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Abstract
This study provided a comprehensive understanding of the topic of family
planning with a socio-demographic approach, taking into account its
determinants and demographic and social dimensions. This study shows that
family planning aims in its demographic and social dimensions on a philosophy
based on changes, developments and transformations in all social, economic,
cultural, political and demographic areas, making it a key factor in finding
balance between Population requirements, sustainable development, and
adaptation to the conditions imposed by the rapid changes that society is
constantly experiencing at all levels, whether socio-economic, cultural, health
and technological, especially for developing countries.
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التخطيط العائلي :مقاربة سوسيو-دميوغرافية
وهيبة عيساوة  -حماضر أ -جامعة عمار ثليجي -األغواط  -اجلزائر
جنية مامش  -حماضر أ -جامعة دمحم بوضياف -املسيلة -اجلزائر
امللخص
جاءت ىذه الدراسة لتقدم فهما بنظرة شاملة ؼبوضوع التخطيط العائلي دبقاربة سوسيو-ديبوغرافية،
وذلك ابحإلااةة دبحدداتو وأبعاده الديبوغرافية واالجتماعية .تبُت من خالل ىذه الدراسة أن
التخطيط العائلي يهدف يف أبعاده الديبوغرافية واالجتماعية اىل فلسفة يقوم أساسها على التغَتات
والتطورات والتحوالت يف صبيع اجملاالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية والديبوغرافية،
ىذا هبعل منو عامال أساسيا حإلهباد التوازن بُت اؼبتطلبات السكانية والتنمية اؼبستدامة ،والتكيف مع
الظروف اليت تفرضها التغَتات اؼبتسارعة اليت يشهدىا اجملتمع ابستمرار على صبيع األصعدة سواء
االجتماعية -االقتصادية ة ،الثقافية ،الصحية ،التكنولوجية ،خاصة ابلنسبة للدول النامية.
الكلمات املفتاحية :التخطيط العائلي ،تنظيم النسل ،التنظيم األسري ،السياسة السكانية.

املدخل:
تشكل القضااي السكانية يف العقد األخَت للقرن العشرين ومطلع األلفية الثالثة مركز اىتمام اػبطط
التنموية ومشروعات التطور االقتصادي واالجتماعي يف صبيع أكباء دول العامل ،ويعود ذلك لتشابك
أبعادىا وترابطها مع النظم االقتصادية واالجتماعية والثقافية واؼبوارد البيئية ،ويشكل احإلنسان ؿبور
نشاةها وأدائها وغايتها يف الوقت نفسو .أييت موضوع التخطيط العائلي أاد أىم ىذه القضااي
وأاد اؼبؤشرات التنمية االجتماعية والثقافية.وفبا ال شك فيو فقد عرفت ظاىرة النمو السكاين
اىتماما وجدال واسعا من قبل اباثُت ومفكرين ويف عدة مؤسبرات دولية اول مدى أتثَت النمو
الديبغرايف اؼبتزايد على التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وانعكاسات النمو السريع للسكان من خالل
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االستنزاف اؼبتزايد للموارد والثروات االقتصادية ،وكذا اؼبشاكل اليت عرفتها الدول النامية ،واليت
سبحورت اول االكتظاظ السكاين وعدم توفر اغباجات الضرورية كالشغل واؼبسكن والصحة والتعليم
وغَتىا ،ابحإلضافة إىل انتشار الفقر والبطالة ،وزايدة احإلنفاق اغبكومي على اػبدمات العامة.
نتيجة ىذه الزايدة اؼبتنامية للحاجات واؼبتطلبات الضرورية الناصبة عن ارتفاع معدالت النمو
الديبوغرايف ،ومن أجل اؼبسانبة يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وربقيق مستوى معيشي
الئق للسكان ،وضمان الرفاه االقتصادي واالجتماعي لألفراد ،اقًتات عدة برامج وآليات سبحورت
أساسا للتحكم يف النمو الديبوغرايف ،من خالل تقدمي مقًتاات لتخفيض من معدالت اػبصوبة،
كان أنبها برامج التخطيط العائلي وتنظيم األسرة ،ألن النمو السكاين السريع من اؼبتوقع أن يبطئ
من عملية التنمية .كما أن تكامل كل من االنشطة السكانية والتنموية سوف يقوى من فاعلية كل
من برامج السكان والتنمية .من خالل ما سبق فإن احإلشكالية اليت نسعى ؼبعاعبتها من خالل ىذه
الدراسة تتمثل فيما يلي:
كيف يبكن فهم التخطيط العائلي من منطلق سوسيو-ديبوغرايف؟ وماىي ؿبدداتو وأبعاده
الديبوغرافية واالجتماعية؟

منهج الدراسة
اعتمد ىذه الدراسة اؼبنهج الوصفي التحليلي الذي سيساعدان يف ربليل وتفسَت كل ما مت صبعو من
مصادر خدمة لألىداف اؼبسطرة اىت نتوصل إىل احإلجابة عن احإلشكالية اؼبطرواة.

أهداف الدراسة
هتدف الدراسة إىل الكشف عن عدة قضااي من أنبها:
-1فهم بنظرة شاملة مسألة التخطيط العائلي من منطلق سوسيو ديبوغرايف فبا يبكن أن تسهم ىذه
الدراسة مسانبة اهبابية يف تزويد اؼبهتمُت دبعلومات يف اؼبوضوع.
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-2ربديد األنبية اليت تتصل دبوضوع التخطيط العائلي يف مركز اىتمام اػبطط التنموية ومشروعات
التطور االقتصادي واالجتماعي يف األلفية الثالثة.

-1مفهوم التخطيط العائلي

التخطيط العائلي ىو التحكم الواعي يف اجم األسرة وىذا اؼبدخل ىو االىتمام ابلتنمية االقتصادية

وربسُت اػبصائص االجتماعية للسكان ،وذلك عن ةريق إجراء تغَتات يف البيئة االجتماعية تكون
ؽبا صلة مباشرة يف اػبصوبة .وتنظيم االسرة الذي يشار اليو ابؼبصطلح Planning Familial
يتضمن معٌت التخطيط دبعٌت عدم ترك والدة االةفال عرضو للصدفة ،فهناك ابلنسبة لكل اسرة ادا
اقصى من االةفال ال يبكن ذباوره اال على اساب توازهنا االقتصادي واالجتماعي والنفسي ايضا.
يف ىذا اؼبعٌت ترى سناء اػبويل أنو":يستخدم مصطلح التخطيط العائلي ليس الختيار وسيلة من
وسائل ضبط ال نسل ،بل ىي انتهاج ةريقة معينة يف اغبياة يشعر فيها الفرد أبنو مسؤول مسؤولية
كاملة عن نسلو"(اػبويل ،1986 ،ص ص .)222-220يعرف زيدان عبد الباقي التخطيط
العائلي أبنو" :يعٍت أن التخطيط تتدخل فيو الدولة أو ترغب فيو وتضع يف سياستها التنموية ىدف
التحكم يف السكان واحإلقباب وفقا ؼبواردىا (زيدان ،1976 ،ص .)117ويضيف "يقصد بو
جهود اجملتمع للتأثَت على معدالت مبو السكان يف ؾبموعهم داخل اجملتمع ابلتشجيع على استخدام
الوسائل واألساليب اؼبانعة للحمل ،وابستخدام خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية ؼبضاعفة
الدخل القومي ؼبواجهة متطلبات السكان اغباليُت والقادمُت"( .زيدان ،1976 ،ص.)117كما
يعرف التخطيط العائلي أبنو "التصميم أو التنظيم العائلي وكلمة التحكم يف الوالدات ىي األقرب
إىل الواقع ،وقد ا ستعملت أيضا يف ىذا الشأن عدة عبارات أخرى مثل "الوقاية من الوالدات"،
ولكن اؼبهم ىو الوصول إىل تنظيم النسل ،كما يعترب تنظيم األسرة استخدام الزوجُت للوسائل
اؼبختلفة ؼبنع اغبمل"(رزق هللا ،1983 ،ص .)7إن اقًتان مفهوم التخطيط العائلي دبفهوم التنظيم
األسري ،فيقصد بتنظيم األسرة ىي العملية اليت يقررىا الزوجان من أجل ربديد عدد األوالد وربديد
التباعد يف الوالدات بينهم .وقد عرف اؼبؤسبر احإلسالمي الذي عقد يف الرابط  1971تنظيم األسرة
أبنو " :قيام الزوجُت ابلًتاضي بينهما ،وبدون إكراىهم ،ابستخدام وسيلة مشروعة ،ومأمونة ،لتأجيل
اغبمل ،أو تعجيلو ،دبا يناسب ظروفهما الصحية واالقتصادية واالجتماعية ،وذلك يف نطاق
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اؼبسئولية كبو أوالدنبا وأنفسهما "(رزق هللا ،1983 ،ص .)7وفقا ؽبذا االقًتان بُت اؼبصطلحُت
يبكن االستنتاج أن تنظيم النسل يشمل الوسائل اليت يستعان هبا ػبفض عدد اؼبواليد دبنع اغبمل.

