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 املستوى املعيشي وانعكاساته 
 على احلالة الصحية ملرضى داء السكري 

 .جامعة بوزريعةمساين فاطمة أستااة مؤقتةاب قس  عل  ا جتماعاب 
 امللخص: 

زالت تعاين منها دول العامل عامة ودول العامل الثالث مشكلة طاملا عانت وما  من تنطلق هذه الدراسة   
 تأصبح اليتالذي يعترب من األمراض املزمنة،  يالسكر  داءانتشار  مشكلةخاصة مبا فيها اجلزائر، أال و هي 

ويف هذا الصدد  ،ش الذي متر به البالدامشكلة عويصة يف جمال الصحة العمومية، وذلك استنادا للواقع املع متثل
التكيف معه وتسيريه بطريقة صحيحة. وإمنا يف كيفية  ،ملشكل ال يكمن يف ارتفاع عدد املصابني به فقطفإن ا

وعليه حتاول الدراسة احلالية الكشف عن مدى أتثري املستوى املعيشي على احلالة الصحية للمريض بداء 
اع الصحي ابلدويرة قسم عالج بداء السكري ابلقط امريض 080املقابلة على  ةاستمار السكري، وذلك بتطبيقها 

، حيث أثبتت نتائج الدراسة أن املرضى ذوي الدخل الشهري األسري املنخفض أكثر تباطؤ يف مرض السكر
اللجوء للخدمة الصحية، فهم ميارسون سلوكات غري صحية يف حالة التعرض للمشاكل الصحية، وأيضا ال 

غذائية مثال، ونتيجة لذلك فإن نسبة كبرية من املرضى يعانون ينفذون تعليمات الطبيب وإرشاداته كإتباع احلمية ال
 من أمراض أخرى مزمنة أغلبها مضاعفات لداء السكري.

 . املستوى املعيشي، الفقرالكلمات املفتاحية: داء السكري، العالج، الوقاية، مضاعفات داء السكري، 
 مقدمة: ـ  0

لأ على مجيع جمتمعاي العامل مبا فيه هن التوري ا جتماعياب ا قتصادي والثاال الذي ط
ت ور أساليب جاياة لل ياة وأغذية متنوعة مياب  الذي طلأ على عاداته الوذائية تورياجملتمع اجل ائلي 

أدى لاي   مع قلة احللمية  األفلادوجود عاداي غذائية سيئة عنا اب تولب علي ا اةواد الايفنية والسكلية
ملاض مل تك  تعلف ا الث لية ل اجملتمعاي التاليايةاب مثل هىل بلوز م كالي ا ية من ا اوت ار أ

أملاض الالباب السلطاناب السياا وداء السكلياب ةيث أاث  يفذا األخري وثل حتاي ميثري ل جما  
 410و 450(  أوه يوجا ما بني OMSالص ة العمومية. ف سب هةصائياي اةنتمة العاةية للص ة )

)اةنتمة العاةية  5052املاب وأن يفذا العاد سيتضاعف هىل سنة ااء السكلي ل العلمليون مصاب ة
 مسايلةفاة كل   يكم  ل اوت ار الااء حبا ااته فاطاب وهمنا ل ميي،ية  اب(,OMS( 4999) للص ة

 اة منةالوراثيةاب  داء السكلي م  األملاضاليثيعية. ول يفذا اجملا اب فإن  اةلض واحملافتة على الص ة
"يعترب ةالة ملضية هلا عواقب وخيمة على مستوى ال،لد اةصاباب ةيث أن يفذا اةلض واخليرية الهن 

ن ي،اا في ا اجلس  قارته على توظيف بعض الوذاء ميما جيباب والك بسثب عام تناسب يفلمو 
اضيلاب ل التمثيل الوذائي للمواد ". ف و هان:(4991" )الياس  األمسلاب األوسولني مع ميمية يفذا الوذاء
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ئية ) السكلايي والن وايي ( واةواد الربوتينية والايفنية الهن حيتاج ا اجلس  و ينتج ع  الك الكلبوما
فااان خالاي اجلس  لثعض ميل م  قارهتا على استساغة اةواد السكلية الهن تصل ا ع  طليق الاورة 

مواد سامة الاموية عاب عملياي اهلض  وا متصاص فت داد ميمية السكل ل الام ويت ل ل الثو  مع 
 .(4992اب ةاما حمما اهللساين)أخلى أةياان"

وةللغ  م  أن وقا يلجع السثب اللئيسي لإلاابة هبذا الااء أساسا هىل الوراثة والسمنة.  
ه  أوه ليس بن،س الارجة أو الوتريةاب ةيث أن  اةلض ظايفلة عامة تؤثل ل ميل الناس أينما مياووااب

  لإلاابة وجود عامل وراثي ربيف  على مما ي ابدون غرييفا يالل عائ يسلي ها ستعااد لإلاابة ب
ةيلة للمليض فيه و  قارة لليثيب عليهاب ولك  ا اابة به   تتثع وتاما حمادا بل تت ثل هىل ةا ميثري 

ااء السكلي و،سه أمام حتاي ميثري ةواج ة لوقا جيا اةليض ة .ة وسانةلعوامل والتلوف احمليية 
وعليه فإن اةليض بااء السكلي تواج ه عاة اعوةي . و ج ء م  حمييه ا جتماعييفذا اةلضاب ف 

ظ ور ؛ ل اةستوى اةعي ي اوعلاقيل ل ةياته اليومية اجلاياةاب خااة ل اجل ائل الهن تعلف اخن،اض
ل ومي ابآفة ال،الاب ت، ي الثيالةاب األمية وظ ور عوامل اجتماعية واقتصادية تؤثل على احلياة األسلية

يفذه العوامل تنعكس سلثا على عالج اةلض ومضاع،اتهاب حبيث أاث  يعلف لاى اة تمني بعل  
ا جتماع الييب أن يفناك عالقة وثياة بني التلوف ا جتماعيةاب ا قتصادية والثاافية وبني ا ة 

 فكثري م  األفلاد يلون األملاض م  منتور جمتمع   وثاافت   اخلااةاباب ا وسان وتيور اةلض
 .ويعاجلون مثال داء السكلي م  خال  ما ورثوه عرب األجيا 

الك فإن عالج داء السكلي والوقاية م  مضاع،اته يتوقف هىل ةا ميثري على  هىلضافة ة 
مستوى الوضع اليثاي الذي حيتله ال،لد ل اجملتمعاب مستواه التعليمي وحمييه األسلي. ف ذا الااء 

للتورياي الهن تيلأ على منط ةياتهاب ابتااء م  األميل هىل العمل  ياف ميعائق أمام ةياة ال،لد وتلا
يومية م   اواحلياة العائلية خااة هاا تعلق األمل بااء السكلي اخلاضع لألوسولني الذي يتيلب ةان

يفذا اهللمون مما جيعل ال،لد ل تثعية لهاب حبيث يتمي  يفذا اةلض ع  ةقي األملاض اة منة بيثيعة 
وعلى يفذا األساس فإن اليب مل  ابعل اةليض ريف  مواعياه الثابتة ومتيلثاته ال اقةعالجه الهن جت

احلا  عليه ل  يباار ما يف ابيعلف ملضا يتعلق مصريه ومصري اةصاب به بتصلفاي اةليض و،سه
. الك ألن احلمية الوذائية يفي الاعامة األوىل واألساسية ل معاجلة يفذا اةلضاب ويفي يالسكل  الااء
سؤولياي اليثيب أن يضع وحياد قواعايفا وي لح متيلثاهتااب ولك  م    ن اةصاب وةاه أن م  م

 .دقة واستملار ماى احلياةاب ين،ذيفا أبماوة

استنادا على ما اميل ساباااب فإن  لحية اةلضى م  جمتمعنا تستاعي ا يفتمام والتك،لاب ليس 
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وا جتماعية الهن  ايفا جا مضيلبة و  فاط م  الناةية اليثيةاب وهمنا ميذلك م  الناةية الن،سية 
تعلف استالارااب ويفذا لعاة أسثاب من ا ما يفو متعلق ةةلض م  ج ةاب ومن ا ما يفو ملتثط ةلعالج 
وتكالي،ه الثايفتة الهن تتوقف هىل ةا ميثري على ظلوف ال،لد ا جتماعية وا قتصادية م  ج ة اثويةاب 

ييةاب احلذر والياتة لت،ادي مضاع،اي داء السكلي و ث  فاحلياة اجلاياة هلؤ ء اةلضى تتيلب احل
اةوياب والك ع  طليق الوقاية وتتثع تعليماي اليثيب اةعاجل. لك  الواقع ولألسف ال ايااب يوض  
غياب الوعي الص ي لاى اةلضىاب ةيث أن اةست ،ياي واةستوا،اي الص ية اجل ائلية تكتظ 

اضيلاةي ل احلالة الص ية وم  مضاع،اي اةلضاب وعليه مبلضى الااء السكلي الذي  يعاوون م  
فإن الت ك  ل العالج والوقاية م  مضاع،اي يفذا الااء العضا  ل بالدان يثاى مست يال ألن 
مسايلته تتيلب تكاليف مالية ةيفتة وثاافة ا يةاب فااء السكلي جيرب ال،لد على الاخو  ضم  

م  اخلضوعاب الضوط اجلساي والن،سياب هىل جاوب طابع معي ي جايا وحميط ي،لض عليه ووع 
الت ايااي الاائمة حلياتهاب واةليض جيا و،سه أمام حتاي ميثريا ةواج ة اةلض بسثب اة اميل 

التساؤ  اةيلوح ل يفذا اجملا  يفو: ما ماى أتثري  اب فإنآو،ا قيلا اويالقا مم   ا جتماعية واةادية.
على ا ته اليثيعية؟ ويفل وك  ةليض داء السكلي تن،يذ  التلوف اةادية على حمافتة اةليض

تعليماي طثيثه اةعاجل ل ضوء اة اميل اةعي ية الهن تعلف ا اجل ائل؟ وعليه حناو  ا جابة ع  يفذي  
 التساؤلني م  خال  يفذه الاراسةاب والهن مت استجواب في ا اةلضى اةصابني بااء السكلي.

 الفرضيات: ـ 0
 ؤلني الساباني وك  اياغة ال،لضية التالية:م  خال  التسا

 اةستوى اةعي ي اةنخ،ض للمليض يعلقل م  عملية العالج والوقاية م  مضاع،اي الااء السكلي. 
 ووك  هلذه ال،لضية أن تتج أ هىل قسمني ميما يلي:  

 توجا عالقة بني الاخل ال  لي األسلي للمليض واللجوء للخامة الص ية. -
 لاخل ال  لي األسلي للمليض يؤدي هىل عام هتثاعه احلمية الوذائية.اخن،اض ا -
 الدراسة االستطالعية: ـ 3

ميان أو  خيوة لالقرتاب م    5004هن الث ث ا ستيالعي الذي مت ل   ل في،لي 
للاياع الص ي ةلاويلة. فثعا اةوافاة  على هجلاء  استيالعية ب ايرة قام  الثاةثةوضوعاب ةيث اة

اةياايناب    ماابالي مع األطثاء واةختصة ل الرتبية الص ية. وأيضا تيثيق استمارة الاراسة الث ث 
ثعض لووتلا لألمية اةنت لةاب اخن،اض اةستوى التعليمي لعلى بعض اةلضى اةصابني ةلااء السكلي. 

