
 

 

م ــا وأهــخصائصه: ةــاعيــجتمالت االــالمشك: ةــامســالخرة ــاضــالمح

 اــرة لهــات المفســريــالنظ

    

 د:ـــتمهي

يصعب الوصول إلى تعريف واحد ) جامع مانع ( للمشكلة االجتماعية ذلك في الواقع، 
يصعب أيضا  وخصائصها المجتمعية، كماأن النسبية تلعب دورا بارزا في تحديد المشكالت 

أساباب المشاكالت ومسابباتها تتناوت وتتعادد مان يدينا على سبب واحد لهاا  الشاك أن وضع أ
ن مكان آلخر ومن ظروف إلى ظروف ، بل ومن ناحية بل وتختلف من زمان إلى زمان وم

باحث إلى باحث آخر ) طبقا لخلفيته وتكوينه ( من ناحية أخرى   من ناحية أخرى فإناه فاي 
الوقت الذي قد يعزو الشخص العادي مشكلة ماا إلاى سابب أو عامال واحاد ، يردباا الباحاث 

لاذي يارى فياه ي الوقات ااالجتماعي المدقق إلى أسبابها وبي في األغلاب األعام متعاددو  وفا
أن الوراثاة تقاف وراء باذ  بعض علماء اإلجرام، خاصة المتأثرين بنظرية لومبروزو ماثال 

إلاى البيئاة المحيطاة بكال معظم علماء االجتماات أسابابها الظابرو المشكلة ) اإلجرام ( ، يرد 
ماالت علاى األقال أبعادبا ومؤثراتها وإن كان ال يستبعد تأثير الوراثة كأحد العوامل أو االحت

  
ومن المسببات الرئيسية للمشاكالت االجتماعياة التفااوت فاي سارعة التاليار االجتمااعي 

 والثقافي، الناتج عن سرعة التفاوت في أحد جوانب الثقافة عن الجانب اآلخر 
   

 

 

الت ــة والمشكــجتماعيالت االــن المشكـز بيــالمبحث األول: التميي

 ة:ــالسوسيولوجي

اصرو ما بين المشكالت في الواقع يميز العديد من أعالم السوسيولوجيا الحديثة والمع   

 Sociological( والمشكالت السوسيولوجية )Social problems)جتماعية اال

problems "فعلى سبيل المثال، الحظ السوسيولوجي الفرنسي الشهير " إميل دوركايم )

في الدراسات اإلنسانية واالجتماعية إلى درجة ( كان شائعا Socialجتماعي )أن مصطلح ا

، و بذا  وروبي عمومانطباقه على جميع الظوابر المنتشرو في المجتمع الفرنسي أو األا

دوركايم في بعض  بالرغم من ضآلة األبمية االجتماعية لهذ  الظوابر آنذاك  لقد أكد



 

( Socialجتماعي )ا لصفةجتماعية على أن بناك فرق بين اته لبعض الظوابر االدراسا

على أية  -حسبه  -فالصفة األولى تنطبق  ،(Sociologiqueوالصفة سوسيولوجي )

لطبيعية والحياو أو اإلنسان جتماعية يتناولها بالدراسة والتحليل أي علم من العلوم اظابرو ا

لصفة ستثنى السوسيولوجيا من بذ  القائمة العلمية والمعرفية لقناعته بأن ا، لكنه امعتجوالم

وتنفرد بدراستها  ،الثانية ال تنطبق إال على  تلك الظوابر التي تركز عليها السوسيولوجيا

 العلمية في المكان والزمان 

الموسوم ( في مؤلفه الشهير WIRTHيميز العالمة ورث ) في نفس السياق المنهجي،  

ن ( بيThe Contemporary social problemsجتماعية المعاصرو )المشكالت اال

ث يعتبر أن المشكالت جتماعية والمشكالت السوسيولوجية أو العلمية، حيالمشكالت اال

جتماعية بي مواقف منحرفة عن مواقف مرغوب فيها، في حين يرى أن المشكالت اال

متياز كونها تظهر موضوعاتها حينما ة أو العلمية بي مشكالت معرفية باالسوسيولوجي

يد العالقة أو العالقات بين األحداث والقضايا مما يجعل يعجز معظم أفراد المجتمع عن تحد

في الكشف عن بذ  العالقة أو العالقات الجدلية بين  من السوسيولوجيا مرجعا وحيدا

 1الظوابر اإلجتماعية كما وكيفا 

"المشكالت  في كتابه الشهير (R.MERTONيرى العالمة روبرت ميرتون )    

