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 :الممخص
الدراسة الى تحديد ردود الفعل االجتماعي إزاء األفعال  تيدف

المنحرفة، حيث تصنف ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية 
ومن ثم استخالص النتائج ووضع المقترحات، ومن اىم 
النتائج التي توصمت الييا الدراسة ىي ان االنحراف 
االجتماعي يسببُو ويكونُو المجتمع الن المجتمع يساعد عمى 

ود االنحراف االجتماعي من خالل وضع القواعد والمعايير وج
العامة والتي يعد الخروج عنيا منحرف وان عمميات صنع 
المجرم او المنحرف من قبل المجتمع تشتمل عمى عناصر 
والقاب وعالمات وفعل وشرح يساعد عمى مساندة الجماعة 
وتحقيق اغراضيا ويبمور نقمة المجتمع والجماعة ضد الفرد 

مخالف لممعايير وتبدأ عمميات اإلحباط التي تدفع ال
لالنحراف، وان قوة الضبط االجتماعي ليا ابعاد سمبية عمى 
االفراد، وىذا ما يجعميا سببا الرتكاب الجرائم واالنحرافات، 
حيث ىناك عالقة بين ضعف الضبط االجتماعي والجريمة 
ي واالنحراف فكمما كانت وسائل الضبط االجتماعي مفرطة ف

استخدام اساليبيا ووسائميا كمما كان ىنالك دافع الرتكاب 
الجرائم واالنحرافات وكمما ضعفت وسائل الضبط االجتماعي 

   .دفعت االفراد الى مزاولة االنحراف
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Abstract: 

The study aims to determine the social reactions to 

deviant acts, as this study is classified from descriptive 

studies and then draw conclusions and make proposals, 

and one of the most important findings of the study is 

that social deviation is caused by it and it is the society 

because society helps in the existence of social deviation 

by setting rules And the general standards, from which 

the departure is considered deviant, and that the 

processes of making a criminal or a pervert by the 

society include elements, titles, signs, actions and 

explanations that help support the group and achieve its 

goals and crystallize the resentment of society and the 

group against the individual who violates the standards 

and the processes of frustration that drive the deviation 

begin, and that the power of social control has 

dimensions Negative behavior towards individuals, and 

this is what makes them a reason for committing crimes 

and deviations, as there is a relationship between poor 

social control, crime and delinquency, so the more 

methods and means of social control are excessive in 

using their methods and means, the more there is an 

impulse to commit crimes and deviations, and the 

weaker the means of social control pushing individuals 

to engage in delinquency..  
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 العناصر األساسية لمدراسة :المبحث األول
         . مشكمة الدراسة: 8

مما ال شك فيو ان االنحراف االجتماعي شغل عمماء االجتماع منذ فترة طويمة،        
يشكل مشكمة اجتماعية تيدد المجتمع وتيدد بناءه وكيانو، بصفة عامة واالنحراف االجتماعي 

ايير المجتمع عن قيم ومعواالحداث فاالنحراف االجتماعي يخرج االفراد وال سيما الشباب 
، وىذا ما يولد ردود أفعال اجتماعية إزاء رىا من األفعال المنحرفةيكالسرقة والقتل والزنا وغ

تمك األفعال فيناك ردود تتسم بالقبول في بعض االحيان وىناك ردود فعل منافية تتسم 
دفع عمماء االجتماع الى  المر الذيا بالرفض ضد أي سموك منحرف ال يعجب الجماعة

سة االنحراف االجتماعي بغية الوصول الى العوامل التي دفعت الفرد لمزاولة االنحراف درا
، فردة فعل المجتمع تخضع لعوامل عديدة تعد االجتماعي ووضع الحمول المناسبة لمواجيتو

بمثابة المحفز الرادع لما تصدر من سموكيات تنافي ما ىو متعارف عميو ضمن مختمف  
الجتماعية او عوامل تتعمق بجوانب اقتصادية او األصدقاء او الجوانب عوامل تتعمق بالبيئة ا

االجتماعية او تأثيرات وسائل التواصل االجتماعي وغيرىا، وفي الحقيقة ان لكل فعل 
اجتماعي منحرف ردة فعل تقابميا من المجتمع تعبر عن غضب وسخط المجتمع من تجاه 

 األفعال التي ترتكب داخمو.
افراد  ويبنييا ويطورىا أسسياالفعل االجتماعي الى ردود الفعل التي يردة فقد تتحول      

 ردة الفعل االجتماعيو ف او األفعال الموجية نحو ضبط الفعل، منحر ال الشباب المجتمع نحو
في حياة االفراد تؤثر  ظاىرة في المجتمعات تعني ان ىناك فيما يخص موضوع دراستنا

وتجريح عدد من األشخاص المعروفين بأنيم غير سويين او فتعمل عمى عقاب المنحرفين 
اذ عادة ما يتسم سموك الفرد بالقبول اذا كانت  مجرمين وغير قادرين عمى تحمل المسؤولية

مظاىره مظاىر إيجابية ويمثل قبول اجتماعي ألنو متوافق مع المعايير االجتماعية التي 
ىذا السموك غير مقبول اجتماعيا عندما وضعيا المجتمع لكن عمى النحو اآلخر فقد يكون 

يخرج عن توقعات الجماعة االجتماعية أي انو مخالف لمعايير وضوابط الجماعة حسب 
   .المحددات التي يعرفيا المجتمع

االمر الذي جعمنا نصيغ التساؤل؟ ىل الوصم االجتماعي الذي يقابل المنحرف يشجعو       
 سموكو. عمى االستمرار في االنحراف ام يضبط
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 . أىمية الدراسة:0
اال وىو ردة الفعل االجتماعية في انيا تتناول موضوع حيوي وميم  لبحثتأتي أىمية ا      

  ، إزاء المنحرفين
 عن لوائح المجتمع ومعاييره وان خروج خسارة المجتمع ألفراده بالخروج يعني االنحراف     

ينذر بخطر ييدد المجتمع  االجتماعية اييرعن المعواالحداث الشباب  تيفئ االفراد وال سيما
، فتكمن األىمية العممية في معرفة ما مدى ردة فعل المجتمع تجاه والبناء االجتماعي برمتو

من اجل دراسة ال هىذت قد جاءأولئك الخارجين عن قواعد المجتمع ومعاييره وعن القانون، و 
تجاه  ردود االفعال االجتماعيةعمق باثراء التراث السوسيولوجي بالدراسة والبيانات التي تت

 المنحرفين.
 . اىداف الدراسة: 3 

  تيدف الدراسة في التعرف عمى طبيعة ردود الفعل االجتماعي إزاء األفعال
 المنحرفة. 

