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:معدالت تعمري اإلناث والعوامل املؤثرة فيها
دراسة كمية حتليلية
منري عبد اهلل كرادشة و رمحة بنت أبراهيم احملروقية و شيخة بنت محد املديلوية

:امللخص
 ومعاينة أهم حمدداته،هدفت الدراسة إىل الكشف عن توقعات عمر املرأة املأمول أو املتوقع أن تعيشه منذ الوالدة حسب تنوع اجملتمعات
 ومعدالت وفيات األطفال، “نسبة الزيادة السكانية السنوية: واليت مت حصرها يف اآلتي،االجتماعية والثقافية واالقتصادية والدميوغرافية
 ومعدل، واملدة اليت يتضاعف فيها عدد السكان، وعدد سكان الدولة، ومعدل كثافة السكان يف املرت املربع الواحد، ومعدل الوفاة اخلام،الرضع
 ونسبة،) سنة15  ونسبة فتوة اجملتمع (عدد السكان أقل من، ومستوى دخل الفرد السنوي، ونسبة وسائل تنظيم األسرة،اخلصوبة الكلية
 واملقدمة من قبل هيئة األمم املتحدة لكافة دول العامل واملعروفة،) دولة242(  واعتمدت الدراسة على البيانات العاملية السنوية لـ.”التحضر
.)World Population Data Sheet( بـ
 ومعدل الوفاة، ونسبة فتوة اجملتمع، “وفيات األطفال الرضع: وأن متغريات مثل،وقد توصلت الدراسة إىل أن اإلناث أطول عمرا من الذكور
 تؤدي مجيعها دورا مؤثرا يف حتديد مستويات،” ونسبية استخدام وسائل تنظيم األسرة يف اجملتمع، ومعدل اخلصوبة الكلية للمرأة،اخلام
.عمر املرأة املتوقع أو املأمول منذ الوالدة
. معدل الزيادة الطبيعية، معدل اخلصوبة، تباينات متوسط مدة البقاء، العمر املتوقع:الكلمات املفتاحية

Female Life Expectancy Rates and Factors Affecting them:
An Analytical-Quantitative Study
Muneer Abdallah Karadsheh, Rahma Ibrahim Al-Mahrooqi and Shaikha Hamed Al-Madailwi
Abstract:
The study aimed to detect the expectations of life expectancy of women since birth according to the diversity of
the communities and to examine the most important social, cultural, economic, and demographic determinants.
These have been identified as: the proportion of annual population increase, rates of infant mortality, the rate of
the crude death, the rate of population density per cubic meter, the population of the state, the period during
which the population doubles, the total fertility rate, the rate of birth control use, the level of individual income,
the proportion of youth in the community (population less than 15 years), and the rate of urbanization. The
study relied on the annual global data for 242 countries provided by the United Nations for all countries in the
world which is known as the World Population Data Sheet.
The study found that females live longer than males, and variables such as infant mortality, the proportion
of youth in a community, the rate of crude mortality, total fertility of women and rate, and the relative use of
birth control methods in the community, all play an influential role in determining the levels of the woman’s life
expectancy.
Keywords: fertility rate, life expectancy, rate of natural increase, variance of average life span expectation
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مقدمة

تطوراً (.)Nemkee, 1989

تشري البيانات اإلحصائية املتاحة -منذ بداية القرن العشرين-

وقد استقطبت مثل هذه التباينات املشاهدة يف العمر املتوقع بني

واليت توفرها مسوحات الصحة األسرية العاملية ،إىل أن لدى اإلناث
احتماالت عالية للبقاء ،ويتوقع هلن أن يعشن عمراً أطول من

اجلنسني انتباه الدارسني منذ زمن بعيد ،وقدم رذرفورد (1975
 ),Retherfordبهذا اخلصوص دراسة مهمة -تعد من أوىل الدراسات

الذكور  .)World Population) Data Sheet, 2014إذ تؤكد بيانات

اليت حبثت يف مثل هذه الظواهر -أكد فيها أن اإلناث يعشن يف الغالب

جداول احلياة والوفاة واملؤشرات املتحصلة من البيانات العاملية

أكثر من الذكور ،وتنسحب مالحظته هذه على اإلناث يف مملكة

للسكان ( )World Population Data Sheetوجود معدالت عالية

احليوان ،حيث بني أن اإلناث يف عامل احليوان يعشن أكثر من

ملتوسطات بقاء اإلناث على قيد احلياة مقارنة بالذكور ،خباصة

ً
عاما،
الذكور؛ فأنثى احلوت مثال تعيش أكثر من الذكر بأربعني

يف املراحل املتقدمة من حياتهن (منظمة الصحة العاملية.)2012 ،

ويف عامل الفقريات تعيش أنثى القردة أكثر من الذكر بثمانية
أعوام .ورغم أهمية هذه الظاهرة إال أن كثرياً من جوانبها مازال
ً
غامضا ،ويلفها كثري من التعقيد واإلبهام وعدم الوضوح؛ ويف ضوء

بني ( %93إىل  )%96من املواليد اإلناث مقابل كل  %100من املواليد

ّ
وتقصي طبيعة
ذلك فقد جاءت هذه الدارسة كمحاولة ملعاينة

الذكور ،لكن مع تقدم العمر متيل هذه النسب لصاحل اإلناث ،وهذا
ً
ضمنا أن هناك ميزة للبقاء لدى اإلناث مع ارتفاع أعمارهن،
يعين

التباينات املشاهدة يف متوسط مدة البقاء لإلناث يف اجملتمعات

وقد أوضحت البيانات املتوافرة بهذا الصدد أن نسبة الذكور عند
الوالدة تفوق نسب اإلناث يف أغلب اجملتمعات اإلنسانية ،إذ ترتاوح

وأن أي احنراف ميكن أن يصيب هذه النسب يشكل مؤشراً على

اإلنسانية ،ورصد أسبابها ،وحماولة الكشف عن العوامل الكامنة
وراءها وتعرفها.

وجود تدخل انتقائي خارجي بهذا اخلصوص (.)Lemaire, 2002
ويبدو أن ميزة البقاء لإلناث تعد أكثر وضوحا مقارنة عما هي

مشكلة الدراسة

عليه لدى الذكور؛ ورمبا يعود ذلك لنوع من التفوق البيولوجي

أظهرت األدبيات الدميوغرافية والبيولوجية السابقة اليت تناولت

لدى اإلناث ،والذي يتبدئ على شكل مناعة موروثة لديهن،

موضوع العمر املتوقع منذ الوالدة وجود تباينات عمرية واضحة

وارتفاع يف كفاءة أجهزتهن العضوية ضد كثري من األمراض

وصرحية بني الرجال والنساء على املستوى العاملي؛ فقد أكدت

البكتريية والفريوسية واالحنطاطية اليت ميكن أن تصيبهن ،وقد
ً
ّ
أيضا لطبيعة آلية عمل اهلرمونات األنثوية،
مرد ذلك
يكون

مؤشرات البيانات العاملية للسكان (World Population Data
 )Sheet,2014أن اإلناث عادة ما يعشن عمرا أطول من الذكور يف كافة

خباصة هرمون األسرتوجني ،الذي يعمل على إبطاء عمليات اهلدم

مناطق العامل تقريبا ،وكشفت هذه املؤشرات عن وجود اخنفاض

داخل جسد األنثى وختفيضها بشكل ملحوظ بعد سن معني ،األمر

يف متوسطات بقاء الرجال على قيد احلياة مقارنة بالنساء خباصة

الذي قد يزيد قدرتها البيولوجية على البقاء والتعمري (Bruce,

يف املراحل املتقدمة من العمر .غري أن أغلب الدراسات اليت حبثت

 .)Et al., 2008باملقابل تؤكد بعض الدراسات العلمية املتخصصة

بهذه الظواهر كانت من منط الدراسات الوصفية كدراس ة (�Ste

أن اخنفاض معدالت البقاء عند الذكور مقارنة باإلناث يعزى يف

 )vens, et al., 2013ودراسة ( ،)Luy, 2013ودراسة (Gakidou,et

الغالب لوجود نوع من الضعف البيولوجي احملدد لديهم واملتعلق

 ،).al, 2010حبيث مل تتناول بعمق ومشولية العوامل واألسباب اليت
ً
فضال عن
تقف وراء مثل هذه التباينات بصورة دقيقة ومفصلة،

أو العتبارات أخرى تتعلق مبمارساتهم الذكورية وسلوكياتهم

قلتها وندرتها وال سيما على مستوى الدراسات العربية .ويبدو أن

وعاداتهم املعيشية (.)Kataz, et al., 2005

هذه الظاهرة وما اعرتاها من تغريات مل حتظ باهتمام كاف من

بطبيعة هرموناتهم الذكورية ،كهرمون التستوستريون الذكوري،

قبل الباحثني؛ مع أنها تشكل حقال خصبا للبحث والدراسة بسبب
وتسهم العوامل املكتسبة ذات العالقة خبصائص احمليط االجتماعية
ً
والثقافية دوراً
مهما يف حتديد مستويات التغريات البيولوجية

عمق انعكاساتها االجتماعية واالقتصادية والصحية على السكان.

اليت من املمكن أن تطرأ على احتماالت بقاء كال اجلنسني على

أهمية الدراسة ومسوغاتها

قيد احلياة ،وهي تعد عوامل مكملة للسمات العضوية الداخلية

يف ضوء ما تقدم فإن أهمية هذه الدراسة تأتي من حماولتها

واملوروثة احملددة لفرص بقاء اإلنسان على قيد احلياة (Bruce, et

إلجياد مقاربة معرفية وتقاطعات بني ظروف اإلناث االجتماعية

 ،)al., 2003فعلى الرغم من أن النساء يتمتعن بفرص بقاء أفضل
ً
ً
تعرضا ملظاهر االستالب بأنواعه،
أيضا أكثر
من الرجال؛ إال أنهن

واالقتصادية والثقافية يف اجملتمعات اإلنسانية ،وأعمارهن املتوقعة
ً
تبعا لتباين الظروف اليت حتيط بهن،
أو املأمولة منذ الوالدة

والتمييز من نواح اجتماعية واقتصادية وثقافية خمتلفة ،خباصة

األمر الذي قد يسهم يف زيادة فهم هذه الظاهرة من جوانب وأبعاد

يف جماالت التعليم والعمل والدخل املرتبط بأجور العمل والطعام

خمتلفة .وتأتي أيضا أهمية الدراسة من سعيها لتغطية العجز

والعناية الصحية ،وفرص الوصول للموارد الالزمة ،والضمان

احلاصل يف الدراسات الدميوغرافية ،خباصة العربية ،واليت مل

واألمن االجتماعي ،وإمكانية الوصول إىل مصادر صنع القرار

يسبق هلا أن عاينت مثل هذه الظواهر يف البحث والتحليل املعمق.

والنفوذ (منظمة الصحة العاملية)2012 ،؛ وعادة ما تعد اإلناث أكثر
ً
تعرضا للفقر والعنف بأنواعه واإلهمال ،خصوصا يف البلدان األقل

وبصورة عامة فإن هذه الدراسة تسعى لتقديم مدخالت مهمة
لفهم ظاهرة العمر املتوقع أن تعيشه اإلناث ،ومعاينتها تبعا لتباين
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اخلصائص االجتماعية واالقتصادية والدميوغرافية للمجتمعات

سائداً يف تلك اجملتمعات ،وملا ميثله األطفال من منافع اقتصادية،

املختلفة.

كذلك العتبارات اجتماعية وثقافية تتعلق بطبيعة القيم
والتقاليد السائدة واملتوارثة واحملبذة إلجناب األطفال لعوائدهم

أهداف الدراسة

االجتماعية وبسبب مجلة من املعتقدات اليت كانت منتشرة آنذاك

تهدف هذه الدراسة إىل:

(ويكس.)1997،

 -1رصد متوسط العمر املتوقع لإلناث منذ الوالدة ،ومعاينة

وقد أدت الثورة الزراعية ،وما جنم عنها من استقرار وزيادة وفرة

مستوياتها العاملية السائدة.

الغذاء ،وخفض معدالت الوفاة ،وحيازة األرض وملكيتها وبروز

 -2تعرف أهم احملددات الدميوغرافية للعمر املتوقعة لإلناث منذ

حياة االستقرار ،وما اقرتن بها من تراكم معريف هائل؛ إىل حتسني

الوالدة ،ورصد تبايناتها يف اجملتمعات اإلنسانية ،وال سيما بعد عزل

ظروف السكان ومعيشتهم وزيادة معدالت منوهم .وقد أدت هذه

وضبط تأثري هذه احملددات يف عمر املرأة املأمول.

التطورات يف حياة البشرية وما صاحبها من توافر للغذاء ،وتطور

وقد حصرت هذه احملددات( ) يف:

سبل حفظه وختزينه ،إىل حتسني قدرة املرأة البيولوجية على

 -نسبة الزيادة السكانية السنوية.

