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 مقدمة
اْلِْن    َخَلْقت    َوَما  فقال تعاىل: )  -شأنه   جل  -دته  اعظمى وهي عباحلمد هلل الذي خلق اإلنسان لغاية  

ْنسَ  عز  -وكر م اإلنسان على سائر خلقه ليكون جديرا بعبوديته هلل تعاىل، فقال  ،  (1)(لِيَ ْعب د ونِ   ِإّل    َواإْلِ
نَ   َوَرَزقْ َناه م  َواْلَبْحرِ   اْلَبَِ   ِف   َوََحَْلَناه مْ   آَدمَ   َبِن   َكر ْمَنا  َوَلَقدْ : )  -وجل   ّمَِ نْ   َكِثير   َعَلى    َوَفض ْلَناه مْ   الط يََِباتِ   مَِ

ف األرض، وخلقه ف أحسن صورة، مث أمره ابّلستقامة من خالل  ته  وجعله خليف،  (2)(تَ ْفِضيل    َخَلْقَنا
كما قال تعاىل: ﴿   وأتباعه من املؤِمنني  -صلى هللا عليه وسلم  –حممد  ر هبا نبيه  لزومه طاعة ربه، وذك  

  (3). فَاْسَتِقْم َكَما أ ِمْرَت َوَمْن ََتَب َمَعَك َوَّل َتْطَغْوا ِإن ه  ِبَا تَ ْعَمل وَن َبِصٌي ﴾
فقال   شيء،  ف كل  الوسطية  لنا  تعاىل  هللا  اختار  وجل  –وقد  )-عز   َوَسط ا  :  أ م ة   َجَعْلَناك ْم  ِلَك  وََكذَ 

ا لََِتك ون وا ش َهَداَء َعَلى الن اِس   (4)  .(َوَيك وَن الر س ول  َعَلْيك ْم َشِهيد 
وتلك إشارة إىل أن  ترك الوسطية ي عدُّ احنرافا عن احلقَِ والصواب، فالصراط املستقيم الذي أراده هللا لنا   

طريق  ف   وقع  احلق  طريق   عن  احنرف  فمن  مَث    ومن هو طريق النجاة والفوز، وما عداه احنراف وابطل،  
إذ تتسبب ف هالك الفرد  جملتمع،  وهذا اّلحنراف ينتج عنه آاثر سيئة على الفرد وا  ،الضالل  ط ر ق  من

 وفساد اجملتمع، وإهدار طاقاته اّلقتصادية والبشرية، ومن مث  فهي قضية جديرة ابّلهتمام والدراسة. 
  خيلو منها جمتمع قدمي أو حديث  وإذا أضفنا إىل خطورة تلك القضية كثرة انتشارها، حبيث ّل ميكن أنْ 

قلل من أخطارها  بل ّل بد من تضافر اْلهود حىت نقضي عليها، ون  كانت احلاجة إىل دراستها أقوى،  
 على اجملتمع. 

القضية فقد تناولتها   الوقت واْلهد أن أ سلط ونظرا ألمهية تلك  البحث حماوّل ما وسعن  خالل هذا 
ضيف شيئا ذا ابل ف هذا اجملال، الضوء على أسباهبا، وأن أتلمس س بل الوقاية والعالج؛ لعلي أكون أ  

م هلذا اجملتمع الذي أدين  له ابلكثي شيئا انفعا   ، وإن مل أ فق فحسيب أن قد حاولت.وأقدَِ
 حتقيق ما أصبو من وراء ذلك العمل. وأساأل هللا تعاىل أن جيري احلق على يدي، وأن يوفقن إىل 

(.  56الذارايت، اآلية )سورة  (1)
(70سورة اإلسراء، اآلية ) (2)
 (. 112، اآلية )هودسورة  (3)
 (. 143، اآلية )سورة البقرة (4)
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 الشخصية السوية: 
عن   احلديث  آثرت  السويةلقد  السلوكي  الشخصية  اّلحنراف  ظاهرة  تناول  أن  قبل  ميكن  ّل  ألن نا  ؛ 

ه غي سويَر  نتعرف اّلحنراف إّل إذا عرفنا السلوك السوي ، فعند ذلك ميكننا احلكم على ما يناقضه أبن  
 : (1) يليفيما  ميكن اإلشارة إىل أشهرهاوت عرف هبا، و زها متيُّ  وية هلا مساتٌ الشخصية الس  و  أو احنراف،

