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 حصتانالمدة الزمنية : 

 

      
  

 

 مقدمة :

 .التي تستدعي إيجاد حلول لها يواجه اإلنسان في حياته مجموعة من المشاكل االجتماعية

 ؟ أين تتجلى مسؤولية كل طرف في إيجاد الحلول الممكنةو  ؟ فما هي األطراف التي تتحمل مسؤولية حل هذه المشاكل 

 ؟ مسؤوليتنا نحن في إيجاد هذه الحلول ما و

I –  تتعد األطراف المسؤولة عن إيجاد حلول للمشاكل االجتماعية:  
  :  أطراف، فهناك تتقاسم مسؤولية البحث عن حلول للمشاكل االجتماعية عدة

والواليات والعماالت واألقاليم والمؤسسات المحلية  كالمجموعات الحضرية ومجالس  لمصالح اإلداريةمتمثلة في المؤسسات الحكومية، كا : الدولة 

  الجماعات واألقاليم.

  المهنية. كالجمعيات ذات االهتمامات المختلفة )تنموية، ثقافية، حقوقية..(، واألحزاب السياسية والنقابات  : المجتمع المدني 

  ضرائبهم. يستفيدون من خدمات المرافق التي وفرتها الدولة من أموال ، باعتبارهم مواطنين ومواطناتذكورا وإناثا:  األفراد 

II – مارسة مسؤوليتنا في إيجاد حل لمشكل اجتماعي محليم : 

 : خطوات حل مشكل اجتماعي – 1
الخطوات الرئيسية التي تمر منها معالجة و في ما يلي ، اكل االجتماعيةدخالت األطراف المعنية في حل المشتو تتكامل تتنوع 

 اجتماعي :مشكل 
   : والزمنية.   تشخيص المشكل وتحديد طبيعته وأبعاده المجاليةالخطوة األولى  

   : وضع خطة / برنامج لمعالجة المشكل االجتماعي. الخطوة الثانية 

   : (169)أنظر الجدول الصفحة  مشكل االجتماعي.إنجاز برنامج حل الالخطوة الثالثة 

 المشاركة النشيطة  في حل بعض المشاكل االجتماعية :  – 2
 تحسيس و توعية األصدقاء بالعمل على مواجهة المشكل االجتماعي و عن طريق االستعداد والتطوع وإقناع : بالمبادرة الفردية 

  اقتراح الحلول الممكنة. المتضررين من المشكل واالستماع إليهم مع

 وتنظيم  نشر لمقاالت الجمعيات، والمشاركة في الحمالت التحسيسية، و عن طريق تأسيس : بالمساهمة في المبادرات الجماعية

  واالتصال بالجهات المسؤولة. العروض والندوات مع لقاء المتضررين

 : خاتمة
اكل االجتماعية المتفاقمة التي تواجه المجتمع المغربي، علينا التعاون إليجاد الحلول المناسبة كل حسب استطاعته لمواجه المش

 .وإمكانياته

 

 

 

 اإلعدادية السعادة: ث المؤسسة 

 رشيد لعتيكاألستاذ : 
 

و األفراد و الجماعات في مسؤولية الدولة 

 حل المشاكل االجتماعية و مسؤوليتنا نحن

 مفاهيم و مصطلحات :
 إطار تنظيمي يتم ضمنه عمل جمعيات المجتمع المدني، و هي جمعيات غير حكومية تهتم بقضايا اجتماعية و ثقافية و تنموية  لحركة الجمعوية :ا

 و رياضية.


