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 مفردات مادة الضبط االجتماعي 

 

 الضبط االجتماعي.. النشأة.. المفهوم.. األساليب -الموضوع األول 

 النظرية للضبط االجتماعي  المنطلقات -الموضوع الثاني

 آليات الضبط االجتماعي  -الموضوع الثالث

بعض العوامل االجتماعية المؤثرة في الضبط  -الموضوع الرابع

 االجتماعي 
 

 االجتماعي.. النشأة... المفهوم.. األساليب ط الضب

 تمهيد: 

يقيوم علييو ويّيدبد بواسيطتو مهيالّو   بناٍء هيكليي  يوجد مجتمع إنساني دون  ال     

ويييربط بييير دفييرادس ومؤسسيياتو وجماعاتييو االجتماعييية بعضييها بييبعض  ميير هنييا 

ير اليي ي يضيل المعييايحَرصيَ  المجتمعييات اانسيانية علييد إيجياد النظييام االجتمياعي 

ر الموانيع والمّرميات والمكافيوت والعقوبيات  والقيل والتعاليل والقوانير التي تتضمب

وحمل صفاتو الثقافيية لكي تقوم بإرشاد وتوجيو األفراد لتّقيق التماثل مع المجتمع  

 واالجتماعية.

إن المستلزمات االجتماعية السابقة تعد دسساً ضرورية لكل مجتمع إنساني يتمتيع    

لّيوية  وهي مستلزمات تختلف مر مجتمع إلد آخير  فكلميا دادت ليوا   بالّياة وا

المجتمع المكتوبة والقوانير ضعف  تيأثيرات ييميو ودعرافيو والعكيي صيّي   لبميا 

. يل  اللوا   والقوانير المكتوبة في المجتمع ادداد تأثير ييمو ودعرافيو االجتماعيية

وس تييزداد مكونييات البنيياء وحينمييا يواجييو المجتمييع عقبييات دو تّييديات دمييام نميي

االجتميياعي مجماعييات  تنظيمييات  مؤسسيياتم يتفاعييل إيجابييياً معهييا  دي يّيياول 

تطويعها ومر ثل استيعابها  وهك ا تنمو هي س المكونيات وتؤسيي لهيا ر يا ز متينية 

تّافظ علد وجودها داخل البناء االجتماعي  وتينعكي فاعليتهيا فيي مسياعدة دفيراد 

م ودمان ومسايرة التطورات االجتماعيية  فيي حيير تعميل المجتمع علد العيش بسال

مكونات البناء االجتماعي علد تطويق التّدبيات والعقبات التي تشكل تهديداً خطييراً 

لمقومييات المجتمييع الثقافييية واالجتماعييية واألخاليييية ميير خييالل تعزيييز المسييتويات 

 القيمية واألدبية ألفرادس لكي يتل طرحها خارج نطاق المجتمع.

تشييكل ددوات فاعليية فييي مسيييرة الّييياة البنيياء االجتميياعي السييابقة إن مكونييات   

َدم المجتمييع  ألنييو ال يوجييد مجتمييع إنسيياني خيياٍل ميير ييي  يديميية االجتماعييية  وهييي 

ومهما تعددت مّياوالت اليتّكل بالسيلوإل اانسياني فيإن التقياطع يبقيد   االنّرافات 

الغريزي وبير المظهر االجتمياعي لهي ا يا ماً بير الجانب النفسي بج رس البيولوجي  

السلوإل  وليي في يدرة المجتمع التّكُل به ا السلوإل مهما وصل مر التنظيل سواًء 

المجتمعييات التييي يمكيير دن توصييف بالدينييية والتييي تتواجييد فييي العييالل القييديل دم 

المجتمعات التي تسمد بالمؤسسية والتي توجد في العالل المعاصر  وعلد هي ا فيإن 

ّكل ال يمكنو دن يلغي هامش السلوإل االنّرافي  وحيث وجيد السيلوإل االنّرافيي الت

 تظهر الّاجة للضبط االجتماعي ال ي يعمل مر خالل المكونات االجتماعي السيابقة.
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نّاول دن نلقي نظرة علد حقل الضيبط االجتمياعي مير خيالل التعير  عليد نشيأتو 

 ومفهومو العلمي وإطارس االجتماعي.

 

 : النشأة والتطور الضبط االجتماعي.. -دوالً 

 :يمكر دن نتكلل عر نشأة وتطور الضبط االجتماعي عبر مسارير دساسيير   

: بوصفو ظاهرة اجتماعية موجودة في جمييع المجتمعيات القديمية والّديثية. األول 

 : بوصفو موضوعاً مر موضوعات علل االجتماع.  والثاني

 الضبط االجتماعي بوصفو ظاهرة اجتماعية:

يمثل الضبط االجتماعي دحد النظل االجتماعية القديمة التي عرفها اانسان القديل     

فقد ددر   المجتمعات دنها إذا عاش  معاً  ان ذلي  ددعيد اشيباع حاجيات دفرادهيا  

ضع يواعد تنظل شؤون حياتهل مر جميع الوجيوس  ومير والعيش سوية يدعو إلد و

هنا تكون  الطباع والتقاليد واألعرا  التي تساعد علد استقرار المجتمعات في ظيل 

 الطقوس والعادات.

و مييا دشييرنا فييإن دسيياليب الضييبط االجتميياعي تتغييير وفقيياً للمجتمعييات والمراحييل   

التاريخية التيي تمير بهيا  وعلييو عرفي  المجتمعيات اانسيانية نمياذج مختلفية مير 

الممارسييات بقهييد الّفيياظ علييد اسييتقرارها واسييتمرارها. وماداليي  تليي  األسيياليب 

ليد وحتيد الويي  الّاضير تمارس دورهيا فيي هي ا الهيد  مني  عهيد البشيرية األو

 وستستمر في المستقبل.

 دساليب الضبط في المجتمعات البدا ية والّديثة: 

والشعا ر في هي س البدا ية االعتقاد بالسّر وبالقوى الغيبية   يشتد في المجتمعات     

المجتمعات  التي يسيطر عليها الجهل واألوهام ولها سيطرة فعلية يويية مير ناحيية 

ضبط سلوإل وتهرفات دفراد الجماعية  والتزامهيا يكيون عيادة مهيّوباً بيالخير دو 

．.．．．．．．．．بالخطيئةالفضيلة  دون التعلق بالمنفعة   ما دن مخالفتها تكون مقرونة  
 

م  Tabooمالتابوصورتو البدا ية األولد في نظام    ويبدو الضبط االجتماعي في    

وهو نظام يعتمد علد المّرمات  وذل  بتّيريل بعيض األفعيال التيي تتعليق بشيؤون 

الجماعة فيما يتعلق باألجداد واآلباء  و ان التّريل يقوم علد دسياس دينيي بيبيي  

نفيوذ ييوة ويجد لو دعامة في األخالق واألعرا  والعيادات والتقالييد. وييد بلي  مير 

التّريل في نفوس األفراد في ه س المجتمعات االعتقاد بأن استنادها إلد يوى بيبيية 

رك يخيرج عليد   رك  يل ميَ ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．يواعيد التّيريل وإن ليل يعير  دحيد يضمر لها القهيا  مي 
 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．بجرمو دون حاجة إلد تدخل آدمي.

ات سا داً  فقوى الطبيعية وسيا ر الموجيودات هيي  ا نياالعتقاد باألساطير  و ان      

درواح حارسية حية لهيا ذاتيتهيا و يانهيا  اانسيان تمامياً   ميا  يان اعتقياد بوجيود 

مهمتها ااشرا  علد حفظ النظام واالستقرار بغية تّقيق سعادة اانسان. وانطاليياً 

مر ه ا االعتقياد تهيور اانسيان البيدا ي دن فيي مقيدورس إخضياع ظيواهر الطبيعية 

النظام المألو  الي ي تسيير علييو  واتببيع لي ل  لمشيئتو وإرادتو إذا ما خرج  علد  

  وما يقوم عليو مر دعمال مادية دو يراءة بعيض التعاويي  السّرعدة وسا ل دهمها  

دو دداء طقوس خاصة. وبالباً ما يكون األمر داخيل الجماعية مو يوالً إليد ر يسيها  
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لتقالييد فهو القاضي ال ي يفهل في المنادعات  وهو الكاهر ال ي يقوم عليد حفيظ ا

．．．．．．ييدير ليو واألوامر الدينية  وهو القا د ال ي يقودهل في حروبهل  وهو الّيا ل الي ي 
 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．الجميع بالطاعة والوالء .  

  ويسييود والقييانون عنييد البدا ييييير مقييدس البييد ميير االلتييزام بييو والخضييوع لييو     

اليي ي ال يعيير  نظييام المّييا ل بييل هييو نظييام العرفييي المجتمعييات البدا ييية القييانون 

العرفييية دو مييا يعيير  باسييل مالميعييادم ويتييألف ميير عييدد ميير الشيييو  المجييالي 

والرؤساء ال ير يهدرون دحكامهل بناًء عليد تقالييد متوارثية. وييد اخيتلط القيانون 

   فقيد ييالتأثروا باألصل الديني للقانونبالمعتقدات الدينية  حتد دن فالسفة اليونان  

ر حكمياء الروميان دن  دفالطون: » إن إطاعة القوانير هي إطاعية اآللهية .  ميا ييرب

القانون ليي مر صنع البشر  بيل هيو شييء دبيدي صيادر مير االيو األعظيل   لكيي 

يوضيي  القواعييد التييي يجييب اتباعهييا والنييواهي التييي البييد ميير مراعاتهييا والتييزام 

ر القانون إلد الجزاء القانوني حدودها  وبروا دن الهبغة الدينية سو  تتعدى مهد

 نفسو.

األمر الي ي سياعد عليد ادديياد ييوة وثبيات العيادات والسيلو يات فيي المجتمعيات   

عزليية تليي  المجتمعييات ميير النييواحي البدا ييية وتأثرهييا بالمعتقييدات الشييعبية  هييو 

حيث تقلل ه س العزلة االجتماعية مر فير  االحتكياإل الثقيافي   الّضارية والثقافية.

فيو مر عادات ودعيرا  ومعتقيدات وييوانير تّيوي ضيوابط اجتماعيية تقليديية بما  

جامدة بير متطورة  األمر ال ي يساعد علد اسيتمرار وجيود التجياني فيي التفكيير 

والمعتقدات وآداب السلوإل  وربما  ان ذل  سبباً في صرامة العقوبات التي يتعير  

عة ال تهد  إلد إصالح المجرم دو وعقوبة الجمالها الفرد إذا خالف تل  المعتقدات.  

وإرضاء الجماعة التي هيي فيي معايبتو علد جرمو بقدر ما تهد  إلد تقوية العر  

حالة يلق مر دن يتهيددها خطير داهيل مير العيالل الغيبيي دو ييوة األرواح الخفيية دو 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．فيييرد عرفهيييا ومعتقيييداتها وضيييوابطها االجتماعيييية درواح دجيييدادها إذا خيييالف دي 
 ．．．．．．．．المقدسة .    

في تل  المجتمعات د ثر عرضة للضيوابط الهيارمة  فقيد  يان العبيد العبيد  و ان      

يقوم بالعمل اآللي تّي  ريابية وضيبط شيديدير و اني  العقوبية البدنيية التيي  اني  

 .تتمثل في الضرب بالسوط دحد دبرد مظاهر ه ا الضبط 

وفي العهور الوسطد انتقل مر ز ثقل الضبط االجتماعي إلد طبقة ريييق األر     

مير األنثيد  ال ير  انوا يتبعون األر  ويعاملون معاملة السيلع المنقولية. وليل تينُ   

الضوابط المجّفة في بعض المجتمعات البدا ية  حيث يّرم علد األنثد فيي فتيرات 

األلبان دو دخول الّقيل دو حهياد القمي   بيولوجية معيبنة إتيان بعض األعمال  ّلب

دو القيام بالطقوس الدينية في تل  الفترات فقد  ان االعتقاد سا داً بأن الخروج عليد 

．．．．．．．．．．．．．．．مستطير  ّلول وبياء ه س المقيبدات والضوابط يغضب اآللهة  ويتهدد الجماعة بشر  
 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．دو يّط دو دي نوع مر الشر.

ً البدا يية  وييد يكيون الجيزاء ويستخدم الجيزاء العقيابي فيي المجتمعيات        طقسييا

بمعنيد دن هنيياإل دعمياالً دلّقيي  بفيرد دو جماعيية معينية تشييوهاً معينياً فييي النييواحي 
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الطقوسية  وله ا فالعقاب يعني يتل األشخا  الم نبير لتطهيير المجتميع. وخيروج 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．األفيراد للجيزاءات العقابيية. وهي س األفراد عليد سيلطة الجماعية ودوامرهيا يعير   
．．．．．．ولكنهيا ．.  ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ة في النظر في القضيايا واليدعاوى．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ات ال تهدر عر مّكمة متخهه．．．．．．العقوب

ً   ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．تهدر عر نظام المجالي العيرفية دو ما يعر  باسيل م الميعادم  ．．．．．．．．．．．．．．．ال ي ذ رناس سابقا

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．اليي ي يتييألف ميير عييدد ميير الشيييو  دو الرؤسيياء دو دصييّاب الييردي  وهييل اليي ير ．و
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．يهييدرون دحكييامهل بنيياءاً علييد تقاليييد متوارثيية  وهييؤالء الشيييو  دو الرؤسيياء 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．يمارسون في حياتهل اليومية دعماالً ال تم  للقانون بهلة.
 

قيد مر دهل المبادئ التيي ظهيرت فيي المجتمعيات القديمية  فالقها  و ان مبدد      

نص عليو يانون حمورابي في العهر البابلي  ويعتبر ه ا القيانون تجميعياً للقواعيد 

التي  ان  سا دة في ذل  الّير  وهو يعتر  بالملكية الفرديية   ميا يعتير  للميردة 

األشيرا  والعامية والعبييد. بأهلية يانونية  لكنو يفبرق بير ثالث طبقات مر النياس: 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．يسييود فيمييا دون هيي س الطبقيية مبييدد واسييتأثرت طبقيية األشييرا  بالقهييا  بينمييا 
 ．．．．．．．．．．．．．．التعويض المادي .

إذا تنكبر ألبييو يقيص شيعرس ويقييد بالّدييد ويبياع الولد دن الضوابط البابلية  ومر     

 الرييق  وإذا تنكبر االبر المتبند ألبويو اللي ير تبنيياس يقطيع لسيانو دو تقليع عينياس  

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．يطع  يدس  وإذا تنكرت الزوجية لزوجهيا وخانتيو دبريي  علد والدس    وإذا تعدبى ابر
 ．．．．．．．．في النهر.

  يعد الخيروج عليد القاعيدة الدينيية عميالً مضياداً للنيواميي الهير القديمةوفي     

الطبيعية ويؤدي ذل  إلد السأم والمر  وفقد الّياة  ألن ذل  يعتبير تّيدبياً لقيانون 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ل ا فإن العقوبة الدينيية عليد الخيروج   ．مDharma．．．．．．．．．．باسل دارما مالوجود المعرو   
 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．عر القاعدة تعتبر عقوبة مباشرة.

  إذا ارتكيب دحيد دفيراد القبيلية العربية الجاهليةوعر  نظام مالخلعم في القبا ل     

جرماً  تتبرد منو بخلعو رسمياً فيي المجتمعيات العامية  وينيادي ر ييي القبيلية بأنيو 

النظيام عنيد اليونيان  حييث  اني  العشييرة   دصب  طريداً ال دسرة لو.  ما عر  هي ا

تخرج الشخص ال ي يخالف عرفها مر حظيرتها  وتجردس مر مالو  فيهيب  دجنبيياً 

م. ويّيق للميتهل Themisم  ．．．．．مثمييزعر عشيرتو  مّروماً مر حماية آلهية العيدو  

تبر ة نفسو  ويتبع في سبيل ذل  عدة ممارسات صارمة  منها دن يقيدم إليد الميتهل 

ماء مغلي وفي ياعو شيء  ويطلب منو إخراجو بلسانو وفمو. و ي ل  عير وعاء بو  

طريق لمي الّديد المّمي في النار  فإذا احتري  يدس اعتبير مي نباً  وإن ليل يهيب 

بأذى فهو بريء. وفي بعض القبا ل األفريقية يطلب مر المتهل دن يشرب مزيجاً مر 

 شر يوماً فهو بريء.اللبر والدم  فإذا عاش بعدها مدة تزيد عر خمسة ع

موهك ا فإن عمليات الضبط االجتماعي تتل بهورة بير رسمية مبنية عليد تقالييد   

ه س المجتمعات وما تفرضو مر واجبات  وما يسود المجتميع مير اعتقياد ييوي فيي 

م حييث يفعيل المجتميع دو القبيلية   Totemاألشياء المقدسة  االنتماء إلد طوطل م
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بعض الطقيوس التيي تؤ يد تماسي  المجتميع ووحيدة بنا يوم وتعتبير تلي  الطقيوس 

 رادعاً للفرد وحافظاً للمجتمع البدا ي. 

 

 الضبط االجتماعي في المجتمعات الّديثة: 

ا الضبط االجتماعي في المجتمعات الّديثية فيمكننيا القيول دن المراحيل األوليد     دمب

شهدت اختالط القانون والدير واألخالق  و اني  هنياإل القواعيد الضيابطة عليد منو  

مختلف مهادرها  و ان  الشرا ع القديمة المنظمة لّياة الجماعات البدا يية بمثابية 

مزي  مر ب مر يواعد يانونية ودينية وخلقية  فالتفرية القا مية بينهيا فيي القواعيد 

عاصيرة ليل تكير معروفية دو واضيّة ليدى الضابطة المعمول بهيا فيي مجتمعاتنيا الم

الشعوب القديمة  ولل تنفهل ه س القواعد عر بعضها اليبعض  وليل يكير لكيل منهيا 

 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．نطاق خا  إال بعد تطور دملتو الظرو  االجتماعية لكل جماعة إنسانية .

والوايع دن الضوابط االجتماعية لل تتوحد صورتها علد نّو يّقق العدالة إال بعيد   

الجماعات في حقويها اانسانية عليد األييل مير الناحيية السياسيية التيي دن تساوت  

بمقتضيياها اعتبيير الفييرد مواطنيياً  ومييع ذليي  ظليي  التييأثيرات والضييوابط الفردييية 

الشخهية هي السيا دة تّي  رميود وشيعارات متباينية تمثيل السيلطة السياسيية دو 

فاعليتهيا مير اليوادع السلطة الروحية دو السلطة الدينية  دون دن تستمد الضيوابط  

 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．االتجاس النفعي الفردي. الشخهي دو المنطق الفكري دو  

ويد نالحظ بعض اارهاصات للمطالبة بالمساواة في الّقوق اانسانية في يوانير    

المجتمعات القديمة  فالمجتمع الروماني شهد صراعاً بير العامية واألشيرا  انتهيد 

مياعي ددى إليد وضيع يواعيد تنظيميية بانتهار العامة  وحدث تطيور سياسيي واجت

مة للعامة والخاصة علد السواء  وصدر  جديدة  ودصبّ  الضوابط االجتماعية ملز 

يانون األلواح في منتهف القرن الخامي يبل الميالد. ومما نص عليو هي ا القيانون 

ا جريمية السيرية فيتيرإل  تطبيق عقوبية ااعيدام عليد مرتكيب جريمية الشيعوذة  دميب

 ．．．．．．．．．．．．．．．التهر  في السارق.يو حرية  للمعتدى عل

ويييد اددادت دهمييية الضييبط القييانوني فييي المجتمعييات الّديثيية عنييدما ظهييرت   

الهناعة  وتعقيدت الّيياة المدنيية  وتشيابك  عالييات األفيراد  وتنوعي  المهيال  

والمنييافع المتبادليية فيمييا بييينهل.  مييا فقييد الييدير سيييطرتو نتيجيية لسيييادة الميي اهب 

العقيييدة الدينييية  وليي ل  ضييعف دور الييدير فييي الضييبط الوضييعية والتشييكي  فييي 

االجتماعي  ودصبّ  التربية دنيوية  ودبفل االهتمام بالتربية األخاليية  و يان مير 

ة مر وسا ل الضبط االجتماعي.    ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．نتيجة ذل  دن دصب  القانون وسيلة هامب

ويؤ د مإيري  فرومم علد دن مالهيئات الدينية ليل تعيد تسييطر عليد فكير وحيياة   

األمل  ما  ان  تفعل مر يبل  ألن هنياإل العدييد مير الينظل األخيرى العلمانيية  تمثيل 

مر ييز األولوييية  ييالنظل االيتهييادية والتربوييية والتعليمييية والترفيهييية التييي احتليي  

إنيو ال  يّتلو الدير  إالب دنو يراجع نفسو فيقيول: مكانة  برى في حياة الفرد د ثر مما

يستطيع دن يجزم بأن  ل هؤالء ال ير ال ي هبون إلد الكنيسة متّررون مر السيلطة 

الدينية وليي معند ذلي  دن اليدير ليل يعيد يلعيب دوراً فعياالً فيي عمليية الضيبط فيي 
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لدير ما يرى دن ا Melis Andersonالمجتمعات المعاصرة. بير دن مدندرسونم 

دال يؤدي دوراً مؤثراً وفعاالً في التنظيل االجتماعي ليبعض اليدول الهيناعية  ففيي 

دوروبا الغربية يمثل الدير في حياة األفراد دهمية  برى.  ما يرى دن الضيبط اليديني 

بالباً ما يكون لو تأثير وفعالية في المجتمعيات المتجانسية والمترابطية مير الناحيية 

ن المجتمعات الكبيرى التيي تتمييز بأنهيا بيير متجانسية مثيل لنيدن االجتماعية  إال د

يضعف فيها تأثير الضيبط اليديني بشيكل  بيير لوجيود هيئيات دخيرى متنوعية تقيوم 

بمهمة الضبط االجتماعي في ه س المجتمعيات  ويسيتدرإل بيأن هي ا ال يعنيي دن تلي  

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．المجتمعات استبعدت الدير بهورة نها ية.
 

الجزاءات القانونية طريقة فعالية لليردع فيي المجتمعيات القديمية والّديثية   وتعد    

فهي تربل األفراد علد طاعتها ألنها جزاءات مادية رادعة  و ان هد  العقياب فيي 

دول األمير االنتقييام مير الفييرد المي نب  حتييد يجعلييو يتيألل مقابييل ميا دنزلييو ميير دذى 

دو تشيويو جليدس بيالّرق دو اابيالء فيي   باآلخرير. واالنتقام يكون بعقوبة ااعدام 

الزي   دو جلدس بالسياط. ثل تطيورت العقوبية مير االنتقيام إليد القميع  فكيان إعيدام 

．．．．．．．．．．．．و اني  دي جريمية األفراد يتل دون تع يب بهيد  تخلييص المجتميع مير المجيرمير  
 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．مهما بلغ  درجتها عقوبتها ااعدام.

الوي  الّاضر  وهيي تتنيوع بّسيب   والدال  العقوبات القانونية تقوم بدورها في  

نوع الجرم ال ي ارتكبو الشخص  فتتراوح ما بير ااعدام  والسجر لميدد مّيدودة  

وتوييع الغرامات  والبد للفيرد مير دن يخضيع للقواعيد القانونيية ألنهيا تمثيل جيزءاً 

．．．．．．．．للمجتمع.هاماً وفعاالً مر النظام االجتماعي 
 

لوسييلة الفي ة للضيوابط االجتماعييةم إليد وامتد التشريع الوضعي مال ي دصب  ا  

حماية القيل الخلقية للجماعة  مر ذل  ما ينص علييو القيانون اايطيالي مير عقوبية 

الّبي دو الغرامة لمر يجد يتيالً دو جريّاً دو شخهاً في حاجية إليد المسياعدة وال 

بية يهب إلد مساعدتو  دو يبل  السلطات المختهة. و  ل  في اليدانمرإل  هنياإل عقو

الّبي دو التغريل لمر يمتنع عر تقديل المساعدة لشيخص يهيددس خطير الميوت  دو 

ا في دلمانييا  فيالّبي والغرامية لالمتنياع عير  مساعدة امردة علد وش  الوضع. دمب

 المساعدة في خطر عام.