-2التطور التارخيي للتخطيط العائلي

إن انتشار فكرة التخطيط العائلي كربانمج علمي وعملي يعتمد على اؼبعرفة واؼبمارسة ىو اديث

لكن موضوع التخطيط العائلي كفكر فهي قديبة بل راودت الفكر البشري منذ القدمي ،إال أن
االختالف بُت مرالة وأخرى من تلك اؼبراال اليت عرفها تطور احإلنسان البشري ىو االختالف يف
استخدام الوسائل اؼبطلوبة ،فاحإلنسان منذ أن وجد وىو يف صراع مع بيئتو ،إذ أنو كان مضطر دائما
إىل تكييف ن فسو مع متغَتاهتا هبدف ربقيق توازن بُت عدد أفراد بيئتو وموارد األرض اؼبتااة،
واستخدم ةرقا عديدة منها :وأد البنات وقتل األةفال ،احإلجهاض ...اخل ،ومن ىنا يتطلب معرفة
كيفي تطورت ىذه الفكرة عرب العصور وربوؽبا إىل فكرة اجتماعية أيخذ هبا معظم األفراد من جهة
وكسياسة تنتهجها الدولة من جهة اخرى.

 1-2مرحلة حتديد النسل
يعٍت ب تحديد النسل يقاف احإلقباب عند عدد معُت من األةفال ،ابتباع وسائل ةبيعية أو اصطناعية
لتحديد عدد أةفال األسرة .ويبكن أن يتم ذلك على كبو فردي حبيث تتوىل األسرة نفسها األمر،
أو يتم على نطاق الشعب بكاملو ،وذلك إذا اعتمد ربديد النسل كسياسة اكومية يف بلد ما
(اػبطيب ،2002 ،ص .)96ان الرغبة يف الوقاية من اغبمل ظهرت يف األزمنة الغابرة "إذ كانت
ىناك ؿباوالت لتنظيم األسرة يف اؼباضي البعيد اُت وجدت وصفة مانعة للحمل يرجع اترىبها إىل
عام  1850قبل اؼبيالد"(قصاب ،2005 ،ص .)61وكانت الوسائل اؼبستخدمة بسيطة وبدائية
جدا ،لكن رغم نتائجها احإلهبابية والسلبية فإهنا تعترب دبثابة مرالة ىامة يف تطور الفكر احإلنساين
وإاساس الفرد ابألخطار االجتماعية واالقتصادية والصحية واىت الديبوغرافية والنفسية الناذبة عن
إفرازات الزايدة السكانية الغَت ـبططة اليت ال تتوافق واحإلمكانيات االقتصادية ،كما تؤكد الواثئق
التارىبية وتقارير أحباث األنثروبولوجيُت اليت أجروىا يف اجملتمعات البدائية أن الرغبة يف ذبنب اغبمل
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قد وجدت منذ العصور اؼباضية البعيدة ،ويف ىذا الصدد يقول نورمان ىيمس N.Himesأن "معرفة
االىتمام بشؤون اغبمل يرجع إىل زمن غابر حبيث يصعب علينا معرفة أصلو بدقة"
)،)Cahen Minno, 2005, p 837ففي اجملتمعات البدائية استعمل احإلجهاض وقتل األةفال ووأد
البنات كوسائل حإلنقاص عدد األةفال ،فقد أكد اؼبؤرخون والبااثون األنثروبولوجيُت أن القتل عادة
قديبة جدا يف معظم أكباء العامل ،وأن السبب يف انتشارىا يعود إىل صعوبة إعالة صبيع اؼبواليد اعبدد
ايث أن بعض األمهات يف قبائل نيوزلندا يقتلن من  6إىل  7من أةفاؽبن ال سيما احإلانث (رزق
هللا ،1983 ،ص .)137يف الواقع أن األسرة قبل العصور اغبديثة كانت تعتمد على نفسها وربدد
مصَتىا وكانت ىذ ه اجملتمعات سبارس فعال سيطرة على احإلقباب عند الضرورة إبدراك وتتعمد ايث
كانت لديهم وسائل اغبد من اغبمل "وليست بعملية بيولوجية تلقائية وال تزال يف بعض اجملتمعات
سبارس من ةرف النساء يف اجملتمعات الغربية لفًتة عام أو عامُت من أجل التطهر ،كما كان يتحتم
ربرمي اؼب خالطة اعبنسية يف أوقات معينة من الشهر أو العام ويف بعض اجملتمعات كان احإلجهاض
احإلجباري موضوع فبارسة"(رمضان ،2002 ،ص .)340بعد تطور اجملتمعات واألفكار وانتشار
اذباىات جديدة وظهور إيديولوجيات وأراء قبد أنو مع بداية القرن السابع عشر ظهرت فكرة ـبتلفة
اول تنظيم النسل عند نساء الطبقة الربجوازية وذلك افاظا على صباؽبن ورشاقتهن وافاظا على
ثروهتن من التقسيم والضياع ويتبُت ذلك يف رسائل السيدة  madame de sevignyتنصح فيها
ابنتها ابزباذ االاتياةات لتجنب اغبمل ()Pages,1971, P07

 2-2مرحلة تنظيم األسرة

يف ىذا الظرف الزمٍت نشر اؼبفكر اؼبهتم ابؼبسألة السكانية وقضاايىا توماس روبرت اول تزايد

السكان وأتثَته يف تقدم اجملتمع يف اؼبستقبل ونبو أن قضية الزايدة السكانية كمشكلة هتدد اجملتمع
احإلنساين وأهنا ستسبب ارواب ،وأوبئة وؾباعات ،وفقرا وأمية إذا مل تعاًف ،بعد موتو كان ألتباعو
الفكرة يف ابتكار وسائل أخرى للوصول إىل نفس النهاية سبثلت يف األدوية والتقنيات الطبية ،وكان
من ىؤالء األتباع فرانسيس بالس
نولتون  Charles knowltonيف أمريكا

F. Palace

يف فرنسا ابعتباره مصلح اجتماعي والطبيب تشالز
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الذي نشر كتااب سنة  1833ربت عنوان "شبرات الفلسفة" شرح فيو الوسائل الطيبة ؼبنع اغبمل وبُت
منافعها الصحية واالقتصادية اؼبرجوة منها )، (Rosins et autre, 1997, p 41مث نشر جورج
دريسدل  G.Drysdaleكتابو "مبادئ علم االجتماع" سنة  ،1854وضح فيو دور نظرية منع
اغبمل اقتصاداي وفلسفيا وقد أصبح دريسدل رئيسا للمالثوسية اعبديدة يف 1877/07/26ويف
عام 1867أعادت جريدة الفكر األمريكية نشر كتاب "شبار الفلسفة" فصودر الكتاب واوكم
الناشر .وتشكلت بعدىا صبعيات أخرى أنبها اعبمعية اليت ترأسها دريسدل  ، Drysdaleايث
ابدرت ىذه اعبمعية بنشر الرسائل تشجيعا غبركة ربديد النسل وبعدىا انتشرت ىذه الفكرة يف
العديد من الدول األوروبية واألمريكية ؽبذا الغرض (اؼبودودي ،1988 ،ص ،)4ويف سنة 1878
نشأت جبهة مالتوسية جديدة أخرى اندت بتنظيم النسل ابعتباره عالجا لكل األمراض الناذبة عن
الزايدة السكانية ،وقد ااول مسؤولو ىذه اعببهة نشر ىذه األفكار خارج احإلةار احمللي أي اقبلًتا،
فكلل مسعاىم ابلنجاح وظهرت عدة منظمات يف أورواب وقد استمرت ىذه اغبركة يف نشاةها إىل
أن فرقتها اغبرب العاؼبية األوىل (عبد العاةي ،1999 ،ص  ،)49ويف عام  1914استخدمت
إادى الناشطات يف صبعية اؼبالثوسية اعبديدة مارجريت سنجر لفظ ربديد النسل لوصف أغراض
ىذه اغبركة (كحالة ،1979 ،ص.)15ويف عام  1919أتسس "ارباد تنظيم الوالدية"
أبمريكا وفتحت أول عيادة لتنظيم األسرة يف بريطانيا سنة  1921ويف عام  1938ظهرت يف
بريطانيا صبعية زبطيط األسرة ( ،)F.P.Aويف عام  1952ظهر "االرباد الدويل لتنظيم الوالدية"
()P.P.F.A

