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تبحث الدراسة الحالية في العالقة ذات الداللة 
اإلحصائية بين متغيري الصحة والخصوبة في 

المؤشرات بحث بالتركيز على المجتمع الجزائري، 
اآلتية: االقتصادي، االجتماعي، النفسي، التعليمي 

معالجة /الثقافي والتكفل العالجي، من خالل 
أربع انسحب على حيث ا وميدانيا؛الموضوع نظري

مباحث أساسية، شملت:

المتغیر مقدار الجاذبیة 
التابع

المتغیر 
المستقل

الخصوبةالصحة

دیمغرافیة-المتغیرات السوسیو

الوضعیة االقتصادیة

المھنیة.

الوضعیة االجتماعیة

التعلیمیةو

الدینیة الوضعیة

والثقافیة.

الصحیة الوضعیة

والنفسیة والعالجیة

الوضعیة النفسیة

الوضعیة الدینیة 

والثقافیة 
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إضافة إلى بعض ،1ة والثانویةالمفاهیم المركزیتضمن عددا من : 
:معالجتها تبین ما هو آتتمخض عن ، 2والمشابهةالدراسات السابقةمن 

درجة التداخل والتساند الوظیفي فیما بین مؤشرات متغیري الدراسة 
العوامل الداخلیة "، في ارتباطاتها بمجموعة منالصحة" و"لخصوبة"ا

والخارجیة المؤثرة علیها.
الخصوبة عالقة التعرف إلى الوجوه البحثیة الممكن استخالصها من دراسة 

؛ "تجربة المجتمع الجزائريمحلي "الصحة، عبر إسقاطها ضمن نطاق ب
وتطبیق الدراسة المیدانیة علیها ،الممكن إخضاعها؛ةالحدود اإلجرائیضبط 
والتقنیات المنهجیة التي ستمكن من ط الفرضیات، من خالل ضبالحقا

.تحقیق أهداف الدراسة
ترتب عن كل ما سبق صیاغة تصور مبدئي لتنفیذ دراسة استطالعیة أولیة، بعد 

وضع قواعدها المنهجیة اإلجرائیة، تمثلت في تحدید ما هو آت:
.: المجتمع المحلي بمدینة سطیفمجتمع ومجال الدراسة- 
حقل الدراسات الوصفیة، طریقة القیاس السوسیو : منهج الدراسة- 

متري/واالستعانة بالمنهج المقارن وببعض مبادئ اإلحصاء االجتماعي.
.: قیاس االتجاه + المقابلة والمالحظةاألدوات المنهجیة- 
: السلطات المحلیة + نماذج من إدارات الوسائط البشریة وااللكترونیة- 

المراكز الصحیة العمومیة والخاصة.

البیانات النظریة التي تم جمعها، تصنیفها، تحلیلها وتفسیرها، :
عدید مسائل ترتب ، عالجتأساسیةفصول أربعة، والتي انسحبت علىوالتي انسحبت

: عنها تحقیق األهداف اآلتیة

، محلي: الخصوبة الصحة، التربیة الصحیة، الثقافة الصحیة و/والتثقیف الصحي، التنشئة االجتماعیة، الوعي، المجتمع الالمفاهیم- 1
المجتمع الجزائري.، المرأة 

صندوق األمم المتحدة /دراسة Grazyna Liczbinskaدراسة: مصطفى خلف عبد الجواد/دراسة هاشم نعمة فیاض/ دراسة -2
للسكان
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الوقوف على ابرز التفسیرات التي ساهمت في بلورتها الكثیر من النظریات 
ةواالتجاهات  عبر مختلف الخصوبة والصحة،المتناولة لظاهرة1النظری

المجتمعات واألزمنة.
،الثقافیة،االقتصادیة،العوامل االجتماعیةأهمالتمكن من ضبط وتحدید 

..المؤثرة بشكل مباشر أو غیر مباشر التعلیمیة وغیرهاالثقافیة و النفسیة و ،ینیةالد
في كالهما معا حة عالقة الخصوبة بالصثم على ،كل متغیر على حداعلى 

