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يلة                   ائلي آوس التخطيط الع ه ب ر وعالقت ل مستوى الفق دور األساسي لتقلي رّآز البحث على ال
وة ب                 ية المرتبطة بق ة  تخفيض النمو السكاني، ثم جرى التعّرض لمناقشة الحجج األساس حال

ك من                    ذه الفرضية وذل ات ه الفقر آمحدد رئيس للنمو السكاني، إذ قدمنا تحليًال تجريبيًا إلثب
ل   الفقر مث ة ب رات المرتبط ع  : خالل بعض المؤش ل المتوق ردي و األج دخل الف متوسط ال

ة مع آل من                 -ومعرفة القراءة والكتابة     ة عكسية قوي  وتمثل هذه المؤشرات عالقة ارتباطي
تراتيجية            . يد الخام ومعدل الخصوبة الكلية    معدل الموال  راح اس ى اقت ل إل د توصلنا بالتحلي وق

  :ثنائية لتخفيض النمو السكاني
   االهتمام بالتخطيط العائلي لتخفيض الوالدات غير المرغوب فيها ؛- ١
  . االهتمام بتقليل الفقر لتخفيض الوالدات المرغوب فيها- ٢
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  :مـقـدمـة
ر    دًا، وال            تعد دراسة دور الفق ة ج ة هام دان النامي و السكاني المتسارع وبخاصة في البل في تفسير النم

كانية     طة الس دة لألنش م المتح ندوق األم ا ص ل إليه ي توص يات الت ائج والتوص ذنا بالنت يما إذا أخ س
و                       درء النم ائلي ل اع سبل التخطيط الع ق السياسات السكانية واتب والمؤتمرات السكانية فيما يتعلق بتطبي

دور    ال ى ال ذا عل ا ه ي بحثن لط الضوء ف ا نس ك فإنن ن ذل ة،وانطالقًا م دان النامي ي البل د ف كاني المتزاي س
األساسي لتقليل مستوى الفقر وعالقته بالتخطيط العائلي لتخفيض النمو السكاني وذلك من خالل بعض                  

ا     متوسط الدخل الفردي ، واألجل المتوقع ومعرفة ال       : المؤشرات المرتبطة بالفقر،مثل   ة، لم قراءة والكتاب
ا في معدالت                       و السكاني من خالل تأثيره لهذه المؤشرات من قوة تأثير مباشرة وغير مباشرة في النم
د          ادات والتقالي ة والع دات الديني المواليد الخام ومعدالت الخصوبة الكلية، مع اإلشارة إلى ما تؤديه المعتق

ر من خالل        من دور في توضيح العالقة بين الفقر والوالدات،لذا       ك للفق ة تل اد الثالث  تطرقنا بشرح األبع
م                  ل أله ا بتحلي توضيح اختالف طبيعة تلك األبعاد بين المناطق وبين مجموعة البلدان وتحليلها،حيث قمن
دان،آما             ك البل ة في تل اة االقتصادية واالجتماعي ى شروط الحي ة عل الفقر والدال المؤشرات ذات الصلة ب

م    ٧٨االنحدار الخطي البسيط والمتعدد لمجموعة من تناولنا تحليل االرتباط و  ة ، ث دان النامي  بلدًا من البل
ية                 اط األساس بعض النق ذلك أيضا تعرضنا ل ة السورية، وآ ة العربي ات للجمهوري ى بيان ك عل أسقطنا ذل

  :للسياسة السكانية التي توضحت من خالل استراتيجية ثنائية لتخفيض النمو السكاني

ا من                       مكافحة الفقر مقاب   - ر المرغوب فيه والدات غي ى تخفيض ال ؤدي إل ذي ي ائلي ال ل التخطيط الع
رة    ر المباش اد غي الل األبع ل(خ زواج ، األول     :مث دى ال ر ل ل ، والعم ع الحم ائل من تخدام وس اس

دان      ) واإلجهاض المخطط ، والخصوبة الال طبيعية بعد الوالدة        ة البل ، وهذا ما أثبت عمليًا في غالبي
ا فشكل آامل أو التي هي    التي طبقتها ب   ع الحمل       ,ي الطريق لتطبيقه ائل من ؤدي استخدام وس ثًال ي فم

ة     ا لغالبي ة وتأمينه دان       السكان ترالفعال يما في البل دة وال س و السكاني المتزاي اجع في معدالت النم
  ؛% ١٥النامية الفقيرة يصل إلى حوالي 

  : فيها وذلك من خاللتقليل مستوى الفقر الذي من شأنه تخفيض الوالدات المرغوب -

  حساب معدل الخصوبة المرغوب فيه أو معدل الخصوبة الكلية المطلوب؛ 

  .حساب معدل الخصوبة المرغوب أو معدل الخصوبة الكلية المنتظر 

ر                ائلي ومكافحة الفق أثر   ,ويتضح من خالل استعراضنا بأن السياسة السكانية تقوم على التخطيط الع إذ تت
رأة               الرغبة في األطفال بإزال    ة للم ة االجتماعي ع المكان اع     ,ة الفقر وخطر الحياة لألهل وبرف ا أن ارتف آم

يس         ي سن الحمل ول اث ف داد اإلن ر في أع اع الكبي ى االرتف د إل دان عائ ي البل و السكاني ف معدالت النم
  .ألعداد األطفال الذين أنجبتهم أولئك اإلناث

  : النقاط األساسية عن عالقة الفقر بالنمو السكاني-١ 
ي          ذا الموضوع ، والبحوث الت يمكن باالستناد إلى منشورات المنظمات الدولية حول ه

  :قام بها الباحثون في مختلف البلدان إلى ما يلي
  .أشار تقرير صندوق السكان التابع لألمم المتحدة  -١
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المي   كاني الع و الس ارع النم ى تس ة ،  إل ائر مرتفع ين الماضية بوت نوات الثالث ي الس ف
ين أن عدد سكان                    ة ، إذ تب ويتوقع الخبراء استمرار ذلك في السنوات العشر القادم

ـ    ١٩٩٣العالم قد بلغ في       ى         ٥٫٥٧ ب د إل ع أن يتزاي ار نسمة ومن المتوق  ٦٫٢٥ ملي
ام    ٥٫٨ وإلى ٢٠٠٠مليار نسمة عام    ار نسمة ع ى  ٢٠٢٥ ملي ار نسم  ١٠ وإل ة  ملي

الم من                 ٢٠٢٥عام   ام  % ٧٧ ، آما سيرتفع نصيب  البلدان النامية من سكان الع ع
المي المرتقب في              ٢٠٥٠عام  % ٨٤ إلى   ١٩٩٠  ، وذلك بسبب النمو السكاني الع
م      % ٩٥ ي معظ ف ف كاني أو يتوق و الس أ النم ين يتباط ي ح ة  ف دان النامي ن البل م

  ).UNFPA, 1993, S. 1: انظر. (البلدان الصناعية
ة                    - ٢ ة االقتصادية الجاري ة التنمي ة عملي ى إعاق ة إل دان النامي يؤدي النمو السكاني المتسارع في البل

ى                  ا حت د معناه م تفق ينيات ول ذ الخمس مما يحافظ على تدني الدخول فيها ، وقد سادت هذه الحقيقة من
  ).Nelson ، ١٩٥٦انظر . (اآلن

رات متو           و السكاني وتغي ردي       آما أآدت األرقام حول النم دخل الف الم الثالث في       ) PKE(سط ال في الع
الم                  و السكاني المتسارع في الع دُّ النم ع يع ًا ، وفي الواق الثمانينات حقيقة هذه المقولة وبشكل مثير أحيان

  .الثالث مانعًا أساسيًا لتخفيض جموع الفقراء مع المحافظة على البيئة الطبيعية

دان وحسب ،        ال تقتصر النتائج السلبية للنمو السكا       -٣ ذه البل ى ه الم الثالث عل دان الع ني المرتفع في بل
ر         رة غي ات الهج ببًا لتحرآ و س كان ه يض بالس دُّ الف ًا ، إذ يع ناعية أيض دان الص ال البل ا تط وإنم
ا                المراقبة وغير المشروعة من هذه البلدان إلى البلدان الصناعية والتي تعذر على تلك البلدان إيقافه

ر            ن )١(أو الحد منها     ؤثر الفق تيجة النمو السكاني المتسارع في العالم الثالث ألخطار اقتصادية ، إذ ي
دول         اد في منتجات ال ى آس المحدق في العالم الثالث في مستوى الدخل الفردي األمر الذي يؤدي إل
ًا من        دول الصناعية خوف مَّ تضطر ال الم الثالث ، ومن َث دان الع ي بل ع ف الصناعية المعروضة للبي

ف الم  توق دان الع ي بل ة ف ة المنتج المواد األولي ا ب ة منتجاته ى مبادل ا إل ة أو تباطؤه ة اإلنتاجي  العملي
  .الثالث وفي مقدمتها مصادر الطاقة

اع معدالت                        -٤ ه ارتف يرى الكثير من المؤلفين أنَّ الفقر يؤدي إلى مشكلة سكانية أخرى ، إذ يعزى إلي
  :ألسباب اآلتيةالمواليد في بلدان العالم الثالث ، وذلك ل

نوات     - ي س ائلي ف دخل الع م بال وة عمله ال بق اهمة األطف رة بمس ة األس رغب
رة    ة بصورة مباش رة وفتي ال   (مبك اعدتهم باألعم ل أو مس رة العم ل أج مث

ة رة ) الزراعي ر مباش ورة غي ارآة  (، أو بص ل، مش اء األه ف أعب تخفي
  ؛) األمهات بميزانية األسرة

ات    - أميني للمجموع ام ت ع نظ ذر وض دد     تع د ع بب تزاي رة بس كانية الفقي  الس
  األطفال وعدم القدرة على تأمينهم ضد جميع أخطار الحياة ؛

ارهم األداة      - ن اعتب ة ع ال ناجم ن األطف رة م داد آبي ديدة  بأع ة الش إن الرغب
  ؛الوحيدة  المساعدة فيما يعطونه ويقدمونه من قيمة ألفراد مجتمعهم الفقير
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ات الرضع      ُتمنى العائالت الفقيرة بمعدال  - ال ووفي ات األطف ت مرتفعة من وفي
فيكون طموح الزوجين فيها وبكل وعي لعدد مرتفع نسبيًا من المواليد لدرء       
د،               ا بع م فيم م من خالله نهم، ولضمان رزقه ات من بي وتعويض عدد الوفي

  وال سيما من خالل الباقين منهم على قيد الحياة ؛
ات تحد - رة بإمكاني ائالت الفقي ام الع دم إلم ع ع اهم الوض د، إذ يس د الموالي ي