( )I.P.P.Fضم اربادات وصبعيات تنظيم األسرة يف كل البلدان .وبعد اغبرب العاؼبية الثانية انضمت
السويد والبلدان االقبلوسكسونية إىل سياسة تنظيم األسرة (إبراىيم1994 ،م.ص .)27ومنذ ذلك
اغبُت واحملاضرات تلقى بصفة مستمرة والدعاية تبث بطريقة متواصلة هبدف تنظيم النسل ،وقد
عقدت عدة مؤسبرات لبحث مشكلة تزايد وتضخم السكان أوؽبا يف ابريس سنة  1900واثنيها يف
الىاي سنة  1910والثالث يف لندن عام  1922ونيويورك عام  1925والسويد سنة  ،1953مث
روما سنة  1954والقاىرة عام (1962جاد هللا46 ،1997 ،ص) .ولقد أصبعت اآلراء يف ىذه
اؼبؤسبرات على ضرورة تنظيم النسل لتحقيق الرخاء العاؼبي والسالم بُت الدول ،ايث أصبح موضوع
ربديد اجم األسرة ؿبورا للنقاشات العامة على نطاق واسع (رمضان ،2002 ،ص ،)340
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وأبمريكا كتب الكتاب األمريكيُت عن موضوع ربديد النسل واستمرت اؼبعلومات اؼبتعلقة بتحديد
النسل يف االنتشار وخبطى وةيدة .أما يف شرق آسيا ابلرغم من أن ىذه الثقافات الشرقية توصي
بوقاية الوالدات واليت تعترب قيمة قديبة "بدأت يف اؽبند معاعبة موضوع تنظيم النسل يف بالدىا عام
 1935وأنشأت عبنة للتخطيط لتنظيم النسل عام  ،1950ايث قامت إبنشاء  300عيادة يف
اؼبدن و 5000عيادة يف القرى لتنفيذ برانمج تنظيم النسل ،كما زاد عدد ىذه الوادات إىل
 7000وادة ،وذلك انبع من إيبان الدولة بتنظيم نسلها"(جاد هللا ،1997،ص  .)46أما الصُت
فلقد بدأت يف عالج مشكلة التضخم السكاين الذي كانت تعاين منو يف بالدىا منذ 1959
ووفرت كل احإلمكانيات الثقافية للتوعية بتنظيم النسل ورصدت األموال الالزمة حإلنشاء العيادات
اؼبتخصصة يف ىذا اجملال)، (Netter, Rozenbaum, 1985, p 274و يف عام  1950عقدت األمم
اؼبتحدة أول دورة ؼبؤسبراهتا اول اؼبرأة وكان عنوانو "تنظيم األسرة" (شبكة اؼبرأة العاؼبية
. )2008،وىكذا استخدم ىذا اللفظ بدال من اؼبصطلحات السابقة كتحديد النسل ويبدو أن
اختيار ىذا اللفظ جاء حإلرضاء الكثَتين من اؼبعارضُت ؼبفهوم ربديد النسل .أما يف فرنسا فقد
قطعت اغبركة هبا شوةا معتربا ،ذلك أن العامل الفرنسي بول روابن  Paul Robinالذي كان أكرب
داعية ىناك ،فقد افتتح سنة  1985عيادة لتعليم ةرق منع اغبمل ،مث تكونت "جبهة البعث
احإلنسانية" سنة ( 1986تودارو ،2006 ،ص.)279

 3-2مرحلة الصحة اإلجنابية
أدخل مصطلح الصحة احإلقبابية منذ بداية عقد التسعينات مع مؤسبر القاىرة للسكان والتنمية عام
 1994وعرفت الصحة احإلقبابية أبهنا االة رفاه كامل بدنيا وعقليا واجتماعيا يف صبيع األمور
اؼبتعلقة ابعبهاز التناسلي ووظائفو وعملياتو (األمم اؼبتحدة )1994 ،وليس فقط اػبلو من األمراض
أو احإلعاقة وىي تع ّد جزءاً أساسياً من الصحة العامة ،تعكس اؼبستوى الصحي للرجل واؼبرأة يف سن
احإلقباب .أوضح ىذا اؼبؤسبر أنبية ىذا اعبانب من الصحة يف اياة احإلنسان وتنميتو وعطائو ،وينص
أبن الصحة احإلقبابية تعٍت قدرة احإلنسان على التمتع حبياة جنسية آمنة ومرضية وأن لديهم القدرة
واغبرية على ازباذ قرار احإلقباب وتنفيذه من ايث الزمان واؼبكان .ويؤكد اؼبؤسبر على اق كال من
اؼبرأة والرجل يف اغبصول على اؼبعلومات الالزمة ،والوصول إىل ةرق آمنة وأبسعار مقبولة لتنظيم
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األسرة حبسب ما يتوافق مع ظروف كل فرد .تركز االذباه يف مرالة تنظيم النسل على جوانب ؿبددة
للصحة احإلقبابية ،من قبيل األمومة الساؼبة وصحة األم والطفل وتنظيم األسرة ،مث اىتم يف ىذه
اؼبرالة ليس فقط ابؼبسائل الصحية اؼبتصلة ابغبمل ولكن أيضا ابؼبسائل الصحية ومسائل اقوق
احإلنسان اؼبتصلة ابحإلقباب واعبوانب اعبنسية الناشئة يف نطاق سن احإلقباب أو بعده ،وينطوي
التعريف الشامل للصحة احإلقبابية على أن صحة وبقاء الرضع واألةفال سبثل مؤشرات ىامة على
الصحة احإلقبابية ،وينظر إىل بقاء الطفل على أنو مرتبط بشكل وثيق ليس فقط بتوقيت الوالدات
واؼبباعدة بينها وعددىا بل أيضا بصحة األمهات .وتشمل أيضا الرعاية الصحية احإلقبابية يف سياق
الرعاية األولية على توفَت خدمات منها اؼبشورة واؼبعلومات والتثقيف واػبدمات يف صدد رعاية
الوالدة اآلمنة والرعاية ما بعد الوالدة .ان مصطلح الصحة احإلقبابية مازال اديثا وىو ليس مرادفا
لتنظيم األسرة ،لكنو مدخل جديد لصحة اؼبرأة ،كما أنو مفهوم أمشل من تنظيم األسرة أو األمومة
اآلمنة ،اذ أةلق عليو مؤخرا أيضا مدخل "دورة اغبياة" .وىذا التعبَت يوضح أكثر مفهوم الصحة
احإلقبابية ايث أ نو من خالل ىذا اؼبفهوم يتم التعامل مع صحة األنثى من خالل دورة اياة
كاملة.يتم االىتمام بصحة اعبنُت قبل أن يولد من خالل رعاية قبل الوالدة ،ايث اؽبدف من ىذه
الرعاية سالمة األم واؼبولود ،وتتم رعاية الشباب يف فًتة اؼبراىقة ؼبساعدهتم يف بناء شخصية سوية
وضمان اقوقهم احإلنسانية ،وعند مرالة الزواج يتم التأكد من سالمة ةريف الزواج وتتواىل بعد ذلك
الرعاية يف ـبتلف أةوار اغبياة :يف الوالدة ،وبعد الوالدة ،وأمراض اعبهاز التناسلي ،واألمراض اؼبنقولة
عن ةريق اعبنس ،ورعاية فًتة انقطاع التبويض .وىذا ىو ما يقصد بو مصطلح دورة اغبياة يف
اؼبفهوم األمشل للصحة احإلقبابية.كما تركز االىتمام أيضا يف ىذه اؼبرالة على حبث احملاور اؼبتعلقة
ابلًتابط بُت السكان والنمو االقتصادي اؼبطرد والتنمية اؼبستدامة ،وسبكُت اؼبرأة ومركزىا واغبقوق
احإلقبابية والصحة االقبابية ،والتوزيع السكاين واؽبجرة والسكان والتنمية والتعليم .كما وأكدت
توصيات اؼبؤسبر الدويل الرابع للسكان والتنمية عام  1994اقيقة الًتابط بُت التعليم والسكان
والصحة احإلقبابية والتنمية اؼبستدامة ،اذ تعترب الصحة احإلقبابية جزءاً ىاما من الصحة العامة وظبة
أساسية للتنمية البشرية ،بل ىي أيضاً انعكاس للصحة خالل مرالة الطفولة واؼبراىقة والبلوغ ،وسبهد
الطريق للصحة خالل سنوات احإلقباب وبعدىا ٍ
لكل من الرجال والنساء ،فبا هبعل الصحة احإلقبابية
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عنصراً مؤثراً يف صحة اعبيل القادم ،وصحة األةفال اديثي الوالدة إىل ٍ
اد كبَت .ىكذا شهد
موضوع التخطيط العائلي تغيَتا يف دعواه عرب مراال تطوره التارىبي وكان ىذا التدرج والتطور
مرتبطا دبتغَتات الثقافة وعناصرىا ااضرة يف ىذا التطور بشقيها التقليدية والشعبية من العادات
والتقاليد واؼبعايَت واالذباىات والقيم والطقوس واؼبعتقدات ،وكل اؼبنتجات العقالنية األخرى اليت كان
ؽبا األثر الفاعل يف تطور وسائل التخطيط العائلي ،اذ ربول عن األغراض االقتصادية فالصحية
والسياسية ووضع يف إةار نوعي وكيفي يركز على صحة اؼبرأة وتربية الطفل ،ومن ىنا بدأ الرأي العام
يقتنع أبن األسرة العادية ىي اليت تتكون من عدد األةفال اليت تستطيع األم تربيتهم وميزانية األب
اليت ربملهم.

