
جتمـاعيـة وبعض أبـرز مفهـوم المشكـالت اال: الرابعةالمحــاضــرة 

 تصنيفـاتهـا السوسيـولـوجيـة

    

 تمهيــد:  

لكثير من المفاهيم اإلنسانية شأن القد واجه مفهوم " المشكلة االجتماعية " شأنه في ذلك    

تفاق على مظاهره ت سواء في عملية تحديده أو في االختالفات وتبايناواالجتماعية ا

رتباط ميدان الدراسة مكن تلخيص بعض أبرز معالم هذا االختالفات إلى اوأنواعه، حيث ي

جتماعية الحاضنة لها، مية في إطار حقل المشكالت االجتماعية بواقع وظروف البيئة االالعل

أي ثقافة المجتمع من جهة، وبالرؤية والتوجيه الفكري "اإليديولوجي" للباحث المهتم 

 بدراستها وتحليلها أو نقدها في المكان والزمان.

   

 جتمـاعيــة:بحث األول: مفهــوم المشكلــة االالم 

جتماعية، ( من كلمتين، مشكلة واsocial Problemجتماعية )يتركب مصطلح مشكلة ا   

حيث جاء معناهما اللغوي في المعجم الفرنسي الشهير "الروس" على سبيل المثال على 

 النحو التالي:

حال بواسطة  سم مذكر، كلمة إغريقية من أصل التيني. يتطلب(: اProblèmeمشكلة ) -  

و حله مثال كما تطلق كلمة "مشكلة" على كل ما يصعب تفسيره أ طابية،إجراءات علمية وخ

 .ولوجيةذلك، مشكلة تقنية، سوسي

 « problème :n.m(Lat. problema, mot grec)  Question à résoudre 

par des procédés scientifiques et discursifs .Tout ce qui est 

difficile à expliquer ou a résoudre : problème technique, 

psychologique. »
1 

                                      
1 - Larousse illustré, Librairie Larousse , paris,1984, p 810. 



  « Social,E,Aux adj. qui concerne la société, une collectivité 

humaine : classes sociales. Qui vit en société : animal social ». 

  -« Qui concerne les rapports entre les groupes, les classes de 

la société : climat social ». 

  -« psychologie sociale, celle qui étudier les interactions entre 

l’individu et les groupes auxquels il appartient. Sciences 

sociales, - - ensemble des sciences (Sociologie, économie, 

etc.) qui étudient les groupes humains, leur comportements, 

leur évolution, etc.  «travailleurs sociaux, dans une collectivité, 

dans un établissement, personnes dont le statut consiste à 

apporter une aide, à rendre service aux membres de cette 

collectivité, de cet établissement.( on compte, notamment, 

parmi les travailleurs sociaux les aides maternelles, les 

assistantes sociales, les éducations spécialisés , les animateurs 

culturels).
1
    

    

ختصار، يمكن القول أن كلمة "مشكلة"با
2

تعني سلوك أو موقف أو وضع غير مرغوب فيه  

المألوفة والمقبولة والمرغوبة  ومتكرر الحدوث، وتفيد أيضا معنى وجود عائق أمام الطريقة

أما كلمة إلى األشياء أو تحقيق األهداف االجتماعية مادية كانت أم اجتماعية للوصول 

                                                                                                                    
 

 
1 - Larousse illustré,op,cit, p 937. 

( وهي إسم مؤنت تعني مجموعة األسئلة التي problématiqueمالحظة: مقابل كلمة "مشكلة" هناك كلمة إشكالية ) 2

يمكن لعلم أو لفلسفة طرحها حسب وسائلهما، موضوع دراستهما وتصوراتهما، كما يمكن أن تطلق كلمة "إشكالية" أيضا 

( أوعشوائية incertaine(، أو غير مؤكدة )douteuseا )كصفة تدل على نتيجة لدراسة مشكوك فيه

(Hasardeuse.وقد تأتي كلمة "إشكالية" كداللة على نسبة إلى مشكل أو إشكالية ) 

- Larousse illustré,Op.Cit., p 810. 
 



