحمل، و بعدما رأينا تكرار الظروف الصحية للمولود عند الحمل األخير، خاص

األوزان الضعيفة للطفل عند الوالدة و ازدياد الخدج، و ذلك عن طريق إدخال عاملي السن عند 

اإلنجاب و عدد األطفال، و اللذان يمثالن السلوك اإلنجابي لدى المبحوثات، فلقد أردنا معرفة ما إذا 

النوعية ألطفال المبحوثات، بحيث  كانت هذه الخصائص المميزة للحمل األخير لها عالقة بالتركيبة

أن مثال اإلكثار من اإلنجاب بغرض الحصول على الولد، كان يميز نسبة هامة من األمهات قديما، 

معرفته  لفهل في الوقت الحاضر نجد نفس التصورات التي تؤدي إلى نفس السلوك؟ ذلك ما سنحاو

  .من خالل الفصل الموالي
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أن من المبادىء األساسية للعائلة التقليدية هو اإلنجاب، و اإلنجاب بكثرة،  لقد رأينا في السابق

ال التي كانت  فكان هذا السلوك نابعا من التصورات و العادات السائدة في المجتمع آنذاك و. رخصوصا الذكو

دد كبير من المتمثلة في اإلنجاب لعوظيفتها الرئيسية  تعترف باألم إال من خالل تأديتها لواجبها األول و

و مثل هذا السلوك المتمثل في اإلفراط في اإلنجاب و عدم المباعدة بين الوالدات، لم تكن . األطفال

. نتيجته دوما في صالح األم، من الناحية الصحية، و ال خصوصا في صالح جنينها أو مولودها

ليا امتدادا لبعض فالهدف من هذا الفصل هو معرفة ما إذا كانت السلوكات اإلنجابية لألمهات حا

أسس سلوكات أمهاتهن، أم تغيرت مع ظهور متغيرات جديدة، حولت من مسعاهن األول و الوحيد، 

إذن، ماهي تصورات و آراء المبحوثات حول سلوكات أمهاتهن؟ و ماهي . و هو إنجاب األطفال

  .هذا الفصل تصوراتهن المستقبلية للعائلة المثالية؟ سنحاول اإلجابة عن هذا التساؤل من خالل

  :   عند األمهات قديما باإلكثار في اإلنجا -1

ينجبن  7لقد قمنا بطرح ِسؤال أثناء التحقيق، حول الدوافع و األسباب التي جعلت األمهات قديما

 :بصفة مكثفة، فكانت اإلجابات متعددة و متنوعة و على النحو التالي

  .بكثرة لدى األمهات قديما حسب دوافع اإلنجاب تتوزيع اإلجابا): 30(الجدول رقم 

 (%) النسبة التكرار دوافع اإلنجاب بكثرة في القديم

 17,5 61 إلرضاء الزوج و عائلته

  60,8 212 الرغبة في توسيع حجم العائلة

  8,3 29 ضمان استمرارية الزواج

الرغبة في إنجاب طفل من جنس 
 9,7 34 معين

  3,7 13 ال تعرف

 100,0 349 المجموع

 
، أن أغلبية اإلجابات، الخاصة بسبب اإلنجاب بكثرة لدى األمهات قديما، )30(الجدول رقم يبين 

، مع العلم أن وسائل  % 60,8يرجع إلى رغبتهن في توسيع حجم العائلة، حيث قدرت النسبة بـ

منع الحمل لم تكن منتشرة آنذاك، إن لم تكن منعدمة تماما، بحيث افتتح أول مركز جزائري للمباعدة 

                                           
 ).فترة الستينيات و السبعينيات(في الفترة الممتدة من قبل االستقالل و بعده   7



فلم . وكان ذلك بمستشفى مصطفى باشا الجامعي (LADJALI : op.cit, 16) 1967بين الوالدات سنة 

يكن أمام هؤالء النساء، إال استعمال الوسائل التقليدية، والمتمثلة آنذاك في أمرين، إما الرضاعة 

خرى، بينت هذه و من جهة أ. وتعتبر هذه الوسيلة األخيرة، مباحة في اإلسالم. الطبيعية و إما العزل

النتائج بصفة واضحة ميول العائلة إلى تحقيق أكبر عدد ممكن من األطفال وفقا لمبادئها األساسية، و 

 1948ذلك إلى جانب انتشار كبير لظاهرة الوفاة عند األطفال، بحيث قدر معدل وفيات األطفال سنة 

 لو هو ما جع. (KOUAOUCI : op.cit, 1992, 12) ‰186فبلغ  1958، ثم ارتفع سنة ‰178بـ

فقدان األطفال قويين، بحيث ترجم ذلك باإلفراط في اإلنجاب وذلك الرغبة في التعويض و كذا الخوف من 

األطفال المنجبين، خاصة منهم الذكور الذين هم سند العائلة و الضمان الوحيد عند  لكي يضمن عيش أغلب

و هذا فضال عن الدور االقتصادي الذي يمكنهم اسمها و ضمان استمرارها، العجز، و حاملي  الشيخوخة و

 ,KOUIDRI)" فالطفل الذكر، كان أوال االستمرار للساللة و البقاء للعائلة". بكثرة القيام به و هم

KHALDOUN : op.cit, 27). .  

إنجاب األطفال هو استثمار لضمان المستقبل، فكلما زاد "و كما ورد عن دوافع كثرة اإلنجاب، أن 

  .(BOURQUIA : op.cit, 122)" لما تضاعف احتمال االستثمار األفضلعددهم، ك

من اإلجابات، كانت بدافع % 17,5أما اإلجابات األخرى الخاصة بدوافع كثرة اإلنجاب، فنجد أن 

قيمة هذه فلقد حظي األطفال باهتمام كبير داخل العائلة التقليدية، بحيث كانت  .إرضاء الزوج و عائلته

جاهدات من أجل يسعين  ار منهم، فكانت النساء يتنافسن مع بعضهن البعض في هذا المجال، واألخيرة باإلكث

الثاني خاص بتمتين العالقة بين  األول متعلق بتعزيز المكانة االجتماعية و :تحقيق ذلك لسببين رئيسيين

المرأة في  و بدافع هذين السببين، تفرط". تشد الراجل"الزوجين و الذي يترجم بالعبارة العامية 

اإلنجاب لدرجة عدم المباعدة بينهم إال بفترة قصيرة، لتجد نفسها بعدها، أما لعدد كبير من األطفال و 

  .هي الزالت لم تتجاوز الثالثين من عمرها

. ، الرغبة في إنجاب طفل من جنس معين، الذكور على وجه الخصوص%9,7في حين مثلت نسبة 

  .من مجموع اإلجابات المعبر عنها% 8,3قدرت نسبة  و أخيرا  لضمان استمرارية الزواج،

و لقد عبرت المبحوثات عن تلك اآلراء، كونهن نشأن في مثل هذه البيئة، و تشبعن بمثل هذه األفكار 

لخصوبتهن، و ذلك منذ الصغر، و رأين أن اإلنجاب في المجتمع التقليدي كان في األول األمر، تأكيدا 

تقدير أزواجهن أوال، ثم ثقة أهل  ألمومة لديهن، و ذلك لكسب احترام وبغض النظر عن إشباع غريزة ا

  . الزوج

فهي تعمل كل ما في وسعها لتجلب العدد الكافي في نظرها من األطفال، خاصة منهم الذكور، لترفع 

الزواج  و أيضا، لتقي نفسها من الطالق أو. من قيمتها وسط أهل زوجها، فتزيدهم مفخرة و عزة بين الناس



فلقد ذكرت . عليها، بحيث نجد أن السبب الرئيسي التخاذ زوجة ثانية لدى الرجال يعود إلى الخلفة

عليه، فكل واحدة تحاول تدعيم  و. تتنافس الضرائر فيما بينها في مجال اإلنجاب:"الكاتبة في نفس السياق، مايلي 

" فبواسطتهم تتحطم جناحيه فأكثر شيء يجلبه، هو وجود األطفال،. الزوجعشيرتها، و بالتالي جلب 

(BOURQUIA :op.cit, 118). 

