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  مقدمـة البحــث
إن االهتمام بالزيادة السكانية موضوع هام ليس  لرب األسرة أو ربتها  فحسب بل موضوع  : مقدمـة

و علماء االجتماع و حىت األطباء  و العسكريني . اهتمام الفالسفة و السياسيني و واضعي اخلطط و التنمية
، و كيفية التحكم فيها ينيبء بنشأة علم فيهؤثرة ن موضوع االهتمام بالنسل و بالعوامل املإ .اتمع كلهأي 

  " علم تنظيم األسرة " جديد هو 
  

و ملا كانت الزيادة السكانية حمل اهتمام األقدمني و مشكلة تواجه  العامل عامة و العامل     
قع النامي خاصة، حبيث تنجر عنها مشكالت إقتصادية، اجتماعية و بيئية يف القرن الواحد و العشرين  فيتو

باليني )   07.5(إىل .  م 2006باليني عام  )  06(  من البنك الدويل أن تكون الزيادة يف سكان العامل
  )1(  م 2050  باليني عام ) 09 ( إىل .م  2020عام 

  
هلذا يرسل علماء  السكان و واضعي خطط التنمية و البنك الدويل حتذيرات إىل أرباب     

.     يادة السكانية اليت دد كوكب األرض بالفقر و احلروب و التلوث األسر و إىل الساسة لوضع حد للز
و هم يقدمون حلوال خلفض الزيادة السكانية منها تأخري الزواج ، و استخدام وسائل منع احلمل ، و رفع 

  .مستوى التعليم 
  

و ملا كان التعليم من الوسائل املقترحة خلفض اخلصوبة من طرف املفكرين القدامى       
إلزالة بعض الغموض يف هذا اال من جهة دور التعليم يف تنظيم األسرة و احملدثني، هلذا قمنا ببحث حول 

     . كحل للمشكلة السكانية بالتعليم و ملعرفة مصداقية بعض نظريات السكان اليت تقترح تنظيم األسرة 
  للحد منكأدىن حد  25لتعليم إىل و كان أس هذا  البحث نظرية أفالطون اليت تقترح رفع سنوات ا

                 و قد حاولت. الزيادة السكانية كطريقة طبيعية خلفض السكان إضافة إىل استخدام اإلجهاض
               أن أقدم حبثا يف ميدان تنظيم األسرة ملعرفة ما إذا كان التعليم له دور يف خفض الزيادة السكانية 

اقترحنا                    سرة يف القرن العشرين و بداية القرن الواحد و العشرين و و ساعد على تنظيم األ
   ."   دور التعليم العايل يف تنظيم األسرة اجلزائريةدور التعليم العايل يف تنظيم األسرة اجلزائرية: "  هو عنوانا له

  ـــــــــــــــ
.  جریدة الریاض : وقع اإللكتروني الم . مقترح إلنشاء وكالة مساعدة لتعزیز الصحة دون اعباء مالیة مباشرة   :عبدالرحمن السوید) 1(

  14008 العدد -م 2006أكتوبر 31 -ھـ 1427 شوال 9الثالثاء 
www.alriyadh.com/2006/10/31/article197933.html  -  21 k   

http://www.alriyadh.com/2006/10/31/article197933.html
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  . نظري و ميداين : و قد مت تقسيم البحث إىل قسمني     
   . و يضم مخسة فصول: القسم النظري  -أ

و هو مدخل نظري تناولنا فيه إشكالية البحث و عنوانه، و أسباب اختيار  :   الفصل األول
  .املشكلة، و أمهية البحث، و أهدافه ، و الدراسات السابقة و قد اقتصرنا على مخسة دراسات

 يكون ال فيما هو كائن فكانت هذه اخلمسة هي من يعرب عما نظرنا ألن الكثري من الدراسات يبحث ما
  .مصر و املغرب و فلسطني و األردن و اليمن بلدان كيكون و توزعت بني 

  

فتتعلق باجلانب املنهجي للبحث و قد أوردنا فيه التساؤالت الكربى للبحث،     : الفصل الثاينأما   
 و املنهج املستخدم يف راسة و جماهلا ، و عينة البحث،و فروض الدراسة ، و حتديد املفاهيم و حدود الد

  .وع الدراسة، و األدوات املستخدمة يف البحثالبحث و ن
  

و هي نظرية : تضمن نظريات السكان و عالقتها بتنظيم األسرةيو  : الفصل الثالث    
و نظرية دميون،                   أفالطون و آدم مسيث، و نظرية مالتوس و نظرية سادلر و نظرية ماركس و نظرية سبنسر، 

  .و نظرية جيين و نظرية كارسندرز، و نظرية دوكاسترو و نظرية ديفز
  

و يتناول مفهوم األسرة و أشكاهلا و تطورها و األسرة اجلزائرية                     : الفصل الرابع    
  .و أشكاهلا و خصائصها

  

عايل و تنظيم األسرة و أسباب تنظيم األسرة،            و يتناول مفهوم التعليم ال : الفصل اخلامس    
  .و فوائد تنظيمها و وسائل تنظيمها و تأثري التعليم العايل على تنظيم األسرة 

  
و تناولنا فيه القسم امليداين و تضمن حتليل النتائج و تفسريها مث نتائج : الفصل السادس 

البحث هلا مث النتائج العامة للبحث مث خامتة البحث البحث املتعلقة بالفرضيات و مدى مطابقة نتائج 
  .و توصياته
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  : إشكالية البحث و عنوانـه  1.1
 

التاسع ( دول العامل منذ أواخر القرن ملا كان تنظيم األسرة فرض ذاتـه يف كثري من    
 احلرب العاملية الثانية، و تبنته كثري من الدول يف سياستها التنموية، و  ، و زادت أمهيته منذ)عشر

باركته األمم املتحدة و رصدت له إعانات مالية و بشرية و عقدت له العديد من املؤمترات، لفرضه 
   .كواقع يهم البشرية ككل

  

         . يف بعض الدول قضية إلزامية لألسرة كما هو احلال يف الصنيو قد أصبح     
و قد كانت معادية له يف املاضي كما هو احلال يف اجلزائر، و رغبت فيه دول عربية و إسالمية، 

 فقد كان املعسكر االشتراكي يعترب تنظيم النسل سياسة ،االشتراكيحينما كانت تنتهج النظام 
فاملشكلة . كون لالقتصاد ال للمولوديني فالتخطيط و التنظيم جيب أن استعمارية رأمسالية،

السكانية ليس سببها زيادة السكان و لكن سببها جشع الرأمسالية، حبيث تتجمع الثروة و الغىن يف 
  .و تتقاسم األكثرية الفقر. أيدي قلة من الناس

  

ان، و ـالسكفاقتنعت معظم الدول بضرورة خفض . هـع فرض نفسـغري أن الواق  
و قد اهتمت اجلزائر منذ . املباعدة بني املواليد و حىت بتحديد النسل، كحل للمشكلة السكانية

وقامت . م20/01/1985منتصف الثمانينات بضرورة تنظيم األسرة وأطلقت محلة ألجل ذلك يف 
سائل منع بزيادة فتح مراكز للطفولة و األمومة و تزويدها مبرشدين يف تنظيم األسرة و تقدمي و

  .احلمل جمانا
  

و صاحب تلك العملية من ذلك اليوم و إىل اآلن اخنفاض يف عدد املواليد و تناقص   
  أطفال ) 07.3(كان متوسط اخلصوبة : فعلى سبيل املثال . ةيف خصوبة املرأة اجلزائري

 )1(طفال ) 2.0(م 2002طفال، أما يف عام ) 03.6( م ، 1992 ، و يف عام م1970للمرأة، عام 

 

 ، فإن معدل إجناب املرأة ) Wikipedia –املوسوعة احلرة : ويكيبديا ( و حسب 

 
 
1)  Madame Ziani Drid Fatima et seffari miloud.Ziani Belkacem : LA FAMILLE ALGERIENNE   
      ENTRE  TRADITION ET MODERNITE 2005   
http://iussp 2005.princeton.edu/download.aspx ?submissionld=50843 
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  )1(طفال )  01.86( م فهو 2007أما يف عام . طفال )07.4( كان 1970اجلزائرية عام     

 

، أما )%10(، )الستينات ( منع احلمل يف و إذا علمنا أن اجلزائريات املستخدمات حلبوب     
          )2() %60( فنسبتهن 2006يف عام 

  

ا ربطنا بني اخنفاض خصوبة املرأة منذ السبعينات إىل اآلن باستخدامها لوسائل منع و إذ    
  . لذلك الوجدنا تربير. و باخنفاض نسبة األمية يف اجلزائر، السيما عند النساء. احلمل من جهة 

  

، )% 60.30(أن أمية الذكور  1966ام ـل إحصاء السكان األول يف اجلزائر عـفقد سج    
  . ) % 85.40(ث و أمية اإلنا

، )% 40.27(، و أمية اإلناث )% 31.90( م فكانت فيه أمية الذكور 1998أما إحصاء السكان لعام 
 )3( عند اجلنسني) % 21.36 (فقدرت بنسبة 2005و يف عام . عند اجلنسني) % 23.65(أي مبتوسط 

 
ته بالفعل يعود إىل هلذا نتساءل هل اقتناع األسرة اجلزائرية بضرورة تنظيم األسرة، و ممارس  

هو سبب اخنفاض املواليد و خصوبة املرأة ؟ أم يعود إىل تعميم . جهود الدولة و وزارة الصحة و مراكزها؟
التعليم عند اجلنسني؟ فأثر يف تأخري الزواج من جهة و خفض من نسبة األمية فزاد وعي املرأة جتاه تنظيم 

 .األسرة 
 

؟ و ملا كان التعليم العايل أطول و " يم دور يف تنظيم األسرة هل للتعل" هلذا كانت إشكالية حبثنا 
أكثر تأثريا يف اخلصوبة و تأخريا للزواج و أبعد أثرا يف إكساب الوعي لذلك قررنا أن يكون موضوع حبثنا 

 . "  دور التعليم العايل يف تنظيم األسرة اجلزائريةدور التعليم العايل يف تنظيم األسرة اجلزائرية" : هو 

 
  
   2008رسكان اجلزائ:ويكمبيديا، املوسوعة احلرة) 1

    http://iussp2005.princeton.edu/download.aspx?submissionld=50843     
http://ar.wikipedia.org/wiki/2078-اجلزائر-سكانK 
2) Algérie.actudz.com : Algérie : 60 % Algériennes prenant la pilul 
     09/12/2006. 
http ://Algérie.actudz..com/article1208.html-31k 

  . سنة حملو األمية 2007 عام  –اجلزائر ترفع التحدي :  عبد احلق عباس ) 3
     هـ30/09/1427      

www.chihab.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1571-42k 

http://iussp2005.princeton.edu/download.aspx?submissionld=50843
http://ar.wikipedia.org/wiki/
http://www.chihab.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1571-42k
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  : أسبـاب اختيـار مشكلـة البحــث  2.1
عنها  فتنبجسفال بد أن تتخمر فكرة البحث يف ذهن الباحث .لكل حبث دوافعه و أسبابه     

  : البحث ، و أهم األسباب اليت دفعت الباحث الختيار موضوع إشكالية البحث 

  : مايلي  " م العايل يف تنظيم األسرة اجلزائريةم العايل يف تنظيم األسرة اجلزائريةدور التعليدور التعلي" 
  

و قد .   كان لتدريسي للفلسفة لسنوات عديدة فضل يف اإلطالع على الفكر الفلسفي اليوناين القدمي:أوال 
 اقتـرح حـال للمشكلة  الذي) ق م 347 – 427: أفالطون (  الفيلسوف إسترعى انتباهي

ؤخر سن الزواج عند اجلنسني باستخدام يأن ب،   "فاضلة اجلمهورية ال" : السكانيـة يف كتابـه 
، و هكذا تنخفض اخلصوبة و يقل ) سنة 25( التعليم و إجبار الشباب على الدراسة حىت سن 

عند اطالعي   ) م 1834- م1766مالثوس (  الذي وجدته عند االقتراحمث كان نفس . اإلجناب
 املشكلة السكانية و التضخم السكاين ةل ملواجهعلى نظريات السكان، و الذي نادى باستخدام حلو

  .بأن يعمم التعليم عند اجلنسني حىت يتأخر الزواج فيقل االجناب . الذي سيهدد مستقبل البشرية
  " تأثري التعليم العايل على تنظيم األسرة " هلذا اخترت أن أدرس 

  

و غالبيته )  مسكن 500(و هو حي ) باتنة  ( من خالل املالحظة امليدانية باحلي الذي أقيم فيه مبدينة: ثانيا 
 )  ثالثة(عى انتباهي قلة أفراد أسرهم، ففي املتوسط راستمن ذوي املستوى اجلامعي و التعليم العايل 

فعزت قلة أفراد أسر . أطفال لكل أسرة بينما املالحظ يف األحياء الشعبية األخرى أكثر من ذلك
  .اجلامعيني إىل عامل التعليم

  

وى التعليمي و العلمي قل التحقق من صدق بعض نظريات السكان القائلة بأنه كلما ارتفع املست : ثالثا
و أرسني دميون  ) 1903-1820( اإلجناب كنظريـة أفالطـون، و مالثـوس، و سبنسر 

  )  م 1997-1908( فر ، و كنجزيل دي )1849-1902(
      

أكان العايل منه أوعى بإجيابيات و سلبيات اإلجناب سواء ، و ال سيما  ملا كان ذو املستوى اجلامعي : رابعا
  .ا هلذا انصبت الدراسة عليهم ملعرفة واقعهم اإلجنايبطرعاديا أو مف
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إن البداهة توحي أن الفرد كلما تقدم يف السن تقلصت فترة اإلجناب و قلت خصوبته، و ال سيما :  خامسا
أطول يف الدراسة على حساب فترة  ميضون فترة و هو ما يالحظ عند اجلامعيني الذين. عند املرأة
  .اإلجناب

  

الرغبة يف معرفة ما إذا كان صاحب التعليم العايل على اخلصوص و املتعلم على العموم أوعى من :  سادسا
غريه بأمور اإلجناب و وسائل تنظيم األسرة و تأثره مبا يدعو إليه اتمع الدويل من ضرورة لتنظيم 

  .بثقافة أرباب األسر و ثقافتهم يف الدول الغربيةاألسرة أو تأثره 
  

 . "علم تنظيم األسرة " أردت التنبيه إىل أن املستقبل سيكشف عن علم و ميدان جديد، و هو  : سابعا
   "علم العمران البشري " كما نبه ابن خلدون إىل  

  

مل يتضح من الناحية  من الناحية البيولوجية و الطبية، فهو األسرةو إن اتضحت معامل تنظيم     
و يريد الباحث هنا أن يسهم على األقل يف حتفيز من يبحث يف هذا .علم له قوانينه اخلاصةك.االجتماعية

ون ـ العلماء و السياسيون و املخططون التنماويهمريهم أالذي  ".األسرةعلم تنظيم " اال و يكشف عن 
  .و أرباب األسر
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   : ـثأمهيــة دراســة مشكلـة البحـ 3.1
  

  :يتوقع الباحث أن يكون هلذه الدراسة أمهية علمية و عملية تتجلى يف األمور اآلتية     
  العلم، فإن مل يكن لطالب  األسرةهذه الدراسة قد تضيف جديدا إىل رصيد املعرفة يف جمال تنظيم : أوال

 مسامهة التعليم يف و ذوي االختصاص، فعلى األقل ملن أراد أن يعرف شيئا عن تنظيم األسرة و كيفية
السيما و أن حبوثا من . ا لبحوث أكثر نضجا و أبعد غورا سكما نتمىن أن تكون قاعدة و أُ. ذلك

و إن كانت هناك . هذا النوع قليلة إن مل نقل أا نادرة، مقارنة ببلدان أخرى هلا اهتمام ذا اال 
ـُف.  و الطبية حبوث يف تنظيم األسرة باستخدام موانع احلمل البيولوجية على حبوث  فإننا مل نـق

  .تتناول أثر التعليم العايل يف تنظيم األسرة
  

 البحث سيسد نقصا و يوصد ثغرة يف جمال تنظيم األسرة، و قد يفتح بابا لإللتفات  هذاالشك أن : ثانيا
يف النتائج يف ظ توو. رـحنو ما للتعليم من أمهية يف تنظيم األسرة سواء بتأثريه املباشر أو غري املباش

  .الفرد و اتمع و اهليئات  اليت هلا عالقة باألمرمصلحة 
  

بلد أمهل موضوع تنظيم النسل و األسرة و مل ب مهمة ألا تبحث عن موضع  نعترب هذه الدراسة: ثالثا
 كمصر اهتمت ذا املوضوع يف  عربيةبينما جند بلدانا.يستدرك األمر إال يف منتصف الثمانينات

  .ثالثينات من القرن املاضيال
  

        أن يدفع إىل خفض خصوبة املرأة ونتوقع أن ينتشر التعليم و يزداد  احنسار األمية يف اجلزائر  : رابعا
      و هذا يفيد املنظرين و املخططني يف جمال التنمية االجتماعية .ةـم األسرة اجلزائريـو يقلص من حج

لعلماء الدميغرافيني  و املصلحني االجتماعيني باستخدام التعليم ة و اـة و السياسيـو االقتصادي
        ة و تنظيم األسرة و كشف العالقة بني التعليم و اإلجناب عكساـة السكانيـعالجا للمشكل

  .و طردا
اخنفاض املواليد و قلة اإلجناب و تراجعه و ال قد تربز هذه الدراسة بعض العوامل اليت أدت إىل :  خامسا

  ) م 2008 ماي  (  .يما عند األسرة اجلزائرية منذ الربع األخري من القرن العشرين و إىل اليومس
يعترب موضوع تنظيم األسرة بالغ األمهية لدول العامل النامي كعالج ملشاكل السكان و األسـرة، :  سادسا

امية و تتضح  و هو يف ذات الوقت كنصيحة و دعم حمبذ من طرف الدول املتقدمة حنو الدول الن
 .األمهية من ذلك حينما نالحظ أن األمم املتحدة هي اليت  تسانده ماديا و معنويا
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و يف اجلزائر اتضحت أمهية و ضرورة تنظيم األسرة حينما أطلقت أول محلة حتسيسية وطنية       
   م 1985للحد من الوالدات يف العشرين من شهر جانفي عام 
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   : أهـــداف البحــث 4.1
  

 من حيفز الباحث على بذل فهيال قيمة لبحث ال يطمح إىل حتقيق أهداف و جتسيد غايات     
و مست ي فيه األمل و يقوي اإلصرار و االستمرار لبلوغ األهداف فإذا اتضحت هانت املتاعب ياجلهد و حي

  :و من األهداف اليت تنشدها هذه الدراسة مايلي . مماهل
  

 .يم على حجم األسرة و خصوبة الزوجني السعي إىل معرفة تأثري التعل-1
   املعرفة  العلمية و التعليم من جهة و بني   يف  حماولة الكشف عن الفوارق يف اإلجناب بني املتفاوتني-2    

  .          املتعلمني و األميني من جهة أخرى
      أم معا؟ و هل اإلجناب ، ة معرفة وسائل منع احلمل املستخدمة يف تنظيم األسرة أهي طبيعية أم طبي-3    

  خيضع لتخطيط و تنظيم أم لعفوية ؟           
  جتاه الزوجني حنو األبناء هل  يفضلون الكثرة أم القلة  و أي اجلنسني أرغب فيه و ملاذا ؟ إمعرفة -4    
  عية على   معرفة مدى وعي املتعلم و اجلامعي ملوضوع تنظيم األسرة  و ما مدى تأثري الثقافة اجلام-5    

  .؟         ذلك
  .و تنظيم األسرة تأكيد أو نفي بعض آراء علماء السكان يف الزيادة السكانية -6    
    7-ي  ـو هذه الروح ه. ا ـ إشباع الروح العلمية لباحث هذا املوضوع من أجل معرفة احلقيقة ذا  

  يم العايل دور يف تنظيم األسرة و يف تقليل    إىل إثارة فضوله حنو موضوع الدراسة، هل للتعلةالدافع         
          اإلجناب، أم جمرد ختمني ؟

  مكامن  ض التدرب على البحث العلمي، و حماولة اكتساب وسائله لتعميق معارف الباحث و استنها-8    
  .د نفسه         نشاطه لالرتقاء بأفكاره و توجيهها حنو السداد، فإن مل يفد غريه فعلى األقل أن يفي
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   : الدراسـات السابقـــة  5.1
    :الدراســة السابقـة األولــى  -      أ 

   

القيم و املباديء و املعايري و السنن : "  بدراسة عنواا  )1()زيدان عبد الباقي  ( قام     
السادس    :  ، حيث متت الدراسة على احليني)القاهرة ( ، مبدينة "االجتماعية اليت حتكم السلوك اإلجنايب  

  " لكلية البنات " و السابع ااورين 
  

  .م1974 حىت مارس 1974يناير : و مدة الدراسة امتدت من     
  

  .أما نوع الدراسة فكانت مسحية ميدانية للحيني املذكورين مبدينة القاهرة    
  : و األهداف الرئيسية للدراسة هي     

 العادات و األعراف و التقاليد اليت حتكم السلوك اإلجنايب يف  التعرف على القيم و املباديء و املعايري و-1
  .اتمع املصري يف ذلك الوقت 

 الربط بني مناهج البحث االجتماعي من جهة و علم السكان من جهة أخرى و تنظيم األسرة من جهة -2
  .ثالثة 

  

  : يلي أما التساؤالت الكربى للبحث اليت طرحتها إشكاليته فيمكن إجيازها فيما     
  .ه و أهداف و مصلحة اتمع ه   هل فهم السلوك اإلجنايب و دوافعه متكن من توجي-أ
   هل معرفة الفروق الفردية من قرارات و مهارات و دوافع و أساليب تفكري ميكن تعميم نفعها على -ب

        األفراد و اتمع ؟
  اإلعالم الرمسي يف جمال تنظيم األسرة ؟ هل اإلعالم الشعيب و الدعاية الشعبية أكثر تأثريا من -جـ
    هل ميكن اإلعتراف بوجود تأثري متبادل بني السلوك اإلجنايب للفرد و السياسة السكانية؟ -د
  

  : فهي ) البحث ( أما فرضيات الدراسة 
          تنظيم اإلجناب حتكمه عوامل دينية و اجتماعية و صحية و بالتايل ال يتحقق إال باقتناع ديين :  أوال

  .         و اجتماعي و بأساليب شخصية و مجاعية 
  

  

  .184-151ص .1976.أسس علم السكان ، مكتبة النهضة املصرية : زيدان عبد الباقي ) 1
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  .أنشطة اجلهاز التنفيذي لتنظيم األسرة ذات فعالية حمدودة يف األحياء الشعبية رغم حاجتها إليها : ثانيا
  

  .مات تنظيم األسرة يف األحياء الشعبية بعكس غريها من األحياء الراقيةعدم توافر خد: ثالثا 
  

  :  الباقي فهو زيدان عبدأما مفهوم تنظيم األسرة اإلجرائي عند     
 من األبناء، و هو أحد احللول املناسبة ملشكلة الزيادة السكانية  ريمجيع جمهودات األسرة إلجناب قليل أو كث

  .)مات اجلوعو ما ميكن أن حتدثه من أز
  

: من جمتمع البحث املقدر بـ   )%10 (بنسبةأما عينة البحث فهي عشوائية منتظمة و     
  .سنة ) 48-16(سيدة تتراوح أعمارهن بني  ) 16000(
  

و املنهج الذي استخدمه يف البحث هو املسح االجتماعي بالعينة، و مت االستعانة بفريق من     
  .ا املعلومات باالستبيان عن طريق املقابلةالباحثني الذين مت تدريبهم و مجعو

  

 :  فهي أما الصعوبات اليت واجهته    
  
  .عاين من البريوقراطية اإلدارية، فقد انتظر شهورا للحصول على إذن من السلطات للقيام بالبحث) 1(
) م1947(تفريغ البيانات مت  يدويا و استعان بطالبات جامعة األزهر، إال أنه واصل العمل يف صيف ) 2(

  .مبفرده فلم ينعم بالعطلة الصيفية كغريه من األساتذة
  

  : و أهم النتائج اليت توصل إليها هي     
  و من أسر فقرية و مدخول حمدود) % 54(نسبة أفراد العينة من األميات متثل  -01
  تنظيم األسرة  عن  فكرةيأل غياب مكاتب رعاية الطفولة و األمومة و جهل أفراد العينة -02
   أفراد  العينة على فكرة تنظيم األسرة من) % 76( وافقت نسبة -03
  رغبانل من أفراد العينة أجننب املولود اخلامس و الطريق مازال مفتوحا  % 27 نسبة -04
منهن ينظمن إجنان بوسائلهن اخلاصة، دون ) % 66( غياب وسائل منع احلمل عند املبحوثات، و -05

  .رمسيطيب إشراف 
  اقتنعن أن الدين يتعارض و تنظيم اإلجناب ) % 50(ة  نسب-06
  .من أفراد العينة ترين أن الدافع هلن لتنظيم األسرة هو الفقر) % 66( نسبة -07
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  بكثرة اإلجناب لدوافع القيم و األعراف املوروثة)  % 60( تأثرت نسبة -08
            نسبة من يراه لإلناثيرين أن التعليم اجلامعي جيب أن يكون للذكور، و) %  100( نسبة -09

 )70  %(.   
 الوسيلة اإلعالمية الوحيدة لتنظيم األسرة عند أفراد العينة هي الراديو، و غياب دور وكاالت تنظيم -10

   .األسرة
  .يستخدمن أقراص منع احلمل  )% 73(    نسبة-11

  

  تقييـم للدراســــة  
 :ثبت ذلكأو ، ميات و من األحياء الفقريةتبني نتائج البحث أن عينة الدراسة كانت من األ -

  .جهلهن للوسائل احلديثة ملنع احلمل و ملراكز رعاية الطفولة و األمومة
باقتناع :  بني بعض نتائج البحث كما هو احلال بني النتيجة الثالثة اليت تقـول ضهناك تناق -

 ) % 50(بأن : ول ، و النتيجة السادسة اليت نق)تنظيم األسرة ( منهن  بفكرة   )% 76 (
 .مقتنعات بأن الدين يتعارض مع تنظيم األسرة

 .هو كائن و موجود كما يف النتيجة الثالثةال عما بعض النتائج تعرب عما جيب أن يكون  -
و لكن ال مفر من . إستخدام املقابلة يف اإلستبيان حيرج املبحوثات و يدفعهن إىل جماراة  الباحث -

 .ذلك ما دام املبحوثات أميات
 القيم و العادات اليت حتكم السلوك اإلجنايب وما دامت أهداف البحث هو الوقوف على املعايري  -

  فلماذا اختريت عينة من وسط فقري و أمي؟: يف اتمع املصري 
  

  : أما إجيابيات البحث فهي 
  

  .إصرار الباحث على اهلدف العلمي رغم الصعوبات البريوقراطية اليت واجهها  - أ
أفضل من اإلعالم . ع دور يف إبراز املشكالت االجتماعيات و تشخيص اآلفات لعامل اإلجتما  - ب

 .و هو ما هدف إليه الباحث.الرمسي، و من اهليئات املكلفة بتقدمي اخلدمات للمواطنني
   بني أمهية وسائل اإلعالم يف تنظيم األسرة و اليت جيب أن تستغل -جـ

  .نظيم األسرة  توصل إىل نتيجة ضمنية أن األمية عائق لت-د 
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  : الثانيـــة الدراســة السابقـة  ب ـ     
، و كـان دراسة ب)1( ) دريس بن سعيدإ( ، و  )املختار اهلراس( قـام كـل مـن     

  : ، و كان تارخيها  " الثقافة و اخلصوبة، دراسة يف السلوك اإلجنايب باملغرب: " عنواـا 
  .اململكة املغربيةيف املغريب ب مبدينة الرباط و الر،) م 1993( يف عام     
  ] و مل حيددا كم شهرا استغرقت [ و أجريت يف الصيف     
  .ة  ميدانيحيةمسأما نوع الدراسة فهي     

  

  : و من أهداف الدراسة ما يلي     
   العائلة و نزوح و حماولة اإلجابة عن اهتمام و تساؤالت الباحثني ملا الحظناه من حتول يف وضعية املرأة -1

  و يف منتصف ) % 30( الريفيني إىل احلضر، إذ كانت نسبة احلضريني يف بداية الستينات متثل     
  ) .% 91(     التسعينات أصبحت 

  وح على وضع املرأة و عملها و قيمها ، و أثر ذلك على النمو الدميغرايف، و خصوبة  نـز معرفة أثر ال-2
  .      املرأة

  

  : ه الكربى فيمكن صياغتها كاآليت أما إشكاليات البحث و تساؤالت    
 هل السلوك اإلجنايب تفاعل جمموعة عوامل اقتصادية و أسرية و عقائدية و دينية و ثقافية ضمن مسار -

  :تارخيي حيدد خالهلا موقفه من السلوك اإلجنايب ؟ و ينتج عن هذا التساؤل مايلي 
   

  صوبة اإلسالم ميلي موقفا على الرجال و النساء حنو اخل : أوال
 .الثقافة تشمل املمارسات و املواقف يف احلياة و هلا تأثري يف اخلصوبة: ثانيا 

  وضعية املرأة و العائلة و حاجاا االقتصادية و االجتماعية حتدد اجتاهها حنو اخلصوبة  : ثالثا
  

أما فرضيات الدراسة فكانت غري مصاغة بدقة و قد استخلصناها من سياق اللفظ و قد     
  : و هي كما يلي .موزعة على عدة صفحاتكانت 

  

  
  

  

  . م1996 .بريوت . دار الطليعة للطباعة و النشر.1.ط. الثقافة و اخلصوبة، دراسة يف السلوك اإلجنايب : املختار اهلراس، و إدريس بنسعيد ) 1
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  كيف تتمفصل و تتفاعل املكونات السوسيوثقافية  لتؤثر يف السلوك  : الفرضيـة الرئيسيـة
                                اإلجنايب باملغرب ؟  

  . التأثر باخلطاب الديين يؤثر يف اخلصوبة-   : الفرضيـات الفرعيـة
   الرغبة يف إجناب الذكور يزيد يف خصوبة املرأة-        
  . الزواج املبكر يرفع خصوبة املرأة و يكثر اإلجناب-        
  صوبة املرأة البيئة الريفية هلا دور يف زيادة خ-        
   األسرة املمتدة يشجع على اإلجناب و يرفع من خصوبة املرأةانتشار -        

  

مل حيدد الباحثان مفاهيم الدراسة سواء ما تعلق مبعىن تنظيم األسرة أو مبفهوم الصحة     
يد ملفهوم رمبا يعتقدان أما خياطبان األوساط الثقافية العليا ببحثهما و ال حيتاج ذلك إىل حتد. اإلجنابية 

  .مل هذه األوساط مع حبوث من هذا النوعاتنظيم األسرة و الصحة اإلجنابية لتع
  

ها من مدينة الرباط و النصف اآلخر من ف أسرة نص )400: (أما عينة البحث فقدرت بـ     
من الذكور و اإلناث اليت تتراوح ) شفشاون، و تنقوت و بين أمحد الشرقية ( الريف املغريب بإقليم 

 اختيار الفئات األقل دخال و األكثر فقرا  متسنة، و كانت العينة مقصودة، فقد ) 49-  16( ارهن بني أعم
، كما أن اخلصوبة ]حسب قول الباحثني [ من الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى لتأثرها باخلطاب الديين 

  .م الباحث
  

    .امليداين بالعينة املقصودةأما نوع املنهج فاستخدم املنهج الوصفي معتمد على املسح     
  

أما األدوات املستخدمة فهي االستبيان باملقابلة الفردية و قد مت ترميز األسئلة و معاجلتها     
 . جلمع البياناتإعالميا، كما مت االستعانة بذوي اخلربة يف جمال البحوث

  
 : أما الصعوبات اليت واجهت الباحثني فهي     

  
. ترب مساسا بشرف العائلة يف األوساط الشعبية األمية و الريفية موضوع اخلصوبة و اإلجناب يع  ) أ(

  .و لذلك فاملعلومات يصعب احلصول عليها، مع صعوبة التحقق من موضوعيتها و دقتها
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 يف تصرحيام العتقادهم أن الباحثني تابعان للسلطة و ال سيما إذا تعلق األمر نيحتفظ املبحوثون  ) ب(
 .يهم بالدخل خوفا من فرض الضرائب عل

  

  : أما أهم نتائج البحث فهي 
  

فمتوسط . متوسط األطفال يف األسرة احلضرية مرتفع فالعدد املرغوب فيه مل يتم بلوغه بعد )1(
طفال،         ) 08.79(و املرغوب فيه عند األمهات هو . طفال لألسرة) 05.30(اإلجناب هو 

) 06.38(ريفية فمتوسط إجناا ، أما األسرة الطفال ) 10.24(و املرغوب فيه عند اآلباء هو 
) 12.69(طفال، أما عند  اآلباء فاملرغوب فيه ) 11.77(و املرغوب فيه عند األمهات هو طفال 
  .طفال

أي ) [  شهرا24( و السابق له األخري بني الطفل ال يتعدى الفارق )% 50(نصف أفراد العينة  )2(
 ].أن املرأة حتمل يف عامها األول بعد الوضع 

فالريفيون ال تتوفر لديهم اإلنارة . ة بني اإلنارة و النوم املبكر، و بالتايل كثرة اإلجنابهناك عالق )3(
    )% 50.5(الكهربائية و عند احلضريني يفتقدها 

من النساء قبل جتاوزهن الثامنة عشر ) % 73.60(إنتشار الزواج املبكر مسة سائدة، فقد تزوج  )4(
 .سنة

، و يف )% 63( فاألسر الريفية اليت تضم األجداد نسبتها ما زال طابع األسرة املمتدة سائدا، )5(
 )% 43.8(عينة احلضريني نسبتها 

 نسبة من يؤيده من و، )% 41.7( من يؤيده منهم سبةعمل املرأة يعارضه أكثرية الريفيني فن )6(
 ).% 57.8(احلضريني 

مها على حمو من الذكور يرغبون أن يقتصر تعلي) %43(فنسبة . تعليم املرأة العايل غري مهم )7(
 ).% 34.9(األمية، ال على العمل، و نسبة من يرى ذلك من اإلناث 

، )% 75.4(يعترب األبناء الذكور سندا آلبائهم يف الشيخوخة، فنسبة من يرى ذلك من الرجال  )8(
 .و هذا ما يرغب يف إجناب الذكور .)% 60.5(و من النساء 

بة من جيهل الوسائل املفضلة، عند الريفيني فنس. هناك جهل أو عدم اهتمام بوسائل تنظيم األسرة )9(
 من النساء و عند احلضريني، )% 62.6( من جيهلها عند الرجال من النساء و نسبة) % 81.6(
 .)% 14.1( و عند الرجال) % 18.4(

 .يعتقد أفراد العينة املبحوثة أن تنظيم األسرة يهم السلطة و هذا يفشل سياسته )10(
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  لدراســــة تقييـم ا
  

ت البحث غري مصاغة بدقة فهي موزعة على صفحات الدراسة بغري انتظام        فرضيا )1(
و مل يذكرها الباحثان بالعبارة الصرحية على أا فرضيات، . و استخلصناها ضمنيا

، )41ص (، و الثالثة يف )28ص (، و الثانية يف )18ص (فالفرضية األوىل موجودة يف 
  ).65ص (و اخلامسة يف 

ثان مفهوم اخلصوبة، و تنظيم األسرة و الصحة اإلجنابية ، رمبا يعود ذلك مل حيدد  الباح )2(
إىل اعتقادمها أن هذه املصطلحات أصبحت معروفة يف األوساط الثقافية، فهم يكتبون 

 .للمثقفني
يغلب على البحث الطابع الفلسفي، كما يالحظ يف أسلوبه التأثر بالفكر االشتراكي من  )3(

و هذا ، ، واخلطاب الديين اإلسالم الراديكايل:  عبارات مثلخالل استخدام املبحوثني ل
يفقد املوضوعية و يوحي  باإلحنياز، و البحث العلمي جيب أن يكون حياديا و صاحبه 

 .متميز بالروح العلمية
نشكك يف النسب الواردة يف البحث و ال سيما نسبة من جيهل الوسائل املفضلة يف  )4(

لنساء أعلى من نسبة جهل الرجال ، مع أن موضوع تنظيم األسرة فكانت نسبة جهل ا
و ال . م املرأة و هي أعرف ا من الرجل. الصحة اإلجنابية و تنظيم األسرة و وسائلها

فلو أجريت يف )  م1993(سيما أن و أن هذا اجلهل تعلق بدراسة أجريت سنة 
 .السبعينات لكان اجلهل مربرا

  

  : أما إجيابيات الدراسة فهي 
  

 الدراسة و فرضياا باستخدام املقارنة بني الريف        ت الدراسة أن جتيب على تساؤالحاولت  - أ
 بأن ينبئو ال شك أن إجراء الدراسة يف الريف و املناطق اجلبلية و ظروفها الصعبة . و احلضر

  نااهلدف العلمي و معرفة احلقيقة حاضر
يعانيه أهل الريف من غياب اخلدمات أبرزت الدراسة اهلوة الشاسعة بني الريف و احلضر و ما   - ب

 .و غياب الترفيه و سيادة النوم املبكر.كالكهرباء 
   من  و الذي كشف عنه البحث يبني جزء  طفال12أكثر من  رغبة إجناب الرجال -جـ

  .      الالمسؤولية و عدم التفكري يف مستقبل األبناء و سيادة مبدأ التواكل عند أفراد العينة
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  :راســة السابقـة الثالثـــةالدج ـ      
   : )1(بدراسة عنواا ) سفيــان نبيــل( قام     

   " التغيــر  القيمي لدى طلبة علم النفس يف جامعة تعــز" 
  )  م 1999(و قد مت اإلنتهاء منها يف عام 

  باجلمهورية اليمنية " جامعة تعز " أما مكان إجرائها هو  
  )  م 1999(و انتهت يف عام )  م 1996(يث انطلقت يف عام و مدة الدراسة دامت ثالث سنوات حب

  و نوع هذه الدراسة تتبعية وصفية تطورية خالل ثالث سنوات 
  

  : أما أهداف الدراسة فيمكن إجيازها فيما يلي 
 اليت أحدثها التعليم العايل يف سـت قيم عند طلبة علم النفس يف جامعة ات التعرف على طبيعة التغري-1

  : القيم الست هي تعز، و 
   و تعين تقدير الشيء و احلكم عليه اعتمادا على التأمل العقلي و إدراكه : القيمة النظرية - أ  

  .                               جلوهر األشياء كما تدرك ال كما هي يف الواقع 
  معهم و كيف و تعين تقدير الشخص و ميله إىل من حيبهم أو يتعامل  :  القيمة االجتماعية-  ب

  .ينظر إليهم كغايات ال كوسائل                            
  و تعين تقدير األشياء وفقا ملنافعها من حيث املكسب و اخلسارة         : القيمة االقتصادية -جـ  

                                  و كيف يعتمد  على احمليط كوسيلة للثروة و تنميتها و ما يتطلب ذلك من
  . و اإلستثمار،تسويقال و ،نتاجاإل  :                               عمليات إقتصادية

  و تعين تقدير األشياء وفقا لشكلها و تناسقها و تقدير ما هو مجيل يف   : القيمة اجلماليـة -د  
  .و ال يشترط يف الشخص أن يكون فنانا .                              األشياء 

  و تعين تقدير ميول الشخص حنو احلصول على  القوة و الوصول إىل   : القيمة السياسية -هـ  
  .                              مركز القيادة و الرغبة يف السيطرة و السلطة و النفوذ و حب الشهرة 

  
  

  

   2006.رب ثالث سنوات التغري القيمي لدى طلبة علم النفس يف جامعة تعز ، دراسة تتبعية ع: سفيان نبيل ) 1
www.bafree.net/nabil/bohouth/s 3 htm. 

http://www.bafree.net/nabil/bohouth/s
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و تعين تقدير النظر إىل املوضوعات الدينية و الروحية عند الشخص          : )الدينية(الروحية القيمة -و  
  كموضوعات بداية   ( ايم  املثالية و التفكري يف الغيبيات و امليتافزيق                            و اهتمامه بالق

  ... ) .                            اخللق و أصل اإلنسان  و مصريه، و خلود الروح 
      

لطالب باملرحلة الثانية إىل غاية او عملية التعرف على العمليات السابقة تبدأ منذ التحاق     
  )أي تصنيفهم إىل ذكور و إناث ( الرابعة وفقا ملتغري اجلنس وصوهلم إىل املرحلة 

  

  : و الفرضيات اليت اعتمدها الباحث يف دراسته هي     
   توجد فروق ذات داللة إحصائيا يف القيمة النظرية لدى عينة البحث وفقا ملتغريي اجلنس  -1

  .    و املرحلة الدراسية
   االجتماعية لدى عينة البحث وفقا ملتغريي اجلنس  توجد فروق ذات داللة إحصائيا يف القيمة-2

  .     و املرحلة الدراسية
   توجد فروق ذات داللة إحصائيا يف القيمة اإلقتصادية لدى عينة البحث وفقا ملتغريي اجلنس -3

  .    و املرحلة الدراسية
  غريي اجلنس  توجد فروق ذات داللة إحصائيا يف القيمة السياسية لدى عينة البحث وفقا ملت-4

  .    و املرحلة الدراسية
  لدى عينة البحث وفقا ملتغريي  ) الدينية (  توجد فروق ذات داللة إحصائيا يف القيمة الروحية -5

  .     اجلنس و املرحلة الدراسية
  

ما يقيسه اختبار : (  مفهوم القيم إجرائيا على أنه  الباحثددحأما مفاهيم الدراسة، فقد     
  ) يف هذا البحث القيم املطبق

  

طالبة ) 64(طالب، و ) 89: (طالب و طالبة منهم  ) 196: (أما عينة البحث فحجمها     
  .طالب و طالبة) 215(أختريو بطريقة عشوائية من جمتمع حبث عدد أفراده 

  
 يف الدراسة فهو املنهج الوصفي النمائي التطوري التتبعي من السنة الثانية املستخدمأما املنهج     

  )  م 1999 إىل عام 1996أي من عام (  الرابعة إىل
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، )إلبورت، و فرينون و ليندزي ( اختبار القيم عند : و األداة املستخدمة يف البحث هي     
 سؤاال، مصنفا الشخصية إىل ست قيم و هي 45املعروف بدراسة القيم و الذي حيتوي مقياسه على 

، على أساس أن القيمة السائدة هي ) ية ، و السياسية و الدينية االجتماعية ، و االقتصادوالقيمة النظرية ، ( 
  .اليت حتدد مسة الشخصية اليت يتميز ا الفرد البشري

  

  : أما نتائج الدراسة فقد توصل الباحث إىل النتائج التالية     
عند ) 43.45(حدث تغري يف القيم االجتماعية لدى عينة البحث ، إذ كان متوسطها احلسايب  )1(

، و مل يظهر األثر ) 42.59( املرحلة الثانية و حينما كانوا يف السنة الرابعة تراجع إىل طالب
  .و تأثري ذلك يعود إىل املدرسني و طرق التدريس ملدة ثالث سنوات. على مستوى اجلنس 

يف السنة ) 42.75(يف السنة الثانية إىل ) 39.90(وجد تغري يف القيم النظرية ، فقد ارتفعت من  )2(
 .بعة عند الذكورالرا

و برر ذلك الباحث، بأن الذكور أَميلُ ) 38.10(إىل ) 39.90(بينما تراجعت عند اإلناث من 
 بينت أن اجلانب األمين من إىل التفكري النظري أكثر من اإلناث،  فدراسات علم التشريح حديثا

جلمالية و اخليالية،  يف عملية التفكري يسود عند اإلناث و هو خاص بالنواحي الفنية و اغاالدم
  .بينما يسود  األيسر عند الذكور و هو خاص بالتفكري العلمي املوضوعي

  .مل حيدث تغري يف القيم االقتصادية و السياسية عند اجلنسني )3(
السنة ( حبيث تراجعت عند اجلنسني فقد كانت يف املرحلة الثانية. حدث تغري يف القيم الروحية  )4(

 بوجود، و برر ذلك الباحث )42.59( السنة الرابعة فتدنت إىل ، أما يف)46.80(، ) الثانية 
املتهمني بالتيار الديين، و كذلك إىل تغري نفسي و بيولوجي  عند الطالب فقد وأساتذة متعصبني 

 .انتقلوا من فترة املراهقة إىل مرحلة النضج، و املرحلة السابقة تتصف  باالندفاع و االنفعال 
الية  فقد تفوقت اإلناث على الذكور فقد كانت عند الذكور يف السنة حدث تغري يف القيم اجلم )5(

، أما اإلناث فقد كانت )32.96(و يف  السنة الرابعة ) 32.22(الثانية مبتوسط حسايب مقداره 
و برر ذلك الباحث بأن ) . 36.74(فأصبحت يف السنة الرابعة ) 32.22(يف السنة الثانية  

 .ثر إهتماما بالفن و اجلمال و األناقة و املظهرأرهف حسا،  و أك: املرأة 
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  : الدراســــة تقييــم 
  

  : ا ما يلي نمن استعراض هذه الدراسة يتبني ل    
  

املقصود بالدراسة هو معرفة ما إذا كان للتعليم العايل دور يف تغيري القيم سواء مبا يأخذه الطالب  )1(
طرق التدريس و حىت بالتعامل مع الوسط اجلامعي من مقررات أو تأثري األساتذة و املناهج و 

  .و قد حدث ذلك بالفعل. املؤثر يف تغري القيم  قوة و ضعفا . املتنوع املتباين 
و عاىن صربا فليس من اليسري أن ينتظر الباحث حبثا تتبعيا ملدة . ال شك أن الباحث بذل جهدا  )2(

 :راسة و منها ثالث سنوات إال أن هناك أمور نتحفظ عليها يف هذه الد
 

. و السيما أن مفهوم القيم من أصعب املفاهيم . مل حيدد الباحث مفهوم القيم إجرائيا   - أ
ة امليتافزيقية  اليت مل يستطع املفكرون و الفالسفة فصلها يبل هي من موضوعات الفلسف

  .عن الفلسفة عندما حاولوا أن يفصلوا العلم و بعض فروع الفلسفة عنها
نمو و ال سيما أن اجلامعة قيم الروحية ، بل كان املفروض أن تنشكك يف تراجع ال  - ب

 .صارع األفكار و املعتقدات و األيديولوجيات  و الغزو الفكريمسرح لت
   نرى أن عينة الباحث لتكون هلا مصداقية أفضل أن تتساوى عينة الذكور مع عينة -جـ

  . األفراد و اجلنس        اإلناث، و ال سيما و أا تقيس قيما ختتلف باختالف
 نرى أن قياس القيم على الطريقة الغربية ال متكن من معرفة تغريات القيم اليت حتدثها اجلامعة -د

، وضعت وفق وسط حضاري و هناكو وسطها يف الشخصية العربية ألن املقاييس املوضوعة 
تلف عن ثقايف   و ديين و أخالقي و عرقي و أيديولوجي و حىت جسمي و مجايل تمع خي

فال بد من مقاييس عربية  و احلضاري اتمع العريب يف شخصيته و ميوله و وضعه االقتصادي
 .خاصة بالشخصية العربية 
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  :الدراســة السابقـة الرابعـــة  د ـ     
      

  : )1(بدراسة عنواا ) أمين صواحلة، و كامل املنسي ( قام     
   "جنابية يف الضفة الغربيةمشاركة الرجل يف قضايا الصحة اإل" 

  )أي يف شهري نوفمرب و ديسمرب (  م 1999 وذلك يف أواخر عام  
         و مكان البحث بقرى و خميمات و مدن الضفة الغربية أي  مبدينة نابلس ، و قرية عصرية 

 اجلنوب ، و الشمالية و خميم بالطة و عسكر مشال الضفة، و مدينة اخلليل و قرية إذنا و خميم الغوار يف
  .مدينيت رام اهللا و البرية ، و قرييت دير بومشعل و بيت رميا و خميم األمعري و اجلازون من منطقة الوسط

  

    م20/12/1999 م إىل 25/11/1999 :و مدة الدراسة، دامت  ما يقارب الشهر أي من     
  

  نية اأما نوع الدراسة فهي مسحية ميد    
  

  : ايلي أما أهداف الدراسة فأمهها م    
  

و اجلنسية فيما خيص تنظيم األسرة اجتاه الرجل حنو الصحة اإلجنابية التعرف على  -1
  لإلستفادة منها يف السياسيات و االستراتيجيات و الربامج املستقبلية 

 زيادة وعي الرجل حنو برامج تنظيم األسرة -2
 زيادة مشاركة الرجل يف عمليات تنظيم األسرة  -3
 قرارات املتعلقة بالصحة اإلجنابية و تنظيم األسرة إقحام الرجال يف صناعة ال -4
ات اليت تحول دون اخنراط و مشاركة الرجل يف موضوع الكشف عن املشاكل و املعوق -5

 .الصحة اإلجنابية 
  

كيف ميكن : أما التساؤل الرئيسي للبحث و الذي هو مبثابة  فرضية اعتمد عليها الباحثان فهو 
   اإلجنابية و تنظيم األسرة ؟ إدخال الرجال يف برامج الصحة

  
  

  

  م2005)/سبتمرب (أيلول /10. أمان .مركز الدراسات . مشاركة الرجل يف قضايا الصحة اإلجنابية : كامل املنسي و أمحد صواحلة ) 1
www.amanjordan.org/aman-studies/wmview.php?art/d=740 

http://www.amanjordan.org/aman-studies/wmview.php?art/d=740
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                ين تتراوح أعمارهم بني  و عينته ، فقد مت اختيار الرجال الذ البحثأما جمتمع    
اليت مت اختيارها من ) 220( سنة و متزوجون و مقيمون بالضفة الغربية و عدد أفراد العينة )15-44(

من الشمال، و الوسط، و اجلنوب، من مدن و قرى و خميمات و اليت سبق : مناطق الضفة الغربية 
  ... ]ائية أو منتظمة؟ مل حيدد الباحثان نوع العينة أ عشو.[ ذكرها 

  

ع البيانات فهي االستمارة باملقابلة و قد أعد اإلستمارة خمتصون أما األداة املستخدمة يف مج    
يف الصحة اإلجنابية و تنظيم األسرة، و متت االستفادة  من استمارات العديد من املسوح يف الصحة اإلجنابية 

  : تمارة ثالثة أقسام و اإلس. و تنظيم األسرة و املسوح الدميغرافية 
  

كالعمر و املستوى التعليمي  و الزواج املبكر و دخل : اخللفية الدميغرافية و اإلجتماعية و االقتصادية 
  .الزوجني

  

   ) spssشاشة إدخال( و مت استخدام األساليب اإلحصائية ملعاجلة البيانات و منها     
  

  : أما أهم نتائج الدراسة فهي     
  

يم على تأخري الزواج ، فالرجال الذين لديهم تعليم إعدادي فما دون، متوسط هناك تأثري للتعل -1
 سنة، و من له نفس املؤهل عند النساء ، متوسط عمر الزواج عندهن 20عمر الزواج عندهم 

  سنة18
 سنـة ، 26أمـا الذكـور الذين حيملـون شهـادة دبلـوم فأكثر فعمر الزواج عنـدهم 

   سنة 21و عنـد اإلناث 
و الذين لديهم مستويات دنيا أكثر   )% 28.3(لرجال املؤيدون للزواج املبكر للفتاة نسبتهم ا -2

   )% 23.6(أي نسبتهم .  املدن أقل تشجيعا اتشجيعا له، بينما قاطنو
سبة املؤيدين له من املستويات العلمية أما ن  .  % 74.9عمل املرأة تؤيده نسبة من الرجال مقدارها  -3

 .و ذلك حلالة الفقر املنتشرة هناك  .)% 83.9(صوص العليا على اخل
فنسبة من يرونه أنه ال ميكن االنتظار بعد الزواج أكثر من تسعة : هناك تلهف حنو اإلجناب  -4

   )% 35.9(شهر نسبتهم  )15-10( و الذين يرون االنتظار بني ،)% 45.7(شهور
 ذكر بني املولودين، و أنه ال فرق فنسبة من يرى أنه ال يهم وجود. اتمع الفلسطيين ذكوري  -5

 . فقط)% 05.4( بني الذكر و األنثى 
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نسبة من اهتم بربامج تنظيم األسرة و يتابعها على الراديو، أو التلفاز من أصحاب الشهادات  -6
و من احلاصلني على االبتدائية و ما دون و من األميني تتابعها نسبة ، ) % 47.3( العليا 