وغير  من الباحثين األنكلوسكسونيين في السوسيولوجيا أن بناك االجتماعية المعاصرو" 

المشكلة بالمعنى الخاص  و  (Societal problemsفرقا بين المشكلة بالمعنى العام )

(Social problems  وبذا على الرغم من أن ،)ثون كل المشكالت الخاصة يحتاج الباح

ستنباط تبعا لطبيعة منهج االستقراء وفيها إلى دراسة المشكالت العامة باعتماد منهج اال

الموضوت أو المشكلة، فالمشكلة بالمعنى العام بي محاولة اإلجابة عن سؤال عام ال يتعلق 

بمجتمع معين أو بدولة معينة في فترو ما بل يخص المجتمعات اإلنسانية عامة بالض النظر 

ومن األمثلة على  ،اديةقتصعن حجمها أو موقعها الجالرافي أو ايديولوجيتها السياسية اال
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( في العالم، مشكلة الحريات Racial discriminationذلك مشكلة التمييز العنصري )

 Criminal( أو مشكلة السلوك اإلجرامي )Individual freedomsالفردية )

behaviour).  أما المشكلة بالمعنى الخاص فهي محاولة اإلجابة عن سؤال أو أسئلة

مجتمع معين، في فترو زمنية معينة، مثال مشكلة العنوسة في )إشكاالت( معينة تخص 

نفتاح أو مشكلة البطالة في الجزائر بعد مرحلة الخصصة اإلقتصادية جزائر بعد مرحلة االال

أو مشكلة تعاطي المخدرات عند المرابقين في )مخططات إعادو بيكلة المؤسسات العامة( 

نتحار في المجتمع منذ ثمانينيات القرن المنصرم أو مشكلة اال الواليات المتحدو األمريكية

 السويدي في السبعينيات من القرن المنصرم 

لوجية بي تلك المشكالت التي يتم اشتقاقها من مختلف تلك ومن ثم فالمشكالت السوسيو   

وسيولوجي، حيث تعكس مختلف السنشالاالت التي تحفز وتحرك التساؤل االبتمامات واال

تجابات النظرية المختلفة التي يتبنابا أو يوظفها أو االنشالاالت العلمية والمعرفية اال بذ 

 Socialجتماعي العام أو الخاص )ء السوسيولوجيا كمشكلة النظام االيختبربا علما

orderالفعل اال ،)( جتماعيSocial action)، جتماعية )العمليات االSocial 

process)، ( اإليديولوجياIdeology)،  الثقافة والحضارو (Culture and  

civilization) ت السوسيولوجية  وغيربا من المشكال( مثال الجريمةCrime بأنواعها )

بتمام الشرطة القضائية، ورجال السياسة كمشكلة اجتماعية بي بالدرجة األولى مجال ا

الحيات علماء متياز من صالجريمة كمشكلة سوسيولوجية فهي تظل وباوضحايا العنف، أما 

 1السوسيولوجيا 

   

 ة:ــجيلوة أو السوسيوــاعيــجتمالت االــائص المشكـي: خصــانـالمبحث الث

ظابرو إنسانية، تختلف شدو  جتماعية أو المشكالت السوسيولوجيةال ريب أن المشكالت اال  

وضعفا من مجتمع إلى آخر، ومن فترو إلى أخرى داخل المجتمع الواحد، ومن ثم تتميز بذ  
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يمكن  الظابرو اإلنسانية المعقدو في المنظور السوسيولوجي العام بعدو خصائص ومميزات

 تلخيصها في النقاط التالية:

جتماعي ورغم )تأثير وتأثر( بالتالير اال جتماعية ترتبط بصفة جدليةإن المشكالت اال -1  

تمعات فقد ينجم عنه بروز مشكالت أن بذا األخير بو مرغوب فيه في مجتمع من المج

، ولو بعد حين، فمثال الحقوق واالمتيازات التي تطوربا أو تحوربا إن وجدت جتماعية أوا

زالت من وال كانت  ،في فترات تاريخية مختلفة ،كتسبتها المرأو وبدرجات متفاوتةا

تسبتها التاليرات االجتماعية المرغوبة، لكن بذ  االستحقاقات السياسية واالقتصادية التي اك