فالمرأة من لم  .و بالتالي تنشب الغيرة بينهن، فتدفعهن إلى اإلكثار من األطفال، خاصة منهم الذكور

  .يتزوج عليها زوجها، ترى أن الضمان الوحيد ضد الزمن هو أطفالها

معين، فلقد الحصول على طفل من جنس و كما أدلت بعض المبحوثات بإجابات حول التوالد من أجل 

التي تنجب الذكور، الزوجة  "رأين و أجمعن أن الطفل الذكر، ينال كل االهتمام من طرف هؤالء األمهات، إذ 

الزالت تتباهى بعدد األوالد الذكور  لها مكانة أرقى من مكانة الزوجة التي ال تلد إال إناثا، ألن العائلة الجزائرية،

، و )132، 1987: عويشة بن" (العائالتهيبتها بين  في توسيع حجم العائلة و دخلها و سلطتها والذين يساهمون 

على البنت تعد خلفتها ذكورا، فرغبتها في الحصول  الزوجة في اإلنجاب، عندما تكون جل رنادرا ما تستم

دراسة حول  هأكدت ل مافالولد يرضي أكثر زوجها و أهله، مث. قليلة جدا مقارنة مع رغبتها في إنجاب الولد

من اإلجابات % 60,4التنظيم العائلي و التي كشفت بأن انعكاسه على  تفضيل إنجاب الذكور و

، بينما البنت، فهي إرضاء )98، 1999: سي الطيب( كانت بدافع إرضاء الزوج و عائلته

  .شخصي لها في معظم األحيان

إلى وفاة  اإلنجابية إلى كثير من حوادث الحمل أوإلى جانب ذلك، كن هؤالء النساء يتعرضن خالل الحياة 

و لقد كانت األسباب المؤدية إلى ذلك ترجع أساسا . أطفالهن ، لذلك كن يسعين في اإلنجاب بكثرة

إلى األمراض و األوبئة التي كانت منتشرة بشدة آنذاك، إلى جانب الجهل و الفقر و انعدام قواعد 

ات اللواتي يمثلن األجيال الحديثة على دراية كافية بالوضع فهل المبحوث. النظافة في ذلك الوقت

اإلجابة عليه من خالل آرائهن و  لالصحي الذي كان سائدا في ذلك الوقت؟ ذلك ما سنحاو

  .تصوراتهن لألسباب المؤدية إلى اإلجهاض أو وفاة األطفال والملخصة في الجدول التالي



  :  اإلجهاض و وفاة األطفال في الماضي -2

  .حسب أسباب اإلجهاض أو وفاة األطفال في الماضي تتوزيع اإلجابا): 31(لجدول رقم ا

أسباب اإلجهاض أو وفاة األطفال 
 (%) النسبة التكرار في الماضي

  67,0 238 عدم وجود تكفل صحي

  26,8 95 أشغال منزلية متعبة

  6,2 22 ال تعرف

 100,0 355 المجموع

  

من اإلجابات الخاصة % 67,0: ، على مايلي)31(لجدول  رقم  لقد أسفرت اإلجابات من خالل ا

حين أنه أكثر بظاهرة فقدان الجنين أو وفاة الطفل في الماضي، كانت لعدم وجود تكفل صحي، في 

فقط من اإلجابات كانت % 5,9بينما . كانت لمشقة األشغال المنزلية% 26,8من ربع اإلجابات و المقدرة ـب

يمكن تفسير هذه النتائج انطالقا مما كان يميز المجتمع التقليدي من . ألسبابلجهل المبحوثات لهذه ا

فلم تكن المراكز الصحية منتشرة بالقدر الذي نعرفه . انتشار للفقر و الجهل و قلة الوسائل الصحية

اآلن، و إنما اقتصر القليل منها على مستوى المدن، فكان الوصول إليها، يستلزم وسائل نقل مكلفة، 

فالمدن، كان يسكنها في األكثرية، . بحوزة هؤالء الذين هم في األغلبية من الريف نذرا ما تكونا

بالتالي تلجأ الزوجة، في مثل هذه الظروف،  و. المعمرون، بينما أغلبية الجزائريين كانوا يقيمون بالريف

حسدا يجعلها تفقد  فكانت تظن أن بها. إلى التداوي باألعشاب، أو زيارة الدجالين في بعض األحيان

و ". التابعة"أو " العين"جنينها أو طفلها، فتراها تقوم بشتى الطقوس من أجل التخلص من الحسد أو 

مثل هذه األفكار من الصعب عدم اإليمان بها في تلك الفترة، لتجذرها العميق في األذهان و 

  .بحيث تستمد قوتها و انتشارها من استمرار اإليمان بها. المجتمع

إلى جانب انعدام أو قلة المراكز الصحية، يرتفع اللجوء إلى الطب التقليدي بما فيه اللجوء إلى و 

مايتبعوش الطبيب، " و" ماكانش الدواء، فقراء انتاع الريف"بحيث صرحت مبحوثة . العرافات و المشعوذين

مولودها في  فلم يكن للزوجة خيار سوى وضع". يولدوا في الدار، يزيد لهم مريض و مايعرفولوش

ففي بعض . بيتها، مستعينة في ذلك بحماتها أو قابلة تقليدية، في ظروف تنعدم فيها قواعد النظافة

أو حتى األحيان، تتعسر الوالدة، فتفقد طفلها، لجهلها أو لجهل مولدتها السبب المؤدي إلى الوفاة، 

بحيث . األم معا لة، يفقد الجنين وكيفية استخراجه لما يكون وضعه غير طبيعي في الرحم، و في هذه الحا



الزيادة بزاف، الوالدة "، و "يولدوا في الدار، يولدوا بزاف و ماترتاحش المرأة: "أكدت مبحوثة مايلي

فبالفعل كثرة اإلنجاب أو الحمول يزيد من األمر تعقيدا، فتجدها تتزوج في سن ". ديالهم متريحش

مراعاة حالتها الصحية التي آلت إليها من جراء مبكرة و تمضي سنوات عديدة في اإلنجاب، دون 

  .حمولها المتعددة و كذا تقدمها في السن

اإلجابات تنصب حول  إضافة إلى تلك األسباب المصرح بها من طرف المبحوثات، نجد أن نسبة البأس بها من

تتلهى بيهم  ماتقدرش تمرض و: "ممارسة النساء لألعمال المتعبة، بحيث عبرت عنها بالعبارات التالية

كانوا :"أيضا  و" ، و كانوا يعيشوا مع عائلة كبيرة الزم تتلهى بيهم كامل و الخدمة انتاع بكري تعي)األطفال(

كانوا "، و "عجوزتها تقولها ديري هاديك الحاجة تديرها. يتعبوا، المرأة تحشم تقول راني تقيلة

المسؤوليات التي  ة من كثرة الحمول و األعباء وفالزوج". يخدموا بزاف، ماشي كما حنا نستحفظوا على رواحنا

كانت تتولى القيام بها شخصيا، لم توفق كثيرا في الحفاظ على صحة حمولها و بالدرجة األولى 

  .على صحتها

كما أشرنا سابقا، فإن المكانة التي كانت تحتلها المرأة ثم الزوجة في المجتمع التقليدي، قد تغيرت 

على الميادين االجتماعية و الثقافية و االقتصادية، و من أهمها تمكينها  إثر التحوالت التي طرأت

من التحصيل العلمي، مع قضاء فترة أطول ألجل تحقيق ذلك، مما ساهم بقدر كبير في ارتفاع 

الزال يلعبه  فرص العمل لديها، و بالتالي سمحت هذه المعطيات الجديدة إلى جانب الدور الفعال الذي لعبه و

م، بوسائله المختلفة، في انتشار األفكار الجديدة و في تغيير التصورات المكتسبة في المجتمع، اإلعال

  .في تأخير سن الزواج لدى الفتاة، بحيث صارت ظاهرة الزواج المبكر تخص فئات قليلة من البنات

ومة؟ أم فهل بظهور هذه المعطيات الجديدة في الحياة االجتماعية للزوجة، قد غير من رؤيتها لألم

