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علم االجتماع الطبي 
حسن أبو زٌد .د

 األوىلاحملاضرة 
مقدمة  

 موضوعاته وما ٌدرسه من قضاٌا الصحة ألهمٌة االختصاصات الفرعٌة فً علم االجتماع نظراً أهمٌعد علم االجتماع الطبً من  -
 ٌعٌش فٌها اإلنسان التًوالمرض وعالقتهما بالبٌبة 

إن هناك صلة وثٌقة بٌن العوامل البٌولوجٌة والعوامل االجتماعٌة والحضارٌة طالما إن الصحة والمرض ٌرجعان إلى عوامل اجتماعٌة  -
.  والصراع االجتماعً مع اآلخرٌن إلٌها ٌنتمً التً ٌعٌش فٌها اإلنسان والطبقة التًتتجسد فً البٌبة االجتماعٌة 

مفهوم علم االجتماع الطبً  -
 - ....( الحضري الصناعً – االقتصادي ) األخرىال ٌختلؾ علم االجتماع الطبً عن فروع علم االجتماع  -
  فً البناء االجتماعً  وأثرهماٌعرؾ كٌنث علم االجتماع الطبً هو العلم الذي ٌدرس الجذور االجتماعٌة  للصحة والمرض  -

 
  ًمفهوم علم االجتماع الطب

 المرض وكٌفٌة بؤسباب الٌومً الذي ٌتعرض له الفرد والجهل اإلجهاد أهمهاٌتضح مما سبق إن هناك جذوراً اجتماعٌة للمرض والصحة لعل 
تفادٌه  

 االجتماعٌة والحضارٌة للصحة والمرض على البناء االجتماعً والمجتمع  اآلثار  :
الصحة تساعد الفرد على العمل والفاعلٌة وهذا العمل ٌعود بالنفع على المجتمع  .1
الصحة تشجع الفرد على التفاعل مع اآلخرٌن وتكوٌن العالقات االٌجابٌة مما ٌساعد على تماسك المجتمع   .2
 الطبٌة  واألجهزة األدوٌةالصحة تمكن الدولة من تقلٌص نفقاتها فً شراء  .3
   إلٌها ٌصبو التً األهداؾ وتحقٌق إمكاناتهالصحة تساعد اإلنسان فً تطوٌر  .4
 فً تنمٌة المجتمع اٌجابً  ولهذا التكاثر اثر السكانً بالتكاثر أفرادهالصحة والحٌوٌة والفاعلٌة تمكن المجتمع من زٌادة  .5

وتحقٌق الرفاهٌة  
 وسكانه ومقدساته أرضهالصحة تعنى قدرة المجتمع على الدفاع عن  .6

 

   سلبٌات المرض
المرض ٌإدى إلى توقؾ اإلنسان عن العمل وفقدان النشاط مما ٌإثر سلبا على أوضاعه المادٌة   .1
الوفاة الناجمة عن المرض تسبب تناقص السكان وفقدان القوة العاملة  الالزمة للبناء والتنمٌة   .2
 له  والتصديالمرض والوفاة ٌسببان زٌادة النفقات التً تخصصها الدولة لمعالجة المرض  .3
 تنمٌة المجتمع وتطوٌره    ٌإثر على والجماعات التقلٌدٌة فً المجتمع مما األسرةالمرض والوفاة ٌسببان تفكك  .4
 أهدافه فً المجتمع وزٌادة الوفٌات ٌعوق المجتمع عن تحقٌق األمراضشٌوع  .5
  وسكانه وحماٌة مقدساتهأرضهالمرض والوفاة ٌعوقان قدرة المجتمع على الدفاع عن  .6

 
  ًطبٌعة علم االجتماع الطب

 ًمنزلته العلمٌة بالنسبة للعلوم اإلنسانٌة والعلوم الطبٌعٌة    : المقصود بطبٌعة علم االجتماع الطب
ظهر علم االجتماع الطبً فً العشرٌنات والثالثٌنات من القرن العشرٌن   -
علم االجتماع الطبً لٌس علما ولٌس أدبا ، بل أنه علم ٌجمع بٌن العلمٌة واإلنسانٌة   -

 

 

 

 

 

 



 2   (هـ1433هـ ـ 1432)حسن أبو زٌد ـ . علم االجتماع الطبً ـ د
 

  ٌشترك علم االجتماع الطبً ببعض السمات مع الموضوع العلمً الصرف ومنها :
انه علم نظري ٌتكون من منظومة من الفرضٌات والنظرٌات ؛ كنظرٌات الطبقة االجتماعٌة والمرض ونظرٌات طبٌعة البٌبة  .1

. االجتماعٌة ونظرٌة الخصابص االجتماعٌة 
انه  تراكمً ؛ قابل للزٌادة والتحول من طور إلى آخر ، ولذا تعد نظرٌاته نسبٌة ولٌست ثابتة على مر العصور   .2
انه موضوع تجرٌبً ؛ بمعنى أنه تجرى على موضوعاته دراسات مٌدانٌة للتؤكد من صحتها  .3
 القٌمٌة ، بل ٌهتم بما هو كابن  واألحكامانه علم ال ٌهتم بالتقٌٌم  .4

  وٌشتق منه حقابقه   (كوحدة بحث)ومن السمات التً ٌتسم بها علم االجتماع الطبً انه ٌدرس اإلنسان

  هكذا ال ٌمكن اعتبار علم االجتماع الطبً علما صرفا شبٌها بالرٌاضٌات والفٌزٌاء لسببٌن هما :
كثرة الحقابق والمعلومات التً ٌمكن أن تدخل فً الظاهرة االجتماعٌة الطبٌة   -
اخفاء اإلنسان الذي ٌدرسه علم االجتماع الطبً الكثٌر من الحقابق الموجودة فً منطقة األنا السفلى وال ٌكشؾ الموجود فً العقل  -

.  الباطن 

وهكذا ٌمكن القول بؤن علم االجتماع الطبً ٌتسم بطبٌعة تجمع ما ٌتمٌز به العلم من خواص وبٌن ما ٌتمٌز به األدب       

 

 احملاضرة الثانية

 وأهدافهمجاالت علم االجتماع الطبً 

  ًمجال علم االجتماع الطب

نعنً بمجال أو أبعاد علم االجتماع الطبً الموضوعات التً ٌدرسها العلم وٌتخصص بها ، وتوجد بالكتب والمإلفات المنهجٌة لعلم االجتماع 
الطبً  

  وتتكون مناهج علم االجتماع الطبً من المواد الدراسٌة والعلمٌة اآلتٌة  :
مفاهٌم علم االجتماع الطبً وأهدافه ومشكالته وأبعاده ومناهجه   .1
ظهور علم االجتماع الطبً كعلم مستقل عن علم االجتماع والطب وعن الفروع التخصصٌة لعلم االجتماع كعلم اجتماع المعرفة  .2

الخ مع دراسة العوامل التً أدت إلى استقاللٌة علم االجتماع الطبً عن علم االجتماع العام والطب .......والسٌاسً والرٌفً 
تارٌخ علم االجتماع الطبً وأشهر رواده ؛ كإبن رشد وأمٌل دوركاٌم   .3
عالقة علم االجتماع الطبً بعلم االجتماع وبعلم الطب  .4
التحلٌل الوظٌفً البنٌوي للمإسسة الطبٌة كالمستشفً مثال  .5
طبٌعتها ووظابفها وأهدافها ومشكالتها : العٌادة االجتماعٌة  .6
العالقة اإلنسانٌة بٌن الممرضة والمرٌض   .7
العالقة اإلنسانٌة بٌن الطبٌب والمرٌض   .8
العوامل االجتماعٌة المإثرة فً الصحة وطول العمر  .9

العوامل االجتماعٌة المإثرة فً المرض والوفاة  .10
أسبابها ونتابجها  : األمراض االجتماعٌة الشابعة  .11
األمراض النفسٌة والعقلٌة والعصبٌة   .12
طب المجتمع وطب األسرة مع إشارة إلى أمراض المجتمع واألسرة وكٌفٌة معالجتها  .13

 

  ًأهداف علم االجتماع الطب

  لعلم االجتماع الطبً نوعٌن من األهداؾ هما  :
األهداؾ العملٌة والبراجماتٌة ،   -
 األهداؾ العلمٌة والمنهجٌة -

 

 وتتجسد األهداؾ العملٌة والبراجماتٌة فً  النقاط اآلتٌة:  
 للنشاط الطبً كالفحص والتشخٌص  واإلنسانٌةدراسة وفحص األسس االجتماعٌة  .1
تحدٌد األمراض االجتماعٌة وتمٌٌزها عن األمراض الجسمٌة واألمراض النفسٌة والعصبٌة  .2
دراسة البٌبة االجتماعٌة ودورها فً ظهور األمراض االجتماعٌة والنفسٌة   .3
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 فً  األخٌرالتعرؾ على أثر االٌكولوجٌا االجتماعٌة والطبٌعٌة ، وأثر المجتمع والحٌاة االجتماعٌة فً المرض النفسً ، وأثر .4
األمراض الجسمٌة 

 االجتماعً األمراض االجتماعٌة األخصابًإنشاء فكرة العٌادة االجتماعٌة التً ٌعالج فٌها  .5
فهم طبٌعة العالقات االجتماعٌة التً تؤخذ مكانها فً المإسسات الصحٌة وأسبابها وآثارها   .6
التعرؾ على كٌفٌة تفعٌل المإسسات الصحٌة من خالل دراسة بنابها ووظابفها وعالقاتها  .7

 

  األهداف العلمٌة والمنهجٌة لعلم االجتماع الطبً فتتجسد النقاط اآلتٌة :
 لكً ٌستطٌعوا تطوٌر بحوث االختصاص  وأساتذتهزٌادة عدد باحثٌه  .1
تراكم األبحاث العلمٌة الخاصة بحقل االجتماع الطبً   .2
 واإلنسانتطبٌق األبحاث العلمٌة فً حقل علم االجتماع الطبً على المشكالت االجتماعٌة والطبٌة التً تواجه المجتمع  .3
 استقاللٌة علم االجتماع الطبً ونضوجه إلىتثبٌت الحدود العلمٌة بٌن علم االجتماع الطبً وعلم االجتماع والطب مما ٌقود  .4
تنمٌة نظرٌات علم االجتماع الطبً ومناهجه الدراسٌة   .5
فتح أقسام علمٌة فً علم االجتماع الطبً وطب المجتمع تكون ملحقة بؤقسام الطب االجتماعً وأقسام  علم االجتماع وعلم  .6

 النفس لتنمٌة المتخصصٌن فً علم االجتماع الطبً وطب المجتمع 
 

  ًمشكالت علم االجتماع الطب
:  ٌعانً علم االجتماع الطبً من عدة مشكالت علمٌة ومنهجٌة ودراسٌة لعل أهمها 

عدم وجود الحدود الفاصلة بٌن اختصاص الطب وعلم االجتماع الطبً من جهة ، وبٌن علم االجتماع وعلم االجتماع الطبً  .1
من جهة أخرى  

حساسٌة الموضوعات التً ٌدرسها علم االجتماع الطبً كموضوع دور القٌم االجتماعٌة فً الوقاٌة والعالج من األمراض  .2
المزمنة 

قلة عدد المتخصصٌن فً مٌدان علم االجتماع الطبً بسبب حداثة العلم وصعوبته وقلة العابد المادي ألساتذته   .3
قلة األبحاث العلمٌة المنشورة فً مٌدان علم االجتماع الطبً وطب المجتمع وطب األسرة مما ٌجعل العلم ؼٌر قادر على  .4

تفسٌر المظاهر الطبٌة الجسمٌة 
قلة المصادر واألبحاث العلمٌة فً مٌدان علم االجتماع الطبً تجعله ؼٌر قادر على تفسٌر وتحلٌل ظواهره االجتماعٌة والطبٌة   .5
ٌنبؽً أن ٌكون المتخصص فً علم االجتماع الطبً متمرسا فً مادتً علم االجتماع والطب والربط بٌنهما  ربطا علمٌا جدلٌا  .6

 ، وهذه الدراسة أصعب بكثٌر من دراسة االجتماع بمفرده أو الطب بمفرده ، وهذا ٌفسر قلة المتخصصٌن فً االجتماع الطبً 

 

احملاضرة الثالثت 
  والعوامل المؤدٌة الستقالله الطبًظهور علم االجتماع  

  مقدمة 
فً بداٌة الخمسٌنٌات من القرن العشرٌن كان علم االجتماع الطبً متناثراً ومشتتاً وكانت موضوعاته العلمٌة موزعة بٌن  -

علمً الطب واالجتماع 
إن إهمال الطب للخلفٌة االجتماعٌة للمرض وإهمال علم االجتماع العام لدراسة الصحة والمرض دفع لقٌام لعلم االجتماع  -

 الطبً 
 

  ظهور علم االجتماع الطبً كعلم مستقل 
 ونظراً لعدم اهتمام  علم االجتماع بدراسة الظواهر الصحٌة والمرضٌة فً المجتمع  -
 والمرض  ونظراً إلهمال علم الطب للخلفٌة االجتماعٌة للصحة -
 ونظراً النتشار اإلمراض التً ترجع إلى عوامل اجتماعٌة  -
 فقد كان لزاماً ظهور علم جدٌد ٌدرس الطب فً المجتمع وٌدرس المجتمع فً الطب وهو علم االجتماع الطبً -
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  وقد ظهر علم االجتماع الطبً لٌؤدى الوظائف التالٌة: 
 تفسٌر األساس االجتماعً للصحة والمرض .1
  الصحة والمرض على المجتمع آثارتحلٌل  .2
 دراسة العالقة بٌن الواقع ومكوناته واإلمراض السابدة  .3
 ربط معطٌات الواقع االجتماعً باإلمراض النفسٌة وأثر األمراض النفسٌة على  األمراض الجسدٌة .4
 دراسة العالقات االجتماعٌة فً المإسسات الطبٌة  .5
 تحدٌد ماهٌة اإلمراض االجتماعٌة التً ٌتخصص بدراستها علم االجتماع الطبً .6
 تشخٌص أسباب اإلمراض االجتماعٌة .7
 
 

 ًعوامل استقالل علم االجتماع الطب 
 .والعالجٌة ، والوقابٌة ، والمرضٌة ، فشل كل من علم االجتماع وعلم الطب فً دراسة كل من الظواهر الطبٌة  .1
 بؤس به من علماء االجتماع الطبً  الذٌن ٌنحدرون من تخصص علم االجتماع أومن الطب  ظهور عدد ال .2
 

 رواد علم االجتماع الطبً واهم أعمالهم 

  ( 1979-1902)تالكوت بارسونز - 1

 من أشهر علماء االجتماع ومن رواد النظرٌة الوظٌفٌة
ومن أهم مإلفاته كتاب النظام االجتماعً وٌدرس فٌه دور المرٌض فً المجتمع ودور األسرة فً الصحة والمرض واهتم بدراسة 

 . العالقة بٌن الطبقة والوفٌات
فدور ، وهو دور قابم على التزام المرٌض بحقوقه وواجباته ، وفً كتابه دور المرٌض تناول دور المرٌض فً األسرة والمجتمع 

 المرٌض  ٌمنحه الحق فً اإلعفاء من واجباته والتزاماته لمدة مإقتة 

  (2001-1915 )دٌفٌد مٌكانٌك - 2

 :درس الطب وتخصص بعدها فً علم االجتماع الطبً ونشر ثالثة كتب فً طب المجتمع وعلم االجتماع الطبً و من أهم مإلفاته 
طب المجتمع                -أ 
       طب األسرة - ب -ب 
 : علم االجتماع الطبً وتناول فٌه -ج 

