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: مالحظة

جميع آلاراء الواردة في هذا الكحاب الجماعي جعبر عن وجهة نظز أصحابها، كما ال ثححمل الجهة 

. اإلانظمة للملحقى مسؤولية ؤلاخالل بقواعد اإلالكية الفكزية



 -والوقايةالتحسيس – جودة الحياة لدى ألامهات العازبات في الجزائر

  

 إشكالية امللتقى:

إلى حد آلان ورغم كثرة ألامهات العازبات في املجتمع الجزائري إال أن التطرق لهذا املوضوع 

مازال من الطابوهات ومن املواضيع التي تحاط بالسرية من قبل أهل ألام العازبة وحتى من قبل 

املجتمع ككل ، لكن الواقع املعاش وخصوصا ما تعاني منه ألام العازبة من مشكالت جمة وعلى 

يفرض علينا تسليط الضوء على الظاهرة من أجل التحسيس والوقاية لبناتنا مختلف ألاصعدة 

خاصة أننا نعيش  في عصر التكنولوجيا، وما خلفته من مشكالت مختلفة أثرت على املجتمع 

الجزائري فالفتاة سواء املاكثة في البيت أو الطالبة أو العاملة قد تتعرض البتزاز  أو تهديد ما قد 

سهلة تنتهي بانتهاك العرض والوقوع في الخطيئة واملداراة عليها بعد ذلك لخوف  فريسةجعلها ي

 الفتاة من الفضيحة.

وبالرغم من محاولة التكتم والتستر  على هذه الظاهرة الغريبة عن املجتمع الجزائري املسلم 

لزواج، إال أنه  الذي يرفض أي عالقة للمرأة مع رجل خارج إطارها الشرعي أال وهو مؤسسة ا

يسجل سنويا  ارتفاعا محسوسا ومتزايدا و بعدد كبير ومخيف من ألامهات العازبات، فاإلحصائيات 

حيث بلغ عدد  7002عن ألاطفال الطبيعيين النسب ارتفع وطنيا حسب التقارير الحكومية سنة 

ت السنة، وبعد أم في الجزائر في ذا 0000طفل طبيعي، ومعدل ألامهات العازبات  7882ألاطفال 

سنوات على هذه التقارير فإننا نرجح ارتفاع عدد ألامهات العازبات كما ألاطفال  00مرور أكثر من 

 الطبيعيين. 

وأما الوضعية الجديدة وغير املرغوب فيها التي تجد الفتاة نفسها فيها حيث تتبدل حياتها 

ذ أنها تواجه جملة من املشكالت كلية سواء من الناحية الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية، إ

الناجمة عن هذه الوضعية، فهي ال ترتب مع الفتيات ألنها أنجبت وال ترتب مع ألامهات ألنها لم 

 تتزوج، ورغم ذلك فهي ملولود مجهول الوالد في غالب ألاحيان.

لذلك نحاول من خالل هذا امللتقى كسر الطابو ونتطرق إلى هذا املوضوع  املشكل، ونحاول 

معرفة نوعية الحياة التي تعيشها ألام العازبة والتي  قد تكون ضحية وفي غالب ألاحيان نجدها 

مذنبة، ومهما يكون أمرها، فإنها تكون محل سخرية واحتقار من املجتمع بل تصبح منبوذة، فأي 

ي حياة  تعيشها؟ هل يوجد  قانون يحمي ألام العازبة ويضعها في هيكل معين لكي تجد مكانتها ف

املجتمع، ورغم املعاناة  تبقى ألام العازبة شجاعة خصوصا عندما تتحدى ألاسرة واملجتمع وتمنح 

طفلها لقبها فكيف تكيف حياتها مع مجتمع ال يرحم؟   خصوصا أنها تكون في كثير من ألاحيان 

ا طالبة جامعية تعرضت للغدر والاغتصاب نتيجة العالقات الخاصة أو ضحية زنا املحارم هذا م

 يدفعنا للتساؤل عن جودة الحياة لدى ألام العازبة في الجزائر؟.
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 أهداف امللتقى:
 تتجلى أهداف هذه التظاهرة العلمية في : 

التحسيس بخطورة الظاهرة والتأكيد على مسؤولية الجميع أمام تفاقمها، والتفكير في الحلول  -

 الناجعة للتقليل من حدتها والقضاء عليها.

 قراءات وإحصائيات حول حجم الظاهرة في املجتمع الجزائري.تقديم  -

 التعرف على أسباب الوقوع في معضلة ألام العازبة. -

 معرفة جودة الحياة لألمهات العازبات في الجزائر. -

 فهم الوضع النفس ي والاجتماعي للمرأة العازبة. -

 تشخيص علمي موضوعي لواقع ألامهات العازبات في الجزائر. -

 د جسر التواصل العلمي بين الجامعة وقضايا املجتمع.م -

بناء سياسة وقائية وعالجية تضع في الاعتبار التربية كأساس لتنشئة أفراد أسوياء وفاعلين في  -

 املجتمع.

استشراف حلول واقتراحات على املدى البعيد للحد من انتشار ظاهرة ألامهات العازبات، وحسن  -

 ي باألم العازبة. التكفل النفس ي والاجتماع

 محاور امللتقى:
        بالحياة النفسية والبيولوجية  لفترات الحمل غير الشرعي. املحور ألاول: ويختص ببحث

املحور الثاني: ويختص ببحث الحيااة النفساية والاجتماعياة  لألمهاات العازباات ، العالقاة ماع املولاود 

 في مرحلة الجنين حتى الوضع، ثم التخلي أو التمسك باملولود. 

املحور الثالث: جودة الحياة لدى ألامهات العازبات بين املتطلبات املادية للرعاية وإعادة بناء 

 . مشروع حياة جديدة

املحور الرابع: جودة الحياة النفسية بين تبعات الخطيئة ونية التوبة، الانطواء والاندماج في 

 املجتمع أو الانغماس في الرذيلة. 

 املحور الخامس: واقع  الحماية القانونية لألمهات العازبات في الجزائر ومؤسسات التكفل.

 .م واملوقف الدينيصورة ألام العازبة في املجتمع  الوص املحور السادس:

 الفئات املعنية بامللتقى:
 .ألاساتذة والباحثون الجامعيون 

 .طلبة الدكتوراه 

 .املؤسسات والهيئات والجمعيات التي تعنى باملرأة 
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 اللجنة العلمية للملتقى:

 د/ بوكراع إبمان اللجنة العلمية للملتقى: ةرئيس

 د/ مسعودي لويزة اللجنة العلمية للملتقى:رئيسة نائبة 

 أعضاء اللجنة العلمية للملتقى: 