 .مدى تأثير ردة الفعل االجتماعية عمى مرتكبي السموك المنحرف 

 . مفاىيم الدراسة:4
 : ردة الفعل االجتماعية

مفيوم ردة الفعل االجتماعي الى ردود الفعل التي يكونيا ويطورىا افراد المجتمع يشير       
نحو االنحراف او األفعال الموجية نحو ضبط الفعل، وفي المعنى الواسع لمصطمح ردة الفعل 

نو يشير الى وجود ظاىرة في المجتمعات ليا تأثير إف فيما يخص موضوع بحثنا االجتماعي
ل عمى عقاب وتجريح عدد من األشخاص المعروفين بأنيم غير سويين في حياة االفراد فتعم

اذ عادة ما يتسم سموك الفرد بالقبول اذا  ،(2)او مجرمين وغير قادرين عمى تحمل المسؤولية
كانت مظاىره مظاىر إيجابية ويمثل قبول اجتماعي ألنو متوافق مع المعايير االجتماعية التي 

اآلخر يكون ىذا السموك غير مقبول اجتماعيا عندما يخرج وضعيا المجتمع لكن عمى النحو 
عن توقعات الجماعة االجتماعية أي انو مخالف لمعايير وضوابط الجماعة حسب المحددات 

   .(1)التي يعرفيا المجتمع
م التي 2948ويرجع األصل الى مصطمح ردة الفعل االجتماعي في كتابات تاننبوم عام      

لى تكوين المجرم وىي الكيفية التي يعامل بيا افراد المجتمع الفرد تناولت الى ما يؤدي ا
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المذنب أي ان تاننبوم أشار الي كيفية معاممة الفرد وما قد يصاحبيا من تأثر وتأثير مشترك 
ومتبادل يؤدي الى المبالغة والى تأكيد االثم والشر وتصويرىا بأن عممية صنع المجرمين 

قاب واألفعال والتعريفات تمصقيا الجماعة عمى الفرد فتوصمو تشتمل عمى عناصر تتمثل باألل
نحو الفرد الموصوم وحتى نقمة الفرد الموصوم تجاه نفسو، وىذا  اعةوىذا ما يبمور نقمة الجم

سيحبط معنويات الفرد وتشويو اخالقياتو مقابل تحقيق التضامن والمؤازرة الجماعية وتحقيق 
 .(4)الرفعة والسمو وأمن الجماعة

وكذلك يشير مفيوم ردة الفعل الى مدى إثارة األفعال االنحرافية او الفردية من استجابة       
اجتماعية تستوجب ىذه األفعال الى عممية التوافق مع المجتمع، وقد عدت بعض النظريات 
االجتماعية مفيوم ردة الفعل االجتماعي بأنو إشكالية بحثية تيم المدارس االجتماعية سواء 

، وقد عرفتو الدكتورة سامية محمد جابر بأنو المنظور (22)جماعي ا الفعل فردي اوكان ىذ
الذي يحاول تفسير االستجابة المجتمعية نحو االنحراف االولي وكيفية تأثيرىا عمى االنحراف 

دة الفعل الرسمية التي تتسم باإلصالح ر االحترافي )الثانوي( واالستجابة المجتمعية ىي عممية 
 .(1)والعقاب او التجريحوالتجريم 

االنحراف في المغة انحدرت من )حرف( وتعني التحريف عن  االنحراف لغة: االنحراف:
الشيء وىو الميل عنو وقيل حرف الجبل أي ان الجبل منحرف او محدب وكذلك يقال انحرف 

، )واحرورف( أي مال وعدل (4)فالن عن امره أي عمى ناحية منو أي تحريف الكالم وتغييره
 .(2)وتحرف(واذا مال االنسان عن شيء قيل تحَرف وانحرف واحرورف كانحراف)

االنحراف بشكل عام ىو من المشاكل االجتماعية التي توجد في كل االنحراف اصطالحا:     
المجتمعات داخل االنساق والعالقات والنظم االجتماعية واالنحراف ىو انتياك لمعايير 

دث عندما يضطرب االنتظام في المجتمع او يتسيب المجتمع ويح، (5)المجتمع والخروج عنيا
والفعل المنحرف ال يتعدى حالة التصرفات . (6)لعوامل عدة كاألزمات او الكوارث وغيرىا

 .(7)السيئة التي تيدد الحياة االجتماعية
بانو السموك الخارج عن التوقعات االجتماعية المعترف بيا  )كوىين(  وقد عرفو        

انو السموك الخارج بشكل بفقد أشار الى االنحراف )ميرتون( اما ، وبشرعيتيا من قبل المجتمع
االنحراف  ناذ ،(2)واضح عن المعايير االجتماعية التي تتوافق والظروف االجتماعية لألفراد

ماعة ويخرق انظمتيم المتعارف عمييا واالنحراف بيذا كل سموك ال  يتوافق مع توقعات الج
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السموك المنحرف ال يمكن ان نطمق عميو صفة مكتسب من صنع المجتمع و  الشكل  سموك
االنحراف مالم ينفره المجتمع ويصفو بالمنحرف واالنحراف بصفة عامة نسبي أي انو يختمف 

 . (1) من مجتمع آلخر ومن زمان لزمان
الجتماع يرون ان المنحرفين ىم بؤساء ويرومون بأنفسيم نحو االنحراف فعمماء ا         

وكذلك يرون ان االنحراف ماىو اال مرض اجتماعي يصيب البناء االجتماعي ويحدث نتيجة 
، (4)عوامل عدة كالطالق واليجرة واألزمات االجتماعية والتغييرات االقتصادية واالجتماعية

الة فوضوية ومضطربة غير منتظمة كما وصفيا وىذه العوامل تجعل المجتمع في ح
العوجي االنحراف بانو كل سموك خارج عن السموك  الدكتور مصطفى ، وقد عرف(2)دوركيايم

، وعرفو ميشيل (5)المألوف لمجماعة وييدد االمن االجتماعي واالستقرار الداخمي لممجتمع
ادات التي يعتمدىا المجتمع في دينكن بأنو التصرف الذي ال يتماشى مع القيم والتقاليد والع

