


  
  
 

  

 الشكــر والتقــدير
الشكر و الحمد � حمدا كثيرا، على أنه قدرنا على  

 يبارك لنا فيهاتمام عملنا ونتمنى أن  

أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع أساتذة معهد علم        
االجتماع وأخص بالذكر أساتذة علم االجتماع الحضري، كما  

 أخص بالذكر األستاذ المشرف  

 األستاذ طيب ابراهيم على نصائحه و توجيهاته,

 وإلى كل من ساهم من بعيد أوقريب في انجاز هذا البحث
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 إهـــداء
أهدي عملي هذا المتواضع إلى أعز مالدي أمي  
 وأبي العزيزين، أمد هللا في عمرهما و حفظهما لي،

 الحنونةأختي    قرة عيني  و إلى

على انجاز هذا    ساعدنيوإلى زوجي العزيز الذي  
 العمل، وإلى قدوتي في الحياة

 أمي حبيبة أطالة هللا في عمرها.  
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    مقدمة عامة:

  

نعیش الیوم في عالم تزدھر فیھ الحیاة الحضریة  بعد أن تغلبت على منافسة اإلنتشار        

لما و لتستأثر بمظاھر الرقي و التطور، دن الم  األریاف  كما تطورت حیاةحیاة الواسع ل

فقد صاغت ھذه األخیرة نماذج ل التجمع البشري، شكال متطورا من أشكاالمدینة كانت 

واالقتصادیة وبنیتھا اإلیكولوجیة تتماشى مع طابعھا االجتماعي  ةـحیاتیلیب اـوأس

خصوصیة األنماط  د  تتعدد في إطارـقلتي ثقافیة واو سیالسووطبیعة نظمھا العمرانیة، و

  اخلھا.المعیشیة د

مست التي صحیة المشاكل البظھور ارتبط تاریخ المدن نجد أن بالعودة للماضي        

مراض كما شدتھا تبعا لنوعیة المرض ، ثرت على المحیط . یختلف انتشار األالساكنة وأ

    ینبھنا حیث  .المعدي  المرض بصورة   القدیمة وخرابھا  المدن صورة  ارتبطت   فكثیرا ما

كحال  ابن خلدون لعالقة الصحة بالمدینة كضرورة  لما یجب مراعاتھ في تخطیط المدن  

أین انتشرت االوبئة  لم یتغیر الحال كثیرا بباریس قبل اصالحات أوسمان كما  .1القیروان

  . المصاحبة النتشار الجرذان  ونوعیة الصرف الصحي 

ة بما فیھا من سرعة وتطور في شتى المجاالت صاحبھ تغیر إن واقع الحیاة المعاصر       

في أنماط األمراض وانتشارھا بین أفراد المجتمع من األمراض المعدیة الى األمراض 

المزمنة، السیما األمراض التي یعبر عنھا بأمراض النمط المعیشي كأمراض ارتفاع ضغط 

  اض المزمنة والعبئ النفسي واالجتماعي الدم و السكري...إلخ. لقد دفع االنتشار السریع لألمر
                                                             

الطبعة  ول ألالمجلد اكتاب العبر ودیوان المبتدأ المبتدأ و الخبر في أیام العرب و العجم و البربر من عاصرھم من ذوي سلطان األكبر،  عبد الرحمن ابن خلدون، 1
  .620ص  ،1960، بیروت، مكتبة المدرسة و دار الكتاب اللبناني للطباعة و النشر، الثانیة 
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السلوك الصحي  واالقتصادي لرعایة المصابین الى اھتمام الباحثین بالمتغیرات الفاعلة في

   لدى المریض المزمن.

یرى بعض العلماء أن العوامل االجتماعیة كانت السبب لبعض االمراض المزمنة،        

من دراسة العوامل البد ولدراسة الحالة الصحیة في أي مجتمع من المجتمعات فإنھ 

  المعالم الصحیة لھذا المجتمع. تحدد السوسیولوجیة المختلفة التي 

و األنشطة االجتماعیة بصفة عامة، یركز ھذا المنظور االجتماعي على احتیاجات األسریة  

فالواقع أن الصحة والمرض الیمكن فھمھا إال من خالل وضعھما في السیاق االجتماعي 

مغزى للطب وال لمھامھ العالجیة ما لم  لمحاوالت الذاتیة التكیف مع شؤون حیاتیة ولذلك فال

العوامل البیولوجیة. یوضع في الحسبان أھمیة العوامل االجتماعیة والنفسیة، مثلما تراعي 

یرد وھذا مایؤكده عالم االجتماع "تالكون بارسونز" حیث أوضح أن المرض كان فیما مضى 

اإلكتراث بالعوامل االجتماعیة، إال أن ھذه النظرة  دون الى أسباب فیزیولوجیا وبیولوجیا 

  .1تغیرت بالفعل وصارت تراعي األسباب االجتماعیة في النظر المرضى

من الدراسات في عدد التي اھتمت بالصحة و المجتمع إلى األدبیات بحثنا حول ا قادن       

، لكن لم یتیسر لنا  العثور على الدراسات في علم االجتماعدراسات ، ومنھا  مجاالت عدة

التي تتبنى خلفیة علم اإلجتماع الحضري الذي ینتمي بحثنا الیھ. فأغلب الدراسات تتبنى ما 

طلق لتفسر العالقة مع المرض وذلك ، أو تنالمدینةداخل وجي  للمرض یمس الجانب الفیزیول

  حال علم االجتماع الصحي .

                                                             
  .2016یة و االجتماع،  جامعة نواكشوط ، جانفي مجلة الدراسات التقن واإلصابة بالمرض،  المداخل السوسیولوجیةالسالك،  هللاأ.محمود  1
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دمحم  الباحثان،وقفنا على ما قام بھ من بین الدراسات السابقة  حول األمرض المزمنة       

اعتمد  موضوع "األمراض المزمنة في الجزائر الواقع واآلفاق". 1صالي ویمینة قوارح

للبحث عن الداللة  اإلحصائیة بین متغیرات دفعتھما  على مقاربة كمیة دراستھما الباحثان في 

. ركز الباحثان على مدى انتشار ضغط الدم و السكري مكان االقامة كثیرة كالسن ، الجنس و

، ثم مرض القلب لكونھ نتیجة حتمیة األمراضبإعتبارھما في المرتبة األولى من حیث ترتیب 

، لیصال تلك األمراضكما ناقشا  األسباب الكامنة وراء انتشار والتوزیع  للمرضین السابقین ،

في االخیر إلى بناء توقعات مستقبلیة. الالفت في ھذه الدراسة اعتبار الباحثان األمراض 

المزمنة  مشكلة وبائیة بالغة الخطورة على المجتمعات والیمكن الحد منھا إال بتكاثف جمیع 

، بینما نعتقد بضرورة الذھاب الى ما ھو أبعد من اعات ویكون ذلك  بالوقایة الصحیةالقط

طبیعیا لواقع معیشي یستدعي فھمھ بدل التوقف امتدادا المرض نفسھ ، بحیث نعتبر المرض 

  عند خطورة المرض.

بمجلة العلوم   2أدمحم وبومدین فاطنةدالسي كما قادنا بحثنا لإلطالع على مقال        

االجتماعیة یدور موضوعھ حول ثقافة االنسان الصحیة وعالقتھا بالمرض المزمن أین 

خلص صاحبا المقال لجملة من التوصیات تتضمن اإلھتمام بتحسین الثقافة الصحیة انطالقا 

تشخیص لما یسند تلك الثقافة الصحیة و عالقتھا دون و قیمي، دیني من نصائح ذات بعد 

  لمجتمع لذلك نعتقد أن ھكذا طرح یبتعد عن الواقع نحو مستوى تنظیري ، بینما بطبیعة ا

                                                             
  .  2017مارس ، 28االجتماعیة، العدد و  مجلة العلوم االنسانیة ، األمراض المزمنة في الجزائر الواقع و اآلفاقیمینة قوارح، دمحم صالي،  1
   .2015، جامعة األغواط ، جانفي10ماعیة، العدد مجلة العلوم االجت الصحیة و عالقتھا بالمرض المزمن، ثقافة اإلنسانأدمحم دالسي،  فاطمنة بومدین، 2
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نطمح من خالل بحثنا ھذا إلى تقدیم تفسیر أكثر موضوعیة  لعالقة المدینة بإنتشارأو بروز 

  بعض األمراض المزمنة.  

نا  خالل بحثنا عن مقاربات سابقة حول موضوع  الصحة و المدینة ، كان لزاما علی       

 Sociologie des maladies"حول  Roger BASTIDE1دراسة االشارة إلى 

mentale"   اعتمد على حیث  ،العقلي یاة المدینة و المرض حبین التي ربط من خاللھا

على أن أكثر المصابین باألمراض العقلیة ھم تؤكد  نتائج الدراسة  .BURGESSنموذج 

وأن نسبة وحدة األمراض تقل كلما اتجھنا الذین إستوطنوا المنطقة اإلنتقالیة داخل المدینة 

اإلنتقالیة ھو سبب   المنطقة  داخل  ، مما یدل على أن نمط الحیاة المعیشیةخارج المنطقة

الفقروجود اآلنشطة الغیر ، تفشي كلكثرة المشا المرض العقلي، ألن طبیعة ھذه المنطقة 

دفعھم إلى بھم  تالظروف المحیطة تلك   .عدم استقرار السكان فیھا بالتالي  ،...الخالشرعیة

أثبت شكل من أشكال الحیاة داخل المدینة ھو  ومنھبھم إلى المرض تؤدي  ضغوطات نفسیة 

       مباشر في ظھور المرض العقلي. سبب

القاضي بأن المدینة تشھد إنفجارا فیما یخص  2Albert Levyبإعتماد تصور        

األمراض المزمنة في عالم یغلب علیھ الطابع الحضري ، نعتقد أنھ من الضروري بمكان 

  التساؤل عن طبیعة عالقة المدینة بظھور بعض تلك االمراض .

  

                                                             
1 Roger BASTIDE, Sociologie des maladies mentales, Flammarion, France, 1965, p113  
2CF Albert LEVY, Santé urbaine, quand la ville fait mal aux hommes, Tribune ,1 mai 2014.               
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داخل  رتباط الحیاةعالمیة انتشار االمراض داخل المدن ، نتساءل عن حقیقة  ا بعیدا عن       

ي . السكرالمزمنة كارتفاع الضغط الدموي و بعض أنواع األمراضالمدینة الجزائریة بانتشار

العالقة بین نمط الحیاة المعیشي الیومي داخل مدینة  نسعى لذلك  من خالل  التساؤل عن

فھل ھناك ارتباط مباشر بین الواقع المعیشي  مستغانم و انتشار بعض االمراض المزمنة .

بمدینة مستغانم  بتجلیاتھ الثریة و ظھور األمراض المزمنة كالضغط الدموي و ارتفاع 

  السكري ؟

  تلك التساؤالت قمنا بصیاغة الفرضیات التالیة: عنولإلجابة 

  لتوتر و ناتج عن نوعیة الحیاة داخل مدینة مستغانم یؤدي إلى زیادة االالضغط الیومي

 القلق ومنھ ظھور األمراض المزمنة.

 متعددا من الضغوطات الیومیة كالعمل، معیشي لمدینة مستغانم یحتضن كّما الواقع ال

  السكن ونوعیة العالقات االجتماعیة. 

