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 المحاضرة الثانية
 قضايا مجتمعية معاصرة

 هـ12/1/1436األربعاء     
 

مواقف األفراد من المشكالت االجتماعيةالعوامل المؤثرة في تعريف المشكلة االجتماعية ،. 
 أبعاد المشكلة االجتماعية، التداخل بين المشكالت االجتماعية والتفكك االجتماعي

 واالنحراف السلوكي.
صنيف المشكالت االجتماعية ومستوياتها.ت 
.خصائص المشكالت االجتماعية 
 
 
 
 
 
 

 أستاذ المقرر     
 د. عادل بن عايض المغذوي     
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 في تحديد ظرف معين بأنه يمثل مشكلة اجتماعية. التي تؤثرعوامل ال

 ز جماعات الصفوة في المجتمع، والتي تميز بالقوة مثل: األشخاص الذين يحتلون مراك
 اجتماعية في المجتمع، أو األشخاص المسئولون عن المجتمع. 

  الجماعات التي لها مصلحة خاصة في تحديد سلوك معين، أو موقف معين على أنه مشكلة
 اجتماعية.

  تفسير الجماعات ذات المصالح للمشكلة االجتماعية على أنها نتاج لمجموعة من
 للبناء االجتماعي. السمات الشخصية لألفراد، أكثر من كونه نتاج 

  تحديد نطاق المشكلة االجتماعية من خالل النطاق القومي أو المحلي، دون إدراك أو
 تحليل لهذه المشكلة من خالل النطاق العالمي . 

 عادة يتم تحديد المشاكل االجتماعية بعد شعور أفراد المجتمع بها وليس قبل حدوثها 

 مواقف األفراد من المشكالت االجتماعية:
وتتباين مواقف يتخذون مواقف متباينة ومتنوعة تجاهها  ندما يدرك األفراد وجود مشكلة اجتماعيةع

ومن هذه  المشكلة جغرافياً واجتماعياً وعلمياً. بعد عنالأو  قربال درجة حسب األفراد على
 المواقف:
   الالمباالة:

 االستسالم القدري:.
  الشك الساخر والتهكم:

 : اآلخرة(الجزاء الديني )عقوبة 
 العاطفي:   اإلفراط

 الموقف االجتماعي العلمي:
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 أبعاد المشكلة االجتماعية
د هي المراحل التاريخية التي مر بها مفهوم المشكالت االجتماعية وتمثل رؤية علماء األبعا

 االجتماع لها.

ريع والتحضر بدأ علم االجتماع األمريكي في دراسة المشكالت االجتماعية مع بداية التصنيع الس
في المجتمع األمريكي. حيث ظهر مفهوم يجمع في إطاره مفهوم المشكالت االجتماعية، أطلق 

التفكك ”ثم تبعه مفهوم الوهن التنظيمي    Pathology Socialعليه مصطلح العلة االجتماعية 
  .Deviant behavior السلوك المنحرفثم  Social Disorganization“ االجتماعي

 

   Pathology  Social وجية االجتماعيةالباثول

 العلة االجتماعية تعني الخروج عما هو مألوف في الوضع السوي والسائد في التنظيم االجتماعي.

ودخل مصطلح العلة االجتماعية إلى علم االجتماع من منظور سوسيولوجي للدراونية اإلحيائية 
حيث تطوره وعالقته بوظائف أجزاء  حيث شبهوا المجتمع بالعضو الجسمي من“ . البيولوجية”

 الجسم األخرى من حيث السواء . 
ويتميز المجتمع السوي عن المنحرف بسمات تتمثل في:الحالة الطبيعية من الصحة والظروف 

للمجتمع وأفراده، وأي انحراف عن هذه الحالة  يعتبر علة مرضية ألنها  Normalالمعتادة الطبيعية 
كما عدوها أو حالة شاذة أو غير سوية ألنها ال تعبر عن السواء االجتماعي ال تمثل الحالة الطبيعية  

 للمجتمع اإلنساني. 
وحتى أربعينات القرن العشرين. واعتبروا هذا -1892نشأ هذا االتجاه في جامعة شيكاغو عام 

 القسم )علم االجتماع( مركز للبحوث االجتماعية.
ة متماثلة، فمعضهم من أبناء الطبقة الوسطى نتمي أصحاب هذا االتجاه إلى أصول اجتماعيي

البروتستانية، ومن مجتمعات زراعية صغيرة، وبعضهم كانوا من أبناء وزراء، ومعظمهم يمثلون 
 تنظيمات ومؤسسات الرعاية االجتماعية.

قاموا بدراسة أوضاع المعيشة للفقراء المهاجرين من الدول األوربية واألفريقية واألسيوية واستوطنوا 
ي المدن الحضرية التي تنمو بصورة سريعة وتتميز بالحراك االجتماعي العمودي، واهتموا بدراسة ف



 4 

والجرائم واالنحراف والطالق  الفقربالعديد من الظواهر التي تعج  Slumsالمناطق المتخلفة 
 واألسر المتصدعة والصراع العرقي وأطلقوا عليها مصطلح العلل االجتماعية.

بدراسة أصول وقيم العلل االجتماعية فوجدها غير ممثلة للحاالت الحضرية، وإنما  اهتم العالم مليز
وكشفت خصائص العينة أن معظمهم من الشباب المهاجرين  ،تمثل نمط الحياة االجتماعية الريفية

وينحدرون من الطبقات الوسطى للمجتمع األوربي الحضري، ولم يمثلوا الطائفة المسيحية 
 البروتستانتية.

صب اهتمامهم على دراسة االنحراف عن المعايير والقواعد التي يحددها المجتمع ألنماط ان
إيجاد و تحديد المشكلة االجتماعية لدراسة السلوك المنحرف  من السلوك المرغوبة، وكان الهدف

 وسائل وحلول لمواجهة هذه المشكالت.
راسة التفكك االجتماعي، وترى أن في أثناء هذه الفترة ظهرت المدرسة اإليكولوجية التي اهتمت بد

التفكك االجتماعي ينشأ عندما يتعرض المجتمع لتغير اجتماعي سريع وحاد فيؤدي إلى انهيار 
 . النظام القيمي في المجتمع.

الحظ بارك وزمالءه في دراسته انتشار مظاهر من التفكك االجتماعي كالفقر والجريمة في مناطق 
 ظاهر في وسط المدينة وتقل في أطرافها.معينة في المدينة، وتزداد الم

  يرجع أصحاب مدرسة شيكاغو مصدر المشكالت االجتماعية للفرد ذاته ألنه فشل في
 التمثل لمعاير وقيم مجتمعه، وانتقدوا الفرد ألنه غير قادر على التكيف مع الحياة الجديدة.

 ليه أكثر من دراستهم يهدف أصحاب هذا االتجاه إلى تعزيز النظام االجتماعي والمحافظة ع
واإلنسانية للمهاجرين،  للمشكالت االجتماعية، وكانوا غير مهتمين بالخصوصية الثقافية

وطالبوا بإعادة تعليم المهاجرين لحل مشكالتهم من خالل إيجاد وتنظيم برامج تعليمية 
تمع وندوات لتعليم المهاجرين القيم والعادات المرتبطة بطبيعة الحياة االجتماعية للمج

 الجديد.
 Social Disorganizationالتفكك االجتماعي 

ال يعبر تحول مفهوم الباثولوجيا إلى مفهوم التفكك االجتماعي عن أي تغير جوهري في 
المشكالت االجتماعية التي يتطلب تحليلها. وذلك ألن ما كان يعد شواهد على الباثولوجيا 
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يعتبران مؤشرات  Desertionوالهجر  Divorceأصبح مؤشر على التفكك االجتماعي فالطالق 
 على تفكك األسرة. 

يشير مفهوم التفكك االجتماعي إلى ما يصيب النسق االجتماعي من قصور أو خلل في أدائه 
لوظائفه األساسية وهي تحقيق االستمرارية واالستقرار.)قصور في أداء األنساق االجتماعية 

 .لوظائفها(

 االجتماعية إلى نمطين:  المشكالت  Mertonويقسم ميرتون 

 الوهن التنظيمي. ويقصد بهاألول: يطلق عليه التفكك االجتماعي 
 الثاني: يطلق عليه السلوك المنحرف 

والتقسيم ال يعني أن كل نمط يركز على ظواهر متباينة، وإنما يتناوالن جوانب مختلفة من نفس 
 الظاهرة.

 كما يحدد مصادر للتفكك االجتماعي وهي:
 يرتبط بجماعتين كل واحدة منهما تسعى بالدرجة األولى لتحقيق  مصالح والقيم:صراع ال

 مصالحها.
 :يرتبط بالتغير التطوري، ونظراً لتباين مكانة األفراد داخل  صراع المكانة والتزامات الدور

المجتمع الواحد، وتعدد األدوار االجتماعية للفرد داخل المجتمع الواحد ، يحدث له 
وار بسبب غموض الدور فينتج عن هذا الصراع  فشل في أداء الدور صراع بين األد

 وبالتالي يظهر التفكك االجتماعي.  
 :التنشئة االجتماعية  هي عملية يكتسب منها  القصور في عملية التنشئة االجتماعية

األفراد االتجاهات والقيم التي تتوافق مع أدائهم  ألدوارهم االجتماعية، ويترتب على 
في عملية التنشئة االجتماعية تفكك اجتماعي ناتج عن  عدم وضوح للتوقعات القصور 

المتبادلة بين األفراد في المجتمع، بسبب الصراع القيمي، والصراع بين السلوك الجديد 
 والسلوك القديم لألدوار.

 :يظهر التفكك االجتماعي بسبب قصور أو خلل في قصور قنوات االتصال الجماعي
ظائفهم داخل التنظيم االجتماعي حتى ولم يكن هناك صراع بين المصالح أداء األفراد لو 

 أو القيم.
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 وبين مفهوم الالتنظيم  Disorganizationيفرق ميرتون بين مفهوم التفكك و 
Unorganization  حيث يرى أن نسق العالقات االجتماعية في الالتنظيم لم يتشكل  بينما في

 قائمة بالفعل والخلل يصيب تلك العالقات الموجودة. حالة التفكك فالعالقات االجتماعية
التي  لألدوار بالوهن التنظيمي فشل األفراد في تحقيق التوقعات االجتماعيةميرتون ويقصد 

يحددها المجتمع ألفراده، فيحصل صراع بين ما يقوم به الفرد من سلوك يومي وبين توقعات 
عدم  فيحدثالتغير االجتماعي المفاجئ سبب يحدث الوهن التنظيمي بما وعادة  المجتمع.

أي عدم توازن في  توازن أو عدم انسجام بين أجزاء النظام االجتماعي العام في المجتمع.
 وظائف النظم االجتماعية كأجزاء للنظام االجتماعي العام.

 :هي ثالثة طرقمن خالل يحدث الفشل ينتج عدم التوازن من فشل األفراد في أدوارهم ، و و 
 ثقافي، الشعور باإلحباط.الفشل المعياري، فشل ال

وبالتالي نرجع المشكلة االجتماعية المتضمنة في التفكك االجتماعي إلى إخفاق النسق في أن 
أي عدم قدرة النسق مع األدوار المتوقعة ،يجعل التنظيم االجتماعي للمراكز ملتحماً ومتماسكا 

 على القيام بمتطلباته الوظيفية بطريقة فعالة.
 

  Deviant behaviorالسلوك المنحرف 

 .يشير مفهوم السلوك المنحرف إلى الخروج أو االنحراف عن المعايير االجتماعية 

  يميز ميرتون بين نمطين من أنواع السلوك المنحرف يتباينان من حيث المسببات والنتائج
 المترتبة عليها وهما السلوك الالتوافقي والسلوك المنحرف. 

 فقي:السلوك الالتوا
 .الفرد غير المتوافق يتخذ في معارضته للمعايير صفة العالنية 

 .يمثل سلوك الفرد غير المتوافق تحدي لشرعية المعايير االجتماعية التي يعارضها ويرفضها 
  يسعى اهتمام الفرد غير المتوافق إلى تحقيق هدفه المتمثل بتغيير المعايير االجتماعية

 القائمة.
 ين ال يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية.األفراد غير المتوافق 
 .يسعى األفراد غير المتوافقين إلى تحقيق العدالة االجتماعية 
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 السلوك المنحرف:
 .الفرد المنحرف سلوكياً يخفي سلوكه المنحرف 

 .ينتهك الفرد المنحرف المعايير التي يعترف بها 
 معايير االجتماعية.ينحصر اهتمام المنحرف في كيفية الهروب من العقوبات الخاصة بال 
 .األفراد المنحرفين دائماً يسعون لكسب مصالحهم الشخصية 
 المنحرفين يسعون للتعبير عن مصالحهم الخاصة وإشباع احتياجاتهم الشخصية بأي صورة. 

 
 التداخل بين المشكالت االجتماعية واالنحراف والتفكك

يشــعر ر االجتماعيــة بفعاليــة وتحديــد األدواإشــباع احتياجــات األفــراد إذا فشــل المجتمــع فــي  -
 األفراد باإلحباط نتيجة اإلخفاق في تحقيق األهداف وبالتالي تظهر الصراعات في األدوار.

 االحباطات وتفجرت الصراعات أفرزت التفككات االجتماعية . ازدادت إذا  -
التفكــــك االجتمــــاعي وامتــــد بــــين قطاعــــات مجتمعيــــة لهــــا ثقلهــــا شــــكل مشــــكلة  تفشــــىإذا  -

 اجتماعية.
إذا أثرت المشكلة االجتماعية سلبا في األفراد أو الجماعات أصبحت سلوك انحرافي وتطلب 

 .مواجهة وتدخل
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 تصنيف المشكالت االجتماعية:

صنف انكلز المشكالت االجتماعية المتكررة التي تواجه أي مجتمع إلى ثالث مجموعات 
الحياة االجتماعية، وتتمثل هذه  أساسية، تتعلق كل منها بنمط مختلف من أنماط التكيف مع

 التصنيفات في التالي:

المجموعة األولى من المشكالت المتكررة التي تواجه المجتمع،  هي المشكالت الناجمة  -1
 عن التكيف مع البيئة الخارجية الطبيعية واإلنسانية على السواء.

إلنسانية الفردية ألعضاء المجموعة الثانية من المشكالت التي تتعلق بإشباع االحتياجات ا -2
 المجتمع.

المجموعة الثالثة من المشكالت التي يتحتم على كل مجتمع مواجهتها والعمل على حلها  -3
 هي مشكالت الوحدات األساسية للتنظيم االجتماعي.

 
 

 كما يصنف العادلي المشكالت االجتماعية إلى ثالث مجموعاتك
حاجات  ت المتوفرة في المجتمع إلشباعترتبط بعدم كفاية الخدمامشكالت أساسية :  -1

 األفراد مثل: نقص المدارس، أو المستشفيات عن الحاجة الفعلية للمجتمع.
،فتصبح المشكلة أخرىترتبط بتركيز الخدمات على مناطق معينة دون مشكالت تنظيمية: 

 بسبب عدم العدالة في التوزيع للخدمات. 
رقة والقتل، والتسول والتشرد مشكالت مرضية: مثل، السلوك اإلجرامي، كالس -2

 واألحداث والبغاء ..الخ.
، وترتبط بسوء العالقات بين الجماعات المختلفة في المجتمعمشكالت مجتمعية:  -3

 وعدم اهتمام المواطنين بمشكالتهم، وتركها للظروف
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 :كما حدد مايس ثالث مستويات من المشكالت االجتماعية.
  ة قوية في الظروف االجتماعية المحيطة بها، ولها الدرجة األولى: وهي مشاكل تؤثر بصور

 نتائج متعددة ومؤثرة في المجتمع مثل: مشاكل الحرب، الفقر، التمييز العنصري

  الدرجة الثانية: وتتمثل في الظروف والنتائج الضارة التي تنتج بصفة أساسية عن المشاكل
أخرى. مثل: سوء التغذية  االجتماعية المؤثرة، والتي يتولد عنها بدورها مشاكل إضافية

 الناتج عن الفقر.
  الدرجة الثالثة: وهي تلك الظروف الضارة والتي تعد بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتاج

للمشاكل االجتماعية األساسية من الدرجة األولى. مثل: البطالة الناتجة بسبب التفرقة 
 العنصرية. 

 
 
 
 

 خصائص المشكالت االجتماعية:
 االجتماعية بأنها مدركة أو محسوسة، وكلما زاد إدراك الناس للمشكلة كلما  تمتاز المشكلة

 أدى إلى زيادة وضوح المشكلة.

  ال تتوقف المشكلة االجتماعية عند حد الرفض الذهني، وإنما تشكل نوعاً من التحفيز
 لتحريك السلوك المضاد واتخاذ المواقف لمواجهتها وإزالة آثارها السلبية.

 ة اجتماعية بعدم الثبات على وتيرة واحدة من حيث قدرتها على التأثير، مثال: تمتاز المشكل
منظور جيل اآلباء يختلف عن جيل األبناء من حيث المعايير التي يراها اآلباء بأنها مشكلة 

 في حين أن األبناء يراها عكس ذلك.
  المجتمعات تمتاز المشكلة االجتماعية بخاصية النسبية، وترجع هذه الخاصية الختالف

. على سبيل المثال: ظاهرة الثار وأفرادها وجماعاتها في تحديد مفهوم المشكلة اإلنسانية
في المجتمعات العربية تشكل بعد ثقافي أما في المجتمعات الغربية فتشكل جريمة 

 اجتماعية. 
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  تخضع المشكلة االجتماعية في حجمها وتنوعها وتأثيرها للظروف التي يخضع لها
فكلما زاد حجم الكثافة السكانية في مجتمع ما زاد تعقيده بنائياً كلما أدى ذلك المجتمع، 

إلى زيادة في المشكالت االجتماعية وتنوعاً في أسبابها ومصادرها وزيادة في أشكالها 
 وأنواعها. 

  تظهر المشكلة االجتماعية في منشأ يعكس االضطراب االجتماعي والشخصي، وتكون
تحصل داخل  صدعاتقات االجتماعية، أو نتاج سلسلة تالنتيجة لتمزق نسيج الع

 المجتمع.

  تمتاز المشكلة االجتماعية بالحتمية في وجودها فهي دائمة ومستمرة مع استمرارية الحياة
االجتماعية، ولذلك فهي تظهر في جميع المجتمعات اإلنسانية سواء الكبيرة أو الصغيرة 

 المتقدمة أو المتخلفة.
 الجتماعية بأنها تظهر بسبب التغيرات الحاصلة في الحياة االجتماعية، أو تمتاز المشكلة ا

 . في المؤسسات االجتماعية
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 ةـاعيـتمـالت االجـمشكـباب الـأس
كما أنه يصعب الوصول إلى تعريف واحد ) جامع مـانع ( للمشـكلة االجتماعيـة ، وكمـا تلعـب 

أيضـا وضـع أيـدينا علـى سـبب واحـد لهـا .  النسبية دورا بـارزا فـي تحديـد المشـكالت ، فإنـه يصـعب
فأسباب المشكالت ومسبباتها تتنوع وتتعدد مـن ناحيـة بـل وتختلـف مـن زمـان إلـى زمـان ومـن مكـان 
آلخر ومن ظروف إلى ظروف ، بل ومن باحث إلى باحث آخر ) طبقا لخلفيتـه وتكوينـه ( مـن ناحيـة 

ور ســببا فــي تــأخير الــزواج لــدى الشــباب أخــرى . وعلــى ســبيل المثــال فإنــه إذا كــان التغــالي فــي المهــ
السعودي فإن أزمة اإلسكان تقف وراء نفس المشكلة في مصر . وإذا كان النفط ومـن بعـده الطفـرة 
ـــة والـــوفرة االقتصـــادية تقـــف وراء الكثيـــر مـــن مشـــكالت دول الخلـــيج العربيـــة ومـــن ضـــمنها  المادي

ــر مــن األزمــات  الســعودية ، فــإن الحــروب ونقــص المــوارد االقتصــادية كانــت هــي الواقفــة وراء الكثي
 والمشكالت االجتماعية في بلدان مثل مصر ثم العراق ولبنان ) حاليا ( . 

من ناحية أخرى فإنه في الوقت الذي قد يعزو الشخص العادي مشكلة ما إلى سبب أو عامل 
وفـي الوقـت واحد ، يردها الباحث االجتماعي المدقق إلى أسبابها وهي في األغلب األعم متعـددة. 

