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مشكالت التموث االجتماعي في البيئة الحضرية دراسة اجتماعية تحميمية في المجتمع العراقي
م.م لقاء عبد الهادي مسير

كمية التربية لمبنات -جامعة القادسية
ممخص البحث :
ينظر عمماء االجتماع الى األثار االجتماعية عمى أٌنيا حاالت غير طبيعية  ,أحدثت خرؽ أو انحراؼ عف
السموؾ االجتماعي السوي السائد بيف أفراد المجتمع  ,فالتدىور الذي يحصؿ في الحياة الحضرية ىو

المسؤوؿ عف زيادة حاالت العنؼ واالرىاب واإلدماف واالكتئاب والالمباالة  ,كما أ ٌف غياب المسكف الصحي
الزمات التي مرت بالبيئة
أف أبرز ا ا
والبيئة المناسبة واالامنة ٌ
يؤدي الى انتشار اإلمراض النفسية واالجتماعية  ,و ٌ
الحضرية المعاصرة وضغوط الحياة اليومية التي تتزايد في المجتمع الحضري ت ٌعد احد عوامؿ إحساس الفرد
بالغربة عف المجتمع الذي يعيش فيو  ,وتؤثر تأثير سمبي عمى قدرة ورغبة الفرد بالمساىمة في التنمية
والمشاركة في حياة المجتمع الحضري العراقي .

ىميا :
توصمت الدراسة الحالية الى مجموعة مف النتائج أ ٌ
الوضاع األمنية والسياسية واالجتماعية والمعيشية في المجتمع العراقي  ,أدت الى تفاقـ مشكالت
-1تردي ا ا

التموث االجتماعي في البيئة الحضرية  ,التي أحدثت تغييرات اجتماعية غير مرغوب فييا داخؿ منظومة القيـ
االجتماعية  ,والتقاليد  ,والعادات ,والنظاـ االجتماعي التي خمقت في سياقيا تمرداً وخرؽ لمعايير المجتمع

االصمية .

-2أكثر مشكالت التموث االجتماعي ىو االفراط في االدماف عمى شبكات التواصؿ االجتماعي والتي تسبب
الخريف  ,وضعؼ
القمؽ والتوتر والعزلة االجتماعية وعدـ القدرة عمى التواصؿ الواقعي االجتماعي مع ا ا

السري والعالقات االجتماعية  ,التي أفرزتيا سياسية االنفتاح السياسي واالجتماعي واالقتصادي في
التماسؾ ا ا
المجتمع العراقي مع العالـ االٌخر .
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السري
-3اتسعت العديد مف الظواىر االجتماعية غير الحضارية مثؿ ( ظاىرة التسوؿ  ,والتشرد  ,والتفكؾ ا ا

 ,والطالؽ  ,والقتؿ والخطؼ  ,وا حساس الفرد العراقي بالغربة عف مجتمعو ,كميا ساىمت في عدـ قدرة الفرد
في التنمية والمشاركة والتعاوف  ,ومدى تأثيرىا السمبي عمى الفرد واآلسرة والمجتمع في البيئة الحضرية .

-4أف تدىور البيئة الحضرية أدى الى زيادة حاالت العنؼ  ,واإلرىاب  ,واإلدماف  ,واالكتئاب والعزلة
المراض النفسية واالجتماعية .
االجتماعية  ,وىذا التدىور بدوره أدى الى ظيور الكثير مف ا ا
-5أف االزدحاـ السكاني والسموؾ المنحرؼ لو تأثير سمبي عمى مستوى الخدمات المختمفة سواء الصحية أو
مما أدت الى صعوبات معيشية وضغوط الحياة اليومية  ,تمثمت في
التعميمية أو االجتماعية أو الترفييية ٌ ,
ارتفاع مستوى حجـ البطالة والتسرب المدرسي  ,وارتفاع معدالت االعالة والمخدرات والكثير مف االمراض
االجتماعية التي برزت في البيئة الحضرية العراقية بشكؿ واسع .
ىذا وقد وضعت بشأف النتائج عدد مف التوصيات التي مف شأنيا معالجة مشكالت التموث االجتماعي او

التقميؿ مف حدتيا منيا :

-1تعزيز دور منظمات المجتمع المدني وتفعيؿ دور وسائؿ االعالـ لممحاولة مف تخفيؼ انتشار الظواىر
االجتماعية السمبية الغير حضارية في المجتمع العراقي مع االىتماـ ببرامج التوعية والتثقيؼ واالرشاد التربوي
عبر وسائؿ االعالـ المختمفة التي تشمؿ اساليب التنشئة االجتماعية السوية  ,والتماسؾ االسري و وقوة
العالقات االجتماعية بيف االفراد .
-2شموؿ ااالسر الفقيرة ذات الحجـ الكبير والدخؿ المحدود برواتب شبكات الرعاية االجتماعية مع خمؽ فرص
عمؿ  ,وذلؾ لتحسيف الوضع االقتصادي وتوفير الحياة الكريمة ليـ  ,واالىتماـ بالجوانب الصحية

واالجتماعية والنفسية والتربوية لألسرة الفقيرة في المجتمع العراقي  ,لتقميؿ أو الحد مف ظواىر اجتماعية غير
حضارية مثؿ التسوؿ والتشرد والبطالة والطالؽ .
-3التنسيؽ مع الوزرات كافة والجيات ذات العالقة الى التعاوف مع و ازرة العمؿ والشؤوف االجتماعية لالىتماـ
تسد
بشريحة المتسوليف والمتسوالت  ,والمشرديف  ,واإليتاـ  ,وتوفير فرص عمؿ مناسبة ليـ وبرواتب ا
حاجاتيـ اليومية األساسية .
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-4دعـ دور المجتمع في تفعيؿ صندوؽ التكافؿ االجتماعي في كؿ مؤسساتو  ,وتوضيح مفيوـ التكافؿ
ولمحد مف أو التخفيؼ مف مشكالت التموث االجتماعي مثؿ ( الفقر
االجتماعي لمساعدة األسر الفقيرة ,
ٌ
والتسوؿ والطالؽ  ,والبطالة  ,والتشرد ) التي تواجو األسر العراقية .
-5فتح العديد مف المراكز واالندية الرياضية والترفييية لمشباب واألطفاؿ ولكال الجنسيف إلبراز مواىبيـ
وقدراتيـ وميوليـ  ,ولمتخفيؼ والتقميؿ مف حاالت اإلدماف عمى االنترنت وشبكات التواصؿ االجتماعي  ,مع
رفد المدارس الحكومية واألىمية بالمتخصصيف في عمـ االجتماع والخدمة االجتماعية والمرشديف التربوييف

والنفسيف في تعزيز وتوطيد العالقة بيف المدرسة واالسرة والمجتمع في عممية التربية السميمة في المجتمع
العراقي .
المقدمة Introduction :
يعيش المجتمع العراقي حالة مف التموث االجتماعي الحاد الذي خمؽ كثي اًر مف المشكالت االجتماعية الناتجة
مف عدـ توزاف وانسجاـ النظـ والعالقات االجتماعية القائمة في المجتمع  ,ىذا التغيير المفاجئ يحصؿ نتيجة
التطورات التكنولوجية واالجتماعية مف حرب وعنؼ وارىاب وازمات اقتصادية واجتماعية زادت مف الضغوط

والمؤثرات عمى الفرد ذاتو  ,,وقادتو الى اخفاؽ وفشؿ في تحقيؽ التوقعات االجتماعية التي يحددىا المجتمع

فيحصؿ بذلؾ صراع بيف ما يقوـ بو الفرد مف سموؾ يومي وتوقعات المجتمع بسبب التغييرات االجتماعية
الحديثة .
فالتموث االجتماعي إفة إجتماعية خطيرة ليا أسباب ومصادر مف أىميا االرتفاع الحاد في تكاليؼ ومستوى
المعيشة  ,وانتشار الفقر وغياب قوانيف اخالقيات العمؿ والمينة  ,وضعؼ الكثير مف معايير السموؾ
االجتماعي السوي التي يمارسيا إفراد المجتمع في البيئة الحضرية.
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المبحث األول  :عناصر الدراسة
اوالا -مشكمة البحث Problem Research

عمى الرغـ مف أف العيش في المدف أضحى سمة مف سمات التحديث والتحضر  ,وأف نسبة سكاف الحضر
أخذة في التزايد فأف العامؿ أ صبح يواجو تحديات مف نوع جديد ىو التحدي الحضري الذي يحمؿ في طياتو
كثي اًر مف المشكالت االجتماعية  ,كما يثير في الوقت نفسو العديد مف التساؤالت عف المستقبؿ واحتماالتو ,

وعف مقدرة االانساف عمى مواجية مظاىر ىذا التحدي ممثالً في مواجية الفقر والتموث البيئي واالجتماعي ,
والتدىور في مستويات العيش والخدمات العامة  ,ىذا التدىور في البيئة الحضرية ىو المسؤوؿ عف زيادة

حاالت العنؼ واالرىاب واالدماف والبطالة واالكتئاب والالمباالة  ,كما أف غياب المسكف الصحي والبيئة
يؤدي الى انتشار األمراض النفسية واالجتماعية  ,وأف أبرز االٌزمات التي مرت بالبيئة
المناسبة واألمنة ٌ
الحضرية المعاصرة وضغوط الحياة اليومية التي تتزايد في المجتمع العراقي تًعد أحد عوامؿ أحساس الفرد
بالغربة عف المجتمع الذي يعيش فيو  ,وتؤثر تأثير سمبي عمى رغبة وقدرة الفرد بالمساىمة في التعاوف

