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Abstract 

The health is basic and strategic aim and all states, organizations and individuals seeking to 
achieve it for safety and healthy life. Moreover, it is necessary to make all individuals major 
contributors in development efforts for their families and community.   

Health is clearly effected by social environment which pushing person to depend specific 
methods for improve his health. So, the common behaviors in the social environment were became 
important part of his character. Also, this effect is clearly appear by the adoption of concepts contribute 
to the preservation of the psychological and physical health of individuals.   

Therefore, social environment play an important role in creating health consciousness among 
individuals and standard behaviors which depending approaches and fixed vision for dealing with the 
individual's challenges to live their lives.  
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   محسن هانيظاهر                                صالح رحمن عبد حمزة
  جامعة بابل /كلية االداب/ االجتماع  علم قسم

  الخالصة
 تحقيقه، على جاهدة وتعمل بلوغه، إلى وأفراده، ومنظماته، العالم، دول تسعى ااستراتيجي اً، وهدف اأساسي اًمطلب الصحةتعد  

  .ومجتمعه وألسرته، له، المختلفة التنمية جهود في الفرد خاللها من سهمسليمة، ي صحية حياة أجل من
 أي(ساليب معينة من اجل الحفـاظ عليهـا         اعية التي تفرض على الفرد اتباع أ      والصحة تتأثر بشكل واضح بالبيئة االجتم     

 هذا التمثل الذي يبدو واضحاً .شخصيته من أساسياًالتي تعتمدها بيئته االجتماعية لتصبح جزءاً  ه يتمثل السلوكيات    نّ، وهنا فأ  )صحته
  .والنفسيةفي تبنيه لمفاهيم وتصورات صحية تسهم في الحفاظ على سالمة صحته الجسمانية 

       وتشكيل سلوكيات معيارية   فراد   بلورة مفهوم الوعي الصحي لدى األ      ا في وهذا ما يجعل البيئة االجتماعية تلعب دوراً مهم
  .طبيعيمام ممارسة الفرد لحياته بشكل وقات التي تقف أتتبنى منهجاً ورؤية ثابتة للتعامل مع المع

  
  .األفراد صحة ،الصحة ،االجتماعية البيئة ،البيئة :الدالة الكلمات
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  مقدمة. ١
 وذلك عن   وعية الصحية خصوصاً؛  ة عموماً والت  تحتل البيئة االجتماعية أهمية قصوى في مجال التوعي       

 لغـرض االرتقـاء بـالوعي    األفراد أذهانطريق زيادة المعلومات والخبرات والتجارب الصحية وتنميتها في      
مـن خطـر     والمجتمـع    األفـراد ، ونظراً ألهمية الوعي الصحي في الحماية والمحافظ على سالمة           الصحي

ـ   ي الصحي ية ترسيخ مفهوم الوعل عمن المزمنة، لذا فأ   األمراض ق التعـاون  والعناية بالـصحة البـد أن تحقّ
 وطرائق تعليمية من اجل خلق وعي صحي سليمة خاليـة        ونظمه ومؤسساتهواالنسجام مع بقية فئات المجتمع      

  .لألفرادمن التعثرات االجتماعية والنفسية المؤثرة على حياة اليومية 
عيهم لغرض تغير سلوكهم وعاداتهم وكـذلك   ووأثارة األفراد بالوعي الصحي يعني تثقيف  التثقيفن  وأ

 العالقـة بـين     ن ولهذا فـأ   وتطوره، الجانب الصحي    تدعيم نهاشأغرس العادات والتقاليد االجتماعية التي من       
 المؤسـسات   ل، وذلـك مـن خـال      بشأنها تلقي عناية مخطط لها ومقصودة       أنيجب  تثقيف والوعي الصحي    

 نمـو وتطـوير الـوعي    إلى األمر بهذا العمل الذي قد يؤدي في نهاية االجتماعية الموجودة والمسؤولية القيام 
  . لهمالصحي

 األمـراض  تجنـب  علـى  قادراً يجعله عامالً الفرد في لصحيا الوعي غرس يعد األساس، هذا وعلى
 يصبح الفرد فإن وذهنيته الفرد عقلية في راسخاً الصحي الوعي يكون ال عندما ولكن منها، المزمنة خصوصاً

 ومتغيـرات  عواملب يتأثر الفرد عند االجتماعي الوعي أن من بالرغم.  جميعها المزمنة األمراض نواعأل اًهدف
 وحاجات الفرد، إليها ينتمي التي المرجعية الجماعات طبيعة الفرد، عند المعلومات مستوى: أهمها أن إالعدة  
  .إليها يينتم التي االجتماعية والطبقة شخصيته عن فضالً ومصالحه الفرد

   مشكلة البحث. ١. ١
، فهـي التـي تحـدد الـصفات     األفرادي القائم بين   اإلنسانتعد البيئة االجتماعية نمط التفاعل والتعامل       

 حياتـه ها تحدد الطريقة التي ينظم بهـا         وتحدد شخصية الفرد واتجاهاته والقيم التي يؤمن بها، كما أنّ          الوراثية
 يفهمها فهمـا صـحياً بكـل        أنالبيئة هو   ساسية التي يحافظ فيها الفرد على        الطريقة األ   وبالتالي فأن  ،هاجميع

  .جل حمايتها وتحسسينها المجتمع من أأفرادعناصرها ومقوماتها وتفاعالتها والعمل بشكل جاد مع 
 هذه التغيرات تفرض علـى  ن فأاألفراد، الناتجة عن السلوكيات بتغير متغيرةالبيئة االجتماعية    أنوبما  

رد التفكير بها وإيجاد الحلول المالئمة لها والتي قد تقتضي الضرورات تعديل بعض السلوكيات التي كـان                 الف
يتـه وتربيـة للحـاالت       وتوع التنـشئة ستحال ذلك فتكون    ٱ وإذاونها في حياتهم اليومية،     أفراد المجتمع يعتمد  

  .المرضية
لتي يعتمدها في حياته اليومية والتي تؤثر        ا السلوكيات الكثير من    يتكسبفالفرد خالل تفاعله االجتماعي     

 والملبس والشرب، ما هـي  والرجيم والرشاقة باألكلالهتمام افي ممارساته الصحية بشكل مباشر، فالرياضة و    
 طبيعة التصورات التـي يحملهـا       أن إال اآلخرين،   األفرادمع    ممارسات يمارس الفرد بالتعاون    أو عادات   إال

يجعـل مـن     والتي ربما تؤثر فيه وفي ممارسته لها، وهذا          اآلخرين أذهانوجود في   الفرد ال تقل عن تلك الم     
 ما تحملـه   ن فأ ، وبالتالي عن حياته وصحته   منه الفرد اغلب تصوراته       يستلهم أساسياً البيئة االجتماعي مصدراً  

دها الفـرد فـي      التي يعتم   والصحية  ينعكس في الممارسات والسلوكيات االجتماعية     مضامين البيئة االجتماعية  
   .المنعكسة من الواقع االجتماعي الذي يعيش فيهحياته اليومية ويجعل منها انموذجاً لتصوراته 
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   أهمية البحث. ٢. ١
  البيئة االجتماعية هي القاعدة األساسية في تشكيل الكيان الشخصي للفرد بيولوجياً ونفـسياً وعقليـاً        دتع
 احتكاكـاتهم فراد من خالل    تقاليد والعادات التي يكتسبها األ    واألعراف وال  القيم والمعايير    فضالً عن  ،واجتماعياً
  .و التنشئة االجتماعية لألفرادأيها عبر عملية التطبع االجتماعي لإالبيئات االجتماعية التي ينتمون وتقلمهم ب

نعكاس ألفكارهم  ا ا لّإيست  لفراد من بيئتهم االجتماعية هي      القيم والمعايير التي يكتسبها األ     تلك   عدكما ت 
 ذلك السلوك سـواء أكـان       نأ وظروفها المختلفة بغض النظر عن       وسلوكياتهم وتصرفاتهم تجاه مواقف الحياة    

