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 حماضرات  علم االجتماع : هاني عمران. د

  12- المحاضرة

  مفهىمه وأنىاعه وطرائق ضبطه-االحنراف االجتماعي
          مفاهيميدخل  م- االجتماعي االنحراف- 1

                                                                                                                               : االجتماعياالنحرافمفهوم 

 التً (الرسمٌة أو غٌر الرسمٌة) المعاٌٌر  أوعدم االمتثال إلى القواعدهو  social devianceاالنحراف االجتماعً 

 .ذه المعاٌٌره لخرق  هو، أوٌقبلها معظم أفراد المجتمع

 أي عدم القٌام بفعل مثل إهمال األب انتهاكات سلبٌة أو ، مثل اإلقدام على فعل السرقة أو القـتلانتهاكات إٌجابٌةوتوجد 

 .تربٌة طفله

                                                                                                                                  :السلوك المنحرف والسلوك السوي

فهو الذي ٌقع ضمن نطاق وحدود هذه   normalإن السلوك المنحرف ٌخرق المعاٌٌر االجتماعٌة، أّما السلوك السوي 

المتوقع " السوي"أو " النمطً"أو " النموذجً"ن الفعل عأو انحرافه الفعل   اختالفٌكمن جوهر االنحراف فً. المعاٌٌر

 بـ وٌوصف مرتكبه أي من ٌقوم به . وٌمٌز الناس عادة بٌن خرق أو انتهاك كبٌر أو غٌر كبٌر للمعاٌٌر. من الناس

 . "الجانح" أو " المجرم"أو " غٌر السوي"أو " المنحرف" أو "الرافضً"أو " الخارجً"

                                                                                                                                                 :الجريمة

والجرٌمة سلوك منحرف  .وبخاصة القوانٌن، أشكال االنحراف االجتماعً ، إنها انتهاك المعاٌٌر الرسمٌةأحد هً 

ٌّن إحصائٌات األمم المتحدة أن ما  بٌن  ( 1998)من سكان العالم كانوا فً عام  واحد % 25إلى % 15وشائع؛ تب

 ٌخشون أن ٌكونوا ضحاٌا لجرٌمة سرقة، ووصلت نسبة 1998ضحاٌا لجرٌمة ما؛ وكان ثلث سكان مدٌنة لندن فً عام 

 % .39من ٌخشٌن االغتصاب فٌها إلى قرابة 

:                                                                                                                                             القوانين

سلطات شرف تو ،حكامإ وصٌغت ب،ّددت اجتماعٌاـ التً عّرفت ووُح  أو المعاٌٌر الرسمٌة وتشٌر القوانٌن إلى القواعد

  .(مكافآت أو ثواب)أو موجبة  (عقوبات) عبر نظام جزاءات سالبة  على مراعاتها واحترامهامختصة

                                                                                                                                                  نحراف االجتماعي ضبط اال- 2

-  الضبط االجتماعًوسائلنوعان من توجد فً المجتمع . وتفكٌرهمالناس سلوك تنظٌم بلمجتمع تدّخل ا ٌشمل عملٌات

 .الرسمٌة وغٌر الرسمٌة

                                                                                                                       :  أساليب الضبط غير الرسمي لالنحراف

 موّجهة النتهاكات المعاٌٌر غٌر الرسمٌة مثل األعراف والتقالٌد  االجتماعًضبطللالوسائل غٌر الرسمٌة تكون 

وهً تشمل أشكاال شعبٌة متعددة، بعضها جزاءات  سلبٌة متنوعة مثل  . والمعتقدات االجتماعٌة الناظمة لسلوك الناس
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المقاطعة والحرمان والتسفٌه وعدم االستحسان وعدم الرضا ونكران المعرفة وعدم التعاطف وعدم التعاون، بعضها 

وقد تكون هذه األسالٌب . اآلخر جزاءات إٌجابٌة مثل االستحسان والتعاطف وإكساب السمعة الحسنة والشعبٌة والمكافآت

 .  الشعبٌة أحٌانا أكثر فعالٌة من أسالٌب الضبط الرسمً

                                                                                                                                         :منظومة العدالة الجنائية-  لآلنجرافالضبط الرسميأساليب 

متضمن فً  فً المجتمعات المعاصرة، إنه لمنتهكً المعاٌٌر الرسمٌة أكثر أهمٌة وّجهالم  الضبط الرسمً أصبحوقد

. السجونو سسات الشرطٌة والمحاكم وموظف  تشرف علٌه المإ، الذيةنسق العدالة الجنائًمنظومة 

مثل اإلعدام، السجن،النفً، الغرامات المالٌة، الحرمان من مزاٌا  (عقوبات)ٌشمل الضبط الرسمً فرض جزاءات سلبٌة 

. كما ٌشمل جزاءات إٌجابٌة مثل العالوات والمكافآت المادٌة والمعنوٌة واألوسمة. (محددة، التؤنٌب والتوبٌخ والتنبٌه

لكن الضبط الرسمً بالمعنى الواسع ال ٌقتصر على ما تقوم به المإسسات التشرٌعٌة والقضائٌة واألمنٌة، بل ٌشمل أٌضا 

 . جهود المإسسات التعلٌمٌة واإلعالمٌة والتثقٌفٌة واإلدارٌة والدٌنٌة فً المجتمع

                                                                            الجريمة في المجتمعمخاطر التشدد في ضبط االنحراف و

لكن العدٌد من الدراسات االجتماعٌة أظهرت أن السجون . تعّد عقوبة السجن من الحلول العامة والشائعة لردع الجرٌمة

 للجرٌمة، ألنها غالباً ما تنمى المٌول اإلجرامٌة وتعززها أكثر من أن لتعلم ٌمكن أن تصبح وبكل سهولة مدارس

 .تصححها

كذلك فإن التشدد فً معالجة االنحراف ٌنبغً أال ٌتحول إلى سٌاسة قـمع تجاه األنشطة االجتماعٌة األخرى، فً كافة 

 . المٌادٌن األخرى السٌاسٌة واالجتماعٌة وغٌرها، ألنها قد تعطً نتائج مدمرة على المجتمع
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                                                                                                                                          سجنال حسب الجريمة

؛ وأن تتضمن مخالفات النساء عنفاً وأنه ٌندر أن   ؛ النسبة األكبر من الجرائم ٌرتكبها الرجالأن تشٌر اإلحصاءات إلى

  .المتاجر سرقةهً  النساء عندالجرائم النموذجٌة 

                                                                                                                                             جرائم الشباب

 ... . معظم جرائمهم من نوع  .ٌالحظ ارتفاع معدالت الجرٌمة عند الشباب مقارنة مع الشرائح العمرٌة األخرى

                                                                                                                             الياقات البيضاء ذويجرائم

ع واالختالس والبً ووتشمل جرائم االحتٌال الضرٌبً  المجتمع، فًلغنٌة طبقات ا المنهً الجرائم التً ٌرتكبها أفراد 

. وٌمضى هذا النوع من الجرائم على األغلب دون عقاب. غٌر القانونٌة

:                                                                                                                            جرائم المؤسسات

.                                                                       ٌُحقصد بها الفشل غٌر المبرر قانونٌا لبعض مإسسات المجتمع فً أداء سواء أكانت ناجمة عن إهمال أو تقصٌر أو فساد

  .ٌشكل الفقراء أغلب ضحاٌا هذه الجرائم 

:                                                                                                                   ّظمةالجريمة المن

. ، المخدرات، األسلحة، المواد النووٌة، وغسٌل األموال الممنوعةالعالمٌة التجارة فًغالبا  متمثلة

:                                                                                                                      الجرائم االلكترونية

 ....  االلكترونً على البٌعمثل االحتٌال. مصطلح ٌشٌر إلى الجرائم التً ترتكب بواسطة تقنٌة المعلومات

 



 

 

 