 )25.0 % ( 
 .من الرجال ناقشوا زوجام يف عدد األوالد الواجب إجنام) % 71.2( نسبة  -7
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  : الدراســــة    تقييــم 
  

كما بينت من جهة . بينت هذه الدراسة تأثري التعليم على تأخر الزواج و بالتايل قلة اخلصوبة  )1(
       رفع اخلصوبة إىل ج املبكر و أخرى أن اخنفاض مستوى التعليم ، و األمية تؤدي إىل الزوا

  و اإلجناب 
ال شك أن فريق البحث قام جبهود ، فليس من السهل أن يدرس مشال و وسط و جنوب الضفة  )2(

 .يوما ) 25(الغربية مبدا و قُراها و خميماا و يف ظرف قياسي قدره 
كان ينصب على املرأة أتت الدراسة جبديد و هو أن موضوع تنظيم األسرة يف مجيع بقاع العامل  )3(

فهو . ألا املنجبة و يهمل دور الرجل، و ماله من نفوذ و سلطة و إجبار للمرأة على اإلجناب 
 .شراكه يف هذا املوضوع إجدير ب

غري أنه ميكن أن نقول أن هناك بعض السلبيات و من باب املوضوعية البد من اإلشارة إليها     
    : و هي 

و لذلك .  العما هو كائن و موجود .ا جيب أن يكونهذه الدراسة انصبت على م - أ
قياس اجتاهات الرجال حنو الصحة " كان األفضل لعنوان الدراسة أن يصاغ كاآليت 

 " اإلجنابية و تنظيم األسرة يف الضفة الغربية 
  من   البحث خيلو من فرضيات واضحة و اكتفى بتساؤل عام أرهقه بكم-ب

   توزيعها على عدد من الفروض    املعلومات اليت كان ميكن
  كما أن فريق البحث مل حيدد مفهوم الصحة اإلجنابية و تنظيم األسرة إجرائيا،   -جـ

  )     تاألنترن(ور العريض و قد نشر على      و ال سيما أن البحث موجه إىل اجلمه
  .     و يرتاده أصحاب املستويات العلمية املتباينة

 من الرجال )%71.2(أن : لى النسبة املائوية اليت تقول  نشكك إن مل نقل نتحفظ ع- د
اق املسبق على تنظيم تفناقشوا زوجام يف عدد األطفال الواجب إجنام ، و هذا معناه اإل

أن من يتابع و يهتم بربامج الصحة اإلجنابية من مستوى :  و تناقضه النتيجة اليت تقول .األسرة
، فقط و هم أصحاب الزواج املبكر ، ) %25.0( دون اإلعدادي فما دون و من األميني

  .املعنيون بتنظيم األسرة كما أم غالبية اتمع
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  : اخلامســـة الدراســة السابقـة  ـ هـ      
      

  : بدراسة عنواا ) 1(ا  ) ةحممود أمني حشم( قام     
   "  .اإلجتماعيةالصحة اإلجنابية للمرأة الالجئة يف املخيمات و تأثري بعض التغريات " 

   )2000أي يف تشرين ثان ( ، )  م2000: (عام 
)      م 1955(الذي أنشيء سنة . و مكان البحث هو خميم الوحدات الفلسطيين ، جنوب عمان باإلردن 

  نسمة) 46827(فكان عددهم )  م 1998(نسمة ، أما يف سنة )  م5000: (و كان سكانه أنذاك 
  .ة حالة للمخيم املذكور سابقافهي دراس: أما نوع  الدراسة 

  

فلم يفرد هلا الباحث عنوانا مستقال ، بل دجمها ضمن املشكلة ،       : أما أهداف الدراسة     
  .و استخلصناها من سياق املتـن  و من عنوان البحث و أمهها 

سنة، داخل ) 49-15(التعرف على جوانب الصحة اإلجنابية للمرأة الالجئة يف سن اإلجناب من  -1
  .خميم الوحدات

 التعرف على مستويات اخلصوبة و عالقاا ببعض العوامل االجتماعية -2
 التعرف على تنظيم األسرة و الوسائل املستخدمة يف ذلك  -3
 التعرف على الرعاية املقدمة للحامل و بعد الوضع -4

  

  : أما فرضيات الدراسة فأمهها مايلي 
  عدة بني املواليد يوجد تأثري للمستوى التعليمي لألم على مدة املبا )1(
 يوجد تأثري لعمر الزوجة احلايل على مدة املباعدة بني املواليد  )2(
 يوجد تأثري ملدة الرضاعة على مدة املباعدة بني املواليد  )3(
 يوجد تأثري للمستوى التعليمي لألم على مدة الرضاعة  )4(
 يوجد تأثري للمستوى التعليمي لألم على عدد مرات حدوث اإلجهاض  )5(
 دة املباعدة بني املواليد على عدد مرات حدوث اإلجهاضيوجد تأثري مل )6(
  .يوجد تأثري لعمر الزوجة عند الزواج األول على عدد مرات حدوث اإلجهاض التلقائي )7(

  
  

، رسالة ماجستري يف )خميم الوحدات : دراسة حالة ( الصحة اإلجنابية للمرأة الالجئة يف املخيمات و تأثري بعض التغريات اإلجتماعية : حممود أمني حشمة ) 1
   م2000الدراسات السكانية ، اجلامعة األردنية ، تشرين ثان 

www.arabwonenconnect.org/hdcos/mainform.asp? =lib/liblis&lang=ar&=35.E library 06/03/2002  E b 

http://www.arabwonenconnect.org/hdcos/mainform.asp
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.    فلم حيدد الباحث مفاهيم الصحة اإلجنابية و تنظيم األسرة إجرائيا : سة أما مفاهيم الدرا    
  : و مل يفرد هلا عنوانا خاصا ا 

  

 أخذت من جمتمع البحث الذي  ) % 05(أما العينة اليت اعتمدها الباحث يف دراسته فهي     
وحدات و يرى الباحث إستبانة بعد تقسيم املخيم إىل ست ) 400(حبيث مت مجع ) : 80206(يتكون من 

  .أن جمتمع املخيم متجانس ، وجزء ضئيل كفيل لتمثيل اتمع املدروس
  

املنهج الوصفي التحليلي، مستخدما : أما املنهـج الـذي استخدمـه الباحث فهـو     
  .طريقــة دراســة احلالـة

  

يت أخذت معظم أما األدوات املستخدمة يف مجع املعلومات فهي االستبيان باملقابلة ، و ال    
  )  م1997(أسئلتها من مسح اخلصوبة و الصحة األسرية لعام 

  

 املعلومات من املخيم عن على مجع و استعان الباحث بطالبات اجلامعة األردنية بعد تدريبهن     
  .طريق االستبيان 

  

و مل يذكر الباحث ما إذا كان واجه صعوبات و لكن من خالل ما ذكره يف البحث من أنه     
 جبوالت استطالعية و استعانته بطالبات اجلامعة األردنية و تدريبهم و حتكيم اإلستمارة ينبئ بأنه واجه قام

  .صعوبات
  

  : أما النتائج اليت توصل إليها الباحث فأمهها     
 فمتوسط اخلصوبة يف األردن .تأثر خميم الوحدات باتمع األردين املرتفع اخلصوبة )1(

  .مواليد) 04(وحدات مولود، و يف خميم ال) 03.8(
 سنة) 20.5(سنة، و إجناب املولود األول يف ) 19(بلغ متوسط العمر عند الزواج األول  )2(
 .شهرا) 26(نسبة املباعدة بني املواليد  )3(
منع ا يعين غياب وسائل مم[  من املواليد للسنة السابقة غري مرغوب فيه) 37.2(نسبة  )4(

  .]احلمل 
 .  )% 53.8( نسبة االستخدام لوسائل منع احلمل  )5(
 من األطفال مت إرضاعهم من الصدر ، و متوسط مـدة الرضـاعة    )% 92.1( نسبة  )6(

 . شهرا )15.4( 
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 .باأللف)35.7( وفيات الرضع  )7(
 هناك عالقة طردية بني املستوى التعليمي للزوجة و الرغبة يف إجناب مزيد من األطفال )8(
طفال املنجـبني ، و العمـر   هناك عالقة طردية بني املستوى التعليمي للزوجة و عدد األ       )9(

 .احلايل للزوجة و استخدام وسائل منع احلمل 
 وفيات األطفال الرضع ترتفع يف اإلناث أكثر من الذكور  )10(
 سـنة ، و اللـوايت يزيـد     20اإلجهاض يرتفع عند الزوجات اللوايت يقل عمرهن عن          )11(

 . سنة 35عمرهن عن 
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  :  الدراســــةتقييــم 
  

ألقت الدراسة ضوء  على احلياة األسرية بصفة عامة اليت يعيـشها املتزوجـون يف املخيمـات                  )1(
الفلسطينية و ما يعانونه من نقص، و من جهل ، يف جمال تنظيم األسرة و الصحة اإلجنابية على                  

  .اخلصوص
 يعود ذلك   بينت الدراسة أن املخيمات تعاين من الكثافة السكانية و اخلصوبة املرتفعة جدا ، رمبا              )2(

أن علـى   إىل نوع من التعويض أو إىل تشجيع املسؤولني الفلسطينيني و املنظمـات اجلهاديـة               
            مواجهة االحتالل اإلسـرائيلي يكـون بـاإلفراط يف اإلجنـاب ألن أطفـال اليـوم وقـود                

 املعارك يف املستقبل 
 . مستواها العلمي قل اإلجناب من خصوبة املرأة ، و كلما ارتفعيقللبينت الدراسة أن التعليم  )3(
 اإلقبال على استخدام وسائل تنظيم األسرة ، يزيد بزيادة املـستوى             أن    على تدلهناك إشارة    )4(

و هنا نتساءل هل هذا االستخدام يعود إىل إقناع املرأة ، أم أن عملها ، أو الرغبة يف                  . التعليمي  
 استخدام وسائل منع احلمل ؟حمافظة املرأة املتعلمة على  رشاقتها و مجاهلا سبب يف 

 
  : كما ميكن أن نتحفظ على أمور يف البحث منها 

أن البحث مل يفرد عنوانا ألهداف البحث رغم  ما يشري إليه عنوان البحث ضمنيا من   - أ
  أنه يسعى إىل أهداف 

كمفهوم  الصحة اإلجنابية و تنظيم األسرة و مفهوم . مل حيدد البحث مفاهيمه إجرائيا   - ب
فالبحث ليس موجها للمتخصص ،  بل لكل املثقفني و من خمتلف اخلصوبة ، 

 .املستويات 
   اهتم الباحث باجلانب البيولوجي على حساب اجلانب االجتماعي -جـ
 أن معدل ،)1(  نشكك يف بعض نتائج البحث فهو من جهة يقول يف النتيجة رقم   - د

 ، مث يقول من جهة و هذا أعلى معدل يف العامل. مواليد) 4(اخلصوبة مرتفع جدا أي 
       من األطفال مث إرضاعهم من الصدر، ) %92.1(أن ) 6(أخرى يف النتيجة رقم 

اليت )  5(و املعروف طبيا أن الرضاعة تقلل من اإلجناب ، و تناقضه أيضا النتيجة رقم 
 .يستخدمن وسائل منع احلمل)   %53.8( تقول أن 
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 تقول أن اإلجهاض يرتفع عند من هن أقل من ، اليت)11(  كما نتحفظ على النتيجة رقم -هـ
 سنة ، و هذا حتصيل حاصل يف رأينا ، ألنه استنتجه من 35 سنة و أكثر من 20

الدعاية الضخمة و املتكررة اليت حتارب الزواج املبكر ، و تقول أنه يسبب اإلجهاض 
ا فيه  سنة ألن هذ35كما تقول جيب أن تتوقف املرأة املفرطة عن اإلجناب بعد سن 

 عشر يرتفع 16فلو قال ، أننا الحظنا أن من تتزوج دون . خطر على احلامل و املولود 
من سيدات املخيم ) %53.3( عندها اإلجهاض لكان القول مقبوال ، ألنه قال أن 

    .سنة ؟  ) 35(سنة و فوق ) 20(هن ممن حتت ) %53.3( فهل .  لإلجهاض نتعرض
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  مناقشـة الدراسـات السابقــة
  

  " تنظيم األسرة " من خالل استعراضنا للدراسات السابقة يف موضوع     
  : ما الحظناه و دوناه هو     

  ندرة الدراسات من هذا النوع على مستوى الوطن العريب ، و يف اجلزائر على اخلصوص  - أ
ألا مل تدرس واقع تنظيم األسرة و كيف مت . إسقاطنا للبعض من الدراسات، مع قلتها   - ب

جه و ما هي التغريات اليت أحدثها ؟ بل أن هذه الدراسات عبارة عن أمنيات و ما نتائ
اجتاه الطـالب يف املستقبـل حنو تنظيـم " فهي تدرس ما جيب أن يكون كأن تقول 

 .و مل تدرس ما وقع بالفعل" األسرة 
  .    هناك دراسات مل تعتمد على فرضيات أو تساؤالت بل وضعت األهداف موضعها -جـ
  .ألا مل حتدد ماذا جيب أن يقاس أو خيترب .   فأسقطناها       
معظم الدراسات ال تتناول موضوع تنظيم األسرة ، بل تتناول موضوع الصحة   - د

بأنه ليس ضد اإلجناب و إمنا : اإلجنابية  و ذلك الن موضوع الصحة اإلجنابية يقول 
جنابية بدل مفهوم تنظيم و قد انتشر مفهوم الصحة اإل. يهدف إىل صحة األم و املولود

  .1994األسرة بعد مؤمتر القاهرة للسكان سنة 
   مل جند دراسة تناولت دور التعليم يف تنظيم األسرة و إمنا يشار إليه كعناوين فرعية يف  -هـ

  .       بعض البحوث
 :  ما اعتمدناه من دراسات سابقة مع قلتها جند فيها ما يلي -و
 

  :  و اليت عنواا  إن الدراسة األوىل-      
  " جتماعية اليت حتكم السلوك اإلجنايب و املبادئ و املعايري و السنن االالقيم " 

يوحي عنواا ، بالبحث عن القوانني اليت حتكم تنظيم األسرة و لكن الذي مت يف البحث أنه مل 
ا لتنظيم متبني جهله. دراسة على حيني فقريين الينصب على كل الفئات و الطبقات بل متت 
 األغنياء  ال الفقراء الراغبون يف اإلجناب ، إضافة هاألسرة ، مع أن تنظيم األسرة بطبيعته ميارس

 . أو غري مكترث به إىل أن من عرفه منهم معارض له
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كما أن هناك تناقض يف بعض النتائج كالتناقض بني النتيجة الثالثة و السادسة يف هذا البحث   -
 .اع مبمارسة تنظيم النسل و السادسة تقول مبعارضتهنتفالثالثة تقول باإلق

  
 .كما أن األداة املستخدمة و هي االستبيان باملقابلة تدفع املبحوث إىل جماراة الباحث -
 

  " الثقافة و اخلصوبة، دراسة يف السلوك اإلجنايب باملغرب :"  أما الدراسة الثانية و اليت عنواا -ز
  واضحة و حمددة و مل يفرد هلا موضع معني يف البحث ، بل كانت     هذه الدراسة ختلو من فروض -  

 .           مبعثرة و مبهمة يف ثنايا املنت
  

كما أن الدراسة مل حتدد مفاهيم البحث حىت يتم التقيد ا ، و كذلك االستعانة باالستبيان  -
 . حبثهما بالفعلباملقابلة يدفع املبحوث إىل جماراة الباحث و هو ما أكده الباحثان يف يف

 
كما أن هناك تشكيك يف نتائج البحث حبيث بينت أن الرجال أعرف بوسائل منع احلمل أكثر  -

 :                    1993و هذا يف سنة . بالوسائل املفضلة ) 81.6(و أن جهل النساء يصل إىل . من النساء 
 .و ليس يف اخلمسينات أو الستينات من القرن العشرين

 .و اجلهد تبينه العينة.  ني فروح البحث العلمي موجودة عند الباحثو رغم هذا
  

  :  أما الدراسة الثالثة ، و اليت عنواا - حـ   
و إن كانت مل تتعرض لتنظيم " التغري القيمي لدى طلبة علم النفس يف جامعة تعز            " 

 العايل ، و ما دام موضوع حبثنا يتعلق مبا األسرة بل تعرضت لتغري القيم اليت حتدثها اجلامعة و التعليم
ألن اجلامعة حتمل  قيما و ثقافة تؤثر يف احلياة العلمية .حيدثه التعليم العايل من تأثري يف تنظيم األسرة 

  .لذلك اعتمدنا على هذه الدراسة. و العملية للمتخرج
و تقيس قيما . لف حضارةو خيت يف جمتمع عريب أقل منوا و طبقتلكنها دراسة وضعت لقيم غربية 

 .تتباين فيها اتمعات
  
  حبيث أشارت إىل منو قيم و هبوط أخرى فالقيم الروحية     .  كما نشكك يف بعض النتائج -

  . القيم الروحية بفعل التعليم اجلامعيو كان باإلمكان منو.الية م    تدنت و ارتفعت القيم اجل
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 قياسها و تقنينها نظرا لتداخلها ، و تأثري بعضها يف و ملا كانت القيم كلها روحية فمن الصعب -
 .بعض ، فتبقى الدراسة جمرد وصف

  
إال أا مل ختلو من اهلدف العلمي و جهد الباحث و ال سيما أا تطورية تتبعيه ملدة ثالث  -

 .سنوات
 

  :  أما الدراسة السابقة الرابعة ، و اليت عنواا -ط
 " اإلجنابية يف الضفة الغربية مشاركة الرجل يف قضايا الصحة " 
  

  كانت الدراسة عبارة عن توقع ال دراسة واقع ، فهي تقيس التوجهات املستقبلية ال ما   -
 .حصل يف امليدان بالفعل من ممارسة لتنظيم األسرة

  
 البحث يفتقر إىل فرضيات واضحة و اكتفى بتساؤل وحيد عام  -
  
ا أن بعض نتائج البحث مشكوك فيها ، فالنتيجة هناك عدم حتديد ملفهوم الصحة اإلجنابية ، كم -

و الثانية )  % 71.2(ة تناقض النتيجة السادسة فاألوىل تقول بتأييد تنظيم األسرة بنسبة عالساب
 ). % 75(تقر اإلمهال له بنسبة 

  
  :  أما الدراسة السابقة اخلامسة ، و اليت عنواا – ي  

  "  املخيمات و تأثري بعض التغريات االجتماعية الصحة اإلجنابية للمرأة الالجئة يف    " 
  

فكانت هذه الدراسة أقرب منها إىل ميدان علم البيولوجيا أو الطب منها إىل العلوم   
 .اإلجتماعية 

  

  .كما أن الباحث مل حيدد مفاهيم الدراسة إجرائيا  -
  

م يوفيها ما كما أن البحث مل حيدد أهدافه بدقة بل دجمها يف غريها من عناوين البحث فل -
  .تستحق

  



 دور التعلیــم العالـــي في تنــظیــم األســـرة الجزائریـــــة                                                                 
  

 

34 

    )5(و النتيجة رقم ) 1( النتيجة رقم فهناك تناقض بنيكما أننا نشكك يف بعض نتائج البحث  -

  
  

 .جهد مبذول و روح علمية لدى الباحث ملعرفة احلقيقة غري أن البحث يشري إىل -
 

 سنة كما نشكك يف النتيجة األخرية اليت تقول أن اإلجهاض أرتفع عند من هن أقل من عشرين -
 سنة ، و مل يقدم أرقاما إحصائية ، فنعترب ذلك جمرد  جماراة ملن يقول أن الزواج 35و أكثر من 

أغلوطة للمصادرة " املبكر هو سبب االنفجار السكاين ، فتكون هذه النتيجة حتصيل حاصل أي 
  )*" ( على املطلوب 

  

لمية ث أن الروح العستخلص من البحنغري أن املالحظ مع ذلك أن الباحث بذل جهدا ، و -
 .موجودة عند صاحب الدراسة اخلامسة 

  

  : ما استفيد من هذه الدراسات 
من باب األمانة العلمية نشري إىل أن هذه الدراسات السابقة أَثْرت معارفنا و زادتنا تبصريا ،     

  : و أهم ما استفدناه منها ما يلي 
  حث مكنتنا من ضبط موضوع الدراسة و هيكلة الب :  أوال

  زودتنا ببعض املعارف املتعلقة بتنظيم األسرة، أي مبنافعها و وسائلها : ثانيا 
   اليت أوحت ا الدراسة السابقة الثانية  اخلامسةأعانتنا على صياغة بعض الفرضيات كالفرضية: ثالثا 
  كما أعانتنا الدراسة األوىل على صياغة بعض عناصر اإلستمارة  : رابعا

تنبيهنا إىل بعض األخطاء اليت وقع فيها أصحاب الدراسات السابقة ، حبيث ال نكرر زادت من : خامسا 
  .نفس اخلطأ

    

  : و على ضوء ما سبق ننبه إىل مايلي 
  دراستنا و حبثنا ليس تكرارا للدراسات السابقة )    1     (
  رة فأردنا إبراز هذا الدور  صا يف الدراسات فيما خيص دور التعليم يف تنظيم األسأننا وجدنا نق)    2     (

       يف حبثنا هذا 
  
  

  .أغلوطة املصادرة على املطلوب هي التسليم بالنتيجة مسبقا مث حماولة الربهنة عليها*) 



 دور التعلیــم العالـــي في تنــظیــم األســـرة الجزائریـــــة                                                                 
  

 

35 

     هناك نقص شديد يف الدراسات اليت تتعلق بتنظيم األسرة فأردنا أن نثريه ، إن مل نقل أننا نضيف )3(
  .ثرائه        إليه حبثا يسهم يف إ

   ما مييز هذه الدراسة و اجلديد فيها هو حماولة استخدامها لطريقة التغري النسيب و هي طريقة مل )   4( 
  جند  هلا استخداما يف البحوث اإلجتماعية         

  

    علىتسعى هذه الدراسة إىل دراسة النخبة من ذوي املستوى العايل و مدى تأثرها و تأثريها )    5(
 .تنظيم األسرة          

  تسعى هذه الدراسة إىل أن تعتمد على دور التعليم يف تنظيم األسرة كإقتناع شخصي و دافع      )    6(
  .             ذايت، و ليس بدافع الدعاية أو التأثري السياسي الرمسي

  
   :اخلالصــة

لمدخل النظري ، لفكر النظري العملي ، هلذا كان الفصل األول خمصص ل امن البديهي أن يسبق
  "دور التعليم العايل يف تنظيم األسرة اجلزائرية : " فيه إشكالية البحث ، وهي يف نفس الوقت عنوانه وهي 

يف منو ) أفالطون ( هو املقاربة بني نظرية الختيارها مث أسباب اختيار املشكلة و السبب الرئيسي 
 و بني –سنة  25  لتعليم ورفع مستواه إىل غاية  اليت تقترح عالجا لإلفراط السكاين  بتعميم ا-السكان 

  .عامل لتنظيم األسرة من جهة أخرى  دور العليم العايل يف ذلك ، يف الوقت احلاضر  من جهة  ، و
 سرة عموما و اجلزائرية خصوصا ، معأما أمهية البحث  فيساهم بإبراز دور التعليم يف تنظيم األ

  .توظيف النتائج لالنتفاع ا 
، ومدى دف اجلوهري للبحث فهو معرفة تأثري التعليم على خصوبة املرأة و تنظيم األسرة هلاأما 
  .م بوسائل التنظيم  التعليم العايل بأمهية تنظيم األسرة و معرفتهوعي ذوي

  يف تنظيم األسرة فلم يصل إىل أيدينا إال  أما الدراسات السابقة فنظرا لندرا حول دور التعليم
  :ي مخس دراسات وه
  :   مبصر عنواا )زيدان عبد الباقي  : (   لـ الدراسة األوىل

  " القيم و املبادئ و املعايري و السنن االجتماعية اليت حتكم السلوك اإلجنايب " 
        الثقافة:"   و عنواا ) إدريس بن سعيد ( ، و )املختار اهلراس ( : أما الدراسة الثانية لـ  

  " السلوك اإلجنايب باملغرب و اخلصوبة، دراسة يف
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التغري القيمي لدى طلبة علم : "  و عنواا ) سفيــان نبيــل ( : أما الدراسة الثالثة لـ 
  .باليمن " النفس يف جامعة تعز 

  : بفلسطني عنواا ) أمين صواحلة، و كامل املنسي ( : أما الدراسة الرابعة لـ 
  "ية يف الضفة الغربية مشاركة الرجل يف قضايا الصحة اإلجناب" 

  : باألردن و عنواا ) حممود أمني حشمة : (  اخلامسة فهي لـ أما الدراسة
  .  "الصحة اإلجنابية للمرأة الالجئة يف املخيمات و تأثري بعض التغريات االجتماعية " 

ثنا كما أن حب. و يف صياغة استمارة البحث .  يف صياغة بعض الفروض الدراساتوقد أعانتنا هذه 
ليس تكرارا للدراسات السابقة ، بل جديد يضاف إليها و نرجو أن يكون تراكما  للمعرفة و إثراء هلا ، 

  .يربز دور التعليم العايل املباشر و غري املباشر يف تنظيم األسرة 
  

بعد املدخل النظري للبحث الذي مهد لصياغة الفروض و تصور منهجية البحث و ختطيط 
  .  إىل الفصل الثاين الذي يتعلق باجلانب املنهجي للبحث االستمارة ، ننتقل
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   : ـحـث منهجيـــة الب    
     : متهيـــد  

 على حتديد ال ميكن ألي حبث أن يتم و ال أن حيقق أهدافه إال بوضع منهجية واضحة تعتمد    
      مبثابة فرضيات ، البعض املسار و الوسائل املستخدمة يف ذلك ، فالتساؤالت هي األساس اليت يعتربها 

لمفاهيم لتحديد عنوان البحث ل ا أن ذلك يتطلب حتديدو البعض يعتربها مصدر اشتقاق هذه الفرضيات غري
     زماين و املكاين و توضيح املنهج و الدراسة و فرضياته كما أنه البد من حتديد جمال البحث البشري و ال

  .البد أن تتالءم معها اليت و. و األدوات املستخدمة اليت متثل الوسيلة لغاية هي حتقيق الفرضيات أو نفيها 
   : التسـاؤالت الكبــرى للبحــث 1.2

  

قيقـة  ملا كان الغرض من البحث هو الوصول إىل إجابة مرضية، أو على األقل تلمـس احل                   
هلـذا يــرى   .  تسـاؤالت هكـل جـواب البد أن يسبق    و إذا كان    . النسبـية يف بعـض جوانبهـا   

أن املشكلة ال ميكن حلها إال بعد أن يشعر املفكر باحلرية و يطـرح               : )J.Dewwey()1 – جون ديوي ( 
  .و يضع فرضياتتساؤالت 

  

   : أمهها  و التساؤالت حول حبثنا نرجو هلا جوابادتنا بعض وو قد را    
  

  . ؟ هل يؤثر التعليم يف خفض اإلجناب-1
   تنظيم   اليت توظف يف أمهيةاب فهل التأثري بطول فترته اليت تؤخر الزواج، أم مبعارفهجي إذا سلمنا باإل-2

   ؟ ملا له من فوائداألسرة       
  ك الرغبة عادة اجتماعية  هل الرغبة يف اإلجناب و تكثري النسل تعود للزوج أو الزوجة  ؟ و هل خلفية تل-3

  أم نفسية أم دافعها ديين ؟     
   الزوجني ؟اختيار  الضرورة أم متلية هل املباعدة بني املواليد و تنظيم األسرة -4
   يف تنظيم األسرة أم الدور لوعي املرأة الثقايف  و التعليمي، أم تأثرا أثر هل خلروج املرأة من البيت -5

يف احملافظة على زينتها و أنوثتها و متتعـا باحليـاة         و هل تنظيم األسرة رغبة املرأة        ،عيباحمليط االجتما       
  اهج احلياة ؟بو مالعصرية 

   هل معرفة موانع احلمل يدفع إىل تنظيم  األسرة، أم االقتناع باستخدامها هو األساس  ؟-6
  ج للمشكلة السكانية يف بلدنا و يف  هل يصلح التعليم العايل كعالج للحد و التقليل من اإلجناب و كعال-7

  غريه ؟       
  

  .49ص  .1979لوم السلوكية، دار العلم للماليني بريوت، لبنان، أسس البحث العلمي يف الع: فاخـر عاقل ) 1(
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  : ) البحث فروض (  الدراسـةفــروض  .2.2
ها بـل عمودها الفقري و قـد قـال عن. الفـروض حمـور كـل دراســة و حبث     

تأيت من احلادث فتؤدي إىل التجربة و التجربة ) الفرضية ( الفكرة ) : Claude Bernard –كلود برنار (
  .كم على الفكرة حتبدورها 

  

ون ـروع قانــا مشـأل. اتـن و النظريـاس القوانيـات أسـأي أن الفرضي    
هــده و إثباتــل تأكيــفبه ـأ بـبنتي.  
  

  »صياغة حدسية للعالقة بني متحولني أو أكثر «:  الفرضية بأا ) 1()فاخر عاقل (و عرف     
  

  .ؤ بالعالقة الثابتة الدائمة بني متغريينأي التنب    
            عنصرين أو أكثربني تصريح يتنبأ بعالقة «: بأنه   )M.Angers()2 -موريس إجنرس(  و قد عرفه 

   »و يتضمن حتقيقا إمربيقيا 
  

و قد اعتمدنا بعض . نبؤ بالقانون الذي يتأكد بالتجربة الواقعية و املخربيةفالفرضية ت           
  : ما يليو منها .  إىل النظريات، و لكن نسعى إىل أن تدنواستكون قوانينالفرضيات اليت ال نزعم أا 

   : الفرضية الرئيسية
  . لألفراد قلت خصوبتهم و إجنامكلما أرتفع املستوى التعليمي     
  : ت الفرعية الفرضيا
  . كلما ارتفع املستوى التعليمي للزوجني قلت خصوبتهما-1
   .تنظيم األسرة و استخدام موانع احلمل كلما ارتفع املستوى التعليمي للزوجني ماالَ إىل -2
  . كلما كان عمل الزوجني ذهنيا قل إجناما-3  
   قل إجناما  كلما ارتفع املستوى التعليمي للزوجني حتررا من التقاليد و-4  
  .أطمأنا إليه قل االهتمام باإلجناب كلما ضمن الزوجان املتعلمان مستقبلهما و-5  
  . كلما قل املستوى التعليميُ بكّر بالزواج و زاد اإلجناب-6  

  
  

  47صمرجع سابق : فاخـر عاقل  )1(
 .بوشرف و سعيد سبعونو كمال بوزيد صحراوي .ت.منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية : موريس إجنرس  )2(

  .151م ص 2004.اجلزائر .دار القصبة للنشر 
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  :حتديـــد مفاهـيـم البحــث   .3.2
  

أن : و قد قال ديكارت . البشراإلنسان كائن عاقل، و هي اخلاصية املشتركة بني مجيع     
م و اختالفهم يف غري أن املالحظ عند البشر تباينهم يف أفكاره. أعدل األشياء قسمة بني البشر هو العقل

 امإدراكاو تتولد عنها أفكار أخرى تزداد تباينا مع الزمن. ، و ذلك الختالفهم يف املفاهيم اليت يعتمدو.  
  

      املفاهيم تنشأ نتيجة خربات اجتماعية و جتارب حياتية مير ا أفراد اتمع، و ملا كانت اخلربات«: إن 
فات اجلماعات فإن مفهوم املصطلحات خيتلف من فرد و التجارب ختتلف باختالف ظروف و ص

   )1( .»آلخر و من بيئة ألخرى 
  

.  د األفكار و التصوراتحهلذا البد من حتديد املفاهيم و إبراز مدلوالا بدقة لآلخرين لتتو     
ميدان العلم أما اخلطأ يف .لاة العملية ميكن تداركه و ضرره أقألن اخلطأ يف احلي. و السيما يف ميدان العلم 

   .و ضرره يصعب تداركه و تقوميه و يفسد عقوال كثرية و يؤخر أجياال. فنتائجه أخطر
  

     م ال يدونون و يكتبون ألنفسهم، بل إن أحوج الناس إىل حتديد املفاهيم هم الباحثون أل
سواء ما ورد يف . و حناول يف هذا البحث حتديد بعض املفاهيم اليت نراها ضرورية لتعميم الفائدة. لغريهم

    . فيها مع الغري فنحاول حتديدها إجرائيامتنه، و اليت قد خنتلف عنوان البحث أو فرضياته أو ما يتردد يف 
  : و منها مفهوم 

  .   التعليم العايل-أ    
   .    مفهوم األسرة-ب   
  . مفهوم تنظيم األسرة -جـ   
   . مفهوم الزواج املبكر-د    

  

  :عايل مفهوم التعليم ال- أ
  :  تتباين تعاريفه من دولة ألخرى فمن تعاريفه     

  
  

  

  42،43ص ص.1982..بريوت. دار الطليعة.1ط.األسس العلمية ملناهج البحث االجتماعي: إحسان حممد احلسن ) 1
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 مرحلة من التخصص « :  ) 1( بأنهعرفته وزارة التعليم العايل باململكة العربية السعودية -1  
ا حلاجات اتمع د أنواعه و مستوياته رعاية لذوي الكفاية و النبوغ و تنمية ملواهبهم و سالعلمي يف كافة

   .» و مستقبله مبا يساير التطور املفيد الذي حيقق أهداف األمة و غايتها النبيلة حاضرهاملختلفة يف 
  

ذكر األهداف ية للتعليم العايل بل هذا التعريف ينقصه الضبط ألنه مل حيدد اخلصائص اجلوهر    
  .كما أنه أشار إىل أنه مرحلة من التخصص، و قد جند ذلك يف التعليم الثانوي.و األمنيات املرجوة

  

  :عرف التعليم العايل بأنه  : )2( البخاريستعريف مؤن-2  
 الدراسة املنتظمة اليت تستغرق مدة ال تقل عن سنتني بعد احلصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة «
  .»و دف إىل احلصول على درجة علمية ] بكالوريا ال[ 

  

     الشخص علمياالتعليم العايل ليس هدفه احلصول على شهادة علمية بقدر ما هو تكوين     
الشهادة  إضافة إىل .و غرسا للروح العلمية بصفة عامة... و أخالقيا و فنيا و اجتماعيا و نفسيا و سياسيا 
  .هنا ذكر احلد األدىن للدراسة فهو مل يذكر احلد األقصى أي الدكتوراهو إن كان التعريف . العلمية

  

 التعليم العايل هو املرحلة التعليمية التالية « :  عرفه بقوله )3( ـبـيتعريف حممد صالح دري -3  
قصاها أربع مرحلة التعليم اجلامعي، أدناها سنتان و أ: للثانوية  العامة أو ما يعادهلا و اليت تليها مرحلتان مها 

  .» و مرحلة الدراسات العليا مبرحلتيها املاجستري و الدكتوراه ...سنوات 
  

           غري أنه منح األمهية لإلجازة،يبدوا أن هذا التعريف يتفق مع واقع التعليم العايل إىل حد ما    
 .للتعليم العايلنساين إلو مل يشر إىل اهلدف العلمي و االجتماعي و ا

  
  
  

  

   م2000-1999التقومي الوطين الشامل عن التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية : ارة التعليم العايل وز) 1
www.Kfum.edu.sa/crp/dwnlood 

  25/04/2007ن  العريب مرصد احلريات األكادميية يف الوط. التعليم العايل يف سوريا : مؤنس البخاري ) 2
www.Alfwinfo.org/prent.tpl?idlanguage=17&idpubication=1&nr article=3111nr issue =1K 

  م29/05/2008 يشمل التعليم العايل؟ التعليم العايل اخلاص يف الوطن العريب، ماذا: حممد بن سعيد الدرييب ) 3
www.sambram.com/index.php?section =3-30K 

http://www.Kfum.edu.sa/crp/dwnlood
http://www.Alfwinfo.org/prent.tpl?idlanguage=17&idpubication=1&nr
http://www.sambram.com/index.php?section
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  : د مفهوم التعليم العايل إجرائيا فنقول بأنه و على ضوء ما سبق نستطيع أن حند    
حلصول على البكالوريا أو ما يعادهلا يف مؤسسة تسمى جامعة مرحلة من التعليم تلي املرحلة الثانوية بعد ا( 

دف علمي و عملي و حيصل على شهادة أدناها الليسانس هلأو معهد عايل يقضي فيها الطالب فترة دراسية 
  ).و أقصاها الدكتوراه 

  

  :مفهـوم األســرة  -ب
حجامها و نوعية الف أشكاهلا و أتالخهناك صعوبة يف تعريفها و االتفاق حول مفهومها     

  : العالقة بني أفرادها، و من تعاريفها 
 األسرة، أهل بيت اإلنسان و عشريته، وأصل األسرة الدرع « : التعريف اللغــوي -1  

   ) 1(»احلصينة، و أطلقت على أهل بيت  الرجل ألنه يتقوى م 
  

                               ألسرة عام ينصرف معناه إىل العشرية و العائلة و ا) التعريف ( هذا املفهوم     
  .و حىت األقارب من جهة األم

  

 األسرة رابطة إجتماعية من زوج               «: )W.ogbern ( )2–وليم أوجربن ( تعريف  -2  
   »و زوجته و أطفاهلما أو من دون أطفال، أو من زوج مبفرده مع أطفاله، أو من زوجة مبفردها مع أطفاهلا 

  

لتعريف ينطبق على األسرة النووية احلديثة  إال أنه ال ينطبق على مفهوم األسرة اليت هذا ا    
  .تنظيم األسرةأسرة األرمل ليست املقصودة بنتناوهلا يف البحث ألن 

  

 مجاعة اجتماعية «: األسرة بأا يعرف  : ) g.Murdock ()3–جورج مريدوك (تعريف  -3  
ه تكاثرية، و يوجد بني ذكر و أنثى من أعضائها على قتصادي و وظيف تعاون اتتميز مبكان إقامة مشترك و

   »األقل عالقة جنسية يعترف ا اتمع 
  
  
  

  

  .277ص.1979.بريوت.دار الفكر.1مج .1ط.دائرة معارف القرن العشرين : حممد فريد وجدي  )1
 .177ص.1996/ هـ1417. 1ط.السعودية .مكتبة فهد الوطنية .حبوث اجتماعية : بدر بن أمحد  )2

  .177املرجع السابق ص  )3
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، )العائلــة(         هذا التعريف مل مييز بني األسرة احلديثـة  النـووية و األسـرة املمتـدة 
  .فكان اهتمامـه بوظيفتها أكـثر

  

على ضوء ما سبق جند أن مفهوم األسرة أكثر عمومية ال يتفق و ال ينطبق مع مفهوم األسرة     
وحدة اجتماعية تتكون من ذكر و أنثى بالغني  : ( بأافنعرف األسرة إجرائيا . الذي قصدناه يف حبثنا

يرتبطان بعالقة زواج يعترف ا اتمع، هدفها إجناب األطفال و التعاون املشترك و االحترام املتبادل من 
  ).أجل حفظ النوع و بقائه، سواء أجنبا أطفاال ، أم مل ينجبا بعد 

  

  :ســرة  مفهـوم تنظيـم األ-ب
له مدلوالت متباينة فقد اُستخدم مبعىن حتديد النسل، و مبعىن التخطيط العائلي و مبعىن تنظيم     

و ملا كانت هذه املفاهيم ترمي إىل غرض واحد و هو إيقاف اإلجناب إما بصفة . النسل و تنظيم األسرة
  : ود و املقصور على حبثنا فسنقتصر على مفهوم تنظيم األسرة و نوضحه ألنه املقص. مؤقتة أو دائمة

  

  كان املصطلح املستخدم عند علماء السكان و املشتغلني بشؤون االجناب     
منذ القرن الثامن عشر إىل اخلمسينات من . من املنظرين و املخططني للسياسة السكانية    

   :)1(و قد عرفه زيدان عبد الباقي بأنه " حتديد النسل " القرن العشرين هو مصطلح 
  

إذا جتاوز الزوجان . و يفرض اإلجهاض على املرأة كما هو احلال يف الصني. اف اإلجناب عند عدد معنيإيق
  .العدد املسموح به

  

مع أن األفراد أيضا بإمكام أن . يكون من طرف الدولة اليت توقف اإلجناب ائيا" حتديد النسل " أي أن 
. و هو خيتلف عن تنظيم األسرة االختياري. عات الغربيةيوقفوا اإلجناب ائيا باختيارهم و هذا يف اتم

و الذي يعين أن التخطيط " : بالتخطيط العائلي " كما خيتلف عما يسمى . والذي يعين املباعدة بني املواليد 
يف السكان و اإلجناب وفقا ب فيه و تضع يف سياستها التنموية هدف التحكم تتدخل فيه الدولة أو ترغّ

  .ملواردها
     

  
  

  

  .188ص .1976.أسس علم السكان ، مكتبة النهضة املصرية : زيدان عبد الباقي ) 1
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  : فيختلف عنها و من تعاريفه " تنظيم األسرة " أما مفهوم     
  

  : عرف تنظيم األسرة بأنه  : تعريف معجم العلوم االجتماعية -1
و قد تنوعت .احلملمبنع .  تنظيم يشمل الوسائل اليت يستعان ا خلفض عدد املواليد «

و االمتناع عن   أمهها اإلحجام عن الزواج حىت سن متقدمة،هذه الوسائل و تطورت،
االتصال اجلنسي بني الزوجني، و القذف يف اخلارج، و إطالة فترة الرضاعة، و اإلجهاض، 
و ملا تقدمت العلوم الطبية و البيولوجية ابتدعت وسائل سهلة االستعمال ال تتناىف مع 

  ) 1(» الزوج و الزوجة، و هي آلية و كيميائية بنيقة الطبيعية العال
  

ذا التعريف تطوري تارخيي، فقد بني أن تنظيم األسرة بدأ بوسائل بدائية طبيعية، مث بتطور ه    
تنظيم األسرة ليس وليد اليوم، : فكأنه يقول . التقنية استخدمت وسائل منع احلمل  الصناعية و الكيميائية

كما أن هذا التعريف ركز على الوسائل دون االهتمام بالغايات من تنظيم . ذ أمد بعيدبل معروف من
  .األسرة

  

  عرف تنظيم األسرة بأنه  : )2(تعريف زيدان عبد الباقي  -2
أو قليل من األطفال طبقا لرغباا و تنظيم األسرة يف الواقع أحد احللول  جمهودات األسرة إلجناب كثري «

  .»بة ملشكلة اإلفراط السكاين احلامسة و املناس
  

ألن الكثرة تعين . د و التقليل من الكثرةه الدقة ألن تنظيم األسرة جاء للحهذا التعريف تنقص    
ال أن تنظيم األسرة هو املباعدة بني الوالدات للتقليل من اإلجناب فلو ق. الفوضى و التقليل يعين التنظيم

  .معينة لكان التعريف أفضل و أوضحاملفرط باتفاق الزوجني بوسائل مدروسة و 
  
  
  
  
  
اهليئة املصرية العامة  . » يونسكو « االجتماعية، الشعبة القومية للتربية و الثقافة و العلوم معجم العلوم: خنبة من األساتذة  املصريني و العرب ) 1

  .187.186ص .ص.1975.للكتاب 
  .188مرجع سابق ص : زيدان عبد الباقي ) 2
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  هما ع و اقتنا  هو أن يتخذ الزوجان باختيارمها]األسرة[ تنظيم النسل  « :)1(ر بن مشعل تعريف مس -3
بالوسائل اليت يرياا كفيلة بتباعد فترات احلمل، أو إيقافه مدة معينة من الزمن يتفقان عليها 

  .»بينهما 
  

 طرف أي أن تنظيم األسرة هو ما كان يف نطاق فردي بني الزوجني و ليس مفروضا من    
إىل غري أنه جيب اإلشارة . منع احلمل بقصد التحكم يف املواليد و املباعدة بينهماالسلطة باستخدام و سائل 

مشروعة أم ال ؟  ألنه إن كانت غري مشروعة خرجت عن صيغة تنظيم  األسرة وسائل تنظيم  ما إذا كانت
 .األسرة

 

م األسرة، و بناء على ما سبق يبدو أن تعريف مسر بن مشعل هو األقرب إىل واقع تنظي  
اتفاق الزوجني على إيقاف : ( مفهوم تنظيم األسرة حسب استخدامنا له يف هذا البحث بأنه فنحدد 

 أو باستخدام وسائل طبية ، باستخدام وسائل طبيعية كالعزل أو فترة األمان أو غريها. اإلجناب لفترة معينة 
بني املواليد لظروف صحية أو .  اإلجناب بقصد املباعدةبعدرة أو بعد الزواج مباش. أو بيولوجية أو كيميائية

بتأخري و أن تكون العملية مشروعة قانونا و شرعا، كما ميكن التنظيم أيضا . اقتصادية أو تعليمية أو عملية
  )الزواج

  

 اجو التشريعات فما يراه الصيين يف الزوخيتلف مفهومه باختالف اتمعات : مفهوم الزواج املبكر 
بينما ينظر )  سنة 23( ا كان قبل املبكر خالف ما يراه اليمين مثال، فالزواج املبكر عند الصيين هو م

هلذا جيب توضيح هذا . اليمين إىل مفهوم الزواج املبكر بأنه زواج األطفال أي الزواج قبل البلوغ
  .املقهوم

  

عىن احلقيقي للزواج املبكر من الناحية  امل«:  ، الزواج املبكر بقوله )2( يعرف حسام الدين عفانـة - 1
  »الطبية و العلمية هو الزواج قبل البلوغ 

  

بكري للزواج ال يعين أن يكون املتزوج طفال فالزواج تهذا التعريف ليس حقيقيا ألن ال    
  . فهو نادر و شاذ و الشاذ ال يقاس عليهاألطفالللبالغني  و إذا حدث زواج 

 
  .24/03/2008 .48فلسطنيو . و موانع احلمل . ألسرة تنظيم ا: مسر مب مشعل ) 1

www://www.pls48.net/women/index.asp ?tid=14&sid=42-20K 
  28/08/2003 .2000-24-15الزواج املبكر ، مؤمتر املرأة الفلسطينية : حسام الدين عفانة ) 2

www.naseh.net/art/article-652.shtm-40k 

http://www.pls48.net/women/index.asp
http://www.naseh.net/art/article-652.shtm-40k
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 18 سنة لألنثى، و أقل من 16ل من قواج املبكر وفقا للقانون هو أالز«  )1(  تعريف هشام خملوف- 2
 »سنة بالنسبة للذكر 

 

هذا التعريف اعتمد على عامل السن و إن كان كل زواج حتت العشرين يعترب مبكرا، غري   
سن الثانية عشر أو قبل ذلك، و انتظرت أربع أو مخس سنوات لتتزوج، فمن أنه إذا بلغت الفتاة مثال يف 

  .الناحية املنطقية و الواقعية ال يعترب هذا تبكريا يف الزواج 
  

و هلذا " . ألنه املتهم بإحداث االنفجار السكاين . إن الزواج املبكر أصبح مرفوضا حديثا "     
  . يف تعريفه فقيل بأنه زواج األطفال و قيل بأنه الزواج قبل البلوغحتيزكان هناك 

  

أو كل . كل زواج مت قبل العشرين سنة عموما : (  املبكر فهو أما تعريفنا اإلجرائي للزواج    
  ).زواج مت أثناء البلوغ أو بعده بقليل 

  
       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  18/05/2008.قطاع شؤون اهلجرة و املصريني باخلارج : هشام خملوف ) 1

www.emigration.gov.eg/allvews/dephay news.aspx?catiel=12&news id=70283-44 K 
  

http://www.emigration.gov.eg/allvews/dephay
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  :ة  ــدود الدراســح .4.2
   :  منه املكاين و البشري و الزماين إن جمال الدراسة متعدد األبعاد    

   :اال املكاين -1
   

 املؤسسات التعليمية و  والراقية و بعضباتنة الشعبيةبعض أحياء مدينة البحث مقصور على 
  :  و املستشفى وهي إلدارية و اجلامعةا

 مسكن ،  و  فيالت حي الرياض ، و احلي االداري حبي النصر ، و وسط مدينة باتنة ، وحي 500حي 
وكانت عينة االميني هي املستهدفة . بوعقال الثالث الشعيب ، ومعهد احلقوق ، و املستشفى اجلامعي

و عينة املستوى الثانوي هي املستهدفة باإلدارات . اجدا ا االحياء الشعبية ويف العمارات الم أكثر توب
والعمارات و عينة املستوى العايل هي املستهدفة باالحياء الراقية و باجلامعة واملستشفى اجلامعي و هذا 

مع بعض االستثناءات فيمكن . التوزيع مت بعد املالحظة امليدانية وحتديد أين يتواجد غالبا أفراد كل عينة  
ولكن راعينا أين تتركز غالبية . ذه العينات الثالث أن تتواجد مجيعا يف العمارات أو يف األحياء الشعبية هل

  .و قد مت االعتماد على عينة عشوائية غري منتظمة  . صداقيةامل  بعض  حىت تكون للدراسة.العينة لكل فئة 
  
   : اال البشري-2

سنة إىل أكثر من مخسني سنة )  15( أن تكون بني العينة املختارة متعددة األعمار فقصدنا    
 التعليم ، و ة للمتزوجات  و من خمتلف األعمار، و أن تكون طبقية تضم األميني و املتوسطيبالنسب

املستوى التعليمي العايل ، ألن الدراسة تتطلب املقارنة بني هذه الفئات  كما جيب أن حتتوي أيضا 
  .مستويات معيشية متباينة

  
3-ال الزمينا :   

حيث مت توزيع و حتكيم اإلستمارة .إن الدراسة بدأت يف األسبوع األول و الثاين يف شهر ماي      
انات و تفسريها، إىل ، مث تواصلت العملية إىل العشرين منه ، مث بعد ذلك كانت العملية تتعلق بتحليل البي

   )م2008 (عام يف نه أي إىل العشرين م.جوان أخذت جزء من شهرمث اية الشهر 
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  :  عينــة البحــث  .5.2
ال و ملا كان تأثري التعليم " دور التعليم العايل يف تنظيم األسرة اجلزائرية : " ملا كان حبثنا هو     

ميكن معرفته إال بقياسه إىل غريه لذلك اخترنا عينة طبقية من مستويات خمتلفة و بطريقة عشوائية  من 
  . االبتدائي، و من املستوى الثانوي و من مستوى التعليم العايلني و املستوىياألم

مبحوث نصفهم من الذكور املتزوجني و النصف اآلخر  ) 200(و قد مت يف البداية اختيار     
مارة تبني لنا أن من يهمه أمر تنظيم األسرة و ميارسه هو النساء و بعد حتكيم االست. ناث املتزوجات من اإل
امرأة قسمت إىل ثالث مستويات ) 100(ة الذكور و أبقينا على عينة اإلناث و كانت  عينأسقطنالذلك 

من مستوى التعليم ) 34(من مستوى التعليم الثانوي و ) 33(، و )ابتدائي + أمي ( من مستوى ) 33(
مل تعليمها و أسقطنا مستوى التعليم اإلعدادي لقربه من التعليم االبتدائي و الثانوي، و ألن املرأة تك.العايل

  .سنة عادة فإذا تزوجت يف هذه السن كانت كاألمية ، و ال يظهر أثر التعليم)15(اإلعدادي  يف 
فكانت .  استمارات ألا غري صاحلة و غري مكتملة 10مث بعد فحص االستمارات اسقطنا     
ي، الثانوي، ماأل: ( حسب املستويات السابقة الذكر ) 30(،)30(،)30(امرأة قسمت إىل ) 90(العينة 
       ، و أحياء راقية)موظفون و إداريون (و العينة تشمل أفراد من أحياء شعبية و أحياء وظيفية ). العايل 

      ماكثات بالبيت و عامالت و إداريات و أستاذات يف التعليم الثانوي ( كما أن العينة تضم . و فيالت 
 املستوى (: ، و عينة ) من أحياء شعبية ابتدائي + ي مستوى أم: ( عينة فكان معظم أفراد ) يل و العا

  ). املستوى العايل من أحياء راقية و من فيالت : ( و عينة ) الثانوي من أحياء أغلبهم موظفون 
  

  : ث  ـدم يف البحـاملنهج املستخ. 6.2
 )Durkheim-دور كامي ( ملا كانت الظواهر االجتماعية  توصف و ال تقاس ، و رغم أن     