 الصحة والمرض والسلوك المنحرؾ   -
 الرإٌة العامة للصحة والمرض  -
 العدوى والمرض والعوامل المإثرة فً الوفاة والمرض  -
 التفاعل بٌن الطبٌب والمرٌض  -
 الروئ المنهجٌة فً دراسة عملٌات المرض -
 اإلجهاد واإلعٌاء االجتماعً وعالقته بالمرض -

 

  (1993-1917 )ادوٌن لٌمرت - 3

وألؾ ، وألؾ كتاب المرض االجتماعً واألمراض المزمنة ، تبنى ما ٌعرؾ بنظرٌة الوصم بعد تخلٌه عن االتجاه الوظٌفً 
 ودور العوامل االجتماعٌة والحضارٌة فً المرض ،كتب أخرى فً اإلجهاد واألمراض المزمنة 
 : وفً كتابه المرض االجتماعً تناول لٌمرت 

 مفهوم المرض االجتماعً األولى والثانوي وأثارهما  -
 (التعاطً  )األمراض االجتماعٌة األولٌة   -
 أسباب األمراض االجتماعٌة -
 العالقة بٌن المرض االجتماعً والعضوي   -
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  ( 1927-1858)إمٌل دوركاٌم - 4

واألسس االجتماعٌة ،والمرض والوفاة ، والتكاثر السكانً ، ونشر دوركاٌم العدٌد من الكتب فً علم االجتماع الطبً أهمها االنتحار 
  .للتكاثر السكانً وتقسٌم العمل

 وفً كتابه االنتحار تناول االنتحار كظاهرة اجتماعٌة وحاول الربط بٌن االنتحار والعوامل االجتماعٌة والنفسٌة  -
 وٌذهب إلً أن االنتحار مهما كان نمطه ٌرجع إلً عوامل اجتماعٌة  -
 إن الحوادث االجتماعٌة السٌبة تعرض الفرد للمرض النفسً  -
 جسمً  -ٌتحول المرض النفسً إلى مرض نفسً -

 

 -       (1928 )رٌجارد الٌزلى - 5

وأسباب الصحة ، من أهم علماء االجتماع الطبً البرٌطانٌٌن فً تخصص طب المجتمع واألسرة ومن أهم مإلفاته كتاب المجتمع فً الطب 
 والطبقة االجتماعٌة والصحة والمرض ، إضافة إلى نشره العدٌد من األبحاث ومنها الفوارق الطبقٌة فً وفٌات األطفال ، والمرض 

 

احملاضرة الرابعت 
 العوامل االجتماعٌة المرتبطة بالصحة والمرض 

  مقدمة 

تعتبر العوامل االجتماعٌة من العوامل التً تحدد نمط الحٌاة بؤي مجتمع ؛ حٌث تحدد كٌفٌة التعامل مع قضاٌا الصحة والمرض والثقافة الصحٌة 
  العدوىأوفً اإلصابة بها أو فً انتشارها عن طرٌق ، وهً تلعب دوراً كبٌرا فً الوقاٌة من األمراض أو الحد منها ، بالمجتمع 

 أوالً األسرة ودورها فً قضٌتً الصحة والمرض 
لألسرة دور إٌجابً فً الصحة والمرض فالصحة اإلٌجابٌة أحد مسبباتها األساسٌة هً األسرة ، والصحة السلبٌة أو اإلصابة بالمرض  -

 .أحد مسبباتها األسرة 
 .وبالتالً ٌتحدد الحقا وجود الصحة السلٌمة أو اإلصابة باألمراض وخاصة الوبابٌة منها ، فاألسرة هً التً تحدد نمط ثقافة أفرادها  -
 تحدد األسرة نمط المراجعات الصحٌة للطب الرسمً أو الشعبً  -
 وباألسرة أٌضا تتحدد أنواع األمراض ومدى اإلصابة بها وخطورتها  -
فً البٌبات المختلفة تقالٌدها وعاداتها المختلفة نوعا ما عن بعضها  (سواء كانت رٌفٌة أم بدوٌة أم حضرٌة )ولكل أسرة من األسر  -

ومن ثم تختلؾ فً ، وطبقاتها االجتماعٌة ومهنها حتى لباسها وعاداتها الصحٌة الخاصة بها ، ولها ثقافتها المجتمعٌة المختلفة ، البعض 
 نوعٌة وكمٌة األمراض التً تصاب بها

 

  تأثٌر المرض على الفرد فً األسرة: 
وعدم انتظام حٌاتهم مع تواجد أعباء جدٌدة  استثنابٌة  كتوفٌر  (سواء المصاب أومن حوله )اضطراب السلوك الفردي فً األسرة .1

 .الرعاٌة الخاصة للمرٌض 
 .(نظرا لحالة المرٌض النفسٌة والفٌزٌابٌة ) تؤثٌر المرض على األفراد من الناحٌة الدراسٌة         .2
 . عدم انتظام الوقت والعالقات االجتماعٌة ما بٌن الفرد الذي فً أسرته مرٌض وبٌن المجتمع المحلً  .3

 

  تأثٌر المرض على األسرة: 
 .زٌادة األعباء االقتصادٌة نظرا لتكالٌؾ العالج التً أحٌانا ما تفوق قدرة األسرة على تحملها مما ٌخلق لدٌها أزمة اقتصادٌة خانقة  .1
للتفرغ لعالج المرٌض ، وخوؾ األقارب من وجود مرض )اضطراب فً العالقات االجتماعٌة بٌن األسرة واألقارب والمعارؾ  .2

 (معدي
 .اضطراب وأزمة عالقة بٌن أفراد األسرة مع بعضهم البعض لسوء الحالة النفسٌة لهم  .3
 اضطرار األسرة إلى التنازل عن بعض مشارٌعها وأعمالها وأهدافها  .4
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 تأثٌر األسرة فً الصحة والمرض والخدمة الصحٌة: 
إذا كانت األسرة ؼٌر مثقفة صحٌا فإن ذلك  ٌزٌد من احتمالٌة اإلصابة باألمراض وٌعوق برامج الصحة : ثقافة األسرة الصحٌة  .1

 .العامة وخاصة فً الوقاٌة من األمراض
ٌإثر فً قضٌة الصحة والمرض نوع األسرة ممتدة أو نووٌة وعدد أفراد األسرة ؛ مثال فٌما ٌتعلق بالتكالٌؾ المادٌة لعالج  .2

وتكون احتماالت معدالت اإلصابة أكبر ، ولكن من ممٌزات العدد ، لإلنفاق على العالج مادٌاالمرضى ، فكثرة األفراد ٌعد عابقاً 
 .الكبٌر توزٌع العمل والجهد المبذول لرعاٌة المرٌض فً األسرة 

 تختلؾ األسر فً تؤثٌرها على قضاٌا الصحة والمرض حسب البٌبة التً تنتمً إلٌها: البٌبة االجتماعٌة لألسرة  .3
تإثر النواحً االقتصادٌة والقدرة على اإلنفاق فً تؤمٌن عالج كاؾ للمرٌض ، فضال عن تؤمٌن وضع بٌبً وؼذابً ممتاز للوقاٌة  .4

 من األمراض 
مما ٌعوق الخدمة الصحٌة واالجتماعٌة وٌحملها أعباء ، ورفاق السوء واألمراض االجتماعٌة ، زواج األقارب واألمراض الوراثٌة  .5

 مادٌة  ومهنٌة 

  ًالطبقة االجتماعٌة والخدمة الصحٌة: ثانٌا 

هً مجموعة من أفراد المجتمع ٌمثلون كٌاناً خاصاً بهم مبنً على النواحً المادٌة أو العوامل المعنوٌة تربطهم صفات :  الطبقة االجتماعٌة
وعادات وقٌم وأهداؾ وطموحات واحدة ، وقد تربطهم عالقات مهنٌة أو وظٌفٌة ، وتختلؾ نفسٌة وسمات كل طبقة عن األخرى فً أسلوب 

 .حٌاتها حتى فً ثقافتها الصحٌة 

 

 :تأثٌر ثقافة الطبقة االجتماعٌة على قضٌتً الصحة والمرض - 1

ٌجعلنا نخطط لبرامج صحة  (التً من ضمنها الثقافة الصحٌة )المعرفة بؤسلوب واتجاهات وثقافة الطبقة االجتماعٌة لكل أفراد المجتمع 
بشكل عادل على مستحقٌها – الوقابٌة والعالجٌة واإلنشابٌة والعادات الصحٌة -عامة ناجحة بحٌث ٌتم توزٌع الخدمات الصحٌة 

 .وتوصٌلها بؤقل التكالٌؾ مع توفٌر الجهد والمال والوقت
مشتركة فً عاداتها واتجاهاتها بٌنما البٌبة  (والتً تندرج تحتها معظم طبقات المجتمع)وٌالحظ أن البٌبة االجتماعٌة فً الرٌؾ والبادٌة 

الثالثة الحضرٌة مختلفة نوعا ما  فً ثقافتها وتقالٌدها والخدمات الصحٌة التً تحتاجها ومدى تحقٌق أهداؾ الصحة العامة وهو ما ٌتضح 
: فٌما ٌلً

 .تمتلك الطبقة أو البٌبة الحضرٌة رصٌد كبٌر ومخزون كبٌر من الثقافة العامة وخاصة الصحٌة أكثر من الرٌؾ والبادٌة  .1
إن الوضع االقتصادي واإلنفاق فً الحضر أفضل من الرٌؾ والبادٌة ؛ من حٌث القدرة على التعامل مع األزمات االقتصادٌة  .2

 الناجمة عن األمراض 
 توافر المنشآت الصحٌة واألجهزة الطبٌة فً الحضر أكثر من الرٌؾ  .3
 توافر الكوادر البشرٌة  والتخصصٌة فً الحضر أكثر من الرٌؾ والبادٌة  .4
 مراجعة الحضرٌٌن  للطب الرسمً أكثر من مراجعتهم للطب الشعبً .5
 التقنٌات والتكنولوجٌا الطبٌة متطورة فً الحضر أكثر من الرٌؾ .6
 التؤكٌد على الوقاٌة من األمراض ٌكون أكثر فً الحضر عنه فً الرٌؾ والبادٌة .7
لالعتبارات الثقافٌة المجتمعٌة فإن عملٌات الحجز والعزل وعدم استخدام أدوات المرٌض ٌتم بكفاءة عالٌة فً الحضر عنه فً  .8

 الرٌؾ والبادٌة

 : دور الطبقة االجتماعٌة فً الصحة والمرض - 2

أو التً ، الجوانب الطبقٌة تؤثٌراً على قضاٌا الصحة والمرض ونوعٌة األمراض التً تصٌب كل طبقة  ٌعد الجانب االقتصادي من أهم وأكثر
 .تكون محصورة فً طبقة معٌنة مع وجود أمراض مشتركة بٌن الطبقات جمٌعها 

 :وٌتضح دور الطبقة االجتماعٌة فً الصحة والمرض والرعاٌة الصحٌة من النقاط التالٌة 

  ةانتشار بعض األمراض بٌن أفراد المجتمع الحضري لتناولهم أنواع معٌنة من األؼذٌة التً تعد من نتاج الحٌاة الحدٌثة المتسارع -

(fast  foods) 

 معدل الوفٌات أقل فً الطبقة الحضرٌة  بسبب الحرص على عزل المصابٌن ومراجعتهم للطبٌب مباشرة قبل تفاقم األمراض  -
 .معدل اإلصابة باألمراض االجتماعٌة أكثر فً الحضر منه فً الرٌؾ والبادٌة لاللتزام القوي بالعادات والتقالٌد بالرٌؾ والبادٌة  -
 معدل اإلصابة باألمراض الوبابٌة التً مصدرها البٌبة الطبٌعٌة فً الرٌؾ والبادٌة أكثر من الحضر  -
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والثقافة المجتمعٌة ، وزٌادة عدد أفراد األسرة ، نسبة الوبابٌة وانتقال األمراض بالعدوى أكثر فً الرٌؾ والبادٌة نظرا لظروؾ السكن  -
 والصحٌة

نظراً للوضع االقتصادي و االعتماد ؼالباً فً   الطبقة فً الرٌؾ بوصاٌا النسق الطبً ٌإثر سلباً على كمٌة وفترة  العالج ؛التزامعدم  -
. الرٌؾ ٌكون على العالج المجانً

 

 احملاضرة اخلامست

 العوامل االجتماعٌة المرتبطة بالصحة والمرض 
 مقدمة

وٌقصد باألمراض المهنٌة  أنها األمراض التً تصٌب بعضاً من أفراد المجتمع الواحد الذٌن ٌمتهنون مهنة واحدة ؛ فوجودهم فً بٌبة 
 .طبٌعٌة واحدة وتؤثرهم بالمسببات الطبٌعٌة أو المهنٌة الناتجة عن المهنة التً ٌمتهنوها ٌجعلهم عرضة  لبعض األمراض الخاصة

  

 أسباب اإلصابة باألمراض المهنٌة 
 :ٌمكن حصر أسباب اإلصابة باألمراض المهنٌة فً اآلتً 

 .....عوامل وتؤثٌرات البٌبة الطبٌعٌة كالتعرض المباشر لكثٌر من  العوامل الطبٌعة مثل الحرارة والرطوبة  -
 أو التً  تإثر على الجلد ، مخلفات الصناعة وعملٌات اإلنتاج؛ من األبخرة والؽازات السامة   -
 العوامل الحٌوٌة البٌولوجٌة ؛ كعملٌات التحلل للمواد والطفٌلٌات والبكتٌرٌا الناجمة عن التصنٌع  -
 الصناعات التعدٌنٌة والتعامل مع األتربة الناتجة عن تعدٌن الصخور والتً تصٌب العاملٌن بؤمراض الربة والتنفس  -
 الصناعات العضوٌة ومخلفاتها التً تصٌب العاملٌن بؤمراض العٌون  وأمراض الربة -
 العوامل السٌكولوجٌة كوجود ضؽوط  وظٌفٌة على العامل ؛ مما ٌصٌبه بؤمراض نفسٌة أو عصبٌة  -
مما ٌصٌب بؤمراض فسٌولوجٌة أو فٌزٌابٌة .. العوامل الفٌزٌابٌة كالتزام العامل بالوقوؾ الدابم أو الجلوس الدابم  لساعات طوٌلة  -

 مثل آالم العظام 
 : وتعتبر الثقافة الصحٌة للعاملٌن أهم األسباب لألمراض المهنٌة  -

  حٌث أن نقص الوعً الصحً لدى العاملٌن وعدم وجود االحتٌاطات الوقابٌة لمنع اإلصابة باألمراض 
 إلى جانب عدم وجود الدورات الصحٌة لتوعٌة العمال كل فً مجال تخصصه. 