) اإلجـرام ( ، يـرد   الذي يـرى فيـه عـالم إجـرام ـ مـثال ـ أن الوراثـة تقـف وراء هـذه الظـاهرة المشـكلة 
عالم االجتماع هذا إلى البيئة المحيطة بكل أبعادها ومؤثراتها وإن كان ال يستبعد تأثير الوراثـة كأحـد 

 العوامل أو االحتماالت على األقل .
أســباب المشــكالت االجتماعيــة إلــى عــدم إشــباع االحتياجــات بــين هــذا ويرجــع بعــض البــاحثين 

وهي االحتياجات االجتماعية والنفسـية واالقتصـادية والبيولوجيـة والصـحية والتعليميـة  عأفراد المجتم
أو  " عوامل  ذاتية" والترويحية ... ويرجعوا عدم اإلشباع  لمجموعة من العوامل المرتبطة بالفرد ذاته

 أو البيئية أو العوامل المجتمعية. ةللعوامل االجتماعي أو سرية" " عوامل أأسرته
ومــــن المســــببات الرئيســــية للمشــــكالت االجتماعيــــة التفــــاوت فــــي ســــرعة التغيــــر االجتمــــاعي 

 والثقافي، الناتج عن سرعة التفاوت في أحد جوانب الثقافة عن الجانب اآلخر.
الت االجتماعيـة فإنـه يمكـن وضـع وعلى أيـة حـال فإنـه علـى الـرغم مـن تعـدد مسـببات المشـك

الذاتيـة عوامـل الأيدينا علـى بعـض األمـور مثـل : الوضـع االجتمـاعي والثقـافي ) أساسـا ( ـ إلـى جانـب 
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 ة"البيئة الطبيعية" والبيئة االجتماعية بما فيها من ظروف ثقافية واجتماعية واقتصادية يوالبيئ "ةيالوراث"
 شكلة أو تلك ومتحكمة في خط سيرها . باعتبارها واقفة وراء هذه الموسياسية 

حـــدوث دورا فـــي هـــذه العوامـــل قـــد تلعـــب و   " هـــي عوامـــل تتعلـــق بـــذات الفـــرد، فالعوامـــل الوراثيـــة
االنحرافات الناتجـة عـن أسـباب بيولوجيـة أو عضـوية أو وراثيـة مثـل االنحرافـات  وتمثل ،المشكالت

كمـا يـدخل مشـاكل اجتماعيـة،  اإلجراميـة ـ الجنسية واألمراض العقليـة والعصـبية ـ إلـى جانـب الميـول 
، وسـواء تـأتى لسـعي وراء المصـالح الشخصـية عمومـافي االنحرافات الشخصية الميل إلـى النفعيـة وا

 ذلك من قبل أفراد أو جماعات .
والتغيــرات البيئيــة التــي تحــدث فجــأة بســبب  تتمثــل فــي المنــاض والتضـاريس الطبيعيــة والعوامـل البيئيــة

زالزل أو الفيضـانات جميعهـا تسـبب فـي حـدوث المشـكالت االجتماعيـة، علـى سـبيل البراكين أو الـ
 المناض الحار قد يورث حساسية األعصاب وثورتها بسهولة . المثال: 

تحــدث مــن خــالل الفعــل االجتمــاعي وتكــون مصــدر لتفــريخ  كمــا أن هنــاك عوامــل بيئيــة غيــر طبيعيــة
أو الفقــراء، وفــي بيئــة المجــرمين ســكنية توســم بأحيــاء  علــى ســبيل المثــالالمشــكالت االجتماعيــة، 

 ... وهكذا .السلوكيات المنحرفة من مزيداالغالب تفرض 
وينـدرج تحـت العوامـل البيئيـة غيـر الطبيعيــة الظـروف االقتصـادية، والسياسـية، واألوضـاع االجتماعيــة 

 والثقافية.
األوجــه والتــي يــأتي علــى  الظروف االقتصــادية ) المســببة للمشــكالت ( يمكــن تمثلهــا فــي كثيــر مــنفــ

 .التوزيعفي عدالة عدم ال ا الفقر وثانيهمارأسها أمران أولهم
الحكـم السـائد فـي والظروف السياسية المسببة للمشـكالت يمكـن أن تتركـز أساسـا فـي اتجـاه نظـام 

، كما يتمثل في مدى سيطرتها على مجريات األمـور أو دكتاتوريته ديمقراطيته، وفي عدالته أو عدمها
ة ويقـف فـي طريـق التطـور ، هذا المناض قـد يعصـف بكـل جهـود التنميـ ي الدولة وتسييرها من عدمهف

 .والتقدم
أمــا األوضــاع االجتماعيــة / الثقافيــة التــي تســهم فــي خلــق المشــكالت فــيمكن تمثيلهــا فــي كثيــر مــن 

 االتجاهات ومنها : 
 اختالف التنشئة االجتماعية . (1
 اختالف المستويات التعليمية .  (2
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 التضارب والتصارع الثقافي : وتؤدي إليه العديد من األمور التي منها :  (3
 . اختالف الموجهات والمعطيات الثقافية 
  محدود . الجمود والتزمت الثقافي أو االنفتاح الثقافي الال 
  . التفاوت في سرعة التغير ) أو التغيير ( االجتماعي والثقافي 

 . الضبط االجتماعي القاسي أو المتساهل  (4
 عدم وضوح األهداف والمعايير .  (5
 النزعات االنعزالية واالنفصالية .  (6

وكلما زادت سرعة ، العوامل المسببة لحدوث المشكالت يعتبر التغير االجتماعي من  أهم و 
  واستمرار عملية التغير االجتماعي، زادت احتماالت ظهور المشكالت االجتماعية داخل المجتمع.

اً بحيث يعمل على حل المشكلة االجتماعية. أو سلبياً يؤدي إلى حدوث وقد يكون التغير إيجابي
 المشكالت االجتماعية.

 Social change :التغير االجتماعي

يشير مفهوم التغير االجتماعي إلى االختالفات والتغيرات التي تحدث عبر الزمن لمجتمع ما، 
الخاصة بالنظام االجتماعي وتشمل هذه التغيرات العادات والقيم والقوانين والتنظيمات 

الموجودة في المجتمع، كما قد يشمل التغير االجتماعي التحول في التركيب السكاني 
التغير يؤثر بمعنى آخر للمجتمع أو بنائه الطبقي، أو في أنماط العالقات االجتماعية. 

 المفاجئ على البيئة الطبيعية و البيئة االجتماعية.االجتماعي 

 االجتماعي ومن عوامل التغير

  األيديولوجية: حركة فكرية هادفة لها فاعلية إيجابية في البيئة االجتماعية، وفي العالقات
االجتماعية، والقيم االجتماعية، والعمليات االجتماعية. وتنبثق اإليديولوجية من الوضعيات 

 والفئات اجتماعية.

  عالتجديد الثقافي: ويأخذ أشكال متعددة مثل االكتشاف واالخترا 
 .الفعل اإلنساني: أداء األفراد والجماعات والهيئات المقصود في عملية التغير االجتماعي 

  ،التكنولوجيا: السبب المباشر للتغيرات االجتماعي والثقافية التي تحدث في المجتمع
، فينتج عنها عدم مسايرة وغالباً ما يترتب عليها حدوث التخلف الثقافي أو الهوة الثقافية
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عجز النظم االجتماعية عن جتماعية مع تطورات المجتمع الحديثة، مما يؤدي إلى النظم اال
 فتحدثاستيعاب التغيرات الجديدة نوعاً من االنعزال بين األفراد والنظم االجتماعية، 

 .جتماعيةاالمشكالت ال

   :على تحويل األفراد من مكان آلخر تعمل سواء كانت هجرة داخلية أو خارجية الهجرة
ملون معهم قيمهم وعاداتهم وكذلك ظروفهم الصعبة التي قد تضطرهم إلى عدم وهم يح

التوافق فتنشأ المشكالت االجتماعية بسبب عدم توفقهم مع المجتمع الجديد نتيجة 
 لهجرتهم.  

  :الحرب بحد ذاتها مشكلة اجتماعية، ويؤدي الحرب إلى مشكالت عديدة منها الحروب
 ة والتعصب وغيرها من المشاكل االجتماعي.الهجرة والتفكك والفقر والبطال

 يترجم مفهوم الوهن التنظيمي إلى التفكك   :الوهن التنظيمي أو التفكك االجتماعي
االجتماعي الذي يتضمن عدم فاعلية أو ضعف في أدوار ومراكز بنائية داخل التنظيم أو 

ى وظيفة النسق أو عدم أدائها ألدوارها كما هو مطلوب منها هيكلياً، وهذا بدوره يؤثر عل
أنساق البناء، أو يحدث توتر شخصي ناجم عن العيش ضمن نسق تنظيمي يصعب التحكم 

فيه بشكل تام. كما يشير أيضاً إلى معاناة األفراد في تحقيق ذواتهم داخل التنظيم بسبب 
 . جمود بعض من قيمه. ومن اإلفرازات التي يحدثها الوهن التنظيمي الفساد اإلداري

 :يؤثر التصنيع في البيئة وكذلك اإلنسان ويولد أنماط جديدة من العالقات المبنية  التصنيع
 على العمل بحد ذاته، وهذا ينكر ثقافة المجتمعات المبنية على العالقات االجتماعية. 

 :المشكالت االجتماعية والتغير االجتماعي
 اسيتين:تشير الدراسات التي أجريت على المجتمعات المحلية إلى حقيقتين أس

األولى: شهدت المجتمعات المحلية خالل السنوات األخيرة من القرن العشرين تغيرات اجتماعية 
حدوث تعديالت في كل من  هذه التغيرات نتائج متعددة منها:سريعة ومستمرة، وترتب على 

الخصائص السكانية لهذه المجتمعات، والنسق اإليكولوجي، والبناء االقتصادي،واألنماط 
 يمية.التنظ

الثانية: عانت معظم المجتمعات المحلية الحديثة من الكثير من المشكالت االجتماعية 
 واالقتصادية والسكانية واإليكولوجية، ومنها: مشكلة الفساد اإلداري، الفقر، الهجرة ...الخ.
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ادية مع وتنشأ المشكالت االجتماعية عندما ال تتزامن التغيرات التي تطرأ على جزء من الثقافة الالم
 التغيرات التي تطرأ مع الثقافة المادية، نتيجة تفاوت معدالت التغير الثقافي في جانبي الثقافة.

 ويشير مفهوم التخلف الثقافيCultural lag   إلى الموقف الذي يتغير فيه أحد عناصر أو
 مكونات الثقافة بشكل أسرع مما يتغير به غيرها من العناصر األخرى للثقافة.

 
 
 

 
 

 خص لما سبق عرضه: مل
بــأن  علمــايات االجتماعيــة ـ المتفــق عليهــا المشــكلة االجتماعيــة تعتبــر انحرافــا عــن المســتو -أ 

 المستويات االجتماعية ذاتها تختلف باختالف الزمان واختالف المكان 
المشــكلة االجتماعيــة هــي التــي يراهــا النــاس كــذلك ـ أي هــي هــذا النــوع مــن الســلوك أو  -ب

 جمع غالبية الناس ) في مجتمع ما ( على أنه مشكل .الحدث الذي ت
ــة تتمــايز مــن مكــان إلــى آخــر ومــن زمــان إلــى غيــره ومــن ظــروف إلــى  -ج  المشــكلة االجتماعي

ظروف ، بل أن النظرة إليها قد تختلف من قطاع اجتماعي ) أو حتى مجتمعي( إلى آخر ـ وهـذا 
 . يعني أن النسبية تلعب دورا كبيرا في تحديد مالمحها

المشكلة االجتماعية تعكس الصالح والمواقف واالهتمامات ) الخاصـة بطبيعـة الحـال( أي  –د 
أن كل فرد وكل جماعة وكل مجتمع يعبر عن الشـيء باعتبـاره مشـكال أو غيـر مشـكل مـن وجهـة 

 بحتة. Subjectiveنظر ذاتية 
ــدها بدقــ -هـــ  ــة متداخلــة ومتشــابكة ومــن الصــعوبة تحدي ة بالفصــل بينهــا المشــكالت االجتماعي

 فصالً قاطعاً 
، أو متفــق عليهــا، فهــي ة وال يمكــن إيجــاد حلــول جذريــة لهــااالجتماعيــة مســتمر  تالمشــكال -و

 تظهر في كافة المجتمعات اإلنسانية .
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تتشكل تدريجياً على مراحل مترابطة لذا فإنها ال تظهر فجأة أو عفوية وبناًء على ذلـك فهـي  -ز
 متطورة اجتماعيا .

 مكن شرحها وتشخيص حدوثها من خالل سبب واحد بل عدة أسباب مترابطة ال ي -ح
 ةمرتبطة بالقيم االجتماعية في أغلـب األحيـان . وتمثـل اآلداب العامـة واألخـالق االجتماعيـ -ط

 نواتها.
تظهر في منشأ يعكس االضطراب االجتماعي والشخصي وهذا يعنـي أنهـا ملتصـقة بالفسـاد  -ي

 خل المجتمع .و التفسخ االجتماعي دا
 .من السلوك قابل للتدخل اإلنسانيال بد أن تتضمن نمطا  -ك
 

 للمشكالت االجتماعية القاعدة الثقافية
تكشف المشكالت االجتماعية )بغض النظر عن نوع المجتمع الذي تظهر فيه( عن اتجاهها 

 المضاد لمعايير وقيم المجتمع ومن أبرز مكونات هذه القاعدة ما يلي:
 يرجع السلوك الصادر من الناس والمضاد للمجتمع وقيمه إلى الجذور : لغيبيالتفسير ا

 الشريرة .

 الشيء. مثال:  ى ما يقوم به الفرد من خالل قيمةالوظيفة االجتماعية للقيمة االجتماعية: مد
عندما يزو ضيف أسرة بدوية البد من ذبح خروف له إكرام له. وفي الغرب ال نجد مثل هذا 

 العمل.
 ت التغير االجتماعي: تجلب المعطيات العصرية قيماً ثقافية مختلفة تؤدي إلى حدوث إفرازا

مشكالت لم يعهدها المجتمع من قبل مثل: انتشار الرشوة والفساد اإلداري والواسطة 
ظاهرة العنف وتبدل مفاهيم الشرف والعالقة الزوجية داخل األسرة وانتشار 

 المخدرات..الخو 
 لكل مشكلة جانب ذاتي، ونفور الفرد من ممارسة سلوك معين الجانب الذاتي للمشكلة :

 وتم فعله من قبل البعض يعد مشكلة.
 .قيم األغلبية: المعايير االجتماعية هي التي تحدد ما هو مقبول ومرفوض  في المجتمع  

 



 17 

 أفكار خاطئة عن المشكالت االجتماعية  
، ويرجع االجتماعية السائدة في المجتمع أفراد المجتمع في الدراية والمعرفة عن المشكلةيختلف 

جميع المشاكل هذا االختالف إلى درجة القرب أو البعد من المشكلة وإلى نوع العالقة بينهم. إن 
بها ألن المعرفة   .وجغرافياً  اجتماعياً  يدين عنهاراكها بدرجة أقل أهمية عند البعاالجتماعية يتم إد

الناس بالمتاعب الذاتية لألفراد يكون أكثر من  كما أن اهتمام،   وبالتالي تفقد األهميةتكون قليلة 
إدراك الناس للمشكالت االجتماعية إذا كانت ، ويزداد اهتمامهم بالشؤون العامة للمجتمع

،  أو تمس جانب من اهتمامات ذات صيت واسعحاالت مستعصية، أو "المشكالت" تمثل 
 الناس.

ة والمعرفة حول المشكالت االجتماعية وغالباً ال تكون معظم الناس لديهم معدل محدود من الدراي
منتظمة وأحيانا تسمى متناقضة ومرات تغدو غير صحيحة ،والذي يستمع إلى المغالطات الواسعة 

المتعلقة بالمشكالت االجتماعية يكتشف أن معظم معرفة الناس حولها سطحية غير متعمقة ،األمر 
     الذي يتطلب عدم الوثوق بها.

 ثل االنطباعات الخاطئة عن المشكالت االجتماعية في التالي:وتتم
 عدم االتفاق بين الناس على ما يعتبر مشكلة اجتماعية: -1

ما هو متفق عليه بين بعض الناس يرجع عدم االتفاق إلى الفروق في القناعات الشخصية لألفراد ف
 على انه يمثل مشكالً ال يكون هكذا مع جميعهم .

اس على أن الفقر والبطالة و أزمة السكن تمثل مشكالت اجتماعية، لكن البعض إذا يتفق معظم الن
اآلخر ال يراها هكذا بل يجد لها مردودا حسنا لإلنسان ألنها تساعده على إدراك حالة البؤس 

فاألغنياء يرون أن الفقر ضروري للمجتمع ألنه يجعل مالكي المال و الثروة في أعلى  اإلنساني.
  ي .السلم االجتماع

ويرى البعض األخر أن وجود العاطلين عن العمل ضروري للعاملين لكي يزيدوا من اندفاعهم للعمل 
  وحرصهم عليه وإخالصهم فيه.

وهناك من يرى المشكلة العرقية بين السود و البيض تمثل مشكلة اجتماعية بينما ال يراها البعض 
 ق بها .اآلخر هكذا ألنها تضع األعراق في المكانات التي تلي
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البعض ينظر إلى اعتبار المشكالت االجتماعية شيئاً طبيعياً وأمراً ال يمكن تجنبه:  -2
في الواقع ال و ، حاالت طبيعية محتومة يتعذر اجتنابهاعلى أنها المشكالت االجتماعية 

توجد هناك مشكلة محتومة ومتعذر اجتنابها إنما هناك ظروف معينة تعمل على إنتاج أو 
ناتج ال محال ال يمكن اجتنابه أو منع وقوعه. أي أن المشكلة ناتجة عن طرح أو إفراز 

  القانون الطبيعي ويمتلك الحتمية األكيدة.

 :يةعادغير شاذة والمشكالت االجتماعية ما هي سوى حالة  -3

غير طبيعية ألنها حاالت على أنها المشكالت االجتماعية البعض من علماء االجتماع ينظر إلى 
نظام االجتماعي أو اختراق أو انحراف عن السلوك االجتماعي السوي السائد بين كسر للأحدثت  

، ويرى أصحاب هذا الرأي أن المجتمع يسير حسب قوانين موضوعة ومتفق عليها في الناس
المجتمع ويعد الخروج على هذه القوانين هو الشذوذ ويتطلب الحل التصدي لهؤالء الخارجين 

 مثلالرؤية تنطبق على بعض المشكالت هذه هذا التحديد أو ،  لمشكلةوبالتالي يتم القضاء على ا
من قد تحدث المشكلة بسبب لكن في الواقع و . .اإلدمان على المخدرات أو بعض الجرائم

 . السلوك السوي وليس عن اختراق القوانين أو الخطأ
 :تتسبب المشكلة االجتماعية من قبل األشرار و السيئين من الناس -4

مغالطه على اإلطالق ، إذ أحيانا يحلل بعض الناس المشكالت االجتماعية تحت هذه أوسع 
في الواقع و وسيئ أو مقارنة األشرار مع األخيار .  طيبمضمون الثنائية المتبادلة أو المتقابلة مثل 

معظم إن  قد يكون الناس السيئون هم ضحايا ألخطاء يرتكبها غيرهم من الناس البريئون ،
عن الناس األخيار وبالذات عند الذين يتمتعون بعقلية تجارية أكثر من صدر قد تالمشكالت 

 األشرار .
 :كثرة الحديث عنها المشكالت االجتماعية توجد بسبب  -5

إن الحديث عن وجود مشكلة اجتماعية بين الناس كالفقر و البطالة و الجريمة أو هروب التالميذ 
م وخيالهم ويوسع حجمها أو يبالغ في خطورتها من المدرسة يعمل على إثارة مشاعرهم وهواجسه

بحيث تصور و كأنها معضلة مستعصية الحل تعيش في أحشاء المجتمع يفهمها السامع بأن 
في المؤسسات اإلصالحية و العقابية غير قادرين على السيطرة عليها أو معالجتها . إذ  المسئولين

وعدم ارتياحهم فيصبح هذا التضخيم يعمل على إقالقهم  عامة الناسأن تضخيم المشكل بين 
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، هذا الرأي خاطئ مشكلة اكبر من حجمها و آثارها تتعسر على المصلحين معالجتها بيسر وسهولة
 .ألن كتم المشاكل وعدم الكتابة عنها ال يحل المشكلة وإنما يزيد من تفاقمها وتزداد حدتها

 المشكالت االجتماعية سوف تحل نفسها بنفسها: -6

الزمن وتواتر األحداث وخضوع المجتمع لقانون التغير  مروربأنه مع من الناس  الكثيريعتقد 
والتطور، فان المشاكل القائمة تكون في طريقها إلى الزوال وهذه رؤية غير واقعية إن لم تكن 

، ألن العمل والمثابرة من القيم اإلسالمية التي أوصى اهلل عباده امتثاالً لقوله تعالى: " إن وهمية
ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم" والتغيير يتم من خالل الجهود المثابرة والكفاح في  اهلل

  .مواجهة المشكالت التي تعيق تطور ونمو المجتمع
 :أماني الناس-7

إما لكون حلها يعود بتأثير  وذلك  ال يرغب في رؤية المشكلة محلولة البعض من الناس
معالجتها مكلفة لهم  لكونأو ، مع معاييرهم وقيمهم أو أن حلها يتعارض، سلبي عليهم

.مثال:كأن يدفعوا ضرائب إضافية أو باهظة فتصبح إزالة المشكلة مؤثرة على نفوذهم 
داخل المجتمع يعزز نفوذهم  –في نظر هؤالء الناس -وسلطتهم، لذا فإن بقاءها قائمة 

 ويزيد من تأثيرهم االجتماعي ويقلل من خسارتهم المادية.
 :عندما تصبح المشكلة حقيقية تكون محلولة-8

هذه إن معرفة من المعروف أن دراسة المشكلة تتطلب الحصول على الحقائق المتعلقة بها، و 
بواسطة التعرف التحقق منها ذلك هو معرفة كيف نستطيع لكن األهم من و أمر مهم جداً  ائقالحق

وعندما يكون للناس ، إلى قيم اإلنسان دتاستنإذا ويصبح للحقيقة معنى  على أبعادها وعناصرها.
. والحقائق التي يتم الحصول عليها قيم مختلفة فإن وجود الحقيقة ال يستطيع حل عدم اتفاقهم

تحتاج إلى تفسير وترجمة في صورة خطط علمية، تتطلب الكثير من الجهد والمال وأحيانا تغيير 
 اتجاهات كثير من الناس.