جتماعية المرتبطة إلى ظهور العديد من المشكالت اال المرأو في شتى مجاالت الحياو قد أدت

كعاملة من جهة  م من جهة، ودوربا خارج المنزلبدوربا التقليدي في المنزل كزوجة وأ

أخرى، خاصة وأن ضعف أو عدم قدرو الكثير من النساء العامالت على التوفيق بين 

 ق أو تعقيد مشكالت متعددو ذات صلةأدواربن يسابم بصفة مباشرو أو غير مباشرو في خل

لألفراد أو الجماعات أو مؤسسات التنشئة االجتماعية الصحة النفسية والعقلية والروحية ب

 حتى البعيد والشوابد على آثار بذ   على المدى القريب أو المتوسط أون ذلك سواء أكا

 عديدو متعددو االختالالت الوظيفية لصرات األدوار

جتماعية عن غيربا بعالقتها الوثيقة بالسياقات النظامية والمعيارية تتميز المشكالت اال -2  

(Organisational and normative contesct) يخ كل مجتمع، الخاصة بتار

جتماعية مرتبطة بالعالقات اإلنسانية والسياق القيمي الذي توجد باعتبار أن المشكالت اال

 جتماعية كما وكيفا بذ  العالقات االوتتبلور فيه 

جتماعية ليست منفصلة عن الوظيفة التي تؤديها في سياق ومن ثم المشكالت اال -3  

واء أكان بذا األخير تقليديا أم حتى والتبادل س جتماعية الناجمة عن التفاعلالعمليات اال

جتماعية في حد ذاتها، تكون قد تولدت نى أنه ال يمكن تصور وجود مشكلة افتراضيا، بمعا

عقد في سياق مكاني وزماني معين، وفي إطار راغ أو صدفة، بل توجد وتتبلور وتتمن ف

جاب أو ما يسمى ديموغرافيا ظروف ثقافية وحضارية معينة، فمثال الزيادو في وتيرو اإلن

بمعدل المواليد كان في فترات سابقة يعتبر حاجة ضرورية وحيوية من الناحية الوظيفية 

لكن كونه يسابم في إعادو إنتاج أسباب القوو المادية والمعنوية للمجتمعات " التقليدية " 



 

مالتوس( مثال  قتصادي اإلنكليزي الشهيرالمدرسة المالتوسية )نسبة إلى االأصبح في نظر 

نفجار الديموغرافي" الذي عرفته والمعاصرو كون "االيهدد أمن وسالمة المجتمعات الحديثة 

قتصاديين وسياسيين من قبل خبراء امعظم دول " العالم الثالث " أو " الجنوب " شخص 

واألمريكي  (Gunnar Myrdalغربيين بارزين أمثال السويدي غونار ميردال )

 ( على أنه ناجم عن عقلية تقليدية معيارية متخلفةWalt.W.Rostowوالت و روستو )

وبدرجات متفاوتة  مرتبطة بعقيدو اإليمان بالقضاء و القدر أو األساطير االجتماعية،

سابم بصفة مباشرو أو غير  الخطورو على التنمية الوطنية والسلم العالمي، األمر الذي

لمتحدو في بدفها " تنظيم األسرو " برعاية األمم اتفعيل " برامج قيمية " مباشرو في عمليات 

  "سماليةإطار "اإليديولوجية الرأ

ي فل عضو جتماعية نسبية، أي أنها غير مطلقة، كما ال يتأثر بها كإن المشكالت اال -4  

يف ت تكالمجتمع بشكل متساو نظرا للفروقات النفسية والعقلية وما ينجم عنها من عمليا

 و وضعفا من فرد إلى آخر ومن جماعة إلى أخرى  تختلف شد ،ومقاومة

نية إنسا ة ظابروجتماعيية والسوسيولوجية أن المشكالت االكولوجتؤكد الدراسات السي -5  

زءا كون جتال يمكن نسبتها إلى عامل أو سبب واحد، فالمشكلة الواحدو قد مركبة ومتعددو، 

كان ثقافي بمجتمع آخر في الم تصالموجودو داخل المجتمع أو نتيجة ا من مشكلة أخرى

  (Aculturation) والزمان

قد تحدث أحيانا نتيجة أسباب غير  -حسب الكثير من الباحثين  -جتماعية المشكالت اال -6  

" تخدام مصطلح "سببسكم أو التنبؤ بها، ومن ثم ينبالي امعروفة، وال يمكن التح

(Causeبتحفظ، فمثال ما قد يعتبر  أو )   ين على أنه سبب أو علة فإنه يمكن أن باحث يعتقد