والمشاركة في حياة المجتمع الحضري .
ويمعب التموث االجتماعي دو اًر بار اًز في تعوؽ الفرد واألسرة والمجتمع وما يتركو مف آثار وتداعيات نفسية
وثقافية وبيئية واجتماعية خطيرة  ,إ ذا لـ يتـ معالجتيا  ,وذلؾ برفع سقؼ الوعي القيمي وتأصيؿ ثقافة التربية
االجتماعية السميمة التي تحافظ عمى قيـ المجتمع ومعاييره االصمية
ويعد تدىور الحياة االجتماعية في المناطؽ الحضرية والمدف الكبيرة نتيجة تجاىؿ العالقات االجتماعية
اليامشية ونقصاف القدرة لاللتفاؼ ليا بسبب تزايد مطالب الحياة اليومية  ,إلف التموث االجتماعي مصطمح
شامؿ عاـ  ,سوؼ ٌيولد مشكالت اجتماعية متعددة منيا ( الفقر  ,البطالة  ,الخمؿ والتفكؾ في العالقات
االجتماعية  ,التسوؿ والتشرد  ,إدماف الشبكات االجتماعية لمتواصؿ االجتماعي  ,وتنامي ظاىرة التسرب
المدرسي  ..وغيرىا) .
لذا تركز الدراسة الحالية عمى قضية اساسية وىي بحث المشكالت االجتماعية لمتموث االجتماعي في البيئة

الحضرية العراقية  ,وليذا جاء بحثنا ليسمط الضوء عمى موضوع التموث االجتماعي .
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ثاني ا  :أهمية البحث Importance of the Research
تتمثؿ أ ٌىمية البحث في ما يمي :
 -1التعرؼ عمى التموث االجتماعي والمشكالت الناتجة عف ىذا التموث

 -2قمة الدراسات التي تناولت مشكالت التموث االجتماعي وما يترتب عمييا مف آثار عمى الفرد
والمجتمع  ,وما تتوصؿ أليو الدراسة مف النتائج التي مف شأنيا أف توضع التوصيات التي تستفيد
منيا المؤسسات االجتماعية في المجتمع .
 -3رصد المشكالت االجتماعية التي يواجييا المجتمع جراء التموث االجتماعي وانتشاره في البيئة
الحضرية العراقية .
ثالثا  :أهداف البحث Research Goals
ييدؼ البحث الحالي الى _:
 -1الوقوؼ عمى أىـ المشكالت االجتماعية لمتموث االجتماعي في البحث حتى نتمكف مف تشخيصيا ,
ومحاولة ايجاد آساليب مواجية التموث االجتماعي  ,وبما أف مشكالت التموث االجتماعي ال يمكف
حصرىا في ىذه الدراسة ًألنيا متعددة ومتشابكة ومتنوعة .

 -2التعرؼ عمى مصادر واسباب تفشي التموث االجتماعي في المجتمع العراقي .
رابعا  :تحديد مفاهيم البحث Concepts of the Research
يختص ىذا المبحث بتحديد المصطمحات الواردة في البحث وىي -:
 -1المشكمة االجتماعية social problem
 -2التموث Pollution

 -3التموث االجتماعي Social pollution
 -4البيئة الحضرية Urban Environment
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-1المشكمة االجتماعية ( أنيا تعبير عف انتشار انماط سموكية سمبية ضارة في المجتمع وتتعارض مع ما

ينبغي أف يكوف عميو الواقع المجتمعي وىناؾ أسباب اجتماعية دفعت إلى ظيورىا وانتشارىا  ,وتسعى
الجماعات االجتماعية او بعضيا لمحد مف اثارىا الضارة)

()1

وتعرؼ أيضاً (بأانيا تأثير غير طبيعي عمى

سموؾ االفراد الخارجيف عف القيـ والقواعد التي حددىا المجتمع وفقاً لمعايير معينة تختمؼ اختالفاً ثقافي ًا

بحسب الزماف والمكاف )

()2

أما (وليـ بيفريج ) عرؼ المشكمة االجتماعية بأًنيا ظاىرة اجتماعية صاخبة

تعكر حياة عدد كبير مف ابناء المجتمع لما تسببو مف اثار سمبية عمى نمط عالقاتيـ وتفاعميـ وتحتاج التخاذ
عمؿ جماعي منظـ يستيدؼ القضاء عمييا وازالة اثارىا المدمرة

()3

.

 -2التموث  :ىو تغير في البيئة التي تعيش فييا الكائنات الحية ومنيا االنساف ونشاطاتو االجتماعية ,
وظيور مواد غير مالئمة لممكاف الذي يعيشوف فيو مما يؤدي الى إختاللو

()4

 -3التموث االجتماعي بأٌنو تغير عاـ وشامؿ في مكونات البيئة االجتماعية  ,مما يؤدي الى حدوث خمؿ

وعدـ إتزاف وحدوث آثار سمبية ضارة تتطمب مواجيتيا في المجتمع ومف قبؿ االنظمة االجتماعية

()5

ويعرؼ

تضر في النظاـ االجتماعي المسبب
أيضاً بأنو تدخؿ االنساف الحامؿ لمموثات اجتماعية التي تخمؽ تغييرات ٌ
()6
اختالالت وآثار عمى التوازف االجتماعي في المجتمع الحضري
 -4البيئة الحضرية ىي المكاف الذي يعيش فيو األنساف المتحضر  ,ىدفو الحصوؿ عمى عناصر ومقومات

يؤثر فيو ويتأثر بو
حياتو األساسية  ,ممارساً مختمؼ النشاطات االجتماعية واالقتصادية والثقافية وبالتالي ٌ
أ و ىي تمؾ التغيرات التي تحدث في المجتمع الحضري  ,وىي بذلؾ تشمؿ الجوانب االنسانية والجوانب
()7

الفيزيقية لمبيئة الحضرية (.)8
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المبحث الثاني :
اوال -طبيعة التموث االجتماعي

العممية الحديثة  ,مع وجود مصطمح المشكالت
التموث االجتماعي مصطمح جديد ظير في األوساط
ٌ
االجتماعية العاـ والشامؿ لكؿ ظاىرة تعيؽ تقدـ المجتمع  ,وتعمؿ عمى حدوث خمؿ في بناء المجتمع ,
وكؿ ما يظير في المجتمع مف مشكالت ومعوقات وظواىر وسموكيات فردية كانت أو جماعية ,مما يجعؿ
التموث االجتماعي يشمؿ كؿ ما يمر بو المجتمع مف مشكالت وظواىر اجتماعية  ,فالوحدات االجتماعية

المموثة في المجتمع احدثت بدورىا خرقا لمنظاـ االجتماعي مسببة نشوء عممية التموث االجتماعي الف ىذه
الوحدات المموثة تعمؿ مف خالؿ عمؿ تغييرات اجتماعية غير مقبولة داخؿ المجتمع سواء كانت التقاليد او
العادات واالعراؼ االجتماعية االخرى  ,اما النظاـ االجتماعي بشكؿ عاـ ىو سبب في دخوؿ ىذه الوحدات
المموثة الى المجتمع الحضري  ,فنقؿ ثقافة اجتماعية مف مكاف الى مكاف آخر مف خالؿ الناس ودخوؿ

تحديث في نظاـ الحياة االجتماعية وتغيير النظاـ االجتماعي إلى نظاـ اجتماعي آخر  ,وظيور سموؾ
انساني جديد يتصادـ بالثقافة السائدة وتمركز جماعة إنسانية حوؿ ثقافتيـ لفترات زمنية طويمة لموجة ثقافة ما
 ,كؿ ىذا مثاالً حياً لمفيوـ التموث االجتماعي الذي يدخؿ المجتمعات دوف إذف مسبؽ ويجعؿ ىناؾ تحوالت
في النظاـ االجتماعي الذي يخمؽ في مجممو فوضى وتمرد عمى الثقافة واالعراؼ االجتماعية السائدة في

المجتمع الحضري

()9

مما زاد مف حدة المموثات االجتماعية التي صنعيا االنساف  ,وأدت الى انحراؼ قيـ

المجتمع ومعاييره االصمية عف جادة الطريؽ الصحيح  ,وانغماس بعض االفراد في ممارساتيـ غير االخالقية

في معظـ تفاعالتيـ االجتماعية عمى نحو يخالؼ قواعد الضبط الديني واالجتماعي  ,ومف المعروؼ أًف كؿ
ما يمر بو المجتمع مف مشكالت ىي نتاج ىذا التموث االجتماعي وعممياتو االختاللية التي بدورىا تدخؿ في
النظاـ االجتماعي  ,وىي التي تعمؿ مف خالؿ تأثيرىا المباشر وغير المباشر عمى البيئة االجتماعية في

ظيور تغييرات غير مرغوب فييا داخؿ منظومة التقاليد والعادات والقيـ االجتماعية االصيمة
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ثانيا – مشكالت التموث االجتماعي

