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يتناول ھذا المساق نشأة وتطور عل�م ا�جتم�اع الطب�ي كف�رع م�ن ف�روع عل�م  : توصيف المساق
ويع���الج البع���د ا�جتم���اعي لمفھ���وم الص���حة والم���رض والم���داخل المنھجي���ة  0ا�جتم���اع الع���ام

كم�ا يتن�اول المس�اق المستش�في كنس�ق  0ي�ة لمنھ�ة الط�بالمستخدمة في دراسة الجوان�ب ا�جتماع
اجتم��اعي م��ع التركي��ز عل��ى البن��اء التنظيم��ي وبخاص��ة الع2ق��ات ب��ين الع��املين في��ه وازدواجي��ة 

  0السلطة بين الجھاز ا8داري والجھاز الطبي

  
  : بعد دراسة المساق يتوقع أن يكون الطالب قادرا على: أھداف المساق

  ة للصحة والمرضفھم الجوانب ا�جتماعي - 1
  إدراك عوامل ا;لتقاء بين الطب وعلم ا�جتماع - 2
 فھم مجا�ت علم ا�جتماع الطبي كفرع من فروع علم ا�جتماع العام - 3

 استخدام المداخل المنھجية في دراسة المشك2ت السوسيوطبية - 4

 فھم المستشفى كنسق اجتماعي وبناء تنظيمي - 5

 فھم الع2قات بين العاملين في المستشفى - 6

 صراعات الدور في المسشتفى فھم - 7

 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  : المخرجات التعليمية

يتوقع من الطالب أن يكون قادرا ) المعرفة والفھم( المھارات ا*كاديمية ا*ساسية   :أو�
  :على

  معرفة طبيعة الصحة والمرض، تعريفھما والتمييز بينھما - 1
  إدراك خطورة ا;مراض المعديه ومدى انتشارھا وسبل مكافحتھا - 2
 ة مسببات ا;مراض الوبائيةمعرف - 3

 تصنيف المستشفيات إلى فئات - 4

 النظر إلى المستشفى على أنه نسق اجتماعي ذو بناء تنظيمي - 5

 استيعاب مفاھيم الدور وصراعاته - 6

 

  :المھارات التحليلية وا0دراكية  :ثانيا 
  يتوقع من الطالب أن يكون قادرا

  تحليل المستشفى كنسق اجتماعي وبناء تنظيمي - 1
  الصراع والتعاون في المستشفى فھم مناطق - 2
 معرفة مصادر العدوى - 3

 معرفة الخطوات ا8جرائية في بحث المشك2ت السوسيوطبية واقتراح الحلول لھا - 4

معرفة الجھات ذات الع2قة بمصادر المعلومات ومواقعھا على شبكة ا�نترن�ت مث�ل  - 5
 وزارة الصحة ووزارة التخطيط وغيرھا

 

  :المھارات التحويلية  :ثالثا

  وقع من الطالب أن يكون قادرا علىيت
  في سياقھا ا�جتماعي) ا;مراض والوبائيات( تحليل المشك2ت الطبية  - 1
  اكتشاف المشك2ت الطبية ا�جتماعية الجديرة بالدراسة - 2
ا;طب�اء، الجھ�از التمريض�ي، المجتمع�ات المحلي�ة، ( تقديم النصائح لصانعي القرار  - 3

 )الخ 000المستشفيات والعيادات

 

  :اتيجية التعليماستر

تعتم��د فاعلي��ة التعل��يم ف��ي ھ��ذا المس��اق عل��ى تش��جيع الط��2ب عل��ى المش��اركة الص��فية واستش��ارة 
وتتضمن استراتيجية التعل�يم الفعال�ة  0قدراتھم لجمع المعلومات والبيانات من مصادرھا وتحليلھا

عات بحثي�ة تكليف الط2ب بواجبات ومھام من شأنھا أن تخلق ف�يھم روح الفري�ق لتط�وير مش�رو
واقت��راح الحل��ول للمش��ك2ت والبح��ث ف��ي مواق��ع ا�نترن��ت ع��ن الدراس��ات الحديث��ة ذات الص��لة 