اخلصب واإلجناب ،وسهلت التحوالت الطارئة على أمناط اإلنتاج

 -معدالت وفيات األطفال الرضع.

إمكانية فطام األطفال وقطع عملية الرضاعة يف مراحل مبكرة،

 -معدل الوفاة اخلام.

بسبب توافر األغذية الطرية للطفل ،مما منح املرأة مزيدا من

 -معدل كثافة السكان يف املرت املربع الواحد.

الفرص لتكرار عمليات احلمل واإلجناب ومبدد قصرية ومتتالية

 -عدد سكان الدولة.

(.)Jean & Jean, 2004

 -املدة اليت يتضاعف فيها عدد السكان لعام .2050

وقد تقاطعت هذه الرؤى مع رؤى كثري من الدميوغرافيني

 -معدل اخلصوبة الكلية.

األوائل حول مسألة ارتفاع معدالت البقاء على قيد احلياة للسكان،

 -نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة.

وشدة ارتباطها بتوافر الغذاء ،وحتسن الشروط الصحية للسكان،

 -مستوى دخل الفرد السنوي.

واخنفاض معدالت الوفيات بينهم ،وارتفاع درجة تقدم اجملتمع

 -نسبة فتوة اجملتمع (عدد السكان األقل من  15سنة).

وتطوره .وتؤكد األدبيات الدميوغرافية بهذا السياق أنه يف عام

 -نسبة التحضر (نسبة سكان احلضر يف اجملتمع).

 1900حدثت معظم الوفيات ألشخاص أعمارهم دون  65سنة،
وحبلول التسعينات كان ثلث الوفيات ألشخاص يف سن  65فأكثر،

تساؤالت الدراسة

وهذا يعين ارتفاع فرص بقاء الفرد على قيد احلياة (،)Luy, 2013

تتمحور تساؤالت الدراسة حول تساؤلني رئيسن هما-:

ويبدو أن وصول اإلنسان يف هذه املرحلة الزمنية من عمر البشرية

 -1ما طول العمر املتوقع لإلناث منذ الوالدة ،وما مستوياته السائدة

إىل سن اخلامسة والستني ارتبط بشكل واضح بتحسن مستويات

يف اجملتمعات اإلنسانية؟

التغذية ،وحتسن املستوى الصحي (منظمة الصحة العاملية.)2012 ،

 -2ما أهم احملددات الدميوغرافية الفاعلة ،واليت تقف وراء تباين

وبشكل عام فإن أغلب اجملتمعات اإلنسانية تتجه حنو الشيخوخة،

العمر املتوقع لإلناث منذ الوالدة يف اجملتمعات اإلنسانية؟

حيث يؤدي اخنفاض معدالت الوفيات اخلاص بالعمر ،إضافة

وقد ُ
صرت هذه احملددات يف :معدالت وفيات األطفال الرضع،
حِ

لتحسن قدرة السكان على مقاومة املرض ،واخنفاض مستويات
ً
خصوبتهم الكلية ،دوراً
فاعال يف ارتفاع العمر املتوقع لديهم.

وعدد سكان الدولة ،ومدة تضاعف عدد السكان ،ومعدل اخلصوبة

ويبدو أن هذه التغريات الدميوغرافية واالجتماعية واالقتصادية،

الكلية ،ونسبة وسائل تنظيم األسرة ،ومستوى دخل الفرد السنوي،

قد أسهمت يف زيادة نسبة شرحية كبار السن يف اجملتمع (ويكس،

ونسبة فتوة اجملتمع (عدد السكان األقل من  15سنة) ،ونسبة

 ،)1997وأسهمت كذلك يف حتسني قدرة السكان على البقاء خباصة

التحضر (نسبة سكان احلضر يف اجملتمع).

لدى الفئات العمرية الكبرية (.)Bruce, et. al., 2003
وتشري األدبيات البيولوجية ذات العالقة أن النساء يعشن عموماً

أدبيات الدراسة وإطارها النظري

أكثر من الرجال بعشر سنوات يف املعدل؛ غري أن هذه امليزة ليست

يرجع السبب يف بطء منو السكان قبل سنة  1750من تاريخ البشرية،

قاعدة يف مجيع أحناء العامل نتيجة لتداخل العديد من العوامل

إىل ارتفاع معدالت الوفيات حسب العمر ،وال سيما وفيات األطفال
ً
تبعا ألطروحات نظرية االنتقال الدميغرايف-الرضع وصغار السن

االجتماعية االقتصادية والثقافية والصحية املختلف ة (�Secrea
 ،).tariat, 1988 UNفاخنفاض مكانة املرأة االجتماعية ،وسيطرة

مييلون إىل إجناب أكرب عدد من األطفال؛
اليت تؤكد أن الناس كانوا .

الرجال على النساء وال سيما يف الدول النامية من شأنه أن يقود

بسبب عالئق ورواسب سيكولوجية املنشأ؛ مردها بالغالب ملشاعر

إىل مزيد من التباين يف العمر املتوقع لإلناث مقارنة بالذكور.

اخلوف والقلق من فقدان املزيد من األطفال والرغبة يف تعويض

وتذهب بعض األدبيات البيولوجية بهذا اخلصوص إىل وجود نوع

املفقود منهم ،ولضمان بقاء أكرب قدر منهم على قيد احلياة،

ّ
يتبدى على شكل مناعة
من التفوق البيولوجي للنساء ،والذي

والعتبارات اقتصادية تتعلق بطبيعة منط اإلنتاج الذي كان

بيولوجية موروثة سببها “هرمون األسرتوجني” ،أو بسبب مجلة

ومعدل الوفاة اخلام ،ومعدل كثافة السكان يف املرت املربع الواحد،
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كرادشة واحملروقية واملديلوية

من اهلرمونات األنثوية ( .)Bruce,et. al, 2003وقد استنتج املؤمتر

ورفع مستوى إنتاج إنزيم (توليمراز) املكلف برتميم أطرافها،

اخلاص “بالنوع وطول العمر” ،والذي رعاه املعهد الوطين لكبار

كونه يقلل من عمليات اهلدم النامجة عن الشيخوخة (Bruce, et.

السن عام  1987أن املستويات العالية من أمراض القلب اليت كانت

.)al, 2003, Luy, 2013

تظهر بني الذكور الكبار بالعمر كانت مصحوبة بسلوكيات خطرة،

ويبدو يف ضوء ما تقدم أنه مثلما كان للتطورات االجتماعية

وعدت من أهم األسباب املسؤولة عن معظم الفجوات العمرية بني

واالقتصادية والثقافية انعكاسات إجيابية على املستويات الصحية

النوعني ( ،)Ezzt, 2012واستنتج أيضا أن النساء ميتلكن قدرة

للسكان ،فإنه كان للتطورات يف العلوم الطبية اليت يشهدها العامل

طبيعية على مقاومة األمراض البكتريية والفريوسية أكثر من

يف اجملتمعات الغربية أثر بالغ األهمية يف خفض معدالت الوفاة،

الرجال.

خباصة بني األطفال دون مخس سنوات ،وساعدت هذه التطورات
على خفض معدالت الوالدة يف هذه اجملتمعات وزيادة درجة

وتؤكد األدبيات الطبية بهذا اخلصوص أن الذكور يتعرضون أكثر

حتضرها ورفاه أفرادهاّ ،
مما أدى إىل خفض معدالت الزيادة

من اإلناث لألمراض الطفيلية ،وااللتهابات البكتريية ،وحوادث

السكانية السنوية لديها بصورة ملحوظة .وجتدر املالحظة بهذا

االنتحار والعنف بأشكاله املختلفة ،وأمراض القلب (.)Ezzati, 2012
وأن آلية عمل “بيولوجية الرجل” تتضمن قصوراً بدرجة كفاءة

السياق أن استرياد التكنولوجيا الطبية اجلاهزة ،وما صاحبه من
حتسن يف الشروط الصحية لدى سكان اجملتمعات النامية ،وخفض

جهاز املناعة لديه ،وهذا القصور يعود إىل أن عملية تطوير

معدالت الوفيات اخلام لديهم ،وحتسني أوضاع املرأة االجتماعية

العضالت لديه حتتاج إىل كميات كبرية من هرمون التستريون

واالقتصادية والثقافية ،وزيادة فرص مساهمتها يف سوق العمل،

الذكري ،والذي عادة ما يكون تأثريه سلبيا وحمبطا جلهازه املناعي؛

وزيادة ميلها للرفاه االجتماعي ،أدى ذلك إىل ارتفاع معدالت بقائها،

وبصورة مغايرة عن آلية عمل هرمون األسرتوجني األنثوي،
ً
ً
الذي يؤدي دوراً
وفاعال يف إطالة عمر األنثى (Ketaz, et
إجيابيا

رغم حمافظة هذه اجملتمعات على هياكلها االجتماعية وعلى ما
يسودها من قيم وعادات وموروثات ثقافية متحيزة لصاحل الرجل،

 .)al., 2005ويبدو أن آلية عمل هذا اهلرمون األنثوي الذي مير

وحماصرة املرأة ضمن نطاق أدوارها التقليدية القائمة على احلمل

عرب ما يفرزه من ( ،)LDL – HDLوهو يسهم يف تنظيم نشاط
ْ
وتنشيطه ضد عملية التأكسد ،وعرب تقلص تأثري
أنزميات الكبد

واإلجناب ،وبشرطها األنثوي املعزز للخصوبة العالية (Secretariat,
.).1988 UN

بعض الكيميائيات اليت تزيد ضخ األوكسجني داخل الشرايني،
وهي عملية مفيدة جداً لألوعية الدموية لألنثى حبيث تقلل

الدراسات السابقة

من احتماالت تدهور جهازها العصيب ،وتقلل أيضا من إصابتها

كشفت دراسة ستيفينس وآخرين ( )Stevens, et al., 2013واليت

بأمراض القلب ،والزهامير (.)Bruce, et. al., 2003

سعى من خالهلا ملعاينة اجتاهات الوفيات العاملية وأمناطها لدى

وتشري الدراسات املعنية بهذا اخلصوص إىل أن طبيعة العمليات

النساء املسنات ،أنه من املتوقع أن تتسبب األمراض غري السارية،

البيولوجية داخل جسد األنثى تسهم يف فقدانها لكثري من الدماء

وخباصة األمراض القلبية كأمراض السرطان وتصلب الشرايني

دوريا ،ما يؤدي إىل تقليص نسبة احلديد يف األجهزة املسؤولة عن

والسكري يف ازدياد نسبة وفيات النساء يف البلدان منخفضة

فسيولوجية جسمها وبنائه مع العمر ،األمر الذي يضعف من فرص

ومتوسطة الدخل ،وقد يؤثر اخنفاض مستويات وفيات األطفال

إصابتها مبرض انسداد الشرايني ،وينشط جتديد خاليا اجلسم،

ووفيات األمهات يف رفع مدة بقاء اإلناث على قيد احلياة .وخلصت

وجيعلهم أقل عرضة للسمنة ،ويقوي من قدرة أجسامهم على

الدراسة إىل ضرورة تعديل النظم الصحية يف هذه البلدان وفقا

مقاومة املرض .وحتد اهلرمونات األنثوية من إنتاج الكولسرتول

ألسس علمية ،عن طريق االستفادة من جتارب الدول املتقدمة

املسؤول عن تراكم املواد الدهنية على األوعية الدموية ،وهذه

واملرتفعة الدخل ،واليت جنحت يف خفض معدالت الوفيات النامجة

املواد تعد املسؤول املباشر عن األزمات القلبية ،واملشاكل اليت قد

عن األمراض السارية ،ويف رفع طول العمر املمكن أن يعيشه أفراد

تصيب األوعية الدماغية ،وأمراض القلب والشرايني ،اليت بدورها

هذه اجملتمعات.

تعد من األسباب الرئيسة للوفاة عند الذكور (.)Ahmed, 2011

كذلك توصلت دراسة لوي ( )Luy, 2013حول تأثري التدخني

والظاهر يف األدبيات البيولوجية أن هرمون األسرتوجني األنثوي

والعوامل غري البيولوجية األخرى يف الفوارق يف العمر املتوقع

حيفز عملية ترميم أغشية الشرايني ،ويزيد من حترر بعض

حسب النوع االجتماعي إىل أهمية متغري التدخني يف خفض العمر

األكاسيد ،اليت تعمل على زيادة األوعية الدموية ،وختفض نسبة

املتوقع للذكور واإلناث ،خباصة يف دول أوروبا الغربية ،وبينت

اإلصابة بتخثر الدم ،وأن هرمون “األسرتوجني” يستحث إنتاج

أيضا الدراسة أن التأثري السليب للتدخني يف مدة البقاء يزداد لدى

جزيئات مضادة لألكسدة (وهي عناصر كيميائية هلا عالقة وطيدة

الذكور مقارنة باإلناث .كذلك أوجدت الدراسة أن تأثري العوامل

بالشيخوخة ،اليت ميكن أن تصيب خاليا اجلسم -كونها تعمل على

غري البيولوجية يف العمر املتوقع لكال اجلنسني تزداد بني سكان

حتطيم جدارانها -حيث تعمل الكروموسومات األنثوية على إعادة

أوروبا الشرقية بشكل يفوق أثر التدخني.