لى االختالف الواضح في عملية التنشئة االجتماعية والتفـاوت فـي   إمر  ويرجع ذلك األ  ، غير مقبوالً  مأمقبوالً  
و المؤسسات  أسرة  عايير التي يكتسبونها من خالل األ      والقيم والم  األفرادجتماعية التي يعيشها    الثقافة البيئية واال  

 واالتـصال المـسموعة   األعـالم و وسـائل  أو المجتمع األكبر أو مكان العمل والمجتمع المحيط أاالجتماعية  
 كل  إذ إن الخ،  ... والمقروءة والمرئية والمكتوبة والصحف والمجالت والمقاالت والحلقات النقاشية والندوات          

فعـالهم  أكياتهم وتصرفاتهم ونظرتهم وردود      لألشخاص يحدد سلو    فكرياً لك المؤسسات بحد ذاتها تشكل وعاء     ت
امهم تجاه مواقف الحياة المتنوعة ومجاالت المختلفة بشكل عام وتوجهاتهم نحو الممارسات الصحية ومدى اهتم         

  .بأمور الصحة والمرض
 ن أل؛ مقتضيات الحياة ومتطلباتها األساسية والضرورية    همأام بالجوانب الصحية هو من       االهتم نأوبما  

 اإلنـسان  حياة   نوأي لألفراد   حدواره االجتماعية المختلفة تتوقف برمتها على المستوى الص       أ و اإلنسانوظائف  
 واستمراريته اإلنسان الصحة هي أساس وجود      دهذا تع بأكملها تتوقف على الجانب الصحي بالمرتبة األولى وب       

  .ه المختلفة في الحياة االجتماعيةظائففي أداء و
و لتطعيم ضـد    ألصحية والممارسات الوقائية    افراد باألمور    األ اهتمامه كلما يزداد    نّألذلك من المالحظ    

 وهذا يـنعكس بـدوره      ،و السارية أنسبة اإلصابة باألمراض المحتملة     لى انخفاض   إمراض كلما يؤدي ذلك     األ
جحة ومقبولة من قبل    ي لعبته البيئة االجتماعية في غرس وترسيخ قيم ومعايير نا         يجابياً على الدور الذ   إ إنعكاساً

جراءات الوقائيـة  فراد باألمور الصحية واال  ا في حالة ضعف اهتمام األ     مأخرين،  فراد المجتمع اآل  أالفرد ذاته و  
ات مـع انخفـاض     و الوفي أبة باألمراض   لى ارتفاع نسبة اإلصا   إما يؤدي ذلك    و العامة كلّ  أالصحية الشخصية   

المستوى الصحي العام في المجتمع وهذا قد ينعكس بدوره انعكاساً سلبياً على الصعف الحاصـل فـي البيئـة             
االجتماعية تجاه تنشئة االفراد وتحديد أفكارهم وسلوكياتهم وتصرفاتهم تجاه أنماط الحياة ومجاالتها المختلفـة               

  .بشكل عام
  اهداف البحث .٣. ١
 .يد مفهوم الصحة تحدإلىسعى البحث ي - ١
ـ   وأثرهايهدف البحث الى تحديد العالقة بين البيئة الطبيعية واالجتماعية           - ٢ حي لألفـراد  ص على الـوعي ال

 .المجتمع
 .في المجتمع العراقي األفرادة صح بيئة االجتماعية وارتباطها البحددات اهم موضيح البحث الى تسعىي - ٣
فـراد  مية والتي من شأنها زيادة وعي األ      ير رس تقديم مجموعة من التوصيات لجهات مختلفة رسمية وغ        - ٤

 .والنفسيةبطبيعة المحافظة على صحتهم الجسمانية 
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  مفاهيم ومصطلحات البحث .٤. ١
   :البيئة - ١

و منزل، وكثيـراً مـا    أوالذي يعني بيت    ) olkos( كلمة مأخوذة من المصطلح اليوناني        في اللغة  البيئة
) Environment(ية  اإلنسانو ما تسمى أحياناً البيئة      أوالبيئة المحيطة   ) Ecology(يحدث الخلط بين علم البيئة      

ية علـى  اإلنسانينما تعيش بينما يقتصر علم البيئة ايشمل دراسة كل الكائنات   ) لوجياًااليكو( علم البيئة    نأوذلك  
والتي هي ) Cultural Environment( وتكون البيئة طبيعية .دون سواهامن  الطبيعية اإلنساندراسة عالقة 

هـي النظـام   ) Social Environment( أو بيئـة اجتماعيـة   اإلنـسان المكان أو المحيط الذي يعيش فيـه  
والتـي هـي مـا    ) Cultural Environment( أو البيئة الثقافية اإلنساناالجتماعي والمؤسسات التي أقامها 

  .] ٣٥٢،ص١[تماعيررات البيئة الطبيعية واالج من مقررات أضيفت إلى مقاإلنساناستحدثه 
 بمـا يـضم مـن       اإلنسانو المجال المكاني الذي يعيش فيه       أالوسط  ها  نّأ عرفت ب  ة في االصطالح  البيئ

م من أالتأثيرات الخارجية طبيعية كانت   كما تعني كل مجموعة      فيها،ظاهرات طبيعية وبشرية يتأثر بها ويؤثر       
للحياة والعيش والتي تعد ضرورية لـصحة ويقـاء    تلحق الضرر بالنظم الداعمة     نأ، التي يمكن    اإلنسانصنع  

  .] .١٢٤ص ٢[ والحيوان والنباتاإلنسان
الفيزيـائي والكيميـائي والبيولـوجي      ها المحـيط الطبيعـي أي     أنّ ب التنمية البيئة ويعرف معجم مفاهيم    

ن المحـيط   واالجتماعي الذي تعيش فيه الكائنات الحية كافة ونظم التفاعل داخل المحيط وداخل الكائنات وبـي              
 شـديد  وتطوره وهو مفهـوم      بقائه، أي مجتمع الظروف الخارجية المؤثرة على حياة الكائن وعلى           والكائنات
   .] ٣٤٩،ص٣[التشعب

سـره اسـتجابة فعليـة      ألمجتمـع ب  ها العوامل الخارجية التي يستجيب لها الفـرد وا        أنّوعرفت البيئة ب  
عوامل الثقافية التي تسود المجتمع والتي تؤثر في حياة الفرد           وذلك كالعوامل الجغرافية والمناخية وال     ،واحتمالية

  .] ١٤٣،ص٤[والمجتمع وتشكلها وتطبعها بطابع معين
 أخـرى   الذي يعيش فيه مع كائنات حيـة   اإلطارو  أ اإلنسانها الوسط الذي يحيط ب    أنّكما تعرف البيئة ب   

 يتـأثر بكـل هـذه       اإلنسان أنوخرى تكون ضرورية للحياة في هذا الوسط        آخر وعناصر   آوظروف طبيعية   
   .] ١٩٣،ص٥[ه نفسالعناصر المتضمنة في الوسط الذي يحيط به ويؤثر فيها في الوقت

مجموعـة مـن    :هـا أنّبالتعريف التالي للبيئة ) ١٩٧٢(قد أوجز مؤتمر البيئة البشرية في استوكهولم       و
دهـم  ار، والتي يستمدون منهـا ز     األخُ ائنات والك اإلنسانالنظم الطبيعية واالجتماعية والثقافية التي يعيش فيها        

   .] ١٩،ص٦[ويؤدون فيها نشاطهم
  البيئة االجتماعية -٢

 اإلنـسان ها ذلك المحيط الـذي يعـيش فيـه          أنّر مفهوم البيئة االجتماعي في علم االجتماع البيئة ب        ييش
متجـددة وغيـر     وعناصر الثـورة ال    اإلنسانويمارس فيه نشاطه في الحياة وهي أيضا ذلك المستدع لموارد           

