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  هن لمولدهنطريقة وضع ىوأثرها عللألمهات  الخصائص الديموغرافية واالجتماعية 
 باتنة''–دراسة ميدانية بعيادة التوليد وأمراض النساء  ''مريم بعتورة 

 العكروف علي 

 جامعة باتنة-العلوم االجتماعية أستاذ محاضر  بقسم
 

 مقدمة 
أصعب   تزا عد العمليعة الييرعر ة أن وضع  امماعات لمدلعدعن طعن  ر ع  -بما في ذلك الجزائر-تشير البيانات المتاحة في مختلف الدول

وكععكلك  نظععرال لوععادلتااي ولتيبععأ المععرأم وذو اععا لاععاي فععي مختلععف اول العععال ي اليععد  جععدارائجععة  التععي أصععب   الممارسععة بععدتيرم مرتةعععةي وعععي
وقعد سعا ر ععكا االتجعا.  قلع  المتعاطةات العاتجعة طعن ععك.  قعرار.  اتخعاذمامعة الببيعف فعي معن مما سّاأ كثيعرال  يةاءت ون شروط االستش

فاقعع  حاليععا فععي نوععبة إجععراء العمليععة الييرععر ة  أنحتعع   يز ععاام انتشععار عععك. العمليععات إلعع كععأ عععكا أّا    العمليععة ميارنععة بالموععلك العععاا  
معن  %13وتعرع  معظمعة الرع ة العالميعة بعتن ال تتجعاوز  نوعبة الييرعر ات    1)الدالاات) البراز عأ  مجمدعمن  %53حدوا  بعض البلدان 

 مجمدع طمليات الدض  
  فعي حعين جعاءت  1)حوف نتائج المو  الد عي حدل ص ة ام  والبةأ 1991سعة  % 6في الجزائر بلغ  نوبة الدالاات الييرر ة 

1006سعة  %8لتيدر ذات العوبة بمؤشرات النتائج المو  الد عي المتعدا 
(5   

I- المقاربة المنهجية للدراسة 
  1-Iأبعاد المشكلة 

ختع  ت -بدصةاا متغير تاب  للدراسعة -لمدلدعن اات ر ية وض  امم أن مةااعما يةأساس مفكر  منإن مشكلة الب ث ال الي تعبل  
لألماععات )الوععني  مععرتبب بالخرععائد الد مديرافيععة واالجتماطيععةالععبعض معاععا -باطتبارعععا متغيععرات موععتيلة للدراسععة -لمجمدطععة مععن العدامععأ

 يال الة الشخريةي وسب اإلقامةي طدا ام ةال  والبعض امخر متعل  ببعض الممارسات االجتماطية )الععف الزوجي  التعليمي  موتد ال

   :نوع  من خالل الب ث ال الي اإلجابة طل  مجمدطة من امسئلةي جاءت كامتيفإنعا الدجيز  عكا المدخأانبالقا من 
 ؟عأ تدجد فروق ذات االلة إحرائية في  ر ية وض  امماات لمدلدعن  حوف طمرعن -1
 ؟عأ تدجد فروق ترق  إل  الداللة اإلحرائية في  ر ية وض  امماات لمدلدعن حوف موتداعن التعليمي -1

 
 ؟جدعر ة في  ر ية وض  امماات لمدلدعن حوف حالتان الشخريةعأ تدجد فروق  -5
 ؟ة في  ر ية وض  امماات لمدلدعن حوف وسب إقامتانيعأ تدجد فروق ت مأ الداللة اإلحرائ -4

 ؟عأ تدجد فروق ذات االلة إحرائية في  ر ية وض  امماات لمدلدعن حوف طدا أ ةالان -3
 ؟امماات لمدلدعن حوف موتد  تعرضان للععف المرتكف من  رف امزواج عأ تدجد فروق جدعر ة في  ر ية وض  -6
I-2 فرضيات الدراسة 