بناء هذه اخلاليا) .وهذه النتائج تؤكد أن هرمون األسرتوجني هو

وكشفت دراسة ملنظمة الصحة العاملية (منظمة الصحة العاملية،

سر تعمري املرأة ،وهو معزز أساسي للحفاظ على الكروموسومات

 )2012عن بعض احلقائق اليت توضح األسباب الكامنة وراء قدرة
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معدالت تعمري اإلناث والعوامل املؤثرة فيها...

املرأة على البقاء أكثر من الرجل ،واليت عزتها لعوامل ذات منشأ

احلمل والوالدة واليت تزيد من خطر الوفاة ،أو ألسباب تتعلق

اجتماعي وثقايف وبيولوجي ،كحفاظها على منط حياة صحي

بتزايد تدخني السجائر خباصة لدى الذكور ،واليت من شأنها أن

وعادات تغذية جيدة ،باإلضافة إىل ممارسة الرياضة بشكل

جتعل ميزة البقاء لإلناث قوية .وخلصت الباحثة بهذا اخلصوص

مستمر .وتوصلت الدراسة بهذا السياق إىل أن ارتفاع معدل الوفاة

أن زيادة اخنراط الذكور يف األعمال اخلطرة من شأنه أن يضعف من

لدى الذكور يعود بالدرجة األوىل مليلهم للتعرض للمخاطرة

قدرتهم على البقاء والتعمري.

وللمغامرة .باإلضافة أن الرجال يعيشون منط حياة ينطوي

هذا وقد أبرزت نتائج دراسة أباضة (أباضة )1988 ،أهمية متغريات

على كثري من عوامل اخلطورة والضرر لصحتهم؛ فهم يتعرضون

مثل النوع االجتماعي ،وعوامل أخرى مثل طبيعة املهنة وتأثري

للحوادث وللعنف واجلرمية بأشكاهلا املختلفة وبصورة أكثر من

الظروف االقتصادية يف العمر االفرتاضي الذي من املمكن أن

النساء ،وهم أكثر عرضه لألمراض اخلطرية مثل السرطان واإليدز

تعيشه املرأة .وأوضحت أهمية الرتكيب العرقي واختالف الساللة

واألخطار املتعلقة بالعمل واملهنة.

وما حتمله هذه االختالفات من تباين يف العناصر الوراثية اليت

وبينت دراسة جاكيدوو وآخرين ( )Gakidou, et .al, 2010اليت

تؤثر بشكل كبري يف قدرة املرأة على البقاء والتعمري .وكشفت
ً
أيضا أهمية االختالفات االجتماعية ودورها الفاعل يف
الدراسة

لدى كل من البيض والسود يف الواليات املتحدة األمريكية ،أن
النساء البيض أطول عمراً من النساء السود ،وتوصلت الدراسة إىل

حتديد معدالت الوفاة .وبينت وجود عالقة وثيقة بني الظروف
االجتماعية اليت متر بها املرأة ومعدالت بقائها على قيد احلياة.

أن الفوارق يف طول مدة بقاء اإلناث البيض مقارنة باإلناث السود

ويف ضوء ماتقدم فإن أهم ما مييز دراستنا هذه عن الدراسات

يف تلك البالد مردها الرتفاع مستويات تعليم اإلناث البيض،

السابقة تركيزها على معاينة وحتليل تباينات متوسط مدة بقاء

وبسبب طبيعة أنشطتهن يف املراحل املتقدمة من حياتهن وطبيعة

النساء على قيد احلياة يف خمتلف مناطق العامل ،وذلك باستخدام

سلوكياتهم.

طرق إحصائية دقيقة ومتنوعة ،تراوحت بني البسيطة والثنائية

ّ
أما دراسة لربستون ( )Bruston, 2004حول اجتاهات الوفيات

واملتقدمة ،وباستنادها إىل البيانات العاملية للسكان املعروفة،

العاملية وأمناطها لدى النساء املسنات ،فقد قامت ببحث البيانات

وتتميز أيضا هذه الدراسة بشموليتها يف تغطية كافة دول العامل،

اخلاصة بنحو  43دولة معظمها من الدول النامية ،وحللت أسباب

ويف معاينة كثري من اجلوانب الظاهرة قيد الدراسة ،سواء تلك

وأمناط الوفيات يف هذه الدول ،حيث تبني وجود تأثري حاسم

اجلوانب الدميوغرافية أو االجتماعية أو االقتصادية.

عاينت أثر مستويات التعليم ،ونشاط اإلنسان يف األعمار املتقدمة

للعوامل االجتماعية والثقافية والبيئية يف مستويات الوفاة
السكانية؛ وأكدت الدراسة أن للعوامل االقتصادية أيضا دورا عميقا

منهجية الدراسة

يف حتديد مستويات طول العمر لدى النساء ،وأوضحت أنه يف عام

تستند هذه الدراسة بصورة أساسية إىل املنهج الوصفي التحليلي

( )1975وصل متوسط الفارق العمري يف العمر املتوقع بني اجلنسني

الذي يقوم بقياس طول مدة احلياة اليت من املمكن أن يعيشها

إىل أربع سنوات لصاحل اإلناث ،وقد ارتفع هدا الفارق العمري ليصل

اإلنسان أي “العمر املتوقع عند الوالدة” أو املأمول ،والذي عادة ما

إىل قمته يف عام  2002ليبلغ مخس سنوات لصاحل النساء على

يتم اشتقاقها من جداول حياة وهمية خاصة يف العمر املتوقع

مستوى العامل أمجع.

عند الوالدة ،والذي يعرب عنه مبتوسط العمر عند الوفاة لشرحية

أما بالنسبة لدراسة ليمري ( )Lemaire, 2002اليت قام الباحث

افرتاضية من األفراد الذين ولدوا يف مدة زمنية معينة ،ويتعرضون

فيها جبمع معلومات تتعلق باألسباب املمكنة لربوز فروقات يف

الحتماالت الوفاة اليت يتعرض هلا جيل من األفراد يف مجيع األعمار

مدة البقاء بني النساء والرجال يف  169دولة ،فقد أبرزت وجود
ً
ً
فاعال يف تقرير هذه الفروقات ،منها عوامل تتعلق
عامال
()45

خالل تلك املدة .ويالحظ هنا أن العمر املتوقع مبين كما أسلفنا
على “سكان افرتاضيني” ،لعدم إمكانية معرفة عدد السنوات اليت

بالقيم واملوروثات االجتماعية ،ومنها ما يتعلق بالعوامل الدينية،

ميكن أن يعيشها هؤالء السكان يف الواقع ،وعليه فإن الواقع النظري

واخلدمات الصحية ،ومنها عوامل ذات صيغ اجتماعية صرفة مثل

الذي يقدمه مقياس “العمر املتوقع” يعطي مؤشرات مهمة حول
ً
تبعا لتباين اجملموعات السكانية،
أعمار اإلناث املأمولة أو املتوقعة،

عمق أثر هذه املتغريات يف خفض مستويات الوفاة بني سكان هذه

وتبعا ملؤشرات اجتماعية واقتصادية ودميوغرافية خمتلفة .وقد

اجملتمعات.

مت االعتماد على البيانات الدورية اليت تتيحها هيئة األمم املتحدة

وقد أظهرت دراسة كابلني (- )Kalben, 2002يف سعيها لدعم

لعام  2014لكافة دول العامل ،واملقدمة من مكتب مرجع السكان

فرضيتها (باستخدام مسح شامل) حول دور العوامل السلوكية

( )Population Reference Bureauلدراسة وحتليل جوانب
وأبعاد هذه الظاهرة .وقد أُعيد إدخال هذه البيانات يف برنامج

مستوى تعليم السكان ومستوى حتضرهم ،وأوضحت أيضا الدراسة

والبيولوجية يف حتديد معامل العمر االفرتاضي لإلناث -مدى إميان
الباحثة بالفرضية البيولوجية اليت مفادها أن طول العمر املتوقع

( )Spssاخلاص بالعلوم االجتماعية ،وعوجلت ُ
وح ِّللت ،وقد بلغ

للمرأة حتدده بالغالب عوامل بيولوجية املنشأ ،حيث توصلت إىل أن

عدد الدول اليت أدخلت يف التحليل ( )242دولة ،وتضمنت مؤشرات

االختالفات البيولوجية بني اإلناث ميكن أن تظهر من خالل مجلة

اجتماعية واقتصادية ودميوغرافية مهمة لبعض خصائص سكان

من األمناط السلوكية كاملمارسات السيئة والسلبية أثناء مرحلة

هذه الدول ،واليت شكلت أرضية خصبة للبحث والدراسة.
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مصطلحات ومفاهيم الدراسة

األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة

تضمنت األدبيات الدميوغرافية والبيولوجية مسميات عديدة

ً
سعيا لتحليل بيانات الدراسة بشكل مناسب ودقيق ،مت اللجوء إىل
عدة أساليب إحصائيةُ ،و ّزعت على ثالثة مستويات من التحليل:

العمر ،وأمد احلياة ،وتوقع احلياة منذ الوالدة ،والعمر املأمول،

املستوى األول :النماذج اإلحصائية الوصفية البسيطة ملتغريات

وغريها من املسميات األخرى؛ إال أن مفهوم توقع العمر منذ عمر
الوالدة ( )life expectancyيعد املفهوم األكثر انتشاراً لإلشارة

الدراسة ،وتتمثل هذه النماذج البسيطة يف توزيعات النسبة

وخمتلفة للداللة على العمر املمكن أن يعيشه اإلنسان مثل :طول

التكرارية ( )Percentageواملتوسطات.

إىل العمر املمكن أن يعيشه اإلنسان .وفيما يلي حماولة لتوضيح
مضامني مثل هذه املفاهيم النظرية بدقة وعناية:

املستوى الثاني :النماذج اإلحصائية الوصفية الثنائية ،ممثلة

 العمر املأمول عند امليالد :يعرف بأنه متوسط عدد السنواتاملتوقع أن يعيشها اإلنسان منذ الوالدة مع األخذ بعني االعتبار

بنموذج حتليل مقارنة املتوسطات ()Comparative Means؛
ً
سعيا لكشف اآلثار اليت ميكن أن ترتكها املتغريات الدميوغرافية
وذلك

تعرضه ملعدالت الوفاة بصورة متفاوتة (منظمة الصحة العاملية،

واالجتماعية -االقتصادية على توقع احلياة لإلناث ،وتعمريهن.

.)2012
 -طول العمر :يشري إىل عدد السنوات اليت ميكن أن يعيشها اإلنسان،

املستوى الثالث :يركز على دراسة وحتليل احملددات االجتماعية

مع األخذ بعني االعتبار صعوبة التحقق من هذا املؤشر ،بسبب

واالقتصادية جمتمعة على “العمر املتوقع أن تعيشه املرأة” ،وذلك

عدم دقة إحصاءات امليالد وعدم اكتماهلا.

باستخدام منوذج حتليل االحندار املتعدد للمتغريات (Multiple

 -توقع العمر :متوسط عدد السنوات اليت يعيشها جمموعة من

ً
حصريا ،وذلك لقدرته على ضبط تأثري
)Linear Regression

السكان.

كافة املتغريات املستقلة مع املتغري التابع ،ولقدرته أيضا على إدخال

 -معدل اخلصوبة الكلية :عدد األطفال املمكن أن تنجبه املرأة خالل

جمموعة كبرية من املتغريات يف منوذج معادلة التحليل ،وإبراز

حياتها اإلجنابية املمتدة بني (.)49-15
 الزيادة الطبيعية السنوية السكانية :ويعد هذا املؤشر نتاجاًً
صافيا حلاصل طرح معدالت املواليد من معدالت الوفيات اخلام

أهميتها التفسريية الصافية يف املتغري التابع .ويعد هذا النموذج

املتغريات الكمية املتصلة .وسيتم فحص الداللة اإلحصائي ة (�Sig

السنوية ،وهو النسبة املئوية اليت يزداد بها السكان بشكل طبيعي.

 )nificanceلكل متغري مستقل مع املتغري التابع عند مستوى

 -معدل الكثافة السكانية :مؤشر لعدد السكان يف الكليو مرت املربع

داللة إحصائية  ،% .5حيث استخدم هلذه الغاية برنامج ()SPSS

الواحد ،ويستخدم كمؤشر للداللة على االكتظاظ أو االزدحام

اإلحصائي إلجراء عمليات التحليل ملعاجلة بيانات الدراسة.