 م، ومةو بسيية توجيه األسئلة مثا لة بلوة األمل اب تيلب للثعض اآلخل من  وسوء  احلالة الص ية 
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الك مت تعايل بعض هثل على و  وةلتايل حتول  ا ستمارة هىل استمارة اةاابلة. وتاوي  ا جاةي.
    غامضة.العثاراي والكلماي الهن مياو

اةتوسط خال  اةعلوماي اةوجودة ل ا ستمارة وجا أن أفلاد فئة الاخل اةنخ،ض و وم  
 مضاع،اته. ف الت   الص ية متايفورة بسثب التلوف اةعي ية.أميثل هاابة هبذا اةلض و معاانة م  

 :ثـجماالت البح ـ 3
 اب وسوف وتيلق هىل ميل جما  ميما يلي: ثالثة جما يلاا تضمن  الاراسة    

ل اةلضى اةصابني بااء السكلي الذي   ه الاراسة ثل اجملا  الث لي هلذ :اجملال البشري ـ 053
قس   ابل الاياع الص ي ةلاويلة يعاجلون وأيضا ء هجلاء الت اليل اليثيةابةةلض أثناأمياي هاابت   
هىل  ي الثاةثةووتلا لصعوبة استجواب مجيع اةصابني بااء السكلي ل اجل ائل جل  .ملض السكل

طلياة اةعاينةاب الهن تعترب مبثابة العمود ال،الي للاراسة اةيااويةاب والك ع  طليق حتايا جمتمع الث ث 
جمموعة م  العناال الهن حتمل خااية أو عاة خصائص م رتمية  ي يفا ع  غرييفا م  يفو "ي الذ
  Maurice Angers, (1997)) .   )موريس أ يناال والهن جيـلى علي ا الثـ ث " الع

هن اختيار ووع م  أوواع العيناي يت  وفق  لوط من جية ي،لض ا الث ث والك  ا يا مع  
وعليه اعتماي الثاةثة ل  طثيعة اةوضوع واعوبة حتايا جمتمع الث ثاباب ل منيةااب ا مكاوياي اةادية

 بناء على الت خيص الييب. العينة الاصاية اوتااء أفلاد العينة اويالقا م  

تكوو  عينة الاراسة م  اةلضى اةصابني بااء السكلي والذي  قار عاديف  ب  و على يفذا األساس
 ميما يلي:   العينة أفراد خصائصأيف   وعليه سوف وستعلض مليضا. 420

 توزيع أفراد العينة حسب اجلنس:   -
اابة بااء ا انل أميثل ه(اب يتض  لنا جليا أبن 04عنا هلااء وتلة على بيااني اجلاو  رق  )

للجنس األوثوي ووسثة  % 91السكلي مااروة ةلذميوراب بنسثة 
 للجنس الذميلي. % 15

 توزيع أفراد العينة حسب السن: -

فئاي  أن (05)تك ف لنا األرقام اةوض ة ل اجلاو  رق  
 و (سنة 90-12) ما بني ابالس  ل الس  اةتوسية والياعنة

اروة ةل،ئاي العملية األخلىاب ةيث قاري يفي أميثل تعلضا ةلض السكل ما( سنة 90-12)
  (سنة 90-12) وسثة ال،ئة العملية

(: وثل توزيع أفلاد العينة 04اجلاو  )
 ةسب اجلنس

 %النسثة  التكلار اجلنس
 15 11 اميور
 91 405 هانل
 400 420 اجملموع
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مثل   (سنة  12-90 )  ـوفئة الس % 46,67نسثـة ب
سنةاب  52,1اب وقار متوسط العمل بـ  % 32,33وسثة 

ويفذه النتيجة ل غاية األمهية ألن ا اابة بااء السكلي 
التنمية وتكلف ل يفذه اةلةلة تؤثل بيلياة مثا لة على 

 هبذه ال لحية. الاولة أموا  طائلة للتك،ل

 توزيع أفراد العينة حسب احلالة العائلية:  -
اةت وجني أبن  (01)يتض  جليا م  اجلاو  رق  
م  أفلاد  % 71,33أميثل هاابة بااء السكلي بنسثة 
ميثلة أدواريف  ا جتماعية و  جمتمع الث ثاب ويلجع الك هىل 

مع وجود ا ستعااد  للضووطاي ومتاعب احلياة   تعلض
 .الوراثي للملض

 اد العينة حسب مكان اإلقامة: ر توزيع أف -
 أن (01)يتض  م  خال  معيياي اجلاو  رق  

ل اةناطق احلضليةاب تن صل  اةنياة السكنية للمث وثني
 ياينون ل الليف % 11ماابل  م  اةث وثني % 20بنسثة 

 .ل الالية يايمون % 45و
 

 توزيع أفراد العينة حسب املستوى التعليمي:  -
 ين صل مستوايف  التعليمي عينةالهن أفلاد  

اةستوى  لةلارجة األوىل ( 02ةسب اجلاو  رق  )
) التعليمي األمياب فنسثة ميثرية م  اةلضى أميني

اب ويفذا ينعكس سلثا على ا ة يفذه ( % 58,67
يؤثل ل الوعي اةستوى التعليمي اخن،اض ال،ئةاب ألن 

 الص ي.              
 

 (: وثل توزيع أفلاد العينة ةسب الس 05اجلاو  )
 %النسثة  التكلار ال،ئاي العملية ةلسنواي

 0991 04 سنة  42أقل م  
 (42-10) 41 1991 
 (10-12) 51 49 
 (12-90) 10 19999 
 (90-12) 12 15911 
 (12-90) 01 1991 
 (: وثل توزيع أفلاد العينة ةسب احلالة العائلية.01اجلاو  ) 400 420 اجملموع 

 %النسثة  التكلار العائليةاحلالة 
 45991 49 أع ب
 14911 401 مت وج
 4911 05 ميلق
 41991 55 أرمل
 400 420 اجملموع

 (: يوضح توزيع أفراد العينة حسب مكان اإلقامة.40اجلدول )
 %لنسثة ا التكلار مكان ا قامة

 20 12 ماينة
 45 41 قلية
 11 21 ريف
 400 420 اجملموع

 وثل توزيع أفلاد العينة ةسب اةستوى التعليمي(: 02) جاو  رق 
 %النسثة  التكلار اةستوى التعليمي

 21991 11 أمي
 51 19 ابتاائي
 9911 41 متوسط
 1911 44 اثووي
 0991 04 جامعي
 400 420 اجملموع
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 توزيع أفراد العينة حسب احلالة الفردية:  -
 اب(09)خال  قلاءة األرقام اةثينة ل اجلاو  رق   م 

تت،اوي م  ةالة هىل ةالة  ا اابة بااء السكلي ا أن 
اب بنسثة حتتل الصاارة اةاميثاي ل الثي  أخلىاب لك  فئة

يفذه ال،ئة تتعلض اب ةيث أن م  اةث وثني % 90تاار ب
 أميثل للضووطاي العائلية. 

 
 

ل الاياع الص ي ةلاويلة  ةاةيااوي دراست ا: لاا أجلي الثاةثة "اجملال اجلغرايف "املكاين -3-0
هىل الاياعاب ويفذا اةياان فلضته طثيعة  الوافاي واوتا  عينة م  اةلضى السكليني اب قس  ملض السكل

 .اةوضوع ةعتثار اةلضى يف  حمور ايفتمام الثاةثة
ميل م  عة دراريةاب حيايفا م  ال ما  ويفي اتبعة ةااط ابغلب و ية اجل ائل تاع بلاية الاويلةهن 

 بلاية اللمحاوية وبلاية ةة ةس اب وم  اجلنوب بلاية تسالة اةلجةاب و لقا اخللايسيةاب وغلة  اةعاةة.
تتمي  ع  ةقي الثلاايي األخلى بوجود مست ،ى تثاى " ول اجملا  الص ي بلاية الاويلة 

هرتثاطه هداراي ةةايلية العامة ةست ،ى الثلياة ف و عليق يتمثل ل اةست ،ى اجلامعي للاويلة ورغ  
عيادة متعادة على  الاويلة تتوفليثاى يويي احلاجياي الص ية ةواطين الثلاية والثلاايي اجملاورةاب ميما 

 وملامي  ا ية أخلى.(  (4991)اب ويفيثة بل وىو  )وورة عجا  "اخلاماي وملمي  حلماية األمومة والي،ولة
 10حت  رق  يض   4911اا فت  قس  عالج ملض السكل أبوابه للملضى ل عام لول يفذا الصاداب 

لى اةلاقثة وال، وااي اليثية عالاس  أوواعه. ميما ي لف يفذا مليضا مصاة هبذا اةلض مبختلف 
خيصص فاط ةلضى داء السكلي بل ي لف على أملاض أخلى مثل أملاض الواد الصماءاب  ملويفو 

 صص ةكول اةلضى. غري خمحبيث  م اميل الالبابو  ضوط الام
 49 عاة أايم هبتااءا م  اتريخ دام بعا الايام ةلاراسة ا ستيالعية الهن   :اجملال الزمـين -4-3

 51ما بني اب باأ الت ايق الن ائياب ةيث ةاد جماله ال مين ةةاة احملصورة  5004في،لي 52 في،لي هىل
الهن مت في ا مجع الثيااني م  اةياان ةو  اةلضى اب ويفي ال،رتة 5004جوان  09هىل  5004في،لي 

 مليضا بااء السكلي. 420مت استجواب اةصابني بااء السكلياب وخال  يفذه ال،رتة ال منية 
 اإلجراءات املنهجية للدراسة: -5 

لاا  ثل  ا جلاءاي اةن جية للاراسة ل ميل م  اةن ج وتانياي مجع الثيااني وحتليل ا 
 ميل عنصل على ةاة: وسوف وستعلض  

 اد العينة ةسب احلالة ال،لدية.(: وثل توزيع أفل 09اجلاو  )
 %النسثة  التكلار احلالة ال،لدية

 9.33 14 م تول دائ 
 3.33 05 م تول ج ئيا

 8.67 13 بيا 
 12.67 19 متااعا
 04 06 او معاش

 02 03 طالب أو تلميذ
 60 90 ماميثاي ل الثي 

 100 150 اجملموع
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يتخذه الثاةث ورباسا ي تاي  اا ي  اهن الث ث العلمي يتيلب من ج : منهج الدراسة -5-1
به هىل يفافه اةن ود ل مجيع ميادي  اةعلفةاب خااة ل العلوم ا جتماعية الهن تاتضي اة ارة واحلذر 

الاراسة استخاام اةن ج الكمي . وعليه تيلب ه از يفذه للواو  هىل احلاياة ومعلفة أسثاب التوايفل
يفذه الاراسة  توظي،ه ل مت والوا،ي بوسائل ما اةختل،ة من ا استمارة اةاابلةاب ةيث أن اةن ج الكمي 

اويالقا م  اةن ج ا ةصائي الذي يفو "جمموعة م  األساليب اةتنوعة اةستعملة ميمن ج أساسي 
هظ ار ا ستا  ي العلمية الهن قا تثاوا ل  جلمع اةعيياي ا ةصائية وحتليل ا رايضيا م  أجل

  .(4991))عثا الاادر ةليمياب "الوالب غري واض ة
  تقنيات مجع البياانت و حتليلها: -5-2
تعترب تانياي مجع الثيااني م  أيف  اخليواي اةن جية للث ثاب و :  تقنيات مجع البياانت -5-2-1

