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   कोरोना विषाणूच्या साथीची सुरुिात वचन दशेातून झाली. चीनमधील शहर िुहानमध्ये वडसेंबर 

2019 मध्ये एका निीन प्रकारच्या कोरोना विषाणूचा ईद्रके झाला. ऄनेकानंा कोणतेही सपष्ट कारण नसताना 

वनमोवनया झाला ऄस ेअढळून अले, अवण बहुतेक लोक याचे बळी पडू लागले. िुहान शहराच्या  बाजारात 

मासे अवण छोटे छोटे वजिंत प्राणी विकतात. अवण सरसपणे चीनी लोक ऄसे प्राणी कच्या सिरुपात खातात 

ऄसे अढळून अले. चीनी लोकांच्या खानपान पद्धतीमुळे तसेच ऄसिच्छततेून हा विषाणू अला ऄसािा 

ऄसा ऄंदाज अह ेतर काही विचारितंानी िूहानच्या प्रयोगशाळेत हा विषाणू तयार केला गेला ऄसे मत 

अह.े ऄमेररकाचे अर्थथक िचचसि कमी करण्यासाठी चीनी लोकानंी केलेली खेळी अह े ऄसे काहीजण 

म्हणतात. कारण काही ऄसो परंतु या विषाणनूे सिच जगातील लोकाचंे अरोग्य अवण जनजीिन विसकळीत 

केले. ऄनेक लोकांची जीिे गेली. सामावजक,अर्थथक,कौटंुवबक ऄवसथरता वनमाचण झाली. वचनी शास्त्रज्ांनी 

कोरोना विषाणूला नाि ददले अह.े तर शास्त्रीयदषृ्ट्या जागवतक अरोग्य संघटननेे यास कोविड-१९ ऄस े

संबोधले. या अजारास जागवतक महामारी संबोवधत केले.  ऄशा विसकळीत झालेल्या व्यिसथेतून निीन 

सामावजक समसयाचे प्रिाह सुरु झाले.    
प्रसतािना :  