، و نشاطره الرأي يف ذلك و لكن الدراسة تبقى إحصائية ال يقول أنه ميكن دراستها إحصائيا و كميا  
  .حتليلية كيميائية ، فمن الصعب حتويل الكيفيات إىل مقادير 

  

فهذا املنهج يسعى إىل . و ما وجدناه يالئم موضوع حبثنا هو املنهج الوصفي التحليلي     
ف عن العالقات املوجودة بني الظواهر و اليت ميكن عن طريقها التنبؤ تصوير الواقع املدروس و يكش

 :يقوم على  )Van Dalin ()1 –فان دالني (بالظواهر، و إذا كان هذا املنهج كما قال 
  
  
  107 م ص 1979/ـ ه1399.الرياض اململكة العربية السعودية. دار املريخ للنشر.و كتابتها .. مناهج البحوث : حممد يوسف مصطفى القاضي ) 1
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  فحص املوقف أو املشكلة بعناية -1
 حتديد املشكلة و الفرضيات -2
 اختيار العينة من املفحوصني -3
 تنظيم طرق مجع املعطيات و املعلومات -4
 .اختيار وسائل و أدوات مجع البيانات املناسبة اليت تعطي مصداقية للنتائج -5
 وضوعية القيام مبالحظة دقيقة و منظمة و وصف نتائجها بدقة و م -6
 .حتليل النتائج و تقدميها بلغة واضحة و مفهومة -7

  فإن حبثنا يتفق مع مضمون هذا املنهج و هدفه 
      

  و ذلك "دور التعليم العايل يف تنظيم األسرة اجلزائرية"يتعلق بدراسة و ملا كان حبثنا     
وضوع مث افترضنا فرضية يتطلب وصفا للظاهرة و حتديد عناصرها و العوامل املتداخلة معها ، فحددنا امل

أمي ، ثانوي، جامعي           :  و مت وضع عينة من مستويات ثالث فرعيةرئيسية إنشقت عنها ست فرضيات 
و قد سبق ذلك مالحظات ميدانية للمواقع ) مقابلة –استمارة (  و مت حتديد طرق مجع البيانات )عليم عالت

  .تعليق عليها و تفسريها مث قمنا بتقدمي ما توصلنا إليه للنفع العاممث قمنا بتحليل النتائج و ال. املراد دراستها
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  : نــوع الدراســـة   .7.2
أما نوع فهي دراسة ميدانية ألحياء شعبية و مؤسسات تعليمية و إدارية و جامعية مبدينة باتنة     

  مليدان الواقعي االجتماعي تتعلق بتنظيم األسرة يف االغرض منها احلصول على معلومات حقلية
  

يف هذا اال  يف تنظيم األسرة و املعلومات قليلة العايل تتعلق بدور التعليم الدراسةكانت ملا     
املعلومات املتوفرة عن ألن .  االستطالعيةةو الدراسات السابقة نادرة لذلك كانت أشبه بنوع من الدراس

هو تكوين الدراسات السابقة ي باملطلوب و كل ما أعانتنا به هذا اال قليلة  و ما توفر منها مل يكن يف
ا تعرفنا عليه من خالل نا ما هو يف الواقع االستطالعي مبعما يف الواقع فدجم ما فرضية مبدئية ختتلف نوعا
  . يف بطون الكتبتو النتافا استعراضنا لبعض الدراسات

  

  : األدوات املستخدمة يف البحث   حتديد .8.2
 ينة اليت درسناها ليست متجانسة ألا تدرس مستويات خمتلفة ، فهناك مستوى األميني إن الع    

فقد استخدمنا . هلذا يتطلب أن ختتلف األداة نوعا ما. و مستوى التعليم الثانوي و مستوى التعليم العايل
  .األدوات اآلتية يف مجع البيانات

 و اليت غما سيتم منها مجع املعلومات املتعلقة باألسرةو قد انتقل الباحث إىل األماكن اليت: املالحظة  -1
ضمت أحياء عديدة من مساكن شعبية و عمارات و فيالت و مؤسسات تعليمية ألجل ما إذا كانت تالئم 

  .الدراسة و هلا مصداقية يف البحث
  
   إليهن أسئلة و استخدمت هذه مع فئة األميات و املستوى االبتدائي، حبيث وجهت : املقابلة باملشاركة -2

  . أيام 05                          يف استمارة معدة لذلك مسبقا و استغرقت العملية حوايل 
  
        وزعت استمارة حتمل بيانات شخصية و بيانات متعلقة باحلالة االجتماعية و االقتصادية  : اإلستبيان -3

 سؤاال الغرض منها استخراج آراء 33و أخرى متعلقة بتنظيم األسرة، و قد ضمت االستمارة 
، قد مت املبحوثني عن تنظيم األسرة، و كانت االستمارة املوزعة على فئة املستوى الثانوي و اجلامعي 

  .ت العملية أسبوعنينضمتتوجيه املبحوثني إىل كيفية ملئها و تقدمي البيانات و 
      

لبيانات إىل مقادير و كميات تبني كما استخدم الباحث اجلداول االحصائية لتسهيل حتويل ا    
  .نتائجها املعلومات املصرح ا بدقة لينتفع ا الدارسون و الباحثون و كل من له اهتمام و رغبة يف ذلك
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 دراسة  بتكييفها و الطريقة تعين أن تتم )جلون ستيوارت ( التغري النسيب طريقة  كما مت استخدام -4
ملعرفة سبب الظاهرة و إن كانت هذه الطريقة .  يتم املقارنة بينهاالظاهرة ملستويات خمتلفة صعودا مث

تستخدم لدراسة الظواهر الطبيعية فقد حاولنا إدخاهلا يف الظاهرة االجتماعية لذلك درسنا ثالث 
 مستوى – املستوى الثانوي -)ابتدائي + أمي ( مستوى مستويات من احملتمل أم ينظمون األسرة 

  .التعليم العايل
  
  :خلـالصــة  ا

  ال يتم البحث وال  يتحقق هدفه بغري منهجية واضحة حتدد معامله وكان لزاما أن نبني 
  :منهجية حبثنا 

  هل يؤثر التعليم يف خفض اإلجناب ؟  و بأي كيفية يؤثر ؟: فالتساؤل الرئيسي 
  : أما أما الفرضية الرئيسية للبحث فهي 

  صوبتهم وإجنام كلما اتفع املستوى التعليمي لألفراد قلت خ
وهناك مفاهيم تتكرر يف هذا البحث خيتلف الناس حول معانيها مت حتديدها إجرائيا  واقتصر البحث 

مفهوم التعليم العايل ،ومفهوم األسرة ، ومفهوم تنظيم األسرة ، ومفهوم الزواج : على أربعة مفاهيم وهي 
  .املبكر 

  :  و حدود وجماالت البحث هي 
بلد البحث  اجلزائر و الدراسة امليدانية جرت يف بعض أحياء مدينة باتنة وبعض  :  اال املكاين-

  . املؤسسات التعليمية ا 
من أميات و متوسطات )  سنة فأكثر 50 – 15( يتعلق بالنساء املتزوجات بني عمر :  اال البشري -

  . التعليم و التعليم العايل 
  .2008 جوان عام 20 امتدت من شهر ماي إىل الدراسة امليدانية:  اال الزمين -

 مبحوث مث استقرت يف النهاية لظروف 200فقد مت تعديلها حيث كانت : أما عينة البحث 
  . مبحوثة 30 مبحوثة من أميات ومتوسطات التعليم  و جامعيات و عينة كل منهن 90موضوعية على 

عيمه بطريقة التغري النسىب من أجل املقارنة املنهج التحليلي الوصفي مع تط:  و املنهج املستخدم هو 
  .بني املستويات املختلفة 

  .املالحظة ـ املقابلة ـ االستبيان: و أدوات مجع البيانات هي 
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أي النظريات : إذا كانت منهجية البحث قد مت حتديدها  فإنه البد من حتديد اخللفية النظرية للبحث 

ينها وبينه ليعرف موقع البحث منها و هي بعض نظريات السكان و اليت تعترب انطالقا للبحث و املقاربة ب
 .    اليت أعانتها يف صياغة التساؤالت والفروض وأدرجناها يف الفصل الثالث لدواع منهجية و منطقية  
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   نظرية أكسندر كارسوندرز-3-10    
  سترو نظرية جوسيه دوكا-3-11    
   نظرية كنجزيل ديفز-3-12    

  ة ـخالصالـ. 13.3                
  
  
    
  
  

   نظريـــات السكـــان- أ
  : متهيـــد 

م األسرة ، و ال املشكلة السكانية و ال معرفة يال ميكن فهم حقيقة   حتديد النسل و ال تنظ
و يف  على نظريات السكان يف عصرنا و ال االقتناع بالنتائج و تقبل احللول ، ما مل  يتم اإلطالعاأسبا 
، فكل نظرية الحقة هي رد فعل على السابقة ، كما أا يف نفس الوقت و ضعا جديدا للسكان و حال غريه

  .ملشاكله
  

على العرض الذي يصنفها إىل           مؤثرين له  التسلسل التارخيي وفقهلذا فضلنا عرض النظريات 
    :  انتهاءا بالقرن العشرين و من أهم تلك النظريات ما يلي و) م. ق4( بدءا بالقرن .مذاهب 

  

  ) :م. قpLATon) : 427-347 – أفالطون نظرية -3-1
كيفية تنظيم الدولة و حجمها ، فهي طبقية ) القوانني  (  و،)اجلمهورية(عرض يف كتابه     

سما و هي طبقة اجلند ،              ة و أقوى جالثانية و هي أقل معرففطبقة احلكام يف القمة ميثلها الفالسفة ، و الطبقة 
  . و غريهم و الطبقة الثالثة ، و هي متثل عامة الناس من حرفيني من زراع و جتار

  

  .و يرى أنه جيب التحكم يف عدد السكان بالزيادة أو النقصان  وفقا للظروف     
  

تضمن ية دون أن نسم) 4050(فعلى احلكام أن حيددوا عدد السكان عند حد أمثل و هو     
عدد العبيد ، أما إذا زاد السكان عن هذا احلد فيجب حتديد النسل ، و منع اإلجناب ، كما متنع اهلجرة من 
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خارج الدولة ، أما إذا اخنفض عدد السكان عن احلد األمثل فيشجع النسل باملكافأة لألسر املنجبة ، و يباح 
   .) 1(التجنس لألجانب 

  

 سنة ، 20نسل تأخري الزواج بالتعليم فالتعليم إلزامي للجنسني إىل غاية و من وسائل حتديد ال    
   .) 3( سنة 40-20و ميكن للمرأة أن تنجب بني  .) 2( للمتفوقني 35 ستمر حىت سنو ي
  

  

 48.47ص .ص.1984بريوت . دار النهضة العربية للطباعة و النشر .علم اجتماع السكان : علي عبد الرزاق حليب ) 1
  ص .ص.1976.بريوت.دار النهضة العربية للطباعة و النشر .من طاليس إىل أفالطون.1ج .تاريخ الفكر  الفلسفي ، الفلسفة اليونانية :  حممد أبو ريان علي) 2

                                83.82   
  82ص ].اهلامش [ نفس املرجع ) 3
  

   :) 1(القكما أباح اإلجهاض ، حيث 
و النسل الذي  يولد ... د سن الثالثني فقط، و دون سن اخلامسة و األربعني    ينجب الرجال بع«

بغري تصريح أو إذن يف التناسل، أو مصاب بعاهة ، أو مشوه اخللقة ، يكشف عليه و يترك ليموت، و قبل 
كون حرا شريطة ، إسقاط اجلنني و إجهاضه ، لتناسل يباح االتصال اجلسدي ، و يو بعد السن املخصصة ل

حنن مننح هذا اإلذن مقرونا بأوامر شديدة على النساء و الرجال بأن يبذلوا كل جهودهم و قوم يف أن ال 
نني ضوء الشمس يف مثل هذه احلالة و أن يفهموا أن هذا التناسل ال نقره و أن ينظموا أمورهم وفقا جيرى 

   »لذلك ، إن تزاوج األقارب حمظور ألنه يضعف النسل 
  

بسن اخلصوبة دراية ري على ما يبدو بعوامل زيادة و نقصان السكان ، كما أن له أفالطون خب إن
مما .  سن الزواج بالتعليم ومنع اإلجناب بعد األربعنيريهلذا اقترح تأخ . 48-15عند املرأة و الذي ميتد بني 

وهو . وبة املرأة فترة خص)3/1( من فترة إجناب املرأة أي ما يساوي تقريبا ) 8+5(، ) سنة13(يعين إسقاط 
   عنده .حل كاف خلفض السكان

  

إن أسباب الزيادة السكانية أو خفضها و اليت اقترحها أفالطون هي اليت مازالت حبوث علماء 
  .السكان تدور حوهلا

  

مكن الدولة من أن حتمي  ، ليس أمثال ألنه ال ي نسمة )5040(إن احلد األمثل للدولة و املقدر بـ 
من طرف اإلسكندر األكرب ،  .  للدويالت اليونانيةو هو ما وقع بالفعل من غزو . رجيانفسها من الغزو اخل

  .و من طرف الرومان فأصبحت أثرا بعد عني
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  49ص .1982.بیروت. مكتبة  المعارف. فتح اهللا محمد المشعشع.ت.قصة الفلسفة، من أفالطون إلى جون دیوي: ول دیورانت ) 1
  
  
    ) :A.Smith) : 1723-1790 – ثآدم مسي نظرية -3-2

 » قانون العرض و الطلب «حاول هذا العامل االقتصادي تطبيق قانونه يف االقتصاد و هو     
  : على السكان 

 افترض مسيث أنه إذا كان هناك زيادة يف عدد السكان و ندرة يف فرص العمل ، فإن سوء األحوال املادية «
ول دون إقبال األفراد على الزواج مما يترتب عليه قلة اإلجناب إىل أن  ذلك ، سيحنو االقتصادية املترتبة ع

و كذلك إذا زادت فرص العمل و كان هناك اخنفاض . تتهيأ الظروف و يعود التوازن االجتماعي مرة ثانية
يف كثافة  السكان، فإن األجور ترتفع و تتحسن األحوال املادية فيقدم األفراد على الزواج و يزيد معدل 

  ) 1( »إلجناب إىل أن تعود حالة السكان إىل مرحلة التوازن ا

  

إن نظرية مسيث تبدوا منطقية، غري أا تنقصها الواقعية، فاإلقبال على الزواج و اإلجناب قد     
  .يكون عند الفقراء أكثر منه عند األغنياء و امليسورين 

  

تصادية و دينية و نفسية          إن اإلجناب و الزواج خيضع لعوامل متداخلة و متنوعة من اق    
و اجتماعية و بيولوجية ال يصلح تفسريه بالعامل االقتصادي فحسب فهو ليس عملية آلية و ال هي طبيعية 

  .ختضع لقانون ثابت
  

إن للعامل االقتصادي دورا يف الزيادة السكانية و يف اإلقبال على الزواج و اإلجناب و هذا ما     
       اليت تعقب احلروب فتتحسن فيها األوضاع  االقتصادية ألا فترة إعادة البناء،  من خالل الفتراتتبين

 يف السويد قلت عدد 1760 -1757، فقد وجد الفترة ما بني )وبرت مالثوس ر( و هذا ما تبني لـ 
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خريين عندما الزجيات يف العامني األولني لقلة احملاصيل الزراعية، بينما ارتفعت عدد الزجيات يف العامني األ
  ) 2(ارتفعت احملاصيل الزراعية 

  

 ارتفاع  نسبة العنوسة ات يف كثري من الدول العربية هو إحصائيدراسات وحديثا تبينه ما و    
 .عند الفتيات و العزوبة عند الرجال بسبب البطالة و الفقر

  
  
  
  
  71.70ص، ص . مرجع سابق بيلحعلى عبد الرزاق ) 1
. مراجعة  و تقدیم، عبد الم نعم ال شافعي، مكتب ة األنجل و م صریة     .راويبة، راشدي الممشكالت السكان، ترج: س ید ت لودافی: رین تومسون   او) 2

  .43ص .1969: نیویورك -مع مؤسسة فرانكلین للطباعة و النشر بالقاھرة. القاھرة
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   ) :T.R.Malthus) : 1766-1834 –  توماس روبرت مالثوسنظرية -3-3
 

وبرت مالثوس أهم من أرسى قواعد الدراسة العلمية للسكان و قد مكنه يعترب القس ر  
 1798ابه األول عام ، و قد نشر كتختصصه كمؤرخ و اقتصادي ، و رحالته امليدانية إىل كثري من الدول 

و هو رد فعل على ما نشره ) املقال األول عن مبدأ السكان ( مل امسه حتت عنوان من غري أن حي
  :  م 1793اإلجنليزي عام ) جودوين ( فرنسي و ال) كوندرسيه (
  

مراحل ) 10(أن البشرية قد مرت بـ: يرى  )Marquis de condorcé (و كوندرسيه    
 ، و من هذه املرحلة سيحل عصر ذهيب على البشرية فتزول 1789آخرها ابتدأ من الثورة الفرنسية عام 

و فرض التعليم للجميع و يفيض اإلنتاج و يكثر العداوات بني الشعوب و تتحقق املساواة بني اجلنسني 
  .الغذاء و ختتفي األمراض و تطول احلياة إىل أمد ال يتصور

  

أنه قد أقبل عصر جديد على البشر فيتحرر الناس و تسود : يرى ) Godwinجودوين ( و     
اكم و السلطة العدالة و ختتفي احلروب و تزول اجلرائم و تتالشى األمراض و األحزان و يستغىن عن احمل
    .)1(لتحقيق و نشر العدل و يسعى الناس إىل خري اجلميع،  و ستصل البشرية إىل مرحلة الكمال 

  

فريى أن هذا تفاؤل مفرط و مغالطة، فليس هناك دليل و اقعي  يثبت ذلك، ) مالثوس ( أما     
ة، و قد عرض نظريته حول  يوضع حل للمشكلة السكانيالبشرية هو البؤس و الشرور، إذا ملبل ما ينتظر 

  السكان تأكيدا لرأيه
  

   : أسس نظرية مالثوس عن السكان
  

  : ميكن إجياز نظريته يف النقاط اآلتية     
: و الغذاء يزيد مبتوالية حسابية ...... ،8،4،2،1:البشر يتزايدون مبتوالية هندسية أي بالتضاعف : أوال 

يبا، و إذا مل يقف مانع  أمام تضاعف  سنة تقر25و سيتضاعف السكان كل ....  4،3،2،1
 سنة، بينما ال يتضاعف الغذاء سوى          150 مرة يف مدة 64السكان و تزايدهم سيتضاعفون 

   )2( مرات 7
  
  
  
  34.33 ص ص 1981دراسات في علم السكان، دار النھضة العربیة للطباعة و النشر، بیروت : حسن الساعاتي، عبد الحمید لطفي) 1
  29.28مرجع سابق ص ص . دافید ت لویس: ین س تومسون راو) 2
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  : زيادة النسل تتحكم فيه نوعان من املوانع مها : ثانيا 
و هي قهرية تعمل على تقصري عمر اإلنسان و تعجل بوفاته ، كاملهن غري  :  املوانع اإلجيابية-أ

و تلوثها و سوء الصحية و العمل الشاق و أجواء الفصول و الفقر املدقع و ازدحام املدن 
   .)1(تربية و تغذية األطفال، و مجيع األمراض و األوبئة و ااعات 

  

و يتحكم فيها اإلنسان و متنع زيادة السكان و منها تأخر :  املوانع الواقية أو التحفظية-ب
بالكبح ) مالثوس (الزواج، و االمتناع عن املمارسة اجلنسية للمتزوجني، و يسميها 

  . اليت قللت من الزيادة السكانية يف أوربا احلديثة حسب اعتقادهاألخالقي، و هي
سواء أكان بتأخري الزواج و التعفف أو االمتناع : خل باملوانع الواقية من أجل حتديد النسل جيب التد : ثالثا

  :عن املمارسة اجلنسية للمتزوجني و هذا من أجل  مستقبل أفضل لإلنسان 
  

 إىل أطفاله بعض ما ملك هو نفسه من مزايا التعليم و ]رب األسرة [ قلين ألن يكون عاجزا من أمر «
    ) 2(.»ميكن إذا كانت له أسرة كبرية أن ينقذ أفرادها من األمسال و الفقر الدينء ... التحسني؟ 

  

تأجيل الرابطة  الزوجية بسبب اعتبارات حتفظية و دون اإلشارة إىل العواقب، فقد يعتـرب   ... «: و اضاف  
  )3( »ا الضوء أقوى  املوانع اليت بط بعدد السكان بأوربا احلديثة إىل مستوى وسائل العيش هذ

ما يالحظ على مالثوس أنه مل يشر إىل موانع احلمل بالرغم أا كثرية و معروفة عند كثري من         
بريطانيا يف عهده، الشعوب اليت تناوهلا بالدراسة ، و قد كانت حركة حتديد النسل تدعوا إىل استخدامها يف     

هتمام ا أو تشجيعها لكوا تتعارض مع مسيحيته لكونه قسا، فاملسيحية ترفض حتديد             االلقد يعود سبب ا   
   .النسل
  .التعليم يساعد على خفض عدد أفراد األسرة : رابعـا

إبقـاء   توسيع نطاق التعليم القومي باعتباره السبيل الوحيد الذي جيعل مجهور الناس يدركون ضـرورة                «
  ) 4(  »حجم أسرهم يف نطاق احلد الذي ميكنهم من أن  يعولوها 

  

ب وفقـا   جبالتعليم هو رفع الوعي و التبصر لوضعية اإلنسان احلاضرة و املستقبلية فين           ) مالثوس(إن ما يراه    
 مدركت أمهية التعليم يف خفض السكان و هو أن التعلي         لوضعيته، و هناك عامل آخر إذا أضيف إىل األول أُ         

  .بطول مدته يؤخر الزواج عند اجلنسني و يقلل اإلجناب
  

  

  39المرجع السابق ص ) 1
  40المرجع السابق ص ) 2
   41المرجع السابق ص ) 3
  51المرجع السابق ص ) 4
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يعارض مـالثوس اإلحـسان إىل      : أال تقدم مساعدة للفقراء حىت ال ينجبوا أكثر و لئال يتواكلوا             : خامسا
 إذا علموا أن هناك من يـساعدهم        ،ألن تقدمي العون يدفعهم إىل زيادة اإلجناب      .الفقراء و معونتهم  

إن أسلوب حتسني   « : و هلذا قال    . إلجناب املفرط ل تبصرهم و ال يتخذون احليطة و احلذر         ماليا قلَّ 
أي أنه  . )2(»حالة الفقراء حتسينا جوهريا و دائما يتضمن أن نوضح هلم طبيعة موقفهم من احلقيقة               

و عرضوا أوالدهم لألمراض    و        .د جيب أن يعتمدوا على أنفسهم و كلما أجنبوا ازدادوا فقرا          يقص
الوفاة و الفقر املدقع و األمية، و زيادة السكان تزيد من الفقراء، و كلما زاد الفقراء زادت املعونة و                

  .فال تزول املشكلة ، و هذا معارض للغاية اليت يسعى إليها مالثوس ... هكذا 
  

   : قييم نظرية مالثوست
هلذا كانت الطبعة األوىل من مؤلفه      . أثارت نظريته رد فعل عنيف، و قد كان يعرف ذلك و تنبأ به              

  .ال حتمل امسه
  

) مـالثوس ( به بالطالب الذين يقومون بالسرقات األدبية فأفكار        و امه بأنه أش   ) ماركس  (انتقده    
و يبدوا أن مالثوس يقوض ما تدعو إليـه         . قس يف كنيسة  كما وصفه بأن أفكاره أفكار      . أخذها عن غريه  

  .لذلك هوجم، فالشيوعية ترى أن سبب الفقر ليس تزايد السكان ، بل استغالل الرأمساليني . الشيوعية 
  

كما أن الشيوعية ترغب يف أن يستمر الفقر ألن هذا سيدفع بالفقراء إىل القيام بالثورة الدموية على                   
أما إذا قل عدد السكان و حتسنت أوضاعهم    . تمع الشيوعي،  و هو هدف الشيوعية      األغنياء و يؤسسون ا   

   .)3( يهدم غاية الشيوعيني - مالثوس -االقتصادية و هو ما يراه  
  
  
  
  
  
  
  

  

  51المرجع السابق ص ) 1
  51مرجع سابق ص ) 2
  .116ص .مرجع سابق: زیدان عبد البافي ) 3
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تقين هدم متواليتيه اهلندسية و احلسابية ألن اسـتغالل األراضـي      اعتقد خصوم مالثوس أن التطور ال       
  .تضاعف كما تضاعف إنتاجها يف فترة زمنية قصرية، و بالتايل نظريته ليس هلا أساس

من اإلنصاف أن نقول أن مالثوس كان موضوعيا فقد بىن آراءه على اسـتقراءات اسـتمدها مـن         
  .ت يف كثري من الدول ات و رحالت ميدانية استمرت مخس سنوائيإحصا

  

فالسكان نظريا و عمليا    . ا الضبط يف الشكل فهما صادقتني يف املضمون       مإذا كانت متواليتيه ينقصه     
  و مهما توافر الغذاء لقرون  فلن يصمد لقرون أخرى أمام تزايد السكان. يتزايدون بسرعة أكرب من الغذاء

  
  
  

و حىت إن جنح حتديـد النـسل        .ضع لقانون تناقص الغلة     ألن مساحة الكرة األرضية حمدودة و خت                
          لظرف زماين و مكاين فمن يضمن أن األجيال القادمـة  متارسـه، فـإن مل تـصدق نظريتـه عـاجال                     

  .فستصدق آجال
  

كما أصاب حينما بني أن للموانع الواقية أثرا يف خفض تزايد السكان سواء أكان بتأخري الزواج، أو                
  .ائل منع احلمل، طبيعية كانت أم صناعيةباستخدام وس

  

و رأيه يف منع مساعدة الفقراء  عرضه مبوضوعية خالية من العواطف و هو ما اسـتغله خـصومه                     
فوصفوه بعدمي الرمحة و هو رجل دين ، و مل يرد من موقفه سوى معاجلة مشكلة الفقـر ، و أن يكـون                       

  .م، فيسامهوا يف تقليل اإلجنابالفقراء طرفا يف العالج ال عالة و عبئا على غريه
  

كما أراد حلوال عملية ال أن يطمـئن النـاس               . إن نزعته إنسانية أراد حال ملشكلة الفقر عند البشر          
و تشاؤمه الذي وصف به من طرف خصومه ليس تثبيطا  للعزائم بل استنهاض              . و يبث فيهم األمل الزائف    

  .إن خلق لعصره فهو جدير باملستقبلو نظرته إىل أفق بعيد عن عصره، و  . ممهلل
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    ) :M.T.sadlery) 1780-1835 –مايكل توماس سادلر نظرية -3-4
كان اقتصاديا و مصلحا اجتماعيا اجنليزيا معاصرا و معارضا ملالثوس جاء بقانون طبيعي آخر      

د السكان سيقل كلما مبستقبل البشرية و توقع أن عد و كان متفائال. عارض به قانون مالثوس للسكان 
  .تطور اإلنسان، و يصل إىل مرحلة الكمال و يسعد معظم أفراد البشرية 

  

   : أسس نظرية سادلر
تكاثر السكان عملية بيولوجية خيضع لقانون ذايت ينظم نفسه بنفسه بيولوجيا أي إذا بلغ قطر   : أوال

البيولوجية يف اإلنسان حلمايته من من األقطار درجة من التضخم و االكتظاظ السكاين تدخلت العوامل 
   .)1( اإلجناب و اإلنسال لل من قدرته البيولوجية و قوته علىتلك الزيادة املفرطة فتق

  

يرى أن العالقة بني خصوبة السكان أي قدرم على اإلجناب و عددهم عالقة عكسية، أي  : ثانيا
   .)2(بة و إذا قل السكان زادت اخلصو. إذا زاد السكان قلت اخلصوبة 

  

 كالبؤس و الفقر            - اليت قال ا مالثوس - ةال تتأثر الزيادة السكانية باملوانع اإلجيابي : ثالثا
و لكن تتأثر بالرخاء و التقدم و التطور احلضاري و السعادة ... و ااعات ، و األمراض، احلروب 
  .اإلنسانية اليت تقلل من عدد السكان 

  

لة اليت تتحقق فيها كل حإلجناب عندما  يصل اإلنسان إىل مرحلة الكمال ، أي املريتوقف ا : رابعا
  : )3(قال توماس سادلر . رغباته و تشبع حاجاته و يتوفر أكرب قدر من السعادة ألكرب عدد من الناس 

يا مع أن توالد البشر، إذا تساوت مجيع األشياء األخرى ، يتناسب تناسبا عكس: و الذي استخلصناه .. « 
أن هذا ) نظرية مالثوس ( تركزهم  و مما يتعارض تعارضا مباشرا مع النظرية اليت هي موضع االعتقاد اآلن 

  .» التغري يف هذا التوالد ال يتحقق بسبب التعاسة و البؤس، و لكنه يتحقق بفعل سعادة النوع و رخائه 
  

م ما يشجع على قدرة اإلجناب يف صفوف و إذ نستبعد بطبيعة احلال حاالت الضائقة القصوى ، فإن أعظ« 
و لكن إذ يسري .البشر هو حالة العمل و احلرمان، تلك احلالة يتضمنها العدد القليل املشتت من السكان

  . النوع البشري حنو حاالت الوجود الزراعي،ويرتفع يف النهاية إىل أعلى مراتب املدنية،يصبح العمل مقسما 
   

  

  
  .57،56ص ص .مرجع سابق: لحمید لطفي حسن الساعاتي ، عبد ا) 1
  .57ص .نفس المرجع ) 2
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و بالتايل يتناقص يف مدته و حدته و يتحرر الكثريون من ضروب عنائه حبيث يكرس الناس أنفسهم ألعمال 
ائل العيش باطراد و يزداد انتشار الدعة        يف حني تزداد وس. أخرى عقلية أكثر، أو يستغنون عنه كلية 

و يف كل خطوة يتقلص مبدأ الزيادة، و كما أؤكد سوف يتوقف عند النقطة بالذات حيث سبق . و الترف
    .)1 (  »أن حقق أعظم قدر ممكن من السعادة ألكرب عدد ممكن من البشر  

  

   : تقييم نظرية سادلر
أفكار تستحق التقدير و قد حتقق بعضها بعده، غري أنه على الرغم مبا جاء به سادلر من     

  : يؤاخذ عليه مبا يلي 
  

مل يثبت أن قدرة اإلنسان البيولوجية على اإلجناب تقل كلما تطور اإلنسان و تعددت     
هو أن وسائل منع احلمل يزيد اإلنسان من استخدامها ، جماالت العمل و التخصص ، و لكن الذي وقع 

  .مع، و ذلك لعوامل اقتصادية و اجتماعية و مجاليةكلما تطور ات
  

قلت الزيادة السكانية يف الدول اليت زادت فيها الرفاهية و لكن ألسباب                              
  .طوعية ال ألسباب بيولوجية

  

إن العالقة العكسية بني اخلصوبة و السكان مل تتأكد حىت و إن استخدمنا اخلصوبة مبعىن     
تعاين من الزيادة املفرطة و مل تتجه إىل االخنفاض السكاين آليا أو طوعيا كما دول ادة السكانية ، فهناك الزي

  .و هناك دول تعاين من التخلخل السكاين ككندا أو روسيا و مع ذلك يزداد فيها اخنفاض السكان. يف اهلند
  

ؤدي الفقر                   ما ثبت أن الغىن ليس هو الذي يشجع  على خفض السكان ، بل قد ي    
  .أيضا إىل اخنفاض السكان

  

 الزراعة مث الصناعة مث الرفاهية          اإلنسان كان بانتقاله من الصيد إىللقد زعم سادلر أن     
مرحلة يقل  فيها السكان ، رمبا أن العكس هو الصواب، غري أنه أصاب جزءا من احلقيقة كل و الكمال يف 

  .قد اجتهت  الدول الصناعية إىل خفض  عدد سكااف يف القرن العشرين
  
  
  
   .59ص .املرجع السابق ) 1( 
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قد يكون للعامل الفكري و العمل الفكري و ازدياد العمل و التخصص فيه و تنوع فروعه     
كما أن كثافة ) . رسسبن(دور يف اخنفاض اإلجناب ، ألن العمل الفكري يقلل من الرغبة اجلنسية كما قال 

د أرباب األسر يوميا بأماكن العمل مما دفعهم إىل تقليل اماته و استهالكه لوقت اإلنسان عنالعمل و التز
  .اإلجناب و السيما للمرأة العاملة 

  

  ) :  م Thomas doubleday) : 1790-1870توماس  دبلداي  نظرية -3-5
 إىل القانون الطبيعي اعتقد هذا االقتصادي و الفيلسوف االجتماعي الربيطاين أنه اهتدى    

،    )القانون احلقيقي للسكان ( م  1837الذي خيضع له منو السكان ، هلذا  كان عنوان كتابة املنشور عام 
  .و فيه عرض نظريته يف السكان

  

   : لسكانأسس نظريته ل
   إذا قل الغذاء  أي أنه يقصد . )1(اعتقد أن العالقة اليت تربط بني منو السكان و الغذاء عالقة عكسية : أوال 

  .و إذا زاد الغذاء قل السكان ، و هذه العالقة تنظيمها طبيعي  ال دخل لإلنسان فيهاالسكان         زاد 
تتدخل الطبيعة حلماية النبات و احليوان عند تعرضهما خلطر االنقراض بزيادة تواهلا و خصوبتها            :  ثانيا

  .ى اإلنسان أيضا         و هذا قانون عام ينطبق عل
   . )2(        و حيدث ذلك عند نقصان التغذية ، أما وفرة التغذية فال تشجع على اخلصوبة 

  اخلصوبة و الزيادة يف السكان ليست سواء يف كل الطبقات اإلجتماعية و إمنا وفق ما يتوفر من غذاء   : ثالثا
  : )3(اي          لكل طبقة و ما يهددها من األخطار هلذا يقول دبلد

 يف كل اتمعات زيادة مستمرة يف صفوف ذلك الفريق منها الذي ال «
حيصل إال على قدر من الغذاء ، أي يف صفوف الفريق األشد فقرا، أما يف 

صفوف الذين يعيشون يف حالة رخاء و يتمتعون بقدر طيب من الغذاء        
يشغلون املركز الوسط                     و الكماليات  فإننا نلقى نقصا مستمرا  ، و بني الذين 
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بني هاتني احلالتني املتضادتني ، أي بني الذين حيصلون على الغذاء  الطيب 
فوف هذه نقول أن يف ص... بدرجة ميكن احتماهلا و الذين ال يرهقهم العمل 

الفئة جند عددا ثابتا ، و هذا يستتبع  أن الزيادة أو النقص يف جمموع السكان 
 ذه احلاالت الثالث يف كلـيتوقفان على التناسب العددي بني ه الكلي
   .»جمتمع 

  

أي  ما يراه دبلداي يؤدي إىل الزيادة السكانية هو شح الغذاء و العمل الشاق فهي دد     
حصل التعويض بزيادة النسل ، و ما حيدث عند األغنياء هو العكس، بينما الطبقة  الوسطى الفقراء بالغذاء في

 متوسط ، و زيادا ها متوفر بدرجة مقبولة و األخطار فليلة فهي ال تلجأ إىل التعويض و توالدؤهافغذا
ن يف هذه الطبقات ، السكانية ثابتة باستمرار و التناسب و التوازن يف عدد السكان حتدده الزيادة و النقصا

حيدث  و فقراء إىل غري أننا نعتقد أن التوازن ال يتم ألن طبقة الفقراء تزداد بإفراط مما حيول اتمع كله 
  .خلال يف توازنه الطبقي

  

  هناك قانون طبيعي يعمل على إجتاه األمة حنو الزيادة باستمرار أو ثباا أو اضمحالهلا و انقراضها   : رابعا
  :  حبسب توافر الغذاء أو ندرته         

 أية أمة يكون فيها الثراء كافيا إلجياد التوازن بني الفقراء املتزايدين و األغنياء يصبح عدد سكاا ثابتا ،    «
، أما اتمعات الفقرية سيئة التغذية فنـىو أية أمة يكثر فيها الثراء و الرخاء يتناقض سكاا و تضمحل مث ت

   . )1( »و هذا هو القانون العظيم للسكان ... زايدون زيادة متناسبة مع الفقر فإن السكان يت
  

 عشر إال أن هناك من الوقائع ما يؤيدها حاليا ، 19رغم أن نظرية دبلداي قيلت يف القرن     
   فهناك اخنفاض يف الدول ذات الرفاهية ، و ارتفاع يف السكان يف الدول الفقرية ، غري أن تلك الزيادة 

  .النقصان ليست الرتفاع أو الخنفاض القدرة البيولوجية و لكن لعوامل اجتماعية و اقتصادية و حضاريةو 
  
  
  
  

  

  
  .59مرجع سابق س : و عبد احلميد لطفي .حسن الساعايت ) 1
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  : تقييـم هـذه النظريـة 
  

شك أن ذلك كان هلدف حاول دبلداي أن يكتشف قانونا طبيعيا خيضع له توالد الكائنات احلية ، و ال* 
  .علمي و لصاحل اإلنسان

  : أصابت نظريته حينما ربطت بني التغذية و منو السكان و عددهم ، غري أنه يؤاخذ عليه ما يلي * 
  

  مفهوم الطبيعة غامضة فماذا يعين به أهو اهللا أم قوة عمياء آلية أم قوة يف ذات الشيء أم مستقلة  ) 1     (
  .ية أم مادية      عنه و هل هي معنو

  قاس اإلنسان على النبات و احليوان مع الفارق ، فاإلجناب عند اإلنسان اختياري بينما هو عند  )  2(
  . و آيل        األحياء األخرى غريزي

 مل يثبت العلم أن الغذاء يغري اخلصوبة البيولوجية ، و ال عالقة هلا بالغىن أو الفقر  )3(
 فلما كانت الطبقة الغنية هي –اء ال يؤدي إىل توازن اتمع إن تزايد الفقراء و تناقص األغني )4(

 ألن ظااظ فهذا حيدث خلال و اكت–القلة و الفقرية هي السواد األعظم يف معظم اتمعات 
 .اتمع سيصبح كله طبقة فقرية

ة أكثر إن العوامل اليت تؤثر يف اإلجناب و التزايد السكاين قد تكون اجتماعية أو اقتصادية أو ديني )5(
 .منها بيولوجية



 دور التعلیــم العالـــي في تنــظیــم األســـرة الجزائریـــــة                                                                 
  

 

67 

 ) : K.H.Marx) : 1818-1883كارل هينريتش ماركس   نظرية  -3-6
 

مل يكن هلذا الفيلسوف االجتماعي األملاين نظرية يف السكان إال عرضا ، فهو مل خيصص حبثا   
اءه يف السكان جمرد عن السكان ، كما هو حال مالثوس و غريه من علماء السكان و إمنا كانت آر

تضمنها كتابه رأس املال ، و ميكن إجياز رأيه يف السكان فيما .  لعلماء السكان كمالثوس تقادات وجههاان
  : يلي 

 الفقر و الضغط السكاين ليس سببه كثرة اإلجناب و إمنا سببه االستغالل الرأمسايل الذي يعمل على -1
  .يزدادون فقراو ل و هم أغلبية اتمع  و إفقار و حرمان العما.جتميع رأس املال يف أيد قليلة تزداد غين

   ليس هناك فائض يف السكان عن الغذاء و ال خوف من الزيادة السكانية و ال خوف من نقص الغذاء ،  -2
       ألن فائض السكان عن الغذاء مصطنع من طرف الرأمسالية 

  لوقت ذاته الذي ينتجال ، هو يف ا إن الشعب العامل الذي يسبب جتميع رأس امل« :  )1(قال ماركس
هذه الوسائل اليت ا جيعل نفسه فائضا عن  احلاجة نسبيا، أي يتحول فائض سكان نسبيا و هو يفعل 

  .»هذا إىل حد يتزايد باستمرار ، هذا قانون السكان خاص باألسلوب الرأمسايل يف اإلنتاج 
 ، كما هو احلال عند النبات        ينكر أن يكون هناك قانون عام للسكان صادق عرب الزمان و املكان-3

 ليس من قانون للسكان ذي طابع جتريدي إال بالنسبة إىل النباتات        «: و احليوان ، لذلك يقول 
   .)2(»و احليوانات، وذلك بقدر عدم تدخل  اإلنسان يف شأا 

  

يف جشع فماركس إذن ينكر وجود خطر من تزايد السكان كما اعتقد مالثوس، و املشكلة       
الرأمساليني الذين يعملون على جتميع الثروات و حرمان األغلبية ، و كذلك استخدام اآلالت اليت 

جود فائض يف السكان و بطالة و لو طبقت الشيوعية عمال لالستغناء عنهم ، مما يؤدي إىل صنعها ال
 خبالف احليوان    –عي ملا كان هناك مشكلة سكانية يف اعتقاده و اإلنسان ال خيضع لقانون سكاين طبي

  . ألن اإلنسان ال يتطفل على الطبيعة –و النبات 
  
  
  

  

  
  74مرجع سابق ص : دافید ت لویس .رین س تومسوناو)  1
 74نفس املرجع السابق ص ) 2



 دور التعلیــم العالـــي في تنــظیــم األســـرة الجزائریـــــة                                                                 
  

 

68 

  : تقييـم نظريـــة ماركــس 
  

 حمال  يفغريماركس باحثا متخصصا يف السكان كمالثوس هلذا كانت آراؤه جمرد انتقادات للال يعد * 
السكان فقد ام مالثوس بأنه بوق يدافع عن الرأمسالية، كما أنه مل يبحث يف األسباب املوضوعية املساعدة 

  . اخنفاض السكان  علىعلى الزيادة السكانية أو اليت تعمل
  

ر يف مجيع البشاستظل مل يكن ماركس موضوعيا يف تناوله للمشكلة السكانية ، فتزايد السكان حىت و إن * 
 السكانية لكون األرض  حمدودة و اإلنتاج مهما  ظل نظام شيوعي فبمرور األزمنة سيعاين البشر من الزيادة 

  .تضاعف  فال يستطيع أن يوازي الزيادة السكانية
  

ال شك أن ماركس أصاب يف أن الرأمسالية هلا من الشرور و االستغالل ما سبب الفقر و البطالة ، بل     * 
ر و لكن املشكلة السكانية جيب النظر إليها مبوضوعية و إجياد حل هلا مبعزل عن كل            و االستعما

الزيادة السكانية من أجل فهم هلا إيديولوجية ، و على األقل البحث عن القوانني و العوامل اليت ختضع 
 الفقر و البطالة و عالج  و أنصاره يف حماربةسأوضح ، و قد أثبت الرأمساليون أم أكثر واقعية من مارك

  .املشكلة السكانية 
  

لقد كانت فكرة ماركس يف أن نظامه الشيوعي هو احلل للفائض السكاين ، غري أنه يف الواقع ليس * 
  . " تقاسم للفقر بني أكرب عدد ممكن من األفراد : "عالجا للفقر و السيما منو الرفاهية و لكنه
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 ) : Herbert spencer) : 1820-1903هربرت سبنسر   نظرية -3-7
 

 يءمباد(عارض هذا الفيلسوف و االجتماعي الربيطاين دبلداي و قد نشر كتابه    
 منوله  م متضمنا آراءه يف السكان ، فهو يعتقد بوجود قانون طبيعي خيضع 1910، عام )البيولوجيا 

د اإلنسان من جهده إلثبات م السلسلة احليوانية قل نسله، و كلما زاالسكان، فكلما تطور الكائن يف سل
  .ذاته و أجهد فكره قل نسله

  

   : أســـس نظريتــه
  .وفرة الغذاء و جودته تزيد من القدرة على التناسل و زيادة السكان : أوال
هناك تنافر بني اجلهد املبذول إلثبات الذات و االرتقاء  بالشخصية حنو األفضل و بني اإلجناب        : ثانيا

كلما زاد اجلهد العقلي املبذول لتفوق الفرد قل إجنابه  و ضعف جهده يف اإلجناب      و التوالد ، ف
  .و النسل

 إجنابه و اخنفضت خصوبته ، فاألجسام العضوية الدنيا  قلّكلما ارتقى الكائن احلي يف سلم التطور: ثالثا 
صرف مقدارا كبريا ليا تبرية، و األجسام العضوية العمعرضة للهالك و الفناء هلذا تتكاثر بأعداد ك

من قوا و نشاطها احليوي يف بناء ذاا ، فال يبقى من قوا إال القليل و الذي يوجه حنو اإلجناب   
و النسل ، إضافة إىل أا تستطيع احملافظة على بقائها ، هلذا كان اإلجناب و التوالد ضعيف                 

  .عندها
 الطبقات العليا املشتغالت بأعمال ذهنية و احلاصالت على  واقعيا فبناتتتأكد صحة هذه النظرية: رابعا 

تغذية جيدة و رعاية صحية إال أن اإلجهاد الذهين يؤثر يف الناحية على تعليم عايل ، و حيصلن 
  .)  1(البيولوجية هلن فيضعفن عن اإلجناب و اإلرضاع و قد حيدث عندهن العقم، خبالف الفقريات 
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 أما أن العقم املطلق أو النسيب يتولد يف النساء عموما بسبب اإلفراط يف «: )1( )سبنسر(        قال    
اهود الذهين  فأمر ظاهر بقدر أكرب من الوضوح ، و بينما محية بنات الطبقة الراقية ليست بعد كما ينبغي 

فإن النقص يف ...  عليه إذا أخذنا يف االعتبار أن تغذيتهم أفضل منها يف حالة بنات الطبقة الفقرية أن تكون
هذا التناقص يف القدرة ... القدرة على التناسل يف صفوفهن قد يعزى بدرجة معقولة إىل إرهاقهن ألذهان 

 التوقف عند إجناب األطفال يف على التناسل ال يبينه ازدياد حاالت العقم املطلق عندهن فحسب و ال يف
  .»سن مبكرة فحسب و إمنا يظهر أيضا يف عجز أمثال هؤالء النسوة عن إرضاع أطفاهلن   

  

 )سبنسر(يف منو السكان غري أن أثر ما يعتقده علماء السكان منذ مالثوس أن الغذاء إذا توفر      
سلبيا ، و لكن األمهية للجانب الفكري يرى أن دور الغذاء  ليس رئيسيا  يف زيادة اإلجناب إن مل يكن 

 كما أن  الغىن يضعف اجلسم ، فاإلجهاد الفكري يقلل من اإلجناب ، و من ال جيهد فكره ينجب أكثر ،
  .ا يؤثر بدوره على قلة اإلجنابمم

  :تقييـم نظريـــة سبنسر 
تخدامه للفظ الطبيعة  التزايد السكاين ، غري أن اس لهإن سبنسر يسعى إىل وضع قانون طبيعي خيضع) 1(

كقوة تتدخل لتنظيم اإلجناب عند الكائن احلي ، زاد األمر غموضا فما معىن الطبيعة هل هو قوة ذاتية 
  .يف الكائن احلي أم خارجة عنه ، و هل هي مادية أم معنوية

اتمعات هناك يف الواقع ما يؤيد رأيه فاإلجناب منخفض عند األغنياء و عند ذوي التعليم العايل يف ) 2(
الغربية ، إال أن ذلك ليس بسبب اخنفاض القدرة البيولوجية على النسل و لكن لظروف عملهم اليت 

 النهار، و تضطره إىل السهر إلجناز ما بقي منه يف البيت و التخطيط لعمل ربط الفرد خالل ساعاتت
ن كثرة األطفال تتطلب الغد ، مما يقلل من االتصال اجلنسي من جهة و استخدام وسائل منع احلمل أل

  .التفرغ لتربيتهم على حساب العمل
مل يثبت العلم أن الغذاء اجليد أو احتواءه على الربوتني يقلل من اخلصوبة و اإلجناب أو يؤدي إىل ) 3(

  .فالذي أثبته العلم أن سوء التغذية هو الذي حيدث اإلجهاض عند الفقراء . العقم
ليس الضعف اجلسماين و . التعليم العايل ن قلة اإلجناب عند ذوات سبنسر أ ذهنجيب أال يغيب عن) 4(

مشتغالت بعقوهلن ، لكن  سبب اخنفاض خصوبتهن يعود إىل زواجهن يف سن لل، و ال صفة مالزمة هلن
  .خبالف األميات و الفقريات غري املتعلمات فينجنب أكثر لزواجهن املبكر. متأخرة
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  ) : Arsène dumont) : 1849-1902أرسيـن دميون   نظرية -3-8
  

تشبيها بالشعرية اليت تتجه إىل أعلى ) نظرية الشعريية االجتماعية : ( وضع نظرية مساها     
تاركة وسطها ، أو تشبيها بالزيت الصاعد يف شريط املصباح، و هذه النظرية تبني سبب قلة اإلجناب عند 

  .ذوي الطموحات من األذكياء الناشطني املرتقني إىل مراتب عليا 
  

 فيها اخلصوبة خالل تمالحظاته لألقاليم الفرنسية اليت تفاوتو هذه النظرية استمدها من     
         الربط بني معدالت التوالد « : و مضمون هذه النظرية أا حاولت .  م19النصف الثاين من القرن 

ماعي  الرأسي داخل اتمع، من خالل افتراض أن اإلنسان كائن يسعى لتقلد املركز و احلراك االجت
تكوين عائلة كبرية يف اتمعات اليت ال  سبيل ذلك على استعداد للتضحية عن االجتماعي العايل، و أنه يف

ين أسر كبرية توجد فيها عقبات من حيث التنقل االجتماعي من طبقة إىل أخرى أرقى، يقل االجتاه حنو تكو
احلجم، و يؤكد أنه نتيجة لسيادة الروح الدميقراطية يف فرنسا و عدم وجود عقبات يف سبيل التنقل الطبقي 

   .)1(» فإن معدالت املواليد منخفضة يف هذه الدولة ، بعكس احلال بالنسبة للهند  
  

 طبقته إىل طبقة أي أن اإلجناب يقل كلما اجته الفرد إىل حتقيق طموحات أكرب و ارتقى من    
ربية، أما يف بلدان متنع التنقل الطبقي كاهلند فاإلجناب فيها غا ما حيدث يف البلدان الدميقراطية الذو ه. أعلى

  .مرتفع و األسرة كبرية احلجم
  

   : أسس نظرية دميون
ات اهتمام الشخص بترقية نفسه و رفع مستواه العلمي و االجتماعي و االقتصادي لتحقيق طموح : أوال

عليا بنشاط و جهد و ذكاء و يفارق طبقته االجتماعية يقلل اهتمامه بأسرته و ساللته و يقلل إجنابه 
من اللحظة اليت يدخل فيها تصور املثل األعلى      «  :  )2(هلذا قال دميون.لتوجيه جهده حنو طموحاته

  .»و ما يصاحبه من جاذبية إىل املسرح جند أنفسنا أمام مبدأ جديد للسكان 
  
  

  
  

  
  .76ص .1981.بريوت.دار النهضة العربية للطباعة و النشر.1 الثالث طملدراسة يف اجتماعيات العا. علم اجتماع التنمية: نبيل السمالوطي ) 1
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ات الدميقراطية كفرنسا أما اتمع ال يظهر أثر الشعريية االجتماعية يف تقليل اإلجناب إال يف اتمع : ثانيا
زيادة األعداد «  :  )1(قال دميون. الذي تتوارث فيه الطبقة االجتماعية كاهلند فال ينخفض اإلجناب

  .»يف شعب تتناسب تناسبا عكسيا مع تطور الفرد
ويات عليا يظهر تأثري نظرية الشعريية االجتماعية يف الوسط الذي يشجع على جذب األفراد إىل مست: ثالثا 

فيحدث يف املدينة أكثر من الريف و حيدث يف مركز املدينة أكثر من الضواحي، ألن هذه األوساط 
  .اجلاذبة تساعد على التنقل الطبقي و هو ما يؤدي بدوره إىل اخنفاض اإلجناب

  

   إن ما يرمي إليه دميون هو أن الريف فيه مهن زراعية ال تشجع على التطور و الطموحات العليا   
  .و ضواحي املدينة فيها أنشطة قليلة و أوساط فقرية و حرف يدوية ال تساعد على التطور الطبقي

  

   : تقييــم نظرية دميــون
نظرية دميون متفقة مع نظرية سبنسر يف أن التعليم يف األوساط العليا يف اتمع يقل فيها اإلجناب  )1(

