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حیث یعبر . نمیة، كما یعرف بأنه مؤشر صحيأمل الحیاة مؤشر من مؤشرات الت
عن الحالة اإلجتماعیة والمعیشیة والصحیة ألي بلد ما، فمن خالل هذا المقال نسعى إلى 
إبراز مختلف تعریفات هذا المؤشر وأدوات حسابه وكذا العوامل التي تؤثر فیه سواء بالسلب 

  . واإلیجاب للوقوف على مراحل التنمیة التي مرت بها الجزائر
  .الوفیات، الصحة، الموالید، التنمیة، أمل الحیاة: الكلمات المفتاحیة

Abstract 
 Hope of life indicator is one of development indicators, it is 
also known as a healthy index. This indicator reflects the social, living 
and health situation of any country? Through this article we seek to 
highlight the different definitions of this indicator, its calculation 
tools, as well as the factors that affect it, whether negatively or 
positively, in order to find out the stages of development that Algeria 
experienced. 
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  :مقدمة

د كانت حالة سكان الجزائر بعد اإلستقالل تتمیز بعدم اإلستقرار إضافة إلى لق
، واألمیة، وقلة صحیة مقلقة، من تفشي لظاهرة الفقرجتماعیة و مؤشرات إقتصادیة وإ 

عدام النظافة وكثرة األمراض، األمیة تهیمن على ، إنمناصب الشغل، سوء التغذیة
بعد اإلستقالل تصب جمیع جهودها من أجل ما جعل سلطات ما . السكان ثلثي

ستثمارات التنمیة الصناعیة والنهوض باإلقتصاد الوطني وذالك من خالل اإل
عادة إصالح للمؤسسات عن طریق ما  ومخططات التنمیة من تأمیم للمصادر وإ

  .یسمى بالثورة الزراعیة والصناعیة والثقافیة
حیث .جمیع األصعدة والمستویات ى هذه المجهودات كلها أثمرت نتائج ملموسة عل

نخفضت وإ . 1980سنة  %18إلى  1966سنة  %31نخفض معدل البطالة من إ
یصل إلى  1967سنة ) TBM(الوفیات حیث كان المعدل الخام للوفیات 

وهذا ما إنعكس على مؤشر أمل . 1‰4.42إلى  2008، لیصل سنة 15.67‰
ات الصحیة واالقتصادیة عند الوالدة الذي هو مؤشر من المؤشر )E0(الحیاة 

سنة  24: ب 2008و 1966والدیمغرافیة حیث إرتقى هذا األخیر ما بین تعدادي 
أمل الحیاة  هي العوامل التي أدت إلى تحسین ما: وفي ضوء هذا بنینا إشكاًال مفاده

  في الجزائر؟
  :ولإلجابة على إشكالنا حاولنا في هذه الدراسة انتهاج الخطة التالیة

  ؛)E0(هیة أمل الحیاةما: أوالً  -
  أمل الحیاة في الجزائر؛: ثانیاً  -
  .عوامل تحسین أمل الحیاة في الجزائر:ثالثاً  -

  ).E0(ماهیة أمل الحیاة : أوالً 
  ): Esperance de vie(تعریف أمل الحیاة  .1
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أي قدرة اإلنسان  ،یعیشها اإلنسان بعد الوالدة طول المدة التي یمكن أنهو 
وهذا رغم صعوبة التنبؤ ، رنة مع ما یمكن أن یعیشه اإلنسانقاالحقیقیة على البقاء م

  .2بالمدة التي یمكن أن یعیشها اإلنسان
أمل الحیاة عند الحالة  فمثالً  ،أمل الحیاة حسب الحالة الصحیةویعرف أیضًا 

في  الصحیة الجیدة والذي یحسب بعد أمل الحیاة المصحح لزمن مضى حیث كان
والمعبر عنها بعدد السنوات التي نتوقع فیها لمولود  ،نیةذالك الوقت حالة صحیة متد

  3.جدید العیش في حالة صحیة جیدة تحت غطاء معدالت الوفیات واألوبئة
  : E0(4(طریقة حساب أمل الحیاة   .2

أمل الحیاة هو كمؤشر من مؤشرات الوفاة وبالتالي لحساب هذا المؤشر یعتمد 
والوفیات ) Sx(والموالید ) x(العمر في ذالك على جدول الوفیات الذي یتكون من