، وعرفة قاموس مصطمحات العموم االجتماعية بانو ميل دافعي لشخص ما (6)تحديد السموك
من اجل انتياك المعايير وىو اختالل يحصل لنسق متفاعل وخارج عن مسايرة المعايير 

 .(7)االجتماعية
 المنحرفين:

ال يتوافق يقوم بو االفراد و عمى كل سموك بالمعنى الواسع الذي يشتمل في التطبيق  ىم       
مع المعايير المتعارف عمييا داخل المجتمع ، ليذا فقد اىتم عمماء االجتماع بتحديد المعايير 
والفروق التي ترتبط بالتسامح في بعض األحيان عند انتياك المعايير، ويبدو ان جميع اشكال 

كون متفاوت ويبدأ باالنحراف البسيط االنحراف تواجو الرفض داخل المجتمع وىذا الرفض ي
من خالل عمميات التفاعل داخل االطار االجتماعي  المنحرفين، وينشأ (2)حتى ينتيي باألشد

مع جوانب الحياة االجتماعية التي يتفاعل فييا االفراد ومن ىنا فأن التفسيرات العممية التي 
لظروف االجتماعية التي تمثل تتناول فيم ىذا السموك تعتمد عمى العوامل االجتماعية وا

، ويعتبر سموك الفرد المنحرف ىو السبب (1)االطار المباشر في تنمية السموك المنحرف
المباشر في وجود المشكالت االجتماعية وعادة ما ينشأ ىذا السموك من التنشئة االجتماعية 

 . (4)الخاطئة وىذا ما يجعل الفرد غير قادرا عمى تقبل ماىو سائدا في المجتمع
يما من ميادين المعرفة المرتبطة بالسياسة ماالنحراف يشغل مجاال واسعا و ف       

فييم  أثراالجتماعية ألي مجتمع، وتمثل األرضية الخصبة لمعرفة الواقع االجتماعي لمن 
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السموك المنحرف او تأثير عوامل السموك بغض النظر عما اذا كانت عوامل داخمية او 
تجارب سمبية وكونت منيم افرادا منحرفين وىذا ما جعل من االنحراف خارجية فأنتجت ليم 

مشكمة و ، (2)مشكمة اجتماعية واقعية ليا خصوصياتيا التي تميزىا عن الظاىرة االجتماعية
االجتماعية األخرى وىذا ما اتفق عميو عمماء االجتماع  مشكالتشأنيا شأن ال المنحرفين

ار االنحراف االجتماعي متكرر الحدوث نتيجة عوامل وعمماء االجرام وعمماء النفس باعتب
 .    (5)اجتماعية واقتصادية وثقافية 

الخارج عن قيم ومعايير االفراد بأنو سموك  منحرفينعاطف غيث ال الدكتور ويعرف        
الجماعة داخل المجتمع والتي سبق وان اتفق عمييا افراد الجماعة وىذا السموك يمثل خرق 

كمينارد بأنو  عالم االجتماع  ، وقد عرفو(2)الضبط االجتماعي ويمثل تيديد لممجتمعلقواعد 
السموك الذي ال يتوافق مع العادات والتقاليد االجتماعية التي يعتمدىا المجتمع وىذا السموك 

اما بونجير فانو يرى  ،(1)يجمب السخط المجتمعي ألنو اخترق كل قيم واعراف وتقاليد الجماعة
حراف والجريمة ىي أي فعل او سموك ينتج عن تردي الوضع االقتصادي وما خمفتو ان االن

الرأسمالية من فساد وغالبا ما يدفع االفراد وباألخص الطبقات الفقيرة الى ارتكاب األفعال 
المشكالت االجتماعية خسارة بشرية وىم يعدون من  مى منحرفين، وال(4)االنحرافية واالجرامية

عن القواعد التي حددىا االفراد لمسموك الصحيح  نحرفواا مالمجتمع أي اني التي يعاني منيا
 .(2)والخروج عنو سوف يخمق ردة فعل اجتماعية واضحة تجاه المخالفين

 
 . النظريات المفسرة لردة الفعل االجتماعي.5

تعد نظرية الوصمة من اىم النظريات التي فسرت ردة فعل المجتمع إزاء المنحرفين و      
ترجع نظرية الوصمة الى تاننبوم التي تقول ان ما يجعل الفرد مجرما او منحرفا ىو الكيفية 
التي يتعامل بيا المجتمع مع االفراد المنحرفين، حيث أشار تاننبوم الى الكيفية التي يتعامل 

المجتمع مع االفراد المنحرفين وما يصاحبيا من عمميات متالزمة ليا تؤدي الى الشر او بيا 
، ولكن ترجع الجذور االجتماعية لما تناولو اميل (5)المبالغة في التصور من قبل المجتمع

دوركيايم وخصوصا عندما اكتشف وصمة العار كإحدى الظواىر االجتماعية في المجتمع 
، في (6)د عميو جوفمان في ان جذور الوصمة ترجع ألميل دوركيايموىذا ما أك 2895عام 

حين ان جوفمان يرى ان الوصمة ىي تصف الفرد بصفة تجعمو مختمفا عن اآلخرين، يتم 
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تقويم ذلك الفرد في عقولنا من فرد عادي وكامل الى فرد خصم ومموث والوصمة ىي من 
عالمة سيئة وان ىذه العالمة تقود المجتمع  المفاىيم السمبية عند جوفمان ألنيا تعطي االفراد

 .(2)لمعاممة الفرد الموصوم باقل من انسان
فركزت نظرية الوصمة عمى ردة فعل المجتمع تجاه سموكيات االفراد من خالل التفاعل       

بين الفعل المنحرف وبين ردة الفعل االجتماعي التي تنشأ عنو والذي ينشأ عنو في األخير 
عمى سموك الفرد، حيث ان عممية صنع الفرد المجرم او المنحرف ىي عممية  إطالق الوصم

تحتوي عمى عناصر والقاب تقوم الجماعة )المجتمع( بمصقيا عمى الفرد وتخدم عممية الوصم 
ىذه أغراض الجماعة وتحقق أىدافيا الن عممية الوصم من الجماعة تساعد الجماعة عمى 

خالف او الموصوم وىذا يجعل أيضا ازدياد بمورة نقمة الفرد بمورة نقمة الجميور ضد الفرد الم
، وتشير نظرية الوصمة الى العممية التي تنسب األخطاء واآلثام التي (1)الموصوم نحو نفسو