تعيش البيئة الحضرية الحالية في جميع انحاء العالـ تموثا اجتماعيا حادا ييدد كيانيا ومستقبميا نتيجة
األمراض االجتماعية التي تنخر في احشائيا والمتمثمة في العديد مف مشكالت التموث االجتماعي  ,التي
نحاوؿ أف نعطي تأثيراتيا االجتماعية عمى البيئة الحضرية وفيما يمي عرض أىـ مشكالت التموث
االجتماعي:

-1الفساد االجتماعي  :يظير الفساد االجتماعي في الحياة العامة مف خالؿ استخداـ السمطة العامة لغرض
كسب أو ربح شخص أو مف أجؿ تحقيؽ مكانة اجتماعية مرموقة  ,بالطريقة التي يترتب عمييا خرؽ وانتياؾ

القانوف أو مخالفة التشريع ومعايير السموؾ االخالقي ( )11والفساد بوصفو عمؿ مشيف لمسموؾ غير السميـ
الناتج عف تفسخ منظومة القيـ االجتماعية  ,حتى أٌف عمماء االجتماع حددوا مفيوـ الفساد عمى أٌنو عالقة

اجتماعية تمثمت في انتياؾ قواعد السموؾ االجتماعي المتعمؽ بالمصمحة العامة  ,ويمارس الفساد برجوعو

إلى عدـ استقامة ذاتية الشخص الذي يمارسو وبالتالي ىو انتياؾ لقيـ المجتمع القائـ عمى تغميب المنفعة
الشخصية عمى المنفعة العامة باعتبار الفساد سموؾ ذاتي سيئ ينعكس عمى اآلخريف ويمارس مف قبؿ فرد أو
مجموعة افراد  ,فالموظؼ الحكومي ممنوحة لو سمطات وصالحيات بموجب القانوف ويمكف أف يمارس الفساد
إذا ما استغؿ الوظيفة العامة استغالالً سيئاً وعدـ استجابة الموظؼ لمعادات والتقاليد واالنتماءات العشائرية

والطائفية واألسرية واالقميمية بحيث تتحوؿ الوظيفة العامة مف وسيمة إلدارة الشأف العاـ ألفراد المجتمع ومف
أداة لمخدمة لمعامة  ,وىذا ٌيؤدي إلى خمخمة القيـ األخالقية وآلى االحباط وانتشار الالمباالة والسمبية بيف افراد
المجتمع وبروز التعصب والتطرؼ في اآلراء وشيوع الجريمة كرد فعؿ النييار القيـ وعدـ تكافؤ الفرص متمثال

في عدـ المينية وفقداف قيمة العمؿ والتقبؿ النفسي لفكرة التفريط في معايير أداء الواجب الوظيفي وعدـ
االىتماـ بالحؽ العاـ والشعور بالظمـ لدى الغالبية  ,وىذا ٌيؤدي إلى االحتقاف االجتماعي وانتشار الحقد بيف
شرائح المجتمع وانتشار الفقر( )12ومف ابرز صور الفساد الشائعة الرشوة واالختالس مف الماؿ العاـ واالحتياؿ
والنصب والتزييؼ والتزوير في التقارير الرسمية

()13

-2االزدحام السكاني والسموك ٌ :يعد االزدحاـ السكاني ضمف مساحة معينة قوة بيئية تؤثر في السموؾ
االجتماعي لدى جميع الكائنات الحية بشكؿ عاـ  ,وفي سموؾ االنساف وتصرفاتو و نشاطاتو الحياتية وأداء
متطمباتو الوظيفية عمى وجو الخصوص  ,فاالزدحاـ أو االكتظاظ السكاني مف اىـ الظواىر االجتماعية
355

العـــــــــــــــدد الثامن والعشرون

مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة

البيئية التي تؤثر في السموؾ اإلنساني في عالـ اليوـ  ,وال يشير االزدحاـ الى مجرد زيادة في عدد السكاف
نسبة لمساحة معينة  ,بؿ ىو أيضاً تعبير عف مظاىر نشاطات مختمفة وحاجات نفسية ومشاعر أمف ذاتي

واطمئناف وتفاعؿ واحتكاؾ اجتماعي وشعور باأللفة او النفور  ,ويسبب االزدحاـ المفرط قوة وضغطا

وتفاعالت نفسية تٌؤدي إلى انحرافات سموكية واضطرابات نفسية ومشكالت اجتماعية متعددة
السكانية يؤدي تأثيرىا السمبي عمى مستوى الخدمات المختمفة سواء التعميمية او الصحية او االجتماعية او
()14

فالزيادة

مما ٌيؤدي الى صعوبات معيشية وضغط عمى أوجو الحياة في المجتمع وفي المجاالت المختمفة
الترفييية ٌ ,
سواء في مجاؿ اإلسكاف والمرافؽ العامة ووسائؿ النقؿ والمواصالت ومياه الشرب ...الخ  ,وما يترتب عميو
مف مشكالت أخرى تتمثؿ في البطالة وارتفاع نسبة االعالة وزيادة معدالت الجريمة والجناح واألمراض
االجتماعية المختمفة  ,كما ٌيؤدي تزايد السكاف الى حدوث مجاعات ونسب عالية مف الوفيات وانتشار األوبئة
واألمراض المزمنة ( . )15فالزحاـ وافتقاد الخصوصية  ,خاصة في ظروؼ الحرماف االقتصادي العاـ  ,يقتؿ
في نفس الفرد احترامو لألخريف  ,ويدفعو الى الشعور الدائـ باإلحباط نتيجة تطفؿ اآلخريف عمى حياتو

وتدخميـ فييا بفضوؿ  ,وأف التوتر والضغوط والظروؼ المصاحبة لمزحاـ في المراكز الحضرية تٌؤدي إلى
ظيور معدالت عالية مف إدماف الخمور والمخدرات وانحراؼ االحداث والجريمة واالضطرابات العقمية (.)16
-3البطالة  :شكمت البطالة سبباً رئيسياً لكؿ األمراض االجتماعية في أٌي مجتمع كما أٌنيا تمثؿ تيديدًا

لالستقرار االجتماعي والسياسي  ,فالبطالة بمعناىا الواسع ليست فقط حرماف الشخص مف مصدر المعيشة

بأىمية وجوده في المجتمع كما أٌنو نتيجة لمبطالة وقمة الدخؿ تنشأ
وأٌنما تعني أيضاً حرمانو مف الشعور ٌ
مشكالت كثيرة متشابكة في مقدمتيا الفقر وتدني المستوى المعيشي والمستويات الصحية والتعميمية
والترويحية وغيرىا  ,وتفشي مظاىر اليأس وخيبة األمؿ وعدـ الرضا واالحباط وضعؼ االنتماء وقمة الوالء
لموطف ( )17فإ ٌف نسبة كبيرة مف العاطميف عف العمؿ يفتقدوف تقدير الذات  ,وشعورىـ بالفشؿ  ,وأٌنيـ أ ٌقؿ مف
غيرىـ  ,وأ ٌف نسبة منيـ يسيطر عمييـ الممؿ  ,والقمؽ والكأبة وعدـ االستقرار يزداد بيف العاطميف عف العمؿ
 ,بؿ ويمتد ىذا التأثير النفسي عمى حالة الزوجات  ,مما يزيد المشاكؿ العائمية ,في حيف االشخاص الذيف

يفتقدوف الوازع الديني يقدـ البعض منيـ عمى شرب الخمور وتعاطي المخدرات واالنتحار والتسوؿ ىو النتيجة
الحتمية التي يمكف لمفرد اف يصؿ الييا ومعاناتو مف البطالة  ,نتيجة لصعوبة الظروؼ التي يمر بيا قي ار ,

كما أف معاناتيـ تزداد بسبب الضيؽ المالي الذي ينتج عف البطالة

()18

كما أف بطالة الفرد قد تستمر لفترة

طويمة وقد تغير قيمو االجتماعية وممارساتو اليومية والتفصيمية بحيث تتحوؿ القيـ والممارسات مف قيـ
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ايجابية فاعمة الى قيـ سمبية ضارة حيث ييجر الفرد القيـ االيجابية والخيرة التي كاف يحمميا كقيـ الصدؽ
واالخالص بالعمؿ والعدالة والثقة العالية بالنفس والنزاىة والتفاؤؿ بالمستقبؿ ويتبنى قيـ سيئة وضارة كقيـ

الكذب والغش والنفاؽ والنميمة ومعاداة الناس والتشكيؾ بنواياىـ فضالً عف جمب قيـ االذى والضرر عمى

اآلخريف والتآمر عمييـ وااليقاع بيـ  ,فالفقر والبطالة يؤدياف إلى حالة مف شعور الرفض وعدـ اإليماف
بشرعية األنظمة تجاه المجتمع  ,مما يؤدي الى االنحراؼ والسموؾ االجرامي لدى الفرد العاطؿ وشعوره بالظمـ
الذي قد يدفعو الى االنتقاـ مف المجتمع  ,وىذا بدوره يضعؼ الضوابط األسرية وتأثير القيـ االجتماعية

وضعؼ التكيؼ مع األنظمة والضوابط االجتماعية التي تنتج عف ارتفاع نسبة البطالة في المجتمع (.)19

-4الفقر  :مشكمة وظاىرة اجتماعية ذات امتدادات وانعكاسات سياسية واقتصادية متعددة األشكاؿ واألبعاد

وىي ظاىرة ال يخمو منيا أي مجتمع ,مع التفاوت الكبير في طبيعتيا وحجميا والفئات المتضررة منيا ,
وتشير القدرات إلى أف خمس سكاف العالـ يمكف تصنيفيـ بأنيـ فقراء محروموف مف الحدود الدنيا لفرص
العيش الكريـ أألمف.