)dx ( ومعدالت الوفیات)qx (ومعدالت الموالید)px(.  وعلى ما هو معروف لدى
حسب الجیل وحسب : توزیع األشخاص یمكن كذالك بطریقتین وهما أنالدیمغرافیین 

  .العمر ومن هنا یمكننا حساب أمد الحیاة حسب الجیل وحسب العمر
  :حسب الجیل  . أ

یل یستعمل للتمییز بین أبناء اآلباء واألجداد ویعنى ذالك أنهم إن مصطلح الج
ینتمون إلى ثالثة أجیال مختلفة والفرق بین األجیال هو نفسه الفارق بینهم عند عمر 

  . 5الوالدة
مجموع األشخاص الذین ولدوا في نفس السنة من : عند الدیمغرافیین یقصد بالجیل

  : التقویم مثل
N :1000لتصل على سبیل المثال إلى  1900ولدوا سنة  عدد الموالید الذین 

  .مولود جدید على سبیل المثال
 .x,x+1(d: (یرمز الیهم بـ x +1و  xأما الوفیات التي تحصل بین األعمار 

لهذا الجیل نقوم بجمع متوسط السنوات ) E1900(ولحساب أمد الحیاة 
  :التي عاشها هذا الجیل عل سبیل المثال
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 d(0,1) : 0,5(الذین عاش كل واحد منهم على األقل األشخاصans 
 . S0 – S1(0,5:(سواء بشكل جماعي  ،)
 d(1,2) : 1,5(األشخاص الذین عاش كل واحد منهم على األقلans 

 . S1 – S2(1,5:(سواء بشكل جماعي , )
 d(w,w-1) : األشخاص الذین عاش كل واحد منهم بمعدل))(w-1 +

0,5(ans  , سواء بشكل جماعي)) :w-1( +0,5(ans )Sw – Sw-

1(ans. 
  ):E0(الحیاة حسب الطریقة التالیة  أمدیكون حساب  األخیروفي 

E0 =0,5+   
 :6حسب العمر  . ب

 20سواء عند الوالدة أو عند  ،عمر أيعند ) E0(الحیاة  أمدیمكننا حساب 
  .الخ...سنة 60سنة أو  40سنة أو 
  : اآلتيطریقة الحساب فهي على الشكل  أما

  
  ): (أمد الحیاة عند الوالدة. ج

الوسطي  یمثل العدد) (حسب جدول الوفاة، فإن أمد الحیاة عند الوالدة 
). 0(من السنة  أيیعیشها بدایة من سنة الوالدة  أن للسنوات التي یمكن للفرد

  :ویحسب بالطریقة التالیة

  
  .أمل الحیاة في الجزائر: ثانیاً 

  ):E0(ر أمل الحیاة في الجزائرتطو  .1
ستقالل إلى غایة الیوم لكن هذا منذ اإل أمل الحیاة في الجزائر عرف تحسناً 

وهنا السؤال  أشكالالتحسن كانت أمامه عدة عقبات لذا كان تطوره یحمل عدة  
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؟ ولإلجابة على یفسر ذلكاألشكال؟ ومتى كان ذالك؟ وكیف  ذهما هي ه: المطروح
بمقارنات بین السنوات والجنسین وحساب ربح السنوات ومتوسط  األسئلة قمنا ذهه

  . معدل الزیادة السنوي
 

  
-1965تطور أمد الحیاة في الجزائر حسب الجنس من ): 01(الجدول رقم 

2009.   

Source: Hamza Chérif A; Population et besoins essantiels en Algérie à l'horison 2038 
  .أمد الحیاة لدى الرجال –أمل الحیاة لدى النساء  :٭٭ حساب شخصي

 

