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Knowledge, attitudes and practices among religious students concerning family planning

ABSTRACT To determine the knowledge, attitude and practices concerning family planning of students attending 
religious schools in Lebanon, we conducted a cross-sectional study of 450 male and female students. A validated 
structured questionnaire was completed by the students. The majority of the students (65%) had a moderate level 
of knowledge, males more than females, but females had more positive beliefs and attitudes. More females agreed 
with family planning programmes and methods than males, but 35% had a negative attitude to family planning; 
a significant percentage had negative attitudes to contraceptive methods based on their view that they are not 
allowed (haram) in Islam. Among the married students, less than 40% used a family planning method; of those, 
the majority used a female method. Religion plays an important role in the health behaviour of religious students. 
Religious leaders can therefore inhibit or promote family planning, which will affect the success of family planning 
programmes. Thus, they should be included in the development and promotion of family planning programmes. 

اخلالصة: يف سبيل حتديد معارف ومواقف وممارسات طالب العلوم الدينية بالنسبة ملوضوع تنظيم األرسة، ُأجرَيْت دراسة مستعرضة شملت عينة مؤلفة 
من 450 طالبًا وطالبة ِمن َطَلبة العلوم الدينية من احلَْوَزات العلمية املنترشة يف لبنان. وقد متت املوافقة عىل االستامرة واستكامهلا من قبل العينة، وأظهرت 
النتائج أن غالبية أفراد العينة )65%( كان لدهيم مستوى متوسط من املعارف حول برنامج تنظيم األرسة، وكان مستوى اإلناث أفضل من الرجال. أما بالنسبة 
للمواقف واملامرسات فإن نسبة النساء الـُمَتوَافقات مع الربنامج كانت أكثر من نسبة الرجال؛ ومع ذلك كانت هناك نسبة 35% من العينة ذات نظرة معارضة 
أو حمايدة للربنامج، وهي نسبة تسَتْوجب تسليط الضوء عليها ألن أفرادها كانوا معارضني للربنامج من أساسه يعتقدون باحلرمة الرشعية يف اإلسالم ملختلف 
جني، فقد أظهرت النتائج أن أقل من 40% يستعملون وسائل  وسائل منع احلمل، الوسائل التي ذكرت مباحة يف اإلسالم بال خالف. أما بالنسبة للطلبة املتزوِّ
ملنع احلمل واألكثرية من هؤالء تستعمل الوسائل املتعلقة باملرأة، وكانت النساء يف العينة أكثر استعامالً لوسائل منع احلمل من الرجال. وخلصت الدراسة 
إىل أنه نظرًا ألمهية الدين يف التأثري عىل السلوك الصحي، فإن النتائج سوف تساعد عىل إظهار وفهم دور طالب العلوم الدينية ]الذين سيصبحون مستقباًل 
قادة ومراجع دينية مما يستوجب[ يف إفشال أو إنجاح عملية تبنِّي برامج تنظيم األرسة، الذي قد يؤثر عىل تعزيز وإنجاح برنامج تنظيم األرسة بشكل عام، مما 

يستوجب إرشاكهم يف عملية حتضري وختطيط الربامج، والعمل عىل االرتقاء بمستوى املعلومات وحتسني املعارف املتعلقة بتنظيم األرسة.

تنظيم األرسة من وجهة نظر طالب العلوم الدينية: الـَمَعارف والـَمَواقف والـُمامَرسات
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Connaissances, attitudes et pratiques des étudiants religieux en matière de planification familiale

RESUME Pour évaluer les connaissances, attitudes et pratiques en matière de planification familiale des étudiants 
fréquentant des écoles religieuses au Liban, nous avons mené une étude transversale auprès de 450 étudiants des deux 
sexes. Un questionnaire structuré et validé a été rempli par les étudiants. La majorité d'entre eux (65 %) possédait un 
niveau de connaissances moyen, les étudiants plus que les étudiantes, mais ces dernières avaient des croyances et des 
attitudes plus positives. Les filles étaient plus nombreuses à approuver les programmes et les méthodes de planification 
familiale que les garçons, mais 35 % avaient une attitude négative envers la planification familiale ; un pourcentage 
important avait des attitudes négatives vis-à-vis des méthodes de contraception parce que selon eux, ces dernières 
sont interdites par l'islam (haram(. Parmi les étudiants mariés, moins de 40 % utilisaient une méthode de planification 
familiale ; parmi ceux-ci, la majorité avait recours à une méthode de contraception féminine. La religion joue un 
rôle important dans le comportement des étudiants religieux en matière de santé. Les chefs religieux peuvent par 
conséquent freiner ou promouvoir la planification familiale, influant ainsi sur le succès desdits programmes. Il convient 
donc de les associer à l'élaboration et la promotion des programmes de planification familiale. 
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املقدمة

