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 د. فيصل محمد صليوي التميمي
 ن

 ناآلدابكلية / جامعة تكريت

 املقدمة
تعاني كؿ المجتمعات مف االنحراؼ والمنحرفيف ومف كؿ سموكهـ ومهما كانت 

 ثقافة وشكؿ تمؾ ألمجتمعات وعالقاته أالجتماعية.
مختمفة وال يخمو مجتمع مف المجتمعػات  فاالنحراؼ موجود وله أشكاؿ وأسباب

مهمػػػا كػػػاف بسػػػيطًا أو قػػػديمًا أو حػػػديثًا إال وفيػػػه مجموعػػػة مػػػف القػػػيـ وا  ػػػداؼ التػػػي 
 يتمحور أعضاء ذلؾ المجتمع حولها وتعتبر جزء مف مقدساته كما يرى )دوركايـ(.

ومػػف خػػالؿ تجػػارب المجتمػػع وثقافتػػه تتناقػػؿ تمػػؾ القػػيـ عبػػر ا جيػػاؿ بػػالطرؽ 
ئؿ الموصػػػػمة لتحقيػػػػؽ تمػػػؾ ا  ػػػػداؼ التػػػػي يعتبر ػػػا المجتمػػػػع الشػػػػكؿ المشػػػػروع والوسػػػا

 لموصوؿ إلى ا  داؼ)الغايات(.
 لػذا فقػػد وجػػه ميرتػػوف االنتبػام إلػػى انمػػاط العالقػػة بػيف ا  ػػداؼ والقػػيـ الثقافيػػة  
وبيف الوسائؿ أو المعايير االجتماعية المتاحة لتحقيؽ  ذم ا  ػداؼ . وذ ػب إلػى اف 

ختمفػػػة لمسػػػموؾ المنحػػػرؼ تػػػنجـ عػػػف التفػػػاوت أو عػػػدـ القػػػدرة عمػػػى تحقيػػػؽ الصػػػور الم
ا  ػػػداؼ بالوسػػػائؿ المشػػػروعة   وقسػػػـ ميرتػػػوف المعػػػايير االجتماعيػػػة أو )القػػػيـ( إلػػػى 
نمطػػػػيف فقػػػػد تحػػػػدث عػػػػف ا  ػػػػداؼ المجتمعيػػػػة   والوسػػػػائؿ المشػػػػروعة لتحقيػػػػؽ  ػػػػذم 

 ا  داؼ.
به وأ ميػػػػة المعػػػػايير وسنسػػػػمط الضػػػػوء فػػػػي بحثنػػػػا  ػػػػذا عمػػػػى االنحػػػػراؼ وأسػػػػبا

 وفقدانها في دراسة االنحراؼ.
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 املبحث األول
 .مشكمة البحث6

يشػػػكؿ الشػػػباب أ ميػػػة معنويػػػة وماديػػػة كبػػػرى فػػػي حيػػػاة المجتمعػػػات مػػػف التقػػػدـ 
والبناء...وتعد ظا رة االنحراؼ بؤرتها المتصػاعدة لمػا تسػببه تمػؾ الظػا رة مػف خسػارة 

لفػػرص ونظػػرًا لمػػا سػػببته تمػػؾ الظػػا رة مػػف لشػػبابنا وضػػياع لطاقػػاتهـ الحيويػػة و ػػدر  ا
خسارة وتدمير لمشباب نرى اإلبقاء عمى ا عداد ا خػرى والحفػاظ عمػيهـ مػف الضػياع 

 -وبذلؾ يمكف أف نجمؿ المشكمة بعدد مف التساؤالت :
  ؿ يمكف تشخيص أسباب االنحراؼ ؟-
ات لمشػػباب  ػػؿ يمكػػف إيجػػاد المعالجػػات الحقيقيػػة والعمميػػة لمشػػكمة االنحػػراؼ وبالػػذ-

 قبؿ فوات ا واف؟
 .أهمية البحث3

تعػػاني المجتمعػػات مػػف الكثيػػر مػػف المشػػكالت وا زمػػات النفسػػية واالجتماعيػػة 
واالقتصػػػادية وبالػػػذات الشػػػباب ولمػػػا تسػػػببه تمػػػؾ المشػػػكالت مػػػف الكثيػػػر مػػػف حػػػاالت 
االنحراؼ ونظرًا لتزايد حاالت االنحػراؼ ولمػا تشػكمه تمػؾ المشػكمة مػف خطػورة حقيقيػة 

مػػى  ػػؤالء الشػػباب ولقمػػة الدراسػػات العمميػػة الناجحػػة التػػي تتصػػدى ل سػػباب النفسػػية ع
والحقيقية التي ستدفع الشباب عمى االنحراؼ وقػد بينػت دراسػات نفسػية متعػددة أ ميػة 

 البحث في مشكمة االنحراؼ ارتأينا الخوض في  ذا الموضوع.
 .هدف البحث2

 -يهدؼ البحث إلى:
 الجتماعي لدى الشباب.قياس مستوى االنحراؼ ا1
 .الوصوؿ إلى ا سباب الحقيقية لالنحراؼ2
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 المفاهيم والمصطمحات
 .االنحراف6

و ػػو خػػروج بعػػض أفػػراد المجتمػػع عػػف قيمػػه وتقاليػػدم وتػػزداد حػػاالت االنحػػراؼ 
 كمما ازداد تعقيد المجتمع .

