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 ( Anomie): الالمعيارية :"روبرت مرتون"نظرية المحاضرة الثالثة: 

 االجتماعي البناء في متوسطة نظرية أو تصنيفي مخطط بصياغة "رتونم روبرت" قام
 باعتباره االنحرافي السموك إلى بمقتضاه نظر وظيفي نظري توجيو عن تعبر " والالمعيارية

 . االمتثالي السموك مثل مثمو االجتماعي البناء محصمة

 إلى ينظر التحميل ىذا وأن المذاىب ىذه مقابل في يقف الوظيفي التحميل أن "رتونم " اعتقد وقد
 البناء ىذا عمل إذا حتى وأنو الخالصة، الدوافع عن ويكشف فاعمي أنو عمى االجتماعي البناء
 الوظيفي المدخل فإن ولذلك أخرى، تطمعات يخمق فيو الفعل، نحو التطمعات بعض إحباط عمى

 في االنحرافي السموك معدالت إلى يشير الذي المختمفة الفردية اتالنظري موقف مع يتعارض
 الشخصيات من متفاوتة نسب لوجود نتيجة تعتبر االجتماعية والشرائح الجماعات مختمف

 االجتماعي البناء بيا يخمق التي الطريقة تحديد يحاول كما الجماعات، ىذه داخل المريضة
 أو امتثالي غير سموكيم في ويورطيم فيو مختمفة مواقع يحتمون أشخاص عمى ضغطا والثقافي
 . انحرافي

 االنحرافات بعض أن كيف يوضح أن ،االنحراف تفسير عند حاول أنو "رتونم" ويشير
 النماذج مع متعارضة وتكون الفرعية الجماعات عن تنبثق أن يمكن جديدة" سموكية نماذج تعتبر

 يكون ربما أنو يرى فيو ولذلك. القانون فرضياي كما غيرىا أخرى جماعات تفرضيا التي النظامية
 يمثل ربما االمتثال عدم ألن انحرافي سموك بأنو معينة لنظم االمتثال عدم يوصف أن الخطأ
 في وبشرعيتو األخالق بمصداقية باالعتراف ينادي. وجديد بديل لنموذج منطمقا أو بداية



 الوظيفي التحميل نظرية نطاق سيعتو  عمى يعمل أن حاول "رتون"م أن ذلك ومعنى المجتمع.
 .والثقافي االجتماعي التغيرات مشكالت تستوعب حتى

 منيجي مدخل توفير يستيدف كان معالمو، بتحديد "مرتون" قام الذي النظري اإلطار نإ
 ىدفو أنصب فقد ولذلك والثقافية، االجتماعية االنحرافي السموك مصادر تحميل إلى منظم

 بعض عمى محدد بضغط االجتماعية البناءات بعض ممارسة كيفية عن الكشف عمى األساسي
 . امتثالي ونم أكثر امتثالي غير سموك في فتورطيم المجتمع، في األشخاص

 من كثير في القائمة لموسائل األخالقي االنعدام حالةهي  :)األنوميا( الالمعيارية -
 أيضا وىي االجتماعي لبنائيا األساسيين المكونين بين التكامل بانعدام تتميز التي الجماعات

 . الثقافية الوسائل ىذه بيا تتميز التي النظامي االنعدام حالة

 القيم من منظم نسق جية من وجود إلى يشير كما ،والمجتمع الثقافة بين "مرتون" ويميز
 سائلالو و  المعايير نسق أخرى جية ومن ، الجماعة نفس إلى المنتمين األفراد سموك تسير التي

 .الثقافة تحددىا التي األىداف إلى الوصول تنظم التي  المجتمع طرف من المقبولة المؤسساتية
 الوسائل عمى الحصول الجميع بمقدور فميس ،ةالمقبول والوسائل األىداف بين توتر يحدث فعندما

 .بيا المسموح الوسائل الستعمال الميارة أو القدرة نفس يممكون ال وىم

 تمزق أو انقطاع وىو الثقافية االجتماعية البنية في االنقطاع عن كنتاج األنوميا دوتع
 المشروعة أو المتوفرة الوسائلو   المقترحة األىداف بين جدا القوي والتوتر جدا الكبيرة لميوة راجع

 عدم يؤدي كما ذاتيا القيم ليذه منافية لوكات إلى القصوى الحاالت في الثقافية القيم تؤدي قد ،
 حالة ىي األنوميا وىذه األنوميا، بروز  المعايير تفكك أو تحمل إلى والمجتمع الثقافة بين فقالتوا

 تنظم التي االجتماعية المنزلة حسب المنحرف السموك يكون و المعايير بغياب تتميز اجتماعية
 غير وسائل البعض يختار الضغط وتحت الثقافة، عمييا تنص التي األىداف إلى األفراد وصول

     .أىدافيم لتحقيق رعيةش
 
 
 



  واألهداف الثقافية: المعايير  
 لكل بنية اجتماعية عنصران أساسيان ىما المعايير واالىداف الثقافية4   

 إلى الوصول وسائل وتضبط السموك تحكم التي القواعد مجموعة ىي المعايير: - أ
 حسب األىداف إلى الوصول المعايير ىذه وترتب معينة قنوات خالل من األىداف

 وغيرىا مقبولة وأخرى مستحسنة وطرف مثمى ق ووسائلطر  فيناك االجتماعية قيمتيا
 .ممنوعة

، حضاريا المحددة واالىتمامات ىدافاأل من مجموعة مجتمع لكل األهداف الثقافية:  - ب
التي يحددىا المجتمع ألفراده، وىي مرتبة حسب  روعةالمش اآلمالوُتشكل ىذه األىداف 

                                       أىميتيا. 