التحليلي أكثر مالئمة لطبيعة املتغري التابع الذي هو من نوع

السكاني (الذي عادة ما يقاس بنسبة عدد السكان يف الكيلو مرت
املربع الواحد).

نتائج الدراسة املتعلقة بأثر املتغريات املستقلة يف العمر

 -معدالت الوفيات اخلام للسكان :وهو معدل يقيس عدد الوفيات

املتوقع لإلناث

لكل ألف من السكان يف منتصف السنة ،وهو معدل غري مميز من

يهدف هذا اجلزء من الدراسة إىل استعراض النتائج لثالثة

ناحية العمر والنوع االجتماعي.

مستويات من التحليل –كما أسلفنا -منطلقا من املستوى األول

 -معدل وفيات األطفال الرضع :وهو مؤشر لقياس عدد وفيات

الذي يتضمن نتائج التحليالت الوصفية واملتمثلة يف التوزيعات

األطفال أقل من سنة جلملة األطفال املواليد خالل سنة معينة

التكرارية والنسبية ،وصوال إىل املستوى الثاني من التحليل،

مضروبة بألف.

والذي يتضمن نتائج التحليالت الثنائية متمثلة يف منوذج حتليل

 -نسبة الفتوة يف اجملتمع :أي عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم أقل

املتوسطات ( .)Comparative Meanومت االعتماد يف املرحلة

عن  15سنة.

األخرية على مناذج إحصائية متقدمة تتمثل يف منوذج االحندار

 -متوسط الفوارق العمرية املتوقع أن يعيشها الفرد حسب نوعه

املتعدد اخلطوات ( ،)Stepwise Regressionوتهدف معاينة أثر

االجتماعي :وهو ناتج طرح متوسط العمر أو املتوقع أن يعيشه

جمموعة املتغريات املستقلة -بعد ضبط تأثريها يف املتغري التابع يف

الذكور من العمر املتوقع أن تعيشه اإلناث يف اجملتمعات البشرية.

الدراسة -إىل كشف صايف أثر هذه املتغريات يف املتغري التابع .وفيما

 -تنظيم األسرة :قيام الزوجني وبالرتاضي بينهما وبال إكراه،

يأتي عرض لنتائج الدراسة مرتبة حسب درجة تركيب وتعقيد

باستخدام وسيلة مشروعة ومأمونة لتأجيل احلمل أو تعجيله مبا

منوذج التحليل املستخدم.

يناسب ظروف املرأة :الصحية واالجتماعية واالقتصادية ،وذلك يف
نطاق املسؤولية حنو أوالدهم وأنفسهم.

ً
أوال :نتائج منوذج التوزيعات التكرارية والنسبية ملتغريات

 -معدل وسائل تنظيم األسرة يف اجملتمع :مؤشر نسبية استخدام

الدراسة:

تقنيات حتديد النسل لغرض التخطيط ملدة إجناب األطفال

يقوم هذا اجلزء من الدراسة على رصد ومعاينة التوزيعات

وتنظيمها يف األسرة.

النسبية والتكرارية للمتغري التابع حمور الدراسة ،إضافة لكافة
املتغريات املستقلة اليت أدخلت يف الدراسة ،واليت يتوقع أن يكون هلا
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معدالت تعمري اإلناث والعوامل املؤثرة فيها...

تأثري واضح يف املتغري التابع ويف تشكيل مالحمه ومساته ،ويسعى

جدول ( )1التوزيع النسيب لدول العامل حسب عدد السكان
التكرار

النسبة %

1

أقل من  5ماليني

92

38.3

عدد السكان باملليون

2

 9-5ماليني

25

10.5

3

 19-10مليونا

29

12.2

4

 29-20مليونا

14

5.9

5

 49-30مليونا

20

8.4

6

 99-50مليونا

17

7.2

7

 100فما فوق

40

16.9

237

100

اجملموع

تعرف -وبصورة دقيقة-
أيضا من خالل هذا اجلزء من الدراسة إىل ّ
هذه املتغريات املدخلة يف الدراسة وتوصيفها بشكل واضح ،متهيداً
للتعمق أكثر يف اآلثار اليت من املمكن أن ترتكها يف العمر املتوقع
لإلناث يف اجملتمعات املختلفة .وفيما يلي عرض مفصل ألهم هذه
النتائج:
تظهر القراءة التقييمية لنتائج جدول ( )1أن أغلب دول العامل ال
يتجاوز عدد سكانها ( )5ماليني نسمة ،وبنسبة بلغت (،)%38.3
باملقابل وصلت نسبة الدول اليت يرتاوح عدد سكانها بني ()9 – 5

)*Missing (5
جدول ( )2التوزيع النسيب لدول العامل حسب معدالت وفياتها اخلام
معدالت الوفاة اخلام لدول العامل (باأللف من السكان)

النسبة %

التكرار

ماليني نسمة إىل ( .)% 10.5أما بالنسبة للدول ذات الكثافة السكانية
العالية أي فوق ( )100مليون نسمة ،فبلغت نسبتها ( )%16.9من
إمجالي عدد الدول يف العامل ،وهي نتيجة تؤكد وجود تباينات

1

أقل من  5باأللف

47

19.4

2

 9-6باأللف

130

53.7

واضحة يف توزيع السكان حسب الدول يف العامل ،وإن مال تركزهم

3

 14- 10باأللف

57

23.6

يف الدول ذات الوزن السكاني املرتفع (أي فوق  100مليون نسمة).

 15باأللف فما فوق

8

3.3

242

100

كما تربز نتائج جدول ( ،)2والذي كرس ملعاينة التوزيعات النسبية

4
اجملموع

جدول ( )3التوزيع النسيب لدول العامل حسب معدالت تضاعف السكان لعام 2050م
معدالت تضاعف السكان يف 2050

النسبة %

التكرار

ملستويات الوفاة اخلام لسكان العامل ،واليت متتاز بكونها ضرورة
حتمية جلميع السكان ،رغم إمكانية التحكم يف مستوياته ولو
بصورة نسبية ،وبشدة تأثره بالعوامل االجتماعية واالقتصادية

1

أقل من 1

54

26.1

والثقافية السائدة؛ إذ يالحظ تركز هذه املعدالت عند مستويات

2

2-1

150

72.5

 3فما فوق

3

1.4

( 9-6باأللف) ،وبنسبة وصلت إىل  ،%53.7بينما تنخفض هذه النسبة

207

100

3
اجملموع

لتصل إىل ( )%19.4لدى الدول اليت تتمتع مبستويات متدنية من
الوفاة اخلام أي أقل من  5باأللف ،وتنخفض هذه النسب بشكل حاد

)*Missing (35
جدول ( )4التوزيع النسيب لدول العامل حسب معدالت اخلصوبة الكلية للسكان
خصوبة الكلية للسكان يف العامل

النسبة %

التكرار

1

أقل من 2

92

39.7

2

3-2

72

31

3
4

وواضح لدى الدول اليت تتسم مبستويات وفاة عالية ( 15باأللف فما
فوق) ،لتصل إىل ( ،)%3.3األمر الذي يدل على وجود تباينات مهمة
يف التوزيعات النسبية للوفاة بني دول العامل .وإن مالت للرتكز عند
مستويات الوفاة اخلام ( 9- 6باأللف).

5-4

31

13.4

ويتضح من خالل جدول رقم ( )3واملتعلق بعدد مرات تضاعف

 6فما فوق

37

15.9

232

100

عدد السكان بالوصول إىل عام 2050م ،أن نسبة ( )%1.4فقط من دول

اجملموع

العامل ستتضاعف ألكثر من  3مرات حبلول العام املذكور ،وأن أغلب

)*Missing (10
جدول ( )5التوزيع النسيب لدول العامل حسب معدالت زيادتها الطبيعية
معدالت الزيادة الطبيعية لدول العامل

دول العامل ستتضاعف مبعدالت ترتاوح بني ( )2-1مرة وصوال إىل
عام  ،2050وتوصلت الدراسة إىل أن هناك ما نسبته فقط ( )%1.4من

التكرار

النسبة %

1

أقل من %1

96

39.7

2

%1.99-1

73

30.2

النتيجة تؤكد مبجملها وجود فروقات واضحة بني دول العامل فيما

3

 %2فما فوق

73

30.2

يتعلق مبدة تضاعفها خالل السنة املذكورة ،وإن مالت للرتكز عند

242

100

مدة التضاعف اليت ترتاوح بني ( )2-1مرة ،وميكن عزو سرعة

اجملموع

جدول ( )6التوزيع النسيب لدول العامل حسب الكثافة السكانية
الكثافة السكانية لدول العامل (عدد السكان يف الكليو مثر
املربع الواحد)

التكرار

النسبة %

دول العامل ستتضاعف ألكثر من  3مرات حبلول عام  .2050وهذه

مدة التضاعف هذه الرتفاع مستويات اخلصوبة الكلية واخنفاض
مستويات الوفيات ،وقد يعزى أيضا الرتفاع معدالت اهلجرة الوافدة
هلذه الدول.

1

أقل من  19يف الكليو مرت املربع الواحد

41

16.9

2

 39-20يف الكليو مرت املربع الواحد

33

13.6

3

 59-40يف الكليو مرت املربع الواحد

24

9.9

4

 79-60يف الكليو مرت املربع الواحد

24

9.9

5

 99-80يف الكليو مرت املربع الواحد

17

7

6

 119-100يف الكليو مرت املربع الواحد

15

6.2

7

 139-120يف الكليو مرت املربع الواحد

14

5.8

74

30.6

اخلصوبة السكانية بني دول العامل ،وأن هناك عددا من الدول ال

242

100

تزال حتتفظ مبستويات خصوبة مرتفعة .وتشري نتائج الدراسات

 140فما فوق

8
اجملموع

98

ويتبني من خالل القراءة املتأنية لنتائج جدول رقم ( )4أن
أغلب دول العامل لديها معدالت خصوبة كلية منخفضة‘ أي أقل
من طفلني ،وبنسبة تصل إىل ( ،)%39.7وأن هناك ( )%15.9من
دول العامل لديها معدالت خصوبة سكانية مرتفعة جداً تصل إىل
ّ
مهمة يف مستويات
أكثر من  6أطفال للمرأة ،ما يؤكد وجود فوارق

كرادشة واحملروقية واملديلوية

السابقة بهذا اخلصوص إىل تركز مستويات اخلصوبة املرتفعة يف
الدول ذات االقتصاديات الزراعية ،واليت التزال معدالت التنمية
فيها ضمن مستوياتها املنخفضة ،واليت تصنف يف قائمة الدول
األقل تطوراً (كرادشة.)2013 ،

جدول ( )7التوزيع النسيب لدول العامل حسب درجة التحضر
درجة التحضر يف العامل باملائة %

النسبة %

التكرار

1

أقل من % 29

33

13.7

2

%49-30

55

22.8

أما فيما يتعلق مبستويات الزيادة الطبيعية السائدة يف اجملتمعات

3

%69-50

68

28.2

4

%89-70

65

27

 % 90فما فوق

20

8.3

241

100

السكانية خالل عام  ،2014فتظهر نتائج جدول رقم ( ،)5أن أغلب

5

دول العامل ومبا نسبته ( )%39.7لديها يف الوقت احلالي مستويات

اجملموع

زيادة سكانية منخفضة ،بينما يتبني أن ( )%30.2من هذه الدول

)*Missing (1

لديها مستويات زيادة سكانية طبيعية مرتفعة (وتعد مثل
ً
ً
صافيا حلاصل طرح معدالت املواليد من
نتاجا
هذه املؤشرات
معدالت الوفيات اخلام السنوية) .وتؤكد نتائج الدراسات السابقة
بهذا اخلصوص عمق اآلثار اليت ترتكها معدالت الزيادة السكانية
يف عملية التنمية ومستوياتها ،حيث تسهم الزيادة الطبيعية
السكانية يف تآكل عوائد عملية التنمية والتحديث ويف تراجعها يف
كثري من بلدان العامل (منظمة الصحة العاملية.)2012 ،
وتوضح نتائج جدول ( )6واملتعلقة مبقدار الكثافة السكانية (اليت
عادة ما تقاس بنسبة عدد السكان يف الكيلو مرت املربع الواحد)،
أن هناك نسبة عالية من اجملتمعات السكانية تتسم بكونها من
منط اجملتمعات ذات الكثافة السكانية العالية ،حيث تبني النتائج
أن ما نسبته ( )%30,6من هذه اجملتمعات تتسم بكثافتها العالية
جداً (أي اليت يعيش فيها أكثر من  140شخصا يف الكيلو مرت املربع
الواحد) ،باملقابل يتوزع باقي سكان العامل بني مناطق ذات كثافة
سكانية ترتاوح بني ( .)%119- %19وتتبدى أهمية هذا املتغري ملا
ّ
مهمة حول درجة ازدحام السكان يف
ينطوي عليه من مؤشرات