وعرؼ االنحػراؼ بأنػه احػد مظػا ر التفكػؾ االجتمػاعي الػذي يخضػع فيػه الفػرد 
قؼ اجتماعي لعامؿ أو أكثر مف العوامؿ ذات القوة السمبية التػي تػؤدي إلػى ضمف مو 

 (1)سموؾ غير متوافؽ أو يحتمؿ أف تؤدي إليه
 norms    .المعايير3

 ي مجموعة المبادئ العامة التي يتمسؾ فيها ا شخاص تمسػكًا شػديدًا بحيػث 
عمػى زيػادة درجػة  تؤثر في سػموكهـ وتجعمهػـ يتميػزوف بالتطػابؽ والتشػابه و ػذا يسػاعد

والمعػػػايير يجػػػب أف تكػػػوف مقياسػػػًا لمسػػػموؾ ويجػػػب أف يكػػػوف  نػػػاؾ (2)وحػػػدة الجماعػػػة 
اتفاقػػػًا  فػػػراد المجتمػػػع عمػػػى معػػػايير معينػػػة توحػػػد السػػػموؾ واتفػػػاؽ جميػػػع ا فػػػراد عمػػػى 
االلتػػزاـ بهػػذم المعػػايير المتفػػؽ عميهػػا فاننػػا نسػػميها )باالمتثػػاؿ السػػموكي( و ػػو مجتمػػع 

ا ػػات النػػاس وأنػػواع نشػػاطهـ فيمػػا يتعمػػؽ بالمسػػائؿ الحيويػػة التػػي تهػػـ تتماثػػؿ فيػػه اتج
جميع أعضائه  كما أف جميع ا عضاء في سموكهـ يحاولوف بموغ ما يتوقعه المجتمع 

 (3)ككؿ وخاصة في المسائؿ التي تتعمؽ برفا ية المواطف
 anomic.االنومي 2

وامػػػػؿ والظػػػػروؼ و ػػػػي أنمػػػػاط العالقػػػػات االجتماعيػػػػة التػػػػي ال تتػػػػوفر فيهػػػػا الع
الضػرورية التػي تحقػؽ السػعادة والرضػا والطمأنينػة ل.نسػاف .وأوؿ مػف اسػتخدـ مفهػـو 
ف وجود المقاييس الكثيرة والمتناقضة التي تػؤثر عمػى سػموكية  االنومي  و دوركايـ .وا 

 (4)الفرد تأثيرًا سمبيًا البد أف تؤدي إلى ما يسمى بالتفكؾ االجتماعي
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 Social Disorganization   .التفكك االجتماعي    4
اوؿ مػػػف اسػػػتعمؿ  ػػػذا االصػػػطالح العػػػالـ االجتمػػػاعي الفرنسػػػي اميػػػؿ دوركػػػايـ 
وكػػػاف يعنػػػي بػػػه انمػػػاط العالقػػػات االجتماعيػػػة التػػػي التتػػػوفر فيهػػػا العوامػػػؿ والظػػػروؼ 
الضرورية التي تحقؽ السعادة والرخاء والطمانينػة لالنسػاف . غيػر اف وجػود المقػاييس 

قضة التي تؤثر في سػموكية الفػرد تػاثيرا سػمبيا البػد اف يػؤدي إلػى ظهػور الكثيرة والمتنا
 .(5)مايسمى بظوا ر التفسخ االجتماعي

ومػػف العسػػير اف نعتبػػر التفكػػؾ االجتمػػاعي ظػػا رة شػػاذة أو غيػػر مالوفػػة فهػػو 
يتحقؽ إلى حػد مػا فػي سػجؿ المجتمعػات وخػالؿ عصػور ا المختمفػة   غيػر اف فتػرات 

 ي التػي تتميػز بقػدرة الجماعػة عمػى تػدعيـ قػوة القواعػد السػائدة االستقرار االجتماعي 
 .(6)وبذلؾ نستطيع مواجهة التفكؾ االجتماعي

ويػػذ ب تومػػاس وزنػػانيكي إلػػى اف التفكػػؾ االجتمػػاعي يشػػير إلػػى نقػػص تػػاثير 
قواعػػد السػػموؾ االجتمػػاعي عمػػى افػػراد )أعضػػاء المجتمػػع( وقػػد يشػػير المصػػطم  ايضػػا 

 .(7)لمعايير المقررة في المجتمعإلى انحراؼ عف القيـ وا

 املبحث الثاني
 االحنراف ...اشكاله وأسبابه

يػػػرى ميرتػػػوف اف االنحػػػراؼ بوصػػػفه انهيػػػار فػػػي البنيػػػة الثقافيػػػة عنػػػدما التػػػرتبط 
المعػػػػايير الثقافيػػػػة باال ػػػػداؼ وال بقابميػػػػات البنيػػػػػة االجتماعيػػػػة الفػػػػراد الجماعػػػػة التػػػػػي 

إلػػػى السػػػموؾ الػػػذي اليتماشػػػى مػػػع القيػػػيـ  باالمكػػػاف العمػػػؿ بموجبهػػػا واالنحػػػراؼ يشػػػير
والمقػػػاييس والعػػػادات والتقاليػػػد االجتماعيػػػة التػػػي يعتمػػػد ا المجتمػػػع فػػػي تحديػػػد سػػػموؾ 
افػػرادم  كمػػا اف مثػػؿ  ػػذا السػػموؾ يجمػػب السػػخط االجتمػػاعي مػػف قبػػؿ افػػراد المجتمػػع 

 .(8)وذلؾ النه يعد تحديا واعتداءا عمى مجموعة المعايير والقيـ االجتماعية
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شبر السػموؾ االنحرافػي إلػى الفعػؿ الػذي يخػرج تمامػا عػف مجموعػة المعػايير وي
التي وضعت لالشخاص في مراكز ـ االجتماعيػة فػذات السػموؾ يمكػف تقييمػه بوصػفه 

 .(9)انحرافا أو امتثاال طبقا لنماذج الفعؿ السائدة في تمؾ المراكز
إلػػى الشػػعور  ويقػػوؿ دوركػػايـ اف المنحػػرؼ يقػػـو بفعمػػه بسػػبب انتمػػاءم الشػػعوري

الجمعػػػي السػػػائد فػػػي مجتمعػػػه فمػػػو كػػػاف ممتصػػػقا مػػػع مشػػػاعر مجتمعػػػه لمػػػا خالفهػػػا أو 
تصػػدى لهػػا وبػػذلؾ فقػػد عػػد دوركػػايـ السػػموؾ االنحرافػػي )االجرامػػي( مؤيػػدا إلػػى تصػػدع 