وعمى الرغـ مف التفاوت في تحديد مفيوـ الفقر إال أ ٌف انخفاض الدخؿ لمفرد أو األسرة يشكؿ العمود الفقري
لمفيوـ الفقر ومعاييره  ,مع ما يرافؽ ذلؾ مف ضعؼ القدرة عمى توفير مستمزمات الحياة الضرورية مف مسكف
ومأكؿ وممبس  ,ناىيؾ عف المستمزمات األخرى الصحية والتعميمية وغيرىا (.)21وعرفو جورج زيمؿ بأٌنو تحديد

لمستوى عيش معيف لمناس الذيف يعدوف ظروفيـ تشكؿ حالة الفقر (.)21وأ ٌف الفقر مف أكثر اآلفات االجتماعية
خطورة مف حيث اثاره الضارة وانعكاساتو السمبية عمى األوضاع االقتصادية واالجتماعية وانتشار األمراض
االجتماعية  ,ومنيا الجريمة  ,والتسوؿ  ,واألوضاع األسرية الصعبة التي تدفع أفرادىا إلى الخروج عف إطار

األنماط السموكية السميمة وانحراؼ األحداث وتعاطي المخدرات  ,كميا ظواىر اجتماعية يساىـ الفقر وما
يرافقو مف ظروؼ أسرية صعبة في تغذيتيا وتفاقـ اآلثار الضارة واالنعكاسات السمبية لمفقر إذا ما رافقيا
مظاىر اجتماعية سمبية إخرى كضعؼ العدالة االجتماعية واستشراء الفساد االجتماعي وقصور الخدمات
االجتماعية وغيرىا (.)22
-5الجريمة  :ينظر عمماء االجتماع لمجريمة عمى انيا ظاىرة اجتماعية مرضية رافقت اإلنساف منذ نشوء
المجتمعات االنسانية  ,أما مف المنظور الديني فاف الجريمة ارتكبت منذ بداية وجود االنساف عمى األرض
عندما قتؿ قابيؿ أخاه ىابيؿ الذي ارتبط بمفيوـ العصبية والذنب والخطيئة وبالتالي فالجرائـ منتشرة في كافة
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ولكنيا تختمؼ مف حيث الشكؿ والنوع والمعدؿ  ,وىي عند
المجتمعات المتطورة والفقيرة والغربية واإلسالمية ٌ
عمماء االجتماع سموؾ يتعارض مع قيـ ومعايير المجتمع الذي يعيش فيو المجرـ أو تحصؿ فيو الجريمة ,

عمى أنيٌا جميع االفعاؿ والتصرفات التي فييا انتياؾ وخروج عف قيـ ونظـ المجتمع
واالنحراؼ تزداد مع تحرر الفرد مف قيمو االجتماعية واالخالقية وعدـ االىتماـ باألخريف وغياب الحس
()23

واف الجريمة

االجتماعي والمصمحة العامة  ,بينما يزداد االمف االجتماعي في المجتمعات التي تزداد فييا الروابط
االجتماعية القائمة عمى االحتراـ والتعاوف  ,وتحظى الثقافة االجتماعية باحتراـ كبير ويقدروف القيـ االخالقية

والفضيمة التي تعتبر أىـ ضابط ورادع داخمي لإلنساف لعدـ اقتراؼ أي نوع مف السموؾ االنحرافي واالجرامي
 ,ولما كانت المجتمعات تختمؼ في عاداتيا وتقاليدىا وقيميا ونظميا  ,فإ ٌف الجريمة تختمؼ مف مجتمع ألخر
 ,وبالتالي يمكف تعمـ الظاىرة مف خالؿ طرؽ متعددة مثؿ التقميد والتعميـ واالختالط باألخريف  ,وينطبؽ عمى
تعمميا ما ينطبؽ عمى تعمـ أي نوع مف السموؾ اإلنساني (.)24
-6التفكك والخمل في العالقات االجتماعية  :الخمؿ االجتماعي ىو عممية اجتماعية تؤدي إلى سيطرة
االعماؿ والنشاطات الخارجة عف القواعد والمعايير االجتماعية السائدة  ,التي تقيـ سمبيا مف قبؿ المجتمع ,

الحد األعمى مف االشياء غير المسموح بيا  ,ميددة بالتالي أسس عمميات الحياة المجتمعية
نتيجة لتخطييا ٌ
ككؿ وتتمثؿ مظاىر الخمؿ االجتماعي  ,في خمؿ النظـ االجتماعية وعدـ ادائيا لمياميا  ,وفي ضعؼ
ميكانزيمات الضبط االجتماعي الرسمي وغير الرسمي  ,وفي عدـ استقرار معايير التقييـ وظيور نماذج
لمسموؾ تتناقض مع النماذج المقبولة مف المجتمع  ,ويمكف تحديد الظواىر االجتماعية المرتبطة بالتفكؾ
والخمؿ في العالقات االجتماعية ومنيا -:
-1انتشار إدماف الخمور والمخدرات بمقاييس تيدد الوظائؼ األساسية لممجتمع فعمى الرغـ مف أ ٌف إدماف
الكحوؿ والمخدرات ىي ظاىرة موجودة ومنتشرة في كؿ مجتمع إال أنو في فترات الخمؿ االجتماعي تتخذ أبعاد
جديدة ويجب أف نميز ىنا بيف تعاطي الخمور في ظروؼ المناسبات واالحتفاالت واألعياد  ,وتعاطييا لمترفيو
او كوسيمة لميروب مف الواقع نتيجة الشعور بالضياع والضعؼ .
-2ارتفاع مستوى وحجـ الجريمة بجميع أنواعيا سواء كاف سرقة أو سطو أو قتؿ وظيور انماط حديثة
لمجريمة المنظمة والجماعية إلى جانب انتشار جرائـ الرشوة والفساد اإلداري والوظيفي واالعتداء عمى القوانيف
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والتشريعات  ,وىذه الظواىر تقوي مف الشعور بالخطر وبعدـ األمف وتكشؼ عف خمؿ العالقات بيف الناس
وفقداف الروابط االجتماعية لقوتيا وتأثيرىا .
-3انتشار السموؾ الجنسي المرفوض مف قبؿ المجتمع مثؿ الدعاة والخيانة الزوجية وارتفاع نسبة حاالت
االغتصاب والعالقات الجنسية الشاذة وما الى ذلؾ

()25

فسية واألمراض العقمية واألنواع المختمفة مف السموؾ المنحرؼ
-4نمو ظاىرة األزمات العصبية و ٌ
الن ٌ
والشخصيات المختمة  ,ويشعر الكثير منا بحاالت اكتئاب أو احباط وازمات الحياة المختمفة التي قد تسبب
الشعور بالحزف والوحدة او اإلحباط لمعظـ الناس لفترة مف الوقت

()26

-5التفكؾ األسري  :وىو الذي يحدث إذا فقد احد الوالديف أو كالىما  ,كما في حالة حدوث الطالؽ أو
اليجر  ,أو الغياب لفترة طويمة  ,الفقر المزمف  ,الموت  ,غياب اآلباء عف أبنائيـ بسبب ظروؼ العمؿ ,
يؤدي إلى انعداـ روابط اآلسرة
مما ٌ
بحيث ال يستطيع االشراؼ عمى تربيتيـ ومتابعتيـ ٌ

()27

.

ومف مظاىر التفكؾ االسري :
أ -االختالؿ الذي يصيب دور الرجؿ او المرأة وخاصة في مجاؿ التوقعات  ,ومف العوامؿ التي تؤدي الى

ىذا االختالؿ ( اليجر  ,الطالؽ  ,الموت )

ب-تنحؿ الرابطة الزوجية او التفكؾ االسري بسبب استقالؿ المرأة االقتصادي  ,ولكف استقالؿ المرأة
االقتصادي يصبح تدريجيا في كثير مف المجتمعات ام ار عاديا يقبمو الرجاؿ  ,ولذلؾ تزداد نسب التفكؾ
االسري وبسبب التعاسة الزوجية .
جػ-اختفاء األحداث المشتركة بيف الزوجيف  ,وكذلؾ االىتمامات المتبادلة وتصبح النزاعات والمشاجرات مف
سرية (.)28
االىداؼ الفردية االكثر أ ٌ
ىمية مف األىداؼ األ ٌ

-7التسول والتشرد  :التسوؿ مف الظواىر االجتماعية الخطيرة التي انتشرت في اآلونة األخيرة بشكؿ كبير
في المجتمع العراقي  ,فانتشار المتسوليف وارتفاع أعدادىـ في األماكف المكتظة بالمواطنيف  ,والتجمعات

