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 الملخّص:
ال أسعى من خالل مساهمتي هذه تقديم 
معرفة علمية دقيقة في مجال الوقاية في الوسط 
الجامعي، وإنما أهدف إلى التوجيـه والـدعوة   

على الوسط المجتمعي الذي ينتمـي  للمحافظة 
فراد، على مختلف فئاتهم، إليه، وكيف يمكن لأل

تساندوا من أجل ترقية الروح التضـامنية  أن ي
  .الوقائية

د أن ما سأورده في هذه ولذلك ال أعتق
المساهمة المتواضعة يجهله القراء، وقد يبدو 

العادات قد تمثل ذلك عاديا وبديهيا جدا، لكن 
أشكاال معقدة ومتداخلة علينا أن نتناولها 
بالدراسة والتحليل والقراءة والنقد لحل ألغازها 

وصول إلى الحقائق الكاشفة عن عمقها وال
  .وإيجاد الحل لكل مشكلة تطوع وجذورها،

  

Résumé: 
          Par cet article nous tentons 

de soumettre une reflexion sur la 

sociologie de la santé au milieu 

universitaire, sans prétention 

d’apporter une conaissance 

scientifique approfondie. 

         C’est un essai de montrer 

comment les individues peuvent 

s’organiser pour promouvoir un 

esprit solidaire préventif en milieu 

universitaire. 
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  : ةقدمم
" الطبيعلم االجتماع "ال يخفى على أحد أن البحث في موضوع حديث النشأة 

ق ما يتبادر إلى األذهان عندما ندقّ ة كثيرة، إذ غالباًوتعقيداته تعتريه إشكاالت منهجي
دة هي اإلعالم على عملية معقّ ونمعن النظر في هذا الموضوع نجده يرتكز أساساً

اتها الكثير من هي كلمة كبيرة تحمل في طيCommunication  "، ِ: "االتّصالو
ديث والشمولية واإلبداع المسؤولية والجهد وااللتزام والتعاطي والترويج والتسويق والتح

والتخاطب والتنوير والتوثيق والصدق وغيرها من الصفات اإليجابية التي يجب أن تالزم 
سة للتعليم العالي، تتعاطى في محيطها مع أفراد ينتمون إلى عندما نتكلم عن مؤس االتّصال

بالتناقضات واالنتماءات وااللتزامات والمواهب مجتمع كبير يضج."  
ضح من خاللها ما تتّإنّ االتّصاللة لعملية المشكّ االجتماعيةهذه العمليات كّل  إن

ق أغراض وأهداف العالقات القائمة بين مختلف الفاعلين في الوسط الجامعي، وتتحقّ
 االجتماعيةطرف من هذه األطراف الفاعلة إلى القواعد كّل  متى خضع المؤسسة

 .المؤسسةذه مة في السير العادي لهوالتنظيمية المتحكّ

  : االتّصالالجامعية و المؤسسة -1
الجامعية إلى ترويج الفكر وتسويق المعرفة والبحث في عمقها  المؤسسةتهدف 

والبرهنة على افتراضها والوصول إلى نتائج علمية مفيدة، كما تهدف إلى إبراز هذه 
خدمات المعرفة والتحفيز عليها ضمن شبكة من التواصالت القائمة معتمدة على 

مرات وأبحاث تقود كلها إلى تنميتها وترقيتها وإرساء معالم الفكر تصاالت وبرامج ومؤواتّ
ر وإفادة المجتمع من نتائج دراستها النظرية أو الميدانيةالني.  

الحبل الرابط بين مختلف  الذي يعد االتّصالعلى مفهوم  اعتماداً ى ذلك إالّولن يتأتّ
هو عملية اجتماعية  االتّصالف : "الجامعية المؤسسةووظائف  الفاعلين االجتماعيين ودور

ال يزال يعني " االتّصال"المصطلح  ن، وأل)بجر الباء(ل والمستقبِ بين المرسل تفاعلية تقوم
 أن نا نتجاهل دائماًأنّ ئل اإلعالم أي أنشطة نشر المعلومات، إالّالكثير من الناس وس