  .] ٤٦،ص٧[ وتتأثر بهاإلنسان وتؤثر على بعض اآلخرالمتجددة والتي تتفاعل مع بعضها 
هي ذلك اإلطار من العالقات الذي يحدد ماهية عالقـة حيـاة         البيئة االجتماعية    أنخرون ب آبينما أشار   

 من الجماعات سواء بـين       مع غيره، ذلك اإلطار من العالقات الذي هو األساس في تنظيم أي جماعة             اإلنسان
 بين جماعات متباينة أو متشابهة معاً وحضارة فـي بيئـات متباعـدة،              مأفرادها بعضهم ببعض في بيئة ما، أ      

 خالل رحلة حياته الطويلـة بيئـة   اإلنسانوتؤلف أنماط تلك العالقات ما يعرف بالنظم االجتماعية، واستحدث          
 الظـروف   وهـي أيـضاً    ،رق األجواء لغـزو الفـضاء     حضارية لكي تساعده في حياته فعمر األرض واخت       
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 غيـر  م التي تحيط باألفراد وتـؤثر فـيهم تـأثيراً كبيـراً سـواء بطريقـة مقـصودة أ               جميعها والمالبسات
 .] ٥٠،ص٨[مقصودة

سـره  أمجتمـع ب  و ال أالخارجية التي يستجيب لها الفـرد       ها العوامل   أنّ ب اًضوعرفت البيئة االجتماعية أي   
 وموجـودات وحـرارة   ثره فيهم احتمالية كالعوامل الجغرافية والمناخية من سطح ونبـات           استجافة فعلية ومؤ  

 وتـشكلها  والمجتمـع  الفرد حياة في تؤثر والتي المجتمع تسود التي واالجتماعية ورطوبة، والعوامل الثقافية
  .] ٦٨،ص٩[بطابع معين وتطبعها

 مختلف أنـشطته حياتـه   اإلنسانرس فيه ها ذلك الوسط االجتماعي الذي يماأنّخرون ب آفي حين عرفها    
 بالبيئـة   اإلنـسان نسان فتـستمر عالقـة      إ من حيوان ونبات و    كافةالكائنات الحية    اإلطار ويشمل هذا    اليومية

  .] ٨٩،ص١٠[ وثوراتومواردالمحيطة به من نبات وحيوان 
ـ  ها تلك البيئة التـي تـشكّ      أنّب البيئة االجتماعية    )حمد زكي بدوي  أ(في حين عرف     نظم والقواعـد   ل ال

و العالقـات االجتماعيـة واللغـة والـدين         أاليد والقيم والمعايير واألعراف     واللوائح والعادات والتق   والقوانين
عوامل البيئة   و الصحية، والظروف   واآلدابعالم والفنون   ية والنظم السياسية والتعليم واأل    واألوضاع االقتصاد 

  .] ١٢٦،ص١١[ فيهوتتأثر اإلنسان ومثرة في بعض اآلخر مع بعضها هاجميعمترابطة
   اإلنـسان  بكل مفاهيمه التي يتأثر بها       اإلنسانها الوسط الذي يحيط ب    أنّا ب وعرفت البيئة االجتماعية أيض 

تبعـاً    والبيئـة يتفـاوت    اإلنـسان و يتفاعل معها هذا األثر المتبادل بين        أو يقاومها   أويؤثر فيها فتستجيب له     
 وعلى هذا فالبيئـة الطبيعيـة واالجتماعيـة       ،وقيمه واتجاهاته معاييره السلوكية    وثقافته   اإلنسانلمكنونات هذا   

 كانت البيئة االجتماعية تؤثر فـي البيئـة         نأحدهما عن األخرى و   أ ال يمكن فصل     شيئان مشتركان ومتفاعالن  
) نسربهربرت س ( وفي هذا الصدد يشير      ،حسب الظروف والمقتضيات  بالطبيعية وتجعلها تتكيف وتتفاعل معها      

فراد ومن ثم في حيـاة   فعال في حياة األتأثير المحيط الجغرافي والطبيعي من مناخ وموقع وغيرهما له  أنلى  إ
 الظـواهر الطبيعيـة     أنالجماعة والظواهر التي تخلفها هي نتيجة لنشاط االفراد الذين يكونـون المجتمـع و             

رى كال منهما تؤثر في األخـرى وتـشترك   واالجتماعية متفاعلة مع بعضها وال يمكن فصل احدهما عن األخ        
  .] ٥٤،ص١٢[معها في إيجاد أسلوب خاص بالحياة

  الصحة -٣
 مـن   اإلنـسان و ريب الذي يعني سالمة      أهي الخلو والبريء من كل عيب       : يةالصحة في اللغة العرب   

لحيـاة   الصحة هي حالة طبيعية تستمر كمجرى ا       أنمراض والتمتع بصحة جيدة، كما      و العاهات واأل  أالعيوب  
  .] ٣٣،ص١٣[الطبيعية

ها حالة تامة من الـسالمة الجـسمية العـضوية       أنّالصحة ب ) W.H.O( منظمة الصحة العالمية     هوعرف
ائية، وليس مجـرد  و االجراءات الوقأراد المهتمين بالممارسات الصحية والنفسية والعقلية واالجتماعية عند االف  

  .] ٣٥-٣٣،ص١٣[ الضعفأوو العجز أالخلو من المرض 
واحي الجسمية والعقلية و اتزان في جوانب شخصية الفرد من الن     أها اكتمال   أنّا ب يضأكما عرفت الصحة    

 الصحة عن عقل سليم في جسم سليم في اسرة سوية وبيئة صالحة للعـيش        دو االجتماعية، وبذلك تع   أوالنفسية  
  .] ٥٣،ص١٤[ياإلنسانوالتكيف 

تكامل العفوي والعقلي والنفسي واالجتماعي التي تتكون لدى        ها حالة من االتزان وال    أنّوعرفت الصحة ب  
  .] ٤٩،ص١٥[مراض المختلفة التي تعيق ممارسة نشاطه الطبيعي في المجتمع نتيجة الخلو من األاإلنسان
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   ها قدرة الفرد صحياً على التفاعل مع ظروف البيئة االجتماعيـة المختلفـة           أنّا ب كما تعرف الصحة أيض
  . ] ٩٠،ص١٦[ظائفه بشكل فاعل وفقاً لمقتضيات محيطه االجتماعي الذي يعيش فيهوتمكينه من أداء و

  هي حالة من االتزان الشخصي الذي يـضمن سـالمة الفـرد مـن الناحيـة            :ا التعريف االجرائي للصحة   مأ
تحقيق دوارها في المجتمع و   أداء  ألتكوين شخصية متكاملة قادرة على      البيولوجية او الجسمية والعقلية والنفسية      

  .التكيف االجتماعي
  الوعي الصحي -٤

 أنه الوقاية من الممارسات السلوكية الخاطئة والعادات السلبية التـي يمكـن             أنّعرف الوعي الصحي ب   
  .] ٦١،ص١٧[مراض بين الممارسين لهاتسبب الكثير من األ

 وفقاً بما  ل فاعل  ألدواره االجتماعية بشك   اإلنسانه وسيلة تعمل على استمرار ممارسة       أنّا ب يضأويعرف  
  .] ٣١٥،ص١٨[و النفسية وتمتعه بصحة جيدةأو العقلية أيضمن سالمته الجسمية 

ميـة  ه العملية التي يمكن من خاللها تعديل االتجاهات الصحية الـسلبية وتن           أنّوالوعي الصحي يعرف ب   
جـل  أصحية السليمة من ف والممارسات الفراد المجتمع من خالل اكتسابهم للمعار  أالقيم الصحية االيجابية بين     

  .] ٢٢١،ص١٩[رفع المستوى الصحي في المجتمع
وعر علق بالممارسـات   و الخبرات التي تت   أطبيق المعارف والمعلومات الصحية     ه ترجمة وت  أنّا ب ف أيض

فراد المجتمع وانخفـاض  ألى رفع المستوى الصحي بين إلى أنماط سلوكية اجتماعية تهدف  إوالعادات الصحية   
  .] ٥٠-٤٩ص،١٩[ة باألمراضنسبة اإلصاب