ن قلة اإلجناب يعود إىل التغذية أو ضعف أكثر من الطبقات الدنيا، غري أن دميون ال يقول بأ
  .اجلانب البيولوجي عند أصحاب الطبقات العليا و املثقفة كما قال سبنسر

قد يكون اإلنشغال بالطموحات و التعليم سببا يف خفض اإلجناب لتأخري الزواج من جهة أو  )2(
 .ملمارسة هذه األوساط لتنظيم األسرة أو ملوانع احلمل

إلجناب إىل الطبقة االجتماعية فهناك عوامل كثرية منها الزواج املؤخر ، ال ميكن رد اخنفاض ا )3(
استخدام وسائل منع احلمل و االقتناع ا ، التحرر من التقاليد و العقيدة الدينية ، نوع الثقافة 

 ...السائدة ، ارتفاع املستوى الصحي
 الضواحي قد يكون بسبب اخنفاض اإلجناب يف احلضر عنه يف الريف و يف مراكز املدينة عنه يف )4(

و استخدام وسائل منع احلمل و األنانية الفردية و اخلوف من .االشتغال بالتعليم و ضيق السكن 
أما ضواحي املدينة و يف الريف فانتشار احلرف اليدوية و النشاط الزراعي و غياب . الفقر 

اب و عدم االهتمام املالهي و انتشار األمية و الفقر كلها عوامل مساعدة على تشجيع اإلجن
فليس هناك ما يفقده الفقري من امتيازات إذا أجنب أكثر ، و هو يأمل .بتحديد أو بتنظيم النسل

  .يف أن كثرة األبناء مدخل إىل الكسب و الغىن
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      ) : Corrado gini)  1884-1965كــورادو جيـين   نظرية -3-9

أثر السكان يف : (  م بعنوان 1912راسات السكانية نشر كتابا عام عامل إيطايل اهتم بالد    
  .تضمن نظريته يف السكان، وقد استمدها من استقراء بعض اتمعات القدمية و احلديثة) تطور اتمع 
    

يرى أن التطور و التغري االجتماعي يتأثر بنسبة ما تنجبه كل طبقة اجتماعية، كما أن النمو     
 حنو التناقص باستمرار ألن من يصل إىل مرحلة اإلجناب ال يبق منهم على قيد احلياة إال ما بني السكاين يتجه

   1/8 إىل 1/3 وال يصل إىل مرحلة اإلجناب من اجليل الثالث إال ما ميثل ما بني 2/3 إىل 2/5
    

 مللء كما يرى أن إجناب الطبقات العليا و الغنية يتناقص باستمرار فتصعد الطبقات الدنيا    
الفراغ املتروك، فيحدث هلا نفس املصري، كما أن عدوى نقصان اخلصوبة وضعف اإلجناب ينتقل من 

مرحلة ( و يرى أيضا أن مجيع الشعوب متر بثالث مراحل هي . األغنياء إىل باقي الطبقات مث يصبح وراثيا 
الطفولة، الشباب، ( ان يف حياته أشبه مبراحل اإلنس) النشأة ، مرحلة االزدهار ، مرحلة الضعف و االيار 

  )الشيخوخة 
  : أسس نظريتـــه

هي اليت تؤثر يف منو السكان أكثر من العوامل ) أي اخلصوبة البيولوجية ( العامل البيولوجي  : أوال
  االجتماعية و االقتصادية 

 يف قدرا على الطبقات الغنية العليا تنجب أقل من الطبقات الفقرية و ذلك لضعف بيولوجي أثر: ثانيا 
اإلجناب و تتناقص باستمرار فتصعد الطبقات الدنيا لتحل حملها فتصاب بضعف اإلجناب و عقم ال 

  .يلبث أن ينتشر كالعدوى يف كل الطبقات فيصبح هذا العقم وراثيا
 األجيال السابقة تنجب أكثر من األجيال الالحقة فكل جيل ال يصل إىل مرحلة الزواج منه إال ما: ثالثا 

 و ال ينجب كل هؤالء ، فيأيت جيل ثالث ميثل من اجليل األول ما نسبته 1/3، 2/5ميثل ما بني 
و هلذا نرى أنه ال خوف من الزيادة السكانية كما اعتقد مالثوس بل .  )1( 1/8 إىل 1/3مابني 

  .السكان يف تناقص مستمر
الطفولة، ( اما الذي مير بثالث مراحل مير كل جمتمع بثالث مراحل هي دورة حياته ، كاإلنسان مت: رابعا 

  : و املراحل الثالث للشعوب هي ) الشباب، الشيخوخة 
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و تتميز خبصوبة عالية و تزايد سكاين سريع و جتانس السكان و عدم وجود تفاوت   : مرحلة النشأة) 1(
ة السريعة تؤدي إىل االكتظاظ و التنافس و ظهور النشاطات الزراعية طبقي ، غري أن هذه الزياد

و تضيق موارد اتمع مما يؤدي إىل هجرة أعداد كبرية منه أو . و الصناعية و تتفاوت الطبقات 
و هذا ما يالحظ يف جمتمعات عند نشأا كأثينا و اسرباطة   . إىل غزو و استعمار مناطق أخرى

  .هلجرة كأمريكا و كندا و استراليا و نيوزيالنداو جمتمعات نشأت عن ا
و يف هذه املرحلة تتوسع الدولة فتزداد اهلجرة ، كما تتوسع بـاحلروب   : مرحلة التقدم و االزدهار  ) 2(

و تستويل على أراض جديدة فريتفع املستوى االقتصادي و يزيد الرخـاء و تزدهـر التجـارة                        
تنشأ مدن جديدة و تتدفق اهلجرة من الريف إىل املدينة و يزداد   و الصناعة و الفنون و اآلداب و        

مث يظهر النقص . التفاوت الطبقي و تنخفض اخلصوبة و اإلجناب و يظهر ذلك يف الطبقات العليا  
. يف الشباب ألن أغلبهم وقود احلرب مث تترك الطبقات العليا فراغا يف السكان فتصعد الدنيا مللئه               

  .نتقل هذا الضعف إىل كل الطبقاتفتصاب بعقم مثلها مث ي
يزداد ضعف اإلجناب ، كما يزداد ترف األغنياء و هجرة الـريفيني إىل          : مرحلة الضعف و االيار   ) 3(

املدينة و تقل فيها األيدي العاملة و يضعف اإلنتاج ، و يقل دخل الدولة ، و يفـرض احلكـام      
و يضعف التناسـل ، و تـزداد         . م الفقر عيالضرائب على اتمع  حلماية الطبقات امليسورة و         

 :    )2(و اليت قال عنها جيين      . )1(احلالة سوءا و ينهار اتمع ليصل إىل اية دورة حياته احلتمية            
 جديدا على ظاهرة اختالف معدل منو الطبقـات  و األفكار اليت سلف إبداؤها قد تلقي ضوء      « 

و هي الظاهرة اليت أدت بالكثريين من الدارسني        ]  و تزايدا    الطبقة الغنية أقل إجنابا   [االجتماعية  
نرى اآلن أا جهاز أعدته العناية اإلهلية       ... يف املاضي أن ختشوا أطراد اهلبوط يف صفة الشعوب        
أي صعود الطبقات الـدنيا إىل أعلـى   . »للقضاء على سالالت األسر اليت أمتت دورة تطورها      

ىل تغيري الساللة و ظهور خصائص وراثية جديـدة مل تكـن يف             باستمرار لتناقص العليا يؤدي إ    
الطبقات العليا ، كما أن هناك أيضا تناوب على املراكز االجتماعية نتيجـة لعمليـة اهلبـوط                         

  .و الصعود االجتماعيني
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   : تقييـــم النظريـــة
يعتقد جيين بوجود قانون إهلي يتكرر ميكن من صعود أسر مل حتكم لتحل  حمل أسر حكمت مما                   )1(

  .يعين أن هذا القانون ال يصدق على الشعوب و الدول بل على األسر احلاكمة
يمها علـى  استمد نظريته من دراساته للمجتمعات القدمية كاليونان و الرومان و من العسري تعم             )2(

 . لكون اغلبية النظم احلديثة مجهورية ال ملكية اتمعات احلديثة و الدول احلديثة
إن اعتقاده بأن السكان مييلون إىل التناقص و كل جيل الحق يقل عددا عن اجليل السابق ، هذا                   )3(

 مليون، أما يف عام) 1700( يقدرون ب،  ) م1900 (يكذبه الواقع فقد كان سكان العامل عام   
 مليون )6079(  فقدروا بـ )   م 2000( 

 إن   و   .خـصوبتها   أثر يف   إن قلة اإلجناب عند طبقة األغنياء و الذي رده إىل ضعف بيولوجي              )4(
م مل يثبـت  لكانت مالحظات كثري من الباحثني تشري إىل أن إجناب األغنياء أقل من الفقراء فالع     

اتمعات احلديثة إىل الرغبة الطوعية و لكن يعود ذلك يف . أن ذلك الضعف جنسي أو بيولوجي  
كما أن ليس هنـاك  . عند األغنياء يف عدم إجناب أطفال كثريين فيستخدمون وسائل منع احلمل 

 .دليل علمي يثبت بأن العقم ينتقل من األغنياء إىل الفقراء 
ل عددا  إن نظرية جيين تفاؤلية ألا تطمئن مبستقبل ليس فيه تضخم سكاين فاألجيال الالحقة أق              )5(

 .عكس مالثوس الذي يقول بالنقيض. من السابقة 
   به كبري بني نظرية جيين و نظرية ابن خلدون يف أطوار الدولة فقد يكون مطلعا عليهـا                 هناك ش  )6(

  .و متأثرا ا فأعانته يف صياغة نظريته
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  ) : Elexander carr-sanders)  1886-1966ألكسندر كارسوندرز  نظرية -3-10
 ) م 1922(لعامل االقتصادي االجنليزي نظريته يف السكان يف كتابه املنشور عام عرض هذا ا    

  :، و اليت مضموا ) مشكلة السكان ( حتت عنوان 
أن اتمع اإلنساين يسعى دائما إىل الوصول إىل عدد أمثل لسكانه أي أن  يتناسب حجم     

من موارده زاد من نسله ، و إن كان عدده أكثر سكانه مع موارده االقتصادية املعيشية، فإن كان عدده أقل 
تثبيت و استقرار عدده و حجم سكانه عند على و إن كافأ عدده موارده، عمل . من موارده قلل من إجنابه 

هذا العدد و هو احلد األمثل املناسب ، غري أن احلد األمثل قد يتغري بتطور اتمع التقين و احلضاري أو 
  .باكتشاف موارد جديدة

 و األرض ة األرض فقد يكون عدد السكان قليالكما أنه ال عالقة للحد األمثل مبساح    
. شاسعة و لكنها قاحلة صحراوية و قد تكون املساحة قليلة و لكنها غنية باملعادن و األار و التربة اخلصبة

بدخل يكون ن فاحلد األمثل إذ. و قد تكون املساحة قليلة و لكن الدولة متطورة و غنية مبصنوعاا و تقنياا
  .الفرد

  : أسس نظريتـــه
لكل جمتمع عدد أمثل يسعى إليه ، أي جيعل عدد السكان يتناسب مع املوارد املعيشية املتاحة ، و قد  : أوال

هو العدد الذي يتيح أعلى متوسط للعائد بالنسبة للفرد «  :  )1(عرف ساندرز العدد األمثل بقوله
 االعتبار طبيعة البيئة و درجة املهارة اليت تستخدم ، و عادات الناس الذين  إذا أخذنا يف-الواحد

  .»  يعنيهم األمر و تقاليدهم ، و مجيع احلقائق األخرى ذات الصلة باملسألة 
دخل عدد السكان حبيث إذا زاد عدد يناسب أي أن العدد األمثل للسكان هو الذي     

  . باالحندار بدال من أن يزيدالسكان اختل التوازن حيث أن الدخل سيبدأ
 جديدة أو االعدد األمثل ال يتصف بالثبات بل يتغري بتغري الظروف، فإذا اكتشف اتمع موارد : ثانيا

ال ... «  :   )2(استصلح أراض أو تطور علميا و تقنيا و صناعيا تغري العدد األمثل هلذا قال ساندرز
، بل إنه على العكس مع ذلك يتغري باستمرار كلما تكرريمرة واحدة ال ] العدد األمثل [ يثبت 

، و كلما ]طبيعة البيئة، و درجة املهارة و عادات و تقاليد الناس [ ، ا تغريت الظروف املشار إليه
مالت املهارة إىل الزيادة عرب التاريخ، كذلك مال العدد املرغوب فيه من  الناحية االقتصادية إىل 

   للسكان يتغري حنو الزيادة كلما حتسن وضع أفراد اتمع و ارتفعت أي احلد األمثل»   الزيادة 
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        الخنفاض كلما تغريت املعيشة إىل اكما يفهم أيضا أن احلد األمثل قد مييل . مداخلهم  
  .و اخنفض الدخل

ه مع موارده املتاحة فيغري من حجم سـكانه       ال خوف من الزيادة السكانية ما دام اتمع يكيف نفس          : ثالثا
  :إما بالزيادة أو النقصان وفقا للظروف ليتحقق عدده األمثل و قد حدث ذلك يف املاضي 

اإلجهـاض، ووأد األطفـال، عـزل       : إن اإلنسان اضطر إىل ابتداع أساليب من قبيل         «   
   .)1( »إخل، كي تساعده يف التحكم يف زيادة عدده ...النساء

  

 التاريخ كأن يكافح الزيادة السكانية اليت ختل بالتوازن بني عدد السكان            ن اإلنسان عرب  أي أ     
و املوارد من أجل الوصول إىل احلد األمثل بوسائل مساها مالثوس باملوانع الوقائية و هي هنا عنـد                  

إذا كانت هذه بعض وسائل ختفيض السكان ،        . اإلجهاض و وأد األطفال و عزل النساء      : ساندرز  
  فإذا حدث و أن تعرض اتمع لوباء أو حرب مدمرة، فما هي الوسائل لبلوغ احلد األمثل؟ 

  

   : تقييـــم النظريـــة
لكل جمتمع عدده األمثل الذي يسعى إىل حتقيقه فهل يتم على أساس دخل كل فـرد أم علـى                    )1(

 بـاتمع  أساس الدخل العام للدولة و اتمع، و هل هذا العدد األمثل خاص بكـل أسـرة أم   
  ككل؟ و هل االجتاه إليه طوعي أم آيل غريزي أم قهري ؟ أم بأمر السلطة ؟

أنكر ساندرز أن يكون احلد األمثل مرتبطا مبساحة األرض ، غري أن مساحة األرض ضـرورية                 )2(
 فمهمـا طـال     بعيد فعلى املدى ال   القريبلكل سياسة و ختطيط سكاين فإن مل يكن على املدى         

، فرغم ارتفاع دخل اليابان باستمرار فهم حيددون النسل ليس الخنفاض         الزمن سيحدث ازدحام    
 .الدخل بل لقلة املساحة فالعدد األمثل جتاوزه اتمع كثريا بالنسبة إىل املساحة

. مل يعتقد بوجود قانون طبيعي خيضع له منو السكان ، بل اإلنسان يكيف عدده مـع مـوارده            )3(
ا طوعيةفالزيادة و النقصان يف السكان كأ. 

غري أنه يفهم أن مـن يـسعى إىل     . ؟مل يبني من املسؤول عن الزيادة املفرطة األغنياء أم الفقراء            )4(
حتديد احلد األمثل هم األغنياء، ألن الفقراء فليس هلم ميزات يفتقدوا فهم دائما يف عدد غـري                 

  .أمثل
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  ) : Josue de xastro)  1908-1973 كاسترو  يجوسية د نظرية -3-11
 م، 1949عرض هذا العامل االجتماعي الربازيلي نظريته يف متو السكان يف كتابه املنشورعام     

  ).جغرافية اجلوع ( حتت عنوان 
    

فاألغنياء . أن الفقراء هم علة الزيادة السكانية يف العامل و ليس األغنياء: و مضمون نظريته     
بينما . ألن غذاءهم غين بالربوتني و الربوتني يسبب اخنفاض اخلصوبة و العقميتميزون باخنفاض اإلجناب 

  .هلذا ترتفع اخلصوبة السكانية عندهم. طعام الفقراء فيفتقر إىل الربوتني
    

و عالج التضخم السكاين يكون بزيادة نسبة الربوتني يف غذاء األسر الفقرية، كما أن اجلوع     
شبعونه أو يشغلهم إال عامل اجلنس الذي تفرغوا له ، مما ساعد يف كثرة و الفقر مل يبق للفقراء شيء ي

  .اإلجناب
  : أسس نظريتـــه

، أن زيادة كمية الربوتني يف الغذاء تقلل من القدرة على اإلجناب و نقصاا يقوي               )ديكاسترو(يعتقد   : أوال
 األغنياء علـى كميـات مـن        هلذا كان األغنياء أقل إجنابا من الفقراء، الحتواء غذاء        . هذه القدرة 

   .)1(الربوتني و خلو غذاء الفقراء منه أو اخنفاضه بنسبة كبرية 
التجارب « :  التجارب اليت أجريت على احليوانات أكدت أن الطعام الغين بالربوتني سبب هلا العقم               :ثانيا  

ا بالعقم حينما    على اجلرذان فأصيبت نسبة عالية منه      ) Slonaker -سلونيكر(القدمية اليت أجراها    
و من هذا   .  من السعور الالزمة هلا      22 إىل   18عاشت على طعام فيه من الربوتينات ما ميدها بنحو          

 لو حققنا للهنود قدرا أوفر من الربوتني يف طعامهم لتوقفوا عن إجنـاب               «)2 (:يقول دي كاسترو  
  .»العدد الغفري من األطفال 

  

حليوان ليثبت به أن ما يصدق عليه  هو نفـسه مـا              بعامل ا   )جوسيه دي كاسترو   ( استدل    
  .جليينارغم الفارق البيولوجي و . يصدق على اإلنسان

إن اجلوع املزمن و سوء التغذية عند الفقراء يدفعهم إىل تعويض ذلك الدافع بإشباع بديل هو دافـع               : ثالثا
جناب عند الفقـراء قـال   و هذا ما سبب ارتفاع نسبة اإل    . و شهوة اجلنس لتحل حمل شهوة الطعام      

  إن األثر السيكولوجي للجوع املزمن هو أن يصبح اجلنس هاما لدرجة تكفي ألن « : )3(ديكاسترو 
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يعوض عاطفيا الشهية الغذائية و من مث فعندما يؤدي اجلوع املزمن ، و خباصة اجلوع يف الربوتينات و بعض                   
               الفيتامينات اخلاصة، إىل افتقـار مـزمن يف الـشهية و فقـدان االهتمـام بالطعـام تـصبح الـسيادة                     

  .»للغريزة اجلنسية 
  

قد يكون هناك وقت فراغ     . اجلنس أصبح دافعا ال شعوريا لتعويض نقص الغذاء         أي ممارسة        
و لكن ذلك ال يعين بالضرورة كثرة اإلجناب كما ال يعين أيضا أنه             . ليال و ارا ملمارسة اجلنس عند الفقراء      

    .                                 تعويض ال شعوري ألن العملية  إرادية ال داعي لتأويلها 
   : تقييـــم النظريـــة

  هذه النظرية تلقي مبسؤولية التضخم السكاين على الفقراء و تسقطها عن األغنياء ألن إجنام قليل) 1
  .و خصوبتهم منخفضة

حل مشكلة إفراط األسر الفقرية املفرطة يف اإلجناب و حل املشكلة السكانية بصفة عامـة بزيـادة                 ) 2
صعوبة توفري الـربوتني     : أوهلما هذا ليس حال عمليا لسببني    .  الفقرية كمية الربوتني يف غذاء األسر    

إن معرفـة    : ثانيـا .ما دام تزايد السكان يتم مبتوالية هندسية و الغذاء مبتوالية عددية          . لكل الفقراء 
السبب خلفض اخلصوبة ليس شرطا أن يقبلها املنجبون فهناك وسائل منع احلمل و مع ذلك يرفض                

اس فلكل مربراتهها الناستخدام . 
حاول صاحب النظرية تطبيق نتائج التجارب اليت أجريت على احليوان و اليت بينت أن ارتفاع نسبة                 )3

 علـى اإلنـسان     هاجلرذان فال يعين ذلك صـدق     على  إن صح هذا    .الربوتني يف غذائها سبب العقم    
.إلنسانلالختالف املوجود بينهما بيولوجيا و جينيا فالبد إذن من التجربة على ا  

             على ثالث جتـارب يف إيطاليـا       ) السكان يف عامل الغد     ( أشرف روى ح فرنسيس مؤلف كتاب        )4
                   باختيار عينة متماثلة و أطعمـت بـنفس الكميـة مـن الـربوتني                ةو اليابان و الواليات املتحد    

            و ، حبيث كان اإلجناب لعينة إيطالية منخفـضا        فلم تؤيد التجربة نظرية ديكاستر    . يف الدول الثالثة    
  .)1 (.و يف العينة األمريكية مرتفعا و يف العينة اليابانية أكثر ارتفاعا

يزعم ديكاسترو أن اجلوع الدائم يولد رغبة ال شعورية يف تعويضه باجلنس  و ممارسة اجلنس بإفراط                  )5
و لكن اإلفراط فيـه     . اجلنس دور يف كثرة اإلجناب    قد يكون لإلفراط يف     .هو سبب اإلجناب الكثري   

  ممارسة اجلنس على ان قادر الفقري و  و  للغينين الفراغ و النوم املبكر متوفرتوق ليس تعويضا ألن 
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 من الرغبـة    نالكما أن سوء التغذية و اجلوع ، قد يقلّ        . حىت يعوضه  منهليال و ارا فهل حرم      
  .ؤدي إىل اإلجهاض و وفيات األطفاليكما أن سوء التغذية .ية اجلنس

  

  ) : Kingsley Davis)  1908-1997كنجريل ديفز   نظرية -3-12
أهتم هذا العامل االجتماعي األمريكي بالبحث يف جمال السكان و عرض نظريته يف الـسكان         

).  ستجابة يف التاريخ الدميغرايف  احلـديث      نظرية التغري و اال   (  م ، حتت عنوان      1975يف كتابه املنشور عام     
  : و مضمون نظرية ديفز 

  

مو السكاين بعمـل واحـد      االجتماعي و الن    علماء السكان للتغري   تفسريعلة  اعترض على       
العامل االقتصادي و إمهال العامل الثقايف، أو االهتمام بالعامل الثقـايف و إنكـار دور العامـل      كاالهتمام ب 
يف نفس الوقـت دور يف       معا و    يكون لكل من العامل االقتصادي و الثقايف و البيولوجي        فقد  . البيولوجي  

  .النمو السكاين
  

التغري السكاين حيدث ليتكيف اتمع مع األوضاع اجلديدة إي إلعـادة التـوازن و لـيس                
ـ . املقصود توازن السكان يف عدده مع املوارد االقتصادية    ب و أهـداف  و إمنا توازن عدد السكان مع مطال

املهددة بعوامل من داخل    ... البناء االجتماعي و األهداف  األسرية و السياسية و التربوية و الدينية و الفنية               
  .اتمع أو من خارجه

  

 ليس بسبب قلة املوارد و ال الفقر و إمنا نتيجة لرفاهية  19كما أن اخنفاض املواليد منذ القرن           
  .ب يف اإلجناب الكثري الذي يكون على حساب رفاهيتهفهو ال يرغ. اإلنسان و أنانيته

  

  : أسس هذه النظريــة 
  

ال يصح تفسري التغري السكاين بعامل واحد كتفسري اخنفاض اخلصوبة السكانية أو زيادا بالعامـل                : أوال
لقيم اإلجنايب بالعامل الثقايف أو بـا     أو تغري السلوك    . االقتصادي نتيجة لتوفر مناصب الشغل أو قلتها      

  .ألن هذا التصرف هو هروب من الواقع و نشد البساطة لتعقد الظاهرة. السائدة فقط
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التغري يف عدد السكان هو تكيف اجتماعي و إعادة توازنه ليس توازنا مع املوارد االقتصادية و إمنـا                  : ثانيا  
ياسية و الفنيـة        توازن عدد السكان مع البناء االجتماعي ليحقق أهدافه الدينية و التربويـة و الـس             

و الترفيهية اليت تعرضت لضغوط و مؤثرات مهددة سواء من داخل اتمع أم من خارجه،  ففـي                  
  .اتمع دائما قوة اجتماعية تعمل على إعادة توازنه

إذا تعرض البناء االجتماعي للخطر كأن زاد عدد السكان زيادة مفرطة يتم إعادة التوازن ليتحقـق                : ثالثا  
ـ  (  بعدة وسائل مييل إليها السكان كاستجابات مساها ديفز          التكيف و قـد   ). طية  ياملتغريات الوس

  .تأخري سن الزواج، و اإلجهاض، أو تنظيم األسرة: تكون على مراحل و هي 
 إن اخنفاض املواليد يف الدول املتقدمة مل يكن لشح املوارد الغذائية بل لتأثري الرفاهية ، اليت ولـدت                   :رابعا  

من األنانية فخاف أرباب األسر و األفراد من زواهلا أو اخنفاضها إذا أجنبوا أطفاال كثريين ألن                نوعا  
  20 كان مرتفعا عنه يف القـرن  19ألن اإلجناب بكل من أوربا و اليابان يف القرن      . تنشئتهم مكلفة 

ت الدول إىل خفض  اجته20و يف كال القرنني كانت املوارد الغذائية متوفرة بكثرة غري أنه يف القرن         
اإلجناب بوسائل خمتلفة، فتم تأخري الزواج يف إيرلندا و استخدمت فرنسا وسـائل منـع احلمـل                         

   .)1(و استخدم اليابان اإلجهاض يف املرحلة األوىل، مث وسائل منع احلمل ، مث تأخري الزواج 
  

   : تقييـــم النظريـــة
  

ر من عامل، و عدم التعصب لعامل واحد و رفض تعدد            التغري السكاين بأكث    تفسري  ديفز اقتراح )1(
. العوامل هو هروب الباحث إىل التبسيط ، رأيه هذا عني الصواب أو على األقل األقرب إليـه                

الغىن، و التعليم، و تأخر سـن الـزواج،               : ألن الواقع يثبت ذلك فتغري حجم األسرة يؤثر فيه          
 ..جتماعيو املهنة و السكن و الوسط البيئي و اال
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إن اعتقاده بأن التغري يف عدد سكان اتمع هو تكيف اجتماعي مـن أجـل تـوازن البنـاء                    )2(
االجتماعي أمر مبالغ فيه ألن تغري السكان قهري يف كثري من احلاالت إما بـسبب اخلـصوبة                 

و العوامل القهريـة  ...  األوبئة أو باهلجرة ، أو بتأخر الزواج    املفرطة، أو القليلة أو باحلروب أو     
هلذا فـتغري   . لو كانت تكيفا ملا كانت هناك مشكالت سكانية إما بقلة السكان أو بتضخمهم            

. السكان ال خيضع لقانون ثابت و ال يكيف ذاته بذاته لتعقد و تعدد العناصر اليت تتحكم فيـه                 
 . السكان بعامل واحدوقد أقر بأنه ال يصح تفسري تغري

أما أغنياء الـدول الناميـة           . يالحظ ذلك يف الدول املتقدمة      ،  اجتاه األغنياء إىل تقليل اإلجناب       )3(
و السيما إذا كانوا أميون فيحبذون اإلفراط يف اإلجناب و تعدد الزوجات و الدليل على ذلـك                 

 . مع غناها نسبةأن نسبة تعدد الزوجات يف الدول العربية مثل دول اخلليج أعلى
 يتضح ذلك عنـدما جنـد أن        نظرية ديفز تنطبق على الدول املتقدمة ال على الدول النامية ، و            )4(

غري .  الدول اإلفريقية و اآلسيوية الفقرية     عن، و ليس      عن فرنسا و اليابان و إيرلندا      هتاستشهادا
  .أن ديفز حاول ربط نظريته بالواقع
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  : خالصة  
  

 إىل وجود قانون خيضع له السكان ، غري أنه اعترب اهلجرة من أسباب الزيادة        أفالطونمل يشر        
 سنة كمرحلـة    25السكانية، كما أنه اقترح خفض السكان باستخدام التعليم اإللزامي للجنسني إىل سن             

  .كما اقترح اإلجهاض كحل آخر خلفض السكان.أوىل خلفض اخلصوبة و اإلجناب
  

لنمو السكاين حيدده قانون العرض و الطلـب كمـا يف جمـال              فاعتقد أن ا   آدم مسيث أما       
االقتصاد و يصدق ذلك على مناصب  الشغل فإذا زاد عرضها أقبل الناس على الزواج و إذا حدث العكس                   

  .و إذا أقبلوا على الزواج زاد اإلجناب و منا السكان و إذا أحجموا عن الزواج حدث العكسأحجموا 
  

.  اكتشف قانونا طبيعيا لنمو السكان و قانونا آخر لتزايـد الغـذاء               فاعتقد أنه  مالثوسأما       
و ميكـن   ....) 1،4،2،6(و الغذاء مبتوالية حسابية     .....) 8،4،2،1( فالسكان يتزايدون مبتوالية هندسية     

ارسة كتأخري الزواج، و االمتناع عن املم  ( إيقاف املتوالية اهلندسية حىت ال حتدث  جماعة و فقر مبوانع وقائية             
و منع املعونات على الفقراء، حىت ال       . و تعميم التعليم لتبصري الناس و توعيتهم لتقليل اإلجناب        ..) اجلنسية  
  . و ينجبوايتواكلوا

  

 فاعتقد أنه اهتدى إىل قانون طبيعي بيولوجي للسكان كامن يف اإلنسان ذاته ينظم          سادلرأما       
لبيولوجية لإلنسان فخفضت من خـصوبته و قدرتـه علـى           فإذا ما اكتظ قطر ما تدخلت القوة ا       : إجنابه  

كما أن إجنابه يقل كلما اجته إىل أعمـال عقليـة       .و إذا قل السكان زادت من خصوبته و إنساله. اإلجناب  
  .و زاد ترفه و يتوقف اإلجناب عندما يصل إىل درجة الكمال

  

حياء كلها مبا فيها اإلنسان فإذا قل       فاعتقد أنه اكتشف قانونا طبيعيا لتوالد األ       : دبلدايأما       
و هلذا . أما إذا زاد الغذاء قل التوالد. الغذاء زاد التوالد و اإلجناب و هذا للمحافظة على النوع من االنقراض     

  .ارييكون إجناب األسر الغنية قليال و املتوسطة الدخل متوسطا و إجناب األسر الفقرية كث
  

ك قانون طبيعي للسكان ، بينما يوجد هذا القانون عنـد           فأنكر أن يكون هنا    : ماركسأما       
رى أنه ال يوجد فائض للسكان و ال خوف من الزيـادة            يو  . احليوان و النبات خيضع له منوها و تكاثرها         

كما أن األرض ميكن أن تزيد من إنتاجها        . فائض السكان مصطنع من قبل الرأمساليني اجلشعني      ف. السكانية  
  .ما زاد السكانلك
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 فكلما ارتقى الكائن احلـي يف       ماألحياء يف إجنا  له  ضع  خيفقال بقانون طبيعي     : سبنسرأما       
   األسر الراقية عموما يقل إجنام     و أن أصحاب املهنة العقلية و العلماء و األغنياء و         . سلم التطور قل إجنابه     

            و كثـرة و وفـرة غـذاء األغنيـاء            أما األسر الفقرية فإجناا كثري رغم قلة غذائها          . عقم مو قد يعتريه  
  .و اعترف بأن جودة و وفرة الغذاء تزيد من القدرة على التناسل.و جودته 

  

فقال بوجود قانون اجتماعي للسكان، و هو أنه كلما كانت طموحات            : آرسني دميون أما       
 عليا و رفع املـستوى العلمـي         إىل مستويات  اأكثر من االنتقال من مستويات طبقية و اجتماعية دني        الفرد  

و رغب عن أسرة كبرية احلجم أو االنتماء إليها قل إجنابه يف اتمعات اليت تسمح بالتنقل              . لشخصية الفرد   
  . فيه أما اليت متنع التنقل الطبقي كاهلند فيكثر اإلجناب . الطبقي

  

تمعات فلكـل دولـة          فقال بوجود قانون طبيعي إهلي ختضع له كل ا         : كورادو جيين أما       
  : و هي ) الطفولة، الشباب، الشيخوخة ( و جمتمع دورة حياة كدورة حياة اإلنسان 

  ..و تتميز بتزايد سكاين كثري يف كل األسر، و غياب الفوارق االجتماعية: مرحلة النشأة  -أ
ر الغنية و نقص يف     و تتميز بوجود فوارق اجتماعية ، و يظهر نقص يف إجناب األس           : مرحلة االزدهار    -ب

فئة الشباب مث تصعد األسر الفقرية إىل الفراغ الذي تتركه األسر الغنية مث تصاب هي بدورها بـنقص        
  .اإلجناب

املرحلة الثالثة و هي الضعف و االيار، و فيها يعم ضعف اإلجناب كل الطبقـات و يـزداد تـرف           -جـ
مث جمتمع جديد آخر ليقود املـسرية        . قر العام   و يتناقص عدد السكان مع الف     . األغنياء و فقر الفقراء   

  .بعد أن أمت األول دورة حياته 
  .الدولة يف هذه النظرية  تأثري نظرية ابن خلدون يف أطواريبدو

  

غري أن زيادة كل جمتمع ختـضع لظروفـه         . لم ير قانونا طبيعيا للسكان      ف : كارسندرزأما       
و يتغري هذا احلد األمثـل   . د األمثل لعدد السكان املناسب لهفها وفق موارده للوصول إىل احل     ياخلاصة و يك  

  .بتغري املوارد و التطور التقين و احلضاري و االجتماعي و ال عالقة ملساحة األرض بذلك
  

فاعتقد أنه توصل إىل قانون طبيعي يفسر علة كثرة إجناب الفقـراء و قلـة   : ديكاسترو  أما       
و الربوتني  . اء ال حيتوي على الربوتني، و غذاء األغنياء حيتوي على الربوتني          ألن غذاء الفقر  . إجناب األغنياء 

ـ     اء يتم التحكم يف السكان، كما أن      و بإضافته إىل غذاء الفقر    . يؤدي إىل العقم   رفهم ص دفع جوع الفقراء ي
  . اإلفراط يف ممارسة اجلنس و هو عامل ثان يف رفع اإلجناب يف األسر الفقريةنع
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بل كل جمتمع   . فريفض وجود قانون طبيعي ينظم و خيضع له النمو السكاين           :  كنجزيلأما       
 بعامل واحد ، و ميكن التحكم يف اإلجناب و حتديد تفسريهخيضع لتغريات ، و منو سكاين خاص به ال ميكن        

و يرى . النسل بوسائل منع احلمل الطبيعية و االصطناعية أو بتشريعات قانونية كتأخري الزواج إىل سن معينة        
الرفاهية و األنانية يف اتمعات املتقدمة يف القـرن      إىل  أن قلة اإلجناب ال يعود إىل اخلوف من الفقر ، و إمنا             

  .العشرين
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الرابـــعالفصــل   
 

 مفهـوم األســرة و أشكاهلــا و تطورهــا
: متهيــد   

 يعود و إليهاام اجتماعي اجلوهرية و األساسية و هي أساس كل نظاألسرة هي لبنة اتمع     
إذا صلُحت  األسرة صلح اتمع و إذا فسدت فسد : " لك كان أرسطو يقول اتمع لذ احناللمتاسك أو 

 ، و ليس هذا فحسب ، بل هي أساس الوجود اإلنساين و الذي مت باقتران الذكر و األنثى ،        "اتمع
أكرمكم يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا إن  «قال اهللا تعاىل 
   )1(. »  عند اهللا أتقاكم

                 و األسرة من ميد اتمع باألفراد و علة الزيادة السكانية وعليها ينصب التحكم يف السكان 
  .وتنظيم النسل 

  

و إذا كانت األسرة هي اخللية األوىل لنسيج اتمع  فإا خضعت لتطورات و أشكال     
مفكر أو حول مفهومها ، فما يسمى أسرة يف جمتمع أو عند لذلك اختلف شأت عنها نظم ، متنوعة ، و ن

هيئة دولية قد ال يوافق عليه آخرون ، لذلك البد من حتديد مفهومها و التعرض ألشكاهلا و ذكر خصائصها 
  .، و ال سيما فيما يتعلق باألسرة اجلزائرية و هي حمور حبثنا و دراستنا

  

   :  األسـرةتعريفإشكاليـة .1.4
  

من الصعب االتفاق حول تعريف موحد لألسرة لتأثري التطور التارخيي عليها ، و تأثري     
أشكال التخصص املعريف ، و تأثري املدلوالت اللغوية، و تأثري التطورات احلديثة على شكل األسرة و ظهور 

  . بدقة ذلك ال بد من توضيح مفهومهالبتجمعات و ارتباطات ، صنفت على أا أشكال لألسرة ، 
 األسرة ، أهل البيت اإلنسان و عشريته ، و أصل األسرة الدرع                  « :  التعريف اللغوي-1  

  )2(»احلصينة ، و أطلقت على أهل بيت الرجل ألنه يتقوى م 

، و إىل )األسرة املمتدة( إن هذا التعريف عام ميكن أن ينصرف إىل مفهوم األسرة و العائلة     
  . ، و هذا ال يتفق و مفهوم األسرة يف حبثناالعشرية 

  
  
  .13سورة احلجرات اآلية ) 1
  .277 ص مرجع سابق. حممد فريد وجدي ) 2
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  :  عرف األسرة بأا )A.Comte(  )1-أوغست كونت (  تعريف -2
    اخللية األوىل يف جسم اتمع، و أا النقطة األوىل اليت يبدأ منها التطور، و أا الوسط «    

  »ي ترعرع فيه الفرد ذ                   الطبيعي االجتماعي ال
  

  .هذا التعريف جمازي ، فهو مل حيدد اخلصائص اجلوهرية لألسرة بل انصرف إىل وظائفها    
  :  هي ااألسرة عندمه : )E.W.Burgess et H.J.Locke(  )2-بريجس و لوك (  تعريف -3

  الزواج و الدم أو التبين و يعيشون معيشة واحدة ، بطون بروابط ت مجاعة من األشخاص ير«    
                     و يتفاعلون كل مع اآلخر يف حدود أدوار الزوج و الزوجة، األب و األم ، األخ و  

  »                   األخت ، و يشكلون ثقافة مشتركة 
  

       و أسرةسرة النووية املمتدة و األاألسرة هذا التعريف عام ميكن أن ينصرف إىل مفهوم     
التبين ، و األسرة البدائية و املتعددة الزوجات و األزواج ، و هذا ال يتفق  مع مفهوم األسرة احلديثة و اليت 

  نعنيها يف حبثنا بتنظيم األسرة 
  

   : )3(  )وليم أوجربن (  تعريف -4
  أطفال، أو من زوج  األسرة رابطة إجتماعية من زوج و زوجته و أطفاهلما أو بدون «    

  »مبفرده مع أطفاله أو من زوجة مبفردها مع أطفاهلا                    
    

هذا التعريف ينطبق على األسرة احلديثة ، و لكنه أعطى األمهية لرابطة الدم أكثر من الرابطة     
 املطلقة أو أسرة نيا باألسرةاجلنسية الزواجية ، كما أن هذا التعريف ال خيدم حبثنا ألن البحث ليس مع

  .األرمل
  
  
  
  
  
  
  

  302ص ) ال حيمل اسم البلد، و تاريخ النشر (علم اإلجتماع ، الدار اجلامعية : حممد أمحد بيومي ) 1
    ملعرفة اجلامعية ، االسكندريةدار ا)  اسم البلد و تاريخ النشرال حيمل(طلحات العلوم االجتماعية املرجع يف مص: خنبة من أساتذة قسم علم اإلجتماع جبامعة االسكندرية ) 2

  177ص 
  177 ، صبدر بن أمحد ، مرجع سابق) 3
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   : )1( : تعريف األمم املتحدة-5
   مجاعة من شخصني أو أكثر قامت بينهم صلة الدم أو الزواج أو التبين      «: األسرة هي     

   –نظر إىل عالقة القرابة  دون ال-دار ، أو مجيع األشخاص ـون معا ، و تشمل العائلة أو الـو يقيم
الذين يشغلون بيتا أو مسكنا أو جمموعة أخرى من احلجرات ، أو حجرة واحدة  حتتوي على وحدة 

  ة .»سكنية  
  

هذا التعريف غري دقيق ألنه وضع لإلعالنات الدولية املقدمة من طرف األمم املتحدة ، و مل     
الواحد و املعيشة املشتركة ، و مل يشترط أيضا يشترط الزواج كشرط ملفهوم األسرة بل اشترط السكن 

يف العدد و األجيال فأدخل مفهوم العائلة ، و لذلك فهذا التعريف ينطبق أكثر على التجمعات املوجودة 
و نرى أن هذا خيالف مفهوم األسرة يف كثري من الدول الغربية بني الذكور و اإلناث غري املتزوجني ، 

  .و متارس كالعالقة بني الزوج و الزوجةة إذا كانت العالقة غري شرعية الدساتري و القوانني و خاص
  .هذا التعريف ال يتفق مع هدف حبثنا املتعلق بتنظيم األسرة

  

تعريفا إجرائيا هلا  األسرة و نقترح تعريفو من استعراض هذه التعاريف نرى صعوبة     
و متارس عالقة جنسية مشروعة بني ذكر و مجاعة بشرية قامت أساسا على رابطة الزواج : ( فاألسرة هي 

 و ذيبهم محايتهممن أجل احملافظة على النوع و تنشئة األجيال و .  ، أم مل ينجبا بعدأطفاالأجنبا أنثى 
  )ملصلحة األفراد و اجلماعات و اإلنسانية  مجعاء 

  

       كما ميكن أن نستخلص على ضوء هذه التعاريف أشكال األسرة و تطورها،     
  .و سنتعرض هلا بإجياز 

  

   : رةــواع األسـأن.2.4
  

التاريخ و لكن سنقتصر على عرب رة و أنواعها سليس من السهل التعرض لكل أشكال األ    
  :  و منها ،بعضها

  
  
  

  175،176ص  ص.مرجع سابق : بدر بن أمحد ) 1
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  : صنف األسرة إىل ثالثة أنواع و هي  :  )1()ريدوك م( تصنيف  -أ
  .و هي اليت تتكون من الزوجني و أطفاهلما و تسمى أيضا األسرة الصغرية أو الزوجية : األسرة النووية) 1(
  و تتكون من أسرتني صغريتني فأكثر بشرط أن تكون إحدى األسرتني  : األسرة املمتدة أو املركبة) 2(

  .                        مركزية و الباقي امتدادا هلا
  

 نوعا ما حديثا ، ألنه أشار إىل األسرة النووية و إىل العائلة ، و مل يتعرض ف يبدوهذا التصني    
  .لألسرة البدائية و أشكاهلا

  

   يف تطور الكائنات  )CH.Darwin-داروين ( و هذا التصنيف متأثر بنظرية  : التصنيف التطوري  -ب
  : د ، و أهم أشكال األسرة أثناء تطورها هي                  احلية اليت بدأت بالبسيط مث تطورت حنو التعقي

  و هي ذات طابع ديين قرايب و دموي ، و هي اليت سادت اتمعات القدمية ،  : األسرة البدائية) 1(  
  :                                 و اعتقد أنصار التطور أا مرت باملراحل  اآلتية 

  دمية سادت الفوضى اجلنسية ، فليس هناك أزواج أو يف اتمعات الق : األسرة املشاعية -أ    
 معـني ، ممـا أدى إىل وجـود األسـرة      زوجات معينني ألحد ، و األبناء يلتفون باألم لعدم وجود أب          

و األبنـاء   ) األم هي رئيس األسرة     (األموسية ، أي    : نسبة إىل األم ، و البعض يسميها باألسرة         : األمية  ( 
  . الرئاسة و قد تنتقل إىل اخلال عند غياب األم ينتسبون إليها ، و هلا

  

 فالعالقات االعتقادنفى وجود هذا  ) lowie-لوي(  األمريكي االجتماع                   غري أن عامل 
   .)1(اجلنسية احلرة مل توجد يف التاريخ و مل يقرها أي جمتمع 

  

ج للزوجة الواحدة ، كما هو يف رمبا أشكل على بعض األنثروبولوجيني األمر فتعدد األزوا    
  .بعض قبائل اهلند  أوحى هلم بأن هناك مشاعية جنسية

  
  
  
  
  
  
  

  3ص .1981دار النهضة العربية للطباعة و النشر بريوت . األسرة و مشكالا : حممود حسني ) 1
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قـرايب و  أساس ديـين و    و هذه األسرة سادت اتمعات البدائية و تقوم على    :األسرة الطوطمية  -ب  
) طوطم(القرابة و الدرجة و ينحدرون عن كائن يسمى          دموي ، فأفراد األسرة يعتربون إخوة متساوون يف       

                                  و حيملـون امسـه و هـو جـدهم األعلـى و الطـوطم يقـدس          .. ، قد يكـون حيوانـا أو نباتـا          
ي يف عروقهم ، و حيرم الزواج بني أفـراد الطـوطم         جتر هوحيرم قتله إن كان حيوانا و دم الطوطم و صفات         

الواحد، فهم مبثابة إخوة، بل يتزوجون من طوطم آخر ، و األسرة الطوطمية كثرية العدد قد تضم عـشرية          
  .)1(أو قبيلة 

  

قد تكون األسرة الطوطمية موجودة يف بعض اتمعات القدمية ، و لكن لـيس شـرطا أن كـل                     
حلة و وجدت فيها ، فما يصدق على جمتمع ليس شرطا أن يصدق على اآلخـر ،               اتمعات مرت ذه املر   

  .ألن ذلك ليس قانونا طبيعيا 
  

  .و يعتقد التطوريون أن هذه األسرة تطورت إىل منط آخر و هو األسرة األبوية   
  

  مان اليونان و الرو: و تسمى أيضا باألسرة البطريكية و سادت جمتمعات مثل  : األسرة األبوية) 2( 
و اهلند و الصني و اجلزيرة العربية و تكون السيادة مطلقة لألب، و وصفها حممد بدوي                     

   : )2(بقوله 
حبيث كان هؤالء األفراد ملكا له يتصرف : فقد كان عاهل األسرة إزاء أفرادها حبقوق مطلقة «   

 ضم إليها آخرين عن طريق التبين،    و هذه فيهم كيف شاء، فإن شاء نزع منها بعض األفراد، و إن شاء
يعاقب من يشاء ، أو حيكم باملوت احلقوق املطلقة تشمل توزيع العدالة و احلكم بني أفراد األسرة ، فهو 

   .»على من يشاء ، و تشمل ثانيا حق امللكية ، و ذا احلق يستطيع أن يؤجر أوالده للعمل أو بيعهم 
  

      
  
  
  
  
  
  

  371 ص 1986.االسكندرية.دار املعرفة اجلامعية. مباديء علم اإلجتماع : دوي السيد حممد ب) 1
  372املرجع السابق ص ) 2
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 أو عشرية ، و البدنة أسرة ممتدة و يعرفها       ةو األسرة األبوية كثرية العدد و قد تضم بدن    
  : بأا )R..Brown ( )1  -ناوراد كليف بر( 
عدد من ] و يتألفون من [ د احلياة يف وقت معني ، و مداها الزمين  على قيوناألعضاء الذين يكون «

   .بدنهبينما العشرية فتضم  أكثر من . » األجيال
  

   رثن،  األكرب ، و اإلناث ال ياالبنو تنتقل السلطة يف األسرة األبوية ، بعد موت األب إىل     
  . )2(و امللكية مجاعية ، و تستغل من طرف مجيع أفراد العائلة 

  

و قد تطورت هذه األسرة، فأدت إىل ظهور األسرة احلديثة بظهور التصنيع ، و اهلجرة من     
  .الريف إىل املدينة ، و تنوع مصادر الكسب و زالت سلطة األب، و نافست الدولة األسرة يف وظائفها

  

 سلطة رب       عنها من حيث تقلصهي امتداد لألسرة األبوية ، و لكنها ختتلف : األسرة احلديثة ) 3(  
                   األسرة و تناقص عدد أفرادها و وظائفها ، فالسيادة أصبحت للقانون و الوظائف 

  :التعليمية و االقتصادية نافست فيها الدولة األسرة، و من أشكال األسرة احلديثة 
   

، قل عددهم أو كثر و قد تضم  و تتكون من األجداد و اآلباء و األحفاد  :  األسرة املركبة-            أ
بعض األقارب كاألعمام و األخوال ، و تسمى أيضا بالعائلة و توجد عادة يف                          

    .)3(الريف 
  

ر وجودها يف احلضر ، ألن إن هذه األسرة كما توجد يف الريف توجد أيضا يف البادية و يند    
   .إخل...بالسكن الضيق و بالتصنيع  وكك األسرة املمتدة باهلجرة التحضر يف

  
  
  
  
  
  
  

  106م ص 1967بريوت . دراسات يف علم اإلجتماع القروي، دار النهضة العربية: حممد عاطف غيث ) 1
    112املرجع السابق ص ) 2
  .304مرجع سابق ص : حممد أمحد بيومي ) 3
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  : و هي  أو األسرة النواة: األسرة النووية -            أ
ج أسري يتميز أعضاؤه بدرجة عالية من الفردية و التحرر الواضح من الضبط منوذ«     

األسري ، مبا يعين أن تعلو مصلحة الفرد على مصاحل األسرة ككل، و متتاز األسرة النواة بصغر حجمها ، 
حيث تتكون عادة من زوج و زوجة و أبنائهما غري املتزوجني، و ال حيدث إال نادرا ويف ظل ظروف 

   .)1(» ئية ، أن يعيش أحد األبناء املتزوجني مع والديهم استثنا
  

هذا الشكل من األسر هو الذي يسود اتمعات الصناعية و احلضرية حديثا ، و توجد حىت     
يف بعض القرى احلديثة ، و تسمى باألسرة الزواجية أيضا، ألا قائمة على رابطة الزواج ال القرابة و الدم، 

   .أين تقع األسرة اجلزائرية من هذه األسر؟لكن سر املمتدة قدميا، و اليت تتميز ا األ
    

  : و أشكاهلــا األســرة اجلزائريـــة.3.4
ألسرة األبوية، أي السيادة فيهـا      ل رواسب   معتنتمي األسرة اجلزائرية إىل األسرة احلديثة و            

جل فيها مع املرأة يف تربية األبناء و عـادة  القوامة فيها للرجل ، يتعاون الر. للرجل ، كما أا أسرة مسلمة       
فما يف البيت للمرأة و ما خارجه للرجل و قد تساعده املرأة يف أعمال خارج البيـت يف                 . األعمال مقسمة   

  . أمور الزراعة و البستنة يف الريف
  

و األوالد خيضعون لسلطة األب من جهة و سلطة الدولة من جهة أخرى ، و قد يعتمدون                     
   .الة األسرة إىل ما بعد العشرين سنة على إع

  

  :و ميكن متييز ثالثة أشكال لألسرة اجلزائرية     
  : أشكال األسرة اجلزائرية 

   

       و هي أسرة أبوية تعيش يف الصحاري و على أطراف املـدن الـصحراوية              : األسرة البدوية ) 1(
ن جمموعة من العائالت أو من جمموعة مـن         و تعتمد يف حياا على الترحال و هي كثرية العدد و تتكون م            

اخليمة  الواحدة أسرة نووية ، و قد يصل عدد اخليم إىل ثالثني أو أكثر مكونـة                 تعترب  األسر النووية و قد     
  .عشرية ترحتل معا

  
  
  

  .178مرجع سابق ص : خنبة من أساتذة فسم االجتماع جبامعة االسكندرية ) 1
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، و إذا طال عمـر      )األجداد، اآلباء، األحفاد    : ( ثة أجيال   و األسرة البدوية تضم غالبا ثال         
، و تقوم هذه األسرة جبميـع        رب األسرة فقد متتد إىل أربعة أجيال، و امللكية مجاعية و السلطة لألكرب سنا

    .)1(وظائفها 
  

 و القانون يف هذه األسرة هـو      . أي أن هذه األسرة امتداد للسلطة البطريقية لألسرة األبوية              
العرف، و جتد الدولة صعوبة يف منافسة هذه األسرة يف آداء وظائفها ، كما تتميز أيضا حبجمهـا الكـبري                        