جدول ( )8التوزيع النسيب لدول العامل حسب نسبة فتوة اجملتمع
نسبة الفتوة جملتمعات

 %الفتوة

التكرار

النسبة %

1

أقل من%19

71

29.3

2

%29-20

71

29.3

3

%39-30

49

20.2

4

% 40

51

21.1

242

100

الدول يف العامل

اجملموع

جدول ( )9التوزيع النسيب لدول العامل حسب معدالت وفيات الرضع
التكرار

النسبة %

معدالت وفيات الرضع
1

أقل من 5

50

21.7

2

9-6

23

10

3

14-10

22

9.6

4

29-15

52

22.6

5

 30فما فوق

83

36.1

230

100

اجملموع

)*Missing (12

بقعة جغرافية حمددة ،وما يصاحبه من زيادة اكتظاظهم ،ومن

الصحة العاملية.)2012 ،

رفع حدة التنافس بينهم على املوارد اليت عادة ما تكون حمدودة،

وتظهر نتائج جدول ( )8واملتعلقة بنسبة الفتوة يف اجملتمعات

وما يستتبعها من زيادة ملعدالت اجلرمية واالحنرافات السلوكية،

اإلنسانية (أي عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم أقل من  15سنة)،

وزيادة انتشار األمراض املعدية (منظمة الصحة العاملية.)2010 ،
أما فيما يتعلق بدرجة التحضر السائدة يف اجملتمعات اإلنسانية

ّ
أن هناك نسبة واضحة من اجملتمعات السكانية تبلغ نسبة فتوتها
( %40فأكثر) ،وبنسبة ( .)%21.1وتعد هذه النسب عالية جداً،

-أي عدد السكان الذين يقطنون املناطق احلضرية يف دول العامل

وهي مؤشر الرتفاع معدالت اإلعالة يف اجملتمع وارتفاع نسب غري
ً
اقتصاديا فيه ،وتعين من منظور دميوغرايف تزايد أعباء
النشطني

من منط اجملتمعات احلضرية ،أي اليت ترتفع فيها نسبة التحضر

األسرة واجملتمع ،واخنفاض معدالت االدخار ،وزيادة مستويات

عن  ،%50حيث تشري نتائج اجلدول املتقدم ّ
أن هناك ما نسبته

اإلنفاق على خدمات الصحية واالجتماعية ،وتزايد األعباء امللقاة

( )%28.2من دول العامل ترتاوح نسب حتضرها بني (ّ .)%69-50
وأن

على عاتق فئة السكان النشطني اقتصاديا (منظمة الصحة العاملية،

هناك ما نسبته ( )%27من هذه الدول تبلغ نسب حتضرها بني

.)2010

( ،)%89-70بينما هناك ( )%8.3فقط من دول العامل بلغت نسب

وتوضح نتائج جدول ( )9املتعلقة مبستويات وفيات األطفال يف

حتضرها أكثر من ( ،)% 90ما يؤكد أن أغلب سكان العامل هم من

اجملتمعات املختلفة ،أن هناك نسبة مرتفعة من دول العامل ما

قاطين املناطق احلضرية .وميكن تفسري ذلك العتبارات اجتماعية

زالت تعاني إىل اآلن من ارتفاع مستويات وفيات األطفال الرضع

واقتصادية ،وكنتاج لعمليات التنمية والتحديث والتطور اليت

(أقل من سنة) ،حيث تشري النتائج إىل أن هناك ما نسبته (%36.1

أصابت معظم دول العامل ،ولرغبة الناس يف السكن مبثل هذه

باأللف) من سكان دول العامل يعانون من ارتفاع هذه األمناط

املختلفة -فتبني نتائج جدول رقم ( )7أن أغلب جمتمعات العامل تعد

املناطق؛ لالستفادة مما تتيحه من تسهيالت وخدمات اجتماعية

من الوفيات ومبعدالت تتجاوز ( 30باأللف)ّ ،
وأن هناك ما نسبته
( %22.6باأللف) من دول العامل لديهم معدالت وفيات لألطفال

واقتصادية وثقافية وصحية خمتلفة .وتدلل الدراسات احلديثة أن
ً
أيضا على عواقب
زيادة اإلقامة يف املناطق احلضرية واملدن تنطوي

الرضع عالية ،تراوحت بني ( 29-15باأللف) .باملقابل تربز النتائج

اجتماعية وثقافية وصحية كثرية ،مثل زيادة معدالت الفقر

وجود ما نسبته ( %21.7باأللف) من دول العامل تتمتع مبستويات

واجلرمية وأمراض القلب واالحنرافات السلوكية والعدوان (منظمة

منخفضة من هذه األمناط من الوفيات تصل إىل أقل من ( 5باأللف).

99

معدالت تعمري اإلناث والعوامل املؤثرة فيها...

جدول ( )10التوزيع النسيب لدول العامل حسب معدالت استخدام سكانها
لوسائل تنظيم األسرة
نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة يف دول العامل

التكرار

النسبة %

1

أقل من %19

37

18

2

%39 -20

47

22.8

3

%59 -40

64

31.1

4

 %60فما فوق

58

28.2

206

100

اجملموع

)*Missing (36
جدول ( )12التوزيع النسيب لدول العامل حسب معدالت الفروق العمرية
ً
تبعا للنوع االجتماعي.
معدالت الفروق العمرية حسب النوع االجتماعي

التكرار

النسبة %

1

أقل من  2سنة

35

14.6

2

 5-3سنوات

121

50.4

3

 7-6سنوات

60

25

4

 8سنوات فما فوق

24

10

240

100

اجملموع

)*Missing (2

وبصورة عامة تعد مؤشرات وفيات األطفال الرضع من املؤشرات
ّ
ّ
مهمة حول
املهمة؛ ملا حتمله من مضامني
الصحية والتنموية
درجة التقدم االجتماعي واالقتصادي والطيب واملعريف اليت تسود
يف اجملتمع .وبهذا اخلصوص تؤكد دراسة (منظمة الصحة العاملية،
 )2012استمرار شيوع مستويات عالية من وفيات األطفال الرضع يف
كثري من دول العامل.
وتوضح نتائج جدول رقم ( )10واملتعلقة بالتوزيع النسيب ملستويات
استخدام وسائل تنظيم األسرة السائدة يف اجملتمعات اإلنسانية،
تركز هذه النسب بني ( )%59- %40وبنسبة ( )%31.1يف اجملتمعات
اإلنسانية ،وتشري أيضا إىل ارتفاع نسبة وسائل تنظيم األسرة لتصل
إىل ( %60فما فوق) لدى ( )%28.2من هذه اجملتمعات .وهي نتائج
تؤكد مبجملها وجود تباين واضح يف نسب استخدام وسائل تنظيم
األسرة لدى اجملتمعات اإلنسانية ،وميله العام لالرتفاع .وتؤكد
الدراسات املعنية بهذا السياق اقرتان استخدام وسائل تنظيم
األسرة بتحسني صحة األم والطفل (اليونسف ،)2012 ،وإطالة مدة
املباعدة بني احلمل واآلخر ،وتوفري مقومات حياة صحية آمنة
لألم والطفل ،وخبفض معدالت وفيات األمهات واألطفال .ويعد
استخدام وسائل تنظيم األسرة بهذا اخلصوص العنصر املسؤول
عن تنظيم اخلصوبة السكانية ،وإجناح برامج تنظيم األسرة يف
أغلب دول العامل .ويعد العنصر املباشر يف التأثري يف مسـألة تنظيم
سلوك السكان اإلجنابي يف أغلب دول العامل (منظمة الصحة العاملية،
.)2010
وتوضح نتائج جدول رقم ( )11املتعلق بنتائج التوزيعات النسبية
لدول العامل حسب مستويات الدخل السنوي للفرد فيها ،وجود
ارتفاع واضح يف نسب الدول اليت يتمتع أفرادها مبستويات دخول
مرتفعة؛ إذ ّ
إن هناك ما نسبته ( )%23.9من دول العامل يزيد فيها
معدل الدخل السنوي للفرد عن  24000ألف دوالر .وبينت أيضا

100

جدول ( )11التوزيع النسيب لدول العامل حسب مستوى الدخل السنوي
للفرد (بالدوالر).
التكرار

النسبة %

الدخل السنوي للفرد يف دول العامل بالدوالر
1

أقل من  1999دوالر

27

12.4

2

 4999 -2000دوالر

35

16.1

3

 8999 -5000دوالر

31

14.2

4

 13999 -9000دوالر

35

16.1

5

 18900 -14000دوالر

20

9.2

6

 23999 -19000دوالر

18

8.3

7

 24000دوالر فما فوق

52

23.9

218

100

اجملموع

)*Missing (24
جدول ( )13نتائج حتليل املتوسطات املقارنة ( )Comparative Meanملتغري
ً
تبعا لتباين عدد السكان لدول العامل.
العمر املتوقع لإلناث منذ الوالدة،
متوسط العمر

اسم املتغري

عدد السكان

تكرار عددالدول

عدد السكان لدول العامل

أقل من 5

29

74.3

9-5

25

75.3

19-10

29

67.9

29-20

14

67.1

49-30

20

74.4

99-50

17

72.9

100فما فوق

40

72.8

اجملموع

235

72.9

املتوقع لإلناث

النتائج وجود ( )%12.4من أفراد دول العامل لديهم معدالت دخل
فردي أقل من ( )1999دوالر ،وهي نتيجة تدلل مبجملها على وجود
تباينات ملحوظة يف مستويات توزيع الدخول السنوية الفردية
للسكان بني دول العامل .وبهذا السياق تؤكد نتائج الدراسات
السابقة وجود اقرتان واضح بني ارتفاع معدالت الدخل السنوي
ألفراد اجملتمعات اإلنسانية وسهولة وصوهلم إىل اخلدمات الصحية،
وزيادة طلبهم على مثل هذه الوسائل ،وزيادة مستويات رفاههم
االجتماعي ،وحتسن ظروف حياتهم بشكل عام (كرادشة،)2013 ،
ويؤكد (بريك وآخرونّ )2009 ،
أن ارتفاع مستوى دخل الفرد
السنوي للسكان شأنه أن يسمح للسكان باحلصول على عناية
صحية وظروف معيشية مناسبة ،وهو يسهم يف توفري مستويات
سكن صحي ومستوى وعي يف قضايا الصحة العامة بشكل أفضل.
ويتضح من خالل القراءة املتأنية لنتائج جدول ( )12واملتعلقة
بالتوزيعات النسبية لدول العامل حسب متوسط الفوارق العمرية
املأمولة أو املتوقع أن يعيشها الفرد حسب نوعه االجتماعي ،أن
أغلب هذه الفوارق العمرية ترتكز عند سنتني فأقل ،ولصاحل املرأة،
وبنسبة ( .)%14.6باملقابل بينت النتائج ّ
أن هناك ( )%10من دول
العامل ترتفع فيها الفوارق العمرية املتوقعة أو املأمولة ولصاحل
املرأة إىل ( )8سنوات فأكثر.
وللتعمق أكثر يف حثيثيات هذه الظاهرة وأثرها يف تشكيل مالمح
عمر املرأة املتوقع ،فقد مت إفراد اجلزء التالي من الدراسة ملعاينة،
ّ
وتقصي اآلثار اليت من املمكن أن ترتكها هذه املتغريات يف معامل

كرادشة واحملروقية واملديلوية

هذه الظاهرة ،خباصة أن العالقة الناشئة بني العمر املتوقع منذ
الوالدة حسب النوع االجتماعي من جهة ،واملتغريات االجتماعية
واالقتصادية والدميوغرافية املختلفة من جهة أخرى من العالقات
املركبة ،واليت متتاز بشدة تعقيدها ،تتطلب االستعانة بعدة مناذج

جدول ( )14نتائج حتليل املتوسطات املقارنة ( )Comparative Meanملتغري
العمر املتوقع لإلناث منذ الوالدة تبعا لتباين مدة تضاعف عدد السكان
لعام .2050
املتغري

اسم

إحصائية لتفكيكها وفهم مضامينها.