-3البعد الدميوغرايف للتخطيط العائلي
 1-3التخطيط العائلي كإجراء سكاين
إن الدعوة إىل التخطيط العائلي من قبل ـبططي السياسة العامة ىدفو إقامة سياسة متوازنة للسيطرة
على ارتفاع معدالت الزايدة السكانية ،وىو يبثل اال فبكنا وفعاال عن ةريق تشجيع األسر على
تنظيم وضبط نسلها وتنظيم السلوك االقبايب ،يف اغبدود اؼبعقولة اليت تتناسب مع امكانياهتا اؼبادية
وتطلعاهتا اؼبشروعة ؼبستوايت معيشية مالئمة .يشكل النمو السكاين اؼبرتفع أكرب معيق للتنمية
خاصة يف البالد النامية ايث جبعلها يف دائرة تلبية االاتجاجات والضرورات اغبياتية اؼبتزايدة
ؼبواجهة النمو السكاين السنوي اؼبطرد .فاالنفجار السكاين تعبَت عن خروج معدالت الزايدة
السكانية ع ن ضوابط التخطيط االسًتاتيجي الشامل الذي يضع اػبطط اؼبستقبلية لبناء اجملتمع،
وربقيق تطوره يف ضوء توفر احإلمكاانت اليت تليب ااتياجات السكان دبا ىي عليو اآلن ،وألسباب
اػبروج على ضوابط تنظيم األسرة دبا ؽبا من أبعاد سكانية واقتصادية واجتماعية .ان غالبية الدول
ذا ت احإلمكاانت احملدودة ذات اؼبصادر والثروات الطبيعية القليلة تضع يف اعتبارىا دوما أن تتفق
زايدة عدد سكاهنا مع قدرة إمكاانهتا ومواردىا على توفَت اياة كريبة لكل ألفراد اجملتمع ،لذا فهي
تسعى لتنفيذ برامج تنظم ىذه الزايدة عرب ؿبددات تضبط الزايدة السكانية من خالل التخطيط
لضبط معدالت احإلقباب السنوي ،ىذه اؼبعدالت اليت هبب أن تستجيب ؼبا تتطلبو خطط التنمية
اؽبادفة إىل توفَت متطلبات اغبياة ،افظا من تداعيات الزايدة السكانية اؼبفرةة اليت تنعكس سلبا
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على قدرة اؼبوارد اؼبتااة وبعيدا عن معدالت فقر وبطالة مرتفعة ،بل تتعداه إىل أتثَتات سلبية أعمق
يف أمباط اغبماة ومستوايهتا ،وأببعادىا االقتصادية والصحية واالجتماعية اُت تقصر اؼبوارد عن
توفَت الشكل السليم الكامل ؽبذه اؼبتطلبات .فزايدة السكان تثَت القلق والتساؤالت اول مدى
كفاية اؼبوارد االقتصادية بشكل عام واؼبوارد الغذائية بشكل خاص ،ومدى التناسب بُت مبو
السكان وتنمية اؼبوارد.تشَت اؼبشكلة السكانية إىل عدم التوازن بُت عدد السكان واؼبوارد واػبدمات،
وىي زايدة عدد السكان دون تزايد فرص التعليم واؼبرافق الصحية وفرص العمل وارتفاع اؼبستوى
االقتصادي ،فتظهر اؼبشكلة بشكل واضح وتتمثل دبعدالت الزايدة السكانية اؼبرتفعة ومعدالت
التنمية ال تتماشى مع تلك اؼبعدالت والبفاض اؼبستوى اؼبعيشي ،أي انو ال ينظر للزايدة السكانية
كمشكلة يف اد ذاهتا وامبا ينظر إليها يف ضوء التوازن بُت السكان واؼبوارد .فالتزايد اآلخذ يف
التصاعد للسكان يلتهم أية تطورات يف البيئة يف ـبتلف اجملاالت سواء صناعي ،غذائي ،ذباري،
تعليمي ،اجتماعي  ...اخل ،ىذا ابحإلضافة إيل ضعف معدالت احإلنتاج وعدم تناسبها مع معدالت
االستهالك الضخمة .ويبكن إصبال خطورة اؼبشكلة السكانية يف صبلة من اآلاثر االجتماعية
واالقتصادية اؼبتمثلة يف عبء احإلعانة ،الضغط على األراضي الزراعية ،اؽبجرة الداخلية ،تضخم
اؼبدن ،عبء االستهالك واالدخار واالستثمار وفرص العمل والتعليم والرعاية الصحية .ان العمل
على خفض معدالت النمو السكاين يقوم على التنسيق بُت األجهزة اؼبسئولة عن تنفيذ السياسات
السكانية وتفعيل دور أجهزة االتصال اعبماىَتي يف تغيَت الثقافة االجتماعية لألفراد حبيث يسود
مفهوم األسرة الصغَتة واستخدام الوسائل غَت التقليدية يف تنظيم األسرة.

 2-3التخطيط العائلي كإجراء اقتصادي
يعد التخطيط العائلي من السياسات السكانية الرشيدة اليت توازن بُت معدالت النمو السكاين
ومعدالت احإلنتاج والنمو االقتصادي ضمن اؼبعادلة بُت االقتصادي والديبوغرايف على أساس قياس
األثر الديبغرايف على االقتصادي "من خالل معدل مبو السكان والقدرة على االدخار من نسبة
احإلنتاج واالستثمار الصايف دبفهوم االستثمار الديبغرايف واالستثمار االقتصادي ،حبيث أال ترىق
وتقلل االستثمارات الديبوغرافية من نسبة االستثمارات اؼبنتجة"(مرسي1982 ،ص.)175ىذا على
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اؼبستوي اؼباكرو ،أما على اؼبستوى اؼبيكرو فمن مبادئ التخطيط العائلي أنو يشجع كل فرد على أن
يكون لو عدد من األةفال يستطيع رعايتهم ابحإلمكانيات االقتصادية اؼبتااة لو وربسُت ظروف
اياتو ،ويف الدول النامية ايث سبثل التنمية مطلبا أساسيا وعاجال" ،فإن تنظيم األسرة هبب أن
يكون جزءا من ؾبموع جهود التنمية ،ويكون ؽبذا التنظيم مكاان بُت إمكانية التعليم وتوفَت فرص
العمل واػبدمات الصحية ،والتغذية وغَتىا"(اػبفاف ،1998 ،ص .)93ويف مثل ىذه اجملتمعات
فإن أنبية التخطيط العائلي كإجراء اقتصادي يفسر أبن ىذا التخطيط يضمن الصحة لألم
واألةفال ،ويهيأ لألم فرص اؼبشاركة يف النشاط االقتصادي للمجتمع ،ويف اجملتمعات األكثر تقدما
فإن التخطيط العائلي يعٍت أن ربديد عدد األةفال واؼبباعدة بينهم يضمن لألم أسباب تنظيم
اياهتا ،وربقيق دورىا غَت احإلقبايب يف اجملتمع فبا وبقق ؽبا اؼبكانة االجتماعية "وإذا سطر للتخطيط
العائلي أن يكون لو مكان ضمن خطط التنمية االقتصادية ابجملتمع فإنو هبب أن تكون نشاةاتو
واضحة يف برامج الشباب وصغار السن بصفة خاصة"(رشوان ،2001 ،ص ،)162ذلك أن نسبة
الصغار ترتفع يف اجملتمعات النامية ولو أهنم قرروا أال ينجبوا مستقبال أكثر من ةفلُت اثنُت لألسرة،
فإن الزايدة السكانية ستظل مرتفعة أيضا .إن ربسن مستوايت اؼبعيشة ىو السبب األساسي يف اغبد
من عدد اؼبواليد بدليل أن دراسات السكان والدراسات االجتماعية أثبتت أن ىناك عالقة كبَتة بُت
قلة الدخل الفردي وارتفاع عدد اؼبواليد ،رغبة يف تكوين عناصر جديدة تساعد على إعالة األسرة
وعلى ربمل أعباء اغبياة ،فالتغلب على اؼبشكلة السكانية آباثرىا االقتصادية واالجتماعية البد من
السَت يف اذباىُت :تنظيم األسرة والتنمية االقتصادية .ىناك فوائد اقتصادية واضحة لالستثمار يف
التخطيط العائلي ،ففي مقابل كل دوالر يتم استثماره يف وسائل منع اغبمل تنخفض تكلفة الرعاية

اؼبتعلقة ابغبمل بواقع  1.47دوالرا .تًتاوح تكلفة فرصة العمر ابلنسبة للحمل يف فًتة اؼبراىقة –
وىو قياس الدخل السنوي الذي قد زبسره األم الشابة على مر اياهتا –من%1من الناتج القومي
احإلصبايل سنواي يف اقتصاد كبَت كالصُت إىل  %30من الناتج القومي احإلصبايل سنواي يف اقتصاد
صغَت مثل أوغندا .وإذا سبكنت الفتيات اؼبراىقات يف الربازيل واؽبند من أتجيل إقباب األةفال اىت
يبلغن أوائل العشرينيات من العمر ،فمن شأن ذلك أن يزيد احإلنتاجية االقتصادية إىل أكثر من 3.5