ى أن هذا السلوك أو الموقف أو االتجاه أو الحكم يحدث نتيجة جتماعية" فهي تشير إل"ا

الناس  اعية ويدركه عدد كبير منجتمنسان مع غيره من البشر في وحدة اجتماع اإلال

ناس جتماعي بالفطرة التي فطر هللا سبحانه وتعالى العتبار أن اإلنسان كائن سياسي وابا

جتماعي أو الجمعي في المجتمع، عليها جميعا، حيث تدل كلمة "اجتماعي" على المظهر اال

 ،وتعبر عن ذلك التفاعل المباشر والعالقات المتبادلة )المعقدة( بين إفراد المجتمع الواحد

تفاوتة عن قيم ومعايير المجتمع نحراف وبدرجات متم تعكس كلمة "المشكلة" ذلك االن وم

عتبار أن المجتمع هو الذي يحدد المشكلة، خاصة حينما يكون هناك تناقض بين مثل با

وأما من  المجتمع وقيمه من جهة، والواقع الفعلي )المعاش( لهذا المجتمع من جهة أخرى.

نتقاء ، سنكتفي من جهتنا بان التعاريف تعددت وتنوعتصطالحي، فإحيث التعريف اال

جتماعية وأصبحت معتمدة في العديد من ها شاعت في العلوم اإلنسانية واالبعضا من

جتماعية حيث يمكن تلخيصها على كمدخل منهجي لدراسة المشكالت اال المقاربات العلمية

 النحو التالي: 

أنها " تلك الحاالت أو الظروف س على يعرفها الباحث األمريكي جيروم.ج. ماين -  

عتبارها معوقة للخير ق البحث العلمي والقيم العلمية باجتماعية التي تتحدد عن طرياال

 اإلنساني".

جتماعية بأنها: الفي مؤلفه الشهير المشكالت ا( Wirt)ويعرفها الباحث األمريكي ورث   -  

عالمة السوسيولوجي األمريكي حيث يتفق معه ال ،"موقف منحرف عن موقف مرغوب فيه"

ت ذاته مفرقا ما بين ( حول نفس التعريف وفي الوقR.Mertonروبرت مرتون )الشهير

والمشكالت السوسيولوجية  (Social problemجتماعية )المشكالت اال

(Sociological problem). 

د غيث ة عاطف محمالمشكلة االجتماعية في قاموس علم االجتماع للعالم وجاء تعريف -  

أو يعتقد األعضاء اآلخرون في  –بما يفيد: "موقف يؤثر في عدد من األفراد بحيث يعتقدون 

والمساوئ، وهكذا تصبح المشكلة هذا الموقف هو مصدر الصعوبات  بأن –المجتمع 

وتمة من  جتماعيا ذاتيا من جهة أخرى.ا جتماعية موقفا موضوعيا من جهة وتفسيرااال

ية، فهي قات بين المستويات المرغوبة )مجتمعيا( والظروف الواقعيعرفها بأنها: "المفار



ضطرابا وتعطال لسير األمور بطريقة مرغوبة كما يحددها مشكالت بمعنى أنها تمثل ا

القانون بدراسة المجتمع"
1 

 

عالمة ( والR.MERTONيعرفها كال من العالمة األمريكي روبرت ميرتون ) -

( بأنها " ضرب من التناقض المدرك بين ما هو قائم، R.Nisbetروبرت نيسبت )

ظروف الفعلية والقيم واألعراف وما يعتقد الناس أنه ينبغي أن يكون، أي بين ال

جتماعية، وهو تناقض يعتقد أنه قابل للعالج".اال
2

 

جتماعية ة اال( أن المشكلP.HORTONيرى السوسيولوجي األمريكي بول هورتون )  -  

تمثل "مجموعة من الظروف والمواقف غير المرغوب فيها، تعرض عددا من األفراد 

جتماعي الجمعي".ي يتطلب العالج عن طريق الفعل االوالجماعات إلى الخطر الذ
3

 

