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  األوىلاألوىلاحملاضرة احملاضرة 

  علم االجتماع الطبيعلم االجتماع الطبي
 

  : مقدمة
 قضايا من يدرسه وما موضوعاته ألمهية نظراً االجتماع علم ىف الفرعية االختصاصات أهم من الطيب االجتماع علم يعد  • 

  االنسان فيها يعيش الىت بالبيئة وعالقتهما واملرض الصحة
 عوامل اىل يرجعان واملرض الصحة إن طاملا واحلضارية االجتماعية العواملو البيولوجية العوامل بني وثيقة صلة هناك إن  • 

  . االخرين مع االجتماعى والصراع اليها ينتمى الىت والطبقة االنسان فيها يعيش الىت االجتماعية البيئة ىف تتجسد اجتماعية
  : الطىب االجتماع علم مفهوم

  ....) - احلضرى الصناعى – االقتصادى(  االخرى جتماعاال علم فروع عن الطىب االجتماع علم الخيتلف   • 
    االجتماعى البناء ىف واثرمها واملرض للصحة  االجتماعية اجلذور يدرس الذى العلم هو الطىب االجتماع علم كينث يعرف   • 
 واجلهل الفرد له يتعرض الذى اليومى االجهاد امهها لعل والصحة للمرض اجتماعية جذوراً هناك إن سبق مما يتضح   • 

   تفاديه وكيفية املرض باسباب
  :  واتمع االجتماعي البناء على واملرض للصحة واحلضارية االجتماعية األثار   • 

  اتمع على بالنفع يعود العمل وهذا والفاعلية العمل على الفرد تساعد الصحة .١
   اتمع متاسك على يساعد مما يةاالجياب العالقات وتكوين اآلخرين مع التفاعل على الفرد تشجع الصحة .٢
   الطبية واالجهزة االدوية شراء يف نفقاا تقليص من الدولة متكن الصحة .٣
    اليها يصبو الىت االهداف وحتقيق امكاناته تطوير ىف االنسان تساعد الصحة .٤
 اتمع تنمية ىف اجياىب اثر التكاثر وهلذا  السكاىن بالتكاثر افراده زيادة من اتمع متكن والفاعلية واحليوية الصحة .٥

   الرفاهية وحتقيق
  ومقدساته وسكانه ارضه عن الدفاع على اتمع قدرة تعىن الصحة .٦

  : املرض سلبيات
   املادية أوضاعه على سلبا يؤثر مما النشاط وفقدان العمل عن االنسان توقف اىل يؤدى املرض .١
   والتنمية للبناء الالزمة  العاملة قوةال وفقدان السكان تناقص تسبب املرض عن النامجة الوفاة .٢
   له والتصدى املرض ملعاجلة الدولة ختصصها اليت النفقات زيادة يسببان والوفاة املرض .٣
     وتطويره اتمع تنمية على يؤثر مما اتمع ىف التقليدية واجلماعات االسرة تفكك يسببان والوفاة املرض .٤
  اهدافه حتقيق عن اتمع يعوق اتالوفي وزيادة اتمع ىف االمراض شيوع .٥



  ٢ .. إعداد هتان                                                                                                                                         حسن أبو زيد -د/  علم االجتماع الطيب 

  مقدساته ومحاية وسكانه ارضه عن الدفاع على اتمع قدرة يعوقان والوفاة املرض .٦
  : الطبي االجتماع علم طبيعة
    الطبيعية والعلوم االنسانية للعلوم بالنسبة العلمية مرتلته : الطبي االجتماع علم بطبيعة املقصود

   العشرين القرن من والثالثينات العشرينات يف الطيب االجتماع علم ظهر -
   واالنسانية العلمية بني جيمع علم أنه بل ، أدبا وليس علما ليس الطيب االجتماع علم -

  : ومنها الصرف العلمي املوضوع مع السمات ببعض الطيب االجتماع علم يشترك
 طبيعة ونظريات واملرض االجتماعية بقةالط كنظريات ؛ والنظريات الفرضيات من منظومة من يتكون نظري علم انه .١

  . االجتماعية اخلصائص ونظرية االجتماعية البيئة
   العصور مر على ثابتة وليست نسبية نظرياته تعد ولذا ، آخر اىل طور من والتحول للزيادة قابل ؛ تراكمي  انه .٢
  صحتها من للتأكد ميدانية دراسات موضوعاته على جترى أنه مبعىن ؛ جترييب موضوع انه .٣
   كائن هو مبا يهتم بل ، القيمية واالحكام بالتقييم يهتم ال علم انه .٤

   حقائقه منه ويشتق) حبث كوحدة( االنسان يدرس انه الطيب االجتماع علم ا يتسم اليت السمات ومن -
  : مها لسببني والفيزياء بالرياضيات شبيها صرفا علما الطيب االجتماع علم اعتبار ميكن ال هكذا  •

   الطبية االجتماعية الظاهرة يف تدخل أن ميكن اليت واملعلومات احلقائق ثرةك .١
 يكشف وال السفلى األنا منطقة يف املوجودة احلقائق من الكثري الطيب االجتماع علم يدرسه الذي االنسان اخفاء .٢

  .  الباطن العقل يف املوجود
  األدب به يتميز ما وبني خواص من العلم به يتميز ما معجت بطبيعة يتسم الطيب االجتماع علم بأن القول ميكن وهكذا -
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  الثانيةالثانية  احملاضرةاحملاضرة
  وأهدافهوأهدافه  الطبيالطبي  االجتماعاالجتماع  علمعلم  جماالتجماالت

  
  : الطىب االجتماع علم جمال

 املنهجية واملؤلفات بالكتب وتوجد ، ا ويتخصص العلم يدرسها اليت املوضوعات الطيب االجتماع علم أبعاد أو مبجال نعين  •
   الطيب االجتماع لعلم

  :  اآلتية والعلمية الدراسية املواد من الطيب االجتماع علم مناهج وتتكون -
   ومناهجه وأبعاده ومشكالته وأهدافه الطيب االجتماع علم مفاهيم .١
 كعلم االجتماع لعلم التخصصية الفروع وعن والطب االجتماع علم عن مستقل كعلم الطيب االجتماع علم ظهور .٢

 علم عن الطيب االجتماع علم استقاللية اىل أدت اليت العوامل دراسة مع اخل....... والريفي والسياسي املعرفة اجتماع
  والطب العام االجتماع

   كامي دور وأميل رشد كإبن ؛ رواده وأشهر الطيب االجتماع علم تاريخ .٣
  الطب وبعلم االجتماع بعلم الطيب االجتماع علم عالقة .٤
  مثال كاملستشفى الطبية للمؤسسة بنيويال الوظيفي التحليل .٥
  ومشكالا وأهدافها ووظائفها طبيعتها:  االجتماعية العيادة .٦
   واملريض املمرضة بني االنسانية العالقة .٧
   واملريض الطبيب بني االنسانية العالقة .٨
  العمر وطول الصحة يف املؤثرة االجتماعية العوامل .٩

  وفاةوال املرض يف املؤثرة االجتماعية العوامل .١٠
   ونتائجها أسباا:  الشائعة االجتماعية األمراض .١١
   والعصبية والعقلية النفسية األمراض .١٢
  معاجلتها وكيفية واألسرة اتمع أمراض اىل إشارة مع األسرة وطب اتمع طب .١٣
  : الطبي االجتماع علم أهداف

  واملنهجية العلمية واألهداف ، اتيةوالربامج العملية األهداف:  مها األهداف من نوعني الطيب االجتماع لعلم  -
  : اآلتية النقاط  يف والربامجاتية العملية األهداف وتتجسد -

   والتشخيص كالفحص الطيب للنشاط واالنسانية االجتماعية األسس وفحص دراسة )١
  والعصبية النفسية واألمراض اجلسمية األمراض عن ومتييزها االجتماعية األمراض حتديد )٢
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   والنفسية االجتماعية األمراض ظهور يف ودورها الجتماعيةا البيئة دراسة )٣
 يف وأثراالخري ، النفسي املرض يف االجتماعية واحلياة اتمع وأثر ، والطبيعية االجتماعية االيكولوجيا أثر على التعرف )٤

  اجلسمية األمراض
  االجتماعية األمراض االجتماعي االخصائي فيها يعاجل اليت االجتماعية العيادة فكرة إنشاء )٥
   وآثارها وأسباا الصحية املؤسسات يف مكاا تأخذ اليت االجتماعية العالقات طبيعة فهم )٦
  وعالقاا ووظائفها بنائها دراسة خالل من الصحية املؤسسات تفعيل كيفية على التعرف )٧

  : اآلتية النقاط فتتجسد الطبي االجتماع لعلم واملنهجية العلمية األهداف أما - 
   االختصاص حبوث تطوير يستطيعوا لكي واساتذته باحثيه عدد زيادة )١
   الطيب االجتماع حبقل اخلاصة العلمية األحباث تراكم )٢
  واالنسان اتمع تواجه اليت والطبية االجتماعية املشكالت على الطيب االجتماع علم حقل يف العلمية األحباث تطبيق )٣
  الطىب االجتماع علم أهداف )٤
 الطيب االجتماع علم استقاللية اىل يقود مما والطب االجتماع وعلم الطيب االجتماع علم بني ةالعلمي احلدود تثبيت )٥

  ونضوجه
   الدراسية ومناهجه الطيب االجتماع علم نظريات تنمية )٦
 االجتماع علم  وأقسام االجتماعي الطب بأقسام ملحقة تكون اتمع وطب الطيب االجتماع علم يف علمية أقسام فتح )٧

   اتمع وطب الطيب االجتماع علم ىف املتخصصني لتنمية فسالن وعلم
  : الطىب االجتماع علم مشكالت

  :  أمهها لعل ودراسية ومنهجية علمية مشكالت عدة من الطيب االجتماع علم يعاين -
 جتماعاال وعلم االجتماع علم وبني ، جهة من الطيب االجتماع وعلم الطب اختصاص بني الفاصلة احلدود وجود عدم -١

   أخرى جهة من الطيب
 األمراض من والعالج الوقاية يف االجتماعية القيم دور كموضوع الطيب االجتماع علم يدرسها اليت املوضوعات حساسية -٢

  املزمنة
   ألساتذته املادي العائد وقلة وصعوبته العلم حداثة بسبب الطيب االجتماع علم ميدان يف املتخصصني عدد قلة -٣
 تفسري على قادر غري العلم جيعل مما األسرة وطب اتمع وطب الطيب االجتماع علم ميدان يف املنشورة العلمية حباثاأل قلة -٤

  اجلسمية الطبية املظاهر
   والطبية االجتماعية ظواهره وحتليل تفسري على قادر غري جتعله الطيب االجتماع علم ميدان يف العلمية واألحباث املصادر قلة -٥
 علميا ربطا  بينهما والربط والطب االجتماع علم ماديت يف متمرسا الطيب االجتماع علم يف املتخصص يكون أن يينبغ -٦

 االجتماع يف املتخصصني قلة يفسر وهذا ، مبفرده الطب أو مبفرده االجتماع دراسة من بكثري أصعب الدراسة وهذه ، جدليا
   الطيب
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  الثالثةالثالثة  احملاضرةاحملاضرة
  الستقاللهالستقالله  املؤديةاملؤدية  والعواملوالعوامل  ىبىبالطالط  االجتماعاالجتماع  علمعلم  ظهورظهور

  : مقدمة
 بني موزعة العلمية موضوعاته وكانت ومشتتاً متناثراً الطيب االجتماع علم كان العشرين القرن من اخلمسينيات بداية ىف  •

  واالجتماع الطب علمي
   الطيب االجتماع لعلم لقيام دفع واملرض الصحة لدراسة العام االجتماع علم وإمهال للمرض االجتماعية للخلفية الطب إمهال إن  •

  : مستقل كعلم الطىب االجتماع علم ظهور
   اتمع ىف واملرضية الصحية الظواهر بدراسة االجتماع علم  اهتمام لعدم ونظراً -
   واملرض للصحة االجتماعية للخلفية الطب علم إلمهال ونظراً  -
   يةاجتماع عوامل إىل ترجع اليت اإلمراض النتشار ونظراً  -
  الطيب االجتماع علم وهو الطب ىف اتمع ويدرس اتمع ىف الطب يدرس جديد علم ظهور لزاماً كان فقد  -
  : التالية الوظائف ليؤدى الطيب االجتماع علم ظهر وقد  -

  واملرض للصحة االجتماعي األساس تفسري .١
   اتمع على واملرض الصحة اثار حتليل .٢
   السائدة واإلمراض ناتهومكو الواقع بني العالقة دراسة .٣
  اجلسدية األمراض  على النفسية األمراض وأثر النفسية باإلمراض االجتماعي الواقع معطيات ربط .٤
   الطبية املؤسسات ىف االجتماعية العالقات دراسة .٥
  الطيب االجتماع علم بدراستها يتخصص اليت االجتماعية اإلمراض ماهية حتديد .٦
  االجتماعية اإلمراض أسباب تشخيص .٧

  : الطبي االجتماع علم استقالل عوامل  
  : الطيب االجتماع علم استقاللية عن املسئولة العوامل أهم

  . والعالجية،  والوقائية،  واملرضية،  الطبية الظواهر من كل دراسة ىف الطب وعلم االجتماع علم من كل فشل .١
   الطب أومن االجتماع علم صختص من ينحدرون الذين  الطىب االجتماع علماء من به البأس عدد ظهور .٢

  : أعماهلم واهم الطبي االجتماع علم رواد 
  )  ١٩٧٩- ١٩٠٢( بارسونز تالكوت - ١
  . الوظيفية النظرية رواد ومن االجتماع علماء أشهر من -
 بدراسة واهتم واملرض الصحة ىف األسرة ودور اتمع ىف املريض دور فيه ويدرس االجتماعي النظام كتاب مؤلفاته أهم ومن -

  .  والوفيات الطبقة بني العالقة
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 فدور،  وواجباته حبقوقه املريض التزام على قائم دور وهو،  واتمع األسرة ىف املريض دور تناول املريض دور كتابه وىف -
   مؤقتة ملدة والتزاماته واجباته من اإلعفاء ىف احلق مينحه  املريض