التعليمي والتأهيلي المتدني بدور مهم وال سيما لدى النساء بدوٍر مهٍم ، ألنه        
ات         ود عالق دني تس ي المت توى التعليم رة ذات المس ائالت الفقي ي الع ف
ات             اع نفق اع نسب الحمل وارتف ى ارتف بيولوجية بين الزوجين مما يؤدي إل

  عدم درء هذه الحمول ؛
تخ - ال  ال تس تظم وفع رة بشكل من ات الفقي ي المجتمع ل  ف ع الحم ائل من دم وس

ة   ا إن وجدت من جه اع أثمانه ة وارتف ن جه رة م ا بكث دم توافره بسبب ع
  ؛ ثانية

رى    – ٥ ن     Hemmerي ر م ن الكثي ؤول األول ع و المس ق ه ر المطل  أنَّ الفق
الوالدات المرغوب فيها وغير المرغوب فيها، وذلك ألن الفقر يصف حالة           
ى               دٍن باإلضافة إل تتميز بمتوسط دخل فردي منخفض وبمستوى تعليمي مت
ر     ة للفق اد الثالث ذه األبع ؤثر ه مَّ ت ن ث ة الصحية، وم ة والرعاي وء التغذي س

ة استخدام      ) األطفال المرغوب بهم  (سواًء في الرغبة باألطفال      أم في إمكاني
يهم  (وسائل منع الحمل   - .Hemmer, Hانظر  ). (األطفال غير المرغوب ف

R. 1988, S. 575.(  
ين النمو                   ) ١(يوضح  الشكل اآلتي رقم       ه وب روابط المؤثرة بين الدور الذي يؤديه الفقر بأبعاده الثالثة من خالل ال

  . السكانيالسكاني، األمر الذي يتطلب تطبيق سلسلة من اإلجراءات لتخفيض النمو
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اني لدى األطر المؤسساتية الروابط المؤثرة بين الفقر والنمو السك): ١(الشكل رقم 
  المعروفة

  
رتبط     ) ١( إن الفهم الحقيقي للروابط المعروضة في الشكل رقم          - ٦ وألهميتها الكّمية الكبرى م

ى                  أمين عل ال للت باألطر المؤسساتية المعروفة لبعض البلدان، فمثًال يحد نظام  متكامل وفع
اء ال             أمين      الحياة  من الرغبة باألطفال وذلك من خالل  األعب ود الت ى عق ة عل ة المترتب مادي

اقص                        ل بتن يمهم اإللزامي آفي ال وتعل ع عمل األطف انون لمن على حياتهم ، آما أن وجود ق
ا            ربيتهم مم ة ت اع تكلف ى ارتف وة عمل باإلضافة إل بة لألهل آق نهم بالنس دة المرجوة م الفائ

ذي يسمح        م، األمر ال رامج   يؤدي إلى الرغبة بعدد أقل من األطفال المرغوب به ق ب  بتطبي
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دات                       ؤدي المعتق ا  ت ل، آم ع الحم ائل من أمين استخدام وس التخطيط العائلي وال سيما عند ت
  .الدينية والعادات والتقاليد دورًا مهمًا في توضيح الروابط بين الفقر وعدد الوالدات

II - االختبار التجريبـي   
I .II .دان اختالف طبيعة الروابط بين المناطق وبين مجموعة البل:  
ردي     – ١ دخل الف ط ال اس بمتوس ر الُمق اهرة الفق د ظ توى   (PKE) تع ى المس واء عل ة  س  هام

و السكاني، وال                         ر والنم ين الفق ة ب ره العالق ا تظه ذا م ي، ه الجزئي أو  على المستوى الكل
دان في            ) ٢(سيما على المستوى العالمي    اطق والبل ،إذ يالحظ وجود اختالفات آبيرة بين المن

  ).UNFPA 1993, S. 1انظر . (اني العالميالنمو السك
امين              ين ع ة         ١٩٩٥ و   ١٩٩٠لقد بلغ معدل نمو السكان السنوي ب يا     %3  في أفريقي ، وفي آس

دان           %2,1 وفي أمريكا الالتينية     1,9%  ، فكلما آانت معدالت النمو الكبيرة آانت متفاوتة في البل
ة  ت حص رة،إذ بلغ ن٤٧الفقي ة م دان النامي ن البل دًا م المي بل كاني الع و الس ام % ٧ النم ع

 ،آما تفاوت الخصوبة في تلك البلدان خالل الفترة الزمنية نفسها         ١٩٩٠في عام   % ١٣و١٩٥٠
، ولم  تتراجع عن     %٢٥  في شرق آسيا، ولم تتعد   في جنوب آسيا           %60إذ وصلت إلى حوالي     

  .مستوياتها بشكل عام في أفريقيا
ام       - ٢ المي ع ة الع ر التنمي نوات   ١٩٩٣يظهر تقري و السكاني للس اه متوسط النم  تطور اتج

  ):S. 34f، ١٩٩٣انظر تقرير البنك الدولي . ( في مجموعة من البلدان١٩٩١ - ١٩٨٠
ا الصين   %2,0بلدان ذات متوسط دخل فردي متدٍن    - د  %1,5 ومنه دان   %2,1 ، الهن ة البل  بقي

  ؛2,6%
ردي متوسط  - دان ذات متوسط دخل ف دخ(بل ات ال ى لفئ د األدن ى %2,0ل الح د األعل  والح

  ؛)1,5%
  .%0,6بلدان ذات متوسط دخل فردي مرتفع  -
  : تظهر الصورة اآلتية ١٩٩١ في عام )٣ ( وبناًء على معدالت المواليد الخام- ٣
  ؛٣٨، بقية البلدان ٣٠، الهند ٣٢ ، فالصين ٣٠بلدان ذات متوسط دخل فردي متدٍن  -
ردي متوسط  - دان  ذات متوسط دخل ف ى(بل د األدن دخل الح ات ال ى ٢٨ لفئ د األعل ، الح

  ؛)٢١لفئات الدخل 
ع   - دولي     . (١٣بلدان ذات متوسط دخل فردي مرتف ك ال ر البن  S. 342، ١٩٩٣انظر تقري

f.(  
م           - ٤ ي رق د، إذ نستطيع من                 ) ٢(يعرض الشكل اآلت دل الموالي دخل ومع يم ال ين ق ة ب العالق

دخ   «: خالل ذلك أن نؤآد حقيقة المقولة        د         بارتفاع متوسط ال دل الموالي ل مع ردي يق ل الف
دخل       ط ال ع متوس ي م كل عكس رتبط بش والدات م دد ال حيح، أي أن ع س ص والعك

إّال أن قوة هذه المقولة تكون مرتبطة بالقيم المتوسطة للمجموعات األربع من              . »الفردي
  .البلدان، وذلك ألن متوسط الدخل الفردي يستخدم آمؤشر نسبي للفقر
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   المواليد الخام في مجموعة البلدان األربعةمعدالت) : ٢(الشكل رقم 

  

  
  
  
  
  
    
  

  
II .II . التحليل العرضي للروابط في البلدان  

I.II. II . أهم المؤشرات المدروسة في البلدان:  
ادي        - ١ ر اقتص الل مؤش ن خ ط م يس فق ر ل ن الفق املة ع ورة ش نعِط ص دخل  ( ل ط ال متوس

ل             )الفردي ذاء     ال(، وإنما من خالل مؤشرات أخرى مث يم، الصحة، الغ ى     ..)تعل اًء عل ، فبن
ابقة     رات الس ذها المؤش ي تأخ يم  الت ن خالل الق دان م ات البل ا وصف مجموع ك يمكنن ذل

  .لبعض البلدان وأخذ القيمة المتوسطة الدالة بشكل أساسي على مجموعتها
ـ      *لقد أجري تحليل عرضي      • ارة ل ة     ) ٧٨( لبعض البلدان المخت دان النامي دًا من البل بل

ى تراجع            فق دان باإلضافة إل اقي البل ط بسبب عدم توافر البيانات اإلحصائية الضرورية لب
  .)٤(النمو السكاني في بعضها اآلخر بسبب إجراءات السياسة السكانية المطبقة  فيها

ر        - ٢ ى حجم الفق رار السلوك اإلنجابي أو  عل  من الصعب جدًا أن تدل قوة المؤشرات على ق
ى عدد           في البلدان المشار إل    ة عل يها، إذ هناك مجموعتان من المؤشرات المستخدمة والدال

  :المواليد 
ا لكل           - نة م اء في س د األحي  من  ١٠٠٠معدل المواليد الخام والذي يعكس نسبة عدد الموالي

  عدد السكان في منتصف تلك السنة ؛
رأة الوا           (TFR)معدل الخصوبة الكلية     - بهم الم ذين تنج ى     والذي يبّين عدد األطفال ال دة حت ح

نهاية حياتها اإلنجابية فيما إذا بقيت على قيد الحياة وطيلة حياتها اإلنجابية ولم تتغير خالل         
ة    ة  –الزمن  خصوبتها العمري ذه   )Hauser, J. A., 1991, S. 44انظر  . ( النوعي ، وضمن ه

ذا               الشروط يدل معدل الخصوبة الكلية على متوسط عدد األطفال للمرأة الواحدة، ويكون له
ري     ب العم أثر بالترآي ه ال يت ام، ألن د الخ دل الموالي ن مع ر م دة أآب ة وفائ دل أهمي  –المع

  .النوعي للسكان ولمالءمته للتحليلين العرضي والطولي معًا

  

متوسط دخل 
  فردي متدين

عدا الصني (
  )واهلند

متوسط دخل 
فردي متوسط 

  )احلد األدىن(

متوسط دخل 
فردي متوسط 

 )احلد األعلى(
متوسط دخل 
  فردي مرتفع

 ٤٠  

 ٣٠  

 ٢٠  

 ١٠  

 ٠  

  معدالت
  املواليد
  اخلام

    ٢           ٣         ٤             
١    

       قيـــم الدخـــل  
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ان بصورة      – ٣ ة ال يعكس دل الخصوبة الكلي ام ومع د الخ دل الموالي ن مع ل م ا لك إنَّ تعريفن
د       مباشرة قياسهما للفقر وإنما يوضح هذا ا       ذا فعن ر مباشرة، ل ألخير بداللتهما بصورة غي

والدات،                  ه في ال ر ومؤثرات ة للفق اختيار مثل هذه المؤشرات يجب األخذ باألبعاد المختلف
وة الشرائية، الوضع التعليمي،            ر بمتوسط الق ونعبر في هذه العالقة  عن مؤشرات الفق

