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 مفهوم الصحة

 الصحة؟ما هي 

 الصحة على النحو التالي:  8491(لعام WHOيعرف دستور منظمة الصحة العاملية ) 

، وليس مجرد انعدام وغياب »
ً
 واجتماعيا

ً
 وعقليا

ً
  .«املرض أو العجزالصحة هي حالة من اكتمال السالمة بدنيا

حالة التوازن النسبي لوظائف عملية إيجابية تقوم بها قوى الجسم »بأنها  Perkinsكما عرفها العالم بركنز 

  «.للمحافظة على توازنه

 (: Health for Allوقد ورد في نص الصحة للجميع )

 رعاية الصحية تؤهلهم لقيادةتعني أن يحصل جميع الناس في جميع أرجاء العالم على درجة عالية من الالصحة 

حياة اجتماعية واقتصادية منتجة ... بحيث يكون بمقدورهم العمل بشكل منتج واملشاركة بشكل فعال في الحياة 

 8791WHO Alma Ataتا ملنظمة الصحة العاملية، آاالجتماعية في املجتمع الذي ينتمون إليه )تصريح أملا_

Declaration) 

لوغ ذاك ا بنالعاملية الصحة حالة مثالية تهدف إلى تحقيقها ولكن )قد( ال يكون بمقدور تعتبر منظمة الصحة 

 الهدف.

وكذلك من  إن تعريف الصحة يختلف من عقد إلى أخر ومن مجموعة اجتماعية )أو ثقافية( إلى أخرى،

ا في حاالت واضح ن ما يعتبر صحيا يتم تحديده وفقا لثقافة املجتمع. ويبدو ذلكأ حيثاختصاص طبي إلى أخر. 

األمراض العقلية: إن التصرفات الناجمة عن انفصام الشخصية مقبولة في بعض املجتمعات ومرفوضة في 

من املمكن أن يعاني شخص ما من الزكام أو السعال ويشعر في ف .أخرى. كما أن الصحة ليست حالة مطلقة

شخص ما هو كون ذاك الشخص في حالة الوقت ذاته أنه في حالة جيدة. ربما أفضل وصف للحالة الصحية ل

 الصحة ليست حالة ثابتة.ف تتراوح بين كونه في صحة مثالية وبين املوت

ونتيجة تأثر املجتمعات الشرقية باملعتقد اإلسالمي، تعتبر تلك املجتمعات أن املرض ينتج عن اختالل توازن 

 العمليات الطبيعية وتعتبر الصحة حصيلة تحقق ذاك التوازن.

تعريف الصحة أمر صعب فإن قياس الصحة أمر شبه مستحيل. ولذا يعَرف بعض علماء الصحة على أنها وألن 

 خلو الجسد من األمراض واإلعاقات. وفي الحقيقة، يتم استخدام املرض لقياس الحالة الصحية.
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مكّون أساس ي في تعريف الصحة وال يمكن للعاملين في الصحة العامة  الناحية االجتماعيةيتبين مما سبق أن 

أن يحققوا السالمة والكفاية للفرد أو الجماعة، أو املجتمع، دون دراسة األوجه االجتماعية لحياة اإلنسان 

 واالرتقاء بها كهدف أساس ي، بجانب النواحي النفسية والبدنية. 

 في الصحة؟ املؤثرةالعوامل 

 كانيةس مجموعات على والوراثية البيولوجية العوامل بعض وتؤثر : البيولوجية و الوراثيةالعوامل  .8

 اآلثار بسبب املراهقين من أسوأ صحة في السن يكون كبار املثال، سبيل على. غيرها من أكثر محددة

. صحةلل الوراثي املحدد على شائع مثال هو فقر الدم املنجلي مرض .للشيخوخة واملعرفية الجسدية