  ) ٢٠٠١- ١٩١٥(  ميكانيك ديفيد - ٢
   مؤلفاته أهم من و الطيب االجتماع وعلم اتمع طب ىف كتب ثالثة ونشر الطيب االجتماع علم ىف بعدها وختصص بالط درس
   :فيه  وتناول الطيب االجتماع علم -ج       األسرة طب -ب       اتمع طب - أ  

    املنحرف والسلوك واملرض الصحة   -     
   واملرض للصحة العامة الرؤية   -     

   واملرض الوفاة ىف املؤثرة والعوامل واملرض العدوى  -     
   واملريض الطبيب بني التفاعل  -     
  املرض عمليات دراسة ىف املنهجية الروئ  -     
  باملرض وعالقته االجتماعي واإلعياء اإلجهاد  -     

  ) ١٩٩٣- ١٩١٧(  ليمرت ادوين - ٣
 كتب وألف،  املزمنة واألمراض االجتماعي املرض كتاب وألف،  الوظيفي االجتاه عن ختليه بعد الوصم بنظرية يعرف ما تبىن 

   املرض ىف واحلضارية االجتماعية العوامل ودور، املزمنة واألمراض اإلجهاد ىف أخرى
  :  ليمرت تناول االجتماعي املرض كتابه وىف

   وأثارمها والثانوي األوىل االجتماعي املرض مفهوم   - 
  ) التعاطي(   األولية االجتماعية األمراض   - 
  االجتماعية األمراض أسباب   - 
    والعضوي االجتماعي املرض بني العالقة   - 
  )  ١٩٢٧- ١٨٥٨( دوركايم إميل - ٤

 واألسس، والوفاة واملرض،  السكاين والتكاثر،  االنتحار أمهها الطيب االجتماع علم ىف الكتب من العديد دوركامي ونشر
   العمل وتقسيم السكاين تكاثرلل االجتماعية

   والنفسية االجتماعية والعوامل االنتحار بني الربط وحاول اجتماعية كظاهرة االنتحار تناول االنتحار كتابه وىف  -
   اجتماعية عوامل إيل يرجع منطه كان مهما االنتحار أن إيل ويذهب  -
   النفسي للمرض الفرد تعرض السيئة االجتماعية احلوادث إن  -
    جسمي - نفسي مرض إىل النفسي املرض يتحول  -

  )       - ١٩٢٨(  اليزىل رجيارد - ٥
 وأسباب الطب ىف اتمع كتاب مؤلفاته أهم ومن واألسرة اتمع طب ختصص ىف الربيطانيني الطيب االجتماع علماء أهم من

   واملرض والصحة االجتماعية والطبقة األطفال فياتو ىف الطبقية الفوارق ومنها األحباث من العديد نشره إىل إضافة واملرض الصحة
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  الرابعةالرابعة  احملاضرةاحملاضرة
  واملرضواملرض  بالصحةبالصحة  املرتبطةاملرتبطة  االجتماعيةاالجتماعية  العواملالعوامل

  
  : مقدمة

 واملرض الصحة قضايا مع التعامل كيفية حتدد حيث ؛ جمتمع بأي احلياة منط حتدد اليت العوامل من االجتماعية العوامل تعترب
 عن انتشارها يف أو ا اإلصابة أوىف،  منها احلد أو األمراض من الوقاية ىف كبريا دوراً تلعب وهى،  باتمع الصحية والثقافة
   العدوي طريق
  : واملرض الصحة قضيتي يف ودورها األسرة - أوال 

 باملرض صابةاإل أو السلبية والصحة ، األسرة هي األساسية مسبباا أحد اإلجيابية فالصحة واملرض الصحة يف إجيايب دور لألسرة
  . األسرة مسبباا أحد

 الوبائية وخاصة باألمراض اإلصابة أو السليمة الصحة وجود الحقا يتحدد وبالتايل،  أفرادها ثقافة منط حتدد اليت هي فاألسرة -
  . منها

   الشعيب أو الرمسي للطب الصحية املراجعات منط األسرة حتدد -
   وخطورا ا اإلصابة دىوم األمراض أنواع تتحدد أيضا وباألسرة -
 عن ما نوعا املختلفة وعاداا تقاليدها املختلفة البيئات يف)  حضرية أم بدوية أم ريفية كانت سواء( األسر من أسرة ولكل  -

 مث ومن ، ا اخلاصة الصحية وعاداا لباسها حىت ومهنها االجتماعية وطبقاا،  املختلفة اتمعية ثقافتها وهلا،  البعض بعضها
  ا تصاب اليت األمراض وكمية نوعية يف ختتلف

  : األسرة يف الفرد على املرض تأثري -
  استثنائية  جديدة أعباء تواجد مع حيام انتظام وعدم)  حوله أومن املصاب سواء(األسرة يف الفردي السلوك اضطراب -١

  . للمريض اخلاصة الرعاية كتوفري
  ).والفيزيائية النفسية املريض حلالة نظرا(         الدراسية الناحية نم األفراد على املرض تأثري -٢
  .    احمللي اتمع وبني مريض أسرته يف الذي الفرد بني ما االجتماعية والعالقات الوقت انتظام عدم -٣

  : األسرة على املرض تأثري
 اقتصادية أزمة لديها خيلق مما حتملها على األسرة قدرة وقتف ما أحيانا اليت العالج لتكاليف نظرا االقتصادية األعباء زيادة -١

  . خانقة
 وجود من األقارب وخوف ، املريض لعالج للتفرغ( واملعارف واألقارب األسرة بني االجتماعية العالقات يف اضطراب -٢

  )معدي مرض
  . هلم النفسية احلالة لسوء البعض بعضهم مع األسرة أفراد بني عالقة وأزمة اضطراب -٣
   وأهدافها وأعماهلا مشاريعها بعض عن التنازل إىل األسرة اضطرار -٤
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  :الصحية واخلدمة واملرض الصحة يف األسرة تأثري -
 برامج ويعوق باألمراض اإلصابة احتمالية من يزيد  ذلك فإن صحيا مثقفة غري األسرة كانت إذا:  الصحية األسرة ثقافة -١

  .األمراض نم الوقاية يف وخاصة العامة الصحة
 لعالج املادية بالتكاليف يتعلق فيما مثال ؛ األسرة أفراد وعدد نووية أو ممتدة األسرة نوع واملرض الصحة قضية يف يؤثر -٢

 مميزات من ولكن ، أكرب اإلصابة معدالت احتماالت وتكون، العالج على لإلنفاق ماديأ عائقاً يعد األفراد فكثرة ، املرضى
  . األسرة يف املريض لرعاية املبذول واجلهد العمل توزيع الكبري العدد

  إليها تنتمي اليت البيئة حسب واملرض الصحة قضايا على تأثريها يف األسر ختتلف:  لألسرة االجتماعية البيئة -٣
 ممتاز وغذائي بيئي وضع تأمني عن فضال ، للمريض كاف عالج تأمني يف اإلنفاق على والقدرة االقتصادية النواحي تؤثر -٤

   األمراض من للوقاية
 وحيملها واالجتماعية الصحية اخلدمة يعوق مما،  االجتماعية واألمراض السوء ورفاق،  الوراثية واألمراض األقارب زواج -٥

   ومهنية  مادية أعباء
  : الصحية واخلدمة االجتماعية الطبقة  - ثانيا  

 املعنوية العوامل أو املادية النواحي على مبين م خاصاً كياناً لونميث اتمع أفراد من جمموعة هي..  االجتماعية الطبقة
 ومسات نفسية وختتلف ، وظيفية أو مهنية عالقات تربطهم وقد ، واحدة وطموحات وأهداف وقيم وعادات صفات تربطهم

  . الصحية ثقافتها يف حىت حياا أسلوب يف األخرى عن طبقة كل
  : واملرض الصحة قضيتي على يةاالجتماع الطبقة ثقافة تأثري - ١

 لربامج خنطط جيعلنا)  الصحية الثقافة ضمنها من اليت( اتمع أفراد لكل االجتماعية الطبقة وثقافة واجتاهات بأسلوب املعرفة
 على عادل بشكل – الصحية والعادات واإلنشائية والعالجية الوقائية- الصحية اخلدمات توزيع يتم حبيث ناجحة عامة صحة

  . والوقت واملال اجلهد توفري مع التكاليف بأقل وتوصيلها تحقيهامس
 بينما واجتاهاا عاداا يف مشتركة) اتمع طبقات معظم حتتها تندرج واليت( والبادية الريف ىف االجتماعية البيئة أن ويالحظ

 العامة الصحة أهداف حتقيق ومدى حتتاجها اليت الصحية واخلدمات وتقاليدها ثقافتها يف  ما نوعا خمتلفة احلضرية الثالثة البيئة
  : يلي فيما يتضح ما وهو

 وخاصة العامة الثقافة من أكثر الصحية وخاصة العامة الثقافة من كبري وخمزون كبري رصيد احلضرية البيئة أو الطبقة متتلك -١
  . والبادية الريف من أكثر الصحية

 االقتصادية األزمات مع التعامل على القدرة حيث من ؛ والبادية الريف من فضلأ احلضر ىف واإلنفاق االقتصادي الوضع إن -٢
   األمراض عن النامجة

   الريف من أكثر احلضر ىف الطبية واألجهزة الصحية املنشآت توافر -٣
   والبادية الريف من أكثر احلضر ىف والتخصصية  البشرية الكوادر توافر -٤
  الشعيب للطب مراجعتهم من أكثر الرمسي للطب  احلضريني مراجعة -٥
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  الريف من أكثر احلضر ىف متطورة الطبية والتكنولوجيا التقنيات -٦
  والبادية الريف يف عنه احلضر يف أكثر يكون األمراض من الوقاية على التأكيد -٧
 يف عنه احلضر يف عالية فاءةبك يتم املريض أدوات استخدام وعدم والعزل احلجز عمليات فإن اتمعية الثقافية لالعتبارات -٨

  والبادية الريف
  :  واملرض الصحة يف االجتماعية الطبقة دور - ٢

  طبقة كل تصيب اليت األمراض ونوعية واملرض الصحة قضايا على تأثرياً الطبقية اجلوانب وأكثر أهم من االقتصادي اجلانب يعد
  . مجيعها الطبقات بني مشتركة أمراض وجود مع معينة طبقة يف حمصورة تكون اليت أو

  : التالية النقاط من الصحية والرعاية واملرض الصحة ىف االجتماعية الطبقة دور ويتضح
  املتسارعه احلديثة احلياة نتاج من تعد اليت األغذية من معينة أنواع لتناوهلم احلضري اتمع أفراد بني األمراض بعض انتشار  - أ
)fast  foods (  

   األمراض تفاقم قبل مباشرة للطبيب ومراجعتهم املصابني عزل على احلرص بسبب  احلضرية الطبقة يف لأق الوفيات معدل -ب
 بالريف والتقاليد بالعادات القوي لاللتزام والبادية الريف يف منه احلضر يف أكثر االجتماعية باألمراض اإلصابة معدل -ج

  . والبادية
   احلضر من أكثر والبادية الريف يف الطبيعية البيئة صدرهام اليت الوبائية باألمراض اإلصابة معدل - د

 والثقافة األسرة أفراد عدد وزيادة،  السكن لظروف نظرا والبادية الريف يف أكثر بالعدوى األمراض وانتقال الوبائية نسبة -هـ
  . والصحية اتمعية

  ؛ العالج  وفترة كمية على سلباً يؤثر الطيب النسق بوصايا الريف يف الطبقة إلتزام عدم -و
  ااين العالج على يكون الريف ىف غالباً االعتماد و االقتصادي للوضع نظراً
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  اخلامسةاخلامسة  احملاضرةاحملاضرة
  واملرضواملرض  بالصحةبالصحة  املرتبطةاملرتبطة  االجتماعيةاالجتماعية  العواملالعوامل

  
  : مقدمة 

 بيئة يف فوجودهم ؛ واحدة مهنة ميتهنون الذين الواحد اتمع أفراد من بعضاً تصيب اليت األمراض أا  املهنية باألمراض ويقصد
  .اخلاصة األمراض لبعض  عرضة جيعلهم ميتهنوها اليت املهنة عن الناجتة املهنية أو الطبيعية باملسببات وتأثرهم واحدة طبيعية

  : املهنية باألمراض اإلصابة أسباب
  : اآليت يف املهنية باألمراض اإلصابة أسباب حصر ميكن

  ..... والرطوبة احلرارة مثل الطبيعة العوامل  من لكثري املباشر كالتعرض الطبيعية البيئة وتأثريات عوامل -
   اجللد على تؤثر  اليت أو،   السامة والغازات األخبرة من اإلنتاج؛ وعمليات الصناعة خملفات -
   التصنيع عن النامجة والبكترييا والطفيليات للمواد التحلل كعمليات ؛ البيولوجية احليوية العوامل -
   والتنفس الرئة بأمراض العاملني تصيب واليت الصخور تعدين عن الناجتة األتربة مع والتعامل التعدينية الصناعات -
  الرئة وأمراض  العيون بأمراض العاملني تصيب اليت وخملفاا العضوية الصناعات -
   عصبية أو نفسية بأمراض يبهيص مما ؛ العامل على وظيفية  ضغوط كوجود السيكولوجية العوامل -
 أو فسيولوجية بأمراض يصيب مما..  طويلة لساعات  الدائم اجللوس أو الدائم بالوقوف العامل كالتزام الفيزيائية العوامل -

   العظام آالم مثل فيزيائية
o املهنية لألمراض األسباب أهم للعاملني الصحية الثقافة وتعترب  :  

 باألمراض اإلصابة ملنع الوقائية االحتياطات وجود وعدم العاملني لدى الصحي الوعي نقص أن حيث   
 ختصصه جمال يف كل العمال لتوعية الصحية الدورات وجود عدم جانب إىل.  