 جامعة جيجل أ د/بوالفلفل إبراهيم جامعة جيجل أ د/ حديد يوسف

 0جامعة باتنة  أ د/ يوسفي حدة 0جامعة باتنة  أ د/ امزيان الوناس

 جامعة جيجل د/ صيفور سليم 0جامعة باتنة  أ د/ مزوز بركو

 جامعة جيجل د/ بكيري نجيبة 0جامعة باتنة  د/ بشقة عز الدين

 جامعة جيجل د/ مجيدر بالل جامعة جيجل د/ هاين ياسين

 جامعة جيجل د/ بوطاجين عادل 7جامعة قسنطينة  د/ كعوان محمد

 جامعة جيجل د/ بشتة حنان جامعة جيجل د/ علوطي سهيلة

 جامعة جيجل د/ مسعودي لويزة جامعة جيجل د/ بوقلمون داود

 جامعة تبسة د/ بلخيري سليمة جامعة جيجل أحالمد/ عبايدية 

 0جامعة باتنة  د/ شوشان عمار جامعة جيجل د/ دعاس حياة

 جامعة جيجل د/ بوكراع إيمان جامعة جيجل د/ براجل إحسان

 جامعة جيجل د/ جردير فيروز  جامعة جيجل د/ كعبار جمال

 جيجلجامعة  د/ بوغرزة رضا 0جامعة باتنة  د/ حامدي بلقاسم

 0جامعة باتنة  د/ بن بية أحمد جامعة جيجل د/ عزوز هند

 جامعة جيجل د/ بن صالحية كريمة جامعة جيجل د/ بوخالفة رفيقة

 جامعة جيجل د/ حمال صبرينة 0جامعة باتنة  د/ عباس سعيدة

 7جامعة قسنطينة  د/ بولحروف أمينة جامعة جيجل د/ قرفي محمد

 جامعة جيجل د/ بوخدوني توفيق جامعة جيجل د/ بواب رضوان

 جامعة جيجل د/ بوسعدية مسعود جامعة جيجل د/ حديدان صبرينة

 جامعة جيجل د/ حيرش جمال 0جامعة باتنة  د/ ختاش محمد

 جامعة املسيلة د/ مكفس عبد املالك م ع أ ت ت سكيكدة د/ بلبكاي جمال

 املسيلةجامعة  د/ علوطي عاشور  0جامعة باتنة  د/ حواس خضرة

 جامعة جيجل د/ شيهب عادل جامعة جيجل د/ سيساوي فضيلة

 جامعة جيجل د/ مشري زبيدة 0جامعة باتنة  د/ شينار سامية

 جامعة املسيلة د/ كتفي عزوز 0جامعة باتنة  د/ أعراب حكيم

 جامعة جيجل د/ بن يحي سهام جامعة تمنراست د/ بوبكرية رانية

 7جامعة قسنطينة  د/ ممعي عطفة جامعة بسكرة د/ ساعد شفيق

 جامعة جيجل د/ بوعموشة نعيم 7جامعة قسنطينة  د/ قلقول ليلية
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 اللجنة التنظيمية للملتقى:

 د/مجيدر بالل رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى:

 د/ جردير فيروز  نائب رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى:

 أعضاء اللجنة التنظيمية للملتقى: 

 د/ بوشينة صالح   د/ بوعموشة نعيم  

 أ/ ياسف هيبة   أ/ منيغد أحمد

 أ/ بلعورة أمينة أ/ بزنيار يوسف

 أ/ بوبعااااة عبد الوهاب أ/ عبد املولى وليد

 أ/ كريبوش وليد أ/ بلهادف محمد

 أ/ آيت وازو محند وعمر أ/ قبايلي ليليا

 أ/ بوبزاري رانية أ/ دحيمن بالل

قسم علم النفس وعلوم التربية الدكتوراه بطلبة  بوخدنة زينة

 وألارطفونيا

 

 أمانة امللتقى:
 يحياوي سهيلة يحياوي آسيا
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 فهرش اإلادخىياث
 

 الاخخياجاث ألاصاصيت لألمهاث العازباث في ضىء بعض معاًير جىدة الحياة
 (جيجل- جامعت مدمد الصدًم بً ًحي ) ًاصين هاًً /د

5 - 22 

وهم ؤلاهصاف اإلاجخمعي وخليلت ؤلاكصاء : اإلاىجبت خارج مؤصضت السواج

اجخماعي - الىفضى
ىت  /د  (جيجل- جامعت مدمد الصدًم بً ًحي )خدًدان صبًر

 (جيجل- جامعت مدمد الصدًم بً )عيىدة أصماء  /ط د

23 - 31 

واكع ألامهاث العازباث بالجسائر بين العىامل اإلاضببت وهىعيت الحياة 
 (جيجل- جامعت مدمد الصدًم بً ًحي )رفيلت بىخالفت / د

 (جامعت مدمد الصدًم بً ًحي جيجل)راضيــــــت لسغــــــــــــد / د

 (أدرار- جامعت أخمد دراًت )أمــــــــــال عــــــافعي / د

32 - 43 

 مضاهمت البيئت ألاصريت في بروز ظاهرة حغرد ألامهاث العازباث
 (جيجل- جامعت مدمد الصدًم بً ًحي )بغخت خىان  / د

 (جيجل- جامعت مدمد الصدًم بً ًحي )بىعمىعت وعيم  / د

 (2كضىعيىت - جامعت عبد الحميد مهري )خميزي وهيبت  / د

44 - 56 

الث الاجخماعيـت هدى ألام العازبـت في اإلاجخمــع اإلادلــي 
ّ
الخمثـ

- دراصت صىصيى جدليليت لعيىت مً العائالث الجيجليت-
 (جيجــل- جامعــت مدمد الصدًم بً ًحي )رضــىان بـــىاب / د

 (جيجـل- جامعت مدمد الصدًم بً ًحي )خىان بىكفىش / ط د

57 - 72 

 الحماًت اللاهىهيت لألمهاث العازباث في الجسائر

 بين الرفض الاجخماعي والخعىر العاإلاي للحلىق والحرياث
 (جيجل- جامعت مدمد الصدًم بً ًحي )عبد الحليم بىعكيىه / د

73 - 83 

وضع ألامهاث العازباث في الدغريع الجسائري مً خالل أخكام كاهىن 

العلىباث 
 (جيجل- جامعت مدمد الصدًم بً ًحي )زبيدة مغري / د

 (جيجل- جامعت مدمد الصدًم بً ًحي )هادًت رواخىت / د

84 - 97 

بين فكرة الخلبل والرفض - في اإلاجخمع الجسائري  ألامهاث العازباث ظاهرة

- الاجخماعي
-( 2-صعيف - جامعت مدمد إلاين دباغين )عبد الباقي عجيالث  / د

 

98 - 112 
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الحماًت اللاهىهيت لألم العازبت في ظل كاهىن الصحت وكاهىن الجيضيت 

الجسائريين 
 (اإلادًت- جامعت الدكخىر ًحي فارش )عيكر ريمت / أ

 (العارف- جامعت الغادلي بً جدًد )غربي خىريت / أ

113 - 123 

ؤلاجهاد الىفس ي واصتراجيجياث مىاجهخه لدي الفخاة الحامل بعفل غير 

 عرعي
 (كاإلات - 1945 ماي 08جامعت )صميرة براهميت / د

 (كاإلات - 1945 ماي 08جامعت )عافيت هاصري  / أ

124 - 137 

كراءة صىصيىلىجيت لظاهرة ألامهاث العازباث باإلاجخمع الجسائري بين 

 الىصم والخىبت اإلاجخمعيت
 (جيجل-  مدمد الصدًم بً ًحي جامعت) بىعالغم خىان/ أ

 (2صعيف - جامعت مدمد إلاين دباغين   )بىبساري راهيت / ط د

138 - 151 

 (ألاصباب والىخائج)ألام العازبت في اإلاجخمع الجسائري 
 (جيجل- جامعت مدمد الصدًم بً ًحي )خيخامت العيد / د

152 - 160 

اصتراجيجياث مىاجهت الضغغ الىفس ي لدي ألام العازبت  وجدضين جىدة 

الحياة 
( 2كضىعيىت - جامعت عبد الحميد مهري )فراخخه دهيا / د

 (2كضىعيىت - جامعت عبد الحميد مهري )كىصت وصيلت / د

161 - 173 

- كـراءة في العىامـــل وآلازــــار- ظـــــاهرة ألامهـــــاث العازبــــاث في الجسائــــــر 
 (جيـجل- جامعت مدمد الصدًم بً ًحي )ًاصميىت زروق / د

 (جيجل- جامعت مدمد الصدًم بً ًحي )صميـــــــــر أبيػ / د

174 - 191 

 ألام العازبت بين إعكاليت الىصم الاجخماعي و مىكف الغريعت ؤلاصالميت

- دراصت ميداهيت لخصىراث الاجخماعيت  لبعض ألامهاث العازباث-
 (أم البىاقي- جامعت العربي بً مهيدي )كىكب السمان بليردوح / د