मानिी समाजव्यिसथा सामावजक संबंधांिर 

अधाररत अह े अवण सामावजक संबंध मानिी 

परसपरसंिादातून वनमाचण होतात. मानिी 

सामावजक संबंधांचे परसपरसंिाद समाजाच्या 

संसकृतीिर अधाररत ऄसतात. प्रत्येक संसकृती ही 

सामावजक मूल्ये अवण वनयमांिर अधाररत 

ऄसते. ही मूल्ये मानिी ितचनािर वनयंत्रण 

ठेितात, परंतु ऄशा ितचनाला महत्त्ि दणेारा 

माणूस नाही. मानिान े सामावजक मूल्यांच े

ईल्लंघन केल्यान ेसमाजव्यिसथा विसकळीत होत 

अह.े मानिाच्या बदलत्या ितचनामुळे अवण 

समाजव्यिसथेच्या बदलत्या रचनेमुळे 

समाजव्यिसथेत ऄनेक संरचनात्मक बदल घडून 

अले अहते. याचा पररणाम ऄसा झाला की 

समाजव्यिसथा ऄवतशय गंुतागंुतीची बनली अवण 

ऄशा प्रकारच्या पररवसथतीमळेु ऄनेक सामावजक 

समसयांचे जाळे वनमाचण झाले. अज 

जागवतकीकरणाच्या युगातही भारतातील 

अधुवनक समाजात ऄनेक सामावजक समसया 

वनमाचण झाल्या अहते. सामावजक समसया या 

सिाांसाठी धोकादायक अहते, म्हणजे ते सािचवत्रक 

अहते. सािचजवनक जीिनात ऄडथळा अणणारी 

एक गोष्ट म्हणज े सामावजक समसया. सामावजक 

समसयांबाबत काही समाजशास्त्रज्ांचे मत अह.े 

           हॉटचन म्हणतात की समाजातील बहुतके 

लोकांना प्रभावित करणारी सामावजक समसया 

ही एक दःुखद वसथती अह े ज्यािर काही ईपाय 

करणे अिश्यक अह े ऄस े ददसते. सामावजक 

समसया ही बहुसंख्य लोकाचंे लक्ष िेधून घेणारी 

पररवसथती अह े  या िसतुवसथतीिर ईपाय 

करण्यासाठी  एकमत होते. मायसच म्हणाले की, 

सामावजक समसयांबद्दल सिाचत अक्षेपाहच अवण 

ऄवनष्ट प्रथा म्हणजे समाजविघटनाची वसथती 

ईदभिते. ऄथाचत ते प्रचवलत सामावजक मूल्यांशी 

विसंगत ऄसतात. ऄशा ितचनािर िेळीच वनयंत्रण 

अणले तर समाजव्यिसथिेर वनयंत्रण ठेिता 

येइल. सामावजक वनयमांच े ईल्लंघन करणाऱ्या 



IJAAR    Vol.9 No.5   ISSN – 2347-7075 

 डॉ.चदं्रकातं ध. काबंळे 
 

900 

ककिा त्याच े ईल्लंघन करणाऱ्यांकड े दलुचक्ष 

करणाऱ्या प्रथांमुळे अज समाजव्यिसथा 

विसकळीत झाली अह.े जागवतकीकरणाचा प्रिाह 

जसजसा िाढला अह ेतसतसा सामावजक प्रश्ांचा 

ओघही िाढत अह.े त्यामुळे जागवतकीकरणाच्या 

प्रिाहािरही लक्ष कें दद्रत करणे महत्त्िाचे अह.े 

जागवतकीकरणाने अपल्याला जगाच्या प्रिाहात 

अणले अह े पण त्यांच्या संसकृतीचा पररणाम 

अपल्या सामावजक जीिनािर होत अह.े 

      म्हणजे ऄनािश्यक ितचन वनमाचण करण्याची 

पद्धत ही सामावजक समसया अह.े पूिी भारतीय 

समाजात सामावजक प्रश् नव्हते, पण त्याकाळी 

समाजातील सदसय कोणाकड े गांभीयाचने पाहत 

नव्हत,े त्याची तीव्रता अवण समज नव्हती. त्या 

काळात या सामावजक प्रश्ािर कोणीही अिाज 

ईठिला नाही, त्यामुळे या समसया गंभीर बनत 

अहते अवण भारतीय विकासाच्या अड येत 

अहते. सामावजक बदल ऄपेक्षेप्रमाणे घडल्यास 

सामावजक बदल ऄवधक भयंकर होतात, ऄसा 

एक दषृ्टीकोन सामावजक पररितचनिाद्यांनी प्रदान 

केला अह.े समसयेचे पररणाम दशचविणे अवण 

ईपाय सुचिणे ह ेकायच अह.े ऄलीकडच्या काळात 

समाजशास्त्रज्ांनी मांडलेल्या िेगिेग्या 

दषृ्टीकोनातून निीन ट्रेंड तयार झाले अहते. 

  ऄभ्यास क्षते्र: 

         या संशोधनात सशंोधकाने भारतीय 

समाजाचे संदभच घेतल े ऄसून सामावजक 

व्यिसथेतील ऄलीकडील म्हणजेच कोविड-

१९मुळेवनमाचण झालेल्या सामावजक समसयांचा 

अढािा घेतला अह े. 

ईदद्दष्ट:े 

• भारतीय समाजव्यिसथचेा अढािा घेउन 

सामावजक संबंधांची गुंतागुंत ईलगडणे. 

• सध्याच्या सामावजक व्यिसथेतील सामावजक 

समसयांचे सिरूप सपष्ट करणे. 

• कोविडनंतर  वनमाचण झालेल्या  सामावजक  

समसयांचे समाजशास्त्रीय पुनरािलोकन करणे. 

गहृीतक: 

          या संशोधनािर पुढील काही गृहीतके 

अधाररत अहते. 

• ऄनेक समाजशास्त्रीय विचारिंतानंी िैज्ावनक 

ऄभ्यासाद्वारे सामावजक समसयांकड े वभन्न 

दवृष्टकोन विकवसत केले अहते. 