انتهاء  منذ  مستمرًا  نموًا  العامل  سكان  عدد  شهد 
 ،1350 يف  األسود  واملوت  الكربى  املجاعة 
التوقعات   ]1[ مليون   370 نحو  بلغت  عندما 
احلالية تدل عىل الزيادة املستمرة يف عدد السكان، 
بني  ما  إىل  أن يصل  املتوقع  العامل  مع عدد سكان 
 .]2[  2050 عام  بحلول  مليار   10.5 و   7.5
األكاديميات  بني  املشرتك  الفريق  بيان  دعا  ولقد 
من  عليها  التصديق  تم  التي  السكاين،  النمو  يف 
يف   58 ال  لألعضاء  الوطنية  األكاديميات  ِقَبل 
"غري  البرش  أعداد  يف  نمو  هناك  أن   ،1994 عام 
مثل  كثرية،  البيئية  املشاكل  إن  وقال  مسبوق"، 
ارتفاع مستويات ثاين أكسيد الكربون يف الغالف 
والتي  والتلوث،  احلراري،  واالحتباس  اجلوي، 
من   ]3[ السكاين  التوسع  جراء  من  تفاقمت 
معدل  يف  ارتفاع  أيضًا  السكاين  التزايد  مشاكل 
املواطن  صحة  عىل  تؤثر  والتي  والبطالة  الفقر 
أخذ  وقد   ]4[ واملراضة  املوت  نسبة  وارتفاع 
للسكان عىل عاتقه مهمة  املتحدة  األمم  صندوق 
يف  السكاين  التزايد  مشاكل  حدة  من  التخيف 
البالد  خمتلف  يف  وتنفيذها  اسرتاتيجيات  وضع 
االزدياد  عىل  بالسيطرة  البدء  تم  تارخييًا.   ]5[
السكاين عن طريق احلّد من معدل املواليد أو عن 
ِقَبل احلكومات،  التي وضعت من  طريق اخلطط 
املستويات  مثل  العوامل  حدة  من  للتخفيف 
باستخدام  البيئية  واملشاكل  الفقر،  من  املتزايدة 
من   24000 أن  حيث   ]6[ احلمل  منع  وسائل 
87 يف املئة من الوفيات  النساء يموتون كل عام، 
يمكن جتنبه. من هنا تكُمن أمهية تنظيم احلمل ]7[
وقد ذكَرت منظمة الصحة العاملية يف تقاريرها أن 
خالل  سنويًا  توفيت  امرأة  ألف  مئة  مخس  حوايل 
والوالدة  احلمل  بسبب  املاضية  العرش  السنوات 
بعد  يولدون  الذين  األطفال  أن  ذكرت  كام   ]2[
عن  تقل  زمنية  فرتة  بعد  أي  مبارشة  سابق  محل 
خالل  املرض  أو  للهالك  ضون  معرَّ هم  سنتني 
من  غريهم  من  أكثر  حياهتم  من  األوىل  السنة 
وجتنِّب  األمحال  بني  املباعدة  أن  كام  األطفال. 
احلمل املبكر جدًا أو املتأخر جدًا أي قبل 18 سنة 
35 سنة، تساهم يف محاية األم من املخاطر  وبعد 
التزايد  أن  الصحية ]8٫5٫3٫2[ وبام  واملشاكل 
عىل  يؤثر  بالتايل  فهو  املجتمع  عىل  يؤثر  السكاين 
التاريخ  عرب  إنساين  بناء  أقدم  هي  التي  األرسة 
وهذا البناء كان وما زال البناء الوحيد الذي يؤمن 
واملجتمع.  للبرشية  واحلياتية  اإلنسانية  احلاجات 
وظائف  أهم  من  واإلنجاب  التوالد  وُيعترب 

ٌة بدأت منذ بدء اخلليقة حيث  األرسة، وهي مهمَّ
ن  وكوَّ ربه  من  بأمر  األرض  إىل  آدم  سيدنا  هبط 
األرسة التي كانت النواة األوىل لتشكيل املجتمع 
حسبام َوَرَد يف القرآن الكريم: ] َخَلَقُكْم من نفٍس 
واحدٍة وَخَلَق منها َزْوَجها وَبثَّ منهام رجاالً كثريًا 
ِمْن  لكم  َجَعَل  ]واللُّ  1[؛  ]النساء:   ]... ونساًء 
َبنَِن  أزواِجُكْم  ِمْن  لكم  وَجَعَل  أزواجًا،  أنُفِسكم 

وَحَفَدة[ ]النحل: 72[.

ولذلك ُيقِسُم الل عزَّ وجلَّ بَمْن َوَلد وما َوَلد، 
ِة عني  ويتحدث عن اإلنجاب بوصفه ُبرَشى وُقرَّ
وأنت  الَبَلد،  هبذا  ُأقسم  ]ال  الدنيا:  احلياة  وزينة 
3-1[؛  الَبَلد، ووالٍد وما َوَلد[ ] البلد:  ِحلٌّ هبذا 
ناها  ْ ك بُغالم[ ]مريم: 7[؛ ]فبرشَّ ُ ]يا زكرّيا إنا ُنَبرشِّ
 ]71 ]هود:  يعقوب[  إسحَق  وراء  ومن  بإسحَق 
أْعنُي[  ة  قرَّ وُذّرياتِنا  أزواجنا  من  لنا  َهْب  نا  ]ربَّ

]الفرقان: 74[.

التوالد  بعد  لألرسة  التالية  املهمة  أما 
للعائلة  الكريمة  احلياة  تأمني  فهي  واإلنجاب 
والرتبية  والصحة،  واملسكن،  الغذاء،  حيث  من 
والتعليم وتوفري األمن والسالمة مجيعها تقع عىل 
أمهيتها  األرسة  يف  للمرأة  أن  كام  الوالدين،  عاتق 
وهي  املستقبل،  صانَِعُة  فاملرأة  الرجل  من  أكثر 
األطفال  وحاِمَية  األجيال،  بني  الوصل  صلة 
النطفة  وراعَيُتهم منذ اللحظات األوىل الستقرار 
األمشاج يف رمحها، مرورًا بزمن احلمل ثم الوالدة 
ثم تربية الطفل حتى سن البلوغ وسن االستقالل 
عن األرسة. لذا جيب أن نحمي هذا املخلوق من 
أي أذى أو رضر هيدد سالمتها ويبعدها عن تأدية 

وظيفتها ورسالتها يف املجتمع ]9[.