 (أم البىاقي- جامعت العربي بً مهيدي )أخمد زرزور  / د

192 - 205 

ألامهاث العازباث بين هظرة اإلاجخمع والغريعت ؤلاصالميت  

 "رؤيت جدليليت" 
 (1باجىت - جامعت الحاج لخضر )صهام وهاس ي / د

 (برج بىعريريج- جامعت مدمد البغير الابراهيمي )عائغت فريجت / ط د
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اكتراح بعض ؤلاصتراجيجياث اإلاعرفيت الضلىكيت لخخفيف الغعىر 

باالكخئاب لدي ألامهاث العازباث في فترة الحمل 
 (2صعيف - جامعت مدمد إلاين دباغين )داًلي هاجيت / د

 (2صعيف - جامعت مدمد إلاين دباغين )غضاب ًميىت / د

222 - 235 

صيرورة الخدخل الاجخماعي لفائدة الام العسباء وظفلها بعد الىالدة 

 (دراصت ميداهيت بمضدغفيي الىالدة ببنزرث جىوط)
 (صكيكدة -  1955 أور 20جامعت )رخمت الغبل / د

 (جيجل- جامعت مدمد الصدًم بً ًحي )العاهر بلعيضاوي / د

236 - 249 
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مع ألاسباب والعوامل املؤدية إلى انتشار ظاهرة ألامهات العازبات في املجت

(إحصائيات حول الظاهرةلجزائري )مع تقديم قراءات و ا  

(2قسنطينة -عبد الحميد مهري  )جامعة د/ صبرينةسليماني  

(2قسنطينة -عبد الحميد مهري  )جامعة ط.د/ أحالم بوجنانة  

 مخلص: 

نسعى من خالل هذه الورقة البحثية إلى التطرق إلى أهم العوامل وألاسباب املؤدية إلى تفش ي 

ظاهرة 

 

ألامهات العازبات في املجتمع الجزائري، حيث قمنا بداية بتقديم تعريف لألم العازبة بعدها

تطرقنا إلى العوامل الاجتماعية املؤدية للظاهرة تليها العوامل الاقتصادية ثم انتقلنا إلى العوامل 

النفسية، وفي ألاخير قمنا بتقديم قراءات وإحصائيات حول حجم الظاهرة في املجتمع الجزائري. 

الكلمات املفتاحية  ألامهات العازبات، ألاطفال غير الشرعيين، املجتمع الجزائري. 

Résumé : 
Cet article cherche às’attaquer aux facteurs et causes les plus importants 

menant à la propagation du phénomène des mèrescélibataires dans la 
sociétéalgérienne. D’abord, nous avons introduit la définition de 
mèrecélibataire, Puis, aborder les facteurs sociaux qui ont contribuéà propager 
ce phénomène, ensuit, les facteurs économiques et psychologiques, enfin des 
statistiques sur le phénomène des mères célibataires  dans la société algérienne.  
Mots clé : Mères célibataires, Enfants illégitimes, société algérienne. 

مقدمة  

تعتبر ظاهرة ألامهات العازبات من أهم املشكالت الاجتماعية التي يواجهها املجتمع الجزائري، فقد 

انتشرت في السنوات ألاخيرة بشكل كبير وهي من الطابوهاتالعتبارات تتعلق بمواضيع يصعب الحديث 

عنها كالعالقات الجنسية خارج إطار الزواج وألاطفال غير الشرعيين الذين يعتبرهم املجتمع الجزائري 

كمجتمع يستمد عاداتة وأعرافه من الشريعة إلاسالمية نتيجة لالنحالل الخلقي، وتعددت املواقف من 

ظاهرة ألامهات العازبات بين أغلبية  تعتبرهن مذنبات يستحقن العقاب وبين أقلية تعتبرهن ضحايا 
مغرر بهن يحتجن الرعايةوالاهتمام.
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 أوال  إلاشكالية

يعيش املجتمع الجزائري كغيره من املجتمعات في مرحلة تشهد العديد من التغيرات التي نجمت 

عن التحوالت الدولية التي يمر بها العالم على جميع املستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 

جيا والثقافية السيما العوملة وما رافقها من تطورات مست مختلف امليادينبالخصوص التكنولو 

ووسائل إلاعالم التي أدت إلى غزو ثقافي كبير،هذه التحوالت أظهرت مشاكل عدة وظواهر دخيلة على 

املجتمع الجزائري كمجتمع مسلم،إذ أنه في نفس الوقت الذي كانت فيه جوانب إيجابية للعوملة كان 

ايير خاصة في لهاكذلك جوانب سلبية جعلت ألاسرة الجزائرية تعيش أزمات على مستوى القيم واملع

املدن الكبرى، فقد انتشرت عدة انحرافات اجتماعية التي من أبرزها الانحرافات الجنسية التي 

انتشرت في أوساط الشباب وفي مقدمتها ظاهرة ألامهات العازبات وهي ظاهرة غير مقبولة في ألاسرة 

بها، فأغلب العائالت الجزائرية حيث يقاس شرف الفتاة وعائلتها بعذريتها التي ال يسمح املساس 

وتتبرأ منها، هذه الشريحة من املجتمع التي  الجزائرية ال تقبل البنت التي تنجب خارج مؤسسة الزواج

أصبحت اليوم منتشرة بكثرة كما أصبحت واقعا ال يمكن إخفاؤه والتستر عليه، ووقوع الفتاة في الحمل 

دت على انتشاروارتفاع نسبةالظاهرة في الالشرعي راجع لعدة عوامل وأسباب متداخلة ومتشابكةساع

املجتمع الجزائري.فما املقصود بمصطلح ألام العازبة؟ ماهي عوامل وأسباب تفش ي ظاهرة ألامهات 

العازبات في املجتمع الجزائري؟ ومن املسؤول عن انتشارها بهذا الشكل؟
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 ثانيا  تعريف ألام العازبة

وال سند شرعي وال حتى اجتماعي فمن حيث مصطلح ألامهات العازبات ليس له جذور لغوية 

اللغة يجمع بين كلمتين متناقضتين، هما ألام والعازبة فاألم هي املرأة التي أنجبت طفل أو أطفال 

والعازبة من أصل كلمة عزوبة وهي مرحلة ترمز إلى نضج ألانوثة عند الفتاة، واستعدادها جسديا 

عبرها لتصل إلى ألامومة، فخصائص ألامومة يتناقض مع  ونفسيا، وتهيئتها للعالقة الجنسية التي تمر 

خصائص العزوبة، ومن حيث الشريعة إلاسالمية فإن هذا املصطلح ال وجود له إطالقا في الترسانة 

 (.02، ص3100/3103املصطلحية القانونية املنظمة لألسرة في املجتمعات إلاسالمية )بن زيان، 

ألام العازبة مصطلح يدل على املرأة التي تحمل دون زواج أو بدون رغبة منها، وتتكفل بمفردها 

واستنادا لتعريف القاموس لألم العازبة: "هي املرأة التي تلد طفل أو .((Bouhouch,2009, p06بمولودها. 

امرأة لديها طفل أو  ويعرفها محفوظ بوسبس ي بأنها: "كل.(Larousse, 1987أكثر دون أنتكون متزوجة".) 

 (.Boucebci, 1978عدة أطفال دون عقد زواج مبرم من طرف املؤسسة الدينية واملدنية". ) 

للظاهرة فهناك من عرف ألام العازبة على أنها: "ألام الناتجة عن  التعريف السوسيولوجيأما 

وتنشئته في محيطها  أمومتها لطفل غير شرعي تتكفل به وتعترف به رسميا لتأخذ على عاتقها تربيته

(. وفي تعريف آخر هي:"التي تتقبل الحمل غير الشرعي 01الاجتماعي والعائلي".)بن زيان، مرجع سابق، ص

وال تحاول اجهاضه في انتظار وضع املولود أي الابن غير الشرعي ومن ثم اقصاؤه من كل التزام اجتماعي 

النشاط الاجتماعي او التخلي عنه بأي طريقة  أو مادي بوضعه في إحدى دور الطفولة املسعفة أو مراكز 

 (.01وهذا التعريف ينطبق على معظم حاالت ألامهات العازبات".)بن زيان، نفس املرجع، ص

نستنتج مما سبق أن ألام العازبة هي الفتاة أو املرأة التي تنجب ولد غير شرعي بعد إقامة عالقة 

جنسية خارج إطار الزواج.

