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 الملخص:
النظر عن مستوياتها االقتصادية والثقافية، العديد تواجه معظم دول العالم، وبغض 

من التحديات االجتماعية خاصة في ظل الطفرة التکنولوجية الهائلة التي يشهدها العالم في 
أيامنا الحاضرة، والتي من أهمها زيادة انتشار ظاهرة الجريمة والسلوک المنحرف، لذلک، 

وضوع الجريمة واالنحراف في ضوء تهدف هذه الدراسة إلى تقديم عرض وصفي ونقدي لم
االتجاهات النظرية السوسيولوجية المتمثلة في االتجاهات الوظيفية، والتفاعلية الرمزية 
والصراع االجتماعي، وما يندرج تحتهم من نظريات مختلفة، وتحديد اآلراء النظرية 

ها، واألسباب المطروحة للتعرف على أنواع الجريمة والسلوک المنحرف والعوامل المرتبطة ب
ولتحديد اهمية "المغزى السوسيولوجي"   .المؤدية إلى ارتکابها والحلول المطروحة بصددها

لقضايا "اإلجرام والسلوک المنحرف"، تضمنت الدراسة المتغيرات االجتماعية بکل أشکالها، 
ألهميتها في مجال تربية النشء في مراحل تکوين شخصيته، والتي يتم من خالل کل منها 
يتم تشکيل أنماط سلوکية محددة ومقبولة اجتماعيًا وثقافيًا. وتشمل تلک المتغيرات األسرة 
والمدرسة ووسائل اإلعالم والحي السکني وجماعة األصدقاء. کما انها ال تغفل أثر تلک 

 .إلى ارتکاب السلوکيات غير المقبولة مجتمعياً  –احياناً –المتغيرات في دفع األفراد 
سة إلى تقديم رؤية مستقبلية لکيفية التصدي للجريمة وللسلوک کما تهدف الدرا

المنحرف، وذلک من خالل عالقتهما بالعوامل االقتصادية ودور التکنولوجيا المعاصرة في 
تغيير طبيعة الجريمة واالنحراف في المستقبل. ومن شأن هذه الرؤية أن تساعد متخذ القرار 

المجتمع وأفراده أخطار السلوکيات المضرة  في بناء سياسات ووضع استراتيجيات تجنب
 .والمجرمة
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Abstract: 
Countries all over the world suffer from many social and 

economic challenges because of the huge technological boom the 
world witnesses today, such as crime and deviant behavior, therefore, 
this study is aimed to present a comprehensive detailed view of crime 
and deviant behavior, in light of sociological perspectives such as: 
functionalism, symbolic interaction, and conflict to better understand 
crime and deviance. 

Sociological perspectives are presented here, to demonstrate the 
importance of social variables in all their forms, for their importance 
in the field of youth education, especially in childhood stage, through 
which positive behavioral patterns are formed. These variables include 
family, school, mass media, residential neighborhood, and peer group, 
and the impact of these variables on crime and deviant behavior.  
Also, the study provided a future vision of how to address crime and 
deviant behavior, through their relationship with economic factors and 
the role of contemporary technology in changing the nature of crime 
and deviant behavior in the future. 

 :مقدمةال
تتناول هذه الدراسة موضوع الجريمة والسلوك المنحرف، والذي يعد أحد 

المعوواش فووي حيوواة المجتمعووات الموضوووعات المهمووة ذات الصوولة الوطيوودة بووالواقع 
شوولالية هوووذا الموضووووع فووي النتوووائئ واآلثووار السووويئة والسووولبية إالمعاصوورة. وتتمثووول 

صووعدة. فقوود الوودت الدراسووات المووؤثرة علووى حيوواة الفوورد والمجتمووع، وعلووى لافووة األ
معوودالت الجريمووة والسوولوك المنحوورف، وتعووددت أنماطهووا وأبعادهووا الحديثووة زيووادة 

باب وعوامل عديدة ومتنوعة ومتداخلة ومتفاعلة، منها على المجتمعية، نتيجة أس
غيوووووواب الوووووووعي االجتموووووواعي واالسووووووتخدام الخوووووواط   ؛سووووووبيل المثووووووال ال الحصوووووور

للتلنولوجيا المعاصرة، وما يعتوري المتغيورات االجتماعيوة مون عوائول تحوول دون 
تأديتهووا للوظووائف المنوطووة بهووا. تلووك المتغيوورات التووي تتمثوول فووي المحوويط األسووري 
والمحوويط المدرسووي، ووسووائل اإلعووالم المختلفووة، والحووي المحوويط باألسوورة وجماعووة 
الرفال أو الصوحبة التوي تلعوب دوًرا بواله األهميوة فوي تربيوة الونشء منوذ طفوولتهم 
واتخوواذ األسوواليب العالجيووة الفاعلووة التووي تحووول دون وقوووعهم فووي بووراثن اإلجوورام 

 والسلوك المنحرف.
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ألهميووة موون حيووت خطورتووه وسثوواره السوولبية نحوون أمووام موضوووع بوواله ا نإذ
على مختلف مجاالت الحياة االجتماعية، مما يتطلب منا لباحثين الوقوف على 
ماهيووة المفوواهيم األساسووية والمبووادُ التووي ت عيننووا علووى اختيووار الطوورل واألسوواليب 
الناجحووووووة فووووووي اللشووووووف عوووووون أخطووووووار هووووووذه السوووووولوليات اإلجراميووووووة والمنحرفووووووة، 

رة على الحيواة االجتماعيوة الحاليوة والمسوتقبلية، حتوى تسوتطيع وانعلاساتها الخطي
ومون هوذه السولوليات المؤسسات المعنية الحد من تفاقم هذه السلوليات الخطورة. 

اإلدموووان وتعووواطي المخووودرات والعنوووف ضووود المووورأة والعنوووف  ؛اإلجراميوووة والمنحرفوووة
 ل...ضد األطفال والعنف األسري وجرائم التحرش الجنسي والسرقة والقت

سبيل المثال بالنسبة لمشللة اإلدمان وتعاطي المخدرات في  ىفعل
فإنه حسب إحصائيات ملتب ملافحة المخدرات التابع لمنظمة الصحة  ،اللويت

أي حوالي ألف مدمن في اللويت  72وجود حوالي  ىإل 0202العالمية للعام 
حشيش، ثم من السلان، وأن ألثر أنواع المخدرات المنتشرة في اللويت ال 7%

الهيروين، ثم األفيون، وأخيًرا اللولايين. ي ذلر أن اللويت تعد من الدول 
 (.WHO  :2020المستهللة للمخدرات والمؤثرات العقلية، وليست دولة منتجة ) 

 ،سبيل المثال بالنسبة لمشللة العنف ضد المرأة في اللويت ىأيضا عل
حد أنواع العنف في من اللويتيات تعرضن أل %1635أظهرت النتائئ أن 

، وجاءت %15حياتهن، وجاء االستغالل )االبتزاز( في المرتبة األولى بواقع 
، تلتها اإلساءة اللفظية بنسبة  % 44اإلساءة الجسدية في المرتبة الثانية بنسبة 

(. إضافة لذلك، تظهر 0256) وزارة الشئون االجتماعية باللويت ،  % 67
أن متوسط  0222 - 0222يت بين األعوام إحصائيات وزارة العدل في اللو 

ا، مما يعني أن حالة سنوي   633عدد أفعال العنف الم بله عنه ضد المرأة هو 
هناك حالة عنف واحدة على األقل ضد المرأة يتم اإلبالغ عنها لل يوم )وزارة 

 (.0252العدل باللويت، 
يلي مووون هوووذا المنطلووول، اهتموووت هوووذه الدراسوووة بالتحليووول الشوووامل والتفصووو

شووووولالية موضووووووع الجريموووووة والسووووولوك المنحووووورف مووووون خوووووالل ا  لمفهووووووم وطبيعوووووة و 
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 االتجاهات النظرية السوسيولوجية التالية: 
أواًل: في االتجاهات الوظيفية والتي تشمل: النظرية الوظيفيوة، ونظريوة التووتر أو 

 االنفعال ونظرية الفرصة، ونظرية الضبط االجتماعي.
ثانًيووا: االتجاهووات التفاعليوووة والتووي تشوومل: نظريوووة االخووتالط التفاضوولي، ونظريوووة 

 والوصف. أالوصم 
 ثالثًا: االتجاهات المتمثلة في نظرية الصراع.

 بعد الحداثة والجريمة. رابًعا: ما
بمعنوووووى سخووووور، تهووووودف الدراسوووووة مووووون عووووورض هوووووذه االتجاهوووووات النظريوووووة 

إلى الوقوف على جميع اآلراء والحلوول السوسيولوجية، وعلى اختالف نظرياتها، 
التووي تطرحهووا موون خووالل تحليلهووا لمفهوووم الجريمووة والسوولوك المنحوورف واألسووباب 

توي لالداعية إلى ارتلابها. ومن ثم الوقوف على مودى فاعليوة الوسوائل العالجيوة ا
تطرحهووا هووذه االتجاهووات النظريووة، ودورهووا فووي تقلوويي النتووائئ الخطيوورة المترتبووة 

ب الجريمة والسلوك المنحرف، والوقوف ايضا على قصوور المتغيورات على ارتلا
االجتماعيوووة فوووي الحووود مووون أخطوووار ارتلووواب الجريموووة والسووولوك المنحووورف واآلثوووار 
السيئة المترتبة عليهوا، وبالتوالي انعلاسواتها علوى الحيواة االجتماعيوة بشولل عوام. 

يوة المسوئولة إزاء إضافة إلى ذلك، سعت الدراسة إلوى تنواول دور األجهوزة الحلوم
تفشوووي مظووواهر الجريموووة والسووولوك المنحووورف فوووي األوسووواط االجتماعيوووة، وموووا إذا 
لانت العالجات والسياسات المستخدمة قوادرة علوى وضوع الحلوول المناسوبة للحود 

جرامية واالنحرافات االجتماعية المتنوعوة التوي انتشورت من انتشار السلوليات اإل
 بشلل الفت في مجتمعات اليوم.

يووووًرا، يملوووون اعتبووووار هووووذه الدراسووووة أحوووود المووووداخل البحثيووووة فووووي ظوووواهرة خأ
الجريمة واالنحراف، والتي من شأنها أن تفتح باًبوا جديوًدا لتوجهوات بحثيوة جديودة 
ودراسووات علميووة مسووتقبلية موون شووأنها أن تسووتوعب خطووورة السوولوليات اإلجراميووة 

 –إن اجتهدت  –هم واالنحرافات االجتماعية في مجتمعات اليوم، وبالتالي ستسا
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فووووي خلوووول سياسووووات واسووووتراتيجيات حلوميووووة وبوووورامئ ومنوووواهئ تربويووووة وتوعويووووة 
متلاملة للحد من خطورته وسثاره السلبية وبخاصة على تربية الونشء فوي حيواتهم 

 ومستقبلهم وبشلل دائم.
 أهداف الدراسة: 

لسووولوك المنحووورف مووون حيوووت التعريوووف واالتعووورف علوووى ماهيوووة الجريموووة  -5
لعواموول المؤديووة والنتووائئ المترتبووة، مووع تقووديم لووبعض الوسووائل واألنووواع وا

 المتاحة والمقترحة لعالجهما والوقاية من مضارهما.
التعوورف علووى أهووم النظريووات االجتماعيووة التووي أسووهمت بشوولل تفصوويلي  -0

حووول الجريمووة والسوولوك المنحوورف واالطووالع علووى سرائهووا المتباينووة حووول 
عرضوووووها بشووووولل متلامووووول فوووووي  األسوووووباب، ووسوووووائل العوووووالج، والتوووووي توووووم

 مضمون هذه الدراسة.

 أهمية الدراسة: 

الترليووز علووى موضوووع حيوووي وهووام يتمثوول فووي دراسووة الجريمووة والسوولوك  -5
 المنحرف في ضوء االتجاهات النظرية السوسيولوجية المعاصرة.

استعراض أبرز ما تنطوي عليه تلوك االتجاهوات مون نظريوات اجتماعيوة  -0
ر الجريموووة والسووولوك المنحووورف مووون حيوووت لهوووا دورهوووا الفاعووول فوووي تفسوووي

 المفهوم واألسباب واألنماط والوسائل العالجية المطروحة.

الوقوووف علووى ألثوور النظريووات التووي تناولتهووا الدراسووة فعاليووًة فووي تفسووير  -6
 الجريمة والسلوك المنحرف من خالل التحليل والنقد والمقارنة.

ريوات لظواهرتي التوصل إلى النتائئ التي تمخضت عن تفسوير تلوك النظ -4
 الجريمة والسلوك المنحرف من حيت األسباب والنتائئ ووسائل العالج.

توضووويح أهميوووة الووودور الوووذي تلعبوووه المتغيووورات االجتماعيوووة المتمثلوووة فوووي  -1
الجيووووورة، والصوووووحبة أو و المدرسوووووة واألسووووورة ووسوووووائل اإلعوووووالم المختلفوووووة، 

ئ جماعووة الرفووال تجوواه تربيووة الوونشء، موون خووالل مووا تسووهم بووه موون بوورام
رشادية.  ومناهئ وأعمال تربوية وتوعوية وا 
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تطمووووح هووووذه الدراسووووة إلووووى إعطوووواء صووووورة واضووووحة عوووون أنووووواع الجريمووووة  -3
والسلوك المنحرف، إلتاحة الفرصة أمام الباحثين والمسوئولين والمهتموين 
بهوووذا المجوووال للتعووورف وبشووولل ألثووور تفصوووياًل علوووى خطورتهوووا ومحاولوووة 

 البحت عن وسائل ألثر فعالية لعالجها.

 تساؤالت الدراسة:
 بعض األشخاي؟ ىلماذا يظهر السلوك المنحرف لد -5

 ما دور البيئة المحيطة في ظهور السلوك المنحرف؟ -0

 ما العوامل المؤدية لظهور السلوك المنحرف؟ -6

 ليف نفسر ظهور السلوك المنحرف؟ -4

ما الدور الذي تقوم به المتغيرات االجتماعية التي تناولتهوا الدراسوة، فوي  -1
 من انتشار الجريمة والسلوك المنحرف؟مجال الحد 

 مفاهيم الدراسة: 

تتضوووووومن هووووووذه الدراسووووووة مجموعووووووة موووووون المفوووووواهيم األساسووووووية ذات العالقووووووة 
وذلووووك للتعوووورف علووووى مضووووامينها باعتبارهووووا الموووودخل الوووورئي  لفهووووم  ،بموضوووووعها

التفسوووويرات التووووي تقوووودمها النظريووووات االجتماعيووووة الووووواردة فووووي ثنايووووا هووووذه الدراسووووة 
ريمة والسلوك المنحرف مع الترليز على ظواهرة الجريموة مون حيوت لظاهرتي الج

أرلانهوووا واألسوووباب الداعيوووة لحووودوثها والحلوووول المقترحوووة لعالجهوووا، ومووون أوليوووات 
البحت العلمي في أي مجال من المجاالت العلمية، هوو إيجواد التعريوف الواضوح 

طال الظاهرة للظاهرة التي تشلل موضوع الدراسة بما يوفر للباحت فهم معالم ون
موضوع الدراسة وتملنوه مون فهوم الحقوائل االساسوية حولهوا، لموا تيسور لوه القودرة 
علووى تفسووير السوولوليات أو األنشووطة التووي يتضوومنها موضوووع الظوواهرة المدروسووة 

 (. 502، 1991)الدوري، 

 :مفهوم الجريمة 

مثوووول أي مشووووللة أمنيووووة واجتماعيووووة واقتصووووادية لهووووا نفوووو   Crimeالجريمووووة 
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مشلالت، ومنها: أنها متعددة ومتنوعة ومتداخلة وترجع إلوى عوامول خصائي ال
عديودة متفاعلوة وتوؤدي إلوى نتوائئ سوولبية عديودة. أيًضوا، الجريموة مثول أي ظوواهرة 
اجتماعية أخرى لها نف  خصائي الظواهر، ومنها أنها نسبية وزمنية وتاريخية 

ن حيوت طبيعتهوا وحتمية، فال يلاد يخلو منها أي مجتمع إنسواني، وهوي تتنووع مو
وأشوولالها واألسوواليب المسووتخدمة فووي تنفيووذها، وتختلووف موون مجتمووع آلخوور، وموون 

 (.52، 0257زمن آلخر )أبو النصر، 
 من الناحية القانونية: تعرف الجريمة بأنها:   -

الفعل الذي ينتهك القانون الخواي بوالجرائم، ويعاقوب عليوه بغراموات أو  -5
 Kendall, Murray, andبسونوات مون السوجن، وغيرهوا مون العقوبوات )

Linden, 2007, 50.) 
االنحراف والخوروج عون المعوايير والمبوادُ األخالقيوة والدينيوة مون أجول  -0

نيووة، ممووا تحقيوول هوودف مووا، ال يتوافوول مووع التشووريعات والنصوووي القانو 
يوووؤدي إلوووى حووودوت نتوووائئ ذات توووأثيرات سووولبية علوووى األفوووراد والمجتموووع 

(http://www.mawdoo3.com.) 