  : املهنية الصحة 
  :   املهنية الصحة مفهوم 

 ملراعاة املهنية األمراض من ملختلفةا املهن يف العاملني لوقاية الصحية املؤسسة تقدمها اليت الصحية اخلدمات أو اإلجراءات وتعين
  . للعمال الدورية للفحوصات برامج كوضع ؛ والنفسية البدنية العامل صحة

  : املهني والتأهيل املهنية الصحة برامج إجراءات - 
 صحيةال اخلدمات من تعترب وهى ، املهنية باألمراض اإلصابة جتنب على العاملني مساعدة تستهدف مهنية صحية برامج هناك -

   : وتشمل العامة الصحة لربامج
  . باألمراض إصابتهم من للوقاية للعاملني صحي تثقيف برنامج وضع -١
  . املهنية األمراض من لوقايتهم للعمال الدورية التطعيم محالت -٢
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  . عالجها لسرعة لألمراض املبكر لالكتشاف للعمال املنتظم الدوري الفحص-٣
  ) معينة مهنة ملمارسة صحيا الئق أي(  معينة مهنة ملمارسة العامل وأهلية سالمة انلبي العمل قبل العمال فحص -٤
  . أولية وإسعافات طوارئ خدمات تقدمي -٥
  . بعجز املصابني للعمال املهين التأهيل -٦
   باألمراض اإلصابة من أنفسهم محاية على قادرين ليكونوا للعمال الصحية الثقافة يف دورات عمل -٧
   األمراض من للوقاية العمل ملكان الطبيعية البيئة يئة -٨
   األمراض من للوقاية للعمال السليمة الصحية التغذية تأمني -٩

  : وتشمل األمراض من الوقاية إجراءات
 وتصريف،  للشرب الصاحل املاء وتوفري،  مالئمتها مدى لبيان الصناعية واملواقع واملعامل املصانع على الدوري الكشف -١
  . السليمة والتغذية،  الصناعية فضالتال
  . الصحية التهوية مثل فيزيائية نواحي من مالئمتها لبيان املصانع على الدوري الكشف -٢
  . التصنيع عمليات عن النامجة واألتربة والغازات األخبرة من العمال وقاية على الدائم احلرص -٣
  . ا املصانع أصحاب التزام و معينة لشروط قاوف الصناعية املهنية املنشأة أو للمصنع الترخيص -٤
  . التصنيع عمليات عن النامجة املخاطر درء -٥
      . الطبيعية البيئة جمال يف طارئ أي ملعرفة املصانع على الدوري الكشف -٦

  : واملرض الصحة على املهن حتدثها التي التأثريات
  : واملرض املهنة – أ

   التالية بالنقاط العامل على املهنة تأثري حصر وميكن -
 الفيزيائية واألمراض ، احلشرية املبيدات رش يف بالعاملني تلتصق الوبائية فاألمراض معينة مبهنة األمراض بعض ارتباط -١

  . ميكانيكي مهين طابع ذات مهن يف حمصورة
   حيوية بأمراض لإلصابة عرضة الزراعة جمال يف العاملني -٢
  . تنفسية صدرية بأمراض لإلصابة عرضة للغبار املثرية واملهن والدقيق بةاألتر جمال يف العاملني -٣
  املتسارعة احلياة لنمط والعصبية النفسية باألمراض باحلضر املصانع يف العاملني يصاب -٤
  : الصحية واخلدمة املهنة - ب
 يف املهنية الصحة وحدة إلنشاء احلاجة أوجدت اليت هى املهنية األمراض ألن الصحية واخلدمة املهنة بني وثيق ارتباط هناك  -

   الصحية املؤسسة
 الوقاية وكيفية املهنية لألمراض جيد برنامج وظهور العامة الصحة وبرامج خطة على أثر حمددة مبهن األمراض بعض وارتباط  -

   : إىل ذلك ويرجع عليها والقضاء منها
  لألمراض الفيزيائية أو جيةالبيولو أو منها الطبية سواء املسببات على القضاء عدم -١
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 يكون املرض تفاقم فإن وبالتايل املهنية األمراض يف الكافية اخلربة لديهم ليس فيها والعاملني الصحية املنشآت أصحاب -٢
  . عليه القضاء ويصعب سريعاً

   عليها السيطرة الصعب من جيعل املهنية األمراض لكل والعالجات اخلدمات توفر عدم -٣
   الصحية احلالة تدهور من يزيد مما ذلك من حتد العمل ظروف ولكن العالج من جزء الفراش التزامو الراحة -٤
 بأمراض العاملني إلصابة رئيسي جزء املهنية الصحة بقواعد العاملني التزام وعدم املهنية الصحة يف الصحية قصورالثقافة -٥

  . خطرية مهنية
  :    الصحية اخلدمة على اإلجيابي وأثره املريض سلوك -ج
 تفكريه وكيفية باملرض اإلصابة بعد تصرفاته وأيضا ، مبرض سيصاب أنه الفرد ا يكتشف اليت الطريقة املريض سلوك ويعين  -
  ) .الشعيب الطب أم الرمسي الطب أهي( الصحية املراجعة ومكان املرض عالج يف
  : املريض سلوك حول التالية املالحظات رصد ومت -
  .عضوي مبرض اإلصابة عن ناجتة والعصبية والنفسية االجتماعية األمراض ونتك أن ميكن -١
  . للعالج جلوئه وسرعة باملرض معرفته عند املريض سلوك يف دورا تلعب للمريض االقتصادية الناحية -٢
  .مرضي سلوك عنده جتعل للمريض الصحية احلالة تفاقم -٣
  املرضية للحالة املعاجل الطبيب أو الصحية املنشأة باختيار املريض سلوك حتدد اليت هى اخلطري أو البسيط املرض نوعية -٤
  . للمريض االقتصادية القدرة حتدده مرضي سلوك عنها ينتج املرض ملعاجلة االقتصادية التكلفة -٥
   املرض وقت املريض سيتبعه الذي املرضي السلوك حتدد املريض وشخصية النفسية احلالة -٦
 الزمنية والفترة العالج وإمكانية وباألعراض املرض خبطورة وعي علي ألنه املرضي سلوكه حتدد املريض لدى الصحية الثقافة -٧

  .  للعالج
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  السادسةالسادسة  احملاضرةاحملاضرة
  اجتماعياجتماعي  كتنظيمكتنظيم  الصحيةالصحية  املؤسسةاملؤسسة

  
  : املفاهيم - أوال

 تتطلب اليت املشكالت مواجهة يف واجلماعات راداألف تساعد صحية مؤسسة يف اجتماعية خدمة هى : الطبية االجتماعية اخلدمة
   للعالج الفنية املساعدة
 بيئة يف يقيمون ألفراد اخلدمات هذه وتقدم ، والوقائية العالجية للخدمات مستقل تنظيم أو وحدة كل هى : الصحية املؤسسة
  . أوطبقيا مهنيا قطاعا يتبعون أو جغرافية

   الصحية واملراكز والعيادات شفياتاملست مثل : العالجية الصحية املؤسسات
  .... األمراض ورقابة املدرسية والصحة والطفولة األمومة كمراكز : الوقائية الصحية املؤسسات

  :  الطبية باملؤسسة االجتماعية اخلدمة لعالقة املميزة اخلصائص - ثانيا  
  املرضى لعالج مكملة وإمنا مستقلة وحدة ليست املستشفى يف االجتماعية اخلدمة -
   والنفسية االجتماعية حالته على تتوقف املريض صحة أن يف يكمن الطيب االجتماعي األخصائي دور أن -
  املستشفي يف اخلارجية للعالقات املنسق هو املستشفى يف االجتماعي األخصائي -
   الطبية االجتماعية اخلدمة بأمهية التوعية يستوجب -
 خمتلف بني والتناسق التكامل إجياد يف تساهم املستشفى يف االجتماعية اخلدمة أمهية نفإ التخصصات وكثرة األقسام لتفرع -

  وعالجه املريض خلدمة اجلهود
  العالج نفقات ارتفاع مواجهة يف املريض تعترض اليت الصعوبات تذليل هو الطبية االجتماعية اخلدمة دور -

  : الطبية جتماعيةاال اخلدمة إدارة وجود تستوجب التي االعتبارات - ثالثا 
  والدواء العالج يف وحقهم املرضى بقبول اخلاصة النظم يف لتساهم -
   الطبيعي والعالج التغذية وأقسام الطبية كاخلدمة الطبية اخلدمات يف األدوار ملختلف تكميال -
   للمريض والنفسية االجتماعية البيئة يئة يف ليساعد -
  . والطبية التشخيصية بالناحية األطباء لتفرغ النفسية وانبواجل املرض شرح يف األطباء ملساعدة -
  املختلفة النشاطات مثل املستشفى يف طويلة لفترات املتواجد املريض تساعد اليت الربامج تصميم -

  :  التجهيزات ، اإلمكانات ، النشأة ، املوقع  - رابعا 
  : املوقع 

   األولية الصحية ايةالرع هو الصحي النظام يف األول االتصال مستوى إن -
   ومستشفيات وعيادات أولية صحية رعاية من الصحية اخلدمات خمتلف على املدن يف الصحية اخلدمات تشتمل -
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   فقط الصحية واملراكز الوحدات على القرى يف الصحية اخلدمات تشتمل -
 عليها اإلقبال زاد كلما إليها الوصول وسهل قريبة املؤسسة كانت فكلما ؛ املوقع الصحية اخلدمات تقدمي أسس أهم من -

   اهلدف وحققت
   اإلمكانات كافة فيها تتوفر حيث ا الصحي القطاع باهتمام متتاز املدن يف الصحية املؤسسات -

  : النشأة
   ووقائية عالجية خدمات تقدم للصحة دائرة مدينة كل يف أُنشأ - 
   العامة صحةال باسم م١٩٢١ عام اململكة يف صحي تنظيم  أول أسس -
  األمراض ملكافحة مراكز  اململكة أنشأت -
   صحة وزارة أول تشكلت م١٩٥٠ عام يف -
   املستشفيات على لتشتمل اخلدمات اتسعت  -
   والتسعينات الثمانينات عقد خالل اخلدمات تطورت  -
  الوقائية اخلدمات على التركيز وزاد متخصصة عالجية خدمات هناك أصبح -

  : اإلمكانات
   االقتصادية والتنمية الصحة بني واضحة عالقة اكهن -
   والصحة التنمية بني والعالقة الصحة على وتأثريها االقتصادية اإلمكانات بدراسة الغرب اهتم -
 إىل يؤدي مما األساسية اخلدمات ومستوى املعيشية املستويات وتدهورت الفقر مشاكل من يعاين زال ال النامي العامل يف بينما -

   لألفراد الصحي املستوى اراحند
  جدا كبرية إمكانات إىل حتتاج إلا وخاصة االقتصادية التنمية مستوى على املقدمة الصحية اخلدمات عتمادا -

  : الطبية التجهيزات
   مواقعها وباختالف الصحية املؤسسة طبيعة باختالف الطبية التجهيزات ختتلف -
   الصحية والكوادر بالتجهيزات اهتماما ثرأك الكبرية املدن يف املستشفيات تعترب -
  ... متخصصة وخمتربات متخصصة أشعة ومراكز عمليات بغرف جمهزة الكبرية املستشفيات  -
   املقدمة اخلدمات نوع مع متاشيا متواضعة بتجهيزات الصحية املراكز جتهز -
   واملختربات التجهيزات إىل القرى يف الصحية واملراكز املستشفيات تفتقر -
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  السابعةالسابعة  احملاضرةاحملاضرة
  اجتماعياجتماعي  كتنظيمكتنظيم  الصحيةالصحية  املؤسسةاملؤسسة

  
  : احمللي واتمع الصحية املؤسسة

  :  الصحية املؤسسة مكونات 
  : )اخلارجية العيادات مراجعي( الصحية اخلدمات متلقي -١

   املركزية خدماا وعلى عليها املترددين بكثرة اخلارجية العيادات متتاز
   والريف القرى يف وللخدمات الصحية املراكز خلدمات املراجعني أعداد تقل
  : اخلدمية وإمكانياا الداخلية األقسام -٢
   الداخلية وأقسامها األسرة من كبرية أعداد على تشتمل حيث ؛ الكبرية اخلدمية بإمكانياا املستشفيات متتاز -
   الصناعي التنفس وأجهزة األدوية وحفظ والتعقيم يصللتشخ حديثة ووسائل ومعدات جتهيزات على الداخلية األقسام تشتمل -
   الوقائية    الرعاية على ترتكز أولية صحية خدمات فتقدم الصحية املراكز أما -
  ):ووقائية عالجية( املقدمة اخلدمات-٣
 إىل فتحول شديدةال األمراض أما ، األمراض من لكثري والعالج الصحية اخلدمات الصحية املراكز تقدم : العالجية اخلدمات -

   واملستشفيات الشاملة املراكز
   واجلانب املدرسية والصحة والطفل األم رعاية على وتشرف،  الصحية املراكز يف الوقائية اخلدمات تقدم : الوقائية اخلدمات -

   الشرب مياه كمراقبة البيئي الصحي
  : الصحية للخدمة املهني واألداء األطباء 

 فإن مث ومن ، الطبية العلمية بالوسائل ذلك يف مستعينا عالجه يف يساعده لكي املريض إليه يلجأ ذيال الشخص..  هو الطبيب
  اتمعات كل يف والسياسية والطبية العلمية اهليئات ا تم اليت املسائل من الطبيب إعداد

 على ال الصحية ومشاكلهم املرضى صحة حول تتركز واملرضى األطباء بني العالقات ألن مهنيا حمدد دور..   هو الطبيب دور
  اجلماعية القيم لتقدير اجتاه حيكمه دور إنه كما وحمايد اجيايب دور ،وهو آخر نوع أي من شخصية مشكالت أية
   الطبيب مصلحة حتقيق من أهم املريض مصلحة حتقيق أن ترى واليت الطب مبهنة املرتبطة األيديولوجية الطبيب دور يتضمن 

  : الطيب النظام إىل االجتماع علماء وينظر
   بيولوجية حالة فقط وليس اجتماعية ظاهرة فاملرض ، االجتماعية العالقات من نظام أنه على -
 العلمية النظرية تتضمنه مما أعمق جوانب عدة تتضمن - للطبيب األساسية املهمة تعترب اليت – والعالج التشخيص وعملية -