شععكأ ي وتعع  صععيايتاا طلعع  التععي توععع  الدراسععة لة رععاا واختبارعععافععي ضععدء التوععاسالت الوععابية الععككر تعبثعع  مجمدطععة مععن الةععرو ي و 
قيعد  را عة بعين المتغيعرات  أ طكوعية  ععك. العالقعة أكانع سعداء  إحرعائياتعععي وجعدا طالقعة االعة ي بمععع   أن كلاعا بد لةفرضيات إثبات أو 

 :الدراسةي وجاءت طل  الع د امتي
الةئعات العمر ععة  الوعن ميارنعة بوعيدات فعي المتيعدماتو رعغيرات فعي الوعن ال  ز عد بعين الوعيدات الدضع  طعن  ر ع  العمليعة الييرعر ةإن  -1

  امخر 
  زاا اللجدء للعملية الييرر ة من اجأ الدض لويدات كلما التعليمي ل  موتد الكلما ارتة    -1
 عظيرتان الماكثات بالبي  ب ميارنةبين الويدات العامالت الدض  طن  ر   الييرر ات  ز د  -5
 بين الويدات المع درات من الر ف ميارنة بالويدات الدسب ال تر   المولك العاا   ز د الدض  طبر إن -4
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 العملية الييرر ة  ام ةال كلما قأ اللجدء إل  الدض  طبركلما زاا طدا   -3
 كلما زاا الععف الزوجي الممارس ضد الزوجات بشييه الجود  والمععد  كلما قل  نوبة الدض  طبر المولك العاا    -6

I-3 أهداف الدراسة 
 من المتغيرات االجتماطية والد مديرافيةيمجمدطة  الختبار طالقة وتوع ي إن أعداف الب ث ال الي عي أعداف ارتبا يه أو سببية

باطتبارعا وطدا ام ةال وككا الععف الزوجي الممارس ضد الزوجة  والدض  الماعي ووسب اإلقامة التعليمي  والمتمثلة في العمر والموتد 
 بدصةاا متغير تاب   ببر ية وض  امماات لمدلدعن موتيلة للدراسةي متغيرات

I-4 أهمية الدراسة 
نوعبة الدضع  طبعر العمليعة الييرعر ةي ععكا معن   تععرف طلعفعي الال الي أعمية واحدمي وععي ميدانيعة وتتمثعأ فعي موعاعمة نتائجعه للب ث 

   جاة ومن جاة أخر ي الكشف طل  مد  ارتباط عك. الممارسة ببعض الخرائد االجتماطية لألماات 
I -5  منهجية البحث 

مععاج طلع   عتمعدن العالقة الوببية بين متغير ني فانعه كعان معن التعرور  طليععا أنوتادف التعرف طل    ك البوبف  بيعة المدضدعي و 
   4)المو  بدصةه جادا طلميا معظما  مّكن الباحث من ال ردل طل  بيانات ومعلدمات طن الظاعرم المدروسة

I- 6  مجاالت البحث الميداني 
الب ث الميدانيي عي طياام ''مر   بعتدرم'' للتدليعد وأمعرا  العوعاءي والتعي  تيع   فعي وسعب إن المؤسوة التي وق  اختيارنا طلياا إلجراء 

     1983مد عة  باتعة )شرق الجزائر ي وت  تدشيعاا في سعة 
معن العيععاتي التعي  ععكا الععدعونظعرا لخرعائد  .لوادلة استخداماا ولتجعف العمليات ال وابية ياالحتماليةوت  اللجدء إلي العيعة يير 

ي طكععم مععا عععد مدجععدا فععي العيعععات )ال تمثععأ ارجععة طاليععة مععن الثيععة فععي تعمععي  نتععائج الب ععث من أفرااعععا لعع   ععت  انتيععائا  ببر عع  طشععدائية
ال جع  التعي  طليععا أن نعتمعد طلع  طيععة كبيعرم  للتعمعي  إذ كعان البعد اقييعة قابعأ نتائج لتحقيق االحتماليةي لكلك فيد ت  احترا  بعض المعا ير