 :جتماعية بعيدا عن تغير المؤسسات الرسميةيمكن معالجة المشكالت اال -9

ماديا أو  –يعتقد البعض بأنه يمكن معالجة المشكلة االجتماعية دون دفع تكاليف معالجتها 
وهذا االعتقاد بعيد عن الواقع ألن معالجة أية مشكلة يتطلب تغيرا سريعا وجادا في  –معنويا 

 المؤسسات و ممارستها الوظيفية .  
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، ولكون المؤسسات أن المشكالت سوف تحل بسهولة ويسروقع من قبل المرء بمن الخطأ الت  
وهذا يعني أننا ال نستطيع  ،تتغير ببطء فإنها ال تستطيع معالجة المشاكل بسرعة بل ببطء أيضا

ا القضاء التام على ) الفقر و البطالة و الجريمة ( إنما يمكننا وضع برنامج متطور لتقليل حجمه
الوقت ال يمكن القضاء أو إقصاء ) األمراض العصبية و العقلية (  وفي نفس، ماعيوتأثيرها االجت

  المستشفيات المتخصصة بها.ي من المجتمع إنما بإمكاننا تطوير وسائل عالجها ف
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 رؤى جديدة للمشكالت االجتماعية.
 المشكالت االجتماعية المداخل النظرية لتفسير

 المداخل العالجية لمواجهة المشكالت االجتماعية
 المنهج اإلسالمي كمنهج شمولي لمواجهة المشكالت االجتماعية.
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 رؤى جديدة للمشكالت االجتماعية
يحدد كل من روبرت نسبت وروبرت مرتون منطلقات تمثل صور جديدة تعكس مظاهر جديدة  

 ق لعلماء االجتماع تناولها وتتمثل هذه الرؤيا في: للمشكالت االجتماعية لم يسب
وتنظيم سلوك األفراد  الن على تنسيقيبلور البناء االجتماعي و الثقافة االجتماعية ) اللذان يعم-1

وفق معاييرها وقيمها ( ميال خاصا نحو السلوك المنحرف و االضطراب االجتماعي كثمن للتنظيم 
رة أوضح تتولد المشكالت االجتماعية من جراء التنظيم ليس االجتماعي الذي تهدف إليه. بعبا

  بقصد منها أو بهدف تحدده بل كإفراز غير مخطط وغير هادف.
تؤدي إفرازات التغير والتطور االجتماعي داخل المجتمع  إلى نتائج سلبية يدفع ثمنها بعض  -2

 األفراد كسعر اجتماعي للتحوالت الجديدة.
زات االجتماعية غير السوية في حيز الوجود بشكل غير مباشر و تتسع بنفس اإلفرا غالبا ما تبرز-3

  اتجاه التعارض مع األنماط المؤسسية للسلوك االجتماعي السوي.  درجة ظهور التغير التي تأخذ

وبناء على ما تقدم فإن دراسة و تفهم االضطرابات االجتماعية يتطلب دراسة وتفهم التنظيمات -4
 ما من الناحية النظرية متالزمان غير منفصليناالجتماعية ألنه

استمرارا لهذا االستدالل فإنه يمكن القول بأن كل بناء اجتماعي يتضمن مشكالت اجتماعية -5
 خاصة به تعكس نوعه وحجمه ودرجة تطوره.

حاله متعلقة بالفقرات الخمس السابقة أن األفراد الذين لهم ادوار ومواقع بنائية وانتماء طبقي -6 
إذا تعرضوا الهتزازات وزلل اجتماعي فإن سلوكهم االجتماعي يتعرض لالنحرافات أو المخاطر أو 

 التجريح أو التعريض أو النقد بسبب حساسية أدوارهم ومواقعهم البنائية.
إذا تصرف شاغلوا المواقع البنائية تصرفا متناقضا مع مستلزماتها وشروطها أو قاموا بتصرف ال -7

ب معها فإن اآلخرين من حولهم ) في مواقع العمل أو المجتمع المحلي( يوجهون ينسجم أو يتناس
سهام نقدهم لهم ويكثر اللفظ الجارح حولهم المفعم بالنميمة واالغتياب على التناقض الحاصل 

 بين تصرفهم االجتماعي و الموقعي. 

 تجة عنه .إن تكافل أقسام ) أنماط أو انساق ( البناء االجتماعي يولد مشكالت نا-8
ياسي تولد مشكالت نسق معين تخلق مشكالت جديدة لنسق آخر مثل مشكالت النسق الس -9

 مشاكل للنسق االقتصادي
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 المداخل النظرية لدراسة المشكالت االجتماعية

 

 :د ـيـهـمـت

إن الكثير من المشكالت االجتماعية ظاهرة واضحة للعيان وال يختلف عليها الناس، فالفقر 
والكل يعلم هذا ويبغضه ، واألمية مشكلة ... وغالبية الناس تعلم هذا وتستنكره ،  مشكلة ...

والجرائم بكل أنواعها جزء من المشكالت االجتماعية التي توجد في كل المجتمعات بدرجات 
... والكل يستنكرها ... بدرجة أو بأخرى ، وانتشار تعاطي المخدرات بين الشباب ،  متفاوتة

جتمعات مشكلة خطيرة ... والكبار في تلك المجتمعات يحاولون جاهدين في كثير من الم
إيقاف سيلها ... الخ . كل هذه المشكالت وغيرها كثير مشكالت ظاهرة وواضحة ولكن هناك 
أنواعا من المشكالت االجتماعية خافية وغير واضحة للكثيرين منا . وهذا ال يعني أنها غائبة أو 

 .غير موجودة أو غير خطيرة 
وعلى سبيل المثال فإن هناك مشكلة األعداد الكثيرة من الناس الذين تقتلهم حوادث السيارات 

على الطرقات كل عام ، ورغم ذلك فإن الناس يخافون من ركوب الطائرات اعتقادا منهم بأنها 
أكثر خطرا من السيارات ، على الرغم من أن اإلحصاءات قد أثبتت أن عدد القتلى من 

 ئرات أقل بكثير جدا من أعداد الذين يقتلون في حوادث السيارات .حوادث الطا
ولو نظرنا إلى دول الخليج العربي وماليين من السيارات التي تجوب طرقاتها ، ومئات 

الحوادث التي تقع ، وأعداد الضحايا الذين يذهبون نتيجة لها ، وآالف المصابين الذين 
ا بسبب هذه الحوادث . إذا نظرنا إلى كل ذلك يعيشون بقية أعمارهم ، وهم معوقون جسمي

وضح لنا  جدا هذا المثال . ومع ذلك فهل يعتقد الكثيرون منا بأن هناك مشكلة خطيرة ذات 
 صفة مجتمعية ، بسبب سوء قيادة السيارات ..؟؟

الحقيقة أن المشكلة هناك بالفعل ، ونتائجها الخطيرة واضحة ومحددة في غرفة العمليات وفي 
ر الشرطة ودوائر المحاكم ، ولكن القناعة بها قد ال تكون ظاهرة أو واضحة للعيان ...  تقاري

 كمشكلة اجتماعية خطيرة ، ومن هنا فهي مشكلة اجتماعية كامنة . 
 ة ، ـة للمشكلـم العامـاس من خالل رؤيتهـج أن النـن أن نستنتـدم يمكـا تقـالل مـن خـم  



 24 

  ون عن تصوراتهم وقناعاتهم . فلو أننا أخذنا عينة منأو من خالل عدم إحساسهم بها يعبر 
 أفراد

المجتمع  وسألناهم عن خطورة الطائرة  وركوبها ،  وعن مقارنتها بالسيارة لجاءتنا اإلجابة سريعا 
بأن الطائرة هي المشكلة بحوادثها وأهوالها . ومعنى ذلك أن المشكلة هناك. ولكنها قد تخفى 

 على الناس .
يمكن أن ينطبق على برامج التلفزيون الغير ملتزمة في بعض البالد، والتي قد  ونفس الكالم

تؤدي إلى انحراف الكثيرين من الشباب ، فالناس قد ال يحسون بهذه الخطورة الكامنة فيها ، 
ورغم ذلك فهي هناك تفعل فعلها في عقول الشباب وأحاسيسهم، وفي توجيههم نحو الجريمة 

 واالنحراف .
فيه أن الكاتب المنحرف ، أو الغير ملتزم يكون أثره مساويا لمثل هذه البرامج  ومما الشك

السيئة التي يذيعها التلفزيون أو يبثها للمشاهدين ، ورغم هذا فقد ال يدرك المجتمع ـ للوهلة 
األولى ـ خطورة وجود عدد من الكتاب يكتبون في صحفهم ومجالتهم، فينحرفون بالشباب في 

د تقودهم إلى طريق الجريمة والخروج على قيم الجماعة ومعاييرها السلوكية متاهات سحيقة ق
 التي ارتضتها لنفسها .

ومن هنا نجد عددا من النظريات العلمية التي حاولت أن تفسر المشكالت االجتماعية ،  
والتي  ركزت على الجانب االجتماعي ، كي تبتعد بها عن المشكالت الشخصية ، 

اعية تتعامل مع مشكالت تتعلق بأعداد كبيرة من أفراد المجتمع ، فالمشكالت االجتم
 Personalوبالمشكالت التي تعترض حياتهم ، أو ينغمسون فيها ، أما المشكالت الشخصية 

Problems  فتتعلق باألفراد ، وغالبا ما تكون مرتبطة ببعض المشكالت النفسية
Psychological   كما سوف يتضح لنا ـ تميل إلى التفسير ... وعلى ذلك فإن هذه النظريات ـ

 االجتماعي للمشكلة ، أكثر من ميلها للتفسير النفسي . 
 لسببين: االجتماعية أسباب المشكالتوتتباين اتجاهات العلماء في تفسير 

 . وتفسير المشكلة االجتماعية واحد يتم في ضوئه تحديد تبني المفسر التجاه فكري -1
 هذه المدارس أو االتجاهات لسياسية واالقتصادية لعلماءتباين الظروف االجتماعية وا -2



 25 

كل عالم يتبنى مدرسة فكرية معينة، تملي عليه اختيار نموذج معين يتم في ضوئه السبب األول:  
 تحديد مشكلة الدراسة ومنهج التحليل واإلطار النظري المستخدم في تفسيرها.

تبعاً لذلك تختلف التفسيرات بحسب وباعتبار أن التغير االجتماعي سمة المجتمعات فإنه 
ظهور مدرسة جديدة تفسر الواقع االجتماعي من خالل الفترة الزمنية التي نشأت فيها، وتلغي 

 اتجاه المدرسة السابقة، ومن هنا يحدث ما يسمى بالثورة العلمية.
كون أكثر الثورة العلمية، هي أن يجبر العلماء على التخلي أو رفض النظرية وتبني نظرية أخرى ت

 قدرة على تفسير الظاهرة االجتماعية.

وتتمثل الوظيفة األساسية للمدرسة الفكرية في تحديد ما هو هام، ليتم دراسته ووضع نماذج 
 تصورية لتفسيره.

وفي ضوء ذلك تعتبر المدرسة الفكرية النظارة التي تكون رؤيتنا للعالم االجتماعي، ولتغيير تلك 
 ثورة العلمية. النظارة يحدث ما يسمى بال

ظهر علم االجتماع في ظل ظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية دفعت السبب الثاني: 
المفكرين االجتماعيين لتطوير نظرياته ومفاهيمه، ولذلك يعد علم االجتماع نتاجا اجتماعياً لهذه 

اينة، وهم الظروف. باإلضافة إلى أن علمائه ينتمون إلى جذور اجتماعية واقتصادية وسياسية متب
 .فاهيم.أمثال: علماء مدرسة شيكاغواللذين صاغوا تلك النظريات والم

 :النظريات العلمية المفسرة للمشكالت االجتماعيةومن 
 Function Structure Theoryنظرية البناء الوظيفي: 

مجموعة  تستند مفاهيمها للنظرية الوظيفية البنائية التي تنظر للمجتمع على أنه بناء كلي، يتكون من
استمرارية المجتمع، وجميع هذه  زء له وظيفة يؤديها للمحافظة علىمن األجزاء المترابطة، وكل ج

األجزاء تتعاون فيما بينها للوفاء باالحتياجات األساسية. ومن خالل ذلك يميل المجتمع إلى 
 التوازن واالستقرار.

لنظم والقيم والجماعات والمؤسسات تتألف الوحدات البنائية للمجتمع من المعايير واألدوار واو 
 االجتماعية، وتقوم جميع هذه الوحدات بوظائفها في مواجهة حاجات المجتمع ليتحقق التوازن.

يتشكل الفعل االجتماعي في ضوء المعايير واألدوار والنظم، بحيث يبدو لهذا الفعل بناء له طابع و 
 االستقرار النسبي.
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 مستويات البناء االجتماعي:
ر: الذي يقوم به فرد معين في إطار نظام اجتماعي، ويتمثل البناء  في مجموعة من الظواهر الدو  -

السلوكية المتكررة والمترابطة التي يقوم بها الفرد وتترك أثر في النسق الذي يحويه. مثال األم لها 
ولها أثر في دور في األسرة يتمثل في اإلنجاب ورعاية األبناء والمشاركة في الوظيفة االقتصادية، 

 المجتمع من خالل ممارستها لوظائفها.

 النظام الذي يتألف من مجموعة من األدوار المترابطة. -
 المجتمع الذي يتألف من مجموعة من النظم المترابطة والمتساندة وظيفياً.-

 فرضيات الوظيفية البنائية:ومن 
 .الوظيفة: وترتبط بأثر السلوك االجتماعي على النسق االجتماعي 

   البناء: يرتبط البناء بالنمط السلوكي المتكرر، وهو تنظيم لمجموعة من األنماط السلوكية
 المتكررة.

 لتوازن: وله صورتان:ا 
 .التوازن االستقراري: ويشير إلى قدر مالئم من االستجابة لتحقيق مطالب اجتماعية معينة -1
 ي طرأ على النسق إلعادة توازنه.التوازن الدينامي: ويشير إلى استجابة تالءم التغير الذ -2

جتماعية عندما يحدث أي تغير في أحد أجزاء النسق ألنه سيؤدي إلى تغيرات وتحدث المشكلة اال
 في األجزاء األخرى للنسق. 

 االجتماعية، منها: ويرى أنصار تلك االتجاه أن هناك عدة أسباب تؤدي إلى حدوث المشكالت
مع بفقدان التوازن بين أجزائه التي تتميز بالترابط الوظيفي التغير السريع أو المفاجئ للمجت -

 وصوالً إلى الكل.  وبالتالي يصاب المجتمع بالخلل الوظيفي.

 فشل األفراد في تمثل قيم المجتمع المتفق عليها. -
 . Over all functionalتنتج عن زيادة االحتياجات الوظيفية للمجتمع  -

ية األساسية بحيث يصعب تفسير المشكالت التي تحدث في لكل نسق فرعي مشكالته االجتماع
 مستوى النسق ككل في ضوء المشكالت التي تحدث في أنساقه الفرعية.

 عنى أن لكل مستوى من مستويات األنساق مشكالته النابعة منه والمعبرة عنه.مب
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سة مشكالت على سبيل المثال: األسرة نسق فرعي داخل نسق أكبر المجتمع،. وبالتالي فإن درا
 األسرة كالتفكك األسري ال بد أن يكون تفسيره في ضوء نسق األسرة.

وتحدث المشكلة االجتماعية عندما يحدث أي تغير في أحد أجزاء النسق ألنه سيؤدي إلى تغيرات 
 في األجزاء األخرى للنسق. 

  Social Disorganization Theoryنظرية التفكك االجتماعي 

ربط بين التفكك االجتماعي وبين عمليات التغير أو التحول أو التطور داخل حاول بعض العلماء ال
المجتمع التغير، على أساس أن التغير سيتبعه شيء من االهتزاز في بعض ما هو موجود في 

المجتمع، ما لم يكن هذا التغير محكوما ومضبوطا. على اعتبار أن المجتمع مبني على أسس 
ل ضبطية )الضبط االجتماعي( من أجل تماسكه وبقاء تنظيمه، وأي منظمة ومتضمناً أدوات ووسائ

 تغير في بنائه أو في احد مكونات بنائه سيؤدي إلى تفكك.
إلى معاناة األفراد في تحقيق ذواتهم داخل التنظيم بسبب التفكك االجتماعي  صطلح ميشير و 

  جمود أو تكلس بعض من قيمه.

لنسق االجتماعي أو فشله في تحديد مراكز األفراد ويتضمن التفكك االجتماعي عدم كفاءة ا
وال يعني الوهن  وأدوارهم االجتماعية المترابطة بشكل يؤدي إلى بلوغهم أهدافهم بصورة مرضية.

 ياب التنظيم االجتماعي أو زواله.التنظيمي غ
كك إن عدم تحديد األدوار االجتماعية بكفاءة يؤدي إلى صراعات داخل المجتمع، ينتج عنها تف

 اجتماعي يعاني منه جماعات وأفراد المجتمع.
 :المعايير االجتماعية التي يحدد في ضوئها التفكك االجتماعي

درجة اتزان النسق االجتماعي: على سبيل المثال: األسرة نسق اجتماعي والعالقة الزوجية  
دث الناجحة تساعد على اتزان النسق ألن كل من الزوجين يقوم بدوره الوظيفي، وإذا ح

يختل النسق وتحدث المشاكل بسبب تعدد األدوار وصراعهم خلل في أدوار أحدهما 
 . األسرية بسبب التقصير في الحقوق والواجبات الزوجية

المتمثل في التقصير في وظائف النسق  : على سبيل المثالتفكك في المجتمع المحلي 
 عدل الجريمة، والبغاء.فقدان تعاون األسرة مع المدرسة، والفساد السياسي، وارتفاع م
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واإلدمان على المخدرات وغيرها من  اإلجراميالبطالة التي تساعد على انتشار السلوك  
 السلوكيات الشاذة.

 :التحليل السوسيولوجي لمشكلة التفكك االجتماعي
  يحدث التفكك االجتماعي عندما يكون هناك تغير في توازن القوى التي كانت تساند

ينة منه وتؤدي في نفس الوقت إلى فعالية قوى الضبط االجتماعي التنظيم في مرحلة مع
المتعددة. فمثاًل: إذا ازدادت عوامل التغير االجتماعي شدة في المجتمع الدينامي تؤدي 

إلى تفكك في العالقات النظامية واألنماط السلوكية، وبالتالي يصعب بناء أنماط جديدة من 
 السلوك أو العالقات.

 بناء االجتماعي دون تحديد واضح لألدوار والمراكز تكون الفرصة مهيأة عندما يتغير ال
 لظهور التفكك االجتماعي، . 

  التغير االجتماعي يؤدي إلى إعادة ترتيب أجزاء البناء االجتماعي عن طريق إيجاد قيم
 جديدة وأهداف جديدة تنعكس بدورها على البناء االجتماعي.

 :بسبب عوامل التغير االجتماعي على المجتمع الديناميمثال على عدم وضوح الدور وصراعه 
  أثرت عوامل التغير االجتماعي والثقافي على دور الزوجة في األسرة العربية مما أدى إلى

 عدم انسجام توقعات الدور داخل الدور ذاته. فمثاًل:

 ي النسق دور الزوجة في األسرة العربية يتوقع لها اإلنجاب ليكسبها المكانة االجتماعية ف
 األسري، ويتوقع لها الرشاقة  وهذا يتعارض مع الحمل والرضاعة.

  دورها كأم يتوقع لها تربية األبناء، وفي نفس الوقت دورها كموظفة أو طالبة يتوقع لها
المواظبة في العمل ومذاكرة الدروس وفي نفس الوقت االهتمام بالزوج والمساهمة بميزانية 

 ..الخاألسرة والزيارات العائلية 
  هذه التوقعات لدور الزوجة في العصر الراهن يجعلها في صراع مستمر مما يؤدي إلى خلل

في أداء الدور فيحدث التفكك بسبب النسق البنائي الذي وضع هذه التوقعات غير 
 المنسجمة لتمارسها الزوجة العربية فأوجد لنفسه تفككاً في نسقه األسري. 

 االجتماعي عالقة الحراك االجتماعي بالتفكك
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يحدث التفكك االجتماعي بسبب الحراك االجتماعي العمودي في المجتمع الدينامي الذي يفتح 
باب التنافس لكل المؤهلين لشغل المراكز والمناصب فينجح في دوره كموظف ولكن قد ال 

يصاحبه نفس النجاح في دوره كزوج أو أب فتحصل صراعات متماشية مع الحراك االجتماعي 
 .العمودي

وقد يحدث التفكك االجتماعي بسبب الحراك االجتماعي األفقي المبني على العالقات القرابية 
والطائفية والتي ال تخدم المؤسسة الرسمية وإنما تخدم شاغلي المواقع الهرمية العليا في تنفيذ 

مصالحهم على حساب أفراد المجتمع فيحدث  التفكك االجتماعي ويفرض تفككات فرعية داخل 
 نساق مثل: الواسطة / المحسوبية/ الرشوة/ النفاق/ الطالق/ انحراف األبناءاأل

 

 theory Social Change التغير االجتماعينظرية 

لقد تبنى بعض علماء االجتماع فكرة مؤداها أن التغير االجتماعي هو السبب األصلي والمبدئي 
The Primary Cause طوا ذلك بالتحديد مع معدل للمشكالت االجتماعية . و حاولوا أن يرب

التغير، فبينما قال بعضهم بأن سرعة التغير وراء المشكالت االجتماعية، قال بعضهم اآلخر إن 
 اختالف معدل التغير بالنسبة ألجزاء معينة مختلفة من المجتمع هو السبب في المشكالت.

