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 :مقدمة
إذا أردان خوض غمار أي موضوع البد من اخلوض يف تفاصيله  ذذكيل كهف يل اكيدولل ذاك مليل كعيد أب ياد   

كعي يتأتى كنا تناذك  عن ف يل ذاك ميد عهلي  يف االيدايع ذي يد موضيوع اااليعما اال تماعليا مين ااواضيل  ذحلثلات  
اكيييا تاحميييا هيييور االلتميييام يف عهيييل اال تمييياعش إذ تاحميييا دراسيييا اااليييعما اال تماعليييا دا ميييا م يييدرا األساسيييلا 

 . دعى إ ى ضوذر  االلتمام ذهذا ااوضوعاكالد ذاجلذب بني اجتالني اكاكمختمف بني ما  اء ب  اك هماء حمتلجا حل
ب هيل اال تمياع فاالجتا  األذل يوى أي اإلحمالغال مبوضوع ااالعما اال تماعلا البد من أي يعوي مم ما 

مييي  األخيييذ ب يييني االعتويييار أي تعيييوي حمتيييا ه ليييذ  اكدراسييياا تليييالل يف دعيييل   يييود االصيييم  ذاكتغييي  يف ا تمييي ع 
 .من خمل حد ااالعما اال تماعلااكا ت لل منو  ذتطور  كهت وض ب  ذدف   إ ى األمام

جيييا اكتأتلييد عهييى أقلييا خهييل عهييل ا تميياع عهمييي جيييوي  ييو  غيي  مت ليي     بلنمييا يييوى االجتييا  اكثييا  أحميي
اع ذليييو أميييو ي ييي ا ا ل ييي  حمديييوا ك ييي وبا ادييييد ميييا جييييا أي يعيييوي عهلييي  متطهوييياا  يييور  مييين أحعيييام اك لميييذمت

 . ا تم االصم  ذاكتغل  يف
ذبنييياءا عهيييى ميييا سيييول ف يييد حاذكيييا ت يييدو ليييذ  ااطواعيييا اكولداغو ليييا اكيييا ت يييمنا ب ييي  ميييا  ييياء حيييول 

 :موضوع ااالعما اال تماعلاش ذاكا ت منا أرب ا عالو هاضو  مت ت للم ا عهى ثمث هاذر تمايهي
  ماهية المشكالت االجتماعية: المحور األول

 .ااالعما اال تماعلا ذمف وم ااكدوذف اا لأ  كد ور  -
 .ااالعما اال تماعلاذشوذط خ ا ص  -
 .ااالعما اال تماعلا ذأسواب ظ ور ملتوايا -
 .ذتلفلا دراست ا طوق ولاس ااالعها اال تماعلا -
 .اك  وابا اكا ت رتض حد ااالعما اال تماعلا -
  االجتماعيةأساليب البحث في دراسة المشكالت  : الثانيالمحور   
 .(اكللعوكو ي -اكلوسلوكو ي -اكتارخيي) أساكلا اكو ث -
  .االجتالاا اكفعويا اافلو  كهمالعما اال تماعلا -

 تصنيف المشكالت االجتماعية: الثالثالمحور  
 .أحمواع ااالعما اال تماعلا -
 .ااالعما األسويا -
 .ااالعما اكلعاحملا ذ مالعما اجلوميا ذاالحنواف -

  



 

 
 0202/0202ية السنة اجلامع                                                                        5

 سليمة  عبد السالم: الدكتورة علم الاجتماعطلبة السنة الثانية  املشكالت الاجتماعيةفي مقياس  مطبوعة الدعم البيداغوجي

 
 
 
 

 
 :الظروف املهيأة لظهور املشكالت االجتماعية -1

عييدم إي تغيي  مواوييي احللييا  اال تماعليياع ذتوييدل ظييوذف ا تميي  ذتندلماتيي  تثيي ا مييا ييي دايي إ ى حاكييا ميين 
اكتوافييييل أذ عييييدم اكتندييييللع ذلييييذ  احلاكييييا تييييوتو  بالييييعد أساسييييي بطول ييييا تعييييوي ا تميييي ع ذأكلاتيييي  اكوظلفلييييا ذعمواتيييي  

 .اكتفاعهلاع ذتد و أعواض لذ  احلاكا فلما يلمى أحلاان مالعها ا تماعلا
 إي تعيييوار ظ يييور اااليييعما اال تماعليييا ال ي ييي  ذ يييود ظيييالو  غييي  صييي ل ا ذذكيييل ألي سيييمما ا تمييي 
كلليييا يف خهيييو  ناميييا مييين األميييواضش ذإمنيييا يف م اذمتييي  اايييوض تهيييو اايييوض ذاالحمت يييار عهلييي ع ذكيييل  عجلويييا ظ يييور 

عند ظ ور أيا مواويي  دييد  ب  يد احلوص مالعما تث   اكلوم يف عامل تتغ  ولم  ذم اي   بلوعاش مما يلتدعي 
تناليييأ عييين صيييواع بيييني مواويييي متغييي  متجيييدد  موا  ت يييا ذتعلليييي اكليييهو، مب ت يييالاع خاصيييا ذأي اااليييعها تثييي ا ميييا

ذاا يياي  ذاك ييلل اكييا يت ييني أذ ال يت ييني موا  تيي  يف إطارلييا أتثييو ميين توفييا سييهوتا غيي  موغييوب فليي  تاجلوميييا ذ نييو  
األحييداث ذاكف ييو ذاكوطاكييا ذحييوادث اكلييلاراا اكييا تتطهييا حييم تاعلييا بييدال ميين أي تعييوي ملت  ييلا عهييى احلييد 

 . ذتأفا شوا البد من
ذلعذا يذلا ب   اكواحثني إ ى أي ااالعها اال تماعليا ليي مليأكا أذ و يلا تت هيل بناليوء اجتيا  أذ مليد 
موويي ميين ااواوييي اإلحملياحملا ي ييل تاعييا أذ أتثييوش ف يي صيي وبا ا تماعلييا تلييتدعي االحمتويا  ذااناوالييا ذاجلييدل ذرمبييا 

 .ي أذ ت وي ي أذ تعلفيت ت ي اإل ر  ذاكو ث ذاختاذ اك وارع تما ت دي إ ى ف د إصمح
 :ذمن لنا فاكدوذف اكا ت ع  ذ ود ااالعها اال تماعلا ميعن أي حنددلا فلمايهي

عهيييى أفيييا صييي وبا  -ينديييو إكل يييا -تت هيييل بناليييأ  ظيييوف أذ مليييد أذ موويييي شييي ص أذ تاعيييا -مليييأكا أذ و يييلا -
ا ذاكو ييث ذاختيياذ اك ييوارع ذرمبييا ب مهليياا ااناواليي -تو يي   ييا احمتوالييا خاصييا -ميين  احمييا تاعييا أذ أتثييو -ا تماعلييا

 .ابختاذ ف د إصمحي أذ ت وي ي أذ تعفي -م  اك لام أذ عدم اك لام -اإل ر  أي ا
 .كذا ميعننا أي حم ول أي اكتغ  يف اكونلا اال تماعلا ي د من ألل اكدوذف اا لأ  كد ور ااالعما اال تماعلا     

 :مفهوم املشكالت االجتماعية -0
 عند ذلو ااهتو ع لو ذااالعد اكتو ع أي أشعد من اكهغا يف ااالعها: االجتماعية لغة املشكالت -أ

 .هغير  دليل عليه يدل حىت يف ل ال ما األصوكلني

 ماهية املشكالت االجتماعية: احملور األول
 

 ومفهومها الظروف املهيأة لظهور املشكالت االجتماعية احملاضرة األوىل
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  :املشكالت االجتماعية اصطالحا -ب
ا هييا األمويعلييا ك هييل  كيي  يف لييا يف م ييال كيي  بيينف  اك نييوايع حمالييوااالييعما اال تماع( كييورحم  فواحمييل:) عييوف
أييا صيي وبا أذ سيهو، سييل  ك يدد تويي  مين األشيي اص حموغيا يف إ اكتيي  :" أبي ااالييعما اال تماعليا لييي اال تمياع

 (10)."أذ ت  ل  
منيييي  ميييين اكلييييهو، يالييييعد  ديييييدا :" يف ت ويفيييي  كهمالييييعها اال تماعلييييا إ ى أفييييا" poplinبييييوبمي "ذيييييذلا 

 (10)."ا ا تم كهجماعاا ذاا سلاا اكا يتعوي من 
سييهو، تييد عهييى أفييا   ي تييداي كهمالييعما اال تماعلييا "كييورحم  فواحمييل ذبييوبمي "تييد ميين  ذاامحييأ أي ت ويييي

غ  سوي ي در عند عدد من األش اصع حلث ي دد لذا األخ  است وار ا تمي ع مميا يتطهيا اكتيدخد كت ي ل  
كهمالييعما اال تماعلييا اكييذي عمييد اك هميياء  " minisملنيي  "األذضيياع اكغيي  سييويا ذيف لييذا اكلييلاق  ييد ت ويييي

ذاكوييياحثني يف  يييال عهيييل اكييينف  ذعهيييل اال تمييياع ملييي ذكلا ادييييد طول يييا ليييذ  اااليييعما ذاكعاليييي عييين أسيييواذها 
حاكا ا تماعلا يتل ادييدلا ذت ويف يا :" كهتمعن من عم  ا ذاك  اء عهل ا ب وك ع أبي ااالعما اال تماعلا لي

 (10)."من خمل اكو ث اك همي
ذيف اا ابييد  ييد ب يي  اك هميياء يييذلووي يف ت ييويف ل كهمالييعما اال تماعلييا عهييى أفييا احنييواف عييدث داخييد 

 :ا تم  يعوي م در  اكفود مث ميتد عهى مواحد إ ى اجلماعاع ذمن بني ل الء اك هماء  د تد من
ا تميي ع ذيييدذر يف دذا ييو احنييواف يييتل داخييد اطييار :" ب وكيي  أي ااالييعما اال تماعلييا" lemarteكلمييوا " 

 (10)"تودأ من اكفود ذتنت ي إ ى اجلماعا
أي سييهو، :" يف ت ويفيي  كهمالييعما اال تماعلييا عهييى أفييا "كنييدبو "أي  ييد  "كلمييوا"ابإلضييافا إ ى مييا ودميي  

احنوايف  يف اجتا  غي  موافيل عهلي  مين اكدر ياع ميا ي هيو فيوق احليد اكتلياهيع ذمثيد ليذا اكليهو، اكيذي جيياذ  حيدذد 
أذ اجليا  ذايذيو تيد احملياي مين االحنيواف إبصيم  اا ياكي اكتلام  ي دي إ ى ف د عام ي دف إ ى محاييا ا تمي  

 (10)."يت دى حم طا م لنا كن يتلام  فل  ذياك
حممحييييأ لنييييا أي ت ويييييي كلمييييوا كهمالييييعما اال تماعلييييا يوضيييي  اا ييييدر االساسييييي كهمالييييعها اال تماعلييييا 

 "ي ت وييييأاكتفاعييد اال تميياعي ذعمويياا اكتييأث  ذاكتييأثوع إال   جييلذااتمثييد يف اكفييود اكييذي لييو  يي ء ميين اجلماعييا 

                                           
(10)

، 0110، المكتبة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع، االسكندرية،تشخيص وعالج المشكالت االجتماعية والنفسية: فادية عمر الجوالني :

 .01ص
(10)

 .01، ص0100والتوزيع، عمان، األردن، ، دار المسيرة للنشر10، الطبعةالمشكالت االجتماعية: دمحم الجوهري، عدلي السمري :
(10)

 .01المرجع نفسه، ص :
(10)

  .00،ص0890، دار المعارف الجامعية، اإلسكندرية مصر، المشاكل االجتماعية والسلوك اإلنحرافي: دمحم عاطف غيث: 
(10)

 .00المرجع نفسه، ص :
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كعيي حم يول عن يا أفيا ماليعها  ع وت  عهى    لا ألل إضيافا إ ى أفيا سيهو، احنيوايفكهمالعما اال تماعلا ي "كندبو 
البد أي تتجاذ  احلدذد اكا يتلام  فل ا ا تم ع فا تم  عدد اا ياي  اال تماعليا ذاحليدذد  استوفا تد اكالوذطع

قليا ليذا اكت وييي إ ى موذحمتي ع أاكتلاهلاع حلث يعوي االحنواف عن ا فوداي إ ى رد ف د ذاض  من اجلماعاع ذتو ي  
ذضيي   ييا ا تميي  وواعييد ذم يياي ع أي اديييد تملييا االحنييواف اكييا  اكيياحمييواع اكلييهو، أ لييث ميعيين تطول يي  عهييى تييد 

 .يلم  ذها ا تم ع ذاكا ختتهي  لا اختمف اكث افاا اال تماعلا
كهمالييييعما  " عيييياطي غلييييثدمحم" ويييييي تذميييين بييييني اكت يييياريي اكوييييار   ميييين حلييييث اك مييييل يف اكت هلييييد  ييييد 

:" ااالاتد اال تماعلا ذاكلهو، االحنوايفع أبي اااليعما اال تماعليا ليي: اال تماعلا يف تتاب  اكذي عمد عنواي
احنواف اكلهو، اال تماعي عن اك واعد اكا حيددلا ا تمي  كهليهو، اك ي ل ع طاايا أي ليذ  اك واعيد ت ي  م ياي  

ذمييدام األميو تييذكل فياي اااليياتد اال تماعلييا  ع إ ى رد ف ييد ذاضي  ميين اجلماعيام لنيا يعييوي االحنيواف عن ييا يي دي 
ختتهيييي يف اك مييياي ذااعييياي ابخيييتمف اكث افيييااع إال إذا تاحميييا اك اعيييد  أذ اا ليييار مييين اك يييوذرايا اال تماعليييا اكيييا 

 "يتووي عهل ا اكو ود اال تماعي
أفا سهو، احنوايف يتجياذ  اا ياي  ذاك واعيد  كهمالعها اال تماعلا لنا إضافا إ ى "عاطي غلث"يوض  ت ويي 

عامييد اك ميياي ذااعييايع فاااليياتد اال تماعلييا وييد تف ييد عث لييا عهييى اجلماعيياا عيي   ضييوذر  ي ييا تييد أاال تماعليياع ي
ذميييا داميييا . اك ميياي ذاا  يييود لنيييا ليييو اكتغيي  يف اك يييلل اال تماعليييا ابخيييتمف اكث افييياا اال تماعلييا أذ مبيييوذر اكييي من

ا اال تماعلييا ال نييي  اكثوابييا اال تماعليياع فاكوضيييو  اال تميياعي لنيييا ي تيي  أمييو اساسيييي كهعالييي عييين ااالييعم
 .اكلهو، االحنوايف ذاديد در ا خطورت  اكا ود تلوا تفعل ا تماعي

ذبناءا عهى ما سول ميعننا أي حندد ااف وم اال وا ي كهماليعما اال تماعليا ب يد االشيار  إ ى مف يوم تيد مين 
 .ان وف ذاكتفعل اال تماعياكلهو، ا

يف االمتثييال الييتوايا يفالييد أي سييهو، :" اكلييهو، االحنييوايف عهييى أحميي  " ييور  كنييدبو "عييوف  :السللكوا االاللراي-
االمتثييال كهم يياي  ذاك ييلل اال تماعلييا اكييا يفوضيي ا  مذاا  ييود ابكلييهو، االحنييوايف لنييا لييو اخلييوذ  ذعييد (10)"هييدد 

 .ا تم  عهى أفواد ع ذذكل كه فاظ عهى تلاي ا تم  من اكتفعل ذاالفلار
ياليي  اكتفعييل اال تميياعي إ ى االحمعلييار ذاحنييمل اك مويياا اكال  ييلا اكييا تييوب  األفييواد  :التفكللا االجتمللاع -

ليييذ  احلاكيييا أي يييا يف األسيييو  ذعنيييد اكفيييود ذعهيييى مليييتوى  ثب  ييي ل بيييو   عهيييى شيييعد تاعييياا ذميعييين أي ايييد
 :ذبناءا عهى ما سول فااف وم اال وا ي كهمالعما اال تماعلا لو تمايهي (10).االحملاق اكونا لا داخد ا تم 

                                           
(10)

 .00المرجع السابق، ص، المشاكل االجتماعية والسلوك اإلنحرافي: دمحم عاطف غيث : 
(10)

 .091، ص0110، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 10، الطبعةالتفكك االجتماعي: معن خليل العمر:  
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لي احنواف يف اكلهو، اال تماعي عن اك واعد ذاا ياي  اكيا حيددلا ا تمي   :ملشكالت االجتماعيةمفهوم ا -ب
  اك يي ل ع ت ييدر عيين  موعييا ميين األشيي اص ذنتييد إ ى اجلماعيياع  لييث يتجيياذ  اكلييهو، االحنييوايف اا يياي كهلييهو،

ذاألخموييي ذمحايييا ميين االحنيواف اكلييهوتي  أفييواد اكتلياهلا كهمجتميي ع ممييا ينييته عني  رد ف ييد عييام ميين ا تمي  حلمايييا 
مين ذختتهيي  لاحملياحم ورليا يف تيد ا تم ياا االمن اكتفعل اال تمياعيع ذميا ميلي  اااليعما اال تماعليا ظا تم  

ابخييتمف خ وصييلا لييذ  ا تم يياا مييين فييواد ذختتهييي يف األ ليياعث  ذميين حلييث اك مييل ذ حلييث أحمييواع ااالييعما 
اكناحلا اكونا لا ذاكوظلفلا سواء تاحما ح يويا أذ ريفلياش ألي خ وصيلا ا تم ياا ا هليا تي ثو باليعد توي  يف أمنياط 

عليييا اكيييا تد يييو يف تيييد  تمييي  ههيييع فاااليييعما ال تماعليييا يف اكوسييي  احل يييوي ختتهيييي عييين ااالييعما اال تما
 . طول ا ااالعما اال تماعلا يف اكوس  اكويفي

 : وعكى هذا ميكن أن تعرف املشككة االجتماعية أبهنا

 .مووي يوا   اإلحملايع أذ اجلماعا أذ ا تم   -

 .ااوويت ج  إمعاانا لذ  اكوحداا عن موا  ا لذا  -

اكفيييودع اجلماعيياع ا تميي  إ ى م يييدر خييار ي يليياعد عهييى موا  يييا لييذا ااووييي سيييواء (اتييا  لييذ  اكوحييداا  -
 . أتاي ذكل ابكدعل ااادي أذ اال تماعي

ذخمصيييا اك يييول فاحمييي  ال ميعييين ت وييييي اااليييعها اال تماعليييا إال يف ضيييوء حمليييل مييين اك يييلل اال تماعليييا ذاألخموليييا 
االعها تو د يف سلاق ا تماعي م ني ذظوذف ا تماعليا ذث افليا هيدد  ذبيذكل ف يي احنيواف ذاا وفلاع ذذهذا فاي ا

عيييين االييييتوايا اال تماعلييييا ذاكث افلييييا ااتفييييل عهل يييياع عهمييييا أبي االييييتوايا اال تماعلييييا ختتهييييي ابخييييتمف اك ميييياي 
 .ذااعاي

 :املشككة االجتماعية واملفاهيم املرتبطة هبا -
ك ييييد وييييدم اكعثيييي  ميييين اافعييييوين أمثهييييا كهتفويييييل بييييني ااالييييعها  :ملشللللككة الش  لللليةاملشللللككة االجتماعيللللة وا -1

اال تماعلا ذااالعها اكال  لاع ذهاذكا اكتفويل لذ  ود تعوي مفلد  ذ ا أقلت يا اخلاصيا يف م وفيا األسيواب ذف يل 
 .طول ا ااالعها ذاورتا  اك م  ااناسا  ا أذ اكت فلي من حد ا

أحميي  إذا تيياي  :أمثهييا تثيي   كهتفوييل بييني ااالييعها اكال  ييلا ذاااليعها اال تماعلييا من ييا ف يد وييدم رايييا ملهيي 
شي ص مييا عيياطم عيين اك مييدع فيياي لييذا اكاليي ص وييد ي ييا  ميين صيي وبا مييا تو يي  إ ى ودراتيي  ذامعاحملاتيي  ميين خييمل 
  عييييد  عوامييييد ش  ييييلاع من ييييا اكعلييييد عيييين اك مييييد أذ عييييدم اكتييييدرب عهييييى ذظلفييييا م لنييييا أذ ذ ييييود مالييييعها أخييييوى
تاااليعما اك يي لا اكيا نن يي  ميين أداء عميد م يينيع كعوحميي  م اويا صيي لاع ذمين لييذ  اكناحلييا تعيوي لييذ  ااالييعها 
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عنييد ارتفيياع م ييدل اكوطاكييا بالييعد تويي ع فاحمنييا حمت ييدث عيين ( ميكلل  ) مالييعهاش ش  ييلاع ذميين  احمييا  خييو ي ييلي 
مالييعها ا تماعلييا ألي أسييواذها ختييو  عيين دا ييو  اكفييود ذماليياته ع ذميين لنييا ملشيي  ملهيي  بييني ااالييعها اكال  ييلاع اكييا 
اعت ليا اضييطوااب يف اكدييوذف ذاإلمعاحمليياا ااتييوفو  كهاليي صع ذااالييعها اال تماعليياع اكييا عوف ييا أبفييا نثييد خهييم يف 

 روبلرت الوركوناء اك ام كهمجتمي  سيواء تياي ليذا اكونياء ا تماعليا أذ اوت ياداي ذعهيى حمفي  اانيوالع يفيوق األسيتاذ ا
بني ااالعها اكال  لا ذاكيا اعتي  أسيواذها ذعم  يا يو ي  كهفيود حمفلي  ذكولاتي  ااواشيو ع ذاااليعها اال تماعلياع اكيا 

 . األسواب ذاك م ت ت  خار  حمطاق اكفود ذبلات  ااواشو  من حلث 
ميعييين أي منلييي  بيييني اكديييالو  اال تماعليييا ذاااليييعها اال تماعليييا : املشلللككة االجتماعيلللة والظلللاهرة االجتماعيلللة -2

ابكتليهلل أبي اكث افييا ذمعوان ييا اجل  لييا لييي اكييا تلييالل ابكدر ييا األذ ى يف اديييد در ييا احنييواف اكلييهو، أذ اكتفاعييد 
 ييي لا اكيييا صيييين ت اع فاكليييهو، اال تمييياعي ااتعييييور ااهييي م كهفيييود أذ اجلماعييييا اال تمييياعي عييين اكديييوالو اكطول لييييا اك

ذاكيييا بيييدذرلا ( اكولايييا اال تماعليييا)ذيف ليييذا احليييال يو يييد فيييود ذتاعيييا باليييويا حمليييمل ا ( اكديييالو  اال تماعليييا)حمليييمل 
 .تلوا تفاعم ا تماعلا ذظوالو ا تماعلا

احمت يياء اكدارسييا لييو سييهو، ا تميياعي متعييور فييدخول اكطييمب صييواحا إ ى مدارسيي ل ذخييوذ  ل من ييا ب ييد 
ذم تيياد عهلييي  طيييوال اك ييام اكدارسييييع ذليييذا يعييوي ظيييالو  ا تماعليييا  ييا ضيييوابط ا اكيييا اعم ييا مثيييد حمدافيييا اكطاكيييا 
ذاصط اب  اكعتا ذاحمتدار مساع اجلوس كيدخول اكف يد ذاأل يواء اكيا خيه  يا مين اكت يدث عين اادرسيا ذاكوا وياا 

 ما احلا طلا ذاالاب اا اكفعويا ذاكتناف  بني اكتمملذاان كلا ذاادرسلا ذا 
 كه  ول عهى اكرتتلواا األذ ى ذغ لاع فاذا اختها لذ  اكدالو ع ذمل يعن اكطاكا حمدلفا ذمل يذلا إ ى

 اادرسا يف ااوعد ا دد ذمل ي د ذا وات  اان كلا ذاكتهفأ ب واراا وول ا ذعدم احرتام األستاذع تد لذا
 وافا عن اكدالو  اال تماعلا اكطول لاع ذاحنواف اكلهو، عن اا ايل  اك اما كهمجتم ع ذابكتاييالعد احن

 ت و  مالعها ا تماعلا جيا اكتووي عندلا ذدارسا ملووا ا ذاكت دي  ا ذاجياد حهول  ا
 : ذال شل أي لنا، عد  مواحد نو ذها اكدالو  اال تماعلا كتت ول إ ى مالعها ا تماعلا ذلي

 .كلهو، اكلوي اا وول من اجلمل ا  -

 .اكلهو، غ  اكلوي ذاان وف وهلم  -

 (.ااالعها اال تماعلا)اكلهو، اان وف ناما -

 .احمتالار اكلهو، اان وف ذظ ور مالعما ا تماعلا أخوى حمتلجا كهلهو، اان وف األذل  -

 . تماعلاظ ور اآل ر اكلهولا عهى ملتوى اكفود أذالع مث ا تم  تنتلجا كهمالعها اال -
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 .ذا تم  أي ا ظ ور مالعما ا تماعلا  ديد  مل تعن يف احللواي ذترتتا عن ا   ر سهولا عهى اكفود  -

م اجلييا اك ييور اكنيياته عيين ااالييعما اال تماعلييا ذهاذكييا إجييياد احلهييول كه  يياء عهييى ملييوواا ااالييعها ذاكووييي  -
  .اب تم 

اكفوق بلن ما فوق يف اكتطيور إذ رغيل أي اااليعها  :واملشككة االجتماعيةالفرق بني الظاهرة االجتماعية السكبية * 
 :اال تماعلا يف أساس ا تاحما ظالو  ا تماعلا سهولا إال أي لنا، عد  فوذق بلن ما

 .اكدالو  حاكا استثنا لا تد و بلوعا ذختتفيع أما ااالعها فه ا  ذذرلا اكواس ا ذتلتمو يف اكد ور طويم  -

 .ذجي وذي ذها ا عدد وهلد من اكناس ذبالعد خفي يف حني اك دد يف ااالعها اال تماعلا تو كدالو  ميارس ا  -

 .اجلماعا ته ا اجل ود اكفوديا تعفي حلد اكدالو  اكلهولاع أما ااالعها اال تماعلا فت تا  ك م  ا إي   ود -

اكلييهولا إال  عييل يف اكديالو بلنميا يو يد حعييل  تم يي ملييول ابإلداحميا كهمالييعها اال تماعلياع ال يو ييد ليذا احل  -
 .إذا ظ وا ذتفاوما حد ا

 ت ايد عدد: ف نا، عد  أمور إذا ذ دا يف اكدالو  اكلهولا اوكا إي مالعها ا تماعلا ذلي
اامارسني  ياع اك محمليا ابكف يد اكليهنع أي تعيوي حمتلجيا كتاليابل عواميد متنوعيا اوت ياديا ذا تماعليا ذأخمولياع أي 

 .ذحمتا ه سهولا عهى االتوى ا تم ي ترتتا عهل ا خلا و
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أي كلليا مطه يا ف يي ختتهيي ابخيتمف  شحمليولاتعيوي خ يا ص اااليعما اال تماعلياع أفيا عياد   من