 لألسرة البدوية و السيادة للذكر، و ما على    او بكثرة اإلجناب فاألبناء و السيما الذكور ثروة و متعة و فخر           
  .املرأة إال الطاعة

  

         رة البدوية ، أي ملا استقرت األسـرة البدويـة يف القـرى             تعترب تطور لألس   : األسرة الريفية ) 2(
 نشأت األسرة الريفية فهي أقل عددا مـن فو ارتبطت باألرض املعينة النشاط الزراعي مارست و  و األرياف   

  اإلبـن  األسرة املمتدة ، و قل نفوذ       ( ها العائلة   لو دخلها أكثر نسبيا ، و زالت العشرية و حلت حم          البدوية  
كرب فال يرث سلطة اجلد و يطالب اإلخوة باملرياث ، كما يطالب البنات به أيضا إذا كان الزوج غريبـا                    األ
 األسرة و رغم تناقص حجم األسرة الريفية عن البدوية إال أا كثرية العدد لتكوا من عدة أسر، فقـد              عن

   .)2(يصل عددهم إىل أربعني فردا 
  

 حبق املرأة يف املرياث،     االعترافلطة األب املطلقة و العرف و       ما يالحظ يف هذه األسرة هو زوال س       
      و منافسة الدولة لألسرة يف وظائف التنشئة االجتماعية و الضبط االجتماعي ، و التوظيـف و االقتـصاد،                

اإلخوة من جهة و بني الرجل و املرأة من جهة أخرى ، و إن بقت الـسيادة لألكـرب   و تقاسم السلطة بني  
و السعي إىل تكثري اإلجناب ألن العمل الزراعـي                  للرجل على املرأة، و األسرة تتميز باحلجم الكبري           و ،سنا

  .بهم يتحقق ذلك ف، و ال سيما الذكور،  يتطلبهم و السيادة و حب الظهور
  
  
  

      
  
  

  50ص .م1975/1976.منشورات جامعة جلب .عات اجلامعيةمديرية الكتب و املطبو. حماضرات يف اتمع الريفي للسنة الرابعة: حممود األشرم ) 1
    م1984.مقدمة يف دراسة اتمع اجلزائري ، حتليل سوسيولوجي ألهم مظاهر التغري يف اتمع اجلزائري املعاصر، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر : حممد السويدي ) 2

  .89ص 
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ائر ، ألن التحضر يف اجلزائر كان مقـصورا علـى           وهي أسرة حديثة باجلز     :احلضريةاألسرة  ) 3(  
   : االستعمارياألوربيني يف العهد 

 ) % 16.4(، مث انتقلـت إىل       )% 8(، كانت نسبة سكان احلضر اجلزائريني حوايل        ) 1886(يف سنة   « 
 )        % 30( م ، لترتفــع بـسرعة إىل أكثـر مـن             1954سـنة    ) % 27( م مث بلغت     1946سنـة  
هذا التطور السريع يفسر بالنمو السريع للسكان كما يفسر برتوح سكان الريف حنو             ... م ،  1965سنـة  

   .)1(  »م1977سنة  ) % 41(املدن ، خصوصا إذا علمنا أن نسبة التحضر بلغت 
  

و األسرة احلضرية أقل عددا من األسرة الريفية و أقل حجما ، و هذا ال يعـين أن                      
 أا نووية كلها فاألسرة احلضرية اجلزائرية مسلمة توقر الكبـار     األسرة احلضرية حجمها صغري أو    

و يتطلب األمر أن يعيش اجلدان معها ، كما أن ارتفاع املستوى الصحي ساهم يف قلة الوفيـات                  
منقسمة بـني   مع كثرة اإلجناب مما أدى إىل كرب حجمها ، و السيادة يف هذه األسرة تكاد تكون                 

الرجل و املرأة و ال سيما بعد خروج املرأة إىل العمل  و تعلمها و مشاركتها يف ميزانية األسرة ،                    
و الدولة سلبت كثريا من وظائفها فلـم يبـق هلـا إال    . و زيادة وعيها حبقوق النساء و مطالبهن      

  .لتحضر و العصرنةوظيفة التناسل و التربية يف املراحل األوىل للطفل، فقد اجتاحتها رياح ا
  

  .و الفصل يف اخلصومات اخلطرية بني أفراد األسرة من اختصاص الدولة    
  

يف إن األسرة احلضرية بقلة عددها و سلب الدولة لوظائفها الكثرية و مطالبة املـرأة           
    و الـسلطات ،    االمتيازاتيادة مناصفة مع الرجل، تكون األسرة احلضرية رغم فقداا لبعض           سال

جم قد وجدت الوظائف احلقيقية اليت جيب أن تكون هلا ، فقد أرهقها التـاريخ و املاضـي       و احل 
  .اإلنساين مبا ليس هلا

  

جنـد  هي عليه األسرة احلضرية احلديثة يف اجلزائر من خالل ما مضى و من خالل ما      
  .بعض خصائص األسرة اجلزائرية

  
  
  

  68ص .مرجع سابق: حممد السويدي ) 1
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  األسرة اجلزائريــة خصائـص  .4.4
األسرة اجلزائرية احلديثة متعددة األشكال و األحجام و هلا خصائص متيزها عن غريها مـن                   

  : األسر يف العامل لتأثريات طبيعية و تارخيية و اجتماعية و دينية و ثقافية، و من خصائصها العامة 
    حتافظ على الروابط األسـرية ،      فهي من هذا اجلانب      : األسرة اجلزائرية أسرة مسلمة حمافظة    ) 1(

     و حتترم تدرج السلطة فالسيادة لألكرب سنا مث األصغر، و األبناء يطيعون آباءهم و املرأة تطيـع زوجهـا ،                    
 إال إياه    وا و قضى ربك أال تعبد     «: حسن إليهم مصداقا لقول اهللا تعاىل       يو كبار السن تقدم هلم الرعاية و        

ا يبلغن عندك الكرب أحدمها أو كالمها فال تقل هلما أف و ال تنهرمها و قل هلمـا                  و بالوالدين إحسانا إم   
   .)1( »ل من الرمحة و قل ريب ارمحهما كما ربياين صغريا ذقوال كرميا    و اخفض هلما جناح ال

  

  .أي أن األسرة اجلزائرية مسلمة متعاونة يوقر الصغري الكبري و يعطف الكبري على الصغري   
  

 و ليس أسرة صداقة، أو      دينا و قانونا و عرفا     أسرة قائمة على الرابطة الزوجية املشروعة     هي  ) 2(
  .(*)إلشباع جنسي فحسب كما هو بعض أصناف األسر يف الغرب كأسر املثليني 

  

   :و قد حدد املشرع اجلزائري خاصية األسرة اجلزائرية يف قانون األسرة
بينـهم صـلة    ألساسية للمجتمع و تتكون من أشخاص جتمـع         األسرة هي اخللية ا   « ) : 4-2( من املادة   

  .الزوجية و صلة القرابة
تعتمد األسرة يف حياا على الترابط و التكافل و حسن املعاشرة و التربية احلـسنة، و حـسن                ) : 3(املادة  

  .اخللق و نبذ اآلفات االجتماعية
   . )2(» ... الشرعي  على الوجه امرأةالزواج هو عقد يتم بني رجل و ) : 4(املادة 

  
  
  
  
  
  

  24.23اآلية : سورة اإلسراء : القرآن الكرمي ) 1
  أسر الشاذين جنسيا*) 

2)  Code de la famille de la nationalité et de l'état civil.2ème édition .Berti édition. Alger .2004.p.p.11-12 
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ـ إىل رابطة أ  ا تتحول   و رغم أن الرابطة الزوجية تعتمد على التراحم، إال أ              به بالرابطـة   ش
الدموية هلذا يرث كل من الزوج و الزوجة صاحبه يف اإلسالم كما يـرث مـن يتـصل ـم بالرابطـة                   

    .)1(الدموية
  

إال أن هذه الرابطة الدموية قد ال يعترف ا العرف فتحرم النساء مـن املـرياث، و حـىت                       
  .يف بعض األسر البدوية و الريفية . البنات

  

  فهناك األسرة احلضرية النووية ، و هناك األسرة املمتـدة        : األسرة اجلزائرية متعددة األشكال   ) 3(
  . تأثري يف هذا التنوع االجتماعيو األسرة الريفية و البدوية و للعامل الطبيعي اجلغرايف و التارخيي و 

  

هم املنتحلـون للمعـاش   أهل البدو « : عن األسرة البدوية ما يلي )2(و قد قال ابن خلدون      
يتخذون ... الطبيعي من الفلح و القيام على األنعام و أم مقتصرون على الضرورة من األقوات و املالبس                 

هؤالء سكان املدر و القرى و اجلبـال و هـم عامـة             « : و قال عن األسرة الريفية      . »البيوت من الشعر  
   .)3(»الرببر

  

العرب ، و أيضا من الطوارق و األسرة الريفية بربريـة   أي أن األسرة البدوية هم الرحل من            
  .بعد استقرار بعض البدو يف األرياف.يف عهد ابن خلدون ، أما اآلن فهي عرب و بربر

  

و األسرة احلضرية أغلبيتها حديثة املنشأ تكونت أثناء االستعمار الفرنسي و بعـده بفعـل                   
، و العمل يف املـصانع         املهن اليدوية و الوظائف احلكومية      اهلجرة الريفية إىل احلضر ، و متارس اخلدمات و          

  . األسرة الريفيةعنو تتميز حبجم أقل 
  
  
  
  
  
  
  

  .63ص .مكتبة القاهرة احلديثة) .دون تاريخ نشر( اتمع اإلنساين : حممد عبد املنعم نور) 1
  121ص .1982.لبنان.بريوت .ئد العريب دار الرا.5ط .املقدمة : ابن خلدون ) 2
  121املرجع السابق ص ) 3
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 ، و هذا ليس غريبا فهذه امليزة موجودة يف كـثري مـن              السيادة للرجل يف األسرة اجلزائرية    ) 4(
 يف بعض القبائل البدائية      ةدوجبة إىل األم و املو    نس):األمية   ( ةالشعوب، و إن كان هناك أسر تسمى باألسر       

  .أي السيادة فيها لألم 
  

 املرأة حديثا السيما بعد استقالل املـرأة      ات تطالب باملساواة بني الرجل و       و إن كانت بعض األصو    
  .بوظيفتها و راتبها و منافستها للرجل يف املراتب و الوظائف 

  

السلطة يف اتمع الريفي ترتبط بالقيم و العادات و التقاليد و غالبا مـا              «  :)1(قال حممد السويدي    
... لطة يف اتمع احلضري ترتبط بالوضع االقتصادي و االجتمـاعي        ترتكز يف كبار السن يف حني جند الس       

حبيث مل تعد السلطة مركزة يف يد الزوج و مما زاد يف تعميق هذا غيـاب              باإلضافة إىل التغري يف مركز املرأة       
   . »و خروج املرأة إىل ميدان العمل مما مسح هلا مبمارسة سلطات أوسع. الزوج لفترات عن املرتل 

  

 و السيما و أن األمم املتحدة تنادي ،ىن هذا أن سيادة الرجل مهددة بالزوال و هي مسألة وقت      و مع 
باملساواة بني الرجل و املرأة غري أن األسرة اجلزائرية حتكمها تقاليد تفرض سلطة الرجل و مـن الـصعوبة                   

  .التنازل عنها 
  

 االجتاه حجمها سواء أكان ذلك يف       تتميز األسرة اجلزائرية بكرب    : حجم األسرة اجلزائرية كبري   ) 5(
 البدوية و الريفية فهما      ال نتحدث عن األسرة    .الغربيةإذا ما قورنت باألسرة العاملية و       . األفقي أو العمودي    

لقد كان متوسط األسرة اجلزائرية     . كبريتان، و لكن نتحدث عن األسرة احلضرية اليت مازالت كبرية احلجم          
  .بارتفاع املستوى الصحي )2(مث زاد إىل أكثر من سبعة أفراد يف السبعينات . فردا)  06.9(،  )1964(عام 

  

 ويف بريطانيـا يف                            )3(مـن األطفـال     ) 02(مع أن معـدل األسـرة يف فرنـسا يف الثالثينيـات               
  . )4( من األطفال لألسرة )02(،  )1946(عام
  
  
  
  

   91-90ص .ص.مرجع سابق : حممد السويدي ) 1
  .239ص.1985.اجلزائر.املؤسسة الوطنية للكتاب.جغرافية الغذاء يف اجلزائر: عيون عبد الكرمي ) 2
   اخلصوبة دوت .2003/نوفمري / 23تقرير املعهد الفرنسي للسكان .تراجع اخلصوبة يف املغرب العريب: هشام جابر العفاين ) 3

www.khosoba.com/articles/031123X03-west-arab.htm-14k 
  .92ص .1972.لبنان.بريوت .دار النهضة العربية.يف جغرافية السكان : عبد الفتاح وهيبة ) 4
  

http://www.khosoba.com/articles/031123X03-west-arab.htm-14k
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ما يالحظ هو اخنفاض اخلصوبة منذ السبعينات و سبب ذلك يعزى إىل استخدام وسائل منع     
       .احلمل و إىل تعليم املرأة الذي أدى إىل تأخري الزواج

  

لقد مات الكثري من اجلزائريني يف احلرب العامليـة          : نصرها الشاب تتميز األسرة اجلزائرية بع   ) 6(  
و منذ الثمانينات ظهر جيل قلت فيه الشيخوخة آباء و أبناء إضافة إىل تكـاثر            . الثانية، و يف حرب التحرير    

  .العنصر الشاب لطغيان املواليد على الوفيات بسبب ارتفاع املستوى االقتصادي و الصحي 
  

و يف   . )1() % 75( متثـل   )  سنة   30( كانت نسبة من هو أقل من         )م   1988 (يف سنة     
و هـذا   .) 2(من جمموع السكان    ) % 69.30( ميثلون  )  سنة   39( كانت نسبة من دون     )  م 1997(سنة  

  . اإلنفاق من طرف الدولة وطرف أرباب األسر،يعين كثرة اإلعالة من 
  

جلزائرية من األمية و السيما يف وسط النساء من جيـل           تعاين األسرة ا   : أمية األسرة اجلزائرية  ) 7(  
  .الثورة و قاطين األرياف و البوادي و هي مشكلة موروثة عن االستعمار

  

يف أواخـر أيـام     ) % 99( ، و عند النساء     ) % 95( إذ كانت نسبة األمية عند الرجال           
  .) 3(االستعمار 

  

) % 24.9( تعليم للصغار فتدنت األمية إىل      و قد بذلت جهود حملو أمية الكبار و إلزامية ال             
  .) 4() % 48.7(  ، و عند اإلناث إىل ) م2000(عند الذكور سنة 

  

يبدو أن هذه األمية حتتاج إىل أجيال للقضاء عليها و إن كانت تتدىن كل عام إال أن عـدد                       
     تخرج الوسـط احلـسايب،     األميني يظل هو هو، ألن زيادة املتمدرسني اجلدد حيسبون مع نسبة األميني فيس            

  .تدنتو يتوهم أن نسبة األمية 
  

  

  
  .288ص . ، اجلزائر1989الطبعة . اجلزائر ، الدليل االقتصادي و االجتماعي : الوكالة الوطنية للنشر و اإلشهار -املؤسسة العمومية االقتصادية )1
  .247ص .2002.لبنان.بريوت .ز دراسات الوحدة العربية مرك.1مستقبل الدميقراطية يف اجلزائر ط. و آخرون .امساعيل قرية ) 2
  ).67-54(الصفحات . م1988.مارس/آذار .السنة الرابعة و العشرون. 5 العدد .دراسات عربية" مشكلة األمية يف الوطن العريب " نعيم حبيب جعنيين ) 3

  .62ص .بريوت.   دار الطليعة 
  .13/16/2001.مارس/آذار.املغرب.طنجة .الجتماع السادس عشر ا.اللجنة االقتصادية.وثيقة األمم املتحدة ) 4

www.uneca-na.org/arab/undocument%20 et20% etudes/emploi-ar(4)doc. 

http://www.uneca-na.org/arab/undocument%20
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إن ظاهرة البطالة يف األسرة اجلزائرية متس  : تتميز األسرة اجلزائرية بظاهرة البطالة و الفقر) 8(     
و قد . تفاقمت األزمة بعد تعلم املرأة و السيما األسر احلضرية، فمجيع جوانب األسرة من أب و أم و أبناء، 

 ، و غلق املؤسسات               االشتراكيبرزت البطالة حبدة منذ الثمانينات بعد ختلي الدولة عن النهج 
و بلغت البطالة ذروا يف . و خترج أعداد كبرية من املؤسسات التعليمية و اجلامعية.و خصخصتها 

   .)1( ) م 1999(سنة ) % 30.0( نات إذ قدرت بـ التسعي
  

، عام ) % 30( ، فقدرت نسبة البطالة يف اجلزائر يف حدود " أوكسفورد بيزنس " أما هيئة     
   . )2()  م 2007/2008(
  

) .    % 12.3( يف حدود )  م 2007(غري أن الديوان الوطين لإلحصاء  يقول أا يف عام     
  .كك يف نسبه ألنه ليس هناك رقيبا عليهو لكن هذا الديوان يش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  .مرجع سابق، و نفس املوقع.وثيقة األمم املتحدة، اللجنة االقتصادية) 1
   م 27/01/2008.% 30 نسب البطالة يف اجلزائر يف حدود : حفيظ صواحلي ) 2

www.fibladi.com/algérie-emploi-solidarité-social/?ida=14944-27k. 

http://www.fibladi.com/alg
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.     يف األسرة اجلزائرية فيما يتعلق مبالبـساا        حدثت تغريات    : التغري السريع لألسرة اجلزائرية   ) 9(  
  : و أهم هذه التغريات 

  

فقد كان يغلب عليها طابع األسرة املمتدة يف املاضي فأصبحت نووية بفعل التحضر              : تغري يف احلجم  ال -أ
  .السريع

سرة اجلزائرية من النظام املمتد إىل النظام النووي ، و مل           حتول بناء األ  « : قال حممد السويدي    
   .)1(» يكن يربز بشكل واضح و سريع إال بعد أن نزعت األسرة إىل الوسط احلضري 

  

         فقد كانت تقوم جبميع الوظائف يف العهد االسـتعماري مـن تربويـة              :  يف وظائف األسرة   تغريال -ب
  .ن بعد االستقالل نافستها الدولة يف هذه الوظائفلك.و اقتصادية و دينية و أمنية 

  

أي أن الكثري من األسر إما أا ريفية أو بدوية فأصبحت حـضرية يف فتـرة                 :  التحضر املتسارع  -جـ
   ، )  م1977(، و يف سـنة  ) % 16.4(، ) م1948(وجيزة إذ كانت نسبة التحضر عـام  

  ). % 61(تحضر بـ ، فقدرت نسبة ال)  م 1990(، أما يف عام ) % 30(
  

      إذ كانت نسبة األميـة يف األسـرة اجلزائريـة تقـدر بــ               :  تناقص األمية و ارتفاع نسبة التعليم      -د
هذه [ ،) % 36.7(، فكانت نسبتها )  م2000(أما يف سنة ) . م1970( سنة ،) % 81.2(

  . * ]اإلحصاءات سبقت اإلشارة إليها و مت توثيقها
  

قـد  منها  ت املرأة يف العهد االستعماري ال تعمل إال يف البيت و الريفية أو البدوية               كان :  عمل املرأة  -هـ
 و تعلم املرأة و خروجها مـن  ،تعني زوجها يف عمله و لكن لفترة معينة ، أما  منذ االستقالل    

  . و األمن و الدركالبيت نافست الرجل باملنكب يف كل ااالت حىت يف القوات املسلحة
  

العرف يف األسرة اجلزائرية أن يتم الزواج دون سن العشرين و حاليا مل يعـد                : لزواج املبكر  ا اختفاء -و
  . هذا واردا

، ) م1996( أما يف إحصائيات  .)2(  سنة) 18.4(هو)  م1966(فمتوسط سن الزواج عام     
ر لتأثري  سن الزواج يف تأخو مازال .)3( للرجل ) سنة30(، و  للمرأة) سنة 26(فمتوسط سن الزواج 

  .التعليم و التوظيف
 

  
   89 مرجع سابق  ص: حممد السويدي ) 1
  . هلذا البحث97أنظر الصفحة  * )2
  .246ص  .1985.اجلزائر .املؤسسة الوطنية للكتاب .جغرافية الغذاء يف اجلزائر :  عيون عبد الكرمي )3
   عمان 2002/ آذار مارس 13-11 ل الدميقراطي يف الوطن العريب ورشة العمل االقليمية حول النوع االجتماعي و التحو فاطمة العويف) 4
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مل يكن تنظيم األسرة من األمور املهمة لسيادة التقاليد من  : تنظيم األسرةحنو  تغري ثقافة املرأة -ز  
جهة و الرخاء من جهة أخرى، لكن بعد الثمانينات حدث اجتاه حنو تنظيم األسرة و تغيري التقاليد، فقد 

)  م 2004(أما يف سنة  . )1( ) % 08(، ) م 1970(سبة من يستخدمن حبوب منع احلمل عام كانت ن
    .)2()  % 64(فكانت نسبتهن 

  
  : الخـالصــة

  
تنظيم األسرة يعين حتكم الزوجني يف املواليد بوسائل طبيعية و اصطناعية دون تدخل الدولة أما إذا 

  .تدخلت مسي ذلك بالتخطيط العائلي 
و خاصة منظمة  ، األسرة مل يكن ليسمح به  لوال كفاح أفراد و منظمات تنظيم   أن  غري

ومل يسمح  بتنظيم األسرة إال بعد موافقة األمم املتحدة عليه وتدعيمه ماديا )  . املالثوسية اجلديدة  ( 
  . م 1950ومعنويا منذ 

أخطار اجتماعية واقتصادية التحكم يف الزيادة السكانية التقاء :  ومن أهم أسباب تنظيم األسرة 
  .و كذلك حترر املرأة و اليت رفضت أن تكون آلة إجناب فحسب . وبيئية 

و توفري فرص التعليم والعمل و . احملافظة على صحة األم و الطفل : وفوائد تنظيم األسرة منها 
  .املعيشة ألكرب عدد من األفراد 

ديد بعض . ول اتمع إىل جمتمع شيوخ فاإلفراط يف احلد من اإلجناب حي:   أما سلبياته  
  .اتمعات باالنقراض 

أما . الطبيعية كتأخري الزواج ، والعزل ، والرضاعة : والوسائل املستخدمة يف تنظيم األسرة منها 
   .العوازل واللوالب و اهلرمونات  : الوسائل االصطناعية فمنها 

  . و السيما التعليم العايل  .و رواج استخدامها يرتفع  بارتفاع مستوى التعليم
  
 
 

  

  2003/نوفمرب/23تقرير املعهد الوطين الفرنسي للسكان . تراجع اخلصوبة يف املغرب العريب : كوم دوت .اخلصوبة)  1
www.khosoba.com / articles/ 031123x03-west-arab.htm-147k 

  2004 أبريل 11األحد . أو اية حقبة .اجلزائر يف عهد بوتفليقة : نية  األردجريدة الراي) 2
www.alari.batelco.jo./11-04-2004/culture/04-2004/article2004-04-10-d5ae63b5-c ooo-ooa 8-01 ao-b94 d2 d657 
o78/story.html 

http://www.khosoba.com
http://www.alari.batelco.jo./11-04-2004/culture/04-2004/article2004-04-10-d5ae63b5-c
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:                           التعليـم العالـي و تنظيم األسـرة   
  :متهيــد 

فهو .  أو غري مباشر     اللتعليم دور هام و فعال يف تنظيم األسرة سواء أكان ذلك التأثري مباشر                
 ا ترغب يف كثرة اإلجناب ، و ملا كانـت اجلامعـة مركـز             يغري االجتاهات و القيم الثقافية االجتماعية اليت      

فالسنوات اليت قـضاها الطالـب يف       . لتصارع القيم و التيارات الوافدة فقد يتأثر ا املتخرج من اجلامعة            
اجلامعة تكون على حساب اإلجناب و اخلصوبة، و ال يكون املتخرج متلهفا على اإلجناب بقدر ما يكـون                  

ظيفة و إذا ارتبط بالوظيفة قلل إجنابه لتعارض العمل مع كثرة االجناب السيما عنـد               هدفه احلصول على الو   
  .املرأة

 املستوى العايل قد يسعى إىل طموح أكرب لرفع مكانته االجتماعية فيـسهر لـيال      اكما أن ذ      
 التزوج إىل   صرف ذهنه إىل هدفه متجاهال االجناب أو       سواء أكان متزوجا أم أعزبا فهو ي       و. و جيتهد ارا    

  .حني حتقيق اهلدف
بينمـا جنـد   .إذا كان التعليم يضمن يف الغالب وظيفة قارة فإن الشخص يأمن على مستقبله            

و كلما أكثر الذرية ضـمن      . األمي مييل إىل ضمان مستقبله بإجناب ذرية جيدهم عند الكرب يقومون برعايته           
  . أكثرمستقبله
 قد ال ترغب يف أمحال ال تستطيع جتنبهم بينمـا املتعلمـة   إن املرأة األمية و املنخفضة الثقافة        

و األخطار اليت ميكن أن تسببها أمحال يف سن معينة كسن ما            . نظرا ملا هلا من معرفة بفترة اإلباضة و األمان        
تستطيع املتعلمة أن تتالفاها إما باستخدام خربا العلمية أو باالتـصال بالطبيـب أو مبراكـز    .بعد األربعني 

فولة  و األمومة فأخذ النصيحة من أهلها نوع من التبصر ال يكون إال عند املستويات الثقافية العلميـة                   الط
  .العليا
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  : ةتنظيــم األســرمفهـوم . 1.5
هلذا املفهوم مدلوالت متباينة فهو يستخدم أحيانا مبعىن حتديد النسل، أو مبعىن تنظيم النسل     

  . و قد يتبادر إىل الذهن على أا مترادفات و الواقع ليس كذلكيةاإلجنابأو حىت مبعىن الصحة 
  

  : و هلذا جيب التمييز بني هذه املفاهيم     
   : حتديد النسـل : أوال

  : )1( عرف سلمان بن فهد العودة بأنه -أ
   .»وضع حد أعلى لعدد األوالد الذين تنجبهم الزوجات « 

  .يا  بعد عدد معني من الوالداتأي أن حتديد النسل هو إيقاف اإلجناب ائ
حتديد النسل كما هو معروف يف الصني مثال ، و اليت تقضي «  : )2( تعريف زيدان عبد الباقي -ب

 فرد بشروط معينة، و التحديد لقوانينها باإلجهاض اإلجباري بعد عدد حمدد من األبناء لك
رأة أو اللجوء يف ذلك إىل هو الوقوف بالذرية عند حد معني ال يتعداه كل من الرجل و امل

   .»تعقيم الرجل و املرأة بعد حد معني من الذرية و هذا حرام  
  

  إذن فتحديد النسل هو إيقاف اإلجناب ائيا سواء أكان باختيار الفرد أو بإجبار الدولة له على ذلك
  

   :تنظيــم النسل : ثانيا
نظيم النسل فيقصد به املباعدة بني فترات أما ت... « :  )3(بقوله  :  عرفه سلمان بن فهد العودة-أ

   .»احلمل ، و األخذ بأسباب منع احلمل حىت ال يكون اإلجناب متتابعا 
  

  
  
 
 
  

  

  
   هـ 21/06/1424.اإلسالم اليوم، الفرق بني تنظيم األسرة و حتديد النسل:  سلمان بن فهد العودة ) 1

www.slamtoday.net/qestons/show.queston.content.cfm=25426 
  117مرجع سابق ص : زيدان عبد الباقي ) 2
  مرجع سابق: سلمان بن فهد العودة ) 3

http://www.slamtoday.net/qestons/show.queston.content.cfm=25426
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و لكن  . هذا التعريف يبني أن تنظيم النسل هو املباعدة بني الوالدات حىت ال تكون متواترة                    
دات بتوجيـه   تنظيم الوال  و معناه   ه إىل أن تنظيم النسل لفظ عام و تنظيم األسرة خاص ، فتنظيم النسل               نبن

بينما تنظيم األسرة متروك للزوجني ال غـري، ال توجيـه و ال          . جبارأو اإل و اإلرشاد   أالترغيب  بمن الدولة   
  .إرشاد

  

  و يقصد به جهـود  Population controlتنظيم النسل «  : )1(  تعريف زيدان عبد البايف-ب      
 اتمع بالتشجيع علـى اسـتخدام       اتمع للتأثري على معدالت منو السكان يف جمموعهم داخل        

الوسائل و األساليب املانعة للحمل و باستخدام خطط التنمية االقتصادية و االجتماعية ملضاعفة             
   .»الدخل القومي ملواجهة متطلبات السكان احلاليني و القادمني 

  

جتمـاعي ال              يفهم من التعريف أن تنظيم النسل يقوم على توجيه الدولة فهو مـشروع ا                
للتقليل من اإلجناب و بتوجيه و إرشاد من الدولة و لكن ال حيمل صفة اإللزام و اإلجبار  . فردي و ال أسري   

ألن التخطـيط مـن     .و هذا ميكن أن يرادف ما يسمى عند البعض بالتخطيط العائلي          . على وقف اإلجناب  
  .الدولة ال الفرد

  

   :مفهــوم تنظيــم األسـرة : ثالثا
  

 . 1971عـام   األسرة  عن اإلسالم و تنظيم     املنعقد  عرف مؤمتر الرباط     :  مؤمتر الرباط   تعريف -أ
قيام الزوجني بالتراضي بينهما و بدون إكراه باسـتخدام وسـيلة           « : تنظيم األسرة بأنه    

ـ و مأمونة لتأجيل احلمل أو تعجيلـه، مبـا يتناسـب و ظروفه             مشروعة              ا الـصحية   م
    .)2(» لك يف نطاق املسؤولية حنو أوالدمها أو أنفسهما و ذ قتصاديةو االجتماعية و اال

  

املباعدة بني املواليد باستخدام طـرق منـع         هو   يفهم من هذا التعريف أن تنظيم األسرة                 
احلمل املشروعة باختيار الزوجني و بغري إكراه، كما يعين التعجيل باألمحال أي تضييق فترة االنتظار               

ـ    لكن ا[ رضاعة الطويلة من أجل إجناب سريع    كقطع ال  ثري ألصل يف التنظـيم هـو التقليـل ال تك
  ].اإلجناب

  
  117مرجع سابق ص :  زيدان عبد الباقي ) 1
الـسكان و التعلـيم و استـشراف املـستقبل، الـس الـوطين للـسكان، اجلمهوريـة            . عبد امللك عبد اله التهامي، حيي هاشم احليفي، جنالء كحي         ) 2

  2007/مارس/19.نيةاليم
www.npc-ts-org/module.php?name=news&file=article&side=53-51k 

http://www.npc-ts-org/module.php?name=news&file=article&side=53-51k
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تنظيم األسرة ال يعين الوقاية من احلمل ، و لكن يعين أيـضا أن              «  : )1(  تعريف صاحل وهيب   -ب
 احلمول املتتاليـة     و أما   الطفل عندما تكون الظروف العائلية كلها مهيأة لقدومه        نجبن

  .»اصل كاف للراحة تشكل عبئا نفسيا و جسميا على صحتها للمرأة دون ف
  

فهم من التعريف أن تنظيم األسرة يكون ملصلحة األم و أنه يضطر إليه الزوجان لظروف إما    ي    
  .  اقتصادية أو صحية

  

رضى الزوجني و باستخدام طرق منع احلمـل        سرة يعين املباعدة بني املواليد ب     إذن فتنظيم األ      
  .من غري إرغام خارجي. طبيةالطبيعية أو ال

   :الصحــة اإلجنابيــة : رابعا
  

 ظهر يف الربع األخري من القرن العـشرين و قـد       االستعمالمفهوم الصحة اإلجنابية حديث         
  : كما يلي  7.2 ةعرفه املؤمتر العاملي للسكان و التنمية يف الفقر

يف مجيع األمور املتعلقة باجلهاز التناسـلي        جتماعيا  الصحة اإلجنابية هي حالة رفاه كامل بدنيا و عقليا و ا          « 
 أو اإلعاقة و لذلك تعين الصحة اإلجنابيـة قـدرة           املرضو ليست جمرد السالمة من      . و وظائفه و عملياته     

     و قدرم  على اإلجناب و حريتهم يف تقريـر اإلجنـاب            . األفراد على التمتع حبياة جنسية مرضية و مأمونة       
و على احلق يف احلصول على خدمات الرعاية الصحية املناسبة اليت متكن املرأة من أن               ...  اترهو موعده و تو   

    .)2( » للزوجني أفضل الفرص إلجناب وليد يتمتع بالصحة  يئجتتاز بأمان فترة احلمل و الوالدة و 
                

  
  
  
  
  

  

  
  40ص . 2004املعاصرة، املطبعة العاملية، دمشق،  م املشكالت العامليةقضايا عاملية معاصرة، عرض و حتليل أله:  صاحل وهيب ) 1
 21-19بـريوت . اإلجنابية للشباب يف املنطقة العربية، ورقة عمل املنتدى العريب للسكان  و احلقوق  واقع و اقتراحات حول الصحة اإلجنابية     : اليسار راضي   ) 2

  2004نوفمرب/تشرين الثاين
www.apf.org/puper-08.htm-459k 

http://www.apf.org/puper-08.htm-459k
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يفهم من معىن الصحة اإلجنابية أنه ليس الغرض منها االهتمام باملباعدة بني املواليـد و إمنـا                     
 فكان التعريف   سيولدون  املولودين  ال من      يقصد ا التمتع باحلياة اجلنسية و االهتمام بصحة األم و صحة            

  .يقول يكفي ما أجنبتم و متتعوا حبياتكم 
  

   : نظيم األسرةنبذة تارخيية على ت .2.5 
   : من حتديد النسل إىل تنظيم األسرة إىل الصحة اإلجنابية  

  

الزيـادة  قـضية  ) مالثوس(بتحديد النسل و ال بتنظيمه إال بعد أن أثار       اهتمام  مل يكن هناك        
               السكانية كمشكلة دد اتمع اإلنساين و أـا ستـسبب حروبـا، و أوبئـة و جماعـات ، و فقـرا                      

  .و أمية إذا مل تعاجل
  

                و الـسكان  ) . عدديـة (مبتوالية هندسية و الغذاء مبتواليـة حـسابية         فالسكان يتزايدون       
  . سنة 25يتضاعفون كل 

  

االمتناع عن اإلتـصال  و هلذا البد من احلد من الزيادة السكانية بوسائل منها تأخري الزواج،        
  . يف اإلجناباإلفراطمنع مساعدة الفقراء ألم علة و اجلنسي للمتزوجني ، 

  

أعلن ) م1833(ففي سنة   . و مات مالثوس و لكن آراءه مل متت       .  آراءه قُبحت  م و   جو هو     
مثـرات  « و ألف كتابـه  ) مالثوس(تأييده آلراء  ) charles knortonتشالز نورتون (الطبيب األمريكي 

  .و مل مينح اهتمام كاف هلذا الكتاب. نع احلمل و أمهيتها االقتصادية، شرح فيه الوسائل الطبية مل»الفلسفة 
  

            »مبـادئ علـم االجتمـاع       « كتابـه    ) G.Drysdale -جورج درزديـل  ( مث نشر       
رئيـسا  )  درزديـل (و قد أصبح    [ ، وضح فيه دور نظرية منع احلمل اقتصاديا و فلسفيا           )  م 1854(سنة  

  . )]  م 26/07/1877( : للماثوسية اجلديدة يف 
  

»                        مثـار الفلـسفة   «   نشر كتاب »الفكر األمريكية « أعادت جريدة   )  م 1867(و يف عام        
  .فصودر الكتاب و حوكم الناشر) .نورتون(لـ 
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 )                charles bradlaughtتــشالز برادلــو: ( غــري أن مــصلحان اجتماعيــان مهــا     
 او أعاد. ن ذلك من حرية الرأيأل، دافعا عن أفكار الكتاب بضراوة   )Annie besante بيزانت ينإ( و 

ألن حتديد النسل مل يكن مرغوبا فيه و ال مباحا          [ فحوكما و سجنا    ) 1876(نشر الكتاب يف بريطانبا سنة      
حركـة  (أكسب ذلك   ف. و اهتمت الصحف بأخبار احملاكمة      . ، مث أفرج عنهما بعد فترة قصرية        ] أنذاك  

الرابطة « و اليت مسيت بـ     ) م1877(شهرة ، فظهرت اجلمعية الربيطانية لتحديد النسل سنة         )حتديد النسل   
   .)1( ترغيبا يف حتديد النسل وفبدأت بنشر الكتب و الرسائل تأييدا » املالثوسية اجلديدة 

  

و مـن األفكـار الـيت       فكانت تلقي احملاضرات ، و تقيم الندوات ، و توزع املنشورات،                
مؤسسة الزواج هي إحدى أسباب تدهور وضع املرأة و ينبغي أال تقتصر الواجبات اجلنـسية               « : روجتها  

 من األطفال، ألن الفقر قليل املتبادل و جتنب اخليانة الزوجية، بل ينبغي اإلتيان بعدد    اإلخالصالزواجية على   
   .)2(» عاجلته إال بوسائل و أساليب جنسية هو مسألة جنسية و ليس مسألة سياسية و ال ميكن م

  

        ، )  م 19(فروع هلا يف عدة دول مـع ايـة القـرن            » للماثوسية اجلديدة   « و تأسست       
  .ا يف أوربا ذه.  بباريس ) م 1900(و عقدت هلا مؤمترات و كان أوهلا سنة 

  

من يصف وسائل حتديد     قوانني يعاقب كل     ،نتفس. أما يف أمريكا فاضطهدت احلركة فيها         
   .)سنتني (جنيه و سجن ) ألف( بغرامة تصل إىل يعاقب ،النسل أو يرسلها بالربيد ملستخدميها

  

، استخدمت إحدى الناشطات يف مجعية املالثوسـية اجلديـدة هـي            ) م1914(و يف عام        
   .)3(، لوصف أغراض هذه احلركة »حتديد النسل « لفظ ) مارجريت سنجر(
  
  
  
  
  
  

  

  
  .7.6 ص ص 1975بريوت لبنان .مؤسسة الرسالة . حركة حتديد النسل : أبو األعلى املودودي ) 1
  .27ص .1994.لبنان.بريوت .املركز الثقايف العريب 1ط.يف البلدان العربية  املسألة السكانية و قضية تنظيم األسرة: عبد اهللا ابراهيم ) 2
  .15ص.1979.لبنان.بريوت.مؤسسة الرسالة .11سلة البحوث اإلجتماعية رقمسل.1ج.2 طالنسل و العناية به: عمر رضا كحالـة ) 3
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بأمريكـا         ) P.P.F.A(بأمريكـا   » إحتاد تنظيم الوالديـة     « : تأسس  ) 1919(و يف عام        
« ، ظهرت يف بريطانيا  )  م 1938 (و يف عام  ) م  1921(سنة  و فتحت أول عيادة لتنظيم األسرة يف بريطانيا         

» I.P.P.Fاإلحتاد الدويل لتنظـيم الوالديـة       « ظهر  ) م1952(،و يف عام     »F.P.Aألسرة  مجعية ختطيط ا  
  .الذي ضم احتادات و مجعيات تنظيم األسرة يف كل البلدان

  

و عموما بعد احلرب العاملية الثانية انضمت السويد و البلدان االجنلوسكسونية إىل سياسـة                  
   .)1(تنظيم األسرة 

  

ــرأة                                ) م1950( و يف عــام      عقــدت األمــم املتحــدة أول دورة ملؤمتراــا حــول امل
   .)2(» تنظيم األسرة « و كان عنوانه 

و هكذا استخدم هذا اللفظ بدال من املصطلحات السابقة كتحديد النـسل و التخطـيط                   
  .ضني ملفهوم حتديد النسل  أن اختيار هذا اللفظ جاء إلرضاء الكثريين من املعارالعائلي و يبدو

  .غري أن هذا املؤمتر فشل لتعارض مصاحل الدول    
  

باملستشفى اجلامعي  ) :  م 1967(عام  "  مركز لتنظيم األسرة    "  أول   فافتتح  أما يف اجلزائر        
  .، باجلزائر العاصمة" مصطفى باشا 

   .)3( مراكز بقسنطينة و وهران ت فتح1969 عاميف و     
سرة كـسياسة لـضبط   يف ذلك الوقت أن اجلزائر كانت ترغب يف تنظيم األ       و هذا ال يعين         
  .راكز  عالجية طبيةو لكن كم. السكان

  
  
  
  
  

  

  
  28-27ص .مرجع سابق:  عبد اهللا إبراهيم) 1
  .01/06/2008.الصحة اإلجنابية: شبكة املرأة العاملية) 2

www.fin 3go.com/new fin/op.php? section=ropic&action=show&id=1394-154k 
 
3) Ziani drid fatima.seffari miloud.Ziani Belkacem : ibid 
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 م الذي برزت فيه صراعات فكرية حول        1974ويف مؤمتر بوخارست الدويل للسكان عام       
   ."سرة تنظيم األ" السكان و التنمية  و نتج عنه شعار يؤكد على أن التنمية هي أفضل وسائل 

  

  و كانت اجلزائر من بني الدول اليت عارضت برامج  تنظيم األسرة إذ اعتربا مؤامرة امربيالية دف إىل « 
  .)1(» حتديد سكان الدول النامية 

  

كانت اجلزائر آنذاك حمسوبة على دول املعسكر الشرقي الذي يقوده االحتاد السوفييت و كان                  
نهب الرأمسالية و استغالهلا و إفقـار       لكثرة اإلجناب و إمنا هو      ليس يف نظرها    معارضا لتنظيم األسرة فالفقر ل    

  .الشعوب املتخلفة
  

غري أن اجلزائر أدركت ضرورة تنظيم األسرة بعد تزايد سكاا و انتشار البطالـة و ايـار                     
  .راعيةو موجة اجلفاف لعدة سنوات أفشل السياسة الز.   و االقتصادو فشل السياسة.أسعار الترول
  .دفعها هذا إىل إعالن سياسة ضبط املواليد فيف الثمانينات 

  .محلة وطنية للتحسيس  باحلد من الوالدات)  م20/01/1985(فقد أعلنت يف     
أي وزارة  ( و نظمت محالت استخدم فيها التلفاز و اإلشهار و استعانت بعلمـاء الـدين                   

و حبلول منتصف الثمانينات كان التخطيط      . لنصوص الدينية للتوفيق بني تنظيم األسرة و ا     ) الشؤون الدينية   
و زاد اإلقبال على مراكز محاية الطفولة و األمومـة فطغـى            . األسري قد شرع فيه ليحقق بعض النجاح        
اللجنة الوطنيـة  "  أنشأت احلكومة اجلزائرية 1986و يف عام   . اإلقبال على املعروض من وسائل منع احلمل      

.          حتقيق التوازن بني النمو السكاين و حاجات التنميـة االقتـصادية و االجتماعيـة             و مهمتها    . "للسكان
 لتدعيم برنامج تنظيم األسرة)  ماليني دوالر 08) ( م1989(و تدخلت األمم املتحدة باإلعانة فقدمت عام      

يعـزى إليهـا   و هي نسبة ).  % 35(وقدر من استخدمن وسائل منع احلمل يف هذه السنة بـ        .يف اجلزائر 
             ،)م1990(عـام  يف منتـصف  الثمانينـات إذ أصـبح يف    ) % 3.1(اخنفاض يف اإلجناب و الذي  كان        

)2.8 % ()2( .  
  
  

  

  
  21/08/2006التوجهات السكانية و حتدياا يف الشرق األوسط و مشال افريقيا :  أمري جبار الساعدي ) 1

www;iraqsoul frends of democracy;net/default.asp?item=197932. 
2)The Library of Congress Country Studies; CIA World Factbouk : Algera Family Planning. 
07/12/2008 
http://www.photius.com/countries/algeria/society/algeria_society_family_plannig.html 

http://www.photius.com/countries/algeria/society/algeria_society_family_plannig.html
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ويف هذا املؤمتر مت تبين مـصطلح       . 1994عام  و انعقد مؤمتر األمم املتحدة للسكان بالقاهرة            
  . " اإلجنابيةالصحة " بـ : مسي . جديد لتنظيم األسرة

  

هو أن مفهوم تنظيم األسـرة أو       . اإلجنابيةو السبب يف تغيري اسم تنظيم األسرة إىل الصحة              
 األم و الطفـل         تنظيم النسل تعارضه تيارات دينية و يسارية و كان من أهداف املؤمتر التركيز على صـحة               

      . يف اإلجناباإلفراطبدل .و الصحة اجلنسية من أجل متتع األزواج حبياة سعيدة
  

 و من بينها اجلزائر اإلجنابيةتأثري املؤمتر يف كثري من الدول فاستخدمت مفهوم الصحة          وو يبد     
) م21/11/1995: (يف   " اللجنة الوطنية للصحة اإلجنابية و تنظيم األسرة      " حيث انشأ وزير الصحة آنذاك      

و هدفها حتسني الصحة اإلجنابيـة و التـشجيع علـى           . و هي مؤلفة من أطباء و ممثلني عن اتمع املدين         
     م 1997كما مت متديد التعاون مع صندوق األمم املتحدة للـسكان إىل غايـة   .االنضمام إىل تنظيم األسرة  

   .)1(  حلبوب منع احلمل مصنعمثار التعاون معه إنشاء من و كان )  م1993(و قد انتهت االتفاقية معه عام 
  

ات و اخلصوبة و اإلجناب ينخفضان و إن كان البعض يعزوا سبب االخنفاض             نو منذ الثماني  
 ارتفاع:  إال أن هناك عوامل البد أن  تذكر منها           اإلجنابيةإىل جهود هيئات تنظيم األسرة و الصحة        

فأدى كل ذلك   أزمة السكن   و  ج و ارتفاع البطالة عند الشباب،       مستوى التعليم، و تأخر سن الزوا     
  .إىل إخنفاض اخلصوبة و الزواج و اإلجناب يف اجلزائر

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
1) Politique Nationale d Population .Bilan de situation et programme d'action pour l'année 1997.18/05/2008 
      http://sante.dz/Dossiers/drection-population/Pop.htm- 177k 

http://sante.dz/Dossiers/drection-population/Pop.htm
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   : أسباب تنظيم األســرة .3.5
   يبدوا أن هناك أسباب خمتلفة و متنوعة لتنظيم األسرة و ذلك من خالل عرضنا لنظريـات                    

داية القرن الواحد و العشرين نستنتج وضع العاملي يف القرن العشرين و ب و لتاريخ تنظيم األسرة، و استقراء لل      
  : هذه األسباب ، و أمهها 

   :  األسبـاب العامـة-أ
          مـن تربيـة    السكان   حنواخلوف من الزيادة السكانية و عدم قدرة الدولة على القيام بواجباا            )    1 (

  ... مالثوسو كان أول من اقترح احلد من النسل أفالطون، مث... وتعليم و توظيف و محاية 
تأثري نظرية مالثوس و املالثوسيني اجلدد، احملذرين من الزيادة السكانية املتضاعفة مبتوالية هندسية              )2(

  ...و الغذاء مبتوالية عددية مما ينذر بفقر و حروب و أوبئة
حبقوقها املتساوية مع الرجل و أا ليست آلة إجناب ، و كـذلك إعاقـة               حترر املرأة و مناداا      )3(

  .)عدم التوفيق بني العمل و اإلجناب( تربية األبناء أي وعملها  لاإلجناب
ضيق موارد و مساحات بعض الدول الستعاب نسل جديد متواصل كما هو احلال يف مـصر،                    )4(

 . و يف دول غريها كاهلند و الصنيو البحرين و تونس و لبنان و يف البالد العربية
ختاف من تغري اخلريطة الدميغرافية لبعض الدول أو        هناك دول   : التأثري السياسي و االيديولوجي      )5(

.  العرقية أو الدينية فالدولة اليت جتاور دولة ما ختشى من إفراط جارا يف اإلجناب       األقلياتلبعض  
 تسيطر عليها أغلبية عرقية أو دينية و حدث إفراط يف إجناب الطرف املنافس فالبـد أن                 اليتأو  

 .ما هو احلال يف إسرائيل و اهلند و يوغسالفياينادي بتنظيم أو حتديد األسرة ك
        حـروب  ونظرة املتشائمني إىل أن الزيادة السكانية يف العامل ستؤدي إىل كـوارث إنـسانية،                )6(

 .إخل... لبيئة ل االتنافس و الصراع على املوارد و الغذاء تلوث . كما حيدثاعاتجمو 
 و الذي يتجدد يف كل - ) م1601(عام ) لزابيت إ(و الذي وضعته امللكة : تأثري قانون الفقراء     )7(

خيصص مـساعدة   «  : ان و هذا القانون ك    -عصر عن طريق الضرائب املفروضة على األغنياء      
و لقت مقاومة عنيفة لدى األغنياء و كان مـن          [ للفقراء و تؤخذ من ضريبة تفرض على اخلبز         

   .)1(» ]وا عبئا على األغنياء نتائجه القول بضرورة ختفيف عدد الفقراء ما داموا قد أصبح
  

  

  
  110ص  1966دار علم املاليني .1 ، أصوله و أساليبه الفنية و تطبيقاته يف البالد العربية طالتخطيط التربوي:  عبد الدامي  عبد اهللا) 1
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  :  األسبـاب اخلاصة -ب
  : و قد تشترك فيها جمموع أسر و منها : و هذه ختتلف من أسرة ألخرى     

فهي تعجز عن التوفيق بني العمل و تربية األطفال فتلجأ إىل املباعدة بني             : ع املرأة العاملة    وض) 1(
  .الوالدات

قال . عدم قدرة األسرة على إعالة كثري من األفراد و السيما اليت تنتمي إىل الطبقة املتوسطة                ) 2(
سؤال  إىل أربـاب    أنه حينما وجه     )1(حركة حتديد النسل    : أبو األعلى املودودي يف كتابه      

حتـسني  « :  كانت إجابة أكثـرهم      ؟ و ون  إىل حتديد النسل    ذا يلجأ لـمااألسر يف فرنسا    
            وبذل االهتمـام الكلـي بتعلـيم الولـد الوحيـد           .. الوضع املايل و رفع مستوى املعيشة     

   .»تعليما عاليا 
  .اراقدها نضفاإلجناب املفرط يف: قتها احملافظة على مظهر املرأة و رشا) 3(
السيما من يسعى إىل املناصـب العليـا و رفـع          :  يعارض طموح اإلنسان     اإلجناب الكثري   ) 4(

أرسني دميون يف نظريته يف أسـباب       أو التفوق االجتماعي و هذا ما أكده        . املستوى العلمي 
   .)2(إخنفاض السكان و االجناب 

 اتمعـات   إجنابه، و هذا ما يالحظ يف قلة        التمتع مبباهج احلياة و التنقل و السياحة و الترت        ) 5(
  الغربية اليت وضعت يف أهم مبادئها يف احلياة التمتع باحلياة اخلاصة

  

  .و على ضوء هذا نتعرض لفوائد تنظيم األسرة عند من يرى ذلك    
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  .17 ص 1975لبنان . بريوت.  مؤسسة الرسالة .حركة حتديد النسل:  أبو األعلى املودودي ) 1
  76ص.مرجع سابق: نبيل السمالوطي ) 2
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   : فوائــد تنظيم األســرة . 4.5
  

  : يرى أنصار تنظيم األسرة أن هناك فوائد كثرية لذلك و أمهها     
األطفال اآلخرين :  أن )ولغوس نف (يرى الطبيب األمريكي :  احملافظة على صحة املولود و بنية الطفل     -1

كونون ضعيفي البنية و جيهدون صحة األم مث يورثون ضعفها الفسيولوجي           يف األسرة الكبرية احلجم ي    
   .)1(من دخل األسرة ددهم يقلل من نصيب كل واحد منهم عأن ملن بعدهم كما 

فقد بينت بعض الدراسات أن     ) املنغوليا  ( رص  م اخللقية و التخلف العقلي و جتنب        تالتشوها ختفيض   -2
  . عند األطفالا عقلياني قد حيدث تشوهات و ختلفمحل املرأة بعد اخلامسة و الثالث

أنه كلمـا زادت الـوالدات       ) Mellerميلر (  تقليل نسبة الوفيات بني األطفال ففي دراسة قامت ا  -3
   .)2( مولود )% 80-60( قد يتوىف منهم ما بني ا شهر15أقل من بني مولود و آخر كانت املسافة و