للذاتأوال:   احلقيقية  الس  املعرفة  فالشخصية  جيد  :  قدرها  تعرف  تقصيدون  ا  وية  أو  إذ ؛  مغاّلة 
الذات   تقدير  ف  شك   وإعطااملغاّلة  ّل  احلقيقي  قدرها  يفوق  قدر ا  بصاحبهؤها  اإلصابة    ايدفع  إىل 

ابلذل    فإنه ي صاب تدنية ورآها أقل من قدرها  نفسه نظرة م  اإلنسان إىل  نظر إىل  ، أم ا إذا  والزهو  ابلكب
؛ ولذا ينبغي على اإلنسان أن يعرف قدر نفسه، وأّل يشعر بذاته أكثر ّما تستحق، وّل ي نقص  واهلوان

 فكال األمرين له مضاره.  ؛من قدرها
درك واقعها جيدا وتشعر ابّلنسجام  وية ت  : فالشخصية الس  اثنيا: االنسجام مع الواقع ومع اآلخرين

والشخصية اليت هترب من  له على أرض الواقع،    وّل هترب من واقعها لتعيش واقعا خياليا ّل وجودمعه،  
 واقعها وّل تنسجم معه ّل تشعر ابلسعادة، بل تعيش ف مشاكل مستمرة، وتصطدم ابلواقع.

احمليطني هبا؛  أبفراد اجملتمع  تربطها عالقات طيبة  ، ومل  ن حوهلا من الناسف الشخصية مع مَ وإذا مل تتكي  
التواصل اْليد مع أفراد اجملتمع،   على    منغلقة  ، وتعيش  شخصية انطوائيةوف تصبح  سومل تتمكن من 

معها واّلنسجام  ابلعيش ف مجاعة  إىل  حياته  تستقيم  ّل  فالفرد  أبفراد نفسها،  طيبة  عالقات  وبناء   ،
 . تلك اْلماعة

فاحلياة كما نعرفها ّل ختلو من أزمات، واإلنسان رضي أم :  ى التعامل مع األزماتاثلثا: القدرة عل
املختلفة،   حياته  مراحل  ف  األزمات  بتلك  سيمرُّ  الس  و أىب  متالشخصية  مواجهة وية  على  القدرة  تلك 

اليت الصمودمترُّ هبا،    املشكالت واألزمات  كانت ، وكلما  وّل ي ضعف ذلك من عزميتها وقدرهتا على 
عينها على مواصلة  الشخصية سوي ة جنحت ف جتاوز األزمات بل أفادت منها وخرجت خببات حياتية ت  

 .احلياة

 

األوىل   (1) الطبعة  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  العريب  البيان  دا  والعالج، صباح عباس،  األسباب  السلوكية  اّلحنرافات  انظر: 
 . وما بعدها 12م، ص 1993-ه1414
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حمدٌد   يكون هلا هدفٌ أن  وية  لشخصية الس  ل  فمن السمات البارزة  :يكون هلا هدف يف احلياة  رابعا: أن  
ف لنفسها منهجا تسلكه    تخطُّ تكما أهنا  فال معىن حلياة بال هدف،    أو أهداف واضحة ف حياهتا،

 . املنشود حىت تصل إىل هدفهااحلياة 
وليست هذه كل مسات الشخصية السوية بل أبرزها، فمن نظر ف نفسه، وحبث عن تلك السمات   

 فيها أدرك طبيعة شخصيته.
 

 :  السلوكي االحنراف
بلغّل خيلو جمتمع من   ر قيه وتقدمه من ظاهرة اّلحنراف، فهي ظاهرة متكررة ف كل   اجملتمعات مها 

وأثرها من جمتمع آلخر، وسوف أعرض ف هذا اْلزء ملفهوم    اجملتمعات تقريبا، لكنها ختتلف ف صورهتا 
   اّلحنراف وَترخيه، وعوامل ظهوره.