واجه العميل " موقف ي: جتماعية على أنها ن منظور الخدمة االتعرف المشكلة م  -  

، مما يعوق أداءه لبعض وظائفه تج عنه ضعف أو خلل في قدراتهين )الزبون( أو المستفيد،

د تكون جماعية أو مجتمعية، تشكل ق و االجتماعية، والمشكلة االجتماعية قد تكون فردية

". جتماعيةاضطرابا وتعطيال لمسيرة الحياة اال
4

 

 (R.H.Lauerروبرت لوير )المعروف  يعرفها كال من السوسيولوجي األمريكي -

ضرب من المواقف أو  ( بأنها: "Jeanette C.Lauerنيت.س.لوير )وزوجته جا

األنماط السلوكية التي تتميز بتناقض واضح مع األوضاع أو األنماط السلوكية السائدة، 

لمشكلة على وتتسم أيضا بسلوك يتناقض مع نوعية الحياة المرغوبة، كما تنطوي هذه ا

" تماعيا لتأمين الحلول المناسبةجصراع بين الجماعات االجتماعية وتتطلب فعال ا
.5

 

    

خاصة بين التعاريف الغربية والعربية له  ،ختالف في التعاريفال شك أن هذا اال        

حسب الباحثين  -ذلك أن المسؤول األول عن مثل هذا التمايز مبرراته السوسيولوجية

                                      
 لالستزادة حول هذه التعاريف راجع مثال: - 1
 .433، ص 1979لعامة للكتاب، القاهرة غيث محمد عاطف، قاموس علم االجتماع، الهيئة المصرية ا -
2 
 .225، ص 2009، عمان، 1أبراش إبراهيم، المنهج العلمي وتطبيقاته في العلوم االجتماعية، درا الشروق، ط. -

 .19، ص 2005، عمان، 1معن خليل عمر، علم المشكالت االجتماعية، دار الشروق، ط - 3
، عمان، 1ت الخدمة االجتماعية والعلوم االجتماعية، دار المناهج، طعبد العزيز عبد هللا الدخيل، معجم مصطلحا - 4

 .164، ص 2006
5 - Lauer H, Robert and Jeanette C. Lauer, Op. Cit., p 7. 



متياز ( كون الشخصية هي باThe cultureن في "الثقافة" )مكي -السوسيولوجيين أنفسهم 

مجتمع الواحد والثقافة نتاج ذلك التفاعل المعقد ما بين الفرد ومجتمعه وثقافته، حتى داخل ال

تالف قد يتسع أو يضيق مداه سواء على المستوى خالواحدة باعتبار أن هناك نوعا من اال

على ما فوق ذلك من مستويات وأطر المحلي ممثال في الجماعة أو المجتمع المحلي أو 

 the)" التراكماتجتماعية إن المفهوم الواسع للثقافة يؤكد بصفة علنية أو كامنة أن تلك "ا

accumulations)  نوعها، ومن نتقائية تكاد تكون فريدة منتتم في كل مجتمع بصفة ا 

روبولوجية وملخصها أن لكل ثقافة "طابعها الخاص" ولكل إنسان هنا شاعت األطروحة األنث

تفاعالت الثقافية، نساف والنظم وال، ومن ثم فإن المجتمع كمحتوى لأل"شخصيته المميزة"

وهذا عبر  ،يلعب دورا حيويا )مؤثرا( في تشكيل شخصية الفرد العادي أو الباحث أو المفكر

 ة أو الجماعية في المكان والزمان:بعض أبرز مقومات الشخصية الفردي

عتبارها عملية مجتمعية با (Socialisation processجتماعية )ة التنشئة االعملي -1  

(societal processسواء تمت تحت رعاية الجماعة األولية كاألسرة أو العائلة، أو ) 

 جتماعية كنظام التربية والتعليم مثال.تحت إشراف بعض مؤسسات التنشئة اال

قتصادي مات االجتماعية كالتمايز السياسي االختالفات الموجودة بين النظم والتنظياال -2  