مجموع 
السكان 

)E0( ٭  

فارق 
 ٭٭الجنسین

اإلناث 
)E0( 

 ٭

الذكور 
)E0( 

 ٭
 السنة

مجموع 
 )E0(السكان 
 ٭

فارق 
 الجنسین٭٭

اإلناث 
)E0( ٭  

الذكور 
)E0(السنة ٭ 

68.75 3.9 70.7 66.8 1991 51.12 0.05 51.17 51.15 1965 
71.70 2.4 72.9 70.5 1998 52.77 0.03 52.8 52.79 1970 
71.90 2 72.9 70.9 1999 53.05 0.43 53.48 53.27 1977 
72.45 1.9 73.4 71.5 2000 55.14 1.19 56.33 55.74 1979 
72.75 1.7 73.6 71.9 2001 58.03 1.56 59.59 58.81 1981 
73.65 1.5 74.4 72.9 2002 58.51 2.87 61.38 59.95 1982 
73.90 2 74.9 72.9 2003 61.57 1.75 63.32 62.45 1983 
74.85 1.9 75.8 73.9 2004 62.11 1.65 63.76 62.94 1984 
74.60 2 75.6 73.6 2005 62.65 1.54 64.19 63.42 1985 
75.75 2.1 76.8 74.7 2006 64.2 1.07 65.27 64.74 1986 
75.75 2.1 76.8 74.7 2007 65.75 0.59 66.34 66.05 1987 
75.60 1.6 76.4 74.8 2008 65.95 0.46 66.41 66.18 1988 
75.50 1.6 76.3 74.7 2009 66.15 0.33 66.48 66.32 1989 

        66.48 0.66 67.14 66.81 1990 
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فمن خالل الجدول التالي یمكن أن نقوم بمجموعة من المقارنات على عدة 

ا أن نقارن ما بین  الجنسین مستویات إلعطاء قراءة صحیحة لهذا التطور حیث یمكنن
في مختلف السنین وكذالك بین تطور مستویاته والمقارنة بین  –الذكور واإلناث  –

وبین مختلف التعدادات التي عرفتها الجزائر لكي نعطي لهذا ) سنوات 10(العقود 
  :التطور كامل حقه من التفسیر وبهذا یمكننا البدء بـ

  :تطور أمد الحیاة فيوالسنوات مقارنة بین الجنسین    .2
  :مقارنة بین الجنسین  . أ

أما  ،سنة 51.7عند الوالدة عد الذكور  كان توقع الحیاة 1965في سنة 
لیرتفع هذا '' 0.5'' سنة حیث كان الفارق جد ضئیل بین الجنسین  51.12اإلناث 

سنة  2.87سنة ثم  1.19حیث وصل إلى  1979الفارق ما بین الجنسین سنة 
النقصان إلى غایة  لكن نحو 1987ثر من سنة إلى غایة أكلیبقى الفارق  1982
وهذه من ثمار التنمیة التي عولت علیها سلطات ما بعد  1990سنة  0.66

أما ما حدث بدایة من منصف سنوات  ،ستقالل للنهوض بالدولة الجزائریةاال
ونیة الثمانینات هو األزمة االقتصادیة التي جاء بها تدني سعر البترول وبعدها المدی

 1991ما زاد الفارق بین الجنسین إلى أكثر من سنتین لیصل إلى أعلى ذروته سنة 
سنة أما  66.8: سنوات حیث قدر أمل الحیاة عند الذكور بـ 3.9: بفارق قدر بـ

سنوات  07سنة وهذا ما یفسر بارتفاع الوفیات عند الذكور ولیقل بعد  70.7اإلناث 
إلى غایة  سنتینسنة حتى  1.5راوح ما بین سنة لیبقى یت 2.4إلى  1998أي سنة 
نخفاض إ سن الظروف المعیشیة لدى المرأة و ستقرار وتحإلى اإل لكویسر ذ 2008
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الخصوبة مما قلص من حجم وفیات األمهات حیث وصل معدل الخصوبة لدى 
هذا على . 2006للمرأة سنة /طفل 2.27للمرأة إلى /طفل 7.40من ) ISF(المرأة 

أما على مستوى ربح السنین بینهما فنجد أن الذكور قد .  الجنسین مستوى الفارق بین
سنة أما اإلناث  23.55یقدر بـ  2009إلى غایة  1965حققوا ربح سنین ما بین 

  .سنة أي بفارق سنتین بین الجنسین في الربح 25.13فهو 
  ):العقود(المقارنة ما بین السنوات   . ب

تضح لنا أن متوسط إعشریة  معدل الزیادة السنوي لكل عندما قمنا بحساب
عشرینیة إلى أخرى وهذا راجع إلى معدل الزیادة السنوي في أمل الحیاة یختلف من 

ختالف الظروف المعیشیة بین كل حقبة زمنیة حیث سجلنا أكبر نسبة في سنوات إ
أمل الحیاة ما بین  أحدثهاوهذا راجع إلى القفزة النوعیة التي %  75الثمانینات بنسبة 

رجع ذالك إلى ثمار سنة ویمكننا أن ن 66سنة إلى  58من  1989-1981سنتي 
لیبقى هذا المتوسط ، سلطات الجزائریة سنوات السبعیناتنتهجتها الإالتنمیة التي 