 االحنراف:   مفهومهأوال: 
اّلحنرافات  ينبغي   اخلوض ف  نعرضالسلوكية  قبل  اّلحنراف  أوّل  أن  فقد ورد لالحنراف عدة    ،ملفهوم 

 أمهها اثنان:  تعريفات
 .  (1)"معنَير  وزمنر  معنَير  جمتمعر  ف  املعايي على  السلوك من معينة أمناط خروج" األول: 

 ف  سليب دورٌ  هلا  أصبح ابّلستمرارية اتصفت إذا الناس، يقدرها اليت املعايي  خيالف  سلوك"  :الثاين: أنه
 (2) ."اّلجتماعي الضبط وسائل هبا  هتتم أن الضروري من وأصبح الناس، نظر

من   اجملتمع يسود  ما مع ويتعارض الفرد يرتكبه  فعلر   كل  ومن خالل التعريفني السابقني يتضح لنا أن   
 ي عدُّ احنرافا.  اجملتمع ومؤسساته املختلفةف سلبية دث تغيات ، وحيقوانني وأعراف وقيم

  

 

 . 25، ص 1985الدراسة العلمية للسلوك اّلحنراف، مسي نعيم أَحد، مكتبة سعيد رأفت، القاهرة،  (1)
 .  25املصدر السابق، ص (2)

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 اثنيا: اتريخ ظهور االحنراف:
ليسظاهرة   بل  ت  اّلحنراف  البشرية،  اجملتمعات  على  طارًئ   على  إهنا  أمر ا  اإلنسان  ِقدم  قدمية  ظاهرة 

إّل لوان     هابيلألخيه    قابيلاألرض، فمنذ وجد البشر وجدْت معهم اّلحنرافات السلوكية، فلم يكن قتل  
ّل نبالغ إذا قنا إن َتريخ اّلحنراف أقدم من تلك احلادثة، فمخالفة   بلاّلحنراف السلوكي،  ألوان  من  

صورة    -السالم  عليه–  آلدم  ابلسجودحينما أمره    -وجلَ   عزَ -  هللا   أمرَ   -عليه  تعاىل  هللا  لعنة -  إبليس 
  ِإبِْليسَ   ِإّل  َفَسَجد وا  آلَدمَ   اْسج د وا  لِلَمالئَكةِ   ق لَنا  وِإذْ : ﴿  تعاىل  قال كما  من صور اّلحنراف السلوكي،  

   (1) .﴾ الَكاِفرينَ  ِمنَ  انَ كَ َو  َواْسَتْكَبَ  َأىَب 
ي عدُّ احنراف ا أيضا، لكنه َتب ورجع   ألمر ربه وأكله من الشجرة  -عليه السالم  –كما أن  عصيان آدم  

 بعد ذلك ، وفيه قال هللا تعاىل:   -عز  وجل  -إىل به 
البشرية على اختالف ظروفها، وأحواهلا موجودة ف اجملتمعات    اجتماعية  ظاهرةٌ ، وهو  ميٌ قدفاّلحنراف   

 قد   أنَه   إّلَ   معنَي،  بزمنر   أو  بعينه  ِبجتمعر   خمتصة  تصادية والثقافية، وليس اّلحنراف ظاهرة   السياسية واّلق
لظروف كل   حيث  من  آخر  جمتمعر   من  جمتمعٌ   خيتلف وفقا  اجملتمع  ف  أتثيه  وقوة  اّلحنراف،  درجة 
ومؤسساته على الت صدي ، ووفقا لتوافر العوامل اليت تساعد على وجوده، ومدى حرص اجملتمع  جمتمع

 لتلك الظاهرة وحماولة احلدَِ منها. 
 

 االحنراف يف السلوك: عوامل اثلثا:
فإذا توافرت له  ،  عوامل تؤدي إليهنتيجة  من قبيل الصدفة، لكنه حيدث    ّل يقعاّلحنراف ف السلوك  إن   

مصدرين أساسيَِني،  وهذه العوامل ّل خترج عن  تلك العوامل كان اجملتمع أرضا خصبة لظهور اّلحنراف،  
علماء  الكثي من  ولذا جند  لفرد؛  اب  طاجملتمع احملي، أم ا اآلخر فيتسبب فيه  الفرد نفسهيرجع أوهلما إىل  

اّلجتماع  نفس  ال تلك  وعلماء  إىل  أشاروا  خترجالعوامل  قدر  ّل  لكنها  عديدة  عن    بطرق  مجلتها  ف 
 : (2) التقسيم التايل

 

 .  (34سورة البقرة، اآلية ) (1)
الطبعة األوىل،   والتوزيع،  والنشر   للطباعة  غريب  دار،  وآخرون  ربيع   شحاته  حممد،  القاهرة  اْلنائي،  النفس  علمانظر:    (2)