" التخلف   William Ogburnوالفكرة األساسية خلف هذا التصور هو مصطلح وليم أوجبيرن 
 أو الفجوة الثقافية ". Cultural Lagالثقافي 

يقصد بالفجوة الثقافية االحتفاظ بالتقاليد والعادات والتقنيات على الرغم من قدمها أو عدم و 
 ارتباطها بمجموعة المعايير الجديدة للثقافة المسيطرة.

ناصر الثقافة، بحيث يتغير كل وتحدث الفجوة الثقافية عندما يختل التوازن في سرعة النمو بين ع
عنصر بسرعة متفاوتة عن العنصر األخر، فيتغير أحدهما سريعاً بينما ال يتحرك العنصر األخر أو 

 يتحرك ببطء. 
 Conflict Theory  Values:  صراع القيمنظرية 
هي أحكام مكتسبة من الظروف االجتماعية يتشربها الفرد ويحكم بها وتحدد  Values  القيم
الت تفكيره وسلوكه وتؤثر في تعلمه،وتختلف القيم باختالف المجتمعات والجماعات، وقد مجا

تكون إيجابية مثل: الصدق األمانة،تحمل المسئولية..الخ أو سلبية كالكذب، والغش، والنفاق..الخ 
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ويوجد في كل مجتمع مجموعات من القيم التي يشترك فيها جميع أفراد هذا المجتمع تقريباً، كما 
ن هناك قيماً تختص بها مجموعات معينه داخل المجتمع الواحد،  وليس شرطاً أن تكون عامة بين أ

 جميع األفراد،  وهذه القيم األخيرة تختلف من جماعة لجماعة .
وتمتاز المجتمعات الحديثة بالتنوع و الال تجانس مما يؤدي انساقاً متعددة من القيم في المجتمع 

ن تتفق فيما بينها، وبالتالي يحدث ما يعرف بالصراع حول القيم في الواحد والتي ال يمكن أ
 المجتمع والذي يساعد على وجود المشكالت االجتماعية فيه.

 يحدث صراع القيم نتيجة للتباين والتفاوت بين أفراد المجتمع من حيث القوة والسلطة.
الطبقات االجتماعية في  شعور أفراد المجتمع باالضطهاد والظلم سيؤدي إلى ظهور الصراع بين

 المجتمع.
تستند نظرية الصراع على أفكار كارل ماركس الكالسيكية واآلراء المعاصرة لعلم االجتماع، التي 

 تؤكد دور القوة االقتصادية والسياسية على فرض رأي شخص ما على اآلخرين. 
 ويحلل أنصار االتجاه الصراعي المشكالت االجتماعية في ضوء:

مع من جماعات مختلفة ذات مصالح وقيم متباينة وكل جماعة تدافع عن يتكون المجت -
 مصالحها، وبالتالي نجاح جماعة ما يتسبب في وجود مشكلة لجماعة أخرى.

الجهد المبذول لحل المشكلة االجتماعية يتضمن محاوالت من الجماعة المتضررة  -
 ز القوة.إلحداث تغييرات النتزاع حقوقها من األشخاص الذين يحتلون مراك

 . قد يعد صراع معين دافع للتغيرات االجتماعية الضرورية -

 Values Conflictصراع القيم 

صراع القيم يعني دفاع الجماعة عن مصالحها. لكل جماعة قـيم خاصـة بهـا وتسـعى مـن أجـل إيجـاد 
ظــروف تتوافــق مــع قيمهــا، وال يعكــس الصــراع بــين جمــاعتين نتيجــة لصــراع القــيم حالــة مــن التفكــك 

الجتماعي. على سبيل المثال: صراع القيم الشيوض ضـد الشـباب/ أو المـالك ضـد المسـتأجرين/ أو ا
ــة ضــد المدرســون ــر مــن أخطــر  .الطلب ــه هــو أن صــراع القــيم يعتب وأهــم شــيء هنــا ينبغــي أن نتنبــه إلي

الصراعات، وأنه ليس من السهل أن يتوصل فيه الناس إلى حلول بسـيطة ، وذلـك ألن كـل مجموعـة 
ــة أخــرى بأنهــا ليســت علــى  تعتقــد أنهــا علــى حــق فيمــا يتعلــق بقيمهــا التــي تــدافع عنهــا ، ومــن ناحي

 استعداد للتنازل عن قيمها بيسر وسهولة .
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 : Class Conflict الصراع الطبقي

الصراع الطبقي في معيار علماء االجتماع هو نتيجة حتمية لحركة التاريخ التي تتضمن مؤشرات 
 القوة والسلطة.

لماء االجتماع أن الصراع الطبقي من أجل االستحواذ على الثروة والقوة والسلطة هو يؤكد ع
 المصدر الرئيسي للمشكالت االجتماعية.

تهدف دراسة علماء االجتماع للتدرج الطبقي إلى دحض أفكار الماركسية، التي ترى أن التغير 
 العنيفة.التدرجي للمجتمع هو أفضل السبل لحل صراعات المجتمع من الثورة 

 Deviance Theoryنظرية االنحراف: 
، أحد  Durkeimنظرية االنحراف هذه ، وفقدان المعايير جاء بها عالم االجتماع الشهير دور كايم 

 مؤسسي علم االجتماع الحديث . 

يرى أصحاب هذا االتجاه أن المشكلة االجتماعية نتاج لقدر من االنحراف عن معايير المجتمع 
 انهياراً عاماً.  أكثر من كونها

ويرجع سبب المشكلة االجتماعية إلى وجود أفراد أو جماعات تصر على أن تسلك سلوكاً ينحرف 
عن المعايير والقيم السائدة، وبالتالي يستند سلوكهم على معايير خاصة تتعارض مع التوقعات 

 السائدة في المجتمع عن السلوك السوي.
تماعية أن " لكل مجتمع أهداف معينة يسعى لتحقيقها، من يرى ميرتون  في تفسيره للمشكلة االج

خالل وسائل مشروعة ارتضاها المجتمع، ولكن داخل كل مجتمع نجد أن هناك بعض األفراد أو 
الجماعات الصغيرة التي حرمت من تحقيق هذه األهداف، وبالتالي فإنهم يتبعون وسائل غير 

رجون على عرف الجماعة وعلى قوانينها التي مشروعة للوصول إلى ما يبتغون... وهم بذلك يخ
 ارتضتها " فينحرفون عن السلوك السوي.

وفي ضوء نظرية االنحراف أضاف علماء آخرين أبعادا أخرى النحراف السلوك، منهم " سوثيرالند 
Sutherland  الذي قال بأن الفرد في أي مجتمع يتعرض لمؤثرات أساسية من الجماعات األولية "

Primary Groups  وهم األفراد الذين يتصل بهم مباشرة وله معهم عالقات حميمة أو قريبة ،
 وتفاعالت يومية، مثل: الوالدين ورفيق العمر، واألطفال، واألصدقاء المقربين .
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والفرد في تعامله مع هؤالء األفراد يتعود على األشياء الطيبة التي ارتضاها المجتمع لنفسه، وأحياناً 
من بعض األمور الجانبية غير الطيبة، والتي يسر بها األصدقاء ـ مثال ـ لبعضهم ،  ال يخلوا األمر

وهذه األمور بطبيعة الحال قد تكون انحرافا عن معايير الجماعة التي ارتضتها لنفسها، وبالتالي فإن 
 مثال: التحرش الجنسي لألطفال. ارتكابها يشكل نوعا من المشكالت االجتماعية

ـــت أن تقـــدم تف ابقلســـمـــن االســـتعراض او  ـــات المختلفـــة التـــي حاول ـــر للمشـــكلة للنظري ســـيرا أو أكث
القــول بــأن التفســير الواحــد أو األحــادي للمشــكلة االجتماعيــة ،قــد ال يكــون   نســتطيع، االجتماعيــة

 كافيا .
بمعنى أنه لدينا اآلن  نظريات خمس مختلفات ، وأصحاب كل منها يدعون بأن نظريتهم هي األوقع 

ثر عملية وعلمية ، فـي تفسـير المشـكلة االجتماعيـة .... كمـا أنهـم يتبنـون تقـديم حلـول ، وهي األك
 للمشكالت االجتماعية بناء على تفسيراتهم المختلفة . 

ـ قد ال يمكـن إرجاعهـا لسـبب  ، فهو أن المشكلة االجتماعية ـ في الغالبولكن إذا كان لنا قول هنا
ـــالي ال يمكـــن تفســـيرها فـــي ظـــل واحـــد ـــات. إن المشـــكالت ، وبالت ـــة واحـــدة  مـــن هـــذه النظري نظري

االجتماعية شيء معقد ، وأحيانا بالغ التعقيد ، ومن هنا فإننا قد نضطر للجوء ألكثر مـن تفسـير مـن  
تفسيرات هذه النظريات كي  نرى أين تكمن جذور المشكلة . ومـا لـم نقـف علـى الجـذور الحقيقيـة 

 ـ علينا أن نجد لها حال .للمشكلة ، فإنه قد يصعب ـ إن لم يستحيل 
ــد النظــرةقــد تكــون المشــكلة راجعــة فــي مظهرهــا ــة األولــى إليهــا للتفكــك  االجتمــاعي ) ، وعن النظري

، ولكن عند التعمق فـي بحثهـا قـد نجـد أن التغيـر )النظريـة الثانيـة ( قـد لعـب دورا هامـا فـي األولى (
تشف أن صراع القيم ) النظرية الثالثة (  إحداثها أو التسبب فيها ، وعند التعمق أكثر وأكثر ، قد نك

د كان خلف المشكلة ، وسببا كبيرا مـن أسـبابها... الـخ  وهكـذا نجـد أن علينـا أال نقيـد أنفسـنا  عنـ
 إلى تفسير  واحد أو نظرية واحدة . بحثنا في المشكالت االجتماعية

 المشكالت االجتماعية العالجيةالمداخل 

ــاحثون االجتمــاعيون فــي   أساســيين مواجهــة المشــكالت االجتماعيــة مــن خــالل مســتويين يتــدخل الب
 وهما:إلى تحقيق أهداف عالجية أو وقائية  يهدفان

 Treatment approachالعالجي :  دخلالم .1
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وهو مستوى يستهدف القضاء على مشكالت قائمة بالفعل ، ويعاني منها السكان. وإذا لـم يسـتطع 
 فهو على األقل يحاول التخفيف منها قدر المستطاع .القضاء على المشكالت تماما أو نهائيا ، 

بالمشــكلة بعــد أن تظهــر  االهتمــاموهــذا المســتوى هــو الشــائع بــين معظــم المجتمعــات ، حيــث يبــدأ 
 فعال وتتضح مظاهرها ، أي أنه يتعامل مع األعراض والنتائج دون الحاجة للرجوع للمسببات .

 Preventive approach الوقائي : المدخل .2
الذي يتوقع فيه المسؤولون عن المجتمع حدوث المشكالت ، نتيجة لعلمهـم بأسـبابها مقـدما، وهو 

وبالظروف التي تؤدي إليها ومن ثم يبدؤن في اتخـاذ العـدة لـذلك قبـل وقـوع الـبالء، وتكـون النتيجـة 
ب السليمة هي قلة الخسائر ... أو حتـى انعـدامها ، وهـذا أفضـل كثيـرا بطبيعـة الحـال ، ولكنـه يتطلـ

 الكثير من العلم والجهد والعمل .
ومــن المهــم أن نــذكر هنــا ، أن هــذا المســتوى الوقــائي لمقابلــة المشــكالت االجتماعيــة، يعتمــد علــى 

، علـم اإلحصـاء ، الخدمـة االجتمـاعنتائج العلوم األخرى وعلى معطياتها مثـل : علـم الـنفس ، علـم  
 االجتماعية ،  والتربية ... الخ .

فإننا نذكر سعودية من واقع المجتمعات الخليجية ، وبالتحديد من المملكة العربية الولو ضربنا مثال 
مثال المنطقة الصناعية ـ سـواء فـي الجبيـل أو فـي ينبـع ـ عنـدما يـتم إنشـاء المصـانع الضـخمة فيهـا ، 
وحينمــا يبــدأ تشــغيلها بكامــل طاقتهــا ، فلســوف يــرد إليهــا آالف البشــر مــن جميــع المســتويات ، مــن 

 مال غير المهرة ، إلى العمال المهرة ومن المهندسين إلى الفنيين والخبراء ...الخ .الع
وكمــا هــو الحــال فــي معظــم المنــاطق الصــناعية الكبــرى ، فســوف يقــيم هــؤالء جميعــا علــى مقربــة مــن 
عملهــم، وداخــل هــذا المجتمــع الجديــد ســوف تنشــأ مجموعــات مــن العالقــات الطيبــة، كمــا ســوف 

 بعض المشكالت االجتماعية ،  وهذا  أمر عادي ومتوقع . تعترض الحياة فيها
والذي يستطيع المسـتوى الوقـائي عملـه ، لمجابهـة المشـكالت االجتماعيـة هـو معرفـة أعـداد هـؤالء 

وأعــداد أســرهم ، وفئــات أعمــارهم ، وتــوزيعهم جنســيا ... وهــذا مــن عمــل رجــال ، فئــاتهم العمــال و 
 اإلحصاء .

ينبغي أن يسهم ببحوثـه ودراسـاته ، حـول التعامـل النفسـي مـع أصـحاب ثم إن علما مثل علم النفس 
هــذه الفئــات المختلفــة ، وذلــك مــن خــالل الدراســات والبحــوث الســابقة فــي نفــس المجــال، ومــن 
خــالل المالحظــة المتعمقــة لمــا يجــري مــن تغييــرات وممارســات علــى أرض الواقــع . و كــذا يســتطيع 
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لتقـدم بمـا لـديهم مـن دراسـات حـول المشـكالت االجتماعيـة علماء االجتماع والخدمـة االجتماعيـة ا
 التي يمكن أن تنشأ في مثل هذه المجتمعات الجديدة وكيفية مواجهتها .
ــا القــول إن المســتويين العالجــي والوقــائي يمكــن أن يســير  ــا إلــى جنــب فــي نفــس  اوختامــا يمكنن جنب

الوقــت الــذي تكــون فيــه أمــور  الوقــت ، بحيــث تكــون معالجــة آثــار المشــكلة االجتماعيــة ســائرة فــي
 اإلعداد للوقاية من تكرارها ... أو زيادتها واستفحال أمرها آخذة في السريان أيضا .

 

 

 

 نهج اإلسالمي في حل المشكالت االجتماعيةالم
     

 :ة ــدمــقـــم

، ممــا جعلـــه أفضـــل ينــة ال تتميـــز بهـــا المنــاهج األخـــرىيتميــز المـــنهج اإلســالمي بخصـــائص مع 
 . وتتمثل هذه الخصائص في: ج في عالج المشكالتالمناه

 

 :    الشمول والتكامل  .1

فالمنهج اإلسالمي منهج رباني يسعى إلى تكوين اإلنسـان الصـالح. واإلسـالم هـو ديـن الفطـرة   
. }فطـــرة اهلل التـــي فطـــر النـــاس عليهـــا ا ال تبـــديل لخلـــق اهلل ا ذلـــك الـــدين القـــيم {قـــال تعـــالى 

ــــةفــــالمنهج اإلســــالمي يهــــتم  ــــب اإلنســــان الجســــمية والروحي ــــع جوان ــــة ونشــــاطه  بجمي و العقلي
االجتماعي و االقتصادي و السياسي و غير ذلك من األنشطة ، ويشمل دنيا اإلنسان و آخرتـه 
،  عمله الظاهر و خواطره التي يكنها في نفسه ، بل ويشمل النيـة بهـا ولـو لـم يفعـل،  ومـن هنـا 

 فهو أشمل منهج عرفته البشرية.
 

 ازن:التو .2
تــوازن المــنهج اإلســالمي تــوازن بــين طاقــة الجســم و طاقــة العقــل و طاقــة الــروح. تــوازن بــين 
ماديات اإلنسان ومعنوياته.  بين ضـروراته و أشـواقه ، بـين الحيـاة فـي الواقـع و الحيـاة فـي الخيـال ، 

ــين ــوازن ب ــالواقع المحســوس و اإليمــان بالغيــب الــذي ال تدركــه الحــواس ... ت ــين اإليمــان ب النزعــة  ب
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الفرديـة و النزعـة الجماعيـة.  تــوازن فـي الـنظم االقتصـادية و االجتماعيــة و السياسـية. تـوازن فـي كــل 
، وسطاً فـي كـل شـيء ، متـوازيين فـي كـل  }وكذلك جعلناكم أمة وسطاً {شيء في الحياة قال تعالى: 

 ما نقوم به من نشاط.
 

 اإليجابية السوية: .3
كلها و ربطها بعضها البعض، أن يتحول المخلوق البشري إلـى   من نتائج المزج بين طاقات اإلنسان

قوة فاعلة موجهة ، ومن ثم فهو قوة  -طاقة إيجابية عاملة في واقع الحياة. واإلنسان كما يريده اهلل 
،  قـوة يغيـر األرض.قـوى الماديـة  و تسـتغلها فـي عمـارةموجبة في واقع الحياة ، قوة تسيطر على  ال

، قــوة تنشــئ واقعهــا }إن اهلل ال يغيــر مــا بقــوم حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم {ن طريقهــااهلل  واقــع البشــر عــ
كنـتم   {حسب المنهج الـذي تـؤمن بـه ، فتـأمر بـالمعروف و تنهـى عـن المنكـر وتقـيم بنفسـها نظامهـا 

 .}خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر وتؤمنون باهلل 
 

 الواقعية المثالية: .4
م يأخذ الكائن البشري بواقعه الذي هو عليه ،  يعرف حدود طاقاته ويعرف مطالبه و ضروراته اإلسال

.  ويعـرف ضـعفه إزاء المغريـات }ال يكلف اهلل نفسا إال وسـعها{، ويقدر هذه و تلك ، قال تعالى:  
 .  يعـرف كـل ذلـك}يريـد اهلل أن يخفـف عـنكم و خلـق اإلنسـان ضـعيفا  {، و ضعفه إزاء التكـاليف 

فيسـاير فطرتـه فـي واقعهـا  و ال يفـرض عليـه مـن التكـاليف مـا ينـوء بـه كاهلـه و يعجـز عـن أدائـه قـال 
.  و يجعـل التكليـف الملـزم فـي حـدود }هو اجتباكم ومـا جعـل علـيكم فـي الـدين مـن حـرج {تعالى:

الطاقة الممكنة ، ولكنه مع ذلك ال يتركه لفطرتـه الضـعيفة دون تقـويم ،  فتظـل تهـبط و تتراجـع عـن 
موقفها إلى موقف دون.  و اإلسالم وهو يجاري واقـع الفطـرة بمـا فيهـا مـن ضـعف و طاقـة محـدودة 

ل ـمـن ثـم يسـير فـي نهجـه علـى واقعيـة تشمـو  ال يغفل عن تلك الطاقـة المكنونـة التـي تحقـق المثـال.
 واقع الحياة . لتغف المثال في طياتها ولكنها ال

هــذا المــنهج فــي رعايــة  إتبــاعكــل هــذه الخصــائص التــي يتميــز بهــا المــنهج اإلســالمي تــدعونا إلــى 
النفسية و االقتصادية و التعليميـة  اإلنسان و عالج مشكالته االجتماعية إلى جانب عالج مشكالته

المـنهج اإلسـالمي فـي عـالج  –يضاً شغل وقت الفراغ لديه .  و سـنعرض فيمـا يلـي بشـكل مـوجز وأ
 ... هذه المشكالت
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 :أواًل:  المشكالت االجتماعية

لقد وضع اإلسالم منهجاً متكاماًل لعالج المشكالت األسرية  و بناء األسرة على أساس مـن التـفلف 
تــه أن خلــق لكــم مــن أنفســكم أزواجــاً لتســكنوا إليهــا و ومــن آي {و التــراحم و المــودة قــال تعــالى :  

.  فالهدف مـن الـزواج هـو غـض البصـر عـن المحـارم و إحصـان الفـرج و }جعل بينكم مودة ورحمة 
صلة قربى قال صلى اهلل عليه وسلم : )... ومن تزوج امـرأة لـم يـرد بهـا إال أن يغـض بصـره ويحصـن 

 . بارك لها فيه (فرجه ،  أو يصل رحمة، بارك اهلل له فيها و 
وأباح اإلسالم بأن يؤدب الزوج زوجته وأن يتـدرج فـي تأديبهـا ، فـأوال يؤدبهـا بالموعظـة و التحـذير و 
التخويف ، وإن لم يجدي هذا األسلوب يتبـع األسـلوب الثـاني وهـو هجـر زوجتـه فـي مضـجعه ، أي 

ال ، وإذا لـم يجـدي هـذا ينفرد عنها بـالفراش و يهجرهـا وهـو فـي البيـت معهـا مـن ليلـة إلـى ثـالث ليـ
األســلوب يتبــع الــزوج األســلوب الثالــث وهــو أســلوب الضــرب بــأن يضــرب زوجتــه ضــرباً غيــر مبــرح 
بحيــث يبتعــد عــن ضــرب الوجــه.  و الضــرب هــو وســيلة ضــمن الوســائل المتعــددة للعقوبــة ، وكــان 