وظهرت حديثاً طيرق دخيرى لمعالجية المجيرمير بااصيالح والويايية  ألن المجيرم  

إنسيان  وهيو لييي مجرمياً بيالفطرة  بييل دصيب   ي ل  نتيجية لعواميل اجتماعييية دو 

سياسية دو ايتهادية  ومر هنا دصيبّ  السيجون مرا يز لحصيالح والتهي يب   ميا 

ختبار والمرايبة  والعمل عليد دنشئ  مّا ل األحداث لكي تقوم بدورها في عملية اال

إصالح األحيوال المّيطية بالّيدث  حتيد ييتل إصيالحو فينيدرج ميع دفيراد المجتميع 

الهالّير  إال دن هناإل بعض مّترفي ااجيرام الي ير ال يمكير إصيالحهل إال بيإنزال 

العقوبة الرادعة عليهل  وله ا ال يمكير االسيتغناء تمامياً عير العقوبيات والجيزاءات 

 واستبدالها بالنه  واارشاد.الرادعة   

يتبييير لنييا ميير العيير  السييابق مييدى التبييدل والتغييير اليي ي طييرد علييد الضييوابط    

االجتماعية عبر العهور المختلفة والمجتمعات المتنوعية  فهيي وإن دصيبّ  د ثير 
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مراعاة للّقوق اانسانية والمساواة بير طبقات المجتمع في تطبيق القوانير  فإنهيا 

بع المادي وفقيدت الطيابع اليديني واألخالييي  فأصيب  اليرادع فيي د ثير تلون  بالطا

 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．والوادع ال اتي لحنسان .األحيان رادعاً خارجياً وانتفد الرادع الداخلي 

 ً  ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．الضبط االجتماعي.. المفهوم  ．-．．．．．ثانيا

هناإل تعريفات عديدة للضبط االجتماعي تقارب  وتباعدت دحياناً لتباير نظرة العلوم  

تناولتو  النظرية  التي  مداخلهل  واختال   والباحثير  العلماء  نظر  وجهات  ولتعدد    

حولو  وعدم اتفايهل علد تعريف واض  ومّدبد لو  و  ل  عدم اتفايهل علد ميدان  

المضامير   مر  علد  ثير  تنطوي  عملية  بوصفو  وحدودس  االجتماعي  الضبط 

دس إلد  بالنظر  ووظا فو  دبعادس  تّديد  في  تتدبخل  التي  ومجاالتو  والمفهومات  سو 

 النظرية والعملية. وسنّاول دنك نقف علد بعض ه س التعريفات ومنها: 

 

 تعريف روس: 

ة دفاعيية ال يسيتهان بهيا فيي إحيداث  مسيطرة اجتماعية مقهودة وهادفة لهيا ييوب

                                                 )  االستقرار في المجتمعات.م

الهادر عامم   االجتماعيم  مقدمة  تابو مالضبط  في  التعريف  ه ا  م  1901ورَد 

ومر المالحظ دن ه ا التعريف استبعد  ل عنهر مر عناصر التأثير االجتماعي بير  

وجود احتمال  ديضاً  استبعد  الالإرادي   ما  دو  التلقا ي   دو  عناصر    المباشر   دي 

مسيطرةم  استخدم  لمة  لكنو  السلوإل.  في  دثر  ذات  سيكولوجية  دو  دخاليية 

Ascendancy   ة يستخدمها بمضمون سيكولوجي عندما يتّدث بطرق مختلفة فمرب

ومرة  العضوي   وااحساس  والعدالة  الوجدانية  والمشار ة  االجتماع  برا ز  عر 

لطبيعة البشرية الخيبرة التي يستخدمها بمضمون دخاليي معياري عندما يتكلل عر ا

اجتماعي   بمضمون  يستخدمها  ومرة  ويوتها   فاعليتها  الضبط  منها وسا ل  تستمد 

عندما يتكلل عر القانون والدير والردي العام والتربية والعادات.. الخ مر الضوابط  

 االجتماعية. 

 

 تعريف سمنر: 

           )     مما تمارسو العادات الشعبية واألعرا  مر دثر علد المجتمع.م    

ورَد ه ا التعريف في  تابو الشهير مالعيادات الشيعبيةم حييث ييرى إن العيادات    

مة لها  وتعمل علد ضيبط  الشعبية واألعرا  تهب  منظَّمة لألجيال المتعايبة وملز 

 بعيد  وتمارس القهير عليد الفيرد لكيي يمتثيل السلوإل الفردي واالجتماعي إلد حدٍ 

لها  بالربل مر دنها ال تعتمد علد دية سلطة دو دوامير. وييد اسيتبعد هي ا التعرييف 

دي اثر للقانون الوضعي في ضبط المجتمع  و ي ل  اسيتبعد القييل والمثيل الثقافيية 

  والردي العام ووسا ل االتهيال الّديثية  وليل يلتفي  مسيمنرم إليد ميدى اخيتال

الدور ال ي تقوم بو العادات الشعبية واألعرا  في نماذج اجتماعية مختلفة  فكيان 

منظورس عاماً وبير مّدد بفترة معينة دو بمجتمعات مّددة  ل ا  ان  وجهة نظرس 

مّدودة إلد درجة  بيرة  جعلتو موضيع نقيد شيديد مير يبيل المهتميير بموضيوع 

 الضبط االجتماعي.      
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 تعريف لملي:      

التي تستهد  الضيغط النفسيي    Mental Deviceممجموعة مر الّيل النفسية 

اليي ي يمكيير وصييفو بأنييو ميينه  رمييزي إنسيياني  فييي مقابييل اسييتخدام ميينه  القييوة 

الفيزيقييية  وتعمييل الرمييود اانسييانية علييد إبييراد المشيياعر  وخلييق االتجاهييات  

 لنشياط ليدى اآلخيييرير.م  وتوصيل األفكيار ودفيع ا

الرمزية     ومعند ذل  إن ململيم يّدد مفهوم الضبط االجتماعي في تل  اآلليات 

احداث  مقهودة   بير  دم  مقهودة  بطريقة  سواء  البشري  الجني  طورها  التي 

مهما  ان    الفيزيقي  الجزاء  دو  الفيزيقي  العقاب  إلد  اللجوء  دون  النفسي  الضغط 

ب الرمزية في المدح  اللوم  السخرية  االنفعاالت  التعبيرات  صورس  وتتمثل األسالي

وااشارات التي تعمل علد توصيل فكرة  دو عاطفة  دو اتجاس مر شخص إلد آخر  

 ومر مجموعة إلد دخرى.

 

 تعريف  ولي: 

مالضبط االجتماعي في جوهرس ضبط ذاتيي مير جانيب المجتميع  فيالمجتمع هيو     

الضابط وهو المنضبط في نفي الوي  حيث إن لو يدرة مستمرة ودا مة علد الخلق 

 ال اتي للضوابطم.

ويد ورَد ه ا التعريف للضبط االجتماعي في  تياب م يوليم الموسيوم مالعمليية    

م  ويبدو واضيّاً دنيو ييرفض الفكيرة القا لية إنب 1918االجتماعيةم الهادر عام م

الضبط االجتماعي جهد مقهيود يمياَرسك عليد المجتميع   ميا دنيو ال يعتقيد بيالفكرة 

القا ليية إن الضييبط االجتميياعي عبييارة عيير مجموعيية وسييا ل تلقا ييية مثييل العييادات 

الشعبية واألعرا   بيل إن المجتميع هيو الي ي يخليق ضيوابطو وهيو الي ي ينضيبط 

الوي . ويكاد يتفق معظل الكتاب في موضوع الضبط االجتماعي عليد دن دول   بنفي

 باحث لو اتجاس مثالي في الضبط االجتماعي هو م وليم.

 

 تعريف جوديف روسي 

ممفهوم شامل يشير إلد العمليات المخططة وبير المخططة التي تعمل علد تعلييل   

  دو علد إيناعهل باالمتثيال دو األفراد  يف يمتثلون لممارسات وييل حياة الجماعات

                                                                                                        إجبارهل عليو.م

وعلد ه ا فإن الضبط االجتماعي يّدث عندما ميقنعم دو ميجبرم الفرد عليد دن   

مجتمعييو  سييواء اتفقيي  مييع ربباتييو يتهيير  طبقيياً لرببييات اآلخييرير ميير دفييراد 

ومهالّو دم لل تتفيق  فالهيد  األسياس للضيبط  ميا ييراس مروسيي م هيو تّقييق 

 االمتثال سواء حدث عر طريق اايناع دم ااجبار.

 وللضبط عند مروسي م ثالثة مستويات هي:   

 األول: يتمثل في ممارسة جماعة ما الضبط علد جماعة دخرى.

 ة الجماعة للضبط علد دفرادها.الثاني: يتمثل في ممارس

 الثالث: يتمثل في ممارسة األفراد للضبط تجاس دمال هل .   
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 دساليب الضبط االجتماعي:  -ثالثا    

يقهد بأساليب الضبط االجتماعي: الطرق والممارسات التي تتّكبل فيي تهيرفات    

األفراد وتعمل بوصفها يوًى مر شأنها إجبارهل علد الخضوع للمعايير االجتماعية. 

فلكل مجتمع مر المجتمعات دساليبو الخاصة التي يّكل فيها حياة دفرادس وعاليياتهل 

ثل العيادات والتقالييد واألعيرا  والقيوانير. وتهرفاتهل بقهد ضبطهل اجتماعياً  م

علماً دن ه س األساليب تختلف في دهميتها باختال  المجتمعات واختال  الزمان فيي 

المجتمع الواحد  فقد تكون الطرا ق الشعبية الوسيلة األوليد فيي بعيض المجتمعيات 

ث وييد يكيون القيانون دسييلوباً مير الدرجية الثانيية فييي مجتمعيات دخيرى  وييد يّييد

 العكي.  

ويرى بعيض البياحثير دن هي ا التعيدبد واالخيتال  فيي وسيا ل الضيبط االجتمياعي   

ودرجة دهميتها مر مجتمع إلد آخر ومير فتيرة دمنيية إليد دخيرى شيكلب موضيوعاً 

عهيا جعلي  مير  بامضاً في علل االجتماع   ميا دن مظياهر الضيبط االجتمياعي وتنوب

ومناسب لو.  ما يؤ يد آخيرون عليد الهعوبة بمكان صيابة تعريف واض  ومّدبد  

رات شخهيية سيابقة  و يل مير هي س  دن صور الضبط االجتماعي جاءت نتيجية تغييب

الهور لها تأثير مختلف علد السلوإل االجتماعي  ومهمة عليل االجتمياع هيي بّيث 

ه س الهور ونتا   الضبط االجتماعي المترتب عليهيا. ولعيلب ذلي  ميا جعيل العلمياء 

اها يختلفون فيي تّدييد   مهيطل  لهي س األسياليب   ميا اختلفيوا فيي تهينيفها  فسيمب

مروسم وسييا ل الضييبط االجتميياعي  وحييدبدها بخمييي عشييرة وسيييلة وهييي علييد 

 -النّو اآلتي:

 الردي العام.                      -1

 القانون.                               -2

 العقيدة. -3

 اايّاء االجتماعي.             -4

 تربية.                             ال -5

 العادة الجمعية. -6

 الدير.                                  -7

 المثل العليا الشخهية.                     -8

 الشعا ر والطقوس. -9

 الفر.                                      -10

 الشخهية.                                  -11

 التنوير والتثقيف. -12

 الخرافات.                              -13

 القيل االجتماعية.                           -14

 ييل النخبة دو الطليعة. -15

 

 -ويد يسبل م النديزم وسا ل الضبط االجتماعي إلد يسمير هما:   
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وسييا ل ضييرورية لتكييوير النظييام االجتميياعي مثييل: العييادات  القيييل  األعييرا    -1

 المعايير.

 وسا ل ضرورية لتدعيل النظام االجتماعي مثل: -2

النظل االجتماعية مثل: النظام األسيري  النظيام اليديني  النظيام التربيوي  النظيام   -د

 االيتهادي.. الخ.

رق  الطبقة االجتماعية  الجماعة األوليية األبنية االجتماعية مثل: الجني دو الع  -ب

 والثانوية.

 

ز بيير خمسية دسياليب للضيبط االجتمياعي هيي عليد النّيو  ا مبارسونزم فقد مييب دمب

 -اآلتي:

 التنشئة االجتماعية. -1

 العزل االجتماعي دو المقاطعة االجتماعية. -2

 ضغط الجماعة. -3

 السجون. -4

 المؤسسات والمنظمات. -5

 

 -رم يهنف وسا ل الضبط االجتماعي إلد نوعير دساسيير هما:ونجد مالبيي

وسييا ل الضييبط العملييية وتشييمل: الهييّف وااذاعيية والتلفزيييون والسييينما  -1

 والمسرح.

وسيا ل الضييبط الفنييية وتشييمل: دنييواع الجييزاءات الجمعييية والنفسييية والرمزييية  -2

 لد األفراد.والمتويعة  ومثل ه س األساليب مر شأنها تدعيل سلطة الجماعة ع

 -ونجد دنب مجيرفيتشم يسميبها دنواع الضبط  االجتماعي وتشمل:   

 وينافسو السّر في المجتمعات البدا ية.  -الدير -1

 األخالق. -2

 القانون. -3

 الفر. -4

 المعرفة. -5

 التربية.   -6

ويرى دن ه س الوسا ل تختلف مير حييث ترتيبهيا  وذلي  بّسيب دهميتهيا بالنسيبة  

للمجتمع السا دة فيو  فميثالً المعرفية  وسييلة مير وسيا ل الضيبط تتفيق ميع دنيواع 

المجتمعييات المختلفيية  ويمكيير دن تسييود  سييواء د انيي  معرفيية نظرييية دم فنييية دو 

القيانون سيواء د يان يانونياً   سياسية دم  علميية دم فلسيفية.  ي ل  يمكير دن  يسيود

اجتماعياً دم فردياً دم  ان يانوناً منظماً دم بير مينظل مثيل الدسياتير المكتوبية وبيير 

 المكتوبة.

 -ويد حدبد دشكال الضبط االجتماعي في:   
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ضيييبط اجتمييياعي تيييتل ممارسيييتو مييير خيييالل التطبيقيييات والممارسيييات  -1

د  وهيو يابيل للتجدييد واالستعماالت الّضارية  واألنماط والقواعد والرميو

 والتغيير ويتمثل في العادات والتقاليد واألعرا ...الخ.

 ضبط اجتماعي يمارس مر خالل القيل واألفكار والمثاليات. -2

ضبط اجتماعي يمارس مر خالل التجارب الجماعية والتطلعات واالبتكيارات  -3

 الجماعية التي تقوم بدورها في تدعيل القيل األخاليية المستّدثة.

 ويسل الضبط إلد:   

 ضبط منظل. -1

 ضبط تلقا ي. -2

 ويرى دن الضبط المنظل هو ضبط مستبد يبدد مر نهاية الضبط التلقا ي.

ا م وليم فقد حدبد وسا ل الضبط االجتماعي في:     -دمب

 األخالق. -1

 القانون. -2

 الفر. -3

 التربية. -4

 المعرفة. -5

رة وإن هيي س الوسييا ل تتنييافي وتتهييارع فييي المجتمييع الواحييد ميير خييالل: األسيي

 والمسجد والكنيسة والنقابة والدولة.

 

 -ويسل م  ارل منهايلم وسا ل الضبط االجتماعي إلد: 

مجموعية الوسيا ل التيي تيؤثر تيأثيراً مباشيراً فيي السيلوإل اانسياني مثييل األب.  -1

وتعتمد ه س الوسا ل علد المواجهة والتأثير الشخهي لألفراد وفق القواعد والينظل 

 المجتمع.التي يرتضيها  

مجموعة الوسا ل التي تؤثر تأثيراً بير مباشر في السلوإل اانساني. وتتمثل في   -2

الضغوط التي تمارسيها دجهيزة البيئية المّيطية بياألفراد بطريقية شيعورية دو بيير 

مباشييرة  بمعنييد دن هنيياإل يييوًى اجتماعييية خارجيية عيير ذوات األفييراد ترسييل لهييل 

التفكير والعمل  وتتخ  مر األجهزة ما تراس مّققياً لي ل  مخططات السلوإل  ويوالب  

وفي مثل ه س الّاالت ال يتأثر الفرد بتدخل مباشر مر فرد آخر  وإنما تقوم بوظيفية 

الضبط االجتماعي القوى بيير المنظيورة التيي تتمثيل فيي ييوانير وليوا   وهيئيات 

 (54)ومؤسسات لها شخهيتها.

العلماء حول مسمد دساليب الضيبط االجتمياعي وبالربل مر االختال  الواض  بير  

وتهنيفاتها  تبقد تل  االختالفات بيير جوهريية  والجمييع يتفيق عليد دهميية هي س 

األساليب في ترسيخ النظيام االجتمياعي وحمايية بنا يو مير االنهييار  وعلييو يمكير 

 عي.    القول دنب النظام االجتماعي يعد نتاجاً طبيعياً لفاعلية وسا ل الضبط االجتما

                                                     

 المنطلقات النظرية للضبط االجتماعي 

 تمهيد:
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شييأنو شييأن   Social Phenomenonالضييبط االجتميياعي ظيياهرة اجتماعييية  

الظواهر االجتماعية األخرى ذات األوجو المتعددة وال ي تتداخل في تكوينيو عواميل 

متعددة  وه ا الموضوع لل يتخهص فيو علل االجتماع فّسب وال اتجاس معير فقط؛ 

تشيترإل فيي تناوليو مثيل االنثربولوجييا   - ما دشيرنا إليد ذلي   -بل توجد علوٌم  ثيرة

لنفي االجتماعي والسياسة وبيرها. وجميع ه س العليوم والقانون وااليتهاد وعلل ا

تر ز في دراستها علد تّقيق التوادن في المجتمع المدروس؛ ل ا ال عجيب دن نجيد 

 ل واحدة تفسر وجهة نظير صياحبها وفكرتيو عير الضيبط   -مجموعة مر النظريات

جيدها التي تفاعل  علد ساحة ه ا الّقل بّيوية فأعط  لو فاعلية ليل ن  -االجتماعي

 في مواضيع  ثيرة دخرى.

 

 دوالً: النظريات القديمة للضبط االجتماعي: 

 نظرية الطبيعة المدنية لحنسان: -1

هيييم فييي القسييل الثيياني ميير  تابييو مدهييل المدينيية 339-257يتّييدث الفييارابي م    

الفاضلةم عر حقيقة االجتماع اانساني والدوافع األساسية إليد يياميو  فيشيير إليد 

ان فييي حاجيية ألخيييو اانسييان فييي إشييباع حاجاتييو األساسييية واالجتماعييية دن اانسيي

علماً دن إشيباع هي س الّاجيات يعتميد دساسياً عليد تيوافر القيوام الميادي   والروحية.

والكمال المعنوي في المجتمع ال ي يتّدث عنو الفارابي  والش  دنو رجيع فيي هي ا 

حكمتييو وينقييل عنييو ق.مم ينشييد  322-384م Aristotleالهييدد إلييد مدرسييطوم 

يضيتو األساسية وهي دن اانسان مدني بطبيعتو. حيث يقول الفيارابي مإن اانسيان 

حيوان اجتماعي بطبيعتوم  دي دنيو يّتياج إليد دشيياء  ثييرة ال يسيتطيع الّهيول 

عليها بمفردس فهو ال بد لو مر التعاون مع دبناء جنسيو لكيي يسيتطيع الوصيول إليد 

م وهي فكرة منقولة عر درسطو ديضاً. ٭هدس هو السعادة مالكمال  والكمال ال ي يق

وال يتل للفرد تّقيق السعادة في نفسو عر طريق التعاون المادي فّسب بل ال بد لو 

ميير التعيياون الروحييي دو الفكييري ألن السييعادة تتهييل بتّقيييق األشييياء المادييية 

د دنيو يّتياج والروحية التي يسعد إليها اانسان مو ل واحد مر الناس مفطور علي

في يوامو دن يبل  دفضل  ماالتو إلد دشياء  ثيرة ال يمكنو دن يقيوم بهيا  لهيا وحيدس 

بل يّتاج إلد يوم يقوم لو  ل واحد منهل بشيء مما يّتاج إليو يواميو  و يل واحيد 

مر  ل واحد به س الّالة...له ا  ثُرت دشيخا  النياس فّهيلوا فيي المعميورة مير 

 اعات اانسانية.ماألر  فّدث  منها االجتم

وتعرب  الفارابي للسلطة مر حيث نشأتها ووظيفتها فيي المجتميع  وعيدَّها يانونياً  

ينهض في المجتمع ليمنع العدوان والظلل وليّقق العدل  ويضرب لي ل  العدييد مير 

األمثلة المستمدة مر وايع الّياة االجتماعية السيما ميا يتعليق منهيا بعملييات البييع 

نية فيي رد الودا يع والكيف عير الجيور دو الظليل.  ميا بيير الفيارابي والشراء واألما

دهمية الخو  النات  عر وجود السلطة ودورس في استمرار التيزام النياس بالخهيال 

الّميدة. علماً دن تلي  السيلطة تتجسيد بير يي المدينية الفاضيلة التيي تُسيتمد منهيا 

كماالت  فهو مهيدر حيياة جميع السلطات  بوصفو المثل األعلد ال ي ينتظل جميع ال

 
 أوامره واجتناب معاصيه." السعادة عند الفارابي تعني سعادة العقل وفعل الخير والقرب من هللا سبحانه وتعالى من خالل إتباع   ٭"
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مدينتو ويوام نظامها. ومنزلتو مر سا ر دفرادها  القلب مر دعضياء الجسيل  بيل إن 

م ميير العقييول وسييا ر الموجييودات. ليي ل  ال يهييل  منزلتييو ميينهل  منزليية مه

م يتمثيل فيهيا ديهيد ميا يمكير دن للرياسة إالب مر دود بهفات فطريية ومكتسيبةم

الجسل والعقل والخليق واليدير. ودشيار إليد دهيل عواميل فسياد يهل إليو الكمال في  

المجتمعات المتمثل في بعدها عر دسباب الفضيلة وعدم يدرتها علد تّقيق السعادة 

بالمفهوم ال ي يهيد إلييو الفيارابي  عيالوة عليد عيدم تيوافر الير يي القيادر عليد 

وعلد ( 11)ثلها السلطة.القيادة والريادة  فضالَ عر بياب رابطة القهر والقوة التي تم

الربل مر  ل ما ييل عر الفيارابي ونهجيو المثيالي فإنيو بغيير شي  سيعد ألن يعيود 

بالمجتمع ااسالمي إلد سابق مجدس صفاًء وفضيلةً وسعادةً مر خالل ما درسياس مير 

يواعد المدينة الفاضلة  دو هو دق نايوس الخطر حتد يتنبو ولي األمر ويتخ  دوليد 

 والضبط.خطوات ااصالح 

 Theم فييي  تابييو مالجمهوريييةم 347-427م Plato يي ل  يقييول مدفالطييونم  

Republic   دن االجتماع البشري ظاهرة طبيعية في حياة الناس  فهيو ولييد شيعور

الفييرد بالّاجيية إلييد اآلخييرير لتييأمير مييا يّتيياج إليييو ميير بيي اء و سيياء ومسييكر. 

ال علد الخو  والقهر. والتعاون فالمجتمع يا ل علد التكافل والتضامر بير األفراد   

يديل يدم اانسيان  وهيو الي ي ددى إليد يييام التجيارة الخارجيية والتبيادل التجياري 

والتوسع فيو  واستعمال العقود  ودعقب ذل  الّاجة إلد الكمالييات واالنغمياس فيي 

التر  وإستجادة الهنا ع لتلبية رببات الّضارة. فأشتد التنافي بير الناس وثارت 

حقيياد ونشييأت المنادعييات واشييتعل  الفييتر. لقييد اختييل النظييام وضيياع  المبييادئ األ

وفسدت مقاييي العدالة. وما مجمهورية دفالطونم سوى مّاولة ترمي إليد إييرار 

النظام وبعث العدالة الهيّيّة فيي مدينية مثاليية فاضيلة تكيون فيهيا مقالييد الّكيل 

ناء جمهوريتيو عليد النّيو ويمكر تلخيص منه  مدفالطونم في ب  بأيدي الفالسفة.

 اآلتي:

إن اانسان  يتكون مر عنهرير ر يسير ميادي يتمثيل فيي الجسيل وإلهيي يتمثيل -1

 بالنفي.

 
" أن  -1-" يجب أن تتوفر اثنتا عشرة صفة فطرية  في رئيس المدينة وستة صفات مكتسببة متعققبة بباقخالو. والتبفات الفطريبة  بي

يكون تام اقعضاء، قوا ا مواتية أعضبائاا عقبى اقعمبال التبي اببناا بابا، ومتبى  بن  عضبو مبن أعضبائه بعمبل يكبون ببه أتبى عقيبه 

أن  -3أن كون بالطبع جيد الفان والتتور لكل ما يقال له ويتققاه بفامه عقى ما يقتبده القائبل وعقبى  سبب اقمبر فبي نفسبه.  -2.بساولة

أن يكون جيد الفطنة ذكياً إذا رأى الشيء ببدنى   -4يكون جيد الحفظ لما يفامه ولما يراه ولما يسمعه ولما يدركه في الجمقة فال يكاد ينساه.

أن يكبون  -6أن يكون  سن العبارة يواتيه لسانه عقى إبانبة كبل مبا يضبمره إبانبة تامبة. -5عقى الجاة التي دل عقياا الدليل.دليل فطن له  

أن يكبون ييبر ابره عقبى المببكول  -7محباً لقعقن واالستفادة منقاداً له سال القبول ال يؤلمبه تعبب العقبن وال يؤذيبه الكبد البله ينالبه منبه.

اً لقتبدو وأ قبه مبًضباً لقكبلب  -8جنبباً ببالطبع القعبب مبًضباً لقبلات الكائنبة عبن  بله اقمبور.والمشروب والمنكوح مت أن يكبون محبب 

أن  -10أن يكون كبير النفس محباً لقكرامة، تكبر نفسه بالطبع عن كل ما يشبين مبن اقمبور وتسبمو ببالطبع إلبى اقرفبع منابا.  -9وأ قه.

أن يكون بالطبع محباً لقعبدل وأ قبه ومبًضباً لقجبور والوقبن وأ قامبا يعطبي  -11 ين ة عنده. يكون الدر ن والدينار وسائر أعراض الدنيا

النتَّف من أ قه ومن ييره ويحث عقيه ويؤتى من  ل  به جور مواتياً لكبل مبا يبراه  سبناً جمبيالً ويكبون عبدالً ييبر صبعب القيباد وال 

أن يكون قوه العزيمة عقى الشيء الله يبرى  -12دعى إلى الجور وإلى القبيح.جمو اً وال لجوجاً إذا دعا إلى العدل بل صعب القياد إذا  

 أنه ينبًي أن يُفعل، جسوراً عقيه، مقداماً يير خائف وال ضعيف النفس.

ا التفات المكتسبة فاي    محتبلياً أن يكون عالماً  افواً لقشرائع والسنن والسير التي دبر با اقولبون لقمدينبة   -2أن يكون  كيماً.  -1  -أم 

أن يكون له جودة استنباط فيما ال يُحفظ عن السقف فيه اريعة، ويكون فيما يستنبطه في ذلك محتلياً  بلو -3ببفعاله كقاا  لو تقك بتماماا.

أن يكون له جودة رؤية وقوة استنباط لما سبيقه أن يعرف في وقت من اقوقات الحاضبرة مبن اقمبور والحبوادا ممبا   -4اقئمة اقولين.