مليار دوالر و 7.7مليار دوالر على التواىل.كما يبكن تنظيم األسرة أن يساعد الدول على ربقيق
"عائدا ديبغرافيا" وىي الزايدة يف احإلنتاجية االقتصادية اليت ربدث عندما يكون ىناك عدد متزايد من
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األشخاص ضمن القوى العاملة وعدد متناقص من األشخاص اؼبعالُت .كما يساعد التخطيط
العائلي يف توفَت اؼبال فمقابل ما يستثمر يف خدمات الصحة احإلقبابية يتم توفَته يف تكاليف الرعاية
الصحية اؼبرتبطة ابغبمل ،زايدة اىل أنو كلما أتخرت اؼبرأة يف االقباب ،كلما زادت فًتة مشاركتها يف
القوى العاملة اؼبدفوعة األجر فبا يؤدي اىل ربسُت الصحة االقتصادية واالزدىار يف اجملتمع unfpa
) ،)Arabstatesويركز على ثقافة الرقم والكلفة االقتصادية اليت اصبحت عامال مضافا يف اياة
االزواج ال سيما مع تزايد عمل اؼبرأة ،وذلك وفقا ؼبستوى األزواج االقتصادي وساعات العمل
الطويلة وتكاليف اغبياة دبجملها ،كما يؤكد على جانب مهم من جوانب التغيَت ابلتفكَت
واالنشغال ابلطمواات والتمتع حباضر اياهتم من دون الوقوف أمام مرالة ما بعد اؼبوت استنادا
للمثل القائل "من خلف ما مات" ،وذلك بسبب ارتباط استثمار الوقت ابلعوائد االقتصادية
واالجتماعية اليت تعترب عوامل اياة سعيدة يركز فيها على النوع أكثر من الكم .فضالعن توفَت
فرص العمالة لالرتقاء دبستوي معيشة األفراد األمر الذي يسهم يف زايدة الدخول اغبقيقة لألفراد.

 3-3التخطيط العائلي كإجراء تنموي
يتطلب بلوغ التنمية ربقيق زايدة مستمرة من اؼبتطلبات واالاتياجات اؼبادية واؼبعنوية لألفراد قصد
ربقيق الرفاه االقتصادي يف كل اؼبيادين ،ووضع خطط واسًتاتيجيات للوصول لألىداف اؼبنشودة،
ويتوقف قباح ىذه اػبطط التنموية وذلك من خالل الربط بُت ااتياجات السكان واحإلمكانيات
اؼبتااة .اتسع نطاق التخطيط العائلي خالل العقدين اؼباضيُت ليشمل االىتمام اؼبتصاعد ابلنمو
السكاين السريع ايث أصبحت اؼبعدالت اؼبرتفعة للنمو السكاين عائقا للتنمية االقتصادية
واالجتماعية ،بل وسببا لتفاقم مشكالت البيئة ومصدرا خطرا على االستقرار السياسي .كما اعترب
ارتفاع معدالت النمو السكاين عائقا ؼبسَتة التنمية يف الكثَت من الدول ،وعامال من عوامل
االستنزاف للموارد وخفض اؼبداخيل الفردية وتوسيع رقعة الالمساواة وانتشار البطالة وزايدة الفقر يف
العامل النامي واؼبتخلف .ويف ظل االنفجار السكاين ومهما تضافرت اعبهود السياسية واالقتصادية
للدول فإن معاعبة األمر يستلزم تنظيما دقيقا للمجتمع ،ومن عناصر ىذا التنظيم "مبو سكاين
متوازن" ،وقد اقًتات عدة برامج وآليات من أجل اؼبسانبة يف عملية التنمية االقتصادية
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واالجتماعية وربقيق مستوى معيشي الئق للسكان ،وضمان الرفاه االقتصادي واالجتماعي لألفراد،
اذ سبحورت أساسا للتحكم يف النمو الديبوغرايف من خالل تقدمي مقًتاات لتخفيض من معدالت
اػبصوبة ،كان أنبها برامج التخطيط العائلي جزءا أساسيا من آلية التنمية .ويرى أصحاب ىذا
االذباه أن مالئمة عامل النمو السكاين شرط أساسي لتحقيق التنمية والوصول إىل توافق بُت النمو
السكاين واحإلمكاانت اؼبتااة واؼبتوفرة لتحقيق عملييت التنمية االقتصادية واالجتماعية .ودبا أن
التخطيط العائلي أيخذ مكانو ضمن انشغاالت التنمية ،فهو يساىم يف ربسُت اػبصائص البشرية
للسكان وذلك من خالل تفعيل الربامج اػباصة ابلصحة العامة والتعليم والربامج الثقافية ،ويطرح
على اؼبستوى الشخصي ابلنسبة لألفراد وإىل اؼبرأة بصفة خاصة من ايث مساواة النوع االجتماعي
وسبكُت اؼبرأة ،من خالل إعطاء النساء القدرة على تقرير عدد األةفال وفًتات اؼبباعدة بينهم وبناء
شخصيتهن اؼبستقلة وربقيق ذاهتن وتطلعاهتن واقهن يف اياة مروبة ،كما تصبح النساء قادرات
على ا ستكمال تعليمهن بشكل أفضل وتزداد استقالليتهن داخل أسرىن ،وإاتاة وقت أكرب
لألنشطة غَت رعاية األةفال ،قد سبكنهن من استغالل فرص عديدة للمشاركة يف األنشطة
االجتماعية دبا سبليو اؼبعايَت الثقافية كالقول مثال أن الضغط االجتماعي يشجعها على اؼبشاركة
السياسية ،أو ببساةة أكثر أهنا ذبد من الوقت ما يسمح ؽبا بتبادل الزايرات واقامة عالقات
اجتماعية متعددة .كما تتحسن قدرهتن على ربقيق الدخل فبا يعزز أمنهن االقتصادي ورفاىيتهن
ورفاىية أسرىن ،وبذلك تسهم ىذه الفوائد يف اغبد من الفقر ويف زايدة التنمية ابلتايل ربقيق عائد
ديبغرايف يسهم يف التنمية اؼبستدامة ووبقق مزيداً من رفاىية الناس ،ويؤكد يف ذلك روبرت المون
جرامون أن "رفع دخل الفرد يف األسرة وتقليل احإلعالة :فإذ ا البفضت اػبصوبة إىل النصف ،فإنو يف
خالل جيل وااد ،سوف يرتفع الدخل الفردي يف هناية الفًتة بنسبة  % 20إىل  ،% 40ؼبا كان
عليو لو أن اػبصوبة استمرت" (المون 1977،ص ،)92ويضيف أن التخطيط العائلي يعمل على
"رفع االختيارات يف فرص العمل ورفاىية اجملتمع :لقد كانت األم الياابنية يف عام  1928ؽبا طبسة
أةفال ،أما يف عام  1976ؽبا ( ) 01.56أةفال ،وبفضل ذلك ،ففي إمكان الشباب الياابين يف
سن ( )20عاما سنة  1968أن ىبتار بُت (أربعة) وظائف للشغل"(المون، 1977،ص .)45
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-4البعد السوسيولوجي للتخطيط العائلي
 1-4حمددات التخطيط العائلي
يعد التخطيط العائلي من أبرز اؼبواقف وأمباط السلوك اليت تظهر أثر العوامل الثقافية واالجتماعية
والديبوغرافية واالقتصادية اليت تتدخل يف سلوك الفرد ومقرراتو ومواقفو ،اذ ان السلوك احإلقبايب
لألسرة من ايث كوهنا مسألة اجتماعية تتعدى نطاق الزوجُت وأفراد األسرة إىل أبعاد اجتماعية
واقتصادية وثقافية عامة ،ومن ايث امتداد اؼبواقف واؼبفاىيم واالذباىات احمليطة ابؼبسألة احإلقبابية،
تصبح مفاىيم مثل القيم واؼبنتجات العقالنية األخرى ضرورة ال غٌت عنها لإلااةة دبحددات
ومتغَتات التخطيط العائلي.