 .(10)التضامف االجتماعي االمر الذي يعزز الوحدة االجتماعية بيف افراد المجتمع
لمنحرؼ ما و االصراع بيف رغبات وطموحات ويشير)فرويد( إلى اف السموؾ ا

ودوافع الفرد مف جهة ووسائؿ الضبط االجتماعي والسموكي التي يعتمد ا المجتمع أو 
الجماعػػة مػػف جهػػة اخػػرى ومػػا االنحػػراؼ إال نتيجػػة لفشػػؿ وسػػائؿ الضػػبط فػػي السػػيطرة 

و عبػارة عمى الدوافع الطبيعية الكامنة عند االنساف بينما يرى ميرتوف اف االنحػراؼ  ػ
عف سموؾ وليد لمتفاعالت التػي تقػع بػيف مؤسسػات المجتمػع المختمفػة واف فػي تركيبػة 
النظػػػاـ االجتمػػػاعي  نػػػاؾ عنصػػػريف رئيسػػػييف  مػػػا ا  ػػػداؼ والمكافئػػػات التػػػي تشػػػجع 
االفػػػراد عمػػػػى العمػػػؿ واالجتهػػػػاد فتحػػػػدد منػػػازلهـ ومراكػػػػز ـ االجتماعيػػػة وتممػػػػي عمػػػػيهـ 

 (11)يؽ ا  داؼ والحصوؿ عمى المكافئاتالوسائؿ التي يقتنونها بغية تحق
ولالنحػػراؼ إشػػكاؿ عديػػدة تبػػدا مػػف البسػػيطة إلػػى االشػػكاؿ المعقػػدة ومػػف ضػػمف 
 ػػذم االشػػكاؿ  ػػي تعػػاطي الخمػػور واالدمػػاف عميهػػا والسػػرقة واعمػػاؿ التخريػػب واشػػعاؿ 
النار عمدا وحاالت االنتحار ومظا ر التمييز الديني والعنصري ضد االقميات وكذلؾ 

خػػػػػػتالس والتزويػػػػػػر واالعتػػػػػػداء جػػػػػػاج الخمقػػػػػػي باشػػػػػػكالها المختمفػػػػػػة كالػػػػػػدعارة واالاالعو 
  امػػػا االشػػػكاؿ المعقػػػدة مػػػف االنحػػػراؼ فتشػػػمؿ الجػػػرائـ مثػػػؿ القتػػػؿ والسػػػطو والضػػػرب

المسػػػم  والقتػػػؿ الجمػػػاعي والخطػػػؼ والتهديػػػد واالبتػػػزاز واالغتصػػػاب والحػػػاالت الكثيػػػرة 
 االخرى .
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يػػػػر المتفقػػػػة مػػػػع معػػػػايير ومقػػػػاييس اذف االنحػػػػراؼ  ػػػػو مجموعػػػػة السػػػػموكيات غ
النظاـ االجتماعي والتي تهدد االمف واالستقرار والطمأنينة والحقوؽ الفردية والجماعية 
لتعمؿ عمى تفكيؾ متعارفاته ونمطيته وقيمته االجتماعيػة وكػؿ مػا سػبؽ كػاف لػه اكبػر 
االثػػػػر فػػػػي السػػػػموؾ االنسػػػػاني عمومػػػػا وال سػػػػيما السػػػػموؾ المنحػػػػرؼ واالجرامػػػػي . فػػػػؿ 
اصبحت العوامؿ المادية في مقدمة المتطمبػات الفرديػة وكانػت  ػذم الحالػة  ػي احػدى 
التغيػػرات التػػي تػػدفع بػػالفرد الػػى اكتشػػاؼ المػػاؿ ه فػػاف لػػـ تسػػ  لػػه السػػبؿ الشػػرعية ه 
الكتسابها فانه يمجأ الى السبؿ غير الشرعية اي مخالفة القانوف ه و ػذا مػا اكػدم عػالـ 

و ػػي الفشػػؿ فػػي  The legal opportunityتػػوف االجتمػػاع االمريكػػي روبػػرت مير 
فا حػداث والبػالغوف معػًا  The legal  تحقيؽ اال داؼ عند اغالؽ الفرص الشرعية 

والمعروؼ اف كؿ فرد فػي المجتمػع يضػع  illegalيمجؤوف الى الوسائؿ غير الشرعية 
ثػػؿ امامػػه  ػػدفا يحػػاوؿ الوصػػوؿ اليػػه بشػػتى الطػػرؽ الشػػرعية فػػاذا مػػا فشػػؿ فػػي ايجػػاد م

 .(12) ذم الوسائؿ فانه يمجأ الى الوسائؿ غير الشرعية
امػػػػا اسػػػػباب االنحػػػػراؼ متعػػػػددة ومنهػػػػا الفقػػػػر واالنهيػػػػار االسػػػػري وعػػػػدـ اشػػػػباع 
العاطفػػػػة واالنتقػػػػاؿ والهجػػػػرة والتهجيػػػػر وعػػػػدـ التكييػػػػؼ والكػػػػوارث الطبيعيػػػػة والسياسػػػػية 

خميػػػة والخارجيػػػة واالقتصػػػادية واالجتماعيػػػة والصػػػحية والحػػػروب والعوامػػػؿ البيئيػػػة الدا
لممجتمػػػع والصػػػراع الطبقػػػي اضػػػافة إلػػػى مخالطػػػة المنحػػػرفيف ومحػػػاكمتهـ واالنحرافػػػات 
الجنسػػػػػية والفػػػػػراغ والبطالػػػػػة وتػػػػػاثير وسػػػػػائؿ االتصػػػػػاؿ والقنػػػػػوات الفضػػػػػائية واالذاعػػػػػة 
والصػػحافة واسػػتخداـ اجهػػزة الموبايػػؿ بالصػػورة أو الطريقػػة الخاطئػػة .... الػػخ ولمتنشػػئة 