  

  المقاربة المنھجیة:

إن البحث العلمي ھو "التقصي المنضم بإتباع أسالیب و مناھج علمیة محددة لحقائق          

العلمیة بقصد التأكد من صحتھا أو إضافة الجدید لھا وبھذا المعنى إختلفت میادین البحث 

العلمي بھدف إما إلى إختراع معدوم أو جمع متفرق أو تكمیل ناقص أو تفصیل مجمل أو 

  .1ختلط أو تبیین خطأ"تھذیب مطول أو ترتیب م

                                                             
1 Roland Doran et François Parot, Dictionnaire de psychologie, PUF, PARIS, 1991, p371.   
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ویعتبر البحث العلمي بمناھجھ وإجراءاتھ من األمور الضروریة ألي حقل من حقول          

المعرفة فقد أصبح اإللمام بھذه المناھج المختلفة  و القواعد الواجب إتباعھا من تحدید مشكلة 

البحث و مرورا بإختیار منھج وأسلوب لجمع المعلومات، ثم اإلنتھاء بتحلیلھا واستخالص 

  ج من األمور األساسیة في العلوم الطبیعیة و االجتماعیة و اإلنسانیة.النتائ

والبحث العلمي  یقوم أساسا على طلب المعرفة وتقصیتھا و الوصول إلیھا، فھو یستند          

. و المنھج 1إلى أسالیب و مناھج في تقصیة حقائق المعرفة و في تناولھ لحقائق العلوم 

البحوث العلمیة ھو الطریق الذي یسلكھ و یستعملھ الباحث  المستعمل أیا كان نوعھ في

. فھو"فن التنظیم الصحیح لسلسلة من األفكار، إما من أجل الكشف 2للوصول إلى نتیجة معینة

من أجل البرھنة علیھا لآلخرین حین نكون لھا   عن الحقیقة حین نكون بھا جاھلین و إما

  . 3عارفین"

ارتأینا من خالل ھذه الدراسة الوقوف أمام أھم شریحة في المجتمع و ھي فئة          

المرضى المزمنین، حیث یشھد المجتمع الجزائري في ھذه السنوات األخیرة تغیرات سریعة 

على مستوى وتیرة األمراض مما أدى إلى ارتفاع قوي في نسبة المصابین باألمراض 

نتاج التطور والتقدم الحضاري المتسارع، لذا عمدت ھذه   المزمنة، والتي قد نعتبرھا

الدراسة إلى الكشف عن العوامل المسببة  لھذه األمراض المزمنة وذلك من خالل تركیزنا 

  المقاربة الكیفیة   بإعتمادنا على المعیشي وذلك  نمط ب ضغوطات الحیاة  المرتبطة   على أھم

                                                             
   .10، ص 1995عمار بخوش، مناھج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  1
  .21عمار  بخوش، المرجع نفسھ، ص  2
  .    4، ص 1989عمار بخوش، مناھج البحث العلمي، مكتبة المنار، األردن،  3
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. ولتحقیق ھذه الغایة اعتمدنا على المقابلة شبھ كونھا  تتالءم مع  طبیعة موضوع بحثنا

موجھة  كأداة لجمع المعلومات و البیانات في دراسة األفراد والجماعات اإلنسانیة كما أنھا 

تعد من أكثر الوسائل لجمع المعلومات شیوعا وفعالیة في الحصول على البیانات الضروریة 

" مع مبحوثة واحدة، وذلك قصد جمع أكبر . كما حاولنا استخدام "المقابلة الحرة1ألي بحث

قدر من المعطیات الشخصیة المرتبطة بالسیرة الذاتیة لھذه المبحوثة، خاصة و أن مسار 

حیاتھا یعكس عالقة وطیدة بین نمط الحیاة الحضري وتطور المرض المزمن سواء فیما 

تحضیر مجموعة من یتعلق بالناحیة االجتماعیة أو المجالیة داخل المدینة. باإلضافة إلى 

األسئلة المتعلقة بالموضوع، حول معرفة  كیفیة  بروز ھذا المرض وعالقتھ مع نوعیة الحیاة 

التي یعیشھا الفرد من خالل الضغوطات الیومیة. كما قمنا بإستخدام  المالحظة المباشرة 

 لمعرفة أدق معلومات وإلمام بیانات. 

نظرا لألوضاع الصعبة التي نعیشھا حالیا من جائحة كورونا، تمكنا من إجراء مقابلتین        

  فقط وھذا لصعوبة الوصول إلى المبحوثین كونھم أكثرعرضة لھذا الوباء. 

  أسباب اخیار الموضوع:      

إن اختیار الموضوع لیست بعملیة سھلة المنال ألن الباحث مطالب بتغطیة شاملة       

بحثھ مدعمة بحقائق وبیانات التي تعطي للبحث أو الدراسة صورة علمیة، لذا  لموضوع

  ألسباب  أو  فإختیار بحثنا نابع لمجموعة من األسباب ذاتیة كرغبة الباحث في تجسید فكرة ما

                                                             
 .65عمار بخوش، المرجع نفسھ، ص  1
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یفرضھا الواقع االجتماعي فتكون دوافع محفزة على اختیارمواضیع تكون جدیرة بالدراسة. 

  عتني إلى اختیار موضوع الدراسة:ومن األسباب التي دف

  .كوني موظفة في اطار الصحة قد یسھل من عملیة اإلتصال 

 .قلة الدراسات العلمیة المتخصصة في مجال الصحة الحضریة 

 .التواصل المستمرفي ارتفاع نسبة األمراض المزمنة في المجتمع الحضري 

  الدراسة:  أھداف

 ماستر التي تعتبر دراسة استكمالیة  نھایة   مذكرة بما أننا في صدد تحضیر شھادة        

 ، غیر أن الظروف التي نمربھا في الوقت الحالي مع جائحة الكورونا  لم تسمح لناللطالب

سنوات الدراسیة وتجسید المناھج العلمیة على  ھذهطیلة  للمیدان وتطبیق ماتعلمناه بالخروج 

، كما الیمكننا تصور بحث دون على الجانب النظري قمنا بالتركیزوبالتالي  أرض المیدان،

  وجود أھداف مسبقة، وعلیھ فإن ھذه الدراسة تھدف إلى :

 كشف  نوع  العالقة بین نمط الحیاة الحضریة  و انتشار بعض األمراض المزمنة  

  إذا كانت ضغوطات الحیاة الیومیة لھا انعكاسات على صحة محاولة التعرف ما

 الفرد.
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  أھمیة الدراسة:   

إن لكل باحث اجتماعي على وجھ العموم دوافع وأسباب، یجعلھ یشعر بأھمیة        

الموضوع فیختاره دون غیره من المواضیع، فأھمیة الدراسة تكمن في أن موضوع الدراسة 

واقع اجتماعي معاش یفرض نفسھ على كل دارس یحاول التعرف والتعمق في أبعاد ھاتھ 

تباط المباشر بین الواقع المعیشي بمدینة مستغانم و ظھور األمراض المزمنة )، الظاھرة (ار

  وتتمثل ھذه األھمیة في:

  كون اإلشكال یمس شریحة كبیرة من أفراد المجتمع الجزائري ومستغانمي منھ على

 وجھ الخصوص.

  انتشار  مستغانم نتیجة مدینة  محاولة معرفة ما إذا كان نمط الحیاة الحضریة في

 ألمراض المزمنة بشكل سریع.ا

  محاولة التوصل إلى مجموعة من النتائج العلمیة التي تساھم في فھم  و تفسیر

 الظاھرة المدروسة.  

  صعوبات البحث:

عادة ما یعرض الباحثون الصعوبات التي واجھوھا خالل أبحاثھم، وفي كثیر من        

األحیان درج الطلبة على التعبیر عن الصعوبات كجزء أساسي داخل مذكراتھم، لكن بلحاظ 

  الواقع، و بدلیل الظروف الصحیة الخاصة التي نعیشھا، فإن تذكیرنا بصعوبات البحث لیس 
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الطلبة، لكن استحضارا للواقع و بموضوعیة خاصة وأن موضوعنا  من باب ما درج علیھ

یتعلق بالصحة داخل المدینة، و مبحوثین ھم ذوي األمراض المزمنة، لذلك تحولت إصالة 

 الموضوع إلى إكراه قوي واجھناه في المیدان.       
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    تحدید المفاھیم: 

  األمراض المزمنة:. 1

، و المرض من المرض ینبغي أوال أن نفھم  معنى إلدراك معنى المرض المزمن        

خالل رؤیة علماء االجتماع تحكمھ مجموعة من القیم االجتماعیة التي تنبثق عن خبرة الناس 

الظروف األسریة  متغیرات كالسن و الجنس ونتیجة لعضویتھم في جماعات مختلفة، إضافة ل

الطبقیة، استنادا إلى ذلك أن المرض یعني في أحد جوانبھ مدى و و األصول  االجتماعیة 

تعد مرضا  أو ال تعد كذلك، فعندما یتفق  "اتفاق ثقافة المجتمع على أن المعاناة من شيء ما

أفراد المجتمع على شيء ما بأنھ مرض، فإنھم یشكلون أفكارھم وسلوكیاتھم و توقعاتھم بناء 

    .1على ھذا اإلتفاق"

رغم من تعدد التعریفات ، إال أنھا تتفق في أنھ ذلك  النوع من لألمراض المزمنة فبالنسبة بال

  .المرض الذي یدوم وقتا طویال وغیر قابل للشفاء

بأنھا " تلك األمرض المالزمة لإلنسان فترة طویلة من حیاتھ  یعرفھا إحسان دمحم حسن       

 لھ وتسبب العامة، صحتھ على وسیئة مباشرة تأثیرات تحدث والتيتفوق ثالثة اشھر عادة، 

 بأعمالھ القیام یستطیع ال بھا المصاب ألن وذلك واقتصادیة، واجتماعیة صحیة مشاكل

 مریضا لیس أنھ على المزمن بالمرض المصاب إلى ینظر ھذا وعلى یجب، كما المعتادة

         2"تقریبا دائمة مشكلة یعیش مریض ولكنھ العادي، بالمفھوم

  

                                                             
  .41، صمؤسسة المعارف للطباعة ،2003 ،النظریة االجتماعیة و دراسة األسرة ،القاھرة یة دمحم خشاب،سام 1
  .225، ص2008عمان، أردن،  ، دار وائل للنشر،1طعلم االجتماع الطبي،  دمحم حسن،إحسان  2
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في كونھ غیر قابل للشفاء التام و ضرورة  یختلف المرض المزمن عن المرض الحاد       

اء النفسیة  و االجتماعیة  و وظیفیا للمصاب بھ إضافة إلى األعبإعاقتھ ، وعالجھ المستمر

فھو مرض قد یرافق المریض لمدى حیاتھ كما قد یكون سبب . 1االقتصادیة المترتبة علیھ

على نوعین من المرض المزمن وھما الداء السكري و الضغط في دراستنا  ركزون، وفاتھ

وذلك عن  بأحد المرضینالمریض المزمن كل شخص تم التأكد من إصابتھ  ونعُد الدموي،

 مركز خاص بالداء السكري بمدینة مستغانم. طریق الملفات الطبیة للمرضى

  داء السكري: . 1.1 

یمكن تلخیص حدوث داء السكري بجمیع أنماطھ و أشكالھ بأنھ نقص في األنسولین، أو        

)، Bفي آلیة تأثیر األنسولین الذي یعتبر ھرمونا ضروریا للحیاة ویتكون ضمن خالیا (خلل 

في جزر النغرھانس الموجود في البنكریاس، ومنھا یسیر الدم، أین یلعب دوره في إستقالب 

       2انالسكر في جسم اإلنس

 تعریف الضغط الدموي:. 1.2

یُعد ارتفاع ضغط الدم إحدى أخطر المشكالت الصحیة التي تھدد صحة البشر، إذ یقدر        

عدد المصابین بارتفاع ضغط الدم بحوالي ملیار شخص حول العالم، ویتسبب في نحو نصف 

مالیین  9.4الوفیات الناتجة عن السكتات الدماغیة وأمراض القلب، وتتسبب مضاعفاتھ في 

  منظمة الصحة العالمیة. تقدیرات سنوی�ا، وفقوفاة على نطاق العالم 

  
                                                             

   . 620، ص28، مجلة االقتصادیات المال و األعمال، العدد ، تأثیر النحول الوبائي على زیادة التكالیف الصحیة في الجزائرأسماء رجیل 1
2 Marcel - Jacques chicouri, diabète collection consultation dirigée par André Balbo, éditions - M.A, paris, 1983, P-P, 15 - 17. 
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ینتج ارتفاع ضغط الدم عن زیادة قوة تدفق الدم في األوعیة الدمویة إلى درجة تجعل        

ملم زئبق، ویحلو  90ملم زئبق، وقیمة الضغط االنبساطي  140قیمة الضغط االنقباضي 

"؛ ألن المریض یمكن أن یعاني منھ لسنوات دون القاتل الصامتلكثیر من العلماء وصفھ بـ"

  .1أن یشعر، وكذلك لخطورة توابعھ التي قد تصل إلى اإلصابة بنوبة قلبیة أو سكتة دماغیة

أي أن  ،بالسلوك ونمط المعیشة و الضغوط النفسیة واالجتماعیة مرتبط   ھذا المرض نجد أن

  .المساوئ أو المزایا  مرتبطة بنمط الحیاة تؤثر على الفرد داخل المجتمع

  :العیشنمط . 2

نمط العیش مسألة معقدة و مركبة الیكفي النظر فیھا من جانب واحد على أساس إنھا        

  .بالمعنى الكالسیكيإشكالیة ذات بعد سیاسي أو اقتصادي أو اجتماعي 

یة الجتماعالحالة أو اضعیة وبالدد تحة لحیااعیة ونرون أن فی عالجتمابالنسبة لعلماء ا

ضا رلدم اعأو ضا رفالرى، خأجھة ن الجتماعي مطور التدف اھي ھ، وجھةن مت للجماعا

، لسیئةش العیروط اكما لھ عالقة بشدة، لجیش العیروط الھ عالقة بشة لحیااعیة ونن ع

لمجتمع د اارفت أحتیاجاایة تلبق وتحقیو الجتماعي ھدم التقطور أو التن امدف فالھ

  ن .إلمكادر اقت لجماعاوا

ھو البیئة التي یختارھا اإلنسان لیعیش فیھا و نمط الحیاة أو مایعرف بنمط العیش  إن       

كیفیة تعاملھ معھا كل حسب مقدرتھ ووضعھ في المجتمع و قناعتھ الشخصیة. فنمط الحیاة 

 یختلف من فرد  إلى آخر.   