علة أخرى، ومن ال زالت تطرح بذ  المسألة لثيرا أو معلوال لسبب أو أيكون ت

درو على إصالح وعالج في وضع مقاييس قااإلبستيمولوجية العديد من الصعوبات 

جتماعية بصفة فعالة في المكان والزمان، وإن كان معظم الباحثين العرب المشكالت اال

جتماعية يدخل في دائرو القضاء والقدر ر إلى أن أسباب ظهور المشكالت االمسلمين ينظوال



 

إن هللا ال يالر ما بقوم حتى  )﴿كونها مرتبطة بالعدل اإللهي وحركة اإلنسان في التاريخ 

 .1﴾(ياليروا ما بأنفسهم 

ع راعا مضمن أو يولد الحقا صجتماعية قد يتا وليس آخرا، إن حل المشكالت االأخير -7  

اقف دو " نتيجة عمليات التثأخرى " أصيلة " أو " مستور جتماعيةاقيم 

(Acculturations processمن شأنها تهديد السلم واألمن اال )ا ، خاصة إذينجتماعي

يل ج روزينجم عن بذ  الظابرو ب تعلق األمر بمجتمعات تعيش فيها عائالت محافظة مما قد

مية ختالفا فكريا وسلوكيا متفاوت األبجيال تحمل في نفسياتها صراعا أو اأعدو  أو

 والخطورو في آن واحد 

    

 ا:ـهلرة ــسمفة الــربيـة الغـات السوسيولوجيــريـرز النظـالث: أبـالمبحث الث

يسية، جتماعية أربعة منظومات رئالنظري لسوسيولوجيا المشكالت اال يتضمن التراث   

 منظومات  اللكل منها تاريخها الفكري الطويل، وبحوثها الفنية المرتكزو عليها، ومع أن بذ

 بم ماليست بالضرورو متضاربة ومتناقضة في النهاية، حيث أن أمتنوعة متعددو، فإنها 

ة ظرينين نماذج يميز بذا التراث النظري بو التواصل الفكري، والتعايش لفترو طويلة ب

خر ى اآلمتعددو دون أن يفقد أحدبما سطوته وتأثير ، ودون أن يكون ألي منهما بيمنة عل

 في المكان والزمان  ويمكن تلخيص أبم معالم بذ  المنظورات األربعة كالتالي:

 Theory of socialولوجيا اإلجتماعية )تالمطلب األول: منظور البا 

pathology:) 

ميالد  مبكرا مع)العلل االجتماعية( وا الباتولوجيا اإلجتماعية لقد برز منظر   

كتسب بذلك خصائص ومميزات النظرية السوسيولوجية المبكرو السوسيولوجيا نفسها، وقد ا

بتماماتها التطورية، ودعواتها ( واorganical affirmationبتأكيداتها العضوية )
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بتماما مميزا للمنظرين األوروبيين ماعية ا، شكلت الباتولوجيا االجتفي الواقع  اإلصالحية

ثم أخذت ( H.Spencerسبنسر )ربرت بو  (A.Comteكونت )وكست األوائل أمثال أ

 بعدا أنكلوسكسونيا على أيدي الرعيل األول من السوسيولوجيين األمريكيين 

العضوي على التصور ستندوا أساسا الالفت لالنتبا  أن منظري الباتولوجيا االجتماعية ا  

 ستقرار  أو في تطور ، من حيث البنية أوتشبيهه بالكائن الحي سواء في اللمجتمع وذلك ب

ببا مزدوجا لظهور الباتولوجيا عتبروا أن بناك سمن حيث وظائف أعضائه الحيوية، وا

 يمكن تلخيصه على النحو التالي: جتماعيةاال

ية في فيها قدراتهم الطبيع حيث تتعثر اعية الماللوطة لبعض األفراد،جتمنتيجة للتنشئة اال -أ 

ودوافعهم القسرية على استعداداتهم ال تساعدبم عملية التكيف مع الحياو االجتماعية، ف

 جتماعية ( مع أبداف ومرامي المؤسسات االAjustmentالتوافق )