قترابه من إخیر وهذا راجع إلى في السنوات األ% 30السنوي یتناقص إلى غایة 
  .سنة 75إلى  2009حدوده القصوى أو المستویات العالمیة  حیث وصل سنة 

  الحیاة في الجزائر أملعوامل تحسین : ثالثاً 
 :العوامل الدیمغرافیة .1
  :الوفیـــــــــــــاتانخفاض    . أ

دور كبیر في زیادة أو نقصان أمل الحیاة خاصة وفیات الرضع ألنها  للوفیات
 ،7من المجموع الكلي% 45 إلى 40%تأخذ حصة األسد من مجموع الوفیات 

أمل (خیرین رتباط بین هاذین المتغیرین األل حساب معامل اإلنعرف ذالك من خالوس
 ).TMIالرضع  الحیاة ووفیات

معدل   السنوات
وفیات 
الرضع 

امل الحیاة 
E0 

معدل وفیات   السنوات
 TMIالرضع 

امل 
الحیاة 

E0 

معدل وفیات   السنوات
 TMIالرضع 

 E0امل الحیاة 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
16رقم العدد التسلسلي   2018السنة 02: عدد10: مجلد 

 

184 
 

وعالقته بمعدل وفیات األطفال ) E0(توزیع أمل الحیاة : 02الجدول رقم  
  8TMIالرضع 

ففي المناطق التي تنخفض  ،ت تحدث في األسابیع الستة األولىمعظم الوفیا
وتكون  ،ابیع األربعة األولى بعد الوالدةفیها وفیات الرضع یتوفى النصف في األس

إصابات أثناء الوالدة وهي إصابات یعجز  الوفیات المبكرة ناتجة عن عیوب خلقیة أو
  .الطب الحدیث عن الحد منها

سنة ‰ 130أدى برنامج مكافحة وفیات الرضع إلى تراجع هذه األخیرة من "" 
عدیة ذكرها تضمن هذا المخطط برامج قا ؛1998سنة ‰ 53.26إلى  1970

  :9منها ذات أولویة ؛األستاذ مصطفى حیاطي
  ؛محاربة اإلسهال -
  ؛عة للتلقیحبرامج موس -
  ؛برامج للتغذیة -
  ؛تباعد الوالدات -
  ؛محاربة وفیات ما بعد الوالدة -
  ؛ربة األمراض النفسیةمحا -
  .برامج لنظافة الوسط -

TMI 

1965  171.00  51.145  1986  70.71  64.735  2001  40.56  72.75  

1970  149.00  52.785  1987  64.42  66.045  2002  39.15  73.65  

1977  147.00  53.265  1988  60.37  66.18  2003  37.74  73.9  

1979  115.00  55.735  1989  59.00  66.315  2004  32.19  74.85  

1981  84.72  58.81  1990  57.80  66.81  2005  30.40  74.6  
1982 83.72  59.945  1991  57.00  68.75  2006  26.90  75.75  
1983 82.73  62.445  1998  53.35  71.7  2007  26.20  75.75  
1984 81.24  62.935  1999  53.81  71.9  2008  25.50  75.6  
1985 78.30  63.42  2000  51.10  72.45  2009  24.80  75.5  
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  :الخصــــــــــــــــوبة   . ب
فضل قوته فرض اإلنسان وجوده فوق األرض كبقیة الكائنات األخرى ب

طفل  20إلى  15بین فالمرأة لها قدرة على إنجاب ما  ،البیولوجیة على اإلنجاب
ي الواقع خاصة في الدول خالل فترة خصوبتها لكن هذا العدد الهائل ال نجده ف

  ).ISF(أي ال یتجاوز مؤشر الخصوبة طفلین للمرأة  ،المتقدمة
األم والطفل معا تأثیر كبیر على صحة  له) ISF(المؤشر التركیبي الخصوبة 

  .قصانه وبالتالي حیاتهما معانوذالك بزیادته و 
رتباط فیما بینهما ما علینا أن نقوم بحساب معامل اإلوإلیجاد العالقة ما بینه

)r(،  حیث أن المتغیر  ،تبعناها في األولإوعلیه نتبع نفس الخطوات التي(x)  دائما
  :وبالتالي). ISF(یعبر عن مؤشر الخصوبة ) y(یعبر عن أمل الحیاة بینما 

  : yو  xالمتوسط الحسابي لكل من  -

  
  :yو  xاالرتباط بین معدل  -

 
  : yو  xحساب االنحراف المعیاري لكل من  -

 
  