اكولاا ذاكدوذف اال تماعلا ذاك منلاع حليث  يتل م ديل اك هيوم اال تماعليا بدراسيا اااليعما اال تماعليا اكيا تي ثو 
مثيال  عاكيو  ذتتأثو ابكولاا اكا تنالأ فل ا ذتن ع  عهى عموا اكناس ابكولايا سيهوا أذ إجييااب ذعمويا اكنياس بو  ي ل 

وبلييييا ف ييييي  وميييييا غا تميييياعيع أمييييا يف ا تم يييياا اك ث ييييايف ييييد بثييييد نوبلييييا ر يف ا تم يييياا اك أثييييلو  اكعهييييى ذكييييل ظييييا
 (10).ا تماعلا

تميا ميعين اكنديو إ ى اااليعما اال تماعلييا عهيى أفيا ماليعما أتثييو صيها ذعثيو ابألذضياع ا تم لييا يف  
ا توصيي عيياد  ابك يفا ا تم لييا ألفيا ب لييد  ميين اكولايا اال تماعلييا أذ ا تمي  اكييذي تد يو فليي  ليذ  ااالييعما ذاكيي

انحلييا اكووايييا ذاك ييم  عيين متنيياذل األفييواد ذحييىت اجلماعيياا ألفييا تتجيياذ  إمعاحملييا ل ذوييدر ل عهييى اكتييدخدع ذالبييد 
حله يا مين تيدخد ا تمي  تعيد ميثم يف للااتي  اك اميا ذاكليهطاا االي ذكا ذاا سلياا اال تماعليا بتعياثي اجل ييود 

 : ذي م  األفواد ذاجلماعاا داخد ا تم  ذذكل ك د  أسواب أق اذاكت ا
توتو ااالعما ا تم لا ذعناصو خمتهفا يف ا تم  بدر اا متفاذتيا ذب ي  ليذ  اااليعما عنيد تناذ يا   -

(10).ابحلد ذاك م  يتل  حمطاو ا من حل لا ا تم ي ا دذد إ ى ا تم  اكعو  أبسو  تمالعها تهوث اكولاا مثم
 

يعيوي اكتغي  اال تمياعي ابعثيا عهيى خهيل ليذ  ااالعما ا تم لا ذثل ا اك ها ابكتغ  اال تمياعيع ف يد   -
ااالييعماع ذوييد ييي دي ذ ييود ااالييعما ا تم لييا إ ى سهلييها ميين اكتغيي اا اال تماعليياع تمييا أي تييداب  عييم  

 .ب   ااالعما ا تم لا ود ينته عن ا إحداث تغ اا يف  واحما حلا  ا تم 

ل حمتا ج يييا ذخاصييا عنيييد اكالييوذع يف تنفليييذلا ألي حهييول ااالييعما اال تماعليييا متاليي وا ذال يلييي د حليي  -
عهييى أرض اكواويي ع حمدييوا اييا وييد ي يياحا لييذ  احلهييول ميين مالييعما سييواء تت هييل ابإلمعاحمليياا أذ األفييواد اا لنييني 

 . ذ  احلهول من حلث اكوف  ذاا اذما ذابكتاي وتد لذ  احلهول

و  لييذ  ااالييعما يف ا تميي  بيي ايد  تمييا نتييا  ااالييعها اال تماعلييا أبفييا مدرتييا أذ هلوسييا ذيييوتو  ذضيي -
إدرا، أفواد ا تم   يا أي ابمتيداد رو يا اكتيأثو ابااليعهاع كلتوكيد بيذكل حميوع مين اكت فلي  كت وييل سيهو، م ياد أذ 

فياي اااليعما اال تماعليا ليي ميا ي ين "ذب وار  أبلي   (10)م اذم ابختاذ ااواوي اوا  ت ا ذإ اكا   رلا اكلهولا

                                           
(10)

 .089، صالمرجع السابق، علم االجتماع الحضري: فؤاد بن غضبان: 
(10)

 .00المرجع السابق، ص :عصام توفيق قمر: 
(10)

، 0100، دار رضوان للنشر والتوزيع العبدلي، عمان، المملكة األردنية الهاشمية، 10الطبعة، االجتماع الحضريعلم : فؤاد بن غضبان:

 .089-081ص

 .املشكالت االجتماعيةخ ائص  الثانيةاحملاضرة 
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ااالييعها اال تماعلييا تو ييد عنييدما يييدر، عييدد تويي  ميين اكنيياس أذ "فاكويياحثوي ي تييدذي أي  (10)كلعاكنيياس أفييا تييذ
عييييييدد ميييييين ذذي اكالييييييأي ميييييين ل حاكييييييا عهييييييى أفييييييا غيييييي  موغوييييييا أذ عهييييييى أفييييييا مت ارضييييييا ميييييي  وييييييلم ل اال تماعلييييييا 

(10)".ذم اي لل
 

هيى اكتيأث  مثيال منديور  ليد نتا  ااالعها اال تماعلا ب دم اكثواا عهى ذت   ذاحيد  مين حليث ويدر ا ع  -
اآلابء خيتهييي عيين  لييد األبنيياء ميين حلييث اا يياي  اكييا يوالييا اآلابء أبفييا مالييعها يف حييني أي األبنيياء ال يعيين  ييل 

 .حمف  اكت ور

تهما  اد حجل ا تم  من حلث اكعثافا اكلعاحملا  اد ت  د  بنا لاع تهما أدى ذكيل إ ى  ايد  اااليعما  -
حمدييييوا كتنييييوع أسييييواذها ذم ييييادرلا ذ ايد  يف أشييييعا ا ذأحمواع يييياع تمييييا عييييدث يف ا تم يييياا  اال تماعلييييا ذتفاوم يييياع

 (.اادي احل ويا اكع ى)اكع ى 

ي عييي  ظ يييور اااليييعما اال تماعليييا ذ يييود اضيييطواب ا تمييياعي ذش  يييي يف اكولايييا اال تماعليييا اكيييا   -
ليا أذ حمتلجيا كو يود ت يدعاا داخيد حمالأا فل ا لذ  ااالعماع ذاكا تعوي حمتلجيا تفعيل اك موياا اال تماع

(10).ا تم 
 

ال يلييتطل  األفييواد محايييا أحمفليي ل مبج ييودا ل اخلاصييا يف ا تميي  احلييديث ميين ميي ثواا ذحمتييا ه ااالييعما   -
اال تماعلاع بيد جييدذي أفيل داخيد اااليعها ذيتطه يوي إ ى تيداب  عهيى االيتوايا اك هليا يف ا تمي  كعيي تنتاليه ل 

 .من   رلا

عما اال تماعلييا وييد تنالييأ بليوا فالييد أسيياكلا اك ييو  اال تميياعي ذمن يا اك يياحموي اكييا وييد يعييوي ااالي  -
 يييييا حمتيييييا ه  تم ليييييا ت ميييييد عهيييييى اسيييييتموار تفييييياول ليييييذ  اااليييييعما أذ خه  يييييا ذ ايد  اكفوضيييييىع ذاالضيييييطواابا 

 .اال تماعلا

تلييودلا ذاك وامييد اا تهفييا  ااالييعما ا تم لييا تنويي  عيياد  ميين اكدييوذف اكولالييا اال تماعليياع ذاك ييلل اكييا  -
اا ثو  فل ياع ذدا ميا كهماليعما اال تماعليا ذا تم ليا أسيواب متداخهيا ذمتاليابعا ت ي ا اكف يد بلن ميا أحلياان 

(10).من حلث من لي اكلوا ذمن لي اكنتلجا
 

                                           
(10)

، دار المعرفة الجامعية، طبع نشر وتوزيع، األزاريطة، اإلسكندرية، علم االجتماع والمشكالت االجتماعية رؤية جديدة: علي عبد الرزاق حلبي:

 .00، ص0100، مصر
(10):

 .00، ص0100، دار وائل للنشر، عمان، األردن، 10الطبعة، المشكالت االجتماعية :دالل ملحس استيتية، عمر موسى سرحان
(10)

 .00المرجع السابق، ص ،علم االجتماع والمشكالت االجتماعية رؤية جديدة: علي عبد الرزاق حلبي:
(10):

 .00المرجع السابق، ص :توفيق عصام قمر
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ريا ذتغييي  نتيييا  اااليييعها اال تماعليييا ماصيييلا احلتمليييا يف اكو يييود ف يييي دا ميييا ذمليييتمو  ذمتغييي  ع موتوطيييا ابسيييتموا
احللييييا  اال تماعلييييا ذكييييذكل ف ييييي مو ييييود  يف تييييد ا تم يييياا اإلحمليييياحملا سييييواء تاحمييييا تويييي   أذ صييييغ   مت دمييييا أذ 

 (10).مت هفا
ذما ميعين أي حملت ه ي  عين ميا ميلي  اااليعما اال تماعلياع أبفيا موتوطيو مين حليث ذ ودليا ذاسيتموارلا  

أشيعا ا ابكطيوف اكطيي يليوا حيدذث ا ابكدر يا األذ ى اكيذي يعيوي ذحملولت ا ذاتلاع حمطاق عث لا ذت  دلا ذتنيوع 
يف األسييياس حمتلجيييا اكتغييي  اال تمييياعي اكيييذي يد يييو يف بنييياء ا تمييي  ذناسيييل ذحداتييي ع ذميييد   يييا  ليييذ  اكوحيييداا 
ذاا سلييياا اال تماعليييا يف أداء ذظا ف ييياع ليييذ  اكوظيييا ي ااتغييي   ابسيييتموار مييين حليييث عميييل األداء اكيييذي ييييوتو  

اا احللا  ااتغ   بلوعا  لث ال عدث تناسل بني سوعا اكتغي  اال تمياعي  ايد  أداء اكوحيداا اال تماعليا مبتطهو
مييين حليييث اكوظيييا يع كعييين مييي  ميييوذر اكوويييا تتيييأوهل ليييذ  اكوحيييداا اال تماعليييا مييي  ااتطهوييياا اجلدييييد  ذتليييت و 

د  كهمالييعما اال تماعلييا ذلييذا مييا األذضيياع ذترتا يي  ااالييعما اال تماعليياع كعيين سييوعاي مييا تد ييو أمنيياط  دييي
 .جي د ا تم  يف حوتلا ملتمو  من حلث إحمتا  ااالعما اال تماعلا ذعم  ا
  

                                           
(10)

 .089المرجع السابق، ص :د بن عصبانفؤا:
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إذا أم نييا اكندييو يف  موعييا اخل ييا ص اكييا جيييا أي تتييوفو يف ااالييعما اال تماعلييا كتنييدر  اييا إطارلييا 
اال تميياعي اكييذي يت هييل بطول ييا اكونيياء اال تميياعي ذ مييوع اك ييلل ذاا يياي  اال تماعلييا ذاك ييواحمني اك امييا اكييا اعيييل 
ا تم  فاحمنيا حممحيأ أي كهماليعما اال تماعليا شيوذط جييا توافوليا كنعيوي عهيى ي يني أحمنيا ب يدد دراسيا موضيوع 

يف بلاييا ا تماعلييا ذث افليياع ألحميي  جيييا أي تييدرس لييذ   يت هييل ابجلاحمييا اك يي ا أذ اادهييل حللييا  األفييواد ذاجلماعيياا
ااالعما يف إطارلا اال تماعي اك امع أي ابكو وع إ ى اكثوابا اال تماعليا ذاكث افليا كف يل طول يا ليذ  اااليعما 
ميين حلييث أسييواذها ذسييود عم  يياع أي ينوغييي ف ييل ا تماعلييا ااالييعما اال تماعليياع أي أي يف ييل تلييي تطييورا 

 (10)ما صارا عهل  ذااذا؟ ذتلي ت ثو لذ  ااالعها يف حلا  اكناس؟ ذما لي اك ناصو اكف اكا فل ا؟ااالعها إ ى 
 : ذكعي تعوي لنا، ينوغي توافو شوطاي قا 
ابحلجييل ذاا ييدار اكييذي ميعيين ممحدتيي  ذولاسيي  ... ضييوذر  ذ ييود ظييوف موضييوعيع  ومييياع ف ييوع تييوتو عووييي :أوال

 .لنيبتدخد ممحدني ا تماعلني ذأخ ا 
ينوغييي أي يعييوي لنييا، ت ويييي ذا  ميين خييمل ب يي  أع يياء ا تميي  أبي لييذا اكتطييوف ااوضييوعي ي ييد مبثابييا  :اثنيللا

ماليييعهاع ذيف ليييذ  احلاكيييا تد يييو أقليييا اك يييلل اال تماعلييياع ألحمييي  عنيييدما يف يييل أبي اك يييلل م يييدد  بو يييود ليييذا اكديييوف 
توكييييد رد ف ييييد ا تميييياعي ت ييييي عهييييى لييييذا ااوضييييوعي فيييياي لييييذا اكدييييوف ي ييييو  مالييييعها ا تماعليييياع أي عنييييدما ي

 (10).اكدوف
ذلنييا،  راء مت ييدد  حييول اكالييوذط اكييا جيييا أي تتييوفو يف ااالييعها اال تماعلييا حييىت حمييتمعن ميين إطييمق  

 لذ  اكتلملا ذاك فا 
أي أي ماليعها ا تماعليا البيد أي تتيوفو فل يا " Mentero and Mcdouell"حليث ييوى تيد مين  

 : ذتتمثد لذ  اكالوذط فلما يهي (10)ن اعتوارلا مالعها ا تماعلاثمثا شوذط  ولويا حىت ميع
ي ييال دا مييا أي اااليياتد اال تماعلييا البييد أي يعييوي  ييا أصييد " :املشللككة االجتماعيللة جات جللذور اجتماعيللة -2

ع تنمييو ااالييعها اال تماعلييا ذكييو    لييا بلييوا خهييد أذ اضييطواب ي ييلا اكونيياء اال تميياعي كهمجتميي ع "ا تميياعي
تم يياا اييوي اك ييددي ميين اكدييوذف أذ األحييوال اكولالييا اكييا يتوكييد عن ييا ذ ييود مالييعما ذكعيين إذا حمدييوان فعييد ا 

                                           
(10)

 .00المرجع السابق، ص :نعصام توفيق قمر وآخرو:
(10)

، دار المعرفة الجامعية، طبع نشر توزيع، األزاريطة، اإلسكندرية، االجتماع والمشكالت االجتماعية، رؤية جديدة علم: عبد الرزاق حلبي:

 .00، ص0100، مصر
(10)

، دار المعرفة الجامعة، طبع نشر توزيع، اإلسكندرية، المشكالت االجتماعية، بحوث نظرية وميدانية: دمحم عاطف غث، إسماعيل علي سعد: 

 .10، ص0100، مصر

 .املشكالت االجتماعيةشروط  الثالثةاحملاضرة 
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بتم ن إ ى تهل اكدوذف اكولالا عهى أفا من ف د هللا اكذي ال إراد  كنا فل ع أذ عهى أفا مي  مين اكاليلطاي أذ عهيى 
 .ها ا تماعلاأفا شو م در من وودع فلمعننا ت وه ا ذال حمف م ا عهى أفا مالع

ف هييى سييولد ااثييال مييا حييدث يف أذرذاب يف اك ييوي اكوابيي  عالييو عنييدما تفالييى داء اكطيياعوي ذاكييذي أدى إ ى  
مهلييوي فييود ذلييي ميين أتيي  اكعييوارث اكوالييويا يف اك يياملع ب ييد ضيي ااي احلييوذب اك االيياع إال أحميي  ال ميعيين أي  00ذفييا  

ى أحم  اكلوا يف لذ  اكعارثا يف تهل اكفرت ع ذعهيى اك عي  مين حمه ي اكهوم عهى اكوناء اال تماعي يف لذ  احلاكا عه
ذكل فاحم  كو حدث لذا اكوابء يف اكووا احلايع فل و  ذكل بعافا اا ايل  مالعها ا تماعليا ع ألي اكتعنوكو ليا 
اكطوليييا ويييد ت يييدما ذتطيييورا إ ى احليييد اكيييذي حمليييتطل  م ييي  منييي  حيييدذث ب ييي  األميييواض وويييد ذووع يييا مييين خيييمل 

ط يييلل ذاكت  يييني ذاكووايييياع ألي ميييا يتيييوفو مييين إمعاحملييياا طوليييا ذت نليييا ميعنييي  اك  ييياء ناميييا عهيييى ليييذ  عمهلييياا اكت
األمواضع ذظ ورليا ي ي  ت  ي  أذ خهيد يف أداء اا سلياا اال تماعليا ااعهفيا ذهيذا اكيدذر أذ اكوظلفيا يف ا تمي ع 

ذمالييعها (10).تارثييا أذ مالييعها ا تماعلييا  ذابكتياي ف ييو حمتلجييا كه ييد يف اضييطواب يف أداء ذحييد  ا تماعليا حمييته عنيي 
اكوطاكا مثم ميعن اعتوارلا يف مواحه ا األذ ى أفا مالعها فودياع ألحم  ميعين أي يعيوي اكليوا مين ذرا  يا عيدم تيوافو 
ااييي لما ذاكاليييوذط ذاك يييدراا ااطهوبيييا كاليييغد ذظيييا ي م لنيييا أذ أداء عميييد مييياع ذكعييين كيييل  م ييي  ذكيييل أي حمه يييي 

فييواد اك يياطهني ف ييد عنييدما تعييوي لنييا، عوامييد خار لييا ذراء تهييل ااالييعهاع ذابكتيياي ال ميعيين ابكهييوم عهييى ليي الء األ
اعتوار مالعها اكوطاكا لنا ابكوغل من توفا مالعها فوديا انجتا عين و يور يف األفيواد ب يدر ميا ليي أميو مت هيل بنديام 

 .ا تم  تعد
عث لا عهى بلاا ا تمي  ذأحملياو ع فياكتطور اكتعنوكيو ي فاكتغ اا اكلوي ا يف احللا  اال تماعلا ود احم ع   

ذاكت ييييدم وييييد أسيييي ل بالييييعد تويييي  يف خهييييل ماليييياتد ا تماعلييييا مت ييييدد ع ألي اكتطييييور اكتعنوكييييو ي يف  ييييال اك مييييد 
اك ناعي ود حمته عن  االستغناء عن تث  من األيدي اك امها مما أدى إ ى ظ ور ظالو  اكوطاكا يف ا تم ياا ااتطيور  

تمييا أي اكتغيي اا اكلييوي ا يف حمدييام ا تميي  تلييووا أي ييا يف  عو من ا يف ا تم اا اكناملا اكلا و  يف طويل اكنموأتث
خهييل مالييعما ا تماعليياع فاكنلييل األسييوي عهييى سييولد ااثييال وييد تغيي  إ ى حييد تويي  يف اكفييرت  األخيي   سييواء عهييى 

و  لنيا، اك دييد ممين ي لاليوي م يا تي ذ ني ذكعين دذي االتوى اكالعد اكونا ي أذ يف ملتوى األداء اكيوظلفيع فأصي
أداء ذظلفيييي سيييوى كيييدذرقا ت ذ يييي داخيييد اكنليييل األسيييوي ذتثييي  مييين اكنلييياء دخهييين دا يييو  اك ميييد بيييدال مييين اك ناييييا 
أببنيييا  ن مميييا أثيييو عهيييى ميييدى تفييياء  األسيييو يف اك ليييام بيييدذرلا األساسيييي يف عمهليييا اكتنالييياا اال تماعليييا ف يييم عميييا 

تد لذ  األمور أدا إ ى خهل مالعما ا تماعلا ك طياع توي  مين .فاع يف م دالا اكطمقصاحا ذكل من ارت

                                           
(10)

 .01المرجع السابق، ص :دمحم محمود الجوهري، عدلي محمود السمري: 
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ذبنياء عهيى (10).أفواد ا تم ع ذابكتاي تياي عهيى ا تمي  أي يو يث عين بيدا د عددييا كهتغهيا عهيى ليذ  اااليعما
 (10).اكوناء اال تماعيما سول فاحمنا منلد إ ى اك ول أبي ااالعها اال تماعلا كللا إال حمتلجا كت ه د ي لا 

م ميا تاحمييا اااليعها اال تماعليا ف يي ويادر  عهيى  دييد االسييت وار  :ملد  ثريلو وأةيلة املشلككة االجتماعيلة -0
اال تمياعي أاي تيياي فافييا تالييعد مالييعها ا تماعلييا إال إذا تيياي لنييا، شيي ص مييا عهييى األوييد وييادرا عهييى اديييدلاع 

ور ااالعها اال تماعلا عهى أحم  مالعها إال إذا أصو  لنيا، ب ي  اكنياس ذال عدد لذا اكطوف ااوضوع اات هل بد 
يف ا تم  عهى ذعي ذها ذأبي ليذ  اااليعها ت يدد ويلم لع ذال ت يو  مليأكا كهمناواليا ذاكت اميد م  يا ابعتوارليا أميوا 

تيي ثو عهييى وييلل يت هييل ابكللاسييا اال تماعلييا حييىت يتمييل إدرا، اك موييا بييني ااالييعها ذمييدى أقلت ييا ذتلييي ميعيين أي 
 (10).ا تم  ذاست وار 

ألحميي  البييد أي يتييأثو اباالييعها اال تماعلييا عييدد تويي  ميين األفييواد أذ ي ييا  أفييواد ذذ أقلييا يف ا تميي ع كليي    
اكليي ال لنييا عيين حجييل األفييواد ااتييأثوين ذهييذ  ااالييعها يف ا تميي ع ذب ييفا عامييا تهمييا  اد عييدد األفييواد اكييذين ي يياحموي 

مين  ميوع اك يوى اك امهيا  %0هما اتليما اااليعها ابكطياب  اال تمياعيع ف نيا، فيوق بيني أي ي يا  من ااالعها ت
ألي اااليييييييعها اال تماعليييييييا اكيييييييا  (10).من  موع لذ  اك وى اك امها من اكوطاكا %00من اكوطاكا ذبني أع ي ا  

كل مييد اك ييا موي عهييى اكللاسيياا  (10)ي ييا  من ييا وطيياع عييوي  ميين أفييواد ا تميي  ي يي  ا يف بيي ر  اك مييد اكللاسييي
ذجييييييا األخيييييذ  اال تماعلا من اورتا  حهول ذللعها م سلاا ا تماعلا كه د من تفاول لذ  ااالعماع

ب ييني االعتوييار أحميي  غيي  تيياف يف اديييد ااالييعها اال تماعلييا  ييود حجييل األفييواد اكييذين ي يياحموي من يياع ألي عثييو عييدد  
 . د م لاس دولل كذكلتو  من أفواد ا تم  بطوق م لنا ال ي

ليد عثيو األفيواد اا ميوي يف ا تمي  ابااليعها؟ ألي ليذ  اجل  ليا : كذكل البد من طو  ب   األسياها أق يا 
م ما ذحامسا يف   د لذا اكديوف ااوضيوعي ماليعها ا تماعلياع ألي اكواوي  أحلياان يعاليي أحمي  ابكيوغل مين م ياان  

أفييل ميهعييوي وييو  ميي ثو  جت ييد ميين مالييعهت ل أمييوا ذا اعتوييار ذأقلييا عنييد  فاييا تويي   ميين ا تميي  ميين مالييعها م لنيياع إال
ذميعن أي حمو   اكلوا لنا إ ى عدم ذعي األفواد اكيذين ي ياحموي مين ليذ  اااليعما (10).اال ذكني عن لذا ا تم 

توى اكث يايف فاالي ".ذأخيو اجلماكيا يف اكالي اذ  ين ميى"ابخلطو اكذي ي دد اكنلل اال تماعي عهى حد ويول اكالياعو 
ذاك همييي كرفييواد داخييد ا تميي  يه ييا دذرا تويي  يف طوي ييا ف ييل ااالييعها ذاكليي ي إ ى حه ييا ميين خييمل اكت ييوي  ذهييا 

                                           
(10)

 .99سه، صالمرجع نف :دمحم محمود الجوهري، عدلي محمود السمري: 
(10)

 .10، المرجع السابق، صالمشكالت االجتماعية، بحوث نظرية وميدانية :دمحم عاطف غيث، إسماعيل سعد: 
(10)

 .00، المرجع السابق، صعلم االجتماع والمشكالت االجتماعية، رؤية جديدة :علي عبد الرزاق حلبي: 
(10)

 .08ق، صالمرجع الساب :دمحم محمود الجوهري، عدلي محمود السمري: 
(10)

 .01، المرجع السابق، صعلم االجتماع والمشكالت االجتماعية، رؤية جديدة:علي عبد الرزاق حلي: 
(10)

 .08المرجع نفسه، ص :دمحم محمود الجوهري، عدلي محمود السمري: 
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ذاإلعيييمي عييين در يييا اك يييور احليييادث ذااتووييي  يف االيييت ودع ذليييذا ي ييي  أي أحيييد أطيييواف اا ادكيييا اخلاصيييا بت دييييد 
مالييييعها اكف ييييو اكييييا ت ييييا  من ييييا فايييياا تويييي   ذذاسيييي ا يف مثييييال عهييييى ذكييييل ذ (10)".ااالييييعها اال تماعلييييا وييييد سيييي  

ا تم يياا ال يندييو إكل ييا عهييى أفييا مالييعها ا تماعليياع ألي اكنيياس ي وهييوي اكدييوف ااوضييوعي كهف ييو ابعتوييار  أمييوا ال 
ذكعييين ل جي هيييوي يف م ديييل األحلييياي أي اكف يييو ويييد يعيييوي أي يييا حمتلجيييا فاليييد اكللاسييياا اال تماعليييا  (11)مفيييو منييي ع
 .كا يف ا تم ذاكمعدا

اا  ود لنا أبي ااالعها اال تماعلا ذاا حهول ا تماعلا لو : املشككة االجتماعية جات حكول اجتماعية -1
توفو ألل رتن ارتع ان إكل  يف اديد مف وم ااالعها اال تماعلاع ذااتمثد يف رد ف د أفواد ا تم  حلد لذ  

ف د ا تماعي ميعن "يتوفو لذا اكالوط األساسي البد من ذ ود ااالعما أذ كه د من تفاوم اع ذابكتاي كعي 
 .ففي غلاب لذا اكالوط ال ي د لذا اكطوف مالعها ا تماعلا (10)ع"أي ميارس ان  حدذث لذ  ااالعها

ليي موويي يتطهيا م اجليا إصيمحلا ذيينجل عين ظيوذف ": ف تالايهد"ألي ااالعها اال تماعلا تما ي ول  
ماعليييا أذ ييييتمل م ييي  جتملييي  اكوسيييا د اال تماعليييا اوا  ت يييا ذكت ليييلن اع ذليييا ي اكناحلتييياي ا تمييي  أذ اكولايييا اال ت