 نماذج 5، حيث وجد األنوميا تسوده مجتمع في يعيش الذي الفرد يتأقمم كيفويوضح مرتون 
 من األفراد وىم4 وأنماط

وىم أكثر أفراد التي يفرضيا المجتمع،  والوسائل األىداف ونمقبي :مونأو الممتز  وناالمتثالي-1
 ، ويعد ىذا النمط سويا من وجية نظر "مرتون".المجتمع

، وبالتالي يحاولون ابتكار الوسائل رفض مع دافاألى بمونقي لمبدعون أو االبتكاريون:ا-2
 وتطوير سبل غير مشروعة لتحقيق أىدافيم. 

 باإلجراءاتسائل، حيث يتمسك األفراد ىنا ويقبمون الو  ون األىدافيرفضون: طقوسيال-3
 الروتينية والطقوس اإلدارية بشكل مفرط فيو لدرجة االنحراف عن المعتاد. 

نتيجة لفشل األفراد في مواجية ، والوسائل األىداف ونرفضي :أو االنسحابيون يوننطوائاال  -4
السالب واالغتراب، ويرتكبون أفعاال انحرافية مثل الواقع والتأقمم، مما يؤدي بيم إلى التكيف 

 عاطي المخدرات والخمور وما شابو )ينسحبون من المجتمع(.ت
بقيم ووسائل  الستبداليا ويسعون ،والوسائل األىداف ونرفضي :أو الثائرون متمردونال -5

افة المضادة لممجتمع، وىذا النمط يرتكبون جرائم العنف عمى وأىداف جديدة وىم أقرب لمثق
 اختالف أنواعيا.

 
 



 *أنواع االنحراف عند "مرتون": 
 :القواعد األخالقية ما يدعو لتجريمو وتحديد  خرق ُيمثلفعل وىو  االنحراف المعيب

 عقاب لفاعمو.
 وج عن العادات والتقاليد االجتماعية، أي الخر  وىو الذي يمثلغير المعيب:  االنحراف

أنو سموك ال يتنافى مع قواعد القانون الجنائي األخالقية غير أنو غير مألوف بين أفراد 
 المجتمع. 

 كما ُيفرق "مرتون" بين نوعين من المنحرفين وىما4
  :وىذا ألنو ال يعترف والقوانين،  ىو الذي ُيجاىر بخروجو عن المعاييرالمنحرف المنشق

اسيين، وغالبا فإن ك المنشقين السيثال عمى ذلبسمطة وشرعية المعايير الموجودة وم
وليس إلى إصالحيا،  صية ثورية يرمي إلى تغيير المعايير االجتماعيةالمنشق يمثل شخ

 إنما ييدف إلى خدمة المصمحة العامة. ال ييدف من ىذا تحقيق فوائد شخصية،وىو 
 بيذه الشرعيةُيحاول كتمان خروجو عن المعايير، وىو بذلك يعترف  4المنحرف الضال ،

قوى الضبط وعكس المنشق، فإن المنحرف الضال ييدف إلى اإلفالت من ضغوط 
 االجتماعي لتحقيق أىدافو الخاصة. 

 ماو  اجتماعية وضعية حسبيما فاألنوميا الفرد ليسو  المجتمع تخص "رتونم" بحس األنومياو 
 . معيا منفعمين إال األفراد

 
 خالصة:

 السموك نحو الضغط يخمق افيوالثق االجتماعي البناء أن كيف يحدد أن "مرتون " حاول 
 السياق ىذا في الوظيفي والتحميل  .المجتمع في معينة مواقع يحتمون أشخاص عند االنحرافي

 إلى نظر "مرتون"فإنوعميو  .الفردي الفعل عمى منيما كل وبتأثير االجتماعي والبناء بالثقافة ييتم
 مختمفة مستويات تمثل باعتبارىا االجتماعي والبناء والثقافة الشخصية ىي معينة عناصر
 الثالث المستويات ىذه تعتبر الحال وبطبيعة ،االنحراف لمسألة التصورية لمصياغة تحميميا

 نوعية تحدد ألنيا ال خاصة أىمية تحتل باعتبارىا الثقافية القيم إلى نظر مرتون" "ولكن متداخمة



 الوسائل نوعية دتحد ألنيا بل ،فحسب معينة جماعات في إلييا الوصول ينبغي التي األىداف
 . مشروعة تعتبر التي

 السموك لمشكمة العمي الفيم في األمام إلى أكيدة قفزة "مرتون" دراسة اعتبار ويمكن 
 إلى أدت التي السائدة العوامل دراسات فيو أوقعتنا الذي التناقض فعال حمت قد فيي عامة الجانح
 العوامل تجاوز خالل من لالح ىذا كان . والجريمة االنحراف أسباب بخصوص متعارضة نتائج

 تدفع حرجة وضعية في الفرد تضع تناقضات من فييا بما االجتماعية بالبنية واالىتمام المنعزلة
 . المأزق ذلك من ممكن كمخرج االنحراف إلى

 "مرتون" ظورلمن نعطييا أن يجب التي اليامة المكانة إلى اإلشارة يمكن القول وخالصة
 . الجانح السموك فيم في جدلية نظرية نحو السير في أساسية كخطوة
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 موفقين ان شاء اهلل 

Stay safe *  * 

 أ/ طرافي صادق 