 ضرورياً أن تختلف الوسائل باختالف الطبائع بين النساء.
وجــات للضــرورة ،  وحــدده بأربعــة مــن النســوة فقــط.  وأوجــب اإلســالم علــى وأبــاح اإلســالم تعــدد الز 

وإن خفــتم أال تقســطوا فــي اليتــامى {:الــزوج واحــدة إذا لــم يســتطع العــدل بــين زوجاتــه قــال تعــالى 
و ربـاع فـإن خفـتم أال تعـدلوا فواحـدة أو مـا ملكـت  ما طاب لكم من النسـاء مثنـى و ثـالث فانكحوا

 .}عولوا أيمانكم ذلك أدنى أال ت
وتعـدد الزوجــات فــي اإلســالم فيــه عــالج لكثيــر مــن المشــاكل وحمايــة لألســرة مــن بعــض االنحرافــات 
الشخصية التي قد تحدث مـن بعـض أعضـائها . ومـن المعـروف أن األزواج فـي أوروبـا اليـوم كثيـراً مـا 

يقـول  يتخذون زوجات غير شرعيات مما يـدل علـى أن أوروبـا المسـيحية بـدأت تسـير نحـو التعـدد ،
أحد فالسفتهم : " لقد أصاب الشرقيون في تقريرهم لمبدأ تعدد الزوجـات ألنـه مبـدأ تحتمـه و تبـرره 
ــاً فمــا  ــه عملي ــه هــذا المبــدأ يتبعون ــين فــي الوقــت الــذي ينكــرون في اإلنســانية ، و العجــب أن األوروبي

 أحسب أن بينهم من ينفذ مبدأ الزوجة الواحدة على وجهه الصحيح ".
ضي تعدد الزوجات في اإلسالم على الخليالت غيـر الشـرعيات فـي المجتمعـات الغيـر ويمكن أن يق

إسـالمية حيــث ينـتج عنــه أطفــاالع غيـر شــرعيين.  و إذا عـدل الــزوج بــين زوجاتـه فــي المعاملـة فإنــه لــن 
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تحدث مشكالت ، و قد ينـتج عـن تعـدد الزوجـات بعـض المشـكالت وهـذه قـد تكـون لعـدم العـدل 
 عاملة.بين الزوجات في الم

وحث اإلسالم اآلباء على أن يراقبوا أوالدهم ، ليعرفوا من يخالطون و يصـاحبون، وإلـى أي األمـاكن 
يـــذهبون.  كمـــا وجههـــم أن يحـــذروهم مـــن خلطـــاء الشـــر ، و رفـــاق الســـوء ، ويختـــاروا لهـــم الرفقـــة 

لشــر ، و الصـالحة ، ليكتسـبوا مـنهم كــل خلـق كـريم ، ومــن توجيهـات اإلسـالم وتحذيراتــه مـن قرنـاء ا
يا ويلتا ليتنـي لـم أتخـذ فالنـاً خلـيالً ا لقـد أضـلني عـن الـذكر بعـد إذ  {رفاق السوء ... قال تعالى:  

 قال قرينه ا ربنا ما أطغيته ا  {.  و قوله تعالى: }جاءني ا وكان الشيطان لإلنسان خذوالً 
. و }ا إال  المتقين األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو{.  وقوله تعالى: }ولكن كان في ضالل بعيد 

قولــه عليــه الصــالة و الســالم : )المــرء علــى ديــن خليلــه ، فلينظــر أحــدكم مــن يخالــل(. و قولــه عليــه 
 السالم : ) إياك و قرين السوء فإنك به تعرف (.

ومن حيث معاملة األبناء أمر اإلسالم بالعدل بين األبناء وحسن معاملتهم والرفق بهم ،  قـال تعـالى:  
.  و قولــه عليــه الصــالة والســالم :  ) إذا أراد }يــأمر بالعــدل واإلحســان وإيتــاء ذي القربــى إن اهلل  {

اهلل تعالى بأهل بيت خيرًا أدخل عليهم الرفق ، وإن الرفق لو كان خلقاً لمـا رأى النـاس خلقـاً أحسـن 
والدكــم .(.  وقــد أكــد عليــه الصــالة والســالم علــى وجــوب العنايــة باألبنــاء فقــال:  ) أدبــوا أ…منــه 

 وأحسنوا أدبهم (.
وشـاورهم فـي {وحث اإلسـالم علـى المشـورة داخـل أفـراد األسـرة فـي األمـور المختلفـة لقولـه تعـالى: 

 .}و أمرهم شورى بينهم  {و قوله سبحانه:   }األمر 
ــه  ــاء علــى أســلوب المناقشــة داخــل األســرة و خارجهــا ، مــع حســن النقــاش لقول ــد األبن وتعوي

 .}لتي هي أحسن وجادلهم با  {تعالى:  
وحث اإلسالم على المحافظة على المواعيـد و الوفـاء بـالوعود لقولـه صـلى اهلل عليـه وسـلم :  ) آيـة 

 المنافق ثالث : إذا حدث كذب ، و إذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن خان(.
وهكــذا نــرى أن اإلســالم وضــع منهجــاً متكــامالً فــي عــالج المشــكالت االجتماعيــة و أســس الوقايــة 

 …منها
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 فسية:ـثانيًا:  المشكالت الن

لقد اهتم اإلسالم بالجوانب االجتماعية و النفسـية لإلنسـان فحـث الوالـدين منـذ والدة الطفـل بـل و 
قبـل والدتـه علــى تهيئـة الجــو المناسـب الـذي ينشــأ فيـه الطفــل و تربيتـه التربيـة الصــالحة حتـى يشــب 

 ح.خالياً من العقد النفسية و يشعر بالسعادة و االرتيا 
و أمــر اإلســالم اإلنســان باالبتعــاد عــن الحقــد و الكراهيــة و مختلــف المشــاعر الســلبية و البعــد عــن 

 .}وال تيأسوا من روح اهلل أنه ال ييأس من روح اهلل إال القوم الكافرون  {اليأس ، قال تعالى :
غضـب  و وعالج رسول اهلل صلى اهلل عليـه و سـلم الغضـب بـأن أمـر المسـلم أن يملـك نفسـه عنـد ال

يوصي بعدم الغضب ، فقال:  ) ليس الشديد بالصرعة ، إنما الشديد من يملك نفسـه عنـد الغضـب 
(. وأمـر اإلسـالم المــؤمنين و المؤمنـات بكظـم الغــيظ ، والـدفع بالتـالي هــي أحسـن ، واإلعـراض عــن 

الحسـنة وال تسـتوي {الجاهلين ، حتى يتحقق للمجتمع مودته ويتم للمسلمين تفلفهم، قـال تعـالى : 
. وقولـه سـبحانه }بينك وبينـه عـداوة وكأنـه ولـي حمـيموال السيئة ادفع بالتي هي أحسن ا فإذا الذي 

وإذا مـا غضـبوا {، وقولـه تعـالى :  }..والكاظمين الغيظ والعـافين عـن النـاس واهلل يحـب المحسـنين{
 . وقوله عليه الصالة والسالم : ) إذا غضب أحدكم فليسكت( . }هم يغفرون 

وفــي الســماء رزقكــم ومــا {:يحثنــا ديننــا علــى عــدم الخــوف والقلــق علــى الــرزق ، قــال تعــالى كمــا 
 . }توعدون 

لقولــه تعــالى :   وممــا يــدخل الطمأنينــة فــي نفــس المــؤمن اعتقــاده  بــأن كــل مــا يصــيبه هــو مــن عنــد اهلل
 . }قل لن يصيبنا إال ما كتب اهلل لنا {

أن األمـة لـو اجتمعـت  اعلـم، فقال عليه السالم :  ) وعالج اإلسالم الوساوس التي تصيب اإلنسان 
على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إال قد كتبه اهلل لك ، ولو اجتمعت علـى أن ينفعـوك بشـيء 

 لم ينفعوك بشيء إال قد كتبه اهلل لك ( . 
وإذا لــم تتحقــق بعــض حاجــات اإلنســان فــي الحيــاة فيجــب عليــه أال ييــأس وال يقلــق أو يحــزن وإنمــا 

وعسـى أن تكرهـوا شـيئا وهـو {عليه أن يتقبل األمر كما يقع لعله يكون فيه خير لـه ، لقولـه تعـالى :  
 . }خير لكم ا وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم 
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ومــن أســباب عــدم تكيــف الفــرد تعرضــه لألزمــات النفســية رغبتــه وتطلعــه إلــى مــا فــي يــد غيــره وإلــى 
ة والعقليــة فيشــعر بــالنقص ، وقــد يدفعــه هــذا الشــعور أهــداف فــوق مســتوى قدراتــه الماديــة والجســمي

إلــى االنحــراف حتــى يصــل إلــى مــا وصــل إليــه غيــره ، فعــالج القــرآن الكــريم ذلــك بطلــب القناعــة مــن 
 .    }وال تتمنوا ما فضل اهلل به بعضكم على بعض  {المسلم  فقال تعالى : 

الكريم ما يجعل المؤمن يشعر بالطمأنينة  هذا وفي العبادات وإقامة الشعائر اإلسالمية وتالوة القرآن
 والراحة النفسية .

ولقد عالج اإلسالم المشكالت الجنسية وإشباع الغريـزة الجنسـية وذلـك عـن طريـق الـزواج واالبتعـاد 
عــن المثيــرات الجنســية، وضــبط الغريــزة الجنســية عــن طريــق اإليمــان بــاهلل، ويمكــن تصــريف الطاقــة 

وقــل للمؤمنــات  {يلــة عــن طريــق األنشــطة المختلفــة . قــال تعــالى :الجنســية فــي اتجاهــات عليــا ونب
يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وال يبـدين زينـتهن إال مـا ظهـر منهـا وليضـربن بخمـرهن علـى 

 . }جيوبهن 
 

 ثالثا : المشكالت االقتصادية :
ــــع مشــــاكل اإلنســــان ، ويعــــا ــــالج جمي ــــع جوانــــب الحيــــاة ويع لج إن الــــدين اإلســــالمي شــــامل لجمي

ـــرادات  ـــين اإلي ـــة ب ـــق العمـــل واالســـتثمار وعـــدم اإلســـراف والموازن المشـــكالت االقتصـــادية عـــن طري
 مصروفات . وال

،  كمــا حــث } يرى اهلل عملكــم ورســوله والمــؤمنينوقــل اعملــوا فســ{ :حــث اإلســالم علــى العمــل
غلولـة إلـى وال تجعـل يـدك م :{ر مـع عـدم التقتيـر فـي قولـه تعـالىاإلسالم على عدم اإلسـراف والتبـذي

والــذين إذا أنفقــوا لــم {، وقولــه ســبحانه :  }عنقــك وال تبســطها كــل البســط فتقعــد ملمومــا محســورا 
، ويبين الفرق  العمل والمثابرة. واإلسالم دين يدعوا إلى  }يسرفوا ولم يقتروا ا وكان بين ذلك قواما
 }وأن سـعيه سـوف يـرى وأن لـيس لإلنسـان إال مـا سـعى  {بين من يعمل ومـن ال يعمـل قـال تعـالى : 

.والســنة النبويــة الشــريفة تــدعوا إلــى نبــذ التواكــل والكســل كطريــق إلــى الكــد وإتقــان العمــل . فيبــدي 
الرسول عليه الصـالة والسـالم امتعاضـه مـن الكسـل والتواكـل حـين يقـول :  ) أشـد النـاس عـذابا يـوم 

ل عليــه الســالم : ) أخشــى مــا ، ويقــو  ]أي المتعطــل العالــة علــى غيــره  [الفــارغ (  يالقيامــة المكفــ
 خشيت على أمتي كبر البطن ومداومة النوم والكسل(.
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ــي بالعمــل ــأمره النب ــه رغــم تعبــده في ــى النبــي فقــره وحاجت فيقــول : ) ألن يأخــذ  وهــذا رجــل يشــكوا إل
 أحدكم حبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه( .

ه المشــهورة عنــدما رأى أحــد المســلمين كســوال منقطعــا ويقــول عمــر بــن الخطــاب رضــي اهلل عنــه قولتــ
ال يقعـدن أحـدكم عـن طلـب الـرزق ويقـول : اللهـم ارزقنـي ، وقـد علـم أن  [للعبادة فـي المسـجد :  

 . وفي هذا توجيه لالهتمام بالعمل والجد واالجتهاد . ]السماء ال تمطر ذهبا وال فضة 
 

 رابعا : المشكالت التعليمية :
إذ بعــث فــيهم {.  }وعلمــك مــا لــم تكــن تعلــم {ن اهلل بهــا علــى عبــاده قــال تعــالى : العلــم نعمــة يمــ 

رسوال مـن أنفسـهم يتلـو علـيهم آياتـه ا ويـزكيهم ويعلمهـم الكتـاب والحكمـة وإن كـانوا مـن قبـل لفـي 
.  كما يوضـح لنـا }هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون{ .  وقوله سبحانه :   }ضالل مبين 
إنمــا يخشــى اهلل مــن عبــاده  { كتابــه الكــريم آثــار العلــم الصــحيح وثمــاره فــي  قولــه :  ســبحانه فــي

، فإذا عمل كل فرد في المجتمع اإلسالمي بما علم فقد وقى نفسه وأمته من أخطائه وزالته }العلماء
 . 

م الــذين أوتــوا العلــ{ومــن آثــار العلــم الصــحيح وثمــاره ، معرفــة النجــاح الحــق فــي الــدنيا قــال تعــالى: 
 . }ويلكم ثواب اهلل خير لمن آمن وعمل صالحا 

وينص القرآن في منهاجه التعليمي على وجوب التيقن والتثبت مما يتعلمـه المـرء المسـلم ، ويضـرب 
مثال للمعرفة الكاملة الصادقة بأنها كمعرفة الرجل ألبنه ، ويحذر من الظن والحسد ، كما يحذر مـن 

وال  {عند بيان الحق وعند عدم العلم بالحقيقة ، فيقول سبحانه : األهواء  وإتباعوالمحاجة  االمتراء
فلــم  {   } مســئوالتقــف مــا لــيس لــك بــه علــما إن الســمع والبصــر والفــؤاد كــل أولئــك كــان عنــه 

وإن الظــن ال  {. وقولــه ســبحانه : }تحــاجون فيمــا لــيس لكــم بــه علــم ا واهلل يعلــم وأنــتم ال تعلمــون 
   }شيئا  يغني من الحق

 
د القرآن إلى آداب رائعـة ليتـأدب بهـا طـالب العلـم ، يرشـدهم سـبحانه إلـى التوجـه إليـه ويرش

وقـل ربـي زدنـي علمـا ا وإن نسـوا شـيئا مـن علمهـم أن يلهمهـم   {بالدعاء والرجاء أن يزيـدهم علمـا 
 .}واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي ألقرب من هذا رشدا   {،  }ذكرا
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 .ى و ـقـان والتـما اإليمـعلم هـغاليق الالكريم على أن هناك مفتاحين لمويؤكد منهج القرآن 

 . }وإن تتقوا اهلل يجعل لكم فرقانا   {، }ومن يؤمن باهلل يهدي قلبه {
.  }علـم اإلنسـان مـا لـم يعلـم {كما يلفت العقـول إلـى وجـوب التواضـع الـدائم ، ألن اهلل هـو الـذي 

ومـا أوتيـتم  {بة لما لديه سبحانه قليل وضـئيل . لقولـه تعـالى: ومهما بلغ اإلنسان من علم فهو بالنس
 . وهذا هو منهاج التعليم في ديننا الحنيف . }من العلم إال قليال 

 
 فراغ :ـخامسا : مشكالت شغل وقت ال

اإلنسـان بـين  يحرص اإلسالم على استثمار وقت اإلنسان من يقظته إلى نومه ، ويحسن توزيع وقت 
الجـاد والراحـة والترفيـه الهـادف واالسـتمتاع بالطيبـات . وال يهـدف الـدين اإلســالمي العبـادة والعمـل 

إلى استنفاد طاقة اإلنسان فهو يدعو إلى االعتدال وعدم اإلفراط أو التطرف ، ويعتـرف بحـق العقـل 
ــادة  والــنفس والبــدن وحــق اإلنســان فــي التــرويح الطيــب البــريء، ويــدعو إلــى توزيــع الوقــت بــين العب

الجاد والتعلم والتفكر فـي الكـون مـن أجـل فهـم سـنن اهلل سـبحانه ، هـذا إلـى جانـب السـمر  والعمل
الطيــب والترفيــه المقبــول والتــزاور وممارســة أنــواع الرياضــة الهادفــة كالســباحة والرمايــة وركــوب الخيــل 

 .}وابتغ فيما آتاك اهلل الدار اآلخرة وال تنسى نصيبك من الدنيا {الخ قال سبحانه :  …
حث اإلسالم على استثمار وقت الفراغ وشغله في كل ما يعود على اإلنسان بالخير والفائدة لقوله وي

، وصحتك قبل سقمك ، و  عليه الصالة والسالم : ) اغتنم خمسا قبل خمس : شبابك قبل هرمك
احرص على ما ( وقوله عليه السالم : ) فراغك قبل شغلك ، وغناك قبل فقرك ، وحياتك قبل موتك

 فعك واستعن باهلل ، وال تعجز ( .ين
ولــو التــزم المربــون بهــذه التوجيهــات اإلســالمية ألكســبوا أوالدهــم صــحة وعلمــا وقــوة ولحــالوا بيــنهم 
وبــين تشــردهم وانحــرافهم ولمـــألوا فــراغهم بمــا يـــنفعهم فــي ديــنهم ودنيـــاهم وآخــرتهم . قــال عليـــه 

 ( . …ناه السالم : ) لن تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أف
وهكــذا نــرى اإلســالم حــريص علــى شــغل اإلنســان شــغال كــامال منــذ يقظتــه إلــى منامــه بحيــث ال يجــد 
الفراغ الذي يشكو منه أو يدعوه إلـى سـوء اسـتغالله حيـث قسـم وقـت اإلنسـان بـين العمـل والعبـادة 

 فـي القلــب ، والراحـة ، فليســت المشـغلة كلهــا إجهـادا واســتنفاذا لطاقـة ، فمنهــا العبـادة ، وذكــر اهلل
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ومنهــا غفــوة الظهيــرة فــي الهــاجرة ، ومنهــا الســمر البــريء مــع األهــل واألصــحاب ، والتــزاور ، ومنهــا 
 الخ من أنواع الترويح . …الدعابة اللطيفة النظيفة 

وحين ألغى اإلسالم عادات الجاهلية وأعيادها ومواسمها وطرائق حياتها ، لم يترك ذلك فراغا يتحير 
ونه دون شعور منهم فيما ال يفيد ، بل جعل لهم عادات أخرى وأعيادا لؤ ه ، أو يمالمسلمون في ملئ

 وهكذا عالج اإلسالم مشكالت شغل الفراغ عالجاً جذرياً .أو مواسم وطرائق حياة تمأل الفراغ . 
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 نماذج من المشكالت االجتماعية في المجتمع السعودي

ت ، فلكــل مجتمــع مشــكالته التــي تنبــع مــن وضــحنا فيمــا ســبق أنــه ال يوجــد مجتمــع بــدون مشــكال
مجموع ظروفه المتعايش معها . بعض هذه المشكالت يظل هادئا كامنا في أعماق المجتمع مستترا 
بعيـدا عــن دائــرة الضـوء ، بينمــا الــبعض اآلخـر منهــا يظهــر بقـوة وإصــرار محدثــة دويـا يســمعه الجميــع 

 ويشدهم إليه فارضا وجوده على المجتمع ذاته.
ــين األفــراد والجماعــات داخــل المجتمــع الواحــد عالقــات متشــابكة، وذات ولمــا ك انــت العالقــات ب

ــاك مشــكالت اجتماعيــة ذات  أبعــاد مختلفــة ، فمــن الطبيعــي أن نســتنتج أنــه ال يمكــن أن يكــون هن
ســـبب واحـــد أو عامـــل واحـــد مـــن العوامـــل ، ولكـــن ينبغـــي أن ال نغفـــل أن مـــن المســـببات األساســـية 

يــة التفــاوت فــي ســرعة التغيــر ) أو التغييــر ( االجتمــاعي والثقــافي الــذي يســببه للمشــكالت االجتماع
 ذلك التفاوت في سرعة تغير أحد جوانب الثقافة عن الجانب اآلخر .

وتعتبــر دول الخلــيج العربيــة عامــة والمملكــة العربيــة الســعودية خاصــة قــد شــهدت تغيــرات وأوضــاعا 
حجمـا وسـرعة بسـبب ظهـور الـنفط فيهـا جميعـا ، فـي  اقتصادية لم تشهدها منطقـة أخـرى فـي العـالم

واجتماعيـة بعيـدة األثـر فـي حيـاة سـكانها   اقتصـاديةأوقات متقاربة مما سـاعد علـى إحـداث تغييـرات 
 كان من نتيجتها أن انفتح العالم عليهم ، وانفتحوا هم عليه راغبين ما لديه من مستلزمات العصر.