  

 الصحة المهنٌة 
 :  مفهوم الصحة المهنٌة 

وتعنً اإلجراءات أو الخدمات الصحٌة التً تقدمها المإسسة الصحٌة لوقاٌة العاملٌن فً المهن المختلفة من األمراض المهنٌة لمراعاة 
 .صحة العامل البدنٌة والنفسٌة ؛ كوضع برامج للفحوصات الدورٌة للعمال 

 

  ًإجراءات برامج الصحة المهنٌة والتأهٌل المهن: 
هناك برامج صحٌة مهنٌة تستهدؾ مساعدة العاملٌن على تجنب اإلصابة باألمراض المهنٌة ، وهً تعتبر من الخدمات الصحٌة لبرامج 

 : الصحة العامة وتشمل 
 .وضع برنامج تثقٌؾ صحً للعاملٌن للوقاٌة من إصابتهم باألمراض  .1
 .حمالت التطعٌم الدورٌة للعمال لوقاٌتهم من األمراض المهنٌة  .2
 .الفحص الدوري المنتظم للعمال لالكتشاؾ المبكر لألمراض لسرعة عالجها  .3
 (أي البق صحٌا لممارسة مهنة معٌنة  )فحص العمال قبل العمل لبٌان سالمة وأهلٌة العامل لممارسة مهنة معٌنة  .4

 .تقدٌم خدمات طوارئ وإسعافات أولٌة  .5
 .التؤهٌل المهنً للعمال المصابٌن بعجز  .6
 عمل دورات فً الثقافة الصحٌة للعمال لٌكونوا قادرٌن على حماٌة أنفسهم من اإلصابة باألمراض  .7
 تهٌبة البٌبة الطبٌعٌة لمكان العمل للوقاٌة من األمراض  .8
 تؤمٌن التؽذٌة الصحٌة السلٌمة للعمال للوقاٌة من األمراض  .9
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  إجراءات الوقاٌة من األمراض وتشمل: 
وتصرٌؾ ، وتوفٌر الماء الصالح للشرب ، متها ءالكشؾ الدوري على المصانع والمعامل والمواقع الصناعٌة لبٌان مدى مال .1

 والتؽذٌة السلٌمة ، الفضالت الصناعٌة 
 .متها من نواحً فٌزٌابٌة مثل التهوٌة الصحٌة ءالكشؾ الدوري على المصانع لبٌان مال .2
 .الحرص الدابم على وقاٌة العمال من األبخرة والؽازات واألتربة الناجمة عن عملٌات التصنٌع  .3
 الترخٌص للمصنع أو المنشؤة المهنٌة الصناعٌة وفقا لشروط معٌنة و التزام أصحاب المصانع بها  .4
 درء المخاطر الناجمة عن عملٌات التصنٌع .5
 الكشؾ الدوري على المصانع لمعرفة أي طارئ فً مجال البٌبة الطبٌعٌة     .6

 

  التأثٌرات التً تحدثها المهن على الصحة والمرض: 
 :المهنة والمرض – أ 

  :وٌمكن حصر تؤثٌر المهنة على العامل بالنقاط التالٌة
ارتباط بعض األمراض بمهنة معٌنة فاألمراض الوبابٌة تلتصق بالعاملٌن فً رش المبٌدات الحشرٌة ، واألمراض  .1

 .الفٌزٌابٌة محصورة فً مهن ذات طابع مهنً مٌكانٌكً 
 العاملٌن فً مجال الزراعة عرضة لإلصابة بؤمراض حٌوٌة  .2
 .العاملٌن فً مجال األتربة والدقٌق والمهن المثٌرة للؽبار عرضة لإلصابة بؤمراض صدرٌة تنفسٌة  .3
 ٌصاب العاملٌن فً المصانع بالحضر باألمراض النفسٌة والعصبٌة لنمط الحٌاة المتسارعة .4

 

 :المهنة والخدمة الصحٌة - ب
هناك ارتباط وثٌق بٌن المهنة والخدمة الصحٌة ألن األمراض المهنٌة هً التً أوجدت الحاجة إلنشاء وحدة الصحة المهنٌة 

فً المإسسة الصحٌة وارتباط بعض األمراض بمهن محددة أثر على خطة وبرامج الصحة العامة وظهور برنامج جٌد 
 : لألمراض المهنٌة وكٌفٌة الوقاٌة منها والقضاء علٌها وٌرجع ذلك إلى

 عدم القضاء على المسببات سواء الطبٌة منها أو البٌولوجٌة أو الفٌزٌابٌة لألمراض .1
أصحاب المنشآت الصحٌة والعاملٌن فٌها لٌس لدٌهم الخبرة الكافٌة فً األمراض المهنٌة وبالتالً فإن تفاقم  .2

 .المرض ٌكون سرٌعاً وٌصعب القضاء علٌه 
 عدم توفر الخدمات والعالجات لكل األمراض المهنٌة ٌجعل من الصعب السٌطرة علٌها  .3
 الراحة والتزام الفراش جزء من العالج ولكن ظروؾ العمل تحد من ذلك مما ٌزٌد من تدهور الحالة الصحٌة  .4
قصور الثقافة الصحٌة فً الصحة المهنٌة وعدم التزام العاملٌن بقواعد الصحة المهنٌة جزء ربٌسً إلصابة  .5

 .العاملٌن بؤمراض مهنٌة خطٌرة 
  

 :   سلوك المرٌض وأثره اإلٌجابً على الخدمة الصحٌة - ج

 الطرٌقة التً ٌكتشؾ بها الفرد أنه سٌصاب بمرض ، وأٌضا تصرفاته بعد اإلصابة بالمرض وكٌفٌة تفكٌره فً عالج وٌعنً سلوك المرٌض
  .(أهً الطب الرسمً أم الطب الشعبً)المرض ومكان المراجعة الصحٌة 

  وتم رصد المالحظات التالٌة حول سلوك المرٌض: 
 .ٌمكن أن تكون األمراض االجتماعٌة والنفسٌة والعصبٌة ناتجة عن اإلصابة بمرض عضوي .1
 .الناحٌة االقتصادٌة للمرٌض تلعب دورا فً سلوك المرٌض عند معرفته بالمرض وسرعة لجوبه للعالج  .2
 .تفاقم الحالة الصحٌة للمرٌض تجعل عنده سلوك مرضً .3
 نوعٌة المرض البسٌط أو الخطٌر هً التً تحدد سلوك المرٌض باختٌار المنشؤة الصحٌة أو الطبٌب المعالج للحالة المرضٌة .4
 .التكلفة االقتصادٌة لمعالجة المرض ٌنتج عنها سلوك مرضً تحدده القدرة االقتصادٌة للمرٌض  .5
 الحالة النفسٌة وشخصٌة المرٌض تحدد السلوك المرضً الذي سٌتبعه المرٌض وقت المرض  .6
الثقافة الصحٌة لدى المرٌض تحدد سلوكه المرضً ألنه علً وعً بخطورة المرض وباألعراض وإمكانٌة العالج والفترة الزمنٌة  .7

 . للعالج 
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احملاضرة السادست 
  ًالمؤسسة الصحٌة كتنظٌم اجتماع 

  أوالً المفاهٌم: 
هً خدمة اجتماعٌة فً مإسسة صحٌة تساعد األفراد والجماعات فً مواجهة المشكالت التً  :الخدمة االجتماعٌة الطبٌة -

 . تتطلب المساعدة الفنٌة للعالج
هً كل وحدة أو تنظٌم مستقل للخدمات العالجٌة والوقابٌة ، وتقدم هذه الخدمات ألفراد ٌقٌمون فً بٌبة  : المإسسة الصحٌة -

 .جؽرافٌة أو ٌتبعون قطاعا مهنٌا أوطبقٌا
 .مثل المستشفٌات والعٌادات والمراكز الصحٌة : المإسسات الصحٌة العالجٌة -
 ....كمراكز األمومة والطفولة والصحة المدرسٌة ورقابة األمراض  : المإسسات الصحٌة الوقابٌة -

 

  ثانٌاً الخصائص الممٌزة لعالقة الخدمة االجتماعٌة بالمؤسسة الطبٌة : 
. الخدمة االجتماعٌة فً المستشفً لٌست وحدة مستقلة وإنما مكملة لعالج المرضى -
. أن دور األخصابً االجتماعً الطبً ٌكمن فً أن صحة المرٌض تتوقؾ على حالته االجتماعٌة والنفسٌة  -
. األخصابً االجتماعً فً المستشفً هو المنسق للعالقات الخارجٌة فً المستشفً -
 .ٌستوجب التوعٌة بؤهمٌة الخدمة االجتماعٌة الطبٌة -
لتفرع األقسام وكثرة التخصصات فإن أهمٌة الخدمة االجتماعٌة فً المستشفً تساهم فً إٌجاد التكامل والتناسق بٌن مختلؾ  -

. الجهود لخدمة المرٌض وعالجه
 .دور الخدمة االجتماعٌة الطبٌة هو تذلٌل الصعوبات التً تعترض المرٌض فً مواجهة ارتفاع نفقات العالج -

 

  االعتبارات التً تستوجب وجود إدارة الخدمة االجتماعٌة الطبٌة : رابعا: 
 لتساهم فً النظم الخاصة بقبول المرضى وحقهم فً العالج والدواء -
 تكمٌال لمختلؾ األدوار فً الخدمات الطبٌة كالخدمة الطبٌة وأقسام التؽذٌة والعالج الطبٌعً  -
 لٌساعد فً تهٌبة البٌبة االجتماعٌة والنفسٌة للمرٌض  -
 .لمساعدة األطباء فً شرح المرض والجوانب النفسٌة لتفرغ األطباء بالناحٌة التشخٌصٌة والطبٌة  -
. تصمٌم البرامج التً تساعد المرٌض المتواجد لفترات طوٌلة فً المستشفً مثل النشاطات المختلفة -

 

  ًالموقع ، النشأة ، اإلمكانات ، التجهٌزات : رابعا 
o  الموقع: 

 إن مستوى االتصال األول فً النظام الصحً هو الرعاٌة الصحٌة األولٌة  -
 تشتمل الخدمات الصحٌة فً المدن على مختلؾ الخدمات الصحٌة من رعاٌة صحٌة أولٌة وعٌادات ومستشفٌات  -
 تشتمل الخدمات الصحٌة فً القرى على الوحدات والمراكز الصحٌة فقط  -
من أهم أسس تقدٌم الخدمات الصحٌة الموقع ؛ فكلما كانت المإسسة قرٌبة وسهل الوصول إلٌها كلما زاد اإلقبال علٌها وحققت  -

 الهدؾ 
 المإسسات الصحٌة فً المدن تمتاز باهتمام القطاع الصحً بها حٌث تتوفر فٌها كافة اإلمكانات  -

  

o  النشأة: 
 أُنشؤ فً كل مدٌنة دابرة للصحة تقدم خدمات عالجٌة ووقابٌة  -
 م باسم الصحة العامة 1921أسس أول  تنظٌم صحً فً المملكة عام  -
 أنشؤت المملكة مراكز لمكافحة األمراض -
 م تشكلت أول وزارة صحة 1950فً عام  -
 اتسعت الخدمات لتشتمل على المستشفٌات  -
 تطورت الخدمات خالل عقد الثمانٌنات والتسعٌنات  -
 أصبح هناك خدمات عالجٌة متخصصة وزاد التركٌز على الخدمات الوقابٌة -
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o  اإلمكانات: 
 هناك عالقة واضحة بٌن الصحة والتنمٌة االقتصادٌة  -
 اهتم الؽرب بدراسة اإلمكانات االقتصادٌة وتؤثٌرها على الصحة والعالقة بٌن التنمٌة والصحة  -
بٌنما فً العالم النامً ال زال ٌعانً من مشاكل الفقر وتدهورت المستوٌات المعٌشٌة ومستوى الخدمات األساسٌة مما ٌإدي  -

 إلى انحدار المستوى الصحً لألفراد 
 اعتماد الخدمات الصحٌة المقدمة على مستوى التنمٌة االقتصادٌة وخاصة إلنها تحتاج إلى إمكانات كبٌرة جدا -

 

o  التجهٌزات الطبٌة: 
 تختلؾ التجهٌزات الطبٌة باختالؾ طبٌعة المإسسة الصحٌة وباختالؾ مواقعها  -
 تعتبر المستشفٌات فً المدن الكبٌرة أكثر اهتماما بالتجهٌزات والكوادر الصحٌة  -
 ...المستشفٌات الكبٌرة مجهزة بؽرؾ عملٌات ومراكز أشعة متخصصة ومختبرات متخصصة  -
 تجهز المراكز الصحٌة بتجهٌزات متواضعة تماشٌا مع نوع الخدمات المقدمة  -
 تفتقر المستشفٌات والمراكز الصحٌة فً القرى إلى التجهٌزات والمختبرات  -

 
 

 احملاضرة السابعت

 ًالمؤسسة الصحٌة كتنظٌم اجتماع 

  مكونات المؤسسة الصحٌة : 

  (مراجعً العٌادات الخارجٌة)متلقً الخدمات الصحٌة - 1

 تمتاز العٌادات الخارجٌة بكثرة المترددٌن علٌها وعلى خدماتها المركزٌة  -
 تقل أعداد المراجعٌن لخدمات المراكز الصحٌة وللخدمات فً القرى والرٌؾ  -

 :األقسام الداخلٌة وإمكانٌاتها الخدمٌة - 2

 تمتاز المستشفٌات بإمكانٌاتها الخدمٌة الكبٌرة ؛ حٌث تشتمل على أعداد كبٌرة من األسرة وأقسامها الداخلٌة  -
 تشتمل األقسام الداخلٌة على تجهٌزات ومعدات ووسابل حدٌثة للتشخٌص والتعقٌم وحفظ األدوٌة وأجهزة التنفس الصناعً  -
 أما المراكز الصحٌة فتقدم خدمات صحٌة أولٌة ترتكز على الرعاٌة    الوقابٌة  -

 :(عالجٌة ووقابٌة)الخدمات المقدمة - 3

تقدم المراكز الصحٌة الخدمات الصحٌة والعالج لكثٌر من األمراض ، أما األمراض الشدٌدة فتحول إلى  : الخدمات العالجٌة -
 المراكز الشاملة والمستشفٌات 

وتشرؾ على رعاٌة األم والطفل والصحة المدرسٌة والجانب   ، تقدم الخدمات الوقابٌة فً المراكز الصحٌة  : الخدمات الوقائٌة -
 الصحً البٌبً كمراقبة مٌاه الشرب 

  

  األطباء واألداء المهنً للخدمة الصحٌة 

 هو الشخص الذي ٌلجؤ إلٌه المرٌض لكً ٌساعده فً عالجه مستعٌنا فً ذلك بالوسابل العلمٌة الطبٌة ، ومن ثم فإن إعداد الطبٌب من الطبٌب
 .المسابل التً تهتم بها الهٌبات العلمٌة والطبٌة والسٌاسٌة فً كل المجتمعات

 هو دور محدد مهنٌا ألن العالقات بٌن األطباء والمرضى تتركز حول صحة المرضى ومشاكلهم الصحٌة ال على أٌة مشكالت دور الطبٌب
 شخصٌة من أي نوع آخر ،وهو دور اٌجابً ومحاٌد كما إنه دور ٌحكمه اتجاه لتقدٌر القٌم الجماعٌة

  ٌتضمن دور الطبٌب األٌدٌولوجٌة المرتبطة بمهنة الطب والتً ترى أن تحقٌق مصلحة المرٌض أهم من تحقٌق مصلحة الطبٌب 
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   ًوٌنظر علماء االجتماع إلى النظام الطب
 على أنه نظام من العالقات االجتماعٌة ، فالمرض ظاهرة اجتماعٌة ولٌس فقط حالة بٌولوجٌة  -
 تتضمن عدة جوانب أعمق مما تتضمنه النظرٌة العلمٌة للمرض - التً تعتبر المهمة األساسٌة للطبٌب – التشخٌص والعالجوعملٌة  -
إن جزء كبٌر من الخدمات الطبٌة التً تقدم للمرضى هً فً الحقٌقة محاوالت لمعاونتهم على التوافق بطرٌقة أفضل مع ظروفهم  -