وجيدة لهذه األبعاد   آمؤشرات خاصة   )/ ١(انظر الشكل رقم    / الوضع الصحي والغذائي    
دخل                دة متوسط ال ذ م الثالثة لشروط الحياة االقتصادية واالجتماعية، ولذلك يستخدم ومن

  .)٥(LEG، األجل المتوقع عند الوالدة AR، معدل محو األمية (PKE)الفردي 
ك المؤشرات  -٤ ذآورة أعاله إال أنَّ تل دان لخطط للمؤشرات الم اد البل ن اعتم رغم م ى ال  عل

ى                 تتفاوت ف   د في  الدراسة إل ا  نعم ا أنن د آلخر، آم ر من بل دير وضع الفق ى تق درتها عل ي  ق
د               انظر  . (اعتبار القيم الوسيطية لكل منها دون األخذ بالحسبان تفاوتها ضمن األفراد في آل بع

ة       دير الشامل  للمؤشرات الثالث دل محو     )Bohnet, F., 1993, S. 45عن التق ان مع ثًال إذا آ ، فم
ردي المحقق                     %100األمية   دخل الف ان متوسط ال ى آ ده الطبيعي األعل ع  في ح  واألجل المتوق

دًا            : غير محدود   ر عادل ج ع غي دى      -في وضع توزي ثًال ل الي يترآز م دخل اإلجم من  %10 ال
ر من                  -السكان   ذلك الجزء الفقي بيًا ، ويكون ب ًا نس ردي مرتفع دخل الف دها يكون متوسط ال  عن

ع              السكان بحده األدنى؛ فإذا      ى األجل المتوق ة  عل ذه الحال ل من السكان         –ُأسقطت ه  لجزء قلي
اقي من السكان يكون          ) سنة ٨٠(فإن األجل المتوقع يكون بالمتوسط      )  منهم 10%( ، وللجزء الب

ط  نة٤٠(فق ـ  –)  س اتج ب ع الن ل المتوق ن األج دة  ٤٠ لك ًا وبش ى بيولوجي د أعل نة يعكس آح  س
ة                 شروط الحياة لجزء آبير من السكان، مث       ردي في حال دخل الف ك استخدام متوسط ال له في ذل

  )Morris, D. M., 1979, S. 33انظر . (توزيع غير عادل
اة، في حين            - ٥  ومما سبق يكون آل من األجل المتوقع ومعدل محو األمية نتائَج لشروط الحي

ؤثرة                  ائج م ك النت أن متوسط الدخل الفردي هو خاصية لمقادير المدخالت، بحيث تصبح تل
تالءم                 ف ا ي أثيرات العوامل المستخدمة بم ي مقادير المدخالت، ألنها تعكس وبشكل أفضل ت

ذلك      ق ب ونشير  ). Hicks, N. /Streeten, P., 1979, S. 571fانظر  . (مع جزء السكان المتعل
ا             ط وإنم حي فق توى الص أثر بالمس ا ال يت د م ي بل ع ف ل المتوق اع األج ى أن ارتف ا إل هن

ذائي والم  توى الغ ائي         بالمس ل اإلحص ن التحلي ده م ن تأآي ا يمك ذا م ي وه توى التعليم س
يم               ذاء والتعل ع ومؤشرات الغ ين األجل المتوق ذلك يشمل    )٦(العرضي لالرتباط القوي ب ، وب

م في              األجل المتوقع بالوقت ذاته عدة أبعاد لشروط الحياة اإلنسانية، وضمن هذا االعتبار ت
ل     راح األج بعينيات اقت ي الس رت ف ات ج باع   مناقش دار إش ام لمق ر ع ع آمؤش المتوق

دان    ن البل د م ي أي بل ر ف م الفق ى حج تناد إل دد  باالس ية ويتح ات األساس ر . (االحتياج انظ
Hicks, N., Streeten, P., 1979, S. 578.(  

II .II .II . تحليل االرتباط واالنحدار الخطي البسيط:  
رين    – ١ ين متغي رابط ب ات الت اء إلثب ي اإلحص ادة ف تعمل ع وني   يس اط البيرس ل االرتب  معام

ددي      ال الع ي المج يم ف ذ الق ذي يأخ ة    ] ١+  ، ١-[وال دة العالق ل ش ذا المعام يس ه ، ويق
ة من الواحد الصحيح، دلَّ                   ه المطلق االرتباطية بين المتغيرين ونوعها، وآلما اقتربت قيمت

  .ذلك على شدة العالقة االرتباطية المدروسة بين المتغيرين
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د                آما ُنطِلُق ف     ذي  r2ي تحليل االنحدار البسيط على مربع معامل االرتباط معامل التحدي  ال
ل       ًا لتحلي يصف جودة مالءمة مستقيم االنحدار المقّدر لنقاط االنتشار بين المتغيرين، وخالف
ين   ة ب ة االرتباطي ر العالق اه ألث ّين أي اتج ذي ال يب اط ال ل االرتب ون تحلي دار يك االنح

ا  والت، أي أن مع ؤثرة     المتح رات الم ن المتغي دلول ع ي أي م اط ال تعط مالت االرتب
  سوى شدة ارتباطها مع بعضها بعضًا؛) المستقلة(
ة       ٧٨ حسبت هنا معامالت االرتباط البيرسونية لـ      – ٢ أظهرت الحقيق ة ف دان النامي دًا من البل  بل

ة         ة موجب ة قوي ة (عالقة ارتباطي ام         ) طردي د الخ دل الموالي ين مع دل الخصو    CBRب بة  ومع
ة  ام   TFR الكلي البة        ١٩٩١ لع وة ولكن س ل ق ة أق ة ارتباطي ة و عالق ين  ) عكسية ( من جه ب

ة أخرى، إذ إن         ١٩٩٠معدل المواليد ومؤشرات الفقر الثالثة المذآورة أعاله لعام           من جه
ام  ي ع د ف ط هو أن الجزء المرجح للموالي دة فق نة واح ة من س رة زمني تخدام فت رر اس مب

ابقة      يكون بسبب فترة ح    ١٩٩١ نة س رارات من س ى ق . مل من تسعة أشهر والتي تستند عل
م   دول رق اط ) ١(فالج امالت االرتب ّين مع ام   )٧(يب د الخ دل الموالي ين مع دل CBR91 ب  ومع

والدة         :  وبين مؤشرات الفقر الثالثة     TFR91الخصوبة الكلية    د ال ع عن ، LEG90األجل المتوق
رد   رائية للف وة الش ردي  = الق دخل الف ط ال ة  PKK90 PKE90 =متوس و األمي دل مح ، ومع

ARG90.  
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  معامالت االرتباط البيرسونية) : ١(الجدول رقم 
  )٠،٠٥< مستوى الداللة ( بلدًا ناميًا ٧٨ لـ 

 CBR91 TFR91 LEG90 PKK90 AR90 
CBR91 1,0000 0,9885 -0,8381 -0,7533 -0,7568 
TFR91  1,0000 -0,8421 -0,7485 -0,7549 
LEG90    1,0000   0,8033   0,8532 
PKK90      1,0000   0,7018 
AR90       1,0000 

ـ              – ٣ ًا    ٧٨ تدل اإلشارات السالبة لمعامالت االرتباط على أن معدل المواليد المرتفع ل دًا نامي  بل
ع    الب والمرتف اط الس ل االرتب ثًال معام ة، فم ر الثالث رات الفق ة لمؤش يم متدني ًا بق -)مرتبط

ة       بين مع  (0,8421 والدة          TFRدل الخصوبة الكلي د ال ع عن ة    LEG واألجل المتوق ّين عالق  يب
دار     ة االنح ة معادل ن معرف د م كل أفضل ال ب ة بش ذه القيم م ه ن لفه ية، لك ة عكس ارتباطي

  :المقّدرة والمعطاة بالعالقة اآلتية
      )١(  TFR91 =  b0  + b1  LEG90  
   TFR91  =  13,74  -  0,15   LEG90    : أي 

دها  LEG و TFRتعرض االنحدار الخطي البسيط بين ) ١(دلة فالمعا   = r2) والتي معامل تحدي
بته     ) مربع معامل االرتباط المحسوب أعاله      ((0,71 ا نس ّين أن م ات   %71، وهو يب  من انحراف

 TFR91 من تباين    %71، أي ما نسبته     )االنحدار( تفسره معادلة التقدير     TFR91القيم المتوسطة لـ    
LEG90يفسره 

)٨(.  
ع         (b1= -0,15) تبّين قيمة معامل االنحدار - ٤ دين يكون األجل المتوق ين بل ة ب دى المقارن ه ل  أن

والي   دة بح رأة الواح ل للم ال أق دد أطف نوات وسطيًا وبع ر بعشر س بة ١،٥أآب ًال بالنس  طف
اه اآلخر دهما تج ي  . ألح تنتاج اآلت ا اس ة اإلحصائية يمكنن ذه النتيج ًا له ا : وطبق د م ي بل ف

نوات          ر س والي عش ع بح ل المتوق تقبلي باألج اع مس ه ارتف يكون في ين   –س ة لتحس  نتيج
 فهذا يحتم أو يؤدي إلى التخفيض الموافق -المستوى الصحي أو لتحسين المستوى الغذائي       

ة        ة مرتفع رات الثالث تويات المؤش ت مس ا آان ام، آلم كل ع طي، وبش ال الوس دد األطف لع
اة ولجزء             ) ، محو األمية  األجل المتوقع، القوة الشرائية   ( ى تحسين شروط الحي ك إل أدى ذل

وعي                   ر في السلوك الن ى تغي دوره إل ، ) السلوك اإلنجابي   (آبير من السكان والذي يؤدي ب
، ارتفع األجل المتوقع لّغويانيا وسيراليون بحوالي عشر   ١٩٩٠ و ١٩٦٠فمثًال بين عامي    

ن    ع م اة ارتف ر الحي ط عم نوات ومتوس ى ٤٢س نة إل ر  ٤٣،٥ س رأ أي تغي م يط ه ل  إّال أن
ين         . ملموس على السلوك اإلنجابي    تواها ب ال لكل    ) ٧ - ٦،٥(فالخصوبة بقيت في مس أطف

  .مولودًا) ١- (٤٨و ) ١ (+٤٩امرأة ومعدل المواليد الخام بين 
نة ٤١،١(أما في  إندونيسيا جرى تحسين آبير لشروط الحياة، إذ ارتفع األجل المتوقع من        )  س

ة من         ١٩٩٠عام  )  سنة ٦١،٥ ( إلى ١٩٦٠عام   ى    ٥،٥ وانخفض معدل الخصوبة الكلي  ٣،٢ إل
ن     ض م د انخف دل الموالي ذلك مع ًال وآ ى ٤٤طف ها   ٢٥ إل ة نفس رة الزمني ي الفت  - ١٩٦٠ وف

٩(١٩٩٠(.  
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ين       – ٥ اط ب امالت االرتب ين  PKK (r2 = 0.56) و TFRيمكننا بشكل مشابه تفسير مع  TFR وب
ة مع  AR (r2 = 0.57)و  دل          ، فقيم ع، وي دى األجل المتوق ه ل ل من قيمت ا أق د هن املي التحدي

ر                 اين في المتغي ر   TFRعلى أن ما  نسبته أآثر قليًال من نصف التب  أو PKK يفسره المتغي
AR.  