ثيان مباى قارة الثاةث على احلصو  على الثيااني يلجع الك هىل أن قيمة الث ث ودقة وتائجه تلت
الث ث يفي الالزمة للاراسة الهن هلا الة مثا لة مع األيفااف العامة للث ثاب ةيث أن تانية 

"الوسيلة الهن يلج  هلي ا الثاةث لل صو  على اةعلوماي والثيااني الهن يتيلث ا موضوع دراسته 
اب وعليه اعتماي الثاةثة ل يفذه الاراسة على ((4919) ")حمما عاطف غيثاب حمما علي حممااب

تانية استمارة اةاابلة والهن تتما ى مع طثيعة موضوع الث ث وميذلك طثيعة اةن ج. فعنا قيام 
الثاةثة ةلاراسة ا ستيالعية والتعلف على جمتمع حبث ا وجاي أن وسثة ميثرية م  اةصابني بااء 

اةلضى مستوايف  التعليمي ابتاائي ومتوسطاب ه  أ     السكلي أمينياب ورغ  أن الثعض اآلخل م  
حيسنون الكتابة والالاءةاب ة ضافة على يفذا العامل فإن ةالت   الص ية جا متايفورةاب واستنادا هىل 
الكاب ةول  ا ستمارة هىل استمارة اةاابلةاب والهن طثا  على أفلاد العينةاب بتوجيه األسئلة مثا لة 

 تيب و،سه وةلل جة الثسيية الهن ي، م ا مجيع األ خاص. هلي   ةألسلوباب الرت 

يولب علي ا  أسئلة مولاة وم،توةةابمخسة حماور أساسية ااي مشل  استمارة اةاابلة هن 
مثل اجلنساب الس اب  بيااني  خصية ةو  اةليضاحملور األو  ةاب ةيث يتضم  طابع األسئلة اةولا

ى التعليمياب واحلالة ال،لديةاب أما احملور الثايناب ف و يستعلض احلالة العائليةاب مكان ا قامةاب اةستو 
. ل ةني  ا احملور الثالث يااني خااة ةةستوى اةعي ي للمليض اةتمثلة ل الوضعية ا قتصاديةب

بيااني اب وةلنسثة للم ور اللابعاب فاا اةتوى على ااة ةلثيئة األسلية للمليضاخلثيااني ي مل ال
  الص ية.. واحملور اخلامس خصص للعناية ص ية للمليضالثاافة الةو  

هىل   الثاةثة بعاما مت مجع الثيااني الالزمة م  اةيااناب اوتال :تقنيات حتليل البياانت -5-2-2
حتايا ا جلاءاي اةناسثة لت ليل اةعيياياب والك خيوة ويفي اب أ  خيوة أساسية ل الث ث
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وعلى يفذا  . ا والت ميا م  وجود ووع م  العالقة بني اةتوريايتنتيماب بت ايا ميي،ية تصنيف الثيااني
اةااييس الهن  ثل  ل و  ختريي ا جلاءاي اةناسثة والتانياي اةالئمة لت ليل الثياانيابااألساس 

 مثل النسب اةئويةاب مااييس الن عة اةلمي ية ومعامالي ا رتثاط.ا ةصائية 
 نتائج الدراسة امليدانية:   -6

ةسب  ابالسكل ل اجل ائلداء  اةثالية ةليض اللعايةالعلاقيل الهن تاف ميعائق أمام حتايق  هن 
ةستوى اةعي ي ل يفذه الاراسة افإن اةستوى اةعي ياب وعليه عينة حبثنا ت مل ل اةاام األو  

ل،لد ياة احلاحمللك األساسي  هةعتثار . الاخل األسليم  خال   اةادي للمليضعلى الوضع  اوصب
اب  جياب على مااار السلع ا ست الميية وعلى ماى هاتةة و،ااي العالجةأو  ألوه ينعكس ةلسلب

ذه الاراسةاب سناام علضا موج ا ألبلز النتائج اةتوال هلي ااب و يفي هلةسب األيفااف اةسيلة و  
 على الن و التايل:

 : اللجوء للخدمة الصحيةالدخل الشهري األسري وأتثريه على  -6-1
 ياميت اف العالقاي السثثية الهن تلبط بني الاخل ال  لي األسل يفذا العنصل وليا م  خال  

وماى  عملية العالج والوقاية م  تعايااي اةلضاب ااء السكليلمع احلالة الص ية للمليض ة
اجلااو  ا ست،ادة م  اخلاماي الص يةاب والك م  خال  وتائج الاراسة اةيااوية اةوض ة ل 

 ائية التالية:ا ةص

اب أن وسثة ميثرية م  أفلاد العينة يلجئون هىل (01) ي الواردة ل اجلاو  رق يتض  م  الثياان
مثل استعما  أدوية دون است ارة طثيةاب واـ،اي تاليايـةاب أع اب طثيـة  طلب اةساعاة غري اليثية

ة بني ـوبلبط العالق م  اجملموع الكلي. % 51,33ة تاار بـ ـبنسث أو يرتك اةليـض ل اةن  اب والك
ع زي ا جتاه العاماب ةيث قاري  (دج 2000-0) لـة الاخـع تثني أن فئـري اةستال واةتوري التابـتواة

ماابل  اب% 65,96وسثة اةلضى الذي  يلجئون هىل طلب اةساعاة غري اليثية م  فئة يفذا الاخل بـ 
الذي  يرتاوح  ا اةث وثنيـأم يتج ون هىل طلب اةساعاة اليثية م  و،س فئة الاخل. % 34,04وسثة 

 : يثني توزيع أفلاد العينة ةسب الاخل ال  لي األسلي وعالقته بيلق التصلف هزاء التعلض ةلض آخل. ( 01)اجلاو  
 آخل طلق التصلف هزاء التعلض ةلض 

 ال  لي األسليالاخل 

 اجملـمـوع طلب اةساعاة غري اليثية  طلب اةساعاة اليثية

 % ك % ك % ك
  (0- 2000 ) 49 11,01 14 92,99 11 400 

 (2000- 409000 ) 11 24,29 14 11,11 91 400 

 (409000-429000) 42 22,29 45 11,11 51 400 

 (429000- 509000 ) 01 11,11 05 55,55 09 400 

 400 01 11,11 04 99,91 05  (دج و أميثـل 509000) 

 400 420 24,11 11 11,91 11 اجملـمـوع
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مثل  يستعملون طلق غري طثية أثناء التعلض لألملاض (دج 409000-2000) دخل   ال  لي ما بني
م  اةث وثني م  و،س فئة  % 51,56مااروة بنسثة  % 48,44بنسثة  استعما  أع اب طثيةاب والك

فئة الاخل ال  لي ل ةني  ا أن أفلاد  الاخل يتاامون هىل طلب اةساعاة اليثيةاب مي ايرة اليثيب.
لفون بيلق غري ـيتص %11,11مثلوا وسثة  (دج429000 –409000) الذي يرتاوح ما بني ياألسل 

ة ـوو،س اةالةت ل.ـعكس الك م  و،س فئة الاخ % 55,56طثية أثناء اةلضاب ماابل وسثة 
ن ييلثو  % 55,55اب ةيث  ا وسثة (دج 509000-429000) ة الاخلـة ألفلاد فئـتتجسا ةلنسث

 عـأما ةلنسثة ل،ئة الاخل اةلت،ة. ـاة اليثيـيلجئون هىل اةساع % 77,78ةاب ماابل ـاةساعاة غري اليثي
والك  اباب فإن اةواظثة تكون عنا اةث وثني الذي  يتج ون مثا لة هىل اليثيب(دج وأميثل 509000)

ثية أثناء التعلض عكس األفلاد م  و،س فئة الاخل الذي  يستعملون طلق غري ط اب% 66,67بنسثة 
 . % 11,11للملضاب والك بنسثة 

اب ميلما اجته اةلضى يوما وك  مالةتته مما سثق يفو أوه ميلما ارت،ع الاخل ال  لي األسل 
ميلما زاد توجه   يهىل طلب اةساعاة اليثية والعكس ا ي اب ميلما اخن،ض الاخل ال  لي األسل 

ة األوىل هىل مااار دخل   الذي يكاد ينعام ل ويلجع الك ةلارج اةلضى حنو اةساعاة غري اليثيةاب
ألن تكاليف  اببعض احلا ياب وتلا لعام قارة ال،الاء ومنخ،ضي الاخل على است ارة اليثيب

جتايفل العالج والاواء ةيفتةاب وةلتايل فإ   ةتما يكت،ون ةستعما  الوا،اي التالياية  زالة األمل أو 
حلالة ةىت ي تا اةلض وأيخذ وصيثه م  ا وسان أو زوا  الثااء على تلك ااألعلاض اةلضية و 
 األوجاع تارجييا.

ا ة ال،لد وتلثية على  سلثا األسلي يؤثل ال  لي وستنتج مما سثق أن اخن،اض الاخل
وجيعل اةلضى يتصلفون اويالقا م  خرباهت  ال خصية الهن تؤدي هىل التاليص  اباةتياجاهت  الص ية

. فاخن،اض ية وزايدة اةتما  ا اابة ةألملاض الناجتة ع  همها  داء السكليم  فعالية اللعاية الص 
مستوى اةعي ة العام وتوزيع الثلوة غري العاد  بني أفلاد اجملتمع يوةي ةل،لوقاي اةوجودة ل 
مستوايي الاخل وظ ور مالم  اليثااي ا جتماعية. وميل يفذه العوامل تؤثل على الص ة ل اجملتمع 

ي عامةاب وعلى ا ة مليض داء السكلي خااةاب ةيث أن ال،ال يفو العاو اللاود للص ة. اجل ائل 
 ءاةليض هىل اللجو   خصال تافععملياي ال،لز ااي اليابع ا جتماعي وا قتصادياب وعليه فإن 

اب لذا فإن زايرة اليثيب أو عكس الك   تافعه هىل للخامة الص ية ل هةاى اةؤسساي العالجية
اب ضم  عناال تؤثل على هدراك ال،لد ةاى ةاجته للمساعاة اليثيةتقتصادي يا جتماعي و ا سياق ال
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هلا  األوضاع اليثايةةيث أن اب وتنميط اةلض والسلوك اةلتثط به ا ستجابة هلااب قلاره ةلث ث عن ا
 وماى ا ست،ادة م  ة اةلض ل مواج  دور فعا 

الوة على دور الثيئة اب عالص يةاخلاماي 
ة ل اختاا الالار الييب ةلتماس اخلامة ياألسل 

 وتج عنه عام الكل ومي .عنا احلاجة هلي ا
وجود فلص متكاملة لللعاية الص ية بني 

  مجيع فئاي اجملتمع.