 االجتماعٌة أكثر منها عالجا ألمراض عضوٌة 
وللمرٌض دور اجتماعً وكذلك للطبٌب دور اجتماعً ، وٌحدد المجتمع لشاؼل كل دور من هذه األدوار مجموعة من الحقوق  -

 والواجبات 
 وٌهتم علم االجتماع الطبً بدراسة دور الطبٌب لمحاولة الكشؾ عن مكونات هذا الدور ودراسة االحتكاك بٌن الطبٌب والمرٌض -

 

  تصور بارسونز لدور المرٌض ودور الطبٌب: 
o                                                              دور الطبٌب 

 :                                                        (الواجبات)التوقعات 
 لدٌه الكثٌر من المهارات والخبرات التً تفٌد فً عالج األمراض المختلفة  -
 ٌعمل على تحقٌق مصلحة المرٌض والمجتمع أكثر مما ٌعمل على تحقٌق مصالح خاصة                          -
علٌه أن ٌكون موضوعٌا ؛ أي ال ٌحكم على سلوك المرٌض بناء على اتجاهات خاصة به ، وال ٌتورط  عاطفٌا مع  -

 المرضى
 علٌه أن ٌلتزم بقواعد وقرارات ممارسة مهنة الطب -

 
o  حقوق الطبٌب 

 من حق الطبٌب أن ٌفحص جسم المرٌض وٌستجوب المرٌض عن خصوصٌاته الجسمٌة والمعنوٌة  -
 ٌُمنح الطبٌب قدر أكبر من السلطة فً عمله  -
 ٌتحلى الطبٌب بقدر من القوة والنفوذ فً عالقته مع المرٌض -
ٌُتوقع منهم أن ٌستخدموا خبراتهم ومهاراتهم المتخصصة فً خدمة المرضى  - وبما أن المرضى ٌنبؽً أن ٌتعاونوا مع األطباء الذٌن 

 الذٌن ؼالبا ما ٌجرون الفحوص الطبٌة وٌدلون بمعلومات عن أجسامهم وحٌاتهم الخاصة
 .لذا ٌجب على األطباء االلتزام بالمحافظة على أسرار المرضى  -

 

  دور المرٌض 
 الواجبات والحقوق

 ٌجب على المرٌض أن ٌرؼب فً الشفاء بؤسرع وقت .1
 وعلٌه أن ٌبحث عن عالج طبً لمرضه وأن ٌتعاون مع الطبٌب .2
 (لبعض الوقت  )من حقه أن ٌسمح له بالتخلً عن بعض مسإولٌاته كالعمل  .3
 ٌنظر إلى المرٌض إلى أنه فً حاجة إلى مساندة ورعاٌة  .4

 

 العوامل التً تؤثر على دور الطبٌب 
 تؽٌر نوعٌة األمراض السابدة فً المجتمع مما ٌستدعً معرفتها وكٌفٌة التعامل معها  - أ

 
 إن تؽٌر نوعٌة األمراض السابدة فً المجتمعات الحدٌثة صاحبه تؽٌر فً النظرة إلى أهم العوامل المسببة لألمراض - ب

 أهم العوامل المسببة لألمراض العصرٌة ، وهو ما هًأصبح من الواضح أن العوامل البٌبٌة والضؽوط االجتماعٌة والنفسٌة  -
 أضاؾ بعدا جدٌدا لدور الطبٌب 

 لم تعد األمراض اآلن قابلة للحصر والتوصٌؾ بنفس الطرٌقة التً كانت سابدة فً الماضً -
االهتمام : والمقصود بها " الرعاٌة الشاملة للمرٌض"ولم ٌعد العالج نمطٌا ، وأصبح االتجاه الحدٌث فً الطب ما ٌطلق علٌه  -

 بالمرٌض كوحدة متكاملة جسمٌة واجتماعٌة ونفسٌة ومراعاة كافة الظروؾ المحٌطة به لما لها من تؤثٌر فً حالته الصحٌة 
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  إن دور الطبٌب مكمال لدور المرٌض - ج
 قد ٌحدث تؽٌر دور المرٌض ٌإدي إلى تؽٌر دور الطبٌب -
 وزٌادة الثقافة الصحٌة والطبٌة لدى الناس والمرضى أدى إلى تؽٌر نظرة المرضى إلى األمراض واألطباء -
 . من مظاهر هذا التؽٌر فً أدوار المرضى واألطباء انتشار ظاهرة أزمة الثقة فً المجال الطبً  -
 فقد قلت ثقة المرٌض فً الطبٌب وأصبحت العملٌة العالجٌة فً نظر الكثٌرٌن هً تجارب عالجٌة ؼٌر مضمونة النتابج -

شؤن الطبٌب شؤن أي شخص آخر ٌتعرض فً أدابه لدوره لصراع األدوار سواء فً دوره كطبٌب أو فً دوره األسري أو فً دوره -      د
. فً هٌبات ومإسسات اجتماعٌة مختلفة أو دوره مع زمالبه فً المهنة

  
 

 صراعات الدور عند األطباء 
o  ٌواجه الطبٌب عند ممارسة دوره بعض الصراعات منها : 

أن الطبٌب عادة ال ٌعالج أو ال ٌشرؾ على مرٌض واحد وإنما على عدد من المرضى ، وهنا ٌظهر صراع بٌن حاجة المرٌض  .1
 . الواحد الذي هو بحاجة إلى الطبٌب قبل اآلخرٌن وحاجة المرضى جمٌعا ، وأٌهما أسبق مصلحة الفرد أم مصلحة الجماعة

فً حالة تعدد المرضى قد ال تكون الوسابل المتاحة لرعاٌتهم كافٌة إلشباع حاجاتهم جمٌعا ، وهنا ٌتعٌن على الطبٌب أن ٌفاضل  .2
 . بٌن المرضى بموضوعٌة دون تحٌز

 . حاجة الطبٌب إلى موازنة مصالح المرٌض فً أي فترة من الوقت مع مصلحة نفس المرٌض فً المستقبل .3
. اهتمام الطبٌب بمصالح المرٌض فً مقابل اهتمام الطبٌب بؤسرته .4
إن دور الطبٌب ٌوجب علٌه أن ٌسارع إلى عالج المرٌض الذي ٌلجؤ إلٌه ، ولكن ٌجد الطبٌب نفسه ؼٌر قادر فً بعض المواقؾ  .5

 .على مساعدة المرٌض إما ألن المرض ؼٌر قابل للعالج ،إما ألن المرٌض ٌطلب حاجة لٌست فً متناول الطبٌب 
 
 

 احملاضرة الثامنت

 ًالمؤسسة الصحٌة كتنظٌم اجتماع 

  التأهٌل العلمً لألطباء لتحقٌق جودة الخدمة الصحٌة 
 ٌمثل األطباء القاعدة الربٌسٌة لتقدٌم الخدمات الصحٌة للمجتمع  -
وإمكانٌات التدرٌب الطبً ،والدورات التدرٌبٌة التً اجتازها ، و ٌتوقؾ مستوى الخدمات على مدى التؤهٌل العلمً للطبٌب  -

 بالمإسسة الصحٌة التً ٌعمل بها ؛لتحدٌث معارفه العلمٌة وتوسٌع خبراته 
والمهارة الطبٌة والتؤهٌل العلمً وتدرٌب الطبٌب ال جدوى منها فً رفع مستوى األداء للخدمة الصحٌة إال بمراعاة الوضع  -

 .االجتماعً للطبٌب فً المجتمع
 

  :(الدراسات العلٌا)التأهٌل العلمً للطبٌب  - أ
ٌري كثٌر من األطباء أن الحٌاة المهنٌة بعد التخرج ال تقدم خبرات علمٌة جدٌدة إال من خالل الدراسات العلٌا التً تكسبهم المعرفة 

 وفً معرفة التقنٌة الحدٌثة للفحص الطبً، الجدٌدة واألسالٌب الطبٌة الجدٌدة فً العالج والتشخٌص والوقاٌة 
 
o  والمالحظ أن التؤهٌل العلمً للطبٌب ٌعتبر مشكلة ملحة لكثٌر من األطباء لعدم قدرتهم على إكمال الدراسات العلٌا بسبب: 

 ظروفهم االقتصادٌة  .1
 قلة عدد المستشفٌات المَإهلة للدراسات العلٌا .2
 عدم قدرة المستشفٌات المَإهلة للدراسات العلٌا على استٌعاب أعداد كبٌرة من األطباء  .3
هذا باإلضافة إلى أن معظم األطباء فً الوحدات الصحٌة وكذلك المراكز الصحٌة ال ٌكتسبون معرفة علمٌة جدٌدة ، وال   .4

 ٌقرأون كتباً طبٌة حدٌثة مما ٌإدي إلى نسٌان معظم ما تعلموه فً كلٌة الطب
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 : الدورات التدرٌبٌة لألطباء  - ب
تقوم وزارات الصحة بعقد دورات تدرٌبٌة لألطباء العاملٌن بها لرفع مستوى كفاءتهم وأدابهم من خالل تنمٌة معلوماتهم الفنٌة باستمرار 

 .وتطوٌر مفاهٌمهم بما ٌناسب مفهوم الرعاٌة الصحٌة األولٌة وتنمٌة المجتمع 
المالحظة على هذه البرامج التدرٌبٌة أنها ال تفٌد الطبٌب بقدر ما ٌفٌده الواقع العملً و العلمً ذاته فضال عن أن بعض األطباء ال 

 .ٌهتمون بها ، وقد ٌتهرب البعض من التدرٌب وال ٌبالون به
 

 :المستمر لألطباء  (الطبً)التعلٌم -  ج
وهو ٌعتمد على التعلٌم األساسً من البداٌة وحتى الدراسة الجامعٌة وٌمكن أن ٌتم التعلٌم الطبً المستمر  من  خالل عقد 

. دورات تدرٌبٌة دورٌة ومتكررة لألطباء فً األقسام المتخصصة فً المستشفٌات المَإهلة

 :الوضع االجتماعً  للطبٌب وأداؤه  المهنً -  د

 من المالحظ أن الطبٌب إذا أحس بوضع اجتماعً متمٌز وبمقومات اقتصادٌة تدعم هذا الوضع ، ٌتحسن أداإه المهنً -
 أما تدنً وضعه ٌوجهه للبحث عما ٌحسن دخله وٌرفع وضعه االجتماعً لمواجهة أعباء المعٌشة  -
 وبالتالً فلن ٌبالً بتقدٌم الخدمة الصحٌة فً المإسسة على أكمل وجه  -

 

  الممرضون والممرضات والخدمة الصحٌة: 

 التمرٌض : 
هو علم وفن ٌتم من خالله تقدٌم الخدمات الصحٌة للمجتمع ؛ فهو علم ألنه ٌعتمد على كثٌر من العلوم األساسٌة كعلم التشرٌح ووظابؾ 

 . مع اإلخالص واألداءاألعضاء ، وهو فن ومهارة ألنه ٌتطلب دقة فً العمل وسرعة فً البدٌهة 
  

  الممرض أو الممرضة: 
هو الشخص الذي استوعب البرامج أو المتطلبات األساسٌة األخالقٌة والعلمٌة والعملٌة لعلم التمرٌض ، فؤصبح قادرا على ممارسة  -

 .عمله بعد أن أصبحت لدٌه المعرفة الكافٌة لتقدٌم أفضل الخدمات الصحٌة
ٌعتبر الممرض أو الممرضة الضلع الثانً لمثلث الخدمة الصحٌة فً المإسسات الصحٌة لذلك ٌزداد الطلب علٌهم فً المإسسات  -

. العامة والخاصة

 

  وهناك عدة أسباب لعدم توفر األعداد المطلوبة من الممرضٌن والممرضات ومن هذه األسباب -: 
 طبٌعة العمل الشاق التً تستلزم ساعات طوٌلة من العمل   -
 نقص المردود المادي بالنسبة للمجهود الذي ٌإدٌه الممرضون والممرضات -
خاصة بعد زواج ، رفض بعض األهالً لمهنة التمرٌض وهو ما ٌرجع ؼالباً إلى طبٌعة تقالٌد بعض األسر أو لؽاٌات اجتماعٌة   -

 الممرضة
  

  ًالتكٌف المهن: 

لكل مهنة أفرادها الراؼبٌن فٌها حتى ٌكون العطاء أكثر ، ومهنة التمرٌض من أكثر المهن التً تتطلب تكٌؾ الممرض والممرضة مع 
 :ظروؾ العمل الشاق بعالقاته المختلفة كما ٌلً 

o ٌجب أن تكون بمنتهً المودة والعناٌة ، وأن ٌقدم له العالج والراحة بعالقة أخوٌة وإرشادٌة : العالقة مع المرٌض 
 
o العالقة مع الطبٌب :  

 وٌجب أن تقوم على االحترام المتبادل والزمالة لمصلحة المرٌض  -
 فالتمرٌض مسبول عن تنفٌذ خطة الطبٌب للعالج  -
 وعلٌه مرافقة الطبٌب أثناء زٌارته للمرضى وإسعاؾ المرٌض، وإبالغ الطبٌب باستجابة المرٌض للعالج  -
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o العالقة مع الزمالء :  
 :أو الوحدة الطبٌة ، وٌجب أن تكون العالقة بٌنهم على النحو التالً وٌقصد بالزمالء الممرضون والفنٌون وجمٌع العاملٌن فً المستشفً

 عالقة احترام متبادل  -
 (طاعة المسبول واحترام الصؽٌر)عالقة العمل  -
 أن ٌحاول الممرض تعلٌم الممرضٌن الجدد ما ٌخص المهنة -
 تجنب االصطدام واألمور الشخصٌة ما أمكن  -
 التعاون بما ٌخدم مصلحة المرٌض  -

  

 الواجبات األساسٌة للممرض أو الممرضة 

 :واالجتماعٌة ، وأهم طرق تلك العناٌة تتمثل فً  العناٌة بالمرٌض من الناحٌة الفنٌة والنفسٌة-   1

 مساعدة المرٌض على القٌام بوظابفه الفٌزٌولوجٌة  - أ
 تقدٌم الؽذاء والعالج الالزم لتنفٌذ خطة الطبٌب  - ب
 توفٌر الراحة النفسٌة وبث الطمؤنٌنة  - ت
 التنسٌق مع أعضاء الفرٌق الطبً للنهوض بالرعاٌة الصحٌة  - ث
، وأخذ العٌنات المطلوبة له وإرسالها إلى  (ضؽط ، نبض ، حرارة)اإلشراؾ على قٌاس ومعرفة العالمات الحٌوٌة للمرٌض  - ج

 المختبر 
 

 : التثقٌف الصحً - 2
 :حٌث ٌقوم الممرض باألعمال التالٌة 

فً المراكز الصحٌة تقوم الممرضة عادة بإجراء لقاءات مع األمهات حٌث ٌشرحن لهن طرق الوقاٌة من بعض األمراض وأهمٌة  -أ 
 ...التطعٌم 

فً عٌادات الحوامل تقوم الممرضة بمساعدة الطبٌب والعابالت بشرح بعض أمراض الحمل وأهمٌة مراجعة   طبٌب النساء  -ب 
 والوالدة فً المستشفٌات

 وتدرٌبهم على بعض األعمال التمرٌضٌة اإلسعافٌة ، زٌارة التجمعات السكانٌة كمدارس الطالبات والطالب واألندٌة -ج 
 المشاركة فً االستقصاء الوبابً  -د 
 المشاركة فً عملٌات اإلحصاء لمعرفة أسباب الوفٌات ومعدل بعض األمراض  -ه 

 