عمل غير مشروع ويعاقب عليه القانون، باعتباره تجاوًزا للافة األحلوام  -6
 القانونية.

 اد  ع ووالجريمووة بأنهووا: "أي عموول م   Ken Browneويعوورف " لووين بووراون "  -4
وخوارل للقوانون بودون عوذر أو سوبب دفواعي تدينوه إجوراءات المحالمووة، 
ويخضع الجاني هنا للعقاب لما ترتب على سلوله من أضرار للمجتمع 

 (.12، 0252)أبو النصر، 

 من الناحية الشرعية الدينية:  -
و القوووووانين تعوووورف الجريمووووة بأنهووووا: "انتهوووواك متعموووود للمعووووايير الشوووورعية أ

السووائدة بفعوول دافووع محوودد، وهووي موون المحظووورات الشوورعية التووي زجوور ا  عنهووا 
 (.076، 5272بحد أو تعزيز" )الماوردي، 

 : تعرف الجريمة بأنها: من الناحية االجتماعية -

http://www.mawdoo3.com/
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يملن النظر إلى الجريمة بأنها "المخالفة التي تتعدى النطوال الشخصوي  -5
قواعوود أو القوووانين، التووي تووني علووى إلووى النطووال العووام، منتهلووة بووذلك ال

، 0222توقيوووووع بعوووووض العقوبوووووات أو الجوووووزاءات المشوووووروعة" )مارشوووووال، 
162.) 

عمل يخترل األس  األخالقية التي وضعت من قبل الجماعوة، وجعلوت  -0
 (.64، 0253 ا )األلفي،الجماعة الحترافها جزاء رسمي  

مون النوعيوة لل انحراف عن المعايير الجمعية التي تتميز بدرجوة عاليوة  -6
 (.Martin, 2003,100والجبرية والللية )

توجوه عودواني مون قبول األشووخاي الوذين يحترموون القويم الجمعيوة، تجوواه  -4
 (.41، 0251 األشخاي الذين ال يحترمونها )راضي،

سلوك غير اجتماعي يمثل فعل خطر يترتوب عليوه ضورر، هوذا السولوك  -1
بما يسوتدعي ضورورة مضاد للمجتمع ومخالف للقانون ولثقافة المجتمع، 

 (.10، 0252وجود عقاب مناسب لذلك )أبو النصر، 

 مفهوم السلوك المنحرف: 

. انسوووبي   اتعريووف السوولوك المنحوورف بالنسووبة لعلموواء االجتموواع يعتبوور أموورً 
ا بوووذلك. لموووا أن تعريفوووات وبهوووذا يصوووبح السووولوك منحرفًوووا حينموووا يعووورف اجتماعي ووو

والجماعوة. ومون هنوا، فمون الصوعوبة  االنحراف تختلف باختالف الملان والزمان
بملووان إعطوواء تعريووف شووامل لالنحووراف. فحينمووا يقوووم علموواء االجتموواع بدراسووة 
ظوواهرة االنحووراف يحوواولون معرفووة األنموواط السوولولية التووي تعوورف بأنهووا انحووراف، 
يحاولون معرفة األنماط السلولية التي ت عرف بأنها منحرفة، ويعرفه األفراد الذين 

ن، يتلابها، ومعرفة األسباب الداعية للوي يصوبح هوؤالء األفوراد منحورفيقومون بار 
 (.Schar, 1983, 191, 204وليفية معاملة المجتمع لهم )

يملون طورب بعوض التعريفوات للسولوك المنحورف علوى النحوو  ،في ضووء موا سوبل
 التالي: 

وفقًووا لموسوووعة علووم االجتموواع، هنوواك ألثوور موون توجووه فووي تعريووف هووذا  -5
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حيت يملون اعتبواره "صوفه مالزموة لوبعض أنوواع السولوك أو المصطلح، 
ا، والموريض النفسوي،" لموا يملون األشخاي، مثل الجانح، والشواذ جنسوي  

.، باعتبوووواره .. علووووى نمووووط موووون األشووووخاي، النظوووور إليووووه "باعتبوووواره داال  
خاصووووية صووووورية لووووبعض المواقووووف و األنسووووال االجتماعيووووة" )مارشووووال، 

0222 ،063.) 

معتقد أو حالة تنتهك المعايير الثقافية في المجتمع أو  هو أي سلوك أو -0
 (.Adler & Adler, 1994, 189الجماعة التي تحدت فيها )

هوو أي فعوول مون شووأنه أن يووؤدي إلوى انتهوواك المعوايير األساسووية القائمووة  -6
فوووي المجتموووع، وتختلوووف مووون ثقافوووة ألخووورى، ومووون جماعوووة ألخووورى، لموووا 

 0253داخول المجتموع )طواهر، يختلف في درجة خطورته علوى األفوراد 
, 12 .) 

هوووو عووودم االمتثوووال لمجموعوووة القواعووود والمعوووايير المتداولوووة فوووي المجتموووع  -4
(Kendall et al., 2007, 189). 

وهلووذا يملوون مالحظووة تعوودد التفسوويرات السوسوويولوجية للسوولوك المنحوورف 
تبًعوووا للترليوووز علوووى الووودور الوووذي تقووووم بوووه الجماعوووات االجتماعيوووة فوووي خلووول هوووذا 

سلوك. ومن هنا اختلفت النظريات المفسرة لالنحوراف اختالفًوا لبيوًرا. ولوذا، فوإن ال
لل نظرية تسهم بدورها وبطريقتها الخاصة فوي فهمنوا للسولوك المنحورف. وبهوذا، 

يعطي تفسيًرا متلاماًل للول أنوواع السولوك المنحورف. مون  شامل   لي  هناك اتجاه  
نحوووراف والسووولوك المنحووورف التوووي هوووذا المنطلووول، نجووود أن النظريوووات المفسووورة لال

 .اتتناولها هذه الدراسة، تعتبر نظريات ململة لبعضها بعضً 

 : أسباب الجريمة والسلوك المنحرف: ثانًيا

، وموووا غيووور السوووويةيملووون إجموووال هوووذه األسوووباب فوووي: البيئوووة االجتماعيوووة 
يترتب عليها من تربية غير سليمة، وانعدام أو ضعف الوازع الوديني واألخالقوي، 

وبخاصووووة فووووي مجووووال تعوووواطي المخوووودرات وتنوووواول  ،والتسوووواب سوووولوليات منحرفووووة
المسوولرات. أيًضوووا تلعوووب الظوووروف االقتصوووادية الصوووعبة وانتشوووار البطالوووة والفقووور 
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وعووودم االسوووتقرار السياسوووي واالقتصوووادي فوووي المجتموووع دوًرا فوووي ظهوووور الجريموووة 
 والسلوك المنحرف.

 ثالثًا: آليات مكافحة الجريمة والسلوك المنحرف: 

 من أهم هذه اآلليات التي اقترحها علماء وخبراء الجريمة واالنحراف ما يلي: 

قيوووام األجهوووزة الحلوميوووة المتخصصوووة بالتعووواون موووع منظموووات المجتموووع  -5
الموووودني بوضووووع الخطووووط والبوووورامئ الفاعلووووة فووووي القضوووواء علووووى العواموووول 

 رائم والسلوك المنحرف والظروف المهيئة لذلك.المؤدية إلى ارتلاب الج

إنشووووواء مرالوووووز عالجيوووووة وتأهيليوووووة خاصوووووة بالمووووودمنين علوووووى المخووووودرات  -0
 ا. ا واجتماعي  والخمور، وملافحة مصادرها رسمي  

حووول المشووولالت االجتماعيووووة التوووي تعووواني منهووووا بعوووض األسووور، لووووالفقر  -6
لداعيوة الرتلواب والبطالة والتفلك األسري باعتبارها من العوامل الهاموة ا

 ة.منحرفالجرائم والسلوليات ال

دعم دور األسرة في تربية األبنواء وتنشوئتهم تنشوئة اجتماعيوة سوليمة مون  -4
خووووووالل وضووووووع التشووووووريعات الالزمووووووة التووووووي توووووووفر الحمايووووووة االجتماعيووووووة 

 واالقتصادية لألسرة، وتفعيل الضمان االجتماعي لها.

ة والسلوك المنحورف مون تفعيل دور المدرسة التربوي في ملافحة الجريم -1
 خالل تصميم برامئ تعليمية وتربوية هادفة.

تفعيوول دور وسووائل اإلعووالم المختلفووة موون خووالل تقووديم البوورامئ اإلعالنيووة  -3
البعيوودة عوون لوول مظوواهر العنووف واألفعووال اإلجراميووة التووي ال تلوواد تخلووو 
منهوووووا معظوووووم األفوووووالم والمسلسوووووالت التوووووي تعووووورض مووووون خوووووالل القنووووووات 

 الية.الفضائية الح

وضع عقوبات صارمة على مرتلبي الجرائم والسلوك المنحرف، والعمول  -7
 على تنفيذها بلل جدية واقتدار.
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 اإلطار المنهجي للدراسة: 

اعتمووودت هوووذه الدراسوووة مووون حيوووت األسووولوب بشووولل رئوووي  علوووى الدراسوووة 
النظريوووة التحليليوووة النقديوووة المقارنوووة، للحصوووول علوووى المعلوموووات والبيانوووات التوووي 

النظريووات االجتماعيووة المختلفووة التووي تووم عرضووها حووول الجريمووة والسوولوك  قوودمتها
المنحرف من حيت األسباب والوسائل العالجية. أما من حيت المنهئ المستخدم 

 ي.يمفي هذه الدراسة فهو المنهئ الوصفي المقارن باتباع األسلوب التحليلي التق

 البحوث والدراسات السابقة: 

لبعض البحوت الدراسات السابقة التوي تناولوت الجزء التالي سوف يعرض 
نمًطووا موون أنموواط الجريمووة الخطيوورة فووي وقتنووا الحاضوور، والتووي تتمثوول فووي تجووارة 
المخوودرات وتعاطيهووا والتووأثيرات السوولبية الخطيوورة علووى األفووراد موون ناحيووة، وعلووى 
المجتموووع للووول مووون ناحيوووة أخووورى. ويملووون تنووواول هوووذه الدراسوووات وعرضوووها علوووى 

 ي: النحو التال

 M.Cleveland  (1981 :)دراسة "مارثا كليفالند"  -3

تحليووول بنوووائي  –وهوووي بعنووووان "سووووء اسوووتخدام األسووور والموووراهقين للمخووودرات 
ألدوار األطفال." لقد ط بقت هذه الدراسوة االستلشوافية علوى مجموعوة مون األسور 
للترليوووز علوووى دور األسووورة فوووي صوووياغة مشووولالت الشوووباب وبخاصوووة فوووي مجوووال 

األسووورة  تعوواطي المخوودرات، وقوود حاولووت الدراسووة أن تووربط بووين أدوار الطفوول فووي
وبووين مشووالله موون خووالل مناقشووة عالقووة الطفوول بالوالوودين. لمووا ناقشووت الدراسوووة 
شيوع القلل واالرتباك داخل األسرة، وسوء أدائها الوظيفي، وانعدام شوعور الطفول 
بوواألمن واالطمئنووان والحمايووة داخلهووا وغيوواب الرقابووة األسوورية. وتوصووي الدراسووة 

فووي توودعيم وتقويووة العالقووات األسوورية،  بووأن العووالج لتلووك المشوولالت، إنمووا يلموون
بعوووواد األطفووووال عوووون المشووووالل والخالفووووات الزوجيووووة، وظهووووور الوالوووودين بمظهوووور  وا 
سووولولي متماسوووك أموووام األبنووواء، واقترحوووت فوووي هوووذا المجوووال عقووود جلسوووات أسووورية 
تاحووة الفرصووة للوالوودين  اجتماعيووة تضووم اآلبوواء واألبنوواء لتعزيووز الووروابط بيوونهم، وا 
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تجووواه الصوووعوبات والمشووولالت التوووي يواجهونهوووا داخووول األسوووورة، بمناقشوووة األبنووواء 
بهدف االتفوال علوى خلول وسوط اجتمواعي مالئوم يحوول دون االسوتمرار فوي إثوارة 
تلوك المشولالت مون خووالل تنشوئة األبنواء تنشوئة اجتماعيووة سوليمة تسوتهدف إبعوواد 

دمان األبناء عن لل السلوليات المنحرفة ومنها الميل إلى تعاطي المخدرات واإل
 عليها.

 (:3321دراسة "ناصر ثابت" ) -8

 401وهوووي عووون المخووودرات وظووواهرة استنشوووال الغوووازات. بلوووه عووودد أفوووراد العينوووة 
مبحوثوووووا  مووووون األحووووودات الجوووووانحين فوووووي الوحووووودات االجتماعيوووووة الشووووواملة لرعايوووووة 

 وخلصت الدراسة إلى النتائئ الهامة التالية:  ،األحدات
 غراء.غالبية العينة يمارسون استنشال ال  -5
أن ألثووور األحووودات الجوووانحين الوووذين يستنشوووقون الغوووراء أو الغوووازات هوووم مووون   -0

 .%7335المواطنين وبنسبة 
إن لألصودقاء سووواء فووي المدرسووة أو خارجهووا ألبور األثوور فووي التسوواب عووادة   -6

الشووم، ثووم يووأتي دور الصووحف فووي المرتبووة الثانيووة، ثووم األجانووب فووي المرتبووة 
 الثالثة.

لانووت أهووم األسووباب المؤديووة إلووى ممارسووة استنشووال الغووازات وفقًووا لقناعووات  -4
 المتعاطين في العينة لالتالي: 

 زيادة وقت الفراغ لديهم. -أ 
 لثرة المشلالت األسرية. -ب  
 محاولة الهروب من الواقع. -ج  
 الملل من المدرسة. -د  
 المعاناة من الغربة وبعد األهل. –هو  
 ف العمل.صعوبة ظرو  -و  
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 (: 1984دراسة "محمد عيسى برهوم" ) -6

 وهي بعنوان: "ظاهرة تعاطي المخدرات في األردن"، والتي تهدف إلى: 

التعوورف علووى أنووواع المخوودرات واألسووباب المؤديووة علووى تعاطيهووا، وموودى  -5
 انتشار هذه الظاهرة، وطرل تعاطيها.

، وطورل اللشف عن ألثر الفئات التي ينتمي إليها المتعاطين للمخودرات -0
 الحصول عليها، والجرائم التي يرتلبونها لتحقيل هذا الهدف.

اللشف عن أثر ثقافة األسرة في دخول األبناء في هذه التجربة الخطيرة  -6
 ذات اآلثار السيئة المترتبة على ممارستها.

 وقد توصلت الدراسة إلى النتائئ التالية: 

من  %12بنسبة  ن ألثر المتعاطين لانوا من الذين يتعاطون الحشيشإ -5
أفووراد العينووة. واألسووباب المؤديووة إلووى تعاطيهووا ترجووع إلووى محاولووة تجربووة 

 تعاطي للمخدرات عن طريل األصدقاء وتقليدهم.

إن ألثوووور الفئووووات تعاطًيووووا للمخوووودرات تنحصوووور فووووي فئووووة الموووووظفين موووون  -0
 الشباب وعمال المقاهي.

قيووة ون إلووى ارتلوواب جوورائم ال أخالأموون المتعوواطين يلجوو %02إن نسووبة  -6
لالسرقة، واالعتداء على اآلخورين بسوبب نقوي المخودر الوذي يتعاطونوه 

 أو الوقوع تحت تأثيره. 