• सामावजक समसया समाजाला अवण सामावजक 

संसथांना धोक्यात अणतात ज्यामुळे सामावजक 

विकासात ऄडथळा यतेो. 

• समसयांचे सामावजक सिरूप सध्याच्या 

सामावजक समसयांपेक्षा िेगळे ऄसल्यान े सध्याच े

सामावजक प्रश् य गंभीर  बनत अहते. 

• सामावजक समसयाचंी सकंल्पना 

             प्राचीन काळापासून भारताची ओळख 

ही एक अदशच सभ्यता अवण अदशच संसकृतीची 

अह.े पण अता ही पररवसथती बदलली अह.े 

सध्या भारतात ऄनके सामावजक प्रश् वनमाचण 

झाले अहते, ज्यातनू भारताची पुनसथाचपना करणे 

फार कठीण झाले अह.े अता समाजाचे कोणतेही 

क्षेत्र सामावजक प्रश्ांवशिाय रावहलेले नाही. 

यासाठी समाजशास्त्रज्ांनी ददलेली व्याख्या पाहणे 

ऄवधक फायदशेीर ठरण्याअधी सामावजक प्रश् 

कसे वनमाचण होतात ह ेपाहणे अिश्यक अह.े मग 

अपण  सध्याच्या सामावजक समसयांचा दवृष्टकोन 

मांडू शकतो. ऄलीकडच्या सामावजक समसयांच े

सिरूप ऄवधकावधक गंभीर होत चालले अह े

अवण िेगिेगळे संदभच सापडत अहते. विविध 

प्रिाहांनी सामावजक समसयांचा समाजशास्त्रीय 

संदभाचत ऄभ्यास सुरू केला अह.े 

            सामावजक समसयांबद्दल िेनबगच 

म्हणतात की, सामावजक समसया ही ऄशी 

पररवसथती अह े जी समाजातील बहुसंख्य 

मूल्यांशी विसंगत अह े अवण पररवसथती 

बदलण्यासाठी कृती करणे अह.े सामावजक 

समसयांना समाजातील मूल्ये अवण संसथाचं्या 

संदभाचत पाहािे लागले, ईदाहरणाथच, 

राज्यांमधील जातीय संघषाचची समसया 

भारतातील ऄसपृश्यतेच्या समसयेपेक्षा िेगळी 

अह.े सामावजक समसयांच ेविशे्लषण समूह प्रदिया 

अवण सामावजक संबंधांद्वारे त्यांच्यािर होणाऱ्या 

प्रभािांच्या दषृ्टीने करणे अिश्यक अह.े 

साहवजकच सामावजक समसया ही व्यतीचीच्या 



IJAAR    Vol.9 No.5   ISSN – 2347-7075 

 डॉ.चदं्रकातं ध. काबंळे 
 

901 

ितचनाची महत्त्िपूणच ऄपयश अह,े ज्यामुळे 

सािचजवनक समसया ईद्भिू शकतात. 

  फुलरच्या मत,े जेव्हा समाजातील बहुतेक लोक 

सामावजक वनकषांच्या सबंंधात पररवसथतीचा 

विचार विचवलत करतात तेव्हा ते ऄशा 

पररवसथतीला सामावजक समसया म्हणून 

म्हणतात. राआनहाटचच्या मत,े सामावजक समसया 

ही ऄशी पररवसथती अह े जी समाजािर ककिा 

समाजािर विपरीत पररणाम करणारी पररवसथती 

अह.े प्रत्येक समाजशास्त्रज्ाने सामावजक 

समसयेची व्याख्या करताना सािचजवनक समसयेिर 

भर ददला अह.े म्हणज े सामावजक समसया 

िैयवतीचक नसून त्या सािचजवनक अहते ऄस े

म्हणायचे अह.े तसेच सामावजक समसयांच े

ऄवसतत्ि समाजव्यिसथते कमी-ऄवधक प्रमाणात 

ददसून येते. 