 االتّصالث عن نا حين نتحد، وإنّالتّصالا جاحإناسي في هو عنصر أس" المتلقّي"المستقبل 
التي علينا استخدامها " الدعائم المختلفة"ل وإلى الوسائل التقنية إلى المرس نا نشير دائماًفإنّ
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ية دون أن االتّصالط لألفعال فنحن نخطّ ،، وفي غالب األحيانالمتلقّيإلى  وال نشير أبداً
وأكثر من ذلك  ،ر فيهه وما يفكّءعاته وآرال وتطلّالمستقبِنأخذ في الحساب أو االعتبار 

2" ر مكانهفنحن نقر..  
وحاورناه وسألناه عن  المتلقّيه لو اقتربنا من أنّ ني أعتقد جازماًأقول هذا ألنّ

باته المستقبلية، لتمكنّهاته ومتطلّتوجه، واختصرنا ا من إيصال الرسالة بصورة واضحة جلي
      :  Michel Crozierوفي هذا يقول ميشال كروزيه  ،المنشودطريق تحقيق الهدف 

 "إن 3" ستماع للحقيقةسات الحديثة هو االالمشكل األساسي للمؤس  
« Le problème fondamental des entreprises modernes c’est l’écoute de 

la réalité. » 

ية هي أحد المفاهيم الوقا ن، فألالصحةي هذه بسوسيولوجيا توإذ عنونت مساهم
أي الوقاية "ص الحديث النشأة في علم االجتماع، وهي المركزية في هذا التخص  "تهتم 

وهذا . الشخصية للفرد الصحةة والصحيوالجانب االجتماعي في النظم  الصحيبالتثقيف 
الرسائل  لمختلف المتلقّيل أو ووسائله والمستقبِ االتّصالم في عملية ب التحكّاإلبالغ يتطلّ

هة له، فعن طريق الملصقات والتواصالت الشفوية والمكتوبة يمكن إبالغ  الطلبة في الموج
ة والخدماتية التي تعني الصحيالوسط الجامعي بمختلف القرارات اإلدارية والتوجيهات 

"  االتّصالأي  "وقايتهم من األمراض المنقولة والمعدية، الخطيرة منها والبسيطة، وبذلك 
يسر وسهولة، وعند انعدام هذه الرسالة  الربط بين ما يراد إيصاله للطلبة بكّل يتم
رة ى، وتنتفي الوقاية منها بصورة مؤثّد واألمراض تتفشّالمسائل ستتعقّ فإن" التواصلية"

ما ف .لة للوسط الجامعيالمشكّ االجتماعيةعلى مختلف العالقات  القائمة بين مختلف الفئات 
          ؟ الصحةاجتماع ، أي علم الصحةأو سوسيولوجيا  الطبيجتماع هو إذن علم اال

  :الطبيتعريف علم االجتماع  - 2
عنه ظهور علم  انجر اًتام وعلم االجتماع، تالحماً الطبعرف االلتقاء بين علم 

أحداث عدة  ينيات القرن العشرين، إذ شهدت ستّ" الصحةسوسيولوجيا  " الطبياالجتماع 
ة، ألقت الضوء على عمليات التقارب وااللتقاء بين العديد من ميادين البحث لمية هامعا

في الظاهر متباعدين، ولكن في  اين، قد يبدوالعلمي، وكان منها االلتقاء بين ميدانين هام
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يتداخالن في الكثير من التشكيالت والتركيبات ونعني بهما المعيش الواقع االجتماعي 
  . لم االجتماعوع الطبميداني 

إن الذي أخذ يلبس رداء العلم بالمعنى الحديث لهذه الكلمة واقتصر على  الطب
في ضوء مصطلحات بيولوجية ،  « Sciences médicales »"  الطبيالعلم "تعريف 
رة في هذا العلم، واعتمد والنفسية األخرى المؤثّ االجتماعيةة، تنفي باقي المراحل بحتة جافّ

هات ة المنبلم األمراض في تحليل استجابة ومعالجة الكائن العضوي لكافّعلى نظرية ع
ةة بالكيمياوية والفيزيقية الضاروالفرد  الصح- الجراثيم في المرض،  ةر نظريوطو

مه على ضوء معايير الكفاية في ، يقتبس تقد"بيولوجي علم"ه بأنّ الطبدت النظرية في وتأكّ
نتفي مختلف العناصر األخرى توبهذا  - تشخيصية والعالجيةية والإنجاز العمليات الفنّ