 1-1-4خصائص األسرة االجتماعية واالقتصادية والدميوغرافية

يشكل السلوك احإلقبايب إادى القضااي اليت تتأثر بسمات وخصائص األسرة االجتماعية

واالقتصادية والديبوغرافية ،ومن اؼبسلم بو أن ظاىرة احإلقباب ظاىرة بيولوجية إال أن احإلنسان ااول
بوسائلو اؼبختلفة وبقدراتو اؼبتعددة أن يتحكم يف ىذه الظاىرة ويكيفها اسب رغباتو وميولو إىل
اد كبَت ،فبتنعا عن الزواج اترة ،مؤخرا سن الزواج اترة آخر  ،الجئا إىل وسائل منع اغبمل يف
أايان أخرى وذلك من أجل تقليص اجم أسرتو  ،ومن جهة أخرى متزوجا يف سن مبكرة ،
والجئا إىل الطب يف معاعبة العقم أو ضعف احإلقباب من أجل زايدة اجم األسرة  ،ولعل الدوافع
اليت تعمل على تقليص أو زايدة عدد األةفال ىي ميولو واذباىاتو اليت واليت ربددىا بنسبة كبَتة
أسرتو ،ويف ىذا السياق ينظر اىل مسألة التخطيط العائلي ابعتباره تنظيم وبرانمج مستنبط من
الدوافع الثقافية لإلقباب وبعض العوامل اليت سبثل قوى موجهة للسلوك احإلقبايب ،ىي عوامل موقفية
يقصد هبا األسباب الشعورية اليت ذبعل األفراد يرغبون ال يرغبون يف احإلقباب ،وألهنا عوامل موقفية
قبدىا أكثر ما تكون متأثرة ابلظروف اػباصة احمليطة ابلزوجُت ،ومن مث فهي عديدة ومتنوعة ايث
تتمثل يف الرغبة يف إقباب الطفل األول ،مث الرغبة حإلقباب أةفال يف مرالة عمرية مبكرة للزوجُت
وغَتىا.
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 2-1-4القيم االجتماعية والثقافية
ىناك ؾبموعة من القيم الثقافية واالجتماعية اليت تؤثر بشكل واضح على عملية التخطيط العائلي.
فالصورة العالئقية بُت القيم االجتماعية اؼبرتبطة ابحإلقباب والتخطيط العائلي تكمن يف اغبراك
االجتماعي لقيمة احإلقباب وعناصره وكل متغَتاتو من ذلك الزايدة يف احإلقباب ،تفضيل الذكورة يف
احإلقباب ،تقسيم العمل االجتماعي ،الدور واؼبكانة ،الرفع من مؤىالت الًتبية كلها تتأثر بتنظيم
النسل والقيم السائدة اليت ترتبط ابألةفال يف النسق األسري ،ايث مارست العادات والتقاليد
اؼبتوارثة أتثَتا اهبابيا يف اركية قيمة احإلقباب من خالل أتثَتىا يف مستوايت اػبصوبة ابعتبار احإلقباب
يساىم ويسعى إىل تنظيم اغبياة االجتماعية دبفهومها الواسع ،ويعمل على تعزيز الثقافات والعادات
واؼبعايَت واؼبورواثت التقليدية من اعبانب الثقايف فبذلك يعترب احإلقباب قيمة اجتماعية .فاألةفال
يعتربون عنصر أمان وجزء من قوة العمل إذ يبثل العنصر البشري يف اجملتمعات التقليدية أىم اؼبوارد
االقتصادية ،فاألةفال الصغار يبكنهم اؼبساعدة يف أداء العديد من اؼبهام لألسرة ويف ؾبال العمل
وعندما يصل ىؤالء إىل مرالة البلوغ فإهنم يشكلون عصب قوة العمل ويقدمون اؼبساعدة ألابءىم
الكبار يف السن الذی مل يعد ؽبم القدرة على العمل ،كما أن الرغبة يف إقباب الذكور ابعتبار أن
األىداف االجتماعية لألسرة بنظر إليها إىل أهنا تتحقق فقط بوالدة الذكور.
كما أن الرجولة تكافئ عدد األوالد الذكور حبيث يستمد منهم القوة والعز واؼبكانة ،وتقييم الرجل
لنفع زوجتو بعدد األةفال الذين تنجبهم خاصة الذكور ،اىت أن اؼبرأة تعتقد أن الضمان الوايد
لبقاء زوجها معها ىو إقباب أكرب عدد منهم اىت وإن كان ذلك على اساب صحتها ،وكذلك
الفتاة العازبة بضرورة تزوهبها اىت وان كان مبكرا أو غَت متكافئ فبا يدفع إىل احإلقباب اؼببكر.

 3-1-4التحديث وتطور الثقافة اجملتمعية
نتيجة للتحضر والتصنيع وانتشار أفكار التحديث وتطور الثقافة اجملتمعية اؼبرتبطة بتحوالت الواقع
واحمليط بدأت القيم االجتماعية والثقافية التقليدية اول االقباب تتغَت وأصبحت األسرة تسعى إىل
التقليل من احإلقباب ابتباع التخطيط العائلي ووسائلو ،دون االىتمام الزائد بقيمة تفضيل الذكورة يف
احإلقباب الذي مل يعد مطلبا يف كثَت من األايان ،وذبسيد فلسفة النوع االجتماعي يف تنظيم ـبتلف
ؾباالت اغبياة االجتماعية ، ،لكون األنثى أصبحت قوة اجتماعية واقتصادية مؤىلة تنافس الذكر يف
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صبيع اجملاالت فبا أدى إىل تغَت وإعادة توزيع يف نسق األدوار واؼبكاانت داخل األسرة ،بل اىت قوة
ثقافية واىت سياسية يرتكز عليو البناء االجتماعي يف نسقو ،ذلك من خالل ربرر اؼبرأة واكتسااها
ؼبختلف أوجو النشاط واجملاالت  ،ابحإلضافة إىل كون اؼبرأة أصبحت سند اجتماعي ومعيل اقتصادي
ومنتج ثقايف لألسرة .لقد أتثر كل ذلك بفرص اغبراك االجتماعي يف االقتصاد اؼبتطور ،ابحإلضافة إىل
زايدة الطلب على رعاية صحية راقية ،ايث ال تعتمد نوعية اياة الشخص على الصحة النوعية
واغبالة البدنية اعبيدة فقط ،بل على ؾبموعة متنوعة من الظروف األخرى من األنشطة االجتماعية
أو التعليم الذي لو أثر واضح من خالل أتثَته الواضح يف بيئة اجملتمع وخلق متغَتات اجتماعية
وثقافية جديدة ربل بدورىا ؿبل الثقافات القديبة ،وكثَتا ما اعترب التعليم أىم العوامل اليت يبكن
بواسطتها ترشيد السلوك الفردي اؼبتعلق ابػبصوبة،،دبا يوفر من قدر كاف من الوعي فيما يتعلق
ابلتخطيط العائلي واستعمال وسائل ىذا التنظيم وأنبية مباعدة فًتات اغبمل ابلنسبة إىل صحة اؼبرأة
وصحة وليدىا ،فقد أثبتت العديد من الدراسات أن التباين يف اػبصوبة يرجع اىل مكانة اؼبرأة يف
اجملتمع ودرجة انتشار الوعي التعليمي ودخول اؼبرأة ؾبال العمل وارصها على التكيف مع ظروفها
اعبديدة ا ليت غالبا ما تكون صعبة ،وشيوع التعليم وإجباريتو والنظرة العقالنية كبو اغبياة ،اىل جانب
انتشار النزعة الفردية وىو ما يذىب اليو يونس ضبادي ابلقول" :انتشار النزعة الفردية والرغبة يف
ربسُت الوضع الفردي والعائلي يف اجملتمعات اؼبتقدمة أوجد اسب القائمُت ابلدراسة ،جوا فكراي
ساعد على التخطيط العائلي من خالل تنظيم السلوك احإلقبايب( ضبادي ،1985 ،ص )68ألن
فلسفة التخطيط العائلي مطعمة ابلتغَتات والتطورات والتحوالت يف صبيع اجملاالت االجتماعية
واالقتصادية والثقافية والسياسية واىت الديبوغرافية ،كما أهنا متجسدة يف أفكارىا على التنظيم
والتحسُت والتوازن واالستمرارية والتنمية .كما أن اغبضارة اعبديدة ىي األخرى قد خلقت من
اؼبشاكل واألسباب ما قد جعل اؼبرأة هترب من التوالد والتناسل ،فالتقدم اؼبادي أوجد نوعا جديدا
من الوعي لدى الفرد ،ومبطا جديدا من اغبياة ،اىل جانب انتشار العادات السيئة وعوامل االكبراف
اليت ذبعل كل اآلابء يعيشون االة من اػبوف على أبنائهم النتشار اؼبخدرات ت ورفاق السوء.
ومن جهة أخرى غالء اؼبعيشة اؼبتزايد الذي وبتم إقباب عدد معُت يسهل تربيتو الًتبية السليمة
وتوفَت لو وسائل العيش ،وإدراك مكانة الطفل يف األسرة واجملتمع ومدى االيبان حبق الطفل .وبذلك
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يظل التحكم أبفعال اؼبرأة احإلقبابية أو سلوكها احإلقبايب رىنا ابنتقاؽبا من دائرة االقتصاد األسري
االستهالكي الذي ينتج أفعاؽبا اؼبخصبة بيولوجيا إىل االقتصاد األسري احإلنتاجي الذي يرتقي أبفعاؽبا
إىل احإلنتاج الثقايف والتارىبي الواعي والعقالين ،فتصبح ىنا قاعدة االستثمار يف الرأظبال البشري ىو
الضمان اغبقيقي للمستقبل ايث يصبح التواصل مع اؼبرأة فاعال بذلك القدر الذي يتطلبو التطور
االقتصادي واالجتماعي .وؾبدد آخر يتمثل يف عامل التكنولوجيا اعبديدة اليت تقوم بدور ابرز يف
تغيَت القيم السلبية وعدم النظر اىل السلوك االقبايب بطريقة موضوعية ايث "وصل نيمكوف
 Nimkkofيف دراسة عن االكتشافات البيولوجية ومستقبل األسرة أن ىذه االكتشافات تعترب أيضا
ذات أنبية أكثر يف اعبانب السيكولوجي-االجتماعي-للحياة األسرية من التطورات
التكنولوجية...والكثَت من االكتشافات العلمية اليت تفتح آفاق جديدة للغَت يف ميدان التخطيط
العائلي واألسرة على اد سواء"(اػبويل  ،1984،ص ص .)344-343إن الطرق العديدة لتنظيم
األسرة اليت تؤثر على نوعية اغبياة تًتاوح بُت تلك اليت تعترب شخصية جدا مثل اغبالة الصحية للفرد
وعوامل أخرى تتشكل من خالل العالقات مع اآلخرين ،عن ةريق اغبرص على امتداد العرض
الًتكييب السابق على أن نبُت كيف أن التخطيط العائلي كممارسة ينصهر بعمق ضمن األةر
االجتماعية والثقافية واالقتصادية اليت تتكون منها اغبياة االجتماعية.