ســكان المنطقــة و انفتــاحهم علــى معظــم شــعوب العــالم  ونتيجــة للثــروات الضــخمة التــي هبطــت علــى
المختلفــة و كــذلك تلــك الطفــرة الســريعة مــن البــداوة إلــى التحضــر و مواجهــة مســتحدثات العلــم و 
منتجاته التي دخلت حياة اإلنسان في هذه المنطقة و أحاطته من كل جانب و بدأت تهـز بعضـاً مـن 

العوامــل و الظــروف المتعــددة والمتنوعــة ظهــرت  نتيجــة لكــل ذلــك وغيــره مــن …عاداتــه و تقاليــده 
العديــد مــن المشــكالت التــي بــرزت علــى الســطح و فرضــت وجودهــا علــى المجتمــع الســعودي ، و 
التي دعت العلماء و المفكرين والمسؤولين إلى ضرورة االهتمـام بهـا و دراسـتها فـي محاولـة إليجـاد 

 بعض الحلول المناسبة لمواجهتها أو الحد منها .
نعرض بإيجاز لبعض المشكالت االجتماعية التي ظهرت في الفترة األخيرة بالمجتمع السعودي و س

 العنف األسري ، ومشكلة الطالق، ومشكلة العمالة ، ومشكلة المخدرات.مشكلة مع التركيز على 
 Family violenceالعنف األسري 
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خر في إطار عالقة قوة غير يعرف العنف على أنه سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية يصدر عن طرف أ
متكافئة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً مما يتسبب في إحداث أضرار مادية أو معنوية أو نفسية لفرد 

 أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة.
يقوم بها احد أعضاء األسرة أو العائلة ويعني هذا بالتحديد  التيلعنف األسرى :" األفعال ويقصد با

عه وحبس الحرية، والحرمان من حاجات أساسية، واإلرغام علي القيام بفعل ضد رغبة الضرب بأنوا
 الفرد والطرد والتسبب فى كسور أو جروح، والتسبب فى إعاقة، أو قتل ".

 -أشكال العنف األسرى :

 :( تصنيفات عديدة للعنف تتضمنتججوهان جالعرض )
 فــييــدخل  الــذي االجتمــاعيإلــى الظلــم يرجــع  الــذيويقصــد بــه العنــف غيــر المباشــر  هيكلــيعنــف  

بنيان المجتمع والطبقات المختلفة غير المتساوية ، وهـذا العنـف إمـا أن يكـون جسـدياً أو نفسـياً أو 
  .بهدف

أو المباشــر يقصــد بــه أن مرتكــب العنــف يكــون دائمــاً لــه هــدف ، كمــا أن للعنــف  الشخصــيالعنــف 
  العنف المقصود والعنف غير المقصود.أشكاالً عديدة العنف الكامن والعنف الواضح ، و 

يحـدث بـين األشـخاص  الـذيويقصـد بـه العنـف  Individual violenceوهناك أيضـاً عنـف فـردى  
 الحياة اليومية. في

، وهنـاك أيضـاً عنـف حالـة اإلرهـاب أو الحـرب فـيويتمثـل   Collective violence جمعـيوعنـف  
يتأســس مــن  الــذيوهــو العنــف  شــرعي، وعنــف يعاقــب عليــه القــانون الــذيوهــو العنــف  شــرعيغيــر 

خــالل المعـــايير والقـــيم المتعـــارف عليهـــا ، كــالعنف المـــرتبط بالتنشـــئة االجتماعيـــة أو بتفريـــغ الطاقـــة 
ويقصـد بـه العنـف  تعبيـريالمجتمعـات البدائيـة ، وهنـاك أيضـاً عنـف  فـيالغريزية أو ببعض العبـادات 

أو  أدائــيدائمــاً ، وعنــف  ســلبياتــه وهــو عنيــف حــد ذ فــيالمقصــود الموجــه إلحــداث ألــم  الفيزيقــي
ـــه اســـتخدام الضـــوابط الفيزيقيـــة بشـــكل  وســـيلي ـــدفع شـــخص مـــا أو  عقـــابيأو  تهديـــديويقصـــد ب ل

إال أنــه قــد يكــون ســلبياً عنــدما يوجــه  إيجــابيعنيــف  األدائــيأشــخاص لتنفيــذ ســلوك بعينــه، والعنــف 
 العنف لمقاصد معينة.  

 
 نف األسرىاالتجاهات النظرية المفسرة للع



 45 

 -النظريات البيولوجية : .1

تقوم هذه النظرية على افتراض مؤداه أن البشر مثل الحيوانات لديهم غريزة العدوان، فاإلنسان        
كالحيوان تسيطر عليه بعض الغرائز الفطرية تدفعه إلى أن يسلك بشكل معين إلـى أن يشـبعها، ومـن 

هدفـه تصـريف الطاقـة  غريـزيالعتـداء، فـالعنف سـلوك تدفع اإلنسـان إلـى ا التيهذه الغرائز العدوان 
 العدائية. 

 -نظرية عدوان اإلحباط : .2

توضح هذه النظرية أن العنف يعد بمثابة أسلوب للتخلص من القلق النـاتج عـن موقـف محـبط،       
، فالشـخص المحـبط ربمـا عـدوانيفعـل  فـيوذلك مـن منطلـق أن الشـخص المحـبط غالبـاً مـا يتـورط 

فـإن اإلحبـاط يــؤدى إلـى خلــق شـكل مــن  الســيكولوجيضــوء التفسـير  ففـياإلحبــاط،  يـرتبط بمصـدر
وتجاه المجتمع، وطبقـا لنظريـة عـدوان اإلحبـاط  فـإن عـدوان اإلحبـاط يرتكـز  اآلخرينالعدوان تجاه 

تعتــرض المواقــف المتعــددة، وإن درجــة العنــف والعــدوان تــرتبط  التــيعلــى قــوة الحاجــات والبواعــث 
 العاطفة أو ضررًا.  فيوقد يكون اإلحباط فقراً أو نقصاً  بمقدار اإلحباط،

 -نظرية الضغط :

 فيتقوم هذه النظرية على افتراض مؤداه أن الضغوط الحياتية تعمل بمثابة مثيرات خارجية تؤثر       
ضوء ذلـك  في، وتؤكد النظرية العدوانيقد تدفع الشخص إلى السلوك  التيبعض العمليات النفسية 

 د نوعين من هذه الضغوط وهما :على وجو 
دور أحــداث الحيــاة غيــر الســارة وضــغوط العمــل واألدوار المختلفــة   فــيالنــوع األول : ويتمثــل 

 .العدوانيكمثيرات قد تدفع إلى السلوك 
ـــانيالنـــوع  ـــة المتمثلـــة  الث الضوضـــاء واالزدحـــام والتلـــوث والطقـــس،  فـــي: يهـــتم بالضـــغوط البيئي

ــــز والضــــغوط األخــــرى كــــاختراق الحــــ ــــى الحي ــــداء عل  والشخصــــي المكــــانيدود الفرديــــة واالعت
ا تحدثـه حيث تؤدى المؤثرات البيئية إلى زيادة العدوان والعنف من خالل مـ السكانيواالزدحام 

 من أثار نفسية أو سلوكية.

 
 -نظرية الصراع : .3

، فالرجـال أكثـر قـوة مـن األقـوى والسـلطةإطـار مفـاهيم ومصـطلحات  فـينـف األسـرى الع يفسر 
 لنساء، ومن هنا يفرضون سيطرتهم على النساء.ا
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ذلـــك األســــرة  فــــيكـــل األنســـاق والتفــــاعالت بمـــا   فــــيكمـــا أن الصـــراع يعــــد جانبـــاً وجــــزءاً مكونـــاً 
ــارهم يواجهــون نوعــاً مــن المتطلبــات  ــة، ويمكــن  النظــر إلــى أعضــاء األســرة باعتب والتفــاعالت الزوجي

ل االستغالل والسلطة واالمتيـازات، وفـى نفـس المتعارضة، فهناك التنافس مع بعضهم البعض من أج
ــة تعــد نظامــاً  فــيالوقــت المشــاركة مــع بعضــهم الــبعض مــن أجــل البقــاء، فاألســرة  ضــوء هــذه النظري

اجتماعيــاً يعمــل علــى تقنــين العالقــات الشخصــية المتبادلــة والوثيقــة مــن خــالل عمليــات مســتمرة مــن 
 التعارض وحل المشكالت وإدارة الصراع. 

 
 -ادر القوة :نظرية مص .4

تفترض هذه النظرية أن كافة النظم االجتماعية بما فيها األسـرة تعتمـد إلـى حـد مـا علـى القـوة أو      
ـــالقوة، وكلمـــا ازداد تحكـــم الشـــخص  مـــوارده ســـواء كانـــت اجتماعيـــة أو شخصـــية أو  فـــيالتهديـــد ب

نــه كلمــا ازدادت فإ Willem Goodsاقتصــادية كلمــا زادت قوتــه، ومــع ذلــك فإنــه طبقــاً لــوليم جــودز 
يريــد أن يكــون  الــذيمــوارد الشــخص كلمــا قــل اســتخدامه للقــوة بشــكل صــريح، لــذلك فــإن الــزوج 

األســرة لكنــه غيــر مــتعلم جيــدًا، أو يشــغل وظيفــة متواضــعة وذو دخــل قليــل  فــيالشــخص المهــيمن 
سـرة ويفتقر إلى المهارات الشخصية، قد يلجـأ إلـى اسـتخدام العنـف للحفـاظ علـى هيمنتـه داخـل األ

بمعنى أنه يستخدم عنـدما يـدرك الفـرد أن مصـادره األخـرى غيـر كافيـة،  النهائيفالعنف يعد المصدر 
الحصــول علــى االســتجابة المرغوبــة، وبــذلك يمكــن النظــر إلــى العنــف علــى أنــه  فــيأو أنهــا فشــلت 

 من جانب األزواج على الزوجات.  االجتماعيوسيلة لممارسة الضبط 
 

  أحااد أشااكال العنااف اإليااظاا الاواجااه باعتبااار لتفساايرريااات هناااث نااذج نماااظ  باإلضااا ة ىلااه هااظ  النظ

 األسرى وهما ث

 

 .الشخصينموظ  العنف  .1

االسـتجابة للضـغوط والصـراعات الحياتيـة، مـع  فـييحدث العنـف عنـدما يفتقـر الكبـار المهـارة       
عيــة والمظــاهر الجانبيــة الشخصــية، باإلضــافة إلــى وجــود المشــكالت االجتما تالمهــارااالفتقــار إلــى 

 للشخصية، كل هذه العوامل تؤدى إلى حدوث العنف األسرى. 

 نموظ  العنف األسرى. .2
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األسرة، حيث أن العنف يحدث نتيجة الصراعات  فييركز على تأثير المعايير والقيم الموجودة       
 فــية خبــرة عنــه تــتم بــين أعضــاء األســرة، ويظهــر العنــف أيضــاً عنــدما يكــون لــدى أعضــاء األســر  التــي

ــذائهم يصــبحون  ــة أو يعيشــون تحــت ظــروف الفقــر، ومــن ثــم فــإن األطفــال الــذين يــتم إي  فــيالطفول
 المستقبل آباء يؤذون أوالدهم.

 نموظ  سياسة النوع..3

المجتمع، فعندما يحظى الرجل  فييرجع هذا النموذج العنف األسرى إلى سيطرة المرأة أحياناً       
انة، فذلك يعتبر تهديدًا للمرأة من وجهة نظرها، ويكـون رد فعلهـا هـو العنـف، بالنجاح والمال والمك
الـزواج رغـم وجـود عالقـات سـيئة مؤذيـة بينهـا وبـين زوجهـا، وذلـك بسـبب  فـيوأحياناً تسـتمر المـرأة 

خوفها من أن تكون بمفردها باإلضافة إلى غياب الموارد األساسية، وذلك يجعل فكـرة الهـروب مـن 
غيــر مســتحبة، وهــذا النمــوذج يؤكــد علــى أن عــدم وجــود مــأوى للمــرأة وعــدم اعتمادهــا  الــزواج لــديها

اقتصــادياً علــى نفســها يجعلهــا تنــافس الرجــل علــى الســلطة والمكانــة ممــا يــؤدى إلــى حــدوث العنــف 
 األسرى.

 

 

 

 

  -المتغيرات المحددة ألشكال العنف األسرى : خامساً :

ئم بــالعنف كــأن يكــون لديــه خلــل فــى الشخصـــية يرجــع إلــى شخصــية القــا  : الااظاتيالمتغياار  .1
بمعاناتــه مــن اضــطرا بــات نفســية أو تعــاطى المســكرات والمخــدرات ، أو يكــون لديــه مــرض 

 عقلى.

ربمـا  تـيالظروف األسرية التـي يقـوم بهـا القـائم بـالعنف ال وهى  : االجتماعي االقتصاديالمتغير  .2
ال يكفــى  ي أو الـدخل الضـعيف الـذ تتمثـل فـى الظـروف االجتماعيـة االقتصـادية، مثـل الفقـر
يعــيش فيهــا أو نمــط الحيــاة األســرية  يالمتطلبــات األســرية، أو حالــة المســكن أو المنطقــة التــ

 بشكل عام، كثرة المشاحنات نتيجة الضغوط المحيطة أو عدم التوافق الزواجى.
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راد األســرة ألفــ يالتعليمــ ىوالمســتو كيفيــة قضــاء وقــت الفــراغ،   فــيالمتمثــل :  يالنقااا  غياارالمت .3
 الدينى، العالقة بين الطرفين. ظيقوم بها القائم بالعنف، الواع التيونوع المهنة 

العنف المنتشر واألحـداث العربيـة والعالميـة التـى تنتقـل عبـر  فيالمتمثل  :  المجتمعيالمتغير  .4
الفضــائيات واالنترنــت وتأثيرهــا علــى العنــف األســرى، فــالتغيرات التــى تحــدث فــى المجتمــع 

 بير تنتقل وبشكل غير مباشر إلى المجتمعات الصغيرة.الك

 
 : "إيذاء األطفالالعنف ضد األطفال "ظاهرة 

مجتمـع سـواء  تعتبر ظاهرة العنف ضد األطفال من أبرز المشكالت العالمية التي ال يكاد يخلو منها
سـيطرة بـدت ال وصـف بالتقـدم أو الرجعيـة. وهـي ظـاهرة مـا تـزال تتفـاقم وتنمـو بشـكل مضـطرد حتـى

تتراوح بين حـدود خارجـة  عليها أمراً مستحيالً وذلك بسبب خصوصية هذه المشكلة. فهذه الظاهرة
ـــة وتشـــريعاتها. ـــدخالت الدول ـــة، وحـــدود ت إن ظـــاهرة العنـــف فـــي المجتمعـــات عـــن اإلرادة المجتمعي

اإلنســانية تعــددت ضــروبها وأنواعهـــا ، حتــى تفــنن رجــال السياســـة والمجتمــع فــأطلقوا علــى العنـــف 
أسماء ونعوتا مختلفة ... ومهما تعددت أنواع العنف فإن معناه العام ال يتعدى كونه الخـرق المتعمـد 

 للمبادئ والنظم اإلنسانية وتجنب الرفق فيها ، واستخدام الشدة والبطش .
ثقافــة العنــف منتشــرة بــالمجتمع العربــي فــي اآلونــة األخيــرة مــن خــالل األفــالم الوافــدة وقــد أصــبحت 

واإلسـراف فـي نشـر الجريمـة وتفخيمهـا بوسـائل اإلعـالم المختلفـة كـل ذلـك لـه مـردود فـي والمحلية 
 مجتمع يتسم بالزحام .

تعنــــي ينتهــــك أو   viol are   : مشــــتقة مــــن الكلمــــة الالتينيــــة violenceكلمــــة عنــــف 
ــــــــــؤذي أو يغتصــــــــــب ــــــــــر مشــــــــــروع أو ي ، وهــــــــــو اســــــــــتخدام الضــــــــــغط أو القــــــــــوة اســــــــــتخداما غي

 نه التأثير على إرادة فردما. غير مطابق للقانون من شأ
ويشــــــــــير مفهــــــــــوم العنــــــــــف إلــــــــــى عــــــــــدة معــــــــــان: منهــــــــــا اســــــــــتخدام القــــــــــوة أو اإلكــــــــــراه غيــــــــــر 
المشــــــــروع . ويعــــــــرف العنــــــــف علــــــــى انــــــــه أحــــــــد األنمــــــــاط الســــــــلوكية الفرديــــــــة أو الجماعيــــــــة 

حبـــــــاط فـــــــي إشـــــــباع الحاجـــــــات التـــــــي تعبـــــــر عـــــــن رفـــــــض اآلخـــــــر نتيجـــــــة الشـــــــعور والـــــــوعي باإل
ويتــــــــــراوح بــــــــــين  ،يرتكــــــــــب ضــــــــــد اإلنســــــــــان ويحطــــــــــم كرامتــــــــــه ، وهــــــــــو إي عمــــــــــلاإلنســــــــــانية

 اإلهانة بالكلمة واستخدام الضرب . 
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( مـــــــن اتفاقيـــــــة حقـــــــوق 19ولقـــــــد بـــــــرزت عـــــــدة تعريفـــــــات للعنـــــــف منهـــــــا الـــــــوارد فـــــــي المـــــــادة )
"كافــــــــــــة أشــــــــــــكال العنــــــــــــف أو الضــــــــــــرر أو اإلســــــــــــاءة البدنيــــــــــــة أو العقليــــــــــــة  :الطفــــــــــــل بأنــــــــــــه

ل أو إســـــــــاءة المعاملـــــــــة أو االســـــــــتغالل بمـــــــــا واإلهمـــــــــال أو المعاملـــــــــة المنطويـــــــــة علـــــــــى إهمـــــــــا
 في ذلك اإلساءة الجنسية"

ـــــــــف والصـــــــــحة  ـــــــــي تقريرهـــــــــا العـــــــــالمي عـــــــــن العن ـــــــــة ف ـــــــــه منظمـــــــــة الصـــــــــحة العالمي كمـــــــــا عرفت
( بأنــــــــــــه "االســــــــــــتخدام المتعمــــــــــــد للقــــــــــــوة أو الطاقــــــــــــة البدنيــــــــــــة، المهــــــــــــدد بهــــــــــــا أو 2002)

مـــــــــرجح الفعليـــــــــة، ضـــــــــد أي طفـــــــــل مـــــــــن قبـــــــــل أي فـــــــــرد أو جماعـــــــــة تـــــــــؤدي إلـــــــــى أو مـــــــــن ال
ـــــــــؤدي إلـــــــــى ضـــــــــرر فعلـــــــــي أو محتمـــــــــل لصـــــــــحة الطفـــــــــل أو بقـــــــــاؤه علـــــــــى قيـــــــــد  للغايـــــــــة أن ت

 الحياة أو نموه أو كرامته".
    Child Abuse :تعريف مصطلح إيذاء األطفال

توجيه اإليذاء الجسمي أو العاطفي المتكرر لألطفال سـواء بالضـرب المتعمـد، أو عـدم السـيطرة فـي 
الستخفاف المستمر، أو التعرض باإليذاء الجنسي، وعادة ما يكون العقاب البدني، أو السخرية أو ا

  اإليذاء على يد أحد الوالدين أو من آخرين ممن لهم حق رعاية الطفل.

 :الـفـذاء األطـيمن إور ـص

 ل :    ـمـشـد ويـمـعـتـأ/ م
 : Physical Abuse اإليذاء الجسدي -1

أو القطــع أو الحــرق أو الحــبس أو الخنــق أو  ويكــون بتوجيــه أذى مــادي كالضــرب أو الكــدمات    
 العض .... الخ. وهو سلوك متعمد إليذاء الطفل يسبب له أضرارا مباشرة وغير مباشرة.  

  Psychological & Emotional Abuseاإليذاء النفسي أو العاطفي  -2

طرابات دائمـة ويتضمن السلوكيات التي تؤثر على النمو العاطفي أو السـلوكي للطفـل وتخلـق اضـ    
أو متقطعـة لديـه مثـل: التهديـد والتحقيـر والتخويـف واإليـذاء اللفظـي أو المطالبـة بالقيـام بأشـياء غيـر 
واقعية.....الخ من السلوكيات التي يفشل معها األهل في توفير بيئة مرضية نفسيا تمكـن الطفـل مـن 

 النمو الطبيعي.
 تعامالت العاطفية المضطربة.علما أن جميع أنواع اإليذاء الجسدي تتضمن بعض ال

 : Sexual Abuse اإليذاء الجنسي -3
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اســتغالل وســوء معاملــة األطفــال أو الكبــار جنســياً، أو ســوء معــاملتهم بطريقــة تســمح بإشــباع الشــبق 
لــدى المــؤذي الــذي عــادة مــا يتســم بوجــود مشــكلة نفســية خطيــرة مثــل: اضــطراب الشخصــية، أو 

     .اضطرابات عقلية
 : عمد ويشملمتالب / غير 

 :  Child Neglect إهمال الطفل -4

فشل من يقوم برعاية الطفل في تقـديم المـوارد الالزمـة للصـحة الجسـمية والعاطفيـة للنمـو ويقصد به 
ــة أو اإلشــراف. ــة كمــا يتضــمن ضــعف الرقاب  االجتمــاعي، ويتضــمن اإلهمــال ســوء الحضــانة أو التربي

     لوكياً واجتماعياً يؤدي اإلهمال إلى انحراف الطفل نفسياً وسو

ونالحظ من التعريف أن إهمال الطفل هو إحدى صور إيذاء األطفـال الغيـر متعمـد حيـث ال يحـدث 
فيه إيقاع األذى الجسدي وإنما يقتصر على اإليذاء السلبي أي بمـنعهم بعـض مـا يحتـاجون إليـه مـن 

بة تعريضــه لخطــورة اإلصــاالضــروريات الالزمــة ممــا قــد يترتــب عليــه عــدم نمــو الطفــل النمــو الكامــل و 
 جسديا أو نفسيا بسبب اإلهمال.