 اب فإن معت  أفلاد عينتنا يلجعون سثب طلب اةساعا غري اليثية(01)وتكملة للجاو  رق  
صادية الهن أةلزي على النسثة العتمىاب ويتض  لنا يفذا م  خال  اجلاو  الاادماب هىل األسثاب ا قت

 ةسب األسثاب. الذي يثني توزيع أفلاد العينة الذي  يلجئون هىل طلب اةساعاة غري اليثية

اب مث تلي ا % 70,13ب  السثب ا قتصادييفذا اجلاو  أن أميرب وسثة تتجه حنو لنا يوض  
 20,78اب وةتما أوه سي و اب ةيث قاري يفذه النسثة بـ غري خيرياةلض اب مي ن سثب يتعلق ةةلض

 ل انف سثب اايت. % 09, 9وأخري  ا وسثة  .%

اةلض يفي العائق األميرب للعناية ةلص ة وعالج  األوضاع اةاليةوستنتج مما ورد ساباااب أن 
يفورة ومستوايف  اةعي ي جا ل بوادره األوىلاب ألن الوضعية ا قتصادية الهن يعي  ا اةلضى جا متا

داء عالج مضيلباب لذا   خيصصون مي اوية للص ة ل ةالة اليوارئاب وميما وعل  أن همها  اةلضى ل
الت خل ل  فإن اب وأيضاعنه ةتما مضاع،اي أميثل خيورةاب فيست يل ال ،اء من ا تنتجالسكلياب 

ية ا قتصادية للمليضاب ألن است ارة اليثيب مبجلد ظ ور أعلاض اةلض له ةتما عالقة مع الوضع
ويتض  يفذا م  خال   عملية العالج و ي يا اة كلة الص ية تعاياا بت ور أملاض أخلى.يعلقل يفذا 

على اةاة اةستولقة بني ظ ور أعلاض اةلض و  ياجلاو  اآليت الذي يثني أتثري الاخل ال  لي األسل 
 زايرة اليثيب .

ةةاة  يالذي يثني عالقة الاخل ال  لي األسل  (09 )م  الثيااني الواردة ل اجلاو  رق  
لصنف ةلنسثة  % 25اةستولقة بني ظ ور أعلاض اةلض وزايرة اليثيباب أن ا جتاه العام وثل وسثة 

على اةتوري التابعاب فإن  يةاة اليويلة. وإبدخا  اةتوري اةستال اةتمثل ل الاخل ال  لي األسل ا
اب % 56,25بـ  (دج409000-29000) عام متمثلة أبعلى وسثة عنا فئة الاخلاةواظثة على ا جتاه ال

وظ ور  م  و،س فئة الاخل م  اةلضى الذي  جتاوزي ماة زايرهت  لليثيب % 10,94ماابل وسثة 

ذي  يلجئون هىل طلب اةساعاة غري : يوض  توزيع أفلاد العينة ال (01)اجلاو  
 اليثية ةسب  أسثاب  التوجه هلذه اةساعاة.

 %النسثـة  التكلار أسثاب طلب اةساعاة غري اليثية

 10,41 21 سثب اقتصادي 

 50,11 49 سثب يتعلق ةةلض )ملض ليس خبيري(

 09,9 01 سثب اايت )ميله األطثاء(

 400 11 اجملـمـوع
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 م  و،س فئة الاخل الساباة ل انف ماة متوسية. % 34,38اصرية ووسثة الاة ةة أعلاض اةلض
ل انف  % 55,32اب حبيث  ا وسثة اةالةتة تتكلرو،س (دج29000-0) أما ةلنسثة ل،ئة الاخل

-0) ل انف أقل ماة ل،ئة الاخل % 14,89  ةيث  ا وسثة ماة طويلةاب مااروة ةةاد األخلىاب

وتنخ،ض النسثة  ل انف اةاة اةتوسية م  و،س فئة الاخل. % 29,79ووسثة  (دج29000
-409000) لـة الاخـاب ها أونا  ا م  فئيخل ال  لي األسل تارجييا للماة اليويلة ميلما زاد الا

ل انف ماة طويلة بني ظ ور األعلاض اةلضية وزايرة اليثيباب  % 48,15وسثة  (دج429000
اب أما (دج429000-409000 ) م  جمموع فئة الاخل % 29,63ماابل اةاة الاصرية الهن قاري ب 

-429000 ) فلاد فئة الاخلألوةلنسثة  .% 55,55ة ل و،س فئة الاخل مثل  وسث اةتوسيةاةاة 

 55,55يف  األسلع ل ايرة اليثيباب ها والةظ أن أطو  ماة ل ايرة اليثيب مثل  وسثة  (دج509000
ماة ظ ور األعلاض   ثل احلا  عليه ةلنسثة ألفلاد يفذه ال،ئة م  الاخل الذي   ياب عكس ما يف%

اب أما اةاة اةتوسية م  و،س % 55,56ةاب ةيث سجل  وسثة اصري الاة ةةاةلضية وزايرهت  لليثيب 
هاا اجت نا هىل أعلى و  .(دج509000-429000 ) م  أفلاد فئة الاخل % 55,55فئة الاخل  ايفا 
ل انف  % 11,11اب ها  ا اةاد ال منيةفنجا أن النسثة متساوية  اما ل ميل  يابدخل   لي أسل 

 ل انف ماة متوسية. % 11,11انف ماة قصرية ول  % 11,11ة ماابل وسثة ـماة طويل
 : يثني توزيع اةث وثني ةسب الاخل ال  لي األسلي وعالقته  ةةاة اةستولقة بني ظ ور أعلاض اةلض و زايرة اليثيب(09)اجلاو  

 

 األسلي الاخل ال  لي 
 م  ماة قصرية

 ساعاي هىل يوم

 م  ماة متوسية
 يومني هىل ثالثة أايم

 ثالثة ماة طويلة
 أايم ف ميثل

 م  ماة قصرية اجملمـوع
 ساعاي هىل يوم

 م  ماة متوسية
 يومني هىل ثالثة أايم

 ماة طويلة
 ثالثة أايم ف ميثل

 اجملمـوع

 % ك % ك % ك % ك 

 (0- 2000900 ) 01 41,19 41 59,19 59 22,15 11 400 

 (2000-409000) 01 40,91 55 11,11 19 29,52 91 400 

 (409000-42.000) 01 59,91 09 55,55 41 11,42 51 400 

 (429000-509000) 02 22,29 05 55,55 05 55,55 09 400 

 400 01 11,11 04 11,11 04 11,11 04 دج وأميثل (509000) 

 400 420 25 11 10 12 41 51 اجملـمـوع

 يؤثل سلثا على نخ،ضاة يالاخل ال  لي األسل  ما وك  استخالاه مما سثقاب يفو أن
وزايرة اليثيب. وميما يفو معلوف فإن تاين اةستوى  يةعلاض اةلضاألظ ور  احملصورة بني اةاة

يعين  ابا قتصادي ألي عائلةاب   يسم  هلا بتلثية مجيع متيلثاهتااب خااة اةسامهة ل تكاليف العالج
غري ا ية  الك أن اةلض يكلف ةتما اةلضى وعائالهت  أموا  ةيفتةاب لذا  ايف  يتصلفون بيلق

  زالة األمل والتخلص م  اةلض. 
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يفذا السلوك ل الت خل ل ايرة اليثيباب ةمارسة هن العامل ا قتصادي يفو الذي يافع اةليض 
وخوفه م  تكاليف العالج أو الت ثري ل مي اوية األسلةاب ويفذا ما ةسناه أثناء قيامنا ةلث ث  ،الهوتلا ل

 لى أن احلالة ا قتصادية يفي السثب ل الت خل ل العالج.اةلضى يؤمياون ع فمعت اةياايناب 

ويعترب التارج ا جتماعي م  أيف  العوامل الهن تؤثل ل الص ة واةلضاب حبيث أن األفلاد 
 اةنتمني هىل فئة اجتماعية دويا أقل استجابة لألعلاض اةلضيةاب أل   يلون أن األعلاض حتتاج هىل

هاا مياووا وارسون ملضية ،   أموا  أو على األقل هىل أخذ هجازة الذيفاب لليثيباب ويفذا رمبا يكل
اب وتيجة للمسؤولية الهن يت ملو ااب فال خص ال،اري يلى هىل يفذا العملعمالاب رمبا يف  ل ةاجة ماسة 

أن ايفابه هىل اليثيب سيجعله ي،اا يوم م  عملهاب ميما أن يفذا النوع م  اةلضى غالثا ما يؤم  
وةليثع  اباب ةينما ولضوناحلايث ضاب ويفذا جيعل   أقل اجتايفا هىل استخاام اليبةلاارية ل اةل 

مااروة ةأل خاص  م  عملية العالج والوقاية م  مضاع،اي داء السكلياب سيعلقل التصلفيفذا 
رعون هىل ايس يةاةلضألعلاض اةنتمني هىل أعلى اةستوايي اةعي يةاب ةيث أ   مبجلد ال عور ة

فال خص ل  ابساعاة اليثيةاب لتخ،يف األملاب ويفذا يلجع ةليثع هىل اعتثاراي اقتصاديةالث ث ع  اة
يفذه احلالة   ي مه هاا ميان يرتك عمله لكي يلى اليثيب و  ي مه اةا  والتكاليف العالجيةاب لذا فإن 

 لت،ادي  ل التعايااي واألخيارالتماس اخلامة الص ية بسلعة الاخل اةلت،ع وك  ااةثه م  
 اةلضية.

وك  الاو  أن الت خل ل اللجوء هىل ا ست ارة اليثيةاب يلجع أساسا هىل عامل ال،ال وعليه 
وهىل عام همكاوية الواو  هىل اخلاماي اليثيةاب ويفذا ميله ينثثق ع  النتام ا قتصادي وا جتماعي 

ثية اجلياة يلتثط هضافة على الك فإن توايل اخلاماي الي. الذي أطاح آبلياي التكافل التالياية
وبوجه عام اندرا ما تستييع اجلماعاي ال،ارية است ارة األخصائينياب  .أيضا ةلتماي اي ا جتماعية

ةيث أن اللعاية اليثية الهن تتلاايفا تلك ال،ئاي حماودة وأن  تكاليف اخلاماي الص ية ملت،عةاب ألن
قلاب بص،ة حمت مةاب ويفذا ينجل اب ويكون استوال  اخلاماي الص ية بنسب أمستوايف  اةادي منخ،ض

ال،اري عادة   يستجيب فاة اميل الص ية و يتعلضون للكثري م  األملاض اة منة. عنه معاانهت  م  
ميتصلي  يفذا اةليض "أان ميي   م  خال  تصلي  بعض اةلضىاب ويفذا يتض  .للملض وليلب العالج

خاطل ما عنايش الارايف  ةش  وز منلض ما ولوةش لليثيب داوا غري  ميان اةلض  ا فيا ب افاب 
و   اةليض سعا  بسييا قا يكون مؤ لا على ملض خيري قا يتواضى عنه وو لي الاوا". وعليه فإن

ليثيب لاب ولكنه قا يضيل هىل الذيفاب متايفورةهاا مياو  ةالته اةادية  يسعى ليلب العناية الص ية
 .الص ية بعا أن تسوء ةالته
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واةاة اةستولقة  يوافق تثني أوه توجا عالقة بني الاخل ال  لي األسل وةستخاامنا ةعامل الت
بني ظ ور أعلاض اةلض و زايرة اليثيباب ويفي عالقة طلدية متوسيةاب ةيث قار معامل التوافق بـ 

0921. 
اةلضية وهمها  الص ة وعام  هن السلوك غري الص ي الذي يسلكه اةليض  سعاف ةالته

ويفذا ما تك ،ه لنا يفذه الاراسة م  خال   ابيؤثل سلثا على الص ة يثيبا سلاع ل است ارة ال
وعالقته مباى تعلض  ياجلاو  اآليت الذي يثني توزيع أفلاد العينة ةسب الاخل ال  لي األسل 

 اةليض ألملاض أخلى بعا ا اابة بااء السكلي.
 ه ةلتعلض ألملاض أخلى بعا ا اابة بااء السكليوعالقت : يثني توزيع اةث وثني ةسب الاخل ال  لي األسلي(40)اجلاو  