  )١٠( بلدًا ناميا٧٨ لـ PKK و TFRيبّين العالقة االرتباطية بين ) : ٤(الشكل رقم 

  
  : نستنتجPKK90 (TFR91= 6,54- 0,00069 PKK90) و TFR91ومن معادلة االنحدار بين 

ة            - تنخفض الخصوبة انخفاضًا حادًا ومطلقًا مع ارتفاع القوة الشرائية، ألن العالقة االرتباطي
  بينهما عكسية ؛

ي          - ًا ف رًا موجب ائدة أث اع الس تمرار األوض ل اس ي ظ رائية ف وة الش و الق د نم تج تزاي ال ين
ة، ويساعد تفسير     الخصوبة، ويظهر هذا واضحًا بشكل خاص في ال        بلدان الصناعية الحالي

ال                 ده مث ا يؤآ ذا م ل الطولي وه اط التحلي نتائج التحليل العرضي على هذا النحو في االرتب
  .آل من غويانيا وسيراليون

 PKK و   LEG وبين آل من       TFRوبمحاآاة لما سبق تمت دراسة العالقة االرتباطية بين            - ٦
ورية   ARو  ة الس ة العربي ي الجمهوري ة    ف رة الزمني الل الفت  ، )١١(١٩٩٦ - ١٩٧٦ خ

  :وتعرض نتائجها في الجدول اآلتي 
   TFRيبّين معامالت االرتباط البيرسونية بين ): ٢(الجدول رقم 

   في سوريةAR و PKK و LEGوآل من 
 TFR LEG PKK AR 

TFR  1,000 -0,686 -0,842 0,709 
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LEG   1,000   0,880 -0,906 
PKK    1,000 -0,952 
AR     1,000 

  : في سوريا AR و PKK و LEG وآل من TFRمعادالت االنحدار الخطية والمنحنية بين 
TFR = 43,92 - 0,563   LEG  (r2 = 0,471  ; α = 0,001) 
TFR = 8,272 - 0,09     PKK  (r2 = 0,708  ; α = 0,000) 
TFR = 3,90   + 0,1613 AR     (r2 = 0,502  ; α = 0,000) 
TFR =  -1,22   + 0,82     AR  - 0,02 AR2   (r2 = 0,669  ; α = 0,000) 
TFR = 7,48   + 0,03   PKK - 0,0029 PKK2   (r2 = 0,794  ; α = 0,000) 

ين                 ى ب ثالث األول ادالت ال ة للمع ات الخطي  و  PKK و   LEG وآل من      TFRويالحظ من العالق
AR أن معدل الخصوبة الكلية ، TFR طفل واحد إذا  سيقل بمقدار:  

  ارتفع األجل المتوقع عند الوالدة في سورية بحوالي سنتين ؛ -
  سنويًا ؛) مقدرة باآلالف( وحدة نقدية ١١أو ارتفعت القوة الشرائية للفرد بمقدار  -
  .%6أو انخفض معدل محو األمية بمقدار  -

III .II .II . االنحدار الخطي المتعدد:  
ث،               تبّين مما سبق  وجود عالقة طردي       – ١ الم الثال د في الع ة قوية بين حجم الفقر وعدد الموالي

  :وسندرس تلك العالقة من خالل وجهتي نظر 
دة                    :أولهما   ى ح ة عل عدد  / يؤخذ فقط ببعد واحد للفقر وعالقته بكل مؤشر من مؤشراته الثالث

التعليم    ذاء أو ب د بالصحة أو بالغ دد الموالي رائية، ع القوة الش د ب ذي ، إّال أّن ال/الموالي ؤال ال س
دار تعطي : يطرح نفسه ة انح ي عالق رات ف دة متغي ر وضوحًا لع ة أآث اد عالق هل يمكن إيج

  تفسيرًا أآبر لمعدالت المواليد ؛
ا  د،فإن :ثانيهم دد الموالي ى ع ها عل ة نفس رة الزمني ة للفت ر المؤشرات آاف ة أث   إذا تمت دراس

ر المباشر ل             ًا لألث دل نظرًا لوجود              تحليل االنحدار ال يعطي إيضاحًا بين ك المع ا في ذل كل منه
دد              ترابط ذاتي بين تلك المؤشرات، وقد أخذنا بوجهتي النظر هاتين ضمن إطار االنحدار المتع

  المطبق على فترة زمنية من عشر سنوات ؛
ك       – آما أوضحناه في مقطع سابق       – لدى اختيار عدة مؤشرات للفقر       – ٢ اط لتل ل االرتب  وتحلي

ات الجدول    / وقع والقوة الشرائية للفرد ومحو األمية    األجل المت /المؤشرات نالحظ ومن بيان
أن تلك المؤشرات الثالثة مرتبطة بقوة فيما بينها، لذا وفي االرتباط المتعدد يجب      ) ١(رقم  

اط           ل ارتب ر وذات معام وة أآب ابع بق ر الت ي المتغي ؤثرة ف تقلة والم رات المس ذ المؤش أخ
ر    تقل آخ ر مس ع مؤش ل م وني  أق وبة    بيرس اط المحس امالت االرتب ظ أنَّ مع ا يالح ، وهن

ى    ٠،٧تتراوح من     ة الستخدام             ٠،٨٥ إل ق، أي إخالل بالشروط المطلوب ر محق ذا غي ، وه
  ).Bachaus, K, 1989, S, 34-36انظر . (المتغيرات المشار إليها
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ؤثرة      ) ١( اعتمادًا على بيانات الجدول رقم       - ٣ رات الم ت   (نحدد المتغي رات المس من  ) قلةالمتغي
ة               رات زمني ك لفت ا وذل ة المشار إليه ين المؤشرات الثالث خالل معامالت االرتباط األآبر ب

ابع       ر الت بح المتغي دها ُيص اري فعن كل اختي ة بش رات الزمني ذت الفت ا إذا أخ ة، أم / مختلف
ؤثرة         / ١٩٩١الخصوبة   تقلة الم ا يتضح      . دون أي تأثير عكسي في المتغيرات المس ذا م وه
  ؛)١٢(في االنحداراتجاه أثره 

ام     – ٤ والدة لع د ال ع عن ل المتوق ا األج تخدمنا هن ام   ١٩٨٠ اس ن ع ع م ل المتوق ر األج  وتغي
ـ  WPKE ومعدل النمو الوسطي للدخل الفردي   ١٩٩١ وحتى عام    ١٩٨٠  في الفترة نفسها ول
  : آاآلتي (R2 = 0,78) بلدًا من البلدان النامية، فكانت معادلة االنحدار المتعدد ٦٦

TFR91=b0+b1 LEG80 + b2 (LEG91 – LEG80) + b3 WPKE (80 – 91)   (2) 
         =12,7476-0,1373 LEG80-0,0741 (LEG91 - LEG80)-0,1742 WPKE (80-91) 

ة     %78أن )  ٢(أظهرت المعادلة السابقة      من تباين الخصوبة يفسر من خالل المؤشرات الثالث
ر            للفقر ، ومن َثمَّ تكون الخصوبة متغيراً       أثرة بمؤشرات الفق  ذا داللة اجتماعية واقتصادية ومت

امالت االنحدار         البة لمع دل اإلشارات الس ا  ت ا، آم ا    b1, b2, b3المشار إليه يم العلي ى أن الق   عل
ام           ة ع ة        ١٩٩١للمؤشرات الثالثة مرتبطة باتجاه الخصوبة المتدني د المقول ذا يؤآ إن عدد   :  وه

  .حسِّنةالمواليد مرتبط بشروط الحياة الم
ة         - ٥ امالت انحدار العالق ذي يطرأ       ) ٢( بمقارنة القيم المطلقة لمع ر ال دة التغي ى م نتعرف عل

  :على الخصوبة من خالل آل مؤشر من المؤشرات الثالثة 
ام              دة ع رأة الواح ال للم ة               ١٩٩١إن تدني عدد األطف ل واحد يوافق قيم دين بحوالي طف ين بل  ب

ام        ألجل متوقع  تزيد عن سبع سنوات في        ؛ )١ ÷ ٠،١٣٧٣ = ٧،٢٨ ( ١٩٨٠ بلد عن آخر ع
اع            ) ١ ÷ ٠،٠٧١ = ١٣،٥(وبارتفاع حاّد بحوالي     ات وبارتف ع في الثمانيني نة لألجل المتوق س

  .)١٣(في الفترة نفسها) ١ ÷ ٠،١٧٤٢ = (%5,75معدل نمو الدخل الفردي بحوالي 
يم الم  ذ الق ديرها بأخ ا تق بِّي للمؤشرات فيمكنن ير النس ا التفس ات أم تت أو لالنحراف وبة للتش حس

ين    ع ب ل المتوق ر األج ر تغي ثًال نفس ة، فم تت  ١٩٩١ و ١٩٨٠المعياري اس التش ن قي ذ ( م بأخ
آحد أعلى الختالف في الخصوبة   )  سنة١٧(لكل البلدان بـ ) الفرق بين القيم العليا والقيم الدنيا    

ًال   ٤،٤ـ   ب ١٩٨٠طفًال ؛ وألجل األجل المتوقع لعام       ) ١٧ ÷ ١٣،٥ = (١،٣من    ٧،٢٨= ( طف
ـ              )٣٢÷  ردي ب دخل الف و الوسطي لل ًال يوافق      ٢،٤، ولتغير معدل النم ، )١٣،٩ ÷ ٥،٧٥( طف

ات الخصوبة من خالل      ر من اختالف ارة يصبح تفسير جزء آبي دان المخت وفي مجموعة البل
ام  ع لع بيًا١٩٨٠األجل المتوق ل نس يرًا أق ا إذا أعطى المؤشران اآلخران تفس ذه ، و)١٤(، فيم ه

  :ترينيداد وتوباغو :  مثال -العالقة باتت معروفة جدًا 
و     )  سنة٧٢( للبلدان المدروسة آقيمة عليا ١٩٨٠لقد آان األجل المتوقع      دل النم غ  مع ا بل ، آم