تمثِّّأ المجتم  امصليَّ تمثيالل سليمال لت يي   أقر  قدر من الرةة التمثيلية  ذلك انعه كلمعا زاا حجع  العيععة   مجمدع  مةرااتاا   كدن  قد
 يير احتمالية زاات اقة العتائج  

جعدان 10والممتعدم معن ي ن فعي العيعاامالمو  الشامأ لكأ امماات الالتي وضعن خالل فترم شار من العزم  وقد اطتمدت الدراسة طل
 سيدم  1014وعي طيعة يرضيه تتكدن من  ي1009جد لية لوعة 10إلي 

I-7   أدوات الدراسة 
ةععة ليد ت  استخدا  أاام الميابلة لجم  البياناتي كدناا التيعية امكثر مالئمة لاكا العدع من المداضي ي طل  اطتبار أن نوعبة امميعة مرت

 بين أوساط العواء في الجزائر  
 يتانإقعام سعن الوعيدات المب دثعاتي وموعتد  تعلمعياني ووضععان الماععيي ووسعب  أسعئلة تتعمع  كعأ معن سعبعةوشمل  االستمارم 

 ر يعة وضع  ام  البعاعا) موعلك طعاا  تم عدر حعدل  سعاب كما تتمع  أسئلة االسعتمارم سعؤال     ي وتعرضاا للععف الزوجيوطدا أ ةالان
 أو قيرر ة  

I-8 تفريغ البيانات 
  و الختبعار العالقعة بعين SPSS18) 18رقع   االجتماطيعة للعلعد  ومعالجتاا طل  ال زمة اإلحرعائية تةر غ البيانات ت  االطتماا في طملية

 فرضيات الب ثي قمعا باستخدا  ما  لي:ف د المتغيراتي ومعه 
 =Ca)   االقتران معامأ-

𝑎𝑑−𝑏𝑐

𝑎𝑑+𝑏𝑐
)   

√=Cc).معامأ التداف -   
𝑥−1

𝑥
)   
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ي ونيبععأ  0003 أو  وععاو أقععأ  pقيمععةكانعع  إذا  طعععد اسععتعمال معامععأ التدافعع   نععرفض فععر  العععد  وللتععككيريوكما عععد معمععدل بععه فإنعععا
  % 5بين المتغير ن ذات االلة إحرائية طعد موتد  ارتباطأنه تدجد طالقة  وعكا  ععي بالةرضية البد لةي

II  - عرض ومناقشة نتائج البحث الميداني 
II-1 الخصائص الديمغرافية واالجتماعية ألفراد العينة 

مععا ي و كاملععةسعععة   14و 41تيعع  أطمعارعن بععين  ةمب دثعع 4201قداماععا  بلعغالعوععاء أنعععا إزاء طيعععة مععن  3 تتع  مععن خععالل معبيععات الجعدول 
   % 5502و بيعععا لععععةم البيانعععات فعععإن أكثعععر معععن ثلعععث)  سععععة 54وسععععة  10  أفعععراا العيععععة تع رعععر أطمعععارع  بعععين %2901 ةعععدق ثالثعععة أربعععاع )

أمعا اللعداتي تيع  أطمعارعن بعين ي % 1109سععة ب  14-10سعةي ث  تلياا الةئعة  19-13  تي  أطمارعن في الةئة العمر ة  الويدات المب دثات
   % 2.0سعة المرتبة امخيرم بعوبة بلغ   49- 43أفراا الةئة العمر ة   واحتأ  % 1106فبلغ  سعة  54و50

 Age moyen à la (سععةي وععد  عبعر طعن متدسعب سعن امماعات طععد اإلنجعاب 01 19وقعد بلعغ الدسعب ال وعابي مطمعار الوعيدات 

maternité   
 تدز   أفراا العيعة حوف بعض الخرائد االجتماطية والد مديرافية : 1الجدول 

 % العدا 

 الفئات العمرية

13-19 
10-14 
13-19 
50-54 
53-59 

40-44 

43-49 

 
18 

153 

543 

151 
141 
48 
6 

 
108 
1109 
5509 
1106 
1508 
402 
006 

 المستوى التعليمي

 أمي
 ابتدائي
 متدسب
 ثاند 
 طالي

 