أن يكون له جودة إرااد بالقول إلى ابرائع  -5س سبيقاا أن يسير فيه اقولون، ويكون متحريا بما يستنبطه من ذلك صالح  ال المدينة.لي

أن يكون له جودة ثبات ببدنه مباارة أعمبال الحبربو وذلبك أن تكبون معبه  -6اقولين وإلى التي استنبطت بعد ن مما ا تُلى فيه  لو ن.

 .(29-28ة الخادمة والرئيسة. )عقي عبد الوا د وافي، المدينة الفاضقة لقفارابي، مرجع مستخدم، ص صالتناعات الحربي
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النفي خالدة ل ا هي دهل مر الجسل عند مدفالطونم. مر هنا يقسبمها إليد ثالثية   -2

ديسييام ر يسيية هييي: العقييل ومر ييزس الييردس والييروح ومر زهييا الهييدر والشييهوة 

ومر زها البطر  والعقل هو دهل دجزاء الينفي اانسيانية ألنيو د ثرهيا اتهياالً بعيالل 

ا المثل وهو ال ي يقود ويوجو النفي إلد الخي ر ويرى الهدق والّقيقة بوضوح. دمب

الروح فهي مطيعة ألوامر العقل. فيي حيير دن الجيزء الثاليث الشيهوة جيام  وثيا ر 

ومضطرب. وتكون النفي خيبرة وصيالّة فيي ردي مدفالطيونم إذا اسيتطاع العقيل 

السيطرة علد الروح والشهوة. والعكي إذا سيطر دحد الجزدير اآلخرير مر الينفي 

ة فإنو ال يمكر التوصل إلد الخير ويقياس سيلوإل النياس وانضيباطهل الروح والشهو

 وفقاً لسيطرة دحد ه س األجزاء المكونة للنفي اانسانية.  

ولكي يّدث التوادن بير دجزاء النفي اانسانية الثالثة البد مير تيدريب األفيراد   -3

لدولية األفضيل وإلزامهل  والدولة هي التي تقوم به ا الدور مر خالل يادتها  ويادة ا

واأليدر له س المهمة هل الفالسفة ألنهل صفوة المجتمع  وبالتالي هل ال ير يجيب دن 

 تو ل لهل شؤون الّكل.

التربية هي العامل األساس في تكوير الّكل  ويضع مدفالطونم في ذل  منهجياً   -4

 يرى فيو دن: يهنف الهغار إناثاً وذ وراً علد حٍد سيواء إليد مجموعيات ثيل تميييز

دصييّاب القييوة الجسييدية ميينهل وتعهييدهل برعاييية خاصيية للمّافظيية علييد يييوتهل 

الجسمية مع تزوييدهل بقسيط مير الفنيون واآلداب  ميع العميل عليد دن تغيرس فيي 

نفييوس األطفييال الهييغار مجموعيية ميير الفضييا ل ميير خييالل توجيييو النهيي  لهييل 

رة  وإرشييادهل  لمييا دعيي  الضييرورة ليي ل . وبعييد بلييوث الهييغار سيير الثامنيية عشيي

ينقطعون عر الدرس ويتجهون إلد مزاولة تمرينات عسيكرية لميدة عيامير  بعيدها 

تتاح للمتميزير منهل فرصية العيودة إليد اليدرس لكير فيي ميواد دخيرى مثيل الفلي  

والّساب والهندسة والموسييقد  وعنيد سير الثالثيير يهيطفد دصيّاب االسيتعداد 

قا ق األمور  ويبقون علد هي س الفلسفي ليتفربوا لتعلل فنون الفلسفة والبّث في ح

الّاليية حتييد سيير الخامسيية والثالثييير  وبعييدها ينزلييون إلييد معتييرإل الّييياة العاميية 

ليزاولوا مختلف الوظا ف اادارية والّربية, وهؤالء يوضعون تّ  المرايبية حتيد 

سر الخمسير والمتميزون مينهل يرييون إليد مهيا  الّكيام ويعهيد إلييهل بمقالييد 

ا عر   مهير مر تخلفوا ولل تمكنهل ييدراتهل مير مواصيلة مختليف مراحيل الّكل. دمب

الدراسيية المشييار إليهييا يييبالً فهييل فييي رديم دفالطييونم ال يهييلّون إالب ألن يكونييوا 

 جنوداً.

ويالحظ دن مدفالطونم يقيل تقسيمو للطبقات في المجتمع طبقاً لتقسييمو ألجيزاء    

ل ذلي  المجتميع الي ير يمتلكيون ييدراً النفي اانسانية فالّكام يمثلون العقل فهل عق

عالياً مر المعرفة والثقافة  والجند يمثلون الشجاعة فهل القلب الساهر عليد حمايية 

ار يمثليون الجيزء الشيهوي  اع والتجيب مهال  الجمهوريية ورعايتهيا والعميال واليزرب

 ألنهل بمثابة الشهوة التي تنادعتها رببات ودهواء مختلفة.

م دن اانسييان سياسييي بطبعييو وهييو فييي حاجيية 1406-1332ود ييد ابيير خلييدون م

بمعند دنيو ال يسيتطيع العييش إالب  لتّقيق يوام وجودس مر مأ ل ومشرب في مجتمع.

في مجتمع وال يبل   مال ذاتو إالب في جماعة  وهنا تظهر الضرورة االجتماعية التيي 
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وية والدفاعيية تنعكي في حاجة األفراد إلد التعاون لسد الّاجات االيتهادية والمعن

التي تتجلد مر خيالل الهيراع والمنافسية ميع دخييو اانسيان مير جهية وميع ييوى 

الطبيعة مر جهة دخرى  ومتد ما تّقق  الضرورة االجتماعية عند النياس ودصيب  

هؤالء يادرير علد االستمرار والبقاء تظهر السلطة فيي المجتميع لتنظييل عاليياتهل 

موس. ويمكر إجمال دسباب اجتماعيية اانسيان عنيد تنظيماً يكفل استقرار المجتمع ون

 ابر خلدون فيما يلي:

ب علد صورة ال يهي  حياتهيا وال بقاؤهيا إالب بالغي اء  فيإن   -د إن اانسان ُخلق وُر  

حياة الفرد التقتهر علد تّهيل حاجتو مر الغ اء فقط  ويضرب ابير خليدون ميثالً 

اج فيي تّهييلو إليد العميل بالزراعية بأنو لو تنياول اانسيان حبياً خالهياً فإنيو يّتي

والّهاد والدرس  وفي  ل ه س األعمال يّتياج إليد آالت متعيددة وصينا ع  ثييرة  

فال بد مر االجتمياع بعيدد  بيير مير دبنياء جنسيو ليّهيل القيدرة ليو ولهيل فيّهيل 

 بالتعاون يدر الكفاية مر الّاجة أل ثر منهل بأضعا .

سييو ليي ل  يسيتلزم االسييتعانة بأبنيياء جنسييو  يّتياج اانسييان إلييد اليدفاع عيير نف -ب

فييالفرد عيياجز عيير الييدفاع عيير نفسييو ضييد عدوانييية الّيوانييات المييزودة بالمخالييب 

عيير ذليي  بييالفكر واليييد  فاالجتميياع   ووسييا ل الييدفاع الطبيعييية  لهيي ا عوضييو 

ضروري للنوع اانساني ودالب لل يكتمل وجودهلك وما درادس ه مر اعتميار العيالل بيو 

.وا  ستخدامو إياهلك

إن االجتماع إذا حهل للبشر وتلب عمران العالل بهل فالبد مر وادع يدفع بعضهل   -ت

عر بعض لما فيي طبيا عهل الّيوانيية مير العيدوان والظليل  ويكيون اليوادع واحيداً 

منهل يكون لو عليهل الغلبة والسلطان والييد الظياهرة حتيد ال يهيل دحيد إليد بييرس 

 المل . بعدوان  وه ا هو معند

ال ير سياروا   ومر نافلة القول  دن ابر خلدون لل يكر يدعو بدعوة األرسوطاليير   

علد مقولة ماانسان ميدني بيالطبعم  بيل فهيو ييرى دنب ماانسيان وحشيي بيالطبع 

فهو مهما تظاهر باللطف والمجاملة وتباهد بترديد األفكار السيامية  مدني بالتطبعم 

والمثل العليا يبقد حيواناً مفترساً في دعماق نفسو  وما هي س المظياهر التيي انخيدع 

إالب بطاء يسيتر بهيا اانسيان طبيعتيو األصيلية. وبي ل  يمكير   بها المفكرون القدماء

القول إن المفكر العربي ابر خلدون انفرد عر علمياء وفالسيفة عهيرس عنيدما نظير 

بوصيفو وايعياً مّتومياً ال مفير منيو حييث   Social Realityإلد الوايع االجتماعي

ان يّييب يييرى دن التنييادع عنهيير دسيياس ميير عناصيير الطبيعيية البشييرية  فكييل إنسيي

وهو ال يتردد عر التنادع والتنيافي فيي سيبيلها إذا وجيد فيي   Headshipالر اسة

نفسو القدرة علد ذل . وه ا الردي دصب  اآلن مّوراً لكثير مر النظريات التي جياء 

بها علماء االجتماع  وفي علل االجتماع الّديث مدرسة يا مة ب اتها تأخي  تعاليمهيا 

 .مر نظرية ه ا المفكر الكبير

م  إليد دن 1776-1711م  D.Humeودشار المفكر االسيكتلندي مديفييد هييومم  

األنساق االجتماعية دنسياق طبيعيية ودنهيا تتطيور  ودن هنياإل ييوانير للتطيور فهيو 

يقول: معندما نتأمل في  ون الناس جميعاً متسياويير تقريبياً فيي القيوة البدنيية بيل 

د عر طريق التربية البيد بالضيرورة دن وفي يدراتهل العقلية واستعداداتهل حير تنم
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نعتر  بأنو ما مر شيء سيوى رضيا هل  ميا يمكير دن يجمعهيل فيي دول األمير فيي 

اتّاد ويخضعهل ألية سلطة  فإذا تتبعنا عملية الّكل إلد دصولها األولد في الغابيات 

والهّراوات وجدنا الناس هل مهدر  ل سلطة واختها   ودنهل تنادلوا طواعية 

هل المتأصييلة وتلقييوا القييوانير ميير دنييدادهل ودمال هييل ميير دجييل النظييام عيير حييريت

 والسالمم.

 

 النظرية الجغرافية: -2

 •  Montesquieuوميير دشييهر ديطابهييا المفكيير الفرنسييي ممونتسييكيوم م   

م ال ي ييرى دن األنظمية ومنهيا دنظمية الضيبط دا مياً تتكييف وفيق 1755-1689م

البيئيية المّيطيية. ودن فكييرة القييانون بوصييفو ضييرورة اجتماعييية تنشييأ ميير وايييع 

المجتمع البشري  مفالقوانير في دوسع معانيها عبارة عر عاليات ضرورية تشيتق 

عند  فلآللهة يوانينها وللعيالل مر طبيعة األشياء  ولكل الموجودات يوانينها به ا الم

المادي يوانينو  وللعقيول المتعاليية عليد اانسيان وللّيوانيات يوانينهيا  ولحنسيان 

 Spirit ofيوانينوم وييد عيال  هي س الفكيرة فيي مؤلفيو الشيهيرمروح القيوانيرم

Laws  The م  حييث د يد عليد دهميية المينه  التياريخي 1748ال ي نشير عيامم

وانير القا مية ودشيكال الّكوميات القا مية. وتوصيل مير خيالل المقارن بدراسية القي

تّليالتو إلد دن نظل المجتمع التشريعية والسياسيية واالجتماعيية ال تظهير اعتباطياً 

وإنما هناإل عوامل ويوى اجتماعيية تّيددها وتيؤثر فيهيا  وتتمثيل هي س القيوى فيي 

الجتماعي  والتي يمكير المنا  والدير والقانون والعادات وطرا ق الّياة والتكوير ا

. وال  Esprit generalمر خالل عالياتها ببعضيها تميييز اليروح العامية للمجتميع

يمكير فهييل القيوانير بأنواعهييا إالب إذا درسي  العاليييات فيميا بينهييا جميعياً  وميير ثييل 

عاليتها بالبيئة الطبيعيية والّيياة االيتهيادية و ثافية السيكان ومعتقيداتهل والعير  

و يرمي إلد اختيار  ل ه س العاليات المتبادلة والتي تؤليف فيميا بينهيا واألخالق  فه

 بي مروح القوانيرم.

ن اليروح العامية   وعندما تكلل ممونتسكيوم عر عالية القوانير بالمبادئ التيي تكيوب

في المجتميع  فقيد دوضي  مدن اليروح العامية للمجتميع تتكيون مير تعيادل العواميل 

نفو. فالناس يخضعون في حياتهل لعيدة عواميل: المنيا   الطبيعية والثقافية التي تكت

الدير  القوانير  مبادئ الّكومة السا دة  والعادات والتقاليد. ومر  ل هي س األشيياء 

تتكون روح المجتمع العامة  و لما دادت يوة دحد هي س العواميل فيي دمية مير األميل 

والمنيا  يوجهيان   ضعف  يوة العوامل األخيرى بينفي النسيبة  فميثالً نجيد الطبيعية

وحدهما تقريباً حياة المجتمعات البدا ية  وتسيطر العيادات عليد الهيينيير  وتسيود 

القوانير في اليابان. إن ممونتسكيوم ييد ا تشيف فكيرة تشيبو فكيرة العقيل الجمعيي 

التي يقول بها  ثير مر علماء االجتماع مثل مدور هايلم في فرنسا ومفنيدتم فيي 

 
أ ن مفكره النورية السياسية في القرن الثامن عشبر، ومبن ببين المؤسسبين لقسياسبة العقالنيبة، وأ بد   Montesquieu" مونتسكيو  •"

ول النبالء الفرنسيين اللين درسوا القانون ومارسوه لعدة سنوات. وقد كان ا تمامه منتباً عقى الدراسة المقارنة لقنون  اإلنسبانية. ومبن أ

موعة مقاالت بعنوان) الرسائل الفارسية( وفياا انتقد بنبوع مبن السبخرية المجتمبع اقورببي "م مج1721اقعمال التي قام بنشر ا عام "

المعاصر وان  جوماً  اداً عقى النوام االجتماعي الفرنسي، وبعد أربعة عشر عاماً قام بنشر إنجازه الكبير )روح القوانين(، لقمزيد مبن 

 .113، صالمعقومات ينور  اره إلمر بارنز، مرجع مستتخدم
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ر واردم  في دمريكا  وه س الروح العامة بمثابة تيار فكيري دلمانيا  ومسبنسر ولست

عام يسيطر علد المجتمع  وهو يختلف مر جماعة إلد دخيرى وفيي نفيي الجماعية 

فترة ألخيرى  وفيق ميا يّييط بيالمجتمع مير ظيرو  جغرافيية وثقافيية. ويؤ يد   مر

فيال  ممونتسكيوم بأن علد المشرعير دن يراعوا ه س الروح العامة فيي تشيريعاتهل

يهييدرون ميير التشييريعات مييا يتنييافد معهييا  ألنهييا تمثييل اليي وق العييام للمجتمييع  

فااصالح السياسي واالجتماعي يجب دن يكون متمشياً مع ه س اليروح العامية حتيد 

ال يفشل ويأتي بعكي المقهيود منيو  وعليد سيبيل المثيال إذا وجيدت فيي المجتميع 

ها ألنها متعلقية عادات وتقاليد لل تعد مال مة  فإن إصالحها ال  يتل بسر تشريع يّرمب

تعلقاً وثيقاً بالروح العامة للمجتمع  وعلد ذل   سييكون مثيل هي ا القيانون تعسيفياً  

وإنما يتل ااصالح هنا عر طريق برس عادات وتقاليد جدييدة يوجههيا المهيلّون 

 ويعملون علد نشأتها ونموهيا وتطورهيا  فيإذا دراد الّيا ل القييام بإصيالحات يجيب

ا فيي النيواحي المنظمية  عليو دن اليلجأ للقانون إالب في النواحي المنظمة بقيانون  دميب

بعادات وتقاليد فيجب دن يلجأ في شأنها إلد بيرس عيادات وتقالييد جدييدة  والشي  

في دن العادات والتقالييد تخضيع خضيوعاً شيبو تيام للمنيا . ومير هنيا نجيد دن ثمية 

اليد  ودخرى تسودها روح التجديد والتغيير شعوب تسودها روح المّافظة علد التق

بّسب ما يسودها مر منا   فالكسل المسيطر علد شعوب المناطق الّيارة يجعلهيا 

تتخ  موايف سلبية مر عاداتها وتقاليدها  ومر ه ا تنت  عنها روح المّافظة التيي 

تتسل بهيا  عليد حيير يسيود التغييير والتجدييد المنياطق البياردة  ويجيب دن يالحيظ 

 المشرعون  ل تل  الظرو  عند تشريعاتهل.م     

واختلف ممونتسكيوم عر معاصريو مر المفكرير االجتماعيير  ألنو لل يقيدم حيالً   

لألدمات االجتماعية   ما  ان  آراؤس ومباد و مضادة لمفهوم ااصيالح االجتمياعي  

ميير  وعيير  بعييدم التييأثر بييوراء اآلخييرير  بييل  ييان حريهيياً علييد تجميييع  ييل ها ييل

المعلومات ذات العالية بالجماعات االجتماعية والعادات والتقالييد والقيوانير مر يزاً 

 اهتمامو في تأ يد روح القوانير.

ومع ذل  فإن  تابو مروح القوانيرم شيكل دحيد المراجيع المهمية فقيد اسيتقد منيو  

ظيفي  ثير مر رواد الفكر األنثروبولوجي  ونو سلبط األضواء علد فكرة الترابط اليو

بير القوانير  والعادات  والتقالييد  والبيئية  دي  افية النيواحي الطبيعيية والثقافيية. 

ولما تضمنو مر مقارنات بيير الينظل القانونيية المختلفية  سيواء ميا  يان يا مياً فيي 

العالل القديل دو استكشف في العالل الجديد  وال يقتهر األمر هنا علد منطلق نظيري 

ر جانبياً عمليياً مير حييث دن   دو مدخل منهجي لدراسة النظل االجتماعية  وإنما تضمب

ما نتعلمو مر الدراسيات المقارنية للمجتمعيات اانسيانية  يسياعدنا والشي  عليد دن 

نشكل نظمنا االجتماعية ونفهمها. ولقد شجع ذل  الكثيير مير علمياء األنثروبولوجيا 

مريكي ملويي موربيانم فيما بعد لدراسة النظل القانونية دراسة مقارنة ومنهل األ

L.Morgan  م في  تابو م المجتمع القديلم والبريطياني مهنيري 1881-1818م

م فيييي  تابيييو م القيييانون القيييديلم وآخيييرون 1888-1822م H.Maineمييييرم 

 بيرهما.
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 ثانيا: النظريات الّديثة المبكرة للضبط االجتماعي: 

 نظرية النظام الطبيعي: -1

سادت من  القرن الثامر عشير حتيد منتهيف القيرن التاسيع عشير عيدبة نظرييات    

وهيي تيرى دن النياس مثلميا  Natural Lawودفكار تنادي بفكرة القانون الطبيعيي

لديهل برا ز توجههل ومجبورون علد سلوإل معير  فيإنهل ديضياً ييدر ون ضيرورة 

ودن علييهل االلتيزام   العيش ضمر حياة اجتماعية منظمة يسيودها القيانون والضيبط

ب ل  القانون وبقواعد الضبط االجتماعي. ومر دشهر تل  النظريات نظريية مإدوارد 

م التي دوضّها في مقاالتو العديدة يبيل دن يجمعهيا 1901-1866م  Rossروسم  

 Socialم تّي  عنيوان مالضيبط االجتمياعيم1901في  تابو الي ي ظهير عيام م

Control  تماعي معالجة شاملة متوخيياً دن يعطيي لهي ا ال ي عال  فيو الضبط االج

الموضييوع صييورتو النظرييية الشيياملة. ويمكيير عيير  هيي س النظرييية فييي الخطييوات 

 اآلتية:

 النظام الطبيعي.  -د

تمثل فكيرة النظيام الطبيعيي جيوهر نظريية مروسم الي ي ييرى دن هنياإل نظامياً    

م عليد وراثية اانسيان اجتماعياً طبيعياً يتغلغيل فيي جمييع األفعيال اانسيانية  ويقيو

تشيكل نظامياً اجتماعيياً لحنسيان يقيوم  Natural Instinctsألربع برا يز طبيعيية

علييد تبييادل العاليييات بييير دفييراد المجتمييع بشييكل ودبي  وميير ثييل تجعييل منييو  ا نيياً 

اجتماعييياً متعاونييياً وهيي س الغرا يييز: التعييياطف دو المشييار ة  العشيييرة دو القابليييية 

عدالة  الشعور العضوي. وتزود ه س الغرا ز اانسيان بنظيام لالجتماع  ااحساس بال

تكاملي  وتعمل علد تدعيل العاليات االجتماعيية بهيورة وديية وشخهيية  فغرييزة 

التعيياطف دو المشييار ة تجعييل الفييرد يتعيياطف مييع بقييية دفييراد المجتمييع ويقييدرهل 

ا بر يزة العشيرة ويتعاون معهل فال يتعدى علد ضوابط المجتمع ال ي ينتمون لو  دمب

دو القابلية لالجتماع فتعني دن الفرد ال يمكنو العيش بمفردس فال بدب ليو مير االجتمياع 

بأبناء جنسو وه ا االجتماع يّتل عليو احترام ضوابطهل االجتماعية  وتعمل بريزة 

ااحساس بالعدالة علد إبعاد الفرد عر االعتيداء عليد حقيوق اآلخيرير  ميا يسياعد 

ر االجتمياعي  وتعنيي برييزة الشيعور العضيوي دو رد الفعيل عليد شييوع االسيتقرا

الفييردي دن اانسييان يشييعر بيياأللل إذا دصيييب بييأذًى جسييديٍب دو تضييرر عضييٌو ميير 

دعضا و  ل ل  ينشأ لديو شعور باالمتناع عر إنزال الضيرر واألذى بّيياة اآلخيرير. 

طيور وبنفي الوي  يشيرمروسم إلد دن تل  الغرا ز يد تتعير  للضيعف بسيبب ت

المجتمع وتّضرس وتعقد دبنيتو وتبياير جماعاتيو  وهنيا يضيطر المجتميع ألن يضيع 

 ضوابط مهطنعة تّكل العاليات بير دفرادس.

رق مروسم بييير نييوعير ميير العوامييل الميؤثرة فييي الضييبط االجتميياعي همييا:  ويفيب

ا ل العوامل األخاليية المتمثلة في الغرا ز دعالس  والعوامل االجتماعية المتمثلة بوس

االجتماعي بعد دن داد حجل السكان وظهرت الجماعات المتباينة ايتهادياً دو   الضبط

عنهييرياً دو طبقييياً دو مهنييياً..الخ  وضييعف  الغرا ييز الطبيعييية وظهييرت األنانييية 

 الفردية.

 وسا ل الضبط االجتماعي.   -ب
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دهل وسيا ل الضيبط االجتمياعي وفقياً ألهميتهيا عليد النّيو   Rossحدبد مروسم  

 ٭م-اآلتي:

 الردي العام.                      القانون.                             العقيدة.

 اايّاء االجتماعي.               التربية.                             العادة الجمعية. 

المثل العليا الشخهية.                   الشعا ر                 الدير.                     

 والطقوس. 

الفر.                                     الشخهية.                                  التنوير  

 والتثقيف. 

الخرافات.                              القيل االجتماعية.                           ييل النخبة  

 دو الطليعة.                                                            

 التمييز بير دنواع الضبط:    -ت

 ميبز مروسم بير نوعير مر الضبط هما:   

تمارسو الهيئة االجتماعية  ومر دهل وسيا لو  القيانون  * الضبط االجتماعي: ال ي  

 العر   الدير  الفر  الردي العام والقيل.

 * الضبط الطبقي: ال ي ينبع مر طبقة معينة تعيش علد حساب بقية المجتمع.

 طبيعة الضبط االجتماعي وشروطو فاعليتو ومقاييسها :  -ث

يت بيي ب بييير القييوة يييرى مروسم دن الضييبط االجتميياعي ميير حيييث طبيعتييو   

ر الّاجية االجتماعيية ذاتهيا   والضعف  وبير الجميود والمرونية  وذلي  بسيبب تغييب

وتغيبر العادات. ومر دهل مظاهر ه ا التغيبر ضعف الروابط األسيرية  وادديياد تّيرر 

رات  المردة  وتّرر الهغار مر السلطة األبوية في وي  مبكر نسبياً  ما يسيتلزم تغييب

ر األسياس الي ي تنبيع منيو عمليية الضيبط االجتمياعي. ويضيع مهاحبة في المهيد

مروسم مجموعة مر القوانير التي تّدد طريقة تدخل المجتمع في الضبط  دي دن 

هناإل حدوداً للضبط االجتماعي ال يجب دن يتجاودها  وه س القوانير دو الّيدود هيي 

 -علد النّو اآلتي:

و دهيدافها إليد األشيخا  بوصيفهل  ل ديادة في التدخل االجتماعي  يجب دن توج  -

 دعضاء في مجتمع ال دفراداً.

 ال يكون التدخل االجتماعي شديداً بّيث يثير عاطفة الناس دو ميلهل إلد الّرية.  -

 يجب دن يّترم التدخل المشاعر التي تساند النظام الطبيعي وتؤيدس.  -

را  للمظياهر ال يجب دن يكون التدخل االجتماعي بهورة يويف معهيا ذلي  االنقي  -

 األخاليية السيئة.

ال يجب دن يّدب التدخل االجتماعي مر الهراع مير دجيل البقياء لدرجية دن يقضيي   -

علد عملية االنتقاء الطبيعي  وفي ه ا الهدد يؤدي التّكل الزا د والمبال  فييو إليد 

 تعويق عملية االنتقاء الطبيعي مر دن تقوم بوظيفتها.