يمة والمساعدة في العملية المدعرات دة المتنامية األبعاد والمختلفة التجذّة المعقّالطب
  . والمخارج

 هاًه توجفي أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين يتوج الطبولكن بدأ 
قدم التاريخ نفسه   –إعادة إحياء ذلك االعتراف القديم ويعيش حالة من اليقظة و ،جديداً

في تحليل المرض وتشخيصه، وبناء  االجتماعيةية العوامل بأهم – وقدم الفكر االجتماعي
وكان ذلك  –المتبادلة في العالج  االجتماعيةإلى تأثير العالقات الشخصية و العالج استناداً

ية عندما بدأ يواجه المجال خاصها قة لذلك بأنّوبات كثيرة أثبتت األبحاث المحقّصع الطب
والظروف المعيشية للفرد من داخل  االجتماعيةفي جانب كبير منها إلى العقبات  ترد

  . الطبيوخارج الميدان 
رات أخرى تعود في أغلبها إلى رات وتطوتغيعدة  عندما أخذ هذا الميدان يشهد

التغيم ر في نسبة انتشار المرض وإلى تقدالوقائي  الطب« La proximologie » - 
هذا  ، ويعد)األهل(بيه هذا في دراسة العالقات بين المريض ومقر ، ويختص"الجوارية"

المدخل المتعدصات في تقاطع علوم د التخصوعلم االجتماع وعلم النفس، وهو ما  الطب
 .4هيجعل من محيط المريض مجال دراسته وتفكير

 Laالعامة  الصحة"قة، والتي منها صات الضياهيم والتخصظهور المف وتوالى

santé publique  ،األمر الذي أدالنزعات التقليدية في  ى إلى اندالع المعركة ضد
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الطبوضد ، م ودراسات ضمن مختلف العناصر المحيطة بمجاله الميول نحو إعاقة تقد
قالضي .  

نفتاح على مختلف ميادين المعرفة انتهت هذه االختالفات والصراعات لصالح اال
ق ة ما يتعلّ، وخاصالطبالعلمية األخرى واالستفادة من الدروس التي ينطوي عليها تاريخ 

وتحقيق  الطبيفي المجال  االجتماعيةية االستبصارات وأهم االجتماعيةرات منها بالتجذّ
  .وعلم االجتماع الطبااللتقاء بين 

عى علم االجتماع من لقد ادد بعد أن تجاوز ناحيته منذ نشأته كنظام فكري محد
ما هو فوق الفرد الغريب أو ما أسماه  ه ينفرد باالهتمام بكّلمرحلة الفكر االجتماعي، بأنّ

المجتمع ال يقف  ن بأنمن هذا اإلدراك الجديد يتبي انطالقاً االجتماعيةفالعلوم : دوركايم
ف للمجتمع داخلنا، وهذا التاريخ المندمج ا التصره يخترقه، وهذعند حدود أبواب الفرد، إنّ

، « Pierre Bourdieu »" بيار بورديو"فينا هو ما أطلق عليه عالم االجتماع الفرنسي 
« Habitas » ،ف والتفكير تعكس نتاج وانخراط اإلنسان داخل وهي طريقة فردية للتصر

 Omniprésence du »مكان كّل  في اًوهكذا أصبح المجتمع موجود. المجتمع

Social » ، وهذا ما ذهب إليه مارسيل موس« Marcel Mauss »  وركايم دتلميذ
« Durkeim » ّاالجتماعيةم عن الظاهرة عندما تكل االجتماعي  ية أو الكّلالكم

« Phénomène social total ou tout est social »  ّى ريمون بودون وحت
« Raymond Boudon »  يو دالمقابلة لبور الذي يقف في الجهة« Bourdieu »  ومن

يظهر ليس  -  حسبه –باالجتماعي الذي  خالل منهجه المعروف بالفردوية المنهجية يقر
  .5"لة النفعال األفرادولكن كنتيجة أو محص ،كنقطة انطالق

ص من جهت جهود الباحثين إلى إعادة تشكيل العالم االجتماعي والتخلّولذلك اتّ
وشعر بذلك الكثير من علماء االجتماع بضرورة االلتزام . وشروره صراعاته وتناقضاته