152 

114 

198 

181 

184 

 

1504 

1101 

1901 

1204 

1800 

 الحالة الشخصية
 يير مشتغلة

 مشتغلة
915 
111 

8901 
1008 

 وسط اإلقامة

 حتر 
 ر ةي

 

245 
181 

 

2106 
1204 

العنف الزوجي 
 الجسدي

 نع 
 ال

العنف الزوجي 

93 
919 
 

 

103 

 

 

905 
9002 
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 المعنوي
 نع 
 ال

819  

20.0 
80.0 

 طريقة الوضع
 قيرر ة

 طاا مولك 

 

189 
853 

 

1803 
8103 

 100 1014 المجمدع

أن  أ معن مجمعدع أفعراا العيععةي  % 8606الجدول أن الويدات ذوات موتد  تعليمي ابتدائي فتكثر بلغ  نوبتاا معبيات ذات وتبين 
  %1504المدرسةي فيما بلغ  نوبة الويدات امميات   تراان طل 2سيدات من أصأ  6

ابتعدائيي تلياعا الوعيدات الجامعيعات   ذوات موعتد  %1101 :الترتيعف الترعاطد  امتعي  التعليمي مفراا العيعة طلع  وجاء تدز   الموتد 
نوععبة   وسععجل  أطلعع ي% 1204ثعع  تلياععا الوععيدات ذوات الموععتد  التعليمععي الثععاند  بعوععبة  ي%18وال اصععالت طلعع  شععااام جامعيععة بعوععبة 

    % 1901سبي حيث بلغ  التعليمي المتد   طعد الويدات ذوات الموتد 
أن نوبة مرتةعة من الويدات طا الت طن العمأي حيث قعدرت نوعبة اللعداتي  مارسعن نشعاط  أ تاوقد أظارت نتائج الدراسة الميدانية 

  % 8901 ي بيعما بلغ  نوبة  الويدات يير العامالت )الماكثات  بالبي    طاملة111  فيب )%8 10ماعي طشر المب دثات) 
مععن مجمععدع أفرااعععاي بيعمععا بلغعع  نوععبة  %2106نوععبة العوععاء اليا عععات فععي الدسععب ال تععر  بلغعع   الميدانيععة أنوأفععرزت طيعععة الدراسععة 

  %1204المع درات من الدسب الر ةي 
  تعرضععن مععرم واحععدم طلعع  امقععأ خععالل حيععاتان الزوجيععة  % 905و تتعع  أ تععا مععن خععالل المعبيععات أن مععا  يععارب طشععر الوععيدات ) 

 للععف الجود  طل   د أزواجان 
تعرضععن مععرم واحععدم طلعع  امقععأ خععالل حيععاتان الزوجيععة لشععكأ مععن   %10كمععا تةيععد معبيععات نةععم الجععدول أن خمععم الوععيدات ) 

 أشكال الععف المععد  
وعتمرم إذا من مجمدع الدالااتي وعي بكلك في ز عاام م %3 18وكشة  المعبيات أن نوبة الدض  طن  ر   العملية الييرر ة بلغ  

 %1009وعد االتجا. الوائد في الكثير من البلدان فعل  سعبيأ المثعال انتيلع  نوعبة الييرعر ات فعي فرنوعا معن  ما قرن  بالوعدات الوابية  
  3)  1005سعة  %10إل   1981سعة
II -2   وطريقة  وضع األمهات  لمولدهننتائج الخاصة بالعالقة بين الخصائص الشخصية العرض ومناقشة 

II-21- العالقة بين طريقة الوضع وسن السيدات 

إذا اسعععتثعيا الةئتعععين العمعععر تين امخيعععرتين ي فعععان العالقعععة بعععين سعععن الوعععيدات طععععد الدضععع  و ر يعععة الدضععع  تشعععبه إلععع  حعععد بعيعععد مع ععع  
  Une courbe parabolique).)ميعر