 التعلض ألملاض أخلى
 يالاخل ال  لي األسل 

 اجملمـوع   وع 

 % ك % ك % ك

 (0- 29000 )  40 85,11 07 14,89 47 100 

(29000-409000) 49 76,56 15 23,44 64 100 

 (409000 - 429000) 15 55,56 12 44,44 27 100 

 (429000 - 509000) 07 77,78 02 22,22 09 100 

 100 03 66,67 02 33,33 01 (دج وأميثل 509000)

 100 150 25,33 38 74,67 112 اجملـمـوع

مباى تعلض  يالذي يوض  عالقة الاخل ال  لي األسل  (40)أ اري بيااني اجلاو  رق  
و انف وع  التعلض حن ويلاةليض ألملاض أخلى بعا ا اابة بااء السكلياب أن ا جتاه العام 

 . % 74,67ألملاض أخلىاب و الك بنسثة 
ع زي  (دج2000-0ي )وإبدخالنا للمتوري اةستالاب اتض  لنا أن فئة الاخل ال  لي األسل 

م  أفلاد و،س فئة الاخل  % 14,89اب ماابل وسثة  % 85,11 تاار ب انف وع اب والك بنسثة
الهن  يفئة الاخل ال  لي األسل ملضى أن  الةظل احلني و،سه و تعلضوا ألملاض أخلى.يالذي  مل 

م  أفلاد العينةاب أايثوا أبملاض أخلى  % 77,78وسثة  او مثل(دج509000-429000) ترتاوح ما بني
 م  و،س فئة الاخل مل يتعلضوا ألملاض أخلى. % 55,55بعا ا اابة بااء السكلياب ماابل وسثة 
 م  % 76,56قاري وسثت   (دج409000 – 29000ي )لنجا ملضى فئة الاخل ال  لي األسل 

م  و،س فئة الاخل الذي  مل يتعلضوا ألملاض  ةةلضىأايثوا أبملاض أخلىاب مااروة  اةث وثني
–409000) لتنخ،ض النسثة تارجييااب بني أفلاد فئة الاخل .% 23,44أخلىاب ةيث سجل  وسثت   

ض ألخلىاب ماابل بنسثة تعلضوا ألملام  اةث وثني  % 55,56ةيث  ا وسثة اب(دج429000
ول األخري قاري وسثة  م  ملضى و،س فئة الاخل الذي  مل يتعلضوا ألملاض أخلى. % 44,44
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 ل انف التعلض ألملاض % 33,33 (دج وأميثل 509000 ) اةلضى او الاخل ال  لي األسلي
 .أخلى ل انف عام التعلض ألملاض % 66,67اب ماابل أخلى

وماى  ي ةصائية أوه توجا عالقة بني الاخل ال  لي األسل وستنتج م  خال  الالاءة ا 
األسلي الاخل ال  لي اخن،اض  تعلض اةليض ألملاض أخلى بعا ا اابة بااء السكلياب ةيث أن

ت،سري يفذه  ووك يؤدي ةتما للتعلض أميثل لألملاض األخلى واةلتثية إبمها  عالج داء السكلي. 
يفذه ألن اب ةليض االعالج اةالئ   يفاعلى توفري ينعكس سلثا لة ألسلالنتيجة على أن الاخل اةتاين 

ال لحية م  ال،الاء ل اجملتمع تسعى فاط هىل تلثية أدىن ةاجياهتا الضلورية م  م ميلاب ملثس وتعلي اب 
وةلتايل   ختصص مي اوية لتويية و،ااهتا الص ية. وعلى يفذا األساس"يضيل معت  الناساب  سيما 

بلاان العاملاب هىل تسايا تكاليف اللعاية الص ية على و،ااهت  اخلااة عناما ولضون ال،الاء ل أفال 
ضعف ا مكاوياي وعليه فإن  اب((5000))منتمة الص ة العاةيةاب  ويصث ون ل ةاجة ماسة هلي ا"

ي هةاى اة اميل اللئيسية الهن يواج  ا اةلضى ل اةعلمية ضا اةلض. فال،ال يؤد ااةادية    ك أب 
ةيث يتل يعيش أفلاد يفذه ال،ئة ل ثاافة اب ةتما هىل اخن،اض مستوى التوذية واةستوى الص ي
اب وتيجة أخلى ارت،اع معا  هاابت   أبملاضو ال،ال وعام  كن   م  اخلاماي الص ية الالزمة 

الاخل "الذي حتصل عليه األسلة ال،ارية والذي يال عما حتصل عليه ف ابالوضع اةادي اةنخ،ض
يتصف يفذا الاخل أبوه   ي،ي ةحلاجياي  سلة ل اةتوسط ل جمتمع معني ل زم  معنياباأل

واة،لوض أن يعج  يفذا الاخل على الوفاء  والاواء والعالجاب األساسية اةتاةة م  أجل احلياة ميالوذاء
ووك   (اب(4991) )حمما اجلويفليابمع استخاام األسلة أسلوة ر ياا ل ا و،اق"  هبذه الضلورايياب

الاو  أن لألسثاب ا قتصادية مكاوة ةرزة ل التخ،يف م  ةاة األملاض اة منة ميااء السكلي 
هةاى احلاوق  ومضاع،اتهاب حبيث تال اةنتمة العاةية للص ة ل هسرتاتيجيت ا أبن الص ة يفي "

سان وميذلك م  اةتيلثاي األولية لإلوويفي األساسية لكل هوسان ويفي يفاف وغاية اجتماعية)...(اب 
-ةيث تلتثط الص ة ةل لوط السوسيو ابأن تكون س لة اةنا  للجميعفيجب  ووعية احلياةاب
وهلذا فإونا ولى أن العالقة بني اليثاة ا جتماعية اب  ( ,OMS (4999) اةنتمة العاةية للص ة) اقتصادية"

مستوى  و  السكان او فإاا وتلان هىل  لحية م. الهن ينتمي هلي ا اةليض وبني دوره ميمليض قوية
اجتماعي متمي  ومستوى اقتصادي معني ملت،عاب فإونا  ا أن يفذه ال،ئة ةتما حتافظ على ووعية 

ةيث يكون قادرا  التوذية وعلى الص ةاب فاةليض ل يفذه احلالة ي ت  مبلاةل العالج بيلياة سليمةاب
 ويفذا ما  ةتناه ل دراستنااب .على الت ك  ل ايفتماماته ب لط أن تكون مالئمة  ةتياجاته اةلضية

يال تعلض   لألملاض وةلتايل اب الاخل اةلت،ع غالثا ما حيافتون على الص ة وف ؤ ء األفلاد او 
 لأخلى بعا هاابت   بااء السكلياب عكس اةلضى الذي  ينتمون هىل طثاة اجتماعية دويا ومتوسية 
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ولكن    ابواج ون فاط خماطل اةلضاجملتمعاب واو وضع اجتماعي واقتصادي متايناب ف     ي
وعلى داء السكلياب  أميثل ةضاع،اي. ويفذا يؤدي للتعلض يواج ون أيضا واص ل العناية الص ية

يفذا الن و وك  الاو  أبن اخن،اض مااومة اجلس  وارتثاطه ةلتعلض اةستمل للتلوف غري الص يةاب 
لض معني جتعله سليع الت ثري ةألملاض ينتج عنه ةتما الضعف أو الويف  الناج  ع  هاابة ال،لد مب

 األخلى مما ي يا م كلة الص ة تعاياا.
هاا تيلقنا هىل العالج  ا أن أغلثية اةلضى الذي  ينتمون هىل فئاي اجتماعية دويا ليس  
لاي   الاارة على التعثري ع  ااهت  وعما بااخل   و  يستييعون أن يكوووا موضوعيني ل احلك  

وم  يفنا  ا أن والوقاية م  مضاع،اي داء السكلي.  عملية العالجيعلقل  ويفذا ما .على ةالت  
عالقة اليثيب ةةليض تت ثل هىل ةا ميثري ةختالف ا وتماء ا جتماعي الذي ينتمي هليه اةليضاب 
 فاةستوى اةعي ي يكون له أتثري على رد فعل اةليض اجتاه العناية الص ية وةىت األعلاض اةلضية

اب ألن ال،الاء يال تلميي يف  على ةالت   الص ية يفذا م  ج ةاب وم  ج ة أخلى   وا ستجابة هلا
 .احلا  ل اجل ائلي يست،ياون أميثل م  اخلاماي اليثية لعام ماارهت  على و،ااهتااب ميما يف

هن األسل ال،ارية تن،ق ج ءا ضئيال م  دخل ا على النواةي الص ية والعالجيةاب وخ ية م  
اب ةىت وهن  وارسون ممارساي عالجية تاليايةيف فإن بعض اةلضى عنا ا ةساس ةألمل فإ   التكال

اةاابلة ةتما بتلوف   ا قتصادية غري اةستالةاب حبيث  يلتثطمياو  مضلة ةلص ةاب ويفذا التصلف 
ارت،اع األسعار وزايدة اةيااوية للملضى مي ،  لنا ةاائق م مة تت ل م  خال  تعابرييف  ةو  

  .خماوف   اةلضيةوأيضا  و،ااي عالج اةلض
لاا أاث  م  الثاي ياي اةعرتف هبا وجود عالقة اثبتة بني احلالة ا قتصادية واحلالة الص ية 
ل أي جمتمعاب فكلما اخن،ض اةستوى ا قتصادي جملتمع ما وقل دخل ال،لد يصاةثه ةتما اخن،اض 

 من ما سثب ومسثباب فإوه ةلاة م،لغة ميل واةا ل اةستوى الص ي واوت ار األملاضاب ولعل ميال
"ا رت،اع ةةستوى ا قتصادي لألفلاد خري مي،يل لالرتااء ةجملتمع وعليه فإن  من ما يؤدي هىل اآلخل.

 )الوةي ي  أمحا برييا يااب أي أن اةستوى ا قتصادي يلعب دورا رئيسيا ل األوضاع الص ية" 
  .(4919 عثا السالم ب ري الاوييبابو 

هن اجملتمع اجل ائلي يض  فئاي ااي دخو  عالية وأخلى تعيش ل أس،ل السل  ا جتماعياب 
هىل احلا األدىن م  الاخل الوطين لل،لداب وةلتايل فإن األفلاد مل يصلوا أوه ما زا  ل بالدان ماليني م  و 

ر مثا لة تيثع له آاثيفذا األخري ةيث  ا أن  موقف عصيب تواج ه م  انةية الاخلاب أمامبالدان 
 على ا و،اق اخلاص على اخلاماي الص ية.وم  مث  و،س ا على مستوى ا و،اق العاماب
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يؤدي هىل الت ثري على اةاليني  وم  الثاي ي أن التايفور ا قتصادي الذي ت  اه اآلن اجل ائل
ض. ويفذا ما وت ار األملاتساعا على اوم  م كالي الثيئة الهن  م  الث ل الذي  يعاوون م  ال،الاب

ل تن،يذيفا  سرتاتيجية الص ة للجميع  ميثرييثث  لنا ا ة احلاياة الهن تؤميا أن اجل ائل أمام عائق  
اب والهن تثنت ا اةنتمة العاةية للص ة م  أجل حتايق الص ة جلميع  عوب العاملاب 5000حبلو  عام 

يه فاجل ائل تعاين م  الرتمية وعل ةيث أن العائق يتمثل ل ضعف اهلياميل الص ية األساسية للاولة.
الثايلة الهن ورثت ا م  ا ستعمار خااة ما يتعلق ةخلاماي الص ية الهن مازال  حماودةاب حتتاج هىل 
سنني م  اجل ا اةتواال لثناء الكاب ف ذه الرتمية تؤثل أتثريا م دوجااب وةلتايل فإن بناء اناعة قوية 

ذي يسم  إبو،اق اةثالغ الالزمة على اخلاماي الص يةاب وزراعة متيورة سريفع الاخل هىل اةستوى ال
 وعلى رفع اةستوى اةعي ي لألفلاد عموما.