بصفة عامة.المجتمع

النظریات السكانیة باختالف المدارس المعرفیة التي تروم مقاربتها. إال أن المالحظ أنه ال تختلف
فلكل عصر ولكل مجتمع قانونه السكاني توجد ثمة نظریة تشكل قانونا عاما وثابتا للسكان،
دون أن نغفل العامل الثقافي وبقیة بالمجتمعالخاص به ینتج بالضرورة عن الظروف السائدة 

إال أن كل النظریات ال .العوامل األخرى المؤثرة في قضایا الصحة العامة ودورة اإلنجاب والنسل
.تخلو من القیمة العلمیة التي تكشف عن جوانب مهمة من علم دراسة السكان

تناول أهم االتجاهات النظریة المهتمة بظاهرة الخصوبة والمفسرة لها في ضوء ارتباطاتها 
یاسیة واالقتصادیة والس،والبیئیة،االجتماعیةالمختلفة، العضویة بعدید العوامل والمؤثرات 
دیموغرافي، ركز على معدالت الخصوبة حالیا وعلى –المختلفة، مطعمة بتحلیل اجتماعي 

ببعض المتغیرات في مجال الصحة خاصة- أي الخصوبة–مقاییسها، ثم تناولنا مدى تأثرها 
وكیف تؤثر على مستواها بالزیادة وبالنقصان.

من جهة أولى، النمو السكاني ثمة ارتباطا قویا في بنیة االعتماد المتبادل بین ظاهرة ن أال شك 
بانخفاض معا ا موعالقتهمن جهة ثانیة، ومستویات الصحة العامة في المجتمعات المحلیة

في أي حال من األحوال، معادلة ال یمكن تجاوزهامن جهة ثالثة، فهذه معدالت الخصوبة
دوال وجماعات وأفراد؛ ،فمعلوم، أنه من بدیهیات ما یقضیه التقدم الذي تنشده البشریة في العالم

:أهم النظریات-1
THOMASنظریة دبلداي، MICHAEL THOMAS SADLERنظریة (النظریة الطبیعیة/ نظریة مالتوس: المفسرة للصحة-أوال

DOULEDAYنظریة سبنسر ،HERBERT SPENCERنظریة جیني ،CORADO GINI(النظریة االجتماعیةو) كارل
CARLماركس MARXنظریة أرسین دیمون ،ARSENE DUMONTنظریة كار سوندرز ،ALEXANDER M. CARR-

SAUNDERS.(...
ماعیة، النظریات االقتصادیة.: النظریات البیولوجیة، النظریات االجتأهم النظریات المفسرة للخصوبة-ثانیا
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هدف تحسین مستویات المعیشة واالرتقاء بنوع ونمط الحیاة، انتقاال من المستوى العادي، إنما یست
الذي یقوم على إشباع الحاجات األساسیة، إلى المستوى فوق العادي الذي یعني العیش في الرفاه 

یة غیر أن الفلسفة البارغماتیة التي قامت على قاعدتها جمیع استراتیجیات وعملیات التنموالمتعة.
االقتصادیة والشاملة في العالم خالل القرن الماضي تحدیدا، لم تكن تدرك تماما ودون قصد، أنها 
بصدد التوطین لحالة من السوء؛ قد یترتب عنها نتائج عكسیة وخیمة، على مصیر األفراد 
والجماعات والمجتمعات، وتعمل على تدمیر غایة االستقرار والرفاه المنشود. وتلك هي الحالة 
التي تتجرع ویالتها البشریة في كل بقاع الدنیا حالیا، من كوارث بیئیة مرعبة، ومن أوبئة 
وأمراض مؤلمة، ومن عنف وضیاع واغتراب مهلك، ومن ضنك العیش مزعج. وال سبیل إال 
بإعادة النظر في الفلسفات التنمویة الحدیثة وهذا بالضبط ما تمخض عنه االهتمام العالمي 

. 1971، وقبله مؤتمر نیودیجانیرو بالبرازیل سنة 1995دامة اثر مؤتمر بكین سنة بالتنمیة المست
العالقة بین ثالثي: بحث ركیز علیه عبر دراسة ونحاول حالیا التاألمر الذي حاولنا هذا 

، حسب ما تتطلبه حاجات المجتمع الحدیث، مع المجتمع الجزائريالخصوبة والبیئة والتنمیة في 
سوسیولوجیة وتحلیل دیموغرافي للموضوع.تطعیمها بقراءة 