ولكييي يكييون الضييبط االجتميياعي فيياعالً فييإن مروسم يضييع عييدبة مقيياييي لهيي س   

 -الفاعلية وهي علد النّو اآلتي:

 
 " سبق أن أارنا إلى ذلك في الفتل اقول.  ٭"
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ا الوسيا ل الخارجيية مثيل العقياب ال يجيب   - دفضل دساليب الضبط هيي الداخليية  دميب

 استخدامها إالب عند الضرورة القهوى.

 ن مشكالت.طريقة الردع البسيطة تؤدي وظا فها بفاعلية وسرعة دو  -

 دفضل دنواع الضبط هو الضبط التلقا ي ال ي يظهر دثناء اجتماع الناس وتفاعلهل.  -

 ااحساس الخلقي واايّاء:  -ج

يعلق مروسم دهمية  بييرة عليد ميا ييدعوس مااحسياس الخلقييم الي ي تخلقيو    

الجماعة في نفوس دفرادها ألجل الّفاظ علد ييمها ويواعد السيلوإل المتعلقية بهيا  

ينشييأ هييؤالء األفييراد حريهييير علييد ضييبط سييلو هل اليي اتي و يي ل  ضييبط سييلوإل ف

اآلخييرير ديضيياً. والوسيييلة التييي يييتل بواسييطتها نقييل واسييتدخال مفيياهيل الضييبط 

االجتميياعي لييدى األفييراد اليي ير تييوفرت لييديهل الغرا ييز االجتماعييية هييي ماايّيياء 

ي دنيو ليسي   يل وهناإل مالحظة يسجلها مروسم به ا الهدد  وه(38)االجتماعيم

المجتمعات تهتل بنفي مهدر اايّاء  ومضمونو حيث إن بعض نيواحي اايّياء ال 

تهل بعض المجتمعات  بينما يهمها دنواع دخرى دو صور مختلفة لو. فالمجتمع إذن؛ 

 هو ال ي يتّكل في صور اايّاء التي يؤثر بها علد دعضا و.

 مفهوم مرا ز إشعاع الضبط:  -ح 

التي استّدثها مروسم مفهوم مرا يز إشيعاع الضيبط  وحسيب هي ا مر المفاهيل    

ار االجتمياعي  دو  المفهوم فإن ييادة المجتمع تميل إليد التمر يز فيي فئية تمثيل التييب

تمثل طبيعة الوضع االجتماعي في فترة مر فترات حياة مجتمع ما  وه س الفئة تمثل 

ل ويييل الضيبط االجتمياعي. مهدراً ينطلق دو يشع منو التأثير الفكري في صورة ُمثُ 

فالمجتمع ال ي يعتمد في حياتو علد الهناعة والمال يرى دفرادس دن رجال الهناعة 

والمال هل الفئة العارفة بطبيعة مجتمعهل وحاجاتو ودهدافو  وهل الفئة القادرة عليد 

ييادة المجتمع  وبالتالي فإن اآلراء والخطط والّلول الهادرة عر هي س الفئية تمثيل 

ا فيي المجتميع الي ي مر  ز ااشعاع ال ي يجب دن يقتيبي منيو المجتميع ضيبطو. دميب

يعتمييد فييي حياتييو علييد القييادة العسييكريير السيييما فييي دويييات الّييروب واألدمييات 

السياسية تهب  آراء القادة ودفكارهل مهدر إشيعاع للقييل والمثيل الضيبطية  وفيي 

ل روح المجتمع ومثلو ودهدافو  المجتمع الديني يكون رجال الدير هل الفئة التي تمث

و هي القادرة علد تّقيق دهدافيو  وهنيا يهيب  رجيال اليدير مر يز إشيعاع الضيبط 

وتهييرفاتو ودفكييارهل تمثييل يواعييد للسييلوإل االجتميياعي  وهكيي ا بالنسييبة للقيييادات 

 األخرى.

 االنتقادات التي تعرض  لها نظرية مروسم في الضبط:  - 

 لتي وجه  لنظرية مروسم علد النّو اآلتي:يمكر تّديد دهل االنتقادات ا   

*  ان مروسم بيولوجيياً وسييكولوجياً فيي دراسيتو للضيبط االجتمياعي العتميادس 

 علد الغرا ز االجتماعية.

* لل يوض  طبيعة العملية التي يتل بها تّيول الضيوابط االجتماعيية إليد خهيا ص 

 شخهية.

 * لل يستعمل مفهوم الضبط بشكل مّدد.
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عليد الضيبط االجتمياعي فيي الّياالت المسيتقرة فيي حيياة المجتميع  ودهميل * د د  

 التغير وآثارس علد طبيعة الضبط االجتماعيم.

 

 نظرية الضبط ال اتي: -2

  H.Cooleyفكييرة الضييبط االجتميياعي يديميية عنييد مجييارلي هوتييون  ييوليم  

م وردت في مؤلفاتو دون دن يطلق عليهيا اسيماً مّيدداً  وليل يي  ر 1929-1864م

م دون دن يخهييص 1918مهييطل  الضييبط االجتميياعي إالب فييي وييي  متييأخر عييام م

  تاباً مّدداً لتوضيّها  ما فعل مروسم وإنما جاءت متضمنة في مؤلفاتو.

دما د يد عليد عيدم و ان مويف م وليم مر المجتمع ووحداتو  مويفاً وايعيياً  عني 

تقسيل الكل االجتماعي إليد دجزا يو  وذهيب إليد دن الّيياة الروحيية تبقيد العنهير 

الدا ل في الّياة االجتماعية  حيث تكشف عير ذاتهيا فيي  لميات مثيل نّير  الي ات  

وفي ه ا الهدد د د م وليم علد دهميية الرميود واألنمياط والمسيتويات الجمعيية  

هات للعملية االجتماعيية والتنظييل االجتمياعي  مير هنيا والقيل والمثل التي تعد مو ج 

يرى الضبط االجتماعي  العملية المستمرة التي تكمير فيي الخليق الي اتي للمجتميع  

دي دنو ضبط ذاتي يقوم بو المجتمع  فالمجتمع هو الي ي يضيبط وهيو الي ي ينضيبط 

الجتمياعي والضيبط وبناًء عليو فاألفراد ليسوا منعزلير عر العقيل ا   في الوي  ذاتو.

االجتماعي يفير  عليد الكيل االجتمياعي وبواسيطتو  وهيو يظهير فيي المجتمعيات 

 الشاملة والجماعات الخاصة.  

ويد رفيض م يوليم الفكيرة التيي تيرى دن دوجيو النشياط االجتمياعي تتّيرإل عير  

  مؤ داً عليد دن سيلوإل األفيراد ينضيبط عير طرييق نميو  Instinctsطريق الغرا ز

مر خالل المشار ة بالربل مر دنها تيتل بطريقية ال شيعورية   Conscienceالضمير

وبير مقهودة  لي ل  فالضيبط متضيمر فيي المجتميع ذاتيو وينتقيل إليد الفيرد عير 

 Primaryطريق المشار ة  مر هنيا جياء تأ ييدس عليد دهميية الجماعيات األوليية 

Groups ون فييي حييياة المجتمييع حيييث يييتعلل منهييا دفييرادس يواعييد الضييبط ويطيعيي

ضييوابطها طاعيية عمييياء  ونهييا تشييكل البوتقيية التييي تييتل فييي داخلهييا التنشييئة 

وتنقييل ميير خاللهييا عناصيير الضييبط االجتميياعي إلييد   Socializationاالجتماعييية

األفراد  ودهيل ميا يكسيب هي س الجماعيات القابليية عليد الضيبط دنهيا ليسي  يسيرية 

رادهييا ويلتزمييون تفيير  ضييوابطها بييالقوة  وإنمييا هييي جماعييات يتعيياطف معهييا دف

بضييوابطها عيير رببيية وطواعييية واختيييار العتييزادهل بكييل مييا يتهييل بجماعيياتهل 

 األولية.

ويعييد تّليييل م ييوليم للجماعييات األولييية ميير ااضييافات البيياردة لكييل ميير علييل    

االجتميياع وعلييل اليينفي االجتميياعي  ذليي  دن فكييرة الجماعييات األولييية يييد دهملهييا 

ر  إذ  ان يعتقد دن مثل ه س الجماعات تكيون ميؤثرة الباحثون لفترة طويلة مر الزم

في المجتمعات البدا ية فقط  لكر ثب  مؤخراً دن الجماعات األولية تؤدي دوراً فاعالً 

فيييي العيييالل المتّضييير السييييما بعيييد دن فقيييد اانسيييان جييي ورس اانتما يييية نتيجييية 

 . Individualismللفردية
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ة وطبيعتهيا ال يعنيي إهماليو للجماعية إن تّليل م وليم لمفهيوم الجماعية األوليي  

   Secondary Groupsالثانوية ودورها في ضبط المجتمع. فالجماعيات الثانويية

تل  الجماعات التي ظهرت في العالل الهناعي الّيديث  والتيي تتمييز بكبير حجمهيا 

وباتساع نطاق العاليات فيها  وبسيطرة الينظل العلمانيية  والعالييات الرسيمية بيير 

المباشييرة. وبعييد تعقييد المجتمييع الّييديث  دصييبّ  دنميياط السييلوإل القديميية عديميية 

لجيوء إليد صيور جدييدة للتكييف ميع الجدوى إلد حد بعيد  دصب  مير الضيروري ال

البيئة  فعاليات الفرد في المجتمع الّديث بالربل مير دنهيا سيطّيبة إالب دنهيا تتطليُب 

تنظيماً معيناً  وطريقة خاصة في االمتثيال  ومير دجيل ذلي  تطيورت دنسياق الضيبط 

ويية القديمة لتكون د ثر مال مة للنظام االجتماعي الجديد. مر هنا تُعد الجماعات الثان

وتنظيماتهييا بمثابيية جماعييات ضييابطة  وهنيياإل ميييل إلييد تويييع دن هيي س الجماعييات 

الرسمية تمارس الضبط تجياس دعضيا ها  فيإذا ارتيبط اانسيان بتنظييل ثيانوي  فإنيو 

 يمتثل ألهدافو  ويّاول دن يؤثر في تفكير اآلخرير وسلو هل.

 Humanمود ييد م ييوليم فييي  تابييوم الطبيعيية البشييرية والنظييام االجتميياعي  

Nature and the Social order م علييد دن نمييو 1901الهييادر عييام م

تنميو فيي   The Selfالشخهية البشرية يتل مير خيالل االتهيال والتفاعيل  فالي ات

سياق العاليات االجتماعية مر خالل الفكرة التي تتكون لدينا عير دنفسينا مير جيراء 

هيا عبيارة الميرآة العا سية مالحظة ردود دفعال اآلخيرير عليد سيلو نا  ودطليق علي

التي تتضيمر ثالثية عناصير دساسيية هيي تهيور  .Class Self -Lookingلل ات 

مظهرنا دو تهرفنا بالنسبة للغير  وتهور حكمو وتقييمو له ا المظهير دو التهير  

وهيي شيبيهة بمفهيوم المّا ياة   ودخيراً وجود نوع مير الشيعور بيالفخر دو الضيعة.

عنييد الفيلسييو  االجتميياعي  The Unconscious Imitationالالشييعورية 

م حييث ييرى ممييدم 1931-1863م  H.Meadاألمريكي مجورج هربيرت مييدم

دن جميع األفعيال دجيزاء دو عناصير لتفياعالت د بير منهيا وييرى ضيرورة االعتمياد 

المتبادل بير األشخا  المشيار ير بالفعيل إذ دنب االضيطراب دو الخليل الي ي يّيدث 

دواليو بيدون تعياون دمال يو اآلخيرير الي ير يشيترإل معهيل فيي عند دحدهل ال يمكر  

الفعييل االجتميياعي. وعليييو فييإن  ييل يييا ل بفعييل يهييتل اهتماميياً  بيييراً بييردود األفعييال 

المّتملة لآلخرير ألنو ال يستطيع دن يتّمل النتا   المترتبة عر ييامو بأي عمل يد 

يهل عنيو دو عيدم تعياونهل معيو إذا هيو ليل ي فعيل ذلي . ويتجسيد ذلي  يؤدي إلد تخليب

االهتمييام بمييدى يدرتييو علييد القيييام بييدور اآلخييرير  ييي يسييتطيع السيييطرة علييد 

استجابتو  بمعند اتخاذ دور الغير بالنسيبة للفيرد ألن ذلي  يعنيي النظير إليد سيلو و 

ال ي ينوي القيام بو مر وجهة نظر األشخا  ال ير يشترإل معهل في تّقييق هيد  

 Communicationللغة بوصفها وسييلة االتهيال  مشترإل  ويتل ذل  عر طريق ا

بير الفرد والمجتمع. ومر خالل ه س العملية يستطيع الفرد دن يقيبل نفسو  ميا يراهيا 

هو  ويقيبل نفسيو  ميا يقيبمهيا اآلخيرون  دي مدنيا  ميا ديييبل ذاتيي ودنيا  ميا يقيبمنيي 

ؤدي إليد   وهنا يّهل الفرد علد الضبط االجتماعي ال ي ي I and Meاآلخرونم

 تماسكو وتماس  دفعالو.  
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إن الضبط االجتماعي ال ي يتّقق لدينا مر خالل فكرة المرآة العا سية للي ات التيي  

 جاء بها م  وليم يتل وفقاً للخطوات التالية:

 التفاعل دو االختالط يقع بير مجموعة دفراد لمدة مر الزمر.  -د 

 ل.تقييل الفرد مر لدن اآلخرير بعد عملية التفاع  -ب

تقييل الفرد ل اتو وفقاً لتقييل اآلخرير لو  فإذا ييبمو اآلخرون تقيبيماً إيجابيياً فإنيو   -ت

 يقيبل ذاتو وفقاً ل ل  التقييل والعكي بالعكي إذا ييبمو اآلخرون تقييماً سلبياً.

التقييل ال ي يّهيل علييو الفيرد مير المجتميع ييؤثر تيأثيراً واضيّاً فيي طبيعية   -ث

ير. ذل  دن التقييل السلبي لل ات مر يبل اآلخرير ييدفع بالي ات إليد تفاعلو مع اآلخر

تقليص التفاعل دو تجنبو بينها وبير اآلخرير. بينما التقييل االيجابي للي ات مير يبيل 

وفيي جمييع   اآلخرير يدفع بال ات إلد التفاعل االيجابي والعميق مع اآلخرير وهك ا.

ا الخطوات السابقة نّاول دن نعمل ونسل  ال سيلوإل الي ي يستّسينو اآلخيرون  ولميب

 ان ما يستّسنو اآلخرون هو االلتزام بمجموعة القواعد والضوابط والتعياليل التيي 

يعتزون بها ويقدسونها  فإننا سو  نعمل دا ماً علد تبنيي تلي  القواعيد والضيوابط 

االجتماعييية ونتهيير  بموجبهييا بشييرط دن ال يتضييخل لييدينا جانييب العظميية إذا مييا 

اآلخييرون عملنييا دو سييلو نا فنتهييور دن النيياس يّكمييون علييد سييلو نا  استّسيير

ومظهرنا وعملنا دا ماً باالستّسان  دو نميل إلد تضخيل جانيب الضيعة ليدينا إذا ميا 

استنكر اآلخرون عملنيا دو مظهرنيا دو سيلو نا فيجعلنيا نعتقيد بيأن دي خطيأ نرتكبيو 

 سيجلب سخط اآلخرير واستنكارهل.   

  

 ريات المعاصرة للضبط االجتماعي.ثالثاً: النظ   

 نظرية ما ي فيبر:  -1

-1864م M.Weberتقييوم نظرييية عييالل االجتميياع األلميياني ممييا ي فيبييرم   

 ألعضاء المجتميع.  Social Behaviourم علد تّليلو للسلوإل االجتماعي1920

ويعني مفيبرم بالسيلوإل االجتمياعي ديية حر ية دو فعاليية مقهيودة يؤديهيا الفيرد  

والسيلوإل االجتمياعي الي ي يعنييو م   وتأخ  بنظر االعتبيار وجيود األفيراد اآلخيرير.

 فيبرم يعتمد علد ثالثة  شيروط دساسية هي:

 وجود شخهير دو د ثر يتفاعالن معاً ويكونان السلوإل.  -

وجييود ددوار اجتماعييية متسيياوية دو مختلفيية يشييغلها األفييراد اليي ير يقوميييون  -

 بالسلوإل.

ل وجييود عاليييات ا - جتماعييية تتييزامر مييع عملييية السييلوإل.  يي ل  فييإن مفيبييرم يسييب

 السلوإل إلد ثالثة دنواع هي:

 السلوإل الغريزي: -1

وه ا السلوإل مهدرس الغريزة والعاطفة التي بالباً ما تتنايض مع العقل والبهييرة   

وما تقرس الّياة الوايعيية التيي يعييش فيهيا الفيرد  والغرييزة هيي مييل  حييواني دو 

ي ينبعيث مير منطقية الالشيعور وييدفع صياحبو إليد العميل مير دجيل إشيباع بيولوج

متطلباتو وحاجاتو الشهوانية والّيوانية دون تفكير بالنتا   دو العواييب التيي تتبيع 

علماً دن الفرد ال يكون خاضعاً خضوعاً تاماً للّاجات واليدوافع (67)السلوإل الغريزي.
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العقل الظياهري التيي تهي بها وتضيبطها   الغريزية فهناإل منطقة ال ات الموجودة في

 وتهيمر عليها وتمنعها مر جلب الضرر لحنسان والمجتمع.

إن الدوافع الغريزية ترييد االنطيالق وإشيباع نزواتهيا وحاجاتهيا الّيوانيية  لكير    

اانسان السيوي والمنضيبط يمنيع انطاليهيا ويهي بها ويوجيو دوافعهيا نّيو تّقييق 

النييية ومه بيية ميير دجييل خيييرس وسييعادتو ورفاهييية دهدافييو وطموحاتييو بهييورة عق

 مجتمعو.

 السلوإل االجتماعي التقليدي: -2

ويتييأتد هيي ا السييلوإل ميير عييادات وتقاليييد وييييل ومثييل ودخييالق المجتمييع. وهيي س   

الضوابط االجتماعية التقليدية تّدبد سلوإل اانسان وتنظبل عالياتو باآلخرير وترسيل 

نطبق مع تل  التيي يعتميدها المجتميع وييؤمر بهيا. دهدافو ومهالّو التي بالباً ما ت

ويكتسب الفرد ه ا النمط مر السلوإل من  حداثة حياتيو مير المؤسسيات والمنظميات 

البنيوييية التييي يّتيي  بهييا ويتفاعييل معهييا مثييل األسييرة والقرابيية والمجتمييع المّلييي 

ور وجماعة اللعب والمسجد.. الخ. وه س المؤسسات والمنظمات تزرع عند الفرد بي 

ه ا النمط مر السلوإل وتهب في عرويو النموذج التقليدي للسلوإل االجتماعي ال ي 

ر بييدورها عبيير األجيييال  ينسييجل ويتفييق مييع دخاليييية وسييلو ية المجتمييع التييي تُمييرَّ

وتشارإل في تّقيق وحدة المجتمع ويوتو. ويتجسد ه ا النوع مر السيلوإل بطقيوس 

ة والدينيية وحفيالت اليزواج والختيان التّية ومراسييل األعيياد والمناسيبات الوطنيي

 والموتل وبيرها.

 السلوإل االجتماعي العقلي: -3

ل والمنطييق والبهيييرة واادراإل الثايييب لألمييور    ز بالتعقييب وهييو السييلوإل اليي ي يتميييب

والقضايا والمشكالت  ومهدرس منطقة ال ات التي تعببر عر ماهيية العيالل الخيارجي 

وحقيقة الّياة االجتماعيية التيي يعيشيها األفيراد والجماعيات  وعنيد االيتيداء بهي ا 

اآلخييرير اللغيية الرفيعيية والكييالم المهيي ب السييلوإل يعتمييد العضييو فييي احتكا ييو مييع 

واألخالق العاليية والّجي  الموضيوعية لألفعيال التيي يمارسيها.  ميا يتمييز بالريية 

والوداعة والعفة والطهارة عند مقابلتو لآلخرير لكيي يكسيب ثقيتهل وينيال رضياهل 

 وبالتالي يّقق دهدافو وطموحاتو.

ثية دنيواع حسيب طبيعية الواسيطة ويقسبل مفيبرم ه ا النيوع مير السيلوإل إليد ثال  

 -والغاية وعلد النّو اآلتي:

 سلوإل اجتماعي عقلي ذو واسطة عقلية وباية بير عقلية:  -

إن الغاية دو الواسطة العقلية هي الغاية دو الواسطة األخالييية الشيريفة والمه بية   

ا الغايية  دو التي تنسيجل ميع دخالييية ومثيل وتعياليل المجتميع وتسيير فيي فلكهيا. دميب

الواسطة بير العقلية فهي التي ال تنسجل مع ييل ومثل ودخاليية ودهيدا  المجتميع. 

ويتمثييل هيي ا السييلوإل بّاليية المنييت  الردسييمالي المّتكيير اليي ي يسييتعمل اآلالت 

الميكانيكية الّديثة ويعتمد الخبرات العلميية فيي اانتياج ألجيل خليق البضياعة التيي 

انتاج هي تّقييق األربياح الماديية واسيتغالل يّتاجها المجتمع  بير دن بايتو مر ا

 األفراد.

 سلوإل اجتماعي عقلي ذو واسطة بير عقلية وباية عقلية:  -
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وه ا السلوإل معا ي للسلوإل األول مير ناحيية الواسيطة والغايية  ويتمثيل بّالية    

رببة الطالب بالنجاح  لكنو يّاول بلوث هدفو ه ا عر طرييق الغيش فيي االمتّيان  

سيرة اليي ي يربييب بامتال يو دار للسييكر  لكيير عيدم حودتييو علييد األمييوال دو رب األ

الالدمة يد تدفعو إلد السرية دو االختالس  وهنا تكون الغاية عقالنية ودخاليية لكير 

 الواسطة ال دخاليية وال تنسجل مع دخالييات المجتمع ومثلو.

 سلوإل اجتماعي عقلي ذو واسطة عقلية وباية عقلية:  -

   Ideal Typeلنوع مر السيلوإل العقليي بيالنموذج المثيالي للسيلوإليسمد ه ا ا   

وهو السلوإل ال ي يبتعد عر العاطفة والتّيز والتعهيب ويكيون سيلو اً مّاييداً مير 

حيث ددوات تنفي س ودبراضو. دي هو سلوإل مقبيول ومتفيق ميع دخاليييات المجتميع 

اليب الي ي يعيد في الغايية والواسيطة  ويتجسيد هي ا الينمط مير السيلوإل بسيلوإل الط

سلو و مثالياً طالما دن واسيطتو عقليية مالسيعي واالجتهياد واالنتظيام فيي الدراسية 

موبايتو عقلية م الّهول عليد الشيهادة العلمييةم وسيلوإل الجنيدي فيي المعر ية 

سلوإل عقليي مثيالي مير حييث الواسيطة مالسيالحم  ومير حييث الهيد  دو الغايية 

 ر لها عر النماذج السابقة للسلوإل.مالدفاع عر الوطرم  وهناإل دمثلة ال حه

إذن  مفيبرم يعطي دهمية  بيرة للقيل والتقاليد والعادات التي تتجسد في السيلوإل    

االجتماعي التقليدي ال ي يمارسو األفراد فيي حيياتهل اليوميية  ويعليق دهميية د بير 

علد النموذج المثالي للسلوإل ال ي تتفق فيو الوسا ل مع الغايات وهو سلوإل يطمي  

والقوي  وال ي يشكل االيتراب منو دو الوصيول إلييو إليو المجتمع اانساني الموحد  

 ياعدة مهمة للضبط االجتماعي في المجتمع.  

 

 نظرية ال بيير:  - -2

  A theory of Social Controlفي  تابو م نظرية في الضبط االجتمياعيم    

دن الجهيية المشييرفة علييد الضييبط  .Lapiere Rد ييد العييالل الفرنسييي مالبييييرم 

فيالمر ز   Status Groupsماعات مانّة المر ز دو المكانةماالجتماعي هي مالج

االجتميياعي دو المكانيية هييو المفهييوم الجديييد اليي ي ددخلييو مالبييييرم فييي السييلوإل 

االجتميياعي  واليي ي اسييماس مالبعييد الثالييث للسييلوإلم بعييد البعييد األول مالتنشييئة 

الجتماعيية االجتماعيةم والبعد الثاني مما يفرضو المويف مير دفعيال دو المواييف ا

التييي يواجههييا األفييرادم. حيييث يييرى دن سييلوإل األفييراد ال ينشييأ فقييط عيير التنشييئة 

االجتماعية وتعاليمها  وال يهدر عر ما تفرضو الموايف مر دفعال يواجهها األفيراد 

 خالل حياتهل بل هناإل تأثيٌر  بيٌر جداً للمر ز االجتماعي في إصدار مثل ه ا السلوإل.

إن جميع األفراد يبقيون طيلية حيياتهل سياعير وراء المرا يز   ويفسر ذل  بالقول:   

االجتماعية وال يمكر الّهول عليها دون إيناع الهيئة المانّة لهي س المرا يز بيأنهل 

خير مر يطبق الضوابط االجتماعيية والقواعيد السيلو ية التيي تيؤدي إليد نييل هي س 

را  عليد تّقييق الضيبط المرا ز  ومر ثل االلتزام بالواجبات المرتبطة بها  وااشي

لمر دون منهل بالمنزلة لغر  االستمرار بتبيؤ هي س المرا يز  والتطليع إليد مرا يز 

اجتماعييية دعلييد ال يمكيير بلوبهييا دون االلتييزام بتطبيييق يواعييد الضييبط االجتميياعي 

 للمرا ز الّالية  وه ا هو حال جميع األفراد.
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 الضبط االجتماعي آليات 

 تمهيد: 
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آليييات الضييبط االجتميياعي هييي األدوات المسييتخدمة فييي الّفيياظ علييد اسييتقرار   

وهي العهب الير يي فيي جسيل المجتميع   وديمومة وريي وتقدم النظام االجتماعي.