التزايد  أن  التارخيية  األبحاث  ذكرت  وقد 
جدا  ببطء  يسري  كان  عام   300 منذ  السكاين 
بدأ  العرشين  للقرن  الثاين  النصف  من  ولكن 
قبل  إن  بحيث  أرسع،  بشكل  يسري  التزايد  هذا 
 10 األرض  سكان  عدد  بلغ  تقريبا  سنة  مليون 
ماليني شخص ويف زمن النبي عيسى املسيح ]ع[ 
ازداد عدد السكان ليصبح 250 إىل 300 مليون 
إىل  العدد  هذا  وصل  م   1650 سنة  ويف  شخص 
األيام  مرور  ومع  وهكذا  شخص  مليون   500
ازداد عدد السكان بشكل ملحوظ وإذا نظرنا إىل 
نجد  اخللق  بدء  منذ  السكاين  التزايد  تطور  كيفية 
الفرتة األوىل  التطور:  أن هناك ثالث فرتات هلذا 
القرن  من  األول  النصف  حتى  اخللق  بدء  منذ 
التاسع عرش وهذه الفرتة متيزت بالتزايد السكاين 
امللحوظ بسبب تفيش األمراض واألوبئة يف  غري 
وجود  وعدم  الطبيعية  والكوارث  األزمنة  تلك 
اإلمكانات الطبية للعالج والوقاية لذا فان ماليني 

عدد  وصل  حني   1830 سنة  حتى  مرت  السنني 
هلذا  أضيف  سنة   11 وبعد  نسمة  ملليار  السكان 
امليكروب  اكتشاف  بعد  خاصة  آخر  مليار  العدد 
بني  الصحي  والوعي  املعرفة  وازدادت  واللقاح 
السكان  لتزايد  الثانية  الفرتة  بدأت  حيث  البرش 
وارتفعت نسبة املواليد مع تدين نسبة الوفيات. أما 
ترافقت  السنوات األخرية حيث  الثالثة يف  الفرتة 
التعليم  نسبة  وازدياد  اإلعالم  وسائل  انتشار  مع 
وعي  ومع  التقنيات  وتطور  الصحي  والوعي 
االجتامعية  واملشاكل  السكان  تزايد  ملشاكل  أكثر 
البطالة  شيوع  مع  ترافقت  لألرسة  واالقتصادية 
وارتفاع سن الزواج وغالء املعيشة كل ذلك أدى 
السكاين  النمو  معدل  يف  ملحوظ  انخفاض  إىل 
السكان  نمو  يف  املحسوس  االنخفاض  وهذا 
نمو  كمعدل   2.2 مازال  فهو  املطلوب  هو  ليس 

واملطلوب أن ال يتعدى 1.2 ]10[.

االقتصاد،  االجتامع،  علامء  انقسم  ولقد 
ازدياد  عىل  موافق  فريقني  إىل  والدين  السياسة 
املسألة  هذه  لفتت  القدم  ومنذ  وخمالف،  السكان 
رأى  من  فمنهم  األخالق  وعلامء  الفالسفة  انتباه 
والرتقي  للتطور  والقدرة  الربكة  السكان  بازدياد 
عىل  يبعث  التزايد  أن  فرأى  اآلخر  الفريق  أما 
والفساد  بالفقر  والتهديد  اإلمكانات  فقدان 
األخالقي وكان هناك فريق ثالث يعتقد برضورة 
ثبات عدد السكان أما بالنسبة إىل الفريق املعارض 
للتزايد السكاين كان مالتوس أبرز أعضائه وعرف 
املوارد  لتزايد  نسبة  السكاين  التزايد  عن  بنظريته 
الذي يشري إىل ازدياد السكان بشكل هنديس أي 
16 وهكذا  8 وبعد تتضاعف إىل  4 ثم  2 تصبح 
وهو يقول إذا أصبحت األرسة تتألف من ولدين 
فإن عدد أفراد األرسة املحتم سوف يقل أو يتزايد 

بشكل جزئي جدًا ]10[.

ويف هذا املجال ذكرت منظمة الصحة العاملية 
السكاين  التزايد  من  للحد  املهمة  احللول  من  أن 
الصحية  واملخاطر  املشاكل  من  احلد  وبالتايل 
خاصة  األرسة  هتدد  التي  واالجتامعية  والنفسية 
األم والطفل، االستفادة من برامج تنظيم األرسة 
وقد وضع هذا الربنامج ضمن اسرتاتيجية وخطة 
الصحة  تأمني  يف  البلدان  هدف  لتحقيق  عمل 
الرعاية  خدمات  تقديم  عرب  ألفرادها  والسالمة 
الصحية األولية ولقد عرف برنامج تنظيم األرسة 
من  الوالدان  جيده  الذي  والتنظيم  التخطيط  بأنه 
ومنع  هلام  املناسب  األوالد  عدد  اختيار  اجل 
احلمل غري املرغوب فيه، كام عرف هذا الربنامج 
من  االستفادة  كيفية  عىل  الزوجني  يساعد  الذي 
الوقت  يف  األطفال  وإنجاب  احلمل  منع  وسائل 
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الفرتات بني احلمل  املناسب واملالئم هلم وتنظيم 
الصحي  والتثقيف  املشورة  الربنامج  يشمل  كام 
واألم  األب  ووظائف  األرسة  لتنظيم  بالنسبة 
االستفادة  أمهية  الدراسات  أظهرت  وقد   .]9[
بني  املباعدة  وفوائد  األرسة  تنظيم  برنامج  من 
وأيضًا  ونتائجه  الفقر  من  والتخفيف  الوالدات، 
مراضة  نسبة  والتقليل من  املأمونة  األمومة  تأمني 

ووفيات األمهات ]14-11[.