  :یساوي) r(ومنه معامل االرتباط  -

 
ما إال انه عكسي أي غیر متالزمان نهرتباط وثیق ما بیإوجدنا  والنتیجة أننا

فكلما قل مؤشر الخصوبة قل خطر الموت بالنسبة لألم والطفل معا وبالتالي ارتفع 
  .أمل الحیاة

توزیع أمل الحیاة وعالقته بالمؤشر التركیبي للخصوبة ): 03(جدول رقم ال
)ISF.( 
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 E0 ISF السنوات E0 ISF السنوات E0 ISF السنوات
1970 52.785 8.50 1984 62.935 6.07 1989 66.315 4.61 
1977 53.265 7.40 1985 63.42 6.24 1990 66.81 4.50 
1981 58.81 6.40 1986 64.735 5.50 1998 71.7 4.14 
1982 59.945 6.37 1987 66.045 4.84 2004 74.85 2.38 
1983 62.445 6.33 1988 66.18 4.73 2005 74.6 2.33 
2006 75.75 2.27 - - - - - - 

Source :Rétrospective Statistique 19970-1996 ONS. Les comptes économiques de 1989 à 2000;Données 
statiques n°338 Décembre 2001 

 

  
  :والثقافیة جتماعیةلعــــــــــــــــــــوامــل اإلا .2
  : العوامل الصحیة  . أ

كان عدد األطباء  إذ ستقالل بنیة صحیة ضعیفة جداً ورثت الجزائر عشیة اإل
إزاء هذه  ،ضافة إلى هجرة األطباء األوربیونالجزائریون یعدون على األصابع إ

ات الدولیة ة باللجوء إلى المساعدالوضعیة حاولت الجزائر إعادة تنظیم الرعایة الطبی
نطالقة الفعلیة للصحة في سنة اإل 1973كما تعتبر سنة  ،وتعمیم العالج للجمیع

  :الجزائر بتطبیق مجانیة العالج إضافة إلى وضع أهداف أهمها
رص العالج على كل الشعب تحقیق إستراتیجیة وطنیة تضمن توزیع ف -

  ؛الجزائري
خالل تكافؤ فرص العالج على كل تحقیق العدالة االجتماعیة من  -

  ؛الشعب الجزائري
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ولقد تطلب تطبیق الطب المجاني مجموعة من الوسائل واإلجراءات 
  ).1977- 1973(والمشروعات وهذا ما تضمنه المخطط الرباعي الثاني 

لوقوف أمام تطور قطاع الصحة في الجزائر ركزنا على تطور كل من لو 
  :العنصر البشري والبنیة التحتیة والتمویل في هذا القطاع

  :البنى التحتیة  -
إلى غایة یومنا  1974من سنة  ملموساً  نتعاشاً إحیث نرى أن هذا القطاع شهد 

ریین وكذالك شاسعة التراب هذا وهذا راجع إلى الزیادة السكانیة المعتبرة للسكان الجزائ
اكز الصحیة هي حیث أن المر ، ب منا زیادة عدد المرافق الصحیةالوطني مما یتطل

ن هذه األخیرة ال تكلف الكثیر في عملیة البناء والتجهیز وكذالك التي زادت بكثرة أل
  .تسهل عملیة تقریب الصحة العمومیة من المواطن أینما كان

  . 10ى التحتیة للقطاع الصحي في الجزائرتطور البن): 05(الجدول رقم 
 عدد األسرة قاعات عالج عیادات مراكز صحیة المستشفیات السنوات

1974 143 558 106 1402 43404 
1975 142 612 123 1452 44135 
1976 183 590 139 1295 44594 
1977 183 620 153 1325 45029 
1978 183 664 162 1364 45168 
1979 182 747 175 1422 43447 
1980 183 662 161 1364 43028 
1981 188 745 192 1431 44315 
1982 196 820 228 1660 45830 
1983 198 910 249 1664 47360 
1984 197 969 279 2197 49280 
1985 211 969 319 2454 49315 
1986 238 1025 359 2575 52898 
1987 261 1205 412 2693 55001 
1988 263 1238 434 3041 56214 
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1989 275 1238 485 3041 58605 
1990 284 1309 510 3344 60124 
1991 263 1112 445 3618 52728 
1992 263 1117 451 3848 53068 
1993 263 1131 459 3958 52802 
1994 267 1160 462 3958 53612 
1995 274 1152 471 4174 54213 
1996 251 1098 446 3748 53125 
1997 232 1110 462 3601 53125 
1998 232 1126 478 3780 53125 
1999 232 1185 482 3851 53125 
2000 224 1252 497 3964 53125 
2001 230 1267 504 4100 53125 