 2-4أمهية التخطيط العائلي على صحة األفراد
يعد التخطيط ال عائلي يف إةار سياسة صحية عامة تركز بصفة خاصة على ضباية اؼبرأة والطفل
للوصول إىل اعداد اؼبخططات اؼبختلفة ،يشَت االذباه السائد اليوم إىل أن قيام اؼبزيد من اغبكومات
بطرح براؾبها الوةنية يف ؾبال الصحة عبس بسبب النمو السريع للسكان فحسب ،بل اىتمامات
أزيدا منها دبصلحة األمومة والطفولة.فربانمج التخطيط العائلي يتمحور اول أىداف ىي :االعالم،
الًتبية ،ربسيس الشباب والنساء وتنظيم النسل ،فهو تثقيف صحي من ايث توعية األمهات
حبالتها الصحية دبا هبا من أسباب زايدة رفاىيتها صحيا واجتماعيا ويف ؾبال التنشئة الصحية
واالجتماعية لألةفال،اذ يقوم على وترقية معارف ؾبال الصحة من أجل ضمان وضباية اق الفرد
واريتو يف اختيار كل ما يهم صحتو واياتو الشخصية والعائلية.
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 1-2-4ملزااي الصحية ابلنسبة للطفل
تسعى األسرة من خالل تنظيم نسلها إىل احملافظة على صحة اؼبولود وبنية الطفل وزبفيض
التشوىات اػبلقية والتخلف العقلي وذبنب العديد من األمراض .فقد بينت بعض الدراسات أن
ضبل اؼبرأة بعد اػبامسة والثالثُت قد وبدث تشوىات وزبلفا عقليا عند األةفال ،ابحإلضافة إىل تقليل
نسبة الوفيات بُت األةفال .ففي دراسة قامت هبا ميلر  Mellerأنو كلما زادت الوالدات وكانت
اؼبسافة بُت مولود وآخر أقل من  15شهرا قد يتوىف منهم ما بُت ( )% 80- 60مولود (اشمة،
 ،2000ص ،)120وكلما كانت ىناك فًتة كافية بُت كل ةفل والذي يليو كلما قلت ااتماالت
إصابة األةفال وتعرضهم لبعض اغباالت كوفاة اعبنُت ،والدة الطفل أقل من وزنو الطبيعي ،سوء
التغذية ،قلة الرعاية .كما أظهرت الكثَت من الدراسات أن "ىناك صلة بُت عدد من اغباالت
الصحية للطفل من جهة واجم األسرة والرقم الوالدي ،ابحإلضافة إىل عمر األم من جهة أخرى ومن
ىذه اغباالت :التشوه اػبلقي ،احإلعاقة البدنية وسوء التغذية ،وأمراض األسنان واؼبشكالت العاةفية
والنفس ية والعقلية ،ىذا ابحإلضافة إىل أن بعض ىذه اغباالت مثل سوء التغذية قد يكون لو ارتباط
مباشر ابلضغوط اؼبتزايدة على موارد وإمكاانت األسرة مع كل ةفل جديد" (شكري ،د.ت ،
ص) ،147وأنو كلما ازاد عدد األةفال يف األسرة كلما كان مبو الطفل البدين (الطول والوزن) أقل
منو يف األسرة اليت عدد أةفاؽبا أقل يف األسرة الكبَتة العدد ،ايث يتأخر النضوج اعبنسي وسن
البلوغ وكذا معدل الذكاء كما ترتفع نسبة احإلصابة أبمراض سوء التغذية .يرى الطبيب األمريكي
ولغوس هبنف أن ":األةفال اآلخرين يف األسرة الكبَتة اغبجم يكونون ضعيفي البنية وهبهدون صحة
األم مث يورثون ضعفها الفسيولوجي ؼبن بعدىم كما أن عددىم يقلل من نصيب كل وااد منهم من
دخل األسرة"( .كحالة ،1979 ،ص.)113

 2-2-4املزااي الصحية ابلنسبة للمرأة
يقدم التخطيط العائلي فوائد صحية واضحة لألمهات وتؤكد البحوث العلمية أن التباعد لثالث
سنوات بُت اؼبواليد ىي األنسب سواء من ايث الصحة أو ااتماالت الوفاة ،ألهنا تضمن للطفل
رضاعة ةبيعية كاملة ومبوا جسميا سليما ،ويف الوقت نفسو ربقق ىذه اؼبباعدة رااة كافية لألم
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للتخلص من آاثر اغبمل أو الوالدة السابقة قبل البدء يف ضبل جديد وىذا الستعادة نشاةها
وايويتها ،ألن اغبمل السريع اؼبتكرر ينتج جيال ىزيال من النااية اعبسمية واىت العقلية يف بعض
األايان بعكس اغبمل اؼبتباعد الفًتات ،والذي يعطي األم فرصة لتعويض ما فقدتو يف كل ضبل من
عناصر تشًتك يف تكوين اعبنُت فتنتج نسال قواي وسليما .كما أن أن تكرار مرات اغبمل يف فًتات
متقاربة يؤدي إىل اصابة اؼبرأة أبمراض ـبتلفة ويعيقها على فبارسة وظائفها األسرية" ،تعترب
اؼبضاعفات اؼبتعلقة ابغبمل والوالدة سببا شائعا للوفاة يف الدول النامية ،ويبكن لتنظيم األسرة أن
وبمي صحة األمهات عن ةريق إعطاء اؼبسافات الزمنية الكافية بُت كل ضبل وآخر ،ومنع ادوث
اغبمل يف الفًتات اؼببكرة أو اؼبتأخرة جدا من اغبياة احإلقبابية للسيدات ايث تكون األخطار أكرب
وكذلك ذبنب ادوث اغبمل غَت اؼبرغوب فيو والذي يبكن أن يؤدي إىل عمليات إجهاض خطَتة
وغَت قانونية يف بعض الدول" (بست  ، 1999 ،ص .)137ويف ىذا اجملال ثبت أبدلة علمية أن
التخطيط العائلي وبقق مزااي صحية لألمهات واألةفال على اد سواء ،فالسن اليت ستنجب فيها
اؼبرأة للمرة األوىل لو اعتبار ىام ابلنسبة لصحتها وسالمتها "فالوالدة ربت سن العشرين تعرض األمر
ألخطار أكثر فبا تتعرض لو وىي يف العشرينات ،وتعود ىذه األخطار على صحتها بل واىت على
اياهتا ،ويزداد بشكل خطَت بعد سن اػبامسة والثالثُت"(رمضان ،2002 ،ص ،)336ويف
اغباالت اػبطَتة والعسَتة قد يكون التخطيط العائلي دبثابة اغبصن اؼبنيع لضمان اياة األم واألسرة
ككل .وعلى ضوء ذلك يبكن القول أبن التخطيط العائلي يسمح لألم إبقباب أةفال يف أكثر
اؼبراال العمرية أمنا وكفاءة بيولوجية" ،ولقد ثبت أيضا أن األةفال الذين تلدىم أمهات أعمارىن
يف ةريف مرالة القدرة على احإلقباب (الصغَتات جدا والكبَتات يف السن) يتعرضن ألخطار أكثر
من غَتىن"(يوسف علي ،1999 ،ص.)37