                                                             
   .2019سبتمبر 9، الصحة العامة ،قد یحد من انخفاض قدراتھم المعرفیة  ، ارتفاع ضغط الدمعالج مرضى سمر أشرف، 1
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فیھ الفرد   ، أي المجال الذي یعیشللفرد ير مجالاطاإلنمط المعیشة مرتبط بنجد أن        

مجموع السلوكات  وخصائص ھذا المجال وتیرة الحیاة ، الكثافة، الجو، العمل، النقل،

، 1یمثل ھذا النمط حالة وسطى بین المرض والصحة باإلضافة إلى ذلك الیومیة.......إلخ،

ل یقرب من المرض، بینما اإلبتعاد عنھ یقرب من حالة بمعنى أن العیش داخل ھذا المجا

           یؤثر في الحالة الجسدیة و النفسیة لألفراد.الصحة، لذلك فإن نمط العیش یظھر كواقع 

  تعریف الضغوط: . 3

یعد من المصطلحات الشائعة  اإلستخدام في مجال العلوم الطبیعیة لیشیر إلى تأثیر الذي        

معینة على شيء، بصورة قد یصعب علیھ تحملھا و تؤدي إلى إحداث تغیرات  فئةتحدثھ 

وھو ینتج حیاه الفرد الیومیة  في معینة في الشكل أو الحجم و الضغط أحد المكونات الطبیعیة 

  عن تفاعلھ مع البیئة.

ھنا مایھمنا و علم االجتماع،  و قد استخدم مفھوم الضغط في مجال التربیة و علم النفس       

  ھو الضغوط االجتماعیة  التي یعیشھا الفرد في مجتمع ما.

أنھا " تلك الضغوط الخارجیة التي تؤثر في الفرد على حد سواء و  2یعرفھا حنفي       

الكثیرة الملقاة على عاتق الفرد، وتشتد عندما یقتصر ھذا في تظھر في المستویات و األدوار 

ف األفراد الذین یتواجد بینھم، فیواجھ مشكالت أداء الدور المنشود و المنتظر من طر

    اجتماعیة كثیرة تعتبر مسببات الضغوط االجتماعیة ". 

                                                             
1 Voir Hérzlich Claudine, Médecine moderne et quête de sens, op. Cit, p45. 

  3 .، ص  1999،مدبولي، القاھرة مكتبة النفسي، الطب موسوعة حنفي، العلیم عبد 2
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"أنھ في البیئة االجتماعیة توجد ضغوط التشكیالت و الوضعیات و  1ویرى راشدي       

النماذج االجتماعیة و التشققات األسریة، التفاوت الحضري، كثرة  األبناء و الجیران 

المتنافسة، صراع األجیال، اختالف المیول و اإلتجاھات، قلة نصیب الفرد من الرفاھیة 

الشاقة في الحیاة، كلھا یمكن أن تكون ط األحداث االجتماعیة و الوسائط التكنولوجیة و ضغو

  .مصدرا للضغوط االجتماعیة حیث تؤدي إلى تغیر الحیاة وتتطلب إعادة التوافق الثابت"

(بسبب عوامل التغیر االجتماعي ري السریع ضغوطات نتاج التقدم الحضتعد ال وبالتالي       

بوصفھ كائنا حیا یواجھ ھذه  ، واإلنسانو التحدیث على مستوى العالمي و المحلي)

و بالتحدید داء العصر ھذا ات التي یمكن أن تكون سببا  في اصابتھ بأمراض الضغوط

  السكري والضغط الدموي بصفتھما أكثرالحاالت انتشارا.

  

                                                             
  4.ص  ،2004 ،المصریة، القاھرة األنجلو مكتبة نظریاتھا، - طبیعتھا: النفسیة الضغوط، الرشیدي توفي ھارون 1
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I. : الصحة 

تعتبر الصحة من أھم الموضوعات التي تشترك  في دراستھا عدة علوم قصد تطویرھا        

منھا مفھوم  ورفع مستواھا لدى الفرد والمجتمع نستطیع القول أن الصحة لھا عدة مفاھیم 

الصحة عند منظمة الصحة العالمیة  بأّنھا حالة من الكمال البدني، والعقلي، واالجتماعي، 

الة لغیاب المرض والضعف، إذ إّن الصحة مفھوم إیجابي یركز على ولیست مجرد ح

الموارد االجتماعیة، والشخصیة، وكذلك القدرات البدنیة لإلنسان، كما أوضحت منظمة 

الصحة العالمیة أّن الصحة تُعتبر المصدر الداعم لوظیفة الفرد في المجتمع؛ حیث یوفر نمط 

  1متكاملة.الحیاة الصحي وسیلة لیعیش الفرد حیاة 

 : تعریف الصحة .1

:   Petit La Rousse De La Médecine  جاء  تعریف  الصحة في قاموس      

"الصحة ھي الحالة التي یكون فیھا الجسم سلیما من األمراض، واألعضاء تؤدي  وظائفھا  

  .2بطریقة عادیة"

الصحة "بأنھا حالة التوازن بین وظائف الجسم   بتعریف PARKINS  باركنز كما قام       

  وأن ھذا التوازن ینتج من التكیف الجسم للعوامل الضارة  التي یتعرض لھا بصفة 

مستمرة، كما أكد على أن تكیف الجسم للعوامل الضارة ھو عملیة ایجابیة  مستمرة تقوم بھا 

  .1قوى الجسم المختلفة للحفاظ على حالة التوازن"

                                                             
1Cf "Medical Definition of Health", www.medicinenet.com, Retrieved 22-5-2019. Edited. 
2 André Domart et Jacques Bourneuf , petit Larousse de la médecine, Tome2, 1983, , p819.  
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فیرى أن " الصحة من ناحیة  شدتھا یمكن أن ینظر إلیھا على أنھا  فوزي جاب هللاا أم       

مدرج قیاس أحد طرفیھ الصحة المثالیة و الطرف اآلخر ھو انعدام الصحة "الموت"، وبین 

  .2الطرفین درجات متفاوتة  من الصحة"

وفي األخیر یمكن القول أن الصحة لیست مجرد حالة التي یكون علیھا الجسم  فقط بل        

ھي عملیة تكامل و توازن مابین الحالة الجسدیة والحالة العقلیة والحالة االجتماعیة، إذن 

الصحة یمكن أن تقاس بقدرة في الخروج من المشاكل الصحیة  أي التشافي بعد ھذه المشاكل 

ماذا ؟  ألن التوتر و القلق موجودان وضغوطات الحیاة صعبة وموجودة أیضا، الصحیة ل

 ال تعني غیاب المرض وإنما ھي كیفیة مواجھة وفھم ھذا المرض والتعامل معھ، فالصحة

فالصحھ ھي صحوة فكر وجسد وروح الفرد وھي الضمان االنسب للحصول على حیاة 

إذن الصحة ھي قدرتنا و  ئھ االجتماعیة.صحیھ عن طریق احترامنا لقوانین الجسد والبی

  سرعتنا على التعافي من أي مشكلة كانت. 

II. المرض: 

لفھم المرض الیمكن دراستھ من جانب طبي فقط  واإلكتفاء بھ، بل یجب االھتمام بالبیئة       

  و الوسط االجتماعي، فھناك ارتباط بین البیئة و العوامل االجتماعیة و األمراض 

وبالتالي ھناك رابط قوي بین المرض والبیئة و العوامل االجتماعیة واالقتصادیة المختلفة 

  والثقافیة لھذا المجتمع.
                                                                                                                                                                                              

  .2000أیمن مزاھرة ، الصحة والسالمة العامة، عمان، دار الشروق،  1
  .48-47، ص ص 1999إقبال ابراھیم مخلوف، العمل االجتماعي في مجال الرعایة الطبیة،  دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة،  2
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 تعریف المرض: .1

حسب ماوصفتھ الموسوعة البریطانیة المرض "ھو انحرافا ضارا و مؤذیا عن البناء        

الطبیعي أو الحالة الوظیفیة للكائن الحي، حیث تظھر علیھ عدة عالمات و أعراض تدل على 

  .1أن حالتھ غیر طبیعیة للكائن الحي لكي یمكن التعرف على السمات الممیزة لحالة المرض"

فینظر  إلى المرض على أنھ شكل   Talcott PARSONSیرى تالكوت بارسنز بینما        

من أشكال اإلنحراف االجتماعي، ویأكد أنھ عندما یحدث المرض، فإنھ یلزم المجتمع من 

  .2خالل مؤسساتھ العالجیة للعمل كمیكانیزم للضبط االجتماعي

جتماعیة، و حدوثھ عادة أما حسین عبد الحمید أحمد رشوان یرى أن" للمرض معان ا       

یكون بنسب متباینة، لھذا ارتباط بالوضع االقتصادي، والغنى والفقر، كذلك األمراض 

  .  3العقلیة"

المرض ھو ظاھرة  Claudine HERZLICHأما بالنسبة لكلودین ھیرزلیتش        

  اجتماعیة حیث تعتقد "  إننا ال نحتاج كثیرا من الوقت لحظة التفكیر في الظواھر المرتبطة 

بالجسد، إلدراك البعد االجتماعي للمرض داخل كل المجتمعات اإلانسانیة بأكملھا، حیث تتجھ 

  .  4اعي"كل الجماعات البشریة إلى تألیف عالقة بین النظام البیولوجي والنظام االجتم

  
                                                             

      30، ص2002 ،ثقافة الصحة و المرض، مكتبة األنجلو مصریة، القاھرة نجالء عاطف خلیل، في علم االجتماع الطبي  1
2 Cf  PARSONS.T, La maladie et le rôle du médecin, Une perspective  sociologique  in "Le médical et la santé", Trad. 
BEYNIER D.LE GALL D, n° spécial des Cahier de la Recherche en Travail Social, C.R.T.S, 1984 . 

، 1999، القاھرةالمكتب الجامعي الحدیث، ، دراسة في علم االجتماع الطبي -دور المتغیرات االجتماعیة في الطب واألمراض ،حسین عبد الحمید أحمد رشوان 3
  .133ص

4 Hérzlich Claudine, santé et maladie analyse d’une représentation sociale, EHESS, Paris, 2005, p3. 
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"حالة اجتماعیة  یضم تغییرا في السلوك وھو ظاھرة  و المرض كمفھوم اجتماعي ھو       

اجتماعیة انسانیة تختلف بإختالف الثقافات. ففي حین أن المرض بمعناه البیولوجي یحث 

مستقال عن المعرفة و التقییم اإلنساني االجتماعي، فإن المرض كحالة ینشأ ویتطور عن 

  .   1ه المعرفة و التقییم االجتماعي"طریق ھذ

 أسباب المرض: .2

یزداد انتشار األمراض المزمنة بوتیرة متسارعة بسبب عوامل التغیر االجتماعي و        

  التحدیث على مستوى العالمي و المحلي، ھذه العوامل متمثلة في :

  اتساع المدن والتضخم السكاني، وعدم االھتمام بالنظافة في بعض المناطق التي تعاني من

التكدس السكاني، مما یساعد على انتشار األمراض، إضافة إلى تكیف الحشرات الناقلة 

 .لألمراض مع البیئة العمرانیة

 مراض المزمنة، یؤدي التقدم االجتماعي االقتصادي إلى تھیئة الظروف المواتیة لنشأة األ

فقد فتحت التنمیة االقتصادیة والتحدیث والتوّسع الحضري الباب على مصراعیھ أمام عولمة 

  تسویق المنتجات المضّرة بالصحة وانتشار أنماط المعیشة غیر الصحیة. 