وم  انةية أخلى وك  الاو  أن التلوف الااسية الهن عاوينا من ا ل اةاضي أدي هىل تايفور 
اب ول احلاضلاب مما يتيلب بذ  اجل ود حلل اة اميل الص ية اباةستوى الص ي وت، ي األملاض

اجل ائل جتا و،س ا ل وضع معاا هزاء م كلة الص ةاب ف ي حتتاج هىل همكاوياي مضاع،ة ةواج ة 
 احلالة الص ية السيئة الهن تلجع أساسا هىل التخلف ا قتصادي والضعف ل اةوارد اةالية.
منع اةلض اب فاخلاماي الص ية فضال على أ ا هتاف هىل احل،اظ على الص ةاب رفع مستوايفا

عوامل و ااهتا ةا العالج والت يفيل للمليضاب ف ي تعترب ميل ا أيفاافا ل اب وفري همكاوياي الت خيصو ت
فالت س  ل اةستوى الص ي يالل اةصاريف اب يفامة م  عوامل اللفايفية والسعادة لألفلاد واجلماعاي

مما يوفل ما  الهن ختصص ا الاولة ل ا و،اق على عالج اةلضى ول دفع ا عااني والتعويضاي هل  
 هضافيا لالستثمار والتنمية.

وعليه يتض  مما تاام أونا هزاء م كلة ةلوة التعايااب ها أوه م ما طوري دولة م  الاو  الهن 
تاع ل رقعة التثعية والتخلف ل ج ازيفا الص ي وارتا  به هىل درجة عالية م  الك،اءة ل  يوري يفذا 

ك م  النتائج اةاملة لألملاض الهن تعترب م  اآلاثر احلتمية ياي ا بال  لك  م  جويفل األمل  يئااب و 
لثيئة ال،ال وقصور األداء الص ي الناتج ع  سوء األداء ا قتصادي. وعليه فإن تاين دخل ال،لد 
ووصيثه م  اللعاية الص ية هىل يفذا احلا اةايفش ميافيان حبا ااهتما لت،سري الوضع الص ي احللج ل 

ألساس فإن اةنتمة العاةية للص ة أتميا أوه " لاا أاث   ةياة العايا م  وعلى يفذا ا اجل ائل.
الناس مليفووة ةلنت  الص ية الهن تضيلع مبسؤولية أساسية ودائمة اجتاه الناس م  ميل ال،ئاي العملية 

 (.(5000))منتمة الص ة العاةيةاب  "
تلية والتكلاراي ال،علية يفي اب وستنتج أن ال،لق بني التكلاراي الن5وةستخاامنا  ختثار ميا 

وماى التعلض  يفلوق جويفلية ااي د لة هةصائيةاب وةلتايل توجا عالقة بني الاخل ال  لي األسل 
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 اجلاولية  5وميا 10,794احملسوبة  2ألملاض أخلى بعا ا اابة بااء السكلياب ةيث وجاان أن قيمة ميا

فإن اةليض يلاى اب دا على ميل ما سثقاستناو  اب1ودرجة احللية  0,05عنا مستوى اةعنوية  9,488
 اعوةي أثناء معاجلته هلذا الااءاب خااة أن داء السكلي يتيلب  لاء الاواء ةستملار. وعليه فإن

 هضافية على  لاء الاواء دائما.اجلاو  اآليت يربز لنا ماى أتثري وجود مااخيل 
 افية وعالقته ب لاء الاواء.: توزيع أفلاد العينة ةسب ماى وجود مااخيل هض (44) جاو  رق  

  لاء الاواء دائما
 ما عاا الاخل  مااخيل هضافية

 اجملموع   وع 

 % ك % ك % ك
 400 13 51901 30 76,92 40 وع 

  90 65,69 47 11914 137 100 

 400 150 11911 50 66,67 100 اجملموع

الاواءاب والك بنسثة تاار يك ف لنا يفذا اجلاو اب أن األغلثية العتمى م  اةلضى ت رتي 
وإبدخالنا للمتوري اةستال ويفو وجود مااخيل هضافية تثني لنا أن األفلاد  م  اةث وثني . % 66,67بـ

اب ماابل وسثة % 76,92الذي  لاي   مااخيل هضافية يف  األميثل  لاء للاواءاب بنسثة تاار ب
ي  ليس  لاي   مااخيل أخلىاب لذللمث وثني اأما ةلنسثة  .ل انف عام  لاء الاواء % 23,08

م  اةلضى الذي   % 34,31م  اةلضى الذي  ي رتون الاواءاب ماابل وسثة  % 65,69فنجا وسثة 
وأن  اباويالقا م  الت ليل ا ةصائي وستنتج أن معت  أفلاد عينتنا ي رتون الاواء.   ي رتون الاواء

الهن    لك دخو  هضافيةاب وت رتي الاواء  األغلثية هلا مااخيل هضافية أخلى. أما ال لحية الثاوية
ب  لاؤه م ما يك اب ةىت ولو تيلب األمل قلض مثلغ مايل جيفإ ا تؤميا على أن الاواء م  اب 

 اف ويي ".وسلف الارايف  ةش و لي الاوا خنويتجلى يفذا م  خال  تصلي  اةلضى " .ل لائه
أما ال،ئة األخلى الهن    ل اةست ،ى".ومليضة أخلى تؤميا " ملاي وسلف درايف  وملاي يعيوه يل 
يت ل الك م  خال  تصلحياي ةيث  ت رتي الاواءاب فإ ا تلجع الك هىل األسثاب ا قتصاديةاب

 اميي يكووو   اباةعي ة الوالية"يلجع سثب عام  لاء الاواء هىل اةلضىاب ميتصلي  يفذا اةليض الذي 
 01اثين ياو  "ةسب ظلوف اةعي ية ملاي  ضيةىت وابل اةا "اب ومل ملاي عناي الارايف  و ليه و 

ياخل اةصلوف  وميياللجيي  بلكاب  وايلةش و رتي الاواءاب  الارايف اب ما عنايش بال دوا أايم 40و
واةالةتة األميثل أمهية أن اةلضى يكذبون على اليثيباب ةسب يفذا التصلي  "ما  و لي الاواء".

ساقسيين اليثيب واولو ي ما و ليش الاواء ومييوكذبش عليك اي خهناب مييما يكوووش عناي الارايف  
 ابتلجع ةلارجة األوىل هىل الوضعية ا قتصادية للثالداة رية للملضى  ذه احلالة اب فراين و لب الاواء"
. أاث   مت، ية ل أوساط أفلاد اجملتمع اجل ائليال لائية واوت ار الثيالة بكثلة الهن اخن،اض الاارة 

يفا اب الذي يت ثل ةتما بعاد أفلاداجل ائلية هىل اخن،اض الاخل ال  لي لألسلة ويفذه العوامل ميل ا أدي
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على احلالة سلثا قلة اةنتجني في ا و ميثلة اةست لكني هبا. وميل يفذا يؤدي ةلضلورة هىل الت ثري مع 
ةيث أن اب العالج والوقاية م  األملاض ال،تامية خيةالص ية للمليض بااء السكلياب ويعلقل 

 ةالة الوضع ا قتصادي للمجتمع له آاثر سلثية على احلالة اجلسمية والن،سية للكثري م  التذبذب ل
 الن،سي. الناساب وأن اة كالي ا قتصادية تعترب م  أيف  مصادر الضوط

  تباع احلمية الغذائية:إبوعالقته الشهري األسري الدخل  -6-2
ل أتثري على توفري التوذية اجلياة واستنادا على احلاائق اةستخلصة م  اةيااناب فإن للاخ

ألفلاد األسلة. ميما أن حمافتة اةليض على مواعيا اليعاماب ميميته وووعه يت ثل هىل ةا ميثري مبستوى 
 . ويكم  هبلاز يفذا اللأي م  خال  اجلاو  الاادم.يالاخل ال  لي األسل 

 
 ميميته و ووعه ةستملار.  ابه ةحملافتة على مواعيا اليعام: يثني توزيع اةث وثني ةسب الاخل ال  لي األسلي وعالقت(45)اجلاو  

 ميميته و ووعه  اباحملافتة على مواعيا اليعام
 يالاخل ال  لي  األسل 

 اجملمـوع   وع 

 % ك % ك % ك
 (0- 29000)  09 45,11 14 11,51 11 400 

 (29000- 409000) 51 15,49 11 21,14 91 400 

 (409000-429000) 41 24,12 41 11,42 51 400 

 (429000-509000) 01 11911 02 22,29 09 400 

 400 01 99,97 05 11911 04   (دج وأميثل509000) 

 400 420 91,97 91 12,11 21 اجملـمـوع

اب أن ا جتاه العام يتجه حنو اةلضى الذي    حيافتون معيياي اجلاو يتثني لنا م  خال  
وبعا هدخالنا للمتوري اب م  اةث وثني % 91,91بنسثة تاار بـ  على مواعيا اليعاماب ميميته وووعه

اب اتض  لنا جليا أوه يوجا أتثري على احملافتة على مواعيا ياةستالاب ويفو الاخل ال  لي األسل 
 (دج 29000 -0) اجلاو  أن فئة اةلضى اوي الاخل ال  لي لنا ك فياليعاماب ميميته وووعهاب ها 

 12,77اب ماابل وسثة  % 87,23اليعاماب ميميته وووعه قاري وسثت ا بـ والهن   حتافظ على مواعيا 

وو،س اةالةتة وسجل ا عنا  م  و،س فئة الاخل الهن حتافظ على مواعيا الوذاءاب ميميته وووعه. %
اب ةيث قاري وسثة اةث وثني الذي    (دج409000-2.000) الاخل ال  لي وفئة اةلضى او 

 % 42,19اب ماابل وسثة % 57,81ميته وووعه م  فئة يفذا الاخل بـ حيافتون على مواعيا اليعاماب مي
ل ةني  ا اةث وثني او الاخل  م  و،س فئة الاخل الساباة الهن حترتم وق  اليعاماب ميميته وووعه.