ً
ثانيا :نتائج حتليل منوذج املتوسطات املقارن ة (�Compara
 )tive Meanملتغريات الدراسة مع أعمار اإلناث املتوقعة

مدة تضاعف
عدد السكان يف
2050

املأمولة
يسعى هذا اجلزء من الدراسة إىل حماولة تقصي أثر املتغريات
ّ
توقع عمر
االجتماعية واالقتصادية والدميوغرافية املختلفة يف
اإلناث منذ الوالدة يف اجملتمعات اإلنسانية ،مع األخذ بعني االعتبار
بقاء أثر باقي املتغريات املستقلة األخرى وعدم ضبط آثارها ،وفيما

مدة تضاعف عدد السكان

تكرار

متوسط العمر

وصوال إىل عام 2050

عدد الدول

املتوقع لإلناث

اقل من 1

53

78.9

2-1

149

74.1

 3فما فوق

3

58

اجملموع

205

75.1

جدول ( )15نتائج حتليل املتوسطات املقارنة ( )Comparative Meanملتغري
العمر املتوقع لإلناث منذ الوالدة تبعا لتباين معدالت اخلصوبة الكلية
لدول العامل.
عدد السكان

اسم املتغري

يلي عرض مفصل لنتائج هذا التحليل:
اقل من 2

90

معدالت اخلصوبة الكلية

3-2

72

74.5

لدول العامل

5-4

31

63.9

 6فما فوق

37

64.4

اجملموع

230

73.8

وتربز نتائج جدول رقم ( )13واملتعلقة بأثر املتغريات االجتماعية
واالقتصادية والدميوغرافية املختلفة يف توقع أعمار اإلناث منذ
الوالدة يف اجملتمعات اإلنسانية ،عدم وجود تباينات واضحة لتوقع
أعمار اإلناث منذ الوالدة ،تبعا الختالف عدد السكان يف تلك الدول،
وإن أظهرت بعض الدول اليت تتسم بصغر حجم سكانها (أي أقل
من  5ماليني أو اليت تراوحت أعداد سكانها بني  9-5ماليني نسمة)
مستويات مرتفعة لتوقع أعمار اإلناث املأمولة ،واليت تراوحت بني
( 74.3و  )75.3سنة تقريبا ،وعلى الرتتيب مقارنة بالدول األكثر
وزنا سكانيا.
ً
ّ
أما فيما يتعلق بأثر مدة تضاعف السكان وصوال إىل عام ،2050

عدد الدول

املتوقع لإلناث
80.5

*البيانات غري املكتملة هي بيانات غري متوافرة لبعض الدول قيد
الدراسة.

تكرار

متوسط العمر

جدول ( )16نتائج حتليل املتوسطات املقارنة ( )Comparative Meanملتغري
العمر املتوقع لإلناث منذ الوالدة تبعا لتباين نسبة الزيادة الطبيعية
للسكان.
اسم املتغري

نسبة الزيادة
الطبيعية للسكان

وأثره يف مسألة تعمري اإلناث ،فيالحظ من خالل جدول رقم ()14
اقرتان ارتفاع مدة تعمريهن باخنفاض مدة التضاعف السكاني،

نسبة الزيادة

تكرار

متوسط العمر

الطبيعية للسكان

عدد الدول

املتوقع لإلناث

أقل من 1

94

79.5

1.99-1

73

74.4

 2فما فوق

73

63.2

اجملموع

240

72.9

حيث بلغت هذه األعمار يف حالة اخنفضت مدة التضاعف ألقل

السابقة بهذا اخلصوص أن خفض خصوبة املرأة عادة ما يقرتن

من مرة واحدة ( )78.9سنة للمرأة ،فيما تناقصت هذه املدة لتصل

بارتفاع مستويات تعليمها ،وزيادة هوامش حريتها ،وزيادة وعيها

إىل  58سنة فقط ،يف حال ارتفاع عدد مرات تضاعف السكان لعام

ومعرفتها الصحية ،وزيادة قدرتها ورغباتها بالبحث عن مصادر

 .2025وهي نتيجة تؤكد أهمية أثر عدد مرات تضاعف السكان

الرعاية الصحية ،وارتفاع مستويات الرفاه االجتماعي لديها ،وقلة

لعام  2050يف اخنفاض تعمري اإلناث .وميكن فهم هذه النتيجة يف

املنافسة على وقتها ،األمر الذي من شأنه أن يرفع احتماالت بقائها

ضوء اقرتان زيادة مدة التضاعف السكاني بزيادة معدالت الزيادة

على قيد احلياة ،ويزيد فرص تعمهريها (�Ahmed,et.al 2011, Le

السكانية وارتفاع مستويات اخلصوبة ،كذلك يف ضوء اخنفاض نسب

 ،)maire, 2002بينما ينخفض متوسط عمر املرأة املأمول بشكل

استخدام وسائل تنظيم األسرة ،وزيادة نسبة فتوة اجملتمع ،وما

واضح لدى اجملتمعات اليت تتسم بارتفاع مستويات خصوبتها

يقرتن بذلك من زيادة الضغط على اخلدمات واملرافق األساسية

(انظر جدول رقم .) 15

والصحية ،واخنفاض مستويات التنمية يف هذه اجملتمعات ،وما

هذا وتتضح معامل الصورة أكثر عند معاينة أثر مستويات الزيادة

تتضمنه هذه العوامل من آثار سلبية يف قدرة اإلناث على التعمري

السكانية السنوية الطبيعية يف توقع عمر املرأة منذ الوالدة ،حيث

وتوضح كذلك القراءة املتأنية ألثر معدالت اخلصوبة الكلية للمرأة

ّ
مهم وعكسي بني هذين املعدلني ،أي
توضح النتائج وجود اقرتان
ّ
كلما زاد معدل الزيادة الطبيعية للسكان قل طول العمر املتوقع

يف توقع عمرها املأمول يف اجملتمعات اإلنسانية ،اقرتان اخنفاض

للمرأة يف هذه اجملتمعات .إذ تبني نتائج جدول رقم ( )16أن

مستويات خصوبتها بارتفاع متوسطات عمرها املتوقع أو املأمول،

اخنفاض معدل الزيادة السكانية يف اجملتمعات اإلنسانية (أي أقل

حيث بلغ أعلى معدل توقع عمر لإلناث ( 80.5سنة) يف اجملتمعات

من  %1سنويا) يصاحبها عادة ارتفاع واضح يف طول العمر املتوقع

اليت تتميز باخنفاض مستويات خصوبتها .وتؤكد الدراسات

لإلناث ليصل إىل ( )79.5سنة ،بينما يصاحب ارتفاع معدل الزيادة

(.)Rajaratnam.j et.al 2010
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السكانية (ما فوق  )%2اخنفاض واضح يف عمر املرأة املأمول ليصل

الوصول إىل اخلدمات الصحية الالزمة واملناسبة ( ،)Jean, 2004ما

ّ
مهم بني ارتفاع معدالت
إىل ( )63.2سنة .ما يؤكد وجود ارتباط

يؤثر إجيابا يف قدرتها على التعمري ،على عكس اإلناث الالتي يقطن

الزيادة السكانية لدول العامل واخنفاض العمر املتوقع لدى إناثها.

املناطق األقل حتضرا يف العامل.

وميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء ما يصاحب ارتفاع نسب

وتبني النتائج جدول رقم ( )19أهمية أثر متغري نسبة صغار العمر

الزيادة السكانية السنوية من تبعات على املرأة -كونها حمور عملية

أقل من  15من إمجالي عدد السكان يف عمر املرأة املأمول ،حيث تبني

اإلجناب -تتعلق بزيادة عدد الوالدات ،وقصر فرتات املباعدة بني

النتائج وجود ارتباط واضح بني زيادة نسبة فتوة اجملتمع (أي

احلمل واآلخر ،وزيادة حدة املنافسة على صحتها ووقتها ،وسيادة

زيادة نسبة صغار العمر أقل من  15سنة فيه) وعمر املرأة املأمول،

قيم وعادات معززة لزواجها املبكر ،وتكريسها إلجنازها البيولوجي

فقد وصل هذا املؤشر إىل  60.4سنة يف اجملتمعات األكثر فتوة ،أي

ووظائفها التقليدية القائمة على إجناب األطفال وتربيتهم والعناية

اليت جتاوز نسبة صغار العمر فيها  ،%40بينما بلغ  81.4سنة يف

بشؤون املنزل (أباضة ،)1988 ،إضافة لرتدي األوضاع االجتماعية

اجملتمعات اليت تتميز باخنفاض نسب صغار العمر فيها إلمجالي

واالقتصادية والصحية ،وتضييق الفرص أمامها ،على كافة الصعد،

عدد السكان.

مع تردي أوضاعها الصحية (منظمة الصحة العاملية .)2012 ،وقد

وتؤكد الدراسات السابقة بهذا الصدد ارتباط ارتفاع نسب فتوة

يسهم ذلك يف فقدان املرأة ميزة التفوق البيولوجي ،ويضعف كفاءة

اجملتمع بارتفاع مستويات اإلعالة فيه ،وبتزايد أعباء األسرة

أجهزتها الفسيولوجية ،وخيفض قدرتها على مقاومة املرض ،ومن

واجملتمع واخنفاض معدالت االدخار فيه ،وزيادة معدالت اإلنفاق

ثم يقلل فرصها يف البقاء والتعمري (.)Hogan, et.al. 2010

على اخلدمات االجتماعية واإلنسانية ،وتعثر عمليات التنمية،

تذهب نتائج اجلدول رقم ( ،)17إىل تأكيد عدم وجود عالقة

وتزايد األعباء الواقعة على كاهل الشباب النشيطني اقتصاديا

واضحة بني الكثافة السكانية (أي عدد السكان الذين يقطنون يف

فيه ( ،)Khang et.al, 2010ومن شأن ارتفاع مثل هذه املؤشرات

الكيلو مرت املربع الواحد) وطول عمر املرأة املتوقع أن تعيشه ،وإن

أن تزيد مستويات الضغط على اخلدمات واملرافق احليوية يف هذه

اجتهت املؤشرات اليت يقدمها اجلدول املتقدم إىل تأكيد وجود نوع

اجملتمعات ،وأن تزيد معدالت ّ
األم ّية ،وتضعف قدرة اجملتمعات على

من االرتباط النسيب بني زيادة الكثافة السكانية لدى اجملتمعات

توفري اخلدمات األساسية (كالتعليم والصحة ...إخل)؛ األمر الذي من

وارتفاع طول العمر املتوقع للمرأة ،إذ تبني النتائج ّ
أن عمر املرأة

شأنه أن يضعف من فرص اإلناث يف البقاء والتعمري (Maria et.al,

املتوقع يصل يف الدول األكثر كثافة سكانية ( 119 -100للكيلو مرت

.)2007

املربع /و 140للكيلو مرت فما فوق) إىل  78,8سنة و 75.8سنة على

كذلك تربز نتائج جدول رقم ( ، )20متتع الدول ذات مستويات

الرتتيب.

الوفاة اخلام املنخفضة ،مبستويات عالية من العمر املتوقع لإلناث،

أما فيما يتعلق بأثر درجة التحضر السائدة يف مناطق العامل

حيث بلغ هذا املؤشر  77.9سنة يف حال اخنفضت مستويات الوفاة

املختلفة يف حتديد مالمح عمر املرأة املتوقع واملفرتض أن تعيشه،

اخلام (ألقل من  %5باأللف) ،بينما يالحظ اخنفاض مؤشر العمر

فتظهر نتائج جدول رقم ( )18وجود عالقة طردية واضحة

املتوقع لإلناث ليصل إىل ( 52.8سنة) لدى اجملتمعات اليت تتسم

بني هذين املؤشرين ،ما يعين أنه كلما زادت درجة التحضر زاد

بارتفاع مستويات الوفاة اخلام فيها (اي فوق  ،)%15وهذا يؤكد

متوسط العمر املتوقع أن تعيشه املرأة .حيث وصل هذا املتوسط

أهمية أثر مستويات الوفاة اخلام يف تقرير مالمح العمر املتوقع

يف اجملتمعات األكثر حتضرا (أي تلك اليت جتاوزت نسبة حتضرها

أن تعيشه اإلناث.

 )%90إىل  81.6سنة ،و 79.2سنة للدول اليت بلغ نسب حتضرها (-%70

وميكن فهم هذه النتيجة يف ضوء ما يتضمنه متغري (معدل الوفاة

)%89؛ بينما اخنفض هذا املؤشر يف اجملتمعات األقل حتضرا (أي اليت

اخلام للسكان) من مؤشرات تتعلق باحلالة الصحية للسكان ،ومدى

تقل فيها درجة التحضر عن  ،%29أو تلك اليت ترتاوح فيها نسب

توافر اخلدمات األساسية واخلدمات الطبية فيه ،ودرجة تطورها،

التحضر بني  )%49 -%30إىل  65.2سنة و 66.4سنة ،وعلى الرتتيب.