تتموليياي ذنت  يياي يف أغهييا األحلييايع ففييي حاكييا ااوا  ييا ميعيين أي حمييدخد ات ييا تييد اكن ييا ص ذاكفالييد يف اكتوافييل 
ا اكييا ي لالييوي فل يياع ذحم ييوب اكييذي ي ييلا األفييواد ذاألسييو ذاجلماعيياا اك ييغ  ع ذاكييا ميعيين ردلييا إ ى ظييوذف اكولايي

مثم عهى ذكل ابكوطاكا أذ ااوض أذ اكوذيها أذ اجلومياع أذ ما إ ى ذكلع أميا اااليعها اكيا تد يو يف احلاكيا اكثابتيا أي 
اكا تتطها ذسا د ا تماعلا عا ها اوا  ت ا ف ي مثد اكفالد يف اكتوافيل اكيذي ي يلا اكونياء اال تمياعي ذعديتي  

هو موا  ت  فوق مليتوى األفيواد ذاجلماعياا اك يغ   مثيد ماليعما احليوبع أذ اكوطاكياع اكفلياد كوظلفت  ذاكذي ت 
فمييين اااليييعما اال تماعليييا اكيييا تتطهيييا   يييود حعومليييا ذسلاسيييلا ذاكيييا تتمثيييد يف ذضييي  ويييواحمني  (10)اكللاسييييع

 ي  اكيدذل أيين ميني  احلعيل ذع وابا صارما كتندلل األذضاع اال تماعلا مثيد ت دييد وياحموي اك  يواباع اجليوا ل يف ب
ذا يف حاكا ما إذا تاحما مالعما تفوق ودر  األفواد ذاجلماعااع إال أي األفواد يف ذوتنا اكيوالن ظ يو ذل .ابإلعدام

عهيييل ل حميييوع مييين اكت يييدم عهيييى اكطوييييل اإلجيييياق عنيييد بداييييا اإلدرا، ابك يييدر  عهيييى اكوويييوف كليييد اكطوييييل أميييام ليييذ  
عهييى مناب  ييا أذ اكت هلييد ميين   رليياع ذيتووييي تييد ذكييل عهييى  ايد  ف ييل األفييواد  ااالييعما اال تماعلييا أذ اك  يياء

كهواو  اال تماعي عن طويل اك هل ذاكتملل ابإلراد  اك الو  ا اجلا اكديوذف ذاألذضياع ابكطوي يا اكيا ا يل أليداف 
 (10).ا تم  اك هلا

 

                                           
(10)

 .01المرجع السابق، ص :دالل ملحس استيتية، عمر موسى سرحان: 
(11)

 .00، المرجع السابق، صاالجتماع والمشكالت االجتماعيةعلم  :علي عبد الرزاق حلبي: 
(10)

 .08، المرجع السابق، صالمشكالت االجتماعية :دمحم محمود الجوهري، عدلي محمود السمري: 
(10)

اإلسكندرية، ، دار المعرفة الجامعية، طبع، نشر، توزيع، المشكالت االجتماعية، بحوث نظرية وميدانية: دمحم عاطف غيث، إسماعيل علي يعد: 

 .00، ص0100مصر ، 
(10)

 .10المرجع نفسه، ص :دمحم عاطف غيث، إسماعيل علي سعد: 
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خيهييو  تميي  ميين ا تم يياا اإلحمليياحملا ميين اااليياتد اال تماعليياع ف ييي صييفا مم مييا كه لييا ع ذتتغيي  ميين  ال 
حلييث أسييواذها ذدر ييا عث لييا ذعثييو ا تميي  ذهييا ابكتغيي اا اكييا ظ ييوا فليي ع إذ ي ييد اكتغيي  اال تميياعي حلييا رأي 

اال تماعلياع حمديوا اييا يت يمن  ليذا اكتغيي  عهمياء اال تمياع ذاألحمثوذبوكو ليا ذعهييل اكينف  ليو أليل أسييواب اااليعما 
من لدم ذإعاد  بنياء اا ومياا اال تماعليا ذاك ياداا ذاكت اكليدع فعيد مو يا تغي  يعيوي  يا أسيواب ذ يذ  األسيواب 
ملييتوايا م نلييا كهتييأث  يف اكونيياء اال تميياعيع فيياذا تيياي سييوا اكتغيي  لييو اكت ييدم اكتعنوكييو ي فاال تميياعي اا  ييود 

اكت هلمي كرفواد ذدر ا ودر ل عهى ف ل ذمواتوا ليذا اكت يدم ذتعيوي اك مويا لنيا طودييا  ليث تهميا  يعوي االتوى
ارتفي  االييتوى اكت هلمييي ذاك همييي كرفييواد تهميا تاحمييا حمتييا ه لييذا اكت ييدم اكتعنوكيو ي عهييى صيي لد احللييا  اال تماعلييا 

فتتنييوع ااالييعما بتنييوع األسييواب  ذاك عيي  صيي ل ع ذأييين يعييوي اك عيي  تد ييو ااالييعما ذتمييا ذتييوان سيياب اع
 .ذأسواب ااالعما اال تماعلا م ه ا ابكدر ا األذ ى ب وامد اكتغ  اال تماعي ذحمتا ج 

I- مستوايت املشكالت االجتماعية: 
ثمث در اا أذ ملتوايا كهمالعها اال تماعليا ذلنيا، مالياتد مين اكدر يا األذ ى ذأخيوى مين " ملن "عدد 

مين اكدر يا اكثاكثياع أميا مالياتد اكدر يا األذ ى ف يي تهيل ااالياتد اكيا تي ثو ب يور  ووييا  اكدر ا اكثاحملاع مث مالياتد
يف اكدييوذف اال تماعلييا ا لطييا ذهيياع ذلييي أي ييا ذاا حمتييا ه مت ييدد  ذميي ثو  يف ا تميي  ذميين أبييو  ماليياتد اكدر ييا 

ذاكنتيييا ه ذاك يييار ع اكيييا تنيييته ذتتمثيييد مالييياتد اكدر يييا اكثاحمليييا يف اكديييوذف .األذ ى احليييوبع اكتمللييي  اك ن يييوي ذاكف يييو
ذاكيا يتوكيد عن يا بيدذرلا مالياتد أخيوىع أميا ( مالاتد اكدر يا األذ ى)ب فا أساسلا من ااالاتد اال تماعلا اا ثو 

غيييي  مواشييييو  حمتا ييييا كهماليييياتد  ماليييياتد اكدر ييييا اكثاكثييييا ف ييييي تهييييل اكدييييوذف اك ييييار  ذاكييييا ت ييييد ب ييييور  مواشييييو  أذ
 (10).األساسلا

ور دمحم اك ميو  ذاكيدتتور محيود اك هلمياا مليتوايا اااليعما اال تماعليا باليعد  خييو ذعيدد تيد مين اكيدتت
منطه ني يف ذكل من من ه ا تماعي ذمندور بنا ي كهمجتمي ع عهيى اعتويار أي ليذ  االيتوايا متداخهيا ذال يو يد 

اكيييديناملعي ذاكف يييال بلن يييا حيييد فاصيييد ألفيييا تتويييادل اكتيييأث  فلميييا بلن يييا ذيو ييي  ذكيييل إ ى طول يييا اكونييياء اال تمييياعي 
 : ذحددا لذ  االتوايا تما يهي

                                           
(10)

 .01، ص0100، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان ، األردن،المشكالت االجتماعية: دمحم الجوهري، عدلي السمري:

 .املشكالت االجتماعيةمستوايت  الرابعةاحملاضرة 
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I-2-    ذيف ليذا االيتوى جتيد اااليعما اكيا ت يلا أحيد أفيواد يف ا تمي  حمتلجيا  :املستو  الفردي والش
كهدوذف اال تماعلا ا لطا ذهلع ف م عن سهوتلا ل اكفودياع ذميثيد ليذا االيتوى اكليهوتلاا اان وفيا أذ احلياالا 

ا اكا ت لا األفواد مثد االحنوافع اجلومياع ت اطي اا دراا أذ اااليعما اكنفليلا أذ اك ي لا باليعد عيام ااوضل
ف ي مالعما ش  لا إال أي ضورلا ذأعواءلا ت   عهى ا تم  بالعد عيام ذألي أسيواذها احل ل ليا ميعين إر اع يا 

نيي  عييددا هييدذد ميين اكنيياس فاحمنييا حم ييدلا  أي ااالييعها إذا تاحمييا" Mells" مهليي "عهييى حييد وييول  (10)إ ى ا تميي 
مالييعها خاصيياع أمييا إذا توسيي  حمطاو ييا ذأصييو ا نيي  عييددا تويي ا ميين أفييواد ا تميي  ذطيياكووا  ه ييا ف ييد أصيييو ا 

 (10).بذكل مالعها عاما
I-0- ذلييي ااالييعما اال تماعلييا اكييا يت ييوض  ييا األفييواد حمتلجييا ك  ييويت ل أذ  :مسللتو  الفتللات االجتماعيللة

جلماعا أذ فاا ا تماعلا ماع ألي األفواد يف ا تمي  ياليغهوي مواوي  ا تماعليا خمتهفيا ت ي  ل يف حمفي  اكفايا  احمتما  ل
 .م  من يتمت وي بنف  اك فا أذ ااوو  اال تماعي ذيطهل عهل ل حمف  اكتلملا أذ اكه ا

معتلييا تيياا ن  ذلييذ  ااواويي  اكييا نليي  فايياا ا تماعلييا حمييوعني من ييا ااييورذث تيياجلن  ذاكهييويع ذب  يي ا 
ذاك مويياا اال تماعليييا اا تهفيييا ذأمثهييا ليييذ  اااليييعما اكييا تعيييوي عهيييى ملييتوى اكفاييياا اال تماعليييا ماليييعما 

 .خلإ...ذااوال ا ذاكالواب ذاكالل وخاع ذمالعما اكنلاء ذذذي االحتلا اا اخلاصاع ذاكنلاء اك امما ااكطفوك
موعيا مين اااليعما يعيوي مني  ليو يف حمفي  اكلين فعوي اإلحملاي طفم أذ موال ا أذ شااب ويد يت يوض   

عوضا  اع تما ميعن أي يعوي االحمتماء إ ى كوي أذ عوق أذ  ن  م ني ود يليوا ك ياحو  ماليعما ال دخيد كي  
 (10).ذهاع خاصا يف ا تم اا ذاا اكطو ا اك ن ويا

I-1- ذاكييندل ذاك مويياا  ذلييو ملييتوى أذسيي  ميين سيياب   ذيالييمد اا سليياا :مسللتو  املساسللات وااتمعللات
 .اال تماعلا ااتالابعا اكا تو د يف ا تم  كت  لل حا اا أساسلا كإلحملاي

ذمييين األمثهييييا عهيييى لييييذا االيييتوى تندييييلل اك مييييدع احلعومييياع اإلدار ع اك يييي اع اكت هيييللع األسييييو ع االوت يييياد  
سييييووا يف مالييييعما ذاكتييييدينع ف ييييذ  اكييييندل وييييد تت ييييوض االييييعما بلييييوا و ييييور يف أدا  ييييا كوظا ف ييييا أذ تعييييوي 

اليتوايا ا تماعليا أخيوى ذميين اااليعما ااتوو يا حييدذث يف حاكيا حيدذث خهيد عهييى ذظيا ي ليذ  اا سليياا 
اإلداريع اكفليييياد االسييييتودادع اكدهييييلع اكممليييياذا ع ااالييييعما االوت ييييادياع مالييييعما  لييييداكرت : اال تماعلييييا مثييييد

 .األسو ع مالعما اكت هلل ذااالعما اك  لا

                                           
(10)

العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ، الشركة المشكالت االجتماعية: أحمد العموش، حمود العليمات: 

 .01، ص0119
(10)

 .01المرجع نفسه، ص: أحمد العموش، حمود العلميات: 
(10)

 
:

 .09المرجع السابق، ص :أحمد العموش، حمود العليمات
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عييوي لييذا اكنييوع ميين ااالييعما لييو األتثييو احمتالييارا أذ األعمييل عثيي ا يف ا تم يياا ذيف حمفيي  ذيف اكغاكييا ي 
 (10).اكووا األتثو ارتواطا بت دم ا تم  ذف ت 

ذابكتيياي فاكتفليي  األذي ألسييواب ااالييعما اال تماعلييا يف  تم نييا ذغ لييا ميين ا تم يياا لييو اخلهييد أذ  
 .اا سلاا اال تماعلا يف ا تم  االضطواب يف األداء اكوظلفي أللل

I-4-  ذيت ييييمن لييييذا االيييييتوى ااالييييعما اكييييا ت يييييلا األفييييواد يف ا تم ييييياا  :املسللللتو  اميكيملللل  والعلللللامل
اإلحملييياحملاع ف يييي اااليييعما اكيييا كيييل   يييا حيييدذد سلاسيييلا ذال  غوافليييا أذ فواصيييد ث افلييياع ذاكيييا تعيييوي يف اكغاكيييا 

 .ا ذاكثوذاا اكطول لا ذاإلسواف ذاكرتف ذاالعتداء ذاكدهل ذاكطغلايحمتلجا سوء اكت وف يف استغمل اكولا
فأعمييال اإلحمليياي ميعيين أي تعييوي سييووا يف فليياد تويي  ذشييامدع فاك ييامل مييرتاب  أرضيي  ذاحييد  ذمسييا   ذاحييد  

ذملاليي  تييذكلع فعهنييا يف موتييا ذاحييد إي اطييل سييوف يغييوق اجلمليي  ذإي ب ييى صيياحلا فاكنجييا  كهجمليي ع ذوييد  اد 
يف ذسييا د اإلعييمم ذاكتطييور اكث ييايف يف اكتييأث  ااييادي ذاا نييوي اكييذي اسييت دف اكنيياس دذي اسييتثناء ذاك ييور اكتطييور 

تهيوث اكولاياع أخطييار : احلاصيد يف معياي ميا سييوف ينت يد إ ى أمياتن أخيوىع ذاألمثهييا تثي   عهيى ليذا االييتوى مثيد
اع اكييديوي اكدذكليياع اكت يي وع اكتهييوث اإلشيي اعيع احلييوذب ذاكثييوراا اكاليي ولا عهييى اكييدذل ااتجيياذر  اكن اعيياا اك ن ييوي

 .مالعما االا ع مالعما اكلعاي ذا جو  اكغ  شوعلا
ذأسواب لذا اكنيوع مين اااليعما غاكويا ميا يعيوي ليو األويوايء يف اك يامل بليوا اسيتغم ل ذسيوء عمويت ل  

 (10).بغ لل من اكوالو ذاكولاا كت ل بذكل ااالعما يف اك امل
هى لذا اكرتتلا التوايا ااالعما اال تماعلا أحم  ويد ت يمن م ديل ذأخطيو اااليعما اكيا اامحأ ع 

 دد األفواد ذاجلماعاا ذاكدذل ف ي مرتابطا من حلث عثولا بو   اع فاالتوى األذل ي ثو يف اكثا  ذلعيذاع فياذا  
ميييياي اا ييييدراا ذااالييييعما تثييييوا االحنوافيييياا اكفوديييييا ذاكتفعييييل األسييييوي ظ ييييوا مالييييعما فوديييييا تاجلوميييييا ذإد

اكنفليييلا ذاك ييي لاع اكيييا بيييدذرلا  يييدد اسيييت وار اجلماعييياا ب ع عيييا اكونييياء اال تمييياعي ذحمدمييي  اال تماعليييا ذاكث افليييا 
ذاختمل ذظا ي م سلات  اال تماعلياع فلميد ليذا االخيتمل يف اكوظيا ي اكيذي يد يو يف سيهو، األفيواد ذعمويا ل 

و   ااالييعما اكييا تتجيياذ  احلييدذد اكث افلييا ذاكللاسييلا ذاإلوهلملييا كت ييد إ ى كتيي ثو عهييى ا تميي  أبسييو ع ذميعيين كيي
 ... تم اا أخوى تمالعما اكتطوف ذاإلرلاب اكدذي ذااافلا

  

                                           
(10)

 .09المرجع نفسه، ص :أحمد العموش، حمود العليمات:
(10)

 .08المرجع السابق، ص :العليمات أحمد العموش، حمود:
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 .يوضح مستويات المشكالت االجتماعية(: 22)رقم  المخطط

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ت اطي  اا دراا

 اإلعاكا

 االغرتاب

  وا ل اك ني

 اخلوف

 اا وونيإعاكا 

 ت ايد تعاكلي اا لالا

 اإلعاكا

 االحنواف

 اكت هي اك  هي

 ااوض

 اكممواال 

 اكلووا

 اكوطاكا

 اكلتل

 حم ص ااوارد االست متلا

 اكرتمد

 سوء اك ماكا

 مستوايت  املشكالت االجتماعية

 الثالثةالدرجة  الدرجة الثانية الدرجة األوىل

 الفقر -1

 احلرب -1

 العن رية -0

 المتخلفة ااناطل

 سوء اكتغذيا

 اكتفعل

 اك  كا

 الصراع

 اكت  ا

 ااوا

 اكو للا ااوارد ف د

  لديا عالا

 .00املرجع السابق، ص ،دمحم اجلوهري، عديل السمري: امل در
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تعهمنييييا سيييياب ا عيييين خاصييييلا اكنلييييوا كهمالييييعها اال تماعلييييا ذلييييذا مييييا جي ييييد لنييييا، اخييييتمف يف أسييييواب 

 .ااالعما ابختمف ا تم اا ذاا اي  اال تماعلا

ختتهيييي اااليييعما اال تماعليييا مييين حليييث أسيييواب ظ ورليييا ابخيييتمف إطيييار ذ  يييا اكنديييو اكيييا تيييوى مييين  

خم ييا ااالييعها ذفلمييا يهييي  موعييا ميين األسييواب اكييا وييد تعييوي لييي اا طليياا األذ ى كد ييور مالييعما ا تماعلييا 

 :  ديد  أذ تفاول مالعما تاحما مو ود  من وود

تماعلييا إ ى اكت يارب يف سييوعا اكتغيي اا اال تماعلييا ذاكث افليياع اكتفيياذا يو ي  ظ ييور اكعثيي  ميين ااالييعما اال   -

يف سوعا اكتغ  يف اجل ء ااادي كه لا  اال تماعلا ذااتمثيد يف اإلمعاحملياا ااادييا ذاكتعنوكو ليا عين اجلي ء اكمميادي 

ر ييا اكييوعي ذهييذا اكتغيي  ذاكتطييور كه لييا  اال تماعلييا ذااتمثييد يف اك ييلل ذاك يياداا ذاكت اكلييدع ذحييىت االييتوى اكث ييايف ذد

 .ذ  ر  عن احللا  اال تماعلا

 .فالد اكث افا احل ويا يف موا  ا تطه اا األفواد ذألداف ل ا تم لا ذاكال  لا -

 .اكتفعل اال تماعي ذي احو  من هاذالا من األفواد إلعاد  اكتندلل اال تماعي كهولاا احل ويا -

عهى أساس اكيدم ذاك وابيا ذميا ينيته عين ذكيل مين اك ي ي اكيذي ي يلا ض ي أذاصو اك مواا األذكلا اك ا ما  -

 .أساكلا اك و  اال تماعي اكغ  رمسي كرسو  ذا تم  ا هي

تووابا اك احمويع اكاليوطاع ا ياتل ذتطيور )االعتماد عهى أساكلا اكووابا ذاك و  اال تماعلا اكغ  رمسي اخلار ي  -

أحلاان اوا  يا ماليعما  دييد  مل تعين مو يود  مين وويدع ذبيذكل ت جي  م  عدم تفايا لذ  األساكلا ( اك واحمني

(10).أ     اك و  اال تماعي اكومسي عهى توف  اكلهو، اكلوي يف اكولاا احل وي
 

-  

                                           
(10)

، دار الفكر ناشرون 10الطبعة ، (مداخل نظرية، تجارب فردية، أساليب المواجهة)المشكالت االجتماعية المعاصرة : عصام توفيق قمر:

 .00، ص0100وموزعون، المملكة األردنية الهاشمية، عمان، 

 .املشكالت االجتماعيةأاباب ظهور  اخلامسةاحملاضرة 
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(  John Bisanz" )  يوي بللياحم  " ذ(  Mavis H . Biesanz" ) ميافل  بللياحم  " ذييوى      

 :أي ااالعما اال تماعلا تو   إ ى اك وامد اكتاكلا 

 

ذليو ذكيل اكينم  مين اكليهو، اكيذي ينديو إكلي   :( Deviant behavior)  السكوا املنحلرف  -

عييدد تويي  ميين أفييواد ا تميي  عهييى اعتوييار أحميي  ميثييد  ديييد أذ احمت ييا، كهم يياي  اكث افلييا ذاك ييلل اكلييا د  داخييد 

ذمن أمثها ااالعما اال تماعلا اكا تد و حمتلجا اكليهو، اان يوف ع ماليعها ت ياطي اا يدراا  عا تم 

 . 

مثييد ماليييعها اكتملليي  اك ن يييوي ي حمتلجيييا اعييرتاض سيييولد أذ   :ويللد تنشلللأ بعللت املشلللكالت االجتماعيللة -

 . إحواط األلداف اكال  لا كفاا ا تماعلا من داخد إطار اكنلل اال تماعي

مثييد مالييعها االحمفجييار اكلييعا  ي حمتلجييا  ديييد اسييتموار : ملشللكالت االجتماعيللةكمللا يللد تظهللر بعللت ا -

 . اكتندلل أذ عدم است وار أذ إثواا اكنلل اال تماعي حمفل 

  .ذأخ اش ود تنالأ ااالعما اال تماعلا حمتلجا أي ظوف ي دد أسهوب احللا  داخد ا تم  -
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إال  رغييل اك يي وبا اكييا تعتنييي عمهلييا وليياس ااالييعها اال تماعلييا ذاديييد حجم ييا بالييعد إح ييا ي دولييلع

 . اكذا  اك لاس ااوضوعيع ذاك لاس: أي لنا، طوي تني ميعن بواسطت ما ولاس ااالعها اال تماعلاع قا 

 : القياس املوضوع  -1

ذميين  .د اار ا تميي  ذرفاللييا أفييو و ا تميياعي يالييعد  ديييدا السييت  إي ااالييعها اال تماعلييا لييي مبثابييا مووييي

. بوطأ ييا أتثييو األسيياكلا ذضييوحا ك ليياس خطييور  ااالييعها اال تماعليياع لييو اك لييام إبح يياء عييددي كعييد ميين يتييأثو

أذ عييدد حييوادث  ف هييى سييولد ااثييال ميعيين م وفييا عييدد مييدم  اا ييداراع ذعييدد ا ييومنيع ذعييدد ااوضييى اك  هلييني

  . ا تم  اء اا دمني يفو ل  اك ن وي أذ اكدي  أذ اجلنليع تما ميعن م وفا عدد اكف اكتمل

اانطييل  ذميين لييذا. غيي  أي اك ليياس اإلح ييا ي مبييا يييوفو  ميين إح يياءاا غاكوييا مييا يعييوي غيي  دولييل ذم ييهد

حاكييا تييوافو  أحميي  يف حييىت. ع يف  ييال ااالييعما اال تماعلييا(اكعمييي أذ اك ييددي)ي يي ا تطولييل اك ليياس اإلح ييا ي 

اااليعماع فياي ليذ  احل يا ل  ب   احل ا ل اكيا ميعين احل يول عهل يا حمتلجيا تطوليل اك لياس اإلح يا ي عهيى ليذ 

اال تماعليييا ي ييي ا ولاسييي ا ولاسيييا  ليييد  ابإلضيييافا إ ى أي اكعثييي  مييين اااليييعما. اتيييا  إ ى ت يييوو غاييييا يف اكدويييا

أي  -ميثم-فياذا ميا أردان. ع اتيا  إ ى تنديلل دوليل " هوميااجبمي  اا"اءاا اخلاصيا و إح يا لا دول ياع ذكيل أي اإل ي

اك  يياو  اا ييدر ع فييم سييولد أمامنييا سييوى ااتييا  كييدى سييجما اجل يياا  حم ييوف عييدد ضيي ااي اإلدميياي عهييى ت يياطي

 . "كهدن أذ اكت مني"فل ت    ءا خي    أما ما لو دذي ذكل. اا ت ا

 اا األذكليييياااالييييعها اال تماعليييياع ال بييييد أي تالييييمد اكتفليييي  فيييياي أي   ييييد يوييييذل يف ت ييييوو خطييييور   ذكييييذا

األحييداث  فهييو أردان مييثم م وفييا عييدد. كهوليياانا اإلح ييا لا عهييى اديييد دولييل كهم ييطه اا ذاافيياللل االييت دما

مين األحيداث مين  اان وفنيع فاحمنا حموا   ب   اك  واباع ف ناكل ما ي يوف ابألحيداث اان يوفني ابك ياد ع ذلنيا،

اف  ميييا دالكيييا و االحنييي افليييا ميييو  أذ ميييوتني ذاكيييذين ي وفيييوي ابان يييوفني ابك يييدفاع فعيييم اكنيييوعني مييينو ف يييم احنيوتعيييا 

 االجتماعيةطرق يياس املشككة  الساداةاحملاضرة 
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األحيداث كلليا عهيى ويدر توي  مين  فواإح ا لاع غ  أي لذ  اكدالكا ابكنلوا كهماليعها اال تماعليا اات ه يا ابحني

م  غييام  ذيفت ييو إ ى اكدوييا فمييثمع خيتهييي ذلييو اصييط ع "سييوء اسييت دام اك  يياو "األقليياع ذ ييد ذكييل يف حاكييا 

 .ع تا  ذين يف أقلت  عن است دام اك  او  االعنا "اا دارا"است دام 

جتيا  اجبماعيا ميا  ذي داد اك لاس ااوضوعي ص وبا ذت  ليدا عنيد هاذكيا ولياس االجتالياا أذ ااواويي اخلاصيا

جتيا  اجلماعياا اكليود يف ااكويل   كنليوا اوويي اجلماعيااتاعا أخوى يف حمطياق ا تمي  اكواحيدع تميا ليو احليال اب

ع ميعين بواسيطت ا ادييد ميا يف هي   "اختويارا اجتيا " ذمن أبيو  صي وابا ليذا اك لياس عيدم ذ يود. ا تم  األمويعي

ا مين ويد أظ يوا اكدارسياا اكيا أ وييا يف ليذا ا يال أي عيددا توي  . ابكف يد اكفود ذفل ما ي وكي ع ذبيني ميا ي يوم بي 

ود أثوتوا عع  ذكيل حيني وياموا  اكت امد م  ا ال اكتجاريا اكا ي مد فل ا عمال من اكلود اكذين أبدذا رغوت ل يف

 . اء اكدارسا عهل ل ذتلجلد إ ااب لو من ابعا اكلود وود ذب د إ  ف م ابكالواء

عهيى در يا  أ تعيوياي اإلح اءاا اكا مت احل ول عهل ا ذفيل أسياكلا فنليا مملي  ع ميعين فذعهى أيا حال 

تالييي  إ ى احتميييال  ذكيييل أي ليييذ  اإلح ييياءاا رغيييل أفيييا ال ايييدد طول يييا أذ خطيييور  اااليييعها إال أفيييا. مييين األقليييا