السكانية والمساجد والحدائؽ العامة  ,فمف منا ال يصادؼ في طريقو أعدادا مف المتسوليف مف كؿ الفئات
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والشرائح العمرية ومف كال الجنسيف ,يسألوف المارة لتوفير المصاريؼ اليومية التي تسمح ليـ بتأميف غذائيـ
والعيش الكريـ ليـ .
أما في الوقت الحالي أصبح التسوؿ مينة أو حرفة ومف أىـ األسباب المؤدية إلى انتشار ظاىرة التسوؿ
والتشرد في المجتمعات االنسانية غياب االمف والتفكؾ األسري  ,وفقداف العائؿ أو الوالديف او احدىما  ,او
بسبب البطالة وكثرة العاطميف عف العمؿ  ,والفقر والحاجة والمرض  ,وغالباً ما يدفعيـ إلى ارتكاب الجرائـ

يؤثر عمى الفرد واالسرة والمجتمع  ,الذي
وممارسة أعماؿ خطيرة مثؿ تجارة المخدرات وادماف الكحوؿ ما ً
يشجع المتسوؿ عمى طمب اإلحساف مف الناس واستدرار عطفيـ  ,تمؾ المشاعر الدينية واالنسانية التي
()29
بأنو مف
يحمميا كثير مف الناس تجاه الفقراء
 .وعرفت المادة ( )24مف قانوف رعاية األحداث المشرد ً
كاف متسوالً في األماكف العامة ولـ يكف لو وسيمة لمعيش  ,أو ترؾ منزؿ والديو  ,أو لـ يكف لو مح ٌؿ إقامة

معيف واتخذ مف األماكف العامة مأوى لو أو مارس أي مينة أو عمؿ مع غير ذويو ومف بيف ذلؾ متجولي
صبغ االحذية وباعة السكائر وغيرىـ مف أصحاب الميف التي تتخذ غطاء لمتشرد  ,إزدادت ىذه الظاىرة

السمبية بعد تردي األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية والمعيشية في المجتمع العراقي  ,أل ٌف البيئة
االجتماعية بكؿ مكوناتيا ( األسرة  ,المدرسة  ,المجتمع ) لعبت دو اًر كبي اًر في زيادة ظاىرة تشرد و تسوؿ

األطفاؿ  ,فاألسرة ىي المسؤولة عمى سالمة ابنائيا وتماسؾ المجتمع وتقدمو  ,حيث تشير االحصائيات الى

أ ٌف أغمب األطفاؿ المشرديف ينتموف إلى األسر المفككة اجتماعياً أما بسبب الطالؽ  ,أو بسبب غياب األب
عف العمؿ خارج البيت  ,أو ألسباب سياسية معينة تؤدي إلى ضعؼ التوجيو والتربية والرقابة داخؿ األسرة
وبالتالي ينشأ الطفؿ بشكؿ غير سميـ ويكوف عرضة لالنحراؼ والتشرد (.)31
-8ظاهرة ادمان الشبكات االجتماعية ( وسائل التواصل االجتماعي )  :اف التقدـ العممي والتكنولوجي ادى
الى انتشار الكثير مف الظواىر في المجتمع العراقي لـ تكف معروفة سابقاً  ,ومف ىذه الظواىر ظاىرة إدماف

عمى االنترنت والتواصؿ مع افراد المجتمع مف خالؿ تعريفيـ بأنفسيـ وتبادليـ االىتماـ فيما بينيـ  ,حيث
يقوـ األ فراد مف خالؿ ىذه المواقع بنشر عدد مف المواضيع  ,والصور ,والرسائؿ وغيرىا مف النشاطات
االخرى التي يستقبموف تعميقات عمييا مف طرؼ المستخدميف الذيف ينتموف ليذه الشبكات ويممكوف روابط
مشتركة وتتيح ىذه المواقع العديد مف الخدمات التي تختمؼ مف موقع الى اخر مثؿ ( الفيسبوؾ  ,الفايبر,
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التوتير ,الواتساب ..الخ ) ,باعتبارىا مف أىـ الشبكات االجتماعية في الوقت الحالي  ,التي ليا اثار اجتماعية
منيا :
 -1انسحاب وعزلة اجتماعية لإلنساف مف التفاعؿ االجتماعي مع افراد المجتمع .
 -2األثر في اليوية الثقافية والقيـ االجتماعية لمغزو المعموماتي اليائؿ .
 -3خسارة الكثير مف األصدقاء.
 -4ضعؼ الرقابة األسرية والتوجيو مف قبؿ االباء واالميات عمى األبناء .
 -5التفكؾ األسري

()31

وىناؾ العديد مف الدراسات االجتماعية والنفسية التي حذرت مف اآلثار المدمرة لالستخداـ المفرط لمواقع
التواصؿ االفتراضي  ,خاصة عمى األسرة وما يتعمؽ بمستويات التماسؾ فييا وقوة العالقات والروابط
االجتماعية بيف أفرادىا  ,التي شيدت استخداماً ح اًر ومكثفا مف قبؿ جميع أفراد األسرة عمى اختالؼ
اعمارىـ ومراحميـ التعميمية وحالتيـ االجتماعية دوف رقيب وال ضابط خاصة لمفئات الشبابية واالطفاؿ .

اف ىذا االستخداـ الكثيؼ لغالبية أفراد االسرة في التواصؿ االجتماعي ىو لمتسمية وتمضية الوقت
اال ٌ
وقتؿ وقت الفراغ  ,لذلؾ فيو غير محدد بزمف معيف وال مقيد بآلٌية استخداـ واضحة  ,وانما ىو متداوؿ

في كؿ وقت وحيف خالؿ ساعات اليوـ حتى تحوؿ األمر إلى حالة مف االدماف المزمف  ,إذ نجده

مستخدماً اثناء أوقات الدرس والتمقي سواء لمحصص او المحاضرات واثناء أوقات االستذكار حتى في

المكاتب أثناء ساعات العمؿ الرسمية  ,وفي الطرقات أثناء القيادة ,وانعكاساتو السمبية عمى العالقات

األسرية مف توتر وضعؼ وانيزامية في التفاوض الحواري والسموكي مع المواقؼ والمشكالت التي تواجيو
في الحياة إذ يصبح الفرد أكثر غضباً وتوت اًر وانفعاالً بسبب االفراط في استخداـ مواقع التواصؿ
االجتماعي وما لو مف تداعيات نفسية واجتماعية متعددة منيا زيادة القمؽ واالكتئاب والرغبة في االنعزاؿ

وعدـ القدرة عمى التواصؿ الواقعي مع اآلخريف

()32

-9األحياء المتخمفة  :إ ٌف األحياء المتخمفة ظاىرة اجتماعية تعبر عف واقع اجتماعي اقتصادي وفيزيقي
معيف  ,وتقيـ بيا مجموعة مف الناس عمى الرغـ مف أنيٌا مناطؽ ضيقة صغيرة المساحة  ,غير مالئمة لمحياة
والسكف فييا  ,وترمز ىذه المناطؽ إلى غياب العدؿ االجتماعي وعدـ المساواة وعدـ المسؤولية وعدـ التكافؤ
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بيف المواطنيف  ,وتتصؼ األحياء المتخمفة بالعزلة االجتماعية  ,فثقافة سكاف األحياء المتخمفة ومكانتيـ
ومينتيـ بؿ ومظيرىـ ال تتيح ليـ فرص االختالط بغيرىـ مف سكاف المدينة اال في السوؽ ومف خالؿ العمؿ

( )33وعرفت االحياء المتخمفة بأنيٌا المكاف الذي توجد فيو بعض المباني  ,والتي امتازت باالزدحاـ الشديد
والتخمؼ والظروؼ الصحية غير المالئمة وما يترتب عف ذلؾ مف آثار في اآلمف واالخالؽ  ,فيي مناطؽ
تمثؿ كؿ المظاىر السمبية مف فقر وبؤس وما ينتج عنيا مف قمة الراحة واالماف وانعكاساتيا عمى الفرد
والمجتمع

()34

الكثير مف سكاف المجتمعات سواء المتوسطة النمو أو المتقدمة يعانوف مف التموث المادي واالجتماعي
والنفسي وآثاره الضارة  ,التي تتمثؿ في ضغوط عديدة عمى الحياة اليومية لممواطنيف مثال االزدحاـ  ,وتدىور
المناظر الطبيعية والممارسات التمييزية في مجاؿ االسكاف وتأثيرات الدعاية واالعالف

()35

وطائفة مف

الظروؼ واألوضاع الخارجية التي تضاعؼ مف إحساس الفرد بالزحاـ واالكتظاظ البشري حولو  ,ويضخـ مف

ىذا وجود الفرد محاطا بنمط مف الحياة ونسؽ مف القيـ داخؿ الحي المتخمؼ يتعارض أشد التعارض مع القيـ
السائدة في المجتمع الذي ينتمي اليو الجميع ,واف فرص وقوع الجرائـ  ,وتجنيد اآلخريف لالنخراط في سمؾ
اإل جراـ وفي ثقافات االجراـ الفرعية يدعميا ويزيد منيا الزحاـ المادي الرىيب واالكتظاظ الثقيؿ

()36

 .وترتفع

في المناطؽ المتخمفة معدالت الجريمة  ,واالنحراؼ  ,والتشرد  ,والرذلة  ,والجيؿ  ,والطالؽ  ,والوفيات ,
وتتسـ ىذه االحياء بعدـ النظافة  ,وانخفاض المستويات الصحية (.)37
المجاالت