 -بصفة مباشرة أو غير مباشرة  -تساهم  أو القرابي أو الديني والمذهبي من شأنها أن

جتماعية، خاصة من حيث أحكام في طريقة التعاطي مع المشكالت االوبدرجات متفاوتة 

 جتماعية.و غالبية األفراد أو الجماعات االالقيمة السائدة عند بعض أ

جتماعية للمجتمعات، وتمايز أوضاع الموجودة بين مكونات األبنية اال ختالفاتاال -3  

ة من الطبقات مثال أو التفاوت االقتصادي أو المهني أو بعض وحدات المجتمع كبروز طبق

عتبار ومن ثم نستنتج أنه على الرغم من ا ،ر ذلك على شخصية الباحث أو المفكرالثقافي وأث

ديناميكية إال أن فهم مواقفها  الشخصية عموما والشخصية العلمية خصوصا كوحدة

ال يدرك إال بالرجوع إلى بيئتها الثقافية الحضارية سواء في  لمنهجيةواتجاهاتها المعرفية وا

 بتالءات.ت السلم أو في فترات األزمات واالفترا

 



 جتمــاعيــة:لمشكــالت االالمبحث الثــانــي: أنــواع ا

( Robert H.Lawer.لوبر )هف السوسيولوجي األمريكي الشهير بروبرت يصن  

 ربعة أصناف متميزة هي:جتماعية إلى أالمشكالت اال

مشكالت األعراف )مشكالت مرضية( مثل الجريمة، جنوح األحداث، العنف،  -1  

 نحراف الجنسي.دمان الكحول وتعاطي المخدرات، االاإلرهاب، إ

فقر، عدم جتماعية( كالوالظلم االجتماعي )مشكالت العدالة االمشكالت التفاوت  -2  

 فؤ الفرص، مشكالت المسنين، الشذوذ الجنسي.نعدام تكاالمساواة بين الجنسين، ا

ي(: مثل مشكالت العمل والنظام جتماعمشكالت النظم االجتماعية )التنظيم اال -3  

قتصادي، مشكالت النظام التعليمي، مشكالت النظام األسري، مشكالت نظام الرعاية اال

 الصحية، األمراض الجسمية والنفسية، والعقلية.

البيئة الطبيعية، تلوث  كمشكالت: عيــة ذات البعـد العالمــيجتمـاالمشكــالت اال -1

نفجار الديموغرافي(، الحروب ف الموارد، المشكلة السكانية )االستنزاالبيئة، ا

  .والنزاعات المسلحة

 

جتماعية والمشكلة الشخصية، ي، ينبغي التمييز بين المشكلة االفي هذا اإلطار المنهج

ع أسبابها وحلولها داخل البيئة المباشرة التي يتفاعل علما أن المشكلة الشخصية تق

تقع  ،جتماعية هي تلك التي لها أسباب وحلولالفرد، هذا في حين أن المشكلة االمعها 

خارج إطار البيئة المباشرة للفرد، وهذا يعني أن المشكلة الشخصية تمثل مشكالت 

تعبر عن قضايا جتماعية ستوى الفردي، في حين المشكالت االشخصية على الم

جتماعية".االعامة للبيئة 
1

تعبر بامتياز عن ظرف لذا فالمشكلة االجتماعية "  

جتماعي يهدد أكثر األفراد والجماعات في مجتمع ما، وينعكس هذا الخطر على أمن ا

ع أوجه الحياة، فقد تكون جتماعية تتنوع بتنو، والمشكالت االستقرارهالمجتمع واذلك 

                                      
1
 لالستزادة حول هذا الموضوع راجع مثال:  - 

- Lauer H, Robert and Jeamette.c.Lauer social problems and the quality of life, Mc graw Hill, New york, 
2006, pp 4.5.  