باألحرى  هو تغيير سطحي، مس فقط بعض السلوكات، دون أن يهز القيم الموروثة عن اآلباء و األجداد أو

فهل . المتوارثة بين األجيال و التي تفرض على الزوجة، و لو كانت ذات مستوى عالي من التعليم

ؤثر على السلوك اإلنجابي مازالت تلك القيم و التصورات التي كانت تتميز بها العائلة التقليدية، ت

اإلجابة عليه من خالل تعرفنا على موقف المبحوثات إزاءالتركيبة الجنسية  لللنساء؟ ذلك ما سنحاو

  .  الحالية ألطفالهن



  :  موقف المبحوثات من التركيبة الجنسية الحالية لألطفال -3

حول دة في المجتمع التقليدي كما ذكرنا سابقا، أن التصورات و األفكار و المعتقدات التي كانت سائ

السند الوحيد عند  ظاهرة تفضيل الولد على البنت، لكونه حامل اسم العائلة، و الحامي لشرفها و عرضها و

الكبر، هي أفكار قد تالحظ آثارها على السلوك اإلنجابي الحالي للمبحوثات، بحيث سنحاول التأكد 

  ).32(من ذلك من خالل الجدول رقم 

  .توزيع المبحوثات حسب موقفهن من التركيبة الجنسية الحالية ألطفالهن): 32(الجدول رقم 

الموقف من التركيبة الجنسية 
  (%) النسبة التكرار الحالية لألطفال

  74,2 224 راضية

  25,8 78 غير راضية

 100,0 302 المجموع

 

العينة،  4/3أي حوالي % 74,2يوضح هذا الجدول، أن األغلبية الساحقة من المبحوثات، و التي تمثل نسبة 

ربع  ل، أي ما يمث%25,8قد عبرت عن رضاها من حيث التركيبة الجنسية الحالية ألطفالها، مقابل 

عدم الرضا، إلى أن و قد يعود . مجموع مجتمع البحث، لم تكن راضية عن التركيبة الجنسية ألطفالها

المرغوب فيه و بالتالي الزالت كذا العدد  يها لألطفال وبعض المبحوثات لم تبلغ بعد التركيبة الجنسية المرغوب ف

معظمها بنات، فيسعين دون انقطاع إلى  راغبة في اإلنجاب مرة أخرى، ربما قد تكون أيضا كل خلفتهن أو

و ذلك ما أكدته نتائج التركيبة الجنسية الحالية ألطفال المبحوثات غير الراضيات، . إنجاب الولد

 ي، ثم تليها نسبة اللوات%48,7تي لديهن اإلناث فقط بحوالي النصف، أي بحيث قدرت نسبة اللوا

، مما يشير بصفة واضحة إلى دوافع عدم الرضا لدى هؤالء، 1%33,3لديهن  الذكور فقط بـ

بحيث يعتبر هذا الموقف نابعا من قصور التركيبة الحالية على أحد الجنسين فقط، و لكن مع تغلب 

فهل هذه التركيبة الحالية، تؤثر على تصورات هؤالء فيما يخص . ناثالتركيبة المكونة من اإل

  .توضيحه من خالل الجدول الموالي لالتركيبة الجنسية المرغوب فيها؟ ذلك ما سنحاو

                                           
  )4(ملحق رقم في ال) 2(أنظر الجدول رقم  1



  .توزيع المبحوثات غير الراضيات حسب التركيبة الجنسية المرغوب فيها): 33(الجدول رقم 

 (%) النسبة رالتكرا التركيبة الجنسية المرغوب فيها

  60,3 47 تركيبة جنسية متساوية

 17,9 14 عدد الذكور أكبر من عدد اإلناث

 21,8 17 على األقل ذكر واحد

  100,0 78 المجموع

  

، أن التركيبة الجنسية األكثر تفضيال هي التركيبة الجنسية )33(نالحظ من خالل الجدول رقم 

، ثم تنخفض هذه %60,3دد اإلناث، و ذلك بنسبة المتساوية، أي أن يكون عدد الذكور مساوي لع

النسبة عند المبحوثات اللواتي صرحن برغبتهن في أن يكون لديهن على األقل ولدا واحدا من بين 

، و هذا التصريح ربما يخص أكثر المنجبات لإلناث فقط، في حين %21,8اإلناث، حيث قدرت بـ

بة الجنسية الحالية، صرحن برغبتهن في من مجموع غير الراضيات من حيث التركي% 17,9أن 

  .أن يكون عدد الذكور لديهن أكبر من عدد اإلناث

بعبارة أخرى، فإن  و يتبين لنا إذن من خالل هذه النتائج، أن الرغبة في كل الحاالت، تمحورت حول الذكر و

وية، تحتوي فالتركيبة المتسا. التركيبة الجنسية المرغوب فيها، يعبر عنها من خالل وجود الولد

على الذكور، و التركيبة التي يكون فيها الذكور أكبر من عدد اإلناث، تحتوي أيضا على الذكور و 

  .فيها وجود على األقل ذكر واحد، هي أيضا فيها الذكر" يشترط"التركيبة الجنسية التي 

ت من حيث و يتجلى لنا مليا من خالل هذه اإلجابات، أن وال واحدة من المبحوثات غير الراضيا

و اليعني ذلك أن اللواتي . التركيبة الجنسية ألطفالهن، صرحت برغبتها في إنجاب اإلناث فقط

صرحن برضاهن من حيث التركيبة الجنسية، هن بعيدات عن هذا الموقف، ربما قد حققن الرغبة 

بنات نظرا بخلفة الفي أن يكون لديهن العدد الكافي من الذكور بالنسبة لعدد اإلناث، أو قد رضين 

. حتى لظروف مستوى المعيشة لظروف صحية معينة حالت دون أن يتحقق لهن ذلك أو لتقدمهن في السن أو

و بالتالي، عبرت هؤالء المبحوثات فعال عن التركيبة المرغوب فيها من خالل واقع التركيبة 

، يعود أساسا إلى الجنسية ألطفالهن، بحيث يتضح لنا أن عدم الرضا عن التركيبة الجنسية الحالية

تفضيلهن  نواحدا، ألنه غالبا ما يكورغبتهن في إنجاب عدد معين من الذكور، حتى و إن كان ولدا 

االجتماعي لهن، إذ تتشكل رؤيتهن لإلنجاب أو المحيط  إنجاب الولد نابعا من رغبتهن في إرضاء الزوج و أهله و

المرأة حينما تتزوج، تغادر عائلتها "فـ. ااالجتماعي له األمومة من خالل رؤية محيطهن العائلي و



لتذهب و تعيش مع عائلة زوجها حيث تبقى غريبة حتى بالنسبة إلى زوجها، ال تتغير وضعيتها هذه 

، و ذلك )63، 1990: ستيتي" (تدمج في عائلة الزوجإال باإلنجاب، فبفضل ذريتها فقط تستطيع المرأة أن 

فإذا لم تتقن و لم تجيد هذا الدور، فمصيرها . هو اإلنجاب، فاألمومة ، وألنها استطاعت القيام بدورها األساسي

فلذلك تسعى دائما إلى التحرر من هذا العبىء من خالل تحقيقها . بالزواج عليها يكون إما بالطالق أو

  .تركيبة جنسية ترضي كل األطراف و على رأسهم الزوج

ر تلك المعتقدات و التصورات، منها ظاهرة يتضح إذن أنه يعمل أفراد العائلة على ضمان استمرا

نتائج بحثنا، و أكدته نتائج التحقيق الجزائري حول صحة األم و  هتفضيل إنجاب الولد، ذلك ما أكدت

الطفل، بحيث كشفت أن النساء المتزوجات اللواتي لديهن تركيبة جنسية متساوية، يفضلن إنجاب 

% 12,3لي الربع، و تنخفض هذه النسبة لتبلغ ، أي حوا%24,0طفل آخر من جنس الذكر، بنسبة 

النسبة من جديد لتقدر ترتفع هذه  عند اللواتي لديهن عدد الذكور أكبر من عدد اإلناث، ثم

 MINISTERE DE LA) عند اللواتي لديهن عدد الذكور أقل من عدد اإلناث          % 59,2بـ

SANTE ET DE LA POPULATION et al : op.cit, 1994, 236).  بينما اللواتي لديهن اإلناث

، مقابل حوالي نفس %70,8فقط، فقد عبرن عن رغبتهن في إنجاب الذكر بنسبة عالية قدرت بـ

خالل التحقيق الجزائري حول صحة األسرة لسنة ، عبرت عنها مجمل المبحوثات %67,9النسبة، أي 

2002 (MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE  LA REFORME 

HOSPITALIERE  et al : op.cit, 2004, 134).  