 ألسباب المؤدية إلى إيذاء األطفال:ا

اختلفت آراء الباحثين حول األسباب التي تؤدي إلى إيذاء األطفال نظـرا الخـتالف تخصصـاتهم     
 وتوجهاتهم العلمية. وسنعرض فيما يلي لألسباب من المنظور النفسي االجتماعي ومنها:

 أسباب تتعلق بالطفل: أوال:

سلوك الطفل نفسه: هناك بعـض األطفـال يتعمـدون إثـارة مـن حـولهم وإزعـاجهم ألسـباب نفسـية  -1
 واجتماعية مما يثير المحيطين بهم ويوقع الطفل تحت طائلة اإلساءة.

، العنـف  وجود مشكالت نفسية في حياة الطفل مثـل: ضـعف الثقـة بـالنفس، الشـعور باإلحبـاط -2
ب االنفعـــالي والنفســـي، ممـــا يجعـــل المحيطـــين بالطفـــل غيـــر قـــادرين علـــى الســـيطرة علـــى واالضـــطرا

 أنفسهم بسبب عدم تحملهم لهذه االضطرابات فيعمدون إلى إيذاء الطفل أو إهماله.....الخ.
طبيعــة مرحلــة المراهقــة تجعــل كثيــر مــن األطفــال يميلــون إلــى التمــرد علــى معــايير وقــيم األســرة  -3

 رضهم لإليذاء من قبل الراشدين المحيطين بهم.والمجتمع مما يع
افتقاد كثير من األطفال إلى المهارات الالزمة للتعامل مع محيطهم، وافتقادهم إلى أسلوب حل  -4

 المشكالت يجعلهم أكثر تعرضا لإليذاء.                                             
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ذي يقـوده يه الشعور بالغضـب فيقـوده إلـى العنـف الـوجود الطفل في بيئة ال تهتم به قد يعزز لد -5
 بدوره إلى إيذاء الطفل.

 
 
 
 

 ثانيا: أسباب تتعلق بأسرة الطفل ومنها:

 الصراع داخل األسرة بين األبوين أو بين أفراد األسرة بشكل عام.                   -1
تابعــة مــن قبــل الوالــدين أو اإلهمــال الــذي ينــتج عنــه تعــرض األطفــال لإليــذاء لغيــاب الرقابــة والم -2

 شعور الطفل بأنه منبوذ مما يجعله أكثر تعرضا لالستغالل من قبل اآلخرين خارج األسرة.  
أساليب المعاملة الوالدية غير السـليمة كالقسـوة الزائـدة أو التـدليل الزائـد أو اسـتخدام أسـاليب  -3

                     تعذيبية شديدة.                                          
المشكالت االقتصادية التي تعاني منهـا األسـرة، حيـث يحـدث إيـذاء األطفـال بصـورة أكثـر فـي  -4

 األسر ذات الدخل المنخفض واألسر الفقيرة.                            
  قابلية أحد الوالدين لإلصابة باألمراض النفسية واالضطرابات الشخصية.                -5

وجود خلفية أسرية تتصف بوجود تاريخ حافل باإليذاء واإلهمال الـذي تعـرض لـه أحـد الوالـدين  -6
 أو كالهما.                                                                       

ويمارس العنف ضد األطفال بالدرجة األولى فـي المنـزل ثـم المدرسـة ثـم أمـاكن العمـل ثـم بعـد ذلـك 
 المجتمع ومؤسساته )مثل: األندية/ مؤسسات الرعاية/ وسائل اإلعالم......الخ(.

كمــا يالحــظ أن العنــف األســري يــزداد عنــد اإلنــاث واألطفــال المعــوقين واألطفــال الــذين يعــانون مــن   
سوء التغذية وصغار األخوان وفي حالة الحمل الغير مرغـوب فيـه وكـذلك لـدى العـائالت التـي تعـاني 

 جتماعية وصعوبات مالية.من عزلة ا
 الطالق: مشكلة

.  وقــد تبــين أن هــذه الظــاهرة ســنوياً.حجــم  ويــزدادمــن الظــواهر االجتماعيــة الملفتــة لالنتبــاه الطــالق 
ــين الشــبابأ ــار غلــب حــاالت الطــالق تقــع ب ــة، وبــين كب ، وأن أهــم الســن الــذين تزوجــوا للمــرة الثاني
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انحرافـــاً فـــي ســـلوك زوجتـــه أو مالحظـــة الـــزوج  ، وزوجينأســـباب الطـــالق عـــدم االختيـــار الموفـــق للـــ
 ، وعدم تفقه الزوجين بالدين لمعرفة حقوق وواجبات كل منهما . العكس

سنة ، ممـا يبـرهن  20وقد تبين أن معظم المطلقات في المجتمع السعودي تزوجن في سن أقل من 
مـع عـدم قـدرتها  ، و عدم حسن اختيار الزوج المناسـب .عدم كفاية نضج الزوجة وقت زواجهاعلى 

على تفهم الحياة الزوجية و احتمال مصـاعبها و مشـكالتها ، و تبـين أن معظـم حـاالت الطـالق تقـع 
% ( من حاالت الطـالق كـان بسـبب عمـل المـرأة 21في الثالث سنوات األولى من الزواج، وإن ) 

فـي المجتمـع ق الذي أدى إلى عدم االهتمام بالزوج و أوالده . كما أتضح أن من أهم أسباب الطـال
، و اتضح  هماله شؤون الزوجة بسبب األخريات، و توزيع عواطف الرجل وإالسعودي تعدد الزوجات

كذلك أن أسلوب األسـرة فـي اختيـار الـزوج كـان مـن العوامـل التـي تـؤدي إلـى الطـالق فـي المجتمـع 
الحيـاة الزوجيـة  السعودي .  ومن األسباب التي ترتبط بظاهرة الطالق أيضاً تدخل أسرة الزوجين في

الشخصية وعدم التوافق الجنسي بين الزوجين ، وكذلك سفر الزوج المتكرر له عالقة قويـة بـالطالق 
 في المجتمع السعودي.

ومما يزيد من مشكلة الطالق في المجتمع السـعودي اسـتمرار النظـرة الدونيـة للمطلقـة ، ممـا يجعـل 
وتظهــر األم معارضــة أكثــر مــن األب فــي زواج ، اج مــن مطلقــاتاألســرة ال تشــجع األبنــاء علــى الــزو 

 ، ويرجع ذلك لتدخل األم في الوقت الحاضر في اختيار زوجة االبن . االبن من مطلقة
مفهــوم الطــالق عنــد المطلقــين أنفســهم فــي فــي  فــي المجتمــع إلــى تغييــر التحضــر والتغيــر وقــد أدى 

 يثير العار االجتماعي بـل هـو عـدم ، وهو النه أفضل من التعاسة الزوجيةالمجتمع السعودي فهم يرو 
 توافق بين الزوجين..

وقد حددت البحوث التطبيقية العوامل االجتماعية المرتبطة بالطالق في المجتمع السـعودي ، وهـي 
 تنحصر في أربعة عوامل رئيسية كما يأتي:

توافـق و بالنسبة لمن أنهوا سنوات الزواج بطـالق مبكـر لـم يتعـدى عشـر سـنوات كـان: عـدم ال   -أ 
عدم تالؤم األخالق وتدخل األهل و عدم رغبة الزوجة في العيش مع أهل الـزوج وفـارق السـن ، مـن 

 األسباب الرئيسة في الطالق المبكر .
بالنسـبة للمطلقــين الــذين تعــدت حيــاتهم الزوجيــة أكثـر مــن عشــر ســنوات كــان ســبب الطــالق   -ب 

 ها ".يرتكز على " عدم طاعة الزوجة للزوج و سوء معاملت
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 العنوسة في األسرة السعودية: - 2
ــة عشــرة إلــى  ــين الثالث كانــت معظــم المجتمعــات الســعودية تــزوج بناتهــا فــي ســن مبكــرة يتــراوح مــا ب
السادسة عشرة ، وكان أبرز أسباب الزواج المبكر يرجع إلى زيادة أعداد العائلة و القبيلـة عـن طريـق 

حمايــة المــوارد ، و قــد يكــون الســبب فــي ذلــك اإلنجــاب الســريع مــن أجــل الــدفاع عــن األرض و 
الوقت مرتبطاً بالنواحي االقتصادية لحاجة النشاط الزراعي و الرعوي إلى األيدي العاملة لتعزيـز هـذا 

 النشاط .  وهذا ساهم بشكل كبير بعدم ظهور مشكلة العنوسة في تلك الفترة . 
ية مزدوجـة مرتبطـة بـالغالء فـي المهـور عن الزواج في قضية اجتماع زوفوالع ةوتتضح مشكلة العنوس

فتيـــات فـــي المواصـــفات والعـــادات والتقاليـــد االجتماعيـــة وتـــدخل أوليـــاء األمـــور ومبالغـــة الفتيـــان وال
 ختيار الشريك ....والمقاييس ال

حيــث قــد ظهــرت مشــكلة العنوســة و شــاعت فــي المجتمعــات الســعودية فــي هــذه الفتــرة المتغيــرة ف
ــين ال %( )تبعــاً 20لــى )شــباب والشــابات فــي المملكــة العربيــة الســعودية إوصــلت نســبة العنوســة ب

% ( مـن أسـر مدينـة الريـاض 14.7فمـثالً يعـاني )  (هــ 1424التخطـيط عـام  زارةعـدتها و لدراسة أ
حيـث تشـير نتـائج أحـدث الدراسـات لـوزارة التخطـيط إلـى وجـود أكثـر مـن مليـون  من عنوسة بناتهـا 

وكــان أهــم  ،لــه وأكثــر مــن الشــباب عــاجزون عــن الــزواج أيضــاً ونصــف فتــاة عــانس فــي المملكــة ومث
 أسباب تأخر الزواج للفتيات في المجتمع السعودي تنحصر فيما يأتي : 

نــزوح األســرة مــن موطنهــا األصــلي إلــى المنطقــة الحضــرية ، واســتمرار إقامــة األســرة فــي المنطقــة  -أ
 ي إعاقة زواج فتياتها .قطاعها عن موطنها األصلي يشكل عامال مهما فنالحضرية وا

 االبتعاد عن مجاورة األقارب في السكن في المناطق الحضرية .   -ب 
مشــكلة تــأخر زواج الفتيــات تعــاني منهــا بكثــرة األســر ذات المســتوى العــالي ، ويعــود الســبب   -ج 

إلــى مــا يعتقــد مـــن وجــود عالقــة عكســية بـــين فرصــة الفتــاة فــي الـــزواج و بــين مســتوى أســرة الفتـــاة 
 قتصادية.اال
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ارتفــاع مســتوى تعلــيم النســاء فــي األســرة يــرتبط بمشــكلة تــأخر زواج فتياتهــا،   و المــرأة كلمــا   -د 
ارتفع سنها قلت فرصتها بالزواج خاصـة فـي المجتمعـات العربيـة التـي تعطـي قيمـة كبـرى لصـغر عمـر 

 المرأة في عملية االختيار للزواج.
 في تأخير زواجها. عمل المرأة خارج المنزل سبب رئيسي   -هـ 

ومن العوامل الرئيسية التي ترتبط بظاهرة العنوسـة و تـأخر زواج الفتيـات فـي المجتمـع السـعودي فـي 
نحــو استشــارتها فــي عمليــة  اآلبــاءهــذه الفتــرة وهــو عمليــة القبــول النهــائي بــزواج الفتــاة حيــث اتجــه 

ي القبـول النهـائي إلتمـام زواج الفتـاة القبول النهائي للزواج أو منحها حرية االختيار.  وهذا التغييـر فـ
أسهم في ظهور ظاهرة العنوسة حيـث ترتـب علـى االستشـارة المتكـررة ألخـذ رأيهـا ترددهـا فـي قبـول 

 الزواج ، خاصة إذا كانت منتظمة في مراحل التعليم ، و تطلب إكمال تعليمها قبل الزواج .
رأة تبــين أن ســبب تــأخر زواج الفتــاة وفــي دراســة اســتطالعية أجريــت عــن العنوســة مــن وجهــة نظــر المــ

 السعودية يرجع إلى الشروط في عملية اختيار الزوج والتي من أهمها :
 شرط مستوى اقتصادي متميز ألسرة المتقدم للزواج . 
 اإلصرار على مستوى تعليمي معين للزوج . 
 شرط مستوى اجتماعي معين ألسرة الزوج . 
لزوج ، أو اشتراط عدم تـرك الوظيفـة، أو اشـتراط مهـر بـاهظ اشتراط االستقالل بمسكن عن عائلة ا 
. 

 تدخل ولي األمر في عملية االختيار عند الزواج ووضع شروط  و خصائص معينة.
 تأخر زواج الذكور في األسرة السعودية :ــ 3

سـنة (  18 -15كانت األسرة في المجتمعات السعودية تزوج فتيانها الذكور في سـن مبكـرة ) مـن 
 . االقتصاديةل اإلنجاب المبكر للمساهمة في حماية القبيلة وكذلك المساهمة في النواحي من أج

ولكن في وقتنا الحاضر تغير الحال كثيرا وظهرت مشكلة تأخر زواج الذكور فـي األسـرة السـعودية ، 
% ( من الطـالب الجـامعيين لهـم رغبـة فـي الـزواج المبكـر إال أن هنـاك ظـروف 54حيث تبين أن ) 

 باب تحول دون إتمامهم للزواج حاليا .وأس
ت ـنــيـوقد أثبتت البحوث التطبيقية عمومية هذه المشكلة وشـيوعها فـي المجتمـع السـعودي ، فقـد ب

هـ 1406ام ) ـاض عـي مدينة الريـعات فـبات الجامـالـلى طالب وطـريت عـدراسات التي أجـدى الـإح
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لســـعودي ، وأن كثـــرة ســـفر الشـــباب للخـــارج ( ، أن هنـــاك تـــأخير فـــي ســـن الـــزواج بـــين الشـــباب ا
والتخـــوف مـــن تحمـــل المســـؤولية ، مـــن أهـــم األســـباب التـــي تـــؤثر فـــي تـــأخر زواج الـــذكور باألســـرة 

 السعودية .
ويبــدو أن معظــم الشــباب الســعودي مــن ســكان المــدن يميلــون إلــى تــأخر زواجهــم أكثــر مــن شــباب 

ـــزواج المبكـــر . و  ـــة ال % ( مـــن الشـــباب 74،6قـــد ثبـــت أن ) القـــرى ، بينمـــا يفضـــل شـــباب البادي
% ( مـنهم  29،3السعودي يرون أن عـزوفهم عـن الـزواج المبكـر كـان بسـب غـالء المهـور ، وأن ) 

كــان تــأخرهم فــي الــزواج بســبب إلحــاح األهــل علــى الــزواج مــن القريبــات، إال أن أهــم العوامــل التــي 
ار الزوجــة ، ألن الغالبيــة مــن ســاهمت فــي تــأخير زواج الــذكور فــي األســرة الســعودية هــو طريقــة اختيــ

 الشباب كانوا يعتمدون على أنفسهم في اختيار شريكة الحياة ، وهي طريقة تؤجل سن زواج الذكر
نظــرا لتعارضــها مــع مبــادئ اإلســالم وعــادات وتقاليــد المجتمــع الســعودي التــي ال تســمح بالتعــارف 

 واللقاء بين الرجل والفتاة من غير المحارم .
شــتراطهم صــفات جماليــة فــي اســن الــزواج للــذكور فــي المجتمــع الســعودي أيضــا ومــن أســباب تــأخر 

جسم المرأة ، ولكن بينت البحوث التطبيقية أن عامل البحـث عـن صـفة التـدين بـالمرأة أقـوى تـأثيرا 
فــي عمليــة تــأخر زواج الشــباب مــن صــفة الجمــال ، ومــن ناحيــة أخــرى كــان تــأخر زواج الــذكور فــي 

شباب نحو السفر للخارج وهذا له أثره السيئ في تأخر زواجهم ، وقد يرجع مجتمعنا مرتبطا بميل ال
هذا إلى انبهارهم بالسفر ، وتلبية رغبـاتهم الجنسـية بطريقـة غيـر شـرعية ، باإلضـافة إلـى تـوافر المـال 
بين أيديهم مما يساعدهم علـى االسـتمرار وعـدم اإلقـدام علـى الـزواج . كمـا يـرى معظـم الشـباب أن 

% ( مـن الشـباب 60عليم يقف عائقا أمامهم عن الزواج في سن مبكرة . كما تبـين أن ) مواصلة الت
يعزفـــون عـــن الـــزواج بســـبب المغـــاالة فـــي  -وهـــي نســـبة ال يمكـــن إغفالهـــا أو تجاهلهـــا  -الســـعودي 

تكاليف الزواج ، حيث يوجد بالمجتمع مظاهر من المباهاة والتي  قد ترجع إلى اعتقاد بعض األسـر 
مظـاهر ترفـع مـن قـدر األسـرة ومكانتهـا االجتماعيـة . ومـن أهـم هـذه المظـاهر التغـالي فـي بأن هذه ال

المهور ، والذي قد يرجع لما يسود المجتمع من عـادات وتقاليـد عقيمـة تجعـل المباهـاة فـي المهـور 
عنــد الــبعض مظهــرا يعبــر عــن مســتواهم ووضــعهم االجتمــاعي ،  وقــد يرجــع التغــالي فــي المهــور عنــد 

بب الطفرة المادية التـي سـادت فـي المجتمـع السـعودي فـي السـنوات الماضـية  ومـا أدى البعض بس
 إليه من ارتفاع الدخل . كما يرى البعض أن  من األسـباب التـي تقـف وراء مشـكلة غـالء المهـور هـو
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اعتقــاد بعــض أوليــاء األمــور أن قلــة المهــر ربمــا يــؤدي إلــى الطــالق ألن الــزوج لــم يتكلــف كثيــراً فــي 
الطمــع والجشــع وحمــى جمــع المــال والــذهب والفضــة لــدى  علــى الفتــاة أو قــد يرجــع إلــى الحصــول

بعض آباء وأمهات البنات إلـى جانـب التقليـد األعمـى والخـوف مـن القيـل و القـال ممـا يترتـب عليـه 
تأخير زواج الشباب والشابات وحرمانهم منـه فـي بعـض األحيـان ، وهـذا بـدوره قـد يخلـق انحرافـات 

 احية ويؤثر على النمو السكاني بالسلب من ناحية أخرى .أخالقية من ن
 

 : " االستهالك الترفي" اإلسراف  مشكلة
ونشير هنا إلى جانب اقتصادي اجتماعي نعتقد بخطورته وأهميته وهو جانب اإلسراف االستهالكي  

  أسعاره( . الجديدة ) ثمنا للبترول خاصة بعد تصحيحب للثروة ، كجانب سلبي مصاح
ل خطورة هذا الجانـب وتتضـاعف حيـث يثبـت فـي أذهـان األجيـال الناشـئة مـن أبنـاء الـوطن أن وتتمث

 هذه الثروة قد أتت دون جهد ، وأنها باقية سواء أجهدوا أنفسهم في العمل أو أخلدوا للراحة .
وترجـع أحـد الدراسـات بـاللوم فـي موضـوع اإلسـراف علـى بعـض وسـائل اإلعـالم ، وخاصـة التلفزيـون 

 مل على إشاعة " الثقافة االستهالكية " بطريق غير مباشر أو مباشر .الذي يع
كما تؤكد أحـد الدراسـات علـى أنـه بفضـل تـدفق العائـدات النفطيـة وارتفـاع الـدخل ، وتزايـد اإلنفـاق 
العـام والخــاص ،أتيحـت للمــواطنين قـدرة شــرائية مكنـتهم مــن رفـع مســتوى اسـتهالكهم ومــن تحســين 

مود تبرره الحاجة الملحة لهذا التحسين، غير أن رفع مستوى االستهالك معيشتهم ، وهذا تطور مح
تحــول وبســرعة فائقــة إلــى نــزوع اســتهالكي مفــرط تعــدى تلبيــة الحاجــات المعقولــة والمبــررة لســلع 
وخدمات أساسية ... إلى أخرى كمالية، ثم ترفيهية ... ثم ظهورية تفاخرية ، بكميات وتكلفـة مغرقـة 

فخــالل حقبــة مــن الــزمن اكتســبت شــعوب األقطــار النفطيــة أنماطــا اســتهالكية فــي التطــرف ، وهكــذا 
 مبددة للموارد .