          अणखी एक गोष्ट म्हणजे समसयेचे 

सामावजक सिरूप िेगळे ऄसते, समाजानुसार ती 

बदलत ऄसते. सामावजक समसयांकड े कोणाकड े

पावहले जात,े याचाही विचार होणे महत्त्िाच े

अह.े सामावजक प्रश्ांबाबत विविध 

विचारिंतांनी व्यतीच केलेली काही मत े

खालीलप्रमाणे अहते. याच संदभाचत सामावजक 

समसयांचा अढािा पुढीलप्रमाणे घेतला अह.े  

      सिच सामावजक समसया ऄशा पररवसथती 

अहते ज्याचे पररणाम समाजासाठी हावनकारक 

ऄसतात अवण सामावजक समसया अदशच 

पररवसथतीसाठी विचलन ऄसतात. सामावजक 

प्रश् काही व्यतीची ककिा काही व्यतीची सोडिू शकत 

नाहीत. सिच सामावजक समसया ईपचारात 

सामावजक ऄसतात, त्यांचा मागोिा केिळ 

सािचजवनक चचतनेेच ठेिता येतो. सामावजक 

समसया ही सामावजक अदशाचच्या मागाचतील चकू 

अह.े या वसथतीत ईपायात्मक मोजमापाचा 

विचार करण्याची गरज अह.े समाजाला 

दीघचकाळ वनरोगी राहायचे ऄसेल, तर सामावजक 

प्रश् तातडीने सोडिायला हिेत. 

        या संदभाचत या संशोधनात पुढील अढािा 

घेण्याचा प्रयत्न करण्यात अला अह.े 

सामावजक समसयामंध्य ेऄलीकडील दवृष्टकोन 

             सामावजक समसया कशा ईभ्या 

रावहल्या अहते, त्या मानिी ितचनातून वनमाचण 

झाल्या अहते ह े सांगणे फार कठीण अह.े त्या 

काळात सामावजक समसयाचंी तीव्रता लोकांना 

जाणिली, तर त्यांची ऄवधक चौकशी होणार 

नाही. अवण जर समाज समाजाच्या रूपात 

एकसंध ऄसेल, सामावजक समसयांचे िेगळेपण 

समजून घते ऄसले, तर सामावजक समसयेला 

प्रवतसाद सारखाच ऄसले. धार्थमक ककिा 

प्रशासकीय दवृष्टकोनातनू सामावजक प्रश् वनमाचण 

झाले अहते, ऄसा तकच  अह.े तेव्हापासून 

समाजात सामावजक समसया मानली जाणारी 

विवधमंडळाची पद्धत अजही रूढ अह.े नैवतक 

अवण ऄनैवतक ितचन केिळ मानिानेच वनमाचण 

केले अह.े सामावजक समसया म्हणून ऄनैवतक 

ितचन पद्धती दखेील सुचविल्या अहते. ऄथाचत, 

सामावजक प्रणाली सामावजक समसया 

पररभावषत करू शकतात. 

        सध्याच ेसामावजक प्रश् याच दवृष्टकोनािर 

अधाररत अहते. या ऄथाचने ह े वििेचन सपष्ट 

करण्यासाठी काही मुद्दद्यांच े पुनरािलोकन करणे 

महत्त्िाचे अह.े 

• ऄनोमी दषृ्टीकोन मेटचनने मांडला होता. 

डरमेटचनने ऄॅनोमीच्या सकंल्पनेतून विचवलत 

ितचनाची संकल्पना विकवसत केली. एनोमी ही 

एक ऄशी वसथती अह े जी समाजात ककिा 

गटांमध्ये सापेक्ष ऄनुपवसथती ककिा कमकुित 

ककिा वनकष अवण मूल्यांच्या गोंधळाने दशचविली 

जाते. ऄ ॅनॉमी ही संकल्पना मूलतः डकच हमेने ्रमम 

अवण अत्महत्येची विभागणी समजािून 

सांगण्यासाठी डरखीम यानंी प्रमाणाक शून्यता हा 

दषृ्टीकोन  विकवसत केली होती परंतु मटचनने ही 

संकल्पना दरुवखमच्या अत्महत्या पुसतकाच्या 

प्रकाशनानंतर समाजातील सामावजक 

संरचनांच्या कायाचच्या दषृ्टीने विचवलत ितचन 

सपष्ट करण्यासाठी िापरली. 