 ونها تربط عناصر المجتمع مير دفيراد وجماعيات بشيكل منضيبط عرفيياً ورسيمياً  

فالمجتمع بالباً ما يتعر  إلد العديد مر األخطيار والتّيديات التيي يكيون منشيؤها 

خلالً يهيب العاليات اانسانية واضطراباً فيي عميل المؤسسيات االجتماعيية بسيبب 

الجانّة دو المنّرفية واالتجاهيات دو التييارات الخارجية عير السييايات   الممارسات

 السلو ية والتفاعلية التي يقرها المجتمع عرفاً ويانوناً.  

إذن؛ آليييات الضييبط االجتميياعي بمثابيية الهييي  ااجرا ييية للّييد ميير الظييواهر   

ق االنّرافييية وااجرامييية وتمكييير المؤسسييات ميير دداء وظا فهييا االجتماعييية بطيير

ل ا فإن الخلل الي ي يهييب المجتميع يرجيع بالدرجية األسياس إليد   إيجابية وفاعلة.

نوع وطبيعة الضوابط السا دة فيو  وإلد وسا ل تطبيقها دو الجهات المسيوؤلة عير 

تنفي ها. فانتشار السلو يات المنّرفة والمجرمة مثل الرشوة والمّسوبية والفسياد 

اليخ إالب إفيرادات يطرحهيا   تماعيية والقيوانير..ااداري والتّايل عليد المعيايير االج

المجتمع المريض ال ي يعود سبب مرضو إلد إحيدى )الجيراثيل( العالقية فيي آلييات 

 الضبط المرعيبة فيو ومنها ما يأتي:                                                                              

د القانونية للمرحلة التي يمير بهيا المجتميع  فهيي عدم مسايرة المعايير والقواع  -1

ر( دو تخيدم شيريّة صيغيرة مير النياس مثيل الفئية  ا تكون صلبة )لل تُعدبل دو تُغييب إمب

 السياسية ودصّاب المهال .           

ضعف دو عجيز آلييات المجتميع فيي تنفيي  ضيوابطو  ومير دمثلية ذلي  التقهيير   -2

نا هيا دو تقهيير المدرسية تجياس تالميي ها  دو الّاصل فيي واجبيات األسيرة تجياس دب

 التنايض في التعاليل التي تعطد مر يبل ه س المؤسسات.

استخدام القهر واالزام بشكل صارم  فإجبار األفراد علد االلتزام بقواعد الضيبط   -3

االجتماعي مر شأنو خلق رد فعل سلبي في امتثالهل يظهر علد شيكل تميرد وتّاييل 

 امها.عليها وعدم احتر

عدم العدالية فيي تطبييق الضيوابط االجتماعيية  فعيادةً ميا تطبيق عليد الضيعفاء   -4

ة مر الناس ويستثند مر ذل  دصّاب النفوذ والجاس والمال.. الخ.  والعامب

 دوالً: اآلليات الضبطية العرفية:   

هي مجموعة وسا ل يستخدمها المجتمع مر دجل التزام دفرادس وامتثيالهل لمعياييرس  

وييمو التي توفر المستويات األخاليية للسلوإل في الجماعة والمجتميع والتيي تعتميد 

 -علد الجزاءات بير الرسمية ومر دهمها:

 

 Socialization التنشئة االجتماعية:   -1

ا يواعدها االجتماعية التي تنمو وتتبلور تيدريجياً يعد الضبط االجتماعي ظاهرة له   

مير وسييط البيئيية االجتماعيية وفقيياً للّاجييات االجتماعييية  والتيي تهييب  ميير خييالل 

عمليييات التفاعييل االجتميياعي يواعييد ملزميية لجميييع األفييراد  حيييث تتغلغييل فييي 

شخهييياتهل وتهييب  جييزءاً منهييا عيير طريييق التنشييئة االجتماعييية التييي تعييد دولييد 

ات الضبطية في األسرة المتمثلة في تطبيع األفراد مني  الطفولية عليد ميا متفيق اآللي
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علييو اجتماعييياً عيير طريييق الثييواب والعقياب  بهييد  جعلهييل دناسيياً يعيشييون وسييط 

 دسرهل ومجتمعهل بشكل متماثل مع القيل والمعايير السا دة.

تمياعي  دو والتنشئة االجتماعية في دبسيط معانيهيا هيي  ييف يتكيون اانسيان االج 

بمعنييد آخيير  يييف يكتسييب اانسييان ثقافيية وخهييا ص المجتمييع اليي ي يعيييش فيييو 

التنشييئة   Guy Rochihويكتسييب منييو هويتييو الثقافييية  ويييرى مروشيييوم

االجتماعييية علييد دنهييا مالسيييرورة التييي يكتسييب الشييخص اانسيياني عيير طريقهييا 

مّيطيو وييدخلها  الثقافيية السيا دة فيي -ويستبطر طوال حياتو العناصر االجتماعيية

فييي بنيياء شخهيييتو  وذليي  بتييأثير ميير التجييارب والعوامييل االجتماعييية ذات الدالليية 

والمعند  ومر هنا يستطيع دن يتكييف ميع البيئية االجتماعيية حييث ينبغيي علييو دن 

 يعيش.

 ية تتميز بثالث خها ص دساسية هي:ويرى مروشيوم دن التنشئة االجتماع   

 ا تساب الثقافة:  -د

وهيي س هييي الخاصييية األساسييية والهييد  األول ألي تنشييئة اجتماعييية  فالتنشييئة   

االجتماعية هنيا تعنيي ا تسياب  يل ميا يعطيي الثقافية ميدلولها المتمييز مير معيار  

ورمود ودنمياط وسيلوإل وتفكيير  فانتمياء الشيخص لجماعية ميا يُّيدبد انطاليياً مير 

ونجياح دو عيدم نجياح ديية تنشيئة ا تسابو له س العناصر المشكبلة لثقافية الجماعية   

 اجتماعية يتّدد في يدرتها علد برس ه س القيل والسلوإل في شخهية الفرد.

ويكتسب الشخص ه س الثقافة من  صغرس  السيما السنوات األولد مر العمير حييث   

تلعب دوراً دساسياً في برس ه س القيل لديو  حيث تظهر التنشئة فيي هي س السينوات 

ة واللبياس ويواعيد السيلوإل والقييل الدينيية واألخالييية  وتميارس متجسدةً في اللغي

األسرة والمدرسة دوراً مر زيياً فيي ذلي   و لميا تقيدم الشيخص فيي العمير ا تسيب 

دنماطاً جدييدة مير السيلوإل والقييل  بّييث تهيب  عمليية التنشيئة االجتماعيية د ثير 

قافية السيا دة وحيدود تعقيداً  حيث يبدد العقل في طرح التساؤالت والشكوإل حيول الث

االلتزام بها   ما دن اختالطو واطالعو عليد ثقافيات دخيرى عبير وسيا ل ااعيالم دو 

 عبر السفر دو الهجرة يضعو دمام تّديات جديدة.

 تكامل الثقافة في الشخهية:  -ب

فال يكفي دن يكتسب الشخص ثقافة المجتمع ال ي يعييش فييو بيل علييو دن يتمثيل    

الثقافة  دي تهب  عناصر المجتمع والثقافة جيزءاً متممياً فيي بنياء   تمثالً  امالً له س

وه ا االندماج يختلف مر شخص إلد آخر  و  ل  مر الهيعوبة   الشخهية النفسية.

بمكان يياس ذل  الجزء مر النسق االجتمياعي الي ي انيدم  فيي الشخهيية  ويعيود 

 فية دو سياسية  ذل  إلد عوامل نفسية خاصة بالشخص  وإلد عوامل عريية دو طا

وديضاً إلد مستوى تعليمو  وإلد نوع الثقافة السا دة في المجتميع  ولكير المهيل دن 

يتّدبد سلوإل الشخص وتفكيرس انطاليياً مير ثقافية المجتميع  ويهيب  االلتيزام بهي س 

 الثقافة واجباً دخاليياً وفعالً وجدانياً.

 التكيف مع البيئة االجتماعية:  -ت

ف يؤدي ا تساب الث    قافة ثل اندماجها في الشخهية إلد نتيجة دساسيية وهيي: تكييب

الشييخص مييع بيئتييو االجتماعييية  وإذا تّقييق التكيييف يمكيير القييول إن التنشييئة 
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االجتماعية يد حقق  دهدافها دو ا تملي  حلقاتهيا. دي إن هي ا الشيخص ييد اسيتدم  

نميياذج وسييطو االجتميياعي وييمييو ورمييودس  فييي بنيياء شخهيييتو  ودصييب  يتهييل 

ويشارإل بسهولة د بر مع دعضاء الجماعات التي يشترإل معها  ودصب  يعمل معهيل 

 وفي وسطهل  وه ا يعني دنو ينتمي إلد ه س الجماعات.

فالتنشييئة االجتماعييية إذن؛ عملييية يييتل بموجبهييا تعليييل الطفييل عييادات المجتمييع    

عمليية التيي دو هيي ال  وتقاليدس ومثلو مر دجل دن يأخ  مكانو في األسيرة والمجتميع.

بموجبها يتل امتها  الفرد لقييل الجماعية  وتعليل دسياليب ومعيايير السيلوإل التيي 

ومر خالل التنشئة (14)تتبناها الجماعة بما يتي  التفاعل الناج  بير الفرد والجماعة.

يتّول اانسان مر  ا ر بيولوجي مفردم في لّظية والدتيو إليد  يا ر اجتمياعي م 

و سماتو ودفكارس ودنماط سيلو و وفعالياتيو وحقوييو شخصم يعيش في المجتمع ول

وواجباتييو. ويمكننييا دن نتتبييع باختهييار عملييية التنشييئة االجتماعييية عبيير مراحلهييا 

 المختلفة وعلد النّو اآلتي:

  Biological Stageالمرحلة البيولوجية:  -د

وفي ه س المرحلة يولد الطفل في ه ا العالل وهو  ا ر حي مسيتقل عير دي اتهيال   

 باآلخرير.

 مرحلة ااحساس بوجود اآلخرير:  -ب

وفي ه س المرحلة يشعر الطفيل بأنيو إذا ييام بسيلوإل معيير فيإن مثيل هي ا السيلوإل   

 يمكر دن يؤدي إلد رد فعل معير مر يبل اآلخرير دو دفراد األسرة بشكل خا .

  Definition of Situationمرحلة الّاجة إلد تعريف المويف:  -ت

يشير تعريف المويف إلد فهل وإدراإل الشخص لمر زس ودورس وللمعايير المناسبة   

وبالنسبة للطفل في ه س المرحلة يهب  بّاجة إلد تّديد   (15)ألي تهر  دو سلوإل.

المويف المتعلق بفعلو مر ناحية القبيول دو اليرفض مير يبيل اآلخيرير  فهيو حينميا 

يعر  بأن وضعية دو مويف اآلخرير مر سلو و جيد دو سيئ فإنو يستطيع دن يعمل 

 بهورة منظمة في حدود تل  الوضعية  دي يهب  دورس واضّاً.

  Self-other Attitudeة االهتمام بموايف اآلخرير:مرحل  -ث

في ه س المرحلة يبدد الطفل بب ل مجهوٍد  بيٍر لمعرفة ردود األفعال نّوس مير يبيل    

 اآلخرير ويبدد بتكوير مفهوم عر ذاتو.

  Identificationمرحلة تقمص األدوار:  -ج

و مكيان اآلخيرير في ه س المرحلة يتجاود الطفل مرحلة دعمق حيث يجعل مير ذاتي  

ثل ينظر إلد ذاتيو مير خيالل عييون اآلخيرير مّياوالً دن يتعير  إليد ردود دفعيالهل 

تجاهو  فهو إذن؛ يقبيل سيلو و ماستّسياناً دو اسيتهجاناًم مير خيالل دور اآلخيرير 

 ال ي يقوم بأدا و.

  Generalizationمرحلة التعميل:  -ح

ود دفعال اآلخرير مر خارج دسيرتو  في ه س المرحلة ينتقل الطفل إلد االهتمام برد  

وفي بداية األمر يّاول دن يّسل ردود دفعال دبيو دو دمو علد ردود دفعال اآلخيرير  

دي إنو يتهور دن اآلخرير سيو  يّيدث ليديهل نفيي ردود دفعيال دبييو ودميو تجياس 

 سلو و  ثل ينتقل بعد ذل  إلد فهل ردود دفعال اآلخرير دون االستعانة به ا التهور.
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إن الطفل وخالل عملية التنشئة االجتماعية وما ينطوي عليهيا مير عملييات يكيون   

يد ددخل في شخهيتو عناصر السلوإل التي يتبناها المجتمع  فهو يبتعد عر السيلوإل 

الخاطئ ال ي يقابل باالستهجان مر يبل اآلخرير  ويقبيل عليد السيلوإل الي ي يقابيل 

نو لشخهيتو بل استمرارس في تكييف نفسيو االستّسان  وفي ه ا األمر ال يعني فقدا

 وفي التعلل بهورة مستمرة ألن التنشئة عملية مستمرة مر الوالدة وحتد الوفاة.

دن عملييييية اادخييييال هيييي س يجييييب دن تكييييون بييييير متنايضيييية ميييير حيييييث    

  فميثالً ييتعلل الطفيل احتيرام األب  Consistencyواالتسياق  Hierarchyالتدرج

ر    ل  ال يجود دن يلعب في الوي  الي ي يتنياول فييو طعاميو  يبل احترام األ  األ ب

ومثل ه ا اادخال المتوادن مر شأنو دن يساعدس عليد تكيوير مفهيوٌم متيوادٌن عير 

ذاتو  والعكي صّي  إذا ددخل الطفل عناصر سلو ية متنايضة فإنهيا سيو  تيؤدي 

خلييق لديييو بييو إلييد تكييوير مفهييوم بييير متييوادن عيير ذاتييو  وهيي ا األميير يمكيير دن ي

 شخهية يلقة تتميز بالتنايض والتهادم في موايفها.

وحتد يمكر تّديد دثر األسرة في التنشئة االجتماعية للطفل يمكننا تّليل العاليات   

 داخل األسرة وعلد النّو التالي:

يؤدي تفك  األسرة بمظاهرس المختلفة إليد انّرافيات اجتماعيية ليدى الطفيل  وييد   -

 األحداث الجانّير يأتون مر دسر مفككة دو متهدعة.تبيبر دن معظل  

يييؤدي التييوتر فييي جييو األسييرة والخالفييات التييي تشيييع بييير دفرادهييا السيييما بييير  -

الوالدير إلد توتر نفسي مقتيرٍن باالفتقيار إليد األمير واالنتمياء. وييد يهياحب ذلي  

األنانييية دنييواع ميير مظيياهر االنّييرا  والعدوانييية والمظيياهر السييلبية مثييل الغيييرة و

والخو   بينما تؤدي العاليات المنسيجمة بيير الواليدير إليد تماسي  األسيرة وذلي  

يسهل في تّقيق التوافق االجتماعي للطفل وإشباع حاجاتو وخليق جيو يعياون عليد 

 نمو شخهيتو بهورة طبيعية.

تؤدي المشاعر الطيبة والمتزنة المشبعة بالّب والثقية مير الواليدير تجياس الطفيل   -

 ساعدتو في دن ينمو مّبباً لغيرس واثقاً فيهل وفي نفسو.إلد م

العدالة في معاملة الطفل وعدم التفريق بينو وبير دشقا و تؤدي إلد خليق مشياعر   -

ً الّب والتعاون بينهل مر جهة  وبينهل وبير دبناء المجتمع مير جهية    دخيرى. علميا

ألبناء مر شأنو دن يخلق دن عدم العدالة في المعاملة واستخدام دسلوب التفرية بير ا

 الشخهية القلقة المتمردة علد يواعد السلوإل المتعار  عليها.

النظام الهارم والعقاب الشديد ال ي ال يتناسب مع ال نب ال ي ايترفو الطفل يؤدي   -

إلد ظهور مشاعر نفيور وسيخط تجياس واليدس ال يمكنيو التعبيير عنهيا فيّولهيا نّيو 

ييل إليد السيلوإل المضياد دو المنّير   ميا يهيب  مهادر السلطة في المجتمع  فيم

و حقيدس الشيديد لوالدييو  بَرس  متمرداً ضد رببات والديو  ويد يُوجيَّ شخهاً عنيداً في   

نّييو المجتمييع فيميييل إلييد تّطيييل الممتلكييات العاميية  دو يسييرق دو يتيياجر فييي 

كبير عنيدما تجاس والديو فيي ال عدوانيةالمّ ورات بدافع التفري  االنفعالي  دو يوجو 

يعجزا عر عقابو.  ما دن النظام الهارم والعقاب الشديد يمكير دن يخليق الشخهيية 

 الد تاتورية العنيفة في المستقبل.  
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عدم إتاحة الفرصة للطفل في التعبير عر حر اتيو وآرا يو واستفسياراتو يمكير دن   -

ميع  تقود إلد انسّاب الطفيل وانطوا يو وعيدم يدرتيو فيي إيامية عالييات اجتماعيية

 بيرس مر دبناء المجتمع.

ر هل دفضل منو فيي بعيض المجياالت تقيود   - المقارنة الخاطئة بير الطفل وبيرس ممب

إلد شعورس بالدونيية والينقص ومير ثيل تجنيب اآلخيرير وخشييتهل   ميا تقيود إليد 

 الخ مر المظاهر السلبية.  العدوانية والعهيان..

لعطف علييو ييد يدفعيو إليد البّيث عير عدم اهتمام الوالدير بالطفل والعناية بو وا  -

ه ا االهتمام والعناية في الجماعات األخرى حتيد وإن  اني  منّرفية. وييد يكتسيب 

ل  ثيييراً ميير السييلو يات بييير السييوية مثييل الشييكوى الزا ييدة والتيي مر  الطفييل المهمييَ

والسرية والتخريب والّقد عليد المجتميع فيي شيكل تّيٍد للسيلطة وعبيث وفوضيد 

 وتمرد.

يل الزا د للطفل مر شأنو دن يجعل الطفل بير يادر علد االعتمياد عليد نفسيو التدل  -

دو مواجهيية الهييعاب الكثيييرة فييي الّييياة االجتماعييية  وميلييو إلييد حييياة العزليية 

واالنسّاب مر اآلخرير والخو  مر الغرباء وسوء التنظيل وعدم المباالة  وفقيدان 

 االتزان االنفعالي.

دو األمهات مر بيير األسيوياء مشياعر منافسية وبييرة  يد تتولد لدى بعض اآلباء  -

تجاس الطفل نتيجة اهتميام اليزوج اآلخير اهتمامياً مفرطياً بهي ا الطفيل  وحيير ييدرإل 

الطفل ذل  يشعر دنو سبََّب مشكلة لألسرة فيشعر بال نب وبعيدم األميان واالسيتقرار. 

 يفاً عدوانياً منو.وإن  ان لو دخوة فيشببون علد  راهيتو والّقد عليو والويو  مو

يد تؤدي التنشئة االجتماعية بير السليمة المتعلقة بالتربية الجنسية إليد دعيرا    -

برس  وذلي  حينميا يبيال   جنسية مَرضيبة تؤثر علد حياة الطفل ويدرتو الجنسية في   

بعض اآلباء في تهديد ووعيد االبير فيي صيغرس مير الجيني اآلخير  ضياربير بي ل  

يب التربية الرشييدة والتثقييف الجنسيي التيي تكيون دعظيل دثيراً عر  الّا ط بأسال

 ودعمق جدوى في تربية النشء والّفاظ عليو مر دي انّرا .

إلد دهمية التنشئة االجتماعيية السيليمة   وفي ه ا المجال يوجهنا الرسول الكريل    

والتربييية الرشيييدة وتأديييب األبنيياء فييي خلييق دجيييال دسييوياء ميينهل  يييال رسييول 

بالعيدل بيير   (. ويأمرنيا ألن يؤدَّب الرجُل ولدسُ خيٌر مر دن يتهيدق بهياع :)ه

ه األبناء في  افة مجاالت التعامل وعدم مّاباة ديهل علد اآلخر عر جابر بير عبيد 

ودبو بكر في بني سلمة يمشيان  فوجدني ال دعقيل  فيدعا بمياء   يال: عادني النبي  

فتوضييأ  ثييل رش عليييَّ منييو  فأفقيي   فقليي :  يييف دصيينع فييي مييالي يييا رسييول ه   

فنزل : ﴿ يوصيكل ه في دوالد ل لل  ر مثُل حظ األنثييير  وعير النعميان بير بشيير 

ق فييي   واعييدلوا بييير دوالد ييل (: فيياتقوا هيييال: ) يييال رسييول ه  ودميير دن نفييرب

: )علميوا   المضاجع بير ال  ر واألنثد  عر عبد ه بر عمر ييال: ييال رسيول ه

دوالد ل الهالة إذا بلغوا سبعاً  واضربوهل عليها إذا بلغوا عشراً  وفريوا بينهل فيي 

ير واضيربوس )علميوا الهيبي الهيالة ابير سيبع سين  ومثلو ديضاً يولو  المضاجع(.

عليها ابر عشر(. ودمر دن يتعامل الوالدان مع الطفل بما يناسب  يل مرحلية  فّتيد 

سر السابعة يجب مالحظة الطفل باعتبارس مادال ضعيفاً يّتاج لكيل رعايية وعطيف 
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واهتمام  ومر السابعة حتد الرابعة عشر يتل توجيو االبر ومّاسيبتو عليد دخطا يو 

معالل الشخهية وتتشكبل فيهيا الطبياع وتُكتسيب األخيالق باعتبارها فترة تتّدبد فيها  

ومعالل السلوإل  السيما ودنها تقترب مر فترة المراهقة بمخاطرهيا المختلفية  بينميا 

يتل التعامل مع االبر اعتباراً مر الرابعة عشير وحتيد الّاديية والعشيرير باعتبيارس 

فييي آرا ييو وتهييرفاتو صييديقاً يقربييو الوالييدان ويشييعرانو بالّييب واالحتييرام والثقيية 

وسلو و ويكونان لو بمثابة األصيدياء  فيي صيرامة تامية وتوجييو ونهي  وهيو ميا 

فالدير ااسالمي هنيا يهيتل بالهيّة   يّقق ثقالً لشخهيتو وإشباعاً لربباتو وميولو.

النفسية والروحية وال هنية في تربية األبناء ويّمل اآلباء مسوؤليات جسيمة بهي ا 

افُوا و  الشأن  وفي ذل  يول عَافًا خيَ ةً ضي  ييَّ لك ذُرب  رك َخلكف ه  يَر لَوك تََرُ وا م  َش الَّ   : ﴿ َولكيَخك

يًدا . اًل َسد  َ َولكيَقُولُوا يَوك لك فَلكيَتَّقُوا َّللاَّ                                                                 َعلَيكه 

بأن يكون منهاجنا في التنشئة االجتماعيية هيو التربيية الرشييدة باعتبيار   ودمرنا    

دن خير األمور الوسط فال يسيوة بالغية وال شيدة متعسيفة وال عقياب رادع وال إييالم 

للنفي دو البدن دا د عر حيدبس وال ليير وال ضيعف واضي  دو تيدليل دا يد دو تسياهل 

اس  َوَ  َل َ  َجعَلكنَيا ﴿ :مفرط  وفي ذل  يولو َهَداَء َعلَيد النيَّ ًطا ل تَُكونُيوا شيُ ةً َوسيَ ُ لك دُميَّ

يداً  ُسوُل َعلَيكُكلك َشه    . َويَُكوَن الرَّ

إنب آلية التنشئة االجتماعية وإن  اني  تبيدو مّتكيرة فيي معظيل جوانبهيا مير يبيل   

األسرة؛ فإن هنياإل مؤسسيات دخيرى تسياعدها فيي ددا هيا مثيل المدرسية والمسيجد 

الخ    ل  فهي بير مّدبدة بمرحلة دمنيية معينية فيالفرد ينتقيل   ولة..والكنيسة والد

خالل حياتو مر جماعة إلد دخيرى فهيو يبيدد حياتيو األسيرية ثيل ينتقيل إليد جماعية 

اللعب ثل جماعة المدرسة ثل جماعة العمل وبيرها. وه ا االنتقيال المتواصيل للفيرد 

بيعتهيا ووسيا لها  وعلييو دن يعرضو إلد دنواع مختلفة مر الضوابط االجتماعيية بط

يتخلد عر المكافوت التي تقدمها الجماعات المنتقل منها ويلتيزم بقواعيد الجماعيات 

المنتقل إليها إذا دراد دن يّهل علد يبولها ليو  عضيو جدييد ويّهيل عليد دعمهيا 

ومكافأتهييا  مثييال ذليي  انتقييال الطالييب ميير مرحليية الدراسيية الثانوييية إلييد المرحليية 

دمراً سهالً فال يستطيع الطاليب النجياح فيي المرحلية الثانويية إالب مير   الجامعية ليي

خالل االمتّانات الشفوية والتّريرية    ل  فإن الجامعة ال تقبلو إالب إذا توفرت فييو 

 شروط معينة ثل تخضعو إلد امتّان المقابلة دو امتّان تّريري.

ت  بييرة فألجيل دن ينتقيل تتميز مراحيل االنتقيال فيي المجتمعيات البدا يية بهيعوبا  

البيد دن يخضيع لميا ييدعد طقيوس   Pubertyالمراهق إلد مرحلة النض  الجنسي

  يتعير   Rites of Passageدو طقيوس االنتقيال  Initiation Ritesالترشييد

مر خاللها إلد موايف ياسية  أن يترإل وايفاً تّ  الشيمي المّريية لويي  طوييل  

ل إحيداث الجيروح فيي وجهيو   دو يليع بعيض دسينانو  دو يتعيرب  للضيرب دو يتّمب

الموجع  دو يّرم مر الطعام والشراب مدداً متفاوتة إلد بير ذل  مر دنواع التع يب 

 الجسدي والنفسي.

