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 حصتانالمدة الزمنية : 

 

      
  

 مقدمة :

 تعتبر المشاكل االجتماعية من التحديات التي تواجه التنمية البشرية بالعديد من دول العالم. 

 كيف ندرس مشكال اجتماعيا ؟ ما أهم أنواعه في محيطنا ؟ و فما المقصود بمشكل اجتماعي ؟ و

I – مفهومه، أنواعه و بعض األمثلة المحلية منه :المشكل االجتماعي 

 : تعريف المشكل االجتماعي  – 1 
، يتطلب مع اختالف في حدته و طبيعته خلل في البناء االجتماعي و االقتصادي و هو وضع اجتماعي غير سوي و ،تواجه المجتمع المشكل االجتماعي صعوبة

 . تماسكه ن يهدد استقرار المجتمع وأجهودا لمواجهته قبل 

 : أنواع المشاكل االجتماعية  – 2

 أسبابها المشاكل أنواع المشاكل

مشاكل انحراف السلوك 
 العنصرية -انعدام الضمير  العنف اللفظي و الجسدي

 رفقة السوء  -البطالة   –الالمسؤولية  اإلدمان على المخدرات و التشرد

مشاكل األوضاع 

االجتماعية 

 خلل بين النمو الديمغرافي و االقتصادي –البطالة  الفقر

 قلة المشاريع التنموية البطالة

 غياب الوعي –ضعف نسبة التمدرس  األمية

 الرشوة -انعدام المراقبة و الضمير  السكن غير الالئق

 الفقر -انعدام التربية الحقوقية  تشغيل األطفال

 : بعض المشاكل االجتماعية بالمغرب  – 3
األمية ما زالت تمس أكثر من  ، كما أنعتبة الفقر البشرية، حيث أن نسبة كبيرة من السكان تعيش تحت المغرب تحديات اجتماعية كثيرة في مجال التنمية تواجه  

 حوالي ثالثة ماليين طفل دون تمدرس. نصف السكان مع استمرار

 الرشوة.  البطالة و ذي يحط من كرامة اإلنسان إضافة إلى استفحالالعشوائي ال و مازال سكان المغرب يعانون من انتشار السكن الصفيحي 

التهميش، بالرغم من  للحيف و مازالت المرأة تتعرض و ،النمو الطبيعي والحفاظ على سالمتهم النفسية تعاني فئة كبيرة من أطفال المغرب من غياب حقوقهم في 

 .إنصافهاالذي ال يمكنه التقدم بدون  كونها تمثل نصف المجتمع 

II – عالجة مشكل اجتماعي :الخطوات المنهجية لم 

 شبكة معالجة مشكل اجتماعي : الخطوات المنهجية لمعالجة مشكل اجتماعي  – 1 

 اإلجــراءات المتخــذة الخطــوات الكــبرى

 التعريف بالمشكل االجتماعي وتحديده -1

 سلوكي ...  –اقتصادي  –تحديد نوعية المشكل : اجتماعي  

 .بيئية.. –نفسية  –اجتماعية  –رصد آثاره وتصنيفها حسب طبيعتها : اقتصادية  

 .محلي –جهوي  –وطني  –تحديد أبعاده : عالمي  

 .خطورة مستقبلية –إبراز درجة خطورته : خطورة آنية  

 تشخيص أسباب المشكل االجتماعي و تحديد المسؤوليات -2

 .سلوكية –اقتصادية  –اجتماعية  –البحث عن العوامل واألسباب : سياسية  

 مباشرة / غير مباشرة. –تصنيف األسباب حسب أهميتها : رئيسية / ثانوية  

 الجماعات ...  –األفراد  –تحديد المسؤوليات : الدولة  

 اقتراح الحلول وعرضها ومناقشتها -3

 .رصد وتدوين مختلف الحلول الممكنة 

 .هذه الحلول وفق معيار إمكانية تنفيذها ) منطقية وواقعية ( تصنيف 

 .بعيدة المدى ( –تحديد الغالف الزمني الالزم لتنفيذها ) حلول قصيرة المدى  

 .عرضها ومناقشتها : ) احترام كل اآلراء ، والحوار المتبادل ، واإلصغاء ( 

 .الخروج بحل مناسب للمشكل يتم االتفاق عليه 
 

 تشغيل األطفال : المشاركة النشيطة في معالجة مشكل اجتماعي  – 2

 اقتراح حلول للمشكل اسبابه وتحديد المسؤوليات آثار و أبعاد المشكل

 .إهانة الطفل والحط من كرامته -

 .التعلم ( –حرمانه من حقوقه ) اللعب  -

 .اإلخالل بالتوازن النفسي -

 مشكل محلي ووطني وعالمي . -

 .: ضعف أجرتهمأسباب مادية  

 .أسباب اجتماعية : الفقر 

 .االنقطاع عن الدراسة –الجهل  –أسباب تربوية : األمية  

 –المجتمع  –المشغلين  –األولياء  -مسؤولية من ؟ :  

 ..الدولة.

 .تفعيل قانون حماية األطفال من االستغالل 

 .إلزاميته تعميم التعليم و 

 التوعيةالبطالة ونشر  محاربة الفقر والتخلف و 

 .معاقبة سماسرة تشغيل األطفال 

 .تفعيل هذه الحلول تفعيل األدوار و 
 

 : خاتمة

يعاني المجتمع المغربي من مشاكل كثيرة تهدد المجتمع برمته، فعلى الجميع التفكير والمساهمة في إيجاد الحلول 

 الكفيلة بالتخفيف منها في أفق القضاء عليها.

 

 

 

 

 اإلعدادية السعادة: ث المؤسسة 

 رشيد لعتيكاألستاذ : 
 

من خالل شبكة كيف نعالج مشكال اجتماعيا 

 معالجة

 مفاهيم و مصطلحات :

 .هو أدنى مستوى من الدخل يحتاجه المرء أو األسرة حتى يكون باإلمكان توفير مستوى معيشة مالئم في بلٍد ماعتبة الفقر :  -

 هم السكان الذين  يعيشون بأقل من دوالرين في اليوم حسب برنامج األمم المتحدة. سكان تحت عتبة الفقر : -

 أداة تتضمن خطوات دراسة مشكل ما قصد تحديد اسبابه و نتائجه، و اقتراح حلول ممكنة للحد منه. شبكة معالجة : -

 