عازبةسباب املساعدة على تفش ي ظاهرة ألامومة الثالثا  العوامل وألا 

 اجتماعية  / عوامل0

يعتبر تفكك الروابط ألاسرية عامال مهما في انحراف سلوك الفتاة، ألنه يؤدي بها إلى  * التفكك ألاسري 

الشعور بالوحدة وألالم وإلاحباط، فالعوامل ألاسرية لها تأثير كبير على شخصية الفتاة ومن السهل 

مالحظة الفرق عندما نقارن بين فتاة تعيش في أسرة مستقرة وفتاة تعيش في جو أسري فيه مشاكل 

"فإذا نظرنا إلى الخالفات الهدامة التي تتضمن املعايير والقيم التي يعتنقها الزوجين معا والناتجة عن 

دفعها إلى البحث عن أسباب متعددة، هذه الخالفات ال تشعر الفتاة باألمن داخل ألاسرة ألامر الذي ي

(. وهذا ما 073، ص0221مصادر خارجية تلتمس منها ما افتقدته من أمن داخل ألاسرة". )الجميل، 

يجعلها سهلة الانقياد لألشخاص الذين ترى فيهم ألامان الذي لم تجده في أسرتها "فخالف الوالدين له 
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د عنها جسمانيا ولكنها ال تستطيع تأثير واضح على نفسية الفتاة التي تواجه صراعا نفسيا قد يبتع

التهرب منه نفسيا وهذا ما يؤدي بها إلى التوتر الذي يؤثر على ارتكابها لسلوك انحرافي مما يخلق لديها 

 (.077سلوكا عدوانيا أو معاديا للقيم املجتمعية". )الجميل، نفس املرجع، ص

الحمل خارج إطار الزواج"، وفي دراسة "محفوظ بوسبس ي" حول "العالقة بين التفكك ألاسري و 

أكد أن افتقاد الفتاة لوالديها خاصة في سن مبكرة يخلق لديها اضطرابات نفسية تجعلها تضطر إلى 

تعويض هذا السند املادي واملعنوي بأول شخص يمنحها الاهتمام ويلبي حاجاتها املادية واملعنوية 

لتقاء به أمال منها في الاحتفاظ به فتتعلق به عن طريق الرغبة بالتواجد معه والبحث عن فرص الا

والزواج منه وفي كثير من ألاحيان تلبي مطالبه الجنسية، ألامر الذي قد يؤدي إلى حدوث حمل وإنجاب 

(.فالتفكك ألاسري سبب رئيس ي النحراف الفتاة وانتشار ظاهرة Boucebci, p158خارج إطار الزواج. )

 ألامومة العازبة.

سري يعتبر من أهم ألاسباب التي تدفع الفتاة إلى الانحراف فتعنيف الفتاة العنف ألا  *العنف ألاسري 

من قبل الوالدين وحتى إلاخوة في بعض ألاحيان حيث نجد ألاخ أيضا يضرب أخته ويعنفها، مما 

يجعلها تتخذ سبال عديدة للتخلص مما تعيشه واحيانا تلجأ إلى الشارع الذي ال يرحمها فتنغمس في 

نحرافات الجنسية التي كثيرا ما ينشأ عنها أطفال غير شرعيين بسبب استخدام القوة في الرذائل والا 

 املعاملة والرقابة الزائدة ، فتقييد الحرية يؤدي إلى هروب الفتاة للتخلص من القيود كي تشعر بالحرية.

ة في ألاسرة لألسلوب التسلطي أثر كبير في عملية التنشئة الاجتماعيألاسلوب التسلطي في التنشئة  *

الجزائرية خاصة في ألارياف وضواحي املدن ويكون موجها للفتاة بشكل أكبر قصد حمايتها وتوجيهها 

باعتبارها رمزا لشرف العائلة.من خالل إعطاء ألاوامر بصورة مبالغ فيها وإجبار الفتاة على القيام 

ت دون أي اعتراض، فالعالقات بأفعال ال تتماش ى مع رغباتها وفرضالخضوع ألوامر ألاولياء مهما كان

ألاسرية القائمة على السيطرة والتسلط وتعريض الفتاة لعقوبات ألسباب تافهةتقتل روح املبادرة 

(. ومن مؤشرات هذا ألاسلوب استعمال الشتم والاستهزاء من 22، ص3110/3112والشجاعة. )زردوم، 

ا، مما يقتل فيها إلابداع وسوء تقييم على أنه وخاصة مقارنتها مع غيرها من الفتيات شخصية الفتاة

كما يضعف الثقة بالنفس عند الفتاة وهذا له انعكاس جد سلبي على  (.21، ص0223ذاتها.)شرابي، 

 شخصيتها، هذا ما قد يدفع بها للبحث عن الاشباع العاطفي خارج أسرتها.

ديها والمباالتهم بها سببا في يعد إهمال الفتاة من قبل وال *أسلوب الالمباالة في التنشئة الاجتماعية 

فقدان إحساسها باألمن والاستقرار والاهتمام سواء ماديا أو نفسيا، لذلك قد تتمرد وتقوم بسلوكيات 

مرفوضة من أجل شد إلانتباه إليها من خالل مصادقة رفقاء السوء مثال، وتكون عرضة لآلفات في 

لك يرى "العربي بختي" أن تنشئة ألابناء يجب الوقت الذي تفتقر فيه إلى توجيه والديها ونصحهم، لذ

، 0212أن تكون مصبوغة بصرامة معتدلة من غير عنف وليونة يغلفها الرفق من غير ضعف". )بختي، 

(. فاإلهمال من قبل الوالدين يعد من بين املظاهر السلبية في التنشئة الاجتماعية والذي عادة 40ص

تاة لإلهمال وعدم الحماية ونقص التقدير والحب والاهتمام ما يكون اهماال عاطفيا، فإذا تعرضت الف
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الكافي من طرف الوالدين وخاصة ألام فحتما سوف تفتقر الدفء العاطفي وتحس بعدم تقبلها من 

طرف ألاسرة وبالتالي سوف تعاني من نقص في إلاشباع لحاجاتها النفسية والجسمية داخل ألاسرة. 

لذي يدفعها للبحث عن هذا الاشباع خارجا والوقوع في ما ال يحمد (.ألامر ا22)زردوم، مرجع سابق، ص

 عقباه.

ثقافة الحياء والعيب في املجتمع الجزائري أدت إلى غياب التربية الجنسية  *غياب التربية الجنسية 

فعندما يريد ألابناء الاستفسار عن موضوع ما متعلق بالجنس يتهرب الوالدين من إلاجابة والخوض في 

كهذه مع أبنائهم أو إعطائهم إجابات سطحية بدافع الحياء والاحترام، والحمل دون زواج  مواضيع

بالنسبة للفتاة هو نتيجة أساسية لغياب التربية الجنسية، حيث يذهب البعض إلى أن انعدام أو شبه 

اهال انعدام التربية الجنسية في ألاسرة وغيابه من البرامج التعليمية في املدارس تجعل الشباب ج

لخفاياها وعواقبها، فجهل الفتاة يزيد من احتماالت وقوعها في الحمل وتحولها إلى أم عازبة. )السعداوي 

(، فامتالك ثقافة جنسية بالنسبة للفتاة أمر هام ألن معرفة الجنس بأسس 027، 0242وآخرون، 

عن الجنس.  علمية يمنعها من الضياع والقلق الذي يعيشه الشباب نتيجة معلوماتهم الخاطئة

(. وفي هذه النقطة نركز على دور ألام في توجيه وارشاد ابنتها كحماية لها من 27، ص3114)العيسوي، 

 الضياع.