  Les Annuaires statistiques de L'Algérie:المصدر

  :الموارد البشریة في القطاع الصحي -
لصحیة هو عدد القائمین على تقدیم الخدمات الصحیة في المقصود بالموارد ا 

القطاع الصحي بمختلف مستویاتهم من مختصین وأطباء وجراحین إلى صیادلة 
  . وجراحو األسنان إلى غیر ذالك

ولقد عرضنا ذالك بغیة معرفة تطور الموارد البشریة في هذا القطاع الحساس 
ثم نحاول  ،م أي دولة ما في العالممدى تقد والذي زمن خالله یمكننا الوقوف على

بعد ذالك ربطها بأمل الحیاة الذي هو موضوع دراستنا ألن أمل الحیاة كما هو 
فلهذا  ،ستوى الصحي ألي بلد ما في العالممعروف من مؤشر دیمغرافي یعبر عن الم

قمنا بحساب معامل االرتباط بین أمل الحیاة وتطور عدد األطباء فكانت النتائج 
  :يكالتال

  : yو  xالمتوسط الحسابي لكل من  -
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  :y :covarianceو  xمعدل االرتباط  من  -

 
  : yو  xحساب االنحراف المعیاري لكل  من  -

 
  

  :یساوي) r(ومنه معامل االرتباط  -

 
بین أمل الحیاة وعدد األطباء عبر ) r(من خالل حسابنا لمعامل االرتباط 

حیث  ،یجابیة وطیدة بین المتغیرینإقة عالبوجود 0.96946: السنین وجدناه یساوي
كلما زاد عدد األطباء تتحسن الرعایة الطبیة وتكون من نصیب الجمیع وبالتالي 

 .یتحسن أمل الحیاة

  
  .11الموارد البشریة للقطاع الصحي في الجزائر): 04(الجدول رقم 
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طبیب  الصیادلة األطباء السنوات
 األسنان

طبیب  الصیادلة األطباء السنوات
 األسنان

1962 1279     1982 8916 1175 2144 
1963 1319 204 151 1983 11378 1194 2310 
1964 1301   155 1984 11132 1286 2435 
1965 1419   160 1985 13221 1359 2750 
1966 1356   171 1986 15361 1584 3754 
1967 1453 244 164 1987 17757 1752 5648 
1968 1613 247 195 1988 19814 1811 6097 
1969 1698 265 212 1989 21467 1839 6892 
1970 1760 236 255 1990 23550 2134 7199 
1971 1885 338 274 1991 24791 2575 7563 
1972 1985 354 308 121992 25304 2984 7833 
1973 2467 396 372 1993 25491 3189 7885 
1974 2672 542 494 1994 25796 3425 7763 
1975 3212 901 617 1995 27317 3691 8056 
1976 3875 805 743 1996 27652 3866 7837 
1977 4321 906 933 1997 28344 4022 7966 
1978 5363 1047 1137 1998 29970 4299 7954 
1979 6346 1051 1426 1999 31130 4600 8086 
1980 8512 1105 1691 2000 32469 4814 8225 
1981 9359 1141 1936 2001 33868 4976 8448 

       2003 36298 5337 9059 
  .22:ص,1992, الدیوان الوطني لإلحصاء: 1990إلى  1962من :المصدر

  .34:ص, 1999, الدیوان الوطني لإلحصاء: 1996إلى  1990من 
  .2003, الدیوان الوطني لإلحصاء: 2003إلى  1997من 

  

  :مستوى التحضر  . ب
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تي أصبحت فیه المدن مصدر للمنافسة في شتى المیادین وخاصة في الوقت ال
كتساح األسواق الخارجیة فان مدننا تمیزت إجل أالتسابق من  ،ماراتجلب االستث

  :ـ13ب
التعمیر الجامح والتمدن الشدید واختالف األقالیم وكلها أسبات أدت إلى  -

خالل العشریة  وازدادت تأزما. الالتوازن الذي تعرفه اغلب تجمعاتنا السكنیة
 ؛األخیرة بفعل النزوح الریفي المكثف على مدننا

المدینة حیث كانت  شاهدتهاالسیاسة العقاریة التي لم تسایر التغیرات التي  -
تبر أن المدینة مجال جغرافي تعتمد على الحلول الظرفیة التي تعرف وتع

