
 بسم اهلل الرحمن الرحيم  

 مادة المشكالت االجتماعية•

 المحاضرة الرابعة عشر•

 تلخيص عام للمادة•

 ال يعتمد علي التلخيص فقط في الدراسة •

التلخيص + المحاضرات المسجلة+ الشرائح المذاكرة من •
 سريعة المحاضرة الرابعة عشر مراجعه 

 ال تنسوني من الدعاء   •
   الزيودمحمود    نايف .د \المادة  دكتور   •



 تلخيص عام 

التغير , تتطور أساليب االتصال , عملية النمو السريع للصناعة  •

العشوائي في  المفاهيم والقيم هي من عوامل خلق مشكلة 

 .االجتماعية

فشل الثقافة الحضرية  في مواجهة تطلع الفرد المجتمعية       •

 االجتماعية          والشخصية وجود المشكالت 

يمكن   فرض الرقابة االجتماعية  الرسمية او الخارجية من       •

 .خالل القانون الشرطة 

الى كل من األقسام التالية السلوك      تقسم المشكلة االجتماعية    

 .االجتماعي  والتفكك   االنحرافي

 



 تلخيص عام 

تلقائية . المشكالت االجتماعية لها خصائص معينة منها متداخلة •

 .جبرية .

 .تلقائية المشكالت االجتماعية انها  من صنع المجتمع وليس الفرد  •

ادراك وتفهم حاجات الشباب واشباعها و الفجوة الثقافية بين عدم •

األجيال و االنفتاح   الشديد على المجتمعات تعمل على خلق 

 مشكالت اجتماعية 

ان المجتمعات  نفسها هي المسؤولة :األصول االجتماعية للمشكالت •

 .عن هذا المشكالت بطرقة او أخرى

انشقاق مجموعة من افراد المجتمع من خالل : نظرية االنحراف•

 .تصرفات شاذة مخالفة للمجتمع



 تلخيص عام 

 العقبات التي تعقد حل  المشكلة االجتماعية هي •

 .  استحالة دقة المقاييس         •

 .بعض االنطباعات الخاطئة عن المشكالت االجتماعية      •

 .  عدم كفاية المعلومات عن بعض المشكالت      •

تمس الفرد والمجتمع بمعنى ان لها ألنها :  النسبيةالصعوبة .مفهوم •

 أسباب متعددة

الى عوامل . المجتمعاشباع احتياجات افراد ترجع علة عدم •

 .أساسية, بيئية, مجتمعية

 



 تلخيص عام 

 .....يستطيع الباحث دراسة مشكلة اجتماعية ما يجب علية حتى •

 

 

 .تحديد القواعد والمعايير التي يقاس على أساسها السلوك المنحرف •

   تقدير الدرجة التي يمتثل فيها سكان المجتمع للقاعدة التي تكون •

 . هي المقياس

 .دراسة السلوك المنحرف في ضوء الموقف الذي حدث فيه•

 



 تلخيص عام 

على الجانب  البدني و نفسية وبدينة تشكل خطر اإلدمان مشكلة     
السيكولوجي مما يؤدي الى عدم تكييف المدمن مع  نفسة ومع المجتمع 

 .بشكل عام

 ....اهم االثار االجتماعية شخصية المدمن واذاللة هي من تحطيم •

عن الرغبة في تعاطي المادة عبارة االدمان النفسي او السيكولوجي  •
 المخدرة لتحقيق الشعور باالنتباه

 .......... للمدمن تعتمد على االجتماعي العالج  

 .العقيدة اإلسالمية تنمية •

 .  الخلقيةالجوانب تنمية •

 .الجوانب العقليةتنمية •



 تلخيص عام 

شعور القيمة الحقيقة للتفاعل مع يمنحه ...: تعاطي المخدرات .•

 ..المجتمع

الذي ينتهك القوانين  والقواعد الجنائية في هو الفرد ....: المجرم •

 .مامجتمع 

كل خروج عن أنماط السلوك االجتماعي المألوف  هو ...: االنحراف •

 .معينةوالمتعارف علية في مجتمع   ما وان لم يرد نصه بعقوبة 

هو نوع من الضغط الذي يمارسه المجتمع ... الضبط االجتماعي  •

على جميع ألفراده  للمحافظة   على النظام ومراعاة القواعد والقيم 

 .المتعارف عليها 



 تلخيص عام 

 الشخص المدمن من اهم مراحل عالج   •

 .االكتشاف المبكر •

 .الطبيالعالج •

 .النفسيالعالج •

احتياجات غير مشبعة ليس فقط وجود مفهوم المشكالت االجتماعية 

 ..........يتضمنوانما 

 .مدى توافر المواد الالزمة لمواجهة هذه المشكالت(  أ          

 .عدد المتأثرين من المشكلة( ب          

 ومدى انتشارها وعمقها( ج          

 



 تلخيص عام 

ليس من السهل ان يتوصل  :  االجتماعية صراع القيم نظرية •
حالة .. حق الى حلول حيث تعتبر كل جماعة انه هي على المجتمع 

والذي ينجم عن سلسلة , الكامل والمطلق لحرمان ا.....   الفقر

 ...التغذية والمرضمتصلة الحلقات من سوء 

انخفاض المستوى , االمية ,البطالة يخلق كل من مظاهر  ......الفقر •

 .الصحي 

كيفييه االسترخاء والتنفس والنوم في  .يكمن للمدمن العالج النفسي •

 الصحي

 

 العقارالتركيبة  ومكونات  .......مفهوم الفارماكولوجية •



 تلخيص عام 

السرعة والدقة  . مكاسب اقتصاديةتحقيق ...:تتميز الجريمة المنظمة•

 .والفاعلية

 بالجريمة العناوين المتصلة تبرز •

 .للجريمةالعودة •

 .االجرامالتنظيمات •

 االجتماعيالضبط •

 



 تلخيص عام 

 ....:من المصطلحات التي  ترتبط بالعقاب•

 العدالة تحقيق  •

 العام  الردع •

 .مفاهيمالردع الخاص هي  •

 للجريمة يرتبط بكل من األمور التالية االتجاه االقتصادي •

 الفقر •

 للفرد الحرمان •

 ارتكاب الجريمة•



 تلخيص عام 

والمناخ كعامل أساسي له عالقة  مهمة للموقع ....:  الموقع الجغرافي•

 .االجراميفي دفع الفرد للعمل 

الفرد سلوك ال شعوري للتخلص من الصرعات التي يعاني من •

 .للجريمةالنفسي االتجاه 

 

 