-11ظاهرة التسرب المدرسي  :إ ٌف التعميـ أساس تقدـ االمـ وتطورىا وتنميتيا في جميع
االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية  ,الذي عف طريقو يكتسب الفرد المعرفة وتقنية العصر والقيـ
واالتجاىات التي تحيط بو مف جميع الجوانب وتجعمو قاد اًر عمى التكيؼ والتفاعؿ االيجابي مع البيئة والمجتمع
 ,ومف االثار الكارثية لمتسرب والرسوب زيادة معدالت االمية والجيؿ وضعؼ البنية االقتصادية لممجتمع ,

كما تفرز في المجتمع ظواىر خطيرة كعمالة األطفاؿ واستغالليـ و زيادة حجـ المشكالت االجتماعية
مما ادى إلى ضعؼ المجتمع وانتشار
كانحراؼ االحداث وانتشار السرقات واالعتداء عمى ممتمكات االخريف ٌ
الفساد فيو  ,وما تسببو مف آثار سمبية عمى نفسية التمميذ وتعطؿ مشاركتو الفعالة والمنتجة في المجتمع ومف
األسباب االجتماعية واالقتصادية لمتسرب المدرسي ىي :
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أ-انييار التركيبة االجتماعية والقيمية وتعرض األسر العراقية ألى انييارات كبيرة تجسدت في ازدياد نسب
االطفاؿ االيتاـ وفقداف الرعاية االبوية  ,وازدياد عدد االطفاؿ الذيف يتعاطوف المخدرات والمسكرات  ,واألطفاؿ

الميجريف قس اًر مف مناطقيـ وطفولتيـ الى مناطؽ اخرى داخؿ العراؽ واشكالية التكيؼ لمبيئة الجديدة  ,كؿ
ىذه الظواىر المنتشرة تشكؿ عوامؿ طرد وليست جذب لممدرسة وما يترتب عمى ذلؾ عدـ المواظبة أو

التسرب النيائي مف المدرسة وعدـ توفر الوعي الثقافي الالزـ لدى الكثير مف األسر العراقية لعدـ ادراكيـ
الضرر الناتج مف جراء انقطاع ابنائيـ عف المدرسة .
ب-األسباب االقتصادية تمثمت بآنشغاؿ األسرة في توفير متطمبات الحياة االقتصادية والمعيشية األساسية
مما دفع الكثير منيـ إلى االستعانة بأطفاليـ وزجيـ في سوؽ العمالة واستخداميا كدخؿ إضافي  ,وقد اشارت
اإلحصائيات إلى أٌف ( ) %41مف المجتمع العراقي يعيش تحت مستوى الفقر حسب ( إحصائية و ازرة حقوؽ

االنساف العراقية ) ومميوف أ سرة تعيش عمى معونات شبكة الحماية االجتماعية التي تتراوح بيف ( -71

131الف دينار شهريا ) ىذا ما أكدتو و ازرة العمؿ والشؤوف االجتماعية العراقية الذي شكؿ عوامؿ ضغط
عمى األطفاؿ  ,إضافة إلى ثقؿ كاىؿ االسر العراقية الفقيرة التي تسحب ابنائيا مف المدارس لترؾ الدراسة

(.)38

ثالثا -اآلثار الناجمة عن التموث االجتماعي  :تتمثؿ آثار ومشكالت التموث االجتماعي في فقداف الثقة
المواطف بالحكومة  ,والتأثير عمى الديمقراطية وأضعاؼ سيادة القانوف وتأخير التنمية السياسية واإلضرار

بالمبادئ الحاكمة  ,وتراجع المنح والمساعدات وضعؼ القيـ األخالقية وانتشار الجريمة وشعور المواطف بعدـ
العدالة وانتشار الحقد والكراىية ( .)39أصبح التدىور وىبوط الذوؽ العاـ وتغير القيـ في المجتمع حقيقة واقعية
تطور طبيعياً  ,والمسؤولية تقع بالدرجة األولى عمى أجيزة اإلعالـ التي استبدلت
 ,وما نشاىده اليوـ ليس
اً
لغة الحوار بالمغة العامية وسمحت لبعض أنصاؼ المتعمميف أف يتحكموا بيا  ,فاإلعالـ شكؿ عقوؿ البشر

ووجو أذواقيـ وأخالقيـ ورؤيتيـ لمحياة  ,ولـ يعد اإلعالـ تمؾ المساحة المحدودة مف المعمومات والمعارؼ
اإلنسانية التي يتحرؾ فييا العقؿ البشري  ,ولكف ثورة المعمومات الحديثة التي اجتاحت العالـ في ربع األخير
مف القرف الحالي أحدثت خمالً كبي اًر في الواقع الفكري والثقافي حيث يتعرض المجتمع لغزو إعالمي مكثؼ
يجتاح عقمو ووجدانو ويتسمؿ الى خصوصياتو  ,خاصة بعد الثورة المعموماتية والقنوات الفضائية المتعددة
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مما ساعد بعض
وشيوع ( الساتاليت ) كوسيمة أساسية لنقؿ األخبار والسموكيات بيف المجتمعات المختمفة ٌ
افراد المجتمع عمى تقبؿ السموكيات الغريبة عنيا واالتجاه نحو تطبيقيا (.)41
فاآلثار الناجمة عف التموث االجتماعي تنقسـ عمى -:
أوال -آثار ومصادره التموث االجتماعي :
 -1التموث االجتماعي يعرقؿ التنمية االقتصادية واالجتماعية.
 -2تفاقـ األزمة االقتصادية واالستقرار األمني والسياسي في المجتمع .
 -3ضعؼ عممية التطور والتنمية في المجتمع
 -4انتشار ظاىرة المخدرات بيف الفئات الشبابية
 -5أعباء مادية ضخمة يتحمميا المجتمع وخاصة فيما يتعمؽ بالخدمات االجتماعية واالقتصادية .
 -6انعداـ الثقة باالنظمة السياسية واالجتماعية وانتشار الكثير مف الظواىر االجتماعية مثؿ ( الجيؿ ,
والفقر  ,والمرض )
 -7زيادة التفاوت الطبقي واالجتماعي بيف افراد المجتمع .
ثانيا  -أسباب تفشي التموث االجتماعي داخل المجتمعات ال نسانية :
 -1ضعؼ وانييار منظومة التعميـ بأشكالو المتعددة .
 -2سيطرة الكثير مف الجيمة وغير المتعمميف عمى تولى السمطة والمناصب ذات النفوذ القوي في
المجتمعات االنسانية
 -3عدـ تفعيؿ وتجميد العديد مف األنظمة والقوانيف في المجتمع الحضري.
 -4فشؿ في ادارة مؤسسات المجتمع الحضري سواء كانت الصحية او التعميمية او االقتصادية او
السياسية .
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 -5استبداؿ الكفاءات باألشخاص االقؿ منيـ تعميما في تسمـ أىـ المناصب في المؤسسات سواء
التنفيذية والقضائية والتشريعية مف خالؿ إعطاء األولوية لذوي الكفاءة .

 -6انعداـ الشفافية والعبث بالماؿ العاـ ,ومعالجة الخطأ بالخطأ .
 -7عدـ تطبيؽ مبدأ الثواب والعقاب والحقوؽ والواجبات

 -8انخفاض مستوى المعيشة لذوي الدخؿ المحدود مع تدني األجور مقابؿ االرتفاع المستمر في السمع
االستيالكية .

 -9سوء وتبايف في توزيع الدخؿ القومي مما ادى الى التفاوت الطبقي بيف افراد المجتمع  ,بحيث
اصبحت الطبقة الغنية أكثر غنى والطبقة الفقيرة اكثر فق اًر

 -11رغبة في الحصوؿ عمى األمواؿ الطائمة والثراء الشخصي والمشاريع االستثمارية

واستخداـ

أساليب غير مشروعة وبطرؽ عديدة .

-11عدـ وجود معايير ومقاييس واضحة لمسموؾ االنساني وسوء استخداـ السمطة والمناصب الحكومية .
-12وسائؿ األعالـ الرخيصة وما تنشره مف أخبار وأفالـ وصور وعدـ وجود وعي أخالقي في االسرة
والمدرسة  ,وعدـ االىتماـ بالقيـ األخالقية وابرازىا بشكميا الصحيح (.)41
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المبحث الثالث  -نظريات التموث االجتماعي في البيئة الحضرية :
أوال -نظرية الالمعيارية ( أالنومي ) :

نظرية االنحراؼ أو فقداف المعايير التي جاء بيا عالـ االجتماع

الشيير الفرنسي ( أميؿ دوركيايـ  ) Emile Durkheimيرى أ ٌف المشكمة االجتماعية ىي نتاج لقدر مف
االنحراؼ عف معايير المجتمع أكثر مف كونيا انييا ار عاماً  ,ويرجع السبب الى وجود أفراد وجماعات تصر

عمى أف تسمؾ سموكاً ينحرؼ عف المعايير والقيـ االجتماعية السائدة  ,فأف سموكيـ يستند عمى معايير خاصة
تتعارض مع التوقعات السائدة في المجتمع عف السموؾ االجتماعي السوي  ,والمشكمة االجتماعية ىي كؿ ما