 :يلي ما للصحة والوراثية البيولوجية االجتماعية املحددات أمثلة ومن

 العمر 

 الجنس 

 البشرية املناعة نقص فيروس حالة 

 الكيس ي والتليف والهيموفيليا، املنجلي، الدم فقر مثل املوروثة، الحاالت 

 القلب ألمراض عائلي تاريخ 

 .العمر، الجنس، العرق واملكون الوراثي  

 املادية والظروف االجتماعية العوامل للصحة االجتماعية العوامل تعكس :االجتماعية العوامل  .2

 باملحددات ضاأي وتعرف. ويشيخون  ويعملون  ويلعبون  ويتعلمون  ويعيشون  الناس فيها يولد التي للبيئة

 .حياةال ونوعية واألداء الصحية النتائج من واسعة مجموعة على وتؤثر للصحة، والبدنية االجتماعية

 :يلي ما االجتماعية املحددات أمثلة ومن

 األغذية وأ املعيشة، وأجور  والعمل، التعليم فرص مثل اليومية، االحتياجات لتلبية املوارد توافر (8

 الصحية

  التمييز، مثل االجتماعية، واملواقف املعايير (2

 االجتماعية واالضطرابات والعنف للجريمة التعرض (3

 االجتماعية والتفاعالت االجتماعي الدعم (4

 املحمولة الهواتف أو اإلنترنت مثل الناشئة، والتكنولوجيات اإلعالم لوسائل التعرض (5

 نمط الحياة، درجة الغنى املركز، الدخل، الفقر مثل واالقتصادية، االجتماعية الظروف (6

 الجودة مدارس (9

 النقل خيارات (1

 العامة السالمة (7

https://manara.edu.sy/



  

3 
 

 السكني  الفصل (81

 لتبغ،ا مبيعات على الضرائب فزيادة. والسكان الفرد صحة على السياسات تؤثر: صناعة السياسات .3

 ون يستخدم الذين األشخاص عدد خفض طريق عن السكان صحة تحسن أن يمكن املثال، سبيل على

 طويلة نيةزم فترات مدى على بأكملها سكانية مجموعات على السياسات بعض كما تؤثر .التبغ منتجات

 الطرق  على المةالس قانون  املثال، سبيل فعلى. الفردي السلوك تغيير على نفسه الوقت في تساعد بينما

 والوفيات اإلصابات معدالت انخفاض إلى بدوره أدى للسيارات مما السالمة معايير زيادة إلى يؤدى

  السيارات. حوادث عن الناجمة

 على الصحية الخدمات ونوعية الصحية الخدمات على الحصول  يؤثر أن : ويمكن الخدمات الصحية .4

 يراكب تأثيرا عليها، الحصول  فرص محدودية أو الصحية، الخدمات على الحصول  عدم ويؤثر . الصحة

 حتمالا يقل صحي، تأمين األفراد لدى يكون  ال عندما املثال، سبيل على. للفرد الصحية الحالة على

تحول  لتيا العقبات . وتشملالطبي العالج لتأخير عرضة أكثر ويكونون  الوقائية الرعاية في مشاركتهم

 :يلي ما الصحية الخدمات على دون الحصول 

 الحرمان من الحصول عليها 

 العالية التكلفة 

  تأمين صحي وجود عدم 

  االتصال اللغوي املحدود  

 :يلي ما إلى الصحية الخدمات على الحصول  دون  تحول  التي العوائق هذه وتؤدي

 الصحية عدم تلبية االحتياجات  

  املناسبة الرعاية تلقي في التأخير 

  الوقائية الخدمات على الحصول  على القدرة عدم 

 املستشفيات دخول  الحرمان من  

 الفرد أقلع ذاإ املثال، سبيل على. الصحية النتائج في دورا أيضا الفردي الفردي: يلعب السلوك السلوك .5

 الصحة تدخالت من العديد تركز .كبير بشكل ينخفض القلب بأمراض إصابته خطر فإن التدخين، عن

 الغذائي والنظام املخدرات تعاطي مثل الفردية السلوكيات تغيير على الصحية والرعاية العامة