و األفكـار الـصحية التـي    أ ه حصليه من الخبرات التعليمية   أنّالوعي الصحي ب  ) توماس وود (وعرف  
 تـؤثر تـأثيرا ايجابيـاً علـى         أنيكتسبها االفراد من خالل بيئتهم االجتماعية التي ينشؤون فيها والتي يمكن            

ـ      التوجهات االفراد وقـيم     المجتمـع  أفـراد و اتجـاه غيـرهم مـن    أسهم هم وعـاداتهم الـصحية تجـاه أنف
  .] ١٣،ص٢٠[خريناآل
 و الممارسات الـصحية واتبـاع     أفراد واهتمامهم باألمور    لمام األ إ هو   :ا التعريف االجرائي للوعي الصحي    مأ

و أل االفراد لجوانب التثقيف الصحي      اجراءات وقائية تقييهم من االصابة باألمراض، وهذا يعتمد على مدى تقب          
  .و غير رسميةأة الموجهة من خالل مؤسسات رسمية ة الصحيالتوعي

  األفراد صحةرة في العوامل المؤث/ الثانيحورالم. ٢
وتكوينه ونمو وسلوكه وميولـه     شخصيته   أنبن البيئة والوراثة معا بمعنى      أ هو   اإلنسان أنفي الحقيقة   

عض سمات الشخصية التي تتكون وتتولـد       وهنا ب  ، التفاعل بين البيئة والوراثة    ةفكاره وسمات شخصيته وليد   أو
 وما يتعرض له من تربية وتعامل وتنشئة اجتماعية وسياسـية        ، من جراء المؤثرات مكونات البيئة     اإلنسانفي  

  .وعقائديةواخالقية وروحية ودينية ومهنية وفكرية 
   فراد األصحة فيالعوامل المؤثرة  . ١. ٢
الصحة خاصة األغذية الجاهزة والـسريعة التحـضر ذات         اتباع بعض أساليب الحياة العصرية الضارة ب       - ١

 .المحتوى العالي من الدهون
اهـا  انتشار السلوكيات الغذائية البيئية وهي تناول بعض االفراد أغذية غير متوازنـة مـن حيـث محتو              - ٢

 تياجات غذائية خاصة تتناسب مع     لكل فرد في مرحلة عمرية معينة اح       أنذ  إالطبيعي وتركيبها الكيميائي    
 . وتركيبه البيولوجيهسنّ
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 .عدم االلمام بأهمية العناصر المفيدة المتواجدة في الغذاء الصحي - ٣
لى ضعف الوعي الغذائي باألطعمة المختلفة ونسب وطرق تناولها وليس المقـصود هنـا         إ بعضهمافتقار   - ٤

 .بالفقر المادي
ومحـسنات الطعـم واللـون        وذلك عن طريق إضافة المواد المحافظة      ؛االنتشار الكبير في غش األغذية     - ٥

مراض األلى بعض األغذية بكميات قد تكون ضارة بالصحة مما تتسبب في احداث الكثير من               إوالرائحة  
تناول الفيتامينـات    فضالً عن ،  مراض المسرطنة و األ أ يصعب عالجها منها حاالت التسمم       الخطيرة التي 

  .] ١١٨،ص٢١[والمقومات من دون استشارة الطبيب
  ة االفرادحص البيئة االجتماعية وعالقتها بصادرم . ٢. ٢
   المؤسسة االسرية. ١. ٢. ٢

من أولـى المؤسـسات   يعـدها  اإلنـسان سرة هي البيئة االجتماعية األساسية األولى في حيـاة          تعد األ 
  هي الوحـدة   األسرة أنراحل حياته األولى في الطفولة، ف     االجتماعية التي ينشأ الفرد فيها ويتعامل معها منذ م        

حتكاكاً مباشراً ومستمراً فهي الوعاء الذي يحدد نمط شخصيته واتجاهاتـه           إالجتماعية التي يحتك فيها الطفل      ا
 في غرس السلوك الصحي في افرادها واكتسابهم لعـادات  األسرة دور أن ذلك ف،مه وعاداته وانماط سلوكه   وقي

ئية الصحية معتدلـة وممارسـته الرياضـة      مواد الغذا صحية سليمة كعادة النظافة الشخصية والعامة وتناول ال       
يفية مر معين، مع تعليم األبناء على ك  أو   أ مراكز الصحية عند الشعور بأمراض    اليومية ومراجعة المستشفى وال   
به اإلباء فـي      يقوم أنهم الوظائف التي يجب     أ من   د ذلك الدور يع   أن، لذلك ف  تجنب العادات الضارة بصحتهم   

  .] ١٦،ص٢٢[أبنائهم تجاه تنشئة األسرة
 المجتمع بمؤسساته وجماعاته المختلفة     إلىساسية التي ينطلق منها الفرد      سرة هي القاعدة األ    األ دتعكما  

بناء فـي   باء تجاه األ  دوار التي يقوم بها اآل     المجتمع يعتمد على األ    إلىسرة   من األ  االنتقال وهذا   ،فرادهأوثقافة  
 من خالل غرس قيم ومعايير المجتمع في شخصية الفـرد منـذ            لألبناء عملية التطبع االجتماعي     األسرة، منها 

  .] ١١٣،ص٢٣[الطفولة لتحديد توجهاته والتكيف مع ثقافة المجتمع ومتطلباته
 أن من أولى الوظائف التـي يجـب    دتع في غرس السلوك الصحي في أفرادها        األسرة دور   أنولذلك ف 

 أسرة في   ينشأن الطفل الذي    ؛ أل  داخل المنزل  لألفرادالصحية  ها تعمل على توفير البيئة      أنّذا  إ،  األسرةتقوم بها   
أسـرة تتمتـع     الطفل الذي ينشأ فـي       أما ، يكون عرضة لإلصابة بها عن طريق االختالط       أمراضتنتشر بها   

 تـوفير الوسـائل     فضالً عـن  ،  األمراض تكون قادرة على العمل لوقايته من        األسرة هذه   أنبالصحة الكاملة ف  
 من خالل توفير الكتب المتخصصة والمجالت الـصحية والقيـام           األسرة أفراد على تثقيف     المعينة والظروف

، فضالً عن تبني عـادات غذائيـة صـحية     يدهم بالمعلومات الصحية المتنوعة   بالرحالت مما يساعد على تزو    
ـ       عليها وتعويدهم   لألفرادسليمة تتالءم مع النمو الطبيعي       ى االبتعـاد    وتنبيههم عن العادات الضارة وحثهم عل

  .] ٣٨،ص٢٤[عنها
ويعد الدور الصحي وظيفية تضاف لوظيفة األسرة في التنشئة االجتماعية والتـي ال تتقيـد بمرحلـة                 

 تقوم بدور فاعل في أن ةسرلأل لذا يمكن   ،األسرة داخل نطاق    األمراضعمرية معينة لضمان حماية الطفل من       
لمزمنة، وذلك من خالل السلطة الوقائية التي تقـول بهـا            ا األمراضمن الوقوع بمخاطر     أفرادهامجال وقاية   

 من خالل التنشئة االجتماعية السليمة، وتكثيف السلطة الوقائية التي تتمثل في متابعة السلوك الـصحي                األسرة
المؤثر على حالتهم الـصحية،      اكتشاف السلوك الصحي     تستطيع إذ أسرتها دورها كبير في إدارة      مفإُأل،  لألبناء
 بطبيعة تكوينها وتركيبها وما تسهم بـه  األسرة أن ذلك ففضالً عنلقربها منهم ومن خالل مراقبتها لهم،  نتيجة  
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ها تعمل جاهدةً  وذلك ألنّ ي؛اإلنسان اجتماعية تؤثر في شخصية الكائن       مؤسسةهم   أ د تع األفرادفي بناء شخصية    
 الخطيرة والمـؤثر علـى      األمراضن  جل حمايتهم م   من أ  أفرادها أذهانفي ترسيخ مبادئ الوعي الصحي في       