   للمرض
 مع أفضل بطريقة التوافق على ملعاونتهم حماوالت احلقيقته يف هى للمرضى تقدم اليت الطبية اخلدمات من كبري جزء إن -

   عضوية ألمراض عالجا منها أكثر االجتماعية ظروفهم
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 من جمموعة األدوار هذه من دور كل لشاغل اتمع وحيدد ، اجتماعي دور للطبيب وكذلك اجتماعي دور وللمريض -
   والواجبات احلقوق
 الطبيب بني االحتكاك ودراسة الدور هذا مكونات عن الكشف حملاولة الطبيب دور بدراسة الطيب االجتماع علم ويهتم

  واملريض
  : الطبيب ودور املريض لدور بارسونز تصور
 الطبيب  دور:  

                                              :             )الواجبات( التوقعات
   املختلفة األمراض عالج يف تفيد اليت واخلربات هاراتامل من الكثري لديه -
                           خاصة مصاحل حتقيق على يعمل مما أكثر واتمع املريض مصلحة حتقيق على يعمل -
  ىاملرض مع عاطفيا  يتورط وال ، به خاصة اجتاهات على بناء املريض سلوك على حيكم ال أي ؛ موضوعيا يكون أن عليه -
  الطب مهنة ممارسة وقرارات بقواعد يلتزم أن عليه - 
 الطبيب حقوق :  
   واملعنوية اجلسمية خصوصياته عن املريض ويستجوب املريض جسم يفحص أن الطبيب حق من -
   عمله يف السلطة من أكرب قدر الطبيب يمنح -
  املريض مع عالقته يف والنفوذ القوة من بقدر الطبيب يتحلى -
 املرضى خدمة يف املتخصصة ومهارام خربام يستخدموا أن منهم يتوقع الذين األطباء مع يتعاونوا أن ينبغي ملرضىا أن ومبا  -

  اخلاصة وحيام أجسامهم عن مبعلومات ويدلون الطبية الفحوص جيرون ما غالبا الذين
  . املرضى أسرار على باحملافظة االلتزام األطباء على جيب لذا  -
 املريض دور :  

  واحلقوق الواجبات
 وقت بأسرع الشفاء يف يرغب أن املريض على جيب  
 الطبيب مع يتعاون وأن ملرضه طيب عالج عن يبحث أن وعليه  
 الوقت لبعض(  كالعمل مسؤولياته بعض عن بالتخلي له يسمح أن حقه من (  
 ورعاية مساندة إىل حاجة يف أنه إىل املريض إىل ينظر   

  : الطبيب دور على تؤثر التي العوامل
   معها التعامل وكيفية معرفتها يستدعي مما اتمع يف السائدة األمراض نوعية تغري -) أ (
  لألمراض املسببة العوامل أهم اىل النظرة يف تغري صاحبه احلديثة اتمعات يف السائدة األمراض نوعية تغري إن -)ب(
 ما وهو ، العصرية لألمراض املسببة العوامل أهم هى والنفسية االجتماعية والضغوط البيئية العوامل أن الواضح من أصبح 

   الطبيب لدور جديدا بعدا أضاف
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 املاضي يف سائدة كانت اليت الطريقة بنفس والتوصيف للحصر قابلة اآلن األمراض تعد مل  
 للمريض الشاملة الرعاية" عليه يطلق ما الطب يف احلديث االجتاه وأصبح ، منطيا العالج يعد ومل"   
 ا واملقصود : من هلا ملا به احمليطة الظروف كافة ومراعاة ونفسية واجتماعية جسمية متكاملة كوحدة باملريض االهتمام 

   الصحية حالته يف تأثري
  املريض لدور مكمال الطبيب دور إن -  )ج( 

 الطبيب دور تغري إىل يؤدي املريض دور تغري حيدث قد  
 واألطباء األمراض إىل املرضى نظرة تغري إىل أدى واملرضى الناس ىلد والطبية الصحية الثقافة وزيادة  
 ال يف الثقة أزمة ظاهرة انتشار واألطباء املرضى أدوار يف التغري هذا مظاهر منالطيب ا  .  
 النتائج مضمونة غري عالجية جتارب هى الكثريين نظر يف العالجية العملية وأصبحت الطبيب يف املريض ثقة قلت فقد  

 أو األسري دوره يف أو كطبيب دوره يف سواء األدوار لصراع لدوره أدائه يف يتعرض آخر شخص أي شأن الطبيب شأن) د( 
  املهنة يف زمالئه مع دوره أو خمتلفة اجتماعية ومؤسسات هيئات يف دوره يف

  : األطباء عند الدور صراعات
  :  منها الصراعات بعض دوره ممارسة عند الطبيب يواجه

 املريض حاجة بني صراع يظهر وهنا ، املرضى من عدد على وإمنا واحد مريض على يشرف ال أو يعاجل ال عادة الطبيب أن -١
   اجلماعة مصلحة أم الفرد مصلحة أسبق وأيهما ، مجيعا املرضى وحاجة اآلخرين قبل الطبيب إىل حباجة هو الذي الواحد

 أن الطبيب على يتعني وهنا ، مجيعا حاجام آلشباع كافية لرعايتهم احةاملت الوسائل تكون ال قد املرضى تعدد حالة يف -٢
   حتيز دون مبوضوعية املرضى بني يفاضل

   املستقبل يف املريض نفس مصلحة مع الوقت من فترة أي يف املريض مصاحل موازنة إىل الطبيب حاجة -٣
  بأسرته الطبيب اهتمام مقابل يف املريض مبصاحل الطبيب اهتمام -٤
 بعض يف قادر غري نفسه الطبيب جيد ولكن ، إليه يلجأ الذي املريض عالج إىل يسارع أن عليه يوجب الطبيب دور إن -٥

  . الطبيب متناول يف ليست حاجة يطلب املريض ألن ،إما للعالج قابل غري املرض ألن إما املريض مساعدة على املواقف
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  الثامنةالثامنة  احملاضرةاحملاضرة
  اجتماعياجتماعي  يميمكتنظكتنظ  الصحيةالصحية  املؤسسةاملؤسسة

  
  :  الصحية اخلدمة جودة لتحقيق لألطباء العلمي التأهيل
 للمجتمع الصحية اخلدمات لتقدمي الرئيسية القاعدة األطباء ميثل   
 التدريب وإمكانيات، اجتازها اليت التدريبية والدورات،  للطبيب العلمي التأهيل مدى على اخلدمات مستوى يتوقف و 

   خرباته وتوسيع العلمية معارفه ؛لتحديث ا يعمل اليت الصحية باملؤسسة الطيب
 الوضع مبراعاة إال الصحية للخدمة األداء مستوى رفع يف منها جدوى ال الطبيب وتدريب العلمي والتأهيل الطبية واملهارة 

  اتمع يف للطبيب االجتماعي
  ) :العليا الدراسات( للطبيب العلمي التأهيل - أ

 تكسبهم اليت العليا الدراسات خالل من إال جديدة علمية خربات تقدم ال التخرج بعد املهنية احلياة أن األطباء من كثري يري -
  الطيب للفحص احلديثة التقنية معرفة ويف،  والوقاية والتشخيص العالج يف اجلديدة الطبية واألساليب اجلديدة املعرفة

  : بسبب العليا الدراسات إكمال على قدرم لعدم األطباء من ريلكث ملحة مشكلة يعترب للطبيب العلمي التأهيل أن واملالحظ
   االقتصادية ظروفهم -
  العليا للدراسات املؤهلة املستشفيات عدد قلة -
   األطباء من كبرية أعداد استيعاب على العليا للدراسات املؤهلة املستشفيات قدرة عدم -
  وال ، جديدة علمية معرفة يكتسبون ال الصحية املراكز وكذلك لصحيةا الوحدات يف األطباء معظم أن إىل باإلضافة هذا -

  الطب كلية يف تعلموه ما معظم نسيان إىل يؤدي مما حديثة طبية كتباً يقرأون
  :  لألطباء التدريبية الدورات - ب

 الفنية معلومام تنمية لخال من وأدائهم كفاءم مستوى لرفع ا العاملني لألطباء تدريبية دورات بعقد الصحة وزارات تقوم
  . اتمع وتنمية األولية الصحية الرعاية مفهوم يناسب مبا مفاهيمهم وتطوير باستمرار

 بعض أن عن فضال ذاته العلمي و العملي الواقع يفيده ما بقدر الطبيب تفيد ال أا التدريبية الربامج هذه على املالحظة -
  به يبالون وال التدريب من لبعضا يتهرب وقد ، ا يهتمون ال األطباء

  : لألطباء املستمر) الطبي( التعليم - ج 
 عقد خالل  من  املستمر الطيب التعليم يتم أن وميكن اجلامعية الدراسة وحىت البداية من األساسي التعليم على يعتمد وهو -

  هلةاملؤ املستشفيات يف املتخصصة األقسام يف لألطباء ومتكررة دورية تدريبية دورات
  : املهني  وأداؤه للطبيب  االجتماعي الوضع - د

  املهين أداؤه يتحسن ، الوضع هذا تدعم اقتصادية ومبقومات متميز اجتماعي بوضع أحس إذا الطبيب أن املالحظ من
 بتقدمي يبايل فلن وبالتايل املعيشة أعباء ملواجهة االجتماعي وضعه ويرفع دخله حيسن عما للبحث يوجهه وضعه تدين أما - 

   وجه أكمل على املؤسسة يف الصحية اخلدمة
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  : الصحية واخلدمة واملمرضات املمرضون
  :  التمريض

 كعلم األساسية العلوم من كثري على يعتمد ألنه علم فهو ؛ للمجتمع الصحية اخلدمات تقدمي خالله من يتم وفن هوعلم
  . اإلخالص مع واآلداء البديهة يف وسرعة العمل يف دقة يتطلب ألنه ومهارة فن وهو ، األعضاء ووظائف التشريح
  : املمرضة أو املمرض

 على قادرا فأصبح ، التمريض لعلم والعملية والعلمية األخالقية األساسية املتطلبات أو الربامج استوعب الذي الشخص هو -
   الصحية اخلدمات أفضل لتقدمي الكافية املعرفة لديه أصبحت أن بعد عمله ممارسة

 املؤسسات يف عليهم الطلب يزداد لذلك الصحية املؤسسات يف الصحية اخلدمة ملثلث الثاين الضلع املمرضة أو املمرض يعترب -
  واخلاصة العامة

   -: األسباب هذه ومن واملمرضات املمرضني من املطلوبة األعداد توفر لعدم أسباب عدة وهناك 
    لعملا من طويلة ساعات تستلزم اليت الشاق العمل طبيعة -
  واملمرضات املمرضون يؤديه الذي للمجهود بالنسبة املادي املردود نقص -
 زواج بعد خاصة،   اجتماعية لغايات أو األسر بعض تقاليد طبيعة إىل غالباً يرجع ما وهو التمريض ملهنة األهايل بعض رفض -

  املمرضة
  : املهني التكيف - 

 واملمرضة املمرض تكيف تتطلب اليت املهن أكثر من التمريض ومهنة ، أكثر عطاءال يكون حىت فيها الراغبني أفرادها مهنة لكل
  : يلي كما املختلفة بعالقاته الشاق العمل ظروف مع

   : املريض مع العالقة
  وإرشادية أخوية بعالقة والراحة العالج له يقدم وأن ، والعناية املودة مبنتهى تكون أن جيب

  :  الطبيب مع العالقة
   املريض ملصلحة والزمالة املتبادل االحترام على تقوم نأ وجيب  -
   للعالج الطبيب خطة تنفيذ عن مسئول فالتمريض  -
   للعالج املريض باستجابة الطبيب وإبالغ املريض، وإسعاف للمرضى زيارته أثناء الطبيب مرافقة وعليه  -

  :  الزمالء مع العالقة
  املستشفى يف عاملنيال ومجيع والفنيون املمرضون بالزمالء ويقصد

  : التايل النحو على بينهم العالقة تكون أن وجيب ، الطبية الوحدة أو
   متبادل احترام عالقة  -
  )الصغري واحترام املسئول طاعة( العمل عالقة -
  املهنة خيص ما اجلدد املمرضني تعليم املمرض حياول أن -
   أمكن ما الشخصية واألمور االصطدام جتنب -
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   املريض مصلحة خيدم مبا التعاون -
  املمرضة أو للممرض األساسية الواجبات

  : يف تتمثل العناية تلك طرق وأهم ، واالجتماعية والنفسية الفنية الناحية من باملريض العناية -١
   الفيزيولوجية بوظائفه القيام على املريض مساعدة - أ 
   الطبيب خطة لتنفيذ الالزم والعالج الغذاء تقدمي -ب 
   الطمأنينة وبث النفسية ةالراح توفري -ج 
   الصحية بالرعاية للنهوض الطيب الفريق أعضاء مع التنسيق - د 
 وإرساهلا له املطلوبة العينات وأخذ ،) حرارة ، نبض ، ضغط( للمريض احليوية العالمات ومعرفة قياس على اإلشراف - ه 

   املخترب إىل
  :  الصحي التثقيف -٢
  : التالية باألعمال املمرض يقوم حيث  -
 وأمهية األمراض بعض من الوقاية طرق هلن يشرحن حيث األمهات مع لقاءات بإجراء عادة املمرضة تقوم الصحية املراكز يف )أ(

  ... التطعيم
 النساء طبيب   مراجعة وأمهية احلمل أمراض بعض بشرح والعائالت الطبيب مبساعدة املمرضة تقوم احلوامل عيادات يف) ب(

  املستشفيات يف والوالدة
   اإلسعافية التمريضية األعمال بعض على وتدريبهم، واألندية والطالب الطالبات كمدارس السكانية التجمعات زيارة) ج( 
   الوبائي االستقصاء يف املشاركة) د(
   األمراض بعض ومعدل الوفيات أسباب ملعرفة اإلحصاء عمليات يف املشاركة) هـ(
  : اإلدارة -٣
  .معينة مستشفى يف أو الصحة وزارة يف للتمريض مديرة املمرضة تكون كأن إدارية وظيفة املمرضة أو املمرض يشغل قد 