وممــا يجــدر ذكــره أن هــذا الــنمط مــن االســتهالك  الترفــي طــارئ علــى المجتمــع، ال يمــت بصــلة إلــى 
نمط االستهالك التقليدي في المنطقة ، وال ينسجم مع الخلفية الثقافيـة لمجتمعاتهـا التـي تتخـذ مـن 

 ادئ اإلسالم حافزا لها من أجل المحافظة على النعم . مب
وممــا يــدل علــى خطــورة هــذه الظــاهرة وبلوغهــا مســتويات عالميــة التأكيــد بــأن مســألة اإلفــراط فــي 
االســتهالك ، وتفشــي أنمــاط  المظهريــة  التفاخريــة المســتجيبة  لصــراعات االســتهالك والقائمــة علــى 
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ــذير والمؤيــدة لهــدر المــوارد، وإخــال ــة ، تمثــل  تحــديا التب ــة ، وزرع األحقــاد االجتماعي ــوازن البيئ ل ت
 خطيرا للتوجهات والجهود التنموية الحضارية .

 
 الفراغ : مشكلة

مــن المشــكالت التــي تواجــه الشــباب والشــابات فــي المجتمــع الســعودي مشــكلة وقــت الفــراغ      
 وكيفية شغله واستثماره .

 -كأحد أهم النشاطات السائدة عند الشباب السعودي   -ي وظاهرة الفراغ والميل نحو النشاط البدن
ليست قاصرة على شباب منطقة معينة دون المناطق األخرى من المجتمع السـعودي بـل إن الظـاهرة 

 عامة على مستوى شباب المجتمع ككل.
تبـدأ ظـاهرة أسـرية  -إلـى جانـب إجـازة نهايـة األسـبوع أو اإلجـازات األخـرى  -فمع بداية كل صـيف 

جتماعية من أعقد الظواهر التي يضيق بها المجتمع المعاصر ، وهي ظاهرة الفـراغ لـدى الصـغار و وا
الكبار علـى حـد سـواء.  فـال نجـد مكانـاً مـن األمـاكن العامـة أو الشـوارع واألسـواق إال وبـه عـدد مـن 

، أو الشــباب الــذين ال شــغل لهــم وال عمــل إال التســكع و المعاكســات و الــتلفظ بألفــاظ غيــر الئقــة 
 قضاء وقت الفراغ بممارسة نشاطات ثقافية أو جانحة تختلف أهميتها باختالف المناطق .

وقد أوضحت إحدى الدراسات االمبريقية أن الشباب السعودي لديه ميل كبير نحـو ممارسـة أنشـطة 
ب ،  الفراغ داخل المنزل ، وتحتل مشاهدة التلفزيون المرتبة األولى بـين أنشـطة الفـراغ اليـومي للشـبا
ة أو كما تبين أن معظم الشباب يميلون إلى مغادرة المنزل خالل عطلة نهاية األسبوع للتنزه أو الزيار 

والجلوس في المطـاعم والمنتزهـات . كـذلك يميـل الـبعض إلـى شـغل  التجول في األسواق والشوارع
 وقت الفراغ بقراءة المجالت والصحف الهابطة أو المكالمات التليفونية الطويلة .

( عامـا  24-18ولوحظ من تحليـل بعـض الدراسـات االجتماعيـة أن الفتـاة السـعودية مـن عمـر )    
تنـــتهج فـــي برنامجهـــا اليـــومي سياســـة " تضـــييع الوقـــت " باســـتخدام الســـيارة أو الهـــاتف أو مشـــاهدة 
التلفــاز أو االســتماع لألشــرطة الغنائيــة أو الخــروج لألســواق بشــكل متكــرر بــدون حاجــة أو الزيــارات 

 لتي ال هدف لها. وجميعها وسائل ال فائدة منها غير تضييع الوقت .ا
ولقــد تبــين أن مــن أهــم المعوقــات التــي تحــول دون اســتفادة الفتــاة الســعودية مــن الوســائل الترويحيــة 

 خارج المنزل هي :
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عوامــل تنظيميــة تتعلــق بعــدم مالئمــة وقــت بعــض الوســائل الترويحيــة أو صــعوبة االشــتراك فــي   -أ   
 الوسائل الترويحية أو تتعلق بإجراءات الدخول والخروج. بعض
عـــدم كفايـــة الوســـائل الترويحيـــة  النســـائية المشـــجعة للـــذهاب إليهـــا والشـــعور بالملـــل بســـبب   -ب 

 التردد على وسائل محددة .
و كثـرة االلتزامــات د األسـرة يهـتم بأوقـات التـرويح عوامـل أسـرية أهمهـا عـدم وجـود أحـد أفــرا  -ج  

 ة .األسري
وعموماً يمكننا القول أن الفراغ يأتي على رأس األسباب المباشـرة النحـراف الشـباب وهـو المسـؤول 

التفحــيط بالســيارات ، واالنضــمام  عــن تشــرد الشــباب و جنــاح األحــداث و التســكع فــي الشــوارع و
والعصـــابات و إدمـــان المخـــدرات وكـــل مـــا يـــؤدي إلـــى تـــدهور األخـــالق و القـــيم  ءإلـــى رفـــاق الســـو 

 ألمراض النفسية . وا
 
 

 مشكلة العمالة الناعمة في البيت السعودي
لكل مجتمع مشكالته التي تنبع من مجموعـة ظروفـه المتعـايش معهـا ، بعـض هـذه المشـكالت يظـل 
هادئــاً كامنــاً فــي أعمــاق المجتمــع ذاتــه ، بينمــا الــبعض اآلخــر يخــرج عــن دائــرة كمونــه و يتفجــر بقــوة 

 إليه . ليصل إلى سمع المجتمع و يشده
  التـــي  أو الظـــواهر المشـــكلة  المشـــكالت مـــن   خاصـــة  الناعمـــة  عمومـــاً ثـــم العمالـــة العمالـــة  و  

ــة األخيــرة و لقيــت مــن المناقشــات و  ــوعي علــى الســطح االجتمــاعي الســعودي فــي اآلون تفجــرت ب
 الدراسات ما جعلها تحتل موقع القلب من المشكالت جميعها .

مة األيدي المستأجرة المسـتقدمة مـن خـارج الـبالد و التـي تعمـل فـي ونقصد بمصطلح العمالة الناع 
ة و المربيـة ـادمــخـالـو كذلك قيادة السـيارات ك -لى مختلف أشكالها ـع –نازل ـأمور الخدمة في الم

 و السائق .
و ظاهرة استعانة األسرة السعودية بالمربيات و الخادمات ليست من الظواهر االجتماعية المستجدة 

لمجتمع السعودي فقد كانت هذه الظاهرة موجودة لكنها كانت محـدودة و تقتصـر علـى األسـر في ا
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وكـــان الخـــدم و الخادمــــات مـــن نفــــس الجتماعيـــة واالقتصـــادية العليــــا . التـــي تنتمـــي للمســــتويات ا
 المجتمع أو ممن قدموا إليه و يقيمون به إقامة دائمة .

د استخدام العمالة الناعمة قاصراً على فئـة معينـة فـي إال أن الظاهرة برزت في وقتنا الحاضر و لم يع
و الخـدم فـال نكـاد نجـد بيتـاً يخلـو مـن  سـبة االسـتعانة بهـؤالء الخادمـاتالمجتمع ،  فقـد ازدادت ن

ـــى خلـــق  ـــدى الفـــرد الســـعودي إل ـــدخل ل خادمـــة واحـــدة علـــى األقـــل ، فقـــد أدى ارتفـــاع مســـتوى ال
عيشـها بعـض األفـراد أمـوراً ضـرورية ، فلـم يعـد رب احتياجات جديدة جعلتها ظـروف المعيشـة التـي ي

األسرة الذي يكون مشغواًل لساعات متأخرة من الليل قادراً على تلبية احتياجـات أسـرته بالتـالي كـان 
ال بد من البديل وغالبا ما يكون السائق هو ذلك البديل . ولـم يقتصـر األمـر علـى الـزوج بـل تجـاوزه 

مطالبة بإيجاد الخادمة أو المربية التـي تقـوم بشـؤون البيـت   و األوالد إلى الزوجة التي ما تفتأ عن ال
. 

وقد بدأت هذه الظاهرة تأخذ شـكلها الواضـح والملمـوس فـي السـنوات األخيـرة لـدى كافـة  أطـراف 
المجتمــع  حيــث بــدأت  تتناولهــا الصــحف و المجــالت الســعودية علــى أنهــا ظــاهرة خطيــرة تســتحق 

أحد الظواهر السيئة التي ولدتها الطفرة الماديـة   اتفق الجميع على أنها كما   الدراسة و التمحيص ،
 في المجتمع السعودي خاصة و في المجتمع الخليجي بصفة عامة .

و تشير الدراسات إلى أن المملكة العربية السعودية تعتبر األولى بين دول الخليج في اسـتقدام هـذا 
مــن الخادمــات مقارنــة بــدول الخلــيج األخــرى يصــل إلــى النــوع مــن العمالــة وأن نســبة مــا يصــل إليهــا 

%  ، وعليــه تبــرز حجــم المشــكلة و ذلــك أن البيــت الســعودي الواحــد قــد يســتقدم أكثــر مــن 90
خادمــة بــل أكثــر مــن جنســية مــا بــين ســيالن و الفلبــين و تايلنــد ...الــخ ومــا يــرتبط بهــذا مــن مســاوئ 

 مختلفة .
ــين خــروج المــرأة للعمــل خــارج المنــزل فــي المجتمــع الســعودي  و يضــع كثيــر مــن البــاحثين عالقــة ب

واســتقدام العمالــة الناعمــة ، و إن كــان هــذا افتــراض يحتــاج مزيــداً مــن التحقــق ألن مســاهمة المــرأة 
%( بينمـا نسـبة األسـر التـي يوجـد لـديهن  2،2السعودية في سوق العمل ما زال ضـئياًل ال يتعـدى )

ـــثالً ) ـــاض م ـــة الري ـــر المســـح الســـكاني %( مـــ 23خادمـــات فـــي مدين ن األســـر وذلـــك حســـب تقري
 واالقتصادي الذي أجرته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض .
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ــة فــي 11.8كمــا تبــين الدراســات أن ) %( مــن األســر الســعودية تســتعين بــأكثر مــن خادمــة و مربي
لســـعودية مبريقيـــة أثبتـــت أن الغالبيـــة مـــن األســـر اإلالمنـــزل ، بـــالرغم مـــن أن الدراســـات االجتماعيـــة ا

مستقدمي العمالة الناعمة لديها من اإلمكانـات خاصـة البنـات و البنـين مـا يجعلهـا تسـتغني كليـة عـن 
%( من األسر تستخدم العمالة الناعمـة كنـوع مـن التقليـد و 21.8المستخدمين ، وأن هناك نسبة )

كنــوع مــن %( مــن األســر الســعودية تســتخدم هــذا النــوع مــن العمالــة  20حـب التظــاهر ، وأن نســبة )
 الترف و الغنى .

 :أسباب انتشار ظاهرة العمالة الناعمة -
أظهـــرت البحـــوث اإلمبريقيـــة التـــي قامـــت بدراســـة هـــذه الظـــاهرة أن هنـــاك مجموعـــة مـــن األســـباب و 

 العوامل التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة لعل أهمها العوامل التالية :
ن السـعودي عـن العمـل اليـدوي و بتـأثير العـدوى أسباب اجتماعية تاريخية مرتبطة بترفع المـواط -1

 تركت المرأة السعودية أعمال البيت كالكنس والطبخ...الخ .
 عمل المرأة وتعليمها . -2 
 كبر حجم المنزل ومرافقه .  -3 
المكانــة االجتماعيــة : حيــث أصــبح حــرص األســرة الخليجيــة علــى اقتنــاء الكماليــات مقياســاً  -4 

ا لــذلك كانــت الخادمــة اســتكماالً لصــورة الكماليــات فعــدم وجودهــا يعتبــر لمســتوى األســرة ومكانتهــ
 مجااًل لالتهام بالبخل مما يجعلها تحرص على اقتنائها حفاظاً على مكانتها.

ـــة المنـــزل كأحـــد المظـــاهر االجتماعيـــة الضـــرورية التـــي تحـــرص عليهـــا األســـرة   -5  كثـــرة زيـــارات رب
 الخليجية .

 فاع دخل األسرة .انخفاض أجور الخدم و ارت -6 
 غفلة األسرة عن سلبيات الخادمة التربوية . -7 
 عدم القدرة على التنظيم النشغال األسرة بكثير من األعباء التي تفوق طاقتها . -8 
 سهولة استقدام الخدم لسهولة الضوابط الروتينية التي وضعتها الدول الخليجية . -9 

ة وعــدم تفرغهــا للعنايــة ببيتهــا وأوالدهــا أو بســبب عــدم وجــود البــدائل بســبب انشــغال المــرأ -10
 مرضها أو تقدمها في السن .
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كبـر حجـم األســرة أو زيـادة عـدد األطفــال و المسـنين داخلهـا بحيــث ال تسـتطيع األم وحــدها   -11
 القيام برعايتهم .

 اآلثار السلبية لوجود العمالة الناعمة في المنازل السعودية : -
ــة آثارهــا ــار االجتماعيــة المترتبــة علــى  إذا كــان للعمال اإليجابيــة فــإن المشــكالت الناجمــة عنهــا واآلث

خاصــة العمالــة غيــر المســلمة والتــي  -وجودهــا فــي المنــازل الســعودية ال يمكــن حصــرها بشــكل عــام
وذلك لخصوصية تلك  -تعيش مع األسرة في مسكن واحد وتخالطها طوال األربعة والعشرين ساعة 

نـزل إلـى آخـر ، إال أن هنـاك مشـكالت عامـة بـدأت تظهـر علـى المسـتوى المشاكل واختالفها مـن م
 العام والتي سنعرض لبعضها بشكل موجز فيما يلي :

 اللغة :
حيـــث تعمـــد بعـــض األمهـــات بإســـناد مهمـــة تربيـــة األوالد واإلشـــراف علـــيهم إلـــى الخادمـــات الالتـــي 

دث األطفـال لغـة الخادمـة يحاولن التحدث مع األطفال وهم فـي سـن اكتسـاب اللغـة . كمـا قـد يتحـ
 قبل أن يتحدثوا لغتهم العربية مما يساهم في غرس قيم غريبة في ثقافة الطفل العربي المسلم .

 الدين :
معظم الخدم قادمون من بالد يمثل المسلمون فيها نسبة قليلة ، ولهذا فإن أغلبهم غير مسلمون.   

واالخــتالط معهــم وذلــك يــورث مــودتهم فاســتخدامهم داخــل المنــازل قــد يــؤدي إلــى االحتكــاك بهــم 
واألنــس بهــم ، وهــذا ينــاقض العقيــدة اإلســالمية الصــحيحة ، حيــث أن الخادمــة غيــر المســلمة تقــوم 

، مما يترتـب عليـه ة للدينبتأدية طقوس دينها داخل األسرة ، مما يجعل األبناء يتأثرون بأشياء مخالف
ــديني مــن التنشــئة اال ــار ســلبية بالنســبة للجانــب ال ــة لألطفــال ، خاصــة فــي مرحلــة التنشــئة أث جتماعي

االجتماعية األولية ، وذلك لكون عمل المربية وثيق الصلة بالطفل ، واحتكاكها بـه قـوي ، ويـنعكس 
ذلك على التمسك بأداء الشعائر الدينية ، واحترام القيم اإلسالمية ، كمـا يتنـافى مـع أهـداف التربيـة 

  أن تكون األجيال القادمة جاهلة بلغتها ودينها . اإلسالمية للطفل.  وهذا يجعلنا نخشى
 النزاع األسري :

وقد يكون صغر سن الخادمة سبباٌ جوهرياً في إحداث مشاكل عديدة في األسـرة تنشـأ بـين الـزوجين 
 ، وذلك بدافع الغيرة من جانب الزوجة .
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مسـتقبل يعـزفن كما أشارت نتائج بعض الدراسـات إلـى أن وجـود الخادمـة يسـهم فـي جعـل فتيـات ال
عتبرنهـا مـن أعمـال الخادمـات ي ويتأففن عن القيام باألعمال اليدوية المتمثلـة فـي األعمـال المنزليـة و

 األمر الذي يسبب مشكالت أسرية بين الزوجين .
 الصحة :

وذلك بـدافع  -بعض الخادمات قد يلجأن إلى أساليب ملتوية في الحصول على البطاقات الصحية 
وهـن فـي األصـل يحملـن أمراضـاً معديـة تكتشـف بعـد  -تحسـين مسـتوى المعيشـة  الفقر والرغبـة فـي

 قدومهن واختالطهن باألسرة مما ينشأ عنه الكثير من الخوف والقلق على صحة األسرة .
 الكسل :

حيث أن بعض األمهات يعتمدن كلياً على الخادمة في إدارة شؤون المنزل بينمـا تتفـرغ األم ألعمـال 
سـيما وأن تكاليـاً سـلبي التصـرف والتـدبير النـزل فـي شـيء ممـا يخلـق بـذلك جـيالً اأخرى ال تهـم الم

البنــات يقلــدن أمهــاتهن و يجــدن كــل شــيء معــد لهــن بــدون كلفــة أو عنــاء ممــا يخلــق فــيهن حــب 
 اإلتكالية .

 خطرهم على المحارم واألعراض :
ة فـي مسـكن واحـد حيـث قد تكمن خطورة هذه الفئة من العمالة األجنبية في أنهـا تسـكن مـع األسـر 

الال مباالة  بالعواقب والنتائج   تثق األسرة في الخدم ثقة كبيرة و يتساهلون معهم إلى حد التفريط  و
المترتبة على ذلك ،  فقد يصل في  بعض األحيان أن تصبح الخادمة أو المربية هي سـيدة البيـت و 

هم سـواء لضـرورة أو غيرهـا ، وتـركهم المتصرفة في شـؤون األسـرة ، و ذلـك لغيـاب الوالـدين وانشـغال
 مسئوليتهم األولى في األشراف على األسرة و تربية األبناء على اآلخرين .

وقد نهى عليه الصالة والسالم عن الخلوة بالنساء األجنبيـات لمـا يترتـب علـى ذلـك مـن مفاسـد فـي 
، أو خلــوة رب  الــدين و العــرض و النســل و الشــرف ، وهــذا يتضــمن خلــوة الســائق بمحــارم األســرة

 األسرة بالنساء من الخدم ، مما يؤدي إلى انتهاك المحارم واألعراض .
 خطرهم على األمن :

وذلك نظرًا ألن مجموعة من العمالة الوافدة قـد تـأتي مـن مجتمعـات تتفشـى فيهـا الجريمـة واإلباحيـة 
ك خطـراً كبيـراً وقد يكون البعض منهم من ذوي السـوابق ومـن محترفـي اإلجـرام ، لـذا قـد يشـكل ذلـ

 على أمن الوطن و المواطن .
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 .تؤثر الخادمة من خالل احتكاكها بالطفل على قيم وعادات الطفل العربية المسلمة 
وهناك العديد من المشكالت التي يمكن أن تنشأ عن الخدم كالسرقة حيث يعمد بعض الخـدم إلـى 

يلجأ البعض إلى إفشاء أسرار األسرة  هم ـ إذا ما وجدوا الفرصة مناسبة لذلك ـ كما قديسرقة مخدوم
التي يعمل لديها ، وقد تكون بعض األسرار في غاية األهميـة ممـا يترتـب عليـه مشـاكل عديـدة لتلـك 
األســرة .  وكــذلك مــن المشــكالت مــا يــرتبط باآلثــار و األضــرار الجســمية التــي يتســبب فيهــا الخــدم 

طفــل وأمـه نتيجــة قيامهـا بتلبيــة طلباتـه التــي لألطفـال ، ومســاهمة الخادمـة فــي إضـعاف العالقــة بـين ال
و كذلك التأثير السلبي على النمو اللغوي و النفسي عند بعض األطفـال ،  يتها يفترض على األم تلب

إضــافة إلــى الخســائر الماديــة التــي يلحقهــا الخــدم بالممتلكــات و األثــاث المنزلــي نتيجــة اإلهمــال 
ــدة  ــى القــول أن ظــاهرة الخــدم فــي المنــزل والالمبــاالة ...الــخ مــن المشــكالت العدي التــي تــدعونا إل

عنهــا العديــد مــن المشــكالت و التغييــرات فــي بنيــة  الســعودي ذات أبعــاد اجتماعيــة عديــدة قــد ينشــأ
األسرة السعودية وعاداتهـا وتقاليـدها وحتـى لغتهـا و دينهـا ، مـا لـم تؤخـذ بعـين االعتبـار مـن الجهـات 

أو الحد النهائي ووضع الضـوابط الكفيلـة بترشـيد االسـتقدام ،  المسؤولة بوضع الحلول المناسبة لها
وال يمكن أن يتم ذلك إال بتعاون المـواطنين أنفسـهم مـع الجهـات المختصـة ، وذلـك ال يحـدث إال 
بالتوعيــة الشــاملة و التثقيــف المســتمر ومــن خــالل تبصــير المــواطنين باألضــرار و المشــكالت التــي 

ذا النوع من العمالة الناعمة في وسائل اإلعالم المختلفـة وهـو مـا يمكن أن تنجم عن استقدام مثل ه
أوصت به العديد من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع بجوانبه المختلفـة ، و التـي أكـدت علـى 
أهميـــة و خطـــورة دور بعـــض المؤسســـات االجتماعيـــة فـــي المجتمـــع والتـــي مـــن أهمهـــا :  األســـرة ـ 

الم ، فـي مواجهـة اآلثـار السـلبية للعمالـة األجنبيـة عامـة و العمالـة المسـجد ـ المدرسـة ـ وسـائل اإلعـ
 الناعمة خاصة والتصدي لمشكالتها المتعددة .
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