 في ملزمنةا األمراض معدالت من الفردي السلوك في اإليجابية التغيرات تقلل أن يمكن. البدني والنشاط

 :يلي ما للصحة الفردي السلوك محددات أمثلة بلد ما. ومن

 الغذائي النظام 
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 البدني النشاط 

  األخرى  املخدرات وتعاطي والسجائر، الكحول 

 اليدين غسل 

 هناك الكثير من النماذج التي تبين العالقة بين العناصر املختلفة للصحة، ونطرح هنا نموذجين:
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ظهر عدة أمثلة أهمية معرفة هذه العوامل وفهمها أثناء تخطيط وإدارة الخدمات 
ُ
الصحية وخدمات ت

سبب انحدار الصحة معروفة وواضحة ومن 
ُ
املستشفيات. إن العوامل االجتماعية واالقتصادية والبيئية التي ت

بر بعض وتعت أمثلة ذلك العالقة بين الدخل وسوء التغذية والعالقة بين املهنة وصحة املزارعين أو عمال البناء.

ا االتصاالت الحديثة والصحة. أما تأثير الدخل على صحة األطفال األمثلة األخرى جدلية كالعالقة بين تكنولوجي

فهو أمر يشهد العالم على أهميته في الدول ذات الدخل املتوسط والضعيف، كما أن أثره هام أيضا في الدول 

 تسعى تيأو الو تعتبر الخطط الوطنية التي تسعى إلى تحسين توزيع الخدمات و األعمال،  ذات الدخل املرتفع. 

ملتوقع اإلى أن تقلل من نسبة الظلم االجتماعي و االقتصادي، فعالة في تحسين نسبة وفيات األطفال و العمر 

 .عند الوالدة

 على تسع شبكات معرفية تبحث في 
ً
تقوم اللجنة الدولية للعناصر االجتماعية للصحة بجمع دالئل اعتمادا

 املواضيع اآلتية:

 العوملة. .8

 أنظمة الصحة. .2
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 البيئة الريفية  .3

 ظروف العمل والتوظيف .4

 تنمية الطفولة املبكرة  .5

 االستبعاد االجتماعي  .6

 النساء والتمييز حسب الجنس  .9

 القياس واألدلة .1

 أولوية شروط الصحة العامة. .7

 وقد تم تأسيس تلك الشبكات املعرفية لتجمع أدلة حول 

 عالقات سببية معقولة  -8

 التنفيذ.  املناطق األساسية التي يجب أن يتم فيها -2

 ممارسات فعالة تقف في وجه ظواهر الظلم االجتماعية فيا يتعلق بالصحة في كل أنحاء العالم.  -3

وهذه العوامل ليست في االغلب مستقلة و منفصلة عن بعضها. فالتقرير حول الطفولة املبكرة، على سبيل 

ية األخرى وخاصة البيئة املثال، يؤكد على العالقة الوطيدة بين الطفولة وعناصر الصحة االجتماع

 .الجنس، العوملة واألنظمة الصحيةالريفية،

  ( Public Health ) الصحة العامة

الصحة العامة بأنها علم وفن الوقاية من املرض وإطالة العمر وترقية الصحة والكفاية  ( Winslow ) عرف العالم

األمراض املعدية وتعليم الفرد الصحة وذلك بمجهودات  منظمة املجتمع من اجل صحة البيئة ومكافحة 

الشخصية وتنظيم خدمات الطب والتمريض للعمل على  التشخيص املبكر والعالج الوقائي لألمراض وتطوير 

 الحياة االجتماعية واملعيشية ليتمكن كل مواطن من الحصول على حقه املشروع في الصحة والحياة

ومها الحديث اشمل وأوسع من الصحة الشخصية أو صحة إن الصحة العامة أو الصحة االجتماعية في مفه