  : الصحية واخلدمة الفنيون
 للخدمة املهين أدائه يف الفنيني على الرمسي الطب يعتمد  
 للمريض الالزمة والفحوص واألشعة التحاليل بإجراء ويقومون املخترب وفين األشعة فين هم الفنيون   
 والتحاليل والفحوصات األشعة جودة عل السليم الطيب تشخيصال يعتمد   
 العمل مكان باختالف ختتلف واليت(  الصعوبات من كثري الفنيني تواجه (  
 العمل بطبيعة املرتبطة املشكالت من كثري الفنيني تواجه  
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  التاسعةالتاسعة  احملاضرةاحملاضرة
  واملرضواملرض  للصحةللصحة  الثقافيةالثقافية  العواملالعوامل

  
  : الثقافة مفهوم

  اتمع يف اإلنسان يكتسبها اليت واملوضات واألعراف والقيم والتقاليد العادات من جمموعة إىل الثقافة مفهوم يشري  -
 عضواً بوصفه اإلنسان اكتسبه ما كل،  والفنون والعرف والتقاليد والعادات القيم من املركب الكل ذلك هو أيضاً والثقافة  -
    اتمع يف

  : واملرض والصحة الثقافة
  واملرض الصحة بقضايا واملعرفة املعلومات خالل من معها التعامل وكيفية األمراض من الوقاية يف كبري دور للثقافة .١
 أولوياا ضمن وتضعهم الفئة هذه على تركز العامة الصحة برامج فان الصحية بالثقافة األفراد بعض جلهل نظراً .٢

   وأهدافها
  والوبائية املعدية األمراض انتشار عدم يف كبري دور للثقافة .٣
   صحياً املثقفني مع الطيب النسق تعامل سهولة .٤
   واملال واجلهد الوقت توفري يف كبري دور الصحية للثقافة .٥
  املريض سلوك منط حتديد يف كبري دور الصحية للثقافة .٦

  : املريض وسلوك الثقافة
  وأهدافه وثقافته تهشخصي عن للتعبري الفرد ا يقوم فعالية أو إجراء أو فعل أو تصرف كل هو السلوك -

  :  قسمني إىل السلوك وينقسم
  املتمدن اتمع يف ويكون،  اجلماعة صمن الفرد يسلكه والذي احلضاري اإلجيايب السلوك  •
    وتقاليده وعاداته اتمع ثقافة خارج الفرد يسلكه الذي اهلدام حضاري الغري السليب السلوك  •

  : الريف يف املريض سلوك علي وتأثريها  الريف ثقافة
   الشعيب الطب إىل باللجوء االستشفاء .١
   املرض وتفاقم املتقدمة األعراض وظهور العالج يف الشعيب الطب فشل بعد الرمسي للطب اللجوء .٢
   الشخصية ضعف من الشكوى ويعترب،  الشكوى وعدم النفس بكربياء الريف يف املريض يتصف .٣
   الطيب النسق مع تعامله يف األخالق ودمث مطيع املريض .٤
  هى كما وينفذها للتعليمات مطيع .٥
   يسأل مما أكثر ويسمع كثرياً يسأل ال .٦
  : احلضر يف املريض سلوك علي وتأثريها احلضر ثقافة

  املرض بأعراض يشعر حينما الرمسي للطب يلجأ .١
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   املرض أثناء واالضطراب اخلوف .٢
  الطبية بالتعليمات ملتزم غري السؤال كثري .٣
  املرض عراضأ من والتذمر الشكوى كثري .٤
  ) التغذية(  املرافقة واخلدمات الطبية اخلدمات من والتذمر الشكوى كثري .٥
   الطبيب مع عالقات بوجود ويتباهى الطيب والنسق األطباء مبعرفة يتباهى .٦
  العالج بنجاح  اهتمامه من أكثر املعاجلني واألخصائيني العالج مبكان يهتم .٧
  مارسها إذا بالتخلف ويشعر اتمعية بثقافته يتمسك ال .٨
  : املريض سلوك على وتأثريه النوع

  الذكر - ١
 الطيب النسق بتوصيات يلتزم   
 األطباء لنصائح استجابة أكثر  
 الطيب للنسق احتراماً أكثر   
 رجالً لكونه املرض من التأمل عدم  
 والعالجية الطبية باملواعيد االلتزام  
 والصرب التحمل متنحه النوعية ثقافته   
 مرضه نع كثرياً يتكلم ال   
 األخرى اجلانبية والقضايا لألمور النظر دون مبرضه االهتمام  
 م أو عملهم يف الطيب النسق يناقش التعليما  

   األنثى - ٢
 الرجال عن نسبيا قليلة األطباء لنصائح االستجابة  
 وكبرية صغرية كل يف الطيب النسق تناقش   
 األدوية تناول بأوقات االلتزام عدم  
 املرض من نيواألن الشكوى كثرية   
 والعالج املرض أعرض عن املتكرر والسؤال العالج قضايا يف التدخل  
 وزوار مرضى من للمحيطني والعالج املرض عن الكثري  احلديث    

  : املريض وسلوك العادات
 أو، الفرد رسهاميا اليت واألعمال واألساليب واألفكار، به واالقتناع ممارسته على األفراد أو الفرد تعود ما كل هى العادات 

  لديهم نظاماً تصبح
  :  نوعني إيل املتوارثة العادات وتنقسم
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  تفكريه ومستوى الفردية الشخصية عن ناتج سلوك وهو الفردي السلوك .١
    ا خاصة وتصبح اتمعات ا تتسم مجاعية وممارسات،  اتمعي أو اجلماعي السلوك .٢

  : العادات خصائص
 عفوية   
 يباألسال ومتنوعة كثرية  
 ا االلتزام فرد كل على جيب   
 تمع حيتاجا التمسك إىل ا  
   على إجياباً أو سلباً وتؤثر، واملرض الصحة على تؤثر فهى للمجتمع وأمهيتها، العادات ا تتمتع اليت اخلصائص هلذه ونظراً

  . املريض وسلوك التقاليد
  : املريض وسلوك التقاليد
 كل يف ومستمرة دائمة ممارسات وهى،  اتمع عناوين من عنوان التقاليد وتعترب القيم قواننيل  العملية املمارسة هى التقاليد
  . اتمع أفراد عليها تعارف اليت واحلركات والرموز العامة واملناسبات واالحتفاالت املراسم وتتضمن وزمان مكان

  .. التقاليد خصائص
 لمة التقاليدتوارثةم وليست االجتماعية البيئة من متع   
 تمع يصرتمعية ثقافته عرب اا التمسك على ا  
 االجتماعي لالستقرار الالزمني واألمان  باألمن للشعور هلم سفر جواز تعد بالتقاليد متسكهم يف األفراد إجيابية   
 ا إىل النظر دون التقاليد ممارسةاألعمى التقليد يعين( مالئمة غري أو مالئمة أ(  
 سلوك على إجياباً أو سلباً وتؤثر، واملرض الصحة على تؤثر فهى للمجتمع وأمهيتها، العادات ا تتمتع اليت ائصاخلص هلذه ونظراً

   املريض
  : الشعبي الطب
 تمع بثقافة ويرتبط النامية الدول يف الشعيب بالطب التداوي يكثرا  
 والعقم والوالدة احلمل توحاال الكسور حاالت الشعيب الطب خالل من عالجها يكثر اليت احلاالت من  
 الشعيب بالطب للتداوي احلضر من أكثر الريف يف املرضى يلجأ  
 ًنظراً اخلربة لديهم املعاجلني من الكثري ألن األمراض بعض عالج يف الشعيب الطب أساليب بعض جناح ميكن أحيانا 

   املهنة لتوارثهم
  : الرمسية غري الصحية الرعاية

 وال،  الطيب اال يف متخصصني أو دارسني غري اتمع من أفراد ا بقوم وفعاليات،  اءاتوإجر، ممارسات عن عبارة هى
   الرمسي غري العالج من  جزئي موضوع يف ختصص قد بعضهم أن بل،  املهنة توارثوا وإمنا الطبية والتقنية العلمية بالطرق يعاجلون

 وكثرة طويل زمن عرب الكافية اخلربة املهنة هلذه املمارسني المتالك الشعيب الطب عن الرمسية غري الصحية الرعاية وختتلف -
  أحياناً وجناحها املمارسات
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  : إىل الرمسي غري العالج وينقسم
 الطبية واألعشاب باملواد العالج  
 بالتجبري العالج   
 العصبية احلاالت عالج  
o الرمسية غري الصحية الرعاية استخدام حماذير  

 طيب علمي أساس للممارسات ليس   
 املرض تطور إىل وتؤدي صحية خماطر هلا يكون إن ميكن  
 عالجها يتم اليت غري اجلسم يف أعضاء على يؤثر أن ميكن   

  : واملرض والصحة اإلسالم
 األسنان ونظافة، وبعده االكل قبل األيدي وغسل الطهارة،  الوضوء ؛ ومنها املتعددة املواقف يف بالنظافة اإلسالم اهتم 

  . متعددة مواقف يف كالسوا باستخدام
 به والعناية الشعر وتكرمي الرأس نظافة على اإلسالم حث   
 الصحة حفظ النظيف اللباس فوائد ومن،  املسلم بزينة واالهتمام النظيف الثياب لبس على اإلسالم حث  
 بعمله والقيام جسمه بناء يف يفيده الذي الغذاء لإلنسان اإلسالم أباح  
 لعباده اهللا  أحلها اليت الرزق طيبات من يأكل أن إلنسانل وتعاىل سبحانه اهللا أباح   
 ونفسية جسدية أضرار فيها اليت واملشروبات املأكوالت بعض وتعاىل سبحانه اهللا حرم  
 ى يف باالعتدال وطالب األمراض من للمسلم وقاية احلالل والشراب الطعام تناول يف اإلسراف عن وتعاىل سبحانه اهللا 

  . الوقائية الصحة باب يف ذلك ويدخل املأكل
 املناطق من منطقة يف املعدي املرض فظهور املرض الصحي باحلجر اآلن يعرف ما خالل من املعدية األمراض ظهور اإلسالم عاجل

  : بأمرين القيام يستلزم
 املناطق إيل املوبوءة املنطقة من العدوى تنتقل ال حىت أخري منطقة إيل املوبوءة املنطقة من اخلروج منع .. األول 

  .املرض فينتشر األخرى
 خارجها املرض ينتشر و ألعدوي تنتقل ال حىت املوبوءة املنطقة إيل الدخول منع .. الثاين   
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  العاشرةالعاشرة  احملاضرةاحملاضرة
  واملرضواملرض  للصحةللصحة  االجتماعيةاالجتماعية  اخلريطةاخلريطة

  
  : مقدمة

o  اليوم عامل يف بعينها جغرافية مناطق يف األمراض بعض انتشار أمام متأنية وقفة االجتماعية اخلريطة دراسة تقف   
o  معينة اجتماعية شرائح لدى واملرض بالصحة املتصلة والثقافية االجتماعية األبعاد واملرض للصحة االجتماعية اخلريطة وتعين 
  بعينها مناطق يف

  واملرض االجتماعية اخلريطة: أوال 
   والثقافية االجتماعية األبعاد من بالعديد املرض يرتبط  •
  اليوم عامل يف االهتمام جبذب جديرة املرض النتشار االجتماعية واخلريطة البيئية األوضاع بني الربط حماولة وتبد  •
   سواء حد على والذكور واإلناث والصغار الكبار تصيب اليت األمراض من العديد لنمو مناسبة بؤرة الفقرية البيئة تعد  •
 ، احلضري النسيج ايار إىل واخلدمات املساكن على الشديد الضغط يؤدي النامية الدول يف احلضرية املناطق أغلب ففي  •

   متداعية مساكن الفقراء يستخدمها اليت املساكن من فالكثري
 باملواصالت ذلك ويلحق ، الزحام لشدة نتيجة الواضح التدين صور من الثالث العامل دول بعض يف األساسية البنية وتعاين  •

   املتهالكة الصحي الصرف وشبكات املياه توشبكا والشوارع العامة
   الالزمة الصحية واخلدمات النقية املياه توفر من عادة حترم الثالث العامل يف املدن سكان من كبرية نسبة أن ويتضح  •
     بالبيئة تتعلق أسباب إىل معظمها يعود بأمراض اإلصابة تزايد إىل الثالث العامل يف ذلك ويؤدي  •
 الشرب مياه لتلوث نتيجة اهلضمي واجلهاز، التنفسي اجلهاز أمراض الثالث؛ العامل دول يف تنتشر اليت راضاألم أمثلة ومن 

 األحياء ويف ، األطفال بني والسيما والوفاة الصحة لتدهور الرئيسية األسباب من وهي ، الصحي الصرف مبياه واختالطه
    والطفل األم وفاة احتمال يزداد الفقراء يسكنها اليت
 واملاء اهلواء لتلوث نتيجة عديدة مشكالت إىل الصناعية املدن يف الضرورية الصحية الشروط مراعاة يف التراخي يؤدي 

  الطرق وحوادث الصناعية واحلوادث الصلبة والنفايات بالضوضاء والتلوث
  : الثالث العامل يف للمرض االجتماعية اخلريطة ثانيا
   والتنمية للبيئة العاملية اللجنة تقرير يورد

  : التقرير يذكر حيث الثالث العامل يف والريفية احلضرية املناطق يف األحوال تردي وراء تقف اليت األسباب
 من يزيد مما للحضر الريفية واهلجرة،  املتزايد السكاين للنمو عديدة مشكالت إىل يؤدي للمدن العشوائي االمتداد أن 

 تنتشر حيث ، احلضرية املناطق لسكان األساسية البنية خدمات من هاوغري الصحية واخلدمات السكن توفري صعوبة
   التغذية وسوء التلوث عن النامجة األمراض