لما لشوفت الدراسوة عون أثور الثقافوة األسورية فوي دخوول األبنواء فوي هوذه  -4
التجربووووووة السوووووويئة ذات االنعلاسووووووات الخطيوووووورة علووووووى حيوووووواتهم الحاضوووووورة 

 والمستقبلية.
 (:  1985دراسة "سليمان بن قاسم الصالح" ) -1

وهووي بعنوووان "عواموول تعوواطي المخوودرات" دراسووة للمحلوووم علوويهم فووي سووجون 
الريوواض، لليووة العلوووم االجتماعيووة، جامعووة اإلمووام محموود بوون سووعود اإلسووالمية، 
الرياض. تهدف هذه الدراسة إلى محاولوة التعورف علوى أهوم العوامول االجتماعيوة 

التعواطي علوى لول مون  المؤدية إلى تعاطي المخدرات واآلثوار المترتبوة علوى هوذا
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الفوورد والمجتمووع. وانتهووى الباحووت إلووى أن هنوواك مجموعووة موون الخصووائي تتعلوول 
( عامووا، وألثوورهم موون 02-02بالموودمنين موون أهمهووا: وقوووعهم فووي الفئووة العمريووة )

فئة العزاب )غير المتزوجين( ومون ذوي المسوتويات العلميوة المتدينوة. لموا تشوير 
امووول االجتماعيوووة المؤديوووة إلوووى التعووواطي مثووول هوووذه الدراسوووة أيًضوووا إلوووى أهوووم العو 

 مخالطة رفقاء السوء، وقت الفراغ، وضعف الوازع الديني، والوضع المادي.
 (:3321دراسة "وزارة العمل والشئون االجتماعية" ) -3

هووووي دراسووووة ميدانيووووة بعنوووووان "المخوووودرات فووووي دولووووة اإلمووووارات العربيووووة المتحوووودة،" 
ة العمول والشوؤن االجتماعيوة، حيوت توم أجريت بواسطة فريل عمل لبيور مون وزار 

حالة من المدمنين للمخدرات في أغلب إموارات الدولوة. 505مقابلة عينة حجمها 
ن وبعوووض و وتوووم مقوووابلتهم فوووي األموووالن التاليوووة: بعوووض السوووجون التوووي بهوووا مووودمن

المستشووفيات التووي تتووولى عووالج الموودمنين وبعووض الموودمنين موون خووارج السووجون 
 والمستشفيات.

 راسة: أظهرت الد
أن شوولة األصوودقاء موون أهووم العواموول المسوواعدة علووى انتشووار المخوودرات  -5

وتوفيرهووا وتسووهيل عمليووة تعاطيهووا. فعوون طريوول هووؤالء األصوودقاء تعوورف 
 من المتعاطين على المخدر وحصلوا على المعلومات منهم. 31%

موووون مجموووووع أفووووراد العينووووة أشووووارت إلووووى أن السووووفر إلووووى  %4036نسووووبة  -0
 المعلومات عن المخدر.الخارج لان مصدر 

 (: 1987دراسة "عبد المنعم محمد بدر" ) -3

 هما:  ،وهي بعنوان "مشللة المخدرات"، والتي تهدف إلى تحقيل هدفين

 التعرف على الظروف الشخصية المحيطة بالمتعاطين للمخدرات. -5

تنوووواول بعووووض جوانووووب المشووووللة لووووأنواع المخوووودرات وطوووورل اسووووتخدامها،  -0
المتعووووواطين عنووووود تناولهوووووا، وليفيوووووة طووووورل وتلووووواليف تعاطيهوووووا، وشوووووعور 

 عالجها.
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وقد توصلت الدراسة إلى اللشف عن أن معظم المتعاطين لانوا من فئوة العوزاب 
( عامووووًا، لموووا لوووان ألصووودقاء 62-02الوووذين يقعوووون فوووي الفئوووة العمريوووة موووا بوووين )

السووووء واألصوووحاب دور بوووارز فوووي دفوووع هوووؤالء إلوووى تعووواطي للمخووودرات واإلدموووان 
 عليها. 

 (:8282ة "مجدي محمد مصطفى" وآخرون )دراس -3

دراسووووة اسووووتطالعية موووون  :هووووي بعنوووووان "تعوووواطي المخوووودرات بووووين طلبووووة الموووودار 
 أهداف الدراسة: ومن  "منظور عينة من األخصائيين االجتماعيين في عمان

الوقوف على مدى انتشار السلوليات االنحرافية المساعدة والمهيئة  -1
التبه، وشرب اللحوليات بين طلبة لتعاطي المخدرات لالتدخين، ومضه 

( في مدار  التعليم العام من وجهة نظر 50 – 1الصفوف من )
 ن.ياألخصائيين االجتماعي

( من 50 – 1تقدير انتشار تعاطي الطلبة للمخدرات في الصفوف من ) -2
 وجهة نظر األخصائيين االجتماعيين.

الطلبة التعرف على أنواع المخدرات التي يرى األخصائيون أن  -3
 يتعاطونها.

التعرف على األسباب التي يعتقد األخصائيون أنها تدفع الطلبة لتعاطي  -4
 المخدرات.

 مدى لفاية برامئ التوعية من مخاطر تعاطي المخدرات. -5

ا ممن يعملون في أخصائيا اجتماعي   541طبقت الدراسة على عينة تتألف من 
هم النتائئ التي تم . ومن بين أ50 – 1المدار  التي تضم طلبة الصفوف 

 التوصل إليها، ما يلي:

من عينة البحت من األخصائيين االجتماعيين على  %4131ألد نحو  -5
ممارسة بعض الطالب لسلوليات مضه التبه والتدخين في المدار  

 التي يعملون فيها. 

من العينة  %5630ا بنسبة تصل إلى ا اجتماعي  أخصائي   52أوضح  -0
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ة يتعاطون المخدرات في المدار  التي يعملون أنهم قد تعاملوا مع طلب
 فيها.

من األخصائيين االجتماعيين أن الطلبة يحصلون على  %0035ألد  -6
منهم أنهم يعتقدون أن  %07المخدرات بصعوبة، بينما أشار نحو 

 الطلبة يحصلون على المخدرات بسهولة. 

من األخصائيين في محافظة ظفار أن مخدر  %5633أوضح نحو  -4
" هو المخدر الشائع استخدامه هناك، يليه في الترتيب "القات

، يليهما الحشيش بنسبة %733المستنشقات لالمواد الطيارة بنسبة 
330%. 

من عينة األخصائيين االجتماعيين أن هناك برامئ  %74أشار نحو  -1
للوقاية من انتشار تعاطي المخدرات على مستوى المدار  التي 

 يعملون فيها. 

 موقف الدراسة الحالية من البحوث والدراسات السابقة: 

تشوووير تلوووك الدراسووووات إلوووى نتووووائئ مهموووة تتمثوووول فوووي الوووودور الوووذي تلعبووووه  -5
الجماعوووووووات األوليوووووووة أو المتغيووووووورات االجتماعيوووووووة األساسوووووووية وهوووووووي األسووووووورة، 
والمدرسوووة، والصوووحبة أو الرفوووال، ثوووم األقوووارب والجيوووران، بجانوووب الووودور الوووذي 

يوة والعالقوات الوالديوة والمشولالت األسورية، فوي دفوع األبنواء تلعبه نمواذج الترب
إلى تعاطي المخدرات واإلدمان عليها. وهوذا موا تناولتوه هوذه الدراسوة المتمثلوة 
فوووووي دراسوووووة الجريموووووة والسووووولوك المنحووووورف فوووووي ضووووووء االتجاهوووووات النظريوووووة 
، السوسيولوجية التي تشمل االتجاهات الوظيفية، والتفاعلية الرمزية، والصراع

 والضبط االجتماعي على اختالف نظرياتها.

تتفل هذه الدراسات بشلل واضح مع موا تودعو إليوه الدراسوة الحاليوة إلوى  -0
أهميوووة المتغيووورات االجتماعيوووة الرئيسوووة بجميوووع أنواعهوووا، باإلضوووافة إلوووى دور 
الوسائل اإلعالمية المختلفة والحي السلني الوذي تقويم فيوه األسورة، فوي مجوال 

 لبوًا أو إيجابوًا.تربية األبناء س
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 االتجاهات النظرية السوسيولوجية: 

من منطلل أنه حتى اآلن ال توجد نظرية واحدة يملن لها بمفردها 
تحقيل فهم شامل للجريمة أو تقديم تفسير لها بشلل متلامل متعدد األبعاد، 
وبالتالي لان لزاًما أن يتم عرض عدد من االتجاهات النظرية السوسيولوجية 

الغالبية العظمى لهذه والمهتمة بتفسير الجريمة. والمالحظ على  المعنية
االتجاهات التي اهتمت بتفسير الجريمة أنها تأخذ بمبدأ التفسير القائم على 
أسا  عامل واحد بمفرده ت عزى إليه الجريمة، ومن منطلل أن هذا العامل له 

العوامل المتعددة هي  فاعليته وأنه أقوى تأثيًرا من العوامل األخرى. إال أن فلرة
بد من تفسير الجريمة  التي تستقيم وطبيعة الظاهرة اإلجرامية في المجتمع. وال

رجاعها إلى عوامل داخلية وأخرى خارجية، أي إلى عوامل وراثية وعوامل  وا 
ملتسبة من البيئة أو المجتمع. فالفرد يتأثر بتلوينه النفسي الداخلي، وفي نف  

نما يعيش في محيط اجتماعي ونفسي الوقت هو ال يعيش بمفر  ده في الحياة وا 
 (.012، 0253وثقافي واقتصادي وسياسي ... يؤثر فيه )أبو النصر، 

وتووورى هوووذه االتجاهوووات النظريوووة فوووي مجملهوووا، أن المجووورم لوووي  ظووواهرة 
نمووا هووو نتوواج مجتمعوه باعتبوواره عضووًوا فووي جماعووة، وأن سوولوله  فرديوة منعزلووة، وا 

خالف لقوانينها وقوانين المجتمع الللي الذي يعيش فيه. اإلجرامي إنما هو فعل م
ويرى منظرو هذه االتجاهات أن معرفة األسباب التي تؤدي إلى ارتلاب المجورم 
لهذا الفعل، يتطلب بالضرورة دراسة العالقة التي تربطه بالبيئة االجتماعيوة التوي 

شأنه شوأن أي (. وحيت إن السلوك اإلجرامي Schafer, 1967, 234ينتمي إليها )
مه، فقد أدى ذلك إلى صياغة عدة نظريوات اجتماعيوة ل  سلوك اجتماعي يملن تع

فوووووي مجوووووال الجريموووووة والسووووولوك المنحووووورف، لمعرفوووووة طبيعتهوووووا والعوامووووول المؤديوووووة 
الرتلابهووا. وسووتتناول هووذه الدراسووة أهووم االتجاهووات النظريووة السوسوويولوجية التووي 

رف وعالقتهووا بمرتلبيهووا واألسووباب أسووهمت فووي دراسووة الجريمووة أو السوولوك المنحوو
الداعيووة إلوووى ارتلابهووا، ويملووون عووورض هووذه االتجاهوووات علووى اخوووتالف نظرياتهوووا 

 على النحو التالي: 
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 أواًل: الجريمة والسلوك المنحرف في ضوء االتجاهات الوظيفية:

تتمثووول االتجاهوووات الوظيفيوووة فوووي دراسوووة الجريموووة والسووولوك المنحووورف فوووي 
 لتالية: النظريات االجتماعية ا

لقد تزامن ظهور علم االجتماع مع ظهور الحداثة لما جسدها الرواد      
األوائل لعلم االجتماع، الذين لانت أفلارهم وأطروحاتهم تعل  التوجهات 
الفلرية الجديدة بعد أن ساهمت النهضة وفلسفة التنوير في إخراج أوروبا من 

تمع جديد بنظام اقتصادي عصر الظلمات إلى أنوار العقل والعلم ووالدة مج
واجتماعي جديدين، وهذا ما دفع علماء ومفلري تلك المرحلة إلى تحليل وتفسير 
هذا الواقع الجديد ووضع واقتراب نظام اجتماعي جديد يقوم على تلك القيم التي 
جسدتها الحداثة مثل )العقل والمساواة والحرية والموضوعية والنقد والتقدم 

واإلخاء والتضامن االجتماعي والتماسك  والعدالة االجتماعية
 لخ(.إاالجتماعي...

لقوود لانووت المهمووة األولووى لعلموواء اجتموواع تلووك الفتوورة هووي ليفيووة المحافظووة      
وغسوت أمون  على هذا المجتمع الجديود وهوذا الواقوع الجديود، لهوذا نجود أن لوال    ً 

لنظوووام لونووت ودورلووايم وسبنسووور وفيبوور قوود عبوووروا عوون ذلووك مووون خووالل مفوواهيم ا
والتضامن والتماسك االجتماعي والتطور والتقودم والعقالنيوة والموضووعية وفصول 

خور سبمعنى  ،نه خطي في الزمنأالذات عن الموضوع والنظرة إلى التاريخ على 
أن التوواريخ ال يرجووع إلووى الوووراء وأن المجتمعووات تتقوودم وتتطووور موون مرحلووة إلووى 

ى ليفية تناول هؤالء الورواد لموضووع مرحلة أعلى وأرقى. إن هذا األمر يقودنا إل
االنحراف والجريمة التوي تهودد النسويئ االجتمواعي والتضوامن االجتمواعي وتفلوك 

 العالقات االجتماعية والتماسك.

   Functional Theoryالنظرية الوظيفية: -3

تحتل النظرية الوظيفيوة ملانوة متميوزة بوين نظريوات علوم االجتمواع المختلفوة، 
فووووي تفسوووويرها للجريمووووة والسوووولوك المنحوووورف، مثوووول، نظريووووات التفاعليووووة الرمزيووووة، 
ونظرياتوووه الصوووراع. وقووود تميوووزت النظريوووة الوظيفوووة فوووي هوووذا المجوووال، بموووا قدموووه 
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لسوولوك المنحوورف. الوظيفيووون موون إسووهامات بالغووة األهميووة فووي مجووال الجريمووة وا
 والتي من أهمها: 

طرب مفهوم "األنومي أو الالمعيارية"، الذي تناوله عالم  –اإلسهام األول 
والذي لان من أوائل علماء االجتماع الذين  االجتماع الفرنسي "اميل دورلايم"

فاهتمامه بالنظام والتضامن االجتماعي  ،تناولوا موضوع االنحراف والجريمة
جعله يخصي حيًزا لبيًرا من تفليره لموضوع "األنومي" أي فقدان المعايير 
االجتماعية والتي تؤدي في النهاية إلى تحرر الفرد من القيم االجتماعية 

دورلايم قد اعتبر لاألخالقية ومن ثم إلى االنحراف والجريمة وحتى االنتحار. 
المجتمع الخالي منها  هرة طبيعية" وأن الجريمة أمر طبيعي، ألنظا"الجريمة 

فهي مرتبطة بالشروط األساسية  ،مستحيل تماًما. لذا فإن الجريمة ضرورية
للحياة االجتماعية للها، وللنها بهذه الحقيقة بالذات مفيدة؛ ألن هذه الشروط 

)دورلايم، انون" الطبيعي لألخالل والق للتطور ضرورية وأساسيةالتي ترتبط بها 
5233( )Durkheim. E.1960.65-72.) 

( فإن " أميل 025-072: 0221نتوني جيدنز" )جيدنز، أوحسب "
 دورلايم " يرى أن االنحراف ضروري للمجتمع ألنه يقوم بمهمتين مختلفتين:

ألنه  ؛واإلبداع االبتلاراألولى: أنه يودي وظيفة تليفية ويلعب دوًرا محفًزا على 
 وتحديات جديدة والتي تفضي إلى التغير االجتماعي. ارً يطرب أفلا

أما الوظيفة الثانية: فإن االنحراف يسهم في وضع خط قاطع يفصل بين 
هو مقبول وما هو مرفوض في المجتمع، فالسلوك اإلجرامي قد يثير استجابة  ما

 جماعية تعزز تضامن الجماعة وتؤلد المعايير االجتماعية.

 R. Mertonوالذي يتمثل فيما قدمه "روبرت ميرتون"  –اإلسهام الثاني 
طروحته فيما أأخذ "ميرتون" فلرة الالمعيارية أو األنومي ليبني من خاللها  حيت

يخي الجريمة واالنحراف. وقد ألد "روبرت ميرتون" على البنية االجتماعية 
ء االجتماعي حمل عنوان "البنا 5263لشرب االنحراف في بحت نشره في 

حيت يميز بين األهداف التي يسعى إليها أعضاء المجتمع والوسائل  ،واألنومي"
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التي يتبعها األفراد للوصول إلى هذه األهداف. فهناك فجوة تفصل بين األهداف 
ملانية الوصول إلى الوسائل  الثقافية والقيم والمعايير التي يضعها المجتمع وا 

إن بنية المجتمع القائمة على الالمساواة  المشروعة لتحقيل هذه األهداف.
يديولوجية الفردانية التي تميز المجتمع األمريلي هي التي تشجع االجتماعية واأل

 على االنحراف والجريمة.