 3-2-4أمهية التخطيط العائلي على رفاهية األسرة
ان موضوع التخطيط العائلي من بُت اؼبسائل اؽبامة اؼبرتبطة ابألسرة من خالل ربسُت نوعية اغبياة
االجتماعية وتنظيم القنوات واؼبسالك االجتماعية اؼبتجسدة يف العالقات األسرية واالجتماعية
خاصة يف ظل التغَتات اؼبتسارعة اليت يشهدىا اجملتمع ابستمرار ،وعلى صبيع األصعدة سواء
االقتصادية االجتماعية ،الثقافية ،التكنولوجية والصحية ،يف ىذه اغبالة أصبح التخطيط العائلي
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مطلب وضرورة لتمكُت األسرة وكل عناصر البنيات القاعدية للمجتمع من التكيف مع ىذه
الظروف اليت يفرضها اغبراك اجملتمعي ،وانعكاس التخطيط العائلي على رفاىية األسرة يظهر يف
جوانب عديدة كما أنو ال توجد أنبية واادة لو ابلسيطرة وتنظيم احإلقباب بل ىناك فوائد كبَتة
متعددة ومركبة .يعد ربسُت مستوايت اؼبعيشة من األسباب األساسية يف اغبد من عدد اؼبواليد
بدليل أن دراسات السكان والدراسات االجتماعية أثبتت أن ىناك عالقة كبَتة بُت قلة الدخل
الفردي وارتفاع عدد اؼبواليد ،رغبة يف تكوين عناصر جديدة تساعد على إعالة األسرة وعلى ربمل
أعباء اغبياة االجتماعية .كما بينت دراسات أخرى أن "عدد األوالد يف األسر يتناسب عكسيا مع
درجة ثقافة الوالدين"(عوض ،1999 ،ص  .)36فقلة عدد األةفال يساعد على التقليل من
تكاليف اؼبستلزمات واؼبتطلبات األساسية للحياة اؼبعيشية وزبفيض األعباء االقتصادية عن كاىل
العائلة ،من خالل القدرة على توفَت االاتياجات الضرورية بتوفَت فرصة تقدمي مستوى جيد من
التغذية ،والرعاية الصحية ،والتعليم ،والًتفيو وغَت ذلك ،ويتيح الوقت الكايف لتمكُت العائلة من
اؼبشاركة يف األنشطة االجتماعية والثقافية واالقتصادية ،ابحإلضافة إىل إمكانية توفَت جزء ىام من
اؼبستلزمات الكمالية والًتفيهية والًتووبية كالسيارة وأتثيث راقي للبيت والسفر أثناء العطل ،كل ىذه
اغباجات إضافة إىل اغباجة العضوية يف التغذية اؼبستمرة اعبيدة والرعاية الصحية اؼبنتظمة ،فهذه
داللة على أن من مبادئ التخطيط العائلي أنو يشجع كل فرد على أن يكون لو عدد من األةفال
يستطيع رعايتهم ابحإلمكانيات االقتصادية اؼبتااة لو ،واليت من خاللو تستطيع األسرة أن ربقق
التوازن بُت إيراداهتا ومداخيلها وبُت متطلبات وااتياجات أفرادىا ،وأكثر من ذلك فالتخطيط
العائلي يعطي لألسرة الفرصة يف توفَت فائض يف ميزانية األسرة ويبكنها من عملية االدخار ربسبا
ؼبقتضيات اؼبستقبل .ويفيد التخطيط العائلي يف ربسُت نوعية اغبياة والرفاىية ألفراد األسرة ،وتوفَت
اعبو النفسي اؼبالئم لنمو الطفل يف بيئة اجتماعية وصحية ونفسية متوازنة وكذا التقليل من اجملهود
اعبسدي والذىٍت الذي يقع على كاىل أولياء األمور يف تربية أبنائهم ،اذ يساىم يف سهولة تربية
األةفال وإعالتهم عندما يكون عددىم قليل وأعمارىم غَت متقاربة ،ايث أن تناقص اجم األسرة
يعترب عامال من عوامل زايدة الرعاية اؼببذولة واؼبناسبة لألةفال وتوفَت أفضل الظروف اؼبالئمة
لًتبيتهم ،واالىتمام بشخصية األةفال من خالل العمل على تنمية صبيع ملكاهتم العقلية والذىنية
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وإهباد الوقت الالزم ليكون الوالدين جبانب أوالدىم أكرب وقت فبكن لتنشئتهم وتنمية شخصيتهم
وأتىيلهم اجتماعيا ،وينمون ليصبحوا أفرادا مندؾبُت اجتماعيا وعاةفيا مع ؾبتمعهم ،ضمن شعور
الوالدين حبياة أسرية أسعد وأقل توترا .وىناك دراسات أثبتت أن "عدد أفراد األسرة لو عالقة كبَتة
يف اغبالة النفسية لكل عضو فيها ،فاألسرة قليلة العدد يسودىا االستقرار النفسي ،والعالقات بُت
أفرادىا تكون متزنة وقوية"(دعبس،1997،ص،)74خاصة ابلتقليل من اؼبسؤوليات االجتماعية ،اذ
يفيد التخطيط العائلي يف ربسن الصحة العقلية والنفسية عند األم بتغلبها على نبومها وتتحسن
الصحة العقلية للطفل الذي يولد نتيجة رغبة الوالدين ،وابلتايل هبد كل الوقت للعناية بو واالىتمام
بنموه النفسي واعبسدي كما تتوفر لألم والطفل فرصة أفضل للحياة االجتماعية ،كما يتيح ؽبا الرغبة
يف التفرغ للحياة الزوجية والرغبة يف إعطاء وقت للتفرغ للزوج وشؤون البيت،ألن اياة الفرد تعتمد
على ؾبموعة متنوعة من الظروف األخرى مثل استقرار وتوافق األسرة ،ورفاىية األةفال ،واغبرية يف
االستمتاع ابألنشطة اؼبختلفة واليت تتضمن أوقات الفراغ ،أو التعليم ،أو األنشطة االجتماعية
األخرى ،فتنظيم األسرة يساىم ويساعد على توفَت الرعاية الصحية والنفسية لألبناء واآلابء على اد
سواء .تظهر الفائدة االجتماعية جليا أيضا للتخطيط العائلي دبا وبققو من غاايت إنسانية
وأخالقية ،فمسؤولية الوالدين ربد من فبارسة ىذا اغبق يف احإلقباب إذا كان يؤدي إىل إقباب أةفال
يعيشون عبئا اجتماعيا وسيكولوجيا واقتصاداي على والديهم وعلى اجملتمع ،ايث أن التخطيط
العائلي يقي الطفل من كل ىذه اؼبخاةر ،ويوفر لو اؼبناخ الذي ينشأ فيو سليما معاىف بدنيا ونفسيا،
والذي يوفر لو ااتياجاتو اؼبادية وغَت اؼبادية وليس اؼبهم أن تنجب فقط ولكن أن تريب مواةنُت
صاغبُت جملتمعهم ،فدرجة تقدم اجملتمعات تقاس بنوعية عناصرىا الفعالة والصاغبة واؼببدعة ال
بعددىا ،ويف الدول النامية ايث سبثل التنمية مطلبا أساسيا ،فإن التخطيط العائلي هبب أن يكون
جزءا من ؾبموع جهود التنمية .ىكذا نالاظ أن التخطيط العائلي يرمي إىل احملافظة على كيان
األسرة وتدعيمها من النوااي الصحية ،االقتصادية ،االجتماعية ،الًتبوية والنفسية اىت يسهل إهباد
ؾبتمع متوازن وسليم.
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خامتة
يف ختام حبثنا نشَت إىل أنبية تناول موضوع التخطيط العائلي الذي أخذ رواجا كبَتا ووبمل يف
دعواه األغراض االقتصادية والصحية والسياسية،بل أصبح عامال أساسيا حإلهباد التوازن بُت
اؼبتطلبات السكانية والتنمية اؼبستدامة ،والتكيف مع الظروف اليت تفرضها التغَتات اؼبتسارعة اليت
يشهدىا اجملتمع ابستمرار على صبيع األصعدة سواء االقتصادية االجتماعية ،الثقافية ،الصحية،
التكنولوجية ،خاصة ابلنسبة للدول النامية ،الن التخطيط العائلي يهدف يف أبعاده الديبوغرافية
واالجتماعية على فلسفة يقوم أساسها على التغَتات والتطورات والتحوالت يف صبيع اجملاالت
االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية واىت الديبوغرافية ،وتعد الدول النامية يف ااجة إىل
سياسة سكانية متجددة ال تقتصر على مشكلة النمو السكاين اؼبرتفع فحسب ،وإمبا سبثل صبلة
التدابَت بقصد التأثَت الكمي والنوعي على السلوك الديبوغرايف ويف اػبصائص االجتماعية
واالقتصادية للسكان ،من خالل السرب يف اذباىُت :تنظيم األسرة والتنمية االقتصادية ،إضافة إىل
ضرورة قيام سياسة شاملة ؼبواجهة األبعاد الثالث اؼبتعلقة ابؼبشكلة السكانية آباثرىا االقتصادية
واالجتماعية :النمو ،التوزيع والتنمية ،اىل جانب والربط بُت اؼبشكلة السكانية وقضااي أخرى أنبها:
تنمية الثقافة السكانية والتوعية دبشكالهتا ،األمية ،الفقر،اؼبسانبة االقتصادية للمرأة ،التسرب
اؼبدرسي ،عملية التمكُت.
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