البلـدان  وفيات األمهات يف    ) ربع(إذ باملباعدة بني املواليد ميكن احملافظة على         إنقاذ حياة املرأة النافس      -4
   .)3(النامية 

 توفري فرص التعليم و الرعاية الالزمة لألطفال املنجبني فكثرة اإلجناب ترفع نسبة األميـة و الفقـر يف                   -5
  .األسر

صوبة إىل النصف ، فإنه يف خالل جيل        فإذا اخنفضت اخل  « :  رفع دخل الفرد يف األسرة و تقليل اإلعالة          -6
ملا كان عليه لـو أن      ،   % 40 إىل   % 20ف يرتفع الدخل الفردي يف اية الفترة بنسبة         واحد، سو 

   .)4( »اخلصوبة استمرت 
 محاية البيئة و االستقرار اجلماعي فكثرة االجناب يلوث املدن و اجلو و يـسبب االكتظـاظ، و بـروز     -7

   .اآلفات االجتماعية
هلا مخسة )  م1928(لقد كانت األم اليابانية يف عام :  رفع االختيارات يف فرص العمل و رفاهية اتمع         -8

أطفال، وبفضل ذلك ، ففي إمكان الشباب الياباين يف         ) 01.56(هلا  )  م 1976(أطفال ، أما يف عام      
   .)5(وظائف للشغل ) أربعة(أن خيتار بني )م1968( عاما سنة )20(سن 

  
  

  
  113مرجع سابق ص .النسل و العناية به:  رضا كحالة ) 1
  مرجع سابق: حممود أمني حشمة) 2
" ملاذا التخطيط ملسائل األسرة : التنمية الدولية و تنظيم األسرة ، مكتب السكان بوحدة السكان : وكالة الواليات املتحدة ملنظمة الصحة العاملية ) 3

  49.25/05/2008دد الع.سلسلة ي .1999متوز .2العدد.27الد
www.infoforheath.org/pr/j49 edsum.shtml 

   92 ص 1977) جنيف(نبيه األصفهاين شركة كراد كسيم شركة مسامهة.ت. االنفجار السكاين -جرامون-روبرت المون ) 4
  .45نفس املرجع السابق ص ) 5

http://www.infoforheath.org/pr/j49
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 هناك  ؟ سلبيات اإلجنابأفال يكون لإلقالل من     . ي إجيابيات تنظيم األسرة     إذا كانت هذه ه       
  .من يرى ذلك 

  :سلبيات تنظيم األسـرة  .5.5
فتقليل اإلجناب و حتديد النسل أو تنظيمه هو نوع من األنانية للمنجبني الذين يرغبون يف التمتع                 -

  . و هو حفظ النوع من الفناءاإلنساينباحلياة و نسو الواجب 
 ن تقليل اإلجناب حيول اتمع إىل شيوخ و هذا ما بدأت بوادره يف كثري من الدول الغربيةإ -
 . وسائل منع احلمل دف تقليل اإلجناب يسهل من حصول املراهقني عليهاانتشار -
 من مراكز و مصانع إلنتاج وسائل     األسرةتوجيه نشاط الدولة حول اإلنفاق على مشاريع تنظيم          -

يفوت على الدولة فرص االستثمار إلنتاج مفيـد        . باان أو بأمثان زهيدة    هامنع احلمل و توفري   
 .أي كمن يعاجل املرض مبخفضات احلرارة و احلمى.للفرد و اتمع

  : أما وسائله فكثرية منها 
  : وســائل تنظـيم األسـرة  .6.5
   :الوسائل الطبيعية لتنظيم األسرة -أ

  :ومنها ما يلي 
           باملعىن العلمي ألن من مل يتزوج يف الواقع ال  يف الواقع هذه ليست وسيلة :تأخري الزواج -1  

  .و إن كان مالثوس معترب أا إحدى وسائل ختفيض اإلجناب و السكان ميارس تنظيم األسرة             
  و هو عدم إمتام العملية اجلنسية و القذف يف اخلارج  : العزل -2  
       هي أن ميتنع الزوجان عن املعاشرة اجلنسية أثناء اإلباضة وعادة أسبوع قبلها و : فترة األمان -3  

  .و أسبوع بعدها               
  .فاملرأة املرضع تنتج هرمونات متنع اإلباضة فتطول فترة منع احلمل : الرضاعة  -4  

  

  : و هي كثري و تستحدث بالتقنية و منها  : االصطناعية الوسائل -ب
  عبارة عن نصف كرة من مطاط بسياج معدين توضع يف الرحم ملنع     : لقبعة اهلولنديةا -1  

  تزال بعد فترة من اجلماع.احليوانات املنوية من الوصول إىل الرحم                 
 مصنوعــة من البالستيك و النحاس توضـع داخــل جتويف الرحـم                         أداة : اللولب -2  

   .سنوات) 5-3(و تستبدل كل . متنع وصول ماء الرجل                
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   أو .فهي إما حبوب.وهي حتتوي على هرمون االستروجني و الربوجسترون : اهلرمونات  -3  
   .)1( )% 99( يتم أخذها أما ملدة شهر أو ست أشهر و جناحها ،                حقن 

  و غالف من مطاط شفاف يضعه الرجل و مينع وصول احليوانات املنوية  و ه : الواقي الذكري -4  
  .                إىل رحم املرأة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
ال طیب   ) 1 ال سعودیة  .ج دة .ال دار ال سعودیة للن شر و التوزی ع    .2ط.قضیة تحدید النسل في الشریعة االس المیة : أم كلثوم كحي مصطفى 

  .139-125ص.م1982/ھـ1402
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    : مفهـوم التعليـم العالـي .7.5
  :  تتباين تعاريفه من دولة ألخرى فمن تعاريفه 

  

 مرحلة من التخصص العلمي « :  ) 1( عرفته وزارة التعليم العايل باململكة العربية السعودية بأنه-1  
 ملواهبهم و سدا حلاجات اتمع املختلفة يف كافة أنواعه و مستوياته رعاية لذوي الكفاية و النبوغ و تنمية

   .»يف حاضره و مستقبله مبا يساير التطور املفيد الذي حيقق أهداف األمة و غايتها النبيلة 
  

هذا التعريف ينقصه الضبط ألنه مل حيدد اخلصائص اجلوهرية للتعليم العايل بل ذكر األهداف     
  .حلة من التخصص، و قد جند ذلك يف التعليم الثانويكما أنه أشار إىل أنه مر.و األمنيات املرجوة

  

  :عرف التعليم العايل بأنه  : )2(تعريف مؤنس البخاري-2  
 الدراسة املنتظمة اليت تستغرق مدة ال تقل عن سنتني بعد احلصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة «
  .»و دف إىل احلصول على درجة علمية ] البكالوريا [ 

  

ليم العايل ليس هدفه احلصول على شهادة علمية بقدر ما هو تكوين الشخص علميا      التع    
إضافة إىل الشهادة . و غرسا للروح العلمية بصفة عامة... و سياسيا و أخالقيا و فنيا و اجتماعيا و نفسيا 

  . الدكتوراهو إن كان التعريف هنا ذكر احلد األدىن للدراسة فهو مل يذكر احلد األقصى أي. العلمية
  

 التعليم العايل هو املرحلة التعليمية التالية للثانوية  « : )3(  تعريف حممد صالح دريـبـي -3  
مرحلة التعليم اجلامعي، أدناها سنتان و أقصاها أربع : العامة أو ما يعادهلا و اليت تليها مرحلتان مها 

  .»و الدكتوراه و مرحلة الدراسات العليا مبرحلتيها املاجستري ... سنوات 
  

يبدوا أن هذا التعريف يتفق مع واقع التعليم العايل إىل حد ما، غري أنه منح األمهية لإلجازة               
 .و مل يشر إىل اهلدف العلمي و االجتماعي و اإلنساين للتعليم العايل

  

  : و على ضوء ما سبق نستطيع أن حندد مفهوم التعليم العايل فنقول بأنه     
لة من التعليم تلي املرحلة الثانوية بعد احلصول على البكالوريا أو ما يعادهلا يف مؤسسة تسمى جامعة مرح( 

أو معهد عايل يقضي فيها الطالب فترة دراسية هلدف علمي و عملي و حيصل على شهادة أدناها الليسانس 
  ).و أقصاها الدكتوراه 

  
  

  
  موقع سابق: لشامل عن التعليم العايل يف اململكة العربية السعوديةالتقومي الوطين ا: وزارة التعليم العايل  ) 1
  .موقع إنترنت سابق: مؤسس البخاري ) 2
  .موقع إنترنت سابق: محمد بن سعید الدریبي ) 3
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 : السكانية و حجم األسرة و إجناا  التعليم و الزيادة.  8.5 

 
أي إذا ارتفع املستوى التعليمي قـل       . ب  اإلجناهناك عالقة عكسية  بني التعليم و منو السكان و           

    و أوردها بعض علماء الـسكان يف       . رفت هذه العالقة منذ عهد أفالطون       اإلجناب والعكس صحيح ، وع
م نظريا. 

 :  التعليم و نظريات السكان -ا 

 
 أن التعليم خيفض من عدد السكان و يقلل من حجم األسرة  الدميوغرافيونني املفكر بعضاعتقد

  : هؤالء  ومن
 

اجلمهورية " التعليم يقلل من اإلجناب هلذا اقترح يف كتابه  مستوى يرى أن رفع:أفالطون  - 1
ومنع )  سنة 25(   إىل سن  بتمديدهعالج االكتظاظ  السكاين بالتعليم اإلجباري للجنسني" الفاضلة 

   .الزواج قبل هذه السن
  

  وتقصري فترة اإلجنابو هذا من أجل خفض اخلصوبة 
  

و وفق .  السكانية  من الزيادة  اقترح تعميم التعليم كإحدى املوانع الواقية: مالثوس  - 2 
. و بالتعليم ميكن إبطاء النمو السكاين ) .  سنة 25( ية فإن السكان يتضاعفون كل ـتواليته اهلندسـم

  .وخفض حجم األسرة 
  

ه السبيل الوحيد الذي جيعل مجهور توسيع نطاق التعليم القومي باعتبار«   جيب : )1( مالثوس قال
  . » الناس يدركون ضرورة إبقاء حجم أسرهم يف نطاق احلد الذي ميكنهم من أن  يعولوها 

  
 يعتقد أن تعليم املرأة تعليما عاليا و االشتغال باألعمال الذهنية يؤثر على الناحية  :سبنسر  - 3
  .ل القدرة على اإلجناب ويقلللمنجب البيولوجية 
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 51ص . مرجع سابق : دافيد لويس .س  تومسون . وارين )1( 

عايل ، و  تعليم بنات الطبقات العليا املشتغالت بأعمال ذهنية واحلاصالت على  إن: )1(قال سبنسر
اإلجناب و  إال أن اإلجهاد الذهين يؤثر يف الناحية البيولوجية هلن فيضعفن عن. حيصلن على تغذية جيدة 
   .دهن العقم، خبالف الفقريات اإلرضاع و قد حيدث عن

 
 و االجتماعي لتحقيق ،العلمي رفع مستواهب  يرى أن اهتمام الشخص :أرسني دميون  - 4

          اهتمامه بأسرته  منيقللإىل طبقة أعلى طبقته االجتماعية  يفارق  و ،طموحات عليا جبهد وذكاء
   . طموحاتهإجنابه لتوجه جهده حنو من ل ل يقوهذا بدوره . و ساللته

  
املثل األعلى و ما يصاحبه من جاذبية إىل املسرح  تصور من اللحظة الـيت يدخل فيها: (( هلذا يقول

  . )2()) جند أنفسنا أمام مبدأ جديد للسكان
   

   مل يقل بإدراج التعليم كعامل للحد من اإلجناب إال أنه حتدث عن:جوسيه دي كاسترو  – 5
فمن خالل  - عوامل تغيري تركيبة غذاء الفقراء بإضافة الربوتني إليه عاملني من البحث العلمي والتقنية كدور

قترح تطبيق هذه التقنية هلذا ا –ها عقم  الربوتني يف الغذاء يؤدي إىلركيزأن ت جتربته على الفئران توصل إىل
  .بإضافة الربوتني إىل غذائها  . على شعوب الدول املكتظة بالسكان 

  
لو حققنا للهنود قدرا أوفر من الربوتني يف طعامهم لتوقفوا عن إجناب  : ((  )3 (قال دي كاسترو
  )) .العدد الغفري من األطفال 

  
 التعليم والعلم ألناإلجناب و  منالنقلي رفاهية والتعليمال أنعلى لقد اتفقت آراء علماء السكان 

 مشكلة السكانيةلالجا مباشرا وغري مباشر لفيكون التعليم إذن ع. للفقر  األمية مالزمةمبعثان إىل الرفاهية و
  .  ولتنظيم األسرة وخفض اإلجناب 

  
  

  62-60مرجع سابق ص : عبد احلميد لطفي . حسن الساعايت )1       (
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   71ص . مرجع سابق : دافيد لويس .س  تومسون . وارين ) 2       (
  75ص .مرجع سابق : فرنسيس .روى ح)  3       (

  
  : الزواج املبـكرالتعليم و  –ب  

 علة اإلفراط يف الزواج املبكر، لكون التعليم  خيفض االجناب و الزواج املبكرويتعارض التعليم 
 وينخفض يف األوساط املتعلمة و  املبكر غالبا يف األوساط األمية و الفقرية الزواجينتشر اإلجناب هلذا 

   .املتقدمة
  

)  سنة 25( أي .  سنة   )  48 – 13( من  ة إجنابأمامها فتر) 13( فاملرأة اليت تتزوج يف سن 
   ) .النصف( بينما جند التعليم العايل خيتصر هذه  املدة  إىل . من اإلجناب 

  
أن علم احلياة يقرر بأن املرأة ذات الصحة اجليدة : ((  )Anton Mystrom   (  )1(يرى 

 اخلصوبة يف هذا العدد طبيعية عند مجيع ميكنها أن حتبل و تلد من عشرين إىل مخسة و عشرين ولدا و هذه
  .))  الشعوب  مادام احليض يأتيها خالل ثالثني عاما 

  
عند الزواج مبكرا كلما  العمر كلما كان:((   انه)Blake David  and (  )2( يرىو 

فترة  أطفال خالل 10.2ازداد عدد األطفال املنجبني فاملرأة اليت تتزوج عند سن العشرين تنجب ما معدله 
 أطفال ، أما عند سن اخلامسة 7.9قدرا على اإلجناب أما املرأة اليت تتزوج عند سن العشرين تنجب 

أطفال و اليت تتزوج ) 3.5( تنجب 30 أطفال ، و اليت تتزوج عند سن 5.6والعشرين فتنجب املرأة 
   . )) طفل1.9 تنجب ما معدله 35عند سن 

  
كما أن فترة  .  يف السن  على اإلجناب تقل كلما  تقدمتومعىن هذا  أن خصوبة املرأة وقدرا

  .ن ، مما يقلل من عدد املولودين اإلجناب تقصر مع الزم
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 . بريوت . مؤسسة الرسالة  .  2ط . 11 سلسلة البحوث اإلجتماعية رقم. 1 ج . النسل و العناية به  : عمر رضا كحالـة) 1( 

    71، 70ص ص  .  1979. لبنان
  ) . موقع على االنترنت (مرجع سابق  : مود حشمة حم)  2(

   :(*)  التعليم و اخلصوبة–ج 
وقد لوحظ . من مدة فترة اإلجناب ويشغلها عن الزواج  ريؤثر التعليم سلبا على خصوبة املرأة فيقص

  . عموما العامل يف اخنفاض يف خصوبة املرأة
  

ففي اليمن ... ظاهرة يف كل الدول العربية أصبح التأخر يف سن الزواج : (( )1(قال حافظ  شقري 
يف بداية التسعينات و مثل ما هو متوقع يرتفع بارتفاع املستوى التعليمي )  سنة 16( حيث كان يبلغ  

عند األميات و يقفز إىل )  سنة  24.2( الزواج األول  للمرأة أو للرجل ففي سوريا يساوي العمر عند
و اجلزائر كانت حدة االرتفاع ...  على شهادة ثانوية أو أكثر بالنسبة للمتحصالت)   سنة 28.2( 

                        ، )  سنة 29.6(  م إىل 1992، سنة )  سنة 25.9( سريعة حيث ارتفع لإلناث من 
  .))  م  2002سنة 

  
 من النساء يف % 56(( كما أظهرت دراسة لصندوق األمم املتحدة لرعاية الطفولة واألمومة أن

                         % 17  تزوجن قبل سن اخلامسة عشرة و 2002 يف عام  )راجستان اهلند (الية و
  . )2( ))قبل العاشرة 

   
واألمية و   واليت يالزمها الفقرا و إفريقياسيآ  إن هذه الدراسة كعينة عن كثري من دول و شعوب 

 و الوفيات قلةإضافة إىل . علة التضخم السكاين  هو فالزواج املبكر التقاليد واألعراف املوروثة اليت متجد
  .توفر الغذاء باملساعدات اإلقليمية و الدولية لرتفاع املستوى الصحي  ا

  
وجدت أن التعليم فقارنة بني جيل األباء واألبناء حول سن الزواج  مبقامت سامية حسن الساعايت 

  .سبب يف تأخري الزواج 
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  )  .   سنة 45 -15( و اليت تستطيع أن تنجب فيها املرأة و تقدر عادة بني .  هذا البحث ؛ الفترة املمتد بني البلوغ وسن اليأس املقصود يف: اخلصوبة (*) 
  22/03/2005    . التحول الدميغرايف و أثره يف الدول العربية: حافظ شقري  ) )1 (

www.apf.org/hi/paper-10.htm101 
 

    .)موقع على االنترنت (مرجع سابق  . دراسات و آراء حول الزواج املبكر : فاتن احلسيين ) 2(

  
 سنة جند ان متوسط 25.9بينما كان متوسط  سن زواج األباء احلضريني هو: (( حيث قالت 

  نستطيع أن نعلل هذا االرتفاع يفو...  سنة 29.9احلضريني هو  السن املفضلة لدى أبنائهم من الطلبة
   . )1()) بوجه خاص لدى جيل األبناء  متوسط  سن الزواج لدى جيل األبناء بارتفاع نسبة التعليم العايل

  
 الزواج لالستغـناء عنه بالدخل ن عحجاموليس هذا فحسب ، بل لوحظ  أن للتعليم تأثريا على اإل

  . مما يؤدي إىل قلة اإلجناب . والوظيفة 
  

 تبني دورالتعليم يف قلة اإلجناب 1935يف حتليل البيانات اإلحصائية يف الواليات املتحدة عام ((    
 ، 0.77  و عند خرجيي املدارس الثانوية 0.57فقد لوحظ أن نسبة التناسل عند خرجيي اجلامعات بلغت 

    .)2( )) 1.18و عند من مل ينهوا الصف 
  

ترة فإنه أعمق تأثريا يف خفض اخلصوبة لوقوعه يف قمة فترة اإلجناب وملا كان  التعليم العايل أطول ف
  .و انشطها  

 
سنة و هي   29  – 20عند املرأة بني  تتركز ذروة اإلجناب: ((  )3(قال صاحل وهيب  

   .  .))أطفاهلن  السنوات اليت تنجب فيها النساء حنو نصف
  
   : جم األسرة النووية  التعليم العايل يفتت األسرة املمتدة و يقلل ح–:د 
  

http://www.apf.org/hi/paper-10.htm101
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كالعمل الزراعي وامللكية  واستمرارهاإن التعليم يتعارض و األسرة املمتدة وعوامل نشأا   
  والتطفل على العائلة يف العمل و التربية و الوظيفة اجلماعية والضبط االجتماعي و احلماية

  من عميمها التعليم و ما أحدثهالدولة لالسرة يف وظائفها وتوليها التربية و ت واإلسكان ومنافسة
  
  
   354ص  . 1981. بريوت . دار النهضة العربية . األختيار للزواج و التغري االجتماعي : سامية حسن الساعايت ) 1(
  . 452،453مرجع سابق ص ص : لف لنتون ) 2(
 20مرجع سابق ص : صاحل وهيب )3(

  
  .موديا وأفقيا فأثر يف حجم األسرة ع.تغريات يف البناء االجتماعي 

  
على قاعدة مادية مستقلة بفضل إنتاجية ] األسرة احلديثة [ تقوم  : (( )1( قال زهري حطب

والواقع أن ...  ومل تكن تلك االستقاللية االقتصادية  ممكنة لو مل يكن الزوجان متعلمني ...الزوجني 
 )) .األسر الزوجية النووية اليت نتحدث عنها تنتشر يف أوساط املتعلمني 

  
للطبقية يف أجنلتريا و  )Thampson S. Warrer ()2 سونبوارين ثام ( ويف دراسة    

من حيث التعليم فإن الذين هم أقل ثقافة ((  توصل إىل أنه 1953أمريكا وأملانيا و فرنسا  و السويد عام 
  .)) ، أسرهم كبرية ، والذين هم أقل ثقافة ، أسرهم صغرية 

  
. إلبراهيم حممد العبيدي " العوامل املرتبطة بنمط األسرة مبدينة الرياض "  ويف دراسة ميدانية حول

  :توصل إىل أن للتعليم العايل دورا يف التقليل من حجم األسرة 
  

للذكور، وبنسبة  )  % 73.9(فقد مال ذو التعليم العايل إيل تكوين أسر نووية بالرياض، بنسبة  
  . )3(  )% 78.7( ل الواحد  ، نسبتها و األسر ذات الطف. لإلناث ) %  78.0( 
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وهذا يعين أن اجلامعيني ال حيبذون األسراملمتدة ، وقلة أفراد أسرهم يعود إىل استقالهلم عن   
إضافة إىل عمل . تأخرهم يف اإلجناب من جهة أخرى  و. وتفضيلهم لألسرة النووية من جهة . أبائهم 
   .  املشجع على تنظيم األسرة  اجلامعية املرأة

  
  

. بريوت . فرع لبنان .معهد اإلمناء العريب . تطور بىن االسرة العربية ، و اجلذور التارخيية و االجتماعية لقضاياها املعاصرة : زهري حطب ) 1(
   214ص  . م1980

   17ص . مرجع سابق :     أبو األعلى املودودي  )2(
العدد . جامعة الكويت . جملس النشر العلمي . جملة اخلليج و اجلزيرة .  يف مدينة الرياض العوامل املرتبطة باألسرة: براهيم حممد العبيدي  ) 3(

  44 ، 43ص ص  )) . 59 -33: (( لصفحات  . 1996ربيع . الواحد و العشرون 

  
   التـعليم العـايل وتعارضه مع طموح املنجب-هـ 

م و قد يكون التعليم العايل غاية  طموحا شخاصاألكثريما يتعارض التعليم العايل والذي به حيقق 
يف ذاته وهذا يتعارض مع تكوين األسرة واإلجناب الكثري لعبء واجبات األسرة اليت ال يستطيع الطامح 

 اإلجناب أو والتوفيق بينها وبني طموحاته املستقبلية و الرفع من مكانته والبد من التضحية بالزواج املعجل 
  .اإلفراط فيه 

  
وخيلق التعليم ...يولد التعليم طلبا قويا و دافعا ملزيد من التعلم : (( )1(النجيحي قال  حممد لبيب 

فإن الطلب على التعليم ال يشبع أبدا ، ...االبتدائي طلبا للتعليم الثانوي و خيلق األخري طلبا للتعليم العايل 
 ينتج أيضا طريقا ال ميكن ليس فقط ألنه يقدم طريقا ال ينتهي يف املهنة و الوضع االجتماعي و لكن ألنه

  .)) مقاومته للعقل اإلنساين  
  

يف حتقيق الذات و السمو إىل  اآلسرة بقدر ما هو تكوين إن ذا التعليم العايل ليس هدفه اإلجناب أو 
   يشترط أن تكون هذه املراكز العليا و ال

  
ق مصاحله فضال عن أنه التعليم أوال يؤثر يف الوجود االجتماعي للشخص ، ويف أساليبه يف حتقي(( 

يؤخر سن الزواج  أما األمي فوعيه االجتماعي و مصاحله جتعله يرى اإلجناب خاصة ، إجناب الذكور 
   .) 2()) أسلوبا من أساليب حتقيق مصاحله  و تدعيم  وجوده  
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إن بعض علماء السكان من خالل دراسام وجدوا أن هناك عالقة عكسية بني السعي إىل رفع  
ى  االجتماعي و العلمي و التسلق الطبقي حنواملراتب العليا وبني قلة اإلجناب أي كلما كان طموح املستو

  .الشخص أكرب وتعليمه أعلى قل أجنابه 
  
  
  

  103 ص 1981 .2ط .بريوت .  دار النهضة العربية للطباعة و النشر .  دور التربية  يف التنمية االجتماعية : حممد لبيب النجيحي ) 1( 
  191 ، 190مرجع سابق  ص ص : عمر إبراهيم) 1(

  
مـن اللحظـة الـيت  يـدخـل  فيها  تصور املثل  : ((  أنه )1 ()أرسني دميون : ( هلذا يقول   

   .)) األعلى  و ما يصاحبه  من جاذبية إىل املسرح جند أنفسنا أمام مبدأ جديد للسكان  
  

 مستويات طبقية و اجتماعية دنيا إىل إىلكلما كانت طموحات الفرد أكثر من االنتقال  أي 
  االنتماء إىل حني و عن أسرة تكوين و رفع املستوى العلمي لشخصية الفرد  رغب عن  ،مستويات عليا

  . كبرية احلجم إىل أسرة
وهذا يعين أن املطامح واحلراك االجتماعي الرأسي احد عوامل قلة اإلجناب ، إن مل يكن عامال 

  .رة األسمهما يف تنظيم 
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   71ص . مرجع سابق : دافيد لويس .س  تومسون . وارين  )1( 

 :تأثري التعليم العالـي على تنظيم األسرة . 9.5
  :و ميكن مالحظة تأثري التعليم يف تنظيم األسرة سواء بطريق مباشر أو غري مباشر فيما يلي     

  

   : التعليم يؤخر الزواج -1
 ياليت يقضيها املتعلم يف الدراسة تؤخر الزواج و تـؤد ن التعليم بطول الفترة ما يالحظ هو أ      

  . إىل اخنفاض اخلصوبة
) سن اخلامـسة و العـشرين    ( فاقترح زيادة فترة تعليم الشباب  اليوناين إىل         ) أفالطون  ( و قد تنبه لذلك     

  عندما يكون هناك ضغط سكاين يف املدن اليونانيةكأدىن حد 
  

  . مالثوس أيضا تعميم التعليم كإحدى احللول للحد من الزيادة السكانيةكما اقترح    
  

ما بعد " و مبا أن التعليم العايل فترته أطول فهو األجنع يف احلد من اخلصوبة و السيما التعليم                     
  ." التدرج 

  

 تبني دور التعلـيم يف قلـة        1935الواليات املتحدة عام    بفي التحليل للبيانات اإلحصائية     ف    
، و )0.77(، و خرجيي املدارس الثانوية    )0.57(نسبة التناسل عند خرجيي اجلامعات      « :  أن    حيث اإلجناب

   .)1(» ) 1.18( عند الذين مل ينهوا الصف 
  

و معىن هذا أن كل مرحلة دراسية تؤدي إىل فارق يف اإلجناب و تقل اخلصوبة كلما زادت                      
النساء املتعلمـات تـزوجن يف   « :  األسرة  ريب لصحةالعاء و يؤيد هذا ما جاء يف اإلحص      سنوات الدراسة 



 دور التعلیــم العالـــي في تنــظیــم األســـرة الجزائریـــــة                                                                 
  

 

128 

 األسـرة أن    أعمار متقدمة نسبيا مقارنة مبثيالن غري املتعلمات ، فعلى سبيل املثال بني املسح العريب لصحة              
 بالنـسبة للنـساء    سنة )28.3( يساوي  للنساء املتزوجات 2001العمر عند الزواج األول يف اجلزائر سنة        

       ملن هلن مـستوى الثـانوي     )33.2(بالنسبة لالئي حيصلن على شهادة متوسطة و      ) 30.7(و يبلغ   األميات    
  .)2(» و أكثر

  

فيه خطأ  ) 28.3(ما يالحظ هنا إذا كان املتعلمات تزوجن يف سن متأخرة فلماذا األميات رمبا يكون الرقم                
  . إىل املنطقو هو األقرب) 23.3(مطبعي فنراه أن يكون 

  
      
  
         453-452ص ص .م1967لبنان .المكتبة العصریة بیروت.ترجمة عبد المالك الناشف.األنثربولوجیا و أزمة العالم الحدیث: رالف لنتون   )1
  22/03/2005.التحول الدیمغرافي و أثره في الدول العربیة: حافظ شقیر ) 2

www.apf.org/hi/paper-10.htm101. 
  

 التعليم فـإن     فترته يف    و اخنفاض اإلجناب تؤثر فيه فترة العشرينات و إذا كانت املرأة تقضي نصف              
  : إجناا سيقل بصفة ملحوظة 

  
) نصف(سنة و هي السنوات اليت تنجب فيها النساء حنو  ) 29-20 (تتركز ذروة اإلجناب عند املرأة بني       «  

  .)1(» أطفاهلن
  

إىل مقدار النـصف بـالفترة      و هذا يعين أن التعليم العايل سيفقد بل سيخفض إجناب املرأة                
  .إىل ختفيض إضايف لإلجناببدون تدخل عوامل ثقافية و فكرية أخرى تؤدي . الزمنية 

  
  : عمل املتعلم ساهم يف تنظيم األسرة و خفض اإلجناب  -2
  

العمل نظرا ملا أخـذه مـن تعلـيم و تـدريب              ملا كان املتعلم هو األكفأ يف احلصول على             
و مهارات و شهادات و مؤهالت علمية و السيما أن العمل احلديث يتطلب ذلك، فال ميارس العمـل يف                   

  .فالعمل له تأثري على اإلجناب. الوسط احلضري بصفة خاصة إال املتعلم
  

http://www.apf.org/hi/paper-10.htm101
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             ا ترى أن عمل املرأة أحسن وسيلة       فإذا كانت الصني من البلدان احملددة للنسل إجباريا إال أ
للحد من السكان ألن املرأة املتعلمـة تـضطر إىل وقـف اإلجنـاب لـصعوبة التوفيـق بـني عملـها                                              

  .)2(و تربية األطفال 
  
  
  
  
  
  
  

  
  20 ص مرجع سابق.عرض و تحلیل ألھم المشكالت العالمیة المعاصرة.قضایا عالمیة معاصرة : صالح وھبي ) 1
   . 96ص.2.1977لبنان ط.عدیرات بیروت.جغرافیة السكان : سموحي فوق العادة.ت .بیار.جورج)  2

      
  

عمل املرأة و خاصة خارج املـرتل يـؤدي إىل      « : )1( يف هذا الصدد     قال زيدان عبد الباقي   و  
عيش فيه عنـدما    تإكساا مكانة جديدة يف اتمع ، كما  يرفع من دخل األسرة و يقلل من اخلوف الذي                  

و من مث تغـيري     ... أو تعدد الزوجات إذا مل تنجب لزوجها البنني قبل البنات           . يسيطر عليها شبح الطالق   
  » جتاه اإلفراط يف اإلجناب األسرةسيكولوجية 

  

  .أي أن العمل ضمان مستقبل الرجل و املرأة مما يؤدي إىل خفض إجناب و عدم اإلفراط فيه    
  

لتهيئ لنفسها مرافق    تعمل   فإن املرأة إذا كان عليها أن     «  : )2( املودوديأبو األعلى   و قال       
احلياة و تؤدي نصيبها من ميزانية األسرة املشتركة فأىن هلا أن تستعد إلجنـاب األوالد و تقـوم بواجـب                    

    »!تربيتهم؟
  

 الوسطى  و يقول أيضا أن أكرب املروجني حلركة حتديد النسل يف بريطانيا هم الطبقة العليا و                  
   .)3(و املثقفون بالثقافة العليا  و أرباب التجارة و الصناعة
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ال يهمنا هنـا أن     . بل عمال و يوظفون عمال    .و هؤالء يف احلقيقة عمال و ليسوا ببطالني             
  .نعلق على مشروعية حتديد النسل و لكن الذي يهم هو أن العمل يؤثر يف اإلجناب 

  
  .تخدام وسائل منع احلملكما أن عمل املرأة يدفعها إىل اس

من النساء العامالت استعملن وسائل     ) % 34(تشري اإلحصائيات يف اجلزائر أن أكثر من        و      
  )4( م 1996منع احلمل يف عام 

  
إذا فعمل املرأة املتعلمة يدفعها بالضرورة إىل التقليل من اإلجناب مما جيربها على اسـتخدام               

  .وسائل منع احلمل
  

  

  
  197-196ص .ص.مرجع سابق: لباقي زیدان عبد ا) 1
  10-11ص.مرجع سابق ص: أبو األعلى المودودي ) 2
  17-16نفس المرجع السابق ص ص ) 3
   عمان 2002/ آذار مارس 13-11ورشة العمل االقلیمیة حول النوع االجتماعي و التحول الدیمقراطي في الوطن العربي ، : فاطمة العوفي )  4

www.id.gov.jo/humain/activities 

http://www.id.gov.jo/humain/activities
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نظـرا  » ديد عدد أفرادها  حت«  زادت الرغبة يف تنظيم األسرة         « : )1(و يقول عاطف غيث         
 من ناحية   قالنشغال الزوجة بالعمل خارج املرتل من ناحية و رغبة منها يف االحتفاظ مبستوى اقتصادي الئ              

  »أخرى 
  

 األسرةعليه  إذا فالعمل يرغم املرأة على خفض االجناب و كذلك الوعي مبا جيب أن تكون                   
      م و إنفـاق و ترفيـه      يمن مستوى اقتصادي ال جيب أن تنخفض عنه لضمان مستقبل أفراد األسرة من تعل             

  .وى العلمي الناضجتمعناه إال عند املرأة العاملة املتعلمة ذات املسو هذا ال يتضح 
  

  : التعليم يؤدي إىل تغيري قيم املنجب  -3
  

اجلامعة ، و من مل ب فمن درس   . كتسبة يف قيم املتعلمني     إن التعليم يؤثر مبعلوماته و معارفه امل          
تعرض لـسيل مـن   يصارع أفكارا و تيارات و مذاهب و يو  تأثر جبوها    ي فالدارس ا ليس سواء   يدرس ا   

التغري القيمي لدى طلبة علـم الـنفس يف   " ة سفيان نبيل و اليت عنواا     القيم اجلديدة ، و قد ثبت يف دراس       
 للطالب يف اجلامعة ملدة ثالث سنوات أن قيم الطالب تأثرت بل تغريت  وذلك بتأثري                التتبعية  " جامعة تعز   

  . )2(املعلومات و األساتذة و البيئة اجلامعية 
  

  .اب بعد خروجهما من اجلامعةو بالطبع ستتغري قيم الطالب و الطالبة حنو اإلجن
من العسري اليوم تصور مثقف واحد مل يتلق تعليمه يف اجلامعـة            « : يقول حممد السيد سليم         

   .)3(» فإن أي فكر يطوره هو يف األساس جزء من ثقافته اجلامعية 
  

ء أحـزاب و    معياا فالكثري منهم أطباء و أساتذة جامعة و أعضا         جل إن حركات تنظيم األسرة و املؤسسني     
  .مهما كانت الدواعي فاألثر يعود إىل التعليمو هؤالء اكتسبوا قيمهم حنو اإلجناب و ضرورة ختفيضه 

  
  
  

  

 
الجزائ    ر ال    دار التون    سیة    .  المؤس    سة الوطنی    ة للكت    اب    1مف    اھیم عل    م االجتم    اع الثق    افي و م    صطلحاتھ ط     : ال    دكتور محم    د ال    سویدي   ) 1

  32ص .م1991.تونس.للنشر
  .نفس الموقع االلكتروني.مرجع سابق : بیل سفیان ن) 2
   190..... ص 20العدد .مجلة الفكر العربي ) .191-175: الصفحات "  (الجامعة و الوظیفة االجتماعیة للعلم :  " محمد السید سلیم   )3
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أن تناقص اإلجناب ليس سببه طرق حتديد النسل و استعمال وسـائل            ) إينر تشاريل   (ويرى      
أوجدت ] ة  ملتجددة و الوافد  و األفكار ا  [  ، بل االنقالبات االجتماعية  اليت غزت قلوب الناس           منع احلمل 

   .)1( إىل بقية الطبقات أخالقهاعلى اإلجناب مث انتقلت فئة اجتماعية عالية املستوى عزفت 
  

 االقتنـاع  هو يف    اإمنو  أي أن األساس يف تنظيم األسرة ليس هو يف معرفة طرق منع احلمل                  
  .بتنظيم األسرة و هذا يعود إىل القيم اليت حيملها املتعلم املنجب

  

 الثقافة األوربية دور يف خفض اخلصوبة لدى اجلزائريات         ريأن لتأث ) : جون كالرك   (و يعتقد     
   . )2(االتصالو املغربيات املهاجرات و هن بدورهن أثرن على نساء بلدان عن طريق 

  

فالبد أن يكون من املتعلمات ألن األمـي و البـسيط الثقافـة                    و املعروف أنه إذا صح هذا          
  .و التعليم يتأثر و ال يؤثر

  

 كانا يرون أن سند األسرة يف كثرة اإلجناب و اخلضوع إىل            ناللذاكما أن املرأة و الرجل و           
ل و ثقافته حترره من الرغبـة يف        فراتبه يكفل له االطمئنان على املستقب     . ال توجد هذه عند املتعلم    . التقاليد  

  ).البطريكية(أسرة كبرية و فيما حييط بصاحبها من هيبة أو اعتزاز كما هو احلال يف عصر األسرة األبوية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  108مرجع سابق ص : عمر رضا كحالة) 1
   12/06/2004 .8.62العدد . مؤشرات التحول في بلدان المغرب العربي : ھاشم نعمة) 2

www.rezgar.com/debat/show.ort.asp?aid=19285 

http://www.rezgar.com/debat/show.ort.asp?aid=19285
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  : التعليم العايل يرفع من وعي املنجب  -4
أو سـلبياته و يف أي      إن ذا املستوى العايل اجلامعي أوعى مـن غـريه مبنـافع اإلجنـاب                   

ن هدفهما األساسي حتقيق طموحاما املهنية و العلمية قبـل الـتفكري يف          فالزوجان املثقفان يكو  .الظروف  
أن الطموحات عند ذوي املستوى العلمـي  )  Arsène demontأرسني دميون ( و هلذا يرى . اإلجناب 

  .) 1(املرتفع تقلل من اإلجناب فالطموح نوع من التضحية على حساب اإلجناب 
  

ارد فالذي يعمل بذهنه يكون إجنابه أقل و هذا ما تؤيـده  و ملا كان الوعي يرتبط بالتفكري        
  .) 2(فاملفكرون أقل إجنابا من غريهم ) : سبنسر(نظرية 

  

 و مىت توقـف     اكما أن املرأة املتعلمة تعليما عاليا تعرف السن اليت يكون فيها احلمل خطري                
  .خري لألمحال غري املرغوب فيها كل ذلك تنظيم لإلجناب و تأ.األوقات جيب أن حتملأي اإلجناب و يف 

  
  

  : فهم للعقيدة اليت يتمسك ا الشخص كما يؤدي إىل التحرر منها أيضاإىل التعليم يؤدي  -5
  

الكثري من الدراسات بينت أن للعقيدة دورا يف اإلجناب فذوي العقيدة املتشددة ينجبون أكثر                  
اسات بينت أن االمتناع عن استعمال موانع احلمـل         درفهناك  . عقائد اليت ينتمون إليه     من املتحررين من ال   
  .ض مع الدينلالعتقاد بأا تتعار

  

 االعتقاد بأن منع احلمل عمل مناقض       ختليف أواخر اخلمسينات ا    : ) 3( أنه علي زيعور يرى      
م تقليد املتطورات من النساء من حيث العيش براحة من مهو         للدين، فتغري رأي املنجبني و طمحت املرأة إىل         

  .األطفال بتقليل االجناب
  
  
  
  
  

  

  
  76ص.مرجع سابق: نبيل السمالوطي ) 1
  62-60مرجع سابق ص .عبد احلميد لطفي .حسن الساعايت ) 2
  42 ص 1982.لبنان.بريوت.للطباعة و النشر .  دار الطليعة 3أمناطها السلوكية و االسطورية ط : التحليل النفسي للذات العربية : ور علي زيع) 3
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 اإلطالع على اآلراء الفقهية و الثقافة الدينية جيعل املتعلم املنجب أكثر دراية مبا يتفق مع                 إن    
فإذا كان الدين ال مينع تنظيم األسرة فإن هذا ال يعرفه      . الدين و ما خيتلف ، و قد طغت أعراف على الدين            

 الكتب القدمية و ال ميكـن  ليست يفاالجتهادية و بعض اآلراء الفقهية .  صاحب املستوى العلمي املنخفض  
 فتاوى 1937 فمثال أصدر شيخ األزهر عام        . االطالع عليها إال ملن يساير التطور و فتاوى اامع الفقهية         

يـسد  جيوز أن تتخذ بعض الوسائل ملنع احلمل كإنزال املاء خارج املرأة أو وضع املرأة شيئا                « : جاء فيها   
  .) 1(  »م منعا للتوالد رمحها ملنع وصول ماء الرجل إىل الرح

  

حنـو   التشدد يفو حىت الدولة اليت حتتوي على تعدد األديان  بينت الدراسات التفاوت بينها          
   : أن) بريل(و قد بينت دراسة  . تنظيم األسرة

  عنـد    % 45 عنـد اليهـود، و       % 67بلغت  نسبة األمهات اللوايت استعملن الوسائل املانعة للحمل        « 
  .) 2(» الربتستانتعند  % 33الكاثوليك، 

  

          مكن من التوفيق بينها و بني املصاحل املدنية و اخلاصة بل      إن فهم العقائد من طرف املتعلمني ي
                       و إذا كـان التحـرر مـن     .  تعليميـا  املتدنيـة إن الكثري من التمرد عن الدين يكون من ذوي املستويات           

  .التقاليد اليت حتبب اإلجناب املفرط، أسهلالدين واقعا ، فإن التحرر من 
  

  : املتعلم أكثر تأثرا باإلرشادات و اإلعالم يف جمال تنظيم األسرة  -6
  

        بينت الدراسات أن ذوي املستوى العلمي املرتفع أكثر مساعا للنـصح و تـأثرا بالدعايـة                   
ضد اإلفراط يف اإلجناب أو الـيت ختاطـب    فاحلمالت اليت توجه  ،غريهمأكثر من   و اإلرشاد، و اهتماما به      

 صدى عنـد املثقـف   ىوضعها االقتصادي تلقو أفراد اتمع بضرورة املوازنة بني اإلجناب و موارد الدولة    
كان املثقف يعرف أنه إذا مل يلتزم سيفتقد كثريا من االمتيازات بينما ذوي املـستويات               أكثر من غريه فإذا     

ـ    راء فكـأن األمـر ال يهمهـم ألـم مل يـروا شيئــا يكتـسب أو             الثقافية الدنيــا و الفقــ
  .يفتقـد

  
  
  

  

  
     44ص .مرجع سابق : صاحل وهيب ) 1
  460ص . مرجع سابق : رالف لنتون ) 2
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يستمعون إىل برامج الراديـو و التلفـاز    من  أن   )1() و أمين صواحلة   كامل املنسي ( فقد بينت دراسة           
             الذين يستمعون إىل هذه الربامج من محلـة الـشهادات العليـا           : ظيم األسرة كما يلي     املوجهة للتوعية بتن  

و مـن    ،) % 26.6(الثانوية و اإلعداديـة     ة من حيمل    ، بينما نسبت  ) % 47.3(، نسبتهم   ) دبلوم فأكثر (
   .)2() % 25.0(مستوى االبتدائي و األميني 

  

عنـدما  ) 1959-1949(أي مابني   ) % 40( بنسبة   لقد اخنفض معدل اإلجناب يف اليابان         
باستمرار إىل نقاش وسائل اإلعالم و توجيهات القادة بضرورة خفض اإلجناب و تنظيم       الشعب  كان يستمع   

و فعال استجاب الشعب الياباين الذي يعتـرب      . مستقبل أبنائهم    و   إذا أراد حتسني مستواهم املعيشي    . األسرة
  .ثر الشعوب تعليماكمن أ

 املتعلم أكثر الناس قبوال لألفكار و تقـبال         ه يؤثر اإلنسان و عن طريقة يتأثر، و       إن التعليم ب      
  . و تقييم النتائج باخلطأ و أبصر باملنافعاعترافا أكثرهمو . للمحاورة 

  

   : اأدى التعليم العايل إىل حترر املرأة و رفضها ألن تكون أكثر إجناب -7
  

و اعتـربت أن     يف مطالبة املرأة حبقوقها و املساواة بني الرجـل           أثر التعليم و السيما العايل        
 اليت تستنكر الزواج    وحركات النساء يف العامل     و بالتعليم ظهرت    نيها فال ميكن أن يفرض عليها       عاإلجناب ي 

  .املبكر ألنه يفقدها كثريا من حقوقها و يضعها حتت سطوة الرجل 
  

و املعـروف   [ د املاضي فلم تعد تقبل بتعدد الزوجات         املرأة املتعلمة حتررت من قيو      أن كما    
فاملرأة املتعلمة ال تدافع عن نفسها فحسب بل تدافع عـن           ]. أنه يساهم يف كثرة اإلجناب و تضخم األسرة         

النساء األخريات الواقعات حتت نفوذ الرجل سواء أكان ذلك يف الريف أم احلضر ، أم يف الدول املتقدمة أم                   
  .النامية 

  
  
  
  

  

  
  و نفس املوقع االلكتروين. مرجع سابق: كامل املنسي و أمين صواحلة ) 1
   685-684ص ص . مرجع سابق.مشكالت السكان: تومسون.وارين س ) 2
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  :الخـالصــــة   
  

والتعليم يؤثر على  اإلجناب و  حجم األسرة ، و . العالقة عكسية بني التعليم و النمو السكاين  
  . الفالسفة و وعلماء السكان كأفالطون ، ومالثوس و سبنسر و غريهم بعضأشار إليه هو ما  

و املعروف أن الزواج املبكر علة . كما يؤثر على الزواج املبكر ، فيندر يف اتمعات املتعلمة 
  .التضخم السكاين 

   . )% 50(كما يؤثر التعليم يف خفض خصوبة املرأة ، وقد خيفضها إىل 
ت األسرة املمتدة و حيوهلا إىل أسر نووية ،  ويف الوقت ذاته يقلل من كما يؤدي أيضا إىل تفتي

  .حجم هذه األسر 
وملا كان التعليم مبعث لطموحات الفرد و رقيه االجتماعي فيقل االهتمام بتكوين األسرة  مبكرا ، 

راد األسرة و و حىت لو مت تكوينها فيقل االهتمام باإلجناب ، ألنه عائق أمام الطموحات مما يعين قلة أف
    .اللجوء إىل تنظيمها 
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  :مـبـررات الـقیـام بالـبحـث الـمیـداني  

  
البحث ومتت اإلشارة إىل األهداف والغايات اليت يرجوها أمهية لقد سبق عرض دواعي وأسباب و  

كون الفرضية هي و اليت تعترب حمور كل حبث لالفرضيات  الباحث مرورا خبطوات البحث و قد إرتكز على 
  . مشروع القانون أو النظرية اليت من أجلها يقام البحث 

صوريا  وهو يربر إشكالية البحث و مينح الفرضيات مسبقا  صدقا   وملا كان القسم النظري للبحث 
يف قسمه النظري ، فقد مت عرض بعض " دور التعليم العايل يف متظيم االسرة اجلزائرية :" ما مت يف حبثنا 

راسات السابقة  و بعض نظريات السكان ـ  كمسلمات ـ   و اليت أيدت الفروض كما متت االشارة الد
،  كلها تبني دور وتأثري التعليم يف أكثر من بلد إىل بعض املسوح والدرسات غري املعمقة ، اليت  متت يف 

الوسائل األجنع  معرفة   خفض اخلصوبة و تقليل اإلجناب ، ويف رفع مستوى وعي املنجبني لتنظيم األسرة  و
  . لذلك  وما يعود من نفع على األسرة و اتمع ،  حسب أنصار تنظيم األسرة 

غري أن ذلك يبقى نظريا إن مل نقل إحتماليا ممكنا ، مادامت الدراسة الواقعية امليدانية هي من يثبت 
 أسفر عنه من معطيات وما متخض عنه القسم امليداين  وماأن أقدم هلذا كان لزاما يل . الفرضيات أو ينفيها 

  .؟ ؟ و هل أيد الفرضيات أم أسقطها  من نتائج و هل وافق الدراسات السابقة أم ناقضها
  وليس هذا فحسب ، بل أرغب أن تكون املعطيات و النتائج كمية ال كيفية لتقترب إىل إىل 

  .مستوى املعرفة العلمية 
البحث امليداين قفزة من اهول إىل : إين أقول . هول الفرضيات قفزة يف ا:   و إذا كان يقال 

  .   و هي من يقرر مصداقية الفرضيات و جييب عن إشكالية البحث  ،املعلوم ، أي من النظري إىل الواقعي
  : يت يف القسم امليداين التايل هو ما يأ
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  الفصـــل الســـادس
  حتليل البيانات و تفسريها  : القسـم امليداين

  : متهيــد 
نتناول يف هذا الفصل أهم املواقف اليت تتعلق بالبيانات اليت حتصلنا عليها من استبيان     

  . بدور التعليم العايل يف تنظيم األسرة اجلزائريةاليت تتعلقو املبحوثني 
  

         )  املبحوثني ( سم بالتحليل و التفسري البيانات اليت تتعلق بأفراد العينة نتناول يف هذا الق    
و اليت متثل اتمع اجلزائري يف مواقفه و ممارسته لتنظيم األسرة يف ضوء تساؤالت البحث و فرضياته بتقدمي 

وصف حناول أن حنول تلك و نظرا ألمهية القياس يف البحث االجتماعي الذي يبتعد عن ال. احلصيلة النهائية 
  . و املمارسات ملعرفة حقيقية األراء. و مقادير رقميةالبيانات إىل إحصاءات 

  
جيب أن  ميةإحصاءات و مقادير ككل حبث ال حيتوي على :  )برار أندراسل ( و قد قال    

    أو انه جيب مائة باملئة هي صادقة ت إليه من نسبتوصلو أقول أن ما مجعته أو ما  . تلقي به يف النار
ه هو املوضوعية تد و لكن الذي قص. عليها راضا و عدم مناقشتها أو األعت االعترافالغري على اجبار

  .العلمية و عسى أن تنفع هذه االحصائيات من هلم فائدة يف هذا اال 
ت حسب الفئاا أو يف استمارة البحث و و سنبدأ بتحليل و تفسري البيانات حسب تسلسله                 
  .اليت حتتويها العينة
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    : حتليل و تفسري بيانات الدراسة امليدانية 6-1
  : البيانات الشخصية العامة : أوال

   : يوضح جنس املبحوثني : 01اجلدول رقم 
  

  املستـوى التعليمـي 
  جنس األفراد   جامعـي   ثانوي  ابتدائي   +   أمـي
  النسبة   التكرارات   سبة الن  التكرارات   النسبة   التكرارات 

   00 %  00   00 %  00  00 %  00  ذكر
  100%  30  100%  30  100%  30  أنثى 

  

ذا اجلدول جند أن اجلنس املختار ملعرفة دور التعليم يف تنظيم األسرة  هو املرأة اجلزائرية يف ه    
  :اآلتية  ، و استبعدنا الذكور لألسباب % 100بنسبة 

  
ضية ختص املرأة بالدرجة األوىل هذا ال يعين أن الرجل ليس له دور السبب يف ذلك أن اإلجناب ق -1

 عدد و لكن املرأة هي من يؤثر يف تعداد  املنجبني خبصوبتها، فكلما طالت فترة اخلصوبة زاد
  تعيق اإلجناببتنظيم األسرة و كانت سليمة من العيوب اليت م املرأة األطفال املنجبني إذا مل تق

اإلجناب أو تأخر ال يكون له تأثري إذا كانت زوجته متقدمة يف العمر أي فالرجل سواء بكر يف  -2
 إمرأة صغرية حىت و لو كان عمره ا معطفركن للرجل أن يكون مبعد منتصف الثالثني  بينما مي

 .فوق الستني
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   :الناشطني و البطالني من أزواج املبحوثات : 02اجلدول رقم 
  