 العوامل الوراثیة 

 نوعیة السكن 

 ظروف العمل 

                                                             
 .5، ص1989  لیبیا، والتوزیع واإلعالن،  للنشر الجماھیریة الطبي، الدار االجتماع علم في مقدمة، الدویبي بشیر السالم عبد بیري، أحمد الوحیشي 1
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 التي تفسر لماذا نجد بعض  زیادة على ذلك فھناك مجموعة من األسباب الغیر مباشرة

األفراد أكثر تعرضا للمرض من غیرھم؟. فالمالحظ أن تلك األسباب غیر المباشرة لھا عالقة 

بحاالت القلق و الضغوطات الیومیة الذي أصبح متفشیا بالمجتمعات الحضریة وأسالیب 

و  العیش مرتبطة بھا. وبالتالي نجد أن قدرة الطب على التصدي للعدید من األمراض

معالجتھا یبقى غیر كاف بالرغم من تطور التكنولوجیا الطبیة، إذا استبعدنا األسباب 

 االجتماعیة للمرض بإعتبارھا من المؤشرات الھامة في فھم تشخیص بعض األمراض.

 

III. :األمراض المزمنة 

تعتبر األمراض المزمنة األكثر انتشار في العالم و ھذا اإلرتفاع ھو نتیجة  للتغیرات        

االجتماعیة و االقتصادیة، خاصة التغیر في النمط المعیشي، من نمط معیشي بسیط والذي 

یعتمد على الحیاة البسیطة "الریف" إلى نمط معیشي معقد و الذي یتمیز بالتحضر "المدینة" 

یساھم بطریقة مباشرة وغیر مباشرة في تفشي ھذه األمراض. وبالتالي نجد أن و الذي 

  التعامل مع تشخیص األمراض المزمنة یشبھ التعامل مع ضغوط الحیاة. 
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  تعریف األمراض المزمنة:  .1

األمراض المزمنة أمراض تدوم فترات طویلة حسب منظمة الصحة العالمیة  "        

ً وتتطّور بصورة بطیئة  وتأتي األمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكتة  .عموما

الدماغیة والسرطان واألمراض التنفسیة المزمنة والسكري، في مقدمة األسباب الرئیسیة 

% من مجموع الوفیات. ومن أصل مجموع 63للوفاة في شتى أنحاء العالم، إذ تقف وراء 

ملیون  36والبالغ عددھم  2008عام  أولئك الذین قضوا نحبھم بسبب األمراض المزمنة في

عاماً وكان النصف  70% ینتمون إلى فئة األشخاص الذین تقّل أعمارھم عن 29نسمة، كان 

  .1ینتمي إلى فئة النساء"

أما أبوزید الحسن یعرف األمراض المزمنة على أنھا " األمراض المالزمة إلنسان        

فترة طویلة من حیاتھ، والتي تحدث تأثیرات مباشرة و سیئة على صحتھ العامة ، وتسبب لھ 

مشاكل صحیة واجتماعیة واقتصادیة ألن المریض الیستطیع القیام بأعمالھ المعتادة كما 

  2یجب"

لألمراض المزمنة خصائص أھمھما العالقة السببیة القویة بین المرض ونمط  كما       

الحیاة الحضریة ، و الیمكن التنبؤ بسیرورة ھذه األمراض من حیث التحسن أو اإلنتكاس، 

  وأیضا من أعراض ھذا المرض أنھ بطئ النمو واإلستمرارفي زمن لمدة طویلة إذ الیوجد

  

                                                             
     Organisation Mondiale de la  Santé    منظمة  الصحة العالمیة 1
من  ،2016دیسمبر 20، تم استرجاعھا في تاریخ ، األمراض المزمنة كمشكلة اجتماعیة2016أوت  02أبوزید الحسن،  2

htpp://www.vb.kfu.irg/attachement.com  
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حیث العالج یكون طویل األمد ، كما یمكن لھذه  شفاء تام فھي أمراض مستعصیة ، 

  األمراض أن تحدث إعاقات وظیفیة وجسدیة مما تزید من معانات المریض.

 أنواع األمراض المزمنة .2

بما أن دراستنا تتمحور على األمراض المزمنة سنتطرق لنوعین فقط اللذان یعتبران       

  الدمويلضغط وا السكري مرضمتغیرین ھامین في الدراسة وھما  

  :يالسكر داء. 1.2    

ھو مرض یرتفع فیھ  مستوى في الدم عن المعدل الطبیعي وذلك نتیجة نقص كلي أو       

جزئي في إنتاج  ھرمون األنسولین من خالیا البنكریاس أو ضعف في فعالیة األنسولین على 

  مستوى الخالیا واألنسجة.

ع أنماطھ و أشكالھ بأنھ نقص في األنسولین، أو یمكن تلخیص حدوث داء السكري بجمی       

خلل في آلیة تأثیر األنسولین الذي یعتبر الذي یعتبر ھرمونا ضروریا للحیاة ویتكون ضمن 

)، في جزر النغرھانس الموجود في البنكریاس، ومنھا یسیر في إلى الدم، أین یلعب Bخالیا (

فإن داء السكري من النمط األول دوره في استقالب السكر في جسم اإلنسان، ولإلشارة 

یتصف بالنقص التام من ھرمون األنسولین، أما داء السكري من النمط الثاني فیتصف بنقص 

  .1نسبي في ھرمون األنسولین

  

                                                             
  .2012، جوان 12، العدد 2، مجلة علمیة محكمة،  قسم داء سكري نموذجا - دمحم طویل، مظاھرالتغیر االجتماعي وتأثیراتھا في اإلصابة بالمرض المزمن 1
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  . الضغط الدموي:2.2

ً یتآزر         یعد ارتفاع الضغط أحد أكثر األمراض المزمنة انتشارا في العالم عامالً أساسیا

السكري إلحداث   التدخین ومرض مع عوامل الخطر األخرى مثل فرط شحوم الدم،

األمراض القلبیة الوعائیة، وھو یزید في حال عدم المعالجة من وقوع الوفیات الباكرة، 

  .وادث القلبیة اإلكلیلیة، القصور القلبي والقصور الكلويالسكتة الدماغیة، الح

لوزارة الصحة یعتبر ضغط الدم ھو قوة دفع الدم من خالل األوعیة الدمویة؛  بالنسبة       

حیث یعمل القلب بجھد أكبر واألوعیة الدمویة بضغط أكثر؛ مما یجعلھا عامل خطر رئیًسا 

ألمراض القلب والسكتة الدماغیة ومشاكل خطیرة أخرى، ویتحدد مقدار الضغط بكمیة الدم 

ة الشرایین لقوة تدفق وجریان الدم، ویعد ارتفاع ضغط الدم التي یضخھا القلب وحجم مقاوم

  .1عموًما مرض یتطور على مدى سنوات

 العوامل المسببة  لظھور األمراض المزمنة: .3

  العوامل التي تتسبب بحدوث األمراض المزمنة من بینھا:ھناك العدید من       

 .سھولة وزیادة حركة التنقل  

 .اتساع المدن والتضخم السكاني 

 .سوء استغالل البیئة، وقطع الغابات واألحراش، واستیطان مناطق لم تكن مأھولة  

 اتساع التجارة الدولیة، وتغیر طرق تحضیر وإنتاج األغذیة، واستغالل األراضي.  

                                                             
  وزارة الصحة 1
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 العامل الوراثي 

 قلة الموارد المالیة المخصصة لمواجھة األمراض المزمنة، وارتفاع كلفتھا.  

  الحالة االجتماعیة واالقتصادیة والنفسیة التي یعیشھا الفرد، فھي من العوامل األكثر

انتشارا وتفاقما نظرا للوضع النفسي االجتماعي الذي یعیشھ سكان العالم الیوم مما ولد 

العالقات األسریة خاصة العالقات السلبیة الناجمة عن  ضغوطات نفسیة  على مستوى

 ضغوط الحیاة العصریة ومتطلباتھا. 

  األمراض المزمنة لھا عالقة طردیة مع التقدم الحضاري عكس كثیر من األمراض التي

 استطاع التقدم العلمي الحد منھا بل والقضاء على بعضھا نھائیا.
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I. "تغیر اجتماعي في سیاق التحضر "المجتمع الجزائري: 

 مالمح التغیراالجتماعي: .1

إن التغیرات والتحوالت وجمیع مظاھر التغیر االجتماعي (من التصنیع، والتحضیر،        

ھذه المجتمعات أصبحت أقوى وأعمق من التي شھدتھا وماتزال تشھدھا  التحدیث...الخ)

مواجھة  و مقاومة صحة السكان إلختالالت نمط الحیاة الجدیدة المفروضة على حیاتھم 

  الیومیة، وتكمن خطورة ھذه المظاھر في تفشي مایسمى باألمراض العصریة المزمنة.

إلنتقال من من أھم مالمح التغیر االجتماعي في بعض الكتابات التي تصب في معنى ا       

 حال إلى حال على النحو التالي: 

 .من مجتمع تقلیدي إلى مجتمع حدیث 

 .من اقتصاد معاشي إلى اقتصاد صناعي 

 .من مجتمع ریفي إلى مجتمع حضري 

 .من إیدیولوجیة المقدس إلى إیدیولوجیة مدنیة 

 .من سیاسة تبعیة إلى سیاسة المشاركة 

 .1من منتشر متعدد المظاھر إلى عالقات تعاقدیة 

من ھذا المنطلق یظھر جلیا أن ھذه التنقالت والتحوالت تعتبر من أھم المؤشرات        

  والمتغیرات الدالة على أن التغیر االجتماعي یعبر عن تفاعل أنماط الحیاة على اختالف 

                                                             
في  سلسلة  الوصل، التغیرات األسریة  و التغیرات  االجتماعیة، فعالیات الملتقى الثالث  :األسرة  التغیر والمؤسسات االجتماعیة مصطفى زاید، 1

، 2، الجزء األول، العدد 2006-2005، منشورات كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة الجزائر2004جانفي 21-20قسم علم االجتماع من 
   .20 - 19ص  ، صرالجزائ
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ورة  أو بأخرى،  وذلك من خالل أشكالھا، فكل مظاھر ھذا التغیر یأثر على اإلنسان بص

جعل الحیاة غیر مستقرة وغیر آمنة، وتھدیم الروابط وبعض الممارسات التقلیدیة واستبدالھا 

بكل ماھو حدیث مما أدى إلى خلق القلق والتوتر ، فھذه التنقالت والتحوالت كانت لھا صلة 

عات الحالیة، واإلنتقال قویة بالمسببات المساھمة في اإلصابة باألمراض المزمن في المجتم

  من األمراض المعدیة إلى األمراض المزمنة الحدیثة.  

وفي األخیر نستخلص أن  ھذه التغیرات السریعة والحدیثة كانت سببا  لخلق  مشاكل        

العصر و بعض ضغوطات الحیاة الیومیة داخل المجتمع ، و التي من الصعب التخلص من 

 افرازات  ھذا التحضر.

 ئص الحیاة الحضریة:خصا .2

تتمیز الحضریة بالتغیر السریع سواء من حیث الحركة السكانیة أو من حیث التغیر في        

النظم االجتماعیة أو االقتصادیة أو من حیث التغیر في القیم و العادات و التقالید و النظرة 

    1على الحیاة و من أھم ما یمیز الحضریة من خصائص ما یلي:

  الحضریة تتناسب طردیا مع عدد السكان  بحیث كلما زاد عدد السكان في مدینة ارتفعت

 فیھا نسبة الحضریة ارتفاعا ملحوظا.

  المھاجرون من الریف للمدینة یحتفظون بالرواسب الریفیة و أثارھا تظل عالقة بسلوكھم

 أول األمر ثم یتحررون منھا تدریجیا حتى تختفي في الجیل الثالث.

 

                                                             
  . 96الحضري، مدخل نظري، دار النھضة العربیة، بیروت، ص دمحم غیث، علم االجتماع 1
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  إن أھم سمة للحضریة ھي شكل العالقات التي تقوم بین الناس ونوع العمل الذین یقومون

 بھ و التخصص و تقسیم العمل ، ومدى اتساع نطاقھ.

  انتشار الصناعة في أغلب المجتمعات یمیل إلى خلق مراكز صناعیة مستقلة تصبح تصبح

ماعیة المتأثرة بالتصنیع حیث أنھ مدن بعد حین، ولھذا فالحیاة الخالصة تختلط بالحیاة االجت

 یصعب التمییز بینھما.