والوايع دن طقوس الترشيد  المتعلقة بالمراهقير مر شأنها دن تعيزد روح األخيوة   

ألنَّ هي س الطقيوس تيتل   Age Groupوالزمالة بيير دفيراد الفئية العمريية الواحيدة

بيير   (26)بشكل جماعي للمراهقير    ل  تعودهل علد الهبر والخشيونة والهيمود.
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دنها مر ناحية دخرى يد تعير  بعضيهل إليد ميا يسيمد م ددمية االنتقيالم فنتيجية 

لغرابة القواعد الضبطية الجديدة دو صعوبتها يتويف بعض األفراد عر عملية النميو 

االجتماعي فيّدث لديهل توييف عنيد مرحلية الضيوابط السيابقة وعيدم القيدرة عليد 

للقسييوة الشييديدة فييي التجربيية الجديييدة  تطبيييق الضييوابط الجديييدة  ودحيانيياً ونتيجيية

م إليد تطبييق يواعيد الضيبط السيابقة   Regression"•يّدث الرجوع دو النكو 

يبل التجربة الجديدة  وه ا األمر ينطبق علد جميع ظيواهر االنتقيال بيير الجماعيات 

 المختلفة في المجتمع.

االجتماعي لدى بالبيية نستنت  مر ذل  دن عملية االنتقال تعد عامالً معزداً للضبط    

األفراد ألنهل جميعاً يبقون طيلة حياتهل ينتقلون بير الجماعات بّكل طبيعة اانسيان 

االجتماعية  ودثناء عملية االنتقال ه س يتعلمون مختلف ضوابط المجتمع بالربل مر 

يسييوة التجييارب التييي يتعيير  لهييا بعضييهل والتييي يمكيير دن تهيييبهل بييالتويف دو 

عملية االنتقيال تعيد عيامالً معيزداً للضيبط االجتمياعي ليدى دبلبيية النكو   دي إن 

 دفراد المجتمع وعمالً مّلالً للضبط لدى بعضهل.

 

  Reference Groupالجماعة المرجعية: -2

الجماعيية المرجعييية مجموعيية ميير األشييخا  تييربطهل معيياً دهييدا  واتجاهييات   

 مشتر ة  ويّاولون اتخاذ يرارات تدعل القيل التي يفضلونها وذل  بشيتد الوسيا ل.

ويهب  الفرد ال ي ينتمي لها جزءاً منها بأفكارها ويّاول االنسجام معهيا  وتعطييو 

وإن  ييان  -لمقارنية نفسيو بأفرادهيا  ويهيب  ردييوالتقيدير ل اتيو ألنيو يسيعد دا مياً 

 ً إالب دنو في وايعو ردياً جماعياً يعببر عر ردي الجماعية التيي ينتسيب إليهيا فيي   -فرديا

دو هي جماعة يرجع إليها الفرد في تقيويل سيلو و االجتمياعي  ويسيعد   وايع األمر 

وموضع انتمياء ألن يربط نفسو بها  دو يأمل في ذل   فهي موضع احترام واعترا  

وجاذبية لديو  وفيها يلعب الفرد دحبب األدوار االجتماعية إلد نفسو ود ثرها إشيباعاً 

لّاجاتييو   مييا دنييو يشييارإل دفرادهييا فييي اتجاهيياتهل وييييمهل ودوافعهييل االجتماعييية 

ومستوى طموحهل  في ددوارهل وعاداتهل وسلو هل االجتماعي ديضاً    ل  يخضع 

يرها فيتشرب يواعد سلو ها بما هو مقبول وبيير مقبيول لضبطها االجتماعي ومعاي

و لما ادداد الشخص تمسيكاً بقييل الجماعية ومعاييرهيا   وما هو حرام دو حالل...الخ 

 ان  فرصة تقبلو لما يتعار  معها نادرة الّدوث. ومر ه ا المنطلق فإن الجماعية 

روط عضيويتهل تمارس ضغوطها عندما ال يتماثل معها دعضاؤها دو ال يلتزمون بشي

وااذعان لمعاييرها وإرشياداتها وتوجيهاتهيا  وتتمثيل هي س الضيغوط بياللوم والنقيد 

والنظرة الساخرة والنفور وبيرها  وهك ا نجد دن الجماعة تستخدم ضيغوطها عليد 

 األعضاء مر دجل المّافظة علد تماسكها وصوالً إلد دهدافها.

 دها علد عدة عوامل  مر بينها:ويتويف تأثير الجماعة المرجعية في سلوإل دفرا 

 
النفسي لدواعٍ ال تتفق مع مر قبة النمبو التبي وصبل إليابا   لإلاباع  ة لقماضي ببن يتعود الشخص قنماط من السقوك"  و رجوع ورد    •"

صبطدم ابخص مبا بمشبكقة من نضج نفسي وعمر زمني، أه أناا طريقة لالستجابة بالرجوع إلى أسبقوب مبن اقسباليب المبكبرة، فب ذا ا

بكباء ودوافعه من خاللههممل   يتعب عقيه التًقب عقياا، ف نه يرت د أ ياناً إلى الوراء أه إلى أسقوب اعتاده في طفولته كان يشبع ريباته

آلخبر  كاقطفال عند الضيق الشديد أو مواجاة مشكقة ضخمة، أو ميل اإلنسبان لبلكر أيبام طفولتبه السبعيدة مبع زيارتبه مبن وقبت  الكبير

لألماكن التي نشب فياا وقضى فياا طفولته، أو ميل المرأة الطاعنة في السن لقوابور بموابر الفتيبات التبًيرات فبي جقسبتاا و ركاتابا 

 و ديثاا وزينتاا..الخ.
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 شعور األفراد باألمر دو عدم شعورهل بو.  -

 وضوح دو عدم وضوح مويف الجماعة مر موضوعات السلوإل االجتماعي.  -

 ارتفاع دو عدم ارتفاع المكانة المدر ة للجماعة.  -

 ديادة تكرار التفاعل بير دعضاء الجماعة.  -

 تر ة بير دعضاء الجماعة.ديادة مدى إدراإل األهدا  علد دنها مش  -

 ديادة عدد الّاجات الفردية المشبعة في الجماعة.  -

 ديادة مقدار التعاون ويلة مقدار التنافي بير دعضاء الجماعة.  -

 -وتنقسل الجماعة المرجعية بدورها إلد:

جماعات عضوية ينتمي إليها الفرد  وتشمل جماعات المواجهة الهيغيرة ويكيون   -د

ي وجهاً لوجيو مثيل جماعية األسيرة وجماعية اليزمالء فيي العميل  التفاعل االجتماع

جماعات ينتميي إليهيا الفيرد ديضياً؛ ولكير دون تفاعيل اجتمياعي مباشير دو دون دن 

 تتضمر دمالة شخهية فعليبة مثل الجماعات السياسية دو الجمعيات العلمية الدولية.

ارادتو فيها مثيل جماعية جماعات آلية ينتمي إليها الفرد بهورة تلقا ية ال دخل    -ب

 السر دو النوع دو الثقافة دو الّالة الزوجية...الخ.

وهيي التيي ينتظير انتمياء الفيرد إليهيا مثيل نقابية   -مسيتقبلية  -جماعات متويعية  -ت

 المّامير دو نقابة االختهاصير االجتماعيير وذل  بعد تخرجو مر  ليتو.

ي ضبط المجتميع وعليد ا فوسنعر  ددناس بعض ه س الجماعات لنتعر  علد دوره

 النّو اآلتي:

تعيد األسيرة مير الجماعيات المرجعيية  ونهيا الخليية األوليد فيي المجتميع   -األسرة

وتقوم العاليات بير دعضا ها علد دساس الوجو للوجيو. وتقيوم بالوظيفية التربويية 

األبنيياء واألخاليييية  وعملييية التنشييئة االجتماعييية  ويسييتطيع اآلبيياء فيهييا توجيييو 

ومرايبة سلو هل   ما يمكير لألبنياء استشيارة اآلبياء عنيد ميواجهتهل لمشيكلة ميا. 

ولكييي تكييون األسييرة جماعيية مرجعييية فاعليية ينبغييي دن تتميييز بالتماسيي  المييادي 

والمعنوي  حيث يتواجد فيها اآلباء مع دبنا هل  وتقل فيها حاالت الشيجار والنيزاع  

يل  ذل  ألن األب الميتعلل بالبياً ميا يلجيأ فيي تربيية ويتمتع فيها اآلباء بقدر مر التعل

دبنا و إلد النه  واارشاد والعمل بالقدوة الّسنة  بعكيي األب األميي دو مينخفض 

التعليل ال ي بالباً ما يلجيأ إليد اتبياع دسيلوب العنيف والقسيوة والعقياب البيدني فيي 

وا األسيلوب الهيّي   فيي تربيية دبنيا هل تربية األبناء. وينبغي عليد اآلبياء دن يتبعيب

 بعيداً عر دساليب القسوة دو المّاباة والتدليل دو الت ب ب بينهما.

تعدب المدرسة ديضاً مير الجماعيات المرجعيية  وهيي تّقيق وظيفتهيا مير   -المدرسة

خالل المنه  والمقررات الدراسية  فهي تعدبل في سيلوإل تالميي ها وتسياعدهل عليد 

هل بيالتراث الثقيافي  وتعيدبهل للّيياة والمهير التوافق مع متطلبيات العهير  وتيزود

 المناسبة لهل وتعلبمهل دسلوب القيادة والتّلي باألسلوب الديمويراطي. 

تعد جماعة األييران مير الجماعيات المرجعيية فيي المجتميع  حييث   -جماعة األيران

ينضل إليها الفرد في مدرستو دو في الّيي السيكني الي ي يعييش فييو دو فيي النيادي 

ضي دو الثقافي ال ي ينتمي إليو. ويالحظ دنو مير النيادر دن ال ينضيل الفيرد فيي الريا

م سيينة إلييد جماعيية األيييران. وتتضييمر جماعيية 19-13الفتييرة العمرييية ميير سيير م
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األيران: جماعة اللعب  وهي تتشكل تلقا ياً دون يواعد ما بقهد اللعب واللهيو بيير 

فيي رييا  األطفيال ودور الّضيانة.   المقيد  وبالباً ما نجدها فيي الطفولية المبكيرة

وهناإل جماعة اللعبة  ويشترإل فيها األعضاء بقهد ممارسية لعبية معينية مثيل  يرة 

القدم دو بيرها مر األلعاب وهي تعمل وفق يواعد مّددة. وهنياإل ميا ييدعد بالثلية  

وهي جماعة مرجعية تتسل بالتماس  بير دفرادها وعادةً ما يكونون مر جني واحيد 

راسي متقارب  وينتمون لنفي الّي السكني  وينّدرون مير مسيتويات ومستوى د

 ايتهادية واجتماعية متقاربة ودحياناً متباينة.

ي    يستطيع الفيرد فيي جماعية األييران التّيرر مير ريابية الكبيار مثيل اآلبياء وينميب

شخهيتو المستقلة  وذل  بما تتمتع بو ه س الجماعة مر دنشطة مختلفية  وتسيتطيع 

ي في الفرد الشعور بالمسؤولية الفردية واالجتماعية مر خيالل تعوييدس عليد دن تنبم

االعتميياد علييد نفسييو وممارسييتو ألدوار القيييادة والتبعييية  وتييزودس بمهييارات يييد ال 

يّهل عليها حتد فيي دسيرتو  وتغيرس فييو معيايير االنتمياء إليد جماعية بمّيض 

ف يختيار الدراسية التيي إرادتو  فتعلمو  ييف يختيار هوايتيو و ييف يمارسيها  و يي

تستهويو  و يف يختار مهنتو وشري  حياتو  فهي تنقل الفيرد مير مرحلية الطفولية 

 إلد مرحلة المراهقة وإلد مرحلة الرشد.

د الفيرد بيالعلوم الدينييية  -ُدور العبيادة تعيد دور العبيادة جماعية مرجعييية  حييث تيزوب

السيمو بيالروح واالمتثيال واألخاليية  وبسبل ممارسة الشعا ر الدينية  وتسيهل فيي  

ي بيياألخالق الفاضييلة ومعرفيية حييدود الهييواب  للقيييل والمعييايير االجتماعييية والتّلييب

والخطأ. وتعد دور العبادة وما تمارسو مر تعياليل دينيية بمثابية عيالج شياٍ  للكثيير 

مر االضطرابات النفسية والمشكالت االجتماعيية شيريطة دن تميارس دورهيا بعييداً 

 طر .  عر التعهب والت

 

 الممارسات الطقسية في المناسبات واألما ر الدينية: -3

مر اآلليات الضبطية العرفيبة التي تسيتخدمها المجتمعيات القديمية والّديثية عليد    

حٍد سواء  وإن اختلف دميان ومكيان ممارسيتها  هيي الممارسيات التيي تّيدث فيي 

مختلف األديان  حيث يضبط مناسبات مثل الزواج والوفاة والميالد واألعياد الدينية ل

األفييراد سييلو هل وفقيياً ألصييولها وسييننها  فالمسييلمون يّتفلييون بعيييد الفطيير وعيييد 

دون بالضيوابط الدينيية عنيد  األضّد ويلتزمون بهيام شهر رمضان الكيريل  ويتقييب

تواجدهل في األميا ر المقدسية احترامياً للشيعا ر والطقيوس  وهكي ا بقيية المي اهب 

 واألديان.

م  تلي  الطقيوس التيي تقيام بعض المجتمعات البدا ية طقوس االنتقالم  وتمارس  

عند مرور الشخص بمرحلة هامة تتغير فيها منزلتو االجتماعية مثل مرحلية بلوبيو 
 

" ناك طقوس تمارساا المجتمعات البدائية تسمى طقوس التكبريس  "Initiation Cermonies    أو  فبالت التكبريس، و بي طقبوس

تعد جزءاً من طقوس االنتقال، ولطقوس التكريس في اقيقب صبًة فوو طبيعية، قناا تجره في مناسبات  امة، أو مرا ل فاصبقة فبي 

 ياة الفرد أو المجتمع. وتتضمن طقوس التكريس ) الختان(، واختبار القدرة الجسبمية بالتبوم، والتعبليب، وققبع اقسبنان. كمبا تتضبمن 

، والتدريب عقبى فنبون وأعمبال معينبة. وتعتببر طقبوس التكبريس نقطبة ببدء لفتبرة أو لمر قبة جديبدة لمبن العزل في معسكرات خاصة

الطوطميبة   تيتجاوزوناا، تتًير بعد ا منزلتان ومسبؤولياتان وواجبباتان، ويكتسببون  قوقباً جديدة.وتنتشبر  بله الطقبوس ببين الجماعبا

قوس التي تقيماا المجتمعات البدائية السيما سكان اسبتراليا اقصبقيين، تسبمى ومجتمعات الرعاة. وتشير لوسي مير إلى نوع آخر من الط

ابتااالً إلى معبوداتاا كي تكثر من النباتات البريبة، و يوانبات التبيد، التبي يعيشبون عقيابا.   Increase Ceremoniesطقوس التكثير

 (.405-401صوتدعى  له الطقوس كللك ) فالت التكثير(. ) لوسي مير، مرجع مستخدم، ص 
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سر الّلل  دوسر الزواج  دو عند انضمامو إلد شخص آخير  دو جماعية دخيرى  دو 

هيي س الطقييوس هييو  عنييد مجيئييو إلييد الييدنيا دو رحيلييو عنهييا. والغيير  ميير إياميية

االعترا  ب ل  التغير وإدالة التوترات والقلق وتعزييز الثقية عنيد األفيراد وا تسياب 

 المكانة الجديدة المتناسبة مع دعمارهل.

 

   Jealousyالّسد دو إصابة العير: -4

إن الّسد دو إصابة العير هي إحدى المعتقدات الشعبية الشيا عة فيي العيالل القيديل   

والّديث بوصفها آلية ضبطية عرفية تشير إلد دن الفيرد سيواء  يان ذ يراً دم دنثيد 

يمتل  القدرة علد إلّاق األذى بغيرس مر األفراد دو ممتلكاتهل  ودن ذلي  ييتل بشيكل 

رد النظر إلد ذل  الشخص دو إليد ممتلكاتيو  دو إرادي دو بير إرادي عر طريق مج

عيير طريييق ااطييراء  وجييدير باليي  ر دن الّسييد نوعييان: مّمييود وميي موم واألول 

يسمدم الغبطةم  وهو دن يتمند المرء مثل ما عند الغير مير بيير دوال ميا عنيدس  

وال يكرب في القلب بيَرة عليو دو حسد  وهو مر التنافي المشروع  ويد وردت عدة 

:) ال حسيد حاديث نبوية شريفة عنو منها: عر عبد ه بر مسعود يال: يال النبييد

إالب في اثنتير رجل دتاس ه ماالً فَُسلبَط علد َهلََكتيو فيي الّيق ورجيل دتياس ه الّكمية 

يال: ) ال حسيد إالب فيي اثنتيير   وفي حديث آخر عر النبي  فهو يقضي بها ويُعبلُمها(.

قرآن فهو يتلوس آناء الليل وآناء النهار ورجُل دتاس ه ماالً فهو ينفقيو رجُل دتاس ه ال

والثياني مالمي مومم وهيو تمنيي دوال ميا عنيد الغيير مير   آناء الليل وآناء النهيار(.

م  وورد التعوذ منو في يولو   دك .الخير  وه ا مّرب ٍد إذا َحسيَ رك َشر  حاس  وفيي   : ﴿ َوم 

ابضوا وال تّاسدوا وال تدابروا و ونوا عباد ه إخوانيا : ) ال تبيول النبي الكريل  

: ) إيا ل والّسد فإن الّسد يأ ل وال يّل لمسلل دن يهجر دخاس فوق ثالث(.ويولو  

 الّسنات  ما تأ ل النار الّطب(.

ويييد يتييراوح دذى الّسييد الميي موم بييير فقييدان الشييهية والتقيييؤ والّمييد والمييوت   

ية العيير الشييريرة  بينمييا يلّييق التلييف باألشييياء بالنسيبة للشييخص اليي ي يقييع ضييّ

المادية. تتضمر وسا ل الوياية مر الّسد دو إصابة العير الشريرة  حجيب المييزات 

بير المتوفرة لدى اآلخيرير  دو التقلييل مير إظهارهيا دميامهل  دو اسيتخدام التميا ل 

الهيي  اللفظيية  والتعاوي  ودداء بعض ااشارات باليد ابعاد األذى  دو التعوذ ببعض

يبل دو بعد إطراء ومدح الشخص وبير ذل  مر الوسا ل التي تسردها  تب الفلكلور 

بكثييير ميير التفاصيييل وميير مختلييف المجتمعييات العربييية دو اليهودييية دو مجتمعييات 

 الشرق األوسط وعدد مر المجتمعات األوربية وعدد مر يبا ل دفريقيا.

م دن ضييربة العييير تعييد ملكيية طبيعييية 1406-1332ويييد د ييد مابيير خلييدونم م  

بريزية وليس  مكتسبة وال تتويف علد رببة الشخص دو إرادتو.  ي ل  دشيار إليد 

  E. Pritchardالعير الشريرة عالل االنثربولوجييا البريطياني مإيفيانز بريجياردم

فيي جنيوب السيودان  م•م   Zandeم عند دراستو لقبا ل الزانيدي1974-1902م

 
(  اعب أفريقي يقطن إققيماً يقع جنوبي يربي السبودان وابمالي زائيبر وجنبوبي جماوريبة أفريقيبا Azande  ( )Zande" اقزانده )•"

( يقوم عقى الزراعة المتنققة في الًابات. وكان يمبارس إلبى  بٍد محبدود 1920الوسطى. كان أكثر من نتف اقتتاده،  ين درس عام )

لى  ٍد محدود جداً صيد السمك وجمع الًلاء، وال يربي اقزانده الحيوانبات خالفباً لمبا تفعقبه القبائبل المحيطبة ببه كافبة، التيد البره، وإ

يشيع بينان االعتقاد بالسحر الضار، ووجود الجمعيات السرية، والقجوء إلى اإليحاء بالسن. أطقق عقيان الر البة اقوربيبون اسبن  )ابعب 
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حيث د د دنها تؤلف نوعاً مر األفكار يمكر فهمها بسيهولة وربطهيا بمختليف دنيواع 

النشيياط االجتميياعي بييل وبالبنيياء االجتميياعي وبّييياة الفييرد عنييد الزانييدي  فييالعير 

الشييريرة والعرافيية والسييّر تؤلييف نسييقاً مر بيياً ميير العقا ييد تجعييل الفييرد الزانييدي 

وهي س اآلليية تفعيل فعلهيا بيير األفيراد والعيوام د ثير مير   .منضبطاً إلد درجة  بييرة

الناضجير وبير األحداث د ثير مير المتعلميير والناضيجير  وبيير النسياء د ثير مير 

 الرجال  وبير حديثي الغند د ثر مر المترعرعير فيو.

 

 األمثال واأليوال المأثورة: -4

كل واألمثال واألييوال الميأثورة آليية ضيبطية ع    ّ ة هامية للسييطرة عليد تعد ال رفييب

الردي والسلوإل. وتستخدم  إطار مرجعي لتّديد سلوإل األفراد وتوجيهو نّو خبيرة 

اجتماعييية عاشييتها دجيييال واختبييرت نجاحهييا  ليي ا تمثييل نوعيياً ميير السييلطة األدبييية 

تستمدبها مر فكر الجماعة ومر منطلق العقل الجمعي  ل ل  فإن األفراد يستشيهدون 

ودحياديثهل اليوميية  وييدعمون بهيا آرا هيل وحججهيل  ويعتميدون بها في  تابياتهل 

 عليها في تبرير  ثير مر دعمالهل.  

واألمثال الشعبية بهفة خاصة تقوم بدور هام في الّياة بما لها مير ييمية تربويية   

ته يبية  برى  ل ل  مر الخطأ دن ينظر إليها علد دساس دنها مجرد شكل مر دشكال 

د اثنيوبرافي خيا  بيأحوال الشيعوب  لكنهيا فيي الواييع عميل الفولكلور  دو مسيتن

 المي يدعو يوة معينة إلد التّرإل  وفي اعتقاد ال ير يهدر عنهل هي ا الكيالم  دنيو 

 يؤدي إلد ديوى دنواع التأثير علد مجرى األمور وعلد السلوإل اانساني.

ويمكيير تلخيييص دهمييية األمثييال فييي دنهييا بشييرية ووايعييية تتّييدث عيير السييعادة   

والشييقاء  والغنييد والفقيير  واليسيير والعسيير  والجمييال والقييب   والقييوة والضييعف 

الخ مر جوانب الّياة اانسانية.  ما دنها مر الناحية العمليية تيري    والكرم والبخل..

نو مر حكمة وفلسف ة عملية. هي ا فضيالً عير ميا تنطيوي النفي وتواسيها بما تتضمب

د الفضيلة بالعبارة الهيريّة  دو  عليو مر دحكام خلقية  فهي تستقب  الرذيلة  وتمجب

 بالكتابة والعبارات المفعمة بالسخرية.

وهك ا نرى دن لألمثال تأثيراً سّرياً علد تفكير الناس وتهيرفاتهل  فهيي سيريعة   

فييي الغالييب يهيييرة واضييّة موسيييقية  النفيياذ علييد العقييول والنفييوس ألنهييا تكييون

 التر يب ذات ويع طيبب علد السمع.

وه س األمثال واأليوال منهيا يتهيل بيالنواحي السياسيية مثيل ييولهل م آفية الجنيد   

مخالفة القادةم ومثلو مالناس علد دير ملو هلم ويولهل م صيوت الشيعب صيوت 

األبييض ينفيع فيي الييوم   هم  دو يتهل بالنواحي االيتهادية مثل يولهل م القيرش

األسودم ويولهل محب المال دصل الشرور جميعاًم  ويولهل مالطيا ر المبكير يفيود 

بالدودةم وم الفقر ليي إثماًم  ومنها يتهل بيالنواحي األخالييية مثيل ييولهل مخي  

الرفيق يبل الطريقم ويولهل م الجار يبل الدارم ويولهل م تميوت الّيرة وال تأ يل 

سودها الطابع الجمالي مثل يولهل م لببي البوصية تبقيد عروسيوم  ثدييهام  ويد ي

 
( نسبمة.) لوسبي ميبر، مقدمبة فبي اقنثربولوجيبا االجتماعيبة، مرجبع مسبتخدم، 1000  -750( بب )1949ن عام)نيام نيام(. قدرت نفوسا

 .(390ص
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دو يسودها الطابع الديني حيث تكون دمضد تأثيراً فيي النفيوس  وتعيد ضيابطاً يويياً 

نُيوَن ألنها تستند علد دساس يوي يدعمها ويشد مر ددرها مثل يولو م  ا الكُمؤك : ﴿ إ نَّميَ

َويكُكلك  وا بَييكَر دَخيَ ُّ ل  َوةٌ فَأَصك وَن إ خك َحميُ لك تُرك َ لَعَلَّكيُ رك   ويوليو     َواتَّقُيوا َّللاَّ لم ميَ ديضياً: ﴿  يُ

ْك   وفي يولو َرام  وُ َربب َ  ذُو الكَجاَلل  َوااك  ك يَر إ ذَا دَنكفَقُيوا َعلَيكَها فَان  َويَبكقَد َوجك :﴿ َواليَّ  

ا  َ  يََواميً اَن بَييكَر ذَلي  فُوا َولَلك يَقكتُُروا َو يَ ر  لَلك يُسك
ُر  ويولييو    يُق الكمييَكك  ّ ديضياً: ﴿ َواَل يَيي

لييي و . وبيرهييا ميير اآليييات الكريميية م م واأليييوال ذات القدسييية فييي •السيييَّيب ُئ إ الَّ ب أَهك

نفييوس األفييراد حتييد دصييبّ  جييزءاً ميير سييلو هل السيييما فييي المجتمعييات ذات 

 والهندي ..الخ.الّضارات العريقة مثل المجتمع العربي واليوناني والهيني  

إن المجتمع اانساني عر  من  بداية تكوينيو دنماطياً مختلفية مير تنظييل العالييات   

االجتماعية بير دعضا و. ووضع يواعد مختلفة للسلوإل في  افية المواييف  ووضيع 

دنواعاً مر الجزاءات التي يواجو بها حاالت عدم االمتثال لمعياييرس ويواعيدس. وتنبفي  

الل مجموعية آلييات ضيابطة تتخي  شيكالً رسيمياً مّيدداً  وتقيوم تل  القواعد مر خي

بوضعها جهات رسمية وتشر  علد تطبيقها وتنفي ها هيئات متخههة  ومر هي س 

       -اآلليات الضابطة ما يأتي:

 

 التنظيمات العقابية:-1

تعد ه س اآللية عقابية د ثر مر  ونها ضبطية وتقويمية  والغاية منها إعادة تنشئة   

المنّر  وإعادتو إلد الهيئة االجتماعية مرة دخرى  وهي بي ل  تعميل عليد تيدعيل 

معايير الجماعية مير خيالل تنفيي ها العقوبيات ضيد األشيخا  الخيارجير عليد تلي  

 ً خاصياً للجياني وإجبيارس عليد االلتيزام ميرة   المعايير والقواعد  ل ا فهي تّقق ردعا

  ومر جهة دخرى تعميل  Specific Deterrenceدخرى بالمعيار ال ي خرج عليو

 General-ردع عيام -علد تدعيل ه ا المعيار وتعزيزس لدى دعضاء الجماعية  كيل

Deterrence . 