و يبدو أن اتخاذ المبحوثات . و بالتالي تتجلى لدينا فكرة تجنب النساء في أن تكون كل خلفتهن بنات

هل يمكن  موقفا حيال التركيبة الجنسية الحالية ألطفالهن، مرتبط بعوامل مختلفة، فما هي إذن هذه العوامل؟ و

هذه العوامل المؤثرة؟ و في هذه الحالة هل تختلف مواقف المبحوثات األصغر أن يكون السن أحد 

  .    إليه من خالل الجدول التالي قسنا عن مواقف اللواتي يكبرنها سنا؟ ذلك ما سنتطر



  .الحالي توزيع المبحوثات حسب الموقف من التركيبة الجنسية الحالية لألطفال و السن): 34(الجدول رقم 

التركيبةالموقف من 

الجنسية الحالية 

 فئات األعمـــار

 المجموع غير راضية راضية

 % ت % ت % ت

20-24  9 75,0 3 25,0 12 100,0 

25-29  45 71,4 18 28,6 63 100,0 

30-34  88 76,5 27 23,5 115 100,0 

35-39  61 74,4 21 25,6 82 100,0 

40-44  21 70,0 9 30,3 30 100,0 
 100,0 302 25,8 78 74,2 224 المجموع

 

، أن اللواتي عبرن عن رضاهن من حيث التركيبة الجنسية الحالية )34(يبين الجدول رقم 

من % 75,0، و %76,5سنة، و ذلك بنسبة قدرت بـ 34-30ألطفالهن، تراوحت أعمارهن مابين 

ة، ثم سن 39- 35من المبحوثات تراوحت أعمارهن مابين % 74,4سنة، و  24- 20هؤالء بلغن مابين 

سنة و تقريبا نفس  29-25عند اللواتي تراوحت أعمارهن مابين % 71,4تنخفض هذه النسبة إلى 

فنالحظ من خالل توزيع هذه النسب، أنها متقاربة . سنة 44-40النسبة سجلت عند الفئة العمرية 

ينما لعل ذلك راجعا إلى بلوغ التركيبة المفضلة لدى األكبر سنا، ب. نوعا ما مع بعضها البعض

الصغيرات في السن قد ال يعبئن كثيرا بالتركيبة الجنسية لألطفال كون فترة اإلنجاب الزالت طويلة 

لديهن و بالتالي لديهن متسع من الوقت ألجل تحقيق رغبتهن أو ألن األهم لديهن هو إثبات القدرة 

الحظ كثيرا عالقة و بالتالي ال ن. على اإلنجاب أوال ثم تحقيق العدد، حسب الجنس، المرغوب فيه

  .سن هؤالء مع التصريح بالرضا من حيث التركيبة النوعية لألطفال

أما اللواتي صرحن بعدم رضاهن عن التركيبة، فسجلت أكبر نسبة عند اللواتي تراوحت أعمارهن 

، و هذا ربما يعود إلى كون النساء في هذا %30,0سنة، و ذلك بنسبة قدرت بـ 44-40مابين 

ثم تنخفض . بعد العدد المرغوب فيه من الذكور، ذلك إن لم تكن كل خلفتهن بنات السن، لم يحققن

عند كل من % 25سنة، و حوالي  29-25عند البالغات مابين % 28,6هذه النسبة قليال لتقدر بـ

  .سنة 34- 30من هؤالء، تراوحت أعمارهن مابين % 23,5سنة، و أخيرا  24- 20سنة و  39- 35فئتي 

خالل نتائج هذا الجدول، أنها ال تبين تمركز عامل الموقف حيال التركيبة النوعية و يتضح لدينا من 

الحالية لألطفال عند فئة معينة من األعمار، سواء كان ذلك بالنسبة للواتي عبرن عن رضاهن أو 

و بالتالي ال يؤثر السن كثيرا في موقف . عدم رضاهن عن التركيبة الجنسية التي حققنها



كان لمستوى تعليم األم انعكاس على الموقف من التركيبة  القد أردنا معرفة ما إذو . المبحوثات

. الجنسية ، باعتباره عامال أساسيا في تغيير بنية العائلة، إال أننا لم نعثر على أية عالقة واضحة

بينما تأكدنا من أن الرغبة في اإلنجاب مستقبال هي نابعة من الموقف حيال التركيبة النوعية 

، بحيث بينت النتائج أن نسبة عالية من الراضيات ال يردن تكرار اإلنجاب مستقبال و ذلك 1حاليةال

في حين . عند غير الراضيات% 53,8، مقابل نسبة أقل و لكن نوعا ما هامة، قدرت بـ%72,8بـ

فهل هؤالء، أي . و جدنا أن الراغبات في اإلنجاب تمركزن في أغلب األحيان عند غير الراضيات

للواتي عبرن عن عدم الرضا عن التركيبة النوعية الحالية لألطفال، تختلف رغبتهن في تركيبة ا

 لذلك ما سنحاو. معينة حسب األعمار؟ أي عند المتقدمات في السن، و عند الصغيرات في السن

  .توضيحه من خالل الجدول التالي

  .لتركيبة المرغوب فيهاتوزيع المبحوثات غير الراضيات حسب السن و ا): 35(الجدول رقم 

التركيبة الجنسية
المرغوب فيها

  

 فئات األعمار

عدد الذكور يساوي
 عدد اإلناث

عدد الذكور أكبر من 
 عدد اإلناث

 المجموععلى األقل ذكر واحد

 % ت % ت % ت % ت

20-24  3 100,0 - - - - 3 100,0 

25-29  15 83,3 1 5,6 2 11,1 18 100,0 

30-34  15 55,6 6 22,2 6 22,2 27 100,0 

35-39  11 52,4 5 23,8 5 23,8 21 100,0 

40-44  3 33,3 2 22,2 4 44,4 9 100,0 

 100,0 78 21,8 17 17,9 14 60,3 47 المجموع

 

ينتمين من المبحوثات اللواتي يرغبن في تركيبة نوعية متساوية، % 100، أن )35(يبين الجدول رقم 

% 83,3قدرت نسبة  و تنخفض هذه النسبة كلما ارتفع السن الحالي لهؤالء، إذسنة،  24- 20إلى الفئة العمرية 

 39- 35عند الفئة % 52,4سنة، ثم  34-30عند الفئة العمرية % 55,6سنة، و  29-25عند الفئة 

  .سنة 44-40، تراوحت أعمارهن مابين %33,3سنة و أخيرا 

 سنة، و 24- 20أي اللواتي تراوحت أعمارهن مابين و تبين هذه النسب، الفجو العميق بين الصغيرات في السن، 

مع العلم أن االختالف في النسب بدأ يتعمق . سنة فما فوق 40بين المتقدمات في السن، أي البالغات 

سنة، بحيث أن الصغيرات في السن، لم يحققن بعد العدد  34-30بصورة واضحة عند الفئة 

                                           
  ).4(في الملحق رقم ) 3(أنظر الجدول رقم  1



فالزال لديهن متسع من . النوعية المرغوب فيها المرغوب فيه من األطفال، و بالتالي التركيبة

  .الوقت ألجل تحقيق ذلك و واثقات من ذلك

في حين، أن المتقدمات في السن و اللواتي جاوزن هؤالء بعشر سنوات، لم يؤكدن ذلك بنفس 

النسبة، ربما قد حققن تركيبة نوعية أخرى غير التي تسمح لهن من الرغبة في عدد متساوي لإلناث 

و بالتالي مع تقدمهن في السن، ينقص االحتمال في تحقيق رغبتهن، خاصة بالطبع . كورو الذ