إلى جانب المشكالت الفردية  ،أو سياسية، أو أخالقية، أو نفسية قتصادية،مشكالت ا

" التي تتمثل باإلعاقة التي تصيب فردا من أفراد المجتمع
1

 

    

جتماعية حيث ت االهناك من الباحثين من يرى أن هناك ثالثة أنواع من المشكال          

 يمكن تلخيصها فيما يلي:

 

ذلك أن دراسة السلوك المنحرف  (:Deviant behaviourرف )ــوك المنحــالسل -1  

متثال نظريات االب- بصفة مباشرة أو غير مباشرة - تنطلق من تحليل المشكالت المرتبطة 

(Conformity)ونظريات الضبط اال ،( جتماعيSocial control )هذا على سبيل و

جعياته العلمية ختالف مر، فقد تركز اهتمام البحث االجتماعي على االمثال ال الحصر

حرف تجاه بعض القيم والمعايير جتماعية الشخص المنواإليديولوجية على دراسة نفسية وا

جتماعية السائدة أو الغالبة في بيئته األصلية أو المستقبلية سواء أكان هذا التشخيص يمس اال

قبل  جنوح األحداث ، المجرمين أو البغايا أو كل ما يفترض أنه سلوك غير مرغوب فيه من

جتماعية والطبية بغية التعمق أكثر فأكثر ث تكاتفت التخصصات اإلنسانية واال"األغلبية" حي

أو المعززة لمثل هذه  طةورمشال في معرفة الخصائص النفسية والبيئية الظاهرة والكامنة،

االختبارات  ستمارة ودليل المقابلة وبحث مضبوطة كاالعتماد أدوات وذلك با نحرافاتاال

المتاحة أو المستحدثة لمعرفة طبيعته، نوعيته، وأسبابه ( Projective tests)طية سقااال

 الوراثية والبيئية في المكان والزمان.

حيث يرى معظم الباحثين في  (:Mental ilnessي )ــرض العقلــالم -2  

( Custodyالسوسيولوجيا وعلم النفس أن المستشفيات العقلية الزالت تلعب دورا تحفظيا )

ستمروا إلى اليوم حجز االشخاص الذين يشخصون ، فقد ا(therapyأكثر منه عالجيا )

على أنهم مضطربين عقليا في أماكن أو مؤسسات معزولة، مع توفير عدد من الضوابط 

ى ستمرار السيطرة عليهم وإجبارهم علعلى ا -بصفة مباشرة أو غير مباشرة  -المساعدة 

  االمتثال مع قواعد داخلية خاصة.

                                      
 .304، ص 2009، عمان، 1إبراهيم عيسى عثمان، مقدمة في علم االجتماع، دار الشروق، ط - 1



 

جتماعيين من يرى أن عجز الكائن العضوي عن أداء وظائفه هناك من األخصائيين اال      

الحيوية يتجلى في مظاهر متباينة وبمستويات متفاوتة يمكن التعامل معها من خالل العالج 

الطبي، إال أن المشكالت العقلية يمكن قياسها عبر عودة الطبيب النفسي إلى المعايير التي 

ضرورة معايير الفرد أو الجماعة من األشخاص العاديين، وهذه المعايير ليست بال يتوقعها

، بل ودينية كما الحال في مجتمعات جتماعية ونفسية وأخالقية وقانونيةطبية وإنما معايير ا

كاألنثروبولوجية ومن ثم تقترب العديد من العلوم اإلنسانية والطبية  ،محافظة""تقليدية ، 

ن بعض خاصة المقارنة منها عند تعريفها للمرض العقلي م ،الطب العقلينولوجية وواإلث

يوجد عندما ينحرف الناس  ،معتبرة أن المرض العقلي، نحراف تلك التعاريف المرتبطة باال

بطريقة مثيرة في تفاعالتهم مع اآلخرين، وأن وصف الشخص بأنه مريض عقليا هي لقب 

 لثقافية أو الدينية لدى األغلبية من المجتمع. يضيفه "اآلخرون" عليه تبعا للمرجعية ا

   

حيث  (:problem of social organisationsجتماعي )مشكالت التنظيم اال -3

ات، ومن ثم متجانسة في كل الثقافات والحضار، ليس ظاهرة ثابتة و جتماعيأن التنظيم اال