 م يدمرون ما غالبا واجلياع الفقراء فإن الفقرية الريفية البيئات يف أمااألشجار لقطع يضطرون حيث،  بيئا  
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 هك كما أراضيهم ويسترتفونالقائمة املراعي ماشيتهم تن  
 اليت الصغرية املساحات يف الرخيصة واملبيدات األمسدة الستخدام ويلجأون الزراعية اآلفات مقاومة عن الزراع يعجزو 

   ميلكوا
 املتوطنة األمراض من للعديد يعرضهم مما املياه تلوث خطر ويزداد   
 وغريها الدم ركفق خمتلفة بأمراض لإلصابة التعرض إىل واألطفال لإلناث بالنسبة التغذية سوء ويؤدي   
 من والعجز العيش ضيق من خاصة بصفة واملطلقات األرامل تعاين حيث الفقر تأنيث ظاهرة الثالث العامل يف ويظهر 

  أطفاهلن مع احتياجان إلشباع يكفي ما على احلصول
 املهين للتدريب لةالعام القوة وتفتقر األمية معدالت ترتفع حيث ، للسكان االجتماعية اخلصائص تدين إىل الفقر ويؤدي 

   االجتماعي النظام مهشها اليت الفقرية الشرائح هذه بني األمراض النتشار ذلك يؤدي مما والوعي، الالزم
  : العامل يف األطفال ووفيات االجتماعية اخلريطة:  ثالثا
 لظروف نتيجة وتونمي العامل أطفال من% ٢٠ أن إذ ، العامل يف األطفال أمراض انتشار وراء البيئية املشكالت تكمن 

% ٧و ، اإلسهال نتيجة ميوتون% ١٧و،  التنفسي اجلهاز يف احلادة لإللتهابات نتيجة ميوتون% ١٨و ، املتعسرة الوالدة
   املالريا ملرض نتيجة

 نسبة ترتفع حيث ، والعالجي الوقائي بالطب االهتمام فيها يقل اليت البلدان يف الرضع األطفال وفيات معدالت تزداد 
 لعدم ؛ نتيجة النامية البلدان يف خاصة بصفة الصحية واخلدمات عموما األساسية البنية خدمات من حيرمون الذين كانالس

   اخلدمات توفر وعدم، الدخل ونقص، الوعي
  : البيئية واألخطار االجتماعية اخلريطة:  رابعا
 والنواحي ، اجلغرافية األوضاع تشمل اليت الطبيعية البيئة تضم حيث باإلنسان حييط ما كل تشمل البيئة كانت وإذا 

   والثقافية االجتماعية النواحي عن فضال البيولوجية
 فعليا املتاحة الطبيعية املوارد أي الناس من جمموعة تسكنه الذي لإلقليم الطبيعية اخلصائص أيضاً تعين فهى   
 ذا ئةالبي تضم وهكذا هلا أنفسهم الناس يكيف اليت اجلغرافية السمات عن فضال واملؤثرات، الظروف مجيع املعىن 

   اإلنسان يف تؤثر اليت اخلارجية
 والدول املتقدمة الصناعية الدول الدول منها تعاين مشكالت وهى اإلنسان صنع من شك دون البيئية املشكالت وتعد 

   سواء حد على -  املالئم الصناعي األمن بوسائل تستعني أن دون بالتصنيع حديثا أخذت اليت - النامية
 من يصاحبها وما املصانع وتشغيل الكهرباء وتوليد  بالسيارات والنقل والتربيد التدفئة ألغراض الوقود استهالك وزيادة 

 صحة على سبق ما يؤثر. الصناعية املناطق يف العشرين القرن من الثاين النصف خالل التلوث من عالية معدالت
   توالنبا احليوان على أيضا ويؤثر، اإلنسان

  : للمرض االجتماعية واخلريطة الفقر:  خامسا
  : الصحية األوضاع وسوء واهلامشية الفقر بني الدراسات من العديد تربط
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 الفنية للمهارات وتفتقر، النامية الدول يف الرمسي غري القطاع يف تعمل اليت الفئات بدورها تشكل اهلامشية فاجلماعات ،
 أجور نظري يعملن الاليت والنساء ، للمدن الريف من النازحة احلشود وتضم، املدن يف املتخلفة األحياء يف عادة وتعيش

  ) القمامة كجمع(  الشاقة املهن بعض الشرائح هذه متتهن وقد ، أسرهن إلعالة منخفضة
 قامةلإل نتيجة املختلفة باألمراض اإلصابة إىل الثالث العامل دول بعض يف البيئية األوضاع وتدين العمل ظروف وتؤدي 

 بدورها تفتقر وعشش أكواخ يف الفقراء يعيش حيث ، اآلدمية اخلدمات ألبسط بدورها تفتقر فقرية مناطق يف
   األمراض بينهم وتنتشر األساسية الصحية للخدمات

 األوضاع وسوء، الصحية الرعاية ونقص، الفقراء يسكنها اليت األحياء يف األساسية البنية خدمات يف التدهور يؤدي 
   األمراض من للعديد السكان تعرض إىل يةالسكن

 الوفاء عن دخوهلم تعجز الذين السكان معدل وارتفاع النامية الدول يف الوفيات معدل ارتفاع بني عالقة وهناك 
   الضرورية حباجام

  : األمهات وفيات:  سادسا
 والبيئية والصحية االجتماعية وضاعاأل يف اخللل عن املعربة املؤشرات أحد احلمل بسبب األمهات وفيات معدالت تعد 

   والوالدة السليمة للتغذية املناسبة اإلمكانيات للمرأة يتوافر أن تكفل اليت املواتية
 احلمل إبان الطيب اإلشراف ونقص، التغذية نقص بدوره يرجع احلمل بسبب األمهات وفيات معدالت ارتفاع أن إذ 

   الشعبية للوصفات اخلضوع على األم ربجت اليت والتقاليد العادات وانتشار والوالدة
  : العصر مشكلة التلوث:  سابعا

  : هى النامية البلدان يف للوفاة الرئيسية األسباب بأن م١٩٩٤ لعام البشرية التنمية تقرير يشري
 امللوثة واملياه التغذية بسوء مرتبطة الوفيات هذه ومعظم ، والطفيلية املعدية األمراض   
 السرطان ويليها الدموية الدورة هى للوفاة الرئيسية األسباب فإن ناعيةالص البلدان يف أما   
 الثالث العامل يف الريف سكان من كبرية لنسبة النقية املياه توافر عدم   
 فيها تعيش اليت األحياء يف التلوث ألخطار تتعرض الفقرية األقليات فإن صناعيا املتقدمة البلدان يف أما   
  : خامتة
 االجتماعي الوعي كذلك تشمل اليت الواسع مبعناها البيئة بقضية االجتماعية اخلريطة ألةمس ترتبط هكذا   
 الصحية الرعاية وكفالة، العدالة لترسيخ والتطوعية األهلية اهليئات تدخل تستوجب أصبحت القضية أن كما 

   املتواصلة البشرية التنمية ضوء يف واالجتماعية
 والنوع كالسن والسكانية االجتماعية باخلصائص وال باجلغرافيا ترتبط ال رضوامل للصحة االجتماعية اخلريطة إن 

 املشكالت قضية كذلك تثري إا بل ، فحسب للسكان االقتصادي االجتماعي واملستوى واملهين التعليمي واملستوى
  . املختلفة وتبعاته ئيالبي التلوث مصاحبات حساب عن عجزه أو، وعيه لنقص نتيجة اإلنسان فيها يتسبب اليت البيئية
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  عشرةعشرة  احلاديةاحلادية  احملاضرةاحملاضرة
  البيئةالبيئة  صحةصحة

  
  : البيئة مفهوم
 ا البيئة تعرفا منها تستمد واليت احلية الكائنات فيها تعيش اليت واالجتماعية الطبيعية األنظمة جمموعة بأحاجا 

   نشاطاا فيها وتؤدي
 البيئة وعلم Ecology العوامل مبجموعة وتأثره ، الطبيعية استيطانه أماكن يف احلي الكائن بدراسة يهتم الذي هو 

   معا كالمها أو اجيابية أو سلبية عالقات من عنها نتج وما ، والكيميائية والطبيعية احليوية
  : البيئة مكونات وعن

 والرطوبة والصوت واملسكن واملاء واحلرارة واإلنارة التهوية تشمل واليت :  الطبيعية البيئة   
 الدقيقة األحياء وكذلك والنباتية احليوانية اململكتني يف احلية الكائنات وتشمل:  ولوجيةالبي البيئة   
 واالجتماعية األسرية والعالقات واالقتصاد والتربية والثقافة التعليم وتشمل : االجتماعية البيئة   

  : البيئية امللوثات
، الضرر تسبب قد اليت الضارة باملواد اختالطها نتيجة التربة أو ،اهلواء أو املاء نقاوة يف التغري بأنه عام بشكل التلوث يعرف

  . وبكتريي، وكيميائي، ؛طبيعي أنواع ثالثة البيئية وامللوثات
  : مها قسمان عام بشكل والتلوث

   األار مياه تلوث مثل معدية أمراض عنه ويتسبب خطرا التلوث أنواع أشد وهو : البكتريي التلوث:  أوال
  احلشرية املبيدات مثل سامة مواد وجود بسبب وحيدث : الكيميائي لوثالت:  ثانيا

  : اهلواء وتلوث البيئة صحة
  : اهلواء فساد
  : األسباب هذه وأهم بالصحة ضار جو إىل وحتوله اجلو لفساد أسباب عدة توجد
 والنبات واحليوان اإلنسان تنفس عن الناجتة الغازات   
 يةالعضو املواد وتعفن واحتراق التخمر   
 ضارة وغازات أخبرة من املصانع خملفات   
 املوصالت وسائل من االحتراق بقايا   
 التنفس طريق عن تنتقل اليت املعدية لألمراض املسببة والفطريات امليكروبات وجود   

  : لإلنسان مناسبا يكون لكي الصاحل اهلواء يف توافرها الواجب الشروط
 سماجل  حرارة درجة من أقل تكون احلرارة درجة  
 رطب وال جافا ليس أي معتدلة رطوبة نسبة باهلواء يكون أن جيب   
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 ساكنا وليس متحركا اهلواء يكون أن جيب   
 الضارة والغازات األتربة من خاليا نقيا اهلواء يكون أن جيب   
 الضارة امليكروبات من تطهريه أو اجلو خلو  
  : اهلواء ملوثات أنواع

 مما احلديد؛ مثل معدين أصل من هو ما ومنها، الرمل مثل حجري أصل من هو ما منها راملصاد متعددة وهى : الصلبة اجلزيئات
 وعدم النفسي باالنقباض فيشعر اإلنسان عند النفسية احلالة يف مباشر بشكل الغبار يؤثر وكذلك ، الرؤية وضوح على يؤثر

   العمل يف الرغبة
 تتعامل اليت واملصانع املناجم عمال بني باألمراض اإلصابات وتكثر ، قوالزئب والربيليوم الرصاص مثل:  السامة املعادن جزيئات

   املهنية األمراض خانة يف تصنف وهى ، ا
   اخلبيثة األمراض مسببات من تعترب وهى واهليدروجني الكربون من مركبات هى : اهليدروجينية الفحوم
   اهلواء تلوث خمتلفة ومركبات غازات ينتج مما للوقود كاملال غري االحتراق من تنبعث واليت : احملركات يف االحتراق ملوث

 وهذه ، الكلور عنصر على احملتوية تلك خاصة سامة مركبات وهى واحلشرية الزراعية املبيدات ومنها : الكيميائية املبيدات
 كما واحليوان اإلنسان إىل تنتقل سامة مركبات التربة يف تشكل أا إال، احملاصيل إنتاج زيادة يف تفيد أا الرغم على املركبات

   وتسممها والبحار واألار اجلوفية املياه إىل تتسرب أا
 متمثلة آخر إىل جيل من تنتقل أمراضا وتسبب العاملي التأثري ذات التلوث أشكال أخطر من وهذه : الذري والغبار املشعة املواد

   التشوهات يف
   اهلوائي التلوث مصادر تصنيف

  : صناعية وأخرى طبيعية مصادر إىل اهلوائي التلوث مصادر فتصني وميكن
  :  الطبيعية املصادر - أ

 النبعاث الرئيسي املصدر  الكبرية احلرائق وتعد ، والغازات اجلسيمات النبعاث الطبيعية املصادر أهم من الرباكني تعترب 
   النيتروجني وأكاسيد الكربون أكسيد أول

 اجلو إىل الغازات من العديد إنبعاث يف مهما دورا املستنقعات وتلعب   
 الكربون أكسيد وثاين األكسجني خاصة اجلو غازات توازن يف مهماً دوراً واألشجار النباتات وتلعب   
 الصناعية األنشطة من املنبعثة تلك طبيعية مصادر من املنبعثة الرئيسية امللوثات كمية تفوق  

  : الطبيعية غري املصادر - ب
  : باآليت املصادر هذه إمجايل وميكن
 املختلفة النقل وسائل عوادم   
 يف واجلدية، املستخدمة اآلالت ونوعية التصنيع ومراحل الصناعة لنوع تبعاً الصناعية امللوثات هذه وختتلف:  الصناعات 

   التلوث مبنع املتعلقة القوانني تطبيق
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 حرق من معظمه يف يأيت مازال العامل بلدان عظمم يف الكهربائية الطاقة توليد إن:  الكهربائية الطاقة توليد حمطات 
  الفحم

 الطبيعي والغاز البترول ومشتقات  
 املصدر هذا من املنبعثة وامللوثات، العمل مكان أو املرتل يف ذلك كان سواء:  التدفئة على للحصول الوقود حرق 

   املستخدم الوقود بنوعية مرتبطة
 الصلبة النفايات حرق   
 تدخني األرض سطح من املتطاير الغبار ، النباتات حتلل عن الناجتة العضوية امللوثات:  اهلوائية تللملوثا إضافية مصادر 

   التبغ
  : اهلواء ملوثات تأثري
  :      البيئة على اهلوائي التلوث تأثري

 يف اإلنسان امنه يعاين اليت األمراض من لكثري األساسي املصدر أن واملخربية الوبائية الدراسات من الكثري أثبت لقد 
   اهلوائي التلوث من – القلب وأمراض التنفسي اجلهاز كأمراض – العشرين القرن من الثاين النصف