 .قد ٌشغل الممرض أو الممرضة وظٌفة إدارٌة كأن تكون الممرضة مدٌرة للتمرٌض فً وزارة الصحة أو فً مستشفً معٌنة: اإلدارة - 3
 

 الفنٌون والخدمة الصحٌة 
 ٌعتمد الطب الرسمً على الفنٌٌن فً أدابه المهنً للخدمة -
 الفنٌون هم فنً األشعة وفنً المختبر وٌقومون بإجراء التحالٌل واألشعة والفحوص الالزمة للمرٌض  -
 ٌعتمد التشخٌص الطبً السلٌم عل جودة األشعة والفحوصات والتحالٌل  -
 (والتً تختلؾ باختالؾ مكان العمل  )تواجه الفنٌٌن كثٌر من الصعوبات  -
 تواجه الفنٌٌن كثٌر من المشكالت المرتبطة بطبٌعة العمل -
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 احملاضرة التاسعت

 العوامل الثقافٌة للصحة والمرض 
 مفهوم الثقافة 

 ات التً ٌكتسبها اإلنسان فً المجتمعوعٌشٌر مفهوم الثقافة إلى مجموعة من العادات والتقالٌد والقٌم واألعراؾ والموض -
كل ما اكتسبه اإلنسان بوصفه عضواً فً ، ؾ والفنون اوالثقافة أٌضاً هو ذلك الكل المركب من القٌم والعادات والتقالٌد واألعر -

 المجتمع  
 

  الثقافة والصحة والمرض 
 للثقافة دور كبٌر فً الوقاٌة من األمراض وكٌفٌة التعامل معها من خالل المعلومات والمعرفة بقضاٌا الصحة والمرض .1
 نظراً لجهل بعض األفراد بالثقافة الصحٌة فان برامج الصحة العامة تركز على هذه الفبة وتضعهم ضمن أولوٌاتها وأهدافها  .2
 للثقافة دور كبٌر فً عدم انتشار األمراض المعدٌة والوبابٌة .3
 سهولة تعامل النسق الطبً مع المثقفٌن صحٌاً  .4
 للثقافة الصحٌة دور كبٌر فً توفٌر الوقت والجهد والمال  .5
 للثقافة الصحٌة دور كبٌر فً تحدٌد نمط سلوك المرٌض .6

 

  الثقافة وسلوك المرٌض 
 هو كل تصرؾ أو فعل أو إجراء أو فعالٌة ٌقوم بها الفرد للتعبٌر عن شخصٌته وثقافته وأهدافه : السلوك
o وٌنقسم السلوك إلى قسمٌن : 

 وٌكون فً المجتمع المتمدن، من الجماعة ضالسلوك اإلٌجابً الحضاري والذي ٌسلكه الفرد  -
 السلوك السلبً الؽٌر حضاري الهدام الذي ٌسلكه الفرد خارج ثقافة المجتمع وعاداته وتقالٌده   -

 

 ثقافة الرٌف  وتأثٌرها علً سلوك المرٌض فً الرٌف 
 االستشفاء باللجوء إلى الطب الشعبً  .1
 اللجوء للطب الرسمً بعد فشل الطب الشعبً فً العالج وظهور األعراض المتقدمة وتفاقم المرض  .2
 وٌعتبر الشكوى من ضعؾ الشخصٌة ، ٌتصؾ المرٌض فً الرٌؾ بكبرٌاء النفس وعدم الشكوى  .3
 المرٌض ُمطٌع ودمث األخالق فً تعامله مع النسق الطبً  .4
 مطٌع للتعلٌمات وٌنفذها كما هً .5
 ال ٌسؤل كثٌراً وٌسمع أكثر مما ٌسؤل  .6

 ثقافة الحضر وتأثٌرها علً سلوك المرٌض فً الحضر 
 ٌلجؤ للطب الرسمً حٌنما ٌشعر بؤعراض المرض .1
 الخوؾ واالضطراب أثناء المرض  .2
 كثٌر السإال ؼٌر ملتزم بالتعلٌمات الطبٌة .3
 كثٌر الشكوى والتذمر من أعراض المرض .4
 (التؽذٌة  )كثٌر الشكوى والتذمر من الخدمات الطبٌة والخدمات المرافقة  .5
 ٌتباهً بمعرفة األطباء والنسق الطبً وٌتباهً بوجود عالقات مع الطبٌب  .6
 ٌهتم بمكان العالج واألخصابٌٌن المعالجٌن أكثر من اهتمامه  بنجاح العالج .7
 ال ٌتمسك بثقافته المجتمعٌة وٌشعر بالتخلؾ إذا مارسها .8

 
 النوع وتأثٌره على سلوك المرٌض -

 الذكر -1
 ٌلتزم بتوصٌات النسق الطبً  -
 أكثر استجابة لنصابح األطباء -
 أكثر احتراماً للنسق الطبً  -
 عدم التؤلم من المرض لكونه رجالً  -
 االلتزام بالمواعٌد الطبٌة والعالجٌة -
 ثقافته النوعٌة تمنحه التحمل والصبر  -
 ال ٌتكلم كثٌراً عن مرضه  -
 االهتمام بمرضه دون النظر لألمور والقضاٌا الجانبٌة األخرى -
 ال ٌناقش النسق الطبً فً عملهم أو تعلٌماتهم -
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 األنثى  -2
 االستجابة لنصابح األطباء قلٌلة نسبٌا عن الرجال -
 تناقش النسق الطبً فً كل صؽٌرة وكبٌرة  -
 عدم االلتزام بؤوقات تناول األدوٌة -
 كثٌرة الشكوى واألنٌن من المرض  -
 ض المرض والعالجاالتدخل فً قضاٌا العالج والسإال المتكرر عن أعر -
 الحدٌث  الكثٌر عن المرض والعالج للمحٌطٌن من مرضى وزوار   -

  

 العادات وسلوك المرٌض 
أو تصبح ، واألفكار واألسالٌب واألعمال التً ٌمارسها الفرد، هً كل ما تعود الفرد أو األفراد على ممارسته واالقتناع به : العادات

 نظاماً لدٌهم
o  وتنقسم العادات المتوارثة إلً نوعٌن 

 السلوك الفردي وهو سلوك ناتج عن الشخصٌة الفردٌة ومستوى تفكٌره -
 وممارسات جماعٌة تتسم بها المجتمعات وتصبح خاصة بها  ، السلوك الجماعً أو المجتمعً  -

 خصائص العادات : 
 عفوٌة  -
 كثٌرة ومتنوعة األسالٌب -
 ٌجب على كل فرد االلتزام بها  -
 ٌحتاج المجتمع إلى التمسك بها -

وتإثر سلباً أو إٌجاباً على سلوك ، وأهمٌتها للمجتمع فهً تإثر على الصحة والمرض، و نظراً لهذه الخصابص التً تتمتع بها العادات
 المرٌض 

 

 التقالٌد وسلوك المرٌض 
وهً ممارسات دابمة ومستمرة فً كل مكان ،  هً الممارسة العملٌة  لقوانٌن القٌم وتعتبر التقالٌد عنوان من عناوٌن المجتمع التقالٌد

 وزمان وتتضمن المراسم واالحتفاالت والمناسبات العامة والرموز والحركات التً تعارؾ علٌها أفراد المجتمع 

 خصائص التقالٌد 
 التقالٌد متَعلمة من البٌبة االجتماعٌة ولٌست متوارثة  -
 ٌصر المجتمع عبر ثقافته المجتمعٌة على التمسك بها -
 إٌجابٌة األفراد فً تمسكهم بالتقالٌد تعد جواز سفر لهم للشعور باألمن  واألمان الالزمٌن لالستقرار االجتماعً  -
 (ٌعنً التقلٌد األعمى)ممارسة التقالٌد دون النظر إلى أنها مالبمة أو ؼٌر مالبمة  -

 

  ًالطب الشعب 
 ٌكثر التداوي بالطب الشعبً فً الدول النامٌة وٌرتبط بثقافة المجتمع -
 من الحاالت التً ٌكثر عالجها من خالل الطب الشعبً حاالت الكسور وحاالت الحمل والوالدة والعقم -
 ٌلجؤ المرضى فً الرٌؾ أكثر من الحضر للتداوي بالطب الشعبً -
أحٌاناً ٌمكن نجاح بعض أسالٌب الطب الشعبً فً عالج بعض األمراض ألن الكثٌر من المعالجٌن لدٌهم الخبرة نظراً  -

 لتوارثهم المهنة 

  الرعاٌة الصحٌة غٌر الرسمٌة 
وال ، وفعالٌات بقوم بها أفراد من المجتمع ؼٌر دارسٌن أو متخصصٌن فً المجال الطبً ، وإجراءات ، هً عبارة عن ممارسات

 بل أن بعضهم قد تخصص فً موضوع جزبً  من العالج ؼٌر الرسمً ، ٌعالجون بالطرق العلمٌة والتقنٌة الطبٌة وإنما توارثوا المهنة 

وتختلؾ الرعاٌة الصحٌة ؼٌر الرسمٌة عن الطب الشعبً المتالك الممارسٌن لهذه المهنة الخبرة الكافٌة عبر زمن طوٌل وكثرة 
 الممارسات ونجاحها أحٌاناً 
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  وٌنقسم العالج غٌر الرسمً إلى: 
 العالج بالمواد واألعشاب الطبٌة -
 العالج بالتجبٌر  -
 عالج الحاالت العصبٌة -

 

 محاذٌر استخدام الرعاٌة الصحٌة ؼٌر الرسمٌة 
 لٌس للممارسات أساس علمً طبً  -
 ٌمكن إن ٌكون لها مخاطر صحٌة وتإدي إلى تطور المرض -
 ٌمكن أن ٌإثر على أعضاء فً الجسم ؼٌر التً ٌتم عالجها  -

 

 اإلسالم والصحة والمرض 
ونظافة األسنان ،  وبعدهاألكلالطهارة وؼسل األٌدي قبل ، اهتم اإلسالم بالنظافة فً المواقؾ المتعددة ومنها ؛ الوضوء  -

 .باستخدام السواك فً مواقؾ متعددة 
 حث اإلسالم على نظافة الرأس وتكرٌم الشعر والعناٌة به  -
 ومن فوابد اللباس النظٌؾ حفظ الصحة،  واالهتمام بزٌنة المسلم ةحث اإلسالم على لبس الثٌاب النظٌؾ -
 أباح اإلسالم لإلنسان الؽذاء الذي ٌفٌده فً بناء جسمه والقٌام بعمله -
  لإلنسان أن ٌؤكل من طٌبات الرزق التً أحلها  هللا لعباده وتعالىأباح هللا سبحانه  -
  بعض المؤكوالت والمشروبات التً فٌها أضرار جسدٌة ونفسٌةوتعالىحرم هللا سبحانه  -
 عن اإلسراؾ فً تناول الطعام والشراب الحالل وقاٌة للمسلم من األمراض وطالب باالعتدال فً وتعالىنهً هللا سبحانه  -

 .المؤكل وٌدخل ذلك فً باب الصحة الوقابٌة 
  عالج اإلسالم ظهور األمراض المعدٌة من خالل ما ٌعرف اآلن بالحجر الصحً فظهور المرض المعدي فً منطقة من المناطق

 :ٌستلزم القٌام بأمرٌن
 منع الخروج من المنطقة الموبوءة إلً منطقة أخري حتى ال تنتقل العدوى من المنطقة الموبوءة إلً المناطق األخرى األول -

 .فٌنتشر المرض
  و ٌنتشر المرض خارجهاالعدوى منع الدخول إلً المنطقة الموبوءة حتى ال تنتقل الثانً -

 

 احملاضرة العاشرة

  الخرٌطة االجتماعٌة للصحة والمرض 

 مقدمة 
o  تقؾ دراسة الخرٌطة االجتماعٌة وقفة متؤنٌة أمام انتشار بعض األمراض فً مناطق جؽرافٌة بعٌنها فً عالم الٌوم 
o األبعاد االجتماعٌة والثقافٌة المتصلة بالصحة والمرض لدى شرابح اجتماعٌة معٌنة وتعنً الخرٌطة االجتماعٌة للصحة والمرض 

 فً مناطق بعٌنها
 

  ًالخرٌطة االجتماعٌة والمرض: أوال 
 ٌرتبط المرض بالعدٌد من األبعاد االجتماعٌة والثقافٌة  -
 تبدو محاولة الربط بٌن األوضاع البٌبٌة والخرٌطة االجتماعٌة النتشار المرض جدٌرة بجذب االهتمام فً عالم الٌوم -
 تعد البٌبة الفقٌرة بإرة مناسبة لنمو العدٌد من األمراض التً تصٌب الكبار والصؽار واإلناث والذكور على حد سواء  -
ففً أؼلب المناطق الحضرٌة فً الدول النامٌة ٌإدي الضؽط الشدٌد على المساكن والخدمات إلى انهٌار النسٌج  -

 الحضري، فالكثٌر من المساكن التً ٌستخدمها الفقراء مساكن متداعٌة 
وتعانً البنٌة األساسٌة فً بعض دول العالم الثالث من صور التدنً الواضح نتٌجة لشدة الزحام ، وٌلحق ذلك  -

 بالمواصالت العامة والشوارع وشبكات المٌاه وشبكات الصرؾ الصحً المتهالكة 
 وٌتضح أن نسبة كبٌرة من سكان المدن فً العالم الثالث تحرم عادة من توفر المٌاه النقٌة والخدمات الصحٌة الالزمة  -
 وٌإدي ذلك فً العالم الثالث إلى تزاٌد اإلصابة بؤمراض ٌعود معظمها إلى أسباب تتعلق بالبٌبة    -
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 ًوالجهاز الهضمً نتٌجة لتلوث ، ومن أمثلة األمراض التً تنتشر فً دول العالم الثالث؛ أمراض الجهاز التنفس
مٌاه الشرب واختالطه بمٌاه الصرؾ الصحً ، وهً من األسباب الربٌسٌة لتدهور الصحة والوفاة والسٌما بٌن 

 األطفال ، وفً األحٌاء التً ٌسكنها الفقراء ٌزداد احتمال وفاة األم والطفل  
  ٌإدي التراخً فً مراعاة الشروط الصحٌة الضرورٌة فً المدن الصناعٌة إلى مشكالت عدٌدة نتٌجة لتلوث

 .الهواء والماء والتلوث بالضوضاء والنفاٌات الصلبة والحوادث الصناعٌة وحوادث الطرق
 

 ثانٌا الخرٌطة االجتماعٌة للمرض فً العالم الثالث 
ٌورد تقرٌر اللجنة العالمٌة للبٌبة والتنمٌة األسباب التً تقؾ وراء تردي األحوال فً المناطق الحضرٌة والرٌفٌة فً العالم الثالث حٌث 

 : ٌذكر التقرٌر
والهجرة الرٌفٌة للحضر مما ٌزٌد من ، أن االمتداد العشوابً للمدن ٌإدي إلى مشكالت عدٌدة للنمو السكانً المتزاٌد  -

صعوبة توفٌر السكن والخدمات الصحٌة وؼٌرها من خدمات البنٌة األساسٌة لسكان المناطق الحضرٌة ، حٌث تنتشر 
 األمراض الناجمة عن التلوث وسوء التؽذٌة 

وٌستنزفون  حٌث ٌضطرون لقطع األشجار، أما فً البٌبات الرٌفٌة الفقٌرة فإن الفقراء والجٌاع ؼالبا ما ٌدمرون بٌباتهم  -
 أراضٌهم كما تُنهك ماشٌتهم المراعً القابمة