إال أي حييواي حم يي مهلييوي  اف األحيداثعو فميثمع إذا أشييارا اإلح ياءاا ااتاحيا كييدى ا ياتل عيين احني. ذ ودليا

ال يتيل  كنيا م وفيا تافليا عين أحيوا ل  أمام ا اتل تد عيامع فياي ليذاأم إان  ميثهوي  رامن األحداث سواء أتاحموا ذتو 

ذكعين عهيى  "اك يو  اال تمياعي"خار  حمطياق  اخلاصاع أذ احل ول عهى أيا بلاانا دول ا عن األحداث اكذي لل

مالييعما وا مييا تيي ثو يف عييدد تويي  ميين اكنيياس تلييتدعي است  يياءاا  اكييوغل ميين ذكييل ميعننييا اكتأتييد ميين أي لنييا،

 .دول ا ب ددلا

إي اك ليياس خلطييور  ااالييعها اال تماعلييا غاكوييا مييا ي ييوم عهييى أسيياس أحعييام ولملييا أتثييو ميين : القيللاس الللذاي -2

 رغييل أفييا تالييمد عييددا -مييثم-افيياا اجلنلييلاو عهييى اإلح يياءاا فاإلح يياءاا اات ه ييا ابالحمت ييار أذ االحن اعتمادلييا

اييداي ذ ديييدا  مالييعما ا تماعلييا خطيي  ع ألي  ييود ذ ودلييا ي تيي  وهيلم حملييولا ميين اكنيياسع إال أفييا غاكوييا مييا ت تيي 

 .صارخا ألرف  اك لل ذاك واعد األخمولا اكلا د  يف ا تم 
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فدراسيييييا ااالييييياتد ليييييا كهماليييييعما اال تماعليييييا مثيييييد اايييييدخد اك هميييييي كدراسيييييا أي مييييياد ع مهإي دراسيييييا اك        

اال تماعلييا ت تمييد عهييى أسيياكلا اكو ييث اال تميياعيع تمييا ت تمييد اك هييوم اكطول لييا عهييى األدذاا اك هملييا ذاالجتييا  

 :اك همي يف دراسا ااالعما اال تماعلا اكا ميعن اديدلا يف مايهي

 .اديد اك واعد أذ اا اي  اكا ي اس عهى أساس ا اكلهو، االحنوايف  -أ

 .ثد فل ا سعاي ا تم  كه اعد  اكا سوف تعوي مبثابا اا لاستاكدر ا اكا مي ت ديو -ب

دراسا اكلهو، االحنوايف يف ضوء ااووي اكذي حدث فلي ع ذتيذكل ت يديو در يا افت يار اان يوف إ ى احللاسيلا  - 

 .ابكنلوا ك واعد ا تم 

ع ابإلضيافا إ ى ميا فل يا مين فا يد  ذيف ضوء لذ  اخلطواا ي يد اكواحيث إ ى ذصيي سيهلل االياتد ا تمي 

 .تطول لا إل ر  اكطويل أمام  حلمايا ا تم  أذ كهوصول إ ى عم  كهمالعها

مب ي  أي يف ييل  (بف يل ا تماعلييا اااليعما اال تماعلييا)ذتيذكل ينوغيي عهييى اكواحيث أي ي ييوف ميا يلييمى 

يف حلييا  اكنيياس؟ ذمييالي اك ناصييو ذايياذا؟ ذتلييي تيي ثو لييذ  ااالييعها …تلييي تطييورا ااالييعها إ ى مييا صييارا عهليي 

 .اكف اكا فل ا؟

ذلذا اكف ل ي ت  إطارا مو  لا لاما كهواحث يف عمه  ذليو يلياعد عهيى تنديلل م هوماتي  اكيا ع يد عهل يا  

 .مما يوفو ك  اكعث  من اكوواع ذيلاعد  يف اكن ايا عهى حد ااالعما بذتاء ذفاعهلا

 :ك وذر   موعا من االعتواراا ليذعند دراسا ااالعها اال تماعلا خن   اب

االكتيييي ام اكييييدولل ابايييين ه اك همييييي اكييييذي ييييي دي إ ى اكتلييييهلل بتلهلييييد اك وامييييد االييييووا ذاكطيييياب  االحمتاليييياري  -1

كهماليعها اال تماعلياع ذليذا يرتتيا عهلي  اكتليهلل ميين   يا أخيوى أبي اااليعها اكعي ى يف ا تمي  ت عيي  

 .ب   ااالعما اك غوى م    عن اختمل يف اكوظلفا تناو  أ  اء اكوناءع بلنما ميعن أي تعوي

 .املشكالت االجتماعيةكيفية درااة  السابعةاحملاضرة 
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دراسا ااالعما اال تماعلا ال جيا أي تتل مب  ل عين ف يل االرتوياط اكوثليل بيني اكث افيا ذا تمي ع ابعتويار  -2

أي ا تميي   لييل تتعامييد ذظا فييا بنيياء عهييى ذ ييود ذظييا ي ضييوذريا ذأي ث افييا ا تميي  يف لييذا اكييوداء اكييذي 

 .هل عاتلا ابستموار أب اد اكتغ  اكتعنوكو ييتغ  بتغ  اك 

اكيييندل اال تماعليييا مرتابطيييا توابطيييا ع يييواي ذتيييذكل اااليييعما اال تماعليييا موتوطيييا توابطيييا ع يييواي أي ييياع  -3

ذتفلي  ليذ  االرتواطيياا يو ي  يف اا ييام األذل إ ى اكونياء اال تمياعي حمفليي  ذذظا في  تييوتو  ارتواطيا ع ييواي 

 .اال تماعلا كللا إال حمتلجا خته د ي لا اكوناء اال تماعيلي األخوىع ذكذكل فااالعها 

ااالييعها اال تماعلييا ت عيي  اكتو ليي  اك لمييي كهمجتميي ع ذحييد ااالييعما اال تماعلييا ميعيين أي ييي دي إ ى  -4

 .تغ  تهي كطاب  احللا  اال تماعلا

تي دي إ ى احنوافياا  كل  لنا، حتملا يف أي ااالعها اال تماعلا  ا صفا اك مومليا ذأي احلليا  اال تماعليا -5

 .يف أدذار اكناس ذموات لل حمتلجا كه  اا اكا ت لا اكوناء اال تماعي

ذاكدراسييا اك هملييا كهمالييعما اال تماعليييا ت ت ييي دراسييا عهملييا دول يييا كهونيياء اال تميياعي ذحملييل اا ييياي  

يييييل كوسييييل سلاسييييا ذاك ييييلل ذاك مويييياا ذاكلييييهو، كتليييياعدان عهييييى ف ييييل ااالييييعما اا اصييييو  ف مييييا أف ييييد ذن ييييد اكطو 

 .ا تماعلا ذاض ا تومي إ ى اكت هلد من لذ  ااالعما ذختفلي   رلا عهى اإلحملاي

 :ذمن بني ااداخد ا اما ذاألساسلا كدراسا ااالعما اال تماعلا مايهي

ااالييعما فمنييذ  ميين ب لييد تيياي اكييدين ذاكدسييات  اك احموحملييا ميييثمي ااندييوراا األساسييلا اكييا حييددا أحمييواع  :الللدين -1

اال تماعلاع ذميثد اكدين أدا  أذ م فا  كتن لا اكتجوبا اال تماعلاع فأسهوب اكدين لو أي ييدر، اااليعما ذعه يا 

ذي لد رب  ما تلوو  ااالعما مين خهيدع تميا أي كهماليعما ت طيي كهيدين ووتي  ابعتويار  عيامم مي ثوا مين عواميد 

 .اكتعامد اال تماعي
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ل عمويييا  رخيليييا ذمنط ليييا بيييني اكيييدين ذاايييداخد اك احموحمليييا ذااالييياتد اال تماعلييياش ففيييي لنيييا، بطول يييا احليييا :القلللانون -0

: اك احموي يندو إ ى أف ال تاك تد ذاكلووا عهى أفا إحنوافاا عن اكنديام اا لياري ذمين لنيا حميدر، أي كه ياحموي ذظلفتيني

 .اكوظلفا األذ ى بنا لاع ذاكوظلفا اكثاحملا ع ابلا

وغيي إغفا يا ذليي أي اااليعها اال تماعليا  يا ذاوي  وياحمو  تاجلومييا أذ أي خيوق كهنديام ذلنا، ح ل ا لاما ال ين

اك يياحمو ع فاك تييد ميثييد  ومييا عييو، األ  يي   اك  ابلييا كهدذكييا تعييدع ذلييذا اكت ييو، دا ييل ميين اكناحلييا اك احموحملييا طااييا أي 

 .لنا، إمثا

اسييا ذف ييل ااالييعما اال تماعليياع ف ييد  خيتهييي مييدخد اك يي افا نامييا عيين أي مييدخد أخييو يف در  :ال للحا ة -1

 ييييديو  ابكييييذتو تعالييييي كه ليييياي تييييد شيييييء ذامييييي ضييييد ( االخوارييييياع ا ييييما) 09تاحمييييا اك يييي ي حييييىت اك ييييوي

 .االستغمل ذاكفلاد ذاالحنطاط اكفعوي أذ اخله ي يف ا تم 

ميين ااالييعما ذاكلييوم أصييو ا اك يي ي ذا ييما أدا  مفلييد  إلي يياظ ذتنوليي  االسييتجابا اك امييا ضييد اك ديييد 

اال تماعليياع مثييا إدميياي اا ييدراا ذاكوغيياءع حلييث أصييو ا نثييد اكوتليي  األذ ى اكييا تنويي  ذتييووأ اكاليي ا اجتييا  م وفييا 

اان وفني عن اكندام اك ياحمو  أذ األخموييع فاكعاليي ذاالف يا  عين اااليعما اال تماعليا ليو ا يدف األساسيي 

 .اك  اب ذاألمسى كهف ل ذاان  أذ اان  أذ احلمايا أذ
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 : تعقد املوايف االجتماعية -2

ذإ ى صي وبا .يو   اكلوا يف ت  يد ااواويي اال تماعليا كتاليابل أسيواب ذمليوواا ااالياتد اال تماعلياع
ااوضيوع اكيذي يو يث فلي  أذ عياذل ضو  ااواوي ذاكت عل فل اع ذصي وبا عي ل أحاسيل  اكواحيث حمفلي  عين 

 .أي عد مالعهت 
  :صعوبة إجراء التجارب ي العكوم االجتماعية -2

يو   سوا ص وبا إ يواء اكتجيارب يف اك هيوم اال تماعليا إ ى ت يذر ضيو  متغي اا اااليعها ايا ظيوذف 
ليوا تاليابل اك هيوم ذاكدويا ذاكيت علع ذت يذر اك لياس اكيدولل اكيذي تن  ي  اكدويا ب اكتجوبا اكا تتطها اك يو 

 . اال تماعلا ذتداخه اع ذذكل ألي طول ا اكدالو  اال تماعلا نتا  ابكتفود

 : تعذر الوصول إىل يوانني اجتماعية -1

يو يي  اكلييوا يف ت ييذر اكوصييول إ ى وييواحمني ا تماعلييا ك يي وبا إ ييواء اكتجييارب يف اك هييوم اال تماعليياع ألي 
جوبيييا اك همليييا ال مين نيييا اك يييدر  عهيييى اكوصيييول إ ى ويييواحمني عيييدم اك يييدر  عهيييى ضيييو  ااتغييي اا ايييا ظيييوذف اكت
 .ا تماعلا تنطول عهى تل  ااالعما اال تماعلا

 : صعوبة جتنب الباحث لكجوانب الذاتية -4

ألي اكواحييث ال يليييتطل  عييي ل أحاسللييي  عييين اااليييعها ذابكتييياي فييياي حمتيييا ه اكو يييث ال ختهيييو مييين األحعيييام 
 اكال  لا اكا ت ع  ش  لا اكواحثع

فم ما حاذل اكواحث أي ع ل ودرا من ااوضوعلا ذاحللاد فاي اختلار  كهمالعها ذتذكل دراسيت ا ذاهله يا 
 :ب د  عوامد لي ذهاذكا عم  ا يتأثو

 .مووفا يف ا تم  –         .ذض   اكطو ي –ب          .خ ات  ذاحمتما   األيدكو ي -أ

 : ااتحالة دية املقاييس االجتماعية -5

وا يف اسيت اكا دويا اا يايل  اال تماعليا كهفودييا يف اكال  يلاا ذيف ا تم يااع ذتيذكل تفيود يو ي  اكلي
ااواوييييي اال تماعلييييا ذتفييييود اك وامييييد اال تماعلييييا ذاكث افلييييا ذتفييييود االسييييتجابا اكوالييييويا حنييييو  تهييييل ااالييييعما 

 .اال تماعلا
  

 .املشكالت االجتماعيةال عوابت اليت تعرتض حل  الثامنةاحملاضرة 
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 :االنطباعات اخلاطتة عن املشكالت االجتماعية ي التايل -6

 :االتفاق بني الناس عكى ما يعترب مشككة اجتماعيةعدم  -أ

يو   عدم االتفاق إ ى اكفوذق يف اك ناعاا اكال  يلا كرفيواد فميا ليو متفيل عهلي  بيني ب ي  اكنياس عهيى  
ذلنيييا، مييين ييييوى اااليييعها اك ووليييا بيييني اكليييود ذ اكويييل  نثيييد . احمييي  ميثيييد ماليييعمش ال يعيييوي لعيييذا مييي  تيييل  ل 

 .يوالا اكو   اآلخو لعذا ألفا ت   األعواق يف ااعاانا اكا تهلل ذها مالعها ا تماعلا بلنما ال 

 :ال ميكن جتنبه اعتبار املشكالت االجتماعية شيتا طبيعيا وأمرا -ب

اكييو   يندييو إ ى ااالييعما اال تماعلييا عهييى أفييا حيياالا طول لييا هتومييا يت ييذر ا تناذهيياع ذيف اكواويي  ال  
ا تناذها إمنا لنا، ظيوذف م لنيا ت ميد عهيى إحمتيا  أذ طيو  أذ إفيوا  انتيه ال  تو د لنا، مالعها هتوما ذمت ذر
 .أي أي ااالعها انجتا عن اك احموي اكطول ي ذميتهل احلتملا. هال ال ميعن ا تناب  أذ من  ذووع 

 : عدم كفاية املعكومات عن بعت املشكالت -7

ذمين بيني .ذمناسوا عن ا ذكلوا أذ ألخيو ب   ااالعما اال تماعلا اخلط   ود ال تتوافو بلاانا تافلا 
ليذ  األسيواب أي ب يي  اإلفيواد ال يلييم وي كغي لل ابكيين ص عين ل أذ م وفيا أمييورلل اخلاصيا تهييل اكيا جت ه ييل 

 .طوفا يف مالعها ا تماعلا ن  وطاعا عوي ا من وطاعاا ا تم 

 :  صراعات القيم وامل احل -8

ييي من ذهييا اكغاكولييا اك دمييى ميين أفييواد تهييل ا تم يياا ميي  يف ب يي  ا تم يياا وييد تت ييارض ب يي  اك ييلل اكييا 
 –اكطو ياا اكغنليا . )م احل طو ا م لنا ذان احل خاصا ذذاا عثي  م يني يف سي  األميور يف تهيل ا تم ياا 

 (.اكطو اا اكتجاريا 

 : النقص ي تكامل احلكول -9

ويييد   يييد . تم ييياا اا اصيييو  إي تثيييو  اااليييعما اال تماعليييا ذاتلييياع ا كتاليييمد وطاعييياا توييي   مييين ا 
 . تعامد احلهول اات ه ا ذها أموا مت ذرا سواء ابكنلوا كه عوماا أذ اا سلاا اكا تل ى ذراء لذ  احلهول 

تييذكل فيياي احلهييول اكييا ذ ييدا كييو   ااالييعما حمتجييا عن ييا مالييعما أخييوى ال ميعيين اكت ييوين ميين 
 .فاأش
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اك وامييد  مييا: جيييدر بنييا ذحنيين ب ييدد اكعالييي عيين أسييواب ااالييعما اال تماعلييا أي حمطييو  لييذا اكتلييا ل
 .ء لذا اكتلا ل عاذل عهماء اال تماع اإل ابا عن ااال تماعلا؟ إ  اا ديا إ ى حدذث ااالعها 

 غ  أي اك وامد االووا كهمالعما اال تماعلا تث  . ذرمبا تعوي إ ااب ل ص ل ا أذ وويوا من اك واب
اليعما اا ذكيذاع فياي هاذكيا ف يل. ذمتنوعاع ذأي اك مواا اك ا ما بلن ا غاكوا ميا تعيوي غام يا ذي ي ا اكتنوي  ذهيا

ذلنييا، ثمثيييا . دول ييا اال تماعلييا يتطهييا است  يياء شييامم جلمليي  اك وامييد اا ديييا  ييذ  ااالييعما ذاهله ييا اهييلم
 ياع حنياذل تناذ يا بالييء  أساكلا لاما يف اكو يثع ميعين بوسياطت ا ف يل اااليعما اال تماعليا ذاألسيواب اا دييا

 : من اإلس اب عهى اكن و اكتاي
 تارخي ال األاكوب:  أوال

اااضيييع ف ييد  ا اكييا حييدثا يف اك ييوياتييوتو  طول ييا ااالييعما اال تماعلييا اا اصييو  ارتواطييا ذثل ييا ابكتغيي  
اد حميذتو من يا و مين األفي ذغي ا طموحياا ذمفياللل تثي ( اكت هلدييا)اا األمنياط اال تماعليا اك دمييا ل ا لذ  اكتغي  

 : ما يهي 
 : اكانية تغوات -1

متواينيا  عا  ااتغي   عهيى إعياد  تو يي  اكليعاي مين اكناحليا اك موييا يف  موعياات مد م دالا اكنمو اكلي
ت ي ما عيدث  ف لنما تن ف  م دالا اكوفيا  يف اكوويا اكيذي تديد فلي  م يدالا اكيوالد   بتيا إ ى حيد مياع فياي

توي   يف فايا اكاليواب  ايد    يف اكنلوا اك اما كفاا توار اكلين ذاكاليوابع تميا أي اخنفياض ذفلياا اكوضي ع تي دي إ ى
م ييدالا ااواكلييد يف االخنفيياضع فيياي  ذلييذا ي يي  أحميي  تهمييا أخييذا م ييدالا ذفليياا األطفييال يف االخنفيياضع ذعخييذ

 .اكنمو اكو ل  كهلعاي عدث عهى أعهى ملتوى
 غاكوييا مييا ترتتيي  اك ييناعا يف ااييديع حلييث تتييوفو فل ييا تييد متطهويياا اك مييدع ذكييذكل تتييدفل إكل ييا: التحضللر -2

 اا تويي   ميين سييعاي اكويييي كتهولييا مطاكييا اك ييناعا ذاكتجييار  ميين األيييدي اك امهيياع ذتييا ا  يييد لييذ  احلوتييا ميي مو يي
ع ي لالييوي يف منيياطل "عييا يف اكوييييع ذاكلييعاي يف ااييدي اكعويي  احم ييص احلا ييا إ ى اك ييو  اك امهييا كه مييد يف  ييال اك ر 

 "ح اريا ذاا ملتوى عال تعاد ختهو من مساا األحلاء اكف   

 .أااليب البحث ي درااة املشكالت االجتماعية: الثايناحملور 
 

 (. السيكولوج  -السوايولوج  -التارخي ) أااليب البحث  التااعةاحملاضرة 
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 ذحليييييث أي احلليييييا  احل يييييويا احلديثييييييا تتليييييل ابكتجم ييييياا اكواليييييويا اكعويييييي   ااتواينيييييا يف ت اكليييييدلا ذأصييييييو ا
 .متنوعا اال تماعلا ذاكث افلاع ذاك وولاع ذاكدينلاع ذاألخمولاع ذكل االحتعا، اكذي ينالأ عن مالعما ا تماعلا

 السوايولوج  األاكوب:  اثنيا
اال تميياعي   مويياا بييني اكنيياس غاكوييا مييا يييتل تفليي   يف ضييوء اكتفعييلإي عييدم وييدر  ا تميي  عهييى تندييلل اك

د ف لياع ذامنيا ي يوم لي الء وا يود حاليد مين األفي ذا تمي  كيل  "اكتنديلل"تنطيوي يف م ناليا عهيى  " ذتهميا  تمي 
اك يام ك واعيد م لنيا اك و  اكووكلللاع ذامنا ي تمد عهى اك ويول  د يف حمدام م نيع ذكل اكندام اكذي ال ي تمد عهىوااألف

 . كتندلل اك مواا بني اكناس
 :ذلنا، عاممي ر لللاي من خم ما يتل تفوي  وواعد اك مواا اكلا د 

 (.ماألسو  مث) افلار اجلماعا اال تماعلا اكت هلديا -أ
 . ع ااتنامي بني وواعد اك مواا ذاكطموحااوا اك  -ب

س عيياد  إ ى تاليوب اك يلل ذاكطموحياا ذوواعييد اكليهو، ذاكتندلمياا اكييا ميليد اكنيا: التقكيديللة اجلماعلة اهنيلار  -1
وييدر  ليذ  اجلماعيياا ذاكتندلميياا عهيى حمالييو ولم ييا ذت اكليدلا ي تمييد بالييعد مواشيو عهييى وييدر ا  ذأي. ينتميوي إكل ييا

 ذياليييي  اكتفعييييل اال تميييياعي يف األصييييد إ ى ضيييي ي لييييذ  اجلماعيييياا. م ذاكييييوالء ذاإلخييييمص  يييياااالحييييرت  يف فييييوض
اكييندل  لييذ . اخل...األسييو ع ذاادرسيياع ذا تميي  ا هييي: ندلميياا اكييا تن ييد ولم ييا األساسييلا بالييعد ت هلييدي مثييدذاكت

فهيل ت يد تطياكو ل  ود ف دا أقلت ا اكوظلفلا جتا  أع ا  اع تما ف دا ودر ا عهى رب  أع ا  ا بو   ل اكو  ع
اك ييو  اال تميياعيع ذيف  ت ييد تالييعد ذسييا د ف اكييا يفابكييوالء ذاإلخييمص  ييا أذ ت م يي ل كال  ييلت اع ذابكتيياي مل 

 .حم د اك لل اال تماعلا تما تاحما من وود
حلنمييا توييدأ اجلماعيياا اكت هلديييا يف ا تميي  إ ى ف ييداي : الطموحللات أو والتطكعللات املعللايو بللني التعللارض -2

د  يف ليذ  اجلماعياا موضي  ضي لفاع ذاباثيد حلنميا ت يو  اك يلل اكليا  ذظلفت ا فأي ودر ا عهى حمالو ولم ا ت و 
ار اكييوالء  ييا ميين ووييد أع ييا  ا ت ييو  أي ييا ضيي لفا و ألع ييا  اع فيياي وييدر ا عهييى إويي تلييا ل أذ غيي  ف اكييا ابكنلييوا

ااتغي   أي ت يوض ب ي  ويواحمني ا تمي  اكت هلدييا حلاكيا مين اكتيوتو  ليث ت يو  ليذ  اكطموحيياا  ذميعين كهطموحياا
 :قا  ع ذيف لذ  احلاكا يعوي ا تم  أمام أموينمن م ادر اك هل داخد ا تمأ م در

كدييي  اكوغوييا  ضييوذر  ا افدييا عهييى وواعييد اكلييهو، األساسييلا ميين خطييو اكطموحيياا اجلديييد  فمييثمع اكطفييد اكييذي - 
مين شيأفا أي خت ي   ء اكعليا ااياديع يديد ب ليدا عين  ياالا اكليوواع إذا ميا تاليوب ب ميل اك يلل اكياااألتلد  إ  
 . كه و  اال تماعيلذ  اكوغوا 
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تويار اكلين يف  ييد  كيدىاضوذر  تغلي  ب ي  وواعيد اك موياا كتيتمءم مي  اكطموحياا اجلدييد  فميثمع اكوغويا اات   -
ويييدر  أسيييولل عهيييى  ته يييي اا يييوانا اااكليييا مييين احلعوميييا عنيييد ت اعيييدللع ت يييل مييين ح يييوو لع كلليييا بليييوا عيييدم

 .ملهما ب  وااكوغوا أصو ا أمإعاحمت ل ف لاع ذامنا تو   يف األساس إ ى أي لذ  
اكال  ييلا  اض اال تماعلييا أذو ذ ييذا فيياي اكتفعييل اال تميياعي ال ينوغييي اكندييو إكليي  تمييدخد كدارسييا األميي

ذلييو بييذكل  ع اكييذي ي يياحا اكت ييول أذ اكت ييدم اال تميياعيعوا ف ليياع ذامنييا ي تيي  أي ييا مييدخم كف ييل حمييوع اك يي
يف اااليييعما  ييييد عنيييد اكو يييث اال بيييد مييين اكنديييو إكلييي  ابلتميييام متاجتيييا  عيييام ييييوتو  ابكتغييي  اكتيييارخيي اكواسييي  اكيييذي 

 .كه م  اال تماعي اال تماعلا ذذكل ذهدف اكعالي عن اك وامد االووا  ذ  ااالعماع ذمن مث إخ اع ا
 السيكولوج  األاكوب:  اثلثا

-فاكطفييد .اد ا تميي و إي اكنمييو اكطول ييي كه اطفييا اكفودييياع إمنييا يييتل ميين خييمل إطييار بييني اكفييود ذغيي   ميين أفيي
لييذا اكتالييعد  يتالييعد منييو  يف إطييار  تم يي  ذمييا يلييود  ميين وييللع ذكعيين طااييا أحميي  ال يالييعد كونييا موحمييا فيياي -مييثم

اكندوييياع ذي ييرتف عهميياء  ااينطييوي عهييى م اذمييا ملييتمو ع تهييل اا اذمييا اكييا خت يي  كلهلييها عوي ييا ميين اكتفليي  
األساسييي كييدى اكفييود عهييى األسييهوب  ذيتووييي منييو األميين اك يياطفياكيينف  ذتييذكل اآلابء بو ييود مثييد لييذ  اا اذميياع 

اك امييد احلاسييل يف منيو لييذ  اك اطفييا بالييعد  اكيذي يييتل فليي  ت وهيي  كه يلل اكلييا د  يف  تم يي ع حلييث ياليعد األسييهوب
 .سهلل

ماليييعها  لاميييا يف ذويييوع اكفيييود يف اذكيييذاع إ فييين منيييو ب ييي  احلا ييياا اك اطفليييا اخلاصييياع غاكويييا ميييا يه يييا دذر 
ذذكيل ألفيا ت طيي  غ  أي اكندوايا اكللعوكو لا اافلو   ذ  ااالعما اال تماعلا كلليا متعامهياع. علاا تما
مين ذكيلع فياي اكنديوايا  ذعهيى اكيوغل. افو اا اكواس ا اكا ت دي إ ى أحداث أذ تالعلد االحنكهتغ   وامواش اتفل  