 19-13ر ة   كععععدن مرتةعععع  طعععععد الةئععععة العمر ععععةتبععععرز أن نوععععبة الدضعععع  طععععن  ر عععع  العمليععععة  الييرعععع 1والشععععكأ  1إن معبيععععات الجععععدول
ث   تخك نزطة تراطد ةي حيعث تع  توعجيأ   ي% 1603) سععة19-13و  %14سعة ) 14-10 ي ليعخةض طعد الةئتين العمر تين    %1101سعة)
سععععة وقد أشعععار معامعععأ التدافععع  إلععع  ارتيعععاء العالقعععة بعععين المتغيعععر ن إلععع  موعععتد   59-53طععععد العمعععر % 1804و 54-50طععععد العمعععر  % 1903

  . p=0.043يCc=0.112الداللة اإلحرائية )
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 تدز   الويدات حوف  ر ية الدض  وحوف العمر : 1الجدول 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التدز   العوبي للعمليات الييرر ة حوف سن الويدات : 1الشكأ 

 
 1الجدول: المردر

حيعث تتزا عد  التي أكدت ارتباط  سن امماات بمتعةات ال مأ والدالاميوتتة  عك. العتائج م  الكثير من الب دث الد عية والدولية  
سعة والك   رعاحبه فعي كثيعر معن امحيعان   53سعة أو  ةدق  10االنعكاسات الولبية لل مأ طل  ص ة  امماات الالتي  يأ سعان طن 

   6)اللجدء إل  العملية الييرر ة لل د من عك. المخا ر
II 2--2 ة الوضع والمستوى التعليمي للسيداتالعالقة بين طريق 

 تدز   الويدات حوف  ر ية الدض  وحوف الموتد  التعليمي : 5الجدول 

0

10

20

30

السن15-1920-2424-2930-3435-39

%

 المجمدع
  ر ية الدض 

 قيرر ة مولك  طاا  فئات امطمار
18 14 4 13-19 

235 201 34 10-14 

345 288 57 13-19 

231 186 45 50-54 

141 101 40 53-59 

48 40 8 40-44 

6 5 1 43-49 

 المجمدع 189 853 1014

 المجمدع
 الموتد  التعليمي  ر ية الدض 

 قيرر ة مولك طاا 
 أمي 59 98 152

 ابتدائي 16 98 114

 متدسب 31 146 198
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 بدو مثير لالعتما  اراسة معد  ارتبعاط الموعتد  التعليمعي لألماعات بلجعدئان إلع  العمليعة الييرعر ةيطل  اطتبعار أن ام  لاعا ال ع  فعي 
 إبداء رأ اا حدل اللجدء إل  العملية الييرر ة         

بعين الوعيدات امميعات  وكانع   %1803لتدضع  أن أطلع  نوعبة للدضع  طعن  ر ع  العمليعة الييرعر ة بلغع   5وجعاءت معبيعات الجعدول
طعععععد الوععععيدات ذوات الموعععتد  االبتععععدائيي تلياععععا الوعععيدات ذوات الموععععتد  التعليمععععي  الجععععامعي %1009:بييعععة العوععععف طلعععع  الدجعععه التععععالي

المرتبععة  الوععيدات ذوات الموععتد  الثععاند  شععر  ة واحتلعع  ي%1204ب ب ثعع  تلياععا الوععيدات ذوات الموععتد  التعليمععي المتدسعع ي%1803ب
   %1503امخيرم بعوبة قيرر ات بلغ  

فععي نوععبة اللجععدء إلعع  الييرععر ة حوععف الموععتد  التعليمععي لألمااتيفععان اختبععار معامععأ التدافعع  أشععار أن العالقععة  بريعع  عععكا التكبععك
  أ  كلمعععا ارتةععع  الموعععتد   0.118)معامعععأ التدافععع    006 0طكوعععية  و ت معععأ الداللعععة اإلحرعععائية طععععد موعععتد   ناليائمعععة بعععين المتغيعععر 