وٌعجز الزراع عن مقاومة اآلفات الزراعٌة وٌلجؤون الستخدام األسمدة والمبٌدات الرخٌصة فً المساحات الصؽٌرة التً  -
 ٌملكونها 

 وٌزداد خطر تلوث المٌاه مما ٌعرضهم للعدٌد من األمراض المتوطنة  -
 وٌإدي سوء التؽذٌة بالنسبة لإلناث واألطفال إلى التعرض لإلصابة بؤمراض مختلفة كفقر الدم وؼٌرها  -
وٌظهر فً العالم الثالث ظاهرة تؤنٌث الفقر حٌث تعانً األرامل والمطلقات بصفة خاصة من ضٌق العٌش والعجز من  -

 الحصول على ما ٌكفً إلشباع احتٌاجاتهن مع أطفالهن
وٌإدي الفقر إلى تدنً الخصابص االجتماعٌة للسكان ، حٌث ترتفع معدالت األمٌة وتفتقر القوة العاملة للتدرٌب المهنً  -

 مما ٌإدي ذلك النتشار األمراض بٌن هذه الشرابح الفقٌرة التً همشها النظام االجتماعً ، الالزم والوعً
 

  الخرٌطة االجتماعٌة ووفٌات األطفال فً العالم : ثالثا 
من أطفال العالم ٌموتون نتٌجة لظروؾ % 20تكمن المشكالت البٌبٌة وراء انتشار أمراض األطفال فً العالم ، إذ أن  -

% 7ٌموتون نتٌجة اإلسهال ، و% 17و،  الحادة فً الجهاز التنفسً لاللتهاباتٌموتون نتٌجة % 18الوالدة المتعسرة ، و
  .نتٌجة لمرض المالرٌا

تزداد معدالت وفٌات األطفال الرضع فً البلدان التً ٌقل فٌها االهتمام بالطب الوقابً والعالجً ، حٌث ترتفع نسبة  -
السكان الذٌن ٌحرمون من خدمات البنٌة األساسٌة عموما والخدمات الصحٌة بصفة خاصة فً البلدان النامٌة نتٌجة لعدم 

 وعدم توفر الخدمات ، ونقص الدخل، الوعً
 
 

  الخرٌطة االجتماعٌة واألخطار البٌئٌة : رابعا 
وإذا كانت البٌبة تشمل كل ما ٌحٌط باإلنسان حٌث تضم البٌبة الطبٌعٌة التً تشمل األوضاع الجؽرافٌة ، والنواحً  -

 البٌولوجٌة فضال عن النواحً االجتماعٌة والثقافٌة 
 فهً تعنً أٌضاً الخصابص الطبٌعٌة لإلقلٌم الذي تسكنه مجموعة من الناس أي الموارد الطبٌعٌة المتاحة فعلٌا  -
والمإثرات ، فضال عن السمات الجؽرافٌة التً ٌكٌؾ الناس أنفسهم لها وهكذا تضم البٌبة بهذا المعنى جمٌع الظروؾ -

 الخارجٌة التً تإثر فً اإلنسان 
- وتعد المشكالت البٌبٌة دون شك من صنع اإلنسان وهً مشكالت تعانً منها الدول الصناعٌة المتقدمة والدول النامٌة  -

 على حد سواء - التً أخذت حدٌثا بالتصنٌع دون أن تستعٌن بوسابل األمن الصناعً المالبم 
وزٌادة استهالك الوقود ألؼراض التدفبة والتبرٌد والنقل بالسٌارات وتولٌد الكهرباء وتشؽٌل المصانع وما ٌصاحبها من  -

 ٌإثر ما سبق على صحة .معدالت عالٌة من التلوث خالل النصؾ الثانً من القرن العشرٌن فً المناطق الصناعٌة
 وٌإثر أٌضا على الحٌوان والنبات، اإلنسان
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  الفقر والخرٌطة االجتماعٌة للمرض : خامسا 
 :تربط العدٌد من الدراسات بٌن الفقر والهامشٌة وسوء األوضاع الصحٌة 

، وتفتقر للمهارات الفنٌة، فالجماعات الهامشٌة تشكل بدورها الفبات التً تعمل فً القطاع ؼٌر الرسمً فً الدول النامٌة -
وتضم الحشود النازحة من الرٌؾ للمدن ، والنساء الالتً ٌعملن نظٌر أجور ، وتعٌش عادة فً األحٌاء المتخلفة فً المدن

  (كجمع القمامة )منخفضة إلعالة أسرهن ، وقد تمتهن هذه الشرابح بعض المهن الشاقة 
وتإدي ظروؾ العمل وتدنً األوضاع البٌبٌة فً بعض دول العالم الثالث إلى اإلصابة باألمراض المختلفة نتٌجة لإلقامة  -

فً مناطق فقٌرة تفتقر بدورها ألبسط الخدمات اآلدمٌة ، حٌث ٌعٌش الفقراء فً أكواخ وعشش تفتقر بدورها للخدمات 
 الصحٌة األساسٌة وتنتشر بٌنهم األمراض 

وسوء األوضاع ، ونقص الرعاٌة الصحٌة، ٌإدي التدهور فً خدمات البنٌة األساسٌة فً األحٌاء التً ٌسكنها الفقراء -
 السكنٌة إلى َتعُرض السكان للعدٌد من األمراض 

وهناك عالقة بٌن ارتفاع معدل الوفٌات فً الدول النامٌة وارتفاع معدل السكان الذٌن تعجز دخولهم عن الوفاء بحاجاتهم  -
 الضرورٌة 

 

  وفٌات األمهات : سادسا 
تعد معدالت وفٌات األمهات بسبب الحمل أحد المإشرات المعبرة عن الخلل فً األوضاع االجتماعٌة والصحٌة والبٌبٌة  -

 المواتٌة التً تكفل أن ٌتوافر للمرأة اإلمكانٌات المناسبة للتؽذٌة السلٌمة والوالدة 
ونقص اإلشراؾ الطبً إبان الحمل ، إذ أن ارتفاع معدالت وفٌات األمهات بسبب الحمل ٌرجع بدوره نقص التؽذٌة -

 والوالدة وانتشار العادات والتقالٌد التً تجبر األم على الخضوع للوصفات الشعبٌة 
 

  التلوث مشكلة العصر : سابعا 
 : م بؤن األسباب الربٌسٌة للوفاة فً البلدان النامٌة ه1994ًٌشٌر تقرٌر التنمٌة البشرٌة لعام 

 األمراض المعدٌة والطفٌلٌة ، ومعظم هذه الوفٌات مرتبطة بسوء التؽذٌة والمٌاه الملوثة  -
 أما فً البلدان الصناعٌة فإن األسباب الربٌسٌة للوفاة هً الدورة الدموٌة وٌلٌها السرطان  -
 عدم توافر المٌاه النقٌة لنسبة كبٌرة من سكان الرٌؾ فً العالم الثالث  -
 أما فً البلدان المتقدمة صناعٌا فإن األقلٌات الفقٌرة تتعرض ألخطار التلوث فً األحٌاء التً تعٌش فٌها  -
 

 خاتمة 
 هكذا ترتبط مسؤلة الخرٌطة االجتماعٌة بقضٌة البٌبة بمعناها الواسع التً تشمل كذلك الوعً االجتماعً  -
وكفالة الرعاٌة الصحٌة واالجتماعٌة ، كما أن القضٌة أصبحت تستوجب تدخل الهٌبات األهلٌة والتطوعٌة لترسٌخ العدالة -

 فً ضوء التنمٌة البشرٌة المتواصلة 
إن الخرٌطة االجتماعٌة للصحة والمرض ال ترتبط بالجؽرافٌا وال بالخصابص االجتماعٌة والسكانٌة كالسن والنوع  -

والمستوى التعلٌمً والمهنً والمستوى االجتماعً االقتصادي للسكان فحسب ، بل إنها تثٌر كذلك قضٌة المشكالت البٌبٌة 
 .أو عجزه عن حساب مصاحبات التلوث البٌبً وتبعاته المختلفة ، التً ٌتسبب فٌها اإلنسان نتٌجة لنقص وعٌه

 

 احملاضرة احلاديت عشرة

 صحة البٌئة 

 مفهوم البٌئة 
تعرؾ البٌبة بؤنها مجموعة األنظمة الطبٌعٌة واالجتماعٌة التً تعٌش فٌها الكابنات الحٌة والتً تستمد منها حاجاتها وتإدي  -

 فٌها نشاطاتها 

هو الذي ٌهتم بدراسة الكابن الحً فً أماكن استٌطانه الطبٌعٌة ، وتؤثره بمجموعة العوامل الحٌوٌة  Ecologyوعلم البٌبة  -

 والطبٌعٌة والكٌمٌابٌة، وما نتج عنها من عالقات سلبٌة أو اٌجابٌة أو كالهما معا 
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  مكونات البٌئة: 
 وتشمل التهوٌة واإلنارة والحرارة والماء والمسكن والصوت والرطوبة : البٌبة الطبٌعٌة -
 وتشمل الكابنات الحٌة فً المملكتٌن الحٌوانٌة والنباتٌة وكذلك األحٌاء الدقٌقة : البٌبة البٌولوجٌة -
 وتشمل التعلٌم والثقافة والتربٌة واالقتصاد والعالقات األسرٌة واالجتماعٌة : البٌبة االجتماعٌة  -
 
 

  الملوثات البٌئٌة: 
، أو التربة نتٌجة اختالطها بالمواد الضارة التً قد تسبب الضرر، ٌعرؾ التلوث بشكل عام بؤنه التؽٌر فً نقاوة الماء أو الهواء

 . وبكتٌري، وكٌمٌابً، والملوثات البٌبٌة ثالثة أنواع ؛طبٌعً

 :والتلوث بشكل عام قسمان هما 

 وهو أشد أنواع التلوث خطرا وٌتسبب عنه أمراض معدٌة مثل تلوث مٌاه األنهار  : التلوث البكتٌري: أوال 

 وٌحدث بسبب وجود مواد سامة مثل المبٌدات الحشرٌة : التلوث الكٌمٌابً: ثانٌا 

  صحة البٌئة وتلوث الهواء 
o  فساد الهواء: 

 :توجد عدة أسباب لفساد الجو وتحوله إلى جو ضار بالصحة وأهم هذه األسباب 
 الؽازات الناتجة عن تنفس اإلنسان والحٌوان والنبات  -
 التخمر واحتراق وتعفن المواد العضوٌة  -
 مخلفات المصانع من أبخرة وؼازات ضارة  -
 بقاٌا االحتراق من وسابل الموصالت  -
 وجود المٌكروبات والفطرٌات المسببة لألمراض المعدٌة التً تنتقل عن طرٌق التنفس  -

  الشروط الواجب توافرها فً الهواء الصالح لكً ٌكون مناسبا لإلنسان: 
 درجة الحرارة تكون أقل من درجة حرارة  الجسم -
  اٌجب أن ٌكون بالهواء نسبة رطوبة معتدلة أي لٌس جافا وال رطب -
 ٌجب أن ٌكون الهواء متحركا ولٌس ساكنا  -
 ٌجب أن ٌكون الهواء نقٌا خالٌا من األتربة والؽازات الضارة  -
 خلو الجو أو تطهٌره من المٌكروبات الضارة -
 

  أنواع ملوثات الهواء 
 ومنها ما هو من أصل معدنً مثل ، وهً متعددة المصادر منها ما هو من أصل حجري مثل الرمل : الجزٌبات الصلبة -

 الحدٌد؛ مما ٌإثر على وضوح الرإٌة ، وكذلك ٌإثر الؽبار بشكل مباشر فً الحالة النفسٌة عند                       
 اإلنسان فٌشعر باالنقباض النفسً وعدم الرؼبة فً العمل                       

 مثل الرصاص والبرٌلٌوم والزببق ، وتكثر اإلصابات باألمراض بٌن عمال المناجم والمصانع  : جزٌبات المعادن السامة -
 التً تتعامل بها ، وهً تصنؾ فً خانة األمراض المهنٌة                               

 هً مركبات من الكربون والهٌدروجٌن وهً تعتبر من مسببات األمراض الخبٌثة  : الفحوم الهٌدروجٌنٌة -
 والتً تنبعث من االحتراق ؼٌر الكامل للوقود مما ٌنتج ؼازات ومركبات مختلفة تلوث  : ملوث االحتراق فً المحركات -

 الهواء                                       
 ومنها المبٌدات الزراعٌة والحشرٌة وهً مركبات سامة خاصة تلك المحتوٌة على عنصر الكلور ،  : المبٌدات الكٌمٌابٌة -

 إال أنها تشكل فً التربة مركبات ، وهذه المركبات على الرؼم أنها تفٌد فً زٌادة إنتاج المحاصٌل                        
 سامة تنتقل إلى اإلنسان والحٌوان ، كما أنها تتسرب إلى المٌاه الجوفٌة واألنهار والبحار وتسممها                         

 وهذه من أخطر أشكال التلوث ذات التؤثٌر العالمً وتسبب أمراضا تنتقل من جٌل إلى آخر  : المواد المشعة والؽبار الذري -
 متمثلة فً التشوهات                                    
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  ًتصنٌف مصادر التلوث الهوائ 
 :وٌمكن تصنٌؾ مصادر التلوث الهوابً إلى مصادر طبٌعٌة وأخرى صناعٌة 

 : المصادر الطبٌعٌة  - أ
تعتبر البراكٌن من أهم المصادر الطبٌعٌة النبعاث الجسٌمات والؽازات ، وتعد الحرابق الكبٌرة  المصدر الربٌسً  -

 النبعاث أول أكسٌد الكربون وأكاسٌد النٌتروجٌن 
  العدٌد من الؽازات إلى الجو انبعاثوتلعب المستنقعات دورا مهما فً  -
 وتلعب النباتات واألشجار دوراً مهماً فً توازن ؼازات الجو خاصة األكسجٌن وثانً أكسٌد الكربون  -
 من األنشطة الصناعٌة تفوق كمٌة الملوثات الربٌسٌة المنبعثة من مصادر طبٌعٌة تلك المنبعثة -

 

 (الصناعٌة)المصادر ؼٌر الطبٌعٌة - ب

 :وٌمكن إجمال هذه المصادر باآلتً 
 عوادم وسابل النقل المختلفة  -
والجدٌة ، وتختلؾ هذه الملوثات الصناعٌة تبعاً لنوع الصناعة ومراحل التصنٌع ونوعٌة اآلالت المستخدمة: الصناعات  -

 فً تطبٌق القوانٌن المتعلقة بمنع التلوث 
 إن تولٌد الطاقة الكهربابٌة فً معظم بلدان العالم مازال ٌؤتً فً معظمه من حرق الفحم: محطات تولٌد الطاقة الكهربابٌة  -

. ومشتقات البترول والؽاز الطبٌعً
والملوثات المنبعثة من هذا المصدر ، سواء كان ذلك فً المنزل أو مكان العمل: حرق الوقود للحصول على التدفبة  -

 مرتبطة بنوعٌة الوقود المستخدم 
 حرق النفاٌات الصلبة  -
الملوثات العضوٌة الناتجة عن تحلل النباتات ، الؽبار المتطاٌر من سطح األرض ، : مصادر إضافٌة للملوثات الهوابٌة  -

 تدخٌن التبػ 
 

  تأثٌر ملوثات الهواء 
 :     تؤثٌر التلوث الهوابً على البٌبة  ( أ)