 ،ة الواضحة خالل السنوات األولى من تكوين ونشأة هذا العلميبدراسة المشاكل االجتماع
بة عن الثورة المترتّ االجتماعية، اختالل المعايير االجتماعيةالفقر ونتائجه : وذلك مثل

التزامهم بدراسة تلك المشاكل العلمية كانوا يعنون  ّلغيرهم من الذين ق نالصناعية، بل إ
بتفسير األسس التي ينهض عليها النظام العام واألخالق في المجتمع والبرهنة على 
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القوانين العلمية التي تفسر المجتمعاتر تطو - ى هذا االهتمام بعلم االجتماع إلى وأد
 -الطبيالنظم العلمية القائمة مثل النظام  عن نظم فكرية متباينة وتجاهل تلك جاه بعيداًاالتّ

مى نولكن سرعان ما أدو علم االجتماع وتطوصات سوسيولوجية فرعية ره وظهور تخص
للسلوك  اًقنس الًباعتباره أو الطبيشمل ميدان لسع نطاق علم االجتماع عديدة أن اتّ

 باعتباره علماً طبالاالجتماعي، وليستجيب ثانية لتلك الدعوة التي أخذت تنظر إلى 
أنظمة اإلنتاج  نت اليوم بأنالعديد من الدراسات واألبحاث بي إن" . إنسانياً اًوميدان اجتماعياً

 ".مجتمع كان ألي الصحةدة أو الشرطية لحالة ليست العوامل الوحيدة المحد ةالطبي
ةة بعد التعريف لمنظمة وخاصيالعالم الصحالعديد من الدول  ة، فإنمة أو في طريق المتقد
النمو بتها تنمية كبيرة، تطلّ تصت له إمكانياأعطت أهمية قصوى لهذا القطاع وخص

 يصعب تحديدها، وتخرج عن أيكّل  هي الصحة"اء بالنسبة للعديد من األطب. القطاع
 .6تحديد جافّ

جمعية ، وأنشأت الالطبيعلم االجتماع  ه أن ظهر حديثاًلقد كان من ثمار هذا كلّ
، وأصبح 1960وقد كان ذلك مع حلول عام  ،لهذا العلم األمريكية لعلم االجتماع قسماً

الطب اء والسوسيولوجيون، االجتماعي من البرامج الدراسية الهادفة التي يقبل عليها األطب
ر المعرفة زة تهدف إلى تطونحو االهتمام بإجراء دراسات مركّ الطبجهت مدارس واتّ

بعد ذلك تزايد عدد علماء االجتماع وغيرهم من  ثم –التي تخدم هذا الميدان  االجتماعية
في مشروعات بحوث كبرى ذات صلة  الذين اشتركوا معاً االجتماعيةالمنشغلين بالعلوم 

من أقسام الجامعات في الواليات المتحدة  قسماً 86م أكثر من ، ونظّالطبيبالميدان 
يمجال علم االجتماع يجين في األمريكية برامج للخرالطب . "إن ل مفهوم سوسيولوجيا تحو

الطب Sociologie de la médecine   ةإلى سوسيولوجياالصح Sociologie de la 

santé ، يرجع إلى مفهومالطب ذاته في حد، من  فشيئاً ل شيئاًفي الطريق إلى التحو
ة: "قيلحتى اء، العالج لدى األصحملكة الصح "« La santé reine » .  

موازاة مع ذلك فإن ةد من المعرفعلم األوبئة انتهى إلى تجاوز الحقل المحد 
إلى دراسة أمراض أخرى، وأكثر من  جه أيضاًقة باألمراض المعدية ليتّوالتقنيات المتعلّ

الفردية والجماعية،  الصحةأي البحث عن مجموع العوامل الخطرة على  ذلك عموماً
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ةعلم اجتماع  وعلى ذلك فإنالصح استخدم لإلشارة إلى المقاربات العلمية للوقاية ثم 
  .7"للصحة بعد ذلك

م في مختلف من التقد ق كثيراًذاته أن يحقّ الطبيبذلك فقد استطاع علم االجتماع 
ى بذلك مصطلحالمباحث التي أقدم على تناولها باحثوه وعلماؤه، فنم النفسي  الطب