أما بالنسبة إىل تاريخ تنظيم األرسة واالستفادة 
فلقد  قديم،  تاريخ  فهو  احلمل  منع  وسائل  من 
عام   4000 قبل  الفرعونية  الكتابات  يف  وجدت 
بعض النصائح والتعليامت تساعد عىل منع احلمل 
مثل تناول حبوب زيت اخلروع يوميًا خالل الفرتة 
التلمود  ويف  خالهلا  اإلنجاب  عدم  يودون  التي 
بأن  النساء  أوىص  قد  لليهود  املقدس  الكتاب 
يستعملن بعض األعشاب املغلية كام ذكرت أيضًا 
كتب أرسطو الفيلسوف اليوناين أساليب متنوعة 
ملنع احلمل مثل زيت السدر وزيت الزيتون وماء 
مع  الرمان  أعواد  العسل وغيل  مع  املقطر  النعناع 
عصري احلامض والكحول أو اخلل كام أن يف كتاب 
القانون البن سينا كثري من وصفات منع احلمل، 
من هنا نرى أن وسائل منع احلمل كانت موجودة 
منذ القدم إذا ملاذا هذا التزايد السكاين وهل هناك 
عىل  لإلجابة  ذلك  عىل  ساعدت  أخرى  عوامل 
هذا السؤال نرى أن بعض الدراسات ذكرت أن 
ومتغريات  عوامل  بثالث  يتأثر  السكاين  التزايد 
هذه  وتكوين  واهلجرة  والوفيات  الوالدات  هي 
مثل  املجتمع  داخل  بعوامل  يتأثر  املتغريات 
والدين  واملواقف  املعتقدات  والتقاليد،  العادات 
العلمي  باملستوى  مرتبطة  فردية  ومتغريات 

واالقتصادي أيضًا ]16٫15٫10[.

مما سبق يمكن أن نقول أن واحدًا من األبعاد 
للمجتمع  الثقايف  البعد  هو  األرسة  لتنظيم  املهمة 
واألعراف  والقيم  اآلراء  املواقف،  يمثل  الذي 
تلعب  املجتمعات  ثقافة  فان  املنطلق  هذا  فمن 
رفض  أو  قبول  و  تلقي  طريقة  يف  مهاًم  دورًا 
تنظيم  برنامج  يف  املطروحة  الطرق  كل  وخمالفة 
األرسة لذا وبناء عىل ما ذكر فان عىل الدول التي 
أن  األرسة  تنظيم  برامج  تطبيق  يف  النجاح  تود 
باملتغريات  املتعلقة  جتمع أكرب قدر من املعلومات 
 ]18٫17[ املناسبة  اإلجراءات  الختاذ  املذكورة 
ومع وجود وسائل متنوعة وطرق خمتلفة تتناقلها 
الثقافات كأساليب ملنع احلمل، إال أن املعلومات 
وتشوهبا  مغلوطة  تكون  أن  يمكن  املتناقلة 
واختالف  الثقافية  بالقيم  وترتبط  اخلرافات 
املذاهب والطوائف ورأي األديان، لذا فإهنا هتدد 

االستفادة الصحيحة لوسائل منع احلمل وبالتايل 
 ]20٫19[ فيه  املرغوب  غري  احلمل  نسبة  ترتفع 
كام جيب أن ال ننسى مواقف كثري من الرجال من 
وسائل منع احلمل حيث يشوهبا كثري من الرفض 
وسائل  تستعملن  ال  النساء  من  وكثري  واملامنعة 
منع احلمل إال بعد موافقة أزواجهن وقد أجريت 
يف  الرجل  دور  أمهية  لتظهر  الدراسات  من  كثري 
بالصحة املتعلقة  السلوكيات  وتربير  القرار   اختاذ 
]21-24[ وبام أن الدين يعترب من العوامل املهمة 
التي تؤثر عىل سلوك أفراد املجتمع، كام يعترب قسم 
واألحكام  النصوص  أن  املجتمع  أفراد  من  كبري 
أو  قراراهتم  الختاذ  الوحيد  املرجع  هي  الدينية 
الدراسات  من  كثري  فهناك  معني  سلوك  الختاذ 
متعلقة  قرارات  اختاذ  يف  الدين  أمهية  أظهرت 
بالصحة وليس فقط تنظيم األرسة، فقد أظهرت 
التوقف  الدين يف  تأثري  أجريت عن  دراسة  نتائج 
عن التدخني نتائج اجيابية ]25[ وأيضًا عن تأثري 
األوالد  لتحصني  القرار  اختاذ  يف  االجيايب  الدين 
ومرض  اجلنسية  املامرسات  يف  كذلك   ]26[
كام   ]29-27[ الذكري  الواقي  واستعامل  اإليدز 
الدين وأثره االجيايب عىل  الدراسات أمهية  أثبتت 
احلرارة،  كتخفيض  الصحية  العالجات  نتائج 
من  التخفيف  املستشفى،  يف  البقاء  نسبة  تقليل 
التهاب املفاصل باإلضافة إىل التخفيف من القلق 

واالضطراب ]31٫30[. 