 الكثٌر من الدراسات الوبابٌة والمخبرٌة أن المصدر األساسً لكثٌر من األمراض التً ٌعانً منها اإلنسان فً تلقد أثبت -
 من التلوث الهوابً – كؤمراض الجهاز التنفسً وأمراض القلب – النصؾ الثانً من القرن العشرٌن 

فالضباب الدخانً ٌإدي إلى تهٌج العٌون والصداع وأمراض الصدر وضٌق التنفس ، وتعتبر أمراض الجهاز التنفسً من  -
 أخطر آثار التلوث الهوابً وأكثرها شٌوعا 

وشهد العالم كوارث حقٌقٌة بسبب التلوث وخاصة بعد الثورة الصناعٌة إذ رافق ارتفاع معدالت التلوث الهوابً وفٌات  -
 فجابٌة 

 :التؤثٌرات فً البشر  ( ب)
 :ومنها. هناك العدٌد من األسباب التً تجعلنا قلقٌن على األطفال أكثر من ؼٌرهم بسبب تعرضهم للهواء الملوث            
 ٌتنفس األطفال حجما من الهواء أكثر من البالؽٌن مقارنة مع أنسجة الربة لكل منهم -
األطفال أكثر نشاطا وبالتالً ٌحتاجون إلى استنشاق مزٌد من الهواء وهذا ٌعنً دخول مزٌد من الملوثات إلى جهازهم  -

 التنفسً 
 ٌقضً األطفال جزًء كبٌراً من أوقاتهم خارج المنزل خاصة خالل الصٌؾ -
 الجهاز التنفسً عند األطفال أكثر حساسٌة لملوثات الهواء مقارنة مع البالؽٌن  -
 ٌرتبط تلوث الهواء بشكل دقٌق بالعدٌد من أمراض األطفال كالربو  -

 : التؤثٌرات فً النبات  (ج)         

النبات أكثر حساسٌة من الحٌوان بالنسبة لكثٌر من المواد الملوثة للهواء ، ولقد استحدثت طرق كثٌرة الستخدام استجابة النبات  -
 فً قٌاس وتحدٌد المواد الملوثة

 التؤثٌرات على المواد  (د)        

التؤثٌرات على البٌبة  (هـ)       
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  تدابٌر وقائٌة لحماٌة الهواء من التلوث 
 سن القوانٌن والتشرٌعات الخاصة بنوعٌة الهواء وضبط تلك النوعٌة ووضع مواصفات لنوعٌة الهواء -
نشر الوعً البٌبً الخاص بالتلوث بٌن فبات المجتمع المختلفة وإشراكهم فً اتخاذ القرارات حول الحد من التلوث ،  -

 ومنع التلوث ، وحفزهم على العمل على حماٌة البٌبة
 مثل الطاقة الشمسٌة والرٌاح والمد والجزر ، والحد من استهالك الوقود: استؽالل مصادر الطاقة البدٌلة  -
 تخطٌط المدن بصورة أفضل ومراقبة النمو السكانً واالقتصادي والصناعً  -
 وهذا ٌإدي إلى خفض كمٌة الملوثات الناتجة عن حرق الوقود: تخفٌض استهالك الوقود  -
 إبعاد المصانع عن المدن  -
 إقامة حزمة من األشجار حول المصانع وحول المدن  -
 تشكٌل لجان متخصصة لمكافحة التلوث  -
 وقؾ التجارب النووٌة  -
 تدوٌر الفضالت  -
 تحسٌن تقنٌة صناعة المبٌدات الكٌمٌابٌة  -
 تخطٌط علمً مدروس عند إنشاء أي صناعة  -
 السٌطرة على ُمدخالت التلوث والذي ٌعالج المشكلة قبل حدوثها  -
 صالت العامة بدل الخاصة امكافحة التلوث الهوابً من وسابل النقل من خالل استعمال المو -
 السٌطرة على مخرجات التلوث من خالل استعمال الفالتر للمداخن  -
 مكافحة التلوث الهوابً من المصادر المتحركة كالمركبات  -

 

  ًالغطاء النبات 
 :وٌمكن تلخٌص دور الؽطاء النباتً فً تنقٌة الهواء بما ٌلً 

 تمتص األشجار قسماً من الملوثات والؽبار  -
 تؽذي األشجار الهواء باألكسجٌن وتنقٌه من ثانً أكسٌد الكربون  -
 تحفظ األشجار رطوبة التربة والجو  -
 تنخفض حرارة الهواء بٌن األشجار  -
 تصد األشجار سرعة الرٌاح مما ٌساعد على ترسٌب الؽبار  -
 تخفؾ األشجار من التلوث بالضجٌج -

والحشرات بما تفرزه من مواد مختلفة كالمواد الطٌارة من أشجار ، والفٌروسات، وتقضً على الجراثٌم، وتقتل، وبذلك تعقم األشجار الهواء- 
 .ولهذا السبب تقل نسبة الجراثٌم فً هواء الؽابة كثٌرا مقارنة بالهواء فً المدن .. الصنوبر 

 

 احملاضرة الثانيت عشر

  صحة البٌئة وتلوث المٌاه 

 
 :صحة البٌئة وتلوث المٌاه  -1

الماء مصدر للحٌاة لجمٌع الكابنات الحٌة ، وقد تجمع الناس حول مصادر المٌاه ، ولقد قامت الحضارات القدٌمة علً ضفاؾ  -
 حسن اختٌار موارد المٌاه ، ىاألنهار ، كما لوحظ إن هناك عالقة بٌن تلوث المٌاه وانتشار األمراض ، لذا عمد اإلنسان عل

 .وفحصها حسٌا ومخبرٌا و كذلك تم وضع مواصفات ومعاٌٌر للماء الصالح للشرب ، وهناك عملٌات لتنقٌة الماء 
وأحٌاء دقٌقة ، ومواد كٌماوٌة لذلك فهو ال ٌصلح لالستهالك البشرى وٌنتج عنه ،  هو ماء قد ٌحتوى علً مٌكروباتالماء الملوث -

 . عدٌد من األمراض والمخاطرال
 .        بؤنه الماء اآلمن للشرب واالستهالك البشرى وذو مذاق وطعم ورابحة طبٌعٌٌن : وٌعرؾ الماء الصحً -
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 :الشروط الصحٌة الواجب توافرها فً الماء الصالح للشرب - 2

 .وأن ٌكون طعمه مقبوالً، وأن ٌكون رابقا من المواد العالقة ، هو الماء الذي ال لون له وال رابحة : من الناحٌة الطبٌة - أ
ٌجب أال ٌكون تفاعل الماء حمضٌا ، ألن حامضٌة الماء تجعله ٌذوب المعادن مثل الرصاص وٌتسبب عن : من الناحٌة الكٌماوٌة - ب

 .ذلك التسمم 
 ٌجب أن ال تحتوى المٌاه علً مسببات حٌوٌة لألمراض     : من الناحٌة البكتٌرولوجٌة - ت

 :تلوث المٌاه واألمراض  -3
 :من األمراض التً قد تتنقل عن طرٌق الماء الملوث األمراض اآلتٌة

 .التٌفود ، والكولٌرا: أمراض تنقل بواسطة البكترٌا مثل -
 أمراض تنقل بواسطة الفٌروسات  -
 أمراض تنقل بواسطة طفٌلٌات مثل البلهارسٌا -

  ًولألسباب السابقة كلها  ٌجب تعقٌم الماء بمختلؾ الوسابل ونتٌجة لتلوث الماء ٌتعكر وٌتؽٌر لونه ، وتظهر المواد العالقة به ، وٌختف
األكسجٌن  الذابب فً الماء ، وتبدأ عملٌة التعفن وٌظهر ؼاز كبرٌتٌد الهٌدروجٌن وثانً أكسٌد  الكربون واالمونٌا على شكل فقاقٌع 

 علً سطح الماء  وتنعدم الحٌاة فً الماء إال من األحٌاء الدقٌقة 
 وبتلوث المٌاه تتلوث النباتات والحٌوانات وأطعمة اإلنسان لذلك ٌراعً تقلٌل مصادر التلوث للمحافظة علً بٌبة نقٌة صالحة للحٌاة. 

 

 :تأثٌرات تلوث المٌاه على -4
o  الصحة البشرٌة: 

 ومن المواد التً قد ٌكون لها تؤثٌرات بعٌدة المدى بعض المركبات المسببة لألمراض الخبٌثة -
وذلك ، وفصلها من المصدر،  استعمال المٌاه أكثر شٌوعا ازدادت أهمٌة تحدٌد المواد الضارة إعادةوكلما أصبحت  -

 . بمعالجة المٌاه 
 

  ًصحة البٌئة والتلوث الضوضائ 

  ًالتلوث الضوضائ 
هو الصوت المزعج المتآلؾ من خلٌط متنافر من األصوات ؼٌر المرؼوبة وللضوضاء مصادر متعددة مثل اآلالت وخاصة الثقٌلة  -

 منها 
 ( دٌسٌبل90مقدر ب)وللضوضاء تؤثٌر سٌا على الصحة وٌبدأ عند مستوى معٌن  -
 وكلما زادت شدة الصوت كلما قل الزمن الممكن التعرض له   -

 

  أسباب زٌادة الضوضاء فً العصر الحدٌث 
 الزٌادة فً الكثافة السكانٌة  .1
 التوسع العمرانً والصناعً .2
 ازدٌاد الطلب على الطاقة  .3
 زٌادة حركة المرور  .4

 

 مصادر الضوضاء 
 منها مصادر أولٌة مثل المصانع ووسابل النقل  -
  التنبٌه وؼٌرها آالتومصادر ثانوٌة مثل األنشطة اإلنسانٌة المتعمدة كالموسٌقً الصاخبة  -

 

   تأثٌر الضوضاء على حالة العمل والعمال 
 : وتإدي الضوضاء إلى 

  عام بالتوتر إحساس .1
 طنٌن فً األذن  .2
 هبوط جسمً وذهنً بعد انتهاء ساعات العمال  .3

 

 
 
 

 



 24   (هـ1433هـ ـ 1432)حسن أبو زٌد ـ . علم االجتماع الطبً ـ د
 

  أنواع الضوضاء 
 ضوضاء طرق المواصالت  -1

 : ومن أسباب الزٌادة الكبٌرة فً الضوضاء
 الزٌادة الكبٌرة فً وسابل النقل والمواصالت  -
 زٌادة كثافة المرور  -
 سرعة وسابل النقل والمواصالت  -
 األصوات التً تصدرها الشاحنات الكبٌرة  -

 الضوضاء المهنً - 2

ثار آوللضوضاء المهنً ، وتشؽٌل الماكٌنات ، وٌعتبر من أهم مصادر الضوضاء وهو الضوضاء الناتج عن العملٌات المهنٌة
 سلبٌة على العاملٌن خصوصاً من ٌعملون بالمصانع التً تصدر عنها أصوات عالٌة 

 وهً الضوضاء الناتجة عن األصوات المرتفعة لألجهزة المنزلٌة ؛ مثل التلفزٌون وأدوات المطبخ وأجهزة التكٌٌؾ ضوضاء الجٌرة- 3
 . وقد تكون من النواحً االجتماعٌة السلبٌة للجٌرة ، وتسبب إزعاجاً كبٌراً لعامة الناس وتإثر على حٌاتهم المنزلٌة ، وؼٌرها

 الحلول الممكنة لمشكلة الضوضاء 

 تقلٌل مصادر الضوضاء وخفض أصوات األجهزة المنزلٌة التً ٌستطٌع اإلنسان التحكم فٌها .1
 تحدٌد ساعات محددة للعمل  .2
 وقؾ التصرٌحات لألماكن التً تسبب الضوضاء .3
 بعاد المصانع والورش عن األحٌاء السكنٌة إ .4

 

  العوامل التً تؤثر فً حاسة السمع نتٌجة التعرض الضوضاء 
 مستوى الضوضاء وشدتها  -
 نوع الضوضاء  -
 مدة التعرض للضوضاء  -
 عدد مرات التعرض للضوضاء  -
 حساسٌة الشخص وحالته النفسٌة -

 

  ثار الضجٌج والضوضاء على صحة اإلنسان آأهم 
 نقص نشاط المعدة  -
 زٌادة توتر العضالت  -
 الزٌادة المإقتة فً ضؽط الدم  -
 تؽٌر فً نشاط الؽدد -
 ضعؾ الدورة الدموٌة  -
  السلبٌة على البصراآلثار -
 اآلم الصدر  -
 فقدان السمع  -
 التؤثٌر السلبً على الكفاءة وحسن األداء  -
 عدم القدرة على النوم  -
 زٌادة نسبة الحوادث -

 

  مكافحة الضجٌج 

وذلك بالحد من الضجٌج من ، الذي ٌهدؾ إلى مكافحة الضجٌج فً مصدره كالمصانع ووسابل النقل و األسلوب المباشر - أ
 المصدر نفسه  ووضع قٌود على األصوات التً تصدرها تلك األماكن 

 :  وٌتمثل فًاألسلوب ؼٌر المباشر - ب
 الحماٌة الشخصٌة عن طرٌق حماٌة األذنٌن بالوسابل المتاحة -
 إقامة الحواجز الصوتٌة لمنع انتشار الضجٌج  -
 استعمال الزجاج العازل فً المنازل  -
 تشجٌر الطرق والشوارع للحد من تلك األصوات   -
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 احملاضرة الثالثت عشر

  وأضراره على الصحة العامة  (كمرض اجتماعً)التدخٌن 

 مقدمة 
وهً نسبة ، ٌقبل بعض الشباب على التدخٌن فً سن مبكرة وبشراهة ، فلوحظ أن هناك واحداً على األقل من كل عشرة ٌدخن -

 عالٌة جدا 
وعادة التدخٌن عند الشباب تبدأ بؤن ٌدخن فً البداٌة سٌجارة عَرضاً ، وبعدها ٌزداد ما ٌدخن من السجابر كلما تقدم فً  -

مدرسته من الصؾ األول إلى الثانً إلى الثالث ، وإذا كان تعلٌم أبوٌه منخفضاً واندماجه فً الحٌاة الرٌاضٌة واالجتماعٌة أقل 
 كان إقباله على التدخٌن أكبر ، وأحٌانا قد ٌكون أحد الوالدٌن ٌدخن فٌقلده الولد 

إن الكشؾ عن خطورة التدخٌن على صحة اإلنسان وعالقته باألمراض ؼالبا ما ٌكون سببا من أسباب تراجع هإالء الشباب  -
 عن ممارسة التدخٌن 

 

 التدخٌن وصحة اإلنسان 
 ال ٌقتصر ضرر التدخٌن على جزء واحد من أجزاء الجسم بل ٌمتد إلى جمٌع أجزاء الجسم  -
 من المواد الكٌماوٌة الضارة التً تحتوٌها السٌجارة ، وتدخل هذه السموم جمٌعها جسم اإلنسان ، ومن حكمة هللا اآلالؾهناك  -

وقد ٌبقى جزء من هذه السموم ،  أن جعل جمٌع أجهزة جسم اإلنسان تعمل لقتل هذه السموم والتخلص منها وتعالىسبحانه 
 داخل جسم اإلنسان وٌصٌبه بؤضرار جسٌمة

 

  فهً (النٌكوتٌن)وأخطر المواد التً تحتوٌها السٌجارة هً مادة: 
 من أكبر السموم بطشا وسرعة فً التؤثٌر  -
 ُتفقد جسم اإلنسان المناعة  -
 تإدي إلى الؽثٌان والدوار -
 وٌعوق النٌكوتٌن انقسام الخالٌا عند األطفال  -
 ٌإثر على الحوامل  -
 