  ؛فحسب
حدة على التوزیع السكاني الغیر متوازن حیث أن ظاهرة الكثافة تزداد  -

من السكان یتمركزون على الشریط الساحلي الذي % 40الساحل حیث أن 
  ؛من مساحة اإلقلیم% 1.9یمثل سوى  ال

یتضح لنا أن نسبة التحضر في الجزائر ترتفع ما بین  من خالل هذا الجدول
% 40إلى  1966سن % 31للسنة فمن % 1تعداد وأخر بنسبة تزاید سنویة تقارب 

أي بمعنى أكثر من نصف سكان الجزائر . 1987سنة % 50لتقارب  1977سنة 
حیث وصلت نسبة  1998لیتعدى هاته النسبة النصف في حدود سنة . حضر

  .%58 إلىالتحضر 
  .تطور مستوى التحضر في الجزائر): 05(الجدول رقم 
%نسبة التحضر  السنوات  
1966 31.4 
1977 40.0 
1987 49.7 
1998 58.3 
2008  

  Collection statistique n°29; Armature Urbaine, RGPH1998,ONS2000: المصدر

  : العــــــــــــــــــوامل الثقافیة  .3



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
16رقم العدد التسلسلي   2018السنة 02: عدد10: مجلد 

 

192 
 

  :المستـــــــــوى التعلیمي -
ن هذا األخیر له تأثیر كبیر ولو غیر مباشر على لقد أدخلنا هذا العامل أل

قل خطر الوفاة  الموالید أو معدل الخصوبة فكلما قل معدل الخصوبة بالنسبة للمرأة
  .معا وزادت الرعایة أكثر بالطفل بالنسبة لألم والطفل

ومن خالل الجدول التالي یتضح لنا أن المستوى التعلیمي للمرأة في الجزائر 
حیث كانت نسبة التعلم . تحسن أكثر بكثیر مما كان علیة في سنوات السبعینات

ت في تلك السنة آما عند الذكور فكان% 41تساوي  1970-1969للمرأة سنة 
% 6لیتحسن األمر ویصبح الفارق اقل من . بین الجنسین% 25أي بفارق % 66.5

  .بینهما وهو أنجاز في حد ذاته
تطور المستوى التعلیمي في الجزائر حسب ): 06(الجدول رقم 

  (%). الجنسین
السنة 
 الدراسیة

 المجموع اإلناث الذكور السنة الدراسیة المجموع اإلناث الذكور

1970\1969 66.5 41.1 54 1986\1985 90.9 72 81.7 
1971\1970 70.4 43.9 57.3 1987\1986 92.3 72.2 82.2 
1972\1971 74.10 47.6 61.1 1988\1987 93 73.5 83.3 
1973\1972 77.6 50.6 64.3 1988\1989 93.7 76 84.8 
1974\1973 80.6 53.4 67.3 1989\1990 93.4 76.5 85.1 
1975\1974 80.8 55 68.5 1991\1990 93.8 77.2 85.8 
1976\1975 89.1 61.4 75.5 1992\1991 93.6 77.8 85.9 
1977\1976 92.7 64.7 79 1993\1992 93.6 78.9 86.4 
1978\1977 88.7 64.2 76.7 1994\1993 93.5 80 86.9 
1979\1978 88.4 65.6 77.2 1995\1994 93.7 81.7 87.8 
1980\1979 88.4 65.7 77.3 1996\1995 93.8 82.6 88.3 
1981\1980 88.4 67.3 78 1997\1996 92.8 82.7 87.8 
1983\1982 88.4 67.3 78 1998\1997 85.9 80.7 83 
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1984\1983 88.8 68.3 78.7 1999\1998 90.4 84.3 87.4 
1985\1984 89.9 71.1 80.8 2000\1999 89 83.8 86.5 
  .97-44:ص 1999-1996, حصاءالدیوان الوطني لإل :المصدر

تطور المستوى التعلیمي في الجزائر حسب ): 04(المحنى رقم 
  (%). الجنسین

  
 :العــــــــــــــوامل االقتصادیة .4
 ): PIB(الناتج الداخلي الخام   . أ

بل . العامل االقتصادي هو عامل له تأثیر مباشر على الظواهر الدیمغرافیة
ألنه عندما نتحدث عن الظروف المعیشیة . بینهماأكثر من ذالك عالقة تأثیر وتأثر 