      एनोमी ही सामावजक एकता या कल्पनेची 

प्रवतरूप अह.े मेटचन म्हणतात की विचवलत ितचन 

म्हणजे जवे्हा एखादी व्यतीची सामावजक वनयम 

सोडून सितःच्या सोयीसाठी अपले ध्येय पूणच 
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करत,े जेव्हा व्यतीची अवण सामावजक मूल्यामध्ये 

ऄसपष्टता वनमाचण होते, तेव्हा विचवलत ितचनाची 

संकल्पना ईद्भिते. जेव्हा सामावजक, सांसकृवतक 

अवण संसथात्मक मानके अटोपशीर नसतात 

तेव्हा ऄशा पररवसथती ऄटळ ऄसतात. 

ऄलीकडच्या काळात िाढत्या सामावजक 

वनयमांमुळे सामावजक समसयांमध्ये मोठ्या 

प्रमाणात िाढ झाली अह.े 

सासंकृवतक ऄतंराचा दवृष्टकोन पी. ओगबनच यांनी 

मांडला अह.े सामावजक बदल सांसकृवतक 

बदलाची क्षमता अणतात. सांसकृवतक ऄंतर ही 

ऄशी पररवसथती अह े ज्यामध्ये संसकृतीचे काही 

भाग आतर संबंवधत भागांपेक्षा जलद गतीन े

बदलतात ज्यामुळे संसकृतीचे एकत्रीकरण अवण 

समतोल वबघडत,े ईदाहरणाथच, भौवतक संसकृती 

औद्योवगक संसकृतीत नसलेल्या भौवतक 

संसकृतीपेक्षा ऄवधक िेगान े बदलते. तंत्रज्ानात 

विज्ानात िेगाने प्रगती करून समाज. 

         ऄभौवतक संसकृती बदलायला िेळ लागत 

नाही, पण भौवतक संसकृती बदलायला खूप िेळ 

लागतो. या दोन संसकृतींमधील फरकामुळे 

सामावजक फरक वनमाचण होतो अवण सामावजक 

समसया वनमाचण होतात. सामावजक व्यिसथेच्या 

सामावजक हसतक्षेपामुळे सामावजक विघटन होते. 

सांसकृवतक ऄंतर सामावजक सिास्यासाठी चांगल े

नाही. त्यामुळे ऄनेक सामावजक प्रश्ांना यातून 

िाि वमळतो. जरी सांसकृवतक ऄंतराचा वसद्धातं 

काही सामावजक सपष्ट करतो, परंतु तो सिच 

सामावजक समसयांचे सपष्टीकरण दते नाही. सध्या 

सांसकृवतक दरीमुळे ऄनेक सामावजक प्रश् वनमाचण 

झाले अहते. 

• मलू्य सघंषच दषृ्टीकोन लॉरेन फँ्रक यानंी मांडला 

अह.े फुलर, मेयसच यांचेही योगदान मूल्य संघषच 

दवृष्टकोनातून अह.े प्रत्येक समाजात नैवतक अवण 

ऄनैवतक कल्पना ऄसतात. जेव्हा एखादी व्यतीची 

नैवतक मागाचने चालत नाही, तेव्हा ती व्यतीची 

ऄनैवतक मागच िापरते. ऄशा िेळी समाजाच्या 

नैवतक कल्पना त्यांच्या सोयीनुसार वनिडल्या 

जात. ऄशा िेळी मूल्यांचा संघषच वनमाचण होतो. 

मूल्यांमध्ये संघषच वनमाचण होतो कारण सामावजक 

मूल्यांचे सातत्याने ईल्लघंन होत ऄसते. 

मूल्यांच्या संघषाचमुळे मूल्य संघषच ककिा विसंगती 

वनमाचण होते. 