 يج إىل يؤدي الدخاين فالضباب من التنفسي اجلهاز أمراض وتعترب ، التنفس وضيق الصدر وأمراض والصداع العيون 
   شيوعا وأكثرها اهلوائي التلوث آثار أخطر

 اهلوائي التلوث معدالت ارتفاع رافق إذ الصناعية الثورة بعد وخاصة التلوث بسبب حقيقية كوارث العامل وشهد 
   فجائية وفيات

  : البشر يف التأثريات) أ
  :ومنها.  امللوث للهواء تعرضهم بسبب غريهم من أكثر األطفال على قلقني جتعلنا اليت األسباب من العديد هناك
 منهم لكل الرئة أنسجة مع مقارنة البالغني من أكثر اهلواء من حجما األطفال يتنفس  
 جهازهم إىل امللوثات من مزيد دخول يعين وهذا اهلواء من مزيد استنشاق إىل حيتاجون وبالتايل نشاطا أكثر األطفال 

   التنفسي
 م من كبرياً جزًء األطفال يقضيالصيف خالل خاصة املرتل خارج أوقا  
 البالغني مع مقارنة اهلواء مللوثات حساسية كثرأ األطفال عند التنفسي اجلهاز   
 كالربو األطفال أمراض من بالعديد دقيق بشكل اهلواء تلوث يرتبط   

  :  النبات يف التأثريات) ب
 استجابة الستخدام كثرية طرق استحدثت ولقد ، للهواء امللوثة املواد من لكثري بالنسبة احليوان من حساسية أكثر النبات -

  امللوثة املواد وحتديد قياس يف النبات
   املواد على التأثريات )ج
   البيئة على التأثريات) د
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   التلوث من اهلواء حلماية وقائية تدابري
 اهلواء لنوعية مواصفات ووضع النوعية تلك وضبط اهلواء بنوعية اخلاصة والتشريعات القوانني سن  
 تمع فئات بني بالتلوث اخلاص البيئي الوعي نشرالتلوث من احلد حول القرارات اختاذ يف وإشراكهم تلفةاملخ ا 

   التلوث ومنع، البيئة محاية على العمل على وحفزهم
 الوقود استهالك من واحلد ، واجلزر واملد والرياح الشمسية الطاقة مثل:  البديلة الطاقة مصادر استغالل  
 ناعيوالص واالقتصادي السكاين النمو ومراقبة أفضل بصورة املدن ختطيط   
 الوقود حرق عن الناجتة امللوثات كمية خفض إىل يؤدي وهذا:  الوقود استهالك ختفيض  
 املدن عن املصانع إبعاد   
 املدن وحول املصانع حول األشجار من حزمة إقامة   
 التلوث ملكافحة متخصصة جلان تشكيل   
 النووية التجارب وقف   
 الفضالت تدوير   
 ائيةالكيمي املبيدات صناعة تقنية حتسني   
 صناعة أي إنشاء عند مدروس علمي ختطيط   
 دخالت على السيطرةحدوثها قبل املشكلة يعاجل والذي التلوث م   
 اخلاصة بدل العامة املوصالت استعمال خالل من النقل وسائل من اهلوائي التلوث مكافحة   
 للمداخن الفالتر استعمال خالل من التلوث خمرجات على السيطرة   
 كاملركبات املتحركة املصادر من اهلوائي التلوث مكافحة   
 التلوث من اهلواء حلماية وقائية تدابري   
  :  النباتي الغطاء
  : يلي مبا اهلواء تنقية يف النبايت الغطاء دور تلخيص وميكن

   والغبار امللوثات من قسماً األشجار متتص) أ
   نالكربو أكسيد ثاين من وتنقيه باألكسجني اهلواء األشجار تغذي )ب
   واجلو التربة رطوبة األشجار حتفظ) ج
   األشجار بني اهلواء حرارة تنخفض) د
   الغبار ترسيب على يساعد مما الرياح سرعة األشجار تصد) ه
  بالضجيج التلوث من األشجار ختفف )و
 كاملواد خمتلفة دموا من تفرزه مبا واحلشرات، والفريوسات، اجلراثيم على وتقضي، وتقتل، اهلواء األشجار تعقم وبذلك -

  . املدن يف باهلواء مقارنة كثريا الغابة هواء يف اجلراثيم نسبة تقل السبب وهلذا..  الصنوبر أشجار من الطيارة
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  عشرعشر  الثانيةالثانية  احملاضرةاحملاضرة
  البيئةالبيئة  صحةصحة

  
  : املياه وتلوث البيئة صحة - 
  : املياه وتلوث البيئة صحة - ١

 علي القدمية احلضارات قامت ولقد ، املياه مصادر حول الناس جتمع وقد ، احلية الكائنات جلميع للحياة مصدر املاء 
 اختيار حسن علي اإلنسان عمد لذا ، األمراض وانتشار املياه تلوث بني عالقة هناك إن لوحظ كما ، األار ضفاف
 عمليات وهناك ، للشرب الصاحل للماء ومعايري مواصفات وضع مت كذلك و وخمربيا حسيا وفحصها ، املياه موارد
  . املاء لتنقية

 البشرى لالستهالك يصلح ال فهو لذلك كيماوية ومواد ، دقيقة وأحياء، ميكروبات علي حيتوى قد ماء هو امللوث املاء 
  . واملخاطر اإلمراض من عديد عنه وينتج

 طبيعيني ورائحة وطعم مذاق وذو البشرى واالستهالك للشرب اآلمن املاء بأنه : الصحي املاء ويعرف.          
  : للشرب الصاحل املاء يف توافرها الواجب الصحية الشروط - ٢
  . العالقة املواد من رائقا يكون وأن مقبوالً، طعمه يكون وأن،  رائحة وال له لون ال الذي املاء هو:  الطبية الناحية من - أ

 ويتسبب الرصاص مثل املعادن يذوب جتعله املاء حامضية الن ، محضيا املاء تفاعل يكون أال جيب الكيماوية الناحية من -ب
  . التسمم ذلك عن
      لألمراض حيوية مسببات علي املياه حتتوى ال أن جيب:  البكتريولوجية الناحية من -ج
  : واألمراض املياه تلوث - ٣

  :اآلتية األمراض امللوث املاء طريق عن تتنقل قد اليت األمراض من
 والكولريا ، لتيفودا: مثل البكتريا بواسطة تنقل أمراض.  
 الفريوسات بواسطة تنقل أمراض   
 البلهارسيا مثل طفيليات بواسطة تنقل أمراض  
 به العالقة املواد وتظهر ، لونه ويتغري يتعكر املاء لتلوث ونتيجة الوسائل مبختلف املاء تعقيم جيب  كلها السابقة ولألسباب   

 واالمونيا الكربون  أكسيد وثاين اهليدروجني كربيتيد غاز ويظهر التعفن عملية وتبدأ ، املاء يف الذائب  األكسجني وخيتفي
   الدقيقة األحياء من إال املاء يف احلياة وتنعدم  املاء سطح علي فقاقيع شكل على
 ةصاحل نقية بيئة علي للمحافظة التلوث مصادر تقليل يراعي لذلك اإلنسان وأطعمة واحليوانات النباتات تتلوث املياه وبتلوث 

  .للحياة
  :على املياه تلوث تأثريات - ٤

  : البشرية الصحة
  اخلبيثة لألمراض املسببة املركبات بعض املدى بعيدة تأثريات هلا يكون قد اليت املواد ومن -
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   ياهامل مبعاجلة وذلك، املصدر من وفصلها،  الضارة املواد حتديد أمهية ازدادت شيوعا أكثر املياه استعمال اعادة أصبحت وكلما -
  : الضوضائي والتلوث البيئة صحة

   الضوضائي التلوث
 وخاصة اآلالت مثل متعددة مصادر وللضوضاء املرغوبة غري األصوات من متنافر خليط من املتآلف املزعج الصوت هو 

   منها الثقيلة
 ديسيبل ٩٠ب مقدر( معني مستوى عند ويبدأ الصحة على سيئ تأثري وللضوضاء(  
 له التعرض املمكن الزمن قل كلما الصوت شدة زادت وكلما    
   احلديث العصر يف الضوضاء زيادة أسباب
   السكانية الكثافة يف الزيادة .١
  والصناعي العمراين التوسع .٢
   الطاقة على الطلب ازدياد .٣
   املرور حركة زيادة .٤

  : الضوضاء مصادر
   النقل ووسائل املصانع مثل أولية مصادر منها

   وغريها التنبيه وأآلت الصاخبة كاملوسيقي املتعمدة إلنسانيةا األنشطة مثل ثانوية ومصادر 
  :  والعمال العمل حالة على الضوضاء تأثري

  :  إىل الضوضاء وتؤدي 
   بالتوتر عام احساس .١
   األذن يف طنني .٢
   العمال ساعات انتهاء بعد وذهين جسمي هبوط .٣

   الضوضاء أنواع 
   املواصالت طرق ضوضاء -١

 الضوضاء يف بريةالك الزيادة أسباب ومن :  
 واملواصالت النقل وسائل يف الكبرية الزيادة   
 املرور كثافة زيادة   
 واملواصالت النقل وسائل سرعة   
 الكبرية الشاحنات تصدرها اليت األصوات   

 ضاءوللضو املاكينات وتشغيل، املهنية العمليات عن الناتج الضوضاء وهو الضوضاء مصادر أهم من ويعترب املهين الضوضاء -٢
   عالية أصوات عنها تصدر اليت باملصانع يعملون من خصوصاً العاملني على سلبية أثار املهين

  



  ٣٤ .. إعداد هتان                                                                                                                                         حسن أبو زيد -د/  علم االجتماع الطيب 

 التكييف وأجهزة املطبخ وأدوات التلفزيون مثل ؛ املرتلية لألجهزة املرتفعة األصوات عن الناجتة الضوضاء وهي اجلرية ضوضاء -٣
  .  للجرية السلبية االجتماعية النواحي من تكون وقد،  املرتلية حيام لىع وتؤثر الناس لعامة كبرياً إزعاجاً وتسبب، وغريها
  : الضوضاء ملشكلة املمكنة احللول
  فيها التحكم اإلنسان يستطيع اليت املرتلية األجهزة أصوات وخفض الضوضاء مصادر تقليل .١
   للعمل حمددة ساعات حتديد .٢
  الضوضاء تسبب اليت لألماكن التصرحيات وقف .٣
   السكنية األحياء عن والورش صانعامل أبعاد .٤

  : الضوضاء التعرض نتيجة السمع حاسة يف تؤثر التي العوامل
 ا الضوضاء مستوىوشد   
 الضوضاء نوع   
 للضوضاء التعرض مدة   
 للضوضاء التعرض مرات عدد   
 النفسية وحالته الشخص حساسية  

  : اإلنسان صحة على والضوضاء الضجيج أثار أهم
 املعدة نشاط نقص   
 العضالت توتر يادةز   
 الدم ضغط يف املؤقتة الزيادة   
 الغدد نشاط يف تغري  
 الدموية الدورة ضعف   
 البصر على السلبية األثار  
 الصدر اآلم   
 الدموية الدورة ضعف   
 السمع فقدان   
 األداء وحسن الكفاءة على السليب التأثري   
 النوم على القدرة عدم   
 احلوادث نسبة زيادة   

  :  الضجيج مكافحة
 من الضجيج من باحلد وذلك،  النقل ووسائل كاملصانع مصدره يف الضجيج مكافحة إىل يهدف الذي : املباشر األسلوب

   األماكن تلك تصدرها اليت األصوات على قيود ووضع  نفسه املصدر
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  : يف ويتمثل املباشر غري األسلوب
 املتاحة بالوسائل األذنني محاية طريق عن الشخصية احلماية  
 الضجيج انتشار ملنع الصوتية احلواجز إقامة   
 املنازل يف العازل الزجاج استعمال   
 األصوات تلك من للحد والشوارع الطرق تشجري    
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  عشرعشر  الثالثةالثالثة  احملاضرةاحملاضرة
  العامةالعامة  الصحةالصحة  علىعلى  وأضرارهوأضراره) ) اجتماعياجتماعي  كمرضكمرض((  التدخنيالتدخني

  
  : مقدمة
 يدخن عشرة كل من األقل على واحداً هناك أن فلوحظ ، وبشراهة مبكرة سن يف التدخني على الشباب بعض يقبل ،

   جدا عالية نسبة وهى
 ضاً سيجارة البداية يف يدخن بأن تبدأ الشباب عند التدخني وعادةتقدم كلما السجائر من يدخن ما يزداد وبعدها ، عر 

 الرياضية احلياة يف واندماجه نخفضاًم أبويه تعليم كان وإذا ، الثالث إىل الثاين إىل األول الصف من مدرسته يف
   الولد فيقلده يدخن الوالدين أحد يكون قد وأحيانا ، أكرب التدخني على إقباله كان أقل واالجتماعية

 هؤالء تراجع أسباب من سببا يكون ما غالبا باألمراض وعالقته اإلنسان صحة على التدخني خطورة عن الكشف إن 
   التدخني ممارسة عن الشباب

  : اإلنسان وصحة تدخنيال
 اجلسم أجزاء مجيع إىل ميتد بل اجلسم أجزاء من واحد جزء على التدخني ضرر يقتصر ال   
 ومن ، اإلنسان جسم مجيعها السموم هذه وتدخل ، السيجارة حتتويها اليت الضارة الكيماوية املواد من آالفا هناك 

 يبقى وقد،  منها والتخلص السموم هذه لقتل تعمل ناإلنسا جسم أجهزة مجيع جعل أن وتعاىل سبحانه اهللا حكمة
  جسيمة بأضرار ويصيبه اإلنسان جسم داخل السموم هذه من جزء