الذي    حيافتون على اةواعيا الوذائية وووع ا وميمياهتا  (دج429000-409000ي )ال  لي األسل 
ا ـم  أفلاد و،س فئة الاخل ال  لي الذي  يتاياون مبواعي % 51,85وسثة  ماابل % 48,15بنسثة 
م   % 55,56فنجا وسثة  (ابدج509000-429000) ة الاخلـأما ةلنسثة ل،ئ ه.ـميميته وووعاباليعام

م  اةلضى م  و،س  % 11,11اةث وثني   حيافتون على مواعيا اليعاماب ميميته وووعهاب ماابل وسثة 
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ول و،س ا جتاه فإن فئة  اةاب والذي  حيافتون على مواعيااب ميمية وووع الوذاء.فئة الاخل الساب
اب والهن ملضايفا   حيرتمون مواعيا الوذاءاب ميميته وووعه  ا وسثة تاار (ج و أميثلد 509000) الاخل

والذي  يتثعون الذميلاب  الساباةم  اةث وثني م  و،س فئة الاخل  % 11,11اب ماابل وسثة % 66,67بـ 
 عيا األميلاب ميميته وووعه.موا

خض  يفذه اةعلوماي وك  ت،سري الكاب على أساس التلوف اةعي ية اةتمثلة ل  لو 
الذي   يسم  هلذه ال،ئاي ةحل،اظ على مواعيا اليعاماب ميميته وووعهاب ف ذه ال،ئة و الاخل اةتايناب 

في ا اةااييس الوذائيةاب وةلتايل    تتوفل الثم  لخيصةالواد است الك اة م  اةلضى غالثا ما تلج  هىل
يفذه الوجثاي  فإنفإن يفذه ال لحية م  اةصابني تتناو  أي غذاء أو أميل وجا ل الثي اب وةتما 

احملتوظني الك عنا اةلضى عكس بينما  ا  .ت،تال هىل الربوتيناي و ال،يتاميناي والسعلاي احللارية
استنساخ وتام   الوذائي م  وتام سكان الثلاان جاا م  الناةية ا قتصادية الذي  ويلون هىل 

"أان   اب ميتصلي  يفذا اةليضم  تصلحياهت عام تن،يذ اةلضى للنتام الوذائي الونية. وتتجلى ةاياة
هلذا فإن غالء اةواد الوذائية وميثلة أفلاد األسلة  انميل مييما ايميلوا أو دي". واش لاي  ل الاار انميلاب
 العائلة ي يا م  تعايا األموراب ويؤثل ةتما على احلالة الص يةنتجني ل اة مع تاين عاد األ خاص

 .ةليض داء السكلي

وعليه فإن اخن،اض اةستوى اةعي ي للمليض يلتثط ل الواقع ةألوضاع ا قتصادية 
لكال ة ضافة على يفذه اة كلة فإن هوتاج اةواد الوذائية ةلاار اوالسياسية الهن تعاين من ا اجل ائل. 

لعاد السكان اةت ايا ي كل أزمة هتاد اجل ائلاب والك بت ور م كالي غذائية جاياة واوعاام التوازن 
يصلح مليض باوله: " أان ما واارش وايل اللجيي  اب ةيث بني النمو ا قتصادي والنمو الاوولال

الل  اب الثيض  العثايفذا اةلض يتيلب ةش ايميل و اب اةعي ة اعيثةظلوف  خاطلاخلاص ةلسكل 
 ي وفواب ماوااروش  يثوا اةاميلة انميلويفا وخللي  وعثا 49عناان ب اف لعيا   ةناواةاميلة الواليةاب و 

فإن مستوى الاخل ال،لدي يارتن مع مستوى  ول يفذا الصاداب اب ما واارش وايل اللجيي ".فينا
صو  على غذاء جيا على ا ة ا وساناب ها أن ال،لد   يستييع احل سلثا التوذيةاب الذي يؤثل

وقا يت ثل مستوى التوذية  ومتكاملاب األمل الذي جيعله ضعي،ا غري قادرا جسميا على مواج ة اةلض.
هىل ةا ميثري مب كلة ا و،جار السكايناب الذي خيي  بكل ثاله على مستاثل بالداناب هاا قلنا أن أغلب 

مت ا قابلة لل ايدة ل أي وق  مياناب التوذية اةسموح هبا تتمثل خااة ل اخلضل وال،واميهاب الهن قي
محية غذائية خااة ويتوقف يفذا على هتثاع . ةيث أن ملض السكل حيتاج هىل العالج ماى احلياة

السكل اةعلوف بتنتي  الوذاء. ة ضافة على يفذا   با م  اةرتام وق  األميل وميمياتهاب ولك   مبلض
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ويفذا ما ةسناه م  تصلحياي اةلضى "اةعي ة لألسف ال ايا ل بالدان الوذاء يتوقف على الاخلاب 
 غالية ب اف ما واارش وايل رجيي اب يل وصيث ا ل الاار أنميل ا ".

فإوه يالةظ م  الواقع ةعتثار أن الوذاء يفو أو   يء يصلف عليه ا وسان ل ةياتهاب 
عل الناس أيخذون  أن مستوى التوذية ل بالدان ما زا  أقل بكثري مما جيباب ةيث أن ال،ال "جياةعاش 

ميمياي ضئيلة م  الوذاء وبنوعية سيئة تنعكس على ةج  وووعية اليا العاملة وةلتايل تسايف  ل 
فا ست الك للمواد الوذائية خيتلف ةسب اليثااي ا جتماعيةاب  .((4919))زايد احلافظاب  ازدايد ال،ال"

ي ال،وارق اهلامة بني الاخل والت،اوي غالثا ما يااس ارت،اع مستوى اةعي ة مبؤ لاي  املة خت،ألوه "
ل جما  الوذاء وسط السكاناب فاليثااي اةيسورة يفي أو  م  يست،يا بعامة م  توذية جياة ينثوي 

ووك  الاو  أبن . ((4990) )ألثري ساسونابأن يست،يا من ا فيما بعاه ال لائ  ا جتماعية األخلى"
ل تن،يذ تواياي اليثيب ته الل م  ع ووأيضا ي ابليضالضلورية للم الاخل اةنخ،ض   يليب اللغثاي

 .  وتعليماته

احملاو ي ا قتصادية للفع مستوى اةعي ة للسكاناب ه  أن ةل م كلة الوذاء م  لغ  فثال
 كل م كال عويصااب واحلل ل الك يكم  ل حتسني يل اجل ائل تثاى ال ول ال اغل للمواطنني و 

وم  األمور الهن يستعصى  سوأ توذيةاب فيجب حتسني است المي ا.دخل اجلماعاي األ ا فالا واأل
ف م ا الك الت،اوي ل اةستوايي اةعي يةاب الذي يع   ال،الاء ع  األغنياءاب ةيث تثاين  ب اة 
مكاوة ال،ال والوىناب خااة ل اآلووة األخرية الهن أاث  في ا ال،الاء يعي ون حت  ظلوف  اياة 

للملضاب وما يواميب الك م  منو مااومت    للمعااي ا وتاجية وضعف الوط ة م  جلاء افتااريف 
وأميثل م  الك فاا أاث  ال،ال ل زماونا اةعاال ظايفلة بيئية مت،اقمةاب ها اب سليع ل عاد السكان

 أوه   أةا يستييع أن ياعي أبوه قا مت الاضاء على ميافة متايفل ال،ال.

زايدة معا ي الثيالة وتسلي  عاد ميثري م   ابارت،اع األسعاراب هن اةؤ لاي ا قتصادية
على الهن تؤثل العما اب وتج ع  يفذه العوامل اخن،اض الاخل ال،لدي وتاين الاارة ال لائية للمواط اب 

ويفذا ميله الذي  يتلاون اعوةي ل اقتناء الوذاء الالزم اةواوف هل اب  اةصابني بااء السكلي اةلضى
ة م  مضاع،اي اةلض. وعلى هثل الك فإن تصلحياي اةلضى تؤميا العالج والوقايم  عملية  يعلقل

سنة مليض ةلسكلاب فالسكل يتيلب رجيي  و أان ما وايلش  42تلك احلاياة "اي خهن أان راين معاه 
اةعي ة غالية وما وااروش و لوا الل   وغري  خاطلرجيي اب وايل  ثه رجيي  الذي تيلثه اليثيثة منااب 

"هن  فإوه يلخص أةا خرباء الص ة اةوقف باوله الساباةاب واويالقا م  احلاائق يفكذا م  اةاميلة".
طعاما مناسثا م  خمتلف اةكواني الوذائية أمل  زم لتنتي  أو ية اجلس  اليثيعيةاب وأن سوء التوذية 
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سثب رئيسي للاصور اةناعياب ةيث   يؤثل فاط على السكان اوي اةواد الوذائية احملاودة بل أيضا 
على األ خاص الذي  يعي ون ل األةياء ال،ارية اة دمحةاب وعلى يفؤ ء الذي  يعاوون م  األملاض 

وعليه فإوه م  اةعلوفاب أن التوذية اجلياة أتيت ل ماامة يفذه (. (4995)فيليب عييةاب ) اة منة"
ا م  أجل وقايته ال لوطاب ةا حتمله م  أمهية ميثرية ليس م  أجل استالار ا وسان و باائه فاطاب وهمن

م  األملاض الهن يتعلض هلا وتيجة فااان اةواد الضلورية للعضويةاب وما ينج  ع  الك م  ضعف ل 
 .اجلسميو اطه العصيب و 

ووك  الاو  أن مستوى اةعي ة لألسلة يلتثط بصورة جويفلية مبا يست لكه أفلاديفا م  
لاد م  السلعاب ارت،ع مستوى معي ة األسلةاب اب فإاا زاد ما يست لكه األفاالسلع أو يعمل على توفرييف

 أتثريا سلثيا علىاب وقل  اللفايفية اةادية الهن تؤثل اةعي ي وهاا اخن،ض يفذا اةااار تايفور اةستوى
العالج والوقاية م  األملاض ال،تاميةاب ةيث ظل م  اةعلوف لاى الكثري م  الناس أن الاخل له 

   بااء السكلي خااة.ألسلة اجل ائلية عامة واةليض أتثري على تلثية احلاجياي الوذائية ل

أساسا ةلاخل ال  لي للب األسلةاب ةيث  تلتثطبص،ة دائمة  احلمية الوذائيةهن استعما  
أن األسل الهن هلا دخال   لاي ملت،عااب فإ ا ةتما تن،ق أميرب قارا م  اةا  ل التوذيةاب وتوفل ةليض ا 

والثية العتمى م  جمتمع حبثنا ي اطلون فالياة عادية ميل ا و اط. الوذاء اةواوف لهاب لكي يعيش ة
الاو  الاائل أبوه ل بالدان اجل ائل   وك  هتثاع وتاما غذائيا ةستملاراب ألن اة ميو ي اةواوفة 

" ةيث يصلح مليض ةليض السكل غالية الثم اب تتيلب تكاليف ةيفتة لتوفرييفا خااة اةواد اةومسيةاب
 بالدان اةليض ةلسكل ما ياارش يايل اللجيي اب اةاميلة غاليةاب اخلضلة والل   وميل  يء واو  لك ل
غذاء ملضى داء السكلي جيب أن يكون ميافيا ومتساواي م  يوم هىل يوماب . ألن "غايل انميلوه أةنا

ك  وميذلك جيب أن حيتوي على مجيع اةواد الوذائية األساسية ميالربوتنياب الايفنياي والن وايياب ول
ةسب عملهاب م نتهاب بنيتهاب وزوهاب جنسه  اةليضبنسثة مت وةاب ةيث حياد عاد احلليلاي الهن حيتاج ا 

وطور منوهاب وم  الضلوري أن يتثع اةصاب يفذا الثيان الوذائي ماى احلياةاب وجيب أن يكون الك 
ما أوه   جيب واض ا للمليضاب ووك  تثايل الوذاء أو تعايله هاا اقتضى األمل ةست ارة اليثيباب مي

ول اب أن حيل حمل تابري الوذاء أن حيل تابري الوذاء حمل العالج ميليااب وميذلك   وك  للعالج الاوائي
 (.(4910))يوسف اائغاب الواقع حيتاج أميثل اةصابني هىل تناو  الاواء وهتثاع احلمية الوذائية 