 . 591ص م، 1995
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السلوك نفسه،    :ذاتية  عوامل   :أوالا   العوامل وتتمثل ف  وهي عوامل ترجع إىل صاحب  جمموعة من 
امل بشخص  املتعلقة  حيث  نحِرف  الفردية  العقلية  من  أو  النفسية  أو  البدنية  ف   ،الناحية  يكون  واليت 

ومن أهم  ا وكيف ا،  حدها لدى هذا الشخص دوٌر مهم ف حتديد السلوك اّلحنراف كم  أتوافرها أو توافر  
ال العوامل  السليمة،  عن   اّلحنرافذاتية  هذه  الفرد، و و   الفطرة  لدى  اإلميان   النفس،   هوى  اتباعضعف 

 . الذهنيةاإلمكاانت و 
من  :اجتماعية  عوامل  :اثنياا  تنبع  العوامل  و   وهذه  ابلفرد،  احمليط   واألصدقاء  األسرة،وأمهها:  اجملتمع 

وتشمل أيضا غياب القانون ف اجملتمع وعدم تنفيذه للعقوابت املقررة على اجملرمني واليت قد واملدرسة،  
.، أو فكر ف ارتكاب جرمية ما ملن ي  ا قوايّ متثل رادع    القيام بسلوك غي سويَر

ي صبُّ فيه    الذي الوعاء وهيطفل ف بدايته،  ال  تتلقى اليت األوىل الرتبوية املؤسسةهي  األسرة  :  األسرة
 ؛والكبار  اآلابء أفكار فيه تطرح الذي األنسب املكانا، وهي  واجتماعي    فردايّ ته  شخصي لشكَِ ي  فالفرد  

 والعصور، وتنطبع على سلوكهم دائما. األايم مرَِ  على الصغار ليحفظها
لالحنراف، أو على العكس   الفرد  تدفع  اليت  املهمة  اّلجتماعية   العوامل  من  األسري  اّلجتماعي  الوسطف

فيه الوقوع  من  معامال    عدُّ ي    األسرة  وجود  أن    شك    فال  ،حتميه    اّلجتماعية   للتنشئة  املهمة  العوامل  ن 
الصحيحة    السوية، الرتبية  بقضية  فاّلجتماعية  احلياة  على   التدربفرص    للفردوفر  يواهتمامها   ما ؛ 

و اّلجتماعية  التنشئة   طريق   عن  راداألف  إىل   نقلها  يتم  أخالقية  وقواعد  معايي  من  اجملتمع  يضعه   هذه ، 
 (1)  اجملتمع. لصاحل الفردي السلوك  تضبط القواعد
مالحمها، حيواي  ر ا  دو   تلعب  ملدرسةوا  :املدرسة وتشكيل  الفرد  شخصية  وتكوين  التنشئة،  عملية  ف   
 اليتهمة  امل  اّلجتماعيةؤسسات  امل   أحد  وهيراره،  واستق  اجملتمع  بناء  على  احملافظة  ف  نبيال    عمال    وتؤدي

  فرا كبيا  دو   متارس  بل  ،واملعرفة  ابلعلم  الفرد  زويد تقتصر مهمتها على توّل،  والقيم  املعايي  بنقل  تقوم
 .األطفال  تنشئة

 

العوامل (  1) اإلصالح   ف  احملكومني   نظر  وجهة  من  األردين  اجملتمع  ف  اْلرمية  ارتكاب  ف  املؤثرة  اّلجتماعية  انظر:   مراكز 
 واّلجتماعية،   اإلنسانية  الرشيدي، جملة العلوم عبدالرَحن منصورو  الشديفات، جابر أمنيمنشور للباحثني:    والتأهيل، حبث

 . وما بعدها  2125، ص5 ملحق  ،43 اجملَلد
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  جتاه   متارسها  اليت  النشاطات  من  العديد  خالل  منراف، وذلك  اّلحن  من  للوقاية  منة  آ  بيئة  واملدرسة ت عدُّ  
الرتكيز على اّللتزام  و   ، وضبط السلوك غي السوَي، اْليد  السلوك  وتعزيزراف واملراقبة،  كاإلش  األطفال

 .السوية السلوكيات على  للمحافظة والتعليمات والقواعد لقواننياب
السيئة،    األفعال  ارتكاب  إىل  الفرد  تدفع  اليتعوامل املهمة  ال  األسباب   منفأصدقاء السوء    األصدقاء:

الذين أيتون سلوكيات منحرفة   السوء  رفاق  مع  وتفاعله  وجتاوبهغي السوي، فاختالط الفرد    السلوك و 
  جماعة فة،  درساألبوين ومن امل  منأتثيا ف الفرد    أكثرم، واألصدقاء  هب   كبية  بسرعة  رتأثُّ يدفعه إىل ال

؛ الرفاق  مجاعة  بتوقعاتزام  اّللت  حياولون   راداألف  ألن    ؛اّلجتماعية  التنشئة  ف تلعب دور ا فعالّل    الرفاق
 ائم.اْلر راف وارتكاب اّلحن حنو الفرد يدفعون السوء ورفاق  السيئة لصحبةولذلك فإن ا

القانون  القانونّل  و :  غياب  عدم وجوده، بل أقصد عدم تفعيله، وعدم تطبيقه بصورة   أقصد بغياب 
حينما يتم تذكيه   عادلة، فال شك أن  اّلنسان الذي أييت سلوكا فيه احنراف قد يرجع عن هذا السلوك

دي معهم تلك الطريقة؛   ابهلل، وِبا يرتتب على سلوكه من غضب هللا وعقابه له، غي أن  البعض ّل جت 
نتيجة ّلحنرافه؛ وذلك هبدف ردعه وَحاية  ولذا ّل بد أن يكون هناك عقاب دنيوي يقع على املنحرف  

ت صيبه جر   اليت  السيئة  اآلاثر  من  األفعال  اجملتمع  تلك  تنفيذ  والسلوكيات،  اء  أو  القانون  تطبيق  وعدم 
العقوابت على مرتكيب اْلرائم يؤدي إىل ارتفاع نسبة اّلحنراف ف اجملتمع؛ إذ ّل جيد صاجب السلوك  

 املنحرف ما يردعه.

 :السلوكي االحنرافدور اجملتمع يف عالج 
وكذلك   منه،  اجملتمع  وَحاية  اّلحنراف،  من  الوقاية  عن  األول  املسئول  ومؤسساته  أبفراده  اجملتمع  ي عدُّ 

 حيمل عبء عالج اآلاثر املرتتبة عليه، وذلك من خالل عدة إجراءات منها. 
 قياس ف اإلنسان يستخدمها األفكار جمموعة منواملبادئ هي    القيم: فأوال: غرس القيم واملبادئ

اّلجتماعية وتقدير العالقات ف اأساسيّ   اركن   اّلجتماعية القيم شكلوت   ،املواقف   ،البشرية تكوين 
 القيمترتبط  و  البشرية، اّلجتماعية العالقات شبكة  إىل تكوين  يؤدي الذي اّلجتماعي السلوك إنتاج  و 

 من ِبجموعة التقيد مييلون إىل ادائم   اْلماعة  فراد أراد، إذ أن   األف سلوكمع   وثيقة عالقةباّلجتماعية  
 خيالف هذه من على اّلجتماعي الضغط وميارسونهم،  مع تكوين  وتتوافق تتناسب اّلجتماعية القيم
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؛ وهلذا جيب احلرص على غرس تلك القيم ف نفوس األفراد حىت تكون درعا حيميهم من الوقوع  القيم
 .وأفرادهف اّلحنراف، وهذا الغرس تقوم به مؤسسات اجملتمع 

أبفعال  للمجتمع:    العالجي   الدورا:  نيا اث يقوم  الذي  الشخص  عالج  العالجي  ابلدور  ونقصد 
لكل شخص منحرف سلوكيا على حدة؛   دراسةوسلوكيات غي سوية، وهذا العالج يتطلب بال شك  

باحنراف  إىل   أدت  اليت  والثانوية  األساسية  العوامل  على  للتعرف القيام  مث    والسلوك   املظهر  تشخيصه، 
 لعالج  حمدد ا  ابرانجم    تتضمنمناسبة    خطة، وأخيا يتم وضع  ومسبباته  ودوافعه  عوامله  وحتديد  اّلحنراف
 . اّلحنراف السلوك

  دورها  بعد  الدور  هبذا  اّلجتماعية  اخلدمة  وتقوم:  (1)   االجتماعية  للخدمة  التتبعي  الدور اثلثا:
  وبذلك  الفاعل،  لدى  املنحرف  والفعل   السلوك  تكرارلعدم    ضماان    املنحرف؛  الفرد  لتتبع   العالجي
 ف  جلية   بصورة  الدور  هذا  يتضح، و الفرد  احنراف  مواجهة  أثناء  املهنية  األدوار  أتثي  مدى  عن  تكشف
 . عنهم اإلفراج بعد وأسرهم عنهم   للمفرج املوجهة  الرعاية  برامجكذلك و  لألحداث، الالحقة الرعاية
 مهمة  تتوىلواملقصود ِبراكز اإلصالح والتأهيل هيئات    :والتأهيل صالحاإل تفعيل دور مراكز رابعا:  