وطبيعة الظروف االجتماعية والثقافية اليت تتخللها (اليونسف،

وهذه النتيجة تؤكد اقرتان ارتفاع درجة التحضر يف اجملتمعات

 .)2012وتشري دراسة (األمم املتحدة )2002 ،بهذا السياق إىل أن حركة

اإلنسانية بارتفاع العمر املتوقع لسكانها اإلناث .وتعزو الدراسات

التحديث والتطور اليت أصابت اجملتمعات املتقدمة خباصة يف جمال

السابقة هذه النتيجة إىل طبيعة البيئة احلضرية وما تتضمنه

مقاومة األمراض املعدية ،إضافة للتحسينات الطبية اهلائلة اليت

من أرصدة اجتماعية ثقافية ،واليت قد يكون هلا مردود إجيابي

طرأت يف جمال الصحة اإلجنابية ،قد عززت حتسني ظروف اإلناث،

يف رفع قدرة اإلناث على البقاء والتعمري ( .)Raftery, 2013وميكن

وأسهمت التكنولوجيا الطبية والتقنية الطبية احلديثة يف حتقيق

فهم هذه النتيجة يف ضوء ما يصاحب ارتفاع درجة التحضر من

معدالت منخفضة من الوفيات اخلامّ ،
مما أدى إىل زيادة معدالت

رفع ملستويات معيشة اإلناث ،ويف حتسن ظروف حياتهن ،وتوافر

بقاء اإلناث على قيد احلياة ،وارتفاع احتماالت تعمريهن يف هذه

اخلدمات الصحية واالجتماعية املناسبة هلن ،إضافة إىل طبيعة

اجملتمعات (.)Luy, 2013

الرصيد الثقايف احلضري وما يتخلله من زيادة منسوب الوعي

وتربز نتائج اجلدول رقم ( )21متتع البلدان ذات املستويات املنخفضة

واملعرفة ،واليت ميكن أن تكتسبها اإلناث بهذه املناطق ،واليت

من وفيات األطفال الرضع (أي أقل من  )%5بارتفاع متوسطات

ميكن أن تعزز هوامش حريتهن وخرباتهن ،وتعزيز قدرتهن على

أعمار اإلناث املأمولة أو املتوقع أن تعيشها لتصل إىل ( )82.9سنة،
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جدول ( )17نتائج حتليل املتوسطات املقارنة ( )Comparative Meanللعمر
ً
تبعا لتباين الكثافة السكانية يف الكيلو مرت املربع
املتوقع لإلناث منذ الوالدة
الواحد
اسم املتغري

الكثافة السكانية

تكرار

متوسط العمر

عدد الدول

املتوقع لإلناث

أقل من 19

41

70.7

39 -20

33

71

59 -40

24

جدول ( )18نتائج حتليل املتوسطات املقارنة ( )Comparative Meanملتغري
العمر املتوقع لإلناث منذ الوالدة تبعا لتباين درجة التحضر.
درجة التحضر

اسم املتغري

تكرار عدد الدول

أقل من 29

درجة التحضر

متوسط العمر
املتوقع لإلناث
65.2

33

49 -30

55

66.4

69 -50

68

73.7

89 -70

65

79.2

68.7

 90فما فوق

18

81.6

الكثافة السكانية يف

79 -60

24

70.8

اجملموع

239

72.9

الكيلو مرت املربع الواحد

99 -80

17

72.5

119-100

15

78.7

139-120

14

75.3

 140فما فوق

72

75.8

اجملموع

240

72.9

بينما تنخفض هذه األعمار إىل ( )61.9سنة لدى اجملتمعات اليت
تتسم بارتفاع معدالت وفيات األطفال الرضع فيها (أي جتاوزت

جدول ( )19نتائج حتليل املتوسطات املقارنة ( )Comparative Meanملتغري
العمر املتوقع لإلناث منذ الوالدة تبعا لتباين نسبة الفتوه للسكان <15
اسم املتغري

نسبة فتوة السكان

نسبة الفتوة للسكان
أقل من  15سنة

عن  %30باأللف) .وهي نتيجة تؤكد عمق أثر ارتفاع مستويات
وفيات األطفال الرضع يف اجملتمعات اإلنسانية يف خفض طول عمر
املرأة املأمول ،وقد عزت دراسة ( )Rajaratnam, et a.,l 2010مثل
هذه النتائج ألسباب تتعلق برتدي الظروف املعيشية والصحية
للسكان يف تلك الدول ،وفسرته بسبب عدم قدرة هذه اجملتمعات

السيطرة على بعض أنواع األمراض املعدية منها خاصة ،مما يقلل

ّ
مهما بني ارتفاع مستويات وفيات األطفال الرضع،
هناك ارتباطا
وزيادة مشاكل األمومة ،وزيادة املضاعفات النامجة عن حاالت
احلمل والوالدة وتعقيداتها.

29 -20

71

76.4

39 -30

49

69.2

 40فما فوق

51

60.4

اجملموع

240

72.9

العمر املتوقع لإلناث منذ الوالدة تبعا لتباين معدل وفيات السكان اخلام
اسم املتغري

اسم املتغري

معدل وفيات األطفال
الرضع باأللف

لوسائل تنظيم األسرة فيها (أي أقل من  .)%19وهي نتيجة تؤكد

خلصت إليه دراسة (اليونسف)2012 ،؛ ّ
أن ارتفاع استخدام وسائل
تنظيم األسرة من شأنه أن يباعد بني احلمل واآلخر ،ويزيد من

املتوقع لإلناث

أقل من 5

46

77.9

9 -6

129

74.4

14 -10

57

68.8

 15فما فوق

8

52.8

اجملموع

240

72.9

معدل وفيات األطفال

تكرار

متوسط العمر

الرضع باأللف %

عدد الدول

املتوقع لإلناث

أقل من  5باأللف

بـ ( )60.3سنة يف اجملتمعات اليت تتسم مبعدالت استخدام منخفضة

رفع مستويات بقائهن على قيد احلياة .وتتفق هذه النتيجة مع ما

عدد الدول

متوسط العمر

جدول ( )21نتائج حتليل املتوسطات املقارنة ( )Comparative Meanملتغري
العمر املتوقع لإلناث منذ الوالدة تبعا لتباين معدل وفيات األطفال الرضع

العمر املتوقع واملمكن أن تعيشه املرأة لتصل إىل ( )79.3سنة ،مقارنة

قوة وفاعلية أثر ارتفاع استخدام اإلناث لوسائل تنظيم األسرة يف

تكرار

عدد السكان

معدل الوفيات اخلام للسكان

وسائل تنظيم األسرة يف رفع معدالت العمر املتوقع لإلناث يف دول
لوسائل تنظيم األسرة (أي  %60فما فوق) مستويات عالية من

81.4

جدول ( )20نتائج حتليل املتوسطات املقارنة ( )Comparative Meanملتغري

وتربز نتائج اجلدول رقم ( )22أهمية أثر ارتفاع مستويات استخدام
العامل ،حيث تظهر الدول اليت تتمتع بأعلى معدالت استخدام

املتوقع لإلناث

أقل من 19

من قدرة اإلناث فيها على البقاء والتعمري (Beltran & Canudas,
 ،)2008وبهذا السياق تؤكد نتائج دراسة ( )Chin-Kuo, 2011أن

عدد الدول
69

على توفري اخلدمات الطبية والبيئة الصحية املناسبة لسكانها،
وضعف قدرتها على توفري الغذاء واملسكن املناسب ،وعجزها عن

تكرار

متوسط العمر

82.9

49

 9 -6باأللف

23

79.5

 14 -10باأللف

22

77.3

 29 -15باأللف

52

75.4

 30فما فوق باأللف

83

61.9

اجملموع

229

72.7

جدول ( )22نتائج حتليل املتوسطات املقارنة ( )Comparative Meanملتغري
العمر املتوقع لإلناث منذ الوالدة تبعا لتباين نسبة استخدام وسائل تنظيم
األسرة.
اسم املتغري

حتسني صحة األم ،ويسهم يف توفري فرص أفضل حلياتها ،ويقلل
ّ
وميكنها من العناية بنفسها
من احتماالت وقوعها يف دوائر الفقر،

نسب استخدام وسائل تنظيم األسرة

تكرار

متوسط العمر

عدد الدول

املتوقع لإلناث

أقل من 19

37

60.3

39 -20

47

70.0

59 -40

64

73.3

الصحة العاملية .)2012 ،وبهذا الصدد توصلت دراسة (األمم املتحدة

 60فما فوق

58

79.3

ّ
حيسن صحتها
 )2002إىل أن استخدام وسائل تنظيم األسرة للمرأة

اجملموع

206

71.9

بشكل أفضل ،ويسهم يف خفض العبء امللقى على كاهلها (منظمة

نسبة استخدام وسائل
تنظيم األسرة
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النفسية ،ويعزز من فرص بقائها وتعمريها.

أكثر تعقيدا ودقة ،خباصة ّ
أن العالقة بني ظاهرة تعمري اإلناث

وتوضح نتائج اجلدول رقم ( ،)23ارتفاع مستويات العمر املتوقع

وخصائصهن املختلفة ليست من نوع العالقات السببية البسيطة،

للمرأة يف اجملتمعات اليت تتمتع مبستويات دخل سنوي عال (أي

وإمنا هي عالقة مركبة متتاز بتعقيدها وتداخل عوامل خمتلفة

أكثر من  24.000دوالر للفرد سنويا) ،ليصل إىل ( )82سنة ،بينما

ومتعددة يف بروزها ،مما يتطلب ضرورة االستعانة بنماذج

ينخفض هذا املؤشر بشكل حاد وواضح يف اجملتمعات اليت تتسم

إحصائية متقدمة ملعاينة هذه العالقات وتفكيكها وعزل صايف

باخنفاض مستويات دخل الفرد السنوي فيها (أي أقل من 1999

آثارها على املتغري التابع.

دوالرا سنويا) ،وليصل إىل ( )59.5سنة ،وهذه النتيجة تؤكد عمق
انعكاسات الدخل السنوي لألفراد ،وفاعلية أثره يف تشكيل مالمح

ً
ثالثا :حتليل منوذج االحندار اخلطي املتعدد اخلطوات ألثر متغريات

طول العمر املفرتض أن تعيشه املرأة يف اجملتمعات اإلنسانية .وميكن

الدراسة املستقلة يف عمر املرأة املتوقع

عزو هذه النتيجة -حسب نتائج دراسة (الرمضانLemaire, ،1993 ،

ُي َ
هدف من وراء استخدام منوذج حتليل االحندار املتدرج اخلطوات

 -)،2002ملا يتضمنه هذا املتغري من اعتبارات ذات عالقة بزيادة

إدخال أكرب قدر من املتغريات املستقلة ،وقياس أثرها يف املتغري

قدرة اإلناث على الوصول إىل مستويات متقدمة من اخلدمات

التابع واملتمثل يف (عمر املرأة املتوقع أو املأمول أن تعيشه منذ

الطبية يف اجملتمع وحتسن مستويات تغذيتهن وارتفاع وعيهن

الوالدة) بعد ضبط تأثري كافة املتغريات املستقلة يف املتغري التابع،

الصحي .إذ يعزز ارتفاع دخل الفرد السنوي -حسب نتائج دراسة

ويعد منوذج حتليل االحندار املتدرج اخلطوات من أكثر النماذج

(بريك وداود -)2009 ،قدرة املرأة على الوصول إىل اخلدمات الصحية

اإلحصائية مناسبة لطبيعة الظاهرة قيد الدراسة( ،اليت تأخذ

الالزمة وإتاحتها ،وقدرتها على االستفادة منها .وقد يرافق ارتفاع

شكل متغري كمي متصل) ،ولقدرته على إبراز األهمية النسبية

مستويات دخول األفراد السنوية ،تغريات كبرية يف أذواق املرأة

ألثر كل متغري مستقل يف املتغري التابع ،ويتميز أيضا هذا النموذج

وتطلعاتها ورغباتها الذاتية؛ لالستفادة مما تقدمه عملية التنمية

التحليلي برتتيب املتغريات حسب أهميتها يف تفسري املتغري التابع،

من خدمات وتسهيالت ،ما يعزز من فرصها يف التعمري والبقاء على

وحذف املتغريات غري املفسرة ،أو هامشية التأثري عند مستوى داللة

قيد احلياة (.)Bettran, et al., 2008
ُ
فرد اجلزء الثالث واألخري من الدراسة ملعاينة األهمية
وقد أ ِ
النسبية لكل من املتغريات املستقلة اليت سبق معاينتها يف العمر

( )%5فأقل ،وفيما يلي عرض مفصل ألهم هذه النتائج.
معادلة التحليل ،واليت أدت دورا بارزا يف حتديد مالمح عمر املرأة

املتوقع لإلناث ،وحماولة الوصول إىل حيثيات أثرها يف املتغري

املتوقع أو املأمول منذ الوالدة يف اجملتمعات اإلنسانية ،حيث تبني

التابع بعد ضبط وعزل صايف آثارها ،باالستعانة بنماذج إحصائية

النتائج أن هناك مخسة متغريات فقط من أصل  12متغري كان هلا

يظهر جدول رقم ( )24خالصة املتغريات املستقلة اليت أدخلت يف

ّ
مهم يف املتغري التابع ،وقد فسرت جمتمعة ما
أثر معنوي وإحصائي
جدول ( )23نتائج حتليل املتوسطات املقارنة ( )Comparative Meanملتغري
العمر املتوقع لإلناث منذ الوالدة تبعا لتباين معدل دخل الفرد السنوي

اسم املتغري

معدل الدخل السنوي
للفرد بالدوالر

الدراسة.