اكعهليييييا يف م ديييييل  (اكليييييوولا(اكليييييلعوكو لا اات ه يييييا اباالييييياعو ذاألحاسيييييل ع تاليييييعد  احمويييييا حليييييواي كه يييييور  اك هليييييا
 . كهدوذف اال تماعلا اكلا د  ااالعما اال تماعلاع ف ي غاكوا ما تلاعد عهى تفل  ردذد اكف د ااتواينا

اكلومي يف  تلي ت وم اك وامد اكللعوكو لا ذاال تماعلا ب مه ا  :ذاكل ال اكذي يطو  حمفل  يف لذا اك دد لو 
كإل ابا عن لذا اكتلا ل ع  د أحم  من اك وذري ف    حلا  ا تم   لث ت دي إ ى خهل مالعما ا تماعلا

 .ذاادرساع ذا تم  ابعتوارلا اكولااا اكا ادث فل ا ااالعما اال تماعلا اكدوذف اكدول ا كعد من األسو ع
ذتعتلا اكندوايا اك هلا . حمدويا اكتفعل اال تماعي: يف ضوء حمدويا عهلا أذس  مثد  ذميعن ف ل لذ  اكدوذف

 ذصمحلت ا ب د اختوار تهل اكدوذف اامل   يف حلا  ا تم  األساسلا م موفا
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 بيذكل ذاتتليا اال تمياع عهيل بد يور اال تماعليا اكواثوكو ليا منديور ظ يو :االجتماعيلة اجتلا  الباريولوجيلا -2

 ذويد اإلصيمحلاع اعم يا  ذم اكتطوريياع ذالتماما يا اك  يوياع ا يا بتأتليد اال تماعلياع اكندوييا ذمسياا خ يا ص

 لوبيوا" ذ ع "توحما أذ للا" أمثال األذا د األذرذبلني كهمندوين  ا  ممل التماما اال تماعلا اكواثوكو لا شعها

 ايا ذو يوا اكيذين األميويعلنيع اال تمياع عهمياء مين األذل اكوعليد أييدي عهيى  دييدا ب يدا أخيذا مث ع "سونليو

  يال يف عهميي أسيهوب ذضي  هياذكت ل إ ى أدى مميا ع)اكفنليا( اكتعنلعليا ا ياالا يف اك هميي ااين ه  يا  عثي 

  .األمويعلا اات د  اكوالايا يف  ا ااناسوا احلهول ذاجياد اال تماعلا ااالعما دارسا

 ذتنديو اإلحمليا ع ابجلليل ا تمي  ت ياري اكيا ع "اك  يويا ااماثهيا" إ ى ااندور  ذا اانط لا اا دماا ذتلتند

 ف لنميا اكعا ن لذا بناء ذثواا سمما أ د من م ا بطاااارت    اأ    ت مد اتو   حلا تا نا ابعتوار  من ما تد إ ى

 ذكيل فياي ااتغي  ع اكديوذف مي  ا تمي  يف اكت يدم رااسيتمو  عهيى احلفياظ يف اال تماعليا اكيندل أذ دوااألفي يفاليد

 أذ ا تماعليا م تهيا أبفيا اال تماعليا اكندل أذ داكرفو  يندو ذلنا .اال تماعي كهعا ن اكلويا احلاكا يف خهم عدث

 مالليا ادييد إ ى ميلهيوي األذا يد اال تمياع عهمياء تياي ذويد ع "اال تماعليا اكواثوكو ليا" اصيطم  عهل يا يطهيل ما

 ليذ  م يدر ليل اكيذين دااألفيو  أي ذكيل ا تمي ع يف اال تماعليا اااليعما م يدر ي تي ذي اكيذين دااألفيو 

 بلوا ا تم  ذم ت داا ولل رف وا اكذين لل إذ سهلما ا تماعلا كتنالاا خي  وا مل اكذين أذكال لل ااالعماع

 اكيا اك ليوب حيول اكعوي  اكرتتلي  إ ى ا دثني اال تماعلا اكواثوكو لا عهماء ذميلد فطوياع علوب من ب  يتلموي ما

 خهل عهى ي مهوي أخمولني ال دااأفو  توكد اكرخمولا ا تم اا أبي من ل إحلاسا اا تهفاع ذحمدم  ا تم  ت رتي

 اكيندل يف عث ليا ذعديل حيد ا  دا ا ميا إذا اااليعماع تهيل أي تيذكل ذييوذي .عدييد  ا تماعليا ماليعما

 ذكيذا .اإلحملياحملا مساتي  مين ا تمي  ليذا جتوييد عهيى سيت مد فافيا حيدع بيدذي ذب لا ا تم  يف اك ا ما اال تماعلا

 إ ى ذا تم ياا دااألفيو  أخمولياا تغلي  عهيى التميام ل يوتي ذي ا يدثني اال تمياعلني اكوياثوكو لني اك همياء فياي

 . اال تماعلا كهمالعما األمثد احلد يالعد اكت هلل أبي م تدين األف دع
ا تمي  ابعتويار  حملي ا معيوي مين أ ي اء م  يد  فلميا بلن يا  إ ىتنديو اكونا ليا اكوظلفليا  :االجتلا  البنلائ  اللوظيف  -0

ا تم  ابعتوار  حملل  بيا حمليولاش ذتتعيوي األ ي اء األساسيلا يف  إ ىف ي ت مد م اع ذيندو عهماء اكونا لا اكوظلفلا 

 من منظور اواولوج  املشكالت االجتماعية: الثالثاحملور 
 

 .االجتاهات الفكرية املفسرة لكمشكالت االجتماعية العاشرةاحملاضرة 
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ا يياا فوعلييا  يياءا كهوفيياء ابحل *لييذا اكنلييل ميين اكييندل ذا يياالا اكعيي ى كه لييا  اال تماعليياع أذ أحمليياق  تم لييا
 (10).االحملاحملا األساسلا

ت تد ليذ  اكندوييا عهيى أي ا تمي  يف ظيد اكديوذف ااثاكليا ميليد إ ى اكتيوا ي ذاالسيت وارع حليث تنيتدل عناصيو  ذ 
اا تهفييا يف حم ومييا ذيلييو ميين أ ييد ا لييل لييذا االسييت وارع ذيييوى أحم ييار اكوظلفلييا أي لنييا، عييد  أسييواب تيي دي إ ى 

 :ر اال تماعيع اكذي ينته عن  مالعما ا تماعلا ذتتمثد لذ  األسواب يفت ع ع لذا اكتوا ي ذاالست وا

ألي أ  اء ا تم  تتمل  ابكرتاب  فاي أي تغي  يف  ي ء من يا يليتتو  ابك يوذر  تغي ا يف األ ي اء األخيوىع ذليذا ذ 
ا تميي  حلاكييا ميين اكتغيي  يف حييد ذاتيي  ال يلييوا مالييعما ا تماعلييا طااييا أحميي  عييدث بييو ءع ذكعيين عنييدما يت ييوض 

حمي ع ألي تندلمياا ا تمي  مل ييت   يا اكوويا اكعيايف كتليتجلا ب يور  ذاافا  ع فياي ا تمي  يف يد توا   اكتغ  اكلوي 
 .مم ما ذابكتاي ي اب ا تم  ابالضطواب أذ ما يلمى ابخلهد اكوظلفي

تمي  ااتفييل عهل ياع أي خييياكفوي ويد تد يو ااالييعما اال تماعليا عنييدما يفاليد األفييواد يف االمتثيال ك ييلل ا 
 .ما يلمل  اكوظلفلوي ابإلتاع اك لمي

يييوى اكوظلفلييوي أي ييا أي ااالييعما اال تماعلييا ميعيين أي تنييته عيين االحتلا يياا اكوظلفلييا كهمجتميي  عنييدما 
 هلميي ت اب لذ  االحتلا اا مبا يلمى ابألداء اكوظلفي اك ا د عن احلد ااطهوب ع ف هى سيولد ااثيال فاكنليل اكت

يف ا تمييي  ويييد خييييو  أفيييواد يف احيييدى ا ييياالا مبيييا ي ييييد عييين حا يييا ا تمييي ع ذابكتييياي فييياي لييي الء اخليييو ني اكيييذين ال 
ي يييد عيين مبييا جيييدذي ذظلفييا ي ييو وي م ييدرا االييعها ا تماعلييا يف ا تميي ع ذابكتيياي فيياي اكت هييلل ك ييدد ميين األفييواد 

 .كت هلمي كدذر  يف ا تم حا ا ا تم  ي د خهم ذظلفلا يف أداء اكنلل ا

ذب يفا عاميا فياي اكندوييا اكوظلفليا تيوى أي ظ يور اااليعما اال تماعليا أميو حتميي يف ا تمي ع ذابكتياي فيياي 
  .دذر عهل اال تماع لو اديد لذ  ااالعما ذتفل  سوا ظ ورلا ذاديد اكنتا ه اارتتوا عهى ذ ودلا

اا ا تم  يتطها منا أي حموني اكيدذر اكيذي ته وي  يف اسيتموار ذ يود فت هلد اكوظا ي اكا ي وم ذها أحد تعوين
اادرسيا اكوظلفليا تاليدد عهيى أقليا االتياع األخمويي يف "ذ عا تم  ذدذام عافلت ش من خمل اكنجيا  يف أداء اكيدذر

نياس يف ا تمي  يف احلفاظ عهى اكندام ذاالست وار يف ا تم ع ذيتجهى االتاع األخموي لذا عندما يالرت، أغهيا اك
 (10)".اك لل حمفل اع ذيوى اكوظلفلوي أي اكندام ذاكتوا ي ميثمي احلاكا االعتلاديا كهمجتم 

                                           
*

هو عبارة عن نمط منظم يحكم العالقات بين األفراد وينظم حقوقهم وواجباتهم اتجاه بعضهم البعض، كما أنه يعتبر اطارا من  :نسق اجتماعي

النظرية : عبد الرحمان عبد هللا. )المعايير أو القيم المشتركة، باإلضافة إلى أنه يشتمل على أنماط مختلفة من الرموز والموضوعات الثقافية المختلفة

 ( 01، ص0111،دار المعرفة الجامعية، 10لم االجتماع،جفي ع
(10)

 .08، ص0100، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، علم االجتماع والمشكالت االجتماعية: علي عبد الرازق جلبي:  
(10)

مة، عمان، األردن، بدون ذكر السنة، ، المنظمة العربية للترج10، ط(مع مدخالت عربية)علم االجتماع: فايز الصباغ: أنتوني غيدنز، ترجمة:  

 .11ص



 

 
 0202/0202ية السنة اجلامع                                                                        16

 سليمة  عبد السالم: الدكتورة علم الاجتماعطلبة السنة الثانية  املشكالت الاجتماعيةفي مقياس  مطبوعة الدعم البيداغوجي

 :مايهيندويا اكونا لا اكوظلفلا اكذألل فوضلاا 
اء اكيييا تييي دي ع ييييتعيييوي مييين  موعيييا مييين األ اكيييذي ششيييو  عهمييياء اكونا ليييا اكوظلفليييا ا تمييي  جبليييل اكعيييا ن احليييي -

 .هفا ت تمد عهى ب   ا اكو  ع تذكل ا تم  يتعوي من  موعا من اكندل اا تهفاذظا ي خمت
 .كعد حمدام من لذ  اكندل ذظلفا لاما ي دي ا تلاعد عهى استموار اكوناء -
 .ا ل  ا إ ىتد حمدام يتعوي من  موعا من اجلماعاا ذكعد تاعا لدف أذ ألداف تل ى   -
اك ليييام ذهييياع ذيعتليييا اكفيييود ليييذ   مييين األفيييواد عهيييل لتيييد تاعيييا تتعيييوي مييين  موعيييا مييين ااعييياانا ذاكتوو ييياا  -

 .اكتوو اا من ا تم  ا ل  ب 
أي خهيد يف  ي ء يين ع  عهيى األ ي اء ذ لنا، حموع من اكت امن ذاالعتماد ااتوادل بني أ  اء اكوناء اال تماعيش  -

 .تم  ي   ذ ود خهد يف اكوناء اال تماعياحنوافاا يف ا  أي األخوى ذظ ور
اكوظلفا أتثو عوضا كهتغ  من أ  اء اكونياء ذم ديل اكتغي اا اكيا ايدث يف اكيندل تعيوي يف ذظيا ي اكنديام ال يف  -

 .بنا  
ال ميعيين ف ييل األسييو  ذذظا ف ييا مب يي ل عيين اكييندل اال تماعلييا األخييوى ف ييي تيي ثو ذتتييأثو ذهييل عهييى سييولد ااثييال ال  -
 ييييو األسييييو  تيييي ثو ذتتييييأثو ابكندييييام االوت يييياديع ألفييييا ت ييييوم ب مهلييييا اال يييياب اكييييا تييييوفو اك ييييوى اكوالييييويا اكم مييييا احل

كهمجتمييي ع ف يييي االييي ذكا عييين تيييدريا لييي الء األفيييواد ذإعيييدادلل كيييدخول سيييوق اك ميييدع ذاألسيييو  تتعليييي حليييا 
 . مدأخو حلا متطهواا سوق اك إ ىاحتلا اا سوق اك مدع ف ي ود تنت د من معاي 

من خمل توفو فوص اك ميدش مين خيمل حمديام األ يور  األسو تذكل حممحأ أي اكندام االوت ادي ي ثو عهى 
اكلا د فعهما تاحما األ ور موتف يا تهميا ارتفي  مليتوى م لاليا األفيواد تيذكل يليالل اكنديام االوت يادي يف ادييد 

 (10).أخو ذف ا كدوذف عمد رب األسو  إ ىاالحمت ال من معاي  إ ىاألسو   ت طومعاي اك مد ف د 
  (10)عناصو  األذكلا ذربط  ابكواو  اكذي ينالأ فل ع إ ىذاض  ي طي ا ال كهواحث استل اب ااوضوع ذاهله  

أذ اخل يييل كهوظلفييياع بيييوغل أي تيييد من ميييا يت يييذ اكنديييو  اكونلوييييا   اكنيييدنثيييد مدرسيييا اك يييواع  :االجتلللا  ال لللراع  -1
ال أفمييا خيتهفيياي يف أسييهوب اهلييد طول ييا ذشييعد لييذا اكونيياءع خاصييا يف اكعلفلييا اكييا ين لييل اكت هلهلييا كهمجتميي ع إ

ا تم  عهى أحم  معوي من طو ياا خمتهفيا طو يا نهيل ذسيا د اإلحمتيا   إ ىفل ا ا تم  أذ يتماسلع ذتندو اك واعلا 
خيوينع ذا تمي  يف حاكيا صيواع بيني أفعارليا عهيى اآلولم يا ذ ذطو ا عامها ذاكطو ا اكا نهل لي اكيا اعيل ذتفيوض 

 .لاتني اكطو تني

                                           
(10)

 .80-80ص -، المرجع السابق، صنظرة إلى علم االجتماع األسري: سلوى عبد الحميد الخطيب:  
(10)

 .000، ص0119 األردن، ، دار وائل للنشر، عمان،10، طعلم االجتماع الجريمة: إحسان دمحم حسن:  
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 إ ىليذا اكتنياو  أساسي  اكمملياذا  يف تو يي  اك يوىع فلن ليل ا تمي   أيأما ذ  ا اكندو اكثاحملا كندويا اك واع 
ول من ميهعوي اك و  ذاك در  يف اكتأث  يف األخوين من   ا ذا عومني اخلاضي نيش مميا جي يد اك يو  ذم يادرلا ذاحل ي

عهل يييا  يييال اك يييواع اال تمييياعيع ذليييي ذ  يييا حمديييو تعميييد اكفعيييو  األذ ىع فأسييياس ذ  يييا اكنديييو األذ ى ليييو اايييوارد 
نييثمي ب ييدين م مييني ييي دي احل ييول عهل مييا يف  اكندويييا اتيي ذذ  ييا اكندييو  االوت يياديا ذذ  ييا اكندييو اكثاحملييا اك ييو  

 .ااعاانا اال تماعلا اك هلا إ ىأي حاكا اكوصول 
دويا اك واع ادد بوضو  أي سوا ااالعما اال تماعلا لو ذكل اكتواين بني أفيواد ا تمي  ذاالضيط اد إي حم

اكواو  عهى من ال ميهعوي من  احما من ميهعوي اك و  ذاكلهطا يف ا تمي  ع ذابكتياي فياي االضيط اد ذاكدهيل سيوف 
سييوف ي يو  مسيا ممليي     ك يواع يف رأي أحم يار يي دي إ ى ظ يور اك يواع بييني اكطو ياا اال تماعليا اا تهفيياع بيد إي ا

 . كه لا  اال تماعلا ذاكوسلها األساسلا ذاا در اكو للي إلحداث اكتغ  يف ا تم 

 :فاكت هلد اك واعي كهمالعما اال تماعلا ي تمد عهى االهماا اآلتلا
  م يياحل اع ذابكتيياي فيياي يتعييوي ا تميي  ميين تاعيياا خمتهفييا ذاا م يياحل ذوييلل متواينيياع ذتييد تاعييا تييداف  عيين

 . ا  تاعا ما ي   ذ ود مالعها جلماعا أخوى

  إي أي   ييد أذ ف ييد حلييد ااالييعما اال تماعلييا يت ييمن هيياذالا ميين  احمييا اجلماعيياا اا  ييور  إلحييداث
 .تغ اا الحمت اع ح وو ا من ل الء اكذين عتهوي موات  اك و 

 (10).تم ع ألحم  ي د داف ا كهتغ اا اال تماعلا اك وذرياإي ودرا م ني من اك واع ميعن أي يعوي مفلدا كهمج
 

إي حمدوايا اك واع ب فا عاميا تيوف  اا وكيا اكوظلفليا اك ا هيا ابي احلاكيا اكطول ليا كهمجتمي  ليي االسيت وار 
 .ذبدال من ذكل ت تد لذ  اكندويا أقلا اك واع يف حلا  ا تم 

ظلفلني وييد ال ي ييد تييذكل بييني أحم ييار اك ييواعع ف هييى إي مييا وييد ي ييد مالييعها ا تماعلييا ميين ذ  ييا حمدييو اكييو  
سييولد ااثييال ذعهييى ععيي  اكييوظلفلني يندييو أحمدييار اك ييواع إ ى ظييالو  ا تماعلييا مثييد اكطييمق عهييى أفييا أمييو طول ييي 
ابعتويييار  ميثيييد أحيييد اكوسيييا د ااتاحيييا كهت اميييد مييي  اكن اعييياا اك ذ لييياع ذإي تييياي ليييذا ال ي ييي  إحمعيييار اآل ر اكليييهولا 

ذ أي اكطييمق كييل  مالييعها ا تماعليياع إال عنييدما تييوى تاعييا م لنييا أي م يياحل ا ابتييا م ييدد  الحمتالييار أ عكهطييمق
اكطمق يف ا تم ع ذلعذا فاي ااالعها اال تماعلا تد يو مين ذ  يا حمديو االجتيا  اك يواعي عنيدما ت ت يد تاعيا أي 

اال تمييياعي قيييا صيييواع اك يييلل م ييياحل ا أصيييو ا م يييدد  ذيت يييمن االجتيييا  اك يييواعي منطيييني أساسيييني مييين اك يييواع 
(10).ذاك واع اكطو ي

 

                                           
(10)

 .11، ص0100، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،10،الطبعةالمشكالت االجتماعية: دمحم الجوهري، عدلي السمري: 
(10)

 .11،ص 0101، الزعيم للخدمات المكتبية، القاهرة، مصر، قضايا ومشكالت اجتماعية: عدلي السمري:
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إال أي اااليييعها اال تماعليييا اكعيييي ى عنيييد اك ييييواعني ليييي اكندييييام اكوأمسييياي ذلييييو حليييا ذ  ييييا حمديييولل حمدييييام 
اال تماعلييا اكيا تتوكيد مين اكمعداكيا اكفوعليا اكمملياذا  اال تماعليا مين حليث األصيدع أميا اااليعما اال تماعليا 

اكا لي ااالعها اكع ى اكا تد و يف اكندام اكوأمساي من خمل اكمملاذا  ذاالستغمل ذعهى لذا األسياس ميعننيا 
 (10).بني األفواد يف ا تم  اكواحدسوو  اجلولوي ذلو عدم االاذا   إ ىأي حمفلو ارتفاع م دالا اجلوميا يف ا تم  

ف ييداي اا يياي  اال تماعلييا ذ اكييذي اندى بندويييا االحنييواف لييذا االجتييا   رذادإي ميين ألييل أبييو   :االجتللا  االاللراي -4
اكييذي تيياي يييوى أي ااالييعها اال تماعلييا مييا لييي إال احمت اتيياا كهم يياي  اال تماعلييا   durkein" دذرتيياين"لييو 

 ليث تويدذا  شتمي  يف ت يوفا لااو ود  يف ا تم  ذاخلوذ  عهل اش من خمل إحمالي اق  موعياا مين األفيواد عين ا 
لييذ  اكت يييوفاا شييياذ  ابكنليييوا ا يياي  ا تمييي  ااتفيييل عهل يييا كدر ييا أفيييا تت يييارض م  يييا نامييا ذمييي  توو ييياا اكليييهو، 

اااليعها اال تماعليا عهيى  االجتيا  االحنيوايف إ ىندو عذييف ااواويي ااالياذها (10)اك اديا اكا يتوو  يا ا تمي  مين أفيواد 
 (10).تم  أتثو من توفا افلارا عاما در من االحنواف عن م اي  ا أفا حمتا  ك

أي أي ا تميي  عييافأ عهييى م يياي   ذولميي  اكييا اييافأ عهييى ب يياء   ذاسييتموار ع إال اي ااالييعما اال تماعلييا 
 .خوذ  ب   اجلماعاا عن اا اي  اك اما  ذا ا تم  غاكوايعوي اكلوا فل ا 

سييوف يوييدذ ميين األمييور اكطول لييا كييو   أفييواد أذ تاعيياا ( اا يياي )احمت ييا، اك اعييد   أي" م تييوي" يييوىحلييث 
ا تمييي  فعيييد  تمييي  يت يييمن  موعيييا هيييدد  مييين األليييداف اكث افليييا ذاكوسيييا د اال تماعليييا اااليييوذعا كت  ليييل ليييذ  

" م تيوي"حياذل األلداف ذيف تد  تم  يو د أفواد أذ تاعاا ت ج  عن  ا ليل ليذ  األليداف ذاكتليا ل اكيذي 
لو تلي يلهل األفواد عندما يوا  وي األلداف اكث افلا ااالوذعا بوسيا د غي  متاحيا أذ يف أف يد : اإل ابا عهل 

كإل ابيييا عهيييى ليييذا اكتليييا ل ميييا أطهيييل عهلييي  أمنييياط " م تيييوي" األحيييوال عيييا    عييين ا ليييل ليييذ  األليييداف؟ ذيطيييو 
اف اكث افليا ذاكوسيا د اال تماعلياع ذيطيو  تيد مني  شيعد مين اكتعلي إ اء ميا يليود ا تمي  مين تنياو  بيني األليد

 : أشعال استجابا أفواد ا تم  حنو لذا اكتناو  ذلذ  اإل اابا لي

  ي ييد منيي  االسييتجابا اكتواف لييا منيي  سييواي ميين ذ  ييا حمدييو ا تميي ع حلييث ميثييد ت ييوم ك ييلل : االاللتجابة التوا قيللة
 .ها ذال ي د سهوتا من وفاا تم  ذم اي   ذابكتاي ال ميثد أي مالع

 ذنثييد تهييل االسييتجابا ت وييد األفييواد ك ييلل ا تميي  اكلييا د  ذكعيين اكوسييا د اكالييوعلا  :منللا االاللتجابة االبتكاريللة
كت  لييل لييذ  اك ييلل غيي  متاحييا  ييلع ذابكتيياي يو ثييوي عيين ذسييا د أخييوى بديهييا كت  لييل لييذ  اك ييلل اكييا ينييادي ذهييا 

بتعارييا أميو شيا  ا حلنميا ا تم ع ذود تعوي تهل اكوسا د م ووكا أذ موفوضا من وود ا تم  ذت و  االستجابا اال
                                           

(10)
 .11المرجع السابق، ص: أحمد العموش، حمود العاليمات :

(10)
 

:
 .08، ص0100، دار الفكر، عمان، األردن، 10،طالمشكالت االجتماعية المعاصرة: نعصام توفيق قمر وآخرو 

(10):
 .10المرجع السابق، ص : عدلي السمري 
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ال يتلاءل ا تمي  عين تلفليا ا ليل اك يلل ذين  يو التمامي  ف ي  يف تلفليا اكوصيول إ ى اكوسيا د اكيا ا يل اكنجيا  
 .يف ضوء ولل ا تم  اكلا د 

 يتلييل لييذا اكيينم  ابالستلييمم ذاكييوف  ك ييلل ا تميي  اكلييا د ع ذكعيين ذكييل اكييوف   :منللا االاللتجابة الشللعائرية
ال يطو  ولما بديها فأع اء االستجابا اكال ا وياع ال يل وي إ ى ا لل أي طمو  ا تماعيع ليذا ابكيوغل مين  كه لل

اكتيي ام ل مب يياي  ذذسييا د ا لييل وييلل ا تميي ع ف ييل ي منييوي ابكوسييلها يف حييد ذا ييا ميي  رف يي ل كرلييداف ع ذي ييد لييذا 
 .اكنم  من االستجابا أتثو اكت اوا أبفواد اكطو ا اكوسطى

 ميثييد لييذا اكيينم  ميين االسييتجابا رفيي  وييلل ا تميي  ذم يياي   فأع يياء االسييتجابا  :ا االاللتجابة االنسللحابيةمنلل
االحملي ابلا ال يوف يوي وييلل ا تمي  ف ليا بييد أفيل يوف يوي أي ييا ذسيا د ا ليل لييذ  اك يلل حيىت ذكييو تاحميا تهييل 

ني عييين ا تمييي ع ذميثييد إدمييياي اا يييدراا اكوسييا د متاحيييا كهجمليي  ب يييور  عادكيييا ذي ييلب األفيييواد االحملييي ابلوي من يي ك
ذت يييياطي ااالييييوذابا اكع وكلييييا إحييييدى صييييور االسييييتجابا االحمليييي ابلاع ابإلضييييافا إ ى اا ييييابني ابألمييييواض اك  هلييييا 

ذينطييوي اييا لييذا اكيينم  ب يي  اكطو يياا اال تماعلييا اكييا يتمتيي   ع اكييذين ال يت وهييوي ذاو  ييل اال تميياعيذاكنفلييلا
 . ه ا ابكلمكا أذ اكدين أذ اك وملاأفوادلا ابمتلا اا خاصا مت

 ميثد لذا اكنم  من االستجابا رفي  ويلل ا تمي  ذم يايو  مي  اجيياد ويلل بديهيا ذم ياي   :منا االاتجابة التمردية
أخييوى ذذكييل تم اذكييا كتغليي  اكونيياء اال تميياعي ذاكث ييايف كهمجتميي  ذنثييد اكثييوراا أصييدق منييوذ  كييذكل اكيينم  ميين 

