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 :وصف المادة

 البحثية. و سواء في المجال النظري أو في التطبيقات العملية -موجهة توجيهآ تنمويآهذه المادة  

ة المشكالت األجتماعية وعالقتها بالتخلف والتنمية. ويتناول طبيع : مفهوم المشكالت األجتماعيةيرالنظيناقش الجزء 

 وخصائصها ووظائفها اإلجتماعية السياسية

 كما يتناول، بصورة  نقدية مكثفة،المداخل/المنظورات السوسيولوجية للمشكالت األجتماعية بالتحليل والتفسير.

بحث وتحليل نماذج من المشكالت األجتماعية التقليدية. ونماذج أخرى من المشكالت األجتماعية  التطبيقيويتناول الجزء

 الراهنة.) الفقر و البطالة ، العنف المجتمعي والجامعي ، الفساد واإلستبداد، الواسطة والمحسوبية ، التعصب واإلقليمية.(

 وتأثيراتها التنموية.

، بأعتبارها مواجهة/حآل لمشكالت أجتماعية قديمة، ومصدر أنتاج/تصدير لمشكالت العولمةوتعطي المادة أهتمامآ خاصآ ب

 .أجتماعية جديدة

 أهدا ف المادة

 . للدارس في رصد أشكالية الظواهر والمواقف والسلوكيات الجمعية. القدرة النقدية /التحليليةتعميق -1

 .تحديات مجتمعية/  معوقات تنمويةالنظر/التعامل مع المشكالت األجتماعية بأعتبارها  --2    

 واألسباب المتشابكة  المولدة للمشكالت األجتماعية اليوم. المصادرفهم   -3    

 كمصدر إنتاج وتعريف وتفسير للمشكالت األجتماعية الثقافة المجتميةإستيعاب مركزية -4    

 كالت األجتماعيةنحو العمل التنموي المشترك في التصدي للمش الوعي الجمعيتحريك  -5   

 .بحث ميداني ، ضمن فريق،لمشكلة إجتماعية كبرى وتنفيذإستمارة بحث ،  صميمتدريب الطلبة على ت -  6   

 محاضرات، مناقشات ، مراجعات نقدية لتقارير التنمية بحوث طالبية  ميدانية :أساليب تدريس المادة

  Learning outcomes نتائج التعلم .

  Knowledge and understanding  المعرفة والفهم.  1

 تطوير فهم علمي ووعي  واقعي بالمشكالت األجتماعية -

 تنمية قدرات المشاركة في حوارات جمعية لمواجهة المشكالت األجتماعية -

    Cognitive skills  مهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار. 2

 والبرامج والمشروعات التنموية وأولوية السياساتاألجتماعية  خطورة المشكالتإدراك  -

 ورشة عمل مشتركة  ، من خالل التفاعل في خطوات تصميم وتنفيذ البحوث اإلجتماعية التنمويةتمكين الطالب من إتقان     -



 حول المشكالت اإلجتماعية الكبرى السياسات األجتماعية  تقييم/  و تخطيطتطوير المهارات المنهجية في --

 التقييــــم:أدوات   

أمتحانااات قصاايرة ،مشاااركات تفاعليااة. مراجعااات نقديااةلكتب و تقااارير تنموية.اإلشااراف علااى تصااميم الطلبااة إلسااتمارات بحااث ميااداني -

 أمتحانات فصلية ونهائية. واحد، لجميع الطلبة ومناقشة كل طالب لنتائج  بحثه منفردآ مع األستاذ والطلبة.

 التقييمتوزيع العالمات على أدوات 

 الدرجة أدوات التقييم

 عالمة  20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 20                     مهام  بحثية نقدية ،و مناقشة البحث المخصص   

 40 األمتحان النهائي 

 عالمة100 المجموع

 

 توزيع المادة على الفصل الدراسي                                    

 ( أسبوعآ. موزعة كما يلي:16( ساعة دراسية. موزعة على )48تتكون المادة من )

 

 

 األسبــــــــوع
 المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها

الوظائف والتقارير ومواعيد 

 تقديمها

 تقديم المادة :المفهوم. المفردات. األهداف. التقييم. األول
 لماذا المشكالت األجتماعية في 

 دراسات  التنمية؟

 الثاني 

 طبيعة المشكالت األجتماعية : التصور الشعبي

والفهم العلمي . علم األجتماع ودراسة المشكالت األجتماعية. منهجية 

 تفسير الظاهرة األجتماعية

ماااذا تعنااي المشااكلة األجتماعيااة لعامااة 

 الناس؟ وماذا تعني لك أنت؟

 أمثلة على عادية/ حتمية المشكالت األجتماعيةعادية وحتمية المشكالت  الثالث

 أمثلة على نسبية/ وظيفية المشكالت نسبية ووظيفية المشكالت األجتماعية الرابع

 المادة النظرية الالزمة للتحليل والتفسير ةمنظورات ومناهج المشكالت األجتماعي الخامس

 .  نقد طالبي المزاعم ، السياقات منظور الباثولوجيا األجتماعية السادس

 السابع

 اإلمتحان األول
 المزاعم ، السياثقات .  نقد طالبي )بقية(منظور الباثولوجيا األجتماعية

            نقد طالبي-المبادىء. السياقات    منظور التفكك األجتماعي الثامن

 المزاعم .السياقات. النقد منظور البناء األجتماعي التاسع

 تطويرات البنائية الوظيفية الثقافيمنظور البناء  العاشر

 الحادي عشر

 اإلمتحان التاني :

: القدرات . التنموي / التطبيقيالمشكالت األجتماعية وعلم األجتماع 

 األساليب.المجاالت الميدانية

 شكاالت المنهجية العمليةالمقابلة. األستبيان. اإل

 خطوات تصميم وتنفيذ البحوث اإلجتماعية التنموية

 عمل لتصميم وتنفيذ بحث مشكلةورشة 

 أجتماعية خطيرة راهنة

 التركيز على التوثيق المعتمد للبحث 

 الفقر. البطالةنماذج من المشكالت األجتماعيةالعربية:  الثاني عشر
 تصميم وتنفيذ بحث مشكلة 

 أجتماعية  راهنة

 العنف والتطرفثقافة تصميم وتنفيذ بحث طالبي مشترك:  الثالث عشر
فريق عمل تفاعلي مشترك.بأشراف  

 األستاذ

 نتائج بحوث الطلبةلمناقشة   عامةمناقشة تفصيلية  الرابع عشر
فريق عمل طالبي تفاعلي مشترك:بأشراف  

 األستاذ

 الخامس عشر

____________________ 

 السادس عشر

 اإلمتحان النهائي)محدد مركزيآ(

 مشاركات طالبية في النقد والتقييم   نتائج بحوث الطلبةلمناقشة مناقشة تفصيلية 

     

 المراجع العلمية للمادة 

 ، دار األهالي ،دمشقمشكالت أجتماعية راهنة:العولمة وأنتاج مشكالت جديدة( 2004سالم الساري وخضر زكريا) -



 
 ميدانيآ في:البد للطلبة من الرجوع الى أنماط المشكالت األجتماعية الكبرى للمجتمع العربي ، المشخصة 

 البرنامج األنمائي لألمم المتحدة -2012 – 2002سلسلة تقارير التنمية األنسانية العربية،   --

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