فشل البناء الوظيفي في ظروف متطورو، مما يشكل تهديدا آنيا أو مستقبليا تعثر أو  -ب  

 جتماعي العام خالقية ومن ثم النظام االروابط التقليدية، والمستويات األلل

ليست إال نتاجا " حتميا " لباتولوجيا فردية  –حسبهم  –جتماعية إن المشكالت اال  

في سوء تكيف في شبكة جتماعية مرضية، تنعكس جميعا وبدرجات متفاوتة اوظروف 

طور  وتعقيد  ومن ثم جتماعي الكلي في فترات تالالعالقات االجتماعية، يعاني منها البناء ا

ختالفات ( واDisfonctionmentsختالالت )فإن بذور االنحراف والمشكالت كا

(Differentsتكمن في الفرد نفسه، حيث ا ) جتماعية في المدرسة االنتقل مفهوم الباتولوجيا

أيدي منظري ( على Area pathologyالوضعية إلى مفهوم " باتولوجيا المنطقة " )

  يرتبط بمناطق السود على سبيل المثال ال الحصر جامعة شيكاغو في منظور آخر

جتماعية في بذا المنظور بي باتولوجيا ثقافية باتولوجيا التي تولد المشكالت االن الإ    

جتماعية الضرورية الثقافية المجتمعية، والضوابط االبشكل أوضح، بمعنى أن المستويات 

الخط التوافقي السلوكي ال تنفذ إلى جميع المستويات الثقافية والمناطق للحفاظ على 

 اإليكولوجية في الجسم المجتمعي العام 



 

تولوجي لقد جاءت نتائج البحوث المتراكمة المنطلقة من بذا المنظور السوسيولوجي البا   

والمرض جتماعي مناطق موبوءو، ينتشر فيها الفقر والجهل لتؤكد أن مناطق التفكك اال

وقد مكنتهم  (Criminogènes zonesنحراف والجريمة )مطبوت بطابع االوذات إنتاج 

جتماعية ة، أن يطالبوا مسؤولي السياسة االمبيريقيهم النظرية وبحوثهم الميدانية اإلتحاليل

العامة مثل  بضرورو تطبيق برامج إصالحية بجلب منافع )إيجابيات( الثقافة األمريكية

( problèms Areasإلى قلب بذ  المناطق المشكلة )م، السكن والشالل الصحة، التعلي

وبإعادو تخطيط المدن وضواحيها للتخفيف من حدو التصنيع  والتحضر والهجرو والتفاوت 

الطبقي، كما سابمت مختلف نتائج أبحاثهم في التعزيز من مستوى خبرتهم العلمية 

يولوجية من بعض األوساط األوروبية نتقادات المنهجية واإليدة رغم بعض االوالمنهجي

جتماعي في مناطقها ة حصر الجريمة ومحاصرو التفكك االفي عملي واألمريكية كما وكيفا

األمريكي، لهذا فقد تم إخضات  األصلية خشية أن يمتد نطاقها إلى باقي مكونات المجتمع

إلى  الضبط األمنيستمرار مناطق الملونين والمهاجرين والفقراء زيادو على المراقبة ووبا

بحثا منهم عما ظنو  فرضية وجود خصائص  ،جتماعيينتجارب وإجراءات للمهنيين اال

  1موروثة داخل تلك المناطق المعروفة بـ " مناطق مشكلة "

 

 (: Social desorganisation theory)لمطلب الثاني: منظور التفكك االجتماعيا

 Ianإيان تايلور )اإلنكليزي الخبير في علم اجتمات اإلجرام  السوسيولوجي يذبب  

Taylor)  جتماعية تفرز تستخدم مصطلحات ا العضويةوزمالؤ   إلى أن اإليكولوجية

تأكيدات وتعريفات ومصطلحات ال تختلف كثيرا عن تلك التي أنتجتها العضوية الوضعية 

وكما أن اإلجرام يورث عضويا، من قبل، فبدل الجسم المنحرف نجد المنطقة المنحرفة، 

كذلك تفرخ المناطق مجرمين، ويظل التفكك راسخا فيها، وينفذ منها إلى من فيها ومن 

جتماعية توارث أو بالعدوى والتلوث، وبدل انحراف بعض األفراد بفعل تنشئة احولها بال
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م نظرو ر النظر إلى المجتمع العا، نجد ثقافات فرعية دائمة االنحراف  لقد استمقاصرو