يم، إذ انخفض    (%5,2 -)السنوي للدخل الفردي وسيطًا في الثمانينيات  ع الق   وهو أدنى من جمي
ر        ك الفت إن                   األجل المتوقع خالل تل ات االقتصادية ف رغم من التقلب ى ال نة واحدة، وعل ة فقط س
ام  ّدان ع اغو تع داد وتوب دد  ١٩٩١تريني غ ع ة، إذ بل دان ذات الخصوبة المتدني ة البل ن خمس  م

ا         دة فيهم ى العكس نجد أن           ٢،٨األطفال الوسطي للمرأة الواح ًال، وعل ام     TFR طف اد ع  في تش
ـ     ١٩٩١ ا      ٥،٩ مساويًا ل ًال، رغم االزده و               طف دل النم غ مع ات، إذ بل ر االقتصادي في الثمانيني
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يره من خالل    %3,8السنوي   ا يمكن تفس ذا م ع بحوالي ست سنوات، ه ع األجل المتوق  وارتف
   سنة والذي ُيعّد من أدنى القيم ؛٤١ بـ ١٩٨١االرتفاع المطلق لألجل المتوقع المساوي عام 

م للفقر في تحديد الوالدات، وذلك من خالل         تؤآد نتائج االنحدار الخطي المتعدد الدور الها       – ٦
اط،        ل االرتب ي تحلي ًا ف وحظ أيض ذي ل والدة وال د ال ع عن ل المتوق ق لألج اع المطل االرتف
ر سواًء                   ع في تفسير الفق ة لألجل المتوق ذا المؤشر في الخصائص الكامن ة ه وتكمن أهمي

التباين الكلي للخصوبة في    آانت اجتماعية أم اقتصادية، وهنا نشير إلى أنَّه ال يمكن تفسير            
ة        ر مرتبط رى غي ل أخ أّي عوام ًا، ف ؤال مفتوح ى الس ذا يبق دان، ل ل العرضي للبل التحلي

  بشروط الحياة تؤدي دورًا في تفسير ارتفاع النمو السكاني ؟
ة                 - ٧ رة الزمني ة السورية خالل الفت  - ١٩٧٦ وبشكل مشابه أجريت دراسة للجمهورية العربي

ى               اعتمادًا على    ١٩٩٦ ك الدراسة إل وجهتي النظر السالفتي الذآر، إذ توصلنا من خالل تل
  :معادالت االنحدار الجزئية ومعادلة االنحدار المتعدد آاآلتي 

TFR = - 4,494 + 0,2 LEG - 0,113 PKK 
         (13,76)    (0,215)   (0,03) rLEG, PKK = - 0,88 
F = 25,447913/2 : 9,814944/18 = 23,33495 ; R = 0,84951. 
TFR =18,05   -  0,201  LEG  + 0,111  AR 

     (22,46)       (0,٣٢)       (0,09) rLEG,AR = 0,905 
 F = 18,093124/2 : 17,168740/18 = 9,48509 ; R = 0,71632. 
TFR =13,94  -   0,19   PKK  - 0,22  AR 
      (2,001)            (0,04) (0,08) rPKK,AR = 0,952 
 F = 28,173124/2 : 7,089733/18 = 35,76413  ; R = 0,89384. 
TFR = 17,87 - 0,057  LEG  -  0,235  AR  -  0,189 PKK 
        (14,82)      (0,212)        (0,091)        (0,038) 
        F = 28,202953/3  :  7,059905/17 = 22,63724  ;  R  =  0,89431. 

دار      امالت االنح ات مع ذت مقلوب ا إذا أخ رة، فيم دد األخي دار المتع ة االنح ن معادل ظ م ويالح
  : اآلتي

  :تدني عدد األطفال الوسطي للمرأة الواحدة بمقدار طفل واحد إذا 
  ؛)١ ÷ ٠،٠٥٧=(سنة١٧،٥ارتفع األجل المتوقع عند الوالدة خالل تلك الفترة بمقدار  -
  ؛%4,25 = (0,235 ÷ 1) تلك الفترة أيضًا بحوالي أو ارتفع معدل محو األمية خالل -
 ودومًا %5,29 = (0,189 ÷ 1)أو ارتفع معدل الدخل الفردي خالل تلك الفترة أيضًا بحوالي  -

  .بالمقارنة مع بلد آخر في الفترة نفسها
  :أما التغير النسبي فيوضح اآلتي  -
تفاع األجل المتوقع  نتيجة ار١٩٧٦ عما آان عليه ١٩٩٦انخفض عدد المواليد في عام  -

  بمقدار
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١٧٫٥  ١٧٫٥  
  بمقدار

)٦٨٫٠٥-٦٤٫٧(  
=

٣٫٣٥  
   طفًال؛٥٫٢٢ =

  :نتيجة الرتفاع معدل الدخل الفردي خالل تلك الفترة أدى إلى تغير مقداره  -

)٣-٤٤(  

٥٫٢٩  
   طفًال٧٫٧٥  =

  : فإن تغيرًا حدث بمقدار %4,25نتيجة ارتفاع معدل محو األمية بحوالي  -

)١٥٫٦  )١١-٢٦٫٦  

٤٫٢٥  
=

٤٫٢٥  
   طفًال؛٣٫٦٧ =

وبشكل عام، يالحظ أنَّه مع تغير المؤشرات الثالثة المذآورة فإن تغيرًا سيطرأ على متوسط 
  ) .علمًا بأن التناسب بينهما هو تناسب عكسي(عدد األطفال لدى المرأة الواحدة 

III . اإلثبات التجريبي للنقط األساسية للسياسة السكانية  
I .III . مكافحة الفقر مقابل التخطيط العائلي : أبعاد الخصوبة:  

ان دورًا - ١ ر يؤدي ى مكافحة الفق ائلي باإلضافة إل ؤلفين أنَّ التخطيط الع ر من الم رى الكثي  ي
ه بموقف السياسة          . حاسمًا في تخفيض النمو السكاني     وإلثبات مدى توسع التخطيط وعالقت

ا     ب علين ر وج ة الفق كانية لمكافح ب     الس وبة حس اد الخص ائع ألبع نيف الش ام بالتص اإللم
Bongaarts,J.) .  انظرBongaarts, J., 1987, S. 133-139 ; Robey, B., 1992, S. 9 (  ذي وال

يمّيز أبعادًا مباشرة وأخرى غير مباشرة، بحيث تكون األبعاد غير المباشرة ضرورية في               
  :الحقيقة وهي 

  ؛ استخدام وسائل منع الحمل الفعالة -    
   العمر لدى الزواج األول ؛-    
  ؛) مثل أوقات العقم( الخصوبة الالطبيعية بعد الوالدة -    
  . اإلجهاض المخّطط-    

دور األساسي يتمرآز في استخدام                       ة يالحظ أنَّ ال اد األربع ذه األبع ومن اإلثبات التجريبـي له
ة و                    د من دور في توضيح ماهي ذا البع ه ه ه      موانع الحمل الفعالة لما يؤدي ة الخصوبة، ألن أهمي

كان          ن الس زٍء م د وج دل الموالي ين مع ة ب ة ارتباطي ود عالق ّين وج اط تب ل االرتب دى تحلي ول
  .)١٥()وسائل تنظيم الحمل(المستخدم لوسائل منع الحمل 

ع الحمل لمجموعة               - ٢  لقد حسبت العالقة االرتباطية بين معدل المواليد ومستخدمي وسائل من
ة، فأعطت          بلدًا ناميًا من     ٣٨من   ع الحمل معروف ائل من ا وس البلدان المدروسة والتي فيه

ه  ١٩٨٩ ووسائل منع الحمل ١٩٩١معامًال ارتباطيًا بين معدل الخصوبة الكلية عام       قيمت
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ة انحدار خطي                 ) - ٠،٩١( ذلك معادل ا، وآ مما يدل على وجود عالقة عكسية قوية بينهم
  :بسيط 
    )٣ (TFR91 = 7,05  -  0,067  CONTRA89   ;   r2  = 0,83  

ة    ) من تباين الخصوبة يفسره استخدام موانع الحمل     %83ِإْذ إنَّ   ( ه  ) ٣(، ويالحظ من المعادل أن
والي  ل بح ع الحم ائل من تخدام وس ع اس ا ارتف ة ١٥إذا م دان ) ٠،٠٦٧/١=  نقطة مئوي ي البل ف

ثالً       رأة الواحدة، فم ٌد للم اع مستخدمي   المدروسة فإن انخفاضًا بالخصوبة بمعدل طفٌل واح  ارتف
 أدى إلى انخفاض معدل الخصوبة الكلية من        %39 إلى   %9 من   Burundiوسائل منع الحمل في     

 نقطة مئوية سيؤدي إلى تراجع      ٣٠ أطفال، أي أن تزايد استخدام موانع الحمل بمقدار          ٥ إلى   ٧
  .)١٦(معدل الخصوبة الكلية إلى قيمة تحت قيمة الخصوبة اإلحاللية إلى طفلين لكل زواج

ى انتشار   تترّآز النقاط األساسية للسياسة السكانية : سبق نستنتج اآلتي   ومما   - ٣  في العمل المبدئي عل
ائلي     رامج للتخطيط الع  ,.Robey,Bانظر أيضًا   (وسائل منع الحمل الحديثة وعلى وضع ب

1992, S. 35f(  ؤدي ، ألن وضع وتوسيع برامج التخطيط العائلي يكون موازيًا للنمو الذي ي
ؤدي بشكل                    أنه أن ي ذي من ش إلى تحسين شروط الحياة االقتصادية واالجتماعية، األمر ال
اة االقتصادية              ا إذا بقيت شروط الحي جوهري وأساسي لتخفيض أو لتراجع الخصوبة، أم
ك نتيجة                     ر صحيحة وذل ك النتيجة تصبح غي إن تل واالجتماعية آما هي عليه بال تحسن ف

اعد أ    ذي ال يس ق ال ر المطل ل     الفق ع الحم ائل من تخدام وس ى اس كان عل راد الس ر . (ف انظ
Pritchett, L.H., 1994, S. 2.(  

ا          - ٤ ائلي بأنهم يط الع ر والتخط اض الفق أن انخف ًا ب ارين غالب ال التي ين آ اقض ب ر التن  يظه
ارين، نحسب            )١٧(إمكانيتان منفصلتان للسياسة السكانية    ، وإلثبات صحة إدعاء آل من التي

اط   امالت االرتب ر        مع رات الفق ين مؤش ل وب ع الحم ائل من تخدام وس ين اس ونية ب البيرس
  : بلدًا ناميًا فكانت ٣٨المذآورة سابقًا لـ 