فمن بین كل ما هو .آو التنمویة فالمقصود هنا الحالة االقتصادیة لمجتمع ما
اقتصادي من مؤشرات ارتأینا أن نركز على  نصیب الفرد في الجزائر من الناتج 

سنة وهو الذي یحسب بمجموع الناتج الداخلي الخام في ال) PIB/hab(الداخلي الخام 
والجدول التالي یوضح تطور الناتج الداخلي . على مجموع السكان في منتصف السنة

 .2000و  1974الخام للجزائر ما بین سنتي 
  .14تطور الناتج الداخلي الخام في الجزائر): 07(الجدول رقم 

بملیون (الناتج الداخلي الخام  السنوات
) دینار PIB 

الناتج الداخلي الخام حسب الفرد 
PIB/H 

1974 555609 3664 
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1975 615739 3905 
1976 7407751 4503 
1977 872405 5115 
1978 1048316 5956 
1979 1282226 7077 
1980 1625072 8706 
1981 1914685 9941 
1982 2075519 10441 
1983 2337521 11394 
1984 2638559 12461 
1985 2915972 12960 
1986 2965514 13185 
1987 3127061 13552 
1988 3477169 14674 
1989 4180162 17167 
1990 5543881 22150 
1991 8621328 33621 
1992 10746948 40908 
1993 10746958 39960 
1994 11897249 43269 
1995 20049947 71454 
1996 25700289 89968 
1997 27801680 / 
1998 28101244 96000 
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1999 32151251 / 
2000 40786753 / 

  1992.السنویة اإلحصائیةالمجموعة . الدیوان الوطني لإلحصاء: المصدر
  
  : yو  xالمتوسط الحسابي لكل من  -

  

  
  :y :covarianceو  xمعدل االرتباط  من  -

  
  : yو  xحساب االنحراف المعیاري لكل  من  -

  
  

  :یساوي) r(ومنه معامل االرتباط  -
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ناتج الداخلي الخام وأمل الحیاة التي تقدر بعد حسابنا توجد عالقة قویة بین ال
وهي تحمل أشارة اإلیجاب بمعنى انه كلما   0.799329: بـ) r(لمعامل االرتباط  

زاد نصیب الفرد من الناتج الداخلي الخام إال وزاد معه أمل الحیاة الن الناتج الداخلي 
  .الخام یعبر عن القدرة الشرائیة للفرد داخ المجتمع

  
  

  
  :الخالصة العامة

یقف على  ،هو مؤشر دیمغرافي في طبیعتهّ ) E0(أمل الحیاة أو أمد البقاء 
 –ناتج  الزیادة والنقصان في مؤشرین دیمغرافیین وهما مؤشرا الزیادة الطبیعیة 

  . -الموالید والوفیات 
وى الصحي جعل منه المهتمون بالصحة كمؤشر صحي یعبر عن المست

على مدى نجاعة  ألن زیادة أو نقصان الوفیات والموالید یقف، لمألي بلد ما في العا
  .ي بلد ما والصحة قطاع معبر وبكل المقاییس عن مستوى التنمیةالبرامج الصحیة أل

قمنا . وللربط بین أمل الحیاة كمؤشر دیمغرافي  وأمل الحیاة كمؤشر تنموي
إلى غایة آخر  – 1966 –ستقالل في الجزائر منذ أول تعداد بعد اإلبدراسة تطوره 

. أن تطوره كان بشكل سریع إلىفتوصلنا . 2008تعداد حقق لحد اآلن وهو تعداد 
أي بمعنى أن هناك  ،الظروف التي مرت بها الجزائرولكم بوتائر مختلفة على حسب 

علینا معرفة  لذى كان لزاماً ، و النقصانأى تتحكم في تطوره سواء بالزیادة عوامل أخر 
؛ قتصادیة ودیمغرافیةإناك عوامل التي تؤثر في تطوره فوجدنا أن ه مختلف العوامل

  . صحیة كلها لها تأثیر كبیر على مساره ،وثقافیة، جتماعیةإ
والتنمیة كما  ،أمل الحیاة هو أیضا مؤشر تنمیة ومن هنا یمكننا القول بأن

في قطاع على حساب قطاع آخر وبالتالي عامل  تأتيهو معروف لدى الجمیع ال 
  .    هي التنمیة بكل ما تحمله الكلمة من معان) E0(حسین أمل الحیاة ت
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14 Rétrospective Statistique 19970-1996 ONS. Les comptes 
économiques de 1989 à 2000;Données statiques n°338 Décembre 
2001 

 