والتأهيل هلم  و  ،اْلرمية رتكيبم  من    للنزّلء واإليواء اإلصالح   اّلجتماعية  امجوالب  اخلدماتتقدم 
؛ وذلك حىت  وتقومي أتهيلهم إلعادةضرورية؛  ال التدريبية، وكذلك البامج  والرايضية  والثقافية والصحية

 (2)  يصبحوا أعضاء فاعلني ف اجملتمع.و  اجملتمع، ف صاحلة بذرة   يعودوا
الدعا  :بواجبهم للقيام والعلماء للدعاة اخلاص اإلعداد خامسا:   ت  ةفدور  ف  الناس  و والعلماء  جيه 

يريد اّلستقرار   ىن عنه ألي جمتمعغ ّل  وحتذيرهم من مغبة اّلحنراف    وإرشادهم إىل السلوكيات الطيبة 
مبينني أن  غياب الدعوة وإمهال شأهنا يقود دائما إىل الشر    واألمن، وقد أشار الكثي من العلماء إىل

 األفكار ورد املستقيم،  للطريق الناس هداية ف بواجبهم للقيام والدعاة العلماء إعداد ينبغي:"  والفساد
 .(3)"الفنت وكثرت الشر، وقع النبوة نور  قلَ  كلما ألنه الناس؛ بني النبوة نور ونشر املنحرفة،

 

جملة ،  الصمد  عبد  مدحم   .د  ""،  إسالمية  رؤية"  :ومعاْلتها  اإلسالمي  اجملتمع   ف  اّلجتماعي  اّلحنراف  ظواهر انظر:  (  1)
 . 162 حبث منشور، ص م، 2007 ديسمب, الرابع اغونغ، اجمللدكشي العاملية اإلسالمية اْلامعة

 املصدر السابق. (2)
مفهومه    (3) الفكري  أ.  -عالجه  -سبابهأاّلحنراف  والسنة،  الكتاب  العظيم،   ف هدي  النبأ  عابدين طه، مؤسسة  د طه 

 .66)د.ت(، ص 
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إىل غي    املختلفة من إذاعة وصحافة ومسرح فوسائل اإلعالم    تفعيل دور وسائل اإلعالم: سادساا:  
دور   له  و ذلك  لدى  مسئولية أساسية  الشعور  وتنمية  إذكاء  ف  بلدهكبية  إىل  ابّلنتماء    هماألفراد 

إىل  م،  ووطنه على وتدفعهم  ويت  العمل  األخرى،  الدول  بني  شأنه  بث  حقق  إعالء  طريق  عن  ذلك 
الوطن وما يضمه بني جنباته من معامل َترخيية   البامج واألفالم الواثئقية واملسلسالت اليت تبني َتريخ 

و  اكذلك  ودينية،  القيم  وغرس  الوطن  حب  تنمية  طريق  اجملتمععن  أفراد  ف  حيد    ؛لوطنية  ذلك  فإن 
شي الدراسات واألحباث  وت  ، "  العامة  تلك املوجه إىل املمتلكاتبشكل كبي من انتشار اْلرائم خاصة  

هناك عالقة متفاعلة بني وسائل الضبط اّلجتماعي وظاهريت    العلمية ف علم اّلجتماع اْلرمية إىل أن  
واْلنوح بعض    ،اْلرمية  يفرضها  اليت  اّلختياري  الضبط  وسيلة  هي  للضبط  فعالية  الوسائل  أكثر  ومن 

أنفسنهم على  اليت   ،األفراد  والرسائل  اجملتمع  ف  املنحرفة  السلوكات  ِبخاطر  التوعية  من خالل  وهذا 
ىل اجملتمع بضرورة اّلبتعاد عن املمارسات السلوكية اليت تضر ابألفراد واجملتمع، متررها وسائل اإلعالم إ

الطريقة يساهم اإلعالم ف عملية الضبط اّلجتماعي ابعتباره أهم الوسائل الناجعة ف الوقاية من   وهبذه
 (1) ".اْلرمية واّلحنراف