  إدمان التدخٌن 
ٌصبح الجسم فً حاجة مستمرة إلى هذا النٌكوتٌن ، وهذا مثله بالضبط مثل اإلدمان فً المخدرات ، وفً حالة امتناع المدخن عن 

 . التدخٌنالتدخٌن فسوؾ ٌشعر بؤعراض تراجعٌة وتنتابه مشاعر بالحاجة إلً
 

o  المقصود بالحاجة الفعلٌة للتدخٌن: 
ٌعتقد معظم الناس أن عملٌة التدخٌن تجعلهم ٌشعرون بالراحة واالسترخاء ، بٌنما ٌعتقد آخرون أنه ٌثٌر فٌهم الحٌوٌة والنشاط ، وهذه 

 فً الواقع تؤثٌرات متناقضة، والحقٌقة إنها تؤثٌرات وهمٌة 
 

 
 

  األطفال والتدخٌن: 
قد ٌقلع الوالدان عن التدخٌن عندما ٌعلمان أن تلك العادة ٌمكن أن ُتعرض أطفالهم لبعض المشكالت المرتبطة بتدخٌن الوالدان فقد 

 وااللتهاب الربوي   ، أظهرت البحوث والدراسات أن أطفال المدخنٌن عرضة لإلصابة بؤمراض الجهاز التنفسً  
 

 

  النساء والتدخٌن: 
ن إوإذا أنجبت ؾ، التدخٌن أكثر خطرا على النساء المدخنات منه على الرجال ، فالمرأة المدخنة قد تقع فرٌسة لبعض األمراض النسابٌة 

 .وعرضة لبعض األمراض ، المولود ٌكون قلٌل الوزن 
 

  التدخٌن وبعض فئات المجتمع 
 هناك فبات ٌجب أن تعلم أن هناك ضرورة لالمتناع عن التدخٌن وذلك لخطورته الشدٌدة علٌهم مثل

 مرضى النزالت الشعبٌة -
 مرضى الحموضة الزابدة  -
 مرضى قرحة المعدة   -
 مرضى ضعؾ الدورة الدموٌة   -
 والنساء الحوامل -
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 من الواجب أن ٌشارك الجمٌع فً حمالت التوعٌة بالخطب والندوات على أضرار التدخٌن 

  أضرار التدخٌن النفسٌة واالجتماعٌة 
 : أوالً األخطار النفسٌة 

 القلق والمزاج المتقلب والجنوح لحاالت عصبٌة واإلخفاق فً تحمل المسبولٌة  -
 وأنهم مع التدخٌن أقدر على حل المشكالت وسرعة التعلم، ٌظن البعض أن للتدخٌن تؤثٌرا إٌجابٌا على النشاط الذهنً -
 ،وانقٌادا، ا ٌتحول التدخٌن إلى عادة تتحكم فً السلوك وٌإدي فً النهاٌة إلى التؤثٌر على شخصٌة المدخن؛ ضعفاهعند -

 واضطرابا 
 

 :ثانٌاً األخطار االجتماعٌة 
 وهذا عدوان على سالمة اآلخرٌن  ، ٌإدي إلى تلوث الهواء النقً  -
 أن رابحة فم المدخن ورابحة الهواء المحٌط به تكون مصدر إزعاج  -
 حوادث الطرق والتكالٌؾ الباهظة التً ٌتكلفها الدخل القومً وتعطل العمل واإلنتاج  -
 زٌادة المرضى ونفقات العالج لرعاٌة المرضى العاجزٌن بسبب أمراض التدخٌن  -
 زٌادة معدالت الموت المبكر نتٌجة لإلصابة باألمراض الناتجة عن التدخٌن  -
 الحرابق فً المنازل والؽابات والمصانع  -
واإلنفاق على عالج ، األضرار االقتصادٌة الواقعة على المجتمع نتٌجة هدر الموارد االقتصادٌة فً اإلنفاق على التدخٌن  -

 األمراض المترتبة على التدخٌن 
 

  العوامل المساعدة على إقبال الشباب على التدخٌن 
 الدعاٌة الماكرة المؽرضة الواسعة والمتنوعة التً تؽري الشباب بالتدخٌن  -
 أثر القدوة فً حٌاة الشباب ؛ مثل المدرس بٌن تالمٌذه والطبٌب بٌن مرضاه  -
والتفوق فً الدراسة ٌنخفض ، وبارتفاع مستوى المعٌشة، التدخٌن ٌكون أكثر فً الفبات األقل ذكاًء والمستوٌات األقل تحضرا -

 اإلقبال على التدخٌن  
 

 لماذا ٌدخن الشباب ؟ 
 :ٌدخن الشباب ألسباب كثٌرة ومنها ما ٌلً 

 فقد ٌقلد الشباب من ٌحبونهم بؽض النظر عن السلوك الُمَقلد  ، التقلٌد األعمى -
 ٌمارس المبتدبون التدخٌن ظنا منهم أنه داللة على سعة األفق والثقافة  -
 هناك فبة أخرى من الشباب ٌظهر علٌهم حب الظهور وجذب االنتباه  -
 ظهر التدخٌن بٌن الفتٌات العتقادهن بؤنه رمزاً للنجاح االجتماعً ومظهرا لمساواة المرأة بالرجل  -
 كثٌرا ما ٌقدم فً المناسبات واألفراح والمآتم كوسٌلة لتؤدٌة الواجب  -

  كٌفٌة التخلص من التدخٌن 
 : ٌمكن تكثٌؾ الجهود لمقاومة التدخٌن فً اتجاهٌن متوازنٌن وهما 

 االتجاه الوقابً  -
 االتجاه العالجً  -

 

  تتم الوقاٌة باألسالٌب اآلتٌة: 
 التوعٌة بؤضرار التدخٌن  -
 القدوة الطٌبة التً ٌتؤثر بها األبناء فً المنزل والمدرسة والمإسسات االجتماعٌة ضمانا لتربٌة صالحة  -
 إشباع حاجات المراهقٌن  -
 تجنب رفقاء السوء -
 تنوٌع عبارات التحذٌر  -

 
 : واالتجاه اإلصالحً فً التخلص من التدخٌن ٌؤخذ اتجاهٌن  

 التوقؾ المباشر  -
 التوقؾ التدرٌجً  -
 االنضمام إلى جماعة تمنع التدخٌن  -
 استخدام بدابل من الحلوى  -
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 االسترخاء وممارسة الرٌاضة  -
 العالج الجماعً  -
 األدوٌة والعقاقٌر  -

 

  االكتشاف المبكر للتدخٌن 
 (عملٌة التشخٌص  مبكرا وعالجه)كٌؾ نكتشؾ التدخٌن مبكرا 

o  هناك عالمات ٌمكن اكتشافها عند االبن فً حالة التدخٌن: 
 االنطوابٌة  .1
 اإلهمال وعدم االهتمام بالتؽذٌة والمظهر السٌا  .2
 اإلهمال فً المواد الدراسٌة  .3
 فقدان الشهٌة  .4

  

  هناك عالمات ٌمكن اكتشافها عند االبن فً حالة التدخٌن: 
 اللجوء إلى الكذب للحصول على المال  .5
 إهمال الهواٌات والرٌاضة واألنشطة  .6
 زٌادة الصرؾ  .7
 شحوب الوجه والكسل  .8
 تقلب المزاج والعصبٌة .9

 

 أسباب التدخٌن المرتبطة باألسرة 
 :هناك أسبابا ترجع إلى األسرة وتإدي إلى إدمان بعض أفراد األسرة للتدخٌن منها 

 المشاكل األسرٌة  -
 القلق واالكتباب النفسً عند بعض أفراد األسرة  -
 عدم الثقة فً النفس  -
 والفشل الدراسً ، عدم وجود حافز -
 عدم احترام التقالٌد فً األسرة  -

 

 احملاضرة الرابعت عشر

 األمراض المزمنة كمشكلة اجتماعٌة 

  مفهوم األمراض المزمنة 
والتً ُتحدث تؤثٌرات مباشرة وسٌبة على ، األمراض المزمنة هً تلك األمراض المالزمة لإلنسان فترة طوٌلة من حٌاته  -

، وتسبب له مشاكل صحٌة واجتماعٌة واقتصادٌة ألن المرٌض ال ٌستطٌع القٌام بؤعماله المعتادة كما ٌجب ، صحته العامة
 ولكنه مرٌض ٌعٌش مشكلة دابمة تقرٌباً ، والمصاب بالمرض المزمن لٌس مرٌضاً عادٌاً 

لذا نجد ، واألمراض المزمنة تصٌب اإلنسان بصورة تدرٌجٌة دون شعور باأللم أو عدم االرتٌاح فً مراحله األولى  -
 أصحابها ٌتؤخرون فً طلب المعونة الطبٌة وطلب الرعاٌة لحماٌة أنفسهم 

  األمراض فٌما تحدثه من تؤثٌرات سلبٌة على الوظٌفة اإلنتاجٌة للمصاب  هوتتضح خطورة هذ -
 

 اآلثار المترتبة على اإلصابة باألمراض المزمنة 
 لألمراض المزمنة أثار متعددة على المرٌض من الناحٌة النفسٌة واالجتماعٌة 

وٌطلق علٌها مسمى األمراض االجتماعٌة ألنها ترتبط فً أسالٌب المواجهة الخاصة بها بالجوانب االجتماعٌة والثقافٌة للمرٌض 
 وبٌبته االجتماعٌة التً ٌعٌش فٌها ، وأسرته 
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 وتؤدي اإلصابة بهذه األمراض إلى : 
 فرض قٌود على نمط حٌاة المرٌض العادٌة  -
 العزلة االجتماعٌة  -
 ضعؾ الثقة بالنفس  -
 :إحداث إجهاد ومشقة للمحٌطٌن بالمرٌض وسوؾ نتناول تلك اآلثار بالتفصٌل  -

 المعٌشة تحت قٌود محددة  - 1

: وهذه القٌود تشمل، وٌعٌش هإالء المرضى فً ظروؾ تختلؾ عن ؼٌرهم من األصحاء

 قٌود خاصة بنوعٌة األؼذٌة والمشروبات -
 قٌود خاصة بممارسة األنشطة والهواٌات  -
 قٌود خاصة باستعمال أنواع معٌنة من العالج   -

وتحسب ، والفٌتامٌنات والسوابل والمعادن، والسعرات الحرارٌة ، وكمٌات البروتٌن  ، وٌصبح تركٌز المرٌض منصب حول نظام التؽذٌة 
. الكمٌات التً ٌجب تناولها بدقة

 

 العزلة االجتماعٌة  - 2
، حٌث تقل مشاركتهم فً األنشطة المتعلقة بالعمل ، الشعور بالعزلة هو أحد المشكالت التً ٌعانً منها المصابون باألمراض المزمنة 

باإلضافة إلى ما ، كما أن أصدقابهم القدامى ال ٌبادلونهم المشاعر السابقة للمرض وال ٌقومون بزٌارتهم ، وعدم االستمتاع بوقت الفراغ 
 ٌواجهونه من إهمال األقارب والمعارؾ  

 

 ضعف الثقة بالنفس- 3
باإلضافة إلى نظرة ، ٌنتج ضعؾ الثقة بالنفس عند المرٌض من شعور المرٌض بؤن مشاركته فً العالم المحٌط به أصبحت هامشٌة 

 الدونٌة والعطؾ التً ٌراها فً عٌون اآلخرٌن مما ٌإدي إلى شعور المرٌض بؤنه مسلوب اإلرادة  
 

 مشاعر اآلخرٌن تجاه المرٌض- 4
أو حٌنما ال تتقبل نواحً ، وتعتبر اتجاهات األسرة جزًء هاماً فً تؤكٌد ذلك من خالل ما تقوم به من المبالؽة فً االهتمام برعاٌته 

 وتستمر فً توقعاتها فً أن ٌقوم المرٌض بنفس األعمال التً كان ٌقوم بها قبل المرض  ، النقص التً ٌعانً منها المرٌض 
 

 االعتمادٌة- 5
وأنه ٌتسبب فً إحداث مشاكل كثٌرة ، وأنه ٌسبب لألسرة وللمحٌطٌن به إجهاداً نفسٌا واقتصادٌاً ، حٌث ٌرى المرٌض بؤنه مقٌد الحركة 

 لألسرة والمرتبطة بتحمل مخاطر العالج والمسبولٌات المترتبة علٌه 
بٌن احتٌاجاتهم وتوقعات  ومن ثم فهم ٌشعرون بصراع ما،  النمط من االعتمادٌة القٌود المفروضة على المرضى اومما ٌساعد هذ
مما ٌإدي على شعورهم بالعجز وٌإدي ذلك إلى ظهور مضاعفات طبٌة للمرض ، اآلخرٌن منهم 

 

     

 أمثلة لبعض األمراض المزمنة 
 الدرن  .1

، وهو مرض ٌصٌب الكبار والصؽار على السواء وهو ٌرجع إلى مٌكروب عضوي ٌصٌب اإلنسان كما ٌصٌب بعض الحٌوانات 
 وٌإدي هذا المٌكروب إلى تدرن أعضاء كثٌرة من الجسم 

 
o  مصادر العدوى 

 اإلنسان المرٌض  -
 الحٌوانات المرٌضة  -

 
o  طرق العدوى 

 الرذاذ  -
 الجهاز الهضمً   -
 الذباب  -
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o طرق الوقاٌة من الدرن 
 

 الوقاٌة العامة للمجتمع
 رفع المستوى الصحً للبٌبة والمسكن  -
 الرعاٌة الطبٌة البٌطرٌة للماشٌة  -
 ذبح الحٌوانات فً المذابح المعدة لذلك  -
 تعقٌم الحلٌب  -
 ؼسل الخضروات الطازجة جٌداً  -

 

 الوقاٌة الشخصٌة 

 توفٌر السكن الصحً والمحافظة على الصحة الشخصٌة بالتؽذٌة الجٌدة  -
 العالج المبكر لألمراض  -
 التحصٌن ضد المرض  -
 الكشؾ الدوري  -

 

 أمراض القلب - 2
وٌزٌد من خطورة هذا المرض الزٌادة ، وتحتل أمراض القلب مركزاً متقدما كسبب للوفٌات فً معظم بلدان العالم 

 المالحظة فً اآلونة األخٌرة فً نسبة إصابة الشباب بهذا المرض 
 

o  عوامل اإلصابة بؤمراض القلب 
 ارتفاع مستوى الدهون والكولسترول فً الدم  -
 (البداٌة فً سن مبكرة  )التدخٌن  -
 مرض السكر حٌث ترتفع اإلصابة  بؤمراض القلب بٌن مرضى السكر إذا لم ُتتخذ االحتٌاطات الالزمة لمرض السكر  -
وٌزٌد من ، وانتشارها بٌن معظم الفبات العمرٌة ، ومن المالحظ انتشار السمنة فً مختلؾ دول العالم ،  السمنة أو البدانة -

 خطورة السمنة ارتباطها بمرض السكر
وقد لوحظ ، قلة النشاط البدنً وٌإدي إلى انخفاض مستوى اللٌاقة البدنٌة مما ٌإثر على كفاءة الدورة الدموٌة والجهاز التنفسً  -

 انتشار أمراض القلب بٌن األشخاص الذٌن ال ٌبذلون مجهودا عضلٌاً  
 التوتر والضؽوط النفسٌة والتً تإدي إلى اإلصابة بؤمراض القلب -
 العادات الؽذابٌة السٌبة والتً تتسبب فً اإلصابة بكثٌر من األمراض ذات الصلة بؤمراض القلب   -

 

 

ثابت 
علم اجتماع 
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