حيد )إلى أن يثبت يظل المفهوم الو ،(Social changeجتماعي )فإن عمليات التغير اال

قات الجدلية ما بين المشكالت االجتماعية العكس( الذي يساعد الباحثين على فهم العال

بصفة  -جتماعي كيفيات التي يؤدي فيها التغير االجتماعي وعن مختلف الوالتنظيم اال

جتماعية أو تطورها )إن وجدت(، وفي هذا إلى بروز مشكالت ا -مباشرة أو غير مباشرة 

هناك على األقل طريقتين تسبب ممن خاللهما ظاهرة الثقافي الحضاري يفترض أن  السياق

 التغير االجتماعي حدوث أو تطور مشكالت اجتماعية بصفة مؤقتة أو مزمنة:

ما( قد يؤدي  ختراعا تظهر فكرة أو سلوك جديد )مثال تبني اكتشاف أو اعندم ى:ــاألول  

منظومة القيم والمعايير االجتماعية يتحدى حيث  طراب البنية التقليدية القائمة،ضإلى ا

وتحدث غالبا مثل  ،رتباطا وثيقا باألنماط القديمة من التفكير والسلوكالسائدة والمرتبطة ا

أبرز  ( أحدAutomatical industryهذه التكنولوجية حيث تعد ظاهرة الصناعة اآللية )



صبحت تمارس وأ العمل القديمةضطرابا ملحوظا في أنساق األمثلة الحية التي أحدثت ا

 كما هو الحال في البلدان التكنولوجية. ،تهديدا حقيقيا للكثير من المهن والصناعات القائمة

كنتيجة منطقية لعمليات جتماعي ادة تحديد جديد للتنظيم االعندما يحدث إع ة:ــانيــالث  

التقليدية )القديمة( للوقت القناعة في الغرب بعدم مالئمة األدوار  التغير االجتماعي تزداد

مكانة المرأة ودورها في المجتمع )الحرية والمساواة(،  :الحاضر أو الحداثة مثال ذلك

علوم اإلنسانية أو ما أصطلح على تسميته في ال ،والعالقات الجيلية، أي العالقات بين األجيال

أحد ( كConflict of generationsجتماعية، خاصة في الغرب بصراع األجيال )واال

 قليدية والقيم "المستحدثة" أو "المستوردة" كسلع ثقافية.أوجه الصراع ما بين القيم الت

 

 

 

 ة:ــاتمــخ

أنساقه المتعددة تبعا لنموذجه الثقافي  من المعلوم بمكان أن كل مجتمع له نظمه و       

ير األمر تغجتماعية من فترة ألخرى بفعل عمليات ال، وقد تتغير هذه النظم االوالحضاري

ينجم عنه ظهور عالمات التفكك في بنيتها ووظيفتها  تختالالالذي قد يؤدي إلى حدوث ا

جتماعية. تعتقد معظم ، وهو ما نعبر عنه بالمشكالت االنحالل بداية بالفساد االخالقيواال

األنظمة والمجتمعات العربية أن المشكالت قد تنشأ دون أن يلتفت لها المجتمع وتتطور تلك 

لمشكالت وتتضخم، وقد يكتشفها أفراد مجتمع آخر، أو باحثين في المجتمع ذاته بل وقد ا

 بها بعض الباحثين والمفكرين خاصة المتميزين منهم. يتنبأ

تواجهها في في حين تعتقد بعض المجتمعات "التقليدية" بأن المشكالت والصعوبات التي   

وحضارية هي أمور حتمية يجب التكيف معها جتماعية كتحديات ثقافية حياتها اإلنسانية واال

كونها من قضاء هللا وقدره عوض أن يروا فيها أثر من آثار سلوكياتهم المنحرفة عن الوحي 

اإللهي )التشريع( وأن السلوك ينبغي أن يكون منسجما مع الثقافة اإلسالمية كما هو حال 

 المجتمعات اإلسالمية.

 



 