 
 
 
 

  

 

قسم العلوم ،  بن عودة حممد، املركز اْلامعي مخيس مليانةاألستاذ:  مقال: لدور اّلعالم ف الوقاية من اْلرمية واّلحنراف،    (1)
 ، اّلجتماعي

https://sites.google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/mwady-amte/alalam-alwqayte 
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 اخلامتة
 : ظهرا يل من خالهلا اإلشارة إىل نقطتني مهمتني راسة املوجزة أودُّ د وبعد تلك ال

األوىل: أن  الذين حتدثوا عن اّلحنراف ذكروا أن  أسبابه تتمثل ف أمور ذاتية وأخرى اجتماعية، لكنهم  
سلطوا الضوء بشكل كبي على العوامل اّلجتماعية، حىت أنن أشعر أن  اجملرم ف مجيع أحواله ضحية  

وهذا   اّلحنرافجملتمعه،  أرى  إن ن  إذ  إطالقه؛  على  يؤخذ  أن  ّل جيب  العدل    الرأي  من  ليس  ظاهرة 
 صدر منه اّلحنراف. نسبتها إىل اجملتمع دون اعتبار للفرد الذي يَ 

أفعاله حبرية َتمة؛ ومن هنا   فإن  هللا تعاىل قد خلق اإلنسان ووهبه من الصفات ما ميكنه من اختيار 
، ولو مل يكن اإلنسان خمي ا ف أفعاله لكان  استحق اإلنسان الثواب أو ال عقاب على ما أييت من أفعالر

ا عقابه على اْلرم ومكافأته على اإلحسان ضراب    السفه، فكيف ي عاقب أو يكافأ على يقصد إليه، وإمن 
 فعله دون اختيار منه؟!

 َما  تَ ْقف    َوَّل )إىل تلك املسئولية الفردية ف غي موضع منها قوله تعاىل:    -عز  وجل–وقد أشار اللع  
  ايَ )، وكذلك قوله تعاىل:    (1)   (َمْسئ وّل    َعْنه    َكانَ   أ ولَِئكَ   ك لُّ   َواْلف َؤادَ   َواْلَبَصرَ   الس ْمعَ   ِإن    ِعْلمٌ   ِبهِ   َلكَ   لَْيسَ 
يع ا  َمْرِجع ك مْ   هللاِ   ِإىَل   اْهَتَديْ ت مْ   ِإَذا  َضل    َمنْ   َيض رُّك مْ   َّل   أَنْ ف َسك مْ   َعَلْيك مْ   آَمن وا  ال ِذينَ   أَي َُّها  ِبَا   فَ ي  نَ بَِئ ك مْ   مجَِ

ت مْ    (2)( تَ ْعَمل ونَ   ك ن ْ
 

للمجتمع،  اّلحنرافات  ت نسب  أن  ميكن  وّل  الكرمي،  القرآن  أشار  أفعاله كما  عن  مسئول  فاإلنسان 
دور   وعن  وي همل  نفسه  عن  اإلنسان  ي سأل  ا  وإمن  لالحنراف،  مبرا  ليس  اجملتمع  فساد  فإن   مرتكبها، 

 أفعاله. 
خطراالثانية:   ي عدُّ  والسلوكية  الفكرية  مستوايته  بكل  اّلحنراف  مر   إن   ي دَِ ألنه  اجملتمع؛  على  كبيا 

ولذا كانت قضية اّلحنراف السلوكي أو الفكري اقتصاده، وي بدد طاقاته، ويقضي على أمنه واستقراراه؛  
ي األقدر على  حباجة ماسة إىل أن يتصدى هلا اجملتمع أفراد ا ومؤسسات، وإن كانت املؤسسسات ه 

لكننا   املهمة،  بتلك  املؤسساتالقيام  تلك  نساعد  أن  اّلحنراف،  جيب  معاْلة  ف  بدوران  نقوم  وأن   ،
 فنحن شركاء اجملتمع، وصالحه صالح ألموران كما أن فساده هالك لنا وضياع حلياتنا.