 .ذ اكثوريا ذت د تهل االستجابا من ذ  ا حمدو اكوض  اكلا د احنوافا عن اك لل ذم اي  ا تم االستجابا اكتموديا أ

أي أمناط اكتعلي تال  إ ى سيهو، اكفيود يف مواويي هيدد  ذكيل  إ ى تيد سيلمات  اكال  يلا ب يفا " م توي " ذي تد
 (10).عاما فاكفود ود يغ  من من  اكتعلي عندما ينت د من حمالاط ا تماعي إ ى أخو

 :حلث ي وم  تفل  االجتا  االحنوايف كهمالعما اال تماعلا عهى االهماا األتلا
يتوافيل م ديل أفييواد ا تمي  ميي  اا ياي  اال تماعلييا م ديل اكوويا ذكعيين ب ي  األفييواد ويد ينت عييوي ب ي  اا يياي   -

 .ا اما يف ا تم 

ا تماعلييا ألحميي  ينت ييل وييلل اكث افييا اكلييا د  ذي ييدد يندييو ابوييي أفييواد ا تميي  إ ى لييذا االحمت ييا، عهييى أحميي  مالييعها  -
 .اكتوو اا اال تماعلا كهلهو، اكلوي

توتييي    يييود حيييد اااليييعما اال تماعليييا اكناجتيييا عييين االحنيييواف إميييا عهيييى احليييد مييين االحنيييواف أذ إعييياد  ت وييييي  -
(10).اكلهو، اان وفع  لث ال ي و  تذكل

 

                                           
(10):

 .11، صالمرجع السابق: ، عدلي السمريدمحم الجوهري 
(10):

 .10، صالمرجع نفسه: ، عدلي السمريدمحم الجوهري 
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اان وفني ليل باليو أسيوايء مثيد ابويي أفيواد ا تمي ع ألي سيهوت ل أي  إ ىذيذلا ااداف ني عن االجتا  االحنوايف 
اان ييوف ي عيي  يف ذاويي  األمييو م يياي ا ذولمييا ا تماعلييا م لنييا أتثييو ممييا ي عيي  و ييورا أذ خهييد أذ اضييطوااب فييودايع 

أي  (10)مووي ال يلتطل  اكفود فل  أي يت وف بطوي يا ي وه يا م ديل أفيواد ا تمي ش إ ىلنا  يال فاكلهو، اان وف 
 .أي ت وفات  يف م ا لو ف   بناءا عهى دذاف   ذألداف  اكال  لا

 :ذيت ذ سهو، اان وف شعهني أساسني
 .يت من احمت اتا صوعا كهم اي  اال تماعلاش أي يتوفو عامد اك  د ذت مد االحمت ا، كهم اي  :الشكل األول-
ت ييوفاا ااوضييى ع هلييا ذااييدمنني عهييى اا ييدراا يت ييمن سييهو، األفييواد اكغيي  م وييول ا تماعلييا ت :الشللكل الثللاين-

 .اكفود عهى أداء أدذار  اال تماعلا ب ور  تامها ت للذاكع وكلاا ألي لذ  احلاالا اكثمث 
 (10).يلتطل  أي يهت م ب لل ذم اي  ا تم ال اكال ص اكذي  إ ىذم طه  اان وف لو م طه  يال  

 :ثمثا أسواب لي إ ىذيو   لذا االجتا  اكفعوي أسواب اكلهو، اان وف 
 .أي   د لذ  اا اي  ذعدم إدرات ا ذابكتاي احمت ات ا عن غ  و د :اجلهل-

ألي اكلهو، اان وف مبا أحم  اكوسلها اكغ  شيوعلا كت  ليل أليداف ماليوذعاع فياي تيد فيود  :الرغبة ي حتقيق النجاح
عيددلا كي  ا تمي  يف تيد موحهيا مين مواحيد حلاتي  ذمين أ يد ا ليل أليداف منذ طفوكت  يف سي ي مليتمو كت  ليل 

ذاك داكييا اإلحمليياحملا يف لييذ  األلييداف عييدد ا تميي   موعييا ميين اكوسييا د ااالييوذعا كييذكلع ذكعيين يف غليياب االيياذا  
أفيواد  عنييدم ي جي  اكفيود عيين ا ليل أليداف مالييوذعا ابكوسيا د ااالييوذعاع  أميام تليي إ حيا ليذ  اكوسييا د اااليوذعا 

 إ ىذكيييل اك ييي ي اكيييذي نارسييي  ث افيييا ا تمييي  كت  ليييل ليييذ  األليييداف مميييا ييييدف   موعييياا مييين األفيييواد  إ ىضيييي 
(10).لت ا كت  لل لذ  األلدافذسا د من وفا مل ي ادق ا تم  عهى مالوذع

 

ذاكذي ي يد مين أليل م يادر االحنيواف عهيى اعتويار أي سيهو، اكفيود ال ي يد سيهوتا من وفيا حلديا ارتعابي ش   :الوصم-
فليتل  (10)"كلميوا " كيو   اا ياي  اال تماعليا حاكيا مين االحنوافياا ااووفليا حليا    هي تأي ين وف اكفيود عين 

اكلييهو، ذت يينلف  ابعتوييار  سييهوتا من وفييا أذ سييواي م ييدر  إ ىذ  ييا حمدييو ا تميي   ابالحنييوافع ذابكتيياي فييايذصييم  
ذمن أليل اكنديوايا اكيا  ياءا كدراسيا اااليعما اال تماعليا مين اايدخد االحنيوايف حمدوييا األحميومي  (10).االحنواف

ندييوايا لييو ت ييدو اكمم لارييياع حمدويييا اكوصييلع حمدويييا اا اكطييا اكفاصييهاع ذوييد تيياي تييد مييا  يياء ميين خييمل لييذ  اك

                                           
(10):

 .10المرجع السابق، ص: عدلي السمري 
(10):

 .10ص، المرجع السابق: ، عدلي السمريدمحم الجوهري
(10):

 .11ص، المرجع السابق: عدلي السمري
(10):

، دار المعرفة الجامعية، األزريطة، بدون ذكر البلد، علم االجتماع ودراسة المشكالت االجتماعية: غريب السيد أحمد:ترجمة ،نويل تايمز 

 .01،ص 0881
(10):

 .11ص، السابقالمرجع : عدلي السمري
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اياذا ينت يل ب ي  اكنياس : ا اابا عن اكتلا ل اكالا   اكذي يوا   أحم ار االجتا  االحنوايف ذلو تلا ل ليام مفياد 
ف ي  ذال ي يل  مين األفيواد فياالحنواف لنيا ميي   موعياا  (10)م اي  ذولل ا تم  بلنما ال يف د ذكل اكو   األخو؟

ان لييل أصيي اب ألييداف خمتهفييا فاكوغوييا مييثم يف ا لييل اكنجييا  ذاكثييواء وييد يعييوي تييد ا تميي  ذفااتيي  فيياان وفوي أحلييا
إال ليييو ذال يوافيييل عهل يييا  الختدمييي داف يييا ماليييوذعا يف حمديييو صييياحو  ذكعييين األسييياكلا ااتو يييا كت  ليييل ذكيييل ا يييدف 

ا المييتم، أشييلاء اكت ذيييو يف اكو  ييل اكومسليي إ ىا تميي ع ذلييذا اكنمييوذ  ميين احليياالا مو ييود يف أرض اكواويي  تيياكهجوء 
كللا من حل لذا اكال ص أذ كت وب من اكت اماا ماديا تاك وا ا مثمش فلنته عن لذ  االحمت اتياا ميا ي يوف 

 .مبالعما االحنواف
  

                                           
(10):

 .11ص، المرجع السابق: ، عدلي السمريدمحم الجوهري
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ك د ذ د عهماء اكغيوب صي وبا توي   يف ت وييي اكتفعيل اال تمياعيع كعين ليذ   :نظرية التفكا االجتماع  -5
اك ييي وبا تت ييياءل تيييدرجيلا بيييوغل عيييدم االتفييياق عهييييى توحليييد ليييذا ااف يييوم اكلوسيييلوكو يع إال أي لنيييا، اورتاحيييياا 

 أي اكتفعيييل اال تمييياعي ليييو عيييدم تفييياء  اكنليييل:" السيييت دام ليييذا ااف يييوم ذ يييدا وويييوال ذليييي األفعيييار اكيييا تيييوى
 (10)"بهوغ ل ألداف ل ب ور  موضيلا إ ىاال تماعي أذ فاله  يف اديد موات  األفواد ذأدذارلل ااوتوطا بالعد ي دي 

جي ه ل غ  وادرين عهيى ا ليل أليداف ل مما أي عندما تفالد اكندل اال تماعلا يف ا لل اكتوا ي اال تماعي كرفواد 
ذفييييل وييييلل لييييذا اكنلييييلع ذكييييذكل فاحميييي  عنييييد هاذكييييا ف ييييل اكتفعييييل ذاك لييييام أبدذارلييييل اال تماعلييييا تييييد فييييود يف معاحميييي  

مف وم م ات  أذ مغايو اا ميعن أي يطهل عهل  اكتماسيلع فاكتفعيل ليو احمف يام أ ي اء م لنيا عهى أحم   اال تماعي
ذإذا أمعيين إعاد ييا بيينف  حملييا توتلو ييا مييو   عأذ عناصييو يف موتييا م يينيع مبييا يف ييد لييذا ااوتييا خ ا  يي  ا ييدد 

ناسييع  ذا  ييا اخلاصييلا األساسييلا اكييا ي ييوم ذهيياع ذابكتطولييل عهييى ا تميي  فيياي مف ييوم اكتفعييل  اد كهعييدعييأخييوى 
اكتيييوتو أذ ت يييدع أذ ضييي ي يطيييوأ عهيييى اك موييياا اال تماعليييا يف ا تمييي  أذ يف  إ ىاال تمييياعي يالييي  يف م يييموحم  

اطييلل ذافلييار  إ ىامم ييي دي أو ييى مييدى ذأصييو  تفععييا تيي إ ىمعييوانا اكنلييل اال تميياعيع ذإذا ذصييد اكتفعييل 
فه ييو   (10)تييدلور اكييا ت ييلا اك ييو  اال تميياعيعحاكييا اك إ ىاكنلييل أبتمهيي ع أذ مب يي  أخييو ياليي  لييذا ااف ييوم 

 :جيا أي حمواعي االا د اآلتلا مف وم اكتفعل
ا ال حملييتطل  أي حمييتعهل عيين اكتفعييل اال تميياعي دذي أي حمييتعهل عيين اكتندييلل اال تميياعيع فعمييا تو ييد در ييا -

 .متفاذتا من اكتندلل تو د أي ا در اا متفاذتا من اكتفعل

ذمواتي لل تعيوي اكفوصيا مت لايا كد يور اكتفعيل  األفيوادعندما يتغ  اكوناء اال تماعي دذي ادييد ذاضي  ألدذار  -
 .اال تماعي

ا اكتغي  يي دي إعاد  توتلا أ  اء اكوناء عهى اكيوغل مين االحتمياالا اك ا ميا أبي ليذ إ ىاكتغ  اال تماعي ي دي  -
 .عدد تو  من أحمواع اكتفعل حمتلجا كهلوعاا ااتفاذتا اكا تتغ  عهى أساس ا لذ  األ  اء إ ى

عييدث اكتغيي  اال تمييياعي حمتلجييا ال دايد شيييد  اك وامييد اكيييا ت ييغ  عهييى ث افيييا ا تميي  أذ بنا ييي ع فتعييوي حم طيييا  -
دييداا اكيا تيدخد هو يود اال تمياعيع ذتت اويا اكتجا كاالحمطمق عوار  عن ثور  أذ تالوي  يتناذل اك واعد األساسيل

                                           
(10)

 .91-90ص -المرجع السابق، ص: دمحم عاطف غيث، اسماعيل علي سعد :
(10):

 .000-000ص -، ص0119، دار وفاء لدنيا الطبع والنشر، االسكندرية، 10،طالمشكالت االجتماعية: جبارة عطية جبارة، السيد عوض علي 

 .اتبع حملاضرة االجتاهات الفكرية املفسرة لكمشكالت االجتماعية عشر احلاديةاحملاضرة 
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ذادث م اذما من اك ناصو اكث افلا اك دمييا اكيا ال تي ال بل وكا عهى اكث افا ذا تم  بلوعاش اكا ال يت وه ا ا تم  
 .عهى در ا تو   من اكفاعهلا ذ ذا عدث اكتفعل اال تماعي ذاكث ايف

ميو ويد ي طيد بهيو  األاالجتالياا اكليهولا ذليذا  إ ىب ي  أع ياء ا تمي   يف موحها اكتفعل اال تماعي ود ميليد -
(10).خلا و ا تماعلا تو   تثمن كتجاذ  لذ  ااوحها إ ىفايا لذ  ااوحها بلوعا أذ ود ي دي 

 

جييد األفيواد أحمفلي ل يف  تمي  حيني كذا ميعن اك ول أي اكتفعل اال تماعي عوار  عن حاكا  ديد  كهمجتمي  
يت امسوي فل  حمف  م اي  اكلهو، اكا تاحموا يت امسوفا من وودع تميا أي توو يا ل ابكنليوا كليهو، فلميا بلين ل ي يد ال 

  (10).هد اتفاق أذ اتاع
 حلث يوى لذا االجتا  اكفعوي أي ااالعما اال تماعلا لي حمتلجيا الفليار شيوعا اك يلل ذاا ياي  اال تماعليا

اتييياع أفيييواد  ذاتفييياو ل عهيييى م ييياي  اكليييهو، ذوواعيييد  اكيييا  إ ىرسيييوي أي  تمييي  ي يييود ألي ثوييياا ذ  (10)عيف ا تمييي 
اختارذلا ألحمفل ل ذفل م طلاا ا تماعلا ذث افلا تت عل يف لذا اكلهو،ع ذابكتاي ي و  اجلمل  متعلفني باليعد 

تمي  ع يل ألدافي  ذي يلب طول ي ذمت ي يف حلا لش مما ع ل االست وار اكفودي ذاال تماعي فاكفود اكلوي داخد ا 
 ذحلنميييا ال ت يييو حاكيييا مييين االتييي اي اكنفليييي ذاال تمييياعي ذكعييين حيييني ي تييي  اتييياع لييي الء األفيييواد كليييوا أذ ألخيييو 

أخييوى  ديييد  ي ييو  ا تميي  حلناييذا يف اكلييهو، ااو ييود  متماسييعا أذ حلنمييا تت ييدى لييذ  اك واعييد وواعييد وواعييد 
ا تماعلا تاحما أساس بناء ا تمياعي تأسياكلا اك يو  اال تمياعي تأي ترتا   ولما (10)حاكا تفعل ا تماعيش 

عييدم اتفيياق أفييواد اكوسيي  اكويفييي عهييى اكطوي ييا اكييا يهجيي ذي  إ ىليي  ا تم يياا اكويفلييا أدى ن ا تاحمييااكيي اكغيي  رمسييي
عي األ  ييي   اكومسليييا اكييا جتليييد أسييياكلا اك يييو  اال تميييا إ ىإكل ييا حليييد ماليييعم ل داخيييد اك وييييا ف نييا، مييين يهجيييأ 

اكومسييي ذلنييا، ميين يتملييل ابألسيياكلا اكت هلديييا كت  لييل اك داكييا داخييد لييذ  اكولاييا ا افديياع إال أي وييو  األسيياكلا 
تغيييي   إ ىألفيييا ف ييييدا م يييداولت ا عنييييد األفيييواد تييييدرجيلاع مميييا أدى  شا اكغييي  رمسليييياإ ى توا ييي  األسيييياكلاكومسليييا أدا 

 أدا  تويييار اكلييين اكيييذين ميثهيييوي أليييلذذ يييود   رأي  عيوخ يييا ص اكوسييي  اكويفيييي اكيييذي تييياي أساسييي  االحيييرتام ذت يييد
 .يف اكوس  اكويفي كت  لل اك و  اال تماعي اكغ  رمسي

باليعد عيام ت ميد م ديل اكنديوايا اكنفليلا اال تماعلياع ذأق يا اكتفاعهليا اكوم ييا عهيى  :جتا  التفاعكية الرم يةا -6
كوظلفلييا ذاك ييواعلاع ف هييل اكيينف  اال تميياعي ي ييتل مليتوى خمتهييي عيين اكييذي ت مييد فليي  اكندييوايا اكلوسيلوكو لا تا

                                           
(10):

 .90المرجع السابق، ص: دمحم عاطف غيث، اسماعيل علي سعد 
(10):

 .01المرجع السابق، ص: عصام توفيق قمر وآخرون 
(10):

 .10ص، المرجع السابق: ، عدلي السمريدمحم الجوهري 
(10):

 .01المرجع السابق، ص: عصام توفيق قمر وآخرون 
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بليهو، األفيواد ذاجلماعيياا اك يغ   ذعموييت ل بو  ي ل ذعموييت ل اب تمي  اكعويي  ذحمديوايا عهييل اكينف  اال تميياعي 
     .جتم  بني دراسا سهو، األفواد ذاجلماعاا ذطول ا اك مواا اكا توبط ل أثناء تفاعه ل ذعموت ل اب تم 

ذمن هاذر االلتمام األساسلا ك هل اكنف  اال تماعي موضوع اكتنالاا اال تماعلا ذاكيدذر اكيذي ي ديي  تفاعيد       
اجلماعياا يف منيو حمفلييلا اكفيود ذتفليي  األسيواب اكييا جت يد ب ي  األفييواد مهتي مني ابألعييواف ذاكتوو ياا اال تماعلييا 

 تماعي بتفل اا أتثو دوا ذذاو ليا عين اجلومييا يف حمف  اكووا اكذي ين وف فل  أخوينع تما  اء عهل اكنف  اال
أفيييا حمتلجيييا كهت ه يييد  إ ىتيييذكل فاااليييعما اال تماعليييا اكيييا توصيييد اكو يييث اكلوسيييلوكو ي  ذاألميييواض اكنفليييلا

 (10).اال تماعي أذ اك واع اكطو ي تت من أي ا أسواب حمفللا ا تماعلا
 إظفيياء إ ىتفاعييد بييني األفييواد ذيليي ى لييذا االجتييا  اكفعييوي ا تميي  ابعتوييار  حمتا ييا كه إ ىذتندييو اكتفاعهلييا اكوم يييا 

م ييي  عهيييى اكطوي يييا اكيييا يف يييل ذهيييا اكنييياس حليييا ل اخلاصييياع ألي  يييذا االجتيييا  ذ  يييا حمديييو متملييي   كتفلييي  اااليييعما 
اال تماعليييييا ذاكيييييا تييييي عل أبي ليييييذ  اااليييييعما ذاتليييييا ذييييييتل ت يييييورلا مييييين خيييييمل عمهلييييياا اكتفييييياذض يف اكتفاعيييييد 

أي أفيييييا ماليييييعما يعيييييوي م يييييدرلا أفيييييواد تيييييت عل فيييييل ل ظيييييوذف م لنيييييا تيييييرتاذ  بيييييني اكديييييوذف  (10)اال تمييييياعيش
مب ياي   إكت امي اال تماعلا ذاكنفللاع ذيو ى احلعل عهى لذا اكلهو، اال تماعي هد  دل بني لذا اكليهو، ذميدى 

 .اكنلل اك ام

  

                                           
(10):

 .18صالمرجع السابق، : أحمد العموش، حمود العليمات 
(10):

 .00-00ص-المرجع السابق، ص: علي عبد الرازق جلبي 
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توتليييا مليييتوايا اااليييعما اال تماعليييا ذعوضييينا ألليييل اااليييعما اكيييا ميعييين أي يت يييمن ا تيييد مليييتوى ب يييد 
سييوف حنيياذل لنييا اوييرتا  ت يينلي ألحمييواع ااالييعما اال تماعلييا ب ييد عييوض أراء ذت يينلفاا اك ييددي ميين اك هميياء 

اعليييا بنييياء عهيييى اخييييتمف ذاكوييياحثني يف ليييذا ا يييال اكيييذين اختهفيييا  را  يييل ذت ييينلفا ل ألحميييواع اااليييعما اال تم
ااداخد اكتفل يا كطول ا ااالعما اال تماعلا من حلث أسواذها ااتداخها ذااتاليابعا اكيا ي ي ا أحلياان اكف يد 
بلن ييا حمدييوا كلييوعا اكتغيي  اال تميياعي ذاكث ييايف  لييث ال ميعننييا أحليياان أي  يي م أذ حمف ييد إذا تاحمييا لييذ  ااالييعما 

 .غ  اال تماعي أذ يف إحداث ااالعد حمفل اال تماعلا حمتلجا أذ بلوا اكت
ااالياتد اخلاصياع : ود ولل اااليعما اال تماعليا إ ى حميوعني أساسيلني األذل" Mills"مله  "فنجد أي  

ذأشيييار يف ليييذا اكت ييينلي إ ى حميييوع  كيييث ذسييي  عيييدث فلييي  ايييول تيييدرجيي مييين اااليييعها (10).ذاكثيييا  اك  يييااي اك اميييا
  أقيييد يف ليييذا اكت ييينلي االجتيييا  اك عليييي كتيييدر  ماليييعما اك  يييااي اك اميييا إ ى اخلاصيييا إ ى اك  يييلا اك اميييا ذكعنييي

مالييعما خاصيياع ذأبييو  مثييال عهييى ذكييل ااالييعما االوت يياديا اات ه ييا بللاسييا ا تميي  االوت يياديا ذمييا يرتتييا 
 يا األذ ى عهل ا من مالعما خاصا مثد ماليعها اكوطاكيا اكيا يف احل ل يا حمتلجيا االيعما اوت ياديا مت ه يا ابكدر 

 .بفالد اكللاساا االوت اديا كهمجتم 
ويييد احمطهيييل يف ت ييينلف  ليييذاع أي لنيييا، ظيييوذف ا تماعليييا يف ا تمييي  تعيييوي ليييي ( Mills" )ملهييي "ذألي  

 .اال ذكا عن خهل ااالاتد كرفواد ذاجلماعاا
ذ  ذكعين وييد ت ييد ليذ  ااالييعما أمييوا حاصييم ال يتجياذ  حييدذد تاعيياا ا تماعليا أخييوى ذال عخييذ ليي 

ااالعما صفا اك موملاع ذيت دد حمطاق م اان  لذ  ااالياتد عهيى مليتوى لي الء األفيواد أذ تهيل اجلماعياا ألي 
حمطاق ااالاتد اخلاصا عاد  ما ي   يف حل  اك مواا ااواشو  ذبني اكفيود ذاآلخيوينع ذكعين ابكتيدريه فياي تاعياا "

ى أفييا مالييعما ا تماعلييا ذأحميي  البييد ميين عمييد شيييء م لنييا ميين اكنيياس تييدر، أي لنييا، ظوذفييا أذ أحييواال خاصييا عهيي
إ راء لذ  ااالعما ذاكت و، اوا  ت اع ذي ول  خو تت ول ااالعها من مالعها خاصا إ ى و يلا عاميا نثيد أ ميا 

 (10).أذ مالعها كهندام اك ا ل يف ا تم 
فييييييييييياذا اختيييييييييييذان  مد عهل عذأحمواع ااالعما اال تماعلا ختتهي يف توتلو ا إبختمف أساس اكت نلي اكذي ت ت

 :األذضاع اكتاكلا كت نلي ااالعما تعوي تمايهي

                                           
(10):

.01، ص0100، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 10الطبعة، المشكالت االجتماعية: دمحم الجوهري، عدلي محمود السمري
 

(10):
01المرجع السابق، ص :دمحم الجوهري، عدلي محمود السمري

. 

 .املشكالت االجتماعيةأنواع  الثانية عشراحملاضرة 
 



 

 
 0202/0202ية السنة اجلامع                                                                        46

 سليمة  عبد السالم: الدكتورة علم الاجتماعطلبة السنة الثانية  املشكالت الاجتماعيةفي مقياس  مطبوعة الدعم البيداغوجي

 : اكدوذف االوت اديا تأساس كهت نلي تاي كدينا األحمواع اكتاكلا كهمالعما اال تماعلا  -0
 اكف و. 

 اكوطاكا. 

  (.اكتو لا االوت اديا)اعتماد ا تم  اوت اداي عهى  تم   خو 

 : أما إذا تاي أساس اكت نلي اكولوكو ي فااالعما اكا تد و بالعد تو  لي -0

 األمواض اكفل ي لا. 

 مالعما اا ووني. 

 األمواض اك  هلا. 

 : األساس اكللعوكو ي توتو  ب  مالعما من حموع  خو لي -0

 األمواض اك  ابلا. 

 احلاالا اكللعوابتلا. 

 سوء اكتعلي اكال  ي. 

 إخل...اإلدمايع االحمت ار. 

 : األساس اكث ايف -0

 اكطمق. 

 اجلوميا. 

 اجلنو ع األحداث. 