  .] ١٢٠،ص٢٥[حالتهم الجسدية والعقلية والذهنية
  ):المدرسة(التعليمة المؤسسة .٢. ٢. ٢

 المجتمع لكـل تتـولى    أنشأهاسرية التي   جتماعية الثانية بعد المؤسسة األ     المدرسة هي المؤسسة اال    دتع
شمل الجوانب الجـسمية والعقليـة      تنشئة والتربية    عمليات ال  أن في مختلف مراجل التعليم و     النشءمهام تربية   

 المـدارس    هذه االوار التربوية يقـوم بهـا المعلمـين فـي           أن، و اإلنسانوالنفسية واالجتماعية من شخصية     
وات التثقيفيـة التـي    والندرويتم لك عن طريق المناهج واألنشطة المدرسية األخُفراد  والمؤسسات التعليمية األ  

سر والمؤسسات الصحية والتي تعمـل  رباب األأ بالتعاون مع التالميذ ون في المؤسسات التعليمة  وييبادر التربو 
بدورها على نشر الوعي الصحي بين التالميذ وتزويدهم بالكثير من المعارف والحقائق الـصحية واكتـسابهم                

و السارية مع رفـع     أملة   المحت باألمراض من اإلصابة    التالميذالعادات والسلوكيات الصحية السليمة التي تقي       
 تشجيع التالميذ على االهتمام بالممارسات الـصحية مثـل          لالمستوى الصحي في المجتمع ويتم ذلك من خال       

برنامج غذائي صحي واالهتمام بالنظافة وممارسة الرياضة بشكل دوري واجراء الفحوصـات الطبيـة             وضع
 ليس دور تعليمي فقط بل هو دور تثقيفـي          لحظة اإلصابة بمرض معين وهذا يصحب دور المؤسسة التعلمية        

   ]٢٨٧،ص٢٦[ اجتماعي صحيإرشادي
ا في كسب الفرد المهارات     ا كبير سهامإو المدرسين تسهم    أ المواد الدراسية وتوجيهات المعلمين      أنكما  

  يكتسبها الفرد من المعلمين والمدرسـين تـساعدهم علـى          إلى جانب القيم والسلوكيات     إلىوالخبرات العلمية   
 مهمة المناهج الدراسة في هذا الشأن هي تزويد الطالب بالقدر أن إذ، ] ٤٠،ص٢٧[التعامل مع متطلبات الحياة

 على الجسم من النواحي البدنية والعقلية والعاطفية مع االهتمام          تظهرالمناسب من المعرفة تجاه التغيرات التي       
لنمو البدني الفسيولوجي للجسم وما يصاحبه مـن       تحدث طفرة في ا   إذ   المراهقة   مدةبما يحدث من تغيرات في      

 كمتغيرات طبيعة في دور الحيـاة       دون خجل من  تغيرات سيكولوجية وكيفية التكيف مع تلك التغيرات وتقبلها         
 المناهج الصحة والعلوم يقع على عاتقها غرف المفـاهيم والعـادات الـصحية              أنوغيرها من التغيرات، لذا ف    

وباً وسـلوكاً   ث يصبح أسل  ي، بح تاعها عن فهم وإقناع ووعي وادراك      حتى نضمن اب   مهسأنف السليمة في الطالب  
 تعد من   هاأنّ، كما    مستوياتهما على مختلف جميعها   وأعمارهكله فئاته     المجتمع أفرادطة  اسيمارس في الحياة بو   

مرتبطـة   تكـون    أنه يطبق أسلوب يساعد الطالب على اكتساب خبرات وظيفية و         أنّمناهج الخبرة ويفترض    
تعطي الفرص للطالب كـي يعبـروا عـن     أنبحياتهم وسلوكياتهم الحياتية في المنزل والمدرسة والمجتمع، و      

 واتجاهاتهم ومع نموهم وتدرجهم بالمراحل التعليمة ويزداد عمق ما يقد لهـم مـن معـارف                 وآرائهمنفسهم  أ
سـة   المدرأنن بون االجتماعييوويرى الباحث، ] ٣٦،ص٢٨[ رفع مستوى الوعي الصحيإلىوممارسات تؤدي 

  :تعمل على تحقيق األهداف اآلتي
 .اإلنسان المختلفة التي تصيب جسم األمراض بالمعرفة الصحية الفردية عن األفرادتزويد  - ١
 .واألمراض بالقواعد الصحية الضرورية للوقاية من األخطار األفرادتزويد  - ٢
مكنهم من التعامل بنجاح مع المشكالت الـصحية   بعض االتجاهات الصحية السليمة التي ت  األفراداكتساب   - ٣

 .أسرهم أفراد أحد يتعرض لها أوالتي يتعرضون لها 
المساهمة في تكوين بعض العادات الصحية السليمة في المجاالت المختلفة كالغـذاء الـصحي والنظافـة           - ٤

 .وتناول الطعام واللعب وغيرها
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شف الدوري وعزل الحاالت المرضية، فضالً عـن         من خالل الك   لألفرادتوفير الرعاية الصحية الممكنة      - ٥
 .األفراد المحاضرات ونشر الكتب والقيام بمسرحيات تساعد في غرس مفهوم الصحة بين اءقلإ

ومناقشتهم في مشكالتهم االنفعاليـة      وتحريرهم من الخوف والقلق      لألفرادتوفير الرعاية الصحية النفسية      - ٦
  .] ٣٩ص،٢٩[ النفسيةاألمراض والوجدانية لوقايتهم من

 تقـع  فعليـه  التربويـة،  العمليـة  قائـد  هألنّ ؛المدرسية الصحية التربية في ةهممال األداة المعلم ويعد
 مـستوى  رفـع  إلى يؤدي الذي الصحي سلوكهم تعديل خالل من صحية تربية التالميذ تربية في ليةوالمسئو
 وأحيانـا  األهل، على تقع ما غالبا حيةالص وثقافته الطالب بصحة المتعلقة المسئولية وكانت الصحي، الوعي

 دور غيـب  مما الصحي، التطوع مجموعات ومن العامة الصحة دوائر من التمريضي والطاقم األطباء على
 يعد المعلم أن إال الصحي، سلوكهم بطريقة الطالب اتجاهات عن ولؤمسئ غير نفسه يعد هأنّ من بالرغم المعلم

 بـين  الـصحي  الـوعي  تنميـة  فـي  فعالـة  مـشاركة  يشارك أن ويجب الصحي، الفريق عناصر أهم من
  :آلتيةاالجوانب  ويتمثل دور المعلم في،الطالب

، تزويد الطلبة بالمعلومات الصحية وتوجيههم داخل الفصل وخارجة لممارسة العادات الصحية الـسليمة             - ١
 مثل  لألمراضية   األول األعراض أو تغيرات صحية تظهر على الطالب       أليفضالً عن االكتشاف المبكر     

 .ارتفاع درجة الحرارة وغيرها
 مالحظة نظام حجـر   فضالً عن  لمراقبة نظافتهم الشخصية،     الفصول الصحي على الطلبة داخل      األشراف - ٢

 .شرح أهمية هذه المالحظات بالنسبة لصحة الطالب  معأضاءتهاالفصل وتهويتها وحسن 
 تشجيع الزيـارات    إلى جانب ذلك   بالصحة،   تشجيع الطالب على االطالع في الكتب والمواضيع الخاصة        - ٣

جل غرس فـي    احبة الطلبة في هذه الزيارات من أ      والرحالت العليمة للمؤسسات والمراكز الصحية ومص     
  .] ٣٥،ص٣٠[ مفهوم الصحة والوعي بهاأذهانهم

  :المؤسسة الصحية . ٣. ٢. ٢
 عملية التوعية الصحية ونشر     تعد المؤسسة الصحية هي تلك المؤسسة التي يقع عليها الدور األكبر في           