البيئة أو الطب الوقائي أو الطب االجتماعي وفي الواقع أن الصحة العامة تشمل كل املفاهيم األخرى مجتمعة 

  :ويضاف إلى ذلك

 . اإلجراءات اإلدارية مثل التخطيط والتنظيم وجمع اإلحصاءات الصحية والحيوية 

  . الدراسات االستقصائية والوبائية 

 . التفتيش الصحي 
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  . التربية الصحية للشعب 

 . خدمات الصحة العامة املعملية 

  إدارة الوحدات الصحية واملستوصفات واملستشفيات 

 مجاالت الصحة العامة وميادينها

 يمكن تقسيم خدمات الصحة العامة ومجاالتها إلى قسمين :

 القسم األول : الخدمات التي تقدمها اإلدارات الصحية سواء كانت منفردة أو باالشتراك مع غيرها .   

 : مجال صحة البيئة ويشمل
ً
 : أوال

  . املسكن الصحي 

  . تخطيط املدن والقرى 

  .املياه الصالحة للشرب واالستعمال البشري 

  . جمع وتصريف الفضالت البشرية 

  جمع و ترحيل القمامة. 

   . حماية األنهار والترع من التلوث 

  . مكافحة الحشرات والفئران 

  . مراقبة املواد الخطرة ومخلفات الصناعة 

 . حماية الجو من التلوث 

 : مجال الصحة الفردية واالجتماعية وتشمل :
ً
 ثانيا

 املسنين( –البالغين  –األطفال  -الشخص السليم : رعاية ) الحوامل 

  :  املسنين( –البالغين  –ذوي العاهات من )األطفال رعاية املعوقين 

  : رعاية املرض ى 

 . الحاالت املرضية املتعلقة بالحمل والوالدة 

 . األمراض الحادة 

 . األمراض املزمنة 

 . األمراض املعدية 

 . األمراض املهنية 
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 : مجال مكافحة األمراض املعدية ويشمل:
ً
 ثالثا

 الحجر الصحي 

  العامة وتشمل التحصين والعزل والتطهيراإلجراءات الوبائية  

 : املجال العام ويشمل :
ً
 رابعا

 : تقوية بناء الصحة وترقيتها ويشتمل هذا على 

 التغذية  

 التربية البدنية 

  )
ً
 وبدنيا

ً
 التربية الصحية ) عقليا

 : املجال التنظيمي ويشمل 

 . سن القوانين في املجال الصحي 

 توحيد املعايير واملستويات الصحية . 

  . اشتراطات الطعام واألدوية 

  صحية( –مجال اإلمدادات والتجهيزات )طبية 

 : مجال التسجيل والتحليل ويشمل 

 . اإلحصاءات والسجالت 

 . املسح الصحي وتحديد املشاكل 

 . تحديد وقياس الخدمات 

 . قياس النتائج 

 : مجال التعليم املنهي ويشمل : 
ً
 خامسا

 . على مستوى املعاهد والكليات 

 الدراسات العليا 

 . الدراسات التنشيطية قبل الخدمة وأثناء الخدمة 

 : مجال األبحاث وتشمل : 
ً
 سادسا

  . البحوث األساسية 

 . بحوث التشغيل 
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 . البحوث التطبيقية 

 .القسم الثاني : الخدمات األخرى التي تساعد على االرتقاء باملستوى الصحي 

 تماعي .الرعاية االجتماعية و إجراءات الضمان االج 

  . التعليم 

 . إنتاج وتوزيع الطعام 

   . استصالح األراض ي 

  . خدمات الطب البيطري 

 . إدارات العمل : تحديد ساعات العمل املناسبة للصحة واألجور وظروف العمل 

 . خدمات الترويح والترفيه 

  . النقل واملواصالت 

 . رعاية الشباب 

  . خدمات الري والصرف الصحي و النظافة والبلديات 

 . استغالل املوارد الطبيعية 

 . تنظيم األسرة والسكان 
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