تشير الى تدىور خمق االفراد فتصميم وصمة بغيضة، اذ ان نظرية الوصمة تعتبر المشكالت 
ماعية او قواعد النظام، وتركز الوصمة عمى االجتماعية ىي الخروج عن التوقعات االجت

، فمجرد ما يدان الشخص في جريمة (4)العمميات التي يصنف عمى اثرىا االفراد انيم منحرفون
او سموك منحرف ما فان وصمتو تضل عالقة في حياتو وتاريخو االجتماعي التي قد تدفع 

نظريات الحديثة التي تؤكد عمى بالفرد الموصوم بالعزلة واالنطواء، ونظرية الوصمة ىي من ال
 .(2)ان ما يتعرض لو الفرد الموصوم من اضرار ستبقى مرافقو لو ولعائمتو طوال حياتو

 وتستند نظرية الوصمة عمى عدة افتراضات وىي:
ان ردة فعل االفراد تجاه سموك الفرد المنحرف ىو ما يجعمو ميتما لسموكو بغض النظر . 2

 ال فالسموك ال يعرف اال من خالل ردة فعل اآلخرين. عن إذا كان السموك منحرف او
. ال يوجد سموك منحرف بالفطرة او بالوراثة، بل ان السموك ىو مكتسب ومتعمم، ويختمف 1

 السموك المنحرف من مجتمع آلخر.
. ليس من السيولة التمييز الدقيق بين السموك المنحرف من غيره خصوصا عندما يكون 4

 . (2)ر الزمان والمكاناالنحراف متغير بتغيي
 . دراسات سابقة:6

أوال: دراسة عراقية: دراسة د. وعد إبراىيم خميل األمير الموسومة ب )الحواسم: دراسة لرد 
 .(1)الفعل االجتماعي حسب نظرية الوصم(
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تيدف الدراسة الى تسميط الضوء عمى ردة الفعل االجتماعي تجاه جرائم السمب والنيب ومعرفة 
جتماعي في المجتمع العراقي، اعتمد الباحث عمى منيج المسح االجتماعي قوة الوصم اال

 بطريقة العينة وقد توصمت الدراسة لعدة نتائج أىميا:
 . ان مصطمح الحواسم ىو ردة فعل المجتمع لكل فرد قام بالسمب والنيب.2
لبعض في . يتعامل اغمب ممن قام بالسمب والنيب بطريقة سمبية تتمثل باالحتقار لبعضيم ا1

 حين نسبة قميمة تتعامل بطريقة طبيعية.
 . يرى اغمب المبحوثين ان الوصم االجتماعي وتسمية الحواسم تدفعيم لالنحراف.4
. يعتقد اغمب المبحوثين ان ردة فعل المجتمع المتسمة )الحواسم( ىي وصمة عار ال تكفي 2

 بحق من قام بالسمب والنيب.
عجرود الموسومة ب )فردانية السموك واجتماعية رد  ثانيا: دراسة عربية: دراسة كريمة

 .(4)الفعل(
تيدف الدراسة الى توضيح رد الفعل تجاه السموكيات المنحرفة واالفعال االجرامية،       

وتيدف أيضا الى معرفة إذا ما كان الخوف من العقاب من خالل االنغماس في مؤسسات 
اإلصالح ىو حائل من دون إتيان السموك االنحرافي. استخدم الباحث المنيج الوصفي في 

جتماعية واستخدام بعض األساليب والوسائل اإلحصائية الى وصف وتحميل الظاىرة اال
 ساعدت في التوصل الى صياغة النتائج التي كان أىميا:

. يبقى السجن ىو العقوبة السائدة والرئيسة وأفضل رد فعل لمواجية المنحرف واخضاعو 2
 لمعقوبة.

 ف.. ال يمكن ان يتم االستغناء عن عقوبة السجن كآلية لمواجية االنحرا1
 . تعد السجون وسائل رادعة لمواجية األفعال المنحرفة وال يمكن التخمي عنيا او استبداليا.4
 . يمثل السجن كردة فعل تجاه المنحرفين بأنو أفضل وسيمة إلعادة اصالح المنحرفين.2

الموسومة بـ )الشباب واالنحراف تحميل السموك  Diolle Adrinدراسة  ثالثا: دراسة اجنبية:
 .(2)اعي المعادي(االجتم
تيدف الدراسة الى تحديد دوافع الشباب الى العنف ومعرفة أدوار ومواقف أولياء األمور      

تجاه السموك المعادي لممجتمع وكذلك تحديد األسباب الجذرية لمسموك المعادي بين الشباب 
جتمع دف لتقديم لمحة عن تصورات الناس حول السموك المعادي لمميفي المجتمع وكذلك ت
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استخدم الباحث المنيج ، مورسيا بين الشباب فيما يتعمق باألنشطة الخبيثة مدينة واالنحراف في
الوصفي التحميمي والبيانات األولية والثانوية المستخدمة من الكتب والمجالت العممية ومصادر 

المنظمة والمقابالت شبو  ةاالنترنيت، اما أدوات جمع البيانات فقد استخدم الباحث االستبان
 التي تشتمل عمى األسئمة المفتوحة والمغمقة ومن اىم نتائج الدراسة.

 الشباب. نحرافالسموك المعادي لممجتمع يؤثر عمى ا-2
ال يوجد عمر ثابت يمكن ان يتطور فيو السموك المعادي لممجتمع او ينتيي بو ويمكن  -1

الشباب والبنات ويشاركون في مثل العثور عمى مختمف األفعال الخطرة التي يرتكبيا كل من 
 ىذا النوع من السموك الذي يجب ان يواجو في سن مبكرة جدا.