  يمـي املستـوى التعل
  مهنة الزوج   جامعي  ثانوي  ابتدائي   +   أمـي
  النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات 

 100%  30 % 80  24  % 80  24  يعمـل
   00 %  00  20%  06 20%  06  ال يعمـل

  

 املبحوثات اليت متثل عينة من أزواج) يعملون(لناشطني يف العمل جند يف هذا اجلدول أن نسبة ا  
 ارنةقمب  و  ،% 20ميثلون ) غري الناشطني( بينما من ال يعملون % 80ميثلون ) ابتدائي+ أمي (وى مست

  .% 6 جند أا مرتفعة ففي أوروبا مثال نسبة البطالة نسبة البطالة هذه نظريا مبقدار البطالة يف دول أخرى
  

نسبة غري الناشطني فهي بينما  ) % 80( أما نسبة من ميارس العمل عند املستوى الثانوي أيضا   
مما يعين أن البطالة أو  ) إبتدائي+ األميات (   مستوىنسبة عينة، و هي أيضا تتساوى مع    ) % 20( 

   .ممارسة عمل غري قار يؤثر يف دخل األسرة
  

  % 00 و نسبة البطالة  % 100 أما املستوى العايل فتجد أن نشاط الزوج يف العمل    
          أن البطالة عند أزواجنيتبيكما . ميارس عمال ال العايل ال تقبل بزوج فاملرأة ذات املستوى     

، و هذا يدل على  )% 20(  بنسبة مستوى ابتدائي، و عند أزواج مستوى التعليم الثانوي+ األميات 
  . و هذا معناه الفقر و الفقر معناه كثرة اإلجناب  العمل القار، غياب البطالة أويتفش
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  :يبني وظيفة املبحوث  : 03قم اجلدول ر
  

  املستـوى التعليمـي 
  نوع الوظيفة  جامعـي   ثانـوي  ابتدائي   +   أمـي
  النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات 

  % 00  00  % 00  00  % 00  00  عامل يومي
  % 00  00  % 00  00 % 100  30  موظف بسيط

  % 00  00 % 20  06  % 00  00  إداري 
 % 40  12 % 60  18  % 00  00  أستاذ

  % 00  00  % 00  00  % 00  00  )أعمال حرة ( تاجر
 % 40  12  % 00  00  % 00  00  طبيب
 % 20  06 % 20  06  % 00  00  آخر 

 :يبني وظيفة املبحوث  : 03مدرج رقم 
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    )% 100( نسبتها ) ابتدائي + أمي : ( فوظيفة موظف بسيط عند الفئة األوىل 

                  ، بينما متثل وظيفة أستاذ )% 20(فتمثل املستوى الثانوي عند  إداري أما وظيفة    
  ) . %20 (، و  نصيب الوظائف األخرى ) % 60(
  

و العروف أنه . و هذا يعين أن نوع الوظيفة تسمو بارتفاع املستوى التعليمي للفئات الثالث     
ي كان على حساب الزواج و اخلصوبة ، و كذلك ارتفاع املستوى يعين عدم كلما ارتفع املستوى التعليم

  . باإلجناباالهتمام
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  :يبني املستوى التعليمي للمبحوث  : 04اجلدول رقم 
  

  النسبة  اتالتكرار  املستوى التعليمي

  %100  30  أمي

  % 00  00  ابتدائي

  %100  30  ثانوي

  %100  30  عايل
  

و نسبة التعليم االبتدائي ) % 40( عليها امسها ، فنسبة األمية فيها فالفئة األوىل يكاد ينطبق    
 للفئة الثانية و املستوى العايل للفئة الثالثة  )% 100( بينما جند مستوى التعليم الثانوي بنسبة ،  )% 60(

   .  و هذا شيء بديهي فالتصنيف مت على أساس التعليم و درجته )% 100( بنسبة 
  

تعليم طاغية يف اتمع اجلزائري و ال ميكن أن حتصل على عينات أمية إال يف كما أن نسبة ال    
  .و عند كبريات السن عموما. األوساط الريفية أو البدوية 
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  :ويبني املستوى التعليمي للزوج  : 05اجلدول رقم 
  

  عايل   ثانوي  ابتدائي + أمي  العينة
  النسبة   التكرارات   النسبة   ارات التكر  النسبة   التكرارات   املستويات
  % 00  00  % 00  00 % 40  12  أمي
 % 00  00 % 00  00   %20  06  ابتدائي
           
 % 00  00   %20  06   %20  06  ثانوي
 % 100  30 % 40  12   %20  06  جامعي

  :ويبني املستوى التعليمي للزوج : 05مدرج رقم 
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، و ممن هلم مستوى االبتدائي نسبتهم ) % 40( األميني بنسبة ول أن أزواج األميات مندجند يف هذا اجل

  .أيضا) % 20(و نسبة من حيمل املستوى اجلامعي ) % 20(، و نسبة من هلم مستوى الثانوي ) % 20(
  

 أن األمية ليست عائقا ألن تتزوج األمية مع اجلامعي ، و لكن يتضح من هذا اجلدول    
ن من األميني         جتزوج من فئتها و القريبة منها، فاألميات تزواملالحظ هو أن كل فئة يف الغالب ت

بينما ) % 20(و من الثانويني بنسبة ) % 40(و الثانويات تزوجن من اجلامعيني بنسبة ) % 40(بنسبة 
من أن يذكرن مستوى أزواجهن ، رمبا يعود هذا إىل خجلهن من أن يذكر ) % 40(بينما امتنعت نسبة 

  .رب أميون و هذا هو االحتمال األكزواجهن بأمأ
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  : البيانات املتعلقة باحلالة اإلقتصادية : ثانيا 
  :يبني دخل املبحوث  : 06اجلدول رقم 

  

  املستـوى التعليمـي 
  الدخل الشهري بالدينار  جامعـي   ثانوي  ابتدائي + أمي
  النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات 

  % 00  00  % 00  00  % 00  00   فأقل10000
  % 00  00  % 20  06  % 00  00   فأقل 20000
  % 00  00 % 60  18  % 00  00   فأقل30000
  % 00  00 % 20  06  % 00  00   فأقل40000

  % 100  30  % 00  00  % 00  00  40000أكثر من 
              دخـل الزوج 

  % 00  00  % 00  % 00  % 00  00   فأقل10000
10000 -20000  00  00 %  00 %  00 %  00  00 %  
20000-30000  18  60 % 06  20 % 00   00 %  
30000-40000  06  20 % 06  20 % 00   00 %  

  % 100  30 % 20  06 % 20  06   فأكثر40000
  

غري (  مما يعين أن بطاالت  % 00فنجد أن األميات دخلهن يف كل أصناف الرواتب     
  )نشيطات 
 و أعلى دخل هو أقل % 20ألف دينار بنسبة ) 20( الثانويات فأدىن دخل أقل من أما دخل    

  .ألف دينار) 30(فدخلهن  أقل من  منهن  % 60  أيضا أما نسبة % 20ألف دينار بنسبة  ) 40(من 
        

    % 100 ألف دينار أي بنسبة 40أما دخل ذوات املستوى العايل فكلهن أكثر من     
      

  . كلما إرتفع املستوى املعريف و العلمي للشخص أرتفع دخلهو معىن هذا أنه    
  

ألف ) 20( من أزواجهن دخلهم بني % 60ن نسبة فإأما دخل أزواج املبحوثات األميات     
 الباقية ملن % 20، و ألف دينار) 40(ألف و ) 30( دخلهم بني  % 20بينما . ألف دينار) 30(و 

  .ألف دينار) 40(دخلهم أكثر من 
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 )40 (ألف إىل) 30( ألف و بني  30 - 20 دخل أزواج الثانويات فيتوزع دخلهم بني أما    
 عن % 40بينما امتنعت نسبة . لكل منهما على التوايل % 20ألف بنسبة ) 40(ألف دينار ، و أكثر من 

  .ذكر دخل أزواجهن 
  

   .% 100 ألف دينار بنسبة 40أما أزواج اجلامعيات فدخل أزواجهن أكثر من     
  

و مما يالحظ هو أن دخل الزوج يزيد كلما ارتفع املستوى التعليمي للمبحوثة، ألن الزوج     
  .غالبا ما يكون من نفس املستوى أيضا

  

على الراتب و السيما إذا كان الزوجان يعمالن معا، و هذا لوحظ كما نالحظ التكتم     
 .من الثانويات عن رواتب أزواجهن  % 40 تكتم ما عند

 

.                               واردة عند النساء خاصة) العني ( سد  اخلوف من احلو ظاهرة  
  .لذلك كان التكتم على راتب الزوج. لذوات املستويات العلمية الدنيا و عند األميات 
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  :يبني طبيعة املسكن ، و مع من يقيم املبحوث  : 07اجلدول رقم 
  

  مـي املستـوى التعلي
  البيــت  جامعـي   ثانوي  ابتدائي + أمي

  النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات 
  % 80  24 % 60  18  % 80  24  ملك
  % 20  06  % 20  06  % 20  06  مستأجر

  % 00  00  % 20  06  % 00  00  مقيم مع اآلباء
  % 00  00  % 00  00  % 00  00  مقيم مع األقارب

  

  :يبني طبيعة املسكن ، و مع من يقيم املبحوث : 07م  رقمدرج
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 و هي نفس النسبة  ، )% 80(  و من مستوى الثانوي . )% 60(نسبة من ميلكون مساكن من األميني 

  .للمستوى العايل
  

عينة من  للفئات الثالث، أما من يقيم مع اآلباء )% 20( للمساكن بنسبة االستئجارو     
   . )% 20( هماملستوى الثانوي فنسبت

  

و توقر الكبار و ترتبط م و إما أا فقرية احلال فمازالت فهذه العينة إما أا مازالت حمافظة     
  .اآلباء عالة على 

    

  . كما أن اإلجناب سيكون يف املسكن الشعيب أكثر من العمارة حملدودية غرفها    
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  :يبني البيت و نوعيتـه  : 08اجلدول رقم 
  ستـوى التعليمـي امل

  نوع املسكن  جامعـي   ثانوي  ابتدائي + أمي
  النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات 

 % 40  12 % 40  12  % 20  06  عمـارة
  % 00  00 % 60  18 % 60  18  سكن شعيب
 % 60  18  % 00  00  % 20  06  فيـال 

  

  :يبني البيت و نوعيتـه : 08مدرج رقم 
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، و من عينة )% 40(  ، و من عينة املستوى الثانوي)% 20(قيم من األميني يف العمارات نسبتهم جند من ي

  أيضا  )% 40(التعليم العايل 
 و هي نفس النسبة ، للمستوى ،)% 60(أما املسكن الشعيب ، فيقيم فيه األميون بنسبة     

  .)% 00(الثانوي ، بينما عند عينة التعليم العايل 
عينة التعليم (ة اجلامعيني يفها ، فهي ألهل الثراء فنسبة إقام فنظرا لغالء تكالأما الفيالت    
  .)% 20(، و يقيم فيها األميون بنسبة)% 60( )العايل

كما أن الفيالت ألهل الدخل . هذا معناه العمارات هي للموظفني فخلت منها فئة األميني     
 الرتفاع املستوى من التجار و عند اجلامعينيلذلك توجد عند فئة األميني رمبا .املرتفع و التجار

  .االجتماعي 
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  :يبني عدد غرف  البيت و ملكية السيارة  : 09اجلدول رقم 
  

  : يبني عدد الغرف  : 9/1اجلدول 
  

  املستـوى التعليمـي 
  عدد الغرف  جامعـي   ثانوي  ابتدائي + أمي

  نسبة ال  التكرارات   النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات 
  % 00  00  % 00  00  % 00  00  واحدة
  % 00  00  % 20  06  % 00  00  اثنتـني
  % 00  00  % 40  12  % 20  06  ثالثة

 % 100  30  % 40  12  % 80  24  أربعة فأكثر
  

و من عينة  املساوى ) % 00(، )عينة األميني(جند يف هذا اجلدول من يسكن غرفتني من     
  . )% 20(الثانوي 

       و من عينة املستوى الثانوي ) % 20(، ) عينة األميني(من )  غرف 3(كن و من يس
، ) % 80(لكل منهما ، و من تسكن أكثر من أربعة غرف  من عينة األميني ) % 40(  و اجلامعي

  ).% 100(، و من عينة املستوى العايل ) % 40(و من عينة املستوى الثانوي 
 للتوسع و زيادة غرف أخرى  و زيادة غرف جديدة و هذا يعين أن السكن الشعيب قابل

 )04( من ميلك أكثر من   فقط فهيتعين أيضا القدرة على الزيادة يف اإلجناب ، أما عينة املستوى العايل
  .ألن أفراد العينة من امليسورين حاال فهم ال يقبلون  أن يعيشوا يف غرف قليلة أو ضيقةغرف 

  : ة يبني ملكية السيار : 9/2اجلدول 
  املستـوى التعليمـي 

  هل لديك سيارة    جامعـي   ثانوي  ابتدائي   +   أمـي
  النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات 

  % 80  24  % 40  12  % 40  12  نعم
  % 20  06  % 60  18  % 60  18  ال 

 نفس النسبة عند املستوى  و كذلك جند % 40سيارة من عينة األميني فهم أما من ميلك     
   )% 80(الثانوي، بينما جند أن من ميلك السيارة عند فئة اجلامعيني 

  

  .و هذا يبني أن السيارة أصبحت ضرورية لألسرة مع الفارق بني نوع السيارة عند كل فئة    
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المستـوى التعلیمـي 
جامعـي  النسبة 
المستـوى التعلیمـي 
جامعـي  التكرارات 
المستـوى التعلیمـي  ثانوي
النسبة 
المستـوى التعلیمـي  ثانوي
التكرارات 
المستـوى التعلیمـي  أمي
+  لبتدائي النسبة 
المستـوى التعلیمـي  أمي
+  لبتدائي التكرارات 

  :البيانات املتعلقة بتنظيم األسرة : ثالثا 
  :ناء يبني سن الزواج و عدد األب : 10اجلدول رقم 

   : 10/1 اجلدول رقم -أ
  املستـوى التعليمـي 

  كم سنك عند زواجك   جامعـي   ثانوي   لبتدائي+ أمي
  النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات 

15-20  30  100 %  00  00 %  00  00 %  
20-25  00  00 %  06  20 %  00  00 %  
25-30  00  00 %  18  60 %  18  60 %  
30-35  00  00 %  06  20 %  12  40  % 
  % 00  00  % 00  00  % 00  00   فأكثر35

  :يبني سن الزواج و عدد األبناء : 10مدرج رقم 
  

      
  
  
  
  
  

  )% 100( سنة ، )20-15(يف هذا اجلدول جند نسبة من تزوجن يف عينة األميات بني 
  .كل منهما ل)% 00(أما نسبة من تزوجن من عينة املستوى الثانوي و العايل     
)  % 20( سنة فنسبتهن  )25-20(أما نسبة من تزوجن من عينة املستوى الثانوي بني     

  ) % 00(فقط، و النسبة عند عينة املستوى العايل 
و من عينة )  % 60( سنة من عينة املستوى الثانوي فنسبتهن )30-25(أما من تزوجن بني     

   . أيضا)% 60(املستوى العايل فالنسبة 
                           ) % 20(سنة فنسبتهن ) 35-30(و من تزوجن من الثانويات بني   
  )   % 40(املستوى العايل  و من

و هذا يعين أن األمية تساهم يف الزواج املبكر و التعليم يساهم يف تأخر الزواج و بالتايل     
  .تعلمات اليت تقل كلما إرتفع املستوى التعليمي  عند فئات املاخنفاضهازيادة اخلصوبة عند فئة األميات و 
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  )سبنسر ( و نظرية )  مالثوس ( ، و نظرية ) أفالطون ( و هذا ما أكدته نظرية     
  :  10/2 اجلدول رقم -ب

  املستـوى التعليمـي 
  عدد األوالد   جامعـي   ثانوي  ابتدائي + أمي
  النسبة    التكرارات  النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات 

1  00  00 %  06  20 % 00  00 %  
2  00  00 %  06  20 % 06  20 % 
3  00  00 %  12  40 % 18  60 % 
4  00  00 %  06  20 % 06  20 % 
5  00  00 %  00  00 %  00  00 %  
6  00  00 %  00  00 %  00  00 %  
7  00  00 %  00  00 %  00  00 %  

  % 00  00  % 00  00  % 100  30   فـأكثر 8

أما عينة )   % 100(بنسبة )  أطفال فأكثر 8( بني أن عينة األميات أجنبت كل امرأة ي    
أيضا و من                   )% 20(و من هلا طفالن ) % 20(أجنبت طفال واحد نسبتها  من  أن  فتبنيالثانويات
ي مبتوسط ، أ) % 20(نسبتها )  أطفال 04( و من أجنبت ) / % 40(نسبتها  )  أطفال03  (أجنبت

  . طفال للمرأة الواحدة) 02(
)          2(و من أجننب ) % 60(نسبتهن )  أطفال 03( أما عينة املستوى العايل فاللوايت  أجننب     

  . طفال للمرأة الواحدة) 02.25( أي مبتوسط لكل منها) % 20(أطفال نسبتهن ) 4(و 
  

. ثرأطفال فأك) 08(األمية اليت أجنبت و هذا يؤكد أن الزواج املبكر يرفع من خصوبة املرأة     
 و املرأة ذات طفال) 02( اليت نقصت خصوبتها بفعل التعليم و أجنبت و املرأة ذات املستوى الثانوي

  .) 02.5(فأجنبت املستوى العايل و اليت زاد تعليمها 
  

  اقترحا رفع مستوىنو هذا ما أكدته نظريات السكان كنظرية أفالطون و مالثوس اللذا    
و كذلك تؤكده نظرية سبنسر اليت ترى أن العمل الفكري . التعليم و تعميمه ألنه خيفض من خصوبة املرأة 

  .و كذلك تؤكده نظرية أرسني دميون يف أن طموح املتعلم يقلل من اإلجناب. يقلل من اإلجناب 
الثقافة  " و اليت عنواا. للهراس و بن سعيد ( السابقة الثانية و هو ما أكدته الدراسة     

من النساء %) 73,60(حيث بينت أن ) 04(يف النتيجة ". واخلصوبة، دراسة يف السلوك اإلجنايب باملغرب
  ).18(األميات تزوجن قبل سن 
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                    اليت   )األمين صواحلة ، و كامل املنسي( و هو ما أيدته أيضا الدراسة السابقة الرابعة     
 اليت بينت )01(يف النتيجة رقم  " . اإلجنابية يف الضفة الغربيةجل يف قضايا الصحة مشاركة الر: " عنواا 

أن التعليم له دور يف تأخر الزواج و بالتايل خفض اخلصوبة فالنساء اليت  مؤهلهن إعدادي  فما دون تزوجن 
  . سنة )21(تزوجن يف عمر ) دبلوما (  سنة و من حيملن مؤهال )18(دون 

رمبا لرغبة يف . صاحبة املستوى الثانوينا أن اجلامعية أجنبت أكثر من هوما  يالحظ     
  .  التعويض عن اخلصوبة املفقودة أثناء التعلم
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  :  السن عند إجناب املولود األول يبني : 11اجلدول رقم 
  

  املستـوى التعليمـي 
  جامعـي   ثانوي  ابتدائي + أمي

كم كان سنك عند 
  إجناب املولود األول؟ 

  النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات 
15-20  18  60 %  00  00 %  00  00 %  
20-25  12  40 %  00  00 %  00  00 %  
25-30  00  00 %  18  60 %  12  40 %  
30-35  00  00 %  12  40 %  12  40  % 

  % 20  06  % 00  00  % 00  00   فأكثر40- 35

  :يبني السن عند إجناب املولود األول : 11 رقم مدرج
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و من أجنبنه بني ) %  60( نسبتهن سنة) 20-15(هن بني  جند أن من أجننب من األميات مولود      

  .) %  00(فنسبتهن توى العايل ما عند عينة املستوى الثانوي و املس أ)%  40(سنة ، نسبتهن ) 20-25(
) %  60(سنة فنسبتهن  ) 30-25(فمن أجننب املولود األول بني أما عينة املستوى الثانوي     

سنة ) 35-30(أما من أجنبنه من عينة املستوى الثانوي بني ) %  40(و من عينة املستوى العايل فنسبتهن 
فعند ) 40-35(أما من أجنبنه بني . و هي نفس النسبة عند عينة املستوى العايل ) %  40(فنسبتهن 

   .)%  20(و عند املستوى العايل ) %  00(ويات األميات و الثان
  

 و هذا ما أكدته نظرية الزواجو هذا يدل على أن للتعليم دور يف خفض اخلصوبة و تأخري     
ا و كثري من اليت أشرنا إليهالرابعة لسابقة و الدراسة اأفالطون أيضا و نظرية سبنسر و نظرية أرسني دميون ، 

  . العربية  األسرةاملسوح االجتماعية عن
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  :يبني أعمار املبحوثات  : 12اجلدول رقم 
  

  املستـوى التعليمـي 
  كم عمرك اآلن ؟   جامعــي  ثانــوي  ابتدائي + أمـي

  النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات 
15-20  00  00 %  00  00 %  00  00 %  
20-25  00 00 %  00  00 %  00  00 %  
25-30  00  06 %  06  20 %  00  00 %  
30-35  00  00 %  06  20 %  06  20  % 

  % 20  06  % 20  06  % 20  06   فأكثر40- 35
40-45  12  40 %  12  40 %  06  20 %  
45-50  06  20 %  00  00 %  12  40 % 
  % 00  00  % 00  00  % 20  06   فأكثر50

  :يبني أعمار املبحوثات : 12مدرج رقم 
  

      
  
  
  

-45( نيي و ما  )%  60(بنسبة ) 50-40(ة األميات تتركز أعمارهن بني  اجلدول عين هذا    يف       
   . )%  20 ( بنسبة ) فأكثر50

    

و نسبة من بني          ) %  20( سنة بنسبة ) 30-20(أما نسبة الثانوبات فأعمارهن بني     
سنة )  45-40(و ما بني ) %  20(سنة بنسبة )  35-40( ، و من بني )%  20(، سنة )  35-40(

  ).%  40(بنسبة 
، و من هن بني            ) %  20( سنة، ) 35-30(  بنيأما املستوى اجلامعي فنسبة من هن    

، و من هن بني           ) %  20( سنة نسبتهن ) 45-40(  بنيو من هن. أيضا) %  20(سنة ،  ) 35-40(
  .)%  40( سنة نسبتهن ) 45-50(
  

 يعين أن العينة املختارة يف قمة و ذروة اإلجناب و منهن من أني إجنان كاألميات ، و هذا    
  .حو األمية  اخنفضت  فيه نسبة األمية مبد عينة من األميات يف وقتو من العسري أجيا



 دور التعلیــم العالـــي في تنــظیــم األســـرة الجزائریـــــة                                                                 
  

 

155 

   ممارسة تنظيم األسرة للمبحوث : 13جدول السؤال رقم 
  

   املستـوى التعليمـي
  جامعـي   ثانوي  ابتدائي + أمي

هل مارست تنظيم 
  األسرة ؟  

  النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات 
  % 60  18  % 80  24  % 60  18  نعم
  % 40  12  % 20  06  % 40  12  ال 

  

  :ممارسة تنظيم األسرة للمبحوث : 13مدرج السؤال رقم 
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ھل مارست تنظیم األسرة
؟  

  
  80(، و من املستوى الثانوي ) %  60(ألميني جند يف هذا اجلدول أن من مارس تنظيم األسرة من ا  

   .)%  60(، و من املستوى اجلامعي )%
  

أطفال فأكثر، ) 08(و هذا يبني أن األميات مارسن التنظيم بعد اإلجناب الكثري ألن ما أجنبنه     
ستوى أطفال للم) 03(أطفال للمستوى الثانوي و ) 04(أما املستوى الثانوي و العايل فرغم أن أجننب 

  .العايل إال أن عمل املرأة هو ارب على مايبدو على تنظيم األسرة
  

و ارتفاع نسبة تنظيم األسرة عند املستوى الثانوي أكثر ألن أكثر إرتباطا بالعمل و طوله     
فلسن مرغمات على تنظيم األسرة أكثر من املستوى . يف اليوم، بينما اجلامعيات فساعات عملهن أقل

ا أن تأخرهن يف اإلجناب يدفع إىل تقليل استعمال موانع احلمل لتعويض بعض ما فات من الثانوي كم
  .اخلصوبة
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  :ممارسة تنظيم األسرة يبني  : 14اجلدول رقم 
  

  املستـوى التعليمـي 
  جامعـي   ثانـوي  ابتدائي + أمـي

بعد كم مولود بدأت 
  متارسه ؟ 

  النسبة   كرارات الت  النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات 
  % 40  12  % 60  18  % 00  00  األول
  % 20  06  % 20  06  % 00  00  الثاين
  % 00  00  % 00  00  % 00  00  الثالث
  % 00  00  % 00  00  % 20  06  الرابع

  % 00  00  % 00  00  % 20  06  اخلامس فأكثر 
  

أما نسبة ما مارسنه من  عينة   ) % 40( من عينة األميات      جند نسبة من مارسن تنظيم األسرة
 كما سبق يف اجلدول )%  60(، أما من مارسنه من عينة املستوى العايل ) %  80(املستوى الثانوي 

)13( .  
  

)      %  20( مارسن تنظيم األسرة بعد إجناب الطفل الرابع بنسبة )االبتدائي  + األمي ( و عينة املستوى      
أما عينة املستوى الثانوي فمارسنه بعد إجناب ) . %  20(سة أطفال بنسبة و بعد إجناب  أكثر من مخ

أما عينة املستوى العايل ) . %  20(، و بعد إجناب الطفل الثاين بنسبة ) %  60(الطفل األول بنسبة  
  )    %  20(و بعد إجناب الطفل الثاين بنسبة )  %  40(فمارسنه بعد إجناب الطفل األول بنسبة 

  

  .رة األبناء الذين ال طاقة هلن مو يتبني أن األميات مارسنه بعد تقدمهن يف السن و كث      
إعاقة األبناء . فقد يكون السبب الرئيسي ) %  80(أما أكرب نسبة فعند عينة املستوى الثانوي بنسبة       

 و التمتع مبباهج عن ممارسة العمل خارج البيت يضاف إليها عوامل أخرى كاحملافظة على صحة املرأة
لتأخرها احلياة، أما من مارسنه  من مستوى التعليم العايل فنسبتهن أقل و هذا يعود إىل أن اجلامعية  نظرا 

عن الزواج فال  حتتاج إىل تنظيم األسرة أكثر من غريها ، فمواصلة التعليم يف حد ذاته تنظيم طبيعي 
  .عض الوقت لتربية األطفالمما يعطيها بكما أن عدد ساعات عملها أقل .لألسرة
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   نوع الوسائل املستخدمة يف تنظيم األسرة : 15سؤال رقم جدول ال
  

  املستـوى التعليمـي 
  جامعـي   ثانــوي  ابتدائي +  أمي

نوع الوسائل اليت 
  استخدمتها ؟ 

  النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات 
  % 20  06  % 20  06  % 00  00  العزل
  % 00  00  % 20  06  % 00  00  احلساب
  % 40  12  % 60  18  % 60  18  احلبوب
  % 00  00  % 00  00  % 00  00  الواقي
  % 00  00  % 00  00  % 00  00  اللولب

  % 00  00  % 00  00  % 00  00  أخـرى

نوي و املستوى  و عند عينة املستوى الثا )% 00 (عينة مستوى أمي بنسبة فالعزل مارسته     
  .  لكل منهما )% 20(اجلامعي بنسبة 

   )% 00(و  )% 20(تخدمته عينة املستوى الثانوي بنسبة س فقد ا)فترة األمان(أما حساب     
  .للعينتني األخريني 

لكل منهما، ) % 60( بنسبة  الثانويأما احلبوب فقد استعملتها عينة األميني و عينة املستوى         
  )% 00(، أما باقي الوسائل األخرى فاستعماهلا  )% 40(جلامعي فقد استخدمته بنسبة أما عينة املستوى ا

  .عند كل فئات العينة
  

  . بأية وسيلة ما استخدمته كل الفئات يف تاريخ زواجها األسرة تنظيمأن و هذا يعين     
ية من  نفعها و و قاغري أن احلبوب هي أكثر الوسائل استعماال نظرا لسهولة استعماهلا و    

  .    )% 99(احلمل بنسبة تصل إىل 
  .و املالحظ أن األكثر استعماال من حيث الكم و الكيف للوسائل هي فئة املستوى الثانوي    

  
كما جند أن إستخدام حساب فترة األمان كوسيلة لتنظيم األسرة مقصور على املتعلمـات                      

  .ه تأثري التعليم يف تتظيم األسرةو هذا معنا.  )% 20(و هي عينة املستوى الثانوي بنسبة 
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   املوافقة و عدم املوافقة على تنظيم األسرة و التربير : 16/1جدول السؤال رقم 
  

  املستـوى التعليمـي 
  جامعـي   ثانــوي  ابتدائي +  أمي

هل توافق على 
  تنظيم األسرة ؟  

  النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات 
  % 80  24  % 80  24  % 60  18  نعم
  % 20  06  % 20  06  % 40  12  ال 

  

  

0

5

10

15

20

25

30

35

التكرارات  النسبة  التكرارات  النسبة  التكرارات  النسبة 

أمي  +  ابتدائي ثانــوي جامعـي 

المستـوى التعلیمـي 

ال 
نعم

 
 

 ، و عينة املستوى الثـانوي و        % 60جند نسبة عينة األمي وافقن على تنظيم األسرة بنسبة              
  . لكل منهما)% 80( العايل بنسبة 

  

نـسبة األميـات    غري أن الدافع الرتفاع     . و هذا يعين أن اجلميع يوافق على تنظيم األسرة              
. أطفـال فـأكثر   ) 08(للموافقة على تنظيم األسرة هو كثرة اإلجناب حيث أن كل فرد من العينة أجنبت               

  . بني الرغبة و املمارسة بالفعلفرقفأرهقها اإلجناب و ترغب يف التنظيم غري أن هناك 
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  .يبني سبب االمتناع عن تنظيم األسرة:  16/2جدول السؤال رقم 

  

  املستـوى التعليمـي 
  جامعـي   ثانــوي  ابتدائي +  أمي

  نت اإلجابةإذا كا
   بـ ال

  النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات    ما هي األسباب ؟ 
  % 00  00  % 20  06  % 00  00  الرغبة يف املزيد

  % 00  00  % 00  00  % 00  00  األوالد ضمان املستقبل
  % 00  00  % 20  06  % 00  00  ون الدخلاألوالد يزيد

  % 00  00  % 20  06  % 20  06  يقوون مركز األسرة
  % 00  00  % 00  00  % 00  00  يقوون مركز املرأة
  % 00  00  % 00  00  % 00  00  هيبة للرجل
  % 20  06  % 20  06  % 20  06  مالدين مينع التنظي

  
  

م األسرة بسبب الرغبة يف مزيد من األطفال مـن           هذا اجلدول أن من امتنع عن تنظي       جند يف     
  .للعينتني األخريني) %00( و)%20(عينة املستوى الثانوي 

  

من نفس العينـة  نسبتهن  األسرة ف من دخلونن إجناب األطفال يرفعأ:  لسبب   االمتناع  أما          
  ).%00(و للعينتني األخريني .  أيضا )20%(

  

إجناب األطفال يقوون مركز األسرة مـن عينـة مـستوى                         كون  ىل  إالمتناع  عزا ا أما من     
  .منهمالكل ) %20(، و من عينة املستوى الثانوي ) إبتدائي + أمي ( 

  

  .لكل منها) %20(أما من امتنع لكون الدين مينع تنظيم األسرة عند العينات الثالث فالنسبة   
  

و أـا   . ري أن يطغى عليها جانب معني       لو تفحصنا هذه التعليالت لوجدناها موزعة من غ           
و ثبت ضعفها فهذا يؤكـد فرضـيتنا رقـم       . ضعيفة و ملا كانت هذه التعليالت مرتبطة بالتقاليد و القيم           

  .،القائلة كلما حترر الزوجان من التقاليد ماال إىل تنظيم األسرة)04(
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  .يبني سبب املوافقة على تنظيم األسرة: 17جدول السؤال رقم 
  

  املستـوى التعليمـي 
  جامعـي   ثانــوي  ابتدائي + أمي

إذا كنت توافق على تنظيم 
  األسرة ملاذا ؟ 

  النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات 
  % 00  00  % 00  00  % 40  12  ألنك ال تستطيع اإلنفاق 

ألن األطفال مينعون من التمتع 
  % 20  06  % 00  00  % 20  06  باحلياة

  % 80  24  % 80  24  % 00  00  يعيقونك عن العمل خارج البيت 
يضعفون املرأة و يفقدوا أناقتها 

  % 00  00  % 00  00  % 20  06  و مجاهلا 

من رد املوافقة على تنظيم األسرة إىل عدم القدرة علـى            ) ابتدائي  + أمي  (  عند عينة    جند    
  . األخرينيعند العينتني ) % 00( نسبته  جند هذا السبببينما ) % 40(نسبتهن  اإلنفاق
أما نسبة من رد سبب املوافقة إىل أن األوالد الكثريين مينعون من التمتع باحلياة  فهـي فئـة           

  ) % 00(و عند املستوى الثانوي . و هي نفس النسبة عند اجلامعيات) %20(بنسبة ) إبتدائي + أمي ( 
 إعاقة األبناء للمرأة للعمل خارج البيت فنسبتهن عند األميـات           أما نسبة من رد السبب إىل         

أما نسبة من رد االمتناع إىل      ) . % 80( و عند املستوى العايل      )% 80(و عند املستوى الثانوي     ) % 00(
  )%20(بنسبة ) إبتدائي + أمي ( إضعاف املرأة فهي فئة 

  

 األميات و املستوى االبتدائي فعجزن عن      ه هذه النتائج أن الفقر يالزم عينة        و الذي تدل علي       
  .  فيفهم أنه لو توفرت الظروف احلسنة لزاد اإلجناب أكثر ، اإلنفاق

منـهن أن   ) %20(لذلك أجابت نسبة    .كما أن هذه الفئة حمرومة من التمتع مبباهج احلياة          
  .غنب يف التمتع أيضاو هي نفس النسبة للجامعيات اللوايت ير. األوالد مينعون من متتع املرأة حبياا

  

ة املستوى الثانوي فيبدو أا مرهقة بالعمل و تعمل خارج البيت فردت سبب ممارسة              أم عين     
    .ة املستوى العـايل عين، و هي نفس النسبة عند ) % 80(منع احلمل إىل ظروف العمل خارج البيت بنسبة  

 التعليم يف التعويض و لكن العمل ال يسمح         و هذا يعين أنه قد تكون هناك رغبة للمتأخرة يف الزواج بسبب           
  .بذلك
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  من أقنع املبحوث بتنظيم األسرة: 18/1جدول السؤال رقم 
  

  املستـوى التعليمـي 
  جامعـي   ثانــوي  إبتدائي  + أمي

من الذي أقنعك بتنظيم 
  األسرة  

  النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات 
  % 80  24  % 80  24  % 00  00  ثقافتك
  % 00  00  % 00  00  % 00  00  صديق
  % 00  00  % 00  00  % 00  00  طبيب

  % 00  00  % 00  00  % 40  12  مركز األمومة
  % 00  00  % 00  00  % 00  00  تلفزيون
  % 00  00  % 00  00  % 00  00  إذاعة 
  % 00  00  % 00  00  % 20  06  غريها 

  

 هي مراكز الطفولـة و      بتنظيم األسرة ) ابتدائي  + أمي  ( عينة   أقنع   منيبني هذا اجلدول أن     
  ).%20(، و عوامل أخرى بنسبة ) % 40(بنسبة  األمومة 

  

ــة املــستوى العــايل فالثقافــة و مــستواهن  ــة املــستوى اجلــامعي و عين                    أمــا عين
  .همانلكل م) % 80( بتنظيم األسرة بنسبة العلمي هو املقنع
 هذا يدل على أن ملستوى التعليم دور يف التوعية بتنظيم األسرة، و هذا ما يؤكد الفرضية                 و

كلما أرتفع املستوى التعليمي للزوجني ماال إىل تنظيم األسـرة      "  و اليت تقول     )% 80(الثانية لبحثنا بنسبة    
  ."و استخدام موانع احلمل 

  
  

    
  
  
  
  
  
  



 دور التعلیــم العالـــي في تنــظیــم األســـرة الجزائریـــــة                                                                 
  

 

162 

  يت يقدمها مركز تنظيم األسرة حسب املبحوثيبني الوسائل ال: 18/2جدول السؤال رقم 
  

  املستـوى التعليمـي 
  جامعـي   ثانــوي  إبتدائي  + أمـي

إذا كان يقدم وسائل 
  املنع ماذا يقدم ؟ 

  النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات 
  % 60  18  % 40  12  % 40  12  حبـوب
  % 20  06  % 40  12  % 40  12  واقـي

  % 00  00  % 00  00  % 00  00  وسائل أخرى

    ).% 40(يبني اجلدول أن من أجنب بأن املركز يقدم حبوب منع احلمل كانـت نـسبتهن                 
  ) .ابتدائي +  أمي( ة ، من  عينةو الواقي نفس النسب

  .أما عينة املستوى الثانوي فهي نفس النسبة أيضا    
و الـواقي   )% 60( أجنب بأن املركز يقدم احلبوب بنسبة        أما عينة املستوى العايل فنسبة من         
  ).% 20(بنسبة 

      

و هذا يبني أن أكثر ما جهزت به املراكز هو احلبوب و العوازل ، إضافة إىل أن لرغبة املرأة                       
   .فاملرأة إذا مل ترغب يف استخدام وسيلة ما فاملركز قد يقدم هلا البديلتأثري يف نوع الوسيلة املقدمة ، 

و املستوى اجلامعي نسبة استعمال الواقي قليلة إما لرغبتهن يف اإلجناب أو ألن ال حيبـذن                    
  .هذه الوسيلة
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  تشجيع الزوج أو عدمه على تنظيم األسرة: 19جدول السؤال رقم 
  

  املستـوى التعليمـي 
   جامعـي  ثانــوي  إبتدائي + أمـي 

هل شجعك الزوج 
  على تنظيم
  النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات    األسرة ؟ 
  % 60  18  % 20  06  % 00  00  نعـم
  % 20  06  % 20  06  % 20  06  ال 

  % 20  06  % 40  12  % 80  24  ال يهتم 
  

و من تلقني تشجيعا مـن  ) % 00) (ابتدائي+ أمي ( جند أن من تلقني تشجيعا من الزوج من عينة            
  ) .%  60(و من مستوى التعليم العايل بنسبة ) % 20(مستوى الثانوي عينة 

  

و ما تدل عليه هذه النتائج أن االهتمام بتنظيم األسرة و وعيها يرتفع بارتفـاع املـستوى                     
املستوى التعليمي للزوجني مـاال إىل      كلما ارتفع   : العلمي للمبحوث و هذا ما يؤكد فرضيتنا الثانية القائلة          

  .عند عينة مستوى التعليم العايل) % 60(فالفرضية مؤكدة بنسبة . موانع احلملاستخدام 
  

  .كما يتبني أيضا أن تنظيم األسرة يهم املرأة أكثر من الرجل    
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  العلم أو عدمه بوجود مركز لتنظيم األسرة : 20جدول السؤال رقم 
  
  

  يمـي املستـوى التعل
  جامعـي   ثانــوي  إبتدائي + أمـي 

هل تعلم بوجود 
مركز لتنظيم 

  النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات   األسرة ؟ 
  % 80  24  % 20  06  % 20  06  نعم
  % 20  06  % 60  18  % 60  18  ال 

  

فقـط،  ) % 20(اللوايت يعلمن بوجود مركز لتنظيم األسرة  ) ابتدائي  + أمي  ( عينة  جند أن       
أما نـسبة عينـة     .و هي نفس النسبة لعينة املستوى الثانوي        . جيهلن ذلك   ) % 80(               بينما      

  ) .% 80(املستوى العايل فنسبة من يعلمن بوجود مركز للتنظيم 
  

و هذا يدل على أن من يعلم هو من يهتم بتنظيم األسرة و يعود أيضا إىل ارتفاع املـستوى                       
  ) % 80(به، و هذا ما الحظناه عند عينة املستوى العايل بنسبة العلمي و االهتمام مبا حييط 

 و املستوى التعليمي املرتفع من جهـة         بالرغبة و السعي     فالتنظيم مرتبط باالهتمام من جهة        
  .أخرى
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  ابزيادة الدخل و تأثريها أو عدم تأثريها يف زيادة اإلجن: 21جدول السؤال رقم 
  

  املستـوى التعليمـي 
  جامعـي   ثانــوي  إبتدائي + أمـي 

إذا زاد دخلك هل 
تزيد من عدد 

  النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات   األوالد ؟ 
  % 40  12 %  20  06 %  20  06  نعم

   % 60  18  % 80  24  % 80  24  ال  
  

                 ، )%  20( أجنب أنه إذا زاد دخل األسرة سينجنب أكثر بنـسبة             )ابتدائي  + أمي  (  عينة   جند أن     
  ) .%  40(و عند عينة املستوى العايل بنسبة . املستوى الثانويو هي نفس النسبة عند عينة 

  

هذا يدل على أن الرغبة يف اإلجناب ال ترتبط باملال و زيـادة الـدخل و إمنـا بعوامـل أخـرى                              
  .و اليت سبق ذكرها كحب األوالد و تقوية مركز األسرة

و إن كانت فئة املستوى العايل ترى يف الدخل دورا يف اإلجناب رمبا لرغبتهن يف اإلجناب لتأخرهن                    
  .لتوفري اخلادمات أو احلضانة يتطلب ماال إضافياحيتجن دخال إضافيا  فقد .فيه

  

فال يرغنب يف أكثـر سـواء زاد        . أجننب من األطفال الكثري   فقد  ) إبتدائي  + أمـي  ( أما مستوى      
  .الدخل أم ال
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  السن املناسبة للزواج: 22جدول السؤال رقم 
  

  املستـوى التعليمـي 
  جامعـي   ثانــوي  إبتدائي + أمـي 

ما هي السن املناسبة 
  للزواج ؟ 

  النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات 
  % 00  00  % 00  00  % 40  12   20أقل من 

20-25  12  40 %  18  60 %  30  100 %  
25-30  06  20 %  12  40 %  00  00 %  

  % 00  00  % 00  00  % 00  00  أكثر
 ختطيط  يبني السن املناسبة للزواج عند املبحوثني
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المستـوى التعلیمـي 

أقل من 20 
20-25
25-30
أكثر

  
نب أن السن املناسبة للـزواج هـي مـا دون    جند يف هذا اجلدول أن نسبة األميات و املستوى االبتدائي أج        

-25(سنة بنفس النسبة و الباقي أجنب بأن تكـون بـني      )25-20(، و مابني    )% 40(سنة بنسبة    ) 20( 
  ) . % 20(سنة بنسبة )30

 60(سنة ، بنسبة    )25-20( بني    للزواج أما املستوى الثانوي فأجنب بأن تكون السن املناسبة       
  ) . % 40(سبة سنة بن)30-25(و ما بني ) . %

  ) . % 100(سنة بنسبة )30-25(أما عينة املستوى العايل فريين أن السن املناسبة هي مابني 
  

و هذا يدل على أن لزواج املبحوثة دور يف ذلك، فلما كانت عينة األميـات و االبتـدائي                  
  .  يصدق على الغريعليهنتزوجن زواجا مبكرا فاعتقدن أن ما صدق 

ثانوي فلما تأخرن يف الزواج إىل ما بعد العشرين فريين أن الزواج يكون              املستوى ال  أما فئة   
  ).% 60(سنة ، بنسبة )25-20(أفضل ما بني 

ما اجلامعيات فنظرا لتأخرهن يف الدراسة و التوظيف فإن حيبذن أن يكون زواج املـرأة يف            أ
  .سنة أيضا)30-25(سن ما بني 
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  سبب السهرالسهر أو عدمه و : 23/1جدول السؤال رقم 
  

  املستـوى التعليمـي 
  جامعـي   ثانــوي  ابتدائي + أمـي

  هل تسهر يف 
  الليل ؟ 

  النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات 
  % 100  30 %  20  06 %  00  00  نعم

 %  00  00  % 80  24  % 100  30  ال  
  

  يف أي شيء يتم السهر: 23/2جدول السؤال رقم 
  

  املستـوى التعليمـي 
  جامعـي   ثانــوي  ابتدائي+ أمـي 

إذا كانت اإلجابة بـ 
  نعم أذكر السبب   

  النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات 
  % 00  00  % 00  00  % 00  00  مشاهدة التلفاز
  % 20  06  % 00  00  % 00  00  السهر مع العائلة
  % 00  00  % 00  00  % 00  00  مع األصدقاء

  % 80  24  % 20  06  % 00  00  املطالعة و البحث العلمي 
  % 20  06  % 00  00  % 00  00  مع الزوج

  

 و من يـسهرن  ).% 00 ) (االبتدائيات+ األميات (  أن من يسهرن من عينة   نبني اجلدوال 
مـن عينـة املـستوى                             من أجل البحث العلمي، و مـن يـسهرن          ) %  20(من عينة املستوى الثانوي     
  )% 080(العايل يف البحث العلمي 

  

إن السهر يبني أن الوقت الذي يقضى فيه يكون على حساب املعاشرة الزوجيـة ، فكلمـا              
و هذا يـبني أن الـسهر        آوى األزواج إىل فراشهم مبكرا زادت املعاشرة الزوجية و بالتايل كثرة اإلجناب           

ملستوى التعليمي و يف نفس الوقت باخنفاض اإلجناب و ملا كان سهر املستوى اجلـامعي               ينخفض بارتفاع ا  
من أجل البحث العلمـي، فهـذا   ). %  20(و سهر املستوى الثانوي بنسبة     . ألجل البحث العلمي غالبا     
  " كلما كان عمل الزوجني ذهنيا قل إجناما " يؤكد فرضيتنا الثالثة القائلة 
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  هل التعليم يبني أن تنظيم األسرة فيه منفعة ؟ : 24م جدول السؤال رق
  

  املستـوى التعليمـي 
  جامعـي   ثانــوي  ابتدائي+ أمـي 

هل تعليمك يبني 
لك أن تنظيم 

  النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات   األسرة فيه منفعة؟ 
  % 80  24  % 80  24 %  00  00  منفعة

 %  00  00 %  00  00 %  00  00  ضرر  
  

  هل التعليم بني أن تنظيم األسرة فيه منفعة أم ضرر: 24مدرج  السؤال رقم 
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ضرر  
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بينما عينـة املـستوى    ) %  100(جند يف هذا اجلدول أن عينة األميات مل جتب عنه بنسبة                
        امتنعـت  أن فيه منفعة، و هي نفـس النـسبة للمـستوى اجلـامعي، و          ) %  80(نسبة  جنب ب الثانوي فأ 

  .من كلتا العينتني) %  20(نسبة 
  

و هذا يعين أن فئة األميات ال يعنيهن تنظيم األسرة ، بينما ترغم الظروف الفئتني األخـريني         
  . و لظروف أخرىعلى تنظيم األسرة بسبب عملهن خارج البيت أو بسبب اقتناعهن بأن ذلك لصحة املرأة

  
  
  
  



 دور التعلیــم العالـــي في تنــظیــم األســـرة الجزائریـــــة                                                                 
  

 

169 

   هل تبكر املرأة بالزواج، أم تتعلم؟ يبني: 25/1جدول السؤال رقم 
  

  املستـوى التعليمـي 
  جامعـي   ثانــوي  ابتدائي+ أمـي 

هل ترى أن املرأة 
جيب أن تتزوج 
  النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات   مبكرا أم تتعلم؟ 
 %  20  06 %  20  06  % 80  24  تتزوج مبكرا

  % 80  24  % 80  24 %  20  06  تتعلم  
 

  يبني املستوى املوافق عليه يف التعليم  : 25/2جدول السؤال رقم 
 

  املستـوى التعليمـي 
  جامعـي   ثانــوي  ابتدائي+ أمـي 

ما مستوى التعليم 
  املوافق عليه ؟ 

  النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات 
 %  00  00 %  00  00 %  00  00  ابتدائي
 %  00  00 %  00  00 %  00  00  إعدادي
 %  00  00 %  20  06  % 60  18  ثانوي
  % 100  30 %  80  24  % 40  12  عايل

 

 الزواج  املرأة إىل   أجابت عينة األميات بأن تبكر       ) 25/2 ، و  25/1(رقم  اجلدول    هذين يف    
  40(و العايل بنـسبة  ) %  60(وي بنسبة و املستوى العلمي املوافق عليه الثان ) %  80(و ال تتعلم بنسبة   

و كذلك هـي نفـس   ) %  80(، أما عينة املستوى الثانوي  ففضلن التعليم على الزواج املبكر بنسبة       )%
 فكانت إجابتهن تفضيل التعليم علـى   العايل ة املستوىغوب فيه و هو العايل أما نسبة عين     النسبة للتعليم املر  

  .)%  100(ن يكون عاليا بنسبة  و أ    )%  80(الزواج بنسبة 
  

أثرت عليهن التقاليد، يف الزواج املبكر كأن يقلـن االسـتقرار يف          و هذا يعين أن األميات          
  . من التعليم و التعلمالبيت أفضل

.  التعليم واضحا يف إقناعهن بضرورة تعلم املرأة       ريأما املتعلمات من العينتني الباقيتني فيبدو تأث          
   أجنب سابقا أن يسهرن من أجل البحث العلمي أي أن التعليم له دور يف اختـاذ القـرارات  و السيما وقد   

  .و النظر إىل احلياة 
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  هل جيب على املرأة أن تعمل ؟   : 26جدول السؤال رقم 
  

  املستـوى التعليمـي 
  جامعـي   ثانــوي  ابتدائي+ أمـي 

هل جيب على املرأة 
  أن تعمل ؟ 

  النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات 
  % 100  30 %  60  18 %  20  06  نعم

 %  00  00  % 40  12  % 80  24  ال  
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و مـن   ) %  20(جند يف نتائج اجلدول أن نسبة من يوافق على عمل املرأة من األميات                        
  ).%  100( و من عينة املستوى العايل )%  60(عينة املستوى الثانوي 

  

و هذا يعين أن النظرة إىل وجوب عمل املرأة  ختتلف باختالف املستويات املعرفية ، فكلمـا                    
 مستوى  هلن، حىت يصل إىل االقتناع التام عند من         ضرورة عمل املرأة    بارتفع املستوى التعليمي للمرأة أقرت      

  .من عوامل حترير و حترر املرأةألن التعليم يبصر الشخص بأن التعليم من حقوق اإلنسان و . تعليم عايل
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  .اإلجناب؟يبني هل التعليم يؤخر زواج املرأة ؟ و يف حالة التأخر هل تعوض بكثرة  : 27/1اجلدول رقم 
  

  املستـوى التعليمـي 
  جامعـي   ثانــوي  ابتدائي+ أمـي 

هل التعليم يؤخر 
  زواج املرأة ؟ 

  النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات 
  % 80  24 %  60  18  % 100  30  نعم

 %  20  06  % 40  12 %  00  00  ال  
 

   ما إذا كان يعوض من تأخر يف الزواج باالجناب؟ يبني: 27/2اجلدول رقم 
 

  املستـوى التعليمـي 
   جامعـي  ثانــوي  ابتدائي+ أمـي 

إذا كان يؤخر، هل 
جيب أن تنجب أكثر 

  النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات   ؟لتعوض ما فات 
 %  20  06 %  20  06  % 80  24  نعم

  % 80  24  % 80  24 %  20  06  ال  
 

) %  100(أن عينة األميات يرين أن التعليم يؤخر الزواج بنسبة           )27/1( رقم  يتبني من اجلدول       
  ).%  100(و عينة املستوى العايل بنسبة  )  %60(ة أما عينة املستوى الثانوي فريين ذلك بنسب

  

إن تأثري الزواج املبكر واضح عند فئة األميات ، فريين أن التعليم يفوت الفرصة علـى الـزواج و                     
و املالحظ هـو أن عينـة       ) %  60(، و تأثري املستوى املتوسط واضح أيضا فله نفس الرأي بنسبة            يؤخره

خربن و واقعهن فكثري ما يفوت قطار الزواج املرأة املتعلمة املتقدمـة يف             املستوى العايل يدركن ذلك من      
  .السن

  