نظريات  هناك  اإلسالمي  الدين  ويف 
القرآن  من  انطالقا  ولكن  كثرية  واجتهادات 
حتريم  أو  منع  عىل  تدل  أية  هناك  ليس  الكريم 
لتنظيم  معارضة  أو  احلمل  منع  أساليب  استعامل 
الكريم  القرآن  األرسة بل هناك بعض اآليات يف 
مبارشة  غري  بصورة  ولكن  املوضوع  عىل  تشجع 
كاملني  حولني  أوالدهن  يرضعن  "..والوالدات 
بولده  له  مولود  وال  بولدها  والدة  تضار  ال   ...
233[...وفصاله يف عامني ...]لقامن  البقرة   [...
14[... محله وفصاله ثالثون شهرا... ]األحقاف 
يأمر  الل  إن  املذكورة  اآليات  يف  نالحظ   ]15
وكام  كاملني  حولني  أوالدهن  بإرضاع  األمهات 
نعلم أن الرضاعة الصحيحة واملتتالية ترفع نسبة 
عدم  إىل  يؤدي  مما  الدم  يف  الربوالكتني  هرمون 
وبالتايل  املرضعة  املرأة  لدى  اإلباضة  حصول 
أن  أثبتت  الدراسات  أن  مع  احلمل،  حيصل  ال 
مرور  بعد  كغذاء  األم  حلليب  حيتاج  ال  الطفل 
عز  الل  أمر  فلامذا  إذا  العمر  من  األوىل  السنة 
اآلية  فلنتابع  كاملني؟  حولني  باإلرضاع  وجل 
األمر  بعد  ذكرناها  التي  البقرة  سورة  يف  الكريمة 
باإلرضاع هناك األمر بعدم رضر األم بالولد أي 

أي  ترضع  التي  لألم  احلمل  يتسبب  ال  أن  جيب 
عىل  سينفق  الذي  لألب  وال  حديثا  أنجبت  التي 
ولقد  بعده  سيأيت  والذي  الرضيع  والطفل  األم 
ذكرنا مدى الرضر التي تصاب به األم  عند عدم 
الل  منا  طلب  وقد  األمحال  بني  الفواصل  مراعاة 
بطريقة  الوالدات  بني  املباعدة  مراعاة  وجل  عز 
بمدة  الوالدات  أمر  حني  القرآن  يف  مبارشة  غري 
أن  تنظيم األرسة وخاصة  نوع من  رضاعة وهذا 
أول من أمر بنظم األمور هو الدين اإلسالمي ومل 
وضعية  بل  فقط  األم  صحة  االعتبار  بعني  يأخذ 
 . األرسة  حاجات  تأمني  عن  املسؤول  األب 
وسعها...]البقرة  إال  نفسا  الل  يكلف  ال   .."
الصحية،  اجلسدية،  القدرة  تشمل  حيث   .]286
االقتصادية واالجتامعية ]27[. أن القرآن الكريم 
مع  ولكن  الرهبنة  وعدم  اإلنجاب  أمهية  ذكر 
إنجاب  متنع  ال  ألهنا  األرسة  لتنظيم  منافاة  عدم 
باألم  بنحو عدم إحلاق الرضر  ينظمه  بل  األوالد 
الدنيا  املال والبنون زينة احلياة  وبرب األرسة ... 
خشية  أوالدكم  تقتلوا  ال   ...]46 ...]الكهف 
 ]31 ...]اإلرساء  وإياكم  نرزقهم  نحن  إمالق 
...]النور  والصاحلني  منكم  األيامى  ...وانكحوا 
33٫32[...وال تقتلوا أوالدكم من إمالق نحن 

نرزقهم ...]األنعام 151[.

كثرية  أحاديث  نجد  أخرى  ناحية  ومن 
استحباب  عن  الفصاحة  هنج  يف  ]ص[  للرسول 
فاين  تناسلوا  "تناكحوا  مثل  األطفال  إنجاب 
"تزوجوا  وأيضا  القيامة"  يوم  األمم  بكم  مباهي 
خمالفة  أيضًا  أهنا  تعني  ال  فإهنا  الودود"  الولود 
إنجاب  لعدم  خمالفة  تعني  بل  األرسة  لتنظيم 
تنجب  التي  هي  الولود  أن  كام  بتاتًا،  األطفال 
كثرة  تعني  ال  ولكن  العاقر  عكس  أي  األطفال 
أن  األكيد  ومن  تنظيم  أو  دراسة  بدون  اإلنجاب 
وقلة  عددها  كثر  بأمة  يباهي  لن  الرسول]ص[ 
حيلتها فأصبحت ضعيفة وواهية بل سيباهي بأمة 
منظمة قوية وسليمة ويباهي بنوعية األمة وليست 
أسباب  من  أن  ننسى  ال  أن  جيب  أنه  كام  كميتها  
املسلمون  أن  والتناسل يف صدر اإلسالم  التكاثر 
كانوا  واألعداء  العدد  يف  القلة  من  يعانون  كانوا 
أكثر عددًا "إن يك منكم عرشون صابرون يغلبوا 
يف  الواجب  من  كان  احلروب  كثرة  مع  مائتني" 
وعن   .]33٫32[ املسلمني  عدد  تكاثر  حينها 
الرسول ]ص[ أيضًا يف هنج الفصاحة "قلة العيال 
]ص[  الرسول  يويص  هنا  اليسارين"  إحدى 
ألهنا  األوالد  من  بالتقليل  مبارش  غري  بشكل 
اقتصاديًا  صحيًا،  كثرية  أمور  تيسري  يف  تساعد 
ملراجع  الرشعية  الفتاوى  يف   ]33[ واجتامعيًا 



EMHJ  •  Vol. 18  No. 7  •  2012 Eastern Mediterranean Health Journal
La Revue de Santé de la Méditerranée orientale

