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  :مقدمة

ختلفين ملم يكن التقاء علم االجتماع بالمعرفة الطبية منذ البداية امرا سهال بين ميدانين علميين 

النتاج المعرفة بالمرض والصحة والرعاية الصحية، بل لم يكن التدخل السوسيولوجي في مجال 

 اً.الطب امرا مقبوال طبي

بيد انه مع تطور الحياة االجتماعية وتداخل العوامل المتعددة في نشوء االمراض وتشخيصها 

مراض، بداْ االنفتا  التدريجي وطرق عالجها ومع بداية اكتشاف العوامل المختلفة المْوثرة باال

لعلم الطب على علم االجتماع ومحاولة ادخال بعض العوامل االجتماعية في تفسير سلوك 

االمراض ودور المريض والعالقة بين الطبيب والمريض وصياغة بعض المقاربات والنظريات 

 .العلمية

ة القة بينه وبين النظرية االجتماعيعلى الرغم من ان علم االجتماع الطبي حديث النشاْة ، اال ان الع

بداْت بالتطور السريع مما جعل علم االجتماع الطبي متميزا بين العلوم االجتماعية والسلوكية 

المتعلقة بالصحة والمرض ، فقد احرز تقدما ملموسا فيما يتعلق بتفسير المظاهر االجتماعية 

ضمنها صياغة اطر من  متقدمة، ميم ابحاثة والخدمات الصحية. وفي تطوير تصللصحة العام

  .االبحاثالتوقعات، المعتقدات والنظريات التي تعزز  االفتراضات، نسق،-المفاهيم

ة سسؤم تنطلق من اهمية واما العوامل الرئيسية المحددة الهمية علم االجتماع الطبي فقد كانت

الطب والرعاية الصحية، تطوير انماط العالقات بين الطبيب والمريض، تنوع المنظورات 

ومعرفة االبعاد البيولوجية والنفسية  الصحة،فهم تاْثير العوامل االجتماعية في  الصحية،

فضال عن التطورات االساسية في مجال تكنولوجيا  ،صحيالواالجتماعية والثقافية للسلوك 

 ذلك من العوامل االخرى وغير الصحة،

في علم االجتماع ، النظريات االجتماعية االعتيادية مثل البنائية الوظيفية، النظرية الصراعية و 

التفاعلية الرمزية ،وما بعد البنيوية و النظرية النسيوية تحاول تفسير التغيرات في المظاهر 

 . االجتماعية للصحة والرعاية الصحية من زوايا مختلفة



عرض هذه المنظورات ، البد اوال من تعريف ثالثة مفاهيم اساسية ـ الصحة ـ الطب ـ قبل 

 . والرعاية الصحية ـ التي تقع ضمن تفسيرت المواضيع

 هي الحالة المثالية لتركيب االنسان الجسماني والعقلي والنفسي  الصحة:

 .واالجتماعي بحيث يكون فيها الشخص خاليا من اي اعاقة او مرض

ة ، تشخيص ومعالجانتشار المرض الى منع ىالى المؤسسة االجتماعية التي تسعيشير  الطب:

 .االعتالل وتعزيز الصحة في ابعادها المختلفة

تشير الى توفر الخدمات الطبية لمنع انتشار االمراض ومعالجة المشكالت  الرعاية الصحية:

 حية.الص

 النظريات االجتماعية:

االجتماعية الرئيسية المذكورة في هذا البحث نقدم انواعا مختلفة من المعروف ان النظريات * 

من التفسيرات ولكنها سوية توفر لنا فهما اشمل مما يقدمه اي منظور على انفراد. وفيما يلي اهم 

 .االفتراضات الرئيسية

 الوظيفية:النظرية البنائية   1-

فسه ن الحديث. المجتمعاخل المجتمع يْوكد اصحاب هذه النظرية على اهمية االستقرار والتوافق د

التكامل هو نتيجة التوافق العام حول  وهذا بعضالها ضمن اجزاء مترابطة ومتكاملة مع بع يتألف

القيم والمعايير المشتركة ذلك التوافق الذي يحدث من خالل عملية التنشئة االجتماعية التي نتعلم 

بواسطتها قواعد السلوك االجتماعية المناسبة، والتي تتحول بدورها الى ادوار تشمل الحقوق 

و في المجتمع. ضمن علم االجتماع الطبي والواجبات والمسْووليات الملقاة على عاتق كل عض