  إن المدینة تحدد نوع العمل الذي یقوم بھ الفرد فكل الفرد یتخصص في نوع معین من

 العمل.

  تمتاز الحیاة الحضریة بالتكیف السریع، الفرد الجامد الذي الیستطیع التكیف سرعان ما

لكن الفرد المتكیف المتفاعل ھو الذي یمكن لھ  یختلف بل یتنبأ الباحثون بالمرض النفسي،

 البقاء في المدینة، فالتكیف السریع شرط أساسي للحیاة الحضریة الناجحة.

  الحیاة الحضریة تمتاز بأنھا مرنة غیرجامدة فیھا التغیر السریع، وعالقات الناس تتم فیھا

جة لتغیر المراكز واألدوار التي بالمرونة و القابلیة و التكیف للمواقف المختلفة التي تكون نتی

  یقوم بھا كل منھم.    

 التحضر وما أنتجتھ في المجتمع الجزائري: .3

إن المجتمعات حدیثة التحضر مثل المجتمع الجزائري قد مرت بعدة مراحل انتقالیة،        

حیث انتقلت من مجتمعات تقلیدیة تعتمد في معیشة سكانھا أكثر على النشاط الفالحي إلى 

التي یة في العالم الجدید والمتقدم، ووالتحضر السار معات أصبحت تتبنى عملیة التحدیثمجت

  طات و تفاعالت یصعب السیطرة علیھا والتحكم فیھا وتتعاظم ھذه المرحلةأفرزت الضغو
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اإلنتقالیة مع ظھور الوضع الصحي الجدید الذي انعكس في شكل ظاھرة  األمراض  

  . 1العصریة المزمنة التي أصبحت تؤدي بحیاة الكثیر من السكان إلى الوفاة

یة االجتماعیة، الثقافیة و االقتصادیة إن عملیة التغیر التي أصابت األوضاع المعیش       

تعتبر مجاال واسعا ومفتوحا لتنامي عوامل الخطر والتي تساھم في اإلصابة باألمراض 

المزمنة (الداء السكري و الضغط الدموي)، وھذا المرض قد ارتبط ارتباطا وثیقا مع تلك 

یث، والتي تعد من المجتمعات التي أصبحت تعاني من افرازات التغیر االجتماعي و التحد

ابرز عوامل الخطرالمؤثرة في الوضع  الصحي، حیث أصبحت سببا رئیسیا لحدوث حاالت 

الوفاة، ولھا تأثیر فعال على الوضعیة الصحیة في الوقت الحاضر مقارنة مع بالماضي الذي 

لیھ كانت تنتشر فیھ األمراض المعدیة وتمثل أبرز مسببات الوفاة في المجتمعات التقلیدیة، وع

فالتغیر اإلجتماعي، الثقافي واالقتصادي استتبعھ تغیر في أسالیب حیاة سكان المجتمعات، 

  .2والذي أدى بدوره إلى التغیر في أنماط األمراض

إن طبیعة الوسط الحضري تتكون من جملة  من المؤسسات و التنظیمات االقتصادیة و        

ي عالقة عضویة إداریة و غیر إداریة في حالة األمنیة و االجتماعیة ...الخ، ویدخل السكان ف

اإلنتقال إلى العیش في وسط ھذه البیئة االجتماعیة التي تتمیز طبیعیا بالضغوط التي تعود إلى 

  اإلنخراط في سوق العمل الرسمي وتقسیم العمل، والتبعیة للتنظیمات المتعددة، وفي متطلبات 

  

                                                             
    .25، ص1996، ماذا على المریض السكري أن یعرف؟، دار األھلي للطباعة والنشر و التوزیع، دمشق، میھ الرحبي، الداء السكري 1 
 -111ص، ، ص 2003النشر العلمي، الكویت،  رؤیة جدیدة في األنتروبولوجیا المعاصرة، مجلس -یعقوب یوسف الكندري، الثقافة و المرض 2

112  
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قول ابن خلدون اإلنتقال من نمط معیشي قائم على العیش، وكثرة مطالب الحیاة الیومیة كما ی

  .    1الضروریات إلى نمط معیشي آخر تغلب علیھ الكمالیات

إن ھذا التغیر في نوعیة من األمراض لم یأتي ھكذا، بل ارتبط بطرق وأسالیب العیش        

إلى نتاج  الحدیثة التي تظھر من خالل  التوتر و القلق وظغوطات  الحیاة الیومیة، مما أدى

 وضع صحي جدید. 

II. : نمط الحیاة 

إن أبرز التغیرات التي طرأت على الواقع الصحي في المجتمعات ھي تلك النقلة        

كالمالریا،   Les Maladies Transmissibles  النوعیة التي حدثت من األمراض المتنقلة

السل،...الخ حیث نالحظ  ھناك تراجع ملموس للعدید من ھذه األمراض وفي بعض 

 Les Maladiesالمجتمعات اختفت نھائیا  نحو األمراض العصریة المزمنة  أو كما تسمى  

Non Transmissibles  مثل الضغط الدموي، السكري، السمنة......الخ ، وھذه النقلة التي

مستوى التحضر الذي وصل إلیھ العالم الیوم، سواء كان ذلك التحضر حدثت كانت نتیجة 

تحضرا اقتصادیا أو حضریا أو تقنیا، فإنتقال اإلنسان من الحیاة الریفیة البسیطة إلى الحیاة  

التي أصبح فیھا العلم والتكنولوجیة و الحداثة ھو األساس وبالتالي حیاة معقدة، حیث قام امیل 

  جدید كان بسبب   ظھور مجتمع أن  وھي  قلناه   تطابق ما  التي  كارهأف بتوضیح   دوركایم

  

                                                             
  .1/48بن األنباري، اإلنصاف،  1
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التحوالت التي عرفتھا الثورة الصناعیة و ھذا المجتمع الجدید یوجد داخل المدینة حیث 

  أصبحت نمط حیاتي جدید یجلب إلیھا مجموعة من البشر ومنھ اإلنتقال إلى الحداثة. 

وھنا یحدد دوركایم العالقة الموجودة داخل ھذا المجتمع أین تضعف فیھ العالقات        

االجتماعیة و المراقبة االجتماعیة وبالتالي یصبح الفرد عرضة  للمشاكل واآلفات 

  االجتماعیة.

بالرغم من أن لتحضر والتقدم جوانب ایجابیة فإن لھ جوانب سلبیة أثرت مباشرة على        

وعلى صحتھ في المقام األول فظھرت ھذه األمراض الخطیرة التي أصبحت تالزمھ  الفرد

لفترات طویلة ، فمعظم األمراض المزمنة التي یشھدھا العالم تنجم عن نمط الحیاة العصریة 

  بوتیرتھا المتسارعة ، ساعدت في خلق تلك األمراض. 

 تعریف نمط الحیاة الحضریة:               .1

تتسم بھ الحیاة الحضریة من خصائص وسمات تجعل طریقة الحیاة فیھا تأخذ إن ما        

طابعا مغایرا لطریقة الحیاة الریفیة، و التي قد تشمل البناءات االجتماعیة  و الثقافیة و 

االقتصادیة، بحیث تتأثر أسالیب الحیاة في المدینة بتعدد مظاھر النشاطات وتنوع أنماط 

سیاقات التفاعل االجتماعي لألفراد مع مختلف متطلبات الحیاة  العالقات، و التي تنشأ في

االجتماعیة و المعاصرة، مما جعل العدید من المفكرین والباحثین من دراسة وفھم  أنماط 

  الحیاة الحضریة  لھذه المجتمعات وإعطاءھا مفھوم وبعد.
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من خالل مطالعتنا لبعض األبحاث و الدراسات حول مفھوم نمط الحیاة، بشكل عام نجد        

  ھناك عدة مقاربات نظریة  مختلفة  لھذا المفھوم، سوف نتطرق لبعض تعاریف 

ة لحیاالمكانتھ في رد لف:إدارك ابھا" ود لمقصة الحیااعیة ونن لعالمیة فإالصحة امة ظمنب حس

، قعاتھوتأو مالھ وآفھ داعالقتھ بأھ، وفیھش یعیذي لالقیمي م ااظلنوا لثقافير ااطإلن ا.ضم

  . 1نشغاالتھ"واه رمعایی

« La perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le 

contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquelles il vit, 

en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses 

inquiétudes ».   ( S. BRIANÇON, 22.6.2007, P17). 

فھي تعطي مفھوم خاص لنمط العیش أو الحیاة  بالنسبة لھاھو اإلطار  أما لھیرزلتش      

للفرد، أي المجال الذي یعیش فیھ الفرد وخصائص ھذا   Spatio-Temporelمجالي  -الز

"الكثافة، الجو"، ووتیرة الحیاة "الزمن، المحفزات"، باإلضافة إلى مجموع المجال 

. وبالتالي یمثل 2السلوكات الیومیة التي تدور في فلكھا "التغذیة، العمل، النوم، النقل.....الخ"

ھذا النمط حالة وسطى بین المرض و الصحة ، بمعنى أن العیش داخل ھذا المجال یقرب من 

الباحثة بنمط حیاة المرتبط بالمدینة إذ توصلت إلى أن المدینة إما أن المرض. حیث اھتمت 

  تكون بؤرة للمرض ووالدة كل أشكال الداء.

                                                             
1 Serge. BRIANÇON, Conséquence de la maladie chronique : La qualité de  vie et ses déterminants, 22.06.2007, p17  
2 Hérzlich Claudine, Médecine moderne et quête de sens, op. Cit, p45. 
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فقد عرف نوعیة الحیاة  على أنھا  Malcolm SHOOKNER بینما مالكوم شوكنر        

ة التي "مجموعة عملیات التفاعل بین األوضاع االجتماعیة و االقتصادیة والبیئیة و الصحی

  تؤثر على النمو اإلنساني واالجتماعي".

Quality of life is defined as: “The product of the interplay among 

social, health, economic and environmental conditions which affect 

human and social development.” 

اعل بین األوضاع االجتماعیة و یرى مالكوم أن نوعیة الحیاة ھي محصلة التف       

  .1االقتصادیة والبیئیة و الصحیة، أي كل مایؤثرعلى الفرد وعلى نموه االجتماعي

من خالل ھذه المفاھیم یمكن القول أن الحیاة في المدینة رغم طابعھا الخاص إال أنھا        

وصلت إلى قمة التعقد والتحول، مما جعل األنماط المعیشیة فیھا ھي األخرى تتغیر وتتماشى 

مع مكونات الحیاة الحضریة الحدیثة، وبالتالي یترتب على ساكنیھا التكیف والتوافق مع ھذه 

وما تفرضھ ھذه األخیرة من طرق و أنماط حیاتیة مالئمة لطبیعة البیئة وضاع والظروف، األ

  . االجتماعیة الحضریة

  

  

                                                             
1 Malcolm-Shookner, the quality of life in Ontario, Ontario Social development, Social planning network of Ontario, 
spring,1991,p2. 