  .اللواتي جاوزن سن األربعين

عند الفئة % 44,4و فيما يخص اللواتي يرغبن في إنجاب، على األقل ولدا واحدا، فمثلن نسبة 

سنة و  39-35ي عند فئت% 22,2و % 23,8سنة، ثم تنخفض هذه النسبة لتقدر بـ 44- 40العمرية 

و لقد اتضح . سنة 29- 25عند الفئة العمرية % 11,1سنة على التوالي، لتستمر في االنخفاض إلى  34- 30

قد يرجع ذلك إلى قلة . لنا أنه كلما ارتفع السن، كلما زادت نسبة اللواتي يرغبن في إنجاب الولد

لزوجية، أين يعتبر جنس اهتمام الصغيرات في السن بجنس المولود، خاصة في بداية الحياة ا

التركيبة لدى بينما تكثر الرغبة لهذا النوع من . المولود األول غير مهم أمام القدرة على اإلنجاب

بالتالي تزداد الرغبة خاصة بعد  المتقدمات في السن، ربما لعدم تحقيقهن لحد اآلن رغبتهن في إنجاب الذكر و

  .رإدراكهن أن مدة اإلخصاب لديهن، في تقلص مستم

أما فيما يخص اللواتي يرغبن في تركيبة نوعية أين يكون فيها عدد الذكور أكبر من عدد اإلناث، 

سنة، و كما قدرت حوالي نفس  39-35من هؤالء تراوحت أعمارهن مابين % 23,8نجد أن 

سنة، و أخفض نسبة، و التي قدرت  44-40سنة و  34- 30عند كل من فئتي % 22,2النسبة، أي 

و المالحظ  إذن أن المبحوثات غير الراضيات . سنة 29- 25لت عند الفئة العمرية ، سج%5,6بـ

ما فوق،  سنة و 30عن التركيبة النوعية الحالية و الراغبات في عدد أكبر للذكور، يتمركزن أكثر عند عمر 

ا و ربما قد يكون أيض. مما قد يوضح أن المتقدمات في السن، هن األكثر تفضيال للولد على البنت

  .إلنجابهن الذكور بعدد أكبر من عدد اإلناث

و بالتالي نستنتج أن لعامل السن تأثير على عدم رضا المبحوثات حيال التركيبة النوعية لألطفال، و 

يتضح هذا التأثير من خالل التركيبة النوعية المرغوب فيها، بحيث رأينا أن الصغيرات في السن 

ال من حيث الجنس، و المتقدمات في السن، يرغبن أكثر يرغبن في تحقيق عدد متساوي من األطف

ذلك قد يرجع إلى كون الصغيرات في . في عدد أكبر للذكور أو في إنجاب ذكر واحد على األقل

السن لم يحققن بعد العدد المرغوب  و المطلوب من األطفال، و بالتالي هن في أولى فترات 

ن، فلقد أمضين وقت أطول في اإلنجاب، فبلغن عدد اإلنجاب، بينما اللواتي يتقدمن هؤالء في الس

التصورات الخاصة  معين من األطفال، لم ينل رضاهن، ضف إلى ذلك احتمال أن يكن أكثر تأثيرا باألفكار و



فهل عدد أطفال لهؤالء المبحوثات يؤثر على رغبتهن في تركيبة . بظاهرة تفضيل الولد على البنت

  . يه من خالل الجدول التاليإل قنوعية معينة؟ ذلك ما سنتطر

  .توزيع المبحوثات حسب الموقف من التركيبة الجنسية الحالية و عدد األطفال الحالي ):36(الجدول رقم 

الموقف من التركيبة

الجنسية الحالية 

 عدد األطفال الحالي

 المجموع غير راضية راضية

 % ت % ت % ت

1 7 100,0 - - 7 100,0 

 100,0 192 27,6 53 72,4 139  3- 2مابين 

 100,0 87 26,4 23 73,6 64  6- 4مابين 

 100,0 16 12,5 2 87,5 14  قأطفال و ما فو 7
 100,0 302 25,8 78 74,2 224 المجموع

 

، بأن كل المنجبات لطفل واحد، هن راضيات عن )36(تشير النتائج من خالل الجدول رقم 

 همما يبين ما ذكرنا. أطفال و أكثر 7للواتي لديهن عند ا% 87,5التركيبة الجنسية، ثم تنخفض إلى 

و حتى . إثبات خصوبتهن نسابقا بأن اللواتي أنجبن طفال واحدا ال يهمهن كثيرا جنسه بقدر ما يهمه

بينما اللواتي حققن عدد كبير . الزوج و أهله، ال يمارسون ضغط على الزوجة و ذلك لنفس األسباب

  . األحيان رغبتهن في تركيبة متنوعة لألطفال من األطفال يكن قد حققن في معظم

في حين عبرت المبحوثات عن عدم الرضا عن التركيبة الحالية بصفة أكبر عند اللواتي لديهن 

على % 26,4و % 27,6أطفال، بحيث قدرت النسبة بـ 6و  4أطفال و مابين  3و  2مابين 

سابقا، بأن غير  هما ذكرنا ديؤك وهو ما. أطفال و أكثر 7، لديهن %12,5التوالي، بينما فقط 

أطفال و بالتالي قد يرغبن في  6و  2الراضيات لديهن عدد متوسط من األطفال، يتراوح مابين 

مواصلة اإلنجاب لغاية تحقيق التركيبة المفضلة لديهن، فلربما لديهن تركيبة متكونة من اإلناث فقط، 

هذه التفسيرات، قمنا بربط موقف المبحوثات و للتأكد أكثر من . فلذلك عبرن بكثرة عن عدم الرضا

من التركيبة الحالية لألطفال بالتركيبة الحالية لهن، و ذلك لمعرفة مدى انعكاس هذه األخيرة على 

  .موقفهن المصرح به

  .لألطفال توزيع المبحوثات حسب الموقف من التركيبة الجنسية الحالية و التركيبة الحالية: )37(الجدول رقم  

 ف من الترآيبةالموق
 الجنسية الحالية

  الترآيبة 
 الجنسية  الحالية 

 المجموع غير راضية راضية

 % ت % ت % ت

عدد الذآور يساوي عدد 
 100,0 89 2,2 2 97,8 87 اإلناث



عدد الذآور أآبر من عدد 
 100,0 53 13,2 7 86,8 46  اإلناث

عدد اإلناث أآبر من عدد 
 100,0 56 8,9 5 91,1 51  الذآور

 100,0 49 53,1 26 46,9 23  ذآور فقط

 100,0 55 69,1 38 30,9 17  إناث فقط

 100,0 302 25,8 78 74,2 224 المجموع

 

، ثم %97,8، أن نسبة الرضا تكون أكبر عند اللواتي لديهن تركيبة نوعية متساوية، و ذلك ـب)37(يبين الجدول رقم 

عند % 86,8تنخفض قليال إلى  ث أكبر من عدد الذكور، وعند الالئي لديهن عدد اإلنا% 91,1تليها نسبة 

الالئي لديهن تركيبة بينما نالحظ أن نسبة الرضا تنخفض جدا عند . المنجبات لعدد أكبر من الذكور

  .التوالي على% 30,9و % 46,9متكونة من الذكور فقط أو من اإلناث فقط ـب

اء، هو نابعا فعال من واقع التركيبة الجنسية و يتجلى لنا مليا أن الموقف الذي اتخذته هؤالء النس

ألطفالهن، حيث الحظنا ارتفاع درجة الرضا عند الالئي لديهن تركيبة متكونة من كال الجنسين، 

مما يبين رغبة . بينما تنخفض جدا عند الالئي تنحصر تركيبة األطفال لديهن في جنس واحد

  .المبحوثات في الحصول على تركيبة جنسية متنوعة

ي حين، بينت نتائج هذا الجدول أن نسبة غير الراضيات تزيد بصورة أكبر عند اللواتي لديهن ف

لدينا أن خلفة البنات ال تحظى بالقبول مقارنة  د، و هو ما يؤك%69,1اإلناث فقط، حيث قدرت بـ