765

هناك  ليس  أن  ذكروا  خمتلفة  طوائف  دين  وعلامء 
برشط  األرسة  تنظيم  وسائل  استعامل  من  مانع 
الرشعية  األحكام  خمالفة  وعدم  رضرها  عدم 
اللولب حيرم  استخدام  مثل  استعامهلا  عند  العامة 
استخدامه إذا ترافق ذلك النظر أو مالمسة العورة 
لدى النساء حتى من ِقَبل طبيبة أو قابلة أنثى إال 
إذا روعي النظر واملالمسة للعورة فيصبح حالال 
من  الدين  علامء  نظرة  إىل  بالنسبة   .]35٫34[
ناحية القوانني واألنظمة االجتامعية يف الدول فقد 
ذكر يف إحدى خطب اجلمعة عن موضوع تنظيم 
األرسة أن عىل كل دولة وضع القوانني واألنظمة 
اإلسالم  وان  والرقي  التطور  عىل  تساعدها  التي 
األمور  بتنظيم  يويص  بل  األرسة  تنظيم  حيرم  مل 
األرسة  تنظيم  حتريم  يريدون  الذين  وان  احلياتية 
 ]32[ اإلسالمي  بالدين  يلصقوه  ال  أن  عليهم 
يف  اإلسقاط  بخصوص  فتاوى  إصدار  جرى  كام 
رضورة  لتظهر  األمة  جملس  قبل  من  اندونيسيا 

تدخل الدين يف أمور الصحة اإلنجابية ]36[. 

تطبيق  سياسة  إىل  اللجوء  أردنا  وإذا  هنا  من 
أن ندرس  املجتمع علينا  تنظيم األرسة يف  برامج 
املجتمع والعوامل املؤثرة عىل سلوك أفراده حتى 
خطة  وضع  والربامج  اخلطط  لواضعي  يتسنى 
املجتمع  يف  االجيابية  العوامل  تعزيز  عىل  مبنية 
هذا  ومن  هنا  فمن  السلبية  العوامل  وحذف 
املنطلق ونظًر ألمهية الدين وبرنامج تنظيم األرسة 
التي  املشاهبة  الدراسات  عىل  الباحث  اعتمد 
البحث  متغريات  اختيار  يف  السابق  يف  أجريت 
والتي حتد من  قبول أفراد املجتمع لربامج تنظيم 
عدم  أو  لقبول  املهمة  العوامل  من  فكان  األرسة 
وسائل  استخدام  أو  األرسة  تنظيم  برامج  قبول 
إن  وبحيث  وهلذا  الدين  عامل  هو  احلمل  منع 
املستقبل  يف  سيتحولون  الدينية  العلوم  طالب 
أو مستشارون وسيكون  أو مرشدون  إىل مراجع 
الناس  رأهيم مسموع ومقبول لدى فئة كبرية من 
املعلومات  تقييم  رضورة  الباحث  رأى  لذلك 
هذه  لدى  األرسة  تنظيم  تطبيق  وكيفية  واملواقف 
يمكن  النتائج  أساس  وعىل  املجتمع  من  الفئة 
وضع الربامج واخلطط فيام بعد عرب إجراء دراسة 
املواقف  وحتديد  املعرفة  مستوى  تقييم  إىل  هتدف 
الفئة  لدى  اإلنجايب  والسلوك  والسلبية  االجيابية 
املستهدفة. ]30٫28٫25[ وستكون أول دراسة 
عملت عىل حتديد وجهات نظر فئة معينة من أفراد 
املجتمع تؤثر بشكل مبارش عىل وجهات نظر من 

هذه  عىل  دراسات  الباحث  جيد  مل  بحيث  حوهلم 
الفئة من قبل.

أهداف الدراسة 

• املواقف 	 ونوعية  املعلومات  مستوى  حتديد 
والسلوك نسبة إىل موضوع تنظيم األرسة 

• الدموغرافية 	 العوامل  بني  العالقة  تبيني 
واملتغريات املرتبطة ]معرفة، مواقف، سلوك[

• لتنظيم 	 الباحث  نظر  وجهة  من  حتلييل  رشح 
املراجع  خالل  من  اإلسالم  يف  األرسة 

املتوفرة.

نوع الدراسة 

من النوع املقطعي الوصفي التحلييل والتي تعتمد 
تنظيم  بموضوع  املرتبطة  املتغريات  حتديد  عىل 
وتوصيفها  ودراستها  والسلوك  كاملعرفة  األرسة 

ودراسة العوامل املحيطة واملؤثرة وحتليلها.

طريقة إجراء الدراسة 
واختيار العينة

موضوع  إىل  بالنسبة  األولية  الدراسات  أثبتت 
قليل  لدهيم  الطالب  من   %18 أن  األرسة  تنظيم 
ملوضوع  خمالفة  مواقف  و%28  املعلومات  من 
اخلطأ  نسبة   %5 احتساب  لذا ومع  األرسة  تنظيم 
الدراسة  أجريت  طالبًا،   450 العينة  حجم  كان 
يف  الدينية  العلوم  طلبة  من  طالبًا   450 عىل 
اجلنوب  مناطق  يف  املوجودة  العلمية  احلوزات 
والبقاع وبريوت يف لبنان حيث وزعت االستامرة 
احلوزات  مدراء  من  املوافقة  عىل  احلصول  بعد 
الدراسة  أهداف  ورشح  أنفسهم  الطالب  ومن 
رضورة  وعدم  املعلومات  رسية  وضامن  وأمهيتها 
ذكر االسم عىل االستامرة تم اختيار العينة بشكل 
والذكور  اإلناث  لعدد  نسبة  طبقي  عشوائي 
واملوزعون  احلوزات  خمتلف  يف  الدراسة  ملجتمع 
فكان  الدراسية  األربعة  السنني  خمتلف  عىل 

املجموع 150 طالبة و300 طالب حوزوي.