عتبر المجتمع الكلي واسعا متوازنا رغم باتولوجيا بعض أفراد ، كذلك اوظيفية تكاملية 

 Urbanizationبفعل عمليات التحضر) ظما رغم تفكك بعض مناطقه المتحولةومن

process) أو مشكال(  ت مناطقه الراسخة كمناطق غيتوGhettos areasث ) قافية

 1 ماللقة، تنعزل بنفسها ولنفسه

 كية )منذلعقود طويلة على السوسيولوجيا األمريتهيمن نظرية لقد كان من المتوقع أن    

و بصور المنصرم(، وما تزال تعاود الظهورالعشرينيات إلى حوالي الخمسينيات من القرن 

 رتباطهارض لظوابر مماثلة كالعمالة الوافدو ومدى اتتع ،معدلة في مجتمعات أخرى

 بالجريمة الوافدو 

( أنه من الممكن R.Mertonوبرت ميرتون )رى العالمة الوسيولوجي األمريكي ري   

ضتين إحدابما جتماعية من الناحية التحليلية المجردو إلى فئتين عريتقسيم المشكالت اال

واألخرى تتمثل في السلوك  (Social desorganizationجتماعي )تتمثل في التفكك اال

وباتان الفئتان في الواقع متشابكتان، متفاعلتان   ،(Deviant beharviourنحرافي )اال

تؤدي كل منهما إلى األخرى، بحيث أنك إذا تعرضت لدراسة أي مشكلة واقعية فستجد ما 

 2يشير إلى كل منهما ولكن بدرجات متفاوتة 

، عن القيام بوظائفها بكفاءو ةجتماعياعي يكون نتيجة عجز التنظيمات االجتمإن التفكك اال  

ي المتسارت الذي يؤدي بدور  جتماعتماعي يحدث عادو نتيجة للتالير االجالتفكك اال كما أن

بصفة مباشرو أو غير ( في المجتمع، ينجم عنه Desequilibreالتوازن ) إلى اختالل

يصعب التنبؤ باستجابات مباشرو خلط واضطراب في المعايير االجتماعية السائدو، حيث 

المتفق عليها للسلوك على األفراد، أما السلوك المنحرف اآلخرين، ويضعف تأثير القواعد 

(Deviant behariour)  ذلك السلوك الذي يتعارض أو يتناقض مع  ،فهو كما سبق ذكر
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يات والمعايير المقبولة ثقافيا واجتماعيا داخل مجتمع أو جماعة اجتماعية أو نظام المستو

لى عدم قدرو جتماعي بصفة عامة إالتفكك اال في الواقع، يشير منظور  جتماعي معينا

حتياجات أعضائه ية وظائفه في عملية إشبات مختلف اجتماعي على تأدالنسق أو التنظيم اال

ختالل البنائي مطلوب، حيث من أبرز مظابر بذا االالمادية والمعنوية على الوجه ال

 والوظيفي المجتمعي ما يلي:

 لسليمة لألطفال داخل " األسر المنحرفة" جتماعية االضعف أو غياب ملحوظ للتنشئة ا -1  

تعثر أو عجز )جزئي أو كلي( للخطاب الديني الرسمي أو غير الرسمي الذي تنشر   -2  

 دور العبادو سواء أكانت كنائس، أو معابد أو مساجد 

قتصادية من حيث إنتاج جزئي( للمجتمع في أداء وظيفته االتعثر أو عجز )كلي أو  -3  

  )مشكلة العدالة االجتماعية( وتوزيع الثروو

السياسي من حيث منع  عجز )جزئي أو كلي( للمجتمع في تحقيق النجاح تعثر أو -4  

جتماعي بصور  المختلفة، وتقديم الخدمات األساسية للمجتمع الجريمة واالنحراف اال

 المحلي والدفات عن األمة 

 شاذو(  أقلياتأو  أقلية)جتماعي غير المتمسك بها روز أنماط من السلوك االب -5  

جتماعية بين أعضاء المجتمع ولو إلى الحد األدنى ضعف عدم تجانس العالقات اال -6  

 الضروري لألنشطة ذات القيمة 

جتماعي وال يمكن ضبطها ي تهيمن على النسق أو التنظيم االالتوترات الشخصية الت  -7  

 م فيها   صال غير رسمية يصعب التحكتخذ مظابر وقنوات احيث ت

    

 ة:ــافيــة الثقــائيـا " البنـوميـور " األنمــالث: منظـالمطلب الث

، ويعتبر العالمة االتجا ( أو الالمعيارية مصدر بذا Anomieمفهوم األنومي ) يعد  

 أول من أدخل بذا المصطلح في السوسيولوجيا ( E.Durkheimالفرنسي إميل دوركايم )