يف ت نلف  ألحمواع اجلوا ل عهى األس  اات يدد  كهت ينلي كت دييد أمنياط اااليعما " لارذكد فهلو "ذود استند 
اال تماعلييييا يف ظييييوذف احللييييا  اا  ييييد  يف ا تميييي  احل ييييوي ذاك ييييناعيع حلييييث حييييدد اييييا األسيييياس االوت ييييادي 

ذاكعلفلا ذاحليوا، اكليعا  ذابكنليوا كرسياس اكولوكيو ي حيدد اك ي ا اك امياع ذابكنليوا كرسياس  ااالعما اكعملا
ذابكنليييوا كرسييياس اكث يييايف حيييدد اااليييعما اإلدارييييا ذا جيييو  ذمالييييعما  (10)اكليييلعوكو ي اااليييعما اك  هلييياع

اال تماعليا عهيى اااليعما  اكت  و ذاكرتذيه عاماع ذت هلل اكعوار ذود أتيد اكيو   يف ت ينلف  ألمنياط اااليعما
 .اال تماعلا ذاات منا االعما اكت طل  ذإعاد  اكتندلل اال تماعي ابعتوار  إحدى مالعما اك  و

                                           
(10)

 .09، المرجع السابق، صتشخيص وعالج المشكالت االجتماعية: نيفادية الجوال : 
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عييام " ااالييعما اال تماعلييا اا اصييو "يف م كفا مييا " رذبييوا حمللييوا"ذ " رذبييوا م تييوي"ذوييد عييوض تييد ميين 
 : ا تم  اك ناعي ك دد من تهل ااالعما تتمثد يف ذلل ب دد اديد أحمواع ااالعما اال تماعلا يف 0810

احنواف األحداثع اجلوميا ااندما ذاا درااع اك  ي اك  هيع اإلدمياي عهيى اخلميورع االحمت يارع  ايد  اكليعاي 
االحنوافييياا اجلنليييلاع اك موييياا اك ن يييوياع اكتفعيييل األسيييويع اك ميييد ذاآلكلييياع اك يييواع احل يييويع اكف يييوع ماليييعما 

 (10).ك نيع ذلي ااالعما اكا التل ذها ابعتوارلا ااالعما اكا توا   ا تم  اك ناعياكالوابع ا
اااليعما اال تماعليا إ ى منطيني عوي يني يطهيل عهيى تيد مني  يوتي  عهيى ظيوالو " Mertonم تيوي "ذي لل 

 ميعيين تنيياذل ااالييعما متواينييا ناميياع ذكعن مييا يف ذاويي  األمييو يتنيياذالي  واحمييا خمتهفييا ميين حمفيي  اكدييالو ع ذابكتيياي
اال تماعلييييا ميييين مندييييور اكتفعييييل اال تميييياعي ذمندييييور اكلييييهو، اان ييييوف أي يييياع إي اكتملليييي  بييييني مييييا لييييو تفعييييل 
ا تمييياعي ذبيييني ميييا ي يييد سيييهوتا من وفيييا أميييوا مفليييدا إذا ذضييي نا يف االعتويييار أفميييا يتفييياعمي م ييياع بيييد إفميييا يف ظيييد 

من ل ذاحد سوا ذاآلخو حمتلجياع فأغهيا ماليعما االحنيواف  ظوذف م لنا ي وي ذيدعل تد من ما اآلخو فل و 
  (10).يف ا تم  سوو ا اكتفعل اال تماعي بالعد عام ذاكتفعل األسوي بالعد خاص

 : ذلنا، من صني ااالعما اال تماعلا عهى أفا
عاي مالييعما اإلسيي: ذلييي ااالييعما اكييا يعييوي عث لييا ذاسيي  االحمتالييار مييثم(:أاااللية)مشللكالت حياتيللة  -2

اكت هيييللع اكغيييذاءع اك ييي اع اكوعاييييا اال تماعلييياع ذليييذا اكنيييوع إذا مل ييييتل موا  تييي  فافيييا ويييد ت يييو  أسيييواب يف ظ يييور 
ماليعما ا تماعليا أخيوى ألي عث ليا يعيوي مواشيو  عهيى اكونياء اال تمياعي فلنيته عين ذكيل ارتفياع م يدل اجلومييا 

ا ذاكنفلييييلاع  ايد  حملييييوا األملييييا ذاحمتالييييار األذباييييا ذاالحنييييواف بعييييد حموعيييي  ضييييي إ ى ذكييييل احمتالييييار األمييييواض اك  ييييوي
 (10).ذاألمواض

ذتاليييمد اخنفييياض متوسييي  اكيييدخد اكفيييوديع ذاخنفييياض اإلحمتا ليييا كيييدى أفيييواد ا تمييي ع : مشلللكالت ايت لللادية -0
... ذض ي اا سلاا االوت ياديا عين اك ليام بوظا ف يا اإلحمتا لياع ذي يو  بيذكل ا تمي  مليت هل أتثيو مني  منيته

عهيييى األسيييياكلا اكت هلدييييا يف اإلحمتيييا  اك راعييييي ذاك يييناعيع اخنفييياض اإلحمتييييا  اك راعييييع ضييي ي ااييييدخواا  االعتمييياد
 (10).اكفودياع حم ص ااالوذعاا اخلاصا

                                           
(10)

 .08، المرجع نفسه، صتشخيص وعالج المشكالت االجتماعية: فادية الجوالني:  
(10)

 .01المرجع السابق، ص: دمحم الجوهري، عدلي محمود السمري : 
(10)

 .00ص :عصام توفيق قمر وآخرون، المرجع السابق:
(10):

 .00-00ص -، صالمرجع نفسه :قمر وآخرونعصام توفيق 
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ذلييي ت ي  أتثييو مين  ييود ذ يود احتلا يياا غيي  ماليو ا ك طاعيياا توي   ميين اكلييعايع  :مشلكالت اجتماعيللة -1
ذإمنا تعوي ذاا عث  تو  عهى األفواد مما ييدف  ل إ ى بيذل   يود سيواء فيودي أذ تياعي اوا  يا ليذ  اااليعما 

 : خوفا عهى بناء ا تم  ذاستموار ع من أحمواع لذ  ااالعما
اك موييياا اال تماعلييياع عيييدم ذ يييود أمييياتن كاليييغد اكفيييوا ع إدمييياي اا يييدرااع اكتفعيييل األسيييويع تفعيييل  

ماليييييعما اكن اعييييياا األسيييييوياع اكطيييييمقع ابإلضيييييافا إ ى ب ييييي  اك ييييياداا اكليييييهولا مثيييييد اكتواتيييييدع ذارتفييييياع اكعثافيييييا 
يف اكلييعاحملاع ف ييذا اكنييوع ميين ااالييعما عييول دذي ا لييل اكتنملييا اال تماعلييا ذلييي ميين ااالييعما ذاا األذكويييا 

 (10).ااوا  ا
ذسلاسيييا ا تميييي  ( ااندميييياا ذاا سلييياا)ذلييييي اااليييعما اكيييا تت ييييد بونييياء ا تمييي  : مشلللكالت عتمعيلللة -4
أفيييييوادع )ذاألفيييييواد ااعييييوحمني كهمجتمييييي  (  موعييييا اإل يييييواءاا ذاكهييييوا  ع اكتاليييييوي اا ذاكللاسيييياا اك اميييييا كهمجتميييي )

ذاكيييا  يييا ( اخل...مييي  اإلحمتا لييياع اال تماعليييا اكللاسيييلاتميييا أفيييا تت يييد بوظيييا ي ا ت( تاعيييااع  تم ييياا ههليييا
احم عاس مواشو عهى أمن ذاست وار ا تم ع تما تالمد مالعما احنواف األحداثع اكوطاكاع اإلرلاب اكذي ي يدد 
اسيييت وار ا تمييي  ذليييذا اكنيييوع مييين اااليييعما البيييد مييين اكت اميييد م ييي  يف إطيييار سلاسيييا وومليييا شيييامها تت يييمن فاعهليييا 

 (10).ذتوف  ااوارد اكم ما كتنفلذ اخلط  ذااالاري  ااناسوا اوا  ا ما ي احمل  ا تم  من مالعمااكتنفلذع 
اامحأ عهى ت نلي ااالعما اال تماعلا أبفا تت من تد ما يت هيل ذهيذ  األسيو  مين حليث األسيواب  

ا ذسلاسيلا ا تمي ع ويد تعيوي يف حيد أذ اكنتا هع فااالعما اال تماعليا تت هيل بونياء ا تمي  ااندمياا ذاا سليا
ذا يييا ليييي األسيييواب ألي ضييي ي اا سلييياا ذااندمييياا اال تماعليييا يف أداء ذظا ف يييا ويييد يييي دي إ ى ظ يييور أحميييواع 
مالعما فوعلا ترتتا عهى و ور لذ  ااندماا عهى سولد ااثالع اا سلاا اكرتبويا ذدذرليا يف ا تمي  ف ي ي 

الييار األملييا ذاالحنييواف ذ نييو  األحييداثع تمييا أي عييدم ذضييو  ذت لييي اكهييوا   أداء لييذ  اا سليياا ييي دي إ ى احمت
ذاك واحمني ذعدم أخذلا ب ني االعتوار كهواو  اال تماعي ود ي دي إ ى ظ ور مالعما ا تماعليا تياكت ذيوع اكن يا 

تيداخد فلي  تيد أحميواع ع ذابكتاي ميعننا اك ول لنا أي ااالعما ا تم ليا تعيوي مبثابيا اك يوض االيتمو ت...ذاالحتلال
ااالعما اال تماعلاع فا تم  لو االو  اكعو  اكذي ي وض تد لذ  اكتناو اا اال تماعليا ذاااليعما سيواء  

 .تاحما مالعما حلاتلاع اوت ادياع ا تماعلا
فااالعما ا تم لا جتم  تيد ذكيل يف سيلاق ذاحيدع كيذا ميعننيا أي حمعتفيي مباليعما حلاتلياع اوت ياديا  
ذإذا أردان أي  يييوي نللييي ا دوليييل بيييني أحميييواع اااليييعما اال تماعليييا يف  اعليييا ايييا اسيييل ماليييعما  تم لييياعذا تم

                                           
(10)

 .00-00ص -، صالمرجع السابق :عصام توفيق قمر وآخرون:
(10)

 .00، صنفسهالمرجع  :عصام توفيق قمر وآخرون:



 

 
 0202/0202ية السنة اجلامع                                                                        49

 سليمة  عبد السالم: الدكتورة علم الاجتماعطلبة السنة الثانية  املشكالت الاجتماعيةفي مقياس  مطبوعة الدعم البيداغوجي

ا تمييي ع البيييد أي نيخيييذ ب يييني االعتويييار خ وصيييلا ليييذا ا تمييي  اال تماعليييا ذاكث افلييياع كيييذا البيييد أي حمنديييو إ ى ليييذ  
 .ا تم  تعدااالعما يف ضوء اكطوي ا اكا يتل ذها تندلل ا تم  ا هي أذ 

فمييييين خيييييمل االطيييييمع عهيييييى اكيييييرتاث اكفعيييييوي اكللوسيييييلوكو ي اكيييييذي تنييييياذل موضيييييوع ت ييييينلي ذتوتليييييا  
ااالعما اال تماعلاع جبد أي عهماء اال تماع ود احم وفوا يف التماما ل إ ى  موعا دار ا من ليذ  اااليعماع 

ألي لنيا، ماليعما ويد  (10)تاحما دا ما يف اا دماعفاجلوميا ذاجلنا  ذاكف و ذاالعتماديا ذاك وق ذاكتوتواا اكلمكلا  
تنالأ عن اك  وابا اكا توا   اكفود يف هاذكت  كهتعلي ذموا  ا حا ياا ا تمي  ااتغي   ذاااليعما اال تماعليا 
تو يي  إ ى أسييهوب اكتندييلل اال تميياعي ذعجيي   عيين اكتماشييي ميي  ااواوييي اجلديييد  ذااتغيي   يف ا تميي  احلييديثع ذمييا 

  بيي  ميين ظ ييور أحمييواع  ديييد  ميين ااالييعما اال تماعلييا تاحمييا اكلييوا اكو للييي فل ييا لييو اكتغيي  اال تميياعي ارتييو
ااتلييارعع كييذا البييد مييين ذضيي  لييذ  اا شييواا أمامنيييا عنييد هاذكييا ت يينلي ليييذ  ااالييعما ذتوتلو ييا حلييا در يييا 

خمتهفييا ميين ااالييعما اال تماعلييا اكييا  عث لييا عهييى األفييواد ذدر ييا التمييام ا تميي  ذهييا ميعيين االفييرتاض بو ييود أحمييواع
ميعن نلل لا يف ضوء خمتهي اجلماعاا اكداخها يف اك مهلا اال تماعلا اكا ادد تهل اكدوالو اكا يندو إكل يا عهيى 

 : مخلا أحمواع من ااالعما اال تماعلا" ته  درا،"أفا نثد مالعما ا تماعلاع ذيف لذا اكللاق يفرتض 
 من االلتميام اات اييد اكيذي سينوثل مين اخلي   اجلمال يياع ذمثيال ذكيل ماليعها اكوطاكيا ااالعما اكا تت  -

 .اكا سادا بويطاحملا اك دمى يف ثمثلنلاا اك وي احلاي

اااليييعما اكيييا تت يييمن  يييال التميييام ذاسييي  ذتنوثيييل مييين خيييمل ذسيييا د االت يييال اجلم ييييع ذرمبيييا يعيييوي   -
(10).احنواف األحداث أف د مثال عهى ذكل

 

ااالييعما اكييا تت ييمن التمييام تاعيياا اوت يياديا خاصييا عييددلا ا تميي  األتيي ع ذلنييا ميعيين اكندييو يف   -
 .اكتندلماا اآلكلا اكا تتناو  م  حمدام احلواف  عهى أفا مالعما من لذا اكنوع

 .ااالعما اكا تت من التمام تاعاا صغ   ذاا ألداف إحملاحملا  -

عاا اك فو  اا تار  ذااديوين اكذين ت د إكل ل اا هومياا عين طوييل ااالعما اكا تت من أحمالطا تا  -
(10).أذضاع ل اإلسرتاتلجلا يف اكوناء اال تماعي ذمن مث يلتطل وي صلاغا ااالعها اال تماعلا

 

ذيف موضوع ت نلي اااليعما اال تماعليا ي يول تيد مين األسيتاذ اكيدتتور به اسيل سيمطنلا ذاألسيتاذ اكيدتتور 
أي توتليا اااليعما اال تماعليا البيد أي ييوتو  ب يد  مين اك واميد ميعين " ع و اااليعما"يف تتاذهما  إمسال ف  

 :إتا ا تما يهي
                                           

(10)
 .00، المرجع السابق، صعلم االجتماع والمشكالت االجتماعية رؤية جديدة: علي عبد الرزاق جلبي: 

(10)
 .01، ص0881، دار المعرفة الجامعية، بدون ذكر البلد، علم االجتماع ودراسة المشكالت االجتماعية: غريب سيد أحمد: ترجمة ،نويل تايمز: 

(10)
 .01المرجع السابق، ص: غريب السيد أحمد: تويل تايمز، ترجمة: 
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 األقلاع اخلطور ع ضغ  ااالعها. 

 االحمتالارع حمطاق اكتأث ع األش اص اات ه وي ذها. 

 األطواف اكفاعها. 

 للاسلاااوحها اكتارخيلا أبب ادلا اال تماعلا ذاالوت اديا ذاك. 

  (.اخل ا ص اكفوديا مثد اجلن ع االتوى اكت هلميع اك مو)طول ا ا تم  اادرذس... 

 االلتماماا ذاا احل. 

 اك لل ذاالحمتماء اكطو ي األيديوكو ي. 

 االا اكت  ص . 

  (.كف ل طول ا ااالعما اال تماعلا)اختمف ااندور ذاكتو  اا اكندويا ذااداخد اكت وريا 

  اكداخهلا ذاخلار لا اا ثو  يف ظ ور لذ  ااالعما اال تماعلااك وامد. 

ذي يييد طيييو  ذتوتليييا ليييذ  اك واميييد اكيييا البيييد أي تواعيييي يف توتليييا أحميييواع اااليييعما اال تماعليييا حليييا أقلت يييا 
أي عمهلييييا توتلييييا ااالييييعما اال تماعليييياع عمهلييييا ت لييييفلا بلييييوا : "ذخطور ييييا ذدر ييييا عث ليييياع يطوييييل اكواحثيييياي

ميين حلييث ااد ييو ذاك وامييدع فييا  أرى ميين ذراء لييذ  ا اذكييا إ ى تولييل  عوضيي ا ذاكتطهيي  يف االييت ود إ ى تييداخه ا 
 (10).ذض  خويطا ا تماعلا أيعوكو لا كتو ي  ا ذتولاي مدى خطور ا

فييياامحأ أي اكواحثييياي ويييد ت وضيييا إ ى حمفييي  اااليييعها عنيييد هاذكيييا توتليييا أحميييواع اااليييعما اال تماعلييياع ف يييد 
كفأ توتلا ت لفي أي أحم  ميعن أي عدث خطأ غ  م  ود يف ليذا اكرتتليا ألي اااليعما اال تماعليا  است مد

ويييد تتيييداخد كدر يييا أمنييي  ي ييي ا عهلنيييا اكف يييد أحلييياان بيييني اااليييعد اكليييوا ذاااليييعد اكنتلجيييا اكيييا تد يييو عث ا يييا 
ت يينلي  خييو يعييوي أساسيي   اكواسيي اع فل ييو  لنييا، مالييعها ا تماعلييا ظييالو  ذأخييوى ضييمنلا كعيين البييد ميين ذضيي 

 .توتلا لذ  ااالعما يف شعد دا وي يد و من خمك  ااالعد أين يعوي سوا ذمىت ي و  حمتلجا
ذيف اكدراسا اكا وام ذها اكواحثاي عن مدينا سعلعد  ف د اعتمدا عهيى ثيمث هعياا كرتتليا أحميواع اااليعما 

  (10):اال تماعلا اكا ت ا  من ا لذ  اانط ا ذقا
 .طور  عهى حلا  اكلعاياخل -

 .حمطاق اكتأث  -

 .االحمالغال ا هي -

                                           
(10)

 .000، ص0100رية، الجزائر، ، منشورات الدار الجزائ10الطبعة، عصر المشكالت: بلقاسم سالطنية، إسماعيل قيرة : 
(10)

 
:

 .000المرجع نفسه، ص :بلقاسم سالطنية، إسماعيل قيرة 
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 : ذبناء عهى ذكل مت اورتا  توتلا ألحمواع ااالعما اال تماعلا تاكتاكلا
 ارتفاع ملتوايا اكتهوث. 

 اكتدلور ذاالفلار اكفل ي ي اكذي حلل ابكو  اكت تلا كطوقع شوارعع أرصفاع ح وع أتوبا ذأذحال. 

  اكلوواع االعتداءاا ااتعور ت ايد م دالا اجلومياع. 

  (.احمتالار ت اطي اا دراا)اإلووال عهى اا دراا ذاالعواا 

 احمتالار األذساي ذاك اذذراا. 

 اكتدلور ااه وظ كرحلاء اا تهفا. 

 اكوطاكا ذعدم توافو فوص اك مد. 

 أ ما اإلسعاي ذاإلسعاي اات دم. 

  (. ع اكرتفلاذيرت اك  لاع اك)اك  ور يف ااوافل ذاخلدماا اك اما 

 اكعثافا اكلعاحملا اك اكلا ذاكواثوكو لا اال تماعلا. 

 اكف و ذاكت ملب. 

 ارتفاع األس ار ذاخنفاض اك در  اكالوا لا كهمواطن. 

 اكتلول. 

 ا لوبلا ذاكفلاد اال تماعي. 

 مالعها ااواصما. 

 ا دحام اكالوارع. 

  (.ذاالتتداظاك  لاع األمنلاع اكندافا )خماطو األسواق األسووعلا 

 احمتالار األحمالطا احل ويا غ  اكومسلا ااالوذعا ذغ  ااالوذعا. 

 لدر ااال اك ام. 

  (.اكو ذوواطلا)ت طلد م احل اكناس 

 (10).اكفلاد األخموي
 

 اكتفعل اال تماعي. 

 احمتالار ث افا اكالارع اكنابلا. 

                                           
 .000المرجع السابق، ص :بلقاسم سالطنية، إسماعيل قيرة:(10)
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 اكال ور بف داي اا اي  ذاحم دام األمن ذاالغرتاب. 

  اا ط  اكنمو اك الوا ي غ. 

 ا جو  ذاستموار تويلي اادينا ذحمعوص ا. 

 ايد  ارتفاع تعاكلي اا لالا ذاخنفاض اكدخد . 

 اكتو ي  غ  ااتناسل كرحمالطا ذاكلعاي. 

 احلواواع اخلوذ  من اكوطن لو احلهل ذاألصد. 

 حوادث ااوذر. 

 مالعها األملا. 

 تواص اك ماراا. 

 طواب  اك يد. 

 ا حي اإلمسنا كرراضي اك راعل. 

 اكت ويا. 

  حم ص االا. 

 عدم االلتمام بذذي االحتلا اا اخلاصا. 

 اطلل ااناطل اخل واء ذسوء است دام اكف اء. 

 (10).غلاب اكنوادي ذاانت لاا
 

ليييذ  اااليييعما ويييد "ذيف فاييييا ليييذا اكت ييينلي ذاكرتتليييا ألحميييواع اااليييعما اال تماعلييياع ي يييلي اكواحثييياي أبي 
سييييو ع بطييييوق متواينييييا  خييييذين ب ييييني االعتوييييار عالييييواا ااالييييعما اات ه ييييا ابألتو ييييد يف أي مدينيييياع ذوييييد ت ييييني 

( دينلياع عا هلياع اوت ياديا ذسلاسيلا)اا سلاا اكرتبويا ذاك ناعلا ذاخلدملاع تندلماا ا تم  ااد  ااندل اكليا د  
اال تمييياعي اهيييلم  ذأاي تييياي األميييوع فييياان  ا يييا ماسيييا إ ى ميييداخد حمدوييييا  دييييد  ذذسيييا د  دييييد  كت هليييد اكونييياء
 (10)..."ذمثاكايعالي تما فل  من صور اك  ور ذاالستغمل ذاكللطو  ذاكنفوذ ذما ينطوي عهل  من مالعما 

ذتاحما ليذ  اإلضيافا تت ييو كهطوي يا اكيا حياذل اكواحثياي أي ي ينفا أحميواع اااليعما اال تماعليا حليا در يا 
كطيييو  يف تنييياذل اك دييييد مييين اااليييعما اال تماعلييياع إال أان اك يييورع إال أحمنيييا حممحيييأ أي ليييذا اكت ييينلي بيييوغل دويييا ا

حممحأ أبي لنا، تداخد أحلاان بيني ميا ليو ماليعما ا تماعليا ذاكليوا يف ظ يور ليذ  اااليعماع ف هيى سيولد 

                                           
(10)

 .000-000ص -المرجع السابق، ص :بلقاسم سالطنية، إسماعيل قيرة: 
(10)

 .000المرجع نفسه، ص :بلقاسم سالطنية، إسماعيل قيرة: 
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ااثييييال ي ييييني اكواحثيييياي اكتفعييييل اال تميييياعي عهييييى أحميييي  مالييييعها ا تماعليييياع بلنمييييا يف ح ل ييييا األمييييو أي اكتفعييييل 
يف ظ ييور أخطييو ااالييعما اال تماعلييا تيياالحنواف ذاإلدمييايع ذاكييدعار  ذ نييو  األحييداث اال تميياعي لييو سييوا 

ذغ ليييا مييين اااليييعما ذاا األذكوييييا يف احليييد مييين تفاوم ييياع تميييم حممحيييأ أي يييا تيييداخد بيييني ميييا ليييو ماليييعما 
الييييعما ا تماعلييييا ذمالييييعما اوت يييياديا  تييييا تارتفيييياع األسيييي ار ذاخنفيييياض اك ييييدر  اكالييييوا لاع ف ييييذا اكنييييوع ميييين اا

االوت اديا ي د مين بيني األسيواب اكيا تي دي إ ى ظ يور ماليعما ا تماعليا تاحمتاليار أميواض سيوء اكتغذييا ذظ يور 
 .ممم  اكف و

كييذكل فغنيي  ووييد اخلييوض يف غمييار لييذا اكت يينلي البييد ذميين ذضيي  واعييد  تلييتند إكل ييا ذتعييوي ابكدر ييا األذ ى 
اكدذكييييا اإلداريييييا يف منت ييييي اك  ييييو "ء يف تتيييياب مت ه ييييا م ييييا ص لييييذ  ااالييييعما ذيف لييييذا اكلييييلاق ف ييييد  ييييا

يف اك يوي اكتاسي  عاليو يف هاذكيا إلعطياء ب يد  دييد " Edwin Chadwick" "أدذيين تادذييل"كيي" اكفلعتوري
كف يييل اااليييعما اال تماعلييياع أي أحميييواع اااليييعما اال تماعليييا ب يييد توتلو يييا حممحيييأ أفيييا اييياذل أي ايييدد ب ييي  

اا تو   احمتوالنا إ ى اجلماعاا اات ور  سواء تاحما تو   أذ صيغ  ع ذيعيوي ذكيل خ ا ص تد حموع اا ك  من ممل  
عنييد اديييد اكتنيياو  بييني االييتوايا اال تماعلييا ذاكواويي  اال تميياعي ابعتوييار أي ذكييل اكتنيياو  كيي  أقلييا ذاضيي ا يف 

تماعليييا بيييني االيييتوى اسيييتموار ذ يييود اااليييعها اال تماعلييياع أي جييييا أي حمفيييوق يف ت ييينلفنا ألحميييواع اااليييعما اال 
 (10).اال تماعي ذاكواو  اال تماعي

فهعيييد مليييتوى ا تمييياعي أحميييواع م لنيييا مييين اااليييعما اال تماعلييياع ألي االيييتوى اال تمييياعي عيييدد م طلييياا 
فاااليعما اال تماعليا اكيا يعثيو ظ ورليا . ا تماعلا ت تي  أساسيا كد يور أحميواع م لنيا مين اااليعما اال تماعليا

اا اال تماعلييا اكييدحملا ختتهييي يف أساسيي ا عيين ااالييعما اكييا تد ييو يف اكطو يياا اال تماعلييا فييوق غاكوييا يف اكطو يي
ااتوسطا اكغنلا عهى سيولد ااثيال أسيواب اإلدمياي عهيى اكع يول ذاا يدراا يف اكطو ياا اال تماعليا اكدحمليا أسيواب  

وذحييش كيذا البيد أي حمواعيي يف ت ينلفنا ألحميواع اوت اديا ذاكطو ياا ااتوسيطا ذاكغنليا أسيواب  اكوفالليا ذاكويذي ذاكفيوا  اك
ااالييعما اال تماعلييا اعتوييارا أسييواب ااالييعما ذخ ا  يي ا ذدر ييا عث لييا عهييى فايياا م ييل اال تماعلييا األتثييو 
ت وراع ذبناء عهى تد لذا سيوف حنياذل اويرتا  توتليا ألحميواع اااليعما اال تماعليا مين حليث األسيواب ذمليتواي 

أي لناكل ب   ااالعما اال تماعلا تتيداخد يف ليذا األسياس اا تميد كهت ينلي تماليعما اكتأث  م  أحمنا  د 
 : اكتفعل اال تماعي ذاالحنواف ذحم نف ا إ ى

 .خمطا توضيح  ملستوايت وأنواع املشكالت االجتماعية(: 20)ريم امل طا   

                                           
(10)

 .01المرجع السابق، ص :غريب سيد أحمد: نويل تايمر، ترجمة: 
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اكذي يت من ألل اااليعما اال تماعليا بعيد أمناط يا يف  ذيف اكن ايا سوف حمه ص تد ذكل يف لذا اا ط 
 .اكواو  اا ا 

  

 مالعما االحنواف 

 (ملتوى فودي ذتاعاا)

 

 الفساد

 العنف

 الن ب

 الت وير

 التسول

 األمراض النفسية والعقكية

 جنوح األحداث

 التسرب املدرا 

 امدمان، السرية

 التعكيم

 البطالة

 النقل

 الفقر

 ال حية

 السكن

الدكتورة عبد : إعداد: امل در
 .السالم اكيمة

 مالعما اكتفعل
 االتوى فودي     

 

 مالعما  تم 
 االتوى  تم  ههي   
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 .خمطا توضيح  لتداخل أنواع املشكالت االجتماعية(: 21)ريم امل طا
  

  نو  األحداث -
 .اكدعار  -
 .اكتلوب ادرسي -
 .اكلووا -
 .اك تد -
 .اإلرلاب -

 .ا جو  اكغ  شوعلا -

 مالعما اكلعن – .مالعما اك  ا -
 .مالعما اكف و –. مالعما توبويا -

 .مالعما ا جو  اكويفلا –.  مالعما اكن د -    
 .مالعما األملا –. مالعما اوت اديا -       