يتمثل هذا اإلسهام الوذي قدمتوه الوظيفيوة فوي إطوار تفسويرها  ،اإلسهام الثالت
لووووذي قدمووووه "توووواللوت للجريمووووة والسوووولوك المنحوووورف، فووووي  "النسوووول االجتموووواعي" ا

بارسوووونز"، أحووود رواد النظريوووة الوظيفيوووة فوووي مؤلفوووة الشوووهير "النسووول االجتمووواعي" 
وافوووول، واالنحووووراف، حيووووت يؤلوووود بووووأن تالووووذي يتنوووواول فيووووه تفسوووويًرا لالمتثووووال أو ال

االنحووراف هووو بمثابووة حوودوت اضووطراب فووي توووازن نسوول التفاعوول المسووتقر، موون 
تمووووواعي لووووودى أعضووووواء النسووووول خوووووالل حووووودوت تغيووووورات فوووووي دوافوووووع الفعووووول االج

االجتموواعي، سووواء بفعوول لبووت حاجووات غيوور القووادرين علووى إشووباعها، أو تحووول 
وهلوووذا يخلوووي "بارسوووونز" فوووي تفسووويره  .اهتموووام الوووبعض إلوووى غايوووة ثقافيوووة أخووورى

للجريمووووووة والسوووووولوك المنحوووووورف فووووووي إطووووووار النظريووووووة الوظيفيووووووة األمووووووور التاليووووووة: 
(Parsons, 1951, 283-285.) 

 السلوك والمعايير الثقافية والمجتمع عالقة وثيقة.العالقة بين  -5
الميل للسلوك المنحرف أو االلتزام بالضوابط االجتماعيوة، حالوة يتعلمهوا  -0

الفووورد لميوووول يلتسوووبها فووووي مرحلوووة الطفولوووة موووون خوووالل عمليوووة التنشووووئة 
ا، لما يتيحوه النسول االجتمواعي مون فوري االجتماعية بشلل محدد بنائي  

 موضوعية.
منحرفوووووة التوووووي لوووووم يوووووتم الوووووتحلم بهوووووا بوسووووواطة سليوووووات الضوووووبط للميوووووول ال -6

 االجتماعي، أثر لبير في حدوت تغيرات في النسل االجتماعي.
ن جوووهر هووذه النظريووة إوتعقيًبووا علووى النظريووة الوظيفيووة، يملوون القووول، بوو

يلمووون فوووي أن لافوووة البنووواءات االجتماعيوووة أو األساسوووية منهوووا، تسوووهم فوووي تلامووول 
النسل الذي تعمل من خالله، وفي تليفه واندماجه. لما تأخذ هذه النظرية بمبودأ 
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اإلجماع على القيم والتوازن المحرك للمجتمع لنسل عام. لما تسوتعين الوظيفيوة 
ت اللامنووة بينهووا، بمجموعووة موون المتغيوورات والمفوواهيم فووي تفسووير الواقووع والعالقووا

التحليلية التي من أهمها مفهوم "المجتمع"، ومفهوم "النسل االجتماعي"، رغم أن 
تفسووويرها لهوووذه المفووواهيم يوووأتي بصوووورة غيووور واضوووحة. لموووا يؤخوووذ علوووى النظريوووة 

ي، الوظيفية، اعتقادها بأن لافة النظم والمؤسسوات االجتماعيوة ذات طوابع إيجواب
مع ميلها إلى فهم النظم القائمة على أنهوا ضورورية والزموة، فوي حوين فشولت فوي 

 فهم التغيير االجتماعي ودراسته بشلل واضح.
وهلذا، يتضح من معطيوات هوذه النظريوة فوي تفسويرها للجريموة والسولوك 
المنحووورف أن سوووبب حووودوثها إنموووا يرجوووع فوووي الدرجوووة األولوووى إلوووى سليوووات الضوووبط 

عي. فوإن لوم تتووازن تطلعوات الفورد موع موا يسوود الهيلول البنوائي والتنظويم االجتموا
للمجتمووع موون وسووائل الضووبط والتنظوويم، فووإن ذلووك يسوواعد علووى االنحووراف ويصوول 
المجتمووع فوووي النهايوووة إلوووى موووا يسووميه "دورلوووايم" بالالمعياريوووة. لموووا يووورى "روبووورت 

ري لوودى ميرتوورن" أن االنحووراف والجريمووة موون نتووائئ الالمسوواواة وعوودم تلووافؤ الفوو
جميووع أفووراد المجتمووع. ولووذلك الحووال بالنسووبة "لبارسووونز" الووذي يؤلوود فووي تناولووه 
لمفهوووم "النسوول االجتموواعي" أن االنحووراف يووأتي نتيجووة حوودوت تغيوورات فووي دوافووع 

 الفعل االجتماعي لدى أعضاء النسل القائم.
 Strain Theoryنظرية التوتر أو االنفعال:   -8

النووا  باالنفعووال أو التوووتر حينمووا يتعرضووون وفقًووا لهووذه النظريووة، يشووعر 
ألهوووداف ثقافيوووة ال يسوووتطيعون تحقيقهوووا، بسوووبب عووودم القووودرة علوووى الوصوووول إلوووى 
الوسووائل المعتموودة ثقافًيووا إلنجوواز هووذه األهووداف. وهووذه األهووداف يملوون أن تلووون 
حيوووازة ممتللوووات ماديوووة أو أمووووال. وعنووودما يحووورم النوووا  مووون الوصوووول إلوووى هوووذه 

ائل المشوووروعة، فقوود تلجوووأ بعوووض الجماعووات إلوووى الوصوووول إليهوووا األهووداف بالوسووو
ون أومما تجدر اإلشارة إليه، أنه لوي  الفقوراء وحودهم الوذين يلجو بوسائل منحرفة.

إلووى الطوورل الالمشووروعة لتحقيوول أهوودافهم. إذ يوورى بعووض علموواء االجتموواع بووأن 
. فعلوووى نظريووة التوووتر يملووون أن تسوواعد فووي تفسوووير انحووراف الطبقووة العليوووا أيًضووا
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سبيل المثال، إن الضغط لزيادة أرباب الشورلات قود يودفع بالمودراء التنفيوذيين إلوى 
 ,.Kendall et al) اللجووء إلوى طورل غيور قانونيوة فوي ممارسوة أعموالهم التجاريوة

2007, 191).  
ويوووورى "روبوووورت ميرتووووون" فووووي هووووذا المجووووال أن االنحووووراف فووووي المجتمووووع 

سوووولان يشووووترلون بأهووووداف ثقافيووووة عامووووة الوووووظيفي يلووووون محوووودوًدا، ألن معظووووم ال
ومتفقون على الوسائل الخاصة لتحقيقها. ولذا، فإن المجتمعات التوي لوي  لوديها 
الوسائل اللفيلة للوصول إلى هذه األهداف، تلون أيًضا بحاجة إلوى اتفوال حوول 
وسائل معينة، يملن بوساطتها أن يحقول النوا  طموحواتهم وأموانيهم. ويملون أن 

ف عاًمووا فووي هووذه المجتمعووات، ألن النووا  يملوون أن يلووون لوووديهم يلووون االنحوورا
 ,Merton, 1968الرغبووة فووي اسووتخدام أيووة وسووائل تملوونهم موون تحقيوول أهوودافهم )

121-122).   
مووون هوووذا المنطلووول، ترلووووز نظريوووة التووووتر علووووى الفلووورة التوووي مفادهووووا أن 

حورف. المجتمع لديه القدرة على إيجاد ضغوط من شأنها أن تؤدي إلى سلوك من
وحينما تقف السوبل المشوروعة دون تحقيول األهوداف الثقافيوة المنشوودة، فإنوه مون 

 المملن أن ينشغل النا  في سلوك غير قانوني لتحقيقها.
 Opportunityنظريةة الفرصةة: الوصةةول الةى الفةةرص شيةر المشةةروعة   -3

Theory 
ريتشارد امتداًدا لنظرية التوتر عند " روبرت ميرتون" اقترب علماء االجتماع "

بوود أن يلووون لوودى النووا   لووالورد" و"لويوود أوهلوون"، بووأن االنحووراف للووي يحوودت ال
السووبيل الووذي يملوونهم موون الوصووول إلووى هيالوول الفووري غيوور المشووروعة، والووذي 
يتمثووول فوووي الظوووروف المناسوووبة إلتاحوووة الفرصوووة التوووي تملووونهم مووون التسوووابها مووون 

بهووا موون خووالل القنوووات خووالل أنشووطة غيوور شوورعية، والتووي لووي  بإملووانهم القيووام 
الرسووومية. علوووى سوووبيل المثوووال، أن يووورى بعوووض أعضووواء المجتمعوووات أن الوسوووائل 
الشرعية غير لافية لتحقيل بعض األهوداف التقليديوة وخاصوًة المرتبطوة بالوضوع 
أو الملانوووة والموووردود الموووادي، وللووون لوووديهم الوسووويلة األهوووم للوصوووول إلوووى هيالووول 
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تجووارة المخوودرات، السووطو، والتووي موون فووري غيوور مشووروعة تتمثوول فووي السوورقة، 
 (.Kendall et al., 2007, 193نجاز هذه األهداف )إخاللها يستطيعون 

وهلون"، أن هنواك ثالثوة أشولال أبناًء على ذلك، يرى العالمان "لوالورد، و 
مختلفة من الثقافات الفرعية المنحرفة )اإلجرامية، الصوراعية، التراجعيوة(، تظهور 

ري غيوور الشوورعية متاحووة فووي منوواطل معينووة. فالثقافووة علووى شوولل أنموواط موون الفوو
جرامية ترلز علوى اللسوب االقتصوادي وتتضومن أفعوااًل مثول: السورقة، الفرعية اإل

تجوووار بالمخووودرات، واالبتوووزاز. فبالنسوووبة للشوووباب مووون الرجوووال الوووذين نشوووأوا فوووي اال
نطوال ثقافووة عصووابة فرعيووة، وبيووع المخودرات فووي أمووالن معينووة، يشووللون مصوودًرا 
لفرصة غير شرعية. ومن النقود المتحصلة من هذه الوظوائف، يسوتطيع الشوباب 
مساعدة أنفسهم وأسرهم فوي تصوريف األموور الحياتيوة باإلضوافة إلوى القودرة علوى 
شراء الممتللات المادية التي تملنهم من التأثير علوى اآلخورين إلشوباع رغبواتهم. 

احووة، يملوون للعصووابات أن وعنوودما تلووون الفووري االقتصووادية الالشوورعية غيوور مت
تصبح ثقافات فرعية صوراعية تحوارب مون أجول الحصوول علوى األرض، وتتبنوى 

ا موون التشوودد، والشووجاعة، والصووفات المماثلووة لتعزيووز الوضووع. وأولئووك نسووًقا قيمي وو
الذين هم بحاجة إلى فرصة أو قدرة على االتصال بإحدى هذه الجماعات يملون 

   Kendallلشرب الخموور وتعواطي المخودرات ) أن يرتدوا إلى أشلال من التراجع
et al., 2007, 193.) 

إن نظريوة الفرصووة توسوع موون مجوال نظريووة التووتر باإلشووارة إلوى العالقووة 
بين االنحراف وتوافر هيالول فوري غيور مشوروعة. فقود دعموت بعوض الدراسوات 
الحاليووة حووول العصووابة هووذه الفرضووية، باإلشووارة إلووى أن عضوووية العصووابة تووزود 

عض الرجال والنساء في مناطل معينة وسط المدينة من ذوي الدخل المنخفض ب
بوسووائل غيوور مشووروعة للسووب المووال ووسووائل الترفيووه والرعايووة الجسوودية وغيرهووا 

(Jankowski, 1991, 190, 193.) 
  Control Theory   نظرية الضبط االجتماعي أو الترابط االجتماعي:  -1

وسيلة اجتماعية  Social Controlفي البداية يقصد بالضبط االجتماعي 
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وثقافية تهدف إلي ضبط سلوك الفرد عن طريل قواعد ومستويات وقيود للسلوك 
تم وضعها بواسطة الجماعة والمجتمع حتي يلتزم بها الفرد. ويتم تشرب ومعرفة 

االجتماعية للفرد هذه القواعد والمستويات والقيود من خالل عمليات التنشئة 
ومن خالل عمليات التفاعل مع الجماعة والمجتمع. والهدف الرئيسي من 
عمليات الضبط االجتماعي هو تحقيل النظام في الجماعة والمجتمع، وتحقيل 
التماثل النسبي في سلوليات وأدوار األفراد، وتدعيم القيم االجتماعية، وتقليل 

لجماعة والمجتمع )أبو النصر، معدالت الجريمة والسلوك المنحرف في ا
فيما يسمى  متمثالً  ا(. وقد يلون الضبط االجتماعي داخلي  622، 0252

بضمير الفرد الذي يحاسبه عندما يخط  أو ينحرف عن هذه القواعد 
والمستويات والقيود الموضوعة للسلوك. لما قد يلون الضبط االجتماعي 

الضبط االجتماعي الخارجي خارجي المصدر )من الجماعة والمجتمع(. وهذا 
وقد  ،ا من قبل الجهات الرسمية مثل: الشرطة والنيابة والقضاءقد يلون رسمي  

يلون غير رسمي، مصدره ثقافة المجتمع والدين والرأي العام. لما أن الضبط 
. فاألول يعتمد على دافعية الفرد اوقد يلون سلبي   ااالجتماعي قد يلون ايجابي  

المتثال أو المسايرة للجماعة وللمجتمع. ويتم تدعيم هذا النوع يجابية نحو ااإل
من الضبط عن طريل تعزيز الملافآت واالستحسان والتأييد. بينما النوع الثاني 
يعتمد على العقاب أو التهديد بالعقاب، ويتفاوت من القوانين )التي تهدد 

فها عقوبة بالغرامة أو السجن( إلى العادات الشعبية التي يتحمل من يخال
، 5272السخرية أو االستهجان االجتماعي أو رفض الجماعة له )غيت، 

452   .) 
وتفيوود نظريووة الضووبط االجتموواعي بووأن إملانيووة حوودوت السوولوك المنحوورف 

أو االنقطوواع.  ضووعفتتزايوود عنوودما تلووون روابووط الفوورد بووالمجتمع فووي حالووة موون ال
دورلوووايم". ففوووي دراسوووته وترجوووع هوووذه النظريوووة فوووي جوووذورها إلوووى نظريوووة األنوووومي "

لالنتحار، أشار "دورلايم" إلى أهمية الروابط االجتماعية لفهم السلوك المنحرف. 
حيوووووت يووووورى أن حالوووووة االنتحوووووار تحووووودت عنووووودما يوووووؤدي االفتقوووووار إلوووووى التنظووووويم 
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االجتماعي الناجم عن عوامل لالتغيير االقتصادي السريع إلى وضوع يلوون فيوه 
ر الفورد فيوه إلوى التوجيوه األخالقوي السوليم. وقوود قوفتالتنظويم االجتمواعي ضوعيًفا وي

فسوووورت نظريووووات الضووووبط، ليووووف أن أنماًطووووا موووون األبنيووووة االجتماعيووووة أدت إلووووى 
معووودالت مرتفعووووة مووون السوووولوك المنحووورف وأن المجتمعووووات التوووي تتصووووف بووووالفقر 
والصراع الداخلي تلون غير منتظمة لدرجة تؤدي إلى عدم قدرتها على ممارسة 

وك األفراد. هذه المجتمعات غالًبا ما يلوون لوديها معودالت عاليوة ال لسلضبط فع  
موون االنتحووار، واألمووراض العقليووة، وتعوواطي المخوودرات، وممارسووة الجريمووة. وأن 
معظووم األبحووات التووي تناولووت توثيوول االرتبوواط بووين عوودم تنظوويم المجتمووع وحوودوت 

  .(Kendall et al., 2007, 194الجريمة قد أجريت في مناطل حضرية لبرى )

وفووووي هووووذا المجووووال، طووووور "ترافيووووز هيرشووووي" نظريووووة مؤداهووووا أن السوووولوك 
تقول فعاليتوه عنودما ينخورط النوا  فوي عالقوات قويوة توربطهم بعووائالتهم  منحورفال

هم أو أي نظوم أخورى. والورابط االجتمواعي عنود "هيرشوي" ئصودقاأأو مدارسهم أو 
 (.Hirschi, 1969, 194, 202-203يتلون من العناصر التالية: )

 االرتباط باآلخرين. -5
 االلتزام بأساليب توافقية من السلوك لالتعليم ونجاب العمل. -0
 االنضمام إلى أنشطة توافقية. -6
 اإليمان بشرعية القيم والمعايير التوافقية. -4

وفوووي الوقوووت الوووذي ال تميوووز فيوووه نظريوووة "هيرشوووي" بوووين الوووروابط التوافقيوووة 
بط المنحرفوووة، فوووإن هنووواك العديووود مووون البووواحثين قووواموا التقليديوووة وغيرهوووا مووون الوووروا