 Leمن خالل ترجمة كتابه الشهير الموسوم االنتحار) األوروبية ومن ثم األمريكية



 

suicide) نتحار عن "اال 1897بذا، المنشور عام  ي كتابهف  لقد تحدث دوركايم

بار  واحدا من بين أشكال أخرى لالنتحار عت( باLe suicide anomique" )الالمعياري

مفهوم نتشاربا في المجتمعات الالربية الحديثة، وقد عمق دوركايم ت وتيرو ازدادبعدما ا

 La division du travailجتماعي )في مؤلفه الشهير تقسيم العمل اال الالمعيارية

social) جتماعية المشخصة ية تحليل ونقد عدد من المشاكل االستخدم في عملحتى أصبح ي

  (La solidarité socialeماعي )جتمضمونا مخالفا لمضمون التضامن االحيث منحها 

جتماعي يعبر عن حالة من التكامل إذا كان التضامن اال يذبب العالمة دوركايم إلى أنه

نعدام عن حالة من التخبط، وابر( تعL’anomieاإليديولوجي المجتمعي، فإن الالمعيارية )

 Lesصبح معه التمثالت الجمعية )األمر الذي ت ،األمن وفقدان المعايير

représentations collectives )تماما، وبهذا تفترض الالمعيارية ظرفـا  منهارو

جتماعيـة حـادو فـي ـددا معياريـا، فقد تتسبب أزمـة اقتصاديـة امسبقـا يكون فيـه السلوك مح

 Le stress et la) قلب التوازنـات البنائيـة الثقافيـة، حيث يعم القلـق والخـوف

frustration)  عند عدد كبير من الناس، مما يؤدي إلى زلزلة القوو القابرو للتقاليد

ذلك والشوابد التاريخية الالربية على  واألعراف، وإشاعة ال معيارية على نطاق واسع،

 1عديدو ومتعددو 

سائدو ية الجتماع، يرى دوركايم أن استمرار االختالل في المقاييس والمعايير االبإختصار  

 أم آجال ؤدي إنالتنبؤ بالسلوك المرغوب فيه من قبل معظم أفراد المجتمع، يوالتي تساعد 

 ة منوبروز حالة شبه عام ،نهيار شبه كلي لتلك المنظومة القيميةعاجال إلى عملية ا

يرتكب يد فتنطلق شهوات الفرد المحررو من كل ق ،الالمعيارية، ونتيجة لذلك الوضع الجديد

 النظام العامة للمجتمع في المكان والزمان أفعاال تتعارض أو تخل بآداب 

ن الثقافة األنومية عند العالمة األمريكي ر ميرتون قياسا مع الفارق، نجد أ  

(R.Merton بي ثقافة مجتمعية تنمي في أفرادبا حلما أمريكيا عريضا تأخذ فيها )

تتضمن األبداف والالايات صور مادية للنجاح والتفوق والتميز، بذا في الوقت الذي 
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عتباربا تصبح ثقافة نفقد شكالت اجتماعية لبعض أفرادبا، باتأكيداتها وتوجيهاتها بذور م

تدريجيا وبدرجات متفاوتة معاييربا الضابطة لسلوك األفراد قوتها ولونها ومذاقها في مواقع 

" الوصول " بال توقف  تهعاستطحلم األمريكي يذبب إلى أن كل متنافس باإن ال  الممارسة

يمنعه في سبيل تحقيق بذ  المكاسب  نالقمة بكل ما فيها من قوو وثروو ونفوذ، دون أ إلى

لكن الحكم  ،نتماؤ  السياسي، أو معتقد  الديني، أو طبقته االجتماعية، أو اأصوله العرقية

 ،واقعيا يبدوا أكثر تعقيدا، حيث نادرا ما يتحول إلى حقيقة ملموسة بطرق مقبولة ومشروعة

ستوعبوا " قواعد " الثقافة األمريكية البراغماتية، أن " ثقافتهم " ألفراد الذين افقد يكتشف ا

الثري(،  تتآمر عليهم بقوانين لعبة خفية إليقاعهم في " فخ ثقافي " )ثقافة الرجل األبيض