العوامل االجتماعية واالقتصادية المتنوعة األخرى مثل قضايا االسرة والفقر والظمم  -4
 داعمة تتفاعل مع الكائنات المعادية لممجتمع وتحفز عمى االنحراف.الوالرعاية غير 

 اإلطار المرجعي والنظري لمدراسة :بحث الثانيالم         
 :إزاء المنحرفين ردة الفعل االجتماعي أوال:

الجنائية بردود األفعال نحو االنحراف وكانت أىم فرضيات ىذه  نظرية الوصمة اىتمت     
بأنيا تمصق او تطمق النظرية ىي بيان ردود الفعل االجتماعية نحو االنحراف وبذلك عرفت 

غير مرغوبة عمى الفرد من قبل المجتمع بحيث تحرمو من القبول االجتماعي، وذلك تسميات 
الن الفرد يختمف عن بقية افراد المجتمع االسوياء، ففي كتاب الوصمة لجوفمان ظيرت نظرية 

م وقد أشارت الى العالقة المتدنية التي تحرم الفرد من االندماج والقبول 2964الوصمة عام 
ا الصدد فقد أكد جورج ىيربرت ميد بأن الوصمة تزداد بسبب العقوبات المجتمعي، وفي ىذ

، وقد أكد ليمرت ان ردة الفعل االجتماعي تجاه (2)التي تفرض عمى الفرد المخالف لممعايير
زود المجتمع بالمجرمين بداًل االنحراف في االغمب تؤدي الى تقوية االنحراف، فمثال السجون ت

بيكر ان االنحراف يسببُو ويكونُو المجتمع الن المجتمعات تساعد ، وقد أشار مإصالحي من
عمى وجود االنحراف من خالل وضع القواعد والمعايير العامة والتي يعد الخروج عنيا 

، اذ ان عمميات صنع المجرم والمنحرف من قبل المجتمع تشتمل عمى عناصر (1)منحرف
ماعة وتحقيق اغراضيا ويبمور نقمة والقاب وعالمات وفعل وشرح يساعد عمى مساندة الج

الجميور ضد الفرد المخالف لممعايير، وىذا ما يعزز نقمة الفرد تجاه نفسو ومن ىنا تبدأ روح 
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اإلحباط المعنوية والنزعة األخالقية المشوىة وعندىا سيتعزز التضامن الجماعي وتحقيق 
 .(4)الشعور بالرقي والرفعة لدى البعض منيم مما يؤكد أمن الجماعة

 وتقوم نظرية الوصمة االجتماعية عمى عدة افتراضات وىي:
. ان رد فعل اآلخرين تجاه سموك الفرد ىو الذي يجعمو ميتما بيذا السموك سواء كان منحرفا 2

او غير منحرف فالسموك ال يعرف او ينظر اليو عمى انو سموك منحرف في ضوء تعريف 
 (.social Reactionاىو )عالمي مطمق ولكن في ضوء ردة فعل اآلخرين تج

. ال يوجد سموك منحرف بالفطرة او الوراثة. وان نوع السموك المنحرف يختمف من مجتمع 1
 الى آخر.

. ان التمييز الدقيق بين السموك المنحرف وغير المنحرف ليس سيال خاصة إذا عرفنا ان 4
 . (2)اعتبار االنحراف يتغير بتغيير الزمان والمكان

ثير من الدراسات واألبحاث ان ردود أفعال المجتمع نحو السموك المنحرف وتؤكد الك      
ترتبط بثقافة المجتمع وتتفاعل مع المتغيرات الثقافية واالجتماعية كالقيم والمعتقدات وأنظمة 
الضبط االجتماعي وعادات المجتمع وتقاليده وغيرىا، وكذلك ترتبط بواقع المجتمع سواء كان 

لمجتمع الريفي أي يمكننا ان نقول بأن ردة الفعل االجتماعية تجاه المجتمع الحضري او ا
السموك المنحرف تتسم بالنسبية فيي مختمفة باختالف المجتمعات وكذلك التطورات 

، ويرى ليمرت ان ردة الفعل االجتماعي ىي (1)االجتماعية والتاريخية الحاصمة في المجتمع
فوصف السموك بالمنحرف عن غيره ىو ال يعود  المسؤولة عن تحديد طبيعة السموك لألفراد،

عمى مضمون جوىر السموك نفسو بل يرجع ذلك الى ردة الفعل االجتماعي تجاه السموكيات 
 وقد قدم ليمرت نوعين من االنحراف وىما:

اواًل: االنحراف االولي: وىو ما يفعمو االفراد دون رغبة منيم وىم يعممون بأن سموكيم شاذ 
 ، وىذا االنحراف يعبر عن سموك يتم بتشكيل احد األسباب االتية:(4)مقبول اجتماعيًا وغير

عندما ينتمي الفرد لجماعة فرعية او اقمية اجتماعية ليا قيم وسموك تنافي قواعد وقيم -أ
 المجتمع العاموسموك 

 نافي الفرد القواعد والقيم من اجل تحقيق مصالحو الشخصية.يعندما  -ب
 صراع لدى الفرد، بمعنى انو يمتزم ببعض القيم والمعايير وينتيك اخر.عندما يكون ىناك  -جـ
 .(2)عندما ال يكون الفرد عمى عمم ومعرفة تامة بقواعد الجماعة فينتيكيا دون نية -ء
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ثانيًا: االنحراف الثانوي: ىو ان يكون لمشخص دافع قوي الرتكاب الفعل المنحرف من دون 
الفرد يرتكب افعالو بشكل متكرر، وقد اشار ليمرت بأن  اكراه ويعمم جيدا نتائج فعمو وان

 االنحراف الثانوي ينتج بسبب مراحل يمر بيا الفرد وىي مراحل متسمسمة وىي:
 .انحراف اولي 
 .عقوبات اجتماعية 
 .انحراف اولي ثاني 
 .عقوبات اقوى من المرحمة السابقة مع رفض شديد لمفرد المنحرف 
 عاض نحو من يوجو العقوبات االجتماعية لمفرد انحرافات تتمثل بالعداء واالمت

 المنحرف.
 .وصم الفرد المنحرف 
 .زيادة الفعل المنحرف كردة فعل من الفرد المنحرف تجاه الوصم 
 (2)مرحمة القبول االجتماعي النيائية لممنحرف ومحاولة التأقمم مع ما واجيو. 