User
PDF Creator Trial

User
PDF Creator Trial

User
PDF Creator Trial



 الفصـل الثــاني                                                       المجتمع و نمط الحیاة الحضري
 

 38 

  

 مؤشرات نمط الحیاة: .2

بالرغم من صعوبة تحدید مؤشرات نوعیة الحیاة، وھذا راجع لطبیعة المفھوم في حد        

بعض مؤشرات نوعیة الحیاة  ذاتھ، وبعد اطالع على بعض الدراسات التي حاولت تحدید

  التي یعیشھا أفراد المجتمع، وبالتالي یمكن استخالص البعض منھا:

 (الجسدیة والنفسیة) الصحة أي وضعیة الصحة 

 األمن واإلستقرار السیاسي 

 الحیاة العائلیة والسكن 

 البیئة ومكان السكن 

  التعلیم والثقافة 

 العمل والدخل الفردي 

 النقل والمواصالت 

 العالقات االجتماعیة والدعم االجتماعي 

 الدین والمعتقدات 

 التطور التكنولوجي 

 مستوى المعیشة العامة 
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IV.  ضغوط الحیاة 

  مفھوم ضغوط  الحیاة: .1

انعكست التغیرات السریعة والمتالحقة التي تحدث في العالم على المجتمع بشكل عام،        

حیث خلقت ھذه التغیرات وسرعتھا الكثیر من الضغوط على األفراد، مما الشك فیھ أن ھذه 

الضغوط جزء الیتجزء من حیاتنا الیومیة، ولكل منا نصیب منھا مفروض علیھ مع تعدد 

  من ھذه الظاھرة.  مجاالت المعاناة 

  1للضغوطات الحیاتیة مفاھیم عدة أھمھا: -

تُعرف الضغوط الحیاتیة على أّنھا المحّرك الرئیسّي لحیاة اإلنسان، ویتّم من خاللھا        

تحدید مدى قدرتھ على التعامل مع المواقف والتغیّرات الحیاتیة المختلفة، وتؤثّر بصورة 

ة، حیث تبدأ من ضغوط الدراسة والتعلیم إلى ضغوط مباشرة على حیاة األفراد الشخصی

العمل، والضغوطات االجتماعیّة التي تتطلّب من الفرد التواصل والتفاعل مع المحیط الذي 

یعیش فیھ، وكذلك الضغوطات المرافقة للموروثات االجتماعیّة والتي تتمثّل بُجملة العادات 

ذین یعیشون فیھ، من حیث الملبس والتقالید المفروضة على األشخاص في المجتمع ال

والتعامالت اإلنسانیّة والسلوكیّات وغیرھا، وكذلك الضغوطات الجسدیّة التي تنتج عن 

  .اإلجھاد البدني المرافق ألداء النشاطات التي تتطلب مجھود عضلي أو عقلي كبیر

وتفرض یرى البعض أنّھا عبارة عن تغییرات داخلیة وخارجیة التي تؤثّر على األشخاص،  

  . علیھم حالة معیّنة، وتتطلّب منھم التكیّف واالستجابة والتأقلم للسیر قدماً في الحیاة

                                                             
1  "Life stress in Medicine", www.dictionary.com, Retrieved 17-7-2018. Edited 
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"بأنھا األسالیب التي یواجھ بھا الفرد أحداث الحیاة الیومیة 1بینما عرفھا عسكر علي       

قدرات الضاغطة، والتي تتوقف مقوماتھا اإیجابیة أو السلبیة نحو اإلقدام أو اإلجحام طبقا ل

  الفرد واطاره المرجعي للسلوك ومھاراتھ في تحمل أحداث الحیاة الیومیة الضاغطة".  

  وللضغوط شقان:  

 الضغوط الخارجیة، الناتجة من البیئة والظروف واألفراد المحیطین بالفرد. الشق األول : 

 مقدار مقاومة الفرد لتأثیر ھذه الضغوط علیھ. الثاني الشق : 

ویختلف األفراد فیما بینھم في الجزء الثاني، وھو مقاومة الضغوط؛ حیث تختلف من فرد      

آلخر؛ بسبب الفروق الفردیة بینھم، من حیث القدرة على التحمل والتكیف، والمھارة 

  .والخبرات السابقة في التعامل مع الضغوط واألزمات

 مسببات الضغوط: .2

كل أمر یؤدي إلى خلل في اتزان الفرد واستقراره، سواء النفسي أو االجتماعي أو       

كما  – المھني أو السیاسي، فھو من عوامل الضغط, والضغوط منھا الداخلي والخارجي

، وتتوقف قدرة الفرد أو الجماعة، سواء كانت أسرة أو غیرھا، على تحمل الضغوط -أسلفنا

  .2ه الضغوط ونوعیتھا، ومدى استمراریتھاومواجھتھا، على قوة ھذ

  :الضغوط األسریة   

تتعرض األسرة  للعدید من الضغوط، سواء ضغوط الخارجیة  أو ضغوط داخلیة، كل        

  ھذه الضغوط تؤدي إلى تغییر أفراد األسرة  لنظام حیاتھم؛ تكیفاً مع تلك الضغوط.

                                                             
  .165، ص 2000 ،،  دار الكتاب الحدیث، الكویت2طعسكري علي، ضغوط الحیاة وأسالیب مواجھتھا،   1
  .1970ینایر 1،، المركز الدولي لألبحاث والدراسات2-1عالم  دمحم، الضغوط األسریة  منتر 2
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على أنھا تلك الضغوط التي تتضمن كل القوى بالنسبة لنومان یعرف الضغوط األسریة        

دي إلى عدم الثبات واستقرار نظام ؤ(المشكالت) والظروف و المواقف التي یمكن أن ت

وال شك أن ما یسود الحیاة األسریة من ضغوط تنعكس أثارھا على الصحة ، 1األسرة

فترة طویلة كاھل الجسمیة والنفسیة ألفراد األسرة. وقد تثقل الضغوط األسریة التي تمتد ل

البناء األساسي لنظام األسرة إلى الحد الذي یفكك كیانھا، ویؤدي بھا إلى عدم االستقرار وعدم 

  .2القیام بوظائفھا

 الضغوط المھنیة: 

لضغوط ولیدة بیئتھا ، یحكمھا قانون المكان والزمان وما یدور في اطارھما من تطور ا       

ً للمكان الذي تعیش فیھ ونشاط ونظم وقیم وعادات وتقالید و تحدیات. فھي تصحبك تبعا

  . وتالزمك حسب العمل الذي تقوم بھ

فالضغوط ھي مدى تكیف أجسامنا وعقولنا مع التغییر ، ففي عالم یبدو فیھ التغییر        

ً في مكان العمل فال غرابة أن یصبح العمل مصدراً رئیسیاً  الشيء الوحید الذي یظل ثابتا

  : للضغوط . وعلى ذلك فان ضغط العمل ھو ظاھرة نفسیة للشعور بعدم الراحة الفكریة نتیجة

 ة على التغلب على المشاكل أو المصاعب التي تواجھھاعدم القدر . 

 عدم السیطرة على الوضع الراھن . 

 عدم إمكانیة التكھن الدقیق بالنتائج المستقبلي  . 

                                                             
1Cf  Neumann. B, Family intervention using the betty neuman health- car systems model-In1, 1983. 
2 Cf  Neumann. B, The Neuman, system model. In: B.Neuman (Ed), 2ndNorwalk, 1989. 
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الضغوط المھنیة تؤثر سلباً على الحالة الصحیة والنفسیة، ومستوى الطموح المھني إذن       

 .للعامل

 الضغوط االقتصادیة واالجتماعیة: 

وھي من أكثر الضغوط التي تعانیھا األسر، وقد تكون السبب في ضغوط أخرى،        

   .فالمستوى المادي لألسرة یحدد مدى قدرتھا على مواجھة األزمات والضغوط

، مثل: فقد العمل أو السكن، انخفاض الدخل, فقد المال أو االقتصادیةوالضغوط        

 .تي تفوق إمكانیات األسرة على تحملھاالممتلكات، أو الخسارة المالیة ال

، فتنتج من ضرورة التزام أفراد المجتمع بمعاییره وقیمھ، االجتماعیةأما الضغوط        

والخروج علیھا یعرض الفرد إلى النقد والرفض المجتمعي، وھي العامل األساس في 

  .التماسك االجتماعي

 الضغوط العاطفیة ( النفسیة أو اإلنفعالیة:( 

ھذا الجانب في باقي  یتمیز اإلنسان عن سائر المخلوقات بالجانب العاطفي، ویؤثر       

فالضغوط النفسیة واالنفعالیة تؤثر في توافق اإلنسان النفسي واالجتماعي،  ،جوانب حیاتھ

وتؤثر على تفاعلھ وتواصلھ مع اآلخرین، حتى أنھا تؤثر في صحتھ؛ فاألحداث، مثل: 

، تمثل ضغوط عاطفیة على الزوجین المنفصلین، وكذلك على األبناء، الطالق أو االنفصال

أو موت أحد أفراد األسرة, أو سفره بعیداً لفترات طویلة, أو ترك العمل, أو كثرة االنتقال، كل 

  .ھذه عوامل تمثل العدید من الضغوط على األسرة والفرد
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I. حالة مستغانم  -المعطیات حول األمراض المزمنة و المدینة– 

 . توزیع األمراض المزمنة حسب الجنس و الفئة العمریة في مدینة مستغانم1

 . . توزیع األمراض المزمنة حسب الجنس2

 . توزیع األمراض المزمنة حسب مناطق مدینة مستغانم3

II. ة وتیرة حیاتیة مرھقةالعمل داخل المدین 

III.  شر البد منھ –الحیاة الزوجیة 

IV.  التواجد داخل الفضاءات العمومیة رھان متعب 

 األزمة المروریة ( روتین یومي) .1

 وسائل النقل .2

 المصالح المختلفة  .3

V. إكراه المجال 

VI. خاتمة عامة 
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تطلب منا جمع ھذه المعطیات جھدا كبیرا و إلحاحا على مستوى مصالح مدیریة        

الصحة، كما قمنا بجرد سجالت المعاینة و الفحوصات على مستوى القطاع الصحي 

بمستغانم مركز داء السكري ألن مشروعنا األساسي كان أبعد عن مجرد عرض لمعطیات 

، ألننا كنا نسعى إلى توظیف الخریطة لتمثیل إحصائیة حول األمراض المزمنة بمستغانم

تلك المعطیات الرقمیة و كیفیة انتشارھا داخل أحیاء المدینة، بحیث نبرز العالقة بین أشكال 

من الحیاة الحضریة وتفشي المرض المزمن، وھو ماتحول إلى مشروع نأمل إنجازه 

  مستقبال.   
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جنس و الفئة العمریة لوالیة حسب ال توزیع األمراض المزمنة جدول  نالحظ من خالل       

باألمراض المزمنة  األكثر إصابة فئات العمریةالبین   ھناك تباین ملحوظأن  ،مستغانم 

الفئة بینما  الذكور،مقارنة ب أكبر بنسبةحیث  نرى أن  األمراض تصیب اإلناث  والجنس،

بین سنة  ما الفئة العمریة السنوات  وھي  ھذهالعمریة األكثر إصابة باألمراض المزمنة خالل 

 في سنة، و بالمرض مصاب 129نجد  2018ففي سنة  ، "الخمسنیات" 1969 و 1960

   (مع العلم أن سنة مصاب  42 نجد   2020حالة  مصاب، بینما في سنة  137ھناك  2019

  مصابین  باألمراض  المزمنة  عدد   في  نالحظ  ارتفاع  قلیل   كما كتمل بعد). ت لم  2020

  
          واتالسن               

  
  الفئات العمریة

من جانفي لغایة ( 2020سنة  سنة 2019 سنة 2018
 2020ماي)

 مجموعال ذكر  أنثى  مجموعال ذكر أنثى مجموعال ذكر  أنثى

1930- 1939 9 4 13 9 8 17 2 1 3 

1940-1949 25 29 54 41 14 55 7 4 11 

1950-1959  58 43 101 66 37 103 13 21 34 
1960-1969 83 46 129 91 46 137 26 16 42 

1970-1979 37 21 58 54 23 77 12 9 21 

1980-1989 25 12 37 26 12 38 14 5 19 

1990-1999 11 5 16 9 1 10 3 1 4 

2000-2010 3 2 5 1 4 5 0 0 0 

 134 57 77 442 145 297 413 162 251  مجموع
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   كونھا لم تكتمل). 2020(النستطیع إدراج سنة   2018 بسنةمقارنة  2019 سنةو ذلك في 

ھي فئة الخمسینات في العمر ثم یلیھا  الفئة األكثر عرضة لألمراض كما اتضح لنا أن        

 وبالتالي یمكن تفسیره على أن اإلنسان كلما تقدم في السن كلما ضعفت قواه،  الستینات

أكثر عرضة  و بالتالي یصبح  لمواجھة ضغوطات الحیاة الیومیة، الجسدیة والنفسیة

  .لألمراض المزمنة  

  

  

               
         أنواع األمراض           

  المزمنة                
   

  
 المناطق

(من جانفي لغایة  2020سنة  2019سنة  2018 سنة 
 )2020ماي

داء 
 السكري

  داء السكري 
+  

 ضغط الدموي
داء  المجموع

 السكري

داء السكري 
+  

 ضغط الدموي
داء   المجموع

 السكري

  داء السكري 
+  

 ضغط الدموي
 المجموع

 72 43 29 174 66 108 175 68 107 مستغانم
 4 3 1 26 6 20 21 7 14 خیر الدین

 14 7 7 44 18 26 49 27 22 عین نویصي
 2 1 1 7 3 4 11 6 5 بوقیراط

 41 23 18 186 81 105 147 72 75 حاسي ماماش
 1 1 0 5 1 4 4 2 2 ماسرى

 0 0 0 0 0 0 6 3 3 عین تادلس

 134 78 56 442 175 267 413 185 228 مجموع

         

المناطق في  2019و 2018بین سنة  ھناك اختالفا واضحانالحظ من خالل الجدول أن        

أكبر عدد مصابین  2018لسنة  بالنسبة ، باألمراض المزمنة  المصابین  عددفیھا ع ارتف التي

  بینھم   من مصاب حالة   175 ھي مستغانم  و منطقة  نجدھا في  المزمنة  باألمراض 
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المرتبة  یلیھاثم  ،مصاب بداء السكري و الضغط الدموي 68السكري و  مصاب بداء 107

  لوضعفنجد ا  2019،  بینما في سنة حالة مصاب  147ب وذلك  حاسي ماماش منطقةالثانیة 

حاسي ماماش ب  منطقة نجدھا في  ألمراض المزمنة ابأعلى  عدد مصابین   حیث انعكس قد

مصاب بداء السكري و الضغط  81مصاب بداء السكري و  105مصاب من بینھم  186

  مصاب. 174بینما في المرتبة الثانیة ھي منطقة مستغانم ب الدموي 

ھي أن المناطق األكثر اصابة باألمراض المزمنة تبین لنا من خالل قرائتنا للجدول        

ناتجة عن التغیر في نمط الحیاة  المناطق الحضریة، مما یفسر لنا أن ضغوطات الحیاة 

  اإل زدحام السكاني. الیومیة  كما یرجع إلى 
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إقتصر تعاملنا داخل المیدان مع حالتین إحداھما عن طریق مقابلة شبھ موجھة و          

األخرى حاولنا من خاللھا استعراض لسیرة الذاتیة لعاملة نظافة عن طریق مقابلة حرة في 

حیث إستحال علینا  - كورونا -تعذر علینا إتمام بقیة المقابالت بسبب الظرف القاھر حین 

إجراء مقابالت مع ذوي األمراض المزمنة بحكم ھشاشتھم الصحیة  وامتناعھم خوفا على 

  صحتھم.