     िेगिेग्या गटांमध्ये मूल्यांची वभन्न प्रणाली 

ऄसते. ऄशा प्रकारे ईदारमतिादी अवण 

पुराणमतिादी केिळ धोरणांच्या बाबींिरच 

नाही तर मूल्याचं्या बाबतीत ऄवधक गहनपणे 

वभन्न अहते. दोन ककिा ऄवधक गटांच्या 

मूल्यांमधील विसंगती ज्या प्रमाणात व्यतीचींच्या 

भूवमका कायचक्षमतेमध्ये हसतक्षेप करत े त्याला 

मूल्य संघषच म्हणतात. सामावजक मूल्ये कोणती ह े

सध्या सपष्ट होत नाही, त्यामुळे सामावजक 

ितचनात विसंगती वनमाचण होत अह.े ऄशा कठीण 

पररवसथतीत मूल्यहीन संघषच वनमाचण होतो. 

• लबेचलगचा दवृष्टकोन हॉिडच बेकरन े मांडला 

अह.े ह े दवृष्टकोन सामावजक पररवसथतीच्या 

व्यवतीचमत्त्िापेक्षा व्यवतीचमत्त्िािर भर दतेात. 

एखाद्या व्यतीचीचे नाि जस े खराब होते तसेच 

एखाद्या व्यतीचीच ेनाि दखेील घेतल ेजात.े म्हणज े

एका व्यतीचीला समाज व्यिसथेने गुन्हगेार म्हणून 

पकडले अवण त्याचे नाि तचे राहते. म्हणजेच, 

व्यतीची ककिा समूहाला गुन्हगेार म्हणून लेबल केल े

जाते. ऄशा पररवसथतीत, ह े लेबल त्या व्यतीची 

ककिा गटासाठी एक सामावजक समसया बनत.े 

     सध्याच्या काळात लेबचलगची पद्धत िाढत 

अह.े लेबचलग पद्धतीचा फायदा ऄसा अह े की 

व्यतीची सामावजक व्यिसथपेासून सािध राहू 

शकते. समाजातील विवशष्ट व्यतीचीची ओळख 

पटल्यानंतर त्या व्यतीचीला गुन्हेगार ठरिले जाते 

अवण ऄशा व्यतीची समाजापासून पूणचपणे विभतीच 

होतात. हा दवृष्टकोन सपष्ट करतो की एखाद्या 

व्यतीचीला ितचनाच्या समान पद्धतीसह लेबल केल े

जाते. ऄलीकडच्या काळात ऄशा लेबचलगच्या 

ितचनात सुधारणा झालेली नाही. 

सामावजक ऄव्यिवसथत दषृ्टीकोन हा एवलयट, 

मेररल अवण कुली यांनी मांडलेला अवण 

विकवसत केलेला अह.े विचलनाच्या प्रकारात 

विचलनाच्या दोन पद्धती अहते पवहली 

सामावजक अवण दसुरी िैयवतीचक. सामावजक 

ऄव्यिसथा म्हणजे समाजातील ऄव्यिसथा. 

सामावजक विघटन होत े जेव्हा सामावजक 
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व्यिसथेचे एकूण घटक दरू ऄसतात. थोडक् यात 

ऄसंतुवलत सांसकृवतक पररितचन सामावजक 

ऄव्यिवसथत वसथतीत घडते. समाज व्यिसथा 

एकसंध राहते त्यामुळे समाजातील घटक 

एकवत्रतपणे संघरटत होतात, जर ह ेघटक एकसंध 

रावहले नाहीत तर समाज व्यिसथा विघरटत 

होइल. या वसथतीला अपण सामावजक विचलन 

ककिा सामावजक ऄव्यिसथा म्हणतो. अवण ऄशा 

पररवसथतीत ऄनेक सामावजक प्रश् वनमाचण 

होतात अवण सामावजक ऄव्यिसथा ऄनेक 

सामावजक समसया वनमाचण करत ऄसतात. 