 في المجتمع ويتضح هذا الدور من خالل عمليات التثقيف واإلرشاد الصحي التي يقوم              وتحسنهالوعي الصحي   
بها أعضاء اللجنة الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية الى جانب دورهم التشخيصي والعالجي للمريض              

مـراض وتقـديم     بمخـاطر األ   وتبصيرهثارة وعي المريض    إ لألطباء والممرضين دور كبير في       كونبهذا ي و
 ومن خالل حثهم على مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية عند اإلصـابة          لألفرادالنصائح الصحية والطبية    

 يصعب عالجها كما البد من      وبالتالي تفاقمهالى  إن ذلك يؤدي     أل ؛مرضيةم تتجاهل الحالة ال   بمرض معين وعد  
دويته بشكل صحيح لحين تحسن حالته المرضية والـشفاء مـن المـرض           أ على تناول    وإقناعهحث المريضة   

 الندوات والمحاضرات التثقيفية الصحية التي تعقد في المنـاطق المختلفـة    فضالً عن خاصة االمراض المعدية    
ء  بها األطبـا من المجتمع خاصة تلك التي ينخفض فيها مستوى الوعي الصحي والخدمات الصحية والتي يقوم          

فراد المجتمع ويكون الهـدف     أ الطبي بالتعاون مع المثقفين من       و االخصائي االجتماعي  أوالمرشدين الصحيين   
مراض وكيفيـة الوقايـة    جتمع من خالل تبصيرهم بمسببات األ     من ورائها زيادة الوعي الصحي لدى افراد الم       

ة ي كاالهتمام بالنظافة وكيف   يتهمشخصمنها لتفادي اإلصابة بها ومساعدتهم على غرس عادات صحية سليمة في            
سرة وبرامج غذائية معتدلة وااللتزام بتعاليم الوصفات العالجية لحـين الـشفاء            تقديم اإلسعافات األولية في األ    

 قـضم و  أالمخـدرات   ي الخمور و  طو تعا أ كعادة التدخين    السيئةواختير بيئة مالئمة للسكن مع تجنب العادات        
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 بحصة االفراد وبهذا تـصبح      تضر انتعال األحذية وغير ذلك من عادات سلبية         و السير دون  أاالظافر في الفم    
  .] ٣١،ص٣١[ تكون طبيةأنمهنة الطب إنسانية قبل 

 عن معالجة المصابين بشتى األمراض ووقاية المواطنين        ةكما تكون اإلدارة الصحية المسؤولة المباشر     
 رخما هو جزء من مجموعة عوامل أّ   أنّالصحي العام    نصيب اإلدارة الصحية في المجهود       أنوهذا يعني   ،  منها

 الحقيقة التي يجب    أنالمجتمع، و  االقتصادية واالجتماعية والثقافية ألبناء      ، جميعها الحياةتؤثر في جميع مرافق     
يطلع عليها الجميع بما فيهم موظفو الصحة وذوي العالقة واالختصاص           أن اإلصالح المنشود ال يتم بمجرد أن 

ما كلها  م أو قانون وال يمكن النهوض بالمستوى الصحي للشعب ورفع مستوى التغذية ومرافق الحياة               سن نظا 
 وعمـل جـاد وحقيقـي ألفـراد المجتمـع علـى التغييـر                وصـحي  لم يكـن هنـاك وعـي اجتمـاعي        

  .]١٢٨،ص٣٢[واإلصالح
 مع التصاالتا إلجراء حتاجت للمواطنين خدمات تقدم التي الصحية المؤسسات من اكغيره والمستشفى

 والمحافظـة  والمراجعين المرضى، شؤون ومراعاة تهاأنظم ومنجزات هاأهداف عن إعالمه أجل من الجمهور،
 مراجعـة  علـى  واإلقـدام  المعاصـر،  المجتمع فئات معظم لدى الصحي الوعي لنمو ونظرا ،هاممتلكات على

، المجال هذا في مهما دورا تلعب يةالصح المؤسسات أصبحت فقد العالج، أو للرعاية طلبا الصحية المؤسسات
 لألخطارب دورا كبيرا في خلق توعية وبيئة صحية من خالل إيجاد مجتمع متيقظ ومتفهم               عها تل أنّفضالً على   

 اتبـاع طـرق     فضالً عن  العامة،   األمراض تواجهه والعمل على تنفيذ برامج الوقاية والتخفيف من خطر           يالت
  .] ٤٢،ص٣٣[ الصحيةواألخطار باألمراضابة ة لتفادي اإلصحوأساليب صحية ناج
 المجتمع مـن خـالل   لألفراد ممارسة عملية تثقيف صحي إلىسهم  المؤسسة الصحية تُأنلذلك يالحظ   
 الذي تسعى المؤسسة الصحية هـو        الهدف الرئيس  أن إذ مجتمعهم،جتماعية اتجاه صحة    ترسيخ المسؤولية اال  

 تعزيز السلوكيات   أو يكون سلوكاً صحياً سليماً      أنجل  ألمجتمعات من    والجماعات وا  األفرادتغير السلوك لدى    
ت لدى الفئة العاملة داخل المؤسسة الصحية       ا تكوين معلومات ومواقف ومهار    إلى جانب ذلك   أصالً،الصحيحة  

   .] ٥٧،ص٣٤[لألخرينسليمة من اجل اتخاذ قرارات وخيارات صحية 
  : المؤسسة الدينية.٤. ٢. ٢

ه تؤدي دوراً فاعالً ومؤثراً في  أنّ إذهم المؤسسات االجتماعية النفسية الصحة      ألدينية من    المؤسسة ا  دتع
لموجة التي يقوم بها رجال الـدين       نشر الوعي الصحي بين افراد المجتمع ويتم ذلك من خالل الخطب الدينية ا            

من التعاليم الدينيـة التـي    في المساجد التي تتضمن الكثير والدروسو المحاضرات والكتب الدينية والمواعظ  أ
تؤكد على الممارسات الصحية الى جانب دورها األخالقي والديني المقدس، ويتضح ذلك من خالل التوجهـات    
واالرشادات الصحية التي يحشنا الدين اإلسالمي على القيام بممارستها والتمـسك بهـا كاالعتنـاء بالنظافـة                 

لى ذلك من تعاليم    إكل والشرب واالغتسال وما      األ بادآوعامة  الشخصية ونظافة المنزل والطرقات واألماكن ال     
اد المجتمع وهـذا مـا يـنعكس    فرأت صحية سليمة وبلورتها في شخصية حية تسهم بدورها في تنمية عادا    ص

  .] ٤١،ص٣٥[نعكاساً على المستوى الصحي العام في المجتمعإ
 قويـة  لبنـة  يـصبح  بحيث والجسم عقلوال النفس صحيح إنسان السليم لبناء  الطريق اإلسالم رسم لقد
 الـذي  الفاضـل  ياإلنـسان  المجتمع لبناء الطريق ورسم الكبير، مجتمعه في صالحاً إيجابيا وعنصراً متماسكة

فيـه،   المـدخرة  طاقاتـه  إظهار له ويتيح القويمة والتربية السليمة بالتنشئة اإلنسان لبناء الصالحة البيئة يشكل
 التربية ووظيفة متزن بشري مخلوق هو ،وانفعاالت وسلوك وروح جسد من كونيت اإلسالم نظر في اإلنسانف
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  والـصحية  والروحيـة  واالجتماعيـة  واالنفعاليـة  والجـسمية  العقليـة  األبعـاد  فـي  المخلوق بهذا االهتمام
  .] ٢٧٣،ص٣٦[جميعها

 والثقافية،ادية  حد أبعاد الشخصية ويتناول نواحي الحياة الشخصية واالجتماعية واالقتص        أإذ يشكل الدين    
 فالعقيدة الدينية عندما تتأصل فـي   الواضح على النمو النفسي للفرد، وله أثره  للسلوك، الدين قوة دافعة     دكما يع 
  الصحة، واألمن وسليم  وتجعل الفرد يعيش في حالة من االستقرار         اإليجابيية تدفعها إلى السلوك     اإلنسانالنفس  