   ؛(r = 0,85)مع األجل المتوقع عند الوالدة 
   ؛(r = 0,71)مع  القوة الشرائية الفردية 

   ؛(r = 0,79)مع  معدل محو األمية 
يّ  اط ال يب ل االرتب ن أنَّ تحلي رغم م ى ال ون   وعل ه يك ير نتائج ق وتفس كل دقي اه بش ر االتج ن أث

اع          ى ارتف ؤدي إل ة ي ادية واالجتماعي اة االقتص روط الحي ين ش ًا، إّال أن تحس ًا ومختلف متفاوت
زداد استخدام               استخدام وسائل منع الحمل ألنه مع الدخل المرتفع أو ارتفاع المستوى التعليمي ي

د           وسائل منع الحمل، آما أن ارتفاع استخدام وسا        ئل منع الحمل يؤدي إلى تخفيض عدد الموالي
ة      دة الزمني ر الم ن آب اجم ع ة الن م العائل يض حج ي تخف اهم ف ذي يس يهم وال ر المرغوب ف غي
ة               ال من جه اة لألطف د الحي الفاصلة بين الوالدات من جهة، وعن تزايد احتماالت البقاء على قي

ر ف         ل أآب بة للطف تثمارات األهل بالنس ة صغيرًا      أخرى، بحيث تكون اس ان حجم العائل ا إذا آ يم
توى      ذائي والمس توى الغ ن المس ل م ي آ ًا ف ؤثر إيجابي ذا ي رًا، وه ا آبي ان حجمه ا آ ل آلم وأق
التعليمي لألطفال، ومن َثمَّ فإن تخفيض الفقر يساهم في التخطيط العائلي إلى حٍد آبير، غير أن      

  العكس ال يكون بالحدة أو بالدرجة نفسها من المساهمة ؛



                                              مطانيوس ٢٠٠١ -العدد األول-١٧المجلد-مجلة جامعة دمشق
  مخول

  ٢٣٩  

 تقتضي الطريقة اإلحصائية لمقارنة أهمية الفقر والتخطيط العائلي في تخفيض الخصوبة               – ٥
امالت          ط مع يس فق ة  ل ذه الطريق ترط ه ث تش ة، بحي اط الجزئي امالت االرتب اب مع حس
ا من خالل   اهدين وإنم رين مش ين متغي ة ب ة الحقيقي ونية من خالل العالق اط البيرس االرتب

رين         عالقة متغير بأآثر من متغير     ين متغي  وفي هذه الحالة تدرس العالقة االرتباطية فقط ب
رات           ر المتغي ة أث ر، أي معرف ر اآلخ ات المتغي ر أي ثب ر اآلخ ن المتغي ر ع ض النظ بغ

  المرغوب بها في المتغير التابع ؛
ع الحمل    TFR إن معامل االرتباط الجزئي بين معدل الخصوبة الكلية      – ٦ ائل من  واستخدام وس

ـ            بلدًا ن  ٣٨لـ   اويًا ل ان مس ة آ ر الثالث وهو  ) -٠،٦٩(اميًا ضمن شروط ثبات مؤشرات الفق
ـ    اوية ل ابقًا والمس وبة س ة المحس ن القيم ل م ي  ) -٠،٩١(أق التين ه ي الح ة ف إّال أن العالق

ر          رات الفق وبة ومؤش دل الخص ين مع ة ب ة االرتباطي وة العالق ا أن ق ية، آم ة عكس عالق
  : منع الحمل ثابتًا، ونتيجة الحساب فقد تنخفض فيما إذا بقي استخدام وسائل

   ؛-٠،٢٩ إلى -٠،٨٥ من LEG و TFR انخفضت قيمة معامل االرتباط بين -
   ؛-٠،٣٦ إلى -٠،٧٤ من PKK و TFR انخفضت قيمة معامل االرتباط بين -
   ؛-٠،١٥ إلى -٠،٧٥ من AR  و  TFR انخفضت قيمة معامل االرتباط بين -
  ).Backhaus, K., 1989, S. 228-230للمزيد انظر (
  : إن نتائج تحليل االرتباط الجزئي هي - ٧
a -  ين ية ب ة العكس د العالق ق ضبط   TFR تؤآ ار طرائ ل أن انتش ع الحم ائل من تخدام وس  واس

ا يساهم في                    وتنظيم الوالدات عندما ال تتغير شروط الحياة المادية في األجل القصير ، آم
ك من خالل ا           د وذل ع الحمل لجزء              تخفيض معدل الموالي ائل من ر الُمكلف لوس لعرض غي

ر في                   آبير من السكان مما يجنب الحمول غير المرغوب ، بها ودون أن يؤثر مستوى الفق
ة              ام    Matlabذلك؛ فبعد تطبيق برامج التخطيط العائلي غير الُمكلفة في منطق  في   ١٩٧٧ ع

ة عشر شهرًا           ع الحمل خالل ثماني ائل من ى  %7من  بتغالديش ارتفع استخدام وس  %33 إل
ى  ٦،٧ في تلك المتطقة من   TFR بالتوازي انخفضت    ١٩٨٠حتى عام    .  طفالً ٥،١ طفًال إل

ر ( اؤه، ألن    )Pritchett, L. H., 1994, S. 35-39انظ ن إخف اح ال يمك ذا النج ل ه ، فمث
ر أن     ا، غي ر المرغوب فيه ول غي ي الحم ط ف ؤثر فق والدات ت يم ال راءات ضبط وتنظ إج

   باألطفال يبقى معدومًا ؛تأثيرها في الرغبة
b –   ين ات استخدام        TFR يوضح االرتباط السالب القليل ب ة في حال ثب ر الثالث  ومؤشرات الفق

ي    ل  اآلت ع الحم ائل من تخدام    : وس ار اس اة دون انتش روط الحي تقبلي لش ن المس إن التحّس
تج                      وعي المن ر في السلوك الن ر آبي ه أي أث يس ل ي السلوك اإلح  (وسائل منع الحمل ل ). الل

رن ماض  استخدام                   : وبتطرٍف يقال    ا لق ي بقي فيه ة والت إنه في المناطق الحضرية الحالي
ى،      ى مستوى أعل دالت الخصوبة إل ا مع أدنى مستوى ، ارتفعت فيه ع الحمل ب ائل من وس
ادي  ا االقتص ق تطوره ي راف ناعية الت دان الص ن البل اطق م ى من ق عل ا ينطب ذا م وه

  .)١٨( الحملواالجتماعي ارتفاع معدل منع
ول    ة  : وخالصة الق ة ليست نتيج دان المدروس ة البل ي مجموع ات الخصوبة ف إن اختالف ف

  شروط الحياة المختلفة، وإنما أيضًا نتيجة االختالفات في استخدام وسائل منع الحمل ؛
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c -  االت ي مج كانية ف ة الس اط السياس تقاللية إحدى نق ت اس ي ُيثب اط الجزئ تخدام االرتب  إن اس
  : آمكافحة الفقر والتخطيط العائلي محددة

ق                         ان تحقي إن باإلمك ًا ف ر ثابت اء مستوى الفق فمن خالل تزايد استخدام وسائل منع الحمل مع بق
ع    ائل من تخدام وس ات اس ع ثب د م ر المتزاي ر الفق ت أث ى العكس يثب والدات، وعل ي ال تراجع ف

  :الحمل على الخصوبة، لذا 
د           يتوقف نجاح السياسة السكانية على       ى األم ا عل والدات وتنظميه مدى تطبيق طرائق ضبط ال

م     ر المخطط له د غي دد الموالي بة ع رتبط بنس ذا م ل، ألن ه م (الطوي وب به ر المرغ ى ) غي إل
ع           ائل من د لوس إجمالي عدد المواليد، فعندها ينخفض معدل المواليد من خالل االستخدام المتزاي

  .رغوب فيهاالحمل الفعالة، ألن أغلب الحمول هي حمول غير م
II .III . عدد األطفال المرغوب به والحاجة غير المّبنية:  

ديرات - ١ دُّ تق ن UNFPA تع ر م إن أآث ر ) ٥/١( ف ة غي دان النامي ي البل ودين ف ال المول األطف
ددًا من     ) UNFPA 1992, S. IIانظر  (مرغوب فيهم  ذا يوافق ع رأة في    ) ١٢٠(وه ون ام ملي

ي      رغبن ف ي ي ث الالت الم الثال ام       الع ة للقي ديهن إمكاني ت ل تقبلية وليس ول المس ب الحم تجن
  ).Robey, B., 1992, S. 2انظر . (بالتخطيط العائلي الفعال

اس              إن القيمة اإلحصائية التي ُنطلق عليها  تسمية الحاجة غير المّبينة للتخطيط العائلي هي مقي
ي              ذ إجراءات ضبط وتنظ م الخصوبة، بحيث     للتراجع األعلى والممكن للخصوبة من خالل تنفي

م                    إذا ل ه  ف ا، وعلي تكون طرائق تحديد الحاجة غير المّبنية وارتفاعها المطلق غير مختلف عليه
إن            يهم ،             ) ٥/٤(تكن  األرقام المذآورة موضوع شك ف ة مرغوب ف دان النامي ال في البل األطف

دنيا    ومن َثمَّ فإمكانيات ضبط الخصوبة للتقليل المرتقب في النمو السكاني تكون في                حدودها ال
ارة،  دان المخت دان ومجموعة البل ك البل ام لتل ذه األرق ي ه ي ف ر أي اختالف خف ذلك ال يظه وب
وهذا يمكن أن يبرر تقديرات السياسة السكانية بشكل متفاوت إلى الظروف المختلفة لمستويات         

  .البلدان بعضها عن بعض وضمن األوضاع الراهنة
ة             إن موثوقية البيانات عن عدد األ      - ٢ ر المّبني دد المشتق للحاجة غي طفال المرغوب فيهم والع

ى                غالبًا ما تطرح بالسؤال مشكالت منهجية، إذ إن االنتقاد الموجه بالدرجة األولى يكون إل
فلدى السؤال عن عدد    : نوع المشكلة موضوع الدراسة، التي ال تجد دومًا تفسيرًا واضحًا   

يهم     ك         )١٩(األطفال المرغوب ف م يكن ذل ان عدد                ، ل ا إذا آ ال، فيم بيل المث ى س واضحًا عل
د   ى قي اقين عل ال الب بة لألطف ودين أم بالنس ال المول بة لألطف يهم بالنس ال المرغوب ف األطف
ادر                       ك، فمن الن ى ذل ى أو معطاة، وعالوة عل الحياة، أو فيما إذا ُاشترطت شروط حياة مثل

