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 عمم االجتماع االنحراف والجريمة 1المستوى: ماستر 

 المقياس: نظريات عمم الجريمة.

 األستاذ: طرافي صادق

 نظرية الضبط االجتماعي.  المحاضرة الخامسة:

 إلى ليشير االجتماع عمم في واسع نطاق عمى يستخدم مصطمح ىو االجتماعي الضبط
 لدييا معاتالمجت كل أن حيثبيا سموك األفراد أو الجماعات،  ينتظم التي االجتماعية العمميات
 اتيسموك تحدد ضوابط وجود دون مجتمع أي وجود يمكن الو  السموك لضبط وقواعد معايير
 .عنيا االنحراف أو عمييا الخروج مع ولمتعامل المعايير ليذه االمتثال لتأكيد آليات ، أيأفراده

إلى أن سموك الفرد وتصرفاتو محددة بالجماعات التي إن مصطمح الضبط االجتماعي يشير  -
ن اليدف من ىذا الضبط ىو تحقيقينتمي إلييا الفرد والمجتمع الذي يضم ىذه الجماعات  ، وا 

فاظ عمى استقرار واماسك لموافقة من جاني المجتمع ألجل الحالنظام الذي يحظى بالقبول وا
 إًذا المجتمع ىو الذي يدعم القيم االجتماعية وينيى عن االنحراف.ا المجتمع، واستمرار ىذ

وأن منطمق النظرية أن الدافع لالنحراف موجود لدى جميع أفراد المجتمع وليس المنحرفين  -
الذي أوضح أن ىناك دراسة أشارت أن دوافع  رشي" و"ريكمس"يو"هفقط، ومن أشير العمماء نجد 

السرقة والخطف ىي دوافع عامة، أي أنو ليس ىناك أفراد ليم دوافع أو حوافز الختراق القانون 
يمنع األفراد من واآلخرين ال، بل كمييما ُطبع عمى خرق القانون من حين آلخر، ألن القانون 

يربى الطفل عمى االمتثال ال عمى  الممتعة مثل السرقة، ويرى "ناي" أنو اإلتيان ببعض األفعال
 االنحراف، 

 وأكثرىا الضبط نظريات أحدث من هيرشي طرحيا التي االجتماعي الضبط نظرية تعد
 بالروابط يتعمق فيما وضوحا أكثر صورة وطرح األخرى الضبط نظريات طور فقد شعبية،

إلى  "هيرشي"األفراد عمى أنيم منحرفين أو متوافقين، فقد ذىب  إلى النظر من فبدال .االجتماعية



ك التقميدي التوافقي، ي التوافق تدفع األفراد نحو السمو لممعايير والوعي والرغبة ف أن قوة االمتثال
أن الناس  "هيرشي"المجتمع وانييارىا، ويعتقد السموك االنحرافي إلى ضعف روابط وقد أرجع 

 قاتيم وروابطيم االجتماعية. أحرار في ارتكاب الجريمة وما يمنعيم من ارتكابيا ىو عال

 :"هيرشي"عناصر الضبط عند  -

 عناصر لمضبط وىي: 4ذكر "ىيرشي" أنو توجد 

مثل  باآلخرين الفرد تربط التي االرتباط فقوة ،الضبط عناصر أىم من يعد والذي االرتباط: -1
 وقوع من تمنع أن يمكن العمل مكان النادي، المدرسة،ك المؤسسات أو صدقاءاأل األبوين،
 االنحراف

 التقميدي، لمسموك المتاحة والطاقة والوقت الفاعمية، درجة ويعني :أو االنغماس االندماج -2
 لممارسة الوقت لدييم ليسفإنيم  التقميدية األنشطة أداء يشغميم الذين فاألفراد التقميدي، وغير

 يخمفيا، أن لو يمكن ال محددة بمواعيد مرتبطا يصبح حينئذ الفرد ألن نظرا المنحرف، السموك
 يسمح أو الفرصة لو تتاح ما نادرا لذلك، محددة توقيتات في مختمفة بأعمال جدول دائما لديو فيو
المحددة في االجتماعية واألدوار واألنشطة  االلتزام، بمعنى المنحرف السموك سةبممار  وقتو لو

 إطار القيم. 

وطاقتو ووقتو أن الفرد يستثمر جيوده  بااللتزام هيرشي"حيث يقصد "أو االمتثال:  االلتزام -3
مجتمع يجب أن ُيبنى والحقيقة أن كل العميم أو بناء مشروع، تنحو تحقيق ىدف محدد مثل ال

يعني  واالنحرافعمى ذلك، إال أنو ال يستطيع الجميع أن ُيحقق أو يطور مثل ىذه االلتزامات، 
ليذا االلتزام وىدم ما بناه وحققو من إنجازات، ضعف أو عدم وجود االلتزام يميد  الفردفقدان 

 بحيث يصبح األخير البديل العقالني.  الطريق أمام االنحراف

أو اإليمان بقيم المجتمع الجزء األخير من الضبط أو الرباط  يعتبر االعتقاد: االعتقاد -4
فاإليمان بقيم المجتمع وأخالقياتو وقوانينو ومعتقداتو وسمطاتو  "هيرشي".االجتماعي في نظر 

ن ىذا اإليمان أو وتقدير مشاعر وآراء اآلخرين يعد عامال حاجزا أو عازال لالنحراف، أما إذا كا
 أن األفراد ينحرفون.  االعتقاد ضعيفا أو مفقودا فعمى األغمب



قل  كمماكما يرى أنو كمما كان اعتقاد الفرد قويا بأن ىناك خطأ في المشاركة في سموك خاص 
 اىتمام الفرد في السموك المنحرف.

 أنماط الضبط االجتماعي: -
ات الضبط االجتماعي س من خالل مؤسسمار  يُ والتي  يتمثل في القوانين الضبط المباشر: -أ

 ، وىو أسموب ظاىري.كأجيزة العدالة ومؤسسات الشرطة الرسمية
 اص محافظين. رتباط يكون عاطفي بالوالدين وبأشخ: حيث أن االالضبط غير المباشر -ب
ثال لممعايير والقوانين ىو بنفسو من خالل إدراكو بأن االمت وك: يوجو الفرد سمو الضبط الذاتي -ج

 األنسب واألصح واألمثل. 
يات عمم امل بينوخارجي وأن التكميات الضبط داخمي أن ىناك نوعين من عم "ريكمس"ويرى  -

 ارجي يقي الفرد من االنحراف وينمي لديو مفيوم إيجابي عن الذات. ي والخالضبط الداخم

 *ممخص النظرية: 

يرجع العنف إلى إخفاق المجتمع في التحكم في أفراده من خالل القيود التي وضعيا المجتمع  -
 والمتمثمة في المعايير االجتماعية.

، وغياب ىذا االمتثال أو االمتثال لممعايير واحتراميا ىو الشرط األساسي والضامن لمضبط -
لسبب الرئيسي في حدوث السموك مخالفتيم لممعايير أو التعدي عمييا ىو ا فيالتساىل مع األفراد 

 يف واالجرامي. العن

مع النظام وبالتالي يختار االنحراف ل بطريقة عكسية المجرم ليس سيء الحظ بل يتكام -
 بإرادتو. 

 ط ضعيفة مع غالبية المؤسسات االجتماعية. المجرم لو رواب -
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 صح عيدكم و تقبل اهلل منا ومنكم 

 موفقين ان شاء اهلل 

Stay safe *  * 

 أ/ طرافي صادق

 