االجتمػػاعي تاثيرلػػت مباشػػرة فػػي التػػاثير بسػػموكيات االفػػراد غيػػر  االجتماعيػػة والتفكػػؾ
 السوية وانحرافهـ.
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 (13)العوامل التي تساعد عمى االنحراف منها
 - ناؾ عدة مف العوامؿ التي تساعد عمى االنحراؼ ومف  ذم العوامؿ االتي:

 .التنشئة االجتماعية الخاطئة وتظهر بصورة واضحة فػي المجتمعػات التػي تتنػاقض1
فيهػػا القػػيـ وا  ػػداؼ التربويػػة العامػػة وتتفكػػؾ فيهػػا االسػػرة بصػػورة ممحوظػػة وتعمػػو 

 الموجهات الفردية عمى الموجهات الجماعية .
.انعػػداـ نظػػـ الحػػوافز أو المكافئػػات يػػؤدي إلػػى خمػػؽ حالػػة غيػػر متزنػػة عنػػد االفػػراد   2

فػي تشػجيع  ليعتقد بعضهـ اف سموكه اليعني احدا لهذا نرى اف لنظاـ الحوافز اثػرا
 المنضبطيف عمى انضباطهـ وحث االخريف عمى االنضباط .

.ضعؼ الرقابة اذ قد يحدث اف تكػوف العقوبػات شػديدة ولكػف القػائميف عمػى تنفيػذ ا 3
الينفػػذونها بدقػػة بسػػبب نقػػص القػػوى العاممػػة فػػي ميػػداف الضػػبط االجتمػػاعي االمػػر 

 الذي يؤدي إلى اف يتعرض المعيار لمضعؼ في اعيف الناس .
. سهولة التبرير ويحدث  ذا عندما تحاوؿ بعض الجهات التقميؿ مف حدة االعتداء 4

عمى المعايير أو تممس االعذار وقد يتـ  ذا بشكؿ ارادي مف بعض االفراد بقصد 
 التخريب االجتماعي .

.عػػػدـ وضػػػوح المعػػػايير وقػػػد يػػػؤدي إلػػػى بمبمػػػة االفكػػػار واالتجا ػػػات وخاصػػػة عنػػػدما 5
 نسبة لفرديف أو اكثر شيئا مختمفا.يعني معيار معيف بال

.قػػػد تحػػػدث االعتػػػداءات عمػػػى المعػػػايير بصػػػورة سػػػرية فيظػػػؿ المعتػػػدوف بمنػػػاى عػػػف 6
العقػػاب االجتمػػاعي أو القػػانوني   وقػػد تبقػػى االعتػػداءات عمػػى المعػػايير اذا شػػممت 
اشخاصػػػا اليتعػػػاونوف مػػػع اجهػػػزة الضػػػبط االجتمػػػاعي فػػػي كشػػػؼ المعتػػػديف ونػػػوع 

 اعتداءاتهـ .
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تتنػػاقض نػػواحي الضػػبط االجتمػػاعي فتتجمػػد القواعػػد القانونيػػة والتسػػاير التغييػػر .قػػد 7
االجتمػػاعي والثقػػافي فػػي الوقػػت الػػذي يتطػػور فيػػه المجتمػػع بصػػورة تعطػػؿ فاعميػػة 

  ذم القواعد وتجعمها عقيمة مف وجهة نظر السكاف .
.بعػػض الجماعػػات االنحرافيػػة فػػي المجتمعػػات تكػػوف مػػف القػػوة بحيػػث تضػػع لنفسػػها 8

ثقافػػة خاصػػة لتػػزييف االنحػػراؼ والتشػػجيع عميػػه وتجعمػػه قانونيػػا وتخمػػؽ فػػي نفػػس 
 االفراد المنتميف اليها مشاعر متعددة وقوية في الوالء .

 الوظائف االيجابية لالنحراف
لالنحراؼ وظائؼ ايجابية فػي بعػض الظػروؼ بحيػث يصػب  فعػاال ويسػهـ فػي 

مااكػد عميػه دوركػايـ عنػدما قػاؿ اف اسػتقرار النظػاـ االجتمػاعي الػذي يحػدث فيػه و ػذا 
 الجريمة تعتبر ظا رة سوية اذ انها توجد في كؿ مجتمع وتعتبر عامال ضروريا فيه .

.مف اكثر التفسيرات شيوعا ذلؾ الذي يػدعي بػاف االفعػاؿ االجراميػة تمهػب الضػمير 1
الجمعػػي لمنػػاس اذ اف انتهػػاؾ المعيػػار يمػػن  فرصػػة لمتاكيػػد مػػف جديػػد عمػػى ا ميػػة 

 المعيار. ذا 
.اف النظػػػػاـ االجتمػػػػاعي يشػػػػهد تغييػػػػرات كثيػػػػرة تتطمػػػػب التوافػػػػؽ  والمجػػػػدد فػػػػي كػػػػؿ 2

العصور واالماكف يعامؿ بوصفه منحرفا واذا كاف التجديد يعتبر ضروريا لممجتمع 
فقد يكوف مف الضروري اف يظهر الشخص أو جماعة معينة لتقػود  ػذا النػوع مػف 

لتغييرات وبهػػذا يمكػػف اف يسػػمى انحرافػػا االنحػػراؼ اوتاخػػذ عمػػى عاتقهػػا التكفػػؿ بػػا
 خالقا.

.وقػػد كشػػؼ كػػؿ مػػف دنتمػػر وايركسػػوف عػػف اف بعػػض الجماعػػات الصػػغيرة كوحػػدات 3
الجػيش تهػتـ باسػػتيعاب بعػض االعضػػاء المنحػرفيف واالحتفػػاظ بهػـ حتػػى لػو كػػانوا 

 متباينيف عف الجماعة كمها و ذا يشعر اعضائها بالحيوية واال مية.