ت اث المس ز اإلن دم تميي بب ع ح، بس كل واض ددهم بش ّدر ع ال أن نق دد األطف جوبات ع
ال     دد األطف ه لع الغ في دير مب ى تق ؤدي إل ذا ي ل ه ي، فمث ددهم الفعل ن ع يهم م المرغوب ف
ة في                         ق بالرغب ا يتعل يما فيم ئلة بوضوح وال س ذلك عدم صياغة األس يهم، وآ المرغوب ف

  ).Ulrich, R., 1992, S. 44fانظر . ()٢٠(الطفل األخير
ئلة المطروح ى أساس األس ام، عل دل الخصوبة وبشكل ع ابه لمع ا حساب وبشكل مش ة يمكنن

  : الكلية
  : معدل الخصوبة المرغوب فيه أو معدل الخصوبة الكلية المطلوب ونرمز له: أوًال -
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 (Desired Total Fertility Rate = DTFR) ) انظر. ( Pritchett, L. H., 1994, S. 8 
ذا يكون       وما يعاب عليه هو آون إجابات اإلناث عن الوالدة عائدًا لف           بيًا، ل ة نس ة طويل ترة زمني

هذا المعدل غير آاٍف وغير صحيح، ولتالفي هذا العيب يجب أن تصاغ األسئلة بشكل تنصب                
  على الرغبة المستقبلية باألطفال ؛

   :)٢١( معدل الخصوبة المرغوب به أو معدل الخصوبة الكلية المنتظر: ثانيًا -
Wanted Total Fertility Rate = WTFR ك ي وعدد         وذل ال الفعل ين عدد األطف رق ب  بأخذ الف

اس أو                    ذا المقي د استخدم ه تقبلي وق األطفال المرغوب فيهم ، وهذا ما يطابق عدد األطفال المس
  ).Pritchett, L. H., 1994, S. 9انظر . (Bongaartsالمعدل من قبل 

ة   ) ٣( ُيعرض في الجدول رقم    - ٣ ة   -معدل الخصوبة الكلي دل الخصوبة الكلي وب   مع  - المطل
يا وشمال                     ة وآس به الصحراء اإلفريقي اطق ش دان من من معدل الخصوبة الكلية المنتظر لبل

، ومن المعلومات المتوافرة تكون مقارنة )بما فيها بلدان الكاريبي(أفريقيا وأمريكا الالتينية   
DTFRع اطق األرب ي المن به الصحراء  -:  ف ي ش يهم ف ال المرغوب ف دد األطف  متوسط ع
ين                 ) ٥،٥(قية آان   اإلفري اطق األخرى ب ان في المن ًال في حين آ ذا     ) ٢-٣(طف ًال ، وه طف

اثر              ادة التك رًا عن مستوى إع د آثي ة ال تبتع ى أن القيم ثًال  ) مستوى اإلحالل  (يدل عل ، فم
يهم           ًال دون مستوى اإلحالل،       ) ١،٨(تايالند آان فيها متوسط عدد األطفال المرغوب ف طف

يهم         األمر الذي يؤآد عدم تأث   ال المرغوب ف رار حول عدد األطف اذ الق ير العقالنية في اتخ
  ؛WTFRوهذا ما تدل عليه منهجية معدل الخصوبة الكلية المنتظر 

ا      ا وأمريك يا وشمال أفريقي ي آس يما ف ا وال س اس الخصوبة المرغوب فيه دى قي ائج ل ين النت تب
م ا  ن حج ذي يتضح م لوك اإلحالل ال ي س وًال واضحًا ف ة تح ي الالتيني ه ف ألسر المرغوب في

ة                    ام في ثالث ذا بوضوح ت البلدان األربعة لشبه الصحراء األفريقية وهو مرتفع جدًا، ويالحظ ه
ات، إذ انخفض  ي الثمانيني دان ف ن DTFRبل ا م ي آيني ام ) ٧،٦( ف ًال ع ى ١٩٧٨طف ) ٤،٥( إل

ام  ًال ع ن  ١٩٨٩طف أآثر م يهم ب وب ف ال المرغ دد األطف ي ع ع ف ال) ٣(، أي بتراج ، أطف
ا             Burundi و   Botswana في   DTFRوانخفض أيضًا    ين، ويشار هن ات بحوالي طفل  في الثمانيني

ة         ة                  DTFRإلى أنه إذا ما تساوت قيم ات اإلقليمي ى االختالف ه ينظر إل ارتين، فإن دين أو ق  في بل
  .والمحلية لكل منهما
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  ر المّبينة معدالت الخصوبة الكلية المطلوبة والمنتظرة والحاجة غي) : ٣(الجدول رقم 
  

  . في سنوات مختلفةDHSوالمسح الصحي 

 TFR DTFR  السنة  البلـــد
WTFR TFR-

DTFR 
(TFR-

DTFR)/TFR
% 

الحاجة 
غير 
%المبّينة 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
شبه الصحراء االفريقية   6,4 5,5 5,9 0,9 14,7 30,0 

 26,9 18,0 0,9  4,1 5,0 ١٩٨٨  بوتسوانا
 25,1 14,9 1,0 5,6 5,7 6,7 ١٩٨٧  بروندي
 35.2 17,2 1,1 5,4 5,3 6,4 ١٩٨٨  غانا
 38,0 29,7 1,9  4,5 6,4 ١٩٨٩  آينيا
 32,8 3,1  0,2 6,0 6,3 6,5 ١٩٨٦  ليبيريا
 22,9 1,4- 0,1- 7,0 7,1 7,0 ١٩٨٧  مـالـي
  15,2 1,0 5,7 5,6 6,6 ١٩٨٦  سينغال
 40,1 22,7 1,5  5,1 6,6 ١٩٨٨  توغــو
 27,2 13,3 1,0  6,5 7,5 ١٩٨٩  ـداأوغنـ

 21,7 17,3 0,9  4,3 5,2 ١٩٨٨  زامبابوي
          

 13,1 22,0 0,6 2,2 2,1 2,7    آســـيا
 16,0 27,3 0,9  2,4 3,3 ١٩٨٧  أندونيسيا
 12,3 18,5 0,5 2,2 2,2 2,7 ١٩٨٧  سيرالنكا
 11,1 18,2 0,4  1,8 2,2 ١٩٨٧  تايالند

          
 22,3 31,3 1,4 3,2 3,0 4,4    شمال أفريقيـا
 25,2 36,4 1,6  2,8 4,4 ١٩٨٨  مصـر
 22,1 28,3 1,3 3,2 3,3 4,6 ١٩٨٧  المغرب
 19,7 29,3 1,2  2,9 4,1 ١٩٨٨  تونس
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 تتمة الجدول

          
ة   ا الالتيني +أمريك

  الكاريبـي
  4,0 2,7 2,2 1,3 31,8 22,5 

 35,7 42,9 2,1  2,8 4,9 ١٩٨٩  بوليفيــا
 12,8 33,3 1,1 2,2 2,2 3,3 ١٩٨٦  لبرازيــلا

 13,5 32,3 1,0 2,0 2,1 3,1 ١٩٨٦  آولومبيــا
جمهورية الدومينكان ١٩٨٦ 3,6 2,6 2,5 1,0 27,8 19,4 

 24,2 32,6 1,4 2,4 2,9 4,3 ١٩٨٧  اآوادور
 29,4 19,6 1,1  4,5 5,6 ١٩٨٧  غواتيماال
 24,1 27,5 1,1  2,9 4,0 ١٩٨٧  المكسيك

 27,7 43,9 1,8 2,1 2,3 4,1 ١٩٨٦  روبيــ
 16,1 26,7 0,8 2,2 2,2 3,0 ١٩٨٧  توباغـو+ ترينداد 

  .Pritchett 1994 : 32f. und 43-45: المصدر 
والدات                      - ٤ ى عدد ال ه حصلنا عل ي والمرغوب في  إذا حسبنا الفرق بين معدل الخصوبة الفعل

ا إذا  ) ) . ٣(من الجدول رقم ) ٦(انظر العمود  . ( (TFR - DTFR)غير المرغوب فيها  أم
) ٧( العمود [ TFR / (TFR - DTFR) ]أخذنا هذا الفرق ونسبناه إلى معدل الخصوبة الفعلي 

  :، نالحظ اآلتي )٣(من الجدول 
بة حوالي   :  في شبه الصحراء األفريقية    - ابع هو      (%15)آانت النس ، أي آل حمل سادس أو س

  حمل غير مرغوب فيه ؛
   أي آل حمل رابع أو خامس هو حمل غير مرغوب فيه؛(%22)ت النسبة آان:  في آسيا-
ة      - ر            (%31,8) و   (%31,3)آانت   :  في شمال أفريقيا وأمريكا الالتيني  أي آل حمل ثالث هو غي

رو    (%43)مرغوب فيه، وهنالك بعض البلدان من أمريكا الالتينية مثل بوليفيا             (%44) والبي
ع              أي آل حمل ثاٍن غير مرغوب فيه، وه        اطق األرب دان للمن ة مجموعة البل ذا فمن مقارن ك

  :المختارة يمكننا أن نسّلط الضوء على أهم النقاط المستقبلية للسياسة السكانية 
يجب تجنب جميع الوالدات غير المرغوب فيها، في حين نجد           : ففي  شبه الصحراء األفريقية      

ر      عكس هذه النتيجة في البلدان الصناعية حيث يالحظ تراجع بم       دى عدم تغي دل الخصوبة ل ع
ذي يظهر من خالل          – (%15)الشروط بحوالي     د ال دد الموالي ًا لع ًا ملموس ك تراجع  أي أنَّ هنال

ل، في                     ع الحم ائل من دم استخدام وس ال بع ة باألطف اإلجراءات الممكنة والمحددة مباشرة للرغب
د    حين أن بلدان شبه الصحراء اإلفريقية يجب أن تتخذ إجراء باستخدام وس                ع الحمل بع ائل من

ة هي                ر المبّين ا في شمال         (%30)الوالدة الثالثة وقبل الرابعة وذلك ألن الحاجة غي ى منه  وأعل
ة وهي         ا الالتيني دان                  (%22)أفريقيا وأمريك ا في بل ر المرغوب فيه بة الحمول غي ر أن نس ، غي

ا ه                  اقٍض وإنم يس بتن ذا ل ة     شمال أفريقيا وأمريكا الالتينية أآثر من الضعف، وه ل لمعرف ذا دلي
ود   . (Westoffتفاوت المقدارين ألجل حساب الحاجة غير المبّينة حسب طرائق        ) ٨(انظر العم