 

 ا(.  36اإلسراء، اآلية )سورة  (1)
 (. 105املائدة، اآلية )سورة  (2)
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حملاربة تلك الظاهرة  وجب علينا أن نتكاتف مجيعا  وخطورة اّلحنراف وآاثره السيئة على الفرد واْلماعة ت
على   أو  اّلحنراف،  على  الثضاء  تكفل  اليت  اإلجراءات  من  بعدد  القيام  انتشارها، وضرورة  من  واحلدَِ 

 األقل التقليل من آاثره السيئة ومن ذلك ما يلي: 
فهذا أوىل السبل    القومي،  هللا   شرع  علىاّلهتمام ابلدعوة إىل هللا، ودعوة الناس إىل اّلستقامة   •

وأمهها اليت تكفل عدم ظهور اّلحنراف، فلن يظهر اّلحنراف ف بيئة معتدلة مستقيمة، ينال كل إنسان  
 حقوقه ويقوم بواجباته.

السجون   • اخلارجني من  األساسية رعاية  تكون مهمتها  هيئات  أو  هناك مؤسسات  أن تكون 
لة احلياة، وتستمر رعايتهم وتوفي بعد قضاء العقوابت املقررة عليهم، فيتم أتهيلهم نفسّيا وِمهنيا ملواص

احتياجاهتم حىت حيصلوا على عمل مناسب، وينخرطوا ف احلياة، ويتمكونوا من التواصل مع اآلخرين  
طبعي استغالل بشكل  عدم  بذلك  فتضمن  الدولة؛  رعاية  حتت  املؤسسات  تلك  تكون  أن  على   ،

اق عليه، فما تنفقه من أجل هؤّلء أقل من أجله، وأن هتتم الدولة ابّلنف  املؤسسات ف غي ما أ سست
 بكثي من التكلفة الباهظة اليت قد تتحملها الدول ف حال احنراف تلك العناصر.

إبيالم   • التشفي  منها  اهلدف  ليس  القانونية  العقوابت  أن  جيدا  تعي  أن  الدول  على  جيب 
هناك أهداف أخرى  املنحرف وتعذيبه، وإْن كان ذلك هجفا مقصودا ف بعض العقوابت لردعه، لكن  

، وعدم رجوعه لالحنراف مرة أخرى، ومن مَث   أمسى من ذلك، وهي ضمان استقامته بعض قضاء العقوبة
به،  جيب   احمليط  ابجملتمع  ثقتهم  إعادة  وكذلك  اْلرائم،  ملرتكيب  احلسنة  واملعاملة  الكرمية  احلياة  ضمان 

اجملتمع، أفراد  وبني  بينهم  واّلنسجام  األ لفة  من  جور  ومواصلة    وخلق  معهم  التعامل  يستطيعوا  حىت 
 حياهتم بشكل طبعي بعد قضاء العقوبة.
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 املصادر
 القرآن الكرمي.  -
 م. 1985الدراسة العلمية للسلوك اّلحنراف، مسي نعيم أَحد، مكتبة سعيد رأفت، القاهرة، -
عالم ف الوقاية من اْلرمية واّلحنراف، مقال لألستاذ: ابن عودة حممد، املركز اْلامعي مخيس  دور اإل-

-https://sites.google.com/site/socioalger1/lmقسم العلوم اّلجتماعي،  مليانة،  
alajtma/mwady-amte/alalam-alwqayte 

ومعاْلتها- اإلسالمي  اجملتمع  ف  اّلجتماعي  اّلحنراف  إسالمية"،  "  :ظواهر  عبد    "رؤية  حممد  د. 
 . م 2007ديسمب  ،، اجمللد الرابعاغوجلة اْلامعة اإلسالمية العاملية شيكحبث منشور ِبالصمد، 

الطبعة    القاهرة،  علم النفس اْلنائي، حممد شحاته ربيع وآخرون، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،-
 .م 1995األوىل، 

 ارتكاب اْلرمية ف اجملتمع األردين من وجهة نظر احملكومني ف مراكز العوامل اّلجتماعية املؤثرة ف-
الرشيدي، جملة  عبدالرَحن ومنصور الشديفات، جابر اإلصالح والتأهيل، حبث منشور للباحثني: أمني

 ، 43 العلوم اإلنسانية واّلجتماعية، اجملَلد
 . 5 ملحق 

طه عابدين  األستاذ الدكتور:  ف هدي الكتاب والسنة،    -عالجه  -اّلحنراف الفكري مفهومه أسبابه-
 .طه، مؤسسة النبأ العظيم، )د.ت(

دا- عباس،  صباح  والعالج،  األسباب  السلوكية  والتوزيع،   راّلحنرافات  والنشر  للطباعة  العريب  البيان 
 . م1993-ه1414 ،الطبعة األوىل
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