 .مالعما اكوطاكا -                   

 مالعما  -
 احنواف

 .االحتلال -
 .اكن ا -
 .اكت ذيو -
 .اكفلاد -
 .اك ني -

 .اكتلول -
األمواض  -

اكنفللا 
 .ذاك  هلا

 مالعما  -
 تفعل  

 مالعما  -
  تم لا  

لدكتورة عبد السالم إعداد ا: امل در
 .اكيمة

 ال تداخد أحمواع ااالعما 
 اال تماعلا
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I- مشككة اجلرمية: 

 ييد ذاتيي  ليو احلعييل اكييذي ت يدر  اجلماعييا عهييى ييوى عهميياء اال تميياع ابي اجلومييا ظييالو  ا تماعلييا ذاي اكتجيوو 
ب يي  أحمييواع اكلييهو، ب ييوف اكندييو عيين حمييص اك يياحموي ذيف لييذا االجتييا  مليي   ييارد فيياكو بييني اجلوميييا اكطول لييا اكييا ال 
ختتهي عند اجلماعاا يف اك ماي ذااعاي كت ارض ا م  ااوادئ اإلحملياحملا ذاك داكيا تجيوا ل االعتيداء عهيى األشي اص 

ذاجلوميييا اا ييطن ا اكييا تالييعد خووييا كه واطييي اك ابهييا كهت ييول تيياك واطي اكدينلييا ذاكوطنلييا ذاعتيي  األذ ى . ذاألمييوال
أبفا تدخد يف اا   احل ل ي كإل وام ذدراسات  اكت هلهليا ذي يدر اكيو   اآلخيو ابي اجلومييا عويار  عين اكليهو، اكيذي 

لو بو   عيام ياليعد اكليهو، اا ياد كهمجتمي  ذاكيذي اوم  اكدذكا بلوا ضوذر  ذميعن أي تود عهل  بفوض   اء ذ 
 . ي و ب احل 

اجلم ليا اكيا تتملي  بدر يا احنواف عن مليار اا يايل   ا أيأبف (Crime :ابإل هل يا) :ف اجلوميات و حلث       
اجلماعييا يف حاكييا ذ ييود ولمييا ارتم ييا  عيين كهجوميييا أي تعييوي إالذم نييا  أحميي  ال مياش ذاكعهليي اجل يييا ذاعاكلييا ميين اكنوعليي
 .اع جتيا  األشي اص اكيذين ال عرتموفيااك لما اجلم ليود األش اص اكذين عرتموي ا تو   عدذا  من وفل اع تما أف

ا ي فاعهيي  ب  وبييا  نا ليييا ذجيييياك يياحموي عهليي ع  ا عمييد أذ امتنيياع عييين عمييد شيييء يييينص ييا اكييو   أبفيييفعو تمييا      
 .ندو ك  من خمك ااندور اكذي يا تذكل  لا مف وم اجلومي ذخيتِهي
ا ضي ا مين وويد اجلماعياألخموليا اكيا ذ األسي   ليي عميد خييرتق: اعليا ذاكنفليلااحليا اال تماجلوميا مين اكنف      

جييوم ف ييو أمييا ت ويييي عرمسلييا ذ  هييا اجلماعييا الخرتاو ييا  يي اء
ُ
ميي ذاي  ي اكويياكا اكواشييد اكييذي ارتعييا ف ييماإلحملييا: اا

 .د  يف اك احموي ذات دا عهل  ع وابا  نا لا هتواحموي م نيع مما ترت حمص عهل  
  :من األسوابع من ا ارتعاب األفواد كهجوميا إ ى تث  ى  ي: اباب ارتكاب اجلرميةأ -
  هييوشم اجلييوا ل رادعييا وييواي يتمثذا دييوراا اكييا اييينلييا حلييث ت ييد اك ييواحمني اكد :يينانعللدام أو ضللعف الللوا ع الللد -1

 .األفواد
ال تمياعيع ذكيذكل جييا أي مين أرتياي اإلصيم  ا ي يد اكيوا ع األخمويي رتنيا م ميا: ضعف الوا ع األخالي  -2
 .ارس تل  اا سلاا اكرتبويا دذرلا يف غوس اك لل ذاألخمق كدى األبناء ان  احمتالار اكلهوتاا اإل واملان
 .أتاحموا صاحلني أم فاسدين حلث يتأثو اإلحملاي مبن حوك  سواء :البيتة الفاادة -3

 الثالثة عشراحملاضرة 
 :املشكالت االجتماعيةمناجج من 

 (والكحول االدمان عكى امل دراتمشككة  -  اجلرميةمشككة ) 
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د األمييوال واب ابرتعيياب اجلييوا ل كت  ييلكعثيي  ميين اكالييي ييوم ا حلييث: عبةالبطالللة والظللروف االيت للادية ال لل -4
 .حلا ت ل أبسهوب غ  مالوذع حمدوا

كت يياطي اكفييود كهم ييدراا  لييا  ميين  ييوا ل اك تييد ت يود %70 حلييث إي: راتتعللاط  املسللك رات وامل للد -5
كليهو، ذاك داكيا ا ادذريياليوا يف ذأشيارا تيذكل دراسيا أم تليا حم. ا ك هيوم اإل يواماجلم ليا اكتوحمليلدراسا واميا ذهيا 
جومني ود مو % 33اإل واملا إ ى أي 

ُ
 .ذا بلوابل إدماي عهى اا دراا ذاكع ولمن اا

  :من ا ولما اجلوا ل إ ى عد  أولام اعتمادا عهى أس  :نواع اجلرميةأ-
 :تمايهي  ليذ ى كوووع ا إ ى أرب ا أولامع ت لل اجلوا ل  لا حموع اكواعث اكذي أد :نوع الباعث -1
ت ه ييا بندييام احلعييل أذ ابحل :ةجللرائم ايااللي -

ُ
دمحم أبييو  لييو   لخاميياع ذوييد وييام اكالييعبوصييف ل حعييام ذلييي اجلييوا ل اا

أذ عهيى وياد  ذحيامهي  امياهيى حمديام احلعيل أذ ش وصي  بوصيف ل حعع اكيا اتيوي اعتيداءا اجلومييا بت ويف ا عهيى أفي
 .اكفعو اكللاسي بلوا  را  ل اكللاسلا

االعتييييداء  اوييييا عهل يييياع ذلييييي ختتهييييي عيييين ذلييييي سييييهوتاا  نلييييلا حوم ييييا ويييياحموي اكدذكييييا ذي :جللللرائم جنسللللية -
 واحمييا إذ ال يعييوي عث لييا يف  احمييا ذاحييدد  اجلذت ييد  وميييا مت ييد. من مييا ا أذسيي  حمطاويياذاالسييتغمل اجلنلييي أبفيي

 .يف اجلواحما اكنفللا ذاالوت اديا ذاكدينلا ذاال تماعلاا ف  ع إمن
ت ه ييا ابكن :جللرائم ايت للادية -

ُ
كهدذكييا ذبللاسييلا ا االوت ييادياع ذت تيي  أخطييو أحمييواع دييام االوت ييادي ذلييي اجلييوا ل اا

 .تامها عث لا أ لاال اجلوا ل إذ يالمد
 :المدهجأ إكل  يف اإلح اءاا اكومسلاع ذيت للل ي :جرائم االنتقام -

هعلييييييييييا  ييييييييييوا ل ضييييييييييد -
ُ
  ..األشيييييييييي اص  ييييييييييوا ل ضييييييييييد -.   اآلداب  ييييييييييوا ل ضييييييييييد -.     اا

II- مشككة االدمان عكى امل درات والكحول: 
خميييدر  تو ييي    ع أذ مييياداإلحملييياي عهيييى ع يييارع أذ سيييهو، م يييني انتيييه عييين اعتلييياد عويييار  عييين ميييوضاإلدمييياي 

ا بالييعد مه ييوظ يف حييال   اكنفلييلكتييعن يياع فتتييأثو حااالسييتغناء  ع حلييث ال يلييتطل عث ِلييا سييهوتلاا اكفييود اييا
 ذاكنفليييلاع ممييا ي يييودن حاكتييي  اا ا لييا ت اطل يياع ذابكتييياي ي ييو  قييي  احل ييول عهل يييا كل ليياحمت يياِء مف و يياع أذ عيييدم 

يف  د سيهوت ع حليث ي يو  م ميمف عهيى اايدمن مين خيمل رصياكت يو  بالعد سهن عهيى ا تمي  ا يل  بي ع ذميعين
يي دي اع ذويد ينع تميا ي ياب  ليد  اب ي ال اك يامع بليوا ضي ي اكالي لد اآلخيو ذعدم ت وياع ك  ولحمفل ع ذدا ل ا
 .رغوات  لي يلوق كل  أبِ  األمو إ ى 
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 : أاباب االدمان -
اكيواب  غي  اك هميي  .امثد االعناا ذاا ِدراا ااوض لاع ست دام اك  او  اكطولا دذي أخذ االستالار  اكطولا -2

 . ااك  او  ذاا ِدراا م   ايد  اك در  اجلنللذاك ا ي بني 

ضي ي اك يلل اكدينلياع  .ابكالي ص إ ى جتوبيا اا يدراا أذ أي سيهو، الأخمويي أصيدواء اكليوءع اكيذين ييدف وي -2
ابإلحملياي إ ى ا يوذب  اخلمفياا األسيويا اا تهفياع اكيا تيدف  .نسهو، م ميا يعي مما يدف  اإلحملاي كإلووال عهى أي

ذعييدم إشييغال اجللييل اكفييوا  اك اتييدع  .اا ل اكلييهوتلفألب ذاألم اواووييا األبنيياء ذت ييو إقييال ا .راا تمهجييأإ ى اا ييدِ 
 .رااباليٍء مفلدع مما يدف  اإلحملاي كالغد ذوت  أبي شيء  ديدع مثد جتوبا اا د

 :أنواع امدمان -
كنليوا كي  تا يا  ع اكيذي ال ميعين اب  ناع  لث ت وذلو إدماي اإلحملاي عهى عاد  م ل :امدمان السكوك  -0 

ق ذغ لييييا ميييين مثييييد إدميييياي األك يييياب اإلكعرتذحمليييياع أذ اإلحمرتحميييياع أذ اكتلييييو اكت هلييييد منيييي ع  االسييييتغناء عنيييي ع أذ حييييىت
 .اااكلهوتل

عهيى ت اطل ياع ذال   ليث ي يو  حوي يانياع خميِدر  م ل و إدماي اإلحملاي عهى ت ياطي ميوادذل :امدمان املادي -0
 اايواد .ااناليطاا اكيا افي  اايخع ذاجل يا  اك  ينع مياااكع وكلااع ذاا يدتاع ذاانو  :عن ا مثد ميعن  االستغناء

 .رااع مثد اكعوتاينياا دِ  عاا هوساع مثد احلاللب
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 :املشككة السكانية -1
أي تعيييوي  ايد  سيييعاحملا أذ تعيييوي حم  يييا سيييعاحملا ذويييد تتمثيييد اميييا تد يييو اااليييعها اكليييعاحملا بليييووني ذذ  ييينيع      

أحليياان يف خهييد يف اكرتتلوييا اكلييعاحملاع حلييث تد ييو أ مييا اكيي ايد  اكلييعاحملا عنييدما يعييوي احلجييل اكلييعا  أتيي  ميين 
عندما تفيوق اكي ايد  اكليعاحملا ويدراا ا تمي  يف  ايد  اإلحمتيا  ذاكتنملياع ذمين اكطاوا اإلحمتا لا كهمجتم ع تما تد و 

أليل عواميد اكيي ايد  اكليعاحملا لنييا، عياممي قيا اكيي ايد  اكطول ليا ذا جييواا اكداخهليا ذاخلار لياع حلييث تتمثيد اكيي ايد  
دماا اك ييي لا ذاكيييوعي اكطول ليييا يف حمتلجيييا اكفيييوق بيييني م يييدالا اكيييوالد  ذم يييدالا اكوفليييااع ف يييد أدى تطيييور اخلييي

اك يي ي إ ى اخنفيياض م ييدالا اكوفليياا  ذخاصييا بييني األطفييالع تمييا أدى إ ى رفيي  م ييدالا سيينواا احللييا  ااتوو ييا 
كإلحملييييايش ممييييا أدى ميييي  ب يييياء م ييييدالا اخل ييييوبا ااوتف ييييا إ ى  ايداا سييييعاحملا ذصييييفا ابالحمفجييييار اكلييييعا ع أمييييا 

ايول مين أغهوليا ريفليا إ ى أغهوليا ح يويا تليعن اايديع تميا أدا ا جواا اكداخهلا إ ى خهد يف اكتو ي  اكلعا  ذ 
ا جواا اخلار لا إ ى لجو اكعفاءاا من بهيداي اتا  يا إ ى بهيداي غنليا تيوفو  ي الء فيوص حليا  أف يدع ذإذا تياي 
ب   اكوهداي ي ا  من مالعها اكلعاي ف نا، بهداي ت ا  من مالعها اكن ص اكليعا  ذويد ظ يوا ليذ  اااليعها 
يف بهداي اكنف  اخلهلجلا ب د اتتالاف اكنف  تاي البد  ذ  اكوهداي من استعمال حا ا ا اكليعنلا مين اا يا وين 

 .من اخلار ش مما أدى إ ى جتم اا مت دد  اخلهفلاا اال تماعلا ذاكث افلا
ما ك يييد أدى ليييذا إ ى ايييول اكليييعاي األصيييهلني إ ى أوهلييياش مميييا أدى إ ى خمييياذف مييين ضيييلاع مييين ظ يييور ماليييع

أخوى من ا  ايد  م دالا اجلوميا ذض ي ذسا د اك يو ع ذيف تيم احلياكتني ف يد أدا اكي ايداا اكطول ليا ذا جيواا 
إ ى خهيييد يف اكرتتليييا اكليييعا ع ف يييد أدا اكييي ايد  اكطول ليييا إ ى ت ييي ل حمليييوا صيييغار اكلييين يف ا تمييي  ذذهيييذا  ادا 

 .عما اوت ادياحملوا اك امهني ذمن لل  ا ا إ ى خدمااش مما أدى إ ى مال
ذت تييي  ماليييعها اكتفجيييو اكليييعا  سيييووا يف إخفييياق اجل يييود اكتنموييييا يف تثييي  مييين اكوهيييداي اكنامليييا فم ميييا تاحميييا 
اكنتيا ه اكتنمويييا فياي اكيي ايد  اكلييعاحملا تفوو يا ذتوته  يياش مميا ييي دي إ ى اكوطاكييا ذاكف يو ذسييوء اكتغذييا ذا اعيياا ذعييدم 

ات   أي األطفال أتثو اكفااا اال تماعلا مين ميثيد ليذ  اااليعهاع ليذا ذال تطور اخلدماا ابالتوى اكعايفع ذود 
ميعن تناذل ااالعها اكليعاحملا مب ي ل عين اك يدراا اإلحمتا ليا كهمجتمي  أذ مب ي ل عين أسي  تو يي  اكنياتهع تميا البيد 

 .من اورتاي تناذل ااالعها ابكندام اك لمي اكلا د م اجلا اك  لا بالعد ف ال

 عشر الرابعةاحملاضرة 
 :املشكالت االجتماعيةاتبع حملاضرة مناجج من 

 (واملشكة السكانية -االاراف اجلنس ) 
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عدم اكتيوا ي بيني عيدد اكليعاي اات اييد ذ بيني ملياحا اكوو يا  عهى أفا لسكانيةاملشككة اوتعرف 
 .اك راعلا ذ ااوارد االوت اديا اكىت ال ت يد بنف  اكدر ا

  : تلاسواب األ ى األإتو   ااالعها اكلعاحملا  :اباب املشككة السكانيةأ -
  .  ايد  عدد ااواكلد -
 .وها عدد اكوفلاا -

 اك اداا ذاكت اكلد اخلاطاااحمتالار  - 

 .اك ذا  ااوعو -
يتفالى اكف و ذ لوب  يف أحناء اك امل بوغل ذ ود تملاا تافلا كهجمل  من اكغيذاء ذعناصيو  اكغذا لياع كعين : الفقر -

اكمملاذا  بني اكدذل أذالع مث ا اعاا يف اكدذكا اكواحد   حملاع أدا إ ى إوهلاا مت ما ي ابه يا  موعياا  ا  ياع 
فااالعها كللا يف تملاا اكغذاء ذإمنا يف سوء اكتو ي  كدر ا أي ب   اكدذل ال ت مد عهى التم، تملياا لا هيا 
من منتجا ا اكغذا لا كت افأ عهى أس ار اكلوقع فاكندام اكوأمساي يوكد مثيد ليذا اكتوياين بيد ي ميد عهيى اسيتموار ع 

ذل اكف يي   كتطييويو إمعاحملا يياع ذلييذا مييا ف هتيي  اكييوالايا ف ييد ت يي  اكييدذل اك ويييا اك  ويياا أمييام هيياذالا ب يي  اكييد
اات ييد  األمويعلييا ابكلييوداي عنييدما أوييدم عهييى اك لييام ابكثييور  اك راعليياع ف ييد  ادا حملييوا ميين لييل اييا خطييى اكف ييو 
اات يييي  ذااطهييييل يف األردي عنييييدما اتو ييييا لييييذ  اكللاسيييياا اافوذضييييا ميييين اكونييييل اكييييدذي تييييدعوا إ ى ختفلييييي اكييييدعل 

 .ميع ذاألخذ ابخل   ا ذاك وااش مما أدى إ ى  ايد  اكف واء حمتلجا ثواا اكدخد ذ ايد  األس اراحلعو 
حلييث يوكييد اكف ييو ماليياتد ا تماعلييا أذ ييا اكتنيياو  اكنيياته عيين اكتويياين اال تميياعيع ذمييا يرتتييا عهليي  ميين تييوتو 

كطو يا اكف ي   ذويد يعيوي م يدرا ذصواعش مما ميعن أي ي دد اكندام اال تماعي تما ين ع  عهى فيوض حليا  أبنياء ا
 (10).االاتد أخوى تث  

وييد تعييوي لييذ  ااالييعما انجتييا عيين عييدم وييدر  األسييو  يف اك لييام بوظا ف ييا ذوييدر يعييوي  :املشللكالت األاللرية -
اكلوا اوت اديع تما ود يعوي يف عدم اك در  عهى اإل ابع ذود تتمثد يف عمويا اكي ذ ني أذ يف عمويا اكي ذ ني 

ع ذويييد تتمثيييد اااليييعما األساسيييلا يف اكتليييه  اكطيييمقع إقيييال األبنييياءع ذاألطفيييال اكغييي  شيييوعلنيع تفعيييل ابألبنييياء
 .  األسو ع ذيتفوع عن لذ  مالعما فاويا تمالعما ااوال ني أذ األطفالع اكنلاءع أذ توار اكلن

                                           
 .10، ص0880، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، 10، الطبعةاإلسكان والتنمية الحضرية: السيد الحسين: (10)
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 فل يا اجلليل ميا يعفيي مين اكغيذاءع  اكالي ور ابحلا يا إ ى اكط يامع أذ احلاكيا اكيا ال ميتهيل اجلوع أبحميف عو  :اجلوع -
كهجوعع ففي موحها اكطفوكا يهجأ كهوعاء من أ يد اكت وي  عين اجليوعع أذ إب ياد  لث ُذكد اإلحملاي م  ش وٍر فطويح

اكتالييو ع أذ اكاليي ور اع أذ اك  ييول: هجييوع عثيي اا عديييد ع مثييدك فميي  أذ إغمويي  عنييد اكالييو ع تمييا أياكط ييام عيين 
 .من األعواضذارع أذاك داعع ذغ لا ابكد
 رييييييخ أذرذاب يف  م اكت ييييي ل ألذل ميييييو  إ ى االوت يييييادايا األذرذبلييييياش ذادييييييداي يييييود اسيييييت دام مف يييييو  :التضللللل م -

ذسييلها كت ديييد متوسيي   لاك ييناعلاع فعيياي اكت يي  دم تم ليياس ألسيي ار االسييت م، يف فييرت  اكثييور  احلييديثع فاسييت
ا يف الييييعد مه ييييوظ يف اك طاعيييياا االوت ييييادي يييي ل باع ذاحمتالييييو م ييييطه  اكتاكتموينلييييعييييا عهييييى ااييييواد األسيييي ار مو  

مليياذاي كه ييو  اكالييوا لا ووييد أي إسييواحملاع ذإ هييرتاع ذبوذتلييدش إذ تيياي م شييو سيي و اك ييوف كه مييما يف لييذ  اانيياطل 
 .لاكتوا ي بني اا شواا االوت ادياع ذأطهل عهى لذا األمو اسل اكت  ى إ ى عدم مه وظاع مما أد د و ارتفاعاي
اع ذاكيا تتيأثو ابرتفياع أسي ار دم كإلشيار  إ ى احلاكيا االوت ياديليت يمف يوم عهى أحمي   ف التض ميعر ذعهل    

 تيييي ثو يف وطيييياع ا ااوتوطيييا بليييي و صيييوف اك مهيييياع ذاكيييا  حييييدذث اخنفييياض يف اك ييييدر  اكالييييوا لاكليييه  ذاخلييييدمااع مييي
اكيييي ايد  اك امييييا يف أغهييييا وييييلل   ذي ييييوف اكت يييي ل أي ييييا أبحميييياع وتاا اك ييييناعلا ذاخلدمليييييف اكاليييي األعمييييالش ذاديييييدا

ع ذمين اكت ويفياا األخيوى ااكف هليي إ ى اخنفياض يف ولمت يا   يف ولميا اكن يود ااتداذكياع مميا يي داألس ارع ذيواف  ا عث
ا كه ميماع ذي ابهي  ارتفياع يف  داي كه لميا احل ل ليل لو  ايد  يف حجل اكن ود يف اكلوقع ذاكذي ينته عن  فكهت  

 .ادماا يف األسواق اكتجاريه ع ذاخلس و اكل
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 :خامتة
ب ييد اإلطييمع عهييى ألييل مييا  يياء حييول موضييوع ااالييعما اال تماعلييا اكييا  يياءا تتييا عهييل اال تميياع  

توصييهنا إ ى أحميي  ميين ااواضييل  اكييا جيييا أي ال يلييت اي ذهيياع ذت ييد ميين ألييل االيي ذكلاا اكييا ت يي  عهييى عيياتل عهميياء 
الش اكيييذين يطهيييا مييين ل اكو يييث ذاكتيييدولل كهوويييوف عهيييى ح ل يييا ليييذ  اااليييعما اال تمييياع ذاكوييياحثني يف ليييذا ا ييي

اال تماعليييا اكيييا  يييدد اسيييت وار ذأمييين ا تمييي  ذأفيييواد ع ذذكيييل مييين خيييمل تنويييي  ااواضيييل  ذتطيييويو أسييياكلا اكو يييث 
 .كهوصول إ ى حمتا ه أدق تتماشى ذطول ا لذا ا تم  ااتغ 
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 قائمة املراجع املعتمدة

تشخيص وعالج املشكالت الاجتماعية والنفسية، املكتبة املصرية للطباعة : عمر الجوالنيفادية  -22

 .3002والنشر والتوزيع، الاسكندرية،

، دار املسيرة للنشر والتوزيع، 03املشكالت الاجتماعية، الطبعة: دمحم الجوهري، عدلي السمري  -20

 .3022عمان، ألاردن،

الاجتماعية والسلوك إلانحرافي، دار املعارف الجامعية، إلاسكندرية املشاكل : دمحم عاطف غيث -21

 .2893مصر، 

، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن، 02التفكك الاجتماعي، الطبعة: معن خليل العمر -24

3002. 

املشكالت الاجتماعية، الشركة العربية املتحدة للتسويق : أحمد العموش، حمود العليمات -25

 .3009توريدات، القاهرة، جمهورية مصر العربية، وال

علم الاجتماع ودراسة املشكالت الاجتماعية، دار املعرفة : غريب سيد أحمد: نويل تايمز، ترجمة -26

 .2881الجامعية، بدون ذكر البلد، 

، منشورات الدار الجزائرية، 02عصر املشكالت، الطبعة: بلقاسم سالطنية، إسماعيل قيرة -27

 .3022ئر، الجزا

، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، 02إلاسكان والتنمية الحضرية، الطبعة: السيد الحسين -28

 .2882مصر، 

 .2888مقدمة في علم الاجتماع، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن، : إبراهيم عثمان -29

رية، تجارب فردية، أساليب مداخل نظ)املشكالت الاجتماعية املعاصرة : عصام توفيق قمر -22

 .3022، دار الفكر ناشرون وموزعون، اململكة ألاردنية الهاشمية، عمان، 02، الطبعة (املواجهة

، دار رضوان للنشر والتوزيع العبدلي، عمان، 02علم الاجتماع الحضري، الطبعة: فؤاد بن غضبان -22

 .3022اململكة ألاردنية الهاشمية، 

علم الاجتماع واملشكالت الاجتماعية رؤية جديدة، دار املعرفة الجامعية، : بيعلي عبد الرزاق حل -20

 .3022طبع نشر وتوزيع، ألازاريطة، إلاسكندرية، مصر، 

، دار وائل للنشر، 02املشكالت الاجتماعية، الطبعة: دالل ملحس استيتية، عمر موس ى سرحان -21

 .3023عمان، ألاردن، 
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املشكالت الاجتماعية، بحوث نظرية وميدانية، دار املعرفة : علي سعددمحم عاطف غث، إسماعيل  -24

 .3022الجامعة، طبع نشر توزيع، إلاسكندرية، مصر، 

ممارسة الخدمة الاجتماعية التنموية في املجتمعات املحلية : دمحم عبد الفتاح، دمحم عبد هللا -25

 .3001ية، مصر، ، املكتب الجامعي الحديث، إلاسكندر (التقليدية واملستحدثة)

، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن، 02علم الاجتماع الصناعي، الطبعة: إحسان دمحم حسين -26

3002. 

 علم الاجتماع الريفي، املكتب العربي الحديث، إلاسكندرية، : حسين عبد الحميد أحمد رشوان -27

عربية للطباعة والنشر، بيروت، بدون ذكر مشكالت املجتمع الريفي، دار النهضة ال: علي فؤاد أحمد -28

 .السنة

هاضواا يف م لاس ااالعما اال تماعلاع ولل عهل اال تماعع  ام ا دمحم خل وع بلعو ع اجل ا وع  -29
0100-0100. 

دراسة حالة بعض )تطوير الهياكل العمرانية للتجمعات الريفية : دمحم عبد الرحمن حسن املكاوي  -02

مصر، املؤتمر العربي إلاقليمي الترابط بيت الريف والحضر والاجتماع العربي رفيع التجمعات في دلتا 

حول استدامة املدن الغربية وضمان حيازة ( أسكوا)املستوى للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 

عامة للتخطيط املسكن وألارض وإلادارة الحضرية، وزارة إلاسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية، الهيئة ال

 .3002ديسمبر  29-22العمراني، جمهورية مصر العربي، القاهرة، 

 

 
 