وسيلة مجع املعطيات 

املعطيات،  جلمع  االستبيان  استامرة  اسُتعملت 
ثامنني  تشمل  أقسام  أربعة  عىل  حتتوي  وكانت 
ديموغرافية  أسئلة  عىل  حيتوي  قسم  سؤاالً: 

واحلالة  الدراسية  والسنة  واجلنس  العمر  وتشمل 
ومدة  الزواج  حال  يف  األوالد  وعدد  االجتامعية 
املتعّلقة  األسئلة  عىل  حيتوي  وقسم  الزواج؛ 
تنظيم  برنامج  عن  أسئلة  تشمل  وهي  باملعارف، 
منع  أساليب  وعن  واملضاّر،  الفوائد  األرسة: 
يتناول  وقسم  ها؛  ومضارِّ وفوائدها  احلمل 
األسئلة املتعلِّقة باملواقف وهي تشتمل عىل أسئلة 
السكان  لتزايد  بالنسبة  النظر  بوجهات  تتعلق 
وبرامج تنظيم األرسة، وأساليب منع احلمل. وقد 
من  يكرت  ال  طريقة  حسب  اإلجابات  عت  ُوزِّ
املتعلِّقة  يتناول األسئلة  4. والقسم األخري  إىل   0
تنظيم  برنامج  تطبيق  مدى  وتشمل  باملامرسات 
احلمل،  وسائل  من  االستفادة  ودرجة  األرسة، 
دراسة  إجراء  تم  وقد  االستعامل.  عدم  وأسباب 
مراجعة  إىل  باإلضافة  إحصائي  واختبار  ارتيادية 
السابقة  والدراسات  االختصاص  أصحاب 
لتحضري االستبيان وحتديد مصداقيته وصالحيته.

النتائج 

ع  التوزُّ نتائج  329 استامرة وكانت   تم اسرتجاع 
الوجه  عىل  والذكور  اإلناث  بني  للعمر  بالنسبة 
 17 49% ذكور و41% إناث توزعت بني  التايل: 
توزعت  إناث  45% ذكور و%38  و  22 سنة  إىل 

بني 23إىل 28 سنة و9% ذكور 17% إناث.

التأهل  لوضع  النسبي  ع  للتوزُّ بالنسبة  أما 
عىل  النتائج  فكانت  واإلناث  الذكور  حسب 
و%80  ذكور   %55 املتزوجون:  التايل:  الوجه 
أو غري  ُمَطلَّقون  إناث؛  ذكور و%12   %39 إناث 

مذكور: و6% ذكور 8% إناث. 

أما نتائج مستوى املعرفة فإهنا تظهر يف املخطط 
رقم ]1[ بالنسبة للذكور واإلناث.

واإلناث  الذكور  حسب  احلمل  منع  أساليب 
لطالب احلوزات العلمية للعينة 

املوافقة  حيث  من  املواقف  نوعية  نتائج  وأما 
تنظيم األرسة، فإهنا مبنيَّة يف  أو املخالفة ملوضوع 

الشكل – 2.
اجلنس  حسب  مصنَّفًة  األرسة  تنظيم  ملوضوع 

لطالب احلَْوزات العلمية للعينة 
وأما النتائج من حيث ممارسات تنظيم األرسة 
يف  مبيَّنة  فإهنا  احلمل،  منع  وسائل  واستعامل 

الشكل – 3.
النظر  يبنيِّ وجهات   4 – الشكل  فإن  وأخريًا 
احلرمة  خلفية  عىل  احلمل  منع  لوسيلة  املخالفة 

الرشعية.
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جيدوسط

ع النسبي ملستوى املعارف بالنسبة ملوضوع تنظيم األرسة: أساليب منع احلمل حسب الذكور واإلناث لطالب  الشكل 1 التوزُّ
احلوزات العلمية للعينة 

حسب  مصنَّفة  الرشعية  احلرمة  خلفية  عىل 
كام  للعينة.  العلمية  احلَْوزات  لطالب  اجلنس 
املحيطة  العوامل  ارتباط  أظهرت  قد  النتائج  أن 
بالنسبة  واملامرسات  املوقف  املعارف،  بمستوى 
لتنظيم األرسة. فقد ُلوِحَظ تراُبٌط ُيْعَتدُّ به إحصائيًا 
] P<0.001[ بني العمر، وسن الزواج، واجلنس، 
املواقف  وبني  الدراسية  السنة  األوالد،  وعدد 
بالنسبة إىل تنظيم األرسة وُقْل مثل ذلك بني مستوى 
وعدد  الزوجة  أو  الزوج  وسن  والعمر،  املعارف 
املطلوب  األوالد  عدد  واإلناث،  الذكور  األوالد 
عكيس  تراُبط  ُلوِحَظ  حني  يف  الدرايس.  واملستوى 
املواقف  نسبة  بأن  علاًم  واملواقف،  الزواج  بني سن 

اإلجيابية قد ارتفعت بارتفاع مستوى املعارف.

املناقشة

العّينة  من  كبرية  نسبة  هناك  أن  النتائج  من  يتبنيَّ 
ترتاوح بني 17 إىل 28 سنة لدى الذكور واإلناث 
بنسب متقاربة؛ وهي - كام ال خَيَْفى - رشحيٌة من 
حتصيل  طريق  عىل  هي  التي  الشابة  املجموعات 
أكثر  العمل  يستدعي  مما  اخلربة.  واكتساب  العلم 
عىل هذه الفئة لتحقيق اهلدف املطلوب كام ُيالحظ 
مقابل   %80 كانت  اإلناث  املتزوجات  نسبة  أن 
بعض  ز  يعزِّ مما  الذكور  من  للمتزوجني   %55
الختالف  بالنسبة  عليها  حصلنا  التي  األرقام 
املواقف. ولقد كانت نسبة املعارف لدى األكثرية 
لدى  اجليدة  املعلومات  نسبة  وكانت  متوسطة، 
ذلك  ومع  للذكور.   %20 مقابل   %30 اإلناث 
مقابل  الذكور  من   %18 نسبة  هناك  كانت  فقد 
َية  16% من اإلناث ممَّن كانت نسبة معارفهم متدنِّ
مع  يًا  متشِّ وحتسينها  هبا  االرتقاء  عىل  العمل  جيب 
الوعي  نرش  عن  العاملية  الصحة  منظمة  ذكرته  ما 
تنظيم  موضوع  عن  املجتمع  فئات  لدى  واملعرفة 
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موافقال اعلم