 التعليمي لألماات كلما قأ اللجدء للعمليات الييرر ة 

II-2-3 العالقة بين طريقة الوضع  والحالة الشخصية للسيدات 
  تيععأ طععن نظيرتاععا طعععد امماععات ييععر %8 12)   ت العععامالتأن نوععبة الدضعع  طععن  ر عع  الييرععر ة طعععد امماععا 4 دضعع  الجععدول

   Ca =0.169) ضعيف ناالقتران بين أن االرتباط بين المتغير  معامأإال أن    %4 15المشتغالت) 

 العشاط الماعي:تدز   الويدات حوف  ر ية الدض  وحوف 4الجدول

 المجمدع
  ر ية الدض 

 قيرر ة مولك  طاا  العشاط الماعي
 يير مشتغلة 163 750 913
 مشتغلة 26 85 111
 المجمدع 189 1024 1014

 
II-2-4 العالقة بين طريقة الوضع ووسط اإلقامة 

وأماععات الدسععب الر ةععي   %1303التبععا ن الداضعع  فعي نوععبة الدضعع  طععن  ر ع  الييرععر ة بععين أماععات الدسعب ال تععر ) 3 دضع  الجععدول 
   Ca=0.322أن العالقة بين المتغير ن متدسبة )وقد ال معامأ االقتران ال     % 1606)

 
 وسب اإلقامةتدز   الويدات حوف  ر ية الدض  وحوف  :3الجدول

 ثاند  58 145 181

 طالي 54 130 184

 المجمدع 189 853 1014

 وسب اإلقامة  ر ية الدض  المجمدع
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 التدز   العوبي للييرر ات حوف الدض  الماعي ووسب اإلقامة : 2الشكأ 

 
 4و 5 الجداول :المردر

III-2-5  العالقة بين طريقة الوضع وعدد األطفال الذين تم إنجابهم 
 طدا ام ةال:تدز   الويدات حوف  ر ية الدض  وحوف 6الجدول

 
 
 
 
 
 
 

ععكا  .طبر المولك العاا  ترتبب ارتباط  را  بععدا ام ةعالي أ  كلمعا زاا طعدا أ ةعال كلمعا قعأ اللجعدء للييرعر ات ر ية الدض  إن 
ي حيععععث أشععععارت أن نوععععبة اللجععععدء للييرععععر ات ترتةعععع  طعععععد أماععععات البكععععر) ال مععععأ 6مععععا أبرزتععععه المعالجععععة اإلحرععععائية لمعبيععععات الجععععدول 

أ ةعال فعتكثر  ولععأ  3مماعات ذوات  %1302لكوات  ةعالني ثع  إلع   %2 16إل ث  تعخةض  ي% 1104امول يحيث ت  توجيأ ما نوبته 
    2)ر   في عكا المتماري إذ اثب  أن ال مأ امول أكثر طرض  للييرر ات ميارنة بامحمال امخر عكا ما أكدته الب دث التي أج

ولكن  بي  أن نشير إل  أن اختبعار العالقعة بعين متغيعر  الدراسعة ال اليعة أظاعر أن التدفيع  بيعامعا ضععيف وال   معأ الداللعة اإلحرعائية 
(Cc=0.093يp=0.44 .   

 ي للييرر ات حوف طدا ام ةال الك  ت  إنجابا التدز   العوب : 5الشكأ

 
 6الجداول :المردر
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%

 قيرر ة مولك  طاا 
 حتر  115 628 743
 ر ةي 74 207 281
 المجمدع 189 853 1014

 المجمدع
  ر ية الدض 

 قيرر ة مولك  طاا  طدا ام ةال
466 566 100 1 

131 110 41 1 

140 110 10 5 

85 69 14 4 

 فتكثر  3 15 20 85

 المجمدع 189 853 1014
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III -2-6 العالقة بين طريقة الوضع  والعنف الزوجي الممارس ضد األمهات 
أن الوعععيدات اللعععداتي تعرضعععن للعععععف الجوعععد  أكثعععر لجعععدءا للعمليعععات  4والشعععكأ  2 بعععدو معععن خعععالل الت ليعععأ اإلحرعععائي للجعععدول