كون  األخيرة إلىو قد ترجع هذه النسبة %. 53,1مع نسبة اللواتي لديهن ذكور فقط، و التي قدرت بـ

يرغبن في إنجاب البنت،  بعض المبحوثات لم ينجبن سوى ولد أو ولدين أو ثالثة ذكور، مما يجعلهن يسعين و

و إلى جانب أننا رأينا من خالل نتائج بحثنا أن أقصى عدد المقتصر على الذكور، هو أربعة، بينما 

لديهن الذكور فقط، قد  نوعا ما أن اللواتي ر، و هو ما يفس7أكبر عدد المقتصر على البنات هو 

و بالتالي يتجنبن . يرغبن و يحاولن إنجاب البنت و لكن لحد معين من الذكور يتوقفن عن اإلنجاب

اإلكثار من األطفال، عكس اللواتي لديهن اإلناث فقط، حيث يواصلن اإلنجاب و الدليل على ذلك 

يعول على  األحيان إرضاء شخصي لألم و و الرغبة في إنجاب البنت هو في جل. العدد الذي بلغنه من اإلناث

  .البنت أن تساعد أمها في تحمل مسؤولية البيت  و عائلتها

و فيما يخص اللواتي لديهن تركيبة نوعية مختلفة، وجدنا أن عدم الرضا يعد قليال جدا، حيث 

د عن% 2,2عند اللواتي لديهن عدد الذكور أكبر من عدد اإلناث و % 13,2تراوحت النسب مابين 

  .الالئي لديهن تركيبة جنسية متساوية، مما يدعم تفسيرنا األول



 

  :خالصة

لقد بينت نتائج البحث الخاصة بهذا الفصل، أن السلوك اإلنجابي لألمهات قديما و المتمثل في 

ذلك حسب  ، و%60,8اإلفراط في اإلنجاب، نابع عن الرغبة في توسيع حجم العائلة بصفة كبيرة، أي بنسبة 

بينما نسبة ال يستهان بها من . مبحوثات المعبر عنها حول دوافع اإلنجاب بكثرة في الماضيآراء ال

مما يؤكد لدينا فكرة أن العائلة التقليدية، كانت . كانت إلرضاء الزوج و أهله% 17,5اإلجابات، أي 

أهله، تستمد بقاءها و استمرارها من خالل توسيع حجمها و أن محيط الزوجة المتمثل في الزوج و 

يؤثرون في إنجابها بكثرة، دون مراعاة أن ذلك يستطيع أن ينال من صحتها و صحة مولودها، 

بحيث طرحنا سؤال على المبحوثات حول األسباب المؤدية إلى وفاة األطفال أو اإلجهاض لدى 

وصا خص النساء قديما، و ذلك للتعرف على مستوى معرفة المبحوثات حول السلوك اإلنجابي ألمهاتهن و

ماينجر عنه، حيث كانت اإلجابات بنسبة كبيرة بدافع عدم وجود تكفل صحي آنذاك، و التي قدرت 

ال يضعن  ، إلدراكهن بأن معظم النساء إن لم نقل جلهن، كن ال يذهبن إلى الطبيب قصد التداوي و%67,0ـب

  .حماة في الوالدةفي المستشفيات، و ذلك العتمادهن على الوصفات التقليدية و على القابلة أو ال

الملخصة في  ، كانت ألسباب متعلقة بمسؤوليات الزوجة و%26,8في حين أن اإلجابات المعبر عنها بنسبة 

مع . األشغال المتعبة، التي ال تسمح في بعض األحيان من الحفاظ على الحمل في شهوره األولى

قوم بها المرأة في العائلة العلم أن المبحوثات كن على وعي تام باألعمال الشاقة التي كانت ت

  .التقليدية مقارنة مع ما يقمن به من أعمال في الوقت الحاضر

و مثل هذه التصورات للسلوك اإلنجابي في القديم، الزال بعض أسسها متواصل لحد اآلن، بحيث 

 عبرن عن عدمالحظنا من خالل موقف المبحوثات من التركيبة النوعية الحالية لألطفال، أن اللواتي 

ذلك بنسبة كبيرة، و الذي يدل  ، يرغبن في تركيبة نوعية متساوية، و%25,8رضاهن عن هذه التركيبة بنسبة 

  . على وجود نسبة ال يستهان بها من هؤالء يرغبن في الحصول على الولد

و من العوامل المؤثرة في هذا الموقف، وجدنا أن السن يفسره قليال، حيث أنه كلما ارتفع السن كلما 

  .عدم الرضا لدى المبحوثات قل

و رأينا أيضا أن المستوى التعليمي لهؤالء، ال يفسر موقف المبحوثات من التركيبة الحالية لألطفال، 

أشارت أن معظم بينما كشفت النتائج أن الرغبة في اإلنجاب مستقبال، تؤثر في هذا الموقف، بحيث 

لقد فسر عامل السن هذه التركيبة  و. هذه التركيبة اللواتي لديهن رغبة في ذلك، عبرن عن عدم رضاهن حيال

المرغوب فيها، حيث أن الصغيرات في السن يرغبن بصفة واضحة في تركيبة متساوية، في حين 



مما يبين تفضيل . أن المتقدمات في السن يرغبن أكثر في أن يكون لديهن ولدا واحدا على األقل

  .إنجاب الذكور لدى المبحوثات

ضا تأثير عامل عدد األطفال على الموقف حيال التركيبة الجنسية الحالية لألطفال، و لقد اتضح أي

أطفال و أكثر، عبرن عن رضاهن من التركيبة، بينما  7بحيث أن اللواتي لديهن طفل واحد و 

مما . أطفال، عبرن عن عدم رضاهن بصفة أكبر 6و  2اللواتي لديهن عدد متوسط متراوح مابين 

اتي لديهن طفل واحد و هن في نفس الوقت صغيرات في السن، ال يهمهن كثيرا يدل على أن اللو

جنس المولود كون فترة الخصوبة الزالت طويلة لديهن، سوف تسمح لهن من تحقيق رغبتهن 

أطفال و أكثر، يكن قد حققن التركيبة المفضلة  7مستقبال، بينما المتقدمات في السن و اللواتي لديهن 

الحظنا أنه عالقة الموقف بالتركيبة الحالية لألطفال، بحيث  هو ذلك ما أكدت. حيانلديهن في معظم األ

رأسها اللواتي لديهن  تتشكل الراضيات من المبحوثات اللواتي لديهن تركيبة جنسية لألطفال متنوعة و على

حد تركيبة متساوية، في حين تتشكل غير الراضيات من اللواتي لديهن تركيبة منحصرة في جنس وا

مما يدعم لدينا فكرة تفضيل إنجاب الذكور لدى المبحوثات . إناث فقطو بالدرجة األولى اللواتي لديهن 

يمكننا استخالص، أنه بالرغم من تقلص ظاهرة اإلنجاب بكثرة إال أنه الزال  و. من الولد" المحرومات"

ات السائدة في تفضيل جنس الذكر يسيطر على العقول، و ذلك ما هو إال صورة تعكس التصور

العائلة و لدى األزواج على وجه الخصوص، بحيث تترجم هذه األخيرة عن طريق السلوك 

  .اإلنجابي المتمثل في مواصلة اإلنجاب حتى تحقيق الرغبة



 

الخاتمة



العوامل المتعلقة  على ضوء نتائج بحثنا المتعلق بتأثير السلوك اإلنجابي على صحة المولود الجديد، رأينا أن

وسيطة و ذلك وفقا لنموذج باألم و كذا المؤثرة عليها، سواء كانت متغيرات مستقلة أم متغيرات مباشرة 

  .المولود الجديد المفسر لوفيات األطفال، لها وقع كبير على صحة" شان"و " موسلي"

حديدها بشروط ت فالمتغيرات المستقلة المتمثلة في الجوانب االجتماعية و الثقافية و االقتصادية و التي بدورها تم

ثم العوامل الخاصة باألم، و من  اإلقامة، و مستوى تعليم األم و حالتها الفردية، بينت في معظمها تأثيرها على

يختلف تأثيره  بحيث اتضح أن مكان اإلقامة، سواء كان في الريف أو في الحضر،. صحة المولود الجديد