 
 

 

 

   

 

 د. فيصل محمد صليوي التميمي
 3162(  أيــلـول   61العـــدد   )

معايير االنحراف لدى الشباب 
 وأسبابه أالجتماصية

  977 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 األولالمجلد 

منحػػرؼ وظيفػػة  امػػة فػػي جماعػػة معينػػة اذ يعتبػػر بوصػػفه كػػبش .كػػذلؾ قػػد يػػؤدي ال4
فػػػػداء لجماعتػػػػه   حيػػػػث اظهػػػػرت بعػػػػض الدراسػػػػات عػػػػف االسػػػػر التػػػػي تعػػػػاني مػػػػف 
التوترات المستمرة اف  ذا العضو يقوـ بتدعيـ وحدة الجماعة واستقرار ا مف خالؿ 

نػه تركيز أو اسقاط وتحويؿ عداواتهـ عميه   لذلؾ فالشخص الذي يتميز سػموكه با
 انحرافي مزمف يعتبر عرضة لتحويؿ العداوات عميه.

 حث الثالثاملب
 املعايري االجتماعية واثرها يف االحنراف

اف المجتمػػع الػػػذي يحػػػاوؿ اف يخمػػػص نفسػػػه مػػػف المشػػػاكؿ البػػػد اف يكػػػاف  مػػػف 
اجػػؿ الوصػػوؿ إلػػى اتفػػاؽ جمػػاعي فيمػػا يتعمػػؽ بالمعػػايير التػػي يجػػب اف تكػػوف مقياسػػا 

ستحث جميع أعضاء المجتمع االينحرفوا عنها اثناء ممارستهـ لمسموؾ كما يجب اف ي
لمحياة وقد يكوف ذلؾ اتفػاؽ أعضػاء المجتمػع عمػى معػايير معينػة توحػد السػموؾ العػاـ 
مؤديػػا إلػػى مانسػػميه )االجتمػػاع المعيػػاري( امػػا اتفػػاؽ جميػػع االفػػراد عمػػى االلتػػزاـ بهػػذم 

وكي( واننػػا نتوقػػع اف المجتمػػع الػػذي المعػػايير المتفػػؽ عميهػػا فاننػػا نسػػميه)االمتثاؿ السػػم
يتميػػػز باالجمػػػاع المعيػػػاري واالمتثػػػاؿ السػػػموكي مجتمػػػع تتماثػػػؿ فيػػػه اتجا ػػػات النػػػاس 
وانواع نشاطاتهـ فيما يتعمؽ بالمسائؿ الحيوية التي تهـ جميع اعضػائه كمػا اف جميػع 
االعضػػاء فػػي سػػموكهـ يحػػاولوف بمػػوغ  مايتوقعػػه المجتمػػع ككػػؿ وخاصػػة فػػي المسػػائؿ 

 (14)ي تتعمؽ برفا ية المواطف الت
اف التطبيػػػع االجتمػػػاعي يجعػػػؿ االعضػػػاء يتبعػػػوف المعػػػايير فػػػاذا مافشػػػؿ فػػػاف 
الضبط  يجبر ـ عمى ذلؾ   كما اف تشابه المعايير في النظاـ االجتماعي يدعـ وحدة 

الػػػذي تكػػػوف فيػػػه القػػػيـ ا ػػػداؼ لمسػػػموؾ أو  الجماعػػػة العاطفيػػػة والنفسػػػية   وفػػػي الوقػػػت
موجهات لمسموؾ فاف المعايير  ي قواعد السموؾ التػي تحػدد مامناسػب وغيػر مناسػب 
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مػػػػف قواعػػػػد وبالتػػػػالي ترشػػػػد الفػػػػرد إلػػػػى الطػػػػرؽ السػػػػميمة التػػػػي يرتضػػػػيها المجتمػػػػع فػػػػي 
الوصػػوؿ إلػػى تحقيػػؽ الغايػػات المتفػػؽ عميهػػا وعميػػه فػػاف النظػػاـ المعيػػاري  ػػو الفيصػػؿ 

وصؼ السموؾ باالمتثاؿ أو االنحػراؼ ومتػى سػار االفػراد وفػؽ طػرؽ متفػؽ عميهػا  في
 (15)فانهؿ تحقؽ في سموكهـ اصطالح النظاـ المعياري لممجتمع

فالمعايير االجتماعية تجعؿ مف سموؾ الناس تصرفا منمطا يشػترؾ فيػه معظػـ 
منهـ افػػػػػػراد المجتمػػػػػػع ويتمػػػػػػاثموف مػػػػػػع قواعػػػػػػدم ومحدداتػػػػػػه ليشػػػػػػعروا بتماسػػػػػػكهـ وتضػػػػػػا

االجتمػػػػاعي وبانتمػػػػائهـ إلػػػػى مجػػػػتمعهـ الخػػػػاص أو العػػػػاـ وبالوقػػػػت ذاتػػػػه كػػػػي يميػػػػزو 
 (16)مجتمعهـ عف باقي المجتمعات االخرى

 وظائف المعايير
 (17)لممعايير مجموعة مف الوظائؼ ا مها

تساعد االفراد فػي كفػاحهـ لمواصػمة العػيش داخػؿ المجتمػع   اذ توجػد المعػايير 
عالقػػػات االفػػػراد االجتماعيػػػة والجنسػػػية وكافػػػة مػػػايتعمؽ فػػػي كافػػػة المجتمعػػػات لتػػػنظـ 

بتفاعالتهـ اليومية فهي تحدد االثابات والعقوبات استنادا لمدى التماثؿ مع بػاقي افػراد 
 المجتمع .