أي ان االنحراف الثانوي ىو عممية االخذ والعطاء بين الفرد والمجتمع الى ان يصل الفرد      
ان لم يقع االنحراف الثانوي فمن تكون ىناك  Shurبالقبول الجديد لميوية، أي كما يقول شور 

 .(1)سموكيات منحرفة تتبع ذلك
الفرد من صراعات وتغييرات  ىي كل ما يتعرض اليو فردة الفعل االجتماعي والنفسي        

واضطرابات سموكية نتيجة لما يتعرض لو الفرد من احداث اثرت بو، وترتبط ىذه الردة بتمك 
األحداث وتسبب عبئا غير محدود فتيدد عالقات الفرد االجتماعية وعدم الشعور باالنتماء 

ينتقل بمراحل من  ، بمعنى ان الفرد(4)واإلحباط في مواجية مشكالتو او حتى العمل عمى حميا
فعل بسيط الى فعل اكثر تعقيدا فيشير اودين ليمرت ان الفرد عندما يرتكب سموك منحرف 

فأن الفرد  انتقامية بسيط فأنو ينتظر ردة الفعل االجتماعي فاذا كانت ردة المجتمع عقابية
والحقد  سيمجأ النحراف ثاني اشد، فيقوم المجتمع بعدىا بردة فعل رسمية التي تأخذ العدوان

، (2)والعنف والكراىية، حتى يتكيف الفرد المنحرف مع موقعو االجتماعي كفرد منبوذ اجتماعياً 
قد أضاف ىوارد بيكر ان العالقة بين االنحراف وردة الفعل االجتماعي لم تكن عالقة ثابتة و 

في كل الظروف بل ىي مختمفة من زمان لزمان ومن مكان آلخر وباختالف طبيعة االفراد 
لمنحرفين، فيناك افراد يتيميم المجتمع بالمنحرفين ويوصمونو بالشاذ عمى الرغم من ان ا
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االفراد المنحرفين ىو سموك متوافق مع المجتمع، وىناك افرادًا يسمكون االنحراف  ىؤالء سموك
 .(1) ل بعيدًا عن فضول المجتمع و ردة الفعل االجتماعيظفعال ولكن ىذا السموك ي

ا فأنو سوف يحط من معنوياتو ويصبح أكثر سمبية وحساسية يالفرد اجتماع فعندما يوصم    
يزيد  تجاه امورُه في الحياة وباألخص عندما يقابل الرفض من االىل والمجتمع سويًا وىذا ما

نفسية وىذا ما أشار اليو ليمرت بأن االنحراف القتصادية و االجتماعية و االصعوبات المن  
بين طرفين بين الفعل المنحرف وبين ردة الفعل المجتمعية نحو  االجتماعي ىو عممية تنشأ

 .(4)ذلك الفعل
 ثانيا: أسباب ردة الفعل االجتماعي:

 اواًل: األسباب المباشرة لردة الفعل االجتماعي:  
تتمثل األسباب المباشرة لردة الفعل االجتماعي في احتمالية وقوع الفعل المنحرف نتيجة       

ترسبات ذات عالقة مباشرة لردة الفعل االجتماعي تجاه الفرد، مثل تقييم الجماعة لمفرد حول 
قدراتو عمى تأكيد ذاتو لمجماعة واثباتيا لمن ىم منتمين لعصابات منحرفة، فاألوصاف شجاع 

ىي آراء تقييم الجماعة ممن ىم عمى عالقة مع الفرد، وليس حسب  وجبانرجل بطل وعنيف و 
ما ينظر الفرد لنفسو او تقييمو ألفعالو التي يرتكبيا، فقد يطمق المقربون وصفًا معينًا لسموك 
فرد عمى انو منحرف وشاذ او سموك باثولوجي ويجب ان يعرض لمفحص الطبي، في حين 

، وترى (2)فس ىذا السموك بأنو سموك جانح ويجب ان يسمم لألجيزة االمنيةينظر آخرون الى ن
بأن االنحراف االجتماعي والجريمة ال يعود لألسباب المادية والمعنوية بل الى نظرية الوصم 

النظرة االجتماعية السمبية التي يحمميا المجتمع تجاه الفرد الن الفعل المرتكب من قبل الفرد 
ا أدى الى التصاق الوصم، فالتفاعل ىنا يقتصر بين الفرد مذىن المجتمع مل عالقًا في ظقد 

والجماعة التي وصمت الفرد وبقيت الوصمة مالحقة لمفرد حتى تدفعو الرتكاب الجرائم 
 .(2)واالنحرافات

فعند اختراق الفرد القواعد والمعايير والعادات االجتماعية التي وضعيا المجتمع فأن الفرد      
وىذا ما  تيديدا لومنحرفًا فتكرار تمك السموكيات من قبل الفرد المنحرف يعتبرىا المجتمع يعتبر 

يدفع المجتمع لممارسة العقوبات االجتماعية التي تتمثل بردة فعل مباشرة وسمبية تجاه الفرد 
، فتؤكد نظرية الوصم االجتماعي عمى (1)المنحرف من رفض  واىمال واستيجان وطرد وغيرىا

رد بيكر بأن نسبية الظاىرة االجتماعية وعدم ثباتيا تخضع لتعريف الجماعة حيث ان يد ىوا
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الجماعة ىي التي تحدد السموك الخارج عن المعايير وبذلك فيي من توصم الفرد الخارج عن 
المعايير االمر الذي جعل نظرية الوصم االجتماعي تتناول جانبين ميمين في تفسير ردة 

انب األول يتمثل في معالجة لماذا وكيف تم وصم االفراد باالنحراف الفعل االجتماعي فالج
وىذا ما يمثل ردة فعل اجتماعية مباشرة تجاه الفرد، غير ان الجانب الثاني جاء ليعالج أثر 
تمك التسمية عمى المنحرف )تسمية الوصم( وىذا الجانب ميم ألنو يرى ان االنحراف ىو 

 .(4)لفردنتيجة ردة الفعل االجتماعي عمى ا
االجتماعي التي ترى االنحراف االجتماعي ما ىو  وصموىذا ما بنت عميو رأييا نظرية ال    

اال نتيجة نجاح مجموعة افراد في وصم مجموعة آخرين بأنيم منحرفون وخارجون عن 
المعايير وخير مثال عمى ذلك ىو إلصاق الطبقة الرأسمالية التي تسيطر في اوروبا )فكرة 

ى االفارقة وتم تداول ىذا المصطمح في وسائل االعالم واالتصال األوروبية حتى التخمف( عم
اصبح جميع االفارقة ىم متخمفين من وجية النظر األوروبية وكذلك إلصاق فكرة التحضر 

االمريكان شعب متحضر في وجية الظر  لما جعمعمى االمريكان من قبل نفس الطبقة 
االجتماعية األوروبية حتى وان كان الواقع يمثل غير ذلك اال ان فكرة نظرية اإللصاق التي 
تمثل ردة الفعل االجتماعي تعتمد عمى الصراع االجتماعي بين الفرد وبين محاولة االتيام 