لديهن أطفاال قليلي  أشهر، و 9ف، يحملن لمدة أقل من باختالف هذين المؤشرين، بحيث أن اللواتي يقمن بالري

ربما قد يرجع ذلك إلى أسباب متعلقة بضعف . الوزن مقارنة مع المقيمات بالمناطق الحضرية

و بالتالي مستوى العيش، الذي ال يتيح للمرأة الحامل الحصول على تغذية متوازنة كما و نوعية، 

الطفل عند الوالدة مرتبط  ض الدراسات الطبية أثبتت أن وزنينعكس ذلك على وزن مولودها، حيث أن بع

شهور الحمل إلى قلة جهة، و من جهة أخرى، قد يعود عدم إتمام ارتباطا وثيقا بوزن األم ذاتها، هذا من 

االنتظام فيها، لدرجة أن بعض  اهتمام األم بصحتها و بالتالي يترتب عنه قلة المتابعة الطبية للحمل وعدم

لجأن إلى الطب في مرحلة متأخرة من الحمل، خصوصا اللواتي لديهن خبرة في اإلنجاب، النساء ي

و ذلك بالطبع يفوت عليهن بعض الفحوص و التحاليل الالزمة إجراؤها للتأكد من سالمة الحمل و 

  .سالمتها

بعة كذلك بعد المرافق الصحية عن مقر سكن هؤالء أو انعدامها، قد يزيد من عدم اهتمامهن بالمتا

اللواتي لديهن تجربة  الطبية، و بالتالي قد تلجأ بعضهن إلى التداوي بواسطة األعشاب من وصف الحماة أو األم أو

  .في هذا المجال

و في هذا الصدد، الحظنا أن نوع اإلقامة، سواء كانت المبحوثات ينفردن في المسكن أو يقمن مع 

حيث لم نلمس أي ارتباط لهذا المتغير بصحة عائلة الزوج، ليس له تأثيرا مباشرا على الحمل، ب

  .المولود، ربما لو كانت عينة البحث ممثلة التضحت العالقة

ضف إلى ذلك، أنه كما هو معروف، أن مستوى التعليم يؤثر عموما على سلوك الفرد، فلقد تبين أن 

عند اللواتي زيد مستوى تعليم األم له انعكاس على نتيجة الحمل خاصة منها الوالدات الحية التي ت

المستوى االبتدائي، مما يوضح  لديهن مستوى عالي من التعليم، بينما تكثر حوادث الحمل عند دون مستوى و

منه، فاالهتمام بالحمل ناتج عن وعي اللواتي استفدن أكثر من التعليم مقارنة مع المستويات المنخفضة 

إلدراكهن فوائد الغذاء المتوازن على صحة  ين، و كذامعرفتهن مدى خطورة إهمال متابعة الحمل على مصير الجن

للعمل، لما فيه من احتكاك بالنساء األخريات و الذي يزيد من مستوى معرفتهن هو ممارستهن  و. المولود



للمولود الجديد، يتمركز عند  قغ فما فو 2500وزن  تبادل التجارب و كذا اآلراء، حيث الحظنا أن

  .ا الوزن األقل من ذلك نجده عند اللواتي ال يعملناللواتي يمارسن عمال، بينم

األطفال، يمارس  و فضال عن هذه العوامل، رأينا أن السلوك اإلنجابي من حيث السن عند اإلنجاب و عدد

تأثيرا مباشرا على صحة المولود الجديد، بحيث تشير النتائج إلى ارتفاع نسبة الوالدات الحية 

ذي يعتبر أيضا عامال بيولوجيا، بينما تزيد حوادث الحمل عند سن بارتفاع السن عند اإلنجاب، ال

، مما يؤكد أن فقدان الحمل عن طريق اإلجهاض أو الوالدة الميتة مرتبط بتعدد قسنة فما فو 30

في حين . الحمول، بحيث أن كثرة اإلنجاب قد يغير من حجم الرحم، وبالتالي صعوبة تثبيت الجنين

أساسا إلى الوضعية الصحية لألم أثناء الحمل، مثل تعرضها الرتفاع ضغط  قد تعود الوالدات الميتة

  .الدم

و الشيء نفسه الحظناه بالنسبة لمتغير عدد األطفال، بحيث اتضح انخفاض الوالدات الحية عند 

 و. لطفل واحد فقط أطفال و أكثر، بينما و جدنا حوادث الحمل عند المنجبات 7المنجبات لطفل واحد و أخرى ـل

خصوصا اإلجهاض، تحدث في بداية  قد يرجع ذلك ربما إلى عوامل بيولوجية، حيث أن حوادث الحمل و

و أيضا نفس التأثير مارسه عدد األطفال على مدة . الحياة اإلنجابية و بالتالي المنجبات لطفل واحد

 .الحمل األخير

ا إلى اإلجهاض في الحمل ما كما رأينا أن حاالت اإلجهاض عند الحمل األخير، يعود سببها أساسو 

األخير، خاصة عندما أدخلنا السن عند اإلنجاب و عدد األطفال على هذه العالقة كمتغير رائز،  لقب

مما يبين . أطفال فما فوق 4سنة فما فوق، و عند عدد  35حيث تمركزت حوادث الحمل عند سن 

  .أن هذين المتغيرين يفسران كثيرا حوادث الحمل لدى المبحوثات

و من جانب آخر، تدعمت الصلة بين الحملين األخيرين، من خالل وزن المولود عند الوالدتين 

بنسبة الذي فسر  األخيرة و ةاألخيرتين، حيث اعتمدنا على حساب عامل الخطر المتمثل في وزن الطفل عند الوالد

األطفال، الحظنا في عدد  المتمثل و كذلك بإدخال المتغير الرائز. فقط تكرار هذا الوزن عند الوالدة األخيرة% 6

أطفال، بينما  3و  1غ فما فوق للطفل عند الوالدة األخيرة لدى اللواتي لديهن مابين  2500تمركز وزن 

قد ترتب ذلك عن عدم المباعدة بين الوالدات الكثيرة و . أطفال فما فوق 4يتمركز الوزن الضعيف عند عدد 

االستعداد للحمل المقبل خصوصا إذا قامت بالرضاعة خالل  اها وبالتالي لم يسمح لألم من استرجاع قو

  .المدة الفاصلة بين الوالدتين

نتيجة ازدياد الخدج في الحمل % 82في حين، بلغ خطر ازدياد الخدج عند الحمل األخير بـ 

  .و تعبر هذه النسبة عن مدى ارتباط مدتي الحملين األخيرين ببعضهما البعض. السابق



. األمسابقا أن اإلنجاب المفرط قد يسيء من صحة المولود الجديد و بالطبع من صحة  و كما أشرنا

طرحنا أسئلة حول ذلك،  و للتحقق من مستوى معارف المبحوثات حول السلوكات اإلنجابية الماضية و نتائجه،

، %60,8سبة حجم العائلة، و ذلك بنفكانت اإلجابات بالنسبة لدوافع اإلنجاب بكثرة في الماضي، لتوسيع 

في حين كانت اإلجابات الخاصة باألسباب المؤدية  %.17,5بينما كانت النسبة بدافع إرضاء الزوج و أهله 

إلى اإلجهاض أو إلى وفاة األطفال قديما، أساسا إلى عدم وجود تكفل صحي آنذاك، حيث كانت 

الحمل و كن أيضا ض النساء يعتمدن عل الوصفات التقليدية ألجل التداوي أو للحد من شدة أعرا

  . سيئة ذلك في ظروف ميضعن في المنزل بمساعدة الحماة أو القابلة، و غالبا ما يت

و أشارت إجابات أخرى إلى ممارسة األمهات أشغال متعبة، خاصة و أن النساء في ذلك الوقت كن 

  .يكتمن الحمل على عائلة الزوج من شدة الخجل

حول السلوك اإلنجابي القديم أنه الزال متواصال في بعض  و لقد الحظنا من خالل آراء المبحوثات

 أسسه، بحيث أن ربع المبحوثات صرحن بعدم رضاهن عن التركيبة الجنسية الحالية ألطفالهن، و