 عبر مراحل تطوره من الطفولة إلى المراهقة فالرشد ثم          اإلنسانلى حياة    إذ يؤثر ع   األمان،فاإليمان يؤدي إلى    
  .] ٤٠٩،ص٣٧[الشيخوخة

   المؤسسة اإلعالمية.٥. ٢. ٢
ل وسائل االعالم بأنواعها المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية دوراً فاعالً في نـشر الـوعي               تشكّ

ية ث ويعرض من برامج ذات عالقة بالجوانب الصح        ما يب  لالصحي بين الشرائح االجتماعية المختلفة من خال      
 مرض معين معدي وخطير محتمـل       هنالكفراد المجتمع خاصة عندما يكون      أوالتوعية والتثقيف الصحي بين     

وفي مقدمتها التلفاز ومن ثم اإلذاعة والصحافة        األعالمانتشاره في المجتمع ففي هذه الحالة سوف تقوم وسائل          
 ذلك المرض وأسـباب     بمخاطرفراد المجتمع   أ وعي   انتشارهة التي يقتضي بموجبها     في بث برامجها االرشادي   

 لعبت وسائل التواصـل االجتمـاعي    إذ ذلك   فضالً عن ة منه لتفادي اإلصابة به،       وانتقاله وكيفية الوقاي   انتشاره
ـ     اً بارز اً التكنولوجية دور  العولمةوبشكل خاص االنترنيت والهاتف والحاسوب وأدوات        ا يتعلـق    في نـشر م

و أا شكلت الصحف والمجالت والندوات      مراض وشب الوقاية منها، كم    ت الصحية والتمسك بها واأل    بالممارسا
 خاصة في المناطق التي تفتقر للخدمات الصحية والتي ينخفض فيها مـستوى             ةالمحاضرات الطبية أهمية كبير   

ي يعانيها سكان تلك لمشكالت الصحية الت  الصحية حيث يتم بموجبها مناقشة ا      باألمورالوعي الصحي واالهتمام    
جل التعرف على أسباب تلك المشكالت الصحية والعمل علـى توعيـة افـراد تلـك المنـاطق              أالمناطق من   

باإلجراءات الواجب تطبيقها بشكل عادات سلوكية صحية مع توفير الخدمات الصحية من مستشفيات ومراكز               
   .] ١٨٩،ص٣٨[فضل في المجتمعصحية نفسية االرتقاء بالوضع الصحي نحو األ

 في بناء  للمعلومات الصحية والتي تؤدي دوراً كبيراً ومهماً        المصدر الرئيس   تعد األعالم وسائل   أنكما  
الفرد وتكوينه المعرفي والوجداني والسلوكي من خالل عملها على زيادة رصيده من المعلومـات والخبـرات               

 أضـحت أداة مـؤثرة فـي        األعـالم  فوسائل ،ل اعتماده عليها  التي تنسج مواقفه وآرائه وسلوكياته ومن خال      
صـفة للمعيـار ناقلـة للحيـاة         وا لألفكاراستحداث وتغير السلوكيات والممارسات فمضامينه أصبحت مرتبة        

 أفـراد حت هذه الوسائل قوة كبيرة من خالل إحكام سيطرتها على مصادر المعلومات التي يعتمد عليها                وأصب
 األفراد ذلك يسعى    وألجل اآلراء والقرارات وتحقيق األهداف      ذوعاته ومنظماته في اتخا   المجتمع ونخبته ومجم  

 اإلعالميـة  المؤسـسة  عالقة  وتعد صحية سليمة   لتحقيق أهداف  األعالمعلى إقامة عالقة اعتماد على وسائل       
 عـام،  ووقائي صحي وعي خلق إلى يهدفالذي   والوقائي، الصحي اإلعالم موضوعات من الصحية بالتوعية

 ،اإلعالم في ويتجلى تعاوني مستوى: هما مستويين، الصحية ضمن  بالمؤسسات اإلعالم عالقة تقوم هذا وعلى
 هـو  الثاني والمستوى والوقائية، الصحية الثقافة لنشر اإلعالم وتوظف صحية وينشرها،  برامج بإنتاج يقوم إذ

مخططـات   الصحية المؤسسات تتبنى أن المفترض من  إذ ،الصحية المؤسسة في يتجلى وظيفي الذي  مستوى
  .] ٣٢٠ص،٣٩[الصحية التوعية
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  االستنتاجات والتوصيات. ٣
  االستنتاجات: أوالً
١ - والنفسية منها الجسمية المزمنة وغير المزمنة األمراض انتشار أسباب من سبباً عدت االجتماعية البيئة أن.  
 المحفزة االجتماعية العوامل كثرة أنف  وعليه ي،الصحية والوعي   هنالك عالقة قوية بين العوامل االجتماع      - ٢

  .لدى االفراد األمراض معدالت ارتفاع إلى تؤدي للمرض
االعتقادات الشائعة التي تغذي بها البيئة االجتماعية افرادها لها تأثير كبير في تشكيل الـوعي الـصحي                  - ٣

   .عامشكل  عقالنية تمس صحتهم بأكثرودرجة تمثلهم له وتطبيقه بسلوكيات وتصرفات 
 كيفيـة  فضالً عنالصحي،  وعيه بلورة في كبيراً تأثيراً تؤثر نتمي إليها الفرد  المصادر االجتماعية التي ي    - ٤

والمعلومـات والتجـارب     االطالع على التقـارير       وذلك من خالل   ة،نالمزم األمراضحماية صحة من    
  .والخبرات الصحية المتوفرة في محيطه االجتماعي

٥ - ارتفاع  إلى تؤدي   ةالخبرات والتجارب المتوفرة لديهم كثير    وعية العالية للفرد والمعلومات      الثقافية والتو  أن 
  .األمراضوعيه الصحي واالهتمام بالنظافة والحماية الصحية، وبالتالي تعمل على حصانته من 

  توصيات: ثانياً
 بمنـأى  يكونوا لكي والجماعات األفراد عند والغذاء بالتغذية الخاصالصحي   الوعي تعميق ضرورةمن ال  - ١

اإلعـالم،   وسـائل  :منهاعدة   جهات تتبناه أن ينبغي هذا لصحيا الوعي تعميق أنب علماً ،األمراض من
  . وغيرهاواألسرة ،والتعليمية ،التربوية والمؤسسات

 المعلومـات  كانت فكلما ،باألمراض المتعلق لصحيا بالوعي الخاصة الفرد عند المعلومات مستوى زيادة - ٢
 عـن  المعلومـات  كانت وكلما عنها، بمنأى الفرد كان المزمنة األمراض من الوقاية عن متشعبةو كثيرة

  .بها لإلصابة عرضة الفرد كان قليلة المزمنة األمراض
 ومظـاهر  أسـباب  عن ومتشعبة عميقة معرفة لها التي المرجعية بالجماعات والتفاعل االحتكاك ضرورة - ٣

  .األمراض وعالج
 الـصحية  األخطـار  ماهيـة   تشخيص الرسميةالمؤسسات الرسمية وغير     فيمين  والمهت المسؤولين على - ٤

  .مواجهتها وطرق أسبابها ومعرفة والمجتمع بالفرد المحدقة واالجتماعية
 األمراض نسبة فيها ترتفع يتال المناطق في خاصة صحية توعوية تثقيفية ومحاضرات ندوات عقد ينبغي -٥

 بمخـاطر  وتعـريفهم  وإرشادهم مهوتوجيه المناطق تلك أفراد ةتوعي اجل من أنواعها بمختلف لوثاتوالم
  .منها الوقاية وسبل المعدية الخطيرةو الجديدة األمراض