ة فييي ضييبط سييلو يات  وتسييتخدم هيي س اآللييية عنييدما تفشييل آليييات المجتمييع العرفيييب

األشخا  التي انّرف  عر يواعدس ومعاييرس  ومر دمثلة ه س التنظيمات  السيجون 

 ومستشفيات األمرا  العقلية والعهبية.

 االزام القسري:-2

إن نوعية الجزاءات التيي تمارسيها التنظيميات العقابيية إنميا هيي جيزاءات يانونيية 

و ثيراً ما   (51)ام.رسمية تقوم علد دساس مادي مثل الجلد والغرامة والسجر وااعد

تتميييز هيي س اآللييية بييالقمع والعنييف ألجييل إلييزام الخييارجير علييد المعييايير القانونييية 

بالخضوع لها ألنها تمثل جزءاً هاماً وفعاالً مر النظام االجتمياعي  وتسيتخدم بشيكل 

خييا  لييدى األنظميية السياسييية الشييمولية  السيييما دثنيياء االضييطرابات السياسييية 

ة حيث تظهر ه س اآللية بقوة وتفر  سيطرتها بقسيوة  عكيي واألدمات االيتهادي

 المجتمعات ذات التنوع السياسي فإنها تستخدم ه س اآللية بهد  ااصالح والتقويل.  

 
 " إن ما ذكر عن اآليات القرآنية أعاله ال يترح القرآن الكرين ببناا أمثال، ولن ترد فيه  كاية قمثال اائعة، وإنما  ي أمثال في نور  •"

العقماء، من  يث ما ورد فياا من معنى قريب التقة بمعاني أمثال معروفة سائرة. ومن  نا سميت أمثاالً كامنة. لقمزيبد مبن المعقومبات 

د المجيد عابدين، اقمثال في النثر العربي القدين مع مقارنتاا فبي اآلداب السبامية القديمبة، دار المعرفبة الجامعيبة، اإلسبكندرية، ينور عب

1989. 
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 دجهزة التهوير والتسجيل:-3

وجيييياً آالت تهييويرية تلفزيونييية لتهيييوير تسييتخدم المجتمعييات المتقدميية تكنول  

المخالفير والخارجير علد القوانير االيتهادية والسياسيية والتجاريية والهيناعية  

فقييد وضييع  الشيير ات والمهييانع والبنييوإل والفنييادق الكبيييرة ومّطييات القطييارات 

والمطارات واألسواق التجارية والمستشيفيات دجهيزة فيي ميداخل بناياتهيا لتهيوير 

ر إليها والخارجير منها ورصد  افة حر اتهل داخل ممراتها ومكاتبها. وهي س الداخلي

ع  لغيير  مرايبيية اللهييو  والخييارجير علييد القييانون وهييي بيي ل   األجهييزة وضيي 

ل القيانون فيي المجتمعيات الهيناعية  يضيا  عليد  تساعد علد ضبط السلوإل وتفعيب

ر بييات و شييف ذليي   ثييير ميير األجهييزة الدييقيية لكشييف المخمييورير ميير يا ييدي الم

اليخ وهي س الوسيا ل تعيد مير المبتكيرات الّديثية  العمالت المزيفية و شيف الكي ب..

ولل تبَق حكراً علد المجتمعات الهناعية بل انشيرت فيي معظيل  لضبط سلوإل الناس.

 المجتمعات بما فيها المجتمعات التي توصف بالنامية.

د اآللييات السيابقة ويضيف ممعر خليل عمرم في  تابيوم البنياء االجتمياعيم إلي  

آليات ضبطية مشتر ة تستخدم في المجتمعات التقليديية والريفيية والهيناعية عليد 

حد سواء  ويد تأخ  الجانب الرسمي دو العرفي لكي تجبير األشيخا  عليد االلتيزام 

بالمعييايير والقيييل االجتماعييية السييا دة فييي المجتمييع دو تخضييع األشييخا  لحلييزام 

 -ي البلد  ومنها ما يأتي:بفقرات القانون الراعي ف

 السخرية:    -د

آلية رمزية تستخدم األلفاظ وحر ات الوجو للتعبير عير االسيتهزاء دو االسيتهجان   

مر السلو يات بير المألوفة دو الخارجة عر معايير النظام االجتماعي  وعادة تأخي  

صورة التعبير العلني دمام الناس لي ل  تكيون فعالية فيي ضيبطها  وتنفيرد السيخرية 

لهدد  حيث تميل إليد عيزل الفيرد عير دتباعيو بهفة خاصة بدورها الفعبال في ه ا ا

 نوع مر العقوبة وذل  علد اعتبار دن الفرد إذا فقد إحساسو باالنتمياء للجماعية دو 

بالمشار ة فيها سيرعان ميا يشيعر بالوحيدة وعيدم األمير حتيد وإن ليل توييع علييو 

ة عقوبة مادية دو جسدية. و لما  يان المجتميع مثقفياً فيإن هي س اآلليية تكيون ضيعيف

 والعكي هو الهّي .

 

 إطالق الشا عات:  -ب

إنها الثرثرة التي ال حدود لها  وتأخ  صورة الغيبة وااساءة والتجري  والمبالغية    

في سلوإل اانسان  ل ل  يخشد األفراد إطالق الشيا عات علييهل. وتنتشير الشيا عات 

ألدمات د ثر مر بير األميير د ثر مر المثقفير  وبير النساء د ثر مر الرجال  وفي ا

الّالة الطبيعية  وفي الّروب د ثر مر حالة السالم  وفي المجتمعات التقليدية د ثير 

 مر المتّضرة.

 

 الفضيّة:  -ت
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تختلف الفضيّة عر الثرثيرة وإطيالق الشيا عات فيي دن هيدفها األول لييي تغييير   

ا عزل الشيخص تمامياً وإي ا يو ومّاولية إبعيادس عير المجتميع  طريقة السلوإل  وإنمب

 بّيث يكون في ذل  عبرةً لغيرس  دي دنها تضع الّدود التي ال يمكر الخروج عليها.

 فاعلية الضبط االجتماعي:

يش فاعلية الضبط االجتماعي في ضوء اآلليات السيابقة  وباالسيتعانة يمكر دن ننا  

بما دوردس ممّمد عاطف بيثم في  تابيو الموسيوم بيي معليل االجتمياعم فيي هي ا 

 المجال بشيء مر اايجاد وعلد النّو التالي:

م نايش عدد مر المؤلفير موضوع األثر ال ي تتر و وسا ل الضبط االجتماعي فيي  

زيييد ميير االمتثييال داخييل الجماعيية والمجتمييع  وتوصييلوا لعييدد ميير الّهييول علييد م

 االتجاهات يمكر حهرها في اتجاهير دساسيير:

يرى دنهار هي ا االتجياس دن فاعليية الضيبط االجتمياعي تتوييف عليد ددواتيو   -األول

المختلفة  فكلما دادت ه س األدوات نفاذاً إلد األفراد واصيطبغ  بالطيابع اليرادع فيي 

ان   لما ظهرت آثار الضبط االجتمياعي فيي التقلييل مير نسيب االنّيرا  د ثر األحي

وع الي ي يكيون فييو اعتيداء جسييل عليد المعيايير االجتماعيية ذات  السيما ذل  التنيب

الطابع العام. ويدعل دصّاب ه ا المويف بقولهل إننا نريد وسا ل ضبط في المجتميع 

ل العرفية في المجتمعات القديمة دو الّديث لها يوة القهر واالزام التي  ان  للوسا 

البسيييطة. ودصييّاب هيي ا االتجيياس يؤ ييدون علييد القييانون  وضييرورة توسيييع نطايييو 

وتّديد يواعدس بّيث يكون صالّاً لموجهية دي انّيرا  مهميا صيغر فيي المجتميع 

 رعايةً للنظام واالمتثال.

ودورهيا فيي   دصّاب ه ا االتجاس الينكرون دهمية وسا ل الضبط االجتمياعي  -الثاني

تّقيق االمتثال  ولكنهل يرون ديضاً دن الفاعلية النها ية للضيبط االجتمياعي تتوييف 

علد طبيعة الجماعة مر ناحية  وعلد نمط التنشيئة االجتماعيية مير ناحيية دخيرى. 

ل ل  يّاولون دن ير يزوا دنظيارهل عليد الظيرو  االجتماعيية التيي ييد تيؤدي إليد 

ا  اني  الجماعية مّببية إليد االنّرا  دو إلد االمتثال. و مثال ذل  يولهل: مإنو  لميب

الفييرد دادت فاعلييية وسييا ل الضييبط االجتميياعي فييي رد الفييرد إلييد طريييق الجماعيية 

المرسييوم. ومثييال ذليي  دن دحييد عوامييل انّييرا  األحييداث ترجييع إلييد دن الّييدث ال 

ألب هيو يتطابق مع والديو. ومر ثل ال يقدبر عضويتو في جماعتو األسرية  ذل  ألن ا

رمز السلطة وعندما يعار  الطفل دباس فإنيو بالبياً ميا يعيار   يل رميود السيلطة 

اس السجون  وربما  ان  معارضة الّيدث لواليدس طريقياً  األخرى مثل الشرطة وحرب

يجعل شعورس يتّول بهفة عامة إليد نيوع مير ااحسياس بيأن المجتميع  ليو يقيف 

 ب  متأثراً بالرببة في االنتقامم.  ضدس  ومر ثل تنمو عندس اتجاهات العهيان ويه

ا داد اسيتقالل      ل  تتويف فاعلية الضبط علد استقالل الجماعية  بمعنيد دنيو  لميب

الجماعة يلب  فر  االنّرا   ودادت فاعلية الضبط. ودلبَل دنهار ه ا االتجاس عليد 

يولهل بدراسات مقارنة دجري  علد عدد  بير مير الجماعيات والمجتمعيات المّليية 

تمثل ثقافات مختلفية وتتيدبرج فيي درجية اسيتقاللها.  ميا دنهيل وجيدوا ديضياً نتيجية 

لدراساتهل لعيدبة جماعيات مختلفية البنياء والوظيفية فيي مجتميع معيير  دن األوامير 

المتعارضة دو التوجيهات بير المتناسقة تؤدي إلد العهييان دو ااحبياط. وفيي هي ا 
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االيجابي والمتنايضة في الوايع تؤدي إلد ديادة المقام تبيبنوا دن األوامر ذات الطابع  

 نسبة العهيان   ما دن األوامر السلبية تؤدي إلد الكب  وإلد المظاهر العهبية.

وبهيي ا؛ فاالتجيياس األول ير ييز علييد وسييا ل الضييبط االجتميياعي وحييدها فييي تّقيييق  

ا االتجاس الثاني  فير بز علد التنشئة االجتماعية وطابع ا لجماعة وينسيد االمتثال  دمب

نة دصالً في عمليات التنشئة االجتماعيية. مير هنيا  وسا ل الضبط االجتماعي المتضمب

فإن  ال االتجاهير ال يهل   ل منهميا عليد حيدة لبييان فاعليية الضيبط االجتمياعي. 

وب ل  يهب  المزج بير االتجاهير هو الطريق األسلل لتّقيقو  ويتأيد ذل  بوضيوح 

التييي تجعييل ميير القييانون األداة الكبييرى فييي الضييبط  فييي المجتمعييات المعاصييرة

االجتميياعي  ذليي  دن مييا يلّييق يواعييد القييانون ونهوصييو ميير تعييديالت إنمييا يييتل 

ع  نية للمجتميع  والمشيرب لمواجهة التغيرات التي تّدث في الجماعات المختلفة المكوب

يضييع فييي اعتبييارس دا ميياً ضييرورة اسييتقراء الظييرو  االجتماعييية وااليتهييادية 

سياسية ليكون لتشريعو فاعلية. ومر األدلية عليد ذلي  دن  ثييراً مير التشيريعات وال

 ولدت ميتة ألنها جاءت بير معببرة عر طبيعة تل  الظرو .م

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعض العوام  االجتماعية المؤلرة في الضبط االجتماعي 
 القيادة والضبط االجتماعي:     
بيدءاً نشيير إليد دن مفهيوم القييادة هنيا ال يشيير إليد القييادة السياسيية دو القيييادة   

التاريخية دو الفكرية فّسب؛ بل نعني بو تلي  الفعاليية التيي تقيوم بعمليية ااشيرا  

والتوجيييو والضييبط فييي مختلييف مسييتويات العمييل اليييومي سييواء فييي مجييال العمييل 

ضة دو اليدير وفيي مختليف مؤسسيات الضيبط واانتاج دو السياسة دو الفكر دو الريا

 االجتماعي.



 
42 

بأنها سلطة التأثير المباشر التيي يمتلكهيا مجموعية   Leadershipتعبر  القيادة  

مر األفراد للتأثير المباشر في المستويات الدنيا مر العميل فيي اانتياج دو اادارة دو 

ا دن تسيتند  الضبط االجتماعي   ما دن القيادة دا ماً مهدر السلطة  وه س السلطة إميب

الشخهيية دو مير االثنيير  وتنبع مر صفة القا د الرسيمية التنظيميية دو مير صيفاتو

دة مير الوظيفية يمكير دن تكيون يسيريبة دو تعسيفيبة   (1)معاً. علماً دن السلطة المسيتمب

مثال ذل  حق الّارس في استعمال السالح دو حق المشر  علد العمل في توجيهيو 

بزيادة األجر  بااضافة إلد دن األفراد ال ير تنبع مر مكانتهل في التنظيل يُشار إليهل 

ة بالموظفير دو الضباط م ليي بالمعند المستعمل في الجيشم  وإنميا بيالمعند عاد

المستعمل في العاليات العامة. مر جهة دخرى نلّظ دن األفراد الي ير تنبيع سيلطتهل 

ة  مر خها ههل الشخهية يُشار إليهل عيادة بالقيادة طالميا إنب نيوع السيلطة المعنييب

 (2)معايير السا دة في المجتمع.هنا معيارية توجيهية تنبع مر القيل وال

إلييد دن القيييادة هييي عملييية التييأثير فييي دنشييطة   Stogdilوييي هب م سييتوجدلم 

دن القييادةم هيي   O.Teadالجماعة اعداد الهد  وللّهول عليو. وييرىم تييدم

ذل  النشاط ال ي يؤدي إلد التأثير في جماعة مر الناس  حتد يتعياونوا جميعياً مير 

  -1922م  F.E.Fiedlerفي حير    يرى مفييدلرم  (3)وبمدجل تّقيق هد  مرب

م دن القيادة مدفعاالً معينة يزاولها القا يد مير توجييو وتيودر لميا يقيوم بيو دعضياء 

ا القا د     (   4)الجماعة مر عمل.م فهو الشخص ال ي يمثل مر يز سيلوإل   Leaderدمب

اإل مر يرى دن الجماعة  وهو الشخص القادر علد ييادة الجماعة نّو دهدافها. وهن

والقا يد مير الناحيية السييكولوجية هيو مالقا د هو الشخص الي ي حددبتيو الجماعية.  

 (6)الشخص ال ي يتلقد الدعل مر دعضاء جماعتو.

إن للقيادة دهمية بالغة في الّياة االجتماعية عليد ميرب التياريخ  فالقيادة هيل الي ير   

و ال ي يخلق يادتيو مير خيالل يقودون جماعاتهل إلد األهدا  المبتغاة  والمجتمع ه

ما يوفرس لهل مر فر  النمو والنجاح  وبالباً ما  ان  سلو يات القادة وتهرفاتهل 

مثاالً دعليد للسيلوإل االجتمياعي لميا لهيؤالء مير تيأثير عمييق فيي نفيوس تيابعيهل. 

وبسبب ه ا التأثير نرى دن بعض الباحثير يرون دن ما حدث في التاريخ مر حوادث 

ا نشيأ مير دسياليب سيلو ية ونظيل اجتماعيية  يان فيي دبليب األحيوال وتطورات وم

نتيجة ألعمال القادة والزعماء وآرا هل وإرادتهل  دي إنب هؤالء المفكيرير ييرون دن 

التاريخ هو مر صنع األيلية المبدعية وهيل بي ل  يفسيرون التياريخ تفسييراً بطوليياً. 

اهير وظروفهيا االجتماعيية هيي والتزم بعض الباحثير مويفاً آخر فنظر إلد دن الجم

السييبب فييي تطييور التيياريخ وظهييور األنظميية المختلفيية وانبعيياث القييادة  بمعنييد دن 

التيياريخ هييو تيياريخ األمييل والشييعوب ومييا القييادة واألبطييال إالب ميير صيينع هيي س األمييل 

 والشعوب.

م حييث •م  Darwism Theoryوتأثر بعض العلماء بأفكيار النظريية الدارونيية  

 رالهيدفة هييي التيي دوجييدت الرجيال العظييام  عمليية ميير عملييات االختبيياييرون دن 

الطبيعي  في حير  ان الوسط االجتماعي دداة انتقا ية هيأت الفر  والمجاالت لهيل 

 (7)للقيام باألفعال البطولية.

 
 ( عالن الطبيعة البريطاني صا ب المؤلف الشاير ) أصل اقنواعCh. Darwin (1809-1882.)" نسبة إلى چارلس دارون  •"
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م بدور النخبة الّا مة 1923-1848م   V.Paretoويد دهتل م فلفريدو باريتوم    

في تاريخ المجتمعات ودورها فيي تطيور المجتميع ود يد عليد الهيراع بيير النخيب 

حيث يكون المجتميع  Circulation of Eliteوظهور ما اسماس بيمدورة النخبةم 

 (8)هو األر  الخهبة التي تفرد ه س النخب.

ا مما ي فيبرم   قد بيأن ممارسية القييادة م فقد اعت1920-1864م M.Weberدمب

ظيياهرة عاميية  ودن دبلييب العاليييات االجتماعييية البييد ودن تّتييوي عليهييا  وتعنييي 

ممارسة القيادة لديو التّكل والتسلط مر جهة والخضوع والتقبيل مير جهية دخيرى. 

 -ويسبل القيادة إلد ثالثة دنواع هي:

 . Charismatic Leadershipةالقيادة الكاريزمي  -

 .Traditional Leadershipليدية  القيادة التق  -

 . Legal Leadershipالقيادة القانونية  -

تتل ممارسية السييطرة  عليد دسياس دن الشيخص الّيا ل   ةوفي القيادة الكاريزمي   

فالمجتمع حينما يمر بوضعيات اجتماعيية  (9)يتهف بهفات استثنا ية بير اعتيادية.

ل الي ي هيو بيأمي الّاجية إلييو فيها تّقيق الت  عمثقلة بسوء األوضاع ال يستطي ّوب

عر طريق المنطق العقلي الرتيب ال ي يتّرإل بو التاريخ  فّيني اإل يسيل  المجتميع 

سلو اً جديداً وهو ما يسمد بالسلوإل الكياريزمي  فيبيدد تّي  تيأثير الضييق والقليق 

االجتماعي بانتظار يا ٍد منقٍ  منقي اً ينتشيلو مير األدمية ويكيون عليد دتيل االسيتعداد 

اللتفا  حول مثل ه ا القا د  وفي خالل ه س الفترة ينبثق دعيل مير بيير الهيفو  ل

يمثل إرادتهل فيلتفون حولو ويتعاونون معو علد إحيداث التّيول المقهيود  والي ي 

عبيارة عير   ةيمثل ثورة علد روتير الوضع السابق  وهنا تكون الوضعية الكاريزمي

المنطقي  ولكر التاريخ يعيد التوادن إلد رحلة شاذبة تقطع علد التاريخ رتابة سيرس  

إليد وضيعية روتينيية عقليية   ةتيارس االعتيادي عر طريق تّول الوضعية الكاريزمي

 رتيبة.

ا فييي السيييطرة التقليدييية فيكييون الّييا ل فيهييا ملييزم بالعييادات      Traditionدمييب

القانونييية   فييي حييير دن ممارسيية السيييطرة المرتبطيية بالقيييادة Moresواألعييرا  

يمكير دن تكيون ييوة  ةولكير القييادة الكاريزميي (10)تخضع إلد نظام القواعد العامية.

فهي تدبمر المؤسسات التي فقيدت معانيهيا ومضيامينها   (11)بنباءة ويوة مدبمرة ديضاً.

عير السيلطة   لوتعيد بناء مؤسسات جديدة منسجمة مع العملية االجتماعية  وما يقا

 كر دن يقال ديضاً عر سيطرة القانون دو االتجاس العقالني.دو القيادة الملهمة يم

إذن  تفسيييير مفيبيييرم للتييياريخ يقيييوم عليييد الهيييراع بيييير الكاريزميييا  اتجييياس   

  Rationalوعيياطفي وسيييادة القييانون  اتجيياس عقالنييي  Irrationalالعقالنييي

ويظهر ه ا الهيراع بيير الالعقالنيية والعقالنيية ميرة دخيرى فيي تفسييرس لسييطرة 

 (12)لتقليد مرة وسيطرة القانون مرة دخرى.ا

ا القيادة القانونية فهي نمط مر القيادة يقيوم عليد دسياس عقليي رشييد مهيدرس    دمب

االعتقيياد بقواعييد دو معييايير موضييوعية وبييير شخهييية  وتفييويض اليي ير يملكييون 

مقاليد السلطة الّق في إصدار دوامرهل بهد  اتبباع هي س القواعيد والّفياظ عليهيا  

لحشيارة إليد هي ا الينمط   Bureaucracyيد استخدم م فيبرم  لمة بيرويراطييةو
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وه ا النمط مر القيادة يشيع عمومياً فيي المجتميع الغربيي (13)مر القيادة دو التنظيل.

 الّديث  ويستمد شرعيتو مر التعايد القانوني.

 القيادة كوسيلة ضبط اجتماعي:
 -سيلة ضبط اجتماعي علد النّو التالي:يمكر دن نّدبد دور القيادة باعتبارها و   

تعمل القيادة  وسيلة ضبط عير طرييق وضيع األهيدا  للجماعية والتطيور بهي س   -1

إذ دن الجماعة ال تكون منظمة بيدون دهيدا  واضيّة   (18).ااألهدا  مع تطور نموه

تّقييق هي س  عحتد يتكاتف جمييع دعضيا ها لتّقيقهيا  علمياً دن الجماعية ال تسيتطي

األهدا  دون وجود القيادة المتمثلة في دحد األشيخا  والي ي يكيون مّيور وحيدة 

عهيييا  والعاميييل المّيييرإل الييي ي يلهيييب حماسيييها ويفجييير طاياتهيييا  الجماعييية وتجمب

 .انياتهوإمكا

يسيياعد القا ييد فييي تنفييي  خطييط الجماعيية وبرامجهييا وتوديييع المسييؤوليات علييد  -2

ن مر دشخا  وفئات تختلف في طبيعتها وسيلو ها  دعضا ها  ذل  دن الجماعة تتكوب

تجاس بعضها  ويد تّدث الهراعات والمنادعات بينهل  وهنا تبرد وظيفة القا د فيي 

عها إلد العميل  وحيدة منتظمية  وهي ا مير تّسير التفاعل بير دعضاء الجماعة ودف

ل المسؤوليات بنجاح.  (19)شأنو دن ينبمي لدى دعضاء الجماعة القدرة علد تّمب

يساعد القا د الجماعة في تنظيل يياداتها  فالقا د هو الشخص الي ي يّتيل مر يز   -3

 انتظيام  يانهيا دون تّدييد لالمسؤولية األولد في يمة هرم الجماعة  ولكير ال يكتمي

وظيفة ودور  ل مر يقوم بدور ييادي ددند وه س المهمة يقيوم بهيا القا يد  فالقييادة 

علد مسميات بير وظيفيية فالبيد مير دور عمليي واضي    رداخل الجماعات ال تقته

 (20)لكل مر يمارسها.

ل ظروفياً تكيون خاليية مير القيانون   -4 تواجو المجتمعات دحياناً وفيي فتيرات التّيوب

انون جديد  بيد دن ه ا القانون ال يمكر خلقو بسرعة في مثل هي س ألنها بّاجة إلد ي

مّيل القيانون  ميا هيو الّيال بالنسيبة إليد القييادة   دالظرو   وهنا تّل  لمة القا ي

 .ةالكاريزمي

الفالسيفة  وعليد ميا وضيع ايتض  دثر القيادة في السلوإل االجتماعي إذا ما اطلبعن  -5

دفكيار دصيبّ  فيميا بعيد يواعيد للسيلوإل والمهلّون ودصّاب العقا يد مير آراء و

 االجتماعي.

