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بني  من  واحدة   )L’obésité( السمنة  تعتبر 
وتكمن  العالم،  في  انتشارا  الصحية  املشاكل  أكثر 
أمراض  مبجموعة  ارتباطها  في  األساسية  خطورتها 
السمنة  تعريف  وميكن  متنوعة.  وسرطانات  مزمنة 
أوفرط الوزن بأنها ذلك التراكم الشاذ واملفرط للدهون 
في اجلسم بشكل يزيد معه احتمال ظهور مشاكل 
صحية. وقد مت االتفاق على اعتبار مؤشر كتلة اجلسم 
)Indice de masse corporelle IMC( )و نحصل 
الطول  مربّع  على  بالكيلوغرام  الوزن  بقسمة  عليه 
باملتر)كيلوغرام/ م2(( الوسيلة األكثر موضوعية في 
املنظمة  تعرف  حيث  الوزن.  وفرط  السمنة  تصنيف 
التي  احلالة  أنّه  على  الوزن"  "فرط  للصحة  العاملية 
يبلغ فيها مؤشر كتلة اجلسم 25 أو يتجاوزه، في حني 
تعرّف "السمنة" على أنّها احلالة التي يبلغ فيها ذلك 
املؤشر 30 أو يتجاوزه. ويوضح اجلدول أسفله تصنيف 

السمنة حسب مؤشر كتلة اجلسم:

وتلعب مجموعة عوامل بيئية باألساس دورا مؤثرا 
في اإلصابة بالسمنة وفرط الوزن لعل من أهمها منط 
الفئة  التغذية،  في  املعتمد  احلمية  ونظام  العيش 
ومدى  واالقتصادية،  االجتماعية  العوامل  العمرية، 

النشاط البدني لألفراد... 

االجتماعي  الوضع  أن  الدراسات  بينت  فقد 
  ) Socio-economic status SES( واالقتصادي 
لألفراد مؤشر يحيل ضمنيا على عادات ومنط عيش 
الوزن  أو فرط  الفرد، يرتبط عكسيا وظهور السمنة 
في بعض الدول املتقدمة أو إيجابيا في بعض الدول 
واقتصاديا  دميوغرافيا  انتقاال  تعرف  التي  النامية 
والتي  املثال  إفريقيا على سبيل  كبعض دول شمال 
ملوفور  ثقافيا  رمزا  السمنة  أو  الوزن  فرط  فيها  الزال 
يتعلق  عندما  خصوصا  واجلمال  واخلصوبة  الصحة 
املؤشر  هذا  ارتباط  وشكل  مدى  أن  إال  باملرأة.  األمر 
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ذ. الغازي كرمية
طبيبة أستاذة في علم األوبئة 

مصلحة علم األوبئة
كلية الطب والصيدلة، فاس

ذ، الغازي كرمية، ذ، شكيب النجاري، ذ، محمد برحو
كلية الطب و الصيدلة بفاس

IMC التصنيفمؤشر كتلة اجلسم
نقص في الوزنأقل من 18.50

وزن طبيعي24.99 – 18.50

زيادة في الوزن29.99 – 25.00

سمنة خفيفة )من الدرجة األولى(34.99 – 30.00

سمنة متوسطة )من الدرجة الثانية(39.99 – 35.00

سمنة مفرطة )من الدرجة الثالثة(أكثر من 40.00  
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في  الوضوح  وعدم  اللبس  ببعض  مشوبا  الزال  الوزن  وفرط  بالسمنة 
مجموعة كبيرة من الدول خاصة النامية واملتخلفة منها نتيجة قلة 

الدراسات واألبحاث املهتمة بتسليط الضوء على ماهية تلك العالقة.

أما فيما يخص املغرب باعتباره من بلدان شمال افريقيا املتميز مبناخه 
املتوسطي وتعداد ساكنة يتجاوز 30 مليون نسمة، فقد عرف على امتداد 
ما يقارب اخلمسني سنة املاضية حتوال دميوغرافيا واقتصاديا مهما رافقه 
حتول واضح في منط العيش والعادات الغذائية للساكنة مما أدى الى ارتفاع 
املهتمة  الدراسات  تعددت  وقد  الوزن.  وفرط  السمنة  نسبة  في  مهم 
مستوى  على  سواء  الوزن  فرط  أو  السمنة  داء  تفشي  نسب  بتحديد 
الساكنة عموما أو بعض الفئات على وجه اخلصوص، حيث كشف املسح 
الوطني لسنة 2000 أن 39,3 % من السكان البالغني من فئة 20 سنة 
فما فوق يعانون من فرط الوزن في حني يعاني 13,2 % من نفس الفئة 
العمرية للسكان من السمنة. غير أن العالقة بني هذه النسب والوضع 

السوسيو-اقتصادي )SES( للسكان لم تكن بالوضوح املطلوب. 

العالقة املشكلة بني  الضوء على ماهية هذه  ولتسليط مزيد من 
العامل االجتماعي و االقتصادي والدميوغرافي و منط العيش من جهة 
وداء السمنة من جهة أخرى عند الساكنة املغربية، نستعرض الدراسة 
التالية التي أجريت في مايو سنة 2008 وهي دراسة مستعرضة شملت 
البالغة   املغربية  للساكنة  ممثلة  فرد   3000 زهاء  من  عينة عشوائية 
أعمارهم 18 سنة فما فوق، منتقاة حسب النظام العنقودي للعينات 
)Echantillonnage en grappe( وموزعة حسب الوسط احلضري 
أو القروي واجلنس. حيث مت جمع البيانات املراد دراستها حسب املتغيرات 
التالية : متغيرات متعلقة بالعامل الدميوغرافي )العمر، اجلنس، محل 
السوسيو  بالعامل  متعلقة  متغيرات  التعليمي(،  املستوى  السكن، 
اقتصادي) الدخل الشهري، املهنة، املستوى االجتماعي و  االقتصادي(، 
السوابق الشخصية او العائلية لإلصابة بالسمنة، استهالك الكحول 
محيط  الوزن،  الطول،  بدنية:  وقياسات  البدني،  النشاط  التدخني،  او 
اخلصر، محيط الورك. على أساس أن يتم حتديد وحتليل تلك املتغيرات في 
مجموع العينة املنتقاة ثم في كل عنقود من عناقيدها على حدة، ومن 
العوامل السوسيودميوغرافية السالفة  العالقة بني  ثم حتديد طبيعة 

الذكر والسمنة أو فرط الوزن.