بتعوووديل هوووذه النظريوووة واقتوووراحهم بوووأن إملانيوووة حووودوت الجريموووة واالنحوووراف تتزايووود 
عنووودما تلوووون روابوووط الفووورد االجتماعيوووة ضوووعيفة، وحينموووا يشوووجع "الرفقووواء"، القووويم 
ر الالأخالقيووة والسوولوك المنحوورف، فأعضوواء الجماعووة يملوون أن يرتبطوووا مًعووا ألثوو

 من ارتباطهم باآلخرين الذين يشترلون في قيم ثقافية سائدة. 
بوالنظر إلووى أهميووة تلوك الجهووود المبذولووة موون أجول ضووبط ومنووع الجوورائم، 
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تزال غير لافيوة لوسوائل عالجيوة ناجحوة لعوالج الجريموة واالنحوراف،  إال أنها ال
ريمووة لمووا أثبووت ذلووك العديوود موون البحوووت التووي أجريووت فووي هووذا المجووال، ألن الج

والسوولوك المنحوورف فووي تزايوود متواصوول. ولووذا، ينبغووي أن نعتوورف بضوورورة إجووراء 
المزيد من البحوت للوصول إلى حلول ناجعوة ألجول وضوع حود أو القضواء علوى 
هووووذه المشووووللة الخطيوووورة، وذلووووك موووون خووووالل تضووووافر الجهووووود موووون جانووووب علموووواء 

ند إلى أس  االجتماع وعلماء اإلجرام، بهدف وضع برامئ عالجية متنوعة، تست
علمية تعمل على الحد من انتشار الجريمة على اختالف أنواعها فوي مجتمعاتنوا 
المعاصرة، وبخاصة فوي المجتمعوات التوي تودعي الحضوارة فوي مختلوف مجواالت 

 الحياة في وقتنا الحاضر.
يتضووووح أن ضووووعف الضوووووابط االجتماعيووووة وغيوووواب الرقابووووة  ،ممووووا سووووبل

ؤديوووة إلوووى تعووواطي فئوووة الشوووباب للمخووودرات االجتماعيوووة مووون العوامووول الخطيووورة الم
بوود  واإلدمووان عليهووا، وانتشووارها بالصووورة التووي يشووهدها عالمنووا المعاصوور. وهنووا ال

من قيام المؤسسات االجتماعية وفي مقدمتها األسرة باعتبارها البيئة األولى التي 
ينشأ فيها الطفل ويتشرب فيها قويم وتقاليود ومعتقودات المجتموع الوذي ينتموي إليوه، 
وبخاصووة عمليووات التنشووئة االجتماعيووة التووي يخضووع لهووا الطفوول. وهووذا يعنووي أن 

ن الروابط االجتماعية تحول دون ذلوك. لل إنسان قادر على ارتلاب الجرائم ولل
فوواألفراد يرتبطووون بووالمجتمع موون خووالل عالقوواتهم التووي تووربطهم باألسوورة، وبووالنظم 
االجتماعيوووة األخووورى، لالمدرسوووة والمسوووجد واللنيسوووة والصوووحبة الحسووونة، والجيووورة 

ملانيوة إالطيبة. وعندما يعتري هذه الروابط عناصور الضوعف أو االنقطواع، فوإن 
رائم والسوووولوك المنحوووورف تتزايوووود بشوووولل ملحوووووظ يصووووعب معووووه طوووورب ارتلوووواب الجوووو

 الوسائل العالجية للحد من فعالياتها.
 ثانًيا: الجريمة والسلوك المنحرف في ضوء االتجاهات التفاعلية الرمزية

ا ترلوووز االتجاهوووات التفاعليوووة الرمزيوووة علوووى ليفيوووة تطووووير النوووا  مفهوًمووو
ليوووة التطبيوووع االجتمووواعي. وبالنسوووبة ا وتعلوووم مراعووواة السووولوك مووون خوووالل عمذاتي ووو

لنظريووة التفاعليووة الرمزيووة، فووإن االنحووراف يملوون تعلمووه بوونف  طريقووة التوافوول موون 
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يملون أن نعورض لنظوريتين  ،بناًء علوى هوذا األسوا  خالل التفاعل مع اآلخرين.
 في إطار هذه االتجاهات التفاعلية الرمزية على النحو التالي:

 Differential Association Theory نظرية االختالط التفاضلي:  -3
يشير مفهوم االختالط التفاضلي إلوى االتصوال واالخوتالط برفقواء السووء 
والمنحوووورفين واالنجووووذاب لوووونمطهم السوووولولي المنحوووورف وتعلمووووه موووون خووووالل تلوووورار 
المخالطووووة واسووووتمرارها بحيووووت تصووووبح جماعووووة الرفووووال جماعووووة مرجعيووووة لألفووووراد 

ختالط التفاضلي من أهوم النظريوات االجتماعيوة المخالطين لها. تعتبر نظرية اال
فوووي مجوووال تفسوووير السووولوك اإلجرامووووي والمنحووورف، لسووولوك اجتمووواعي يملوووون أن 
يتعلمه الفرد لوأي سولوك اجتمواعي سخور. وتوضوح هوذه النظريوة أن األفوراد لوديهم 
الميل األلبر لالنحراف عن المعايير االجتماعيوة حينموا يختلطوون بشولل متلورر 

دويووووون إم، طوووووور "5262ن االنحوووووراف علوووووى التوافووووول. ففوووووي عوووووام بوووووأفراد يفضووووولو 
سووواذرالند" هوووذه النظريوووة، حيوووت حووواول أن يوضوووح مووون خاللهوووا ليوووف أن النوووا  
يتعلموووون السووولوك المنحووورف مووون خوووالل التفاعووول موووع اآلخووورين، وليوووف يتعلموووون 
التقنيوووات الضووورورية، والووودوافع، واتجاهوووات السووولوك المنحووورف مووون األفوووراد الوووذين 

. وهوذا االخوتالط التفاضولي غالًبوا موا ينشوأ مون خوالل نشواط منحوورف، يخوالطونهم
حينموووا يموووار  الفووورد تفووواعاًل ملثفًوووا ومتلووورًرا وطويووول األمووود موووع سخووورين ينتهلوووون 
حرمووة القواعوود والوونظم السووائدة. وحينمووا تتوووافر عواموول ألثوور فاعليووة تحبووذ انتهوواك 

ن أن يصوووبح الفووورد القووووانين ألثووور مووون تلوووك العوامووول المعارضوووة لهوووا، فمووون المملووو
 مجرما أو منحرًفا.

اجتمووواعي لطبيعوووة بيئوووة  –لقووود بنيوووت هوووذه النظريوووة علوووى تحليووول نفسوووي 
الجماعووة وأثرهووا فووي سوولوك أفرادهوووا. وتسووتند القضووايا الموضوووعية لهووذه النظريوووة 
علوووى فرضوووية مؤداهوووا، أن عالقوووات األفوووراد تتحووودد داخووول اإلطوووار العوووام للتنظووويم 

تفوواع معوودالت الجريمووة فووي جماعووة مووا، إنمووا يرجووع االجتموواعي. وبالتووالي فووإن ار 
إلى سوء هذا التنظيم الذي يطلل عليوه "سواذرالند" التنظويم االجتمواعي التفاضولي 

(Sutherland and Cressey, 1947, 77).  وهوذا يعنوي أن وجوود حالوة مون عودم



 8288 أبريل( 3( العدد )28مجلة كلية اآلداب جامعة القاهرة المجلد )
  

 

420 

التنظووويم االجتمووواعي مووون شوووأنها أن تهيووو  الظوووروف والمواقوووف المالئموووة النتقوووال 
نموواط السوولولية اإلجراميووة موون أشووخاي مجوورمين إلووى أشووخاي سخوورين بعووض األ

 ال عالقة لهم باإلجرام.
وبنوووووواًء علووووووى تلووووووك الفرضووووووية أقووووووام "سوووووواذرالند" نظريتووووووه فووووووي االخووووووتالط 
التفاضوووولي، فسوووور موووون خاللهووووا العمليووووة التووووي تووووؤدي بشووووخي مووووا إلووووى السوووولوك 

 Sutherland, andاإلجرامووي، والتووي يحصوورها فووي القضووايا المسوواندة التاليووة: )

Cressey, 1947, 75-77) 
ا، ويوووتم التسوووابه مووون ولوووي  وراثي ووو وموووتعلم   ملتسوووب   السووولوك االجراموووي سووولوك   -أ

 خالل االتصال االجتماعي بين الفرد واشخاي سخرين.
يحوودت الجووزء األساسووي موون تعلووم السوولوك االجرامووي فووي نطووال الجماعووات  -ب

قة االصووووغيرة ذات العالقووووات القويووووة القائمووووة علووووى درجووووة لبيوووورة موووون الووووود والصوووود
 والقرابة.

تتضمن عملية تعلم السلوك االجرامي االتجاهات الخاصوة بالودوافع والميوول  -ج
الل االشوخاي المحيطوين جراموي مون خوالتي تقوود الفورد إلوى ارتلواب السولوك اإل

 بالفرد.
يتم انحراف الفرد حينما ترجح لديه اآلراء التي تحبذ مخالفة القانون، وابتعاده  -د

 عن اآلراء التي تحبذ مراعاته.
ا، وتتووأثر هووذه العالقووة بوواختالف تختلووف العالقووة بالسوولوك اإلجرامووي تفاضوولي   -ه

 سبقيتها وأهميتها.أتلرارها واستمرارها و 
ل هوووذه النظريوووة تطوووويًرا منهجيوووا لشووورب ليفيوووة انتقوووال السووولوك وبهوووذا تشووول

جرامووي موون خوووالل تعلمووه أو التسووابه مووون اآلخوورين أو االخووتالط بوووالمجرمين، اإل
جراميووة والوودوافع والمبووررات التووي تشووجع علووى ارتلوواب الجريمووة وتعلووم األنموواط اإل

ريووة موون خووالل العالقووات الشخصووية الحميمووة والوثيقووة. موون العوورض السووابل لنظ
االخووتالط التفاضوولي، يتضوووح أنووه علوووى الوورغم مووون شوومولها وجوووديتها فووي إعطووواء 
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جراموي وليفيوة التسوابه أو تعلموه، إال أنهوا ال تعطوي تفسير اجتماعي للسولوك اإل
تفسيًرا ألثر شمواًل للل أنواع هذا السلوك. فهي ال تفسر الجرائم العاطفية وجرائم 

األسوووباب الحقيقيوووة المؤديوووة الرتلووواب  ذوي الياقوووات البيضووواء، لموووا أنهوووا ال تفسووور
 الجريمة وللسلوك المنحرف.

 Labelling Theory: نظرية الوصم أو الوصمة  -8
هوو عالقوة ازدراء تلصول بوالفرد عون طريول  Stigmaالوصم أو الوصمة 

(. أيضوووا الوصوووم هوووو 455، 5272أفوووراد سخووورين أو جماعوووة اجتماعيوووة )غيوووت، 
مرغوووب بهووا علووى شووخي مووا، موون لصووال صووفات أو مسووميات غيوور إإطووالل أو 

قبل اآلخرين علوى نحوو يحرموه مون التقبول االجتمواعي أو االنودماج فوي المجتموع 
ذلوووك  ،أو تأييوود المجتمووع لوووه، باعتبوواره شخًصوووا يختلووف عووون بوواقي أفوووراد المجتمووع

االخووتالف الووذي يلموون فووي إحوودى خصائصووه الجسوويمة أو العقليووة أو النفسووية أو 
رًبووا عوون المجتمووع الووذي يعوويش فيووه ومرفوًضووا منووه، االجتماعيووة، التووي تجعلووه مغت

مما يجعله يشعر بنقي في التووازن النفسوي واالجتمواعي. وهوذا يعنوي أن مفهووم 
خطاء والسمات التي تدل علوى االنحطواط الوصم هو تلك العملية التي تنسب األ

جلووب لهووم العووار تالخلقووي إلووى أشووخاي فووي المجتمووع، فتصووفهم بصووفات بغيضووة 
ا الشوووائعات البذيئوووة، وبالتوووالي يصوووبح الشوووخي مرفوًضوووا اجتماعي ووو وتثيووور حوووولهم

(http://aljamaa.net). 
والسؤال الذي يطرب نفسه في هذا المجال من قبل علماء االجتماع هو؛ 
لماذا يوصم بعض النا  باالنحراف، بينما ال يوصم البعض اآلخر بوذلك؟ وهنوا 

االشووخاي الوووذين توووم تصووونيفهم تقتوورب نظريوووة الوصوووم بووأن المنحووورفين هوووم أولئوووك 
(. وهوذا يعنوي Erikson, 1963, 196بنجواب علوى أنهوم لوذلك مون قبول اآلخورين )

ألن الفعول لوي  هوو  ؛أن الوصم عملية اجتماعية، ال يرجع للفعل المنحرف ذاتوه
الذي يحدد ما هو انحرافي أو غير انحرافي، بل إن ما يقوم بوذلك هوو ردة الفعول 

لفعل المنحرف فالوصوم، بهوذا المعنوى، مورتبط بوردة الفعول االجتماعية التي تتبع ا
االجتماعيوووة تجووواه ذلوووك الفعووول المنحووورف ولوووي  الفعووول ذاتوووه. فالوصوووم يقوووع بوووين 
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طرفين؛ األول الفعل المنحرف ذاته، والثاني هو ردة الفعل االجتماعية تجاه ذلك 
الم الفعل. هذا، وتنسب نظريوة الوصوم االجتمواعي فوي نموذجهوا الحوديت إلوى العو

بوراهيم، إ"ادوين الميرت" الذي أقامها على فرضيتين أساسيتين هموا: )الطخوي ، 
5402  ،23.) 
  االنحووراف ال يتصووف بنوعيووة الفعوول، بوول يقوووم علووى نتيجووة الفعوول أو مووا

 يوصف به الفاعل من قبل اآلخرين )وهذا هو الوصم االجتماعي(.
 وم به الشوخي االنحراف عملية اجتماعية تتم بين طرفين، األول، ما يق

 من سلوك منحرف، والثاني موقف اآلخرين تجاه هذا السلوك.
يًضووا أن االنحووراف األولووى، هووو الفعوول الووذي يقوووم بوووه أويوورى "الميوورت" 

الشووخي ملرًهووا وعالًمووا فووي الوقووت ذاتووه بأنووه فعوول شوواذ. وأن االنحووراف الثووانوي، 
لًموا بماهيتوه هو الفعل المنحورف الوذي يقووم بوه الشوخي مقوًرا بوه غيور ملوره، وعا

ن االنحراف إ(. إن وجهة النظر القائلة ب504-506، 0225وحيثياته )الزعبي، 
ا يجذب االنتباه إلوى التسواؤل حوول تعريوف سولوليات معنيوة علوى ف اجتماعي  يعر  

، بينمووا ال يعوور ف بعضووها اآلخوور بهووذا الوصووف. وهنووا تسوولط إحوودى ةأنهووا منحرفوو
ل األخالقيووووين"، وهووووم أشووووخاي أو اإلجابووووات الضوووووء علووووى دور "رجووووال األعمووووا

جماعات يلعبون دوًرا نشواًطا فوي محواولتهم تحديود سولوليات معنيوة لت عور ف بأنهوا 
عالميوة مون شوأنها أن تسواعد  منحرفوة، فهوم يقوموون بحموالت توعيوة جماهيريوة وا 

 على توليد دعم سياسي أو اجتماعي لتدعيم قضاياهم. 
خلوول حمووالت ذات مبووادُ ففووي اآلونووة األخيوورة، يملوون رؤيووة محوواوالت ل

أخالقيوووووة جماعيووووووة فووووووي الواليوووووات المتحوووووودة األمريليووووووة ضووووود القووووووائمين بعمليووووووات 
اإلجهووواض، وسووووء معاملوووة الزوجوووات، وبائعوووات الهووووى، ومجموعوووة متنوعوووة مووون 
األعموووال التوووي تهووودد المجتموووع. وبعوووض هوووذه الحموووالت ألثووور نجاًحوووا مووون غيرهوووا 

سياسووة عوودم التسووامح التووي  لووالحمالت التووي تقوووم بهووا جماعووات نسووائية لتحقيوول
تدعو إلى إلقاء القبض على مرتلبي حواالت العنوف األسوري، قود حققوت نجاحهوا 
إلوووى حووود لبيووور، فوووي الوقوووت الوووذي جوووذبت فيوووه الجماعوووات المناهضوووة ل جهووواض 
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االنتباه إلى أهمية قضيتها. وللنها لم تتملن من إحدات أي تغييرات في القانون 
 (.  Kendall et al., 2007, 198الخاي بذلك )

إن أحوود العواموول الرئيسووية التووي توضووح أن بعووض الجماعووات قوود نجحووت 
فووي إحوودات تغيوورات فووي القوووانين والتصووورات الموضوووعة، علووى خووالف الووبعض 
اآلخر من الجماعات التوي لوم تسوتطع ذلوك، إنموا يرجوع إلوى توزيوع القووة والمووارد 

لموووارد المتاحووة فووي فووي المجتمووع. فأولئووك الووذين يسوويطرون علووى أسووباب القوووة وا
 المجتمع هم القادرون على تعريفهم وتحديدهم لما هو صواب وما هو خطأ.