انهػػا تضػػع حػػدود واضػػحة ومتميػػزة بػػيف السػػموؾ السػػوي والمنحػػرؼ لكػػي تخطػػط 
 الجتماعية .مسيرة الفرد داخؿ مجتمعه   ودورم في مواجهة المشكالت ا

انهػا تعمػػؿ عمػى مسػػاعدة النظػػاـ االجتمػاعي فػػي وجػػودم داخػؿ المجتمػػع   فمػػف 
خالؿ تعمـ رموز النظػاـ والتػزامهـ بهػا فػاف ذلػؾ يسػاعد ـ عمػى احتػراـ النظػاـ والتقييػد 

 به والمحافظة عميه وبذلؾ ينتظـ سموكهـ .
 مميزات المعايير

 (18)تتميز المعايير بمجموعة مف الخصائص
 بثؽ عف الجماعة اثناء ممارستها لوظائفها أو محاولتها تحقيؽ ا دافها .انها تن
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انهػػا تنقػػؿ مػػف جيػػؿ إلػػى اخػػر عػػف طريػػؽ التعمػػيـ وخاصػػة اثنػػاء عمميػػة التنشػػئة 
 االسرية .

 السموؾ المتمثؿ لممعايير يتخذ طابعا ثابتا مف خالؿ عمميات العقاب والثواب .
مف ونتيجػػة لوضػػوح الجػػزاءات تصػػب  المعػػايير جػػزءا مػػف الشخصػػية بمػػرور الػػز 

 االجتماعية لكؿ انحراؼ منها .
انها تختمؼ عف بعضها البعض في مبمغ ا ميتها   وتقاس ا ميتها بمبمػغ شػدة 
العقػػاب المقابػػؿ لالنحػػراؼ عنػػه   وبهػػذا تبػػرز المعػػايير ذات اال ميػػة القصػػوى اسػػتنادا 

 إلى نوع الجزاءات .
لؾ فمػػػف السػػػهؿ بنػػػاءا عمػػػى قػػػيـ تعكػػػس المعػػػايير قػػػيـ المجتمػػػع االساسػػػية ولػػػذ

مجتمعنػػػا اف نقػػػوؿ اف بعػػػض القػػػيـ اساسػػػية مثػػػؿ توزيػػػع الػػػدخؿ واتاحػػػة الفػػػرص التػػػي 
 تشكؿ قاعدة المعايير الرئيسية والثانوية في نفس الوقت .

 االنومي وتفسير السموك المنحرف
واذا كاف دور كايـ  و اوؿ مف استخدـ مفهـو االنومي بمعنػام االجتمػاعي فػي 

السػػػػموؾ المنحػػػػرؼ ه فػػػػاف روبػػػػرت ميرتػػػػوف جعػػػػؿ مػػػػف نظريػػػػة دور كػػػػايـ عػػػػف تفسػػػػير 
االنومي نظرية اكثر تنظيما واتساقا . فقد وجه ميرتوف االنتبام الى انماط العالقة بػيف 
اال ػػػداؼ والقػػػيـ الثقافيػػػة وبػػػيف الوسػػػائؿ والمعػػػايير االجتماعيػػػة المتاحػػػة لتحقيػػػؽ  ػػػذم 

وف عمى مفهـو االنػومي بمثابػة تقػدـ ممحػوظ اال داؼ ويعتبر التعديؿ الذي اجرام ميرت
فػػي مجػػاؿ الفػػروؽ الطبيقيػػة فػػي دراسػػة السػػموؾ المنحػػرؼ فػػي ضػػوء البنػػاء الطبقػػي ه 
حيث ذ با الى اف الصور المختمفة لمسموؾ المنحرؼ تنجـ عف التفػات او عػدـ القػدرة 

 . (19)عمى تحقيؽ اال داؼ بالوسائؿ المشروعة
ـو االنػػػػومي واسػػػػتخدامه فػػػػي تفسػػػػير اسػػػػتعار ميرتػػػػوف مفهػػػػ 1938وفػػػػي عػػػػاـ 

االنحػػراؼ فػػي الواليػػات المتحػػدة . وعمػػى ايػػة حػػاؿ كػػاف مفهومػػه عػػف االنػػومي يختمػػؼ 
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عف مفهوـ دور كايـ ولذا فقد قسػـ ميرتػوف التعػابير االجتماعيػة )أو القػيـ الػى نمطػيف 
فقد تدث عف اال داؼ المجتمعية والوسائؿ المشػروعة لتحقيػؽ  ػذم اال ػداؼ بااضػافة 

ى ذلػػؾ فقػػد اعػػاد ميرتػػوف تعريػػؼ االنػػومي عمػػى انػػه النتيجػػة المترتبػػة عمػػى الطريقػػة الػػ
 التي ينتظـ بها بناء المجتمع .

ويذ ب ميرتوف الى اف االنحراؼ عػرض لبنػاء اجتمػاعي يػتـ فػي داخمػه تحديػد 
اال ػػداؼ والطموحػػات مػػػف الناحيػػة الثقافيػػػة وتحديػػد الوسػػائؿ المقبولػػػة اجتماعيػػا و مػػػا 

ف عػػػف بعضػػػهما الػػػبعض او بكممػػػات اخػػػرى فػػػاف االنحػػػراؼ  ػػػو نتػػػاج امػػػراف منفصػػػال
 .(20)االنومي

 االنحراف االجتماعي )االسباب والعالج(
اف المجتمػػػع المػػػريض الػػػذي يحػػػوؿ دوف اشػػػباع حاجػػػات افػػػرادم والػػػذي يفػػػيض 
بانواع الحرمػاف واالحباطػات والصػراعات والػذي يشػعر فيػه الفػرد بػنقص االمػف وبعػدـ 

 االماف .
التنافس الشديد بيف الناس وعدـ المساواة واالضطهاد واالستغالؿ وعدـ كما اف 

اشباع حاجات الفػرد ويضػاؼ إلػى ذلػؾ وسػائؿ االعػالـ الخاطئػة غيػر الموجهػة والتػي 
تؤثر تاثيرا سيئا في عممية التنشئة االجتماعية . كؿ  ذم االسػباب إلػى جانػب اسػباب 

مػػػع المػػػريض إلػػػى سػػػوء التوافػػػؽ اخػػػرى تػػػدفع الفػػػرد الػػػذي يعػػػيش فػػػي مثػػػؿ  ػػػذا المجت
االجتمػػاعي بحيػػث يكػػوف السػػموؾ المػػريض والشػػيخوخة المبكػػرة وغيػػر السػػوية   النتػػاج 