عتماد اساليب " بديلة " ليتكيفوا مع معايير ثقافية أنومية، فيضطرون إلى سلوك طرق وا

عادية، ستجابات عادية متوقعة لمواقف وضالوط مجتمعية غير يفهم التك حيث تصبح أنماطا

يفات األفراد في شتى الجماعات تتباين أنماط تك ،جتماعيوفي بذا اإلطار النفسي اال

ألبداف والالايات المنشودو، ومدى لتزامهم باماعية تبعا " لقوو " أو " ضعف " اجتاال

ة والمتاحة، ومدى توفر القنوات والسبل المشروعستيعابهم " للحس األخالقي " األمريكي، ا

األفراد قصور  جتماعيا لتحقيقها في المكان والزمان  فمثال عندما يكتشفوالوسائل المقبولة ا

لتعديل أو تصحيح " الوضع الماللوط "، إلى شق ثالرات  يلجئونجتماعيا، وسائلهم المقبولة ا

المسلح نحرافية مكشوفة كالسرقة والسطو بطرق افي النسق الثقافي ينفذون منها إلى أبدافهم 

ومهاجمة البنوك وغيربا من السلوكيات اإلجرامية، أو يحولون ابتماماتهم إلى طرق 

رفون الحقيقيون في رأي ختالس والتزوير والرشوو، وأفراد بذا النمط بم المنحمستترو كاال

لونين والمهاجرين الذين رتون، وبم السواد األعظم من الطبقات الفقيرو والمالعالمة م

     "الحلم األمريكي"يعتبرون جميعا الضحايا المباشرين لخرافة 

 خالصة 

ال ريب أن المشكالت االجتماعية أو المشكالت السوسيولوجية ظابرو إنسانية، 
تختلف شدو وضعفا من مجتمع إلى آخر، ومن فترو إلى أخرى داخل المجتمع الواحد، ومن 

و اإلنسانية المعقدو في المنظور السوسيولوجي العام بعدو خصائص ثم تتميز بذ  الظابر
 ومميزات يمكن تلخيصها في النقاط التالية:



 

 إن المشكالت االجتماعية ترتبط بصفة جدلية )تأثير وتأثر( بالتالير االجتماعي  -1

تتميز المشكالت االجتماعية عن غيربا بعالقتها الوثيقة بالسياقات النظامية والمعيارية  -2 
(Organisational and normative contest الخاصة بتاريخ كل مجتمع ) 

المشكالت االجتماعية ليست منفصلة عن الوظيفة التي تؤديها في سياق العمليات  -3  
 تبادل سواء أكان بذا األخير تقليديا أم حتى افتراضيا االجتماعية الناجمة عن التفاعل وال

 إن المشكالت االجتماعية نسبية  -4  

تؤكد الدراسات السيكولوجية والسوسيولوجية أن المشكالت االجتماعية ظابرو إنسانية  -5  
 مركبة ومتعددو، ال يمكن نسبتها إلى عامل أو سبب واحد 

قد تحدث أحيانا نتيجة أسباب غير معروفة، وال يمكن التحكم   االجتماعية المشكالت -6  
 ( بتحفظ Causeأو التنبؤ بها، ومن ثم ينبالي استخدام مصطلح "سبب" )

أخيرا وليس آخرا، إن حل المشكالت االجتماعية قد يتضمن أو يولد الحقا صراعا مع  -7  
يجة عمليات التثاقف قيم اجتماعية أخرى " أصيلة " أو " مستوردو " نت

(Acculturations process من شأنها تهديد السلم واألمن االجتماعيين ) 

يتضمن التراث النظري لسوسيولوجيا المشكالت االجتماعية العديد من المنظورات 
الرئيسة المفسرو ، لكل منها تاريخها الفكري الطويل، وبحوثها الفنية المرتكزو عليها، ومع 

ات متنوعة متعددو، فإنها ليست بالضرورو متضاربة ومتناقضة في النهاية، أن بذ  المنظور
حيث أن أبم ما يميز بذا التراث النظري بو التواصل الفكري، والتعايش لفترو طويلة بين 

نماذج نظرية متعددو دون أن يفقد أحدبما سطوته وتأثير ، ودون أن يكون ألي منهما بيمنة 
 :نظريات حديثة ومعاصرو بي كاآلتين  لقد انتقينا منها ثالثة على اآلخر في المكان والزما

  (Theory of social pathology) االجتماعيةمنظور الباتولوجيا 

  (Social desorganisation theoryجتماعي )منظور التفكك اال

  منظــور " األنمـوميـا " البنـائيــة الثقــافيــة

 