فكانت نتائج اجلرد كما يلي: 

بالن�سبة للمتغريات االجتماعية و الدميوغرافية: 

 sexe بلغ مجموع املشاركني 2896 )96,5 %( مع نسبة اجلنس
 .ratio 0.98

الوسط: 58.3 % من أصل حضري و 41.7 % من أصل قروي.  
السن: 41.57 +/- 15.3 أي )ما بني 18 و 99 سنة(.  

الوضع العائلي: 23.2% من العزاب، 69,2 % من املتزوجني، 2.2 %   
من املطلقني و 5.5 %  من األرامل.

املستوى الدراسي: 43.4 % من األميني، 20.4 % التعليم األولي،   
19.8 % التعليم الثانوي، 7.6 % التعليم العالي، 8.8 % قطاع 

غير منظم أو مدارس قرآنية.

بالن�سبة للمتغريات ال�سو�سيو اقت�سادية: 
الدخل الشهري: 52.5 % أقل من 2000 درهم شهريا، 25.7 %   

بني 2000 و 4999 درهم شهريا، 5,7 % بني 5000 و 9999، 3,2 
% أكثر من 10000 درهم شهريا.

ربات   %  38.9 متقاعدين،   %  6 عمل،  لهم   %  43.6 املهنة:   
البيوت، 4.1 % الطالب، 7.4 % عاطلني عن العمل.

عدد األفراد الذين يعيشون حتت سقف واحد: 6.1 ± 3.0 أي   
.]38 – 1[

نوعية املسكن: 3.4 % فاخرة، 12.3 % شقق عصرية، 14.7   
% املدينة اجلديدة، 19.2 % املدينة العريقة، 9 % بسيطة أو مدن 

صفيح، 41.5 % مساكن قروية.

اأما فيما يخ�س ن�سب تف�سي ال�سمنة او فرط الوزن يف ال�ساكنة املغربية:

 IMC ≤25( فقد كشفت الدراسة أن 29.9 %  يعانون من فرط الوزن
30 >( حيث نسبة %27,3 منهم متمركزون بالوسط القروي في حني  
31.7 % في الوسط احلضري، أما توزيعها حسب اجلنس فقد تبني أن 
32.9 % من املصابني بفرط الوزن ُهم من اإلناث بينما شكلت نسبة 

الذكور منهم 26.8 % فقط.

في حني أن نسبة املغاربة ) 18 سنة فما فوق( املصابني بالسمنة أي 
)IMC ≤ 30 ( ناهزت 13.5 %، تتمركز 11.7 % منهم باجملال القروي 
مقابل 14.9 %بالوسط احلضري. أما التوزيع حسب اجلنس فقد شكل 

اإلناث 20.9 % من املصابني بالسمنة مقابل 6 % فقط من الذكور. 

وأما عن ارتباط السمنة بكل متغير على حدة فندرج فيما يلي بعض 
الرسوم البيانية التي تلخص نسب توزيع السمنة حسب هذه املتغيرات 

االجتماعية و  الدميوغرافية و االقتصادية.

وانطالقا من حتليل املعطيات املبينة في الرسوم البيانية السابقة 
واملمثلة لنسب السمنة حسب املتغيرات االجتماعية و الدميوغرافية 
واالقتصادية للساكنة املغربية يتبني بشكل جلي االختالف في نسبة 
اإلصابة بداء السمنة حسب اختالف تلك املتغيرات مما يتيح إقرار ارتباط  

معبر إحصائيا بني داء السمنة والعوامل السالفة الذكر :
  اجلنس: بحيث ترتفع نسبة اإلصابة بالسمنة عند اإلناث مقارنة 

بالذكور عموما،
الوضع العائلي: حيث ترتفع عند املتزوجني مقارنة بغير املتزوجني،  
املستوى التعليمي املتدني: حيث تقل هذه النسبة مع ارتفاع   

املستوى الدراسي لألفراد.
املهنة: حيث ترتفع النسبة عند األفراد النشيطني )املشتغلني(   

واملتقاعدين.
السمنة  أن  تبني  حيث  السكن:  وطبيعة  الشهري  الدخل   
مرتبطة  بارتفاع الدخل الشهري ورفاهية املسكن ووسط العيش.

السمنة  بني  االرتباط  طبيعة  في  املغربي  النموذج  بذلك  ليتوافق 
الدول  و اإلقتصادية بنظيره في  الدميوغرافية  و  العوامل االجتماعية  و 
النامية التي تعرف انتقاال دميوغرافيا واقتصاديا ويختلف عن النموذج في 
 Robert الدول الصناعية املتقدمة. ليصدق الدكتور روبرت بيغلهول
أوكالند  جامعة  في  العامة  والصحة  التغذية  خبير   Beaglehole
األمريكية في القول املأثور عنه:  " إن السمنة في البالد الفقيرة مشكلة 

األغنياء، في حني هي في البالد الغنية مشكلة الفقراء".
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