 المنهج الديني يحث االفراد علـى  أنتفعيل دور الخطاب الديني المؤثر في شخصيات االفراد على اعتبار    - ٦
 .بهاتي يعيشون االهتمام بواقعهم الصحي وبما يتالئم والبيئة االجتماعية ال
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  المصادر . ٤
  .٢٠١٠محمد الجوهري وآخرون، علم اجتماع البيئة، دار المسيرة، األردن، عمان،  .١
  .١٤٠٦رؤية إسالمية، دار البحوث العلمية، الكويت،  -اإلنسان البيئة و،الدين عبد المقصودزين  .٢
 البيئة والتنمية المستدامة في العراق جدلية االستغالل والحمايـة، مجلـة ألرك للفلـسفة               ،عبد جبر وليد   .٣

  .٢٠١٤، جامعة واسط، العراق، )١٤(واللسانيات والعلوم االجتماعية، العدد
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  .م١٩٧٥ معجم العلوم االجتماعية، الهيئة المصرية العامة، القاهرة، ،ابراهيم مذكور .٤
عالقة بين االنتماء األكاديمي لطالب الجامعة ووعيهم بالعوامل المؤدية الى مشكالت            ال ،حمد عبد السالم  م .٥

  .٢٠٠١) ١٢(دالمجل) ١(البيئة، مجلة كلية التربيةـ جامعة اإلسكندرية، العدد
  .١٩٩٩ اإلسالم والبيئة، أكاديمية نايف العربية للعوم األمنية، الرياض، ،محمد مرسي .٦
  .٢٠٠٣العالم البيئي، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية، ا: جمال الدين السيد علي صالح .٧
 .٢٠٠٩حسن محمد علي جاد، التربية البيئية، دار المسيرة، عمان، األردن،  .٨
، دار الكتـب الحـديث،      ٢المشكلة والحـل، ط   -اهم قضايا العصر  – تلوث البيئة    ،إبراهيم سليمان عيسى   .٩

  .٢٠٠٠القاهرة، 
عبد الهادي الجوهري، المكتب الجامعي الحديث،      : البيئة، تقديم ومراجعة   االسرة و  ،احمد يحي عبد الحميد    . ١٠

 .١٩٩٨اإلسكندرية، 
 .١٩٨٦ معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت، ،احمد زكي بدوي . ١١
  .٢٠٠٤ الهدى، الجزائر، دار االجتماعية، العلوم منهجية ،الجيالني حسان سالطنية، بلقاسم . ١٢
 الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية فـي المجـال الطبـي، المكتـب       ،لي رشوان عبد المنصف حسن ع    . ١٣

 .٢٠٠٦الجامعي الحديث، االسكندرية، 
، دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعـة، عمـان،      ١ علم االجتماع الطبي، ط    ،عبد السالم بشير الدويهي    . ١٤

 .٢٠٠٥االردن، 
 .١٩٩٩المعارف، اإلسكندرية، مصر،  الصحة في المجال الرياضي، منشاة ،عالء الين عليوي . ١٥
 .١٩٩٩، دار ذات السالسل، الكويت، ١ مبادئ التربية الصحية، ط،ندى عبد الرزاق الخميس . ١٦
 تنمية الوعي البيئي والصحي من خالل تدريس القصص الحركية في درس التربيـة       ،ايهاب يوسف قنديل   . ١٧

 .٢٠٠٧، جامعة االسكندرية، الرياضية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية الرياضية
 .٢٠٠٤ اساسيات طريقة خدمة الجماعة، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ،نصيف فهمي منقريوس . ١٨
الرعاية الطبيـة والتأهيليـة مـن منظـور الخدمـة      : ابراهيم عبد الهادي المليجي، سامي مصطفى زايد    . ١٩

 .٢٠١٢االجتماعية، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية، 
 .١٩٩٠ التربية الصحية واألمان، منشاة المعارف، اإلسكندرية، مصر، ،د رشادنادية محم . ٢٠
دراسة مقارنة لمستوى الوعي الصحي لالعبي المستويات العليـا بـين           : ناهدة عبد زيد الدليمي واخرون     . ٢١

، )١٢(، العـدد )١٤(بعض األلعاب الجماعية والفردية، مجلة القادسية لعلوم التربيـة الرياضـة، المجلـد    
 .٢٠١٤، العراق، )١(الجزء

 الوعي الصحي لدى األمهات السعوديات في مدينة الرياض، رسالة ماجستير           ،غادة عبد الرحمن الطريف    . ٢٢
 .١٩٩٦منشورة، جامعة الملك سعود، كلية الدراسات العليا، 

، جامعـة باتنـة،     )١٢( األسرة الجزائرية، مجلة العلوم االجتماعية واالقتصادية، العـدد        ،سعيد عواشريه  . ٢٣
 .٢٠٠٥ان، جو

 مستوى الوعي الصحي لدى تالميذ الصف الثاني الثـانوي طبيعـي            ،األحمديلي بن حسن بن حسين      ع . ٢٤
 الصحية في المدينة المنورة، رسالة ماجستير منشورة، جامعة أم القرى، كلية التربية،             باتجاهاتهموعالقته  

  .٢٠٠٢قسم المناهج وطرق التدريس، 
  .١٩٩٨ة واألمن االجتماعي، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية،  الرعاية االجتماعي،حمد سيد فهميم .٢٥
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 .١٩٨٢، دار العلم للماليين، بيروت ٥ الوعي التربوي ومستقبل البالد العربية، ط،جورج شهال وآخرون . ٢٦
، مكتبة النهـضة، القـاهرة،      )مدخل االتجاهات والمجاالت  ( علم االجتماعي التربوي     ،السيد حنفي عوض   . ٢٧

١٩٨٤. 
 دور اإلدارة المدرسية في تفعيل التربية الصحية في المرحلة األساسية بمحافظات غزة،             ،فضهسحر جبر    . ٢٨

 .٢٠١٢، كلية التربية، قيم أصول التربية، األزهررسالة ماجستير منشورة، جامعة 
 الصحة المدرسية وعالقتها بالصحة العامة، مطـابع المحيطـي، الريـاض،            ،رسمي الغرباوي وآخرون   . ٢٩

١٩٩٨. 
 دار  واإلعـالم،  منشورات وزارة الثقافـة      قرن، العراق الصحية في نصف       حالة ،هاكوبيانر  موسيس دي  . ٣٠

  .١٩٨١ بغداد،الرشيد للنشر، 
 . ١٩٩٧ نظم الطوارئ الصحية، المكتب اإلقليمي، مصر، ،لي فهمي خاطرع . ٣١
 .١٩٨٨ مبادئ الصحة العامة، منشورات وزارة الصحة، عمان، ،ريحات حكمتف .٣٢

 مستوى الوعي الصحي لدى تالميذ الصف الثاني الثـانوي طبيعـي            ،الحمديعلي بن حسن بن حسين ا      . ٣٣
 .٢٠٠٣وعالقته باتجاهاتهم الصحية في المدينة المنورة، رسالة ماجستير منشورة، 

  .١٩٨٩ الجامعة األردنية، والتوزيع،أسس التربية، دار عمار للنشر  ،إبراهيم ناصر . ٣٤
  .٢٠٠١ عمان األردن، والتوزيع، دار زهران للنشر ،والمراهقة علم نفس الطفولة ،الزغبياحمد محمد  .٣٥

دراسة ميدانية لماهية المصادر    ( مصادر المعلومة للمعرفة الصحية      ،خالد العامودي، عبد اللطيف العوفي     . ٣٦
الطبية واثارها في الوعي الصحي في البيئة السعودية، مجلة جامعة ام القرى للبحوث العلمية المحكمـة،                

 .١٩٩٥الرياض، ) ١١(العدد
 .١٩٩٨ القاهرة، المصرية،، دار ١ االتصال ونظرياته المعاصرة، ط،سن عماد مكاوي وآخرونح . ٣٧
 .١٩٩٩ ، الكويت، دار السالسل،١ ط،مبادئ التربية الصحيةندى الخميس،  . ٣٨
 المكتب الجامعي   ، الرعاية الطبية والتاهيلية من منظور الخدمة االجتماعية       سامي مصطفى زايد واخرون،    . ٣٩

  .٢٠١٢ ، مصر،ندرية االسك،الحديث
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