فووي ضوووء مووا سووبل، يوضووح "هوواورد بيلوور" أن االنحووراف ينشووئه ويخلقووه 
لصووال الوصوومة بووه، أو إالمجتمووع. وموون ثووم فووالمنحرف هووو الشووخي الووذي يووتم 

وهوووذا يعنوووي أن  السووولوك الوووذي يوصوووم بوووه الفووورد مووون قبووول الجماعوووة أو المجتموووع.
المجتمعوووات هوووي التوووي تحووودد ماهيوووة االنحوووراف بوووإقرار بعوووض القواعووود التوووي يعووود 
انتهالهوا انحرافًوا مون منظوور بنواء ذلوك المجتموع. فواالنحراف لوي  صوفة يوصوف 
نمووا خاصووية يجعلهووا المجتمووع علووى سوولوك معووين فووي  بهووا السوولوك فووي حوود ذاتووه وا 

وبنواًء علوى  .(Howard Becker, 1963, 196, 203ضوء القيم والمعايير السائدة )
 فإن مفهوم الوصم يملن أن يتحدد من خالل العناصر التالية: ؛ذلك
يقووووم المجتموووع بوضوووع العديووود مووون القواعووود االجتماعيوووة التوووي تووونظم السووولوك  -5

 اإلنساني وتحفظ للمجتمع توازنه واستقراره.
لوك بشولل يتحدد نوع سولوك المنحورف للفورد فوي ضووء القواعود المنظموة للسو -0

عام، فيوصف هذا السلوك باالنحراف من خوالل ردة الفعول االجتماعيوة تجواه 
 هذا السلوك ولي  منسوًبا للسلوك ذاته.

عنوووودما يوووودرك األفووووراد فووووي المجتمووووع سوووولوًلا مووووا ويصووووفونه بوووواالنحراف، فووووإن  -6
 مرتلب هذا السلوك يوصم باالنحراف، ويوصف بالمنحرف أو المجرم.

جتمواعي تجواه مون يوصوم بالسولوك المنحورف، تعبيوًرا عون يلون رد الفعل اال -4
االسووووتنلار والوووورفض االجتموووواعي لهووووم وربمووووا ألسوووورهم أيضووووا، وفوووورض العزلووووة 
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 االجتماعية عليهم وضرورة مراقبتهم.
وعلوووى الووورغم مووون شووومولية هوووذه النظريوووة فوووي وصوووفها للسووولوك المنحووورف 

من  ،عض االنتقاداتووصم القائمين بهذا السلوك بالمنحرفين، فقد وجهت إليها ب
أبرزهوا: أنهووا لووم تفسور األسووباب التووي توؤدي إلووى االنحووراف األولوي، لمووا لووم توووفر 

، ورفووض الووبعض ةرؤيووة ثاقبووة حووول سووبب قبووول بعووض النووا  ألوصوواف منحرفوو
اآلخوور لووذلك. لمووا أن الوصوومة االجتماعيووة تووزداد حجًمووا بازديوواد حجووم العقوبووات 

، وهوي مسوألة تتعوارض موع إعوادة تلييوف الصارمة المرتبطة بالمتابعة والمقاضاة
جراءات التي تتخذ بحل مخالفي القانون قد تؤدي الشخي المنحرف. لما أن اإل

إلى تدمير التفاعل بينهم وبين المجتموع، مموا يخلول روب العوداوة عنود المنحورف. 
من هذا المنطلل، يرى "جورج هيربرت ميد" أن نظام العقوبات الصارمة هوو فوي 

فاشل تماًما، وأن فشله ال يقتصور علوى عجوزه عون ردع االنحوراف  حد ذاته نظام
فحسووب، بوول يمتوود إلووى تلوووين فئووات إجراميووة، ألن المبالغووة فووي تطبيوول الجووزاءات 

 الصارمة تثير الحقد والعداوة ضد المنحرفين وتدفعهم إلى مزيد من االنحراف.
النوا   أن اتجاهات التفاعليوة الرمزيوة تهوتم بليفيوة تعلوم :وخالصة القول

السوولوك المنحوورف واألدوار االجتماعيووة موون خووالل التفاعوول مووع اآلخوورين ودراسووة 
وماهية الذوات الشخصية. لما توضح أن االفراد لوديهم م   لبيور لالنحوراف عون  ل  ي 

المعايير المجتمعية عندما يلونون على عالقة دائمة بأشخاي لديهم الميل نحو 
االنحوووراف بوووداًل مووون التوافووول. الجريموووة واالنحوووراف فوووي ضووووء هوووذه االتجاهوووات، 

ا. والمجتمووع هووو الووذي يحوودد أنموواط ظاهرتووان يجووري تصووورهما وبناؤهمووا اجتماعي وو
فللل ثقافة  ،ساط االجتماعية المتعددة الثقافاتالسلوك، ويلثر االنحراف في األو 

رؤيتهووا الخاصووة بالجريمووة واالنحووراف. والسوولوك المنحوورف واالجرامووي يووتم تعلمووه 
ن للوول جماعووة تعريفهووا الخوواي للجريمووة إموون خووالل الجماعووات األوليووة، حيووت 

 والسلوك المنحرف تختلف عن الجماعات األخرى.
 ضوء نظرية الصراع: ثالثًا: الجريمة والسلوك المنحرف في

فوووي البدايوووة تصووونف معظوووم اللتابوووات فوووي العلووووم االجتماعيوووة العمليوووات 
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االجتماعيوووة بوووين النوووا  إلوووى تعووواون وتنووواف  وصوووراع. ويعووورف "لووووي  لوسووور" 
بأنووه نووزاع مباشوور ومقصووود بووين أفووراد أو جماعووات موون أجوول  Conflictالصووراع 

توضوووح نظريوووة الصوووراع فوووي و  .Coser, 1956)الملانوووة والقووووة والمووووارد النوووادرة )
تفسوووويرها للجريمووووة والسوووولوك المنحوووورف، أن األشووووخاي الووووذين يشووووغلون مناصووووب 
معينوووة فوووي مجوووال السووولطة، يحوووافظون علوووى ملوووانتهم المتميوووزة باسوووتخدام القوووانون 
لوسيلة لحماية مصالحهم الذاتية. ويقترب منظرو هذه النظريوة، أن أنمواط الحيواة 

النخوووب السياسوووية واالقتصوووادية، غالًبوووا موووا  مووون وجهوووة نظوور ةالتووي تعتبووور انحرافيووو
تعرف بأنها غير قانونية. ويالحظون أن أنشطة الفقوراء واألقول دخواًل مون األفوراد 
هم ألثر احتمااًل بأن يتم وصفهم بواإلجرام ألثور مون أولئوك األفوراد الوذين ينتموون 

  .(Kendall et al., 2007, 199لفئات الدخل المتوسط والدخل العالي )
أن األفوراد مون  (R. Quinneyهوذا الصودد، يورى "ريتشوارد لوويني" )وفوي 

ذوي السوولطة السياسووية واالقتصووادية، ي عرفووون أي سوولوك يهوودد مصووالحهم الذاتيووة 
بأنوووه سووولوك إجراموووي. وأصوووحاب السووولطة هوووم الوووذين يسوووتخدمون القوووانون لحمايوووة 

(. والسووووؤال الووووذي يطوووورب نفسووووه، لموووواذا يرتلووووب النووووا  203 ,1980مصووووالحهم )
الجرائم؟ يرى بعض منظري الصراع أن األثرياء يرتلبوون الجورائم بسوبب جشوعهم 
وزيووادة مووا لووديهم موون أموووال. فجوورائم ذوي الياقووات البيضوواء، لالتالعووب فووي سووول 
األورال الماليوووووة، والمضووووواربة علوووووى األراضوووووي، واإلفوووووال  البنلوووووي وغيرهوووووا مووووون 

يوذاء العديود مون إئ عنها الجرائم، غالًبا ما تنطوي على مباله مالية ضخمة، وينت
لحال الضرر بهم. على العل  من جرائم الشوارع، لالسوطو، واالعتوداء األ فراد وا 

العنيووف، غالًبووا مووا تتضوومن مبوواله قليلووة موون المووال، وتسووبب اإليووذاء لعوودد محوودود 
 (. Bonger, 1969, 199من األفراد )

الشووارع أمووا بالنسووبة لمنظووري الصووراع، فيوورون أن ارتلوواب الفقووراء لجوورائم 
يرجووع إلووى متطلبووات الحيوواة الضوورورية التووي لووي  فووي مقوودورهم توفيرهووا لالغووذاء 
والملوب  والموأوى والرعايوة الصوحية. وهوذا يعوود إلوى عودم التوزيوع العوادل للموووارد 

(. وبهوووذا فوووإن معانووواة حيووواة الفقووور توووؤدي Gorden, 1973, 199فوووي المجتموووع )
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ن أن تووؤدي إلووى حوودوت ضووحايا بالضوورورة إلووى ارتلوواب الجوورائم التووي موون المملوو
 بين مرتلبيها من الفقراء.

( K. Marxترتبط نظريوة الصوراع باسوم عوالم االجتمواع "لوارل موارل " )
الووذي يعتموود فووي تفسوويره للظووواهر االجتماعيووة علووى العاموول االقتصووادي. ويرجووع 
ظووووواهرة االنحوووووراف والجريموووووة فوووووي المقوووووام األول للصوووووراع الطبقوووووي بوووووين طبقتوووووي 

لطبقوووووة العماليوووووة )البروليتاريوووووا( وذلوووووك بسوووووبب عووووودم عدالوووووة النظوووووام الرأسووووومالية وا
الرأسمالي في توزيع وسائل اإلنتاج والثروة الذي يزيد من غنى الرأسوماليين وفقور 
الطبقة العاملة. ويقترب "مارل " أن الحل الوحيود لهوذه المشوللة يتمثول فوي الثوورة 

ونيوووة التوووي تحميوووه )أبوووو علوووى هوووذا النظوووام الرأسووومالي والحووود مووون التشوووريعات القان
(. وهذا يعني أن السلوك المنحرف بحسب هذا الورأي، إنموا يرجوع 0252عليان، 

إلوووى ظووواهرة الالمسووواواة فوووي النظوووام الرأسووومالي والصوووراع موووع الطبقوووة العاملوووة فوووي 
المجتموووووع. وتحووووواول الووووودول الرأسووووومالية ووسوووووائل إعالمهوووووا تشوووووتيت االنتبووووواه عووووون 

متزايدة في حدوثها مون خوالل إثوارة القلول والفوزع المشالل االجتماعية الحقيقية وال
حووووول قضووووايا جزئيووووة توووودور حووووول مشووووالل السوووورقة، والسووووطو، واالعتووووداء علووووى 
اآلخوووورين. وعلوووووى الووووورغم مووووون أن "موووووارل " لووووم يلتوووووب إال القليووووول عووووون الجريموووووة 
واالنحراف، إال أن العديد مون أفلواره النقديوة تقووم علوى افتوراض أن نظوام العدالوة 

موووي قووووة وملانوووة الطبقوووة الرأسووومالية. وقووود أقوووام نقوووده للرأسووومالية علوووى الجنائيوووة يح
الصوووراع المتأصووول الوووذي يعتقووود بوجووووده بوووين الطبقوووة الرأسووومالية والطبقوووة العاملوووة 

التعلووويم( تشووولل البنيوووة  –السياسوووة  –ويووورى أن المؤسسوووات االجتماعيوووة )القوووانون 
يوووة وتحوووافظ علوووى الفوقيوووة فوووي المجتموووع التوووي تضوووفي الشووورعية علوووى البنيوووة الطبق

ملانة الرأسمالية المتميزة فيها. والجريمة لديوه تعتبور تعبيوًرا للمقاوموة الفرديوة ضود 
الظووووروف االجتماعيووووة غيوووور العادلووووة، وعوووودم المسوووواواة الناجمووووة عوووون الرأسوووومالية 

(Kendall et al., 2007, 199  .) 
نصووار المعاصوورين لنظريووة الصووراع مجموعووة موون العلموواء وموون أهووم األ

لفووون إ"ومثوووال "سوووي رايوووت ميلوووز"، أموووريليين الوووذين يعرفوووون باليسووواريين الجووودد األ
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جولدن" و"لوي  لوسر" وغيرهم، والذين يعتبرون من أبرز نقاد النظرية الوظيفية 
التي ظهرت لرد فعل لنظريوة الصوراع. إن الصوراع عنود "لووي  لوسور" عمول ال 

يووووول التووووووازن يوووووؤدي إلوووووى تمزيووووول المجتموووووع، بووووول هوووووو بمثابوووووة صووووومام أمووووون لتحق
واالستقرار، والذي بدونه يسود الرلود وينعودم التقودم التلنولووجي. ويقورر "لوسور" 

تتمتوع ببنواءات  Social Conflictبأن المجتمعات التي يسوودها صوراع اجتمواعي 
اجتماعيووة مسووتقرة ومتلاملووة. ويشووير إلووى أن مفهوووم الصووراع االجتموواعي يعتبوور 

يد مون مجواالت العالقوات االجتماعيوة، والوذي مفهوًما غاية في األهمية لفهم العد
جراموي أحود أشولال العالقوات االجتماعيوة بوين الجواني والمجنوي يعتبر السلوك اإل

 (. Coser, 1956, 157عليه )
إن القوووووانون وفووووول نظريوووووة الصوووووراع، يحموووووي مصوووووالح  :وخالصوووووة القوووووول

ن طريقوة صوياغة القووانين وتطبيقهوا تزيود مون ا  األثريواء وأصوحاب القووة والنفووذ. و 
منافع الطبقة الرأسومالية مون خوالل تأليودها علوى أن األفوراد الوذين هوم فوي الودرك 
األسوفل موون البنوواء الطبقوي االجتموواعي ال ينتهلووون حرموة الممتللووات وال يهووددون 

عي ولئك الذين ينتمون إلى الطبقات االجتماعية العليا من البناء االجتماأسالمة 
(Reiman, 1984 علووى لوول حووال، تفسوور هووذه النظريووة بعووض أنموواط القوووانين .)

دون غيرهووا. والنووا  فووي لوول الطبقووات االجتماعيووة يشووارلون بشوولل جموواعي فووي 
فهووم إجراميووة أفعووال معنيووة. علووى سووبيل المثووال: تلووك القوووانين التووي تمنووع القتوول، 

دخل الغووووالي واالغتصوووواب، والسووووطو المسوووولح، ال تقتصوووور حمايتهووووا ألصووووحاب الوووو
نما تشمل  يًضا ذوي الدخل المنخفض الذين يشللون بشلل متلرر أوالمتوسط، وا 

 (.Klockars, 1979, 200, 477ضحايا لمثل هذه الجرائم العنيفة )
وبالنظر إلى معطيات النظريات السابقة على اخوتالف توجهاتهوا، والتوي 

تجاهوووووات تناولوووووت الجريموووووة والسووووولوك المنحووووورف والتوووووي تتمثووووول فوووووي لووووول مووووون اال
منهوووا قووودمت  )الوظيفيوووة، والتفاعليوووة الرمزيوووة، واتجاهوووات الصوووراع(، نجووود أن لوووال

ن لانوووت مختلفوووة، بإملانهوووا مسووواعدتنا علوووى فهوووم أسوووباب  تحلووويالت وتفسووويرات، وا 
ونتائئ أنواع معينة من السلوك. لما أنها تزودنوا باإلرشوادات التوي تتعلول بليفيوة 
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نحوورف، وبنوواء االسووتراتيجيات التووي موون التقليوول موون مظوواهر الجريمووة والسوولوك الم
جراميوة والسولوليات شأنها أن تساهم في الحد من هذه تفاقم وانتشار المظاهر اإل

المنحرفوة. إال أن هووذا أيًضووا ال يجعلنووا نتجاهوول بعوض القصووور الووذي عانووت منووه 
لجريموة والسولوك المنحورف علوى عامول تلك النظريات بسبب ترليزها في تفسوير ا

دور العوامل األخرى. ولذا، فإن هذه الدراسة تقترب ضرورة النظر محدد وتجاهل 
إلى مجمل العوامل المؤثرة في خلل الجريمة والسولوك المنحورف حتوى يتسونى لنوا 
تقوووديم تفسوووير شوووامل مووون شوووأنه أن يصووول إلوووى حووود اللموووال فوووي فهوووم السووولوليات 

لعواموووول جراميووووة والمنحرفووووة. وهووووذا مووووا يوووودفعنا إلووووى التأليوووود علووووى أهميووووة دور ااإل
االجتماعية، بجانب العوامل األخرى التي تم ذلرها مسبقا، باعتبارهوا عوامول لهوا 
توووأثير هوووام فوووي تشووولل سووولوليات النوووا  علوووى اخوووتالف ملانووواتهم وظوووروفهم فوووي 
المجتموووووع. ولتوضووووويح أهميوووووة المتغيووووورات االجتماعيوووووة، سووووونحاول أن نشووووورب دور 

خوالل اسوتعراض أنواعهوا  وأهمية هذه المتغيرات في النقطوة التاليوة، وخاصوة مون
يجابيووووة والسوووولبية فووووي تربيووووة األبنوووواء، وعالقتهووووا بالسوووولوليات المختلفووووة وسثارهووووا اإل

جرامية والمنحرفة التي يرتلبها األبنواء فوي نطوال هوذه المتغيورات أو موا تسومى اإل
 بالجماعات األولية واألساسية في تربية النشء منذ الطفولة.