تتعرض الفتاة إلى صور كثيرة من العنف الجنس ي مما يؤثر على صحتها النفسية  *العنف الجنس ي 

والجسدية، ومستقبلها الاجتماعي العلمي والعملي، ومن صور العنف املمارس ضد الفتيات على سبيل 

املثال الاعتداء الجنس ي من قبل أحد أفراد العائلة، والاغتصاب من قبل أشخاص آخرين والعنف 

يحاءات الجنسية، وتعد ظاهرة تعرض الفتيات لهذه ألانواع من العنف الجنس ي البدني اللفظي ذو إلا 

واللفظي متفشية في املنازل وفي املدارس واملؤسسات املختلفة، ويكون له تأثير كبير خاصة إذا تعرضت 

ج عنه له الفتاة في سن مبكرة ألنه غالبا مايترك آثار نفسية وبدنية واجتماعية يصعب عالجها مما ينت

(.ويوجد عدد كبير من ألامهات العازبات 21، 24، ص3103شخصية غير سوية أخالقيا ونفسيا. )نزار، 

اللواتي حملن بعد الاغتصاب، وهذا يكون حافز لتخلي املرأة على ذلك الطفل بعد وضعه وبعد فشل 

لمركز الوطني كل محاوالت إلاجهاض أثناء فترة الحمل بحكم أنه حمل غير مرغوب فيه، وفي دراسة ل

مستجوبة، تبين أن  142للدراسات والتحليل من أجل السكان والتنمية حول ألامهات العازبات شمل 

 (.10. )بن زيان، مرجع سابق، ص%30منهن حملن حمال غير شرعيا نتيجة الاغتصاب أي بمعدل  042

كور بدون تمييز قصد وهو ذلك الفعاللذي تقدم فيه ألانثى نفسها لالتصال الجنس ي مع الذ*الدعارة  

(. وفي دراسة للمركز الوطني للدراسات والتحليل 0212الحصول على مقابل مادي )املال(.)الساعاتي، 

منهن يمارسن  220مستجوبة، تبين أن  142من أجل السكان والتنمية حول ألامهات العازبات شمل 

 %04سنة،  31هن أقل من من هؤالء سن %02سنة، في حين أن  20الدعارة وأن السن املتوسط لهن 

.)بن زيان، مرجع %77سنة أكثر تمثيال ب 21-30سنة، وتبقى الفئات العمرية من  70سنهن أكثر من 

 (. والدعارة عامل مهم من عوامل انتشار ظاهرة ألامهات العازبات.10سابق، ص
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ص الوازع من أهم ألاسباب التي زادت من تفش ي ظاهرة ألامومة العازبة نق ضعف الوازع الديني *

الديني بسبب الجهل والانفتاح على ثقافات مختلفة ذات قيم مختلفة وغير محافظة باإلضافة إلى 

الانتشار الواسع لوسائل الاعالم والوسائل التكنولوجية املختلفة والشباب هم الفئة ألاكثر عرضة لبث 

ر مؤسسات التنشئة قيم وأفكار تشكل تهديدا للهوية والثقافة إلاسالمية، خاصة في ظل ضعف دو 

، 3100/3103الاجتماعية في تنمية الوازع الديني وألاخالقي وفي غرس القيم إلاسالمية. )دخينات، 

 .(012ص

الزواج العرفي ليس بظاهرة غريبة على املجتمع الجزائري لكن املشكل في انتشاره في  *الزواج العرفي 

ن بناء عالقة تحت غطاء شرعي، وهو عبارة السنوات ألاخيرة بشكل كبير ليتمكن من خالله الشباب م

عن ورقة يوقع عليها الشاب والفتاة اللذان يرغبان في الزواج بحضور شاهدين ويحتفظ كل منهما 

(.فهو زواج تم وفقا ألحكام الشريعة الاسالمية، 032، ص0217بنسخة من العقد املوقع. )الساعاتي، 

نونية، غير أنه لم يتم شهره وتسجيله بسجالت الحالة يتوافر على جميع أركانه وشروطه الشرعية والقا

(.فهو ال يرتب كل آثاره القانونية إال بعد 007، ص3113املدنية خالل املهلة املحددة قانونا. )بداوي، 

تسجيله وهذا التسجيل هو الذي يمكن الزوجين من استخراج وثائق تثبت صفتهما زوجا وزوجة، 

ى املستشفى من أجل الوالدة عندما تطلب منها وثيقة تثبت زواجها كالعقد وبالتالي فاملرأة التي تتقدم إل

أو الدفتر العائلي وبما أن زواجها غير مسجل فهي أكيد ال تملك ما يثبت زواجها، فلما يولد املولود 

يلقب باسم والدته، وملا تستخرج شهادة ميالده نجدها باسم أمه وألب مجهول.)بن زيان، مرجع سابق، 

 (.12ص

تشكل وسائل إلاعالم خطر كبير على الشباب بصفة عامة والفتاة بصفة خاصة وال  *وسائل إلاعالم 

يخفى على أحد ما تنقله بعض املسلسالت وألافالم ألاجنبية من برامج محتواها ال يتالءم مع ثقافتنا 

قا مع كثرة إلاسالمية ومجتمعنا والتي أصبحت تؤثر سلبا على عقول شبابنا ، والخطورة تزداد عم

متابعة هذه ألانواع من البرامج، حيث قال أحد املختصين النفسانيين: "التلفزيون هو املدرسة 

(، حيث تعد وسائل الاعالم مصدر هام الكتساب 11إلاعدادية لالنحراف".)بن زيان، نفس املرجع، ص

بوي تعليمي، تثقيفي القيم والاتجاهات، فهي إحدى وسائل التنشئة الاجتماعية للفرد وتضطلع بدور تر 

وترفيهي، والوسيلة ألاكثر تأثيرا في عملية التنشئة الاجتماعية هي جهاز التلفاز الذي يعرض فيه على 

الفرد املشاهد املختلفة بالصوت والصورة، إذ أن "الرسالة التي يتلقاها الفرد من خالل حاستين هما 

ي يتلقاها عن طريق حاسة واحدة، حيث أكدت البصر والسمع تثبت ويكون تأثيرها أكبر من الرسالة الت

 %40من املعلومات التي يتحصل عليها الفرد مستمدة عن طريق حاستي البصر %11بعض البحوث أن 

(. وحاليا نالحظ انتشار كبير الستخدام الهواتف النقالة مزودة 04، ص0222.)عاطف، %02والسمع 

حيث أصبحت تقيدهم  -ان صح التعبير-تفهم باألنترنت فنسبة كبيرة من الشباب نجدهم ملكا لهوا

بشكل كبير وفي معظم ألاوقات تجد الشاب أو الفتاة مرتبطة بالهاتف وما يشاهدون فيه من مشاهد 

جنسية مخلة بالحياء خاصة في ظل غياب رقابة الوالدين، وهذه املشاهد لها خطورة كبيرة على الفتاة 
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تمر بها، حيث تتمكن الفتاة من إلاجابة على  في مرحلة املراهقة بالخصوص وهي أصعب مرحلة

تساؤالتها الجنسية التي امتنع ألاهل عن إعطائها إياها من خالل هذه املشاهد التي تدعو إلى إلاباحية 

الجنسية التي تتنافى مع قيم املجتمع الجزائري، إضافة إلى الاستخدام املفرط ملواقع التواصل 

ع الوقت وسبب رئيس ي النحراف الفتاة من خالل التمكن من الاجتماعي والتي تصبح وسيلة لتضيي

التواصل مع الجنس آلاخر بكل سهولة، كما أن وسائل الاعالم تعمل على تبسيط السلوك املنحرف 

للفتاة وجعله مألوفا من خالل تقليد بعض الشخصيات التي تعجب بها فتنساق نحو إقامة عالقات مع 