  :فهى) النيكوتني( مادة هى السيجارة حتتويها اليت املواد وأخطر
 التأثري يف وسرعة بطشا السموم أكرب من   
 فقداملناعة اإلنسان جسم ت   
 والدوار الغثيان إىل تؤدي  
 األطفال عند اخلاليا انقسام النيكوتني قويعو   
 احلوامل على يؤثر   
  : التدخني إدمان
 املدخن امتناع حالة ويف ، املخدرات يف اإلدمان مثل بالضبط مثله وهذا ، النيكوتني هذا إىل مستمرة حاجة يف اجلسم يصبح

   إليه باحلاجة مشاعر وتنتابه تراجعية بأعراض يشعر فسوف التدخني عن
  : للتدخني الفعلية باحلاجة داملقصو
 ، والنشاط احليوية فيهم يثري أنه آخرون يعتقد بينما ، واالسترخاء بالراحة يشعرون جتعلهم التدخني عملية أن الناس معظم يعتقد
   ومهية تأثريات إا واحلقيقة متناقضة، تأثريات الواقع يف وهذه
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  : والتدخني األطفال
 الوالدان بتدخني املرتبطة املشكالت لبعض أطفاهلم تعرض أن ميكن العادة تلك أن يعلمان عندما التدخني عن الوالدان يقلع قد

     الرئوي وااللتهاب،   التنفسي اجلهاز بأمراض لإلصابة عرضة املدخنني أطفال أن والدراسات البحوث أظهرت فقد
  : والتدخني النساء

 وإذا،  النسائية األمراض لبعض فريسة تقع قد املدخنة فاملرأة ، لرجالا على منه املدخنات النساء على خطرا أكثر التدخني
   األمراض لبعض وعرضة،  الوزن قليل يكون املولود فان أجنبت

  : اتمع فئات وبعض التدخني
  مثل عليهم الشديدة خلطورته وذلك التدخني عن لالمتناع ضرورة هناك أن تعلم أن جيب فئات هناك
 ةالشعبي الرتالت مرضى  
 الزائدة احلموضة مرضى   
 املعدة قرحة مرضى    
 الدموية الدورة ضعف مرضى    
 احلوامل والنساء  

   واالجتماعية النفسية التدخني أضرار التدخني أضرار على والندوات باخلطب التوعية محالت يف اجلميع يشارك أن الواجب من
  : أضرار التدخني النفسية واالجتماعية

  :  النفسية األخطار  - أوال 
 املسئولية حتمل يف واإلخفاق عصبية حلاالت واجلنوح املتقلب واملزاج القلق   
 م، الذهين النشاط على إجيابيا تأثريا للتدخني أن البعض يظنالتعلم وسرعة املشكالت حل على أقدر التدخني مع وأ  
 وانقيادا، ضعفا املدخن؛ شخصية لىع التأثري إىل النهاية يف ويؤدي السلوك يف تتحكم عادة إىل التدخني يتحول عندما 

   واضطرابا
  : االجتماعية األخطار  -ثانيا 
 اآلخرين سالمة على عدوان وهذا،  النقي اهلواء تلوث إىل يؤدي    
 إزعاج مصدر تكون به احمليط اهلواء ورائحة املدخن فم رائحة أن   
 واإلنتاج عملال وتعطل القومي الدخل يتكلفها اليت الباهظة والتكاليف الطرق حوادث   
 التدخني أمراض بسبب العاجزين املرضى لرعاية العالج ونفقات املرضى زيادة   
 التدخني عن الناجتة باألمراض لإلصابة نتيجة املبكر املوت معدالت زيادة   
 واملصانع والغابات املنازل يف احلرائق   
 تمع على الواقعة االقتصادية األضرارعالج على واإلنفاق،  التدخني على اإلنفاق يف يةاالقتصاد املوارد هدر نتيجة ا 

   التدخني على املترتبة األمراض
  : التدخني على الشباب إقبال على املساعدة العوامل
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  : التدخني على الشباب إقبال على املساعدة العوامل من
 بالتدخني الشباب تغري اليت واملتنوعة الواسعة املغرضة املاكرة الدعاية   
 مرضاه بني والطبيب تالميذه بني املدرس مثل ؛ الشباب حياة يف القدوة أثر   
 الدراسة يف والتفوق، املعيشة مستوى وبارتفاع، حتضرا األقل واملستويات ذكاًء األقل الفئات يف أكثر يكون التدخني 

    التدخني على اإلقبال ينخفض
  ؟ الشباب يدخن ملاذا

  : يلي ما ومنها كثرية ألسباب الشباب يدخن
 م من الشباب يقلد فقد، األعمى قليدالتاملُقَلد السلوك عن النظر بغض حيبو    
 والثقافة األفق سعة على داللة أنه منهم ظنا التدخني املبتدئون ميارس   
 االنتباه وجذب الظهور حب عليهم يظهر الشباب من أخرى فئة هناك   
 بالرجل املرأة ملساواة ومظهرا اعياالجتم للنجاح رمزاً بأنه العتقادهن الفتيات بني التدخني ظهر   
 الواجب لتأدية كوسيلة واملآمت واألفراح املناسبات يف يقدم ما كثريا   
  : التدخني من التخلص كيفية
  :  ومها متوازنني اجتاهني يف التدخني ملقاومة اجلهود تكثيف ميكن
 الوقائي االجتاه   
 العالجي االجتاه   

  : اآلتية باألساليب الوقاية تتم
 التدخني بأضرار وعيةالت   
 ا يتأثر اليت الطيبة القدوة صاحلة لتربية ضمانا االجتماعية واملؤسسات واملدرسة املرتل يف األبناء   
 املراهقني حاجات إشباع   
 السوء رفقاء جتنب  
 التحذير عبارات تنويع   
   التدخني من التخلص كيفية

  :   اجتاهني يأخذ التدخني من التخلص يف اإلصالحي واالجتاه
 املباشر التوقف   
 التدرجيي التوقف   
 التدخني متنع مجاعة إىل االنضمام   
 احللوى من بدائل استخدام   
 الرياضة وممارسة االسترخاء   
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 اجلماعي العالج   
 والعقاقري األدوية   

  : للتدخني املبكر االكتشاف
  )وعالجه مبكرا التشخيص عملية( مبكرا التدخني نكتشف كيف
  : التدخني حالة يف االبن عند تشافهااك ميكن عالمات هناك

   االنطوائية .١
   السيئ واملظهر بالتغذية االهتمام وعدم اإلمهال .٢
   الدراسية املواد يف اإلمهال .٣
   الشهية فقدان .٤
   املال على للحصول الكذب إىل اللجوء .٥
   واألنشطة والرياضة اهلوايات إمهال .٦
   الصرف زيادة .٧
   والكسل الوجه شحوب .٨
  والعصبية املزاج تقلب .٩
  : باألسرة املرتبطة التدخني أسباب
  : منها للتدخني األسرة أفراد بعض إدمان إىل وتؤدي األسرة إىل ترجع أسبابا هناك
 األسرية املشاكل   
 األسرة أفراد بعض عند النفسي واالكتئاب القلق   
 النفس يف الثقة عدم   
 الدراسي والفشل، حافز وجود عدم   
 األسرة يف التقاليد احترام عدم   
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  عشرعشر  الرابعةالرابعة  احملاضرةاحملاضرة
  اجتماعيةاجتماعية  كمشكلةكمشكلة  املزمنةاملزمنة  األمراضاألمراض

  

  : املزمنة األمراض مفهوم
 صحته على وسيئة مباشرة تأثريات تحدث واليت،  حياته من طويلة فترة لإلنسان املالزمة األمراض تلك هي املزمنة األمراض  •

 واملصاب،  جيب كما املعتادة بأعماله القيام يستطيع ال ضاملري ألن واقتصادية واجتماعية صحية مشاكل له وتسبب، العامة
  تقريباً دائمة مشكلة يعيش مريض ولكنه،  عادياً مريضاً ليس املزمن باملرض

 أصحاا جند لذا،  األوىل مراحله يف االرتياح عدم أو باألمل شعور دون تدرجيية بصورة اإلنسان تصيب املزمنة واألمراض  •
   أنفسهم حلماية الرعاية وطلب الطبية ونةاملع طلب يف يتأخرون

    للمصاب اإلنتاجية الوظيفة على سلبية تأثريات من حتدثه فيما األمراض هذا خطورة وتتضح  •
  : املزمنة باألمراض اإلصابة على املرتتبة اآلثار
 واالجتماعية النفسية الناحية من املريض على متعددة أثار املزمنة لألمراض   
 ا االجتماعية األمراض مىمس علبها ويطلقا اخلاصة املواجهة أساليب يف ترتبط أل والثقافية االجتماعية باجلوانب 

   فيها يعيش اليت االجتماعية وبيئته،  وأسرته للمريض
  :  إىل األمراض ذه اإلصابة وتؤدي
 العادية املريض حياة منط على قيود فرض   
 االجتماعية العزلة   
 بالنفس الثقة ضعف   
 بالتفصيل اآلثار تلك نتناول وسوف باملريض للمحيطني ومشقة إجهاد اثإحد   

  : املزمنة باألمراض اإلصابة على املرتتبة اآلثار
  : تشمل القيود وهذه، األصحاء من غريهم عن ختتلف ظروف يف املرضى هؤالء ويعيش  حمددة قيود حتت املعيشة -١

  واملشروبات األغذية بنوعية خاصة قيود   •
   واهلوايات األنشطة مبمارسة خاصة ودقي   •
    العالج من معينة أنواع باستعمال خاصة قيود     •

، واملعادن والسوائل والفيتامينات،  احلرارية والسعرات،   الربوتني وكميات،  التغذية نظام حول منصب املريض تركيز ويصبح
   بدقة تناوهلا جيب اليت الكميات وحتسب

  :  االجتماعية العزلة -٢
 املتعلقة األنشطة يف مشاركتهم تقل حيث،  املزمنة باألمراض املصابون منها يعاين اليت املشكالت أحد هو بالعزلة الشعور 

  بزيارم يقومون وال للمرض السابقة املشاعر يبادلوم ال القدامى أصدقائهم أن كما،  الفراغ بوقت االستمتاع وعدم،  بالعمل
    واملعارف األقارب إمهال من هيواجهون ما إىل باإلضافة
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  : بالنفس الثقة ضعف -٣
 نظرة إىل باإلضافة،  هامشية أصبحت به احمليط العامل يف مشاركته بأن املريض شعور من املريض عند بالنفس الثقة ضعف ينتج

    اإلرادة مسلوب بأنه املريض شعور إىل يؤدي مما اآلخرين عيون يف يراها اليت والعطف الدونية
  : املريض جتاه اآلخرين مشاعر -٤

 تتقبل ال حينما أو،  برعايته االهتمام يف املبالغة من به تقوم ما خالل من ذلك تأكيد يف هاماً جزًء األسرة اجتاهات وتعترب
    رضامل قبل ا يقوم كان اليت األعمال بنفس املريض يقوم أن يف توقعاا يف وتستمر،  املريض منها يعاين اليت النقص نواحي

  : االعتمادية -٥
 إحداث يف يتسبب وأنه، واقتصادياً نفسيا إجهاداً به وللمحيطني لألسرة يسبب وأنه،  احلركة مقيد بأنه املريض يرى حيث

   عليه املترتبة واملسئوليات العالج خماطر بتحمل واملرتبطة لألسرة كثرية مشاكل
 وتوقعات احتياجام مابني بصراع يشعرون فهم مث ومن،  املرضى على ةاملفروض القيود االعتمادية من النمط هذه يساعد ومما

      للمرض طبية مضاعفات ظهور إىل ذلك ويؤدي بالعجز شعورهم على يؤدي مما،  منهم اآلخرين
  : املزمنة األمراض لبعض أمثلة

   الدرن - ١
،  احليوانات بعض يصيب كما اإلنسان يصيب عضوي ميكروب إىل يرجع وهو السواء على والصغار الكبار يصيب مرض وهو

   اجلسم من كثرية أعضاء تدرن إىل امليكروب هذا ويؤدي
   العدوى مصادر
 املريض اإلنسان   
 املريضة احليوانات   
   العدوى طرق
 الرذاذ   
 اهلضمي اجلهاز    
 الذباب   

  : الدرن من الوقاية طرق -  
  .. للمجتمع العامة الوقاية
 سكنوامل للبيئة الصحي املستوى رفع   
 للماشية البيطرية الطبية الرعاية   
 لذلك املعدة املذابح يف احليوانات ذبح   
 احلليب تعقيم   
 جيداً الطازجة اخلضروات غسل  



  ٤٢ .. إعداد هتان                                                                                                                                         حسن أبو زيد -د/  علم االجتماع الطيب 

  .. الشخصية الوقاية
 الصحي السكن توفري اجليدة بالتغذية الشخصية الصحة على احملافظة   
 لألمراض املبكر العالج   
 املرض ضد التحصني   
 الدوري الكشف   

  :  القلب أمراض - ٢
 يف املالحظة الزيادة املرض هذا خطورة من ويزيد،  العامل بلدان معظم يف للوفيات كسبب متقدما مركزاً القلب أمراض وحتتل
   املرض ذا الشباب إصابة نسبة يف األخرية اآلونة

  : القلب بأمراض اإلصابة عوامل
 الدم يف والكولسترول الدهون مستوى ارتفاع   
 مبكرة سن يف البداية ( التدخني (  
 تخذ مل إذا السكر مرضى بني القلب بأمراض  اإلصابة ترتفع حيث السكر مرضالسكر ملرض الالزمة االحتياطات ت   
 ويزيد،  العمرية الفئات معظم بني وانتشارها،  العامل دول خمتلف يف السمنة انتشار املالحظ ومن،  البدانة أو السمنة 

  السكر مبرض هاارتباط السمنة خطورة من
 وقد،  التنفسي واجلهاز الدموية الدورة كفاءة على يؤثر مما البدنية اللياقة مستوى اخنفاض إىل ويؤدي البدين النشاط قلة 

    عضلياً جمهودا يبذلون ال الذين األشخاص بني القلب أمراض انتشار لوحظ
 القلب بأمراض اإلصابة إىل تؤدي واليت النفسية والضغوط التوتر  
 القلب بأمراض الصلة ذات األمراض من بكثري اإلصابة يف تتسبب واليت السيئة الغذائية عاداتال    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  