 ة:رابًعا: ما بعد الحداثة والجريم
قامت ما بعد الحداثة على نقد للي لمبادُ الحداثة التي سايرت علم 

ات القرن الماضي ياالجتماع منذ ظهوره في القرن التاسع عشر وحتى سبعين
( عندما أعلن "فرانسوا ليوتار" عن موت الحداثة وسقوط السرديات 5272)

ذا لانت الحداثة قد قامت على مبادُ  نية، اإليمان الفردية، العقال -اللبرى، وا 
بحتمية التاريخ وأنه يسير في خط مستقيم وال يتراجع إلى الوراء، واإليمان بالعلم 
الطبيعي، والتمييز المطلل بين الذات والموضوع، فإن ما بعد الحداثة تشلك في 
لل هذا وتشلك في قدرة العلم لمصدر وحيد للمعرفة، فالمعرفة هنا أصبحت 

أو غير صادقة أو معرفة موضوعية، وال توجد نسبية فال توجد معرفة صادقة 
حقيقة موضوعية، فالحقيقة هي من صنع وتشليل وسائل االتصال الجماهيري، 
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وتزايد االهتمام بلل ما هو ثقافي والشك في السياسة الحلومية وتنامي سياسة 
الحياة وعدم الفصل بين ما هو ذاتي وما هو موضوعي، والنظر إلى التاريخ 

 ا نحو الحرية وسعيا نحو التقدم لم يعد يلقى قبواًل اآلن.ًما مستمر  باعتباره تقد
وقد ساهم اللثير من المفلرين في نشر وترسيخ هذه األفلار مثل: 
"فرانسوا ليوتار" )الوضع ما بعد الحداثي(، و"ميشيل فولو" )المراقبة والمعاقبة، 

لالسيلي، الللمات واألشياء، نظام الخطاب، تاريخ الجنون في العصر ال
حفريات المعرفة(، و"جان بودريار" )مجتمع االستهالك( و"جاك دريدا" )علم 

نتوني جيدنز" وغيرهم. وقد انعل  فلرهم هذا أاللتابة، اللتابة واالختالف( و"
في موضوع االنحراف والجريمة فلم تعد النظرة السابقة التي ترى أن االنحراف 

ثقافية ونتيجة لتناقضات األبنية والجريمة هو نتيجة لحتميات اجتماعية و 
االجتماعية واالقتصادية. فهناك اللثير من التغيرات االجتماعية التي أصبحت 

ثر على السلوك اإلجرامي وملافحة الجريمة مثل صعود المجتمع االستهاللي ؤ ت
مثل العولمة  لما أوضح ذلك "جان بودريار" في لتابه "مجتمع االستهالك"،

وتراجع التصنيع وزيادة عدم االستقرار وعدم اليقين وهيمنة وسائل اإلعالم 
واالتصال على مجمل حياتنا وانتشار الثقافة الجماهيرية على نطال واسع، 

زيادة الحرية الفردية والتنوع الثقافي. لقد قامت ما بعد الحداثة فعاًل بتفليك و 
 قامت عليها الحداثة منذ القرن الخام  عشر.النماذج والمبادُ المعرفية التي 

وفًقا لمفلري ما بعد الحداثة، مثل "ميشيل فولو" فإن الطبيعة المتشابلة 
للسلطة والمعرفة والسيطرة االجتماعية هي الصلة التي يتم فيها تعريف 

تقترب نظرية علم اإلجرام ما بعد الحداثي أنه للبحت عن  االنحراف والجريمة.
مة، يجب على المرء أن ينظر إلى تعقيد تفاعالت األفراد داخل أسباب الجري

في مجتمع ما بعد الحداثة، يتحرر . االجتماعيةثقافتهم ومجتمعهم وبنيتهم 
النا  بشلل متزايد من القيود الناشئة عن األعراف االجتماعية والروابط 

عبير عن االجتماعية لآلخرين. الجريمة لما هي م عر فة حالًيا هي ببساطة ت
وجهة نظر معينة ألولئك الذين يتمتعون بالسلطة في ليفية تصرف النا ، 
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نلار حرية النا  وهويتهم الذاتية واختالفهم.  وا 
فمفلرو ما بعد الحداثة يرون بأن الجريمة لما تم تعريفها في فترة        

 الحداثة هي مجرد تعبير عن وجهة نظر معينة ألولئك الذين يتمتعون بالسلطة
الهوية واالختالف يجادل منظرو و في ليفية تصرف النا ، وتنلر حرية النا ، 

ما بعد الحداثة بأننا نعيش اآلن في عالم ما بعد حديت يتميز بالتنوع والتشرذم. 
يؤلد ما بعد الحداثيين أن المجتمع يتغير بسرعة وباستمرار بحيت يتسم بعدم ة

رة ومتنوعة من المجموعات مع اليقين، حيت ينقسم المجتمع إلى مجموعة لبي
ينظر ما بعد الحداثيين إلى مسألة "الجريمة" ةاهتمامات وأنماط حياة مختلفة. 

على أنها مجرد بناء اجتماعي، قائم على تعريف قانوني ضيل ال يعل  تنوع 
مجتمع ما بعد الحداثة. يتحرر النا  بشلل متزايد من القيود الناشئة عن 

 .(Thomas st Louis, 2013وابط االجتماعية لآلخرين.)األعراف االجتماعية والر 
ويجادل ما بعد الحداثيين بأنه من الضروري تجاوز التعريفات القانونية       

الضيقة للجريمة، وتطوير مفهوم أوسع للجريمة يقوم على العدالة واحترام 
الهويات وأنماط الحياة التي يختارها النا . وهذا ما يذهب إليه "هنري 

أن الجريمة يجب أن من ( Stuart & Milovanovic, 1996يلوفانوفيتش" )وم
تتجاوز التعاريف القانونية الضيقة إلى مفهوم أوسع للضرر االجتماعي، مع 
احتضان جميع التهديدات والمخاطر لألشخاي الذين يتبعون أنماط حياة 

يمة وهويات متنوعة بشلل متزايد. لما يقترحون أنه يجب إعادة تصور الجر 
لي  فقط على أنها مخالفة للقوانين، وللن لأشخاي يستخدمون القوة إلظهار 

 .عدم االحترام لآلخرين من خالل إلحال األذى بهم من نوع ما

ستيوارت" و"دراجان ميلوفانوفيتش" نظرية علم اإلجرام "هنري طرب لل من      
التأسيسي وهي نظرية متأثرة بما بعد الحداثة لعلم الجريمة والتي لانت مستوحاة 

( في هذه النظرية، ي نظر 5234أنتوني جيدينز" دستور المجتمع )"من لتاب 
تاج إلى الجريمة على أنها جزء ال يتجزأ من اإلنتاج الللي للمجتمع وهي إن

مشترك للعناصر البشرية والهيالل الثقافية واالجتماعية التي يخلقونها باستمرار. 
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ت عرِّف هذه النظرية الجريمة على أنها الضرر الناتئ عن استثمار البشر للطاقة 
في عالقات قوة تنلر أو تقلل من الخاضعين لهذا االستثمار، أي إنسانيتهم. من 

إلى المجرم على أنه "مستثمر مفرط" بينما  منظور النظرية التأسيسية، ي نظر
 (.Stuart & Milovanovic, 1996ي عرف الضحية باسم "موضوع التعافي" )

طروحة مناهئ النظريات اإلجرامية السابقة التي ترجع ترفض هذه األ  
الجريمة إلى أسباب جزئية أو سياقات للية. إنها تدعو، بداًل من ذلك، إلى أن 

الجريمة يجب أن يعاد النظر فيه على أنه إنتاج استطرادي مشترك التفلير في 
يديولوجية الجريمة التي تدعمها لواقع ملمو . تجادل من قبل عمالء بشريين أل

طروحة بأن الحد من الجريمة لن يتحقل إال من خالل تقليل االستثمار هذه األ
تدعو الى تطوير  من قبل الولالء البشريين في أيديولوجية إنتاج الجريمة. وهي

خطاب بديل، بداًل من خطاب معارض، خطاب صنع سالم بداًل من خطاب 
 (.Stuart & Milovanovic, 1996متعارض )

ا وشاماًل لدراسة الجريمة. مع يقدم علم الجريمة التأسيسي نهًجا إيجابي    
األخذ في االعتبار أن األفراد ال يشللون العالم فحسب، بل يتشللون بواسطته، 

بأنه ال يملن فهم سلوليات أولئك الذين يسيئون إلى تجادل هذه النظرية و 
اآلخرين ويؤذونهم بمعزل عن المجتمع الذي هم جزء منه. وأنه بداًل من الشروع 
في تحديد العوامل التي تسبب المخالفة، يدر  علم اإلجرام التأسيسي اإلنتاج 

ية والتنظيمية التي يطورها االجتماع والبنيالمشترك للجريمة من قبل األفراد 
البشر. اآلثار المترتبة على ذلك هي، أواًل: أنه يجب تفليك الجريمة لعملية 

 Stuart) األعماراستطرادية متلررة، وثانًيا: يجب بذل محاوالت واعية إلعادة 

& Milovanovic, 1996) . إن علم اجتماع االنحراف ما بعد الحداثة اعتنل
لى إحليالت للمنهئ وقوة الدولة وحقول اإلنسان باإلضافة "أجندة" تعددية تشمل ت

ألنها تضرب  ؛فلرة الواقعية اليسارية بأن الجريمة يجب أن تؤخذ مأخذ الجد
 (.31 ،0222ألثر قطاعات المجتمع ضعًفا )جون سلوت، 
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 المتغيرات االجتماعية المؤثرة في الجريمة والسلوك المنحرف:
جتماعيوة المفسورة للجريموة واالنحوراف، بعد استعراض أبورز النظريوات اال

سوووويتم عوووورض ألهووووم المتغيوووورات االجتماعيووووة التووووي تحوووويط بوووواألفراد فووووي المجتمووووع 
وبخاصووة مووا يحوويط بالطفوول أو الحوودت منووذ والدتووه، باعتبارهووا ذات أهميووة بالغووة 

وبخاصووة إذا مووا اعتوورى هووذه المتغيوورات أي  ،األثوور فووي تشووليل أنماطووه السوولولية
 ا يؤدي إلى ارتلاب الجرائم أو السلوليات المنحرفة.خلل أو اضطراب، مم

 (:0227ومن أبرز هذه المتغيرات االجتماعية ما يلي )زريقات، 
 المحيط األسري:  -3

تعتبوور األسوورة الخليووة االجتماعيووة األولووى فووي المجتمووع، وتمثوول اللبنووة األولووى 
بالرعايووة حتووى فووي التنظوويم االجتموواعي فهووي التووي تحتضوون الفوورد وليووًدا وتتعهووده 

يشتد عوده ومن ثوم فهوي تسواهم بودور أساسوي فوي نموو الشخصوية وارتقائهوا، إموا 
نمووًوا سووليًما إذا سووادت بووين أعضووائها مشوواعر المووودة واأللفووة فووي أقصووى درجاتهووا 

ا في اتجاه التفلك واالنحراف متمثلة في التماسك والعطاء المتبادل، أو نمًوا سلبي  
ويتضوووووواءل دور األسوووووورة فووووووي عمليووووووة التنشووووووئة بحيووووووت يقوووووول التماسووووووك والعطوووووواء 
بمعنى أنه إذا صلحت األسرة فسوف تقودم لنوا  ،االجتماعية إلى أقل درجة مملنة

ن لانوووت فاسووودة خووورج الفووورد فوووي الغالوووب فاسوووًدا  فووردا صوووالًحا لنفسوووه وللمجتموووع، وا 
منحرفًووا وذلووك موون خووالل مووا يمثلوووه الوالوودان موون قوودوة صووالحة أو فاسوودة )ربيوووع، 

وال شووك أن األسوورة تشوولل الوورلن األسووا  فووي بنوواء أي مجتمووع.  (.77، 0224
وأن انتماء الفرد لمجتمعه يتم من خالل انتمائه ألسرته التي تشلل النوواة األولوى 
فووي بنائووه االجتموواعي، والخليووة االجتماعيووة األساسووية التووي ينمووو داخلهووا، ويووتعلم 

ن تلووون أن المملوون موون خاللهووا معووايير وقوويم وتقاليوود المجتمووع الووذي يعايشووه. وموو
بنووواء وتنشوووئتهم األسووورة عووواجزة عووون تأديوووة واجباتهوووا المنوطوووة بهوووا تجووواه تربيوووة األ

التنشووووئة االجتماعيووووة السوووووليمة، وذلووووك نتيجووووة وفووووواة أحوووود الوالوووودين أو لليهموووووا أو 
ضوووافة إلوووى النزاعوووات والخالفوووات الدائموووة بينهموووا. مموووا يوووؤثر علوووى إانفصوووالهما، 

ال، ويضووطرهم إلووى الخووروج إلووى الشووارع بحثًووا األموون االجتموواعي فووي حيوواة االطفوو
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عووون ملوووان سخووور ألثووور أمًنوووا واسوووتقراًرا. ومووون المملووون أن يتسوووبب ذلوووك فوووي القيوووام 
بأعموووال وسووولوليات منحرفوووة نتيجوووة االخوووتالط بوووآخرين يقوموووون بأفعوووال منحرفوووة 

 وبخاصة تعاطي المخدرات وبالتالي اإلدمان عليها. ،يمارسونها
 المحيط المدرسي:  -8

تمثوووول المؤسسووووة الرئيسووووية الثانيووووة فووووي عمليووووة التنشووووئة االجتماعيووووة  المدرسووووة
ل نسووان. والمدرسووة ليسووت مسووئولة فقووط عوون التعلوويم بوول وعوون التربيووة أيًضووا، لووذا 
تسمي الوزارة المعنية بالمدار  بوزارة التربية والتعليم. ومن خالل المدرسوة يوتعلم 

غير الصحيحة. فالبيئوة  اإلنسان السلوليات الصحيحة ويتم نهيه عن السلوليات
المدرسوية تلعووب دوًرا بواله األهميووة فووي مجوال الصووحة النفسوية والصووحة الجسوومية 
لطالبهووووا. فهووووي التووووي تراعووووي موووون خووووالل الهيئووووات التدريسووووية المؤهلووووة الجوانووووب 

يجابية المرتبطة بفترة النمو وبخاصة فوي مرحلوة المراهقوة، وتسوهم مون خاللهوا اإل
علووى التسوواب خبوورات مفيوودة تسوواعده علووى تلوووين فووي جعوول المراهوول ألثوور قوودرة 

يجابية نحو الذات، وتجواه القويم السوائدة فوي المجتموع، وتجواه المجتموع إاتجاهات 
 للل.