 اح وتحضر،لهذا نركز على ضرورة التربية الجنسية للفتاة.الجنس آلاخر على اعتبار أنه انفت

وفي هذا السياق يقول الدكتور "حمود البدر" أنه تبين من خالل إحدى الدراسات التي أجريت 

منها، ويقول الدكتور "هوب  %43فيلم طويل أن موضوع الحب والجريمة والجنس يشكل  011على 

ر في العالم تثير الرغبة الجنسية في موضوعاتها، كما أن أمرولر": "إن ألافالم التجارية التي تنش

املراهقات من الفتيات يتعلمن السلوكيات الجنسية الضارة" وبما أنه ال يمكن منع الفتاة من مشاهدة 

الفضائيات يجب أن نربي الفتاة على التفكير إلايجابي لتختار هي ما ينفعها وتستجيب لتوجهاتها دون 

 (.www.alriyadh.comضغط.)باشطح

صداقات الفتاة تشكل جزءا كبيرا من حياتها خاصة في مرحلة املراهقة ولكن املشكلة  *رفيقات السوء 

تكمن في اختيار الرفيقات وأفضل طريقة أنيكون انتقاء الرفيقات ببناء حوار مع ألام والفتاة وتكون ألام 

أمها  قريبة من ابنتها كأنها صديقة وليست أم فقط، لكي تشعر الفتاة باألمان وتتمكن من مصارحة

ومكاشفتها على الدوام.)باشطح، نفس املرجع(. فإذا كانت الصديقة منحرفة وتمارس أفعال جنسية في 

 إطار غير شرعي  فمن املنطقي أن تؤثر على الفتاة وستقلدها مع مرور الوقت.

كثيرا ما ينتج عن تفش ي العنوسة في املجتمع ظواهر سلبية،حيثتؤدي العنوسة في بعض  *العنوسة 

ان بالفتاة إلى الاندفاع نحو إقامة عالقات مع الجنس آلاخر، فإذا لم يكن زواج سري أو عرفي فهو ألاحي

 عالقة جنسية محرمة وقد تقع فريسة لحمل غير شرعي. 

 

 / عوامل اقتصادية 2

للوضعية الاقتصادية دور هام في انحراف ألابناء، فقلة دخل ألاسرة أو فقرها *الحاجة املادية لألسرة  

يسمح لها بتلبية حتى حاجاتها الضرورية، ورغم أن الفقر ليس مرادفا لالنحراف إال أن له تأثير كبير، ال 

حيث يشعر ألابناء بالحرمان والدونية وفقدان الثقة بالنفس وهذا يؤدي إلى العديد من املشاكل، وفي 

ج عنه في بعض ألاحيان كثير من ألاحيان يلجأ ألابناء إلى العمل بدافع الفقر والحاجة وهذا ما ينت

انحرافهم وممارسة سلوكيات غير مقبولة السيما بالنسبة للفتيات اللواتي يلجأن إلى العمل لتحسين 

وضعيتهن املعيشية من خالل العمل خارج املنزل، وقد تدفعهن سوء ألاحوال الاقتصادية إلى قبول كل 

يوت، مما يجعلهن عرضة للتحرش الفرص املتاحة للعمل وكسب املال حتى العمل كخادمات في الب

الجنس ي أو الاغتصاب أو التغرير بهن عن طريق الوعود بالزواج، وفي أسوأ الحاالت يعمدن إلى امتهان 

http://www.alriyadh.com/
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(. فالظروف 012، 011الدعارة من أجل تأمين دخل مناسب ألسرهن.)دخينات، مرجع سابق، ص

ا يدفعها للبحث عن مصدر آخر يلبي لها الاقتصادية تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الفتاة ، م

حاجياتها املختلفة.

 / العوامل النفسية 3

حيث تشعر الفتاة خصوصا في مرحلة املراهقة بالوحدة وعدم وجود معنى * الحاجة إلى ابراز الذات  

لحياتها فتصاب باالكتئاب مع سوء معاملتها ألاسرية، فتبحث من خالل هذا عن بديل كتعويض يدل 

فقدان الحب والاهتمام سواء كان ذلك بطريقة شعورية أو ال شعورية ألنها ترى فيه إبراز وتأكيد على 

لذاتها، وفي هذا السياق يقول أحد املختصين: "أن هناك رغبة ال شعورية لكي تصبح الفتاة حامال 

آلاباء  وذلك لحاجتها ملوضوع الحب أو الرغبة في استعمال الحب عن طريق طفل غير شرعي كسالح ضد

 (.20املتسلطين". )زردوم، مرجع سابق، ص

غالبا ما نجد ألام العازبة تنحدر من وسط عائلي يتميز  * الحاجة إلى ألامن والاستقرار العاطفي 

باالضطراب وعدم الاستقرار العاطفي خاصة عندما يكون فيه تفكك أسري، فتلجأ الفتاة إلى تعويض 

هتمام خارج املنزل وتجد في اللذة الجنسية ما يخفف عنها حرمانها من الحب والحنان والعطف والا 

ذلك الحرمان العاطفي، لذلك تصدق أول رجل يوحي لها بالحب والحنان وتكون بذلك سلمت نفسها 

(.212، 210، ص3117بدون مقابل وبالتالي تفقد توازنها الاجتماعي والنفس ي. )الحنفي، 

 * املعاناة من اضطراب في الشصصية 

: فالشعور بالوحدة النفسية وعدم وجود من تقاسمه املشاعر ور بالوحدة النفسية* الشع

وألاحاسيس والفرح أمر خطير في هذه املرحلة قد يوصل الفتاة إلى حالة اكتئاب والشعور بالفراغ 

ج العاطفي، مما يؤدي بها في كثير من ألاحيان إلى الارتماء في أحضان أول رجل تعتبره أنيسها الدائم ومفر 

 (.12همومها ومشاكلها ومخفف الضغوط التي تعاني منها. )بن زيان، مرجع سابق، ص

 رابعا  بعض إلاحصائيات حول ألامهات العازبات في املجتمع الجزائري.

حسب إحصائيات "املنظمة العاملية للصحة" التي تم الكشف عنها في ملتقى حول الصحة 

 4111عازبة في السنة بالجزائر، وهو مايقابله وجود حوالي أم  0111العمومية أنه يتم تسجيل معدل 

طفل يولدون سنويا خارج إطار الزواج الشرعي في عدة مناطق من الجزائر حسب إحصائيات "اللجنة 

الوطنية للسكان"،وأكدت النتائج ألاولية للتحقيق الذي أنجز بطلب من املنظمة العاملية للطفولة 

لعازبات ولدن أكثر من مرة وبعضهن لهن أكثر من ثالثة أوالد.)دخينات، "اليونيسف" أن ثلث ألامهات ا

 (.22مرجع سابق، ص

ويمثل الجدول التالي بعض إلاحصائيات املقدمة من طرف املختصة الاجتماعية الناشطة على 

:3101إلى سنة  3111مستوى عيادة التوليد بمدينة باتنة، وذلك من سنة 
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 .2101إلى  2111هات العازبات بمدينة باتنة من سنة (  يوضح عدد ألام10جدول رقم )

 عدد ألامهات العازبات السنة

2111 020 

2110 000 

2112 004 

2113 002 

2114 072 

2115 022 

2116 021 

2117 023 

211. 002 

2119 022 

2101 012 

 (.21)دخينات، نفس املرجع، ص املصدر 

ألامهات العازبات املسجلين على مستوى عيادة التوليد يتضح من خالل الجدول السابق أن عدد 

بباتنة مرتفع مع العلم أننانتحدث هنا فقط عن ألامهات وضعن مولودهن في العيادة دون احتساب 

ألامهات اللواتي يلدن في السر )سواء في أسرهن أو عند ألاقارب أو في أماكن أخرى( من أجل التستر على 