  0بموضوعات المساق
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  : طرائق التدريس

  المحاضرة والحوار والمناقشة - 1
  التعليم التعاوني - 2
 البحث وا�ستقصاء - 3

 حل المشك2ت - 4

 الوصف الذھني - 5

 مھمات وواجبات - 6

 ات ذات الع2قةزيارات ميدانية للمؤسس - 7

 عرض تقارير وبحوث - 8

 

  ساعة 48أسبوع ويساوي  16  :مدة المساق  -
  ساعات أسبوعيا بما في ذلك 3  :المحاضرات  -

  ساعة ل2متحان ا;ول  
  ساعة ل2متحان الثاني  
  ساعة ل2متحان النھائي  
  :التقييم

  %20      ا�متحان ا;ول  - 1
  %20      ا�متحان الثاني  -2
  %50      ا�متحان النھائي  -3
  %10    عرض تقارير وبحوث  -4

) اس��ابيع 3-1(يحت��وى المس��اق عل��ى وح��دات رئيس��ة تق��ع ك��ل وح��دة م��ا ب��ين : محتوي%%ات المس%%اق
  0ا;سبوع ا;ول والثاني والثالث

  التعريف بعلم ا�جتماع الطبي - 1
  نشأة وتطور علم ا�جتماع الطبي كفرع من فروع علم ا�جتماع -
  ميادين علم ا�جتماع الطبي -
- � لتقاء بين علم ا�جتماع والطبعوامل ا

 

  ا;سبوع الرابع والخامس والسادس
  الصحة والمرض - 2

  مفھوم الصحة العامة -
  مفھوم المرض -
 مسببات المرض -

 تصنيف ا;مراض -

 انتشار ا;مراض -

 المقاومة المكتسبة طبيعيا -

 المقاومة المكتسبة صناعيا -

  
 

 

-3-  
  
  

  ا;سبوع السابع والثامن



3 - �  جتماع الطبيالمداخل المنھجية في علم ا
  مدخل الخبرة الطبية الع2جية -
  مدخل دراسة المرض وتفسير اسبابه -
 مدخل دراسة معد�ت المرض -

 مدخل دراسة معد�ت الوفيات -

 

  ا;سبوع التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر
  المستشفى كنسق اجتماعي - 4

  مفھوم المستشفى كبناء تنظيمي -
  تصنيف المستشفيات -
 ن في المستشفىالع2قة بين العاملي -

 )الطبيب والمريض( 

  )الطبيب والممرضه( 
  )الممرضه والمريض( 
  دور الطبيب وصراعات الدور -
  ازدواجية السلطة في المستشفى -

 

  ا;سبوع الثالث والرابع عشر
  الوبائيـــات - 5

  مفھوم الوباء ا�جتماعي -
  انتشار الوبائيات -
 طرق مكافحة الوبائيات -

 

  ا;سبوع الخامس عشر
6 - �  جتماع في المجال الطبي ودور ا�خصائي ا�جتماعي في المستشفىدور عالم ا

  
  ا;سبوع السادس عشر

  0الوضع الطبي والسياسية الصحية في ا�ردن - 7
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  :المراجـــع
، دراسات في علم ا�جتماع الطبي، مكتبة نھضه )1985(رمضان فوزية  -

  0الشرق، القاھره
ات في علم ا�جتم�اع الطب�ي، دار المعرف�ة ، دراس)1985(محمد علي وآخرون  -

  0الجامعية، ا�سكندرية

ة  - ( خليفة ابراھيم، علم ا�جتماع الطبي، المكت�ب الج�امعي الح�ديث، ا�سكندريــ�
 )بدون عام نشر

الممارس�ة المھني�ة للخدم�ة ا�جتماعي�ة ف�ي ) 1986(بشير اقب�ال وعثم�ان س�لوى  -
 0كندريةالمجال الطبي، المكتب الجامعي الحديث، ا�س

- Dhooper,s., surjit (1997), social work in Health Care in Th 

2,st Century, SAGE publications Ltd. London. 

- Schwartz, D., Howard & Kart, s., (1978), Dominant Issues in 

Medical Sociology, Adison-Wesley publishing Company, 

Canada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


