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 عنوان المحاضرة : الفقر ومشكالته

تجاه خط الفقر اتمهٌد : ٌعد مؤشر تدنً نسبة دخل الفرد من عالمات انحدار الفرد ب

وهدا مما ٌشكل خطر كبٌر على مستوى االمن االجتماعً وما ٌلٌه من انخفاض 

والكوادر القادره على بناء المجتمع السلٌم الننا نعلم وكما ٌعلم نسب المتعلمٌن 

الجمٌع ان اعلى نسب الجرٌمه والطالق والتفكك االسري وتناول الكحول وتعاطً 

من المجتمعات الفقٌرة  مما ٌجعل صعوبه االرشاد المخدرات وما الى اخره تأتً 

وتحسٌن الواقع والتطور ٌمر بمرحلة عسٌره على دوي االختصاص والجهات دات 

 العالقه النها تحتاج فً عملها الى من ٌتطلع وٌفهم دورها .

 اوال: تحدٌد مفهوم الفقر 

لها ومما فً معٌشتها ودخلها وعم المتوازنةالفقر ناتج عن ظروف المعٌشة غٌر 

ٌزٌد ارباك عدم توازنها هو عٌش الفقراء فً المدن الصناعٌة والحضرٌة التً 

وٌرى المنظر اصحاب رؤوس االموال وفاقدٌها ) العمال والكسبه (  تستقطب

معٌن ٌعدون ظروفهم  الناس لمستوى عٌش جورج زمل الفقر ) بانه تحدٌد األلمانً

 تشكل حالة الفقر ( 

االمرٌكً فقد حدد الفقر على انه ما ٌوصم المجتمع على  اما لوٌس كوسر المنظر

حٌاة جماعة اجتماعٌة معٌنة بانها تعٌش ضمن دائرة الفقر . وهدا ٌرجع الى عجز 

النظام االقتصادي فً المجتمع الراسمالً فً التصنع المتسارع الدي صدع النظام 

 االقتصادي فخلق له اضطرابات ٌصعب علٌه اصالحها 

 ٌر الفقر ثانٌا : معاٌ

 كمٌة المال التً ٌحصل علٌه الفرد من عمله سنوٌا  أيالدخل  -1

 ما ٌملكة الفرد من عقار وملكٌات شخصٌى واسهم وسندات  أيالثروة  -7

ومستوى ومن الطبٌعً ان ٌتصل توزٌع الدخل والثروة بالغنى والثروة 

 العٌش ومواقف الغنى من الفقٌر وبالعكس 



 ثالثا: صفات الفقر 

 اقتصادي واطىمً واطىدخل  -1

 مستوى تعلٌمً واطى -7

 مساكن ردٌئه جدا  -3

 معدل عالً من البطالة  -4

 انعدام االسهام فً مناشط المجتمع المنتجة او المثمرة -5

 القانون العرفً ٌحكم الحٌاة الٌومٌة اكثر من القانون الرسمً  -6

 العمل فً االعمال الخطرة والقدرة  -2

 

 رابعا: اصناف الفقراء  

 الدي ٌملك دخال واطئا لكنه ٌتمتع بحٌاة منتظمه  أيالفقٌر المستتر  -1

الفقٌر المتوتر الدي ٌتمتع بدخل ثابت لكن حٌاته االسرٌة مضطربة  -7

 المشكالت المستمرة التً قد تكون بنه وبٌن زوجتة او ابنائة 

اضطراب فً دخله وهدا ٌجعل  أيالفقٌر المزدوج االضطراب  -3

 وضعه المعاشً صعب جدا 

 ئا وٌعمل جاهدا بتحسٌن معٌشته الفقٌر المكافح الدي ي ملك دخال واط -4

 

 خامسا : تفاسٌر الفقر 

التفسٌر الثقافً حٌث استخدم هدا التفسٌر بسبب التنوع الثقافً فً  -1

المجتمعات الحضرٌة والصناعٌة وما له من ا ثار على تشكٌل 

 الثقافات الفرعٌة 

اد ٌستخدمون وضع تخدم هدا التفسٌر فً الحمالت االنتخابٌة سا -7

الفقراء االجتماعً واالقتصادي كموضوع للدفاع عنهم عندما 

 ٌفوزون ولن عندما ٌفوزوا الٌنفدوا وعودهم التً قطعوها للفقراء.  

 

  

 

 

 

 

   



 