يحدث في المجتمع مف تغيير في النسؽ االجتماعي واخالؿ في وظائؼ ومياـ النسؽ االجتماعي وتتمثؿ في
شكؿ أنماط غير مألوفة في المجتمع وتعمؿ عمى وجود انحرافات سموكية خاطئة تعيؽ تقدـ المجتمع
كالمخدرات  ,والعنؼ  ,والتفكؾ األسري ...وغيرىا ( .)42وتحدث الالمعيارية في حاالت حدوث فوضى
معيارية في المجتمع حيث تنعدـ المعايير أو تضطرب القيـ  ,وىي الحالة التي يطمؽ عمييا دوركيايـ ب ػ(

تؤدي إلى حدوث خمؿ في التوازف االجتماعي أي توازف المجتمع  ,وتحدث
االنومي ) أو الالمعيارية التي ٌ
ىذه الحالة حينما تحدث تغيرات مفاجئة في النظاـ االجتماعي مثؿ حاالت الكساد االقتصادي أو الرخاء
االقتصادي( .)43وتصحب عممية التغير االجتماعي حاالت مف االضطراب والبمبمة االجتماعية أل ٌف المجتمع
يكوف بحاجة إلى التٌخمي عف بعض خصائصو لصالح خصائص جديدة البد أف يكتسبيا  ,ىذه االضطرابات
تسمى الالمعيارية أي عدـ وضوح المعايير االجتماعية بالنسبة لمناس في المواقؼ الجديدة  ,وتعتبر
الالمعيارية حالة مف التخبط وانعداـ االمف  ,وفقداف المعايير األمر الذي تصبح فيو التمثالت الجمعية منيارة

تماماً  ,اي عندما يحدث اضطراب مفاجئ في أحد جوانب الحياة االجتماعية كاألزمات االقتصادية والسياسية

تؤدي إلى
والدينية وانييار الروابط االسرية والحروب والثورات  ,وجميع ىذه االضطرابات في نياية المطاؼ ٌ
يؤدي إلى فقداف الضوابط
انييار المعايير التي يقرىا المجتمع  ,وتتحمؿ الروابط بيف االفراد ومجتمعاتيـ  ,كما ٌ
التي تتحكـ في رغبات األنساف وانعداـ أسباب الشعور باألمف واالستقرار(.)44

ثانيا – نظرية التغير االجتماعي :

يعرؼ التغير االجتماعي بأٌنو حدوث تحوؿ يط أر

عمى االدوار

االجتماعية التي يقوـ بيا االفراد  ,وكؿ ما يصيب النظـ االجتماعية وقواعد الضبط االجتماعي في مدة زمنية

معينة

()45

 .او ىو التحوؿ الذي يقع في التنظيـ االجتماعي سواء في البناء أو الوظائؼ خالؿ فترة زمنية

معينة  ,والتغير االجتماعي يقع في التٌركيب السكاني لممجتمع  ,أو في البناء الطبقي  ,او االنظمة
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االجتماعية  ,او في انماط العالقات االجتماعية سواء في القيـ االجتماعية والمعايير التي تؤثر في سموؾ
األفراد ( .)46ويعتبر( وليم اوكبرن  ) William Ogburnمف أشير عمماء االجتماع المعاصريف  ,الذي

اثارت نظريتو في التٌغير االجتماعي والتخمؼ الثقافي مجاالت كثيرة بيف العمماء  ,وأشار إلى أ ٌف التغير
االجتماعي ىو انتقاؿ جوىري في الظروؼ االجتماعية وفي أنماط السموؾ المنتشرة في المجتمع الحضري ,

ويظير التغير ايضا في انتشار الكثير مف الموضات واالختراعات والثورات والحروب واألحداث األخرى ,

وتؤدي التطورات التكنولوجية الحديثة إلى إحداث تغيرات اجتماعية واسعة في مجاالت التعميـ  ,والقيـ
ٌ
()47
 .ويشير مصطمح اليوة الثقافية أو الفجوة الثقافية التي جاء بيا العالـ (
االجتماعية  ,وأنماط االستقرار
تغير الجوانب األخرى فيحدث تخمؼ لبعض
تغير في بعض جوانب الثقافة بمعدالت أسرع مف ٌ
أوكبرن ) ٌ
بأنيا ٌ
العناصر الثقافية نتيجة عدـ توازف عمميات تغير الثقافة  ,نتيجة الختالؼ معدالت السرعة في التغير وقد
تظير المشكالت االجتماعية المرتبطة بالتفكؾ االجتماعي الذي يظير نتيجة التخمؼ الثقافي أو التقاعس

الثقافي ( .)48ويتمثؿ التغيير االجتماعي في

دراسة المجتمع الذي يتكوف مف شقيف االوؿ ىو تغيرات

اجتماعية بعيدة المدى وىي انتقاؿ حياة المجتمع مف النمط القديـ إلى النمط الحديث كؿ ثالثوف عاماً  ,اما
الشؽ الثاني مف التغيرات االجتماعية القصيرة المدى وىي تشمؿ تغير في القوانيف واألنظمة االجتماعية أو

تغير في نمط سموؾ الحياة االجتماعية عمى مستوى بسيط ويكوف تغيير غير واضح ألنو يحدث بشكؿ نسبي
ٌ
()49
.أ ٌما عالـ االجتماع الفرنسي (دوركهايم ) يرى أ ٌف فقداف المعايير في المجتمع
في المجتمع االنساني
السيما خالؿ أوقات التغير االجتماعي السريع ,
تظير عندما يفقد بعض الناس احساسيـ باليدؼ مف الحياة ٌ
واختالؿ النظاـ ونشوب االضطرابات االجتماعية والسياسية واالقتصادية  ,وعندما تضعؼ معايير المجتمع
وقيمو وتتضارب وتفقد قواعد السموؾ االجتماعي الواضحة والمحددة  ,فيصاب الناس باالرتباؾ واالضطراب ,

وعدـ القدرة عمى مواجية الصعوبات في المجتمع االجتماعي السميـ  ,فتظير الجرائـ واالنحرافات السموكية
(.)51
ثالثا -نظرية التفكك االجتماعي  :بعض عمماء االجتماع حاوؿ الربط بيف التفكؾ االجتماعي وبيف التغير او

التطور االجتماعي داخؿ المجتمع  ,عمى اعتبار أ ٌف المجتمع مبني عمى أسس منظمة ومتضمف أدوات
وسائؿ الضبط االجتماعي مف أجؿ بناء وتماسؾ وبقاء التنظيـ االجتماعي  ,وأي تغير في البناء أو أحد

سيؤدي إلى التفكؾ االجتماعي  ,اما مصطمح التفكؾ االجتماعي يعني معاناة
مكونات البناء االجتماعي
ٌ
االفراد في تحقيؽ ذواتيـ داخؿ التنظيـ بسبب جمود أو تمركز بعض القيـ االجتماعية  ,وأ ٌف عدـ تحديد
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يؤدي إلى صراعات داخؿ المجتمع وتفكؾ اجتماعي تعاني منو جماعات
األدوار االجتماعية بصورة صحيحة ٌ
وأفراد المجتمع  ,وقد يحدث التفكؾ االجتماعي اما بسبب الحراؾ االجتماعي االفقي الذي احدثو التفكؾ
المبني عمى العالقات القرابية والطائفية التي ال تخدـ المؤسسة الرسمية وانما تخدـ اصحاب المواقع اليرمية

العميا في تنفيذ مصالحيـ الشخصية عمى حساب أفراد المجتمع فيحدث التفكؾ االجتماعي ويتفرع داخؿ
األنساؽ االجتماعية مثؿ ( الرشوة  ,الواسطة ,الطالؽ  ,وانحراؼ األبناء ..وغيرىا ) ( .)51ولقد ميز عمماء
االجتماع بيف ثالثة أنواع مف التفكؾ االجتماعي ىي انعداـ أو ضعؼ المعايير  ,الصراع الحضاري ,

وتعطيؿ أ و ضعؼ الضوابط االجتماعية  ,ويحدث الصراع الحضاري بسبب ظيور مجموعتيف متصارعتيف
تؤدي إلى تعرض األفراد الذيف يسيروف في
مف حيث القواعد المتعمقة بتنظيـ السموؾ في أقؿ تقدير تمؾ التي ٌ
ضوء مجموعة مف التوقعات إلى انتياؾ مجموعة أخرى مف التوقعات أثناء تصرفيـ اليومي وىذا ما يسميو
عالـ االجتماع اوكبرف ( التخمؼ الحضاري ) ويعزو سببو إلى عدـ مواكبة التغيرات الثقافية لمتغيرات األخرى

في المجتمع  ,وخاصة التغيرات التقنية حيث يبيف أ ٌف شعور الناس ال يسير جنباً إلى جنب في الجانب
المادي لمحضارة الذي يخضع لمتقدـ التقني (.)52
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المبحث الرابع – النتائج والتوصيات
أوال -النتائج
توصمت الدراسة الحالية الى مجموعة مف النتائج أىميا :

-1تردي األوضاع األمنية والسياسية واالجتماعية والمعيشية في المجتمع العراقي  ,أدت إلى تفاقـ مشكالت
التموث االجتماعي في البيئة الحضرية  ,التي أحدثت تغييرات اجتماعية غير مرغوب فييا داخؿ منظومة القيـ
االجتماعية  ,والتقاليد ,والعادات ,والنظاـ االجتماعي التي خمقت في سياقيا تمردا وخرؽ نسؽ معايير
المجتمع االصمية .