،هذا المنظور يْوكد على ان الصحة امر ضروري لبقاء المجتمع وقيامه بوظيفته. لذلك عند اصابة 

وهكذا ينظر الى االعتالل الصحي  االجتماعية،الفرد بالمرض فانه يصبح عاجز عن اداء ادواره 

، من خالل اليات مفهوم دور المريض رافباْنه انحراف اجتماعي، ويتم عالج هذا المرض/االنح

وبواسطة عملية الضبط االجتماعي التي يقوم بها االطباء في معالجة المريض وتمكينه من الشفاء 

 .واعادته الى حالته الطبيعية



 :الرمزية النظرية-2

 تركز على العالقات المتبادلة بين االفراد في والتفاعل،نظرية اجتماعية حول السلوك االجتماعي 

وهي تشتق العمليات االجتماعية من خالل عملية التفاعل البشري. ويجري االتصال بين  المجتمع.

 .االفراد من خالل تبادل المعاني بواسطة اللغة والرموز، فيشعرون بالعالم المحيط بهم

لمرض على انهما مركبان اجتماعيان .فحقيقة في مجال علم االجتماع الطبي، يُنظر الى الصحة وا

 .االحوال البدنية والعقلية تنبع من تعريف المجتمع لها كذلك

االطباء يسيطرون على المرضى بوساطة مهاراتهم وخبراتهم ، فضال عن مكانتهم االجتماعية 

 .العالية

 :الصراعية النظرية-3

المنظور الصراعي يصور المجتمع بانه مكون من جماعات وفئات وطبقات اجتماعية مختلفة لها 

مصالح متضاربة، لذلك فهي في حالة تنافس شديد من اجل الحصول على الموارد والسلطة والجاه. 

التوجه لهذا المنظور ضمن علم االجتماع الطبي، هو نحو التاكيد على اهمية المحددات 

االقتصادية في تكوين اسلوب الحياة وتاثير ذلك في نوعية الصحة والرعاية الصحية. -االجتماعية

كما ان االحوال الصحية للسكان تتاثر بواسطة عملية االنتاج نفسها: فالصحة تتاثر اما مباشرة 

 والقلق،بواسطة االمراض الصناعية واالصابات واالمراض النفسية من جراء الضغوط 

او بصورة غير مباشرة باالستهالك الضار بالصحة بسبب نقص الغذاء او  واالغتراب،واالقصاء 

 .ذلكاالسراف فيه، وتناول الكحول والتدخين وقلة النشاط البدني وما الى 

 

 :النسيوية في الصحة النظرية-4

هي مجموعة منوعة من االفكاروالحركات االجتماعية المتعلقة بطلب المساواة بين االناث 

وكما ترمي الى االهتمام بصحة النساء من النواحي  وثقافيا،والذكورسياسيا واقتصاديا واجتماعيا 

  .فهم االختالفات بين الجنسين ىكافة، وال

 



االجتماعي،والتركيب االثني،والطبقية  فضال عن االدوار المتشابكة لكل من العنصر،والنوع

 .االجتماعية والتوجه الجنسي وتاثيرها في اختالف صحة النساء

الرائجة في النظريات النسوية المتعلقة بالصحة هي دراسة تاثير النظام الراسمالي األفكار ومن 

تعرض زاز التي تلذكور و في حالة التبعية واالضطهاد واالبتلوالسلطة االبوية او الهيمنة العليا 

لها النساء في العالم. كما ينصب اهتمام النظرية النسوية بصورة خاصة على الالمساواة بين صحة 

النساء والذكور،مع تشديد المطالبة بالحقوق االنجابية لكل من االمهات واالطفال. وتتراو  

ى محلية عالمية ال النظريات النسوية مابين افكار ليبرالية الى يسارية متطرفة ،ومابين حركات

 .ضيقة االهداف والرْوى

 :ما بعد البنيوية نظرية-5

فهم الحقيقة، واعترلوهي حركة فكرية جديدة يْوكد اصحابها على عدم امكانية المعرفة المباشرة 

 : تبعا لذلك. بتعدد مصادر الحقيقة. وفي مجال علم االجتماع الطبي، استندوا الى المبادئ االتية

السيطرة الطبية وسيلة للضيط االجتماعي وتنظيم الحياة  وان ،اجتماعياالمعرفة الطبية تتشكل 

 االجتماعية