  ).Münz, R., Ulrich, R., 1994, S. 37fوانظر ) ٣(الجدول رقم 
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ا من                  ا  فقط وإنم ر المرغوب فيه ذه الحاجة من خالل تخفيض الحمول غي ق ه وال يتم  تحقي
ل يكون           ) بلوغهم(تحقيقهم  خالل مساهمة الزوجين في      الفعلي لحجم أسرتهم المنشود، وبالمقاب

ر     اد والكبي ب الح ن خالل التجن ك م يًا للخصوبة وذل ًا أس ة تراجع دان المدروس ي بعض البل ف
ع           ع الحمل يمن ائل من ا، ِإْذ إنَّ استخدام وس ر المرغوب فيه والدات وفي   ) ٣/١(للوالدات غي ال

ر   ها اآلخ د  (%40)بعض ذا فتزاي الل      ، ل ن خ ون م الل يك دل اإلح ن مع كاني ع ع  الس المجتم
ًا فقط                       دان فيكون ممكن ذه البل و السكاني في ه الخصوبة غير المرغوب فيها، أما انخفاض النم

  .من خالل تأثير الرغبة باألطفال وهذا يتطلب عمليًا تقليًال ألعداد الفقراء في تلك البلدان
IV -النتائــج :  

إن         ومما سبق إذا ما جرى عل      - ى التوازي تقليل لمستوى الفقر واستخدمت وسائل منع الحمل ف
و السكاني  دل النم ي تخفيض مع ًا ف ق نجاح كانية تحق ي . السياسة الس دير الحقيق إّال أن التق

إلمكانيات هذه السياسة الناجحة في تأمين معدالت مواليد مرتفعة لفترة طويلة نسبيًا يتوقف    
  :على النقاط اآلتية 

  مرتفعًا؛) ١٥-٤٩(د اإلناث الالتي في سن الحمل  بقاء عد- ١
   بطء حدوث عمليات ضبط وتنظيم لإلنجابية وفق الشروط الديمغرافية المتغيرة ؛-٢
ل          – ٣ دى التقب ي م ا ف ال ، وإنم ة باألطف ي الرغب ط ف ادية فق ر االقتص ل غي ؤثر العوام  ال ت

  الستخدام وسائل منع الحمل ؛
لمعظم البلدان النامية ليست بسبب الوالدات المرتفعة للمرأة في          إن معدالت المواليد المرتفعة      -

ر الواضح   ابي، أي األث ر اإلنج ي العم اث ف دد اإلن رة ع ا بسبب آث ابي وإنم ا اإلنج عمره
ة               والدات المرتفع للترآيب العمري في النمو السكاني، فالترآيب السكاني الفتي هو نتيجة لل

ى      )ا لدى األطفال  وال سيم (في الماضي وللوفيات المنخفضة      ، األمر الذي يؤدي بوضوح إل
 ,Birdsallانظر  . (ارتفاع آل من األجل المتوقع عند الوالدة وعدد القادرات على اإلنجاب 

N. 1984, S. 12.(  
ود فقط           - ة ال يع دان النامي  إن الجزء الظاهر من معدالت النمو السكاني المرتفعة زمنيًا في البل

ببتها آل من الخصوبة               إلى الخصوبة المرتفعة وإنما    ي س ة الت ة الذاتي ى الديناميكي  أيضًا إل
ة في               اة المتدني والوفاة المتناقصة في السنوات الثالثين الماضية، فالخصوبة المرتفعة والوف
الماضي يدالن على ارتفاع  نسبة عدد اإلناث في سن الحمل بالنسبة لمجمل السكان بشكل                

و سكاني            آبير جدًا، ومن خالله تحصل على معدال       ت مواليد مرتفعة ، ومن َثمَّ معدالت نم
دان                 إن حل المشكلة السكانية في بل ه ف رأة، وعلي د لكل ام مرتفعة، أي ارتفاع عدد الموالي

  .العالم الثالث يتطلب عمليًا بعض الوقت
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  الحواشي 
ا تضمنه تقري            - ١ ذا م و السكاني، ه ر  وجهات النظر المحلية والدولية عن الهجرة آنتيجة للنم

  ).UNFPA 1993انظر . (١٩٩٣سكان العالم عام 
 توافقًا في ظروف بعض البلدان، آما ١٩٤٨ أظهر تقرير البنك الدولي عن التنمية العالمي      - ٢

ة وبشكل     - من السكان %40 لفقراء  -أن متوسط الدخل الفردي      د عالي  مرتبط بمعدالت موالي
  ).S. 79f, 1948انظر تقرير البنك الدولي . (عكسي

ًا                  *  ل انطالق ذا التحلي تم إجراء ه التحليل الطولي هو تحليل يطبق تجليات ظاهرة في فوج ،إذ ي
زة                 ه رآي ى آون من جداول خاصة بالظاهرة المعنية ،ولهذا التحليل أهمية خاصة باإلضافة إل
رة محددة                          ات ظاهرة خالل فت ى تجلي ق عل ل يطب ذي هو تحلي ل العرضي وال أساسية للتحلي

أ              غالبًا هي السنة     بعض المؤشرات الخاصة،فهو يلج ة وب الميالدية، إذ يستعين بالجداول اآلني
لوآها            إلى آل المعلومات التي نملكها حول ماضي األفواج المختصة بهدف تفسير أفضل لس
ل          ين المراح ة ب ود خاص رابط الموج بب الت ك بس ة وذل عة للدراس نة الخاض الل الس ي خ ف

  .المختلفة لتاريخ فوج
ى آل          معدل الموالي  - ٣ ا إل نة م اء خالل س د األحي  ١٠٠٠د الخام يعّرف بأنه نسبة عدد الموالي

  .من عدد السكان في منتصف تلك السنة
ام      - ٤ المي ع ة الع ر التنمي نيف تقري ى تص تنادًا إل دخول   ١٩٩٣ اس دان ذات ال رت البل  اختي

ابق،   دول أوروبا الشرقية، دول االتحاد السوف     : المنخفضة والمتوسطة باستثناء اآلتي      يتي الس
نفط        / البرتغال، اليونان / دول االتحاد األوروبي     ابون،    (وثالث دول مصّدرة لل السعودية، غ

وافرة،                  ) سلطنة ُعمان  ات مت ا بيان يس له و السكاني ول ألن هذه الدول لديها سياسة محققة للنم
  .UNFPA 1993 ومن ١٩٩٣والبيانات المقّيمة مأخوذة من البنك الدولي 

  هو عدد السنوات التي يمكن لمولود أن يعيشها بعد والدته؛: وقع عند الوالدة األجل المت- ٥
ذلك  .Nohlen, D./ Nuscheler, F., 1974, S. 211f; 1982, 419f/ في McGranahan انظر - ٦  وآ

  ).١(الجدول رقم (معامالت االرتباط في مقطع تاٍل 
م    - ٧ دول رق ي الج اة ف ائج المعط ب للنت أ المرتك ال الخط ن  ) ١ ( احتم ل م و أق ، أي ٠،٠٥ه

  .٠،٠٥مستوى الداللة أقل من 
ة       LEG90 و   TFR91يبّين معادلة االنحدار بين     ) ٣( الشكل رقم    - ٨  ٠،٠٠١<  عند مستوى دالل

  . بلدًا ناميًا ٧٨ لـ r2 = 0.71و 
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، غير أن البيانات ١٩٩٠ و ١٩٦٠ بين عامي %82 إلى %54 ارتفع معدل محو األمية من     – ٩

  . غير متوافرة ١٩٦٠القوة الشرائية لعام عن متوسط 
  .(r2 = 0,63) هي عالقة منحٍن سالب PKK و TFR أآثر مالءمة لشكل نقاط االنتشار بين - ١٠
  .١٩٩٦-١٩٧٦ مصدر البيانات من المجموعة اإلحصائية السورية لألعوام -١١
ة،       -١٢ ر منتظم ة وغي ر تام ات غي ي بيان ة ه دان النامي ب البل ات أغل ون   إن بيان ا أن تك فإم

ون     ذا يك اورة، ل دان المج بعض البل بة ل ّدرة بالنس ا مق ابقة أو أنه نة س ات س ى بيان مضافة إل
ة هو                   ة مختلف االرتباط القوي لمؤشر تابع مع غيره من المؤشرات المستقلة وفي فترات زمني

  :للمزيد انظر / األآثر عقالنية 
  Murray, C. J. L., 1991, S. 13ff: Weltbank, 1993, S, 319 - 321. 
امالت    bi نحدد مقدار التغير المطلق بأخذ مقلوب معامل االنحدار       -١٣ يم المع اتج لق ) ١-(، والن

هذا يعني إذا ما ارتفعت قيمة المؤشر بحوالي القيمة المحسوبة، انخفضت قيمة المؤشر التابع 
د           دًا واح يس بل دين ول ا بل ا إذا اعتبرن حيح فيم ير ص ذا التفس د، وه دار واح ل بمق ًا، ألن آ

د الحسابي                    ذلك يكون التحدي اوت، ل ر بشكل متف ه تتغي المؤشرات الثالثة مختلفة وبالوقت ذات
ي    ا ف ة آم ون المؤشرات األخرى ثابت دما تك ط عن ي الخصوبة فق ا ف ر لمؤشر م ر التغي ألث

  .االنحدار الجزئي
االنحدار  من خالل إجراء ١٩٩١ في تفسير الخصوبة  ١٩٨٠ تظهر أهمية األجل المتوقع      -١٤

  ؛r2=0,66الخطي البسيط وبمعامل تحديد 
 والالتي بالذات أو رجالهن يمارسن أي شكل   ٤٩ وحتى  ١٥ يؤخذ جميع اإلناث في عمر       -١٥

  لمنع الحمل؛
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   الخصوبة اإلحاللية من طفلين تنتج من إهمال معدالت الوفيات ومعدالت العقم؛-١٦
  استخدام وسائل منع الحمل؛ التخطيط العائلي يعتمد اعتمادًا آبيرًا على -١٧
ل   -١٨ ع الحم ائل من تخدام وس ين اس اله ب وب أع ع المحس اط المرتف ده االرتب ا يؤآ ذا م  ه

  ومؤشرات الفقر الثالثة؛
  :وآان السؤال» DHSالديمغرافيا والمسح الصحي « في منتصف الثمانينيات بدأ برنامج -١٩

«If you Could choose exactly the number of children to have in your Whole life, 
how many would that be»? 

«At the Time you became pregnant with: (Name: ),   آان السؤال : “DHS”٢٠  - في 
did you want to have that child them, did you want to wait until later, or did you  
want no more children at all»? 

اث                    تكمن هن  -٢١ دى اإلن يهم ل ال المرغوب ف ات عن عدد األطف اء جمع البيان ا مشكلة في أثن
  .المستجوبات وليس برجالهن؟
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