و كما عبرن عن رغبتهن في مواصلة اإلنجاب مستقبال بصفة واضحة . إنجاب الولدذلك لرغبتهن في 

لعب المستوى التعليمي لألمهات دورا في هذا الموقف، قد و ال ي. و في تركيبة جنسية متساوية

  .يرجع ذلك إلى تجذر تلك المعتقدات و التصورات المتعلقة بإنجاب الولد

في حين كشفت النتائج أن عاملي السن عند اإلنجاب و عدد األطفال الحالي، يفسران مليا الموقف 

المتقدمات في ي تركيبة متساوية، بينما حيال التركيبة، حيث أن الصغيرات في السن يرغبن أكثر ف

. ضرورة إنجاب الذكور مما يوضح تفضيل و. السن يرغبن أكثر في الحصول على ولد واحد على األقل

بينما الحظنا أنه تتشكل غير الراضيات من اللواتي لديهن تركيبة منحصرة في جنس واحد و 

  .متساوية خصوصا اإلناث فقط، بينما الراضيات لديهن أساسا تركيبة

الزالت هذه  فبالرغم من تقلص ظاهرة تفضيل إنجاب الولد، التي كانت تهدد مستقبل الحياة الزوجية، إال أنه

الظاهرة متواجدة في بعض األذهان و التي تنعكس على المواقف و السلوكات، حيث األمهات لإلناث فقط يحاولن 

  . بالولد" ظفرني" مرات في العينة، حتى 7اإلنجاب لعدة مرات، أقصاها 

لقد حاولنا من خالل بحثنا اإللمام بأهم جوانب الموضوع، إال أن البحث الزال يحتاج إلى تعمق 

  :أكبر في بعض النقاط، أبرزها 

مابين الوالدات و  إمكانية استعمال متغيرات أخرى مجسدة للسلوك اإلنجابي و المتمثلة في المدة الفاصلة -

كونها أساسية في تنظيم النسل، و كذا مدة و طبيعة الرضاعة، التي تؤدي بنا إلى التطرق إلى 

متابعة الحمل و التي لها أهمية  نمو الطفل و الوقاية من بعض األمراض خاصة منها الطبيعية، و أيضا

  سالمة األم، قصوى في التأكد من سالمة الحمل و



عليه، مثل حالته  و فيما يخص صحة المولود الجديد، يمكن تناول الجوانب الطبية المؤثرة -

األسبوع األول من الحياة، الصحية عند الوالدة، حيث أن جل وفيات األطفال التي تحدث في 

من جهة أخرى، يمكن األخذ بعين  يعود سببها الرئيسي إلى األمراض التنفسية، هذا من جهة، و

ة حساب االعتبار طول قامة المولود و ذلك للتحقق من اكتمال نمو الطفل في الرحم بواسط

  .نسبة طول القامة مع الوزن عند الوالدة و عكس ذلك

باإلضافة إلى إمكانية حصر عدد أكبر من وفيات األطفال بواسطة دراسة صحة األطفال 

األقل من سنة بدال من صحة المولود الجديد، ربما قد يبين ذلك تأثير أكبر للعوامل 

في شهره األول من الحياة  يتأثر أكثر االجتماعية و االقتصادية لألمهات، حيث أن المولود 

بالعوامل الداخلية، أي البيولوجية، بينما ما عدا ذلك، أي حتى عامه األول، يتضح أكثر 

  .تأثير العوامل الخارجية، أي المحيط الذي يعيش فيه
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Tableau N° 1 : répartition des femmes en âge de procréer  

lors du recensement de 1998 
 

 
%  
 

Fréquence Groupes d‘âges 

1,2 43.267 19-15 

9,3 325.773 24-20

18,4 652.977 29-25 

21,7 762.036 34-30 

19,3 684.822 39-35 

16,9 602.171 44-40 

13,2 472.071 49-45 
 

100,0 
  

3.543.117 
 

Total  

 
 

Source : Office National des Statistiques, collections 

statistiques, N° 80, 1998, p. 101. 

  
  
  



 
 

  3ملحق رقم 
 
  
  :حساب كاي التربيع لبيرسون-1

 
- Χ2═ (O1-C1)2⁄C1+(O2-C2)2⁄C2+…+(OK-CK)2⁄ CK═ ∑(Oi-Ci)2⁄ Ci 

 
Dont : 
O1 : fréquence observée 

C1 : fréquence théorique 

 
(SCHWARTZ et al : 1985, 54) 

  
  :حساب معامل اإلقتران - 2

وضع هذا المعامل لقياس العالقة بين الصفات غير المقاسة مثل مستوى التعليم، مكان اإلقامة 

  :و عليه، يكون القانون كالتالي. الخ...

 
  ب جـ+ أ د   ⁄ب جـ -أ د ═ن

 
ق هذا القانون في الحالة التي تنقسم فيها الظواهر إلى نوعين فقط، أما فيما عدا ذلك، ويطب

  ).417، 1974: هيكل(فنستعمل مقياس يسمى بمعامل التوافق لبيرسون 

 
  :حساب معامل التوافق - 3

  :وضع بيرسون هذا المعامل لقياس العالقة بين الصفات غير المقاسة، و عليه يكون القانون كالتالي
 

  جـ/ 1 - جـ   ═معامل التوافق
 
 

و لتطبيق هذا القانون، نبوب البيانات الخاصة بالظاهرتين في جدول مزدوج ثم نربع كل تكرار " 

نفس " (في الجدول و نقسمه على حاصل ضرب التكرار الكلي العمودي في التكرار الكلي األفقي

  ).419، 1974: المرجع



 
  (facteur de risque): حساب عامل الخطر - 4

Définition du risque lié à un facteur : le risque est la probabilité de survenue 

d’un événement. S’il s’agit d’une maladie, une estimation en est donnée par la 

fréquence de la maladie au sein de la population considérée. Mais tous les 

individus qui composent cette population n’ont pas la même probabilité d’être 

atteints, celle-ci varie en fonction de certaines caractéristiques (âge, sexe,…).  

 
Risque relatif :  )الخطر النسبي(  
 
RR═f1/f0, dont :  

f1 : fréquence de la maladie dans le groupe 

f0 : fréquence de la maladie dans le groupe non exposé 

Pourcentage du risque attribuable : )نسبة الخطر المنسوب(  
 
PRA═ P (RR-1) / P x RR + (1-P), dont : 

P : prévalence de l’événement, qui est le rapport de la fréquence de la maladie  sur 

l’ensemble des cas dans le groupe.  
  

(RUMEAU-ROUQUETTE et al : 1985, 343-352) 



4ملحق رقم   
  

  جداول خاصة بالبحث الميداني
  توزيع أزواج المبحوثات حسب الحالة الفردية): 1(جدول رقم 

 

  (%)النسبة  التكرار  الحالة الفردية لألزواج

  92,1  278  يعمل

  7,6  23  )بطال(ال يعمل 
  0,3 1  متقاعد

  100,0  302  المجموع
  

  توزيع المبحوثات حسب التركيبة الجنسية الحالية لألطفال): 2(جدول رقم 

  (%)النسبة  التكرار  التركيبة الجنسية

 2,6  2  عدد اإلناث=عدد الذكور
  9,0  7  عدد اإلناث> عدد الذكور
  6,4  5  عدد الذكور> عدد اإلناث 

  33,3  26  ذكور فقط

  48,7  38  إناث فقط

  100,0  78  المجموع
توزيع المبحوثات حسب الموقف من التركيبة الجنسية الحالية لألطفال و الرغبة ): 3(دول رقم ج

  في اإلنجاب مستقبال

 الرغبة في

 اإلنجاب

  الموقف
  من الترآيبة

 3- 2مابين   طفل واحد  عدم الرغبة
  المجموع  ال تعرف  عدد غير محدد  أطفال

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت %  ت

 100,0  224  0,4  1  0,4  1  7,2  16 19,2  43 72,8  163  راضية

 100,0  78  -  -  -  -  6,5  5 35,7  31 53,8  42  غير راضية

 100,0  302  0,3  1  0,3  1  7,0  21 24,5  74 67,9  205  المجموع



  



  
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