 المتوقع لهذم المساويء .
م مػػف المعػػروؼ اف تػػدني  يقػػوؿ جميػػؿ وديػػع شػػكور فػػي كتابػػه مامػػراض المجتمػػع 

الػة وفقػداف الحالة االقتصػادية اليػة عائمػة اليسػم  بتمبيػة جميػع متطمباتهػا وتمعػب البط
المواد االولية دورا فاعال في  ذا التدني . وفي  ذا المجػاؿ   وجػد سػالوس فػي دراسػة 
لػػػه عمػػػى االحيػػػاء البائسػػػة والمعدمػػػة اقتصػػػاديا اف العػػػوز المػػػادي لػػػيس كافيػػػا بمفػػػردم 
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لتفسػػػير االنحػػػراؼ فهنػػػاؾ متغيػػػرات خمسػػػة تميػػػز عػػػائالت المنحػػػرفيف :غيػػػاب االب   
لبطالة وعدـ االستقرار المهني  واالدمػاف الكحػولي فػي االسػرة  وسوء تفا ـ الوالديف  وا

 والماضي الجان  الحدى الوالديف .
وقد اظهرت الدراسة التي اعدتها االمانة العامة لالمػـ المتحػدة عػف الوقايػة مػف 
جناح االحداث اف الزيادة في حجـ جناح االحداث اكثر تواجدا فػي الػبالد التػي بمغػت 

و عنها في البالد االخذة في  ذا النمػو   واف التغييػرات االقتصػادية حدا كبيرا مف النم
والصػػػناعية الجديػػػدة فػػػي الػػػبالد االخػػػذة فػػػي النمػػػو ذات اثػػػر مباشػػػر عمػػػى تزايػػػد جنػػػاح 
االحػػداث والجػػدير ذكػػرم اف عمميػػات النمػػو والتحضػػر قػػد التكػػوف السػػبب المباشػػر فػػي 

الػذي يصػيب النػازحيف مػف الريػؼ االنحراؼ انما مايرافؽ ذلؾ أو يترتب عنه كالتفكؾ 
إلػػى المدينػػة بحثػػا عػػف العمػػؿ أو التعػػارض فػػي القػػيـ بػػيف قػػيـ الواقػػع وبػػيف مػػايرجى اف 
يكوف كؿ ذلؾ يشكؿ ضغوطا عمى الناشئة لتساعد عمى ظهور االنحراؼ اوتعجؿ في 
ظهػػورم . ومػػف االسػػباب التػػي تضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ التضػػخـ المػػالي وغػػالء اسػػعار المػػواد 

أو احتكار ػػا . اف  ػػذم االسػػباب تسػػهـ فػػي سػػوء الحالػػة االقتصػػادية التػػي  االسػػتهالكية
تنعكس مرضا اجتماعيا متمثال بالقمؽ والخػوؼ عمػى المصػير . كمػا اف سػوء الوضػع 
االقتصػػػادي قػػػد يػػػدفع بالعديػػػدالى ممارسػػػةبعض انػػػواع السػػػموؾ الممنػػػوع أو المرفػػػوض 

وقبػػػػػوؿ الرشػػػػػوة والسػػػػػرقة اجتماعيػػػػػا كاعمػػػػػاؿ الغػػػػػش والتزويػػػػػر واالتجػػػػػار بالمخػػػػػدرات 
 واالحتياؿ . لذا يرى رجاؿ االقتصاد وعمماؤم .

اف اسػػباب االنحػػراؼ االجتمػػاعي تكمػػف فػػي سػػوء الحالػػة االقتصػػادية المتمثمػػة 
بمشػػكالت تعػػود إلػػى الفقػػر والبطالػػة والفشػػؿ النػػاتف عػػف سػػوء التوافػػؽ المهنػػي فػػي  ػػذا 

لفقر معتبرا ايػام السػبب االوؿ المجاؿ   فاف بعض االقتصادييف يربط بيف االنحراؼ وا
مستشهديف عمى ذلػؾ بػاف غالبيػة نػزالء السػجوف مػف اصػؿ فقيػر   كمػا اف الفقػر يولػد 
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العديػػػد مػػػف المشػػػكالت الحياتيػػػة المتعمقػػػة بالصػػػحة والسػػػكف والتعمػػػيـ وتػػػوازف االسػػػرة   
 والتي تولد االنحراؼ .

 مػا سػبب  وعمى العكس مف ذلؾ يعتبػر اقتصػاديوف اخػروف اف الغنػى والرخػاء
ازدياد حاالت االنحراؼ ويصدؽ ذلؾ في البالد المتقدمة صناعيا   حيث نرى ازديػادا 
لعػػدد االحػػداث الجػػانحيف والمعترضػػوف عمػػػى ربػػط االنحػػراؼ بػػالفقر يشػػيروف إلػػػى اف 
االحصاءات تكوف عادة مضممة السباب عديدة منها : اف معظػـ جػن  االغنيػاء تبقػى 

المحػاكـ   كمػا اف الفقػراء اليتمتعػوف عػادة بوسػػائؿ خفيػة أو تسػوي قبػؿ اف تصػؿ إلػى 
الحمايػػة التػػي تتػػوفر لالغنيػػاء   وايضػػا الف الفقػػراء  ػػـ اكثػػر النػػاس تعرضػػا لممالحقػػة 

 وسوء الظف .
واذا كاف الفقر سببا لالنحراؼ   فكيؼ يمكف تفسير التصرفات غير المشػروعة 

معروؼ لمجميع   واماـ  ذا والمنحرفة التي تكثر في اوساط رجاؿ االعماؿ   كما  و 
التناقض يمكننػا القػوؿ اف الفقػر بوجو ػه المتعػددة قػد يشػكؿ ظروفػا أو مناخػات مهيئػة 