       सामावजक ऄव्यिसथा ही समाज, समुदाय 

ककिा समूहाची ऄशी वसथती अह े ज्यामध्य े

सामावजक वनयंत्रण, ककिा सामावजक व्यिसथेच े

ककिा औपचाररक अवण ऄनौपचाररक वनयमांच े

ईल्लंघन अह े जे ऄनुज्ेय ितचन पररभावषत 

करतात. ह ेसहकायच, समान मूल्ये, एकता, वशसत 

अवण ऄंदाज यांच्या ऄभािाने िैवशष्ट्यीकृत 

अह.े 

       सामावजक ऄव्यिसथा तेव्हा घडते जेव्हा 

शतीचींच्या समतोलतेमध्ये बदल होतो, सामावजक 

संरचनते वबघाड होतो जणेेकरून पूिीच े नमुन े

यापुढे लागू होणार नाहीत अवण सामावजक 

वनयंत्रणाचे सिीकारलेल ेप्रकार यापुढे प्रभािीपणे 

कायच करू शकत नाहीत. ऄव्यिवसथत प्रदियेला 

ऄधोगती अवण विनाशाच्या प्रदियेत सामावजक 

विघटन म्हणतात. सामावजक समतोल वबघडणे 

अवण सामावजक सरंचनचे े पूिीचे सिरूप नष्ट 

होण,े ही ऄव्यिसथा अह.े ऄलीकडच्या काळात, 

सामावजक एकत्रीकरण कमी करण्याची शतीची 

िाढली अह.े 

         कौटंुवबक, िैिावहक, शैक्षवणक, अर्थथक, 

सांप्रदावयक, भािवनक, िैयवतीचक आ. ऄशा ऄनेक 

प्रकारच्या सामावजक ऄव्यिसथा अहते. संिाद 

संपल्यानंतर ह े िाद वनमाचण झाले. ऄलीकडच्या 

काळात सिच मानिी नातसेंबंध ऄगम्य झाले 

अहते. नात्यातील वबघाडामुळे सामावजक 

विघटन होत अह.े जेव्हा व्यतीची िैयवतीचक 

मूल्यापासून दरू जात े तेव्हा त्याचे सामावजक 

विचलनही होते. सामावजक समसयांच्या िसतुवनष्ठ 

ऄभ्यासासाठी सामावजक संघटना हा एक 

महत्त्िाचा दवृष्टकोन अह.े सामावजक वनयमांच्या 

सामावजक दबुचलता म्हणजे सामावजक ऄव्यिसथा. 

        िरील प्रत्येक दषृ्टीकोनातून, ह े सामावजक 

समसया वनमाचण करण्यासाठी समाजातील निीन 

प्रिाह जबाबदार ऄसतात. ऄवलकड ेत्यात कोणत े

बदल झाले अहते ककिा कोणािर पररणाम झाला 

अह ेह ेबघायला हिे. 

वनष्ट्कषच: 

        सामावजक प्रश्ांचा ऄनेक दवृष्टकोनातून 

ऄभ्यास केला जातो. अम्ही येथे नमूद केलेली 

काही दशृ्ये येथे अहते. अज मानिजातीला 

प्रभावित करणार् या सामावजक समसयांचे 

ऄिलोकन ह े या समसयेचे सिरूप नाही तर 

त्यांच्या कायाचची पातळी त्यांना कारणीभतू 

ऄसल्याचे दशचिते. पवित्र तत्िाने मानिाचा नाश 

झाला की ऄनािश्यक ितचन वनमाचण होते. 