 عدد الحقيقي لألمهات العازبات صعبا للغاية.الفضيحة مما يجعل تحديد ال

وحسب ألاخصائية الاجتماعية الناشطة على مستوى ذات العيادة أن أعلى النسب املسجلة 

سنة، وترجع ذلك إلى ضعف  21و 31لألمهات العازبات تكثر في فئة الفتيات التي تتراوح أعمارهن بين 

للتقدم والانفتاح والتحضر وجهلهم لعواقب  الوازع الديني لدى الشباب خاصة في فهمهم الخاطئ

املمارسات الجنسية العشوائية وغياب التربية الجنسية الهادفة إلى توعيتهم بخطورة هذه املمارسات 

سواء من الناحية الدينية أو النفسية أو الاجتماعية، وما عزز ذلك هو انتشار العنوسة لدى الفتيات 

شباب عن الزواج وغالء املهور، أما بالنسبة لألمهات العازبات والفتيان على حد سواء بسبب عزوف ال

سنة فباإلضافة إلى ألاسباب التي ذكرنا يمكن أن نذكر أيضا الاغتصاب وزنى  31الالئي لم يتجاوزن 

 (.21املحارم وذلك راجع لصغر سن الفتيات وشعورهم بالقهر والعجز.)دخينات ، مرجع سابق، ص

إلانجاب خارج إطار الزواج في تزايد مستمر بحيث أنه من سنة إلى بينت إلاحصائيات أن ظاهرة 

 0221طفال وفي سنة  00111أكثر من  0217أخرى يزيد عدد ألاطفال غير الشرعيين، حيث بلغ سنة 

أكثر  3112وسنة  0227طفل غير شرعي، ففي مدينة عنابة مثال بلغ عددهم ما بين  031111وصل إلى 

طفل  030وصل إلى  3117النشاط الاجتماعي ملدينة قسنطينة بأن عام حالة، وأكد مدير  0121من 

(. أما في 323، ص3110والدة غير شرعية.)بن خليفة،  013سجل لوحده  3114غير شرعي وفي سنة 
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أما  021حوالي  3112مدينة باتنة فقد بلغ عدد ألامهات العازبات اللواتي قصدن عيادة التوليد في سنة 

أما، وقد أرجع ذلك إلى عدم املراقبة من طرف الوالدين مما سهل  002حوالي  3111عازبة، وفي سنة 

 (.41، ص3103الالتقاء مع الجنس آلاخر دون ضوابط وأحكام تتصدى لهذا الاختالط.)نزار، 

وقد نجد ألامهات العازبات الالتي دخلن املستشفيات عددهن قليل جدا قبل إلاستقالل أي قبل 

تلجأن إلى املستشفيات منهن آلاتيات من بيوت الدعارة، ولكن بعد  م، حيث لم تكن0223سنة 

بدأت املستشفيات تستقبل عدد من هذه الحاالت، كما يوضح الجدول  0220الاستقالل في سنة 

التالي:

.0965(  يوضح عدد ألامهات العازبات في بعض واليات الوطن لسنة 12جدول رقم )

أمهات عازبات  لوالياتا

 راشدات

عازبات  أمهات

 قاصرات

العدد الكلي

031307أدرار

141202 أم البواقي

24-24باتنة

000334 البليدة

1111- البويرة

001002تبسة

210703تلمسان

00-00تيزي وزو

00201022الجزائر

10-10الجلفة

211222سكيكدة

02344312سيدي بلعباس

00031072قسنطينة

03131071عنابة

3131-مسيلة

320170معسكر

4201032وهران

1273420024املجموع 

 إحصائيات وزارة الصحة. املصدر 

يتبين من خالل هذه إلاحصائيات أن أغلبية ألامهات العازبات تتمركز في املدن الكبرى مثل 

عازبة، ثم تليها سيدي بلعباس، فقسنطينة ثم أم  002الجزائر العاصمة التي وصل العدد فيها إلى 
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عنابة ووهران، وبما أن ألامهات العازبات تستقبل من طرف املستشفيات والعيادات الحكومية، فال بد 

من إلاشارة إلى إلاحصائيات التي كانت آنذاك، ولدينا بداية مستشفى مصطفى باشا الجامعي الذي يقع 

حالة أم 42، وتم استقبال 0223د استقبل هذه الحاالت قبل في مركز العاصمة بساحة أول ماي، وق

أم عازبة،  14فقد استقبل  0217حالة، أما سنة  22وصل إلى  0210، وفي سنة 0211عازبة سنة 

(.كما أن العدد تزايد خالل 12، ص0211أم عازبة.)حبيتلي،  014إلى  0210وتطور العدد في سنة 

غيرات والتطورات التي حدثت في الجزائر على كافة ألاصعدة، التسعينات، هذه الزيادة تعود إلى الت

ولدينا الجدول املوالي يبين لنا تزايد عدد ألامهات العازبات في مستشفى مصطفى باشا الجامعي ما بين 

 كالتالي: 3110- 0220سنة 

-0995(  يوضح عدد ألامهات العازبات بمستشفى مصطفى باشا الجامعي ما بين )13جدول رقم )

2110.) 

 2110 2111 0999 .099 0997 0996 0995 السنوات

عدد 

ألامهات 

 العازبات

002 070 047 077 073 003 002 

 (.12، ص 0211املصدر: )حبيتلي، 

حالة سنة  002، من 3110إلى سنة  0220نالحظ من خالل الجدول أن العدد ارتفع من سنة 

 .3110حالة سنة  002إلى  0220

ويمكن أن نعرض كذلك بعض إلاحصائيات من املستشفيات املتواجدة في العاصمة ومنها   

، وقد وصل عدد 0223مستشفى "بارني" الذي يقع في حسين داي وبدأ يستقبل هذه الحاالت منذ 

 4أرامل،  0قاصرات،  01، منهن 0210سنة  12، وإلى 0211أم عازبة سنة  74ألامهات العازبات إل 

فقد وصل العدد  0217ابعن دراستهن في الثانوية واملتبقيات بدون شغل، أما في سنة يت 2مطلقات و

أم عازبة، أما مستشفى بني مسوس فبدأ يستقبل ألامهات  041بلغ  0210أم عازبة، وفي سنة  12إلى 

قاصرات، وفي  02أم عازبة، منهن  03إلى  0217، وقد وصل عددهن في سنة 0242العازبات منذ سنة 

(.وحسب املختصة 21أم عازبة. )حبيلتي، نفس املرجع، ص 012تضاعف ليصل إلى  0210سنة 

وصل العدد إلى  3111الاجتماعية لذات املستشفى فالعدد تزايد خاصة في العشرية ألاخيرة، ففي سنة 

حالة من طرف أمهات  22أشهر، من شهر جانفي إلى شهر أوت، باإلضافة إلى تسجيل  0وهذا خالل  71

. )مكتب ألاخصائية 3114حالة سنة  013و 3112حالة خالل سنة  004، و3110نة عازبات س

الاجتماعية التابعة للمستشفى الجامعي بني مسوس، مقابلة مع املساعدة الاجتماعية التابعة 

، مكتب املساعدة 3114-12-31للمستشفى الجامعي إسعاد حسن بني مسوس بتاريخ 

 (.07، ص030، ص3112الاجتماعية(.)لسات، 

 (.2110 -.099(  عدد الوالدات غير الشرعية في الجزائر ما بين)14جدول رقم )



-والوقايةالتحسيس – جودة الحياة لدى ألامهات العازبات في الجزائر

277

عدد الوالدات غير الشرعيةالسنة

099.3111

09992111

21112011

21102211

 وزارة التشغيل والتضامن الوطني. املصدر 

الشرعية في الجزائر حيث ( ارتفاع ملحوظ في عدد الوالدات غير 17يتبين من خالل الجدول رقم )

 2011والدة غير شرعية، و 2111إلى  0222حالة والدة غير شرعية وارتفع سنة  3111 0221بلغ سنة 

.3110حالة والدة غير شرعية سنة  2211ليصل العدد إلى  3111حالة سنة 

 :مناقشة

وامل وأسباب يتبين لنا مما سبق أن ظاهرة ألامهات العازبات لم تأتي صدفة بل هي نتاج عدة ع