 لالنحراؼ   أو عمى االقؿ فرصا تسهؿ لمسموؾ الجان  احتماؿ حدوثه.
اف مهمػػة الباحػػث النفسػػي واالجتمػػاعي  وبعػػد تزايػػد اال تمػػاـ بػػالفرد واالخػػذ فػػي 

ي ليسػت فػي ادانػة المنحػرؼ واصػدار الحكػـ عميػه   بػؿ البحػث االعتبار البعد االنسان
الجدي والمعمؽ في شخصية المنحرؼ لمسػاعدته عمػى اعػادة النظػر فػي سػموكه وفػي 
تغيير مواقفه الخاطئة وعالج االمراض االجتماعية يحتاج إلى فريؽ عمؿ يضػـ عمػى 

 (21)االقؿ طبيبا نفسيا ومرشدا اجتماعيا ومرشدا دراسيا ومهنيا
 رز ا ـ مالم  عالج سموؾ المنحرفيف فيما يمي :وتب

 .استثارة تعاوف المريض واثارة رغبته في العالج .1
 .محاولة تصحي  السموؾ المنحرؼ وتعديؿ مفهـو الذات .2
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.ارشػػػاد الوالػػػديف وتوجيههمػػػا لتحمػػػؿ مسػػػوؤلية العمػػػؿ عمػػػى تجنػػػب الطفػػػؿ التعػػػرض 3
 لالزمات النفسية واالجتماعية .

 ؾ داخؿ المنزؿ وشغؿ اوقات الفراغ بالترفيه المناسب والرياضة .. تغيير السمو 4
.انشػػػػػػاء المزيػػػػػػد مػػػػػػف العيػػػػػػادات النفسػػػػػػية المتخصصػػػػػػة لعػػػػػػالج االمػػػػػػراض النفسػػػػػػية 5

واالجتماعيػػػػة   اضػػػػافة إلػػػػى تضػػػػافر العػػػػالج السػػػػموكي والعػػػػالج الطبػػػػي والعػػػػالج 
 النفسي لمشخص المنحرؼ .

لعنػػػؼ  والجريمػػػة   واالدمػػػاف   اف مجتمعػػػا تكثػػػر فيػػػه االمػػػراض االجتماعيػػػة  ا
واالنحرافػػػات الجنسػػػية  واسػػػتغالؿ الطفولػػػة   سػػػيكوف  ػػػو حتمػػػا مريضػػػا وبحاجػػػة إلػػػى 

االحتياجػػػات الخاصػػػة اعػػػادة تنظػػػيـ مػػػف خػػػالؿ تفعيػػػؿ الرعايػػػة االجتماعيػػػة  وتػػػاميف 
   وبالمجتمع   تامينا لحاالت االكتفاء واالشباع .بالفرد

ت ومؤسسػػػات حكوميػػػة وخاصػػػة إلػػػى باختصػػػار نحػػػف مػػػدعووف افػػػرادا وجماعػػػا
اقتسػػػاـ المسػػػؤوليات كػػػؿ مػػػف زاويتػػػه الخاصػػػة وبقدراتػػػه المتاحػػػة والػػػى توزيػػػع االدوار   

 بحيث نضمف النجاح والتكامؿ .
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 التوصيات والمقترحات

ضػػػػرورة تػػػػػوفير فػػػػػرص عمػػػػػؿ لمشػػػػػباب العػػػػاطميف عػػػػػف العمػػػػػؿ وتحسػػػػػيف مسػػػػػتوا ـ .6
 المعاشي.

الشػػػباب واالنديػػػة الرياضػػػية والترفيهيػػػة  .احتضػػػاف الشػػػباب عػػػف طريػػػؽ فػػػت  مراكػػػز2
 واشراكهـ في الدورات التربوية والعممية.

 .مساعدة الشباب مف خالؿ الدعـ المادي العانتهـ عمى ايجاد مجاؿ عمؿ لهـ .3
.عقد الندوات الدورية لمشباب وايصػاؿ رسػالة لهػـ بػانهـ محػط ا تمػاـ وتػوعيتهـ مػف 4

واالجتماعيػػػػة بػػػػانهـ جيػػػػؿ المسػػػػتقبؿ  خػػػػالؿ اشػػػػخاص مختصػػػػيف بالتربيػػػػة النفسػػػػية
 وعنصر فعاؿ لنهضة المجتمع .

.اعانة الشباب الذيف ينووف الزواج ماديا أو كف طريػؽ تزويػد ـ بمسػتمزمات الػزواج 5
 مف اثاث وماشابه وباسعار مدعومة وبالتقسيط .

 .ايالء موضوع التربية االسرية ا تماما عاليا وتوعية الوالديف بشروط واسػس التربيػة6
الصػػحيحة والتنشػػئة االجتماعيػػة السػػميمة البنػػائهـ وعػػف طريػػؽ البػػرامف الهادفػػة فػػي 

 القنوات التمفزيونية وعقد الندوات الخاصة بهذا الموضوع .
.ضػػرورة التركيػػػز عمػػى المنػػػا ف الدراسػػػية التػػي تعنػػػى بالتنشػػئة االجتماعيػػػة والتربيػػػة 7

 االسرية وفي مراحؿ دراسية مبكرة .
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د.احسػاف محمػػد الحسػػف   موسػوعة عمػػـ االجتمػػاع   الػدار العربيػػة لمموسػػوعات    (5)
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Abstract 
All societies suffer from delinquency and delinquents as 

well as their behavior ,whatever the civilization of societies are 

or whatever their shapes or the relationship between them are 

Delinquency exist and has shapes  and different reasons and 

there is not a single society which is clean of it whether it is 

simple or ancient or modern one . All societies have aggregates 

of values and goals around which they rotate and then they 

become a part of their sacred meanings ,as Dorkheim thinks . 

According to the experiments and cultures of societies , 

these values transfer across generations within ways that are 

considered by these societies as legal ways to accomplish them 

(Ends) . 

In our research , we will highlight the delinquency and its 

reasons as well as the importance of criteria or the absence of 

these criteria in studying such topic . 

 
 