دت التسميات تعد : "الطبيأحد الفروع والمباحث في علم االجتماع االجتماعي باعتباره 
رات التي أطلقت على ذلك الميدان الذي يجمع بين المتغينفسية بحيث يمكن أن نجد  الطب

 النفسي االجتماعي، ويميل البعض الطبالبعض يميل إلى أن يطلق على هذا الميدان اسم 
ويميل البعض  ،"النفسي الطبعلم االجتماع "اآلخر إلى أن يضع هذا الميدان تحت عنوان 
نجد  ،وأخيراً ،"النفسي الطبعلم االجتماع "اآلخر إلى أن يضع هذا الميدان تحت عنوان 

  .".بعلم اجتماع االضطرابات العقلية"ل تسمية هذا الميدان يفض رابعاً اًفريق
ر ه يعبأنّ غم االختالف بين هذه التسميات فالمهمور التسميةومهما كانت طبيعة هذه 

ص وبين عن االلتقاء بين علم االجتماع كميدان متخصالطب ص  النفسي كميدان للتخص
8"لمغاير ومنفصل عن الميدان األو.  

 فرعاً باعتباره ) أو علم نفس المجتمع(قت دراسات علم النفس االجتماعي هكذا حقّ
وشمل موضوعات عديدة  ،متالحقاً راًوتطو ماًروع علم النفس الحديث تقدمن ف رئيسياً

ل ه أصبح يشكّعلى علم النفس العام أو في مجال علم االجتماع، إلى درجة أنّ كانت حكراً
  .ة في مجاالت البحث النفسي واالجتماعيأحد الميادين المستقلّ

لم النفس االجتماعي عند ع وللتوضيح أكثر عن هذا المجال تجدر اإلشارة إلى أن
ره وتأثيره في غيره من األفراد بعالقة الفرد بغيره وتأثّ دراسته للسلوك اإلنساني قد اهتم

وأطلق عليها اسم  ،اآلخرين، وذلك بإطارات مرجعية لتلك العالقات التي تحدث بداخلها
االجتماعي، إذ  لت دراستها أحد االهتمامات الرئيسة لعلم النفس، وشكّ"الجماعات المرجعية"

المختلفة لسلوك األفراد في تفاعالتهم داخل  االجتماعيةدراسة المواقف : "أن تناولها يعني
ل المجال التطبيقي للسلوك المتفاعلة داخل إطارها تشكّ االجتماعيةن من القيم إطار معي
  .9"االجتماعي
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، الطبيمع المجال  يارتأيت توضيح هذا المجال باعتباره الخيط الرابط القو
  .  يةيعتمد في الكثير من مسائله على طرق عالجية وقائية طب لكونهو
3 - ير علم االجتماع مراحل تطوالطب :  

يعلم االجتماع  مربمراحل أساسية نوجزها في الطب :  
رين الذين كانوا المرحلة األولى التي أطلق عليها مرحلة الفالسفة والحكماء والمفكّ: الًأو

ون وييهتمعتنون بأحوال العمفعلم االجتماع . ضون له من أخطار مهنية مختلفةال وما يتعر
ة التي تبنى على أساس الطبيصال مباشر باألساليب ة كان على اتّلفي هذه المرح الطبي

الالهوتي، المدن الفاضلة، أخالقيات تنظيم السلوك  الطبمن السحر واألرواح الشريرة، 
 Epicure  )480" بقراطأ"عن الرذيلة ويعتبر  لى الفضيلة ومبتعداًإ جهاًالبشري وجعله متّ

ري وفالسفة هذه من أهم حكماء ومفكّ) م 201 – 131(، وجالينوس )م.ق 370 -م.ق
  .المرحلة

ة بعد انتشار الصناعات اليدوية وظهور مرحلة االهتمام باألمراض المهنية وخاص: ثانياً 
التجميات مهنية تقوم بالرعاية الية على شكل مجموععات العمة ألفرادهاالصح .ز وما يمي

ة الوقائيةهذه المرحلة وجود قواعد للصح- وقد صاحب التطوم المعرفي ر العلمي والتقد
وكتب  ،ال المناجموازدهرت مدارس تعليم عم. العلوم أثر هام في عالج بعض األمراض

عشرناجم بعد ذلك في القرن السابع مال الالكثير عن عم.  
مرحلة ظهور التشريعات للوقاية واألمن الصناعي والمهني المصاحب للثورة : ًثالثا