املتوقع لإلناث

27

59.5

إذ تبني نتائج اجلدول املتغري أن متغري معدل وفيات األطفال الرضع

4999 -2000

35

64.2

8999 -5000

31

70.7

قد فسر معظم التباين املشاهد يف متغري عمر املرأة املتوقع منذ

أقل من 1999

معدل دخل الفرد السنوي

تكرار

وتعد هذه النسبة التفسريية عالية ومرتفعة جدا ،ما يؤكد أهمية
هذه املتغريات اليت مت اختيارها يف تقرير مالمح املتغري التابع قيد

متوسط العمر

عدد الدول

نسبته ( )%91,3من تباين عمر املرأة املتوقع أو املأمول أن تعيشه،

الوالدة ،وبنسبة تفسري بلغت ( )% .84.4وبأثر عكسي ،مع األخذ

13999 -9000

35

74.5

18900 -14000

20

75.2

بعني االعتبار أنه قد مت ضبط وعزل صايف أثر باقي املتغريات

23999 -19000

18

77.2

 24000فما فوق

52

82.0

املستقلة ،األمر الذي يعين أن أي اخنفاض يطرأ على معدالت وفيات

اجملموع

218

72.5

األطفال يف دول العامل يصاحبه ارتفاع صريح وواضح يف العمر

جدول ( :)24نتائج منوذج حتليل االحندار املتدرج اخلطوات ( )Stepwise Regressionألثر جمموعة املتغريات املستقلة يف طول العمر املتوقع لإلناث
اسم ااملتغري

التغري يف R

قيمة  Rالرتاكمية

Adjusted R Square

Std.Error of the Estimate

قيمة B

قيمة اختبار F

Sig. F Change

معدل وفيات األطفال الرضع

0.844

0.844

0.843

3.896

0.162-

1051.646

0.000

نسبة فتوة السكان <15

0.019

0.862

0.861

3.664

0.621-

26.513

0.000

وفيات السكان اخلام

0.041

0.904

0.902

3.070

0.889-

83.286

0.000

معدل اخلصوبة الكلية للسكان

0.006

0.910

0.908

2.984

2.157

12.280

0.001

نسبة استخدام وسائل تنظيم األسرة

0.006

0.916

0.913

2.890

0.049

13.629

0.000

R^2=0.91.1
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كرادشة واحملروقية واملديلوية

املتوقع أن تعيشه املرأة يف تلك اجملتمعات.

وتعقيداتها ( ،)Stevens, 2013ومن شأن معدالت اخلصوبة العالية

هذا وقد احتل املرتبة الثانية من حيث قدرته على تفسري التباين

أن تزيد من حدة التفاوت االجتماعي ،وترفع مستويات التوتر

املشاهد يف عمر املرأة املتوقع مؤشر نسبة فتوة اجملتمع ،حيث فسر

واجلرمية والعلل االجتماعية املختلفة ،واالحنرافات السلوكية،

هذا املتغري وحده ( )% .019من تباين املتغري التابع وبأثر عكسي،

ّ
مما يؤثر سلبا يف قدرة اإلناث على البقاء (منظمة الصحة العاملية،

مما يدلل على أن أي ارتفاع مشاهد يف نسبة فتوة اجملتمع يقابله

.)2012

اخنفاض واضح وملموس يف طول عمر املرأة املتوقع ،وهي نتيجة

وقد جاء يف املرتبة األخرية من حيث قدرته التفسريية لتباين

تؤكد أهمية تأثري نسبة فتوة اجملتمع يف حتديد طول العمر الذي

متغري عمر املرأة املتوقع أو املأمول ،متغري نسبة استخدام وسائل

من املمكن أن تعيشه املرأة .وتتفق هذه النتيجة مع ما خلصت إليه

تنظيم األسرة يف اجملتمع ،حيث فسر هذا املتغري وحده ما مقداره

نتائج دراسة ( )Karens, 2000, Kataz, et al., 2005خبصوص اقرتان

( ).006من تباين املتغري التابع وبصورة طرديةّ ،
مما يعين أنه كلما

ارتفاع فتوة اجملتمع بزيادة معدالت اإلعالة وتزايد األعباء امللقاة

زادت نسبة استخدام اجملتمع لوسائل تنظيم األسرة ارتفع عمر

على كاهل السكان النشطني اقتصاديا ،وتزايد حدة املسؤوليات

املرأة املتوقع .وتعد هذه النتيجة منسجمة بشكل واضح مع نتائج

امللقاة على عاتق املرأة داخل نطاق اجملتمع ،وتدني رفاهيتها،

ّ
مهم بني ارتفاع نسب
الدراسات السابقة اليت أكدت وجود ارتباط

وتضييق فرصها باحلصول على العناية الصحية الالئقة ،مما قد

استخدام أفراد اجملتمع لوسائل تنظيم األسرة وارتفاع طول العمر

يضعف احتماالت تعمريها.

اخلاص باملرأة ،وقد ُعزيت هذه النتيجة العتبارات تتعلق مبا

واحتل متغري معدل الوفاة اخلام للسكان املرتبة الثالثة من حيث

يصاحب استخدام وسائل تنظيم األسرة من حتسن يف صحة األم،

األهمية النسبية يف تفسري تباين املتغري التابع ،ومبقدار تفسري

وجتنيبها تكرار عمليات احلمل وبفرتات متقاربة ،ما جيعلها أقل

بلغ ( )% .041وبشكل عكسي ،أي أنه كلما ارتفع معدل الوفاة اخلام
يف اجملتمع ّ
قل عمر املرأة املتوقع أو املأمول .وتعد هذه النتيجة

توترا (اليونسف ،)2012 ،وكذلك يوفر هلا مزيدا من الوقت للعناية
بنفسها ،ومينحها فرصا للبحث عن وسائل للرعاية الطبية املناسبة

منسجمة مع ما خلصت إليه نتائج دراسة (،)Steven ,et al., 2013

(ّ ،)Stevens, et al., 2013
وإن ارتفاع استخدام املرأة لوسائل تنظيم

اليت أكدت عمق أهمية متغري معدل الوفاة اخلام يف حتديد فرص

األسرة من شأنه أن يقلل من نسبة وفيات األمهات الناجم عن تكرار

ّ
مهمة حول ضعف مستوى
تعمري املرأة ،ملا يتضمنه من مؤشرات

احلمل والوالدة والنفاس والتعقيدات أثناء عملية احلمل والوالدة

التطور االجتماعي واالقتصادي للمجتمع الذي تعيش يف كنفه،

(ّ ،)Rajarahnam, 2010
مما يؤدي إىل ارتفاع احتماالت بقائهن على

وتردي املستوى الصحي للسكان بشكل عام ولكبار العمر بشكل

قيد احلياة.

خاص ( ،)Ageingوتفاقم مشاكلهم ذات الصيغ االقتصادية

أما فيما يتعلق بباقي املتغريات املستقلة األخرى اليت أدخلت يف

واالجتماعية والصحية ( ،)Namkee, 1989إذ ميكن أن متس هذه

معادلة حتليل االحندار املتدرج اخلطوات مثل (نسبة الزيادة

املؤشرات وبشكل مباشر حياة املرأة يف اجملتمع ،وتفقدها ميزة

الطبيعية السنوية ،ومدة التضاعف خالل  ،2050والكثافة السكانية،

البقاء وطول العمر ،وميكن أيضا أن تضعف قدرتها على مقاومة

ودرجة التحضر ،ومعدل دخل الفرد السنوي ،وعدد سكان الدولة)،

املرض ،وتقلل من كفاءة أجهزتها البيولوجية (.)Bruce, et al., 2003

فقد برزت كمتغريات هامشية وضعيفة األثر يف املتغري التابع ،بعد

وجاء يف املرتبة الرابعة من حيث القدرة على تفسري تباين عمر

ضبط تأثريها يف باقي متغريات الدراسة املستقلة ،وعليه فقد
ً
ُ
تلقائيا.
حذفت

املرأة املأمول أو املتوقع متغري معدل اخلصوبة الكلية للمرأة ،حيث
فسر هذا املتغري ( )% .041من حجم التباين الظاهر وبشكل عكسي،
أي أنه كلما زاد مستوى خصوبة املرأة ،اخنفض عمرها املتوقع أو

اخلالصة

املمكن أن تعيشه ،وهي نتيجة تتفق إىل حد بعيد مع نتائج دراسة

تقوم هذه الدراسة على حماولة الكشف عن مستويات العمر

( )Lemaire, 2002اليت أكدت اقرتان ارتفاع عدد الوالدات لدى املرأة

املتوقع أن تعيشه اإلناث منذ الوالدة ،ودراسة اختالفاتها حسب

الواحدة ،بزيادة أعبائها النفسية والصحية ،وزيادة املنافسة على

تنوع اجملتمعات ،ومعاينة أهم حمدداتها االجتماعية والثقافية

وقتها ،األمر الذي حيد من قدرتها على البحث عن اخلدمات الصحية

واالقتصادية والدميوغرافية ،وقد متثلت هذه احملددات باآلتي:

واالجتماعية املناسبة ،وإن ارتفاع معدل اخلصوبة قد ينعكس

نسبة الزيادة السكانية السنوية ،ومعدالت وفيات األطفال الرضع،

بشكل سليب على اجملتمع برمته ،فيعرقل عجلة التقدم االقتصادي

ومعدل الوفاة اخلام ،ومعدل كثافة السكان يف املرت املربع الواحد،

واالجتماعي فيه ،ويعيق عملية التنمية ،ويزيد من حدة الفقر

وعدد سكان الدولة ،واملدة اليت يتضاعف فيها عدد السكان ،ومعدل

وسوء التغذية واملرض ،ويعمق حدة البطالة ،ويزيد الضغط على

اخلصوبة الكلية ،ونسبة وسائل تنظيم األسرة ،ومستوى دخل

املرافق احليوية يف الدولة ،ويفاقم املشاكل االجتماعية للسكان.

الفرد السنوي ،ونسبة فتوة اجملتمع (عدد السكان أقل من  15سنة)،

كذلك يسهم ارتفاع مستويات اخلصوبة يف تآكل عوائد التنمية،

ونسبة التحضر.

ويفاقم معدالت األمية بني اإلناث؛ بسبب عدم قدرة اجملتمعات

وقد اعتمدت الدراسة بصورة أساسية على البيانات العاملية

على بناء املدارس وإعداد املدرسني ،وقد تزيد فرص تعرض

السنوية املقدمة من قبل هيئة األمم املتحدة لكافة دول العامل.
وقد أُعيد إدخال هذه البيانات يف برنامج ( )SPSSاخلاص بالعلوم

األمهات حلاالت الوفاة النامجة عن عمليات احلمل واإلجناب املتكرر
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معدالت تعمري اإلناث والعوامل املؤثرة فيها...

االجتماعية وأُعيدت معاجلتها وحتليليها ،وبلغ عدد الدول اليت

اليونسف“ .)2012( ،باالختيار وليس بالصدفة :تنظيم األسرة،

أدخلت يف التحليل ( )242دولة ،وقد تضمنت هذه البيانات جمموعة

وحقوق اإلنسان ،والتنمية” حالة سكان العامل.2012 ،

ّ
املهمة حول
من املؤشرات االجتماعية واالقتصادية والدميوغرافية
خصائص سكان هذه الدول ،واليت ساعدت على حتليل وفهم

بريك ،وسام ،وداود شاكر“ ،)2009( ،تأثري املشاركة يف قوة العمل

ظاهرة تباين مستويات تعمري املرأة يف اجملتمعات اإلنسانية ،وكشف

على األوضاع الصحية والنفسية واجلسمية للمرأة العاملة :دراسة

العوامل املؤثرة يف تكوينه.

مقارنة بني النساء العامالت وغري العامالت يف عمان -األردن” .جملة
العلوم االجتماعية .جامعة الكويت ،عدد ،2جملد .37

هذا وقد توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:
ّ -1
إن احتماالت البقاء لدى اإلناث حتكمها جمموعة ظروف

كرادشة ،منري“ ،)2013( ،املدخل إىل الدميوغرافية االجتماعية :علم

اجتماعية واقتصادية ودميوغرافية ،وال تقف فقط عند حدود

السكان” ،عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع ،إربد :األردن.

عوامل بيولوجية املنشأ.
 -2تؤدي املتغريات ذات الصيغ الدميوغرافية ،مثل وفيات األطفال
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