  رغثة اةليض ل تن،يذ م ياللالعامل ا قتصادي ل اجل ائل ول و،س سياق احلايثاب فإن 
ا ر اداي اليثية م  انةية احلمية واحلصو  على الوذاء اةواوف لهاب ألن اةواد الربوتينية واخلضل 

ةيث  أغلى مثنا م  اةواد األخلىاب الهن جيب أن يتجنث ا اةليضاب ف ي غري موجودة تاليثا ل توذيت  اب
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)وزارة  ارة ال لائية الهن زادي م  وسثة احمللومني"ل الا اأن "آاثر األزمة ا قتصادية ولاي اخن،اض
مااومة اجلس  لألملاض تعتما أساسا على احلالة الص يةاب وةلتايل اجلس  ف (.(4991)الص ة والسكاناب 

وعلى العموم فإن ال،ال واجل ل م  أيف  اة اميل الهن حتو  دون  السلي  خيلج منتصلا على اةلض.
واليثيب يساعا مساعاة فعالة  اةصاببينما أن التعاون الوثيق بني حتايق سعادة اةليض و ،ائهاب 

اب اةلض على الوقاية م  مضاع،اي اةلضاب ورمبا ةاق أمل اةليض ل حتس  ا ته ومنع مضاع،اي
لك  ال يء الوليب الذي ةسناه يفو أن اةليض   حياو  مساعاة اليثيباب ويلجع الك هىل وضعه 

يفذا التعاون. وجايل ةلذميل أن هعااد اليعام والسلوك الوذائي ل األسلة الذي حيا م  حتايق  اةادي
يفي مسائل حتاديفا اةعايري الثاافية وةىت ا قتصاديةاب ف،ي أحناء الكثري م  الوط    ي الون الناس 

 األغنياءالسعلاي احللارية وال،يتاميناياب بينما والةظ أن اب يست لكون الوجثاي ال،ارية م  الربوتني
ووك  الاو  أن ال،ئاي اةيسورة اقتصاديفا  ثل است الميا للوجثاي الونية ةلربوتني والسعلاي احللاريةابأمي

وليس يفناك ما ياعوا للايف ة أبن التخلف ل أي جمتمع م  اجملتمعاي يؤدي هىل  اقتصاد الك،اف.
تخلص م  تلك الثؤر وعليه فإن اجل ائل مل ت .على اةستوى الص ي للمجتمعسلثا فالهاب وةلتايل يؤثل 

الصاياية اةسماة بثيئاي ال،الاب ةيث يتكاس السكان بصورة   هوساوية وي،تالون هىل اةتياجاي 
ارت،اع عاد ال،الاء ل اجل ائل ياق انقوس اخليلاب لوذاءاب اةلثس واةسك  الص ي. فضلورية م  ا

اب ألن للتخ،يف م  ةاة ال،ال وعلى الك فال با على احلكومة اجل ائلية أن تتخذ ا جلاءاي الصارمة
عامة ومليض داء وتايفور اةستوى الص ي لل،لد اجل ائلي  ينعكس سلثا على ت، ي األملاضيفذا األخري 
 السكلي خااة.

اليثيب عليه م  واجب وختام الاو اب يفو أن عالج داء السكلي قا يستمل ل م  طويلاب و 
اب ةيث أن يفذا األخري ثيئة الهن يعيش في الةو اقتصادية -السوسيو هي ت  بتلوفيساعا اةليض و  أن

به م  على التولب على ما أمل ّ  هأي  خص يلج  هليه طالثا معووتهاب ما على اليثيب هىل أن يساعا
ملضاب هاا ميان يليا اليثيب ةاا أن وارس مسؤولياته ةعتثاره طثيثااب آخذا بعني ا عتثار التلوف 

اةليضاب ألن يفذه ةسب متيلثاي  بلانمج العالجا جتماعية للمصاب عنا ت خيص اةلض ورس  
احمللومة باسط أميرب م  اللعاية  التلوف هلا أتثري عميق على اةسار اةلضي. لذا جيب أن حتتى اجلماعاي

 يعترب ضلورة ةيوية ومل ة لتجنب اةخاطل الص ية.الص ية وحتسني وضع ا الوذائي الذي 
 اخلامتــة: -7
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معضلة ميثرية لعملية التيور ا جتماعي اجل ائل ت لة ل تعترب اة اميل الص ية اةن
وا قتصادياب لذلك فإن الص ة يفي يفاف م  أيفااف التنميةاب ويفي هةاى احلاوق األساسية جلميع 

 ال عوباب ةعتثاريفا وسيلة م مة لت ايق اةساعي اةلجوة ل رفايفية ال عب واجملتمع. 

اء السكلياب ةيث ل،ال على ا ة مليض دأتثري االاراسة اتض  لنا جليا يفذه فم  خال  
أن معت  اة اميل الص ية احنصلي ل فئاي اجتماعية واقتصادية معينةاب ويفي ال،ئاي ااي 

الاويا واةتوسية الهن ينعكس مستوايفا اةعي ي سلثا على مستوى  اباةستوايي اةعي ية اةنخ،ضة
الك فإن اة اميل الص ية تتولول  هىلاب هضافة وعلى ماى ا ست،ادة م  اخلاماي الص يةالتوذية 

 الص ي. ل أوساط السكان الذي  ي،تالون للوعي
يف  األميثل جلوءا هىل اةساعاة غري اليثية  اةنخ،ضاةعي ي  ىاةستو اةلضى م  اوي  هن 

 ةاةاديالتلوف ىل يفذا السلوك غري الص ي هل ةالة التعلض ألي م كل ا ياب ةيث يلجعون 
عل اةليض جيرت،اع تكاليف العالج والاواء اةثاليةاب فا ائق أمام حتايق الص ةاف عت هنال ةاةتايفور 

اان بذلك أوه سي ،ى أبقل تكل،ة ول أسلع وق  ممك اب متناسي عواقب ضيسلك سلوميا غري ا ي 
ليض لص تهاب فإن اةوقف ووتيجة  مها  اةاب الذي ينعكس سلثا على مستواه الص ي السلوكيفذا 

اةنخ،ض أميثل  اطال ل است ارة اليثيباب ألن يفذه  يالاخل ال  لي األسل  ملضىف ي يا سوءا.
. ووتلا هلذا وحتا يا لاواءاألخرية ستكلف اةليض وعائلته أموا  وتكاليف ةيفتة ل العالج وا

على حيافظ  وةىت أوه   والعالج. للملضاةليض ي مل ا ته و  يستجيب ف .للم كل اةادي
ةلماان م  انةية الوذاءاب  ه وووعهاب حبيث أن ال،ئاي احمللومة ماداي يفي األميثلميمياتاب  مواعيا اليعام

اوم إبتثاع ا ر اداي الوذائية الهن تاام له م  طلف اليثيباب وميما يفو معلوفاب فإن م  ي  أي أوه 
ولك  لألسف ال ايا ل بالدان يفذا    محية غذائية معينةابطثيعة عالج ملض السكل يفو هتثاع 

اب من ا اخلضل الهن ألن اةواد اةواوفة للمليض م  طلف اليثيب يفي مواد غالية الثم  ئماابدايت اق 
 غالثا ما تكون مومسية.

 املراجع:  -8
 : قائمـة املراجع ابللغة العربية -1-4 

 1.ابلكل داء غذاء أو التااوي ةألميلابجلوس بلسابطلابلسابلثنانابط(4991) الياس  األمسل-1
 أي توذية لإلوسان غاا ؟ و ل ال،نكاب اليوويسكوا. (اب4990ة: األوالسي مصي،ىاب الناوي مصي،ى )تلمجألثري ساسوناب  -2
اب ماامة ل عل  ا جتماع الييباب الاار اجلمايفريية (4991) عثا السالم ب ري الاوييبو  الوةي ي أمحا بريي -3

 1.للن ل والتوزيع و ا عالناب طلابلساب ط
 .1اء ل الوط  العليباب مع ا ا مناء العليباب بريوياب طاب أزمة الوذ(4919) زايد احلافظ -4



 0000. 3العدد                املستوى املعيشي وانعكاساته على احلالة الصحية ملرضى داء السكري        جملة الوقاية واألرغنوميا،

 75 

 4.مكة اةكلمةابط قصة الثو  السكلياب مؤسسة مكة لليثاعة وا عالماب (اب4992) ةاما حمما اهللساين-2
 اب ماخل هىل ا ةصاءاب ديوان اةيثوعاي اجلامعيةاب اجل ائل.(4991) عثا الاادر ةليمي -9

ل اب اة كالي الص ية ل العامل الثالثاب اجمللس الوطين للثاافة وال،نون و اب أملاض ال،ا(4995) فيليب عيية -1
 اآلداباب الكوي .

 طلق الث ث ا جتماعياب مكتثة مي ياية هخواناب بريوي.اب حماضلاي ل (4919) حمما علي حمماو  حمما عاطف غيث -1
 ا سكنارية. ابدراساي أوثلوبولوجية معاالةاب دار اةعلفة اجلامعيةاب(4991) حمما اجلويفلي-9

اب حتسني أداء النت  الص يةاب منتمة 2111اب التاليل اخلاص ةلص ة ل العامل (5000) منتمة الص ة العاةية -40
 .4ص الص ة العاةيةاب جنيفاب 

اب اةيثعة ال عثية 4(اب بياقة فنية لثلاية الاويلةاب جملة درارية اليوماب العاد 4991وورة عجا  وبل وى ويفيثة ) -44
 .1 ائلاب صللجيشاب اجل

 . 2ط ميثعة جامعة دم قاب اب أملاض الواد الص  وا ستاالباب(4910) يوسف اائغ -45
اب السكان والتنمية ل اجل ائلاب التاليل الوطيناب وزارة الص ة والسكاناب اجل ائلاب (4991) وزارة الص ة والسكان -41

 .29ص 

 :قائمـة املراجع ابللغة الفرنسية-1-5

41- Maurice Angers, (1997) Initiation pratique a la méthodologie des sciences 
humaines,casbah université, Alger.                                         
42-OMS, (1996) Rapport sur la santé dans le monde 1996, combattre la maladie 
promouvoir le développement, OMS, Genève, P82. 
49-OMS, (1999) le coût du diabète, journée mondiale du diabète, 14 Novembre 1999, 
Aide mémoire, OMS, Genève, N° 236, P 1. 

 

Résumé: l’influence du niveau de vie sur l’état de santé du diabétique. 
Cette étude débute à partir d’un problème, qui a était depuis toujours 

le souci de plusieurs pays du monde, et surtout les pays du tiers monde, d’où 
l’Algérie fait parti9 Ce problème est le diabète, c’est maladie chronique, et 
c’est un problème de santé public, et ceci en se basons sur la réalité vécu du 
pays. Le problème ce n’est pas seulement dans l’augmentation du nombre 

des diabétiques mais dans la méthode vivre avec. Dans ce processus, le 
chercheur esseye- a travers cette étude- de dépister le degré de l’influence 
du niveau de vie sur l’état de santé du diabétique. Et ce ci à travers 
l’application d’un- questionnaire interview- sur un échantillon de 150 malades 
au secteur sanitaire de Douéra, service diabétologie. Et l’étude à prouver que 
les malades qui on un faible revenu mensuel, ne s’intéressent pas au prise en 

charge médicale. Et ne suivent pas les instructions du médecin spécialiste 
comme le régime alimentaire. Et en conséquence la plus part des diabétiques 
ont des complications.                 
 Mots clés : Diabète, traitement, prévention,  les complications  du diabète, 
nivaux de vie, La pauvreté. 

  