مععن الوععيدات اللععداتي لعع   تعرضععن لععععف الععزوج الجوععد  أن  ر يععة الدضعع  كانعع  قيرععر ةي فععي  %1209الييرععر ة طعععد الدضعع ي حيععث أفععاات 
التدافع  بعين    ين المجمعدطتيني إال أنطععد الوعيدات المععةعات جوعد ا  ريع  ععكا التةعاوت الكبيعر بع %5001حعين أن ععك. العوعبة تجعاوزت 
   Ca=0.158المتغير ن قيد الدراسة ضعيف )

أمععا طععن الععععف العةوععيي فعععالحع مععن خععالل معبيععات نةععم الجععدول انععه  دجععد ارتبععاط  ععرا  ضعععيف بععين الدضعع  طععن  ر عع  الييرععر ة 
انععه كلمععا ارتةععع  نوععبة التعععر  للععععف المععععد  كلمععا  ارتةععع  نوععبة اللجععدء   يأ Ca=0.119وتعععر  الوععيدات لاععكا الشععكأ مععن الععععف)

 للييرر ة طعد الدض    

  : تدز   الويدات حوف  ر ية الدض  وحوف تعرضان للععف الزوجي2الجدول  
 الععف المععد  الععف الجود   ر ية الدض 

 المجمدع ال نع  المجمدع ال نع 
 مولك طاا 

 قيرر ة
25 
11 

261 
162 

853 
189 

161 
44 

624 
143 

853 
189 

 1014 819 103 1014 919 93 المجمدع

 
 التدز   العوبي للييرر ات حوف الععف الزوجي : 4الشكأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 7الجداول :المردر

بععين الوعيدات المععةعات نةوععياي بيعمعا لع  تتعععد   %1205واسعتعااا لعكات المعبيعات فانععه  الحعع أن نوعبة الدضعع  طبعر الييرعر ة بلغع  
 طعد الويدات يير المععةات  1202%

 الخاتمة 

ممارسعة عامعة جعدايأال الم عداات االجتماطيعة طلع   بععضمعد  تعتثير ليد جاءت عك. الدراسعة الميدانيعة الب تعة لكشعف العيعاب طلع  
 في الجزائر   وع   ر ية وض  امماات لمدلدعن 

التعي و ععي بعكلك تعتبعر معن الدراسعات اليليلعة سعيدم   1014طيعة يير طشدائية واسععة معن المب دثعات شعمل  طل   واطتمدت الدراسة
 من مجمدع طدا طمليات الدض   %1803أجر   حدل عك. الممارسة  عكاي وقد بلغ  نوبة الدض  طبر الييرر ة 

 :  تلخد في العياط التالية يدراسةال أع  ما  مكن طرضه في إ ار العتائج المت رأ طلياا من خالل عك. و 
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تظاعععر العتعععائج التعععي تععع  التدصعععأ إلياعععا أن الوعععيدات امكثعععر طرضععع  للعععدالام طعععن  ر يعععة العمليعععة الييرعععر ة ععععن امماعععات فعععي سعععن مبكعععرم -1
طععععد  %14سععععة ي ميارنعععة بتماعععات الةئعععات العمر عععة امخعععر )59-53طععععد العمعععر%1804  وفعععي سعععن متيدمعععة)سععععة19-13طععععد العمعععر 1101%)

سعة  وعك. العتائج كان  معتظرم وتتكد  الةرضية امول  من الب ثي والتعي مةااععا أن للعمعر تعتثير قعد  طلع  موعتد ات اللجعدء 14-10العمر
 ام باء للعمليات الييرر ة 

الببيف من  شادت طملية الدض  تكبكب حوف الموتد  التعليمي لألمااتي إال أن عكا امخير أا  اور مؤثرا في ت د د لجدء -1
 بيع  انه كلما ارتة  الموتد  التعليمي لألماات كلما قأ اللجدء للعمليات الييرر ة  5طدمه للعملية الييرر ةي فت ليأ نتائج الجدول 

 