-2أكثر مشكالت التموث االجتماعي ىو اإلفراط في االدماف عمى شبكات التواصؿ االجتماعي التي تسبب
القمؽ والتوتر والعزلة االجتماعية وعدـ القدرة عمى التواصؿ الواقعي االجتماعي مع اآلخريف  ,وضعؼ
التماسؾ األسري والعالقات االجتماعية  ,التي أفرزتيا سياسية االنفتاح السياسي واالجتماعي واالقتصادي في
المجتمع العراقي مع العالـ اآلخر .

-3اتسعت العديد مف الظواىر االجتماعية الغير حضارية مثؿ ( ظاىرة التسوؿ  ,والتشرد  ,والتفكؾ األسري ,
والطالؽ  ,والقتؿ والخطؼ  ,واحساس الفرد العراقي بالغربة عف مجتمعو ,كميا ساىمت في عدـ قدرة الفرد
في التنمية والمشاركة والتعاوف  ,ومدى تأثيرىا السمبي عمى الفرد واألسرة والمجتمع في البيئة الحضرية .
-4أ ٌف تدىور البيئة الحضرية أدى إلى زيادة حاالت العنؼ  ,واإلرىاب  ,واإلدماف  ,واالكتئاب والعزلة
االجتماعية  ,ىذا التدىور بدوره أدى إلى ظيور الكثير مف األمراض النفسية واالجتماعية .
-5أ ٌف االزدحاـ السكاني والسموؾ المنحرؼ لو تأثير سمبي عمى مستوى الخدمات المختمفة سواء الصحية او
مما أدت إلى صعوبات معيشية وضغوط الحياة اليومية  ,تمثمت في
التعميمية أو االجتماعية او الترفييية ٌ ,
ارتفاع مستوى حجـ البطالة والتسرب المدرسي  ,وارتفاع معدالت االعالة والمخدرات والكثير مف األمراض
االجتماعية التي برزت في البيئة الحضرية العراقية بشكؿ واسع .
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-6وجود خمؿ في القيـ االخالقية واالجتماعية وانتشار السمبية بيف أفراد المجتمع  ,وعدـ تكافؤ الفرص  ,كميا
زادت مف حاالت الفساد االجتماعي والرشوة في المجتمع العراقي .
 -7اليدر الكبير في وقت الفراغ  ,وتمضية الوقت مما سبب الضياع والممؿ وعدـ العمؿ وضعؼ التفاعؿ
االجتماعي مع أعضاء المجتمع أو الجماعات المينية  ,قمؿ مف رفع مستوى الخدمات العامة في المجتمع
العراقي وبالتالي انخفاض في النمو االقتصادي واالجتماعي والصحي .
ثانيا  -التوصيات
-1تعزيز دور منظمات المجتمع المدني وتفعيؿ دور وسائؿ اإلعالـ لممحاولة مف تخفيؼ انتشار الظواىر
االجتماعية السمبية غير الحضارية في المجتمع العراقي مع االىتماـ ببرامج التوعية والتثقيؼ واإلرشاد التربوي

عبر وسائؿ اإلعالـ المختمفة التي تشمؿ اساليب التنشئة االجتماعية السوية  ,والتماسؾ االسري و وقوة
العالقات االجتماعية بيف االفراد .
-2شموؿ األسر الفقيرة ذات الحجـ الكبير والدخؿ المحدود برواتب شبكات الرعاية االجتماعية مع خمؽ فرص
عمؿ  ,وذلؾ لتحسيف الوضع االقتصادي وتوفير الحياة الكريمة ليـ ,

واالىتماـ بالجوانب الصحية

واالجتماعية والنفسية والتربوية لألسرة الفقيرة في المجتمع العراقي  ,لتقميؿ او الحد مف ظواىر اجتماعية غير

حضارية مثؿ التسوؿ والتشرد والبطالة والطالؽ .
-3التنسيؽ مع الوزرات كافة والجيات ذوات العالقة إلى التعاوف مع و ازرة العمؿ والشؤوف االجتماعية
لالىتماـ بشريحة المتسوليف والمتسوالت  ,والمشرديف  ,وااليتاـ  ,وتوفير فرص عمؿ مناسبة ليـ وبرواتب
تسد حاجاتيـ اليومية االساسية .
-4دعـ دور المجتمع في تفعيؿ صندوؽ التكافؿ االجتماعي في كؿ مؤسساتو  ,وتوضيح مفيوـ التكافؿ
االجتماعي لمساعدة األسر الفقيرة  ,ولمحد مف أو التخفيؼ مف مشكالت التموث االجتماعي مثؿ ( الفقر
والتسوؿ والطالؽ  ,والبطالة  ,والتشرد ) التي تواجو األسر العراقية .
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-5فتح العديد مف المراكز واالندية الرياضية والترفييية لمشباب واألطفاؿ ولكال الجنسيف لإلبراز مواىبيـ
وقدراتيـ وميوليـ  ,ولمتخفيؼ والتقميؿ مف حاالت االدماف عمى االنترنت وشبكات التواصؿ االجتماعي  ,مع

رفد المدارس الحكومية واأل ىمية بالمتخصصيف في عمـ االجتماع والخدمة االجتماعية والمرشديف التربوييف

والنفسيف في تعزيز وتوطيد العالقة بيف المدرسة واألسرة والمجتمع في عممية التربية السميمة في المجتمع
العراقي .
-6إ قامة الكثير مف المؤتمرات والندوات العممية والثقافية عف مشكالت التموث االجتماعي التي يعاني منيا
المجتمع العراقي  ,واليدؼ منيا التوعية والتثقيؼ ومواجيتيا بشكؿ صحيح والحد مف تأثيراتيا السمبية في

البيئة الحضرية .
-7تشجيع القياـ بأجراء بحوث ودراسات مشتركة مف قبؿ متخصصيف في مجاؿ عمـ االجتماع  ,والخدمة
االجتماعية واالنثروبولوجيا والقانوف  ,لتحميؿ العالقة االجتماعية بيف مشكالت التموث االجتماعي التي تحدث

خاصة بيف االقضية والمدف في المجتمع العراقي.
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Problems of social pollution in the urban environment Analytical social study
in Iraqi society

Abstract
Sociologists are viow social problems as abnormal situations, because it caused a break of
the social system or deviation from the social normal prevailing among the people
behavior, degradation of urban life is responsible for increasing the incidence of violence,
terrorism, addiction, woebegoneness, apathy, and the absence of healthy housing and the
environment appropriate and safest to the spread of social and psychological diseases, and
the most protrade crises that have passed the contemporary urban environment and the
pressures of everyday life, which is increasingly in urban society is one of the individual
sense of alienation a anent society in which they vive, and affect a ability and desirer an
individual to contributed to the development and participating urban Iraqi society study
reaches the following a number of results:
1-The deteriorate of the security, political, social and living in the Iraqi society,
exacerbation the problems of social pollution in the urban environment, which causes
undesirable social changes within the system of social values, traditions, customs and
social order that created a rebellion and violation of the original community standards.
2-The most problems of social pollution is the excessiveness addiction to social networks
that caused
anxiety and tension and social isolation and the incapablenss to
communicating with the social realist with others, and the weakness of family cohesion
and social relations, sorts by the political and social openness and social in the Iraqi society
with the other world.
3-The phenomena of begging, homelessness, family disintegration, divorce, murder and
abducting, and the Iraqi individual's sense of alienation from his society have contribute to
the individual's inability to develop, participance and cooperate, and the extent of their
negative impact on the individual, family and society in the environment. Urban areas.
4-The deteriorate of the urban environment has performs to increase cases of violence,
terrorism, addiction, depression and social isolation. This deteriorate has performs to the
emergence of many psychological and social diseases.
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5 - Population congestion and deviated behavior various services, whether health,
educational, social or recreational, performs to the difficulties of life and the pressures of
daily life, was the high level of unemployment and leakages scholasical, high rates of
dependency and drugs and many social diseases that Have emerges in the Iraqi urban
environment extensively.
This has been on the recommendations medicating that would resolve problems social
pollution, or mitigation including:
1- Supportability the role of civil society organizations and activating the role of the media
to try to mitigation the spread of negativism social phenomena in the Iraqi society, with
heedfulness to educational awareness and education programs through various
mediacomprises the methods of social upbringing, family cohesion and the strength of
social relations between individuals.
2-The holistic of poor families of large size and limited income in the salaries of social
welfare networks with the creation of job opportunities, and heedfulness to the health,
social, psychological and educational aspects of poor families in Iraqi society, to reduce or
reduce non-civilizational
social phenomena such as begging, homelessness,
unemployment and divorce.
3. Coordinate with all ministries and relevant authorities to cooperate to taker care beggars,
beggars, displaced persons and orphans, and provide them with suitable acting and salaries
that meet their basic daily needs.
4-Supporting the role of society in activating the social solidarity fund in all its institutions,
clarifying the concept of social solidarity to help the poor families and reducing or
alleviating the problems of social pollution such as poverty, begging, divorce,
unemployment and homelessness facing the Iraqi families.
5 - Open many centers and clubs for sports and recreational for young people and children
and both sexes to highlighting their talents and abilities and tendencies,and to mitingation
and reduction cases addiction to the internet and social network with public and private
schools,Specialists in sociology, social work and educational and psychological counselors
in promoting and strengthening the relationship between school, family and society in the
process of sound education in the Iraqi society.
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