تم ردة الفعل االجتماعي ، وال تي(2)المجتمعية لو بالخروج عن السموك العام المجتمعي
بالخصائص الشخصية واالجتماعية بقدر ما تيتم بتأثير استجابة االفراد لالنحراف االولي 
لذلك فأن أصحاب ردة الفعل ال يعيرون أىمية لالنحراف االولي وال يحاولوا ان يجدوا لو 

شتعاليا الى اثارة تفسير بل انيم اعتبروا ىذا االنحراف ىو بمثابة الشرارة األولى التي يؤدي ا
استجابات مجتمعية أخرى من شأنيا ان تقود الى انحرافات أخرى أكبر وأكثر احترافية بعدما 

 .(1)يستحيل عمى الفرد التخمص من الوصم الذي التصق بو
 مباشرة لردة الفعل االجتماعي: الثانيا: األسباب غير 

فأنيا تتأثر بالوضع االجتماعي راد لألسباب غير المباشرة تأثير بالغ األىمية عمى االف     
العام لمفرد والمركز الذي يشغمو داخل البناء االجتماعي وكذلك تتأثر بما يتمتع بو الفرد من 
مميزات ذاتية، لذلك فأن ردة الفعل االجتماعي ليا مؤثرات نفسية واجتماعية تتضح اكثر من 

 .(4)خالل المركز االجتماعي لمفرد والنفوذ الذي يتمتع بو
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دارية )أي ما يتعمق       فعندما تكون الظروف االجتماعية ىي نتاج النعكاسات اقتصادية وا 
بالوضع االقتصادي والمركز االجتماعي( فأن نظريات الجريمة واالنحراف البد ان تأخذ في 
اعتبارىا الشرح والتحميل لألسباب التي تؤدي الرتكاب األفعال الجرمية واالنحراف والسيما 

ات التي تتعمق باألوضاع االقتصادية واإلدارية لردود الفعل االجتماعي، فيتحدد ذلك االتجاى
باألنظمة وغير مباشرة في اتجاىين يتعمقان بالقواعد األساسية التي ليا عالقة مباشرة 

واألوضاع االقتصادية واإلدارية فيتمثل االتجاه األول بما يعتقدُه المجتمع وما يفرضو في 
ريمة، اما االتجاه الثاني فأنو يتمثل فيما يتم تناولو من قبل السمطات ومبادرتيا المجرم وفي الج

، فالمعمم في المدارس يتعرض (2)من حمالت دورية في مجاالت مكافحة الجريمة واالنحراف
لضغوط اكمال المقررات الدراسية من اجل االستجابة إلجراء االمتحانات فينا نجد ان المعمم 

لعاطفة في دور ثانوي ما قد يؤزم العالقة التربوية بين المعمم والطمبة وىذه غالبًا ما يجعل ا
العالقة تصبح ىامشية  ويشوبيا التقويض االجتماعي وال يرغب الطمبة بيا االمر الذي يدفعيم 
لرد فعل تجاه المعمم و رد الفعل ىذا قد يطرأ عميو العداء ويترجم في سموك عنف خطير ضد 

يض االجتماعي ىو أحد أنواع السموك الالجتماعي الذي يتمثل بأساليب سمبية والتقو  ،(2)المعمم
تؤثر عمى عممية التفاعل االجتماعي والعالقات االجتماعية فيو تصرف فض وغميظ وييدم 
سمعة االفراد وينتيك حقوقيم، فاختالل العالقة السموكية الترابطية بين االفراد ذات الحقد 

لعواقب فردية وتنظيمية تسبب ردة فعل عدائية صراعية لدى االفراد الدفين من شأنيا ان تؤدي 
 .(1)بصورة غير مباشرة وىذه ردة الفعل تقويض الثقة بين االفراد داخل النظام االجتماعي

 ثالثا: متصالت ردود الفعل االجتماعية:
يا ان عمميات تنميط الفعل المنحرف في ضوء ردة الفعل االجتماعي والتصرف تجاى       
المركز الدولي لعمم االجرام في كندا وقد اجرى دراسة مقارنة بين بعض الدول من  أىتم بيا

حيث تصنيف األفعال االنحرافية في ضوء ردة الفعل االجتماعي ليذه األفعال وما يواجو  
الفرد من ردة فعل اجتماعي، فقد حددت الدراسة متصالت لردود الفعل تجاه صور االنحراف 

فعال البسيطة والمتسامح عمييا وفي ىذه المرحمة ال يتم اتخاذ اجراء عقابي او تبدأ من األ
، فينالك درجة محدودة يسمح من خالليا بأن يرتكب االفراد بعض السموكيات التي (4)غيرىا

تنافي معايير المجتمع ويعمم أعضاء الجماعة ان أولئك االفراد يسمكون سموك مشين لكن 
من التسامح كانحراف قائد الجماعة عن السموك فيو بذلك سموكو ينظرون لتصرفاتيم بشيء 
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يختمف عن بقية االفراد عمى اعتبار انو قائد وفي دراسة أجريت عمى رابطة نسائية طوعية 
قامة الجدل  بينت تمك الدراسة ان القائد لتمك المجموعة يخرج أحيانا عن المعايير والقواعد وا 

 .(2)حول اىداف الجماعة
في التدرج فيتم عرض الفرد لمطبيب لمرحمة أخرى ثم بعد ذلك يستمر الفعل االنحرافي       

ن الفرد يعرض عمى إتشخيص حالتو وعالجو ثم بعد ذلك استدعاء الشرطة لتحذيره ثم آخرىا فل
المحاكم لينال العقوبة التي تالئم تصرف الفرد المنحرف عممًا ان متصالت رد الفعل 

 :(2)باقميا ثم تتدرج حتى تصل الى اشد ردة فعل وكما موضح ادناه االنحرافي تبدأ
 *.يوضح متصالت ردود األفعال تجاه الفرد المنحرف (8)رقم  جدول          

 بداية متصل الرفض
 

 نياية متصل الرفض متوسط متصل الرفض

ردة متسامح عمييا من قبل 
 المجتمع

 ردة فعل قوية وعنيفة ردود أفعال بسيطة

سموك متسامح عميو من قبل 
 المجتمع

 سموك مرفوض بشدة سموك مرفوض وغير مقبول

ال توجد فيو عقوبات قانونية 
 عمى الفرد المذنب

تقدم النصح والرعاية واإلرشاد 
 والتوجيو والعالج لمفرد المذنب

يعاقب القانون الفرد المذنب 
 ويأخذ جزاءه

 
وعمى الرغم من مستويات التصنيف ىذه تحمل مستويات معينة من الخطورة اال ان لكل    

، وقد (1)مستوى من ىذه المستويات يحتوي عمى نوع من الشدة ويرتبط بصور الفعل االنحرافي
أشار كل من موريس وركمس في دراساتيم لمجريمة واالنحراف الى ان االنحراف والجريمة 