ع النسبي لنوعية املواقف املوافقة من حيث أو املخالفة ملوضوع تنظيم األرسة مصنَّفًة حسب اجلنس لطالب  الشكل 2 التوزُّ
احَلْوزات العلمية للعينة 

ع النسبي لطرق منع احلمل املستعملة مصنَّفة حسب اجلنس لطالب احلوزات العلمية للعينة  الشكل 3 التوزُّ
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واقي ذكريطبيعي لولب حبوب ربط االنابيب 

للنساء

ربط االنابيب 

للرجال

ع النسبي لوجهة النظر املخالفة لوسيلة منع احلمل عىل خلفية احلرمة الرشعية مصنَّفة حسب اجلنس لطالب احَلْوزات العلمية للعينة  الشكل 4 التوزُّ
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املعارف  إىل  بالنسبة  النتائج  تشاهبت  كام  األرسة. 
مع معظم الدراسات السابقة ]17[.

أما بالنسبة للمواقف بالنسبة لتنظيم األرسة، 
فإن األكثرية كانت لدهيا مواقف إجيابية من برامج 
إناث[،   %70 مقابل  ذكور   %62[ األرسة  تنظيم 
ومع ذلك فيجب أن نالحظ أيضًا أن هناك نسبة 
نسبة  اإلناث وهي  من  الذكور و%30  من   %38
األرسة  لتنظيم  ُمعاِرضة  نظرة  لدهيا  هبا،  بأس  ال 
أو حُماِيَدة، مما يستوجب التوقف عند هذه النتائج 
والتفكري يف كيفية حتسني تلك املواقف التي تؤثر 
يتعلق  برنامج  أيِّ  تطبيق  نجاح  عىل  املستقبل  يف 
فكانت  للمخالفني  بالنسبة  األرسة،  بتنظيم 
النتائج،  أظهرت  ما  حسب  خمالفتهم  أسباب 
واحلرمة  واخلوف  األمل،  الزوج،  خمالفة  الرضر، 
الضوء عليها  الباحث إللقاء  الرشعية والتي هتم 
نسب  فهناك  املخطط  يف  ذكرنا  ما  فحسب  أكثر 
باحلرمة الرشعية  يعتقدون  مئوية ال بأس ممَّن هبا 
أو  الطبيعية  الوسائل  حرمة  أو  الذكري  للواقي 
اللولب، و%22  احلقن، و32% يعتقدون بحرمة 
يعتقدون  و%29  األقراص،  بحرمة  يعتقدون 
الرجال. مما يدل عىل وجود نسب  بُحْرمة تعقيم 

مها الدين حترياًم  كبرية تعتقد بُحْرمة وسائل مل حيرِّ
هذا  وخطورة  أمهية  تتَّضح  هنا  ومن  رصحيًا. 
املوضوع الذي قلَّام تناوله الباحثون يف الدراسات 
سيكونون  الطالب  هؤالء  وأن  السيَّام  السابقة؛ 
وا  َيُردُّ تنظيم األرسة ولن  لربامج  ُمعاِرضة  أبواقًا 
سؤاهلم  عند  إجيايب  بشكل  املجتمع  أفراد  عىل 
وسائر  واجلريان  واألصحاب  األهل  ِقَبل  من 
املستمعني هلؤالء الطالب. ومن املعلوم أن طالب 
الناس: مهندس، وطالب  عاّمة  اهلندسة هو عند 
الدينية  العلوم  وطالب  طبيب  ة  العامَّ عند  الطب 
مرجع ديني ومن امللفت أن مع قلة عدد األوالد 
املعارضني  نسب  تزداد  الزواج  سن  وانخفاض 
ارتفاع عدد األوالد  تنظيم األرسة، ومع  لربامج 
وسن الزواج تزداد نسب املوافقني لربامج تنظيم 
لتحسني  سنوات  االنتظار  ينبغي  فهل  األرسة. 

املواقف؟

توصيات

• وضع 	 يف  الدين  علامء  إرشاك  إىل  السعي 
السياسات اخلاصة بمواضيع تنظيم األرسة، 

ورشح أساليب منع احلمل وكيفية استعامهلا، 
لتحديث الفتاوى واالجتهادات. 

• ُبْغيَة 	 عملية  حلقات  إىل  الدين  علامء  دعوة 
اإلجيابية  املواقف  وتعزيز  معارفهم  حتسني 
بتنظيم  اخلاصة  للمواضيع  بالنسبة  لدهيم 

األرسة.
• باملشاركة 	 والقابالت  املمرضات  دور  تعزيز 

لربامج  بالنسبة  املجتمعي  السلوك  تغيري  يف 
الزيارات  تعزيز  خالل  من  األرسة،  تنظيم 

املنزلية ونرش التوعية الصحية.

شكر خاص لـ

اإلقليمي  )املكتب  اخلياط  هيثم  حممد  الدكتور 
ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط(

اإلقليمي  )املكتب  جابور  جون  الدكتور 
ملنظمة الصحة العاملية لرشق املتوسط(

حجاج  العزيز  عبد  حسني  سلوى  الدكتورة 
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