بين عوامل اجتماعية في مقدمتها تفكك الروابط ألاسرية والعنف ألاسري وكذلك ألاسلوب التسلطي في 

التنشئة الاجتماعية لدى بعض ألاسر في مقابل أسلوب إلاهمال والالمباالة بالنسبة ألسر 

ى ضعف الوازع أخرى،باإلضافة إلى غياب التربية الجنسية والعنف الجنس ي والدعارة دون أن ننس 

الديني والزواج العرفي وما تروجه وسائل الاعالم من برامج تصور الظاهرة وكأنها أمر عادي بل وأكثر من 

ذلك نجد بطلة املسلسل مثال تمارس عالقات غير شرعية فيحبب للفتيات مثل هذه السلوكيات وتثار 

، وكذلك لصداقات الفتاة دور جد الرغبة الجنسية لديهم وهذا أمر خطير يهدد قيم املجتمع الجزائري 

هام في دفعهم إلقامة عالقات جنسية غير شرعية وبين عوامل اقتصادية حيث تؤدي الحاجة املادية 

لألسرة في بعض ألاحيان إلى لجوء الفتاة لتلبية هذه الحاجة باللجوء إلى إقامة عالقات جنسية، دون 

ش ي الظاهرة بسبب شعور الفتاة بالوحدة النفسية أو أن ننس ى العوامل النفسية التي لها دور كبير في تف

الحاجة إلى الاستقرار العاطفي أو معاناتها من اضطرابات نفسية.وحسب ما تشير إليه الاحصائيات حول 

الظاهرة ومن خالل عدد ألاطفال غير الشرعيين فإن الظاهرة آخذة في الانتشار بشكل ملحوظ وخطير 

ع الجزائري له عادات وتقاليد وعرف مستمد من الشريعة الاسالمية وحدوثها في مجتمع مسلم كاملجتم

يجعل الظاهرة مسكوت عنها، هذا السكوت ناجم ضمنيا عن نبذ الظاهرة وعدم الاعتراف بوجودها 

أصال عند الكثيرين، ألامر الذي جعل غياب التوعية والتحسيس بخطورة الظاهرة التي مازالت نسبها في 

ارتفاع.

 خاتمة 

ظاهرة ألامهات العازبات تهديدا حقيقيا للمجتمع الجزائري في ظل ارتفاع نسبتها في تشكل 

السنوات ألاخيرة، ومعرفة ألاسباب والعوامل املساعدة على تفش ي الظاهرة تساعدنا في العمل على 

 الحد منها واتخاد احتياطات الوقاية منها قبل حدوثها. فإذا كانت الفتاة هي أول من يتحمل نتائجها

فللمجتمع أيضا دور حاسم في دفعها للوقوع فيها وفي هذه الظروف البد للمجتمع أن يتخذ من خالل 
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آلياته املختلفة كل الطرق والوسائل لكبح هذه الظاهرةوذلك عن طريق التحسيس والتوعية بخطورة 

درسة، وسائل الظاهرة، باإلضافة إلى تفعيل دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية املتمثلة في ألاسرة، امل

إلاعالم، املسجد، جماعة الرفاق ...، فهذه الظاهرة هي مرض اجتماعي يهدد البنية ألاساسية في تكوين 

املجتمع وهي ألاسرة، اذ ينتج عن الظاهرة آالف ألامهات العازبات )ضحايا أو متهمات( يساهمن في رفع 

م  دائما نظرة احتقار.عدد ألاطفال غير الشرعيين الذين سيعيشون في مجتمع ينظر إليه

توصيات الدراسة 

 خلصنا في نهاية هذه الدراسة إلى مجموعة توصياتيمكن تلخيصها فيما يلي:

تجنب ممارسةالسلوكيات العنيفة أمام ألابناء أو معهم والابتعاد عن ألاسلوب التسلطي في املعاملة.-

تعويض حرمانها من الحب والحنان الابتعاد عن أسلوب الالمباالة والاهماللكي ال تتجه الفتاة ل-

والاهتمام في الشارع الذي ال يرحمها وضرورة مراقبة الفتاة دون أن تشعر بأنها مراقبة بشكل مبالغ 

 فيه.

عدم إظهار الخالفات الزوجية أمام ألابناء واللجوء إلى أسلوب الحوار والعمل على توفير جو من -

الاستقرار العاطفي داخل ألاسرة.

 تربية الجنسية للفتاة إلنقاذها من الضياع بسبب املعلومات الخاطئة عن الجنس.ضرورة ال-

ضرورة توعية الفتاة وارشادها ونصحها وتوجيهها، وهنا نؤكد على دور ألام التي يجب أن تكون رفيقة -

 البنتها أكثر من أي شخص آخر والحرص على الاختيار الجيد لرفيقاتها.

الظاهرة، وهنا نركز على الدور الهام لوسائل إلاعالم في التعريف التوعية والتحسيس بخطورة -

 بالظاهرة وانعكاساتها السلبية على املجتمع.

تفعيل دور كل مؤسسات التنشئة الاجتماعية دون استثناء في تنمية الوازع الديني وألاخالقي وغرس -

القيم إلاسالمية.

 قائمة املراجع 

 ،  ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر.عائلية في إلاسالمالتربية ال(. 0212بختي،العربي )-

إلى  2111ألامهات العازبات في والية وهران مند سنة (. 3100/3103بن زيان، نور الدين. )-

مذكرة ماجستير في الديمغرافيا: الانتاج والتحليل الكمي للمعطيات الديمغرافية، كلية العلوم ،2119

 لجزائر.الاجتماعية، جامعة وهران، ا

، املكتب الجامعي الحديث، السلوك إلانحرافي في إطار التقدم والتخلف(. 0221الجميل،خليل)-

 إلاسكندرية.

، مذكرة ماجستير، جامعة التأخر الدراس ي عند الطفل الالشرعي في الجزائر(.0221حبيتلي، فريدة)-

 الجزائر، الجزائر.

مكتبة املدبولي، القاهرة.، 7، طاملوسوعة النفسية الجنسية(. 3117الحنفي )-
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)دراسة  الجزائري  وضعية ألاطفال غير الشرعيين في املجتمع(. 3100/3103دخينات، خديجة)-

،مذكرة ماجستير في علم اجتماع العائلي، كلية العلوم الاجتماعية، جامعة ميدانية في مدينة باتنة(

 الحاج لخضر باتنة، الجزائر.

، مذكرة ماجستير، ش النفس ي لخلحمل عند ألامهات العازباتاملعا(. 3110/3112زردوم، خديجة )-

جامعة منتوريقسنطينة، الجزائر.

 ، دار النهضة العربية، بيروت.3، طالجريمة واملجتمع(. 0212الساعاتي، سامية حسن )-

مركز الوحدة العربية، ، 0طالنظام ألابوي وإشكالية تخلف املجتمع العربي، (.0223شرابي، هشام )-

بيروت.

 ، مصر: منشورات الحلبي الحقوقية.0، طالجريمة والشذوذ العقلي(. 3114العيسوي، عبد الرحمن )-

واقع إدماج ألامهات العازبات في املجتمع الجزائري من خالل مراكز (. 3111/3112لسات، نعيمة )-

 الجزائر.، مذكرة ماجستير في علم اجتماع الجنائي، جامعة الجزائر، -دراسة حالة-إلاسعافاملختلفة

على  31/01/3102، جريدة الرياض، تم استرجاعه في : !انحراف البنات مسؤولية من؟ناهد باشطح، -

<www.alriyadh.comالرابط: ...

والية باتنة – الوضعية إلاجتماعية لألمهات العازبات في املجتمع الجزائري (. 3103نزار، شهرة )-

،مذكرة ماجستير في علم اجتماع العائلي، جامعة باتنة، الجزائر.-وذجانم
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