في ظل   القيادة وسيلة للمّافظة علد النظام القا ل في بعض األحيان إذا ما عمل  -6

يواعد الضبط والعادات والطقوس والقوانير التيي مير شيأنها اابقياء عليد الوضيع 

ون بيو األعضياء القا ل  وهي وسيلة دو دداة للتغيير إذا ما سل  القيادة سيلو اً يوجهي

لاللتزام بقواعد التنظيل الجدييدة التيي يضيعونها وصيوالً إليد تّقييق األهيدا  التيي 

 يرفعونها.

االنضيباط يبيير المرؤوسيير   ستسعد القيادة مر خالل شخهية القا يد إليد بير  -7

التي تجعل منهل مطيعير لألوامر بدافع ذاتيي وفيي مختليف الظيرو  وبيدون وجيود 

 (21)  -رييب بير ضما رهل  ويتل ذل  باآلتي:

 تنمية الدافع ال اتي إلد االنضباط مر خالل مكافأة المّسر ومعايبة المسيء.  -
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ع العقيياب الشييامل علييد يكييون القا ييد يييدوة حسيينة لمرؤوسيييو  فييي تفييادي تويييي – 

 المرؤوسير ألخطاء ايترفها دحدهل دو بعضهل.

الّفاظ علد  رامة المرؤوس وتشجيعو علد االعتزاد بنفسو بالبعد عر العقوبيات   -

 بير المشروعة مثل ااهانة دو التعدبي.

مراعاة العامل البشري والفروق الفردية في معاملية المرؤوسيير فلكيل شخهييتو   -

دة هيو العاميل اليرادع واألمثيل وخها هو المميب  زة  فقد يكون توجييو الكلمية المجيرب

لتعديل سلوإل دحد المرؤوسير  بينما يد يكيون العقياب الميادي والجيزاء اليرادع هيو 

 األمثل آلخر. 

الّفاظ علد النواحي المظهرية داخل الوحدة وخارجها سواء اليزي دو العيادات دو   -

 الخ.  مواعيد..احترام ال والمظهر العام دو السلوإل د

 الّزم وعدم التردد في إلقاء األوامر ومتابعة تنفي ها.  -

التهر  الّادم تجاس دي مشاحنات دو مشياجرات تيتل بيير المرؤوسيير  ومتابعية   -

 سلوإل القادة األصابر مع المرؤوسير ومواجهة دي مظاهر سلبية في سياساتهل.

 اإليديولوجي والضبط االجتماعي:      
الفلسفة االجتماعية للجماعة  تلي  الفلسيفة التيي   Ideologyيقهد باايديولوجي  

تّييدبد مكييان اانسييان داخييل المجتمييع  ودسييلوب تنظيييل المجتمييع وعالييية المجتمييع 

ويرتبط اايديولوجي بالقيل دو الجوانب المربوب فيها داخل المجتميع والتيي   بالفرد.

خييالل التفسييير والتبرييير اايييديولوجي تميين  المعييايير القا ميية دعميياً ديييوى ميير 

ر النظيام   لوالعقا دي معاً. وعادة ما يّاو ااييديولوجي السيا د فيي المجتميع دن يبيرب

 االجتماعي القا ل  ويسهل في دفع الناس إلد االمتثال لمعاييرس وتّقيق ييمو.

واايييديولوجي  مجموعيية ميير القيييل والمعييايير السياسييية والّقويييية يسييعد إلييد   

السياسيية   تير ظواهر اجتماعية معقدبة مر خالل منظور يوجو ويبسبط االختياراتفس

وصييفو بييالمعند الّيييادي  روهيي ا مييا يمكيي(24)واالجتماعييية لألفييراد والجماعييات.

للمهطل   إذ إن ه ا التعريف ليسي  لدييو القيدرة عليد توضيي  اليدالالت المختلفية 

عمل  علد إظهار مدى التوادن بيير التي ا تسبها مر األنساق الفكرية العديدة التي  

 الجانبير الوايعي واألخاليي الل ير يمثالن مقومات ديديولوجية.

 المعتقييدات والتقاليييد  -بأنييو: نظييام ميير األفكييار المتداخليية يويعييرب  اايييديولوج  

التي يؤمر بها مجتمع ما دو جماعة معينة وتعكيي مهيالّها   -والمبادئ واألساطير

 طاعية واألخاليية والدينية والسياسية وااليتهادية  و ل ميا يّييواهتماماتها االجتم

بييالوجود والكييون والّييياة بوصييفها مهييدراً للقلييق والخييو   واضييعاً التبريييرات 

المنطقية له ا الوجود مر خالل إجابتو عير التسياؤالت المختلفية  راسيماً فيي نفيي 

اذة للمسيتقبل تتّقيق فيهيا العدالية والمسياواة والرفاهيية  وداعيياً  الوي  صورة دخيب

دبناء المجتميع لتغييير حيياتهل بوصيفو مهيدر اليزخل العياطفي ليدى الجمياهير عير 

 طريق ااثارة العاطفية التي يّدثها والتي تسبق الّر ة التغيرية التي يدعو إليها.

 ويقسل اايديولوجي إلد نوعير دساسيير هما:   

اايديولوجي الي ي ييدعو للّفياظ : وهو  Conservatismاايديولوجي المّافظ-1

علد الوضع القا ل ويقيدم جمييع التبرييرات التيي يوضيب  منهيا للنياس دن الوضيعية 
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نو مر دهدا  ومعايير وييل خلقية وروحية هي الوضعية المناسبة  الراهنة بما تتضمب

 لهل والتي يجب المّافظة عليها وااللتزام بها وعدم السماح بتّدبيها واخترايها.

: وه ا النوع مر اايديولوجي هيو عكيي Liberalismيديولوجي المعار   اا  -2

النوع األول حيث يسعد لتقديل  يل البيراهير والّجي  والمبيررات التيي تُظهير عيدم 

صّة الوضع الراهر وتدعو إلد التقليل مر شأنو ومهاجمتيو بهيد  ااجهياد علييو 

 وتدميرس وإحالل الوضع الجديد ال ي يدعو إليو.

ا السياق يشيير عليي اليوردي إليد دن حر ية المجتميع تتوييف إليد درجية وفي ه   

 بيرة علد التنادع بير جماعة المّافظير وجماعة المعارضير  فاألولد: تدعو إليد 

إبقاء  ل يديل علد يدمو وتؤمر دنو ليي باامكيان دبيدع مميا  يان. والثانيية: تيدعو 

جتمع اللتير يمشي عليهما  فياألولد إلد التغيير والتجديد  فكالهما يشكبالن يدَمي الم

 )تثببتو  والثانية تدفعو. والسير ال يتل إالب إذا تفاعل  فيو يوى السكون والّر ة معاً.

 اإليديولوجي باعتباره وسيلة ضبط اجتماعي: 
هنا نّدبد جملة مر الخها ص التي تجعيل مير ااييديولوجي وسييلة ضيبط ميؤثرة   

 اآلتي:ومقبولة لدى الناس وعلد النّو 

زة لحيييديولوجي هييي الشييمولية  فهييو  -1 النزعيية نّييو الشييمول: إن السييمة المميييب

يتضمر تفسيراً شامالً لطابع ومجيرى التطيور التياريخي للمجتميع وييواس المّر ية  

بمعند آخر البد دن يكون اايديولوجي  امالً ولو فلسيفة شياملة تعيال  دوجيو الّيياة 

 ر التفكير والقلق.المختلفة دو المشكالت القا مة مدا

عيدم التنييايض: يجييب دن ال يكييون ااييديولوجي متنايضيياً فييي فلسييفتو دو حلولييو  -2

للمشكالت القا مة وتفسييرس الشيمولي للكيون والمجتميع والكيا ر الفيردي عليد حيد 

فمر شأنو دن ييؤدي إليد عيدم الوضيوح  ومير ثيل   ثسواء  ألن التنايض إذا ما حد

 عدم اطمئنان الناس إليو.

لقدرة علد النقد: يتميز اايديولوجي الناج  بقدرتو علد توجيو النقد إلد النظام ا  -3

وبيان مناطق الخلل والضعف فيو  ويدرتيو عليد نقيد ااييديولوجي المعيار    لالقا 

ومهاجمتو بوصفو يشيكل خطيراً عليد مسيتقبل النياس ويجيب العميل عليد تقويضيو 

الثبات والويو  دمام االنتقيادات التيي   وسّقو  والبد لو ديضاً دن يتميبز بالقدرة علد

 توجو إليو مر يبل النظام القا ل دو المعار .

د نجاحيو ويدرتيو عليد   -4 اايديولوجي الناج  يستطيع دن ينشيئ ثيالث صيور تعيزب

التأثير  الهورة األولد عر ذاتو يمجدبها هو  بمعند يرسل صورة ساحرة عنو وعر 

خيال بالبية النياس ودفعهيل لاللتفيا  حوليو   المستقبل ال ي ينتظرس لالستّواذ علد

ومساندتو. في حير تكون الهور الثانية عنو لغيرس مر الجماعات والطبقات تتناوليو 

بالتعظيل  ويوجو الهيورة الثالثية نّيو ااييديولوجي المعيار  دو القيا ل تّيط مير 

 شأنو وتَبخسو يدرتو في نظر دفرادس وتجعل منهل دناسا ُبلبوا علد دمرهل.

اايييديولوجي النيياج  يجييب دن ينييزل إلييد مسييتوى الجميياهير ويفهييل آمالهييا  -5

ومهالّها ويكلمها بلغتها ويعبر عر دهدافها  فيال ينطبيق معييار الّقيقية وبهيورة 

 املة عليد ااييديولوجي إالب مير خيالل ميدى تعبييرس عير الواييع االجتمياعي وعيدم 
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ذليي  يُطييرح اايييديولوجي ارتباطييو بمهييال  ورببييات طبقيية دو فئيية معينيية  ودون 

 (28)بهورة مشوهة وخاطئة.

يجب دن يتميبز اايديولوجي بالبساطة وسهولة الفهل مر يبل الناس  واستخدامو   -6

 الشعارات والرمود باعتبارها وسا ل تعبيرية دييقة ومفهومة لدى بالبية الناس.

عينة  والّفياظ يجب دن يتميبز اايديولوجي بالقدرة علد تجديد نفسو في فترات م  -7

وعدم تهدعو  وسيلة ضبط لفتيرة معينية السييما بعيد دن يتّقيق   وعلد استمرار يت

 النظام ال ي يدعو إليو.

إن عييدم يييدرة اايييديولوجي علييد تجديييد نفسييو سيعرضييو إلييد الهجييوم ميير يبييل    

ضييو إلييد الجمييود دو المييوت ألنييو ال  اايييديولوجي المعييار  وميير األتبيياع  مييا يعرب

اجييات المجتمييع ودهدافييو  وهنييا يعطييي فرصيية لظهييور اايييديولوجي مييع ح بيتجيياو

الجديد األ ثر يدرة علد إينياع النياس عليد دنيو ااييديولوجي الهيّي  القيادر عليد 

 تّقيق الّياة األفضل لهل فيسيروا خلفو.

 -يؤدي اايديولوجي وظيفة الضبط االجتماعي مر خالل ددا و المهام التالية:   

ال ي ييدعو إلييو فيي إطيار فلسيفة واضيّة ومّيدبدة تجعيل النياس تعيينو للنظام    -1

 مر ضوابط اجتماعية وخلقية. ويلتزمون ب ل  النظام وبقوانينو وما يفرض

يعميل ااييديولوجي عليد شيدب المجتميع إليد بعضيو وإليد القييل االجتماعيية عير  -2

ة   يل عيام بنجياح طريق تجديدس لنفسو دثناء المناسبات واألعياد  فاحتفال الناس ميرب

اايديولوجي ما هو إالب ت  ير بالقيل التي دعا إليها وتعبييٌر عير التماسي  والتضيامر 

حييول دفكييار ذليي  اايييديولوجي وييمييو. ويّييافظ اايييديولوجي  يي ل  علييد التماسيي  

االجتماعي مر خالل الرمود التي يرفعها مثل األعالم دو الرايات التي يجتميع النياس 

 دتهل وييمهل وخهوصيتهل.حولها وت  برهل بوح

اايييديولوجي ييينظل الجماعييات المختلفيية داخييل المجتمييع ويييربط بينهييا ويُعيييبر  -3

 واجبات دعضا ها وحقويهل.

واايييديولوجي المعييار  يسيياعد فييي ضييبط حر يية  لوجييود اايييديولوجي القييا  -4

ام دمي دالمجتمع وتطورس بخطد متوادنة بوصفهما ييَدَما المجتميع اللتيان تدفعانيو إلي

 وتثبتانو بنفي الوي   دي يّققان االستمرار واالستقرارم.

 الدعاية والضبط االجتماعي:    
إلد األسياليب الفنيية والطيرق المسيتخدمة   Propagandaيشير مفهوم الدعاية   

في التأثير علد اتجاهات وآراء الناس وسلو هل مر خالل الكلميات والرميود. وهيي 

طريقة لتوجيو سلوإل الناس حينما تكون هنياإل مسيا ل دو موضيوعات متعارضية دو 

 مّل خال .

م مدن 1961-1875م   K.Yonngوييييرى الباحيييث األمريكيم مبيييل ييييون م  

ط  مير خيالل اايّياء الدعاية ه د  مينظبل ومخطيب ي استخدام الرمود علد نّيو متعميب

بييو ميير تكنيكييات نفسييية  بقهييد تغيييير اآلراء واألفكييار والقيييل  لدساسيياً ومييا يتهيي

ددبت سيلفاً. وييد  وضبطها  وتغيير األفعال الظاهرة فيي نهايية األمير عبير خطيوط حيُ

ي بمقاصدها  وهي تقع دا ماً تكون الدعاية واضّة والقهد منها معلناً  دويد تستخف

 (29)في نطاق اجتماعي ثقافي ال يمكر بدونو تفهبل مالمّها النفسية دو الثقافيةم.
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ا الباحييث مليونييارد دوبم    فيعييرب  الدعاييية بأنهييا مالمّاوليية  L.W.Doobدمييب

المنظبمة التي يقيوم بهيا فيرد دو دفيراد ذوو مهيلّة لضيبط مواييف مجموعيات مير 

 (30)اايّاء وبالتالي ضبط دفعالهل.ماألفراد باستخدام 

م دن 1976-1902م  Lasswell  Haroldاألمريكي مالسيويلم ثويرى الباح   

الدعاية هيمالتعبيير الميدروس عير اآلراء دو األفعيال الي ي يهيدر عير األفيراد دو 

الجماعات  وال ي يهد  التأثير علد آراء دو دفعال دفيراد دو جماعيات دخيرى وذلي  

كل نفسيم.مر دجل دهدا ّب    (31)  مّدبدة مسبقاً ومر خالل ت

يمكر القول دن الدعاية تتل في نطاق اجتماعي ثقافي يربط فيما يبيدو بيير الدعايية   

والفرق بير الدعاية والتعليل يقوم علد دساس الميادة المطروحية  فيإذا   (32)والتعليل.

ا إذا طرح  بقهد إدابة بديل  طرح  وحدها دون بديل لها يكون برضها التعليل  دمب

دو بدا ل فإن برضها يكون مر يبيل الدعاية  والكالم عير الشييء الواحيد يمكير دن 

مثال ذل  عندما تسود نظرية معيبنة   يكون تعليماً في حينو  ثل يهب  بعد ذل  دعاية 

في وي  معيبر فإن مّاولة نشرها بير الناس تكون مر يبيل التعليل طالما دنيو لييي 

هناإل بديٌل لها  فإذا ما دت  األيام بنظرية دخيرى تغايرهيا فيإن عير  هي س النظريية 

 الجديدة يجعل الكالم عر  لتا النظريتير مر يبيل الدعاية.

د ليدى األفيراد  إن التعليل  مر جه ة دخرى  يستهد  خلق القدرة علد الّكيل المجيرب

ر فيي  بينما تقدبم الدعاية إليهل دحكاماً دو آراء دعدبت سيلفاً  فيالمربي يّياول دن يطيوب

الُمتلقبي يدراتو التي يستطيع بها الّكل علد األشياء وييد يسيتغرق ذلي  طيويالً  فيي 

ل النياس  ييف الداعية تّقيق نتا   عاجلية  وهكي   حير يستهد  ا نجيد المربيي يعليب

مير وجهية نظيرس دن يفكيروا فييو    ييفكرون  ونجد الداعية يطيرح علييهل ميا ينبغي

فمهمة األول هي خلق المسؤولية الشخهية والعقل المتفت   ومهمة الثاني مّاولية 

 جعل العقل ينغلق مر خالل دساليب الدعاية.

مختليف األدميان  وفيي مجياالت  ويد استعمل  الدعاية مر يبل مختلف األميل وفيي  

مختلفة مر سياسية وتجارية ودينيية  واسيتعمل  عليد نطياق واسيع للميرة األوليد 

م  وادداد انشيار الدعايية بعيد تطيور 1918-1914خالل الّيرب العالميية األوليد م

وسا لها التقنية السيما خالل فتيرة ميابير الّيربير العيالميتير ودصيبّ  جيزءاً مير 

 الدول الكبرى. الّياة العامة في

رت نظرية     ويد ا تسب  الدعاية دهمية خاصة خالل الّرب العالمية الثانية  إذ تطوب

الّرب النفسية إلد فكرة مالضربة القاضية معنوياًم التي يجب دن تؤدي إلد النهر 

بييو الييزعيل األلميياني مهتلييرم  مالنهييا ي فييي الّييرب بأيهيير وييي   وذليي  مييا يييا

Hitler  A.  (33)وددى إلد احتالل دلمانيا لكامل دوربا الغربية. م1945-1889م 

ا بعيييد الّيييرب العالميييية الثانيييية م   فقيييد نشيييط  دعايييية م مم 1945 -1939دميييب

اايييديولوجيات بييير المعسييكرير الشييريي بقيييادة االتّيياد السييوفيتي السييابق وبييير 

ا يوجيو المعسكر الغربي بقيادة الوالييات المتّيدة األمريكيية  بعيد دن دخي   يل منهمي

 ةدعايتييو نّيييو اآلخييير ونّيييو العيييالل بهيييد   سيييبو. ونتيجيييةً للظيييرو  السياسيييي

وااليتهادية في العهر الّالي دصبّ  الدعاية علمياً يعتميد عليد دسياليب ووسيا ل 

 
" ( باستسالم اليابان.1945( في أوربا، وانتات في عام )1939سبتمبر1( في آسيا، و)1937يوليو7" بدأت الحرب العالمية الثانية في ) 
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مدروسة وصوالً إلد د ثر الطرق الدعا ية نجاحاً وتأثيراً السيما الدعايات السياسيية 

 والهناعية والتجارية.

 -:يمر الدعاية يمكر تقسيمها بهورة عامة إلد ما يأت  وهناإل دنواع   

 الدعاية الديموقراطية: -1
وهي التي تقوم بير األحزاب السياسية حيث يسعد  ل حيزب ال تسياب د بير عيدد    

 األخرى. بمر األنهار  واثارة الش  في األحزا

 الدعاية الشاملة: -2
وهي التي تتناول جميع طوا ف الشيعب وطبقاتيو ومجاالتيو الهيناعية والتجاريية    

 والزراعية والتربوية والعلمية.  

 لية:الدعاية االنفعا -3
وهي التي توجو بقهيد إثيارة انفعيال الجمياهير دون االلتيزام بيالمنطق مير خيالل    

إثارة روح الّماس والتعهبب  ومثلها دعاية مهتلرم حيث استخدم دسلوباً يوياً فيي 

دعايتو التي لل تهيتل بالهيدق دو تلتيزم بالّقيقية دو التتيابع الزمنيي  فقيد دعيل دنيو 

سنوات يثير التعهب ضيدها  واسيتخدم فيي دعايتيو   يدافع عر المسيّية بعد دن ظل

األضواء والطلقيات الناريية والطبيول والموسييقد الّماسيية والمشياعل والموا يب 

فرصية  إلوال تتير فالعسكرية  و ان يشر دعايتو بهورة مستمرة متالحقية ال تتويي

 (34)فرصة لدعاية األعداء لكي تنف  إلد عقول الناس.  إلللتأمل  بل وال تتر

 لدعاية البيضاء:ا -4
وهي الدعاية المكشوفة بير المستورة  دي يكشف فيها الداعية عير ذاتيو فيكيون    

 -مهييدر الدعاييية معروفيياً  وهييي عبييارة عيير النشيياط العلنييي ميير دجييل هييد  معييير

 للناس ويّاول الداعية توجيههل إليو.  -معرو 

 الدعاية السوداء: -5
وهي الدعاية المستورة دو المقبنعية  فالدعايية السيوداء ال تكشيف عير مهيادرها    

الّقيقية  لكنها تتوالد وتنمو بطريقة سيريبة  وعيادةً يقيوم بهيا األعيداء عير طرييق 

مخابراتهل السرية وإذاعاتهل السرية ومنشوراتهل, وهدفها إضعا  وتّطيل اليروح 

النفسيي للّيرب عير طرييق نشير األ اذييب   المعنوية للعدو والتقلييل مير االسيتعداد

وتهويل األوضاع وإشعار الناس بأنهل يعيشون فيي ظيرو  سييئة ودنهيل مشيرفون 

 علد الويوع في الكارثة.

 الدعاية الرمادية: -6
مر دن يكشيف النياس مهيادرها الّقيقيية والوييو    دوهي الدعاية التي ال تخش   

مد بييم الدعايية بيير المباشيرةم  عليها  لكنها تختفي وراء هد  مر األهدا  وتسيب

Indirect Propaganda .وهي ديوى تأثيراً مر الدعاية المباشرة 

 الدعاية المعاكسة: -7
ة    فتعميل عليد   وهي تل  الدعاية التي تهد  إلد الويو  بوجو دعاية تراهيا ضيارب

ة موجهة نّيو الشيباب مير دبنا هيا  إضعا  تأثيرها  فأحياناً ترى الدولة دفكاراً ضارب

فتّاول منعها مر خالل الدعاية ضدها  دو تيرى مير ييدعو إليد الوضيع االجتمياعي 

السابق دو المنهار فتعمل علد نشر األفكار التي تبيبر مسياوئ ذلي  العهيد. وإذا دراد 
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ب الهجيوم عليد دصّاب الدعاية المعا  سة النجاح في مهمتهل الدعا ية؛ عليهل تجنيب

المقتنعير بالدعاية التي يريدون مقاومتها  ومّاولة إيناعهل ثل  سبهل بعد ذل  عر 

ة وإظهار ما يدعو وطريق إظهارهل لمساوئ ما تدع  هل إليو.  نإليو الدعاية الضارب

كيل منهيا نيوع مير األسياليب الدعاية إلد ثالثة مجاميع دساسيية ل  ووعادةً ما توجب    

 الدعا ية وه س المجاميع هي:

الداعييية بوصييفهل  لالمجموعيية األولييد مالمؤيييدونم وهييؤالء يجييب دن ال يغفلهيي -1

اً وفييياعالً عييير طرييييق  مؤييييدير ليييو  بيييل البيييد مييير االحتفييياظ بتأيييييدهل حييييب

ي نّو األفكار دو البضا ع التي يفضلونها  وه ا التكيرار ينبغي  Repetitionالتكرار

المليل    لدن يكون علد دشكال مختلفة وليي علد وتيرة واحيدة حتيد ال يتسيلل إلييه

 والسأم بعد فترة معينة.

المجموعة الثانية مالمترددونم وهؤالء ليل يّيدبدوا ميويفهل بعيد مير الدعايية    -2

ترجييد ميينهل  بييل يمكنييو دن  ةويجييب علييد الداعييية عييدم إهمييالهل بوصييفهل ال فا ييد

 لكسبهل إلد جانبو شيئاً فشيئاً.  Persuasionيناع يوجههل عر طريق اا

المجموعيية الثالثيية مالمعارضييونم وهييؤالء معارضييون للدعاييية وينبغييي علييد  -3

بوسييا ل دعا ييية يوييية ميير شييأنها دن تظهيير نقيياط ضييعفهل  الداعييية دن يييواجههل

واسييتغاللها ومسيياوئ األفكييار التييي يؤمنييون بهييا  ومّاوليية إثييارة عوامييل النييزاع 

والتفكيي  بييينهل والقضيياء علييد الّميياس اليي ي يّملونييو لجميياعتهل وألفكييارهل 

دي وموايفهل  ومبيبناً في نفي الوي  يوة ومّاسر األفكار التي يدعو إليهيا  ميا ييؤ

 في النهاية إلد تخليبهل عر دفكارهل ووال هل لجماعتهل.

ا بالنسبة ألساليب الدعاية فيمكر وضعها علد النّو التالي:     -دمب

دسلوب االهتمام بالدوافع الشخهية  فالداعيية السياسيي يثيير اهتماميات األفيراد   -1

توى األسيرية وااليتهييادية والسياسيية ويخبييرهل بأنيو سييو  يّقيق ألسييرهل المسيي

االيتهادي الال ق ويّقق لهيل الّريية االجتماعيية والسياسيية  والداعيية التجياري 

السيمنة  ودن المالبيي التيي  بيؤ د مثالً علد دن المواد الغ ا ية التي يبيعها ال تسيب

 يبيعها تظهر الشخص بالمظهر األنيق..الخ.

ياء التيي ييدعو دسلوب اختيار الوسيلة المناسبة والوي  المناسب لألفكيار واألشي  -2

توجيو الهّافة  وسيلة دعا ية إلد دنياس بيالبيتهل ال   لإليها الداعية  فمثالً ال يُفضب 

الدعاية إالب في وي  مناسب للشييء الي ي  لالقراءة دو الكتابة    ل  ال يفض  نيعرