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  13- المحاضرة

   االنحراف االجتماعي نظريات
                                                                                

                                                                                ذات الطابع الفردي للجرٌمة واالنحرافنظرٌاتال- 1

وهً تصمم . النظرٌات على الطابع الفردي للجرٌمة أو االنحراف ، أي تنظر إلٌها بوصفها سلوكا فردٌاركز هذه ت

لكن على الرغم من قدمها ما زالت تتردد على األلسن باحثة عن أدلة . برامجها الوقائٌة والعالجٌة على هذا األساس 

وما ٌزال االنحراف االجتماعً والجرٌمة ٌعالجان على مستوى العالم من وجهة نظر التً ترى أن . جدٌدة تؤٌدها

 .   الجرٌمة مسؤولٌة شخصٌة وفردٌة

:                                                                                                            لبٌولوجٌةنظرٌة اال

إلى   مٌالٌن التً تجعل بعض األفرادالصفات البٌولوجٌة الفطرٌةعلى فً آخر نسخها المحّدثة ركز هذه التفسٌرات ت

.. .                                                                                                               .خلل بٌولوجًأن معظم المجرمٌن لدٌهم ، مفترضة االنحراف واإلجرام

 ... . أّما  النسخة الجٌنٌة من هذه  النظرٌة 

:                                                                                                                               سٌكولوجٌةالنظرٌة ال

  ...وٌرى البعض أن قلة من األفراد تنمو لدٌهم أنماط من سمات مضطربة ععلٌاًا . تربط الجرٌمة بأنماط معٌنة للشخصٌة

                                                                                                                                               :النظرٌة القانونٌة

 المعاصرة إلى الجرٌمة بوصفها سلوكا فردٌا أو فعال إرادٌا، ٌمتلك مرتكبه الحرٌة واإلرادة ةتنظر معظم النظم العانونً

 ... . على العٌام به أو عدم العٌام به،وأنه مسؤولٌته شخصٌة

 

   النظرٌات البنوٌة ونظرٌات الصراع االجتماعً -2

                                                                                                                                       النظرٌات البنٌوٌة  

فعد ّربط ارتفاع معدالت الجرٌمة مع ارتفاع . تعزو االنحراف االجتماعً إلى البنٌة االجتماعٌة مثل األسرة أو المجتمع المحلً أو االقتصاد

 ... .  معدالت البطالة وانخفاض األجور أو ارتفاع األسعار ، لكن انخفاض معدالت البطالة لم ٌعترن مع انخفاض معدالت الجرٌمة

                                                                                                                                  الصراع االجتماعً اتنظري

وٌوّجه بعض العائلٌن بنظرٌات الصراع إلى بعض  .السلوك المنحرف ردا على الالمساواة فً النظام الرأسمالًفً األفراد ٌنخرطون 

 ... .                                                                                             وال نزٌها النظام العانونً لٌس برٌئا وٌعتعد أصحاب هذا التوّجه أن . الثغرات البنٌوٌة فً المجتمع كالبطالة

                                                                                                 الوظٌفٌة - نظرٌات الوظٌفٌة والبنائٌة-3

ولعد أثبت لٌفً شتراوس على سبٌل المثال أن تحرٌم سفاح المحارم كان ضرورٌا من الناحٌة .على المجتمعات أن تعّرف ما تعبله وما ال تعبله

                                                                                                            . الوظٌفٌة، وهذا هو سبب كونه عاّما
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                                                                                                                                                      دركهاٌمنظرٌة 

 ... . قواعد السلوكل  األفرادعدم احترامحالة  إلى  مصطلح الالمعٌارٌةٌشٌر  :مفهوم الالمعٌارٌة

:  اآلتًب تتجلىأساسٌة نافعة وأنه ٌؤدي وظائف للمجتمع ، ٌرى  دركهاٌم أن االنحراف ضروري : وظائف االنحراف

o  ٌحفز على االبتكار  

o  ،ٌساعد على التمٌٌز بٌن السلوك السئ والسلوك الصحٌح 

o ًٌعزز التضامن االجتماع . 

 درس ظاهرة االنتحار فً مجتمعه الفرنسً والمجتمعات المجاورة ، فوجد أن هذا النوع من الجرائم :جرائم االنتحار

ترتفع معدالته فً األوساط االجتماعٌة التً ترتفع فٌها النزعة الفردٌة واالستعاللٌة الفردٌة وتتراجع فٌها مستوٌات 

 ... .التضامن والتوافق االجتماعً 

                                                                                                                                    نظرٌة مٌرتونا

عندما ٌفشل بعض الناس فً تحعٌق الثراء المادي المنشود بوسائلهم المشروعة والمحدودة، قد ٌعدمون على تحعٌق أهدفهم 

ٌحدث ذلك على نحو خاص فً مجتمع ٌزداد . بوسائل غٌر مشروعة تجنبا للضغوط االجتماعٌة المرافعة لوصمة الفشل

 .                                 معه التفاوت االجتماعً حدة وتكون العوانٌن فٌه فً خدمة األغنٌاء

                                                                                                                                    حول االنحراف الرمزٌة- التفاعلٌةات المدرسةنظري- 4

، وترّكز كسابعتها ع ربط الجرٌمة تُت لذلك . لٌست فطرٌة فً جوهرهاأنها لى االنحراف كظاهرة تنشأ بمبررات اجتماعٌةًا

 : لهذا التوجه ثالث نظرٌات و. واالنحراف بالجماعات والثعافات المتعددة بوصفها نتاج هذا السٌاق

 ... . نظرٌات تعزو األمر إلى تأثٌر الثقافات الفرعٌة وجماعات األقران 

                                                                                                                                                :نظرٌة الوسم

 ... . تؤكد نظرٌة الوسم  على نسبٌة االنحراف، وأنه ال ٌرجع إلى الفعل المنحرف ، بل إلى فهم اآلخرٌن له وإلى طرٌعة استجابتهم نحوه

:                                                                                                                         نظرٌة الوصم

الوصمة هً وسم سلبً قوي ٌعصد به حرمان الموسوم من أي تعـٌٌم اٌجابً عند اآلخرٌن وحّط مكانته ، فٌصبح 

 . ... معزوال

 

                                                                                                                   نظرٌة الضبط االجتماعً - 5

تعرر هذه النظرٌة أن الضبط االجتماعً ٌعتمد على التنبؤ بسلوك الفرد؛  . (1969)صاحب نظرٌة الضبط االجتماعً هو ترٌفس هٌرشً 

ٌّالتهم لرّدات فعل أسرهم وأصدقائهم تردع معظم  وأن كل امرئ تتوق نفسه لالنحراف وٌجد فٌه شٌئا مغرٌا ؛ لكن فكرة تشوٌه السمعة ، وتخ

 ...   الناس عن العٌام بفعل منحرف 

ٌُترجع هٌرشً السلوك اإلجرامً إلى انخفاض مدى التوافق الذي ٌنجم عن فً أربعة من هً  وتحّمل االلتزامالتعلق، : وبصورة أكثر تحدٌدا 

 .االعتعادفً أنشطة إٌجابٌة،  االنخراط ،المسؤولٌة

 