ة المنزلية الصحيية تقديم الرعاية أدرك المسؤولون أهم 1880في انجلترا عام .  الصناعية
ظهرت  1890 ،ة بعد خروجهم من المستشفى وعامللمرضى ذوي االحتياجات الخاص

دات المحسنات افرق السيعات في المستشفيات للقيام بالبحث االجتماعي والتوجيه لمتطو
ظهرت جمعية  1893حدة األمريكية، وعام في الواليات المتّ االجتماعيةوالتوعية 
 ثم..  ةالصحيات بهدف زيارة بيوت الفقراء المرضى لتقديم الرعاية الصحيالزائرات 

   .تظهرت بعد ذلك في العديد من الدول مثل هذه الجمعيا
وظهر العديد من األطبزت أفكارهم على اء االجتماعيين بعد هذه المرحلة والذين تمي

  :الخصوص بـ
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1. إن يعود إلى تكراره ومدى انتشاره في  االجتماعيةية المرض من الناحية أهم
  . المجتمع، كما يجب معرفة كيفية حدوث المرض

2. التي تشمل العوامل المهنية  يةاالجتماعبات المرضية والعوامل هناك تداخل بين المسب
 . رات المختلفة لسير المرض ونتائج مكافحتهالمباشرة والمؤشّ

لألمراض  هي من أسباب األمراض، فإن االجتماعيةباإلضافة إلى كون العوامل  .3
 . نتائج اجتماعية مختلفة

 ة المرض االجتماعي في إيقاف حد الطبي العالجاألخذ بعين االعتبار فاعلية  .4
 . شارهوانت

5. والقيمية  االجتماعيةشمل النواحي االقتصادية وتالوقاية من األمراض يجب أن  إن
 . للمجتمع

لم إدوين دومارت اللع sociale Pathologieاالجتماعيةكتاب الباتولوجيا  ولعّل
Edwin Demert  1951عام يمفتاح ومدخل علم االجتماع  يعدحث في ب، إذ يالطب

كه لي الذي يحرق بين االنحراف األووهو الذي فر –المدمنين المنحرفين والمجرمين و
ل لالنحراف فع أو رد أو دفاعاً فاًتكي واالنحراف الثانوي الذي هو سلوك يعد ،ويدفعه الفرد

لياألو، "مدرسة "جاه هذا االتّ ىويسم ل االجتماعيفعال رد ."  
بل هو  ،ليد هذا العصرليس و الطبيعلم االجتماع  ضح من هذا العرض أنويتّ

  . علم ذو أفكار ليست بالحديثة
  : الطبيفلسفة علم االجتماع  - 4
، االجتماعيةالنفسية و ،العقلية، البيولوجية: تتفاعل عناصر شخصية اإلنسان األربعة. 1

اضطراب في إحدى هذه العناصر هي نتيجة لتفاعل بين عناصره األخرى إلحداث  فأي
  . رابطهذا اإلض

ة الطبيهتمام بالناحية لإلنسان بجانب اال االجتماعيةهتمام باالحتياجات النفسية واال. 2
  . للمريض

نة من الخدمات ، فهو يحتاج إلى أنواع معيتهاإليمان بفردية اإلنسان إلى جانب اجتماعي. 3
  . ةالصحيوإلى الرعاية 
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ل أن يتزامن العالج يفضو ،بالمرض وثيقاً لإلنسان ارتباطاً اإلجتماعيةترتبط العوامل . 4
ية إلى الشفاء أحد العوامل المؤد الطبيمع العالج االجتماعي، فقد يكون العالج  الطبي
  . ة تشمل جوانب الوقاية والعالج معاًالصحيلذلك فالرعاية  ،العواملكّل  ه ليسولكنّ

  : الطبياألسس التي يقوم عليها علم االجتماع  - 5
عناصر شخصيته األربعة ما دام هذا اإلنسان يعيش في  اإلنسان متكامل، تتفاعل .1

 . مجتمع إنساني وفي بيئة اجتماعية

هو تعبير عن " ةالعام الصحةعلم " الطبية وعلم االجتماع اإلنسان أسمى الكائنات الحيف
 . احترام ورعاية اإلنسان ألخيه اإلنسان

في نفس الوقت حيث يصاب  تهر عن فردية اإلنسان وعمومييعب الطبيعلم االجتماع  .2
المريض يختلف عن مريض آخر  أن اإلنسان بمرض مختلف عن غيره من البشر إالّ

 . االجتماعيةمصاب بنفس المرض باختالف البيئة 

3. ة البشر مسؤولية مباشرة تقع عل عاتق المجتمعصح . 