 وسائل اإلعالم المختلفة:  -3
اإلعووالم لووه دور واضووح فووي نقوول األخبووار الصووادقة للجمهووور وتوعيتووه بووأمور 

ط الضووووووء علوووووى رشووووواده إلوووووى السووووولوليات الصوووووحيحة ولوووووذلك تسوووووليا  المجتموووووع و 
السلوليات غير الصحيحة لتنفيره منها. وتشلل البرامئ اإلعالمية على اختالفها 
بما تتضمنه من األفالم والمسلسالت التي تعرضها وسائل اإلعالم، تأثيًرا مباشًرا 
علووووى السوووولوك االجتموووواعي لألحوووودات يوووودفعهم فووووي بعووووض االحيووووان إلووووى تقمووووي 

خاصووة مووا يتعلوول منهووا بالمغووامرات  الشخصوويات التووي يشوواهدونها بشوولل متلوورر،
ومظاهر العنف المختلفوة التوي يملون أن يتحوول تقليودها ومحالاتهوا إلوى ممارسوة 
فعليووة ألعموووال العنووف التوووي يترتووب عليهوووا انسوويال الحووودت أو الشوواب فوووي مسوووار 

 الجنوب وارتلاب الجرائم.
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 وسائل التواصل االجتماعي: -1

والمعرفي والثقافي  في عصر التلنولوجيا واالنفجار التقني اآلننحن نعيش  
والتواصل مع اآلخرين عن بعد، والتي من أهمها وألثرها تأثيًرا اليوم هي وسائل 

. ومن أمثلة هذه الوسائل: الفي  بوك Social Mediaالتواصل االجتماعي 
ها مميزاتها والوات  سب واإلنستغرام وتويتر وسناب تشات وغيرها. هذه الوسائل ل

ولها عيوبها التي تظهر عندما يتم استخدامها بشلل سيء ويظهر تأثيرها 
أن السلبي على من يستخدمها. ومن اآلثار السلبية لوسائل التواصل االجتماعي 

عملية التواصل عبر هذه الوسائل يملن أن يتم استغاللها بشلل لبير في 
ية واألخالقية واالجتماعية الرذيلة والفساد األخالقي وتخطي الحدود الدين

والثقافية بين المستخدمين من خالل دخولهم في مناقشات غير مرغوب فيها 
ا، وارتياد منتديات الحوار ا وفلري  ا وسياسي  ا وثقافي  ا واجتماعي  ا وأخالقي  ديني  

والدردشة واالرتباطات العاطفية بغرض التسلية والتالعب بعواطف اآلخرين؛ 
 االسم والعمر والحالة االجتماعية والزواجية والجنسية والديانةحيت يخفون 

 (. 526- 522، 0254)أبو النصر،  
 الحي أو الوسط المحيط باألسرة:  -3

إن البيئة لها تأثير علوى سولوك الفورد، واإلنسوان ابون بيئتوه. وللوسوط المحويط 
ريووة باألسوورة، موون جيووران وأقووارب وأمووالن )مثوول: وجووود دور سووينما ومجمعووات تجا

ومالهوي ليليوة( وموا تتخللوه مون لقواءات وعالقوات وموا يسوودها مون  ومقاه   ةتسوقي
 ا أو منحرًفا.فراده، سواء لان سلوًلا سوي  أأجواء، الدور اللبير في بناء سلوك 

 الصحبة أو جماعة الرفاق:  -1
تلعووب الصووحبة أو جماعووة الرفووال أو جماعووة األصوودقاء دوًرا لبيووًرا فووي حيوواة 

التووأثير فووي سوولولياته. فهووذه الجماعووة لهووا تووأثير لبيوور علووى الفوورد الفوورد موون حيووت 
وخاصووة لووو لووان طفوواًل أو مراهقًووا. ولجماعووة الرفووال مميووزات وعيوووب، لووذا يجووب 
مساعدة الطفل والمراهل على حسن اختيار الرفال، واستمرار المتابعة واإلشراف 

حة نابعوة لالطمئنان من عدم انجراف الطفول والمراهول فوي سولوليات غيور صوحي
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مون عضووويتهما فووي جماعووة الرفووال. وللمووا لانووت الصووحبة خيوورة وصووالحة لانووت 
سوولوليات أفرادهووا سووليمة وسوووية والعلوو  صووحيح. ولووذا، يتوجووب علووى الفوورد أن 
يلووون حريًصووا علوووى اختيووار الصوووحبة الصووالحة واالبتعوواد عووون الصووحبة الشوووريرة 

المدرسة والمسجد فوي وهذا يتوقف على دور األسرة و  ،وعدم االختالط بأعضائها
 هذا المجال.

 نظرة مستقبلية في مكافحة الجريمة والسلوك المنحرف:
فوووووي ضووووووء معطيوووووات الدراسوووووة الحاليوووووة، يتضوووووح أن الجريموووووة والسووووولوك 
المنحرف من أبرز المشلالت التوي تواجههوا مجتمعاتنوا المعاصورة علوى اخوتالف 

تشوووملها قائموووة  ثقافاتهوووا. وقووود أصوووبحت فوووي مقدموووة المشووولالت االجتماعيوووة التوووي
األوليوووات لووودى لافوووة المجتمعوووات للوصوووول إلوووى الطريووول السووووي للتعامووول معهووووا 
والتقليوووول موووون فاعليتهووووا والحوووود موووون اآلثووووار المترتبووووة عليهووووا. فالجريمووووة والسوووولوك 

ا أو منع حدوثها تماًما، المنحرف لظواهر اجتماعية يصعب القضاء عليها نهائي  
المجتمعوووات علوووى اخوووتالف معووودالتها باعتبارهوووا ظوووواهر عالميوووة توجووود فوووي لووول 

سباب الداعية الرتلابها. ولذا، تعددت الدراسوات والتفسويرات العلميوة وأنواعها واأل
فووي محاولووة فهووم هووذه الظووواهر ومعرفووة العواموول والوودوافع واألسووباب المؤديووة إلووى 

 حدوثها، في محاولة منها لدرء أخطارها واستقراء سبل عالجها والوقاية منها. 
هوووذه الدراسوووات أن التطوووور الحضووواري والتقووودم العلموووي وحرلوووة وتوضوووح 

التصنيع الحديثة، ساهمت جميعها في زيادة معدالت الجريمة والسلوك المنحرف 
وتنووووع أسووواليب تنفيوووذها لووودى مرتلبيهوووا. رغوووم لووول الجهوووود والمحووواوالت المبذولوووة 

جووراءات لملافحووة الجريمووة والسوولوليات المنحرفووة، والوقايووة منهووا سووواء بتوودعيم اإل
نشوووواء المزيوووود موووون المؤسسووووات إاألمنيووووة أو تشووووديد العقوبووووات علووووى مرتلبيهووووا أو 

جووراءات الوقائيووة. إال أن معوودالت الجريمووة والسوولوك اإلصووالحية وغيرهووا موون اإل
المنحرف سخذة في االزديواد لودى العديود مون المجتمعوات الناميوة منهوا والمتقدموة، 

وو ن واسووتقرار المجتمعووات علووى المسووتوى ا يهوودد أموون اإلنسوواممووا يشوولل عوواماًل هام 
 العالمي.
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 وللوقووف علووى النظورة المسووتقبلية لوجووود الجريموة والسوولوك المنحوورف، ال
بووود مووون األخوووذ فوووي االعتبوووار تلوووك التسووواؤالت المطروحوووة تجووواه التزايووود المضوووطرد 
لمعوودالت الجريمووة والسوولوك السوولوك المنحوورف فووي وقتنووا الحاضوور، والمتمثلووة فووي 

ل المطروحوة بصوددها، والوودور الوذي يلعبوه االقتصواد العوالمي، ومووا قانونيوة الحلوو 
تسهم به األساليب التلنولوجية المعاصرة واألجهزة اإلللترونية الحديثة في مجال 
تغيير طبيعة الجريمة والسلوك المنحرف مسوتقباًل. ولعول مون المملون أن االتجواه 

لمنحورف مسوتقباًل. إنموا الرئي  الذي سيؤثر في تحديود أنمواط الجريموة والسولوك ا
يتمثوووول فووووي عولمووووة االقتصوووواد، وانتشووووار وسووووائل االتصووووال اإلللترونيووووة الحديثووووة 
ومعطيوووووات التلنولوجيوووووا المعاصووووورة. فقووووود انتشووووورت العديووووود مووووون أنمووووواط الجريموووووة 
واالنحوووووراف والتوووووي مووووون أبرهوووووا الجريموووووة المنظموووووة فوووووي مجوووووال تجوووووارة المخووووودرات 

صووبحت عموواًل أالمعاصوور، بحيووت والمسوولرات فووي العديوود موون متجمعووات عالمنووا 
ا واسووع االنتشووار. لمووا يتمثوول هووذا االتجوواه فووي اسووتخدام األقمووار الصووناعية دولي وو

واالجهزة االللترونية المستحدثة، الرتلاب الجرائم المالية في أي ملان في العالم 
 (.Kendall et al., 2007, 221ا )ا أو قضائي  دون السيطرة عليها قانوني  

بعولمووة االقتصوواد، فموون المملوون أن يووؤثر ذلووك فووي ارتلوواب  ففيمووا يتعلوول
العديد من الجرائم والسلوليات المنحرفوة بطورل ووسوائل عديودة. فقود أدى التحوول 
أو االنتقال من االقتصاد المحلي إلى االقتصاد العوالمي إلوى تودمير سوول العمول 

أو الوظوائف في لثير من البلدان، والذي أدى بودوره إلوى فقودان الوظوائف اآلمنوة 
جيدة الدخل، مما أثر بودوره علوى حيواة األسور والمجتمعوات المحليوة، بحيوت أدى 
ذلك إلى القيام بأعمال إجرامية وسلوليات منحرفة متزايدة. لما أن التغييرات في 
سياسات الضرائب والرعاية االجتماعية فوي العديود مون بلودان العوالم قود أدت إلوى 

لتوووالي إلوووى تزايووود حالوووة الالمسووواواة االجتماعيوووة التوووي زيوووادة المنافسوووة العالميوووة، وبا
 ,Kendall et al., 2007توؤدي إلوى زيوادة معودالت الجريموة والسولوك المنحورف )

222.) 
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دراسةتها فةي  ىرؤية استشرافية للموضوعات السوسيولوجية التي في حاجة الة
 المستقبل: 

المتسارعة، ونظرا لندرة نظرا للتغييرات االجتماعية والثقافية واالقتصادية 
الموووارد فووي معظووم المجوواالت، وقلووة االهتمووام بالوقايووة موون المشوولالت، وتضووارب 
السياسات االجتماعية والقوانين أحيانا تجاه بعوض أموور وقضوايا المجتموع، وقلوة 

العدالووة أحيانووا فووي توزيووع الموووارد وفووي بنوواء  غيووابالوووعي االجتموواعي والثقووافي، و 
ت اجتماعيوووة عديووودة، ونجووود صوووعوبات جموووة فوووي عمليوووة القووووة ... تظهووور مشووولال

مواجهتها. مون هوذه المشولالت المسوتحدثة نسوبًيا والمطلووب دراسوتها وتشخيصوها 
واقتووراب الحلووول لهووا موون جانووب علووم االجتموواع: مشوولالت سوووء اسووتخدام وسووائل 

المحوارم، وجورائم  ىالتواصل االجتماعي، وجرائم النسواء، والتحورش الجنسوي، وزنو
دمووان سوورقة ا مسووتحدثة موون النووواع األألعضوواء البشوورية، واإلرهوواب اإلللترونووي، وا 

 المخدرات، واإلدمان اإلللتروني، والجرائم التلنولوجية، والجرائم العابرة للحدود 
وبووووالطبع فووووإن علووووم االجتموووواع عليووووه مسووووئولية رئيسووووية فووووي دراسووووة هووووذه 

تقووديم مجموعووة موون المشوولالت ورصوود العواموول المؤديووة والنتووائئ المترتبووة عليهووا و 
 ون وواضوعو ن والسياسويو يسترشود بهوا المسوئول ىالحلوول العلميوة المناسوبة لهوا حتو

علووم االجتموواع التنبووؤ  ىن بهووذه المشوولالت. بوول علووو القوووانين والسياسووات المعنيوو
بهذه المشلالت قبل حدوثها بهدف اقتوراب االجوراءات الوقائيوة واالحترازيوة لوقايوة 

وتجنب وقوعها أصواًل، مون منطلول أن الوقايوة خيوًرا المجتمع من هذه المشلالت 
وتلواليف أقول مون العوالج، وتتضومن  اوجهودً  امن العالج، وأن الوقايوة تحتواج وقتًو

 الموارد البشرية بشلل إنساني أفضل. ىالمحافظة عل
علوم االجتمواع  ىومن أمثلة الجرائم والسلوليات المنحرفة التوي يجوب علو

جرائم النساء التي تشير  ،والتشخيي واقتراب الحلوللقاء الضوء عليها بالدراسة إ
نموووا  بعوووض التقوووارير أنهوووا فوووي تزايووود بشووولل سوووريع، وهوووي ال تعتبووور جووورائم عاموووة وا 

تووورتبط بالطبيعوووة األنثويوووة للمووورأة سوووواء مووون الناحيوووة البيولوجيوووة أو جووورائم خاصوووة 
ومن واقع الظاهرة اإلجراميوة أن  .الفيزيولوجية، أو من ناحية وضعها االجتماعي
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النساء يرتلبن أنواًعا معينة من الجرائم يرتلبها الرجال بنسبة أقل لقتول المواليود، 
وأغلب هذه الجرائم يدخل في إطار ما  والتسول،ة، ذواإلجهاض، والسحر والشعو 

يسوووومى بوووواإلجرام الخفووووي، ذلووووك للونهووووا فووووي معظووووم الحوووواالت ال تصوووول إلووووى علووووم 
ن ل انوووووت موجوووووودة علوووووى أرض الواقوووووع، ومووووون ثوووووم ال تووووودرج ضووووومن الشووووورطة، وا 

 .اإلحصائيات الجنائية
مثال سخر عن الجرائم والسلوليات المنحرفة والتي يجوب أن يعطوي علوم 
االجتماع اهتمامه وترليزه الجرائم التلنولوجيوة. وبالفعول بودأت لتابوات تهوتم بهوذا 

آللي أو علوم االجتمواع النوع من الجرائم منها لتب ومقاالت عن علم االجتماع ا
لفوورع حووديت موون فووروع علووم االجتموواع بوودأ الحووديت  Digital Sociologyالرقمووي 

أيضوا . Jonathan R. Wynnالعوالم جوناثوان ويون بواسوطة  0222عنه في العام 
بعنووان علوم  ةمن اللتب التي صدرت في هذا الموضوع لتاب علي محمد رحوم

 (. 0220االجتماع اآللي )
جمع بين علم االجتماع وعلم الحاسوب مًعا بشلل متلامل، وهذا الفرع ي
باالجتماعية من خالل شبلة اإلنترنت، وبموضووع دراسوة  ىويهتم بنشوء ما يسم

نسوان، وعالقوات التوأثير المتبادلوة تلنولوجيا االتصاالت والمعلوموات فوي حيواة اإل
نولوجيوووا بوووين تلنولوجيوووا االتصووواالت والمعلوموووات واإلنسوووان، وليوووف أن هوووذه التل

لثيوورة فووي حيوواة المجتمووع، ومووا هووو تووأثير اسووتخدام وسووائل التواصوول  اغيوورت أمووورً 
يجوووابي علوووي الفووورد واألسووورة والمجتموووع، وموووا هوووي الجووورائم االجتمووواعي السووولبي واإل

التلنولوجيوووووة وأنواعهوووووا والعوامووووول المؤديوووووة لهوووووا والنتوووووائئ المترتبوووووة عليهوووووا وليفيوووووة 
 .مواجهتها

المسووتقبلي لمعوودالت الجريمووة والسوولوليات  ن النموووإهووذا ويملوون القووول بوو
المنحرفة، غالبا ما يلمن في شبلة الحاسوب الدولية وفوي تقنيوات أخورى عديودة، 

ولهوذا، فوان . لما هو الحال في تزايد معودالت الجورائم التلنولوجيوة وبسورعة لبيورة
قراصوووونة الحاسوووووب هووووم موووون يتحموووول المسووووئولية عوووون حوووودوت العديوووود موووون أنموووواط 

ي فووي مقوودمتها الهجمووات الفيروسووية التووي تهوودف إلووى إغووالل مواقووع الجريمووة والتوو
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إللترونيووووة معينووووة ألهووووداف إجراميووووة. إضووووافة إلووووى اسووووتخدام العديوووود موووون خبووووراء 
الحاسوووب لبطاقووات االئتمووان الخاصووة بالعديوود موون األفووراد بهوودف الحصووول علووى 

علوى  مدخراتهم المالية بوسائل غير مشروعة تتسم بالغش واالحتيال. وما يترتوب
جراميوووة عبووور شوووبلات ذلوووك وقووووع العديووود مووون األفوووراد ضوووحايا لهوووذه السووولوليات اإل

 اإلنترنت، مع األخذ في االعتبار صعوبة التحقل من مرتلبي هذه الجرائم.
ن النظرة المستقبلية للجريمة والسلوك المنحورف إوهذا، يدعو إلى القول ب

لدراسوات الجوادة، لوضوع تزال غير واضوحة المعوالم، وبحاجوة إلوى المزيود مون ا ال
حد لما يترتب على ما تقووم بوه الودعوة إلوى عولموة االقتصواد، والودور الوذي تقووم 

للترونيووة منهووا، والتووي تشوومل أجهووزة بووه أدوات التلنولوجيووا المعاصوورة وبخاصووة اإل
نسانية وغير إالحاسوب المختلفة، واستخدام األقمار الصناعية لتحقيل أهداف ال 

 قانونية.
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