إذا كان جيب تعويض ما فات ملـن تـأخرن يف الـزواج             فيبني ما   )  27/2(  يف اجلدول رقم     أما    
أما النسبة للمستوى العـايل و الثـانوي فهـي          )   % 80 (بالتعليم، فاألميات يرين أنه جيب ذلك بنسبة        

 )20%. (   
 مفر منـه  و هذا يعين أن اخنفاض نسبة العينتني األخريتني يعود إىل االقتناع مبا كان و أن هذا أمر ال              

  اليد و بتخفيض امل األسرةو أن الغاية ليست يف اإلجناب  املفرط ألنه سبق و وافقن على تنظيم
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  . يبني هل كثرة اإلجناب نوع من التخلف: 28اجلدول رقم 
  

  املستـوى التعليمـي 
  جامعـي   ثانــوي  ابتدائي+ أمـي 

جناب نوع هل كثرة اإل
  من التخلف ؟ 

  النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات 
 %  20  06 %  20  06 %  20  06  نعم

  % 80  24  % 80  24  % 80  24  ال  
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) %  20(اب نوع من التخلف تقـدر ب   كثرة اإلجن   نسبة من يعتقد أن    أنرى  ن  السابق يف اجلدول   
   ) . اجلامعي املستوى الثانوي وو املستوى. ابتدائي + أمي ( عينات املستويات الثالث 

  

و هذا . ن أم كثر ة اإلجناب ليس ختلفا بل كل و ظروفه          هذا يعين أن غالبية املبحوثات يري     و      
.  بأنه ظاهرة جيب أن تزول أو أنـه ختلـف          إلجنابايعين أيضا أن اتمع اجلزائري ال ينظر إىل اإلفراط يف           

   .اجلزائريات جعل الكثرة شيئا مألوفا و عادياعند جناب اإلفالتعود على كثرة 
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  . هل املسكن الواسع يرغب يف املزيد من اإلجناب: 29اجلدول رقم 
  

  املستـوى التعليمـي 
  جامعـي   ثانــوي  ابتدائي+ ي أمـ

لو كان مسكنك واسع هل 
  ترغب يف املزيد من األطفال ؟ 

  النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات 
 %  20  06 %  60  18 %  20  06  نعم

  % 80  24  % 40  12  % 80  24  ال  
 

  

  لو أن مسكنه كان أوسع لزاد من إجنـاب األطفـال             يتمننيمن  أن  : جند يف هذا اجلدول         
و نسبة عينة املستوى العـايل      ) %  60( املستوى الثانوي    عندنسبة  ال، و   ) %  20( األميات    عند نسبةفال
)20  %(  
  

   وهذا يدل على أن من يعاين من ضيق املسكن فأثر على اإلجناب هم أصـحاب العمـارات                 
 االأيسر ح معيات  اة اجل بينما  جند عين   . يقمن يف العمارات     أن معظم عينة املستوى الثانوي       بينان  أو سبق و    
و  و ليس إىل ضيق املـسكن   من اإلجناب يعود إىل تأخر الزواج  و إىل العمل خارج البيت            التقليل، فسبب   

ـ  ساكن  امل الكثري ، كما أن      أجننباألميات تزوجن مبكرا و يف أحياء شعبية و          األحيـاء  ابلة للتوسـع ب   ـق
  .الشعبية 
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  .  ؟ضى الزوجةيبني هل األطفال جاءوا بغري ر : 30اجلدول رقم 
  

  املستـوى التعليمـي 
  جامعـي   ثانــوي  ابتدائي+ أمـي 

هل ما أجنبته من األطفال جاء 
  يغري رضاك ؟ 

  النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات 
 %  00  00 %  00  00 %  00  00  نعم

  %100  30  % 100  30  % 100  30  ال  
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 برضى الزوجـة    ادول نسبة األميات اللوايت أجنب بأن األوالد املنجبني كانو        يف هذا اجل  د  جن    
  .و هي نفس النسبة لكل أفراد أنواع العينات) % 100(بنسبة 

  

  و ليست مرغمة عليه فاإلفراط برضاها و يـستوي          و هذا يعين أن اإلجناب من اختيار املرأة           
  .يف ذلك األمي و املتعلم 
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   : ية للبحث النتائج النهائ.2.6
  

  : بعد حتليل النتائج و تفسريها توصل الباحث إىل جمموعة من النتائج أمهها     
   :  النتائج املتعلقة بتأكيد الفرضيات-أ

لألفراد قلت خصوبتهم و كلما ارتفع املستوى التعليمي  :" لقد مت تأكيد الفرضية األوىل القائلة       )  1(  
          " .           قلت خصوبتهما إجنام 

  أطفال  ) 8( و أجننب )% 100(سنة بنسبة  ) 20 و 15(تزوجت عينة األميات بني :                حيث 
  .               فأكثر

 و أجنـنب بـني                           )% 60(سـنة بنـسبة      ) 30 و   25(         و عينة املستوى الثانوي تزوجن بني       
  أطفال للمرأة الواحدة ) 02.2(ي مبتوسط أ. )% 80(أطفال بنسبة ) 4 و 1(

              )% 60(نسبة   و أجننب    )% 60(بنسبة  سنة   ) 30 و   25(تزوجن بني   ف         و عينة املستوى العايل     
  أطفال) 3(، أي مبتوسط أطفال ) 3(منهن 

  جني ماال إىل تنظيم  كلما ارتفع املستوى التعليمي للزو:" كما مت  تأكيد الفرضية الثانية القائلة ) 2 (
  "و استخدام موانع احلمل        األسرة 

 من عينة املستوى الثانوي و املستوى العايل، فقـد بينـت   )% 80(فقد تأكدت الفرضية بنسبة      
 أن من أقنع عينة املستوى الثانوي بتنظيم األسرة هو علمهن و ثقافتـهن و    19نتائج اجلدول رقم    

ن لدور الزوج يف إقناع زوجته على تنظيم األسرة عند األميات            ، و كا   )% 80(اطالعهن بنسبة   
  ).% 80(، و عند مستوى التعليم العايل )% 20( و عند املستوى الثانوي )% 00(

  : كما مت تأكيد الفرضية الثالثة القائلة ) 3(
 من عينة   و عينة املستوى الثانوي أكثر استخداما للذهن      ."كلما كان عمل الزوجني ذهنيا قل إجناما      "

األميات و املستوى العايل أكثر استخداما للذهن من عينة املستوى الثانوي، إذ أكدت نتائج اجلـدول     
.       من املستوى العايل يسهرن من أجل البحـث العلمـي          )% 80(ن  أ . )25( للسؤال رقم    25رقم  

 و السهر يقلل األميات من )% 00( ، و يسهر   لنفس الغرض    من املستوى الثانوي  ) % 20(يسهر  و  
  .من املعاشرة اجلنسية و خيفض من اإلجناب

كلما ارتفع املستوى التعليمي للزوجني حتررا من التقاليـد     : " كما تأكدت الفرضية الرابعة اليت تقول      ) 4 (
  "و قل إجناما 
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باملوافقة علـى     )% 60(فاألميات  أجنب بنسبة     ) .16/1(فقد أكدا نتائج اجلدول رقم      
  .أيضا) % 80(، و املستوى العايل بنسبة )% 80( املستوى الثانوي بنسبة عينة و  األسرة تنظيم

  

و هنا نرى أن األميات ارتفعت النسبة عندهن ليس للتعليم و إمنا لإلجناب الكثري و تعبهن يف                       
  .التربية و التنشئة للعدد الكثري

". ل املستوى التعليمي بكر بالزواج و زاد اإلجناب         كلما ق : " كما تأكدت الفرضية السادسة القائلة      ) 5 (
  .) 10/1(فقد أكدت نتائج اجلدول رقم 

و تزوجـت   .سنة  )  20(، قبل جتاوز سن     )% 100(بتسبة  ) ابتدائي  + أمي  ( فقد تزوجت عينة        
  .، )% 60(بنسبة ) 30-25(عينة املستوى الثانوي  و عينة املستوى اجلامعي بني 

  

   : ة للبحث فهيأما النتائج العام
  

) 8( عند األميات املدروسات أكثـر مـن         فعدد األطفال العدد  اإلجناب  األسرة اجلزائرية كثرية     )1(
بينما متوسط  . أطفال) 3(أطفال و عند اجلامعيات     ) 4(أطفال، و عند من هلن مستوى الثانوي        

  .طفل) 2 و1(األسرة يف الدول الغربية بني
من األميات بأن ال يعلمن بوجود      ) % 60(أجابت نسبة    فقد   هناك عدم اهتمام بتنظيم األسرة     )2(

 )% 20(ذوات املستوى العايل أجنب بعدم العلم بنسبة بل حىت . مراكز لتنظيم األسرة
، بأن أزواجهن   )% 100(الرجل ال يهتم بتنظيم األسرة يف اجلزائر حيث أجابت األميات بنسبة             )3(

 .أطفال) 8( من مل يشجعنهن على تنظيم األسرة رغم إجنان ألكثر
أجابت أغلبية املبحوثات أن مراكز تنظيم األسرة ال تقدم إال احلبوب و العوازل، كما نشري هنا                 )4(

 .إىل أن هذه املراكز مل تقم بدورها لذلك جيهل الكثري من املبحوثات وجودها و دورها 
أنه لو تـوفر    ق املسكن حيث أشارت عينة املستوى الثانوي ب       ييعاين الكثري من اجلزائريني من ض      )5(

 .فاملسكن الضيق ساهم بتنظيم األسرة إجباريا.املسكن الواسع ألجننب أكثر
تبني أن للتعليم بصفة عامة و العايل بصفة خاصة أنه ساهم يف تنظيم األسرة اجلزائرية بطريقة غري          )6(

مباشرة فتأخري الـزواج عنـد املـستوى الثـانوي و اجلـامعي خفـض مـن اخلـصوبة                                       
كما أثر التعليم بطريقة مباشرة حيث ساعد       .  عما أجنبته األميات   )% 50 (بأكثر من و اإلجناب   

كما ساعد األزواج املثقفون    . ذوات املستوى الثانوي و اجلامعي على معرفة أمهية تنظيم األسرة         
، )10/1( و هو ما أكدته حتليل نتائج اجلدول رقـم           .زوجام بتشجيعهم على تنظيم األسرة      

)10/2( ،)18/1( ،)19(،. 
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   : اخلامتــــة.3.6
يتضح من خالل البحث أن اتمع اإلنساين عموما و اجلزائري خصوصا يقوم على األسـرة       

و إذا أفرطت األسر يف اإلجناب تزايد الـسكان و إذا           .  بقدر ما هو أسر      افهي األساس و اتمع ليس أفراد     
  .أمهلت اإلجناب اخنفض السكان 

  

و إن كان فطرة إنسانية إال أنه       .  الواضح أن اإلجناب يرتبط باملستوى احلضاري و العلمي          و    
فتنظيم األسرة ليس وليد اليوم بل اقترحه الفالسفة و املفكرون منـذ            . ميكن تعديلها و التخفيف من حدا     

 يقوم به التعليم من دور      فيما.و ما يعطي أمهية لبحثنا هذا أنه يؤيد نظرية أفالطون و نظرية مالثوس              . القدم
  .يف تنظيم األسرة 

  

و لكن مـا    . فأفالطون اقترح عالج اإلفراط السكاين برفع مستوى التعليم خلفض اخلصوبة             
اكتشفناه هو أن التعليم ليس عامال يف خفض اخلصوبة باملـدة الزمنيـة و لكنـه أيـضا عامـل توعيـة                  

قد يقول قائل إن من ينادون بتنظـيم  .ختطيطية منظمة تأمل املستقبل بطريقة علمية منهجية     حبيث ت .للمنجب
األسرة أناس أنانيون ، قد يكون هذا االقتراح بعض الشيء صحيحا و لكن اإلجناب املفرط من غري تبصر و                   

من غري ختطيط نوع آخر من األنانية الشخصية حينما ال يفكر املنجـب يف مـستقبل       يف اإلجناب    التواصل  
عليهم إذ كان فقريا و إذا كانوا كـثريين جيعلـهم يـشتركون يف الفقـر بـصفة                  فتوزيع الدخل   . أبنائه  

هلذا كان تنظيم األسرة بطريقة علمية أفضل وسيلة إلصالح الفرد و اتمع ألن اإلجنـاب لـيس          .متساوية  
حد لكل فم واأن دائما طبيعيا بل تتدخل فيه عوامل نفسية  و عرفية و حىت انتقامية أو فخرية ، فمن يتذرع            

         ينسى أن التنظيم أساس احلياة فالفوضى ميكن أن تكون يف اإلجنـاب كمـا تكـون يف األخـالق                   . يدان
  . و احلياة العامةو السياسة و االقتصاد

  

و التعليم أفضل وسيلة لتنظيم األسـرة       . إن تنظيم األسرة بطريق موضوعية مل ينفه التشريع           
دخل يف أي موضـوع زانـه و مل         و العلم إذا أُ   .  و غري مباشرة     بطريقة مقصودة و غري مقصودة و مباشرة      

  .!  فهال جعل التعليم و العلم نظام حياة. يشنه
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   :بعض الصعوبات اليت واجهت الباحث
 

       بعد تردد طويل وحرية و حماورة باطنية حول الصعوبات اليت جات البحث والباحث تساءلت ، هل 
  : كنت قد أزمعت أال أدرج أي صعوبة لألسباب اآلتية . عة ؟ أدرجها يف رساليت املتواض

 . إن ذكر الصعوبات اعتربته منة  مين  ا  الباحث على اآلخرين  .1
يف ذكر الصعوبات تثبيط لعزائم طالب العلم فهي نوع من اإلحياء  بأن الطريق شاق وعقبة  .2

 .كؤود فال تقدموا 
 .نوع من التكلف يف اصطناع الصعوبات إن ذكر الصعوبات نوع من التكرار املعهود و .3
 ذكر الصعوبات يراه البعض بأنه أشبه بإحدى خطوات البحث العلمي  .4

مث قررت أخريا . و أن البحث ال يكتسب قيمته ومقامه ما مل تورد فيه صعوبات وأنا أخالف هذا االعتقاد 
  : أن أدرج بعض الصعوبات  ومنها 

ن البحث كان يف فترة عاىن فيها البحث العلمي يف اجلزائر ، كما       ا ـ الصعوبة الرئيسية هو أن زم
فاملراجع قليلة . عانت كل القطاعات يف زمن األزمة اجلزائرية والعشرية السوداء واليت مازالت توابعها تتواىل 

  . والذين بقوا ال ميكنك أن تضفر م . و املشرفون هاجروا 
ر التعليم العايل يف تنظيم األسرة  فاملراجع حوله نادرة يف العامل       ب ـ البحث الذي قمت به يتعلق بدو

               ، و شبه منعدمة يف اجلزائر، إضافة إىل أن اجلزائر مل تكن تم مبوضوع تنظيم األسرة قبل الثمانيات 
  .ها ؟ فكيف يتم البحث يف موضوع كهذا بالكيفية املرغوب في. من القرن املاضي ، بل كانت حتاربه 

وذلك يتطلب .       ج ـ  إن املعلومات اليت وظفت يف البحث مت احلصول على غالبيتها من االنترنت  
وهو ما مل يتيسر ويتوفر يل ، لكوين أدرس كل عام ملا . ماال من جهة ، ووقت فراغ من جهة أخرى 

لك من إعداد للدروس ساعة يف األسبوع  مع ما يتطلبه ذ ) 22 ـ 20(طالب  مبعدل  ) 200( يقارب 
فالبحث ليعطى .فكيف يتم التوفيق بني البحث العلمي والعمل الوظيفي ؟ . وتصحيح لواجبات الطالب 

  .حقه البد من التفرغ له 
:       د ـ إن البحث الذي قمت به يتطلب معلومات دقيقة باحلياة األسرية واجلنسية للزوجني ختص 

ه بعض املبحوثني أسرارا حليام الزوجية  ، بل إهانة هلم فرد بعضهم و هو ما اعترب)  .  تنظيم األسرة  ( 
  .بإهانة على  الباحث ولكن صدر الباحث كان رحبا 
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      كما أن كثريا من االستمارات كان غري موضوعي وغري أمني والبعض منها مل يعدها املبحوثون  
مما تطلب جهدا لسد هذا . من جهة أخرى و الستنكارهم هلذا النوع من البحوث ، . إلمهاهلم من جهة 

  .اخللل 
        هـ ـ ومن بني الصعوبات الشخصية تعارض مصاحل اآلسرة مع البحث العلمي

  .مما يؤدي إىل خالقات 
  .إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب .       غري أن عضدنا دائما هو الصرب 

  . باحث أن يكون صبورا ال يأبه باملصاعب على ال)  : ابن خلدون (  ووضعنا نصب أعيننا قول 
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    : ات ـتراحـاالق. 4. 6
. إن البحث الذي قمنا به متواضع و لكنه كشف عن زاوية كانت مبهمة إن مل نقل مظلمة                    

و حنـن نقتـرح مـن خـالل             . و هو دراسة عوامل تنظيم األسـرة يف اجلزائـر           .يف ميدان أمهل كثريا     
  : الدراسة مايلي 

جيب االهتمام ببحوث يف جمال تنظيم األسرة ألن هذا يهم املخططني و القانونيني و املـشرعني                    )1(
 و التربويـة                   و السياسيني و العلماء يف جمال التخطيط و الدراسات الـسكانية و االقتـصادية             

  .و األسرية 
)2(    ال و إشراك مراكز األمومة و الطفولـة و طـالب و أسـاتذة    جيب تدعيم البحوث يف هذا ا

 .اجلامعات
األسرة الفقرية ، فقد ثبت أن هناك عالقة بـني           و دخل    دعم األسرة اجلزائرية ماديا برفع مردود      )3(

 .الفقرو اإلجناب، فكلما زاد الفقر زاد اإلجناب
مبحو األمية يؤثر ذلك  لو  وتشجيع العلم و تعميمه و السيما لألميني فقد ثبت حىت أن من يتعلم   )4(

 .و العلم أينما كان ال يأيت إال خبري. تنظيم األسرةليف وعيه 
 و السيما  البحوث الـيت       توظيف نتائج البحوث يف سياسة الدولة ال أن تقذف إىل األرشيف             )5(

  .أو اليت تتوقع حدوثها. تشخص اآلفات و األمراض االجتماعية
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: املراجع العربية    
 :   الكتب  -أ   

  .13سورة احلجرات اآلية . القرءان الكرمي   )  1
  .جملة اخلليج و اجلزيرة . العوامل املرتبطة باألسرة يف مدينة الرياض : إبراهيم حممد العبيدي   )  2

  . م 1996  ربيع. العدد الواحد و العشرون . جامعة الكويت .  جملس النشر العلمي                      
  .5ط  .املقدمـة  : ابـن خلـدون) 3

  . م 1982.لبنان.بريوت .دار الرائد العريب                          
   .األسس العلمية ملناهج البحث االجتماعي: إحسان حممد احلسن ) 4

  . م  1982 .  ط. بريوت. دار الطليعة                        
  .1ط .زائر و آخرون  مستقبل الدميقراطية يف اجل.امساعيل قرية ) 5

  . م   2002.بريوت لبنان.مركز دراسات الوحدة العربية                          
  .2ط . قضية حتديد النسل يف الشريعة االسالمية: أم كلثوم كحي مصطفى اخلطيب ) 6

  .       م 1982 /هـ1402السعودية .جدة.زيعالتوالدار السعودية للنشر و                         
  .حبوث اجتماعية : بدر بن أمحد ) 7

 . م 1996/ هـ1417. 1ط.السعودية .مكتبة فهد الوطنية                        
  2ط  .جغرافية السكان : مسوحي فوق العادة.ت .بيار.جورج)  8

  . م 1977.  لبنان .بريوت..  عويدات        
  دراسات يف علم السكان: حسن الساعايت، عبد احلميد لطفي) 9

   1981ار النهضة العربية للطباعة و النشر، بريوت  د
  .ترمجة عبد املالك الناشف.األنثربولوجيا و أزمة العامل احلديث: رالف لنتون )  10

    .م1967لبنان .املكتبة العصرية بريوت                        
  نبيه األصفهاين .ت. االنفجار السكاين -جرامون-روبرت المون ) 11

  .م  1977) جنيف( كسيم شركة مسامهةشركة كراد
  .حممد حممود الصياد.ت.السكان يف عامل الغد ، جمموعة أحباث اجلامعة منسوتا : فرنسيس .روى ح) 12

  . م 1960.القاهرة.مكتبة مصر                        
  . املعاصرة سرة العربية ، و اجلذور التارخيية و االجتماعية لقضاياهاتطور بىن األ: زهري حطب  )13

   م1980 .بريوت .فرع لبنان . معهد اإلمناء العريب                  
   .أسس علم السكان : زيدان عبد الباقي ) 14 

  . م 1976  .مكتبة النهضة املصرية 
  .األختيار للزواج و التغير االجتماعي : سامية حسن الساعاتي ) 15

   . م1981. بيروت .  دار النهضة العربية 
   1986.االسكندرية. دار املعرفة اجلامعية.مباديء علم اإلجتماع :  السيد حممد بدوي )16
  قضايا عاملية معاصرة، عرض و حتليل ألهم املشكالت العاملية املعاصرة: صاحل وهيب )  17
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   . م 2004 املطبعة العاملية، دمشق، 
  يف جغرافية السكان :  عبد الفتاح وهيبة )18

  . م 1972.لبنان.بريوت .ةدار النهضة العربي 
  .1التخطيط التربوي ، أصوله و أساليبه الفنية و تطبيقاته يف البالد العربية ط: عبد اهللا عبد الدامي  )19

   . م 1966 دار علم املاليني   
  أمناطها السلوكية و االسطورية : التحليل النفسي للذات العربية : علي زيعور ) 20

  . م 1982.لبنان.بريوت.باعة و النشر للط.  دار الطليعة 3ط      
  .علم اجتماع السكان : علي عبد الرزاق حليب ) 21

  . م 1984 بريوت. دار النهضة العربية للطباعة و النشر    
  من طاليس إىل أفالطون.1تاريخ الفكر  الفلسفي ، الفلسفة اليونانية ج : علي حممد أبو ريان ) 22

  1976.بريوت.ة و النشر دار النهضة العربية للطباع       
   .1ط  .املسألة السكانية و قضية تنظيم األسرة يف البلدان العربية: عمر إبراهيم) 23

  . م 1994.لبنان.بريوت .املركز الثقايف العريب                         
   .2ط.11سلسلة البحوث اإلجتماعية رقم .1ج.النسل و العناية به: عمر رضا كحالـة ) 24

  .م1979 .لبنان.بريوت.مؤسسة الرسالة                      
  .جغرافية الغذاء يف اجلزائر : عيون عبد الكرمي ) 25

   . م1985.اجلزائر .املؤسسة الوطنية للكتاب       
   .أسس البحث العلمي يف العلوم السلوكية: فاخـر عاقل ) 26

  م 1979 دار العلم للماليني بريوت، لبنان،     
  .علم اإلجتماع : د بيومي حممد أمح) 27

  ) ال حيمل اسم البلد، و تاريخ النشر ( الدار اجلامعية     
  اجلزائر.  املؤسسة الوطنية للكتاب 1مفاهيم علم االجتماع الثقايف و مصطلحاته ط: حممد السويدي ) 28

  .م1991.تونس.                    الدار التونسية للنشر
   .راسة اتمع اجلزائري ، حتليل سوسيولوجي ألهم مظاهر التغري يف اتمع اجلزائري املعاصرمقدمة يف د: حممد السويدي ) 29

   م   1984. ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر 
  ) .دون تاريخ نشر( اتمع اإلنساين : حممد عبد املنعم نور) 30

  .مكتبة القاهرة احلديثة                      
   .دراسات يف علم اإلجتماع القروي: يث حممد عاطف غ) 31

  م 1967بريوت .  دار النهضة العربية
  .دائرة معارف القرن العشرين : حممد فريد وجدي ) 32

  2.1979. بريوت.دار الفكر.1مج .ط
  . دور التربية  في التنمية االجتماعية : محمد لبيب النجيحي  )33

  .  م 1981    .2ط .بيروت .  باعة و النشر  دار النهضة العربية للط                    
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  . حماضرات يف اتمع الريفي للسنة الرابعة: حممود األشرم ) 34
  .م1976/ 1975  جامعة حلب .منشورات. مديرية الكتب و املطبوعات اجلامعية                     

  .األسرة و مشكالا : حممود حسني ) 35
  .1981 و النشر بريوت  دار النهضة العربية للطباعة

                        
  .الثقافة و اخلصوبة، دراسة يف السلوك اإلجنايب : املختار اهلراس، و إدريس بن سعيد ) 36

   م1996  .1. ط .بريوت .  دار الطليعة للطباعة و النشر     
  . .ي و كمال بوشرف و سعيد سبعونبوزيد صحراو.ت.منهجية البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية : موريس إجنرس ) 37

  م 2004.اجلزائر .دار القصبة للنشر        
  : الوكالة الوطنية للنشر و اإلشهار -املؤسسة العمومية االقتصادية) 38

  . ، اجلزائر1989الطبعة . اجلزائر ، الدليل االقتصادي و االجتماعي 
  .عيات العامل الثالث دراسة يف اجتما. علم اجتماع التنمية: نبيل السمالوطي ) 39

  .1981.بريوت.دار النهضة العربية للطباعة و النشر.1ط
   .» يونسكو «معجم العلوم االجتماعية، الشعبية القومية للتربية و الثقافة و العلوم : خنبة من األساتذة  املصريني و العرب ) 40

  . م 1975.اهليئة املصرية العامة للكتاب     
  مراجعة  و تقدمي، عبد املنعم الشافعي،.مشكالت السكان، ترمجة، راشدي الراوي: د ت لوس دافي: وراين تومسون ) 41

  1969: نيويورك -مع مؤسسة فرانكلني للطباعة و النشر بالقاهرة. القاهرة.  مكتبة األجنلو مصرية    
  .فتح اهللا حممد املشعشع.ت.قصة الفلسفة، من أفالطون إىل جون ديوي: ول ديورانت ) 42

   . م1982.بريوت. ة  املعارفمكتب
  

  :  االت -ب 
  

   ..دراسات عربية" مشكلة األمية يف الوطن العريب " نعيم حبيب جعنيين ) 1
   

  .بريوت.دار الطليعة .  م1988.مارس/آذار .السنة الرابعة و العشرون. 5العدد     
  

  :     مـراجع االنـتـرنت  بالعـربـية -ج   
    

   .التوجهات السكانية و حتدياا يف الشرق األوسط و مشال افريقيا: ي أمري جبار الساعد )  01
     21/08/2006  

www;iraqsoul frends of democracy;net/default.asp?item=197932. 
                                  

   .التحول الدميغرايف و أثره يف الدول العربية: حافظ شقري  ) 02
    .22/03/2005  

www.apf.org/hi/paper-10.htm101. 

http://www.apf.org/hi/paper-10.htm101
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  .الزواج املبكر : حسام الدين عفانة ) 03

  28/08/2003 .2000-24-15 مؤمتر املرأة الفلسطينية      
www.naseh.net/art/article-652.shtm-40k 

  
 

   . % 30يف حدود نسب البطالة يف اجلزائر :  حفيظ صواحلي  ) 04
   م 27/01/2008

www.fibladi.com/algérie-emploi-solidarité-social/?ida=14944-27k.  
 

 .2003/نوفمرب/23. الفرنسي للسكان تراجع اخلصوبة يف املغرب العريب تقرير املعهد الوطين: دوت كوم .اخلصوبة ) 05
www.khosoba.com/articles/031123X03-west-arab.htm-14k                                                                    
 

  التغري القيمي لدى طلبة علم النفس يف جامعة تعز : سفيان نبيل  ) 06
   2006. دراسة تتبعية عرب ثالث سنوات 

www.bafree.net/nabil/bohouth/s 3 htm. 
 

  اإلسالم اليوم، الفرق بني تنظيم األسرة و حتديد النسل: سلمان بن فهد العودة )  07
   هـ 21/06/1424    

www.slamtoday.net/qestons/show.queston.content.cfm=25426 
  .و موانع احلمل . تنظيم األسرة :  مشعل مسر مب) 08

  .24/03/2008 .48 فلسطنيو     
www://www.pls48.net/women/index.asp ?tid=14&sid=42-20K 
 

  .الصحة اإلجنابية: شبكة املرأة العاملية) 09
01/06/2008.  

www.fin 3go.com/new fin/op.php? section=ropic&action=show&id=1394-154k 
 

   . سنة حملو األمية 2007 عام  –اجلزائر ترفع التحدي :  عبد احلق عباس   ) 10
   هـ30/09/1427          

 
www.chihab.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1571-42k 

  
  السكان و التعليم و استشراف املستقبل. عبد امللك عبد اله التهامي، حيي هاشم احليفي، جنالء كحي) 11

  2007/مارس/19. الس الوطين للسكان، اجلمهورية اليمنية    
www.npc-ts-org/module.php?name=news&file=article&side=53-51k 
 

) دی سمبر ( ك انون األول     ١. مجلة ديوان العرب    . بين مؤيد ومعارض    دراسات و آراء حول الزواج المبكر       :  فاتن الحسيني    )12
2003 .   

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article604 
 

  مل االقليمية حول النوع االجتماعي و التحول الدميقراطي يف الوطن العريب ورشة الع: فاطمة العويف )    13

http://www.naseh.net/art/article-652.shtm-40k
http://www.fibladi.com/alg
http://www.khosoba.com/articles/031123X03-west-arab.htm-14k
http://www.bafree.net/nabil/bohouth/s
http://www.slamtoday.net/qestons/show.queston.content.cfm=25426
http://www.pls48.net/women/index.asp
http://www.chihab.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1571-42k
http://www.npc-ts-org/module.php?name=news&file=article&side=53-51k
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article604


 دور التعلیــم العالـــي في تنــظیــم األســـرة الجزائریـــــة                                                                 
  

 

185 

   عمان 2002/ آذار مارس 11-13 
www.id.gov.jo/humain/activities 2000 
 

  . لصحة اإلجنابية مشاركة الرجل يف قضايا ا: كامل املنسي و أمحد صواحلة )    14
  م2005)/سبتمرب (أيلول /10. أمان .مركز الدراسات 

www.amanjordan.org/aman-studies/wmview.php?art/d=740  
 

  التعليم العايل يف سوريا : مؤنس البخاري ) 15  
  25/04/2007 مرصد احلريات األكادميية يف الوطن  العريب 

www.Alfwinfo.org/prent.tpl?idlanguage=17&idpubication=1&nr article=3111nr issue =1K 
 

  التعليم العايل اخلاص يف الوطن العريب، ماذا يشمل التعليم العايل؟: حممد بن سعيد الدرييب ) 16
  م29/05/2008     

www.sambram.com/index.php?section =3-30K 
 

  ، )خميم الوحدات : دراسة حالة ( الصحة اإلجنابية للمرأة الالجئة يف املخيمات و تأثري بعض التغريات اإلجتماعية : حممود أمني حشمة ) 17
   م2000ات السكانية ، اجلامعة األردنية ، تشرين ثان                        رسالة ماجستري يف الدراس

www.arabwonenconnect.org/hdcos/mainform.asp? =lib/liblis&lang=ar&=35.E library 
06/03/2002  E b 
 

  .رب العريب مؤشرات التحول يف بلدان املغ: هاشم نعمة) 18
   12/06/2004 8.62العدد 

www.rezgar.com/debat/show.ort.asp?aid=19285 
 

  قطاع شؤون اهلجرة و املصريني باخلارج: هشام خملوف ) 19
18/05/2008  

www.emigration.gov.eg/allvews/dephay news.aspx?catiel=12&news id=70283-44 K 
 

  .االجتماع السادس عشر .اللجنة االقتصادية.وثيقة األمم املتحدة ) 20
  .13/16/2001.مارس/آذار.املغرب.طنجة     

www.uneca-na.org/arab/undocument%20 et20% etudes/emploi-ar(4)doc. 
 

   م2000-1999التقومي الوطين الشامل عن التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية : وزارة التعليم العايل ) 21
www.Kfum.edu.sa/crp/dwnlood 
 

  : دولية و تنظيم األسرة ، مكتب السكان بوحدة السكان التنمية ال: وكالة الواليات املتحدة ملنظمة الصحة العاملية ) 22
  25/05/2008 .49العدد .سلسلة ي .1999متوز .2العدد.27الد" ملاذا التخطيط ملسائل األسرة     

www.infoforheath.org/pr/j49 edsum.shtml 
 

   2008سكان اجلزائر: ديا، املوسوعة احلرةويكمبي  ) 23
   http://iussp2005.princeton.edu/download.aspx?submissionld=50843     

http://www.id.gov.jo/humain/activities
http://www.amanjordan.org/aman-studies/wmview.php?art/d=740
http://www.Alfwinfo.org/prent.tpl?idlanguage=17&idpubication=1&nr
http://www.sambram.com/index.php?section
http://www.arabwonenconnect.org/hdcos/mainform.asp
http://www.rezgar.com/debat/show.ort.asp?aid=19285
http://www.emigration.gov.eg/allvews/dephay
http://www.uneca-na.org/arab/undocument%20
http://www.Kfum.edu.sa/crp/dwnlood
http://www.infoforheath.org/pr/j49
http://iussp2005.princeton.edu/download.aspx?submissionld=50843
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http://ar.wikipedia.org/wiki/2078-اجلزائر-سكانK 
 

  ت حول الصحة اإلجنابية و احلقوق اإلجنابية للشباب يف املنطقة العربيةواقع و اقتراحا: اليسار راضي ) 24
  2004نوفمرب/ تشرين الثاين21-19بريوت. ورقة عمل املنتدى العريب للسكان    

www.apf.org/puper-08.htm-459k 
  
  
 
  : ات االجـنبیــة غ مراجع االنـتـرنت باللـ-د 
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  وزارة التعليم العايل و البحث العلمي
  اإلجتماعية اإلنسانية و العلوم كلية                  جامعـة قسنطينــة  

      قسم علم اإلجتماع و الدميغرافيا                
  رسالة ماجستري يف علم إجتماع التنمية

  
  إستمـــارة استبيانيــة

  
  »تنظيم األسرة اجلزائرية  دور التعليم يف «: ملسح اجتماعي بالعينة حول موضوع 
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  2008-2007 :السنــة اجلامعيــــة 
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  : البيانات الشخصية العامة : أوال 
  :  كتابة اإلجابة املطلوبة  أمام اإلجابة املناسبة أو )X(الرجاء وضع العالمة   

  

  ،  كتابـة اإلسـم اختياريـة : (                     ) اإلســم -1
  (            ).، أنثــى (         ) ذكــر :  اجلنــس -2
  (                )يعمــل ) :  ة(، مهنة الزوج : (                              ) املهنــة -3

  (                  )ل  ال يعم                  
  (    ).، جامعي (    )، ثانوي (    )، إعدادي (    ) ، ابتدائي (    )أمي : مستواك التعليمي -4
  (  ).، جامعي (   )، ثانوي(   )، إعدادي(   )، ابتدائي(   )أمي) : ة( املستوى التعليمي للزوج-5

  

  : البيانات املتعلقة باحلالة اإلقتصادية : ثانيا 
    

  ) (                )ة(، دخل الزوج (                ) دخلك بالدينار -6  
  (    )، مستأجـــر (    )هـل ملـك :  البيـت -7  
  (    )، مـع األقارب (    )مقيم مع اآلباء       
  (    )، فيال (    )مسكن شعيب (    ) عمارة :  نوع املسكن -8  
  (    ).، ال (    )نعم :  هل لديك سيارة ؟ ،: (            ) عدد الغرف -9  

  

  :البيانات املتعلقة بتنظيم األسرة : ثالثا 
  (    )، إناث (    )، ذكور (    ) ، كم عدد أوالدك (       )كم كان سنك عند زواجك؟ -10  
  (                  ) كم كان سنك عند إجناب املولود األول -11  
           ).(       كم عمرك اآلن -12  
  (      ).، ال (     )نعم : هل مارست تنظيم األسرة؟ -13  
  (    ).، أكثر (    )، الثالث (    )، الثاين (    ) بعد كم مولود بدأت متارسه؟ األول -14  
  :  إذا كانت اإلجابة بنعم ما هي وسائل منع احلمل اليت استخدمتها -15  
  .......  أخرى أذكرها (  ) ، اللولب (  ) ، الواقي (  )، احلبوب (  )، احلساب (  )العزل     
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  (   )، ال (    )نعـم ) .منع احلمل(هل توافق على تنظيم األسرة ؟ -16  
  : إذا كانت اإلجابة بـ ال ماهي األسباب     
  (      )ألن األوالد ضمان املستقبل (      ) ترغب يف املزيد من األوالد     
  (   )ألن كثرة األوالد يقوي مركز األسرة (   ). زيد من دخل األسرة ألن زيادة األوالد ي    
  (   )ألن الدين مينع تنظيم األسرة (   ). ، يعطي هيبة للرجل (   )يقوي مركز املرأة     
   إذا كنت توافق على تنظيم األسرة ملاذا ؟-17  
  (        )  باحلياة ألم مينعون من التمتع(        ) ألنك ال تستطيع اإلنفاق عليهم     

  (   )يضعفون املرأة و يفقدوا أناقتها و مجاهلا (      )                 يعيقونك عن العمل خارج البيت 
  ): إذا كنت مقتنعا ( من أقنعك بتنظيم األسرة -18  
  ، )(        ، مركز األمومة (         )، طبيب (            )، صديق (            )ثقافتك     

  ......................أذكرها . ،غريها(      )، إذاعـة(      )تلفزيون :                 وسائل اإلعالم 
  (      ).، ال يهتم (      )، ال (      )على تنظيم األسرة ؟ نعم ) ة( هل شجعك زوج-19  
  )(      ، ال (      )نعم :  هل تعلم بوجود مركز لتنظيم األسرة ؟ -20  
  (    )، ال (    ) إذا زاد دخلك  هل تزيد من عدد األوالد ؟ نعم -21  
  (    ) سنة 30،  (    )25-20،  من  (    )20 ما هي السن املناسبة للزواج ؟ أقل من -22  

  .............                أكثـــر
  (    ).، ال (    ) هل تسهر يف الليل ؟ نعم -23  

(    )       ، السهر مع أفراد األسرة (    )مشاهدة التلفاز : انت اإلجابة نعم أذكر السبب                إذا ك
  (    )، مع الزوجة  (    )، املطالعة و البحث العلمي (    )               مع األصدقاء 

  ،   (    )ضرر (    ) يبني لك أن تنظيم األسرة فيه منفعة ) خاص باملتعلم (  هل تعليمك -24  
  ..........               ماهو ؟ أذكر 

  (    )أم تتعلم ؟ (    )  هل ترى أن املرأة جيب أن تتزوج مبكرا ؟ -25  
  (   )، عايل(  )، ثانوي (  )، إعدادي (  )إبتدائي :                ما مستوى التعليم املوافق عليه 

    )(  ، ال (    ) هل جيب على املرأة أن تعمل نعم -26  
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  (    )، ال (    ) هل التعليم يؤخر زواج املرأة نعم -27  
  (    ).ال (    ) إذا كان يؤخر هل جيب أن تنجب أكثر لتعوض ما فات ؟ نعم     
  (    )، ال (    ) هل كثرة اإلجناب نوع من التخلف ؟ نعم -28  
  (    ) ال ،(    ) لو كان مسكنك واسعا هل ترغب يف مزيد من األطفال ؟ نعم -29  
  (    )، ال (    ) هل ما أجنبته من األطفال جاءوا بغري رضاك؟  نعم -30  
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  :ملخـص البـحـث بالعـربـية 
  

  "  دور التعليم العايل يف تنظيم األسرة اجلزائرية   : " عـنـوان الـبحـث
    : املقـدمـــة

 احلرب العاملية الثانية، و  ، و زادت أمهيته منذ)19(تنظيم األسرة فرض ذاتـه منذ أواخر القرن 
و قد رفض تنظيم . تبنته دول يف سياستها التنموية، و شجعته األمم املتحدة ، وفرض كواقع يهم البشرية

األسرة يف املاضي يف دول منها اجلزائر العتباره سياسة استعمارية غري أن الواقـع فرضه بعد التضخم 
اجلزائر من منتصف الثمانينات بضرورته وأطلقت محلة ألجل ذلك يف و قد اهتمت . السكاين

و زاد استخدام و سائل منع . فاخنفض عدد املواليد . فتحت مراكز لتنظيم األسرة . م20/01/1985
م فهو 2007أما يف عام . طفال  )07.4( كان 1970وكان معدل إجناب املرأة اجلزائرية عام . احلمل 

 2006، أما يف عام  ) %10(، )الستينات ( ستخدام حلبوب منع احلمل يف و اال. طفال ) 01.86( 
يف إحصاء السكان لعام . و هناك عالقة بني استخدامها و ارتفاع نسبة التعليم   ) . % 60( فنسبته 

 فقدرت 2005و يف عام   ) . %  23.65( م فكانت فيه أمية الذكور و  اإلناث مبتوسط 1998
   . ) %  21.36( بنسبة 

ً دور : واخترنا له عنوانا هو: هلذا كان اهتمامنا هو دراسة موضوع تأثري التعليم على تنظيم األسرة 
 الـتعليم العـالـي يف تنظـيم األسـرةً 
  :نظري و ميداين : و قد مت تقسيم البحث إىل قسمني 

  و يضم مخسة فصول:  القسم النظري 
كالية البحث و عنوانه، و أسباب اختيار املشكلة، و هو مدخل نظري ويتناول إش  :   الفصل األول

  .أمهية البحث، و أهدافه ، و الدراسات السابقة 
فضم اجلانب املنهجي للبحث ، من تساؤالت ،  و فروض ، و مفاهيم البحث و   :  الفصل الثاين

  .حدود الدراسة ، و عينتها و املنهج ، و نوع الدراسة، و األدوات املستخدمة يف البحث
  .وضم النظريات اليت هلا عالقة بنمو السكان و التعليم و تنظيم األسرة   :  الفصل الثالث
  .و ضم مفهوم األسرة و تطورها و أشكال األسرة اجلزائرية  و خصائصها  :  الفصل الرابع
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إلجناب و يتناول مفهوم التعليم العايل و التعليم والزيادة السكانية و حجم األسرة و ا  : الفصل اخلامس
  .و تأثري التعليم العايل على تنظيم األسرة 

و نتائج البحث و خامتته و . و تناول القسم امليداين من حتليل النتائج و تفسريها :  الفصل السادس
  .املقترحات 

    : إشكـالية البـحـث
   "  دور التعليم العايل يف تنظيم األسرة اجلزائرية: " أما إشـكالية البحث فهي 

  : ـة دراســة مشكلـة البحــث أهـميـ
  :أمهية الدراسة علمية و عملية 

  هذه الدراسة قد تضيف جديدا إىل رصيد املعرفة يف جمال تنظيم األسرة  :  أوال
  .هذا البحث  قد يكشف ما للتعليم من أمهية يف تنظيم األسرة  :  ثانيا

وهذا يفيد املخططني و العلماء باستخدام  . بانتشار التعليم  تنخفض خصوبة املرأة يف اجلزائر :  ثالثا 
  و لتنظيم األسرة. التعليم عالجا للمشكلـة السكانيـة

  :أهـداف البـحـث 
 . ـ  السعي إىل معرفة تأثري التعليم على حجم األسرة و خصوبة الزوجني

  .ميني وبني  املتعلمني و األ. ـ  حماولة الكشف عن الفوارق يف اإلجناب بني املتفاوتني  تعليميا 
  ـ  معرفة نوع وسائل منع احلمل يف تنظيم األسرة  و هل اإلجناب منظم أم عفوي ؟ 

  .ـ  معرفة مدى وعي املتعلم و اجلامعي لتنظيم األسرة  و تأثري ثقافتة على ذلك؟
  .ـ  املقاربة بني البحث و بعض نظريات  السكان يف زيادة السكان و تنظيم األسرة

    : منهجيـــة البحـــث
  : التساؤل الرئيسي هو  :  تسـاؤالت  البــحث 

  هل يؤثر التعليم يف خفض اإلجناب و تنظيم األسرة  ؟
    : فــروض البـحث
  .كلما أرتفع املستوى التعليمي لألفراد قلت خصوبتهم و إجنام :  الفرضية الرئيسية هي 

     :حــدود البـحـث وجمـالتـه
  :ه املكاين و البشري و الزماين  إن جمال الدراسة متعدد األبعاد  من

  البحث  امليداين مقصور على بعض أحياء مدينة باتنة   :  اال املكاين
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من )  سنة فأكثر50 -15(العينة طبقية ومتعددة األعمار من املتزوجات بني  : اال البشري-2
  .أميات و املتوسطي التعليم ، و املستوى  الثانوي ، والعايل

  .  م  2008 من جوان سنة  20من بداية شهر ماي إىل   الدراسة امليدانية : يناال الزم-3
    : عينــة البحــث

و بعد حتكيم االستمارة تبني . مبحوث من اجلنسني  ) 200(العينة عشوائية  وقد مت يف البداية اختيار 
لذكور و كانت  عينة البحث لنا أن من يهمه تنظيم األسرة هو النساء لذلك أبقينا على اإلناث و ألغينا ا

  .مبحوثة من املتزوجات ) 100(
    : املنهج املستخـدم يف البحـث

  استخدمت البحث  النهج التحليلي الوصفي 
  الدراسة ميدانية   :          نــوع الدراســـة

  :   هي األدوات املستخدمة يف البحث
 كما مت استخدام طريقة التغري - 4    االستبيان- 3 املقابلة باملشاركة   - 2 املالحظة   - 1 

  .النسيب 
    : نتـائـج البـحث

  :  أهم نتائج االبحث هي  
و عند من هلن مستوى ) 8(األسرة اجلزائرية كثرية اإلجناب فعدد األطفال عند األميات أكثر من ) 1(

  .أطفال) 3(أطفال و عند اجلامعيات ) 4(الثانوي 
من مستوى التعليم ) % 20(من األميات ، و )   % 60(ة هناك عدم اهتمام بتنظيم األسر) 2(

 . العايل ال يعلمن بوجود مراكز لتنظيم األسرة

 ، من  األميات مل يشجعهن  أزواجهن عليه )% 100(الرجل  يف اجلزائر ال يهتم بتنظيم األسرة  ) 3(
 مراكز تنظيم األسرة ال تقدم إال احلبوب و العوازل، ومقصرة يف التوعية

 .ساهم ضيق املسكن يف التنظيم اإلجباري لألسرة ) 4(
ساهم التعليم عموما و العايل خصوصا يف تنظيم األسرة اجلزائرية بطريقة غري مباشرة فتأخري الزواج ) 5(

 ) % 50(عند املستوى الثانوي و اجلامعي خفض من اخلصوبة  و اإلجناب بأكثر من 
   :  االقـتـراحـات
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 .ال تنظيم األسرة ألمهيتها للمخططني و أرباب األسرجيب االهتمام ببحوث يف جم
 .جيب تدعيم البحوث يف هذا اال و إشراك مراكز تنظيم األسرة و الباحثني واألساتذة

 . األسرة  الفقرية ،  لعالقة  الفقر باإلجناب املفرط  دعم دخل
 .ه حنو تنظيم األسرة تشجيع التعلم لألميني فقد ثبت أن من يتعلم و لو مبحو األمية يرتفع وعي

لعالج  أو تتوقع حدوثها. توظيف نتائج البحوث السيما اليت تشخص اآلفات و األمراض االجتماعية
  املشكالت االجتماعية  
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  :جنلـيـزيـة  ملخـص البـحـث باأل
 
ABSTRAC : 
  
     "The role of higher education in family planning Algerian "  
 
   The planning of the imposition of the family   since the end of the century (19) and its importance has 
increased since World War II, and adopted by countries in its development, and encouraged the United 
Nations, and the imposition of real concern to humanity . 
And family planning had been rejected in the past in countries including Algeria to mind the colonial 
policy  
The reality, however, imposed after the overpopulation .Algeria has taken and the need for the mid-
eighties and launched a campaign for the PM 20/011985.Opened centers for family planning . 
Falling number of births. And increased contraceptive use and pregnancy. The birthrate of Algerian 
women in 1970 was ) 07.4 ( children .and  In 2007 it was  )01.86(   children. And use of contraceptive 
pills in the sixties, (10%), while in  2006 was (60% ). 
And there is a link between the use and the high proportion of education . 
In the population census of 1998 was - when the male and female illiteracy average  - (23.65%). And in 
2005 were valued at a rate (21.36% ).   

That is why the subject of our study is the impact of education on family planning: we have chosen 
and it is the title   : the role of higher education in family planning  
And research has been divided into two parts: theoretical and practical : 
Theoretical section :includes five chapters  
Chapter I : The entrance of my research deals with the problem and address, and the reasons for the 
selection of the problem, and the importance of research, and its objectives, and previous studies . 
Chapter II : The annexation of the systematic research ,questions, and assumptions, and concepts of 
research and the limits of the study, and identified the method, and the type of study, and tools used in 
research . 
Chapter III   : included theories that are related to population growth, education and family planning . 
Chapter IV : the inclusion of the concept of the family and the development of family forms and the 
characteristics . 
Chapter V :  the concept of higher education, education, population growth and reproduction and 
family size and the impact of higher education on family planning . 
Chapter VI  : the section dealing with the analysis and interpretation of results. And the results of the 
research and concludes with   conclusion and  suggestions . 
The problem of research   :  
The problem of research is :  " The role of higher education in family planning Algerian " 
The importance of the study : 
We believe this study has the importance of scientific and practical as following:  
First :  This new study may add to the stock of knowledge in the field of family planning  
Second :  This research has revealed the importance of education in family planning . 
Third : the spread of education, lower fertility of women in Algeria. And this is useful to  planners and 
scientists by using education to treat the problem of population. And family planning  
The objectives of research   :  
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Seeking to know the impact of   education on family size and fertility of the couple . 
Try to detect the differences between reproductive and unequally education. And among the educated 
and illiterate . 
Know what type of contraceptive methods in family planning and reproductive Is organized or 
spontaneous  
To know the extent of awareness of the university-educated and family planning and the impact of 
culture on this ? .  
Approach between research and theories of the population in some of the increase of population and 
family planning . 
Research methodology : 
Research questions: the main question is : 
Do you reduce the impact of education in reproductive and family planning ? 
Research assumptions  :  
The main assumption is :  even where   the persons' educational level is higher the fertility lower.  

The limits of the study  :  
The field of study, a multi-dimensional and human than the spatial and temporal : 

 -  1 field of Spatial : the search field is limited to certain districts of the city of Batna  
-2 field of human :  class ,multi-sample of married women between the ages (15 to 50 years and 

over ) of the illiterate and middle - educative, and secondary level, and higher . 
 - 3 field of the time :  The field study began in the beginning of the week of May to  20 June  2008 

year . 
Sample : 
The random selection at the outset ) 200 ( Quested of the sexes. After an arbitration form shows us that 
it is interested in family planning for women is that we keep the females and males ,and abolished the 
research sample (100) dealt with the married  
Method used in the search : 
The study used the descriptive analytical approach  
  The type of study    :   Field study  

Tools used in research: are : 
 - 1 observation  - 2   interview by participating 3 - questionnaire  - 4 has been the use of the relative 

change  
Search results : 
The most important results of the study are : 

 )1 ( family many Algerian reproductive number of illiterate children in more than one (8) and at the 
level of their secondary (4) and children at the university (3) children . 

 )2 ( there is a lack of interest in family planning (60%) of the illiterate, and (20%) of the higher 
education level is not aware of the existence of family planning centers . 

 )3 ( men in Algeria are not interested in family planning (100%), of the illiterate did not encourage 
them by their husbands  
Family planning centers not only grain and condoms, and are responsible in raising awareness  

)4 ( the lack of housing has forced the planning to the family . 
 )5 ( generally the education  contributed to family planning  above all higher education, especially in 

family planning Algerian indirectly delayed marriage at the secondary level and the university has 
reduced the fertility and reproduction of more than (50% )    
   Suggestions : 
1 . Attention must be given to research in the field of family planning of their importance for planners 

and heads of households . 
2 . Must strengthen research in this area and the involvement of family planning centers, and 

researchers and professors . 
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3 . Income support for poor families, to do with the excessive reproduction of poverty . 
4 . Promote learning of illiterates has proved to be taught and if the increase literacy and awareness 

about family planning . 
5 . The recruitment of research results, especially the diagnosis of pests and social ills. Or expect them 

to address social problems  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