 . والمرض والمجتمع الصحةآثارها على  االجتماعيةللعوامل االقتصادية و .4

  :  الطبيستقبل علم االجتماع م - 6
- يعلم االجتماع  يهتميبالتثقيف  الطبيوالجانب االجتماعي والنظم  الصحة الصح

اإلجراءات التي يقوم بها المجتمع  ح بأنيصر الطبيالشخصية، فعلم االجتماع  الصحةو
رعاية  ة يجب أن ترافقهاالصحيلالرتقاء بالمستوى االجتماعي للمجتمع أي الرعاية 

  . اجتماعية
- المجتمع وظروف الحياة والتشريع   ةدراس إن ...ة تساعد على تحسين صح

الفرد والمجتمع ومعرفة خصائص الريف والمناطق الحضرية الكبرى والصناعية هام 
فهناك عالقة بين المشاكل السكانية مثل تنظيم األسرة وتحديد النسل والفقر والقضايا  -اًجد

م في هتمهنة إنسانية ت الطبفمهنة  ،من هذا األهم -للمجتمع الصحيالتخطيط قة بالمتعلّ
لوصول إلى أعماق الناس في امعرفة التاريخ واألدب وعلم االجتماع للمساهمة بممارستها 

ة الصحير في نفسية الناس وذلك للمساعدة في تقديم الخدمات وإدراك المسائل التي تؤثّ
  . المثلى للفرد والمجتمع
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  :في الجامعـة الصحة - 7
ة المنتمين إليها على تعتمد الجامعة من الناحية القانونية على المحافظة على صح

االجتماعي و الطبالطب الوقائي، ولكن حسب تصولى إتحتاج هاتان األداتان  رنا الخاص
ق بة فيما يتعلّتحسين وتطوير وخاصي الوقائي الذي يجب أن يكون له دور وقائ الطب

تحسيسي وتجنيدي حول حماية األسرة الجامعية من األمراض المعدية واألمراض المهنية 
ية للتدريس وتحسين شروط اإلطعام واإلقامة وهذا عبر مراقبة دائمة وتحسين الماد

  . للجامعيين
ما كيفية الوقاية منه، فالهدف األساسي وإنّ ،د غياب المرضىليست مجر الصحةف  

بي خال من األمراض، وذلك بتوفير وسائل الوقاية على وسط طالّ األسمى هو الحفاظ
من الضروري مراعاة سالمة الغذاء والمشرب  الًه أوالب في الجامعة، فإنّط والعالج لكّل

د من سالمة األغذية بجميع أنواعها وال ي للتأكّوالمرقد من خالل القيام بدور رقابي صح
 الصحيي الوقائي وتنمية عملية التثقيف صحلمل ابفضل تفعيل دور الع ى ذلك إالّيتأتّ

ومن خالل اختيار رسالة إعالمية من حيث  ،من انتشار األمراض بجهود الوقاية والحد
  . الشكل والمضمون

بي عن مخاطر األمراض ولهذا فمن الضروري القيام بالتوعية في الوسط الطالّ
لوسائل اإلعالمية المتاحة والمختلفة في ا وذلك دورياً"   Aids األمراض الجنسية مثالً"

ب مون خدمات للطالّوالفحص الدوري اإللزامي للذين يقد.  للجامعة واألحياء الجامعية
ح طرق انتقال ة توضب بنشرات خاصوكذلك تزويد الطالّ –داخل األحياء الجامعية 

معرض، مناشير، ( –األمراض المعدية واألمراض الجنسية وطرق الوقاية منها 
  . )الخ...لقاءات

شيء هو أبسط كّل  ة الذي أساسه االعتدال فيعي للصحيبالطفااللتزام بالقانون 
  . اآلمنة في الوسط الصحةوأسهل الطرق إلى الوقاية و
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