نية، بمعنى ان االنحراف والجريمة ىي تختمف من مكان آلخر ومن زمان نسبية ومجتمعية وزم
آلخر، وان من يحدد الخطأ والصواب ىو المجتمع حيث ان المجتمعات ىي من تقرر متى 
يكون الفعل منحرف ومتى يكون جريمة، أي انيم قد أشاروا الى ان الجريمة واالنحراف تختمف 

الخطأ والصواب وىذا ما يخضع لتغيير قيم  باختالف المجتمعات من حيث الفيم تجاه
 (4)واتجاىات المجتمع بمرور الزمن

 النتائج والمقترحات :المبحث الثالث
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 أوال: النتائج
يسببُو ويكونُو المجتمع الن المجتمعات تساعد عمى وجود  االجتماعي ان االنحراف. 2

والتي يعد الخروج عنيا من خالل وضع القواعد والمعايير العامة االجتماعي االنحراف 
 .منحرف

المنحرف من قبل المجتمع تشتمل عمى عناصر والقاب  واان عمميات صنع المجرم . 1
وعالمات وفعل وشرح يساعد عمى مساندة الجماعة وتحقيق اغراضيا ويبمور نقمة الجميور 

 وتبدأ عمميات اإلحباط التي تدفع لالنحراف. ضد الفرد المخالف لممعايير
ان قوة الضبط االجتماعي ليا ابعاد سمبية عمى االفراد، وىذا ما يجعميا سببا الرتكاب . 4

الضبط االجتماعي والجريمة واالنحراف فكمما  ىناك عالقة بين حيثالجرائم واالنحرافات، 
كانت وسائل الضبط االجتماعي مفرطة في استخدام اساليبيا ووسائميا كمما كان ىنالك دافع 

ئم واالنحرافات وكمما ضعفت وسائل الضبط االجتماعي دفعت االفراد الى مزاولة الرتكاب الجرا
 .االنحراف

المجتمع نحو السموك المنحرف ترتبط بثقافة المجتمع وتتفاعل مع المتغيرات  فعل ةان رد. 2
الثقافية واالجتماعية كالقيم والمعتقدات وأنظمة الضبط االجتماعي وعادات المجتمع وتقاليده 

 .اوغيرى
ن ردة الفعل االجتماعية تجاه السموك المنحرف تتسم بالنسبية فيي مختمفة باختالف . ا5

 .المجتمعات وكذلك التطورات االجتماعية والتاريخية الحاصمة في المجتمع
ان ردة الفعل االجتماعي ىي المسؤولة عن تحديد طبيعة السموك لألفراد، فوصف السموك . 6

ود عمى مضمون جوىر السموك نفسو بل يرجع ذلك الى ردة بالمنحرف عن غيره ىو ال يع
 .الفعل االجتماعي تجاه السموكيات

شدة السموك المضطرب والمتصف بالحدة ينتفي من قبل افراد المجتمع وحتى إذا كان . 7
السموك ىزيل جدا وضعيف في مرحمة تتطمب القوة او العضمة فأن ردة الفعل سوف لن تكون 

 .وك الفرد الذي اثار ردة الفعل االجتماعيمناسبة مع طبيعة سم
وتسبب عبئا غير محدود فتيدد المنحرفة األحداث  ردة الفعل االجتماعي بطبيعةترتبط . 8

عالقات الفرد االجتماعية وعدم الشعور باالنتماء واإلحباط في مواجية مشكالتو او حتى 
 .العمل عمى حميا
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ثابتة بل ليست عالقة ىي ة الفعل االجتماعي ورداالجتماعي ان العالقة بين االنحراف . 9
 .مختمفة من زمان لزمان ومن مكان آلخر

الذي يحطم معنويات المنحرف  ايوصم الفرد اجتماع. تعمل ردة الفعل االجتماعي عمى 22
فأنو يصبح أكثر سمبية وحساسية تجاه امورُه في الحياة وباألخص عندما يقابل الرفض من 

وىذا ما يزيد من دافع الفرد ليواجو صعوبات اجتماعية واقتصادية االىل والمجتمع سويًا 
 .ونفسية

نسبية الظاىرة االجتماعية وعدم ثباتيا تخضع لتعريف الجماعة حيث ان الجماعة . ان 22
  .ىي التي تحدد السموك الخارج عن المعايير وبذلك فيي من توصم الفرد الخارج عن المعايير

اعي باالستجابة األولية الرتكاب الفعل المنحرف الذي يعتبر بمثابة . تيتم ردة الفعل االجتم21
 الشرارة األولى إلثارة االستجابات المجتمعية.

 ثانيا: المقترحات:
 . نقترح ان يكون ىناك نشر لموعي بين الفئات المنحرفة بمخاطر افعاليم المرتكبة.2
 الوصمة عمى سموك االفراد.. نقترح ان تكون ىناك حمقات توعوية شاممة لألسرة بأثر 1
. نقترح ان تكون ىناك مبادرات تقبل من قبل المجتمع عند حدوث االنحراف وال سيما 4

 االنحراف االولي.
. يجب عمى السمطات المختصة ان توفر الدعم وتقديم كل ما يحتاجوه المنحرفين 2

 المستجابين لعمميات اإلصالح.
الفراد المنحرفين بعد إعادة الدمج وتقديم التحفيز . نقترح عمى افراد المجتمع الى تقبل ا5

 والتشجيع ليم وتمجيدىم كي ال يؤثر في نفسيتيم مما يجعميم يفكروا في العودة لالنحراف.
. يجب عمى السمطات الرسمية وأجيزة الضبط الرسمي ان تتعامل مع المنحرفين بوجو 6

 إصالحي ال عقابي متنفذ.
اب الشأن الى تعزيز التماسك االسري والتضامن بين االفراد .يجب عمى أولياء األمور وأصح7

 وىذا ما يقوي العالقات االجتماعية التي تبعد االفراد عن االنحراف.
 .االحاالت
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