सामावजक समसया हा समाजात पसरत चाललेला 

रोग अह ेअवण अज या रोगाने फार भयंकर रूप 

धारण केल्याच े ददसून येत.े बदलत्या सामावजक 

पररवसथतीमुळे ऄवधकावधक गवतमान होत अह,े 

त्यामुळे पूिी सपष्ट न झालेल्या समसयांचे सिरूप 

ऄवधक गंभीर अह.े त्यामुळे ऄलीकडच्या काळात 

या विषयािर ईपचारात्मक ऄभ्यास करण्याची 

गरज अह.े जोपयांत समाजाचे अरोग्य धोक्यात 

येत नाही, तोपयांत या जगात मानिी समूह 

ऄवसतत्िात राहणार अहते. म्हणूनच सामावजक 

अरोग्य ऄवधक महत्त्िपूणच अह.े 

         वनष्ट्कषच काढण्यासाठी ऄसे म्हणता येइल 

की सामावजक समसयांचा ऄभ्यास करण्यासाठी 

समाजशास्त्रज्ांची भूवमका ही या समसयांबद्दल 

जागरूकता वनमाचण करणे, समसयांच्या कारणांच े

विशे्लषण करणे, समसयेबद्दल वसद्धांत विकवसत 

करणे, व्यतीची, समूह अवण समाजािर सामावजक 

समसयांच्या प्रभािाची चचाच करणे अवण परीक्षण 

करणे अह.े समसया सोडिण्यासाठी सुचविलेल्या 

पयाचयी योजनेचे पररणाम. ऄथाचत िरील सिच 

विशे्लषणातून पुढील चार गोष्टी समोर येतात. 

1. सामावजक समसया सामावजक अजार अहते 

अवण या अजारांची संख्या िाढल्यास सामावजक 
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मृत्यू होतोअवण समावजक मृत्यू समाजाला 

ईध्िसत करीत ऄसतो. कोरोनाच्या समसयेमुळे 

जगािर महामारीच े संकट अले अवण जग 

संकटाच्या विळख्यात ऄडकले. 

2. सामावजक समसया ऄसल्यास काळानसुार 

बदल होत ऄसतो, तो म्हणजे सामावजक अवण 

सांसकृवतक बदलामध्ये निीन सामावजक 

समसयांचा ईदय होतो.कोरोनामुळे लोकाचंे 

अरोग्य तर धोक्यात अलचे परंतु सामावजक 

,अर्थथक , राजकीय,शैक्षवणक निे प्रिाह सुरु 

झाले. 

3. सामावजक समसयांचा दषृ्टीकोन त्या काळािर 

अधाररत ऄसतो, िेळोिेळी निीन घडामोडी 

घडत ऄसतात.सामावजक -सांसकृवतक संबंध 

विसकळीत झाले त्यात िासतिपणा अला.लोकांचे 

खरे रूप कळले.धन संपत्ती पेक्षा अरोग्य महत्िाच े

अह े ह े लोकांना कळाले. कोरोनामुळे ऄनेक 

कुटंुबािर शोककळा पसरली. त्यांच्या घरातील 

करता माणूस गेल्याने त्यांची अर्थथक ि कौटंुवबक 

ऄिसथा अणखीही सुधारली नाही. ह े अपणास 

ददसून येते.  

4. कोविड-१९ ककिा कोरोनाचे संकट अणखीही 

जगिािरून पूणचपणे  कमी झाले नाही अणखीही 

या अजाराची तीव्रता पहाियास वमळते.रुग्णाची 

संख्या कमी िाटत ऄसली तरी अरोग्याची 

काळजी घेणे महत्िाच े अह.े विसकटलेली 

सामावजक,सांसकृवतक,राजकीय,अर्थथक ि 

प्रशासकीय घडी पुन्हा नव्याने वनमाचण करणे ह े

प्रत्येक रा्ापुढचे अव्हान अह.े  

      समाजशास्त्रीय दषृ्टीकोणातूनया ईद्भिलेल्या 

प्रश्ाचा ऄभ्यास झाला पावहजे. सामावजक, 

सांकृवतक तसेच कौटंुवबक अर्थथक व्यिसथा क्ष 

सिरूपाने बदलली अह े याचा अढािा घेउन 

चसध्दातमांडणे गरजेचे अह.े त्या रा्ांसाठी ऄशा 

सिरूपाच्या  सामावजक समसया सोडिणे ह ेएक 

अव्हान ऄसते.. या कारणासति, सामावजक 

समसयांचा समाजशास्त्रीय दषृ्टीने ऄभ्यास केला 

पावहजे.कोविड-१९मुळे निीन सामावजक 

संरचना वनमाचण झाल्या अहते. त्यातून 

सामावजक समसयाचे निीन प्रिाह सुरु झाल े

अहते. बेरोजगारी,गुन्हगेारी, अर्थथक 

ऄवसथरता,अरोग्याची ऄवसथरता,तसेच 

समाजकारणाचे ि राजकारणाचे निीन प्रिाह 

सुरु झाले अहते. 
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