لذلك نسعى من خالل المعطیات المتواضعة جدا التي جمعناھا إلى إستشراف  الواقع        

  اشیا وحجم اإلكراه الذي واجھتھ.   بدل تفسیره  تم

  

II. وتیرة حیاتیة مرھقة: ،العمل داخل المدینة      

داخل المدینة أن یتحول إلى وتیرة حیاتیة مرھقة، حیث ھذه األخیرة تؤثر  العمل  یمكن       

على صحة األشخاص  وذلك من خالل بروز األمراض المزمنة، والتي تعد جزءا من تبعات 

الضغط النفسي والتوتر و التعب، الیتعلق األمر بنوعیة العمل بقدر مایتعلق بالعمل نفسھ 

  داخل المدینة. 
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ففي حالة وظیفة راقیة، لدینا المبحوث األول في األربعنیات وھو مدیر المستخدمین في        

  شركة بحكم وظیفتھ فھو كثیر التنقل ومكلف بإنجاز كل المھام كما یقضي ساعات إضافیة بعد 

أوقات العمل، فھو تحت وطأة المجھود الشاق، كل ھذه الضغوطات تتحول إلى ضغط مزمن 

  التوتر، القلق واإلجھاد وبالتاليثر على نفسیة المبحوث الذي یصبح یعاني من من شأنھ  یؤ

یصاب بمرض، حیث صرح في المقابلة أن أصابتھ بالمرض "ارتفاع ضغط الدم فجأة"  كان 

  خالل تواجده في اجتماع عمل، 

"C'est un cumul de problème familiale, travail, la saturation, le mode 

de vie stressant غیر منظم". 

في المقابل ھناك حالة ثانیة  مختلفة عن الحالة السابقة، وھي المبحوثة ذات الخمسین        

وھي عاملة النظافة، ھذا العمل أقل تطلبا للمھارات الفكریة  لكن یقتضي جھد بدني، و 

خضوع إلى الظروف المھنیة سیئة وھذا لتعاملھا مع النفایات وكأنھ منحط  ضف  إلى ذلك ال

من ھم أعلى مرتبة كما أنھا كانت تعمل ساعات إضافیة، كان ینتھي وقت دوامھا في معظم 

األحیان على الساعة العاشرة لیال، مما سبب لھا مشاكل أسریة، حیث صرحت المبحوثة في 

المقابلة عن سبب خروجھا للعمل " عندما أصبح الزوج مقعد باإلضافة إلى تعاطیھ 

خدم، وزید الناس ما ترحمش قالوا بلي نخدم الحرام وأنا دایرا الطابلیة للمخدرات  خرجت ن

   ".psychologueعلى والدي وْصلُوني حتى ولیت نتبع 
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كل ھذه الضغوطات تجعل الشخص یعاني من القلق و التوتر من جدید فھو  وسط         

یواجھھا الناس،حیث أصبحت بیئة العمل إحدى المشكالت الصحیة التي مفضل لألمراض. إذ 

نجد األشخاص  الذین یعانون من التوتر و اإلجھاد بسبب الضغوط في بیئة العمل أكثر 

   زمنة (داء السكري، الضغط الدموي)،عرضة لألمراض الم

أیا تكن نوعیة المھنة داخل المدینة أصبح وتیرة حیاتیة مرھقة و العمل بھذا النمط        

 نوعھالمحال یكون من مسببات المرض، وبالتالي ھناك عالقة مباشرة مابین العمل بإختالف 

    حتما یؤدي إلى المرض.  و

ي عالقة مع إن وسط العمل یلزم الفرد ویرغمھ على اإلنخراط و التكیف، حیث یصبح ف       

ھذه البیئة التي تكون مشحونة بالضغوطات، و باتالي یصبح الفرد في صراع دائم مع ھذا 

  النمط من الحیاة. 

 :-شر البد منھ –الحیاة الزوجیة        

نقطة ارتكاز و دعامة رئیسیة لألسرة فھو الركیزة واألساس الذي ینھض  یعتبر الزواج        

علیھ  البناء االجتماعي  كلھ، و للبقاء على ھذه األسرة و الحفاظ على كیانھا  قویة و متماسكة  

  مشبعة  إلحتیاجات أعضائھا النفسیة  والجسمیة  و االجتماعیة . 

حة الفردیة لكل طرف، مما یساعد على التكیف اإلنسجام بین الزوجین یؤدي إلى الرا       

مع األوضاع وضغوطات الحیاة  وھذا للحفاظ على أطول مدة في العالقة الزوجیة أي 

  الكثیر من أزمات ومشاكل   یعاني اإلنسانالعادیة    الحیاة في   لكن  الحیاة.  استقرارھا مدى
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أو   سباب مشاكل مع عائلتھفتؤثر على نفسیتھ وتسبب لھ ضغوطات ومن ھذه األ شخصیة، 

و ألن القلق والتوتر أصبحا جزء ال یتجزء من قد یكون في الجانب المھني وضغوط زوجیة، 

  الحیاة  تتحول الحیاة الزوجیة  إلى شر البد منھ. 

فالمبحوث األول یرجع سبب مرضھ وارتفاع ضغطھ إلى الزوجة  كونھ یعیش في        

  Fin de journée الیوجد شيء یخلیك تحس بالسكینة" أسرة ممتدة،  حیث صرح قائال 

  ".-الزوجة مع دارنا -نلقى المشاكل

الحیاة الزوجیة التي ینبغي  أن یتحقق فیھا  الطمأنینة و اإلستقرارالنفسي، حیث یجد كل        

من الزوجین في اآلخر مبعث سرور و إرتیاح، و سند وتعاطف ودعم في مواجھة ضغوطات  

ومیة، یصبح في حالة  ھذا المبحوث الذي الیمتلك ال سند وال دعم في مواجھة ھذا الحیاة الی

ضغط " الزوجة"، وباالتالي الحیاة الزوجیة تفقد سكینتھا وإستقرارھا ومنھ شرالبد منھ، ألن 

داخل المدینة  سعي نحو الحریة ، نحو الراحة ال تتوفر في ھذه األسرة،  إذن الحیاة األسریة 

المشاكل حیث تتحول ھذه الحیاة إلى سجن إلى ضغوطات یومیة إلى حرب ال تخلو من 

 أخرى تصبح ھناك جبھة خارجیة  و جبھة داخلیة.

في الحالة الثانیة المبحوثة حیاتھا الزوجیة تعیسة ، نجد الزوج بالرغم من كونھ مریض        

مقعد  إال أنھ مدمن المخدرات ھذا من جھة، ومن جھة أخرى ابنھا  المتزوج و العاطل عن 

"  كما لھا  "trisomiqueسنة مریض  16عمل التي التنتھي مشاكلھ ، واإلبن الثاني عمره 

  بدون زواج، حیث صرحت قائلة " أن وحدي مسؤولة على ھاذ الدار، أنا نصرف  ثالث بنات
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أنا نشري أنا نخدم و كاین مدخول واحد، مشاكلي كلھا مع زوجي  كل الیوم یتھمي في شرفي 

ماتفارقین كل واحد   séparer de corpsو في عرضي یاحنا عایشین في دار وحدة یاحنا 

في شومبرة، أیضا ولدي المتزوج، مشاكلوا كبارخطرة األولى حرق إلسبانیا وحدو و خاللي 

      la marineعلیھ   بیعت وبنتو  الزاوجة بغى یحرق مع مرتو   مرتو وبنتو والخطرة

حكمومھم، یطلعلي السكر و الضغط كي كون جیبي خاوي كیفاه نقابل مشاكلو بال ما یكون 

في  sous pressionعندي دراھم، وزید تخمام تاع بناتي  لي بال زواج  وبال خدمة، عایشة 

  ". mal à l'aiseداري 

الحیاة األسریة بھذا الشكل وبھذا النوع وبھذه الوضعیة تتحول  إلى ضغوطات والتي        

ومتھور، بدورھا تنعكس على صحة المبحوثة، كون الزوج غیر مسؤول، اإلبن غیر مسؤول 

فیمایخص البنات الیوجد نجاح اجتماعي "یعتبر النجاح االجتماعي للبعض ھو الزواج 

وبالتالي ھناك فشل اجتماعي".إذن ھي في مواجھة الجبھة الخارجیة والجبھة الداخلیة  كل 

ھذه الضغوطات تؤدي  صاحبھا إلى اضطراب و القلق والتوترالمزمن، وھذا مؤشر غیر 

  لى الھالك.صحي فقد یؤدي بھا إ

فاألسرة بإعتبارھا الركیزة والحصن لمواجھة ضغوطات الحیاة الیومیة التي تعیشھا ،        

وأن الحیاة الزوجیة یفترض أن تكون مكان األمان واإلستقرارالنفسي،  وھذا الذي ال نجده 

ة،  كل لألسف في الواقع المعاش لتلك الحالتین، فقدان السكینة واألمان واإلستقرار والمساند

   ھذه المؤشرات تجعلك تواجھ جبھتین، الجبھة الخارجیة و الجبھة الداخلیة "حرب مستمرة"،
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وبالتالي البیئة األسریة التي تكون مفعمة بالضغوطات تؤدي حتما إلى تعجیل اإلصابة 

  بالمرض.

IV. : التواجد داخل الفضاءات العمومیة رھان متعب 

 ینةدلما نسكاأن  دنج ذالھ .ركبأ یارفك داجھو صبرا و  بلطیت ینةدلماإن العیش في        

   ضارتع ركثأ ینةدلما نسكاأن  كما .فیرلا نسكا نم ركثأ المزمنةض راألما مفیھ رتكث

 ضىوف نم ینةدلما بھا زتتمی لتيا ةلحیاا عیةون ببسب،  لعصبیةوا لنفسیةض اارلألم

 وءاس صىتح الو دتع ال لتيا للمشاكا ،وحسي بءعو تلسكناا في ظاظكت،و ا ءضاوضو

  .ديالقتصاأو ا الجتماعيا وىلمستا علىأو  ألخالقيا  وىلمستا على

  األزمة المروریة "روتین یومي":. 1

یعتبر النقل شریان الحیاة الیومیة في المدینة، فھو یرد على متطلبات و حاجیات األفراد        

أعمالھم التي تحقق الفائدة في تنقالتھم ورحالتھم، مما یساھم في مباشرة ھؤالء لمختلف 

الفردیة والمحلیة ، إال أنھ نتیجة لعدة عوامل أھمھا الزیادة السكانیة بسبب الھجرة المتواصلة 

و إقبال األفراد على المدینة، و توسع المدینة بإنتشار وظائفھا على مختلف أرجائھا و خلق 

وعب نسبة التنقالت، مما خدمات جدیدة، زاد معدل  الحركة الیومیة ولم تعد المدینة تست

وأھمھا المشاكل المروریة  الفردحیاة   وتؤثر بصفة كبیرة على ظھرت عدة مشاكل تعرقل

  بحیث الیقف عند  ومن ثم على صحتھ  تأثیرا بالغا في المدینة الیومیة  حیاتھ في  ؤثرالتي ت
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المبحوث األول في حد اإلزعاج بل یتعدى ذلك إلى إحداث تلف في األعصاب.  یخبرنا 

        عن معاناتھ الیومیة في حركة المرور  المقابلة 

"Le mode d'extérieure c'est l'infernal on passe plus de 3h dans la 

circulation, la pression extérieure   زید كي تروح ت ،stationné     تضارب

  ".الھماج البره، حنا شعب غیر منظم على جال بالصة ،

ھذه  النوعیة من الحیاة ھي من مسببات  التوتر والقلق الحاد الذي یصبح جزء الیتجزء        

وبالتالي یتضح  أن لكثرة الذي یؤدي بدوره إلى ظھور األمرض، من الحیاة الیومیة  و

تأثیرات سلبیة على المدینة بما فیھا الفرد على مستوى نفسیتھ الحركة و استعمال وسائل النقل 

وانتاجیتھ، وعلى طبیعة التي یعیش فیھا، فعدم التنسیق لتنظیم التنقالت و الحركات  و صحتھ

     الیومیة یخلق مشاكل تعیق الحركة ذاتھا بدال من تسھیل من عملیة الحركة.

  وسائل النقل: .2

 الباكر من أزمة تنقل في اللیل، فالحركة تقل بالمدینة في المساء مستغانمیعاني سكان        

الباكر، وذلك بعد اختفاء النقل العمومي من شوارعھا، ویصبح أمر إیجاد وسیلة  صباحوفي ال

   .للوصول إلى أطرافھا مسألة غایة في الصعوبة

فبالرغم من مستواھا المعیشي المتدني و الظروف الصعبة  بالنسبة للمبحوثة الثانیة        

  سیارة أجرة وفي بعض األحیان    أرغمتھا على إستخدام   تواجھھا في العملتعیشھا والتي 

clandestin   زوال عملھا ینتھي على العاشرة لیال حیث صرحت لنا في المقابلة على   لیال  

User
PDF Creator Trial

User
PDF Creator Trial

User
PDF Creator Trial



 الفصــل الثالث                                                             محاولة اقتراب من المیدان
 

 56 

  

تاع صباح حتى  4المشكل التي تعیشھا مع وسائل النقل " یمات (أیام) نخدم صباح من 

تاع لیل، اذا خدمت صباح  كنت  10تاع لعشیة حتى 3الوحدة تاع نھار ویمات نخدم من 

مانبعد   les taxisوفي لیمات تاع  اللیل تاني نفس شيء مكاش  taxiنشیط باش نصیب 

ني، بزاف ما نجمتش الشھریة قلیلة راحتلي قاع في یدیني ویجی   clandestinدبرت 

  طاكسیات الخبزة صعیبة و المشاكل غیر تزید".

نفسیا و  ریف الحیاة الیومیة مرھق جداھذا النمط  من التفكیر المستمرفي كیفیة تسییر مصا

جسدیا مما یسبب أرق مزمن وقلق حاد، وبالتالي العامل المادي من مسببات الضغط والتي 

  تؤثرعلى صحة اإلنسان.  بدورھا

یحتاج إلى تكالیف معیشیّة كبیرة جداً، وذلك نتیجة لتطّور  ینةالعیش في المدأصبح        

وبالرغم من وجود بعض اإلیجابیات إال أن ھناك المدن، ولما توفّره من الخدمات المختلفة، 

كما  ،العیش فیھا في ةبوعص  الذي یجدالفرد على تؤثر بدورھا ارتفاع التكالیف العامة ، التي 

   تفرض علیھ نمط معین من الحیاة.

 
  ة الخدماتیة:المصالحالعوائق داخل . 3

المواطن الجزائري ھو عدم احترام  بعضھم التي یعیشھا الیومیة كل من أبرز المشا       

البعض في األماكن العامة و العمومیة، وذلك من خالل التصرفات التي تصدر منھم عند 

  حوائجھم سواء  كانت في مصلحة البرید أو في مصلحة البلدیة أو حتى في السوق.قضاء 
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وھذا ما صرح بھ لنا المبحوث األول عن العوائق التي یواجھھا في مصلحة الخدمات " في 

  la posteھاد البالد وین تروح تدابز، تخرج ورقة من المیري تدابز، تروح تخلص في 

  ، تقعد نھار كامل باش  que ce soit avec les employés ou avec les gens تدابز، 

تقضي حاجة وحدة برك، حتى في المارشي یشوفك الغاشي تشري قاع یشرو ویزاحموك 

تقریبا نفس التصریحات من المبحوثة الثانیة " الشان في ، "les nerfsو  لقازایطلعولك 

الخدامة تاع الالمیري  وال تاع كلشي وین تروح دیر الشان یشوفوك كبیر مایقادروكش كي 

  البوست و زید الشعب تقولي قاع ماشي مربي".

یتوقع الفرد ماینتظره عند قضاء حوائجھ، یشعر بحالة من ضغط مما یجعلھ في حالة قلق 

  وتوتر " نفسیة سیئة" كأنھ في حرب، و ھذا مایؤثر على صحة اإلنسان.

 طرأتوبالتالي نجد أن  التحوالت والتغیرات االجتماعیة المستمرة والسریعة  التي        

التي فرضت والتزال مفروضة على مجتمعنا كان سببا في تغییر واخالل نمط الحیاة الیومیة 

وابط االجتماعیة وبعض العادات رعلینا إلى یومنا ھذا، وذلك من خالل تھدیم العالقات وال

یبحث دائما عن بحیث أصبح ن الفرد الحضري یتمتع بنزعة فردانیة جعل مو، والتقالید

غیر مبالي بما یحدث ألخیھ، استقاللیة في توجیھ عالقاتھ االجتماعیة، وأصبح لألسف 

الحیاتیة الحضریة  تجعل الفرد تحت تأثیر  األنماط فظھور أشكال جدیدة من سلوكات و

و اإلجھاد  التوتر والقلقنوع من خلق إلى   الضغوط الحیاتیة في المدینة  وھذا بدوره یؤدي

      النفسي
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V. إكراه المجال         

كلمة السكن مأخوذة من السكینة أي السالمة و الراحة و الطمأنینة ، كما أنھ المقر الذي        

یلجأ إلیھ اإلنسان للشعور بالراحة و اإلسترخاء وتجدید النشاط والقدرة على مواجھة أعباء 

الحیاة. فضیق السكن یكون غالبا غیر مالئم وال یتوفر على الشروط الضروریة للحیاة یؤثر 

  لى إستقرار األسرة خاصة إن كانت أسرة ممتدة كما الحال مع المبحوثان.ع

فالمبحوث األول یعیش حالة نفسیة صعبة  ویعتبر المسكن  الذي یقیم فیھ جحیم حیث        

ھادي دار شوابین  bougerضیق بناتي یرقدوا معیا مكاش وین ت  F3یقول " نعیش في 

و أوالدھم كل یوم في الدار، مكانش نھار الدار خاوتي ونسا خاوتي وخواتاتي برجالھم 

، زید راني ضیق المسكن قد ماتضیق قد مایكثرو مشاكل،  à l'aiseخوات ماتقعدش قاع 

  راني نقارع". 2013و مخلص النص من  LPPحاط ملف السكن 

ومن   cabanon في الحالة الثانیة  وھي حالة مماثلة للحالة األولى " كنت نسكن في        

بصح كاین الضیق عایشة مع والدي وعندي ولد متزوج  – Sociale -F3بعد عطاوني 

وعندو بنت وكنتي راھي حامل، لوكان نصیب ماندخلش لھادیك الدار كل یوم المشكال مع 

الكنة وكي نتقنط نرفد جالبتي نھمل وین داتني رجلي نروح وخطرات حتى نصیب روحي 

  ین، ال من برا ال من داخل".عند البحر، عیت ماصبت  علیھا و

من المفروض أن المسكن یساھم في تأمین سالمة الساكن و یحافظ على صحتھ النفسیة        

  في الواقع المعاش التزال أزمة السكن الشغل   و االجتماعیة، الكن عكس ما نجده  و الجسدیة
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العائالت الجزائریة  الشاغل والھاجس الذي یالزم مالیین الجزائریین، حیث نجد العدید من

تعیش في مسكن واحد،  وحسب ما استنبطناه من حالة المبحوثین أن  ضیق السكن یعتبر 

مصدرھاما للضغوط األسریة، و أصبح منبعا  للقلق و التوتر و شعور بفقدان األمان و 

  اإلستقرار، ھذه النوعیة من الحیاة  تؤدي حتما إلى المرض.

وما  أن التحضر السریع أفرز العدید من المشاكل في اإلسكان في النھایة یمكن القول       

و ماتفرزه من اإلزدحام وضیاع ساعات المواصالت مشكلة و تفرزه من المشاكل األسریة 

   العمل و الراحة  و غیرھا من المشاكل التي التنتھي ، و انخفاض نوعیة الحیاة في المدینة.
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VI. :خاتمة عامة  

بحكم الظروف الصعبة التي نمر بھا في الوقت الراھن، إال أننا حاولنا جاھدین إلى إتمام        

ھذا المشروع و ذلك من خالل تحلیلنا للمعطیات الجد متواضعة، حیث تھدف الدراسة إلى 

الكشف عن العوامل المسببة  لھذه األمراض المزمنة  في المجتمع الجزائري و المستغانمي 

الخصوص، وذلك من خالل تركیزنا على أھم ضغوطات الحیاة الیومیة الناتجة على وجھ 

ضغوطات لھا عن نوعیة الحیاة داخل مدینة مستغانم ، ومحاولة معرفة ما إذا كانت  ھذه 

 خالل كبیرة اجتماعیة تحوالت عرفت ئرزاالج أن بحكم و انعكاسات على صحة الفرد.

 ىحدإ ھو ییرغالت أن وبما ، ،المتسارعة تارتغیوال تراوالتط نتیجة الفارطة السنوات

  ارأم أصبح  ضغوطلل ع المجتم ادرأف ضتعر بأن القول یمكن فانھ الحیاة في ق  الثابتةئالحقا

   .منھ مفر ال

و من خالل نتائج  دراستنا المتواضعة  ثبت لنا أن ضغوطات  الحیاة الیومیة الناتجة        

 مستغانم  تقع على عاتق الفرد، و الذي أصبح جزء الیتجزء منعن نوعیة الحیاة داخل مدینة 

ألفراد ى الحالة النفسیة و صحة الجسدیة  لنعكاسات سلبیة علالحیاة الیومیة، والذي كانت لھ إ

 والتي  بدورھا ترجمت في األمراض المزمنة. 
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  المحور األول : البیانات الشخصیة 
  

  

 السن  

   الجنس  

 المھنة   

 مكان اإلقامة 

 الحــالة المدنیة   

  عدد أفراد األسرة  

  المستوى التعلیمي 

  المحور الثاني:

    نوعیة  المرض   

  مدة اإلصابة بالمرض  

  ماھو السبب اصابتك بمرض؟    

  الحیاة؟كیف كانت ردة فعلك عندما علمت أنك مرتبط بھذا المرض مدى 

  في العمل؟ األسرة، مع الجوار،كیف تعیش مرضك داخل 
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 ؟في أي مكان و متى تشعر بأنك لست بخیر؟  

  ھل تعتقد بأنك تعیش تحت الضغط ؟  

  ما السبب في ذلك في رأیك ؟ لماذا ؟ 

 ؟ماھي أنواع الضغوطات التي تواجھھا في حیاتك الیومیة    

 حیاتك الیومیة ؟ ماھو الشئ األكثر ازعاجا بالنسبة لك في 

 ماھي الحاالت التي یرتفع فیھا ضغطك ( أو مستوى السكري ) فجأة ؟ لماذا ؟  

  ھل تشعر بأن الفضاء داخل المدینة یؤثرعلیك بشكل أو بآخر ؟ 

 ؟ھل ھناك فضاءات تشعرك بالراحة عند تواجدك بھا ؟ لماذا  

  یؤثر على صحتك ھل ترى أن بقاءك أو وجودك في مستغانم أو مغادرتھا من شأنھ أن

             ؟بإتجاه أو آخر

 

User
PDF Creator Trial

User
PDF Creator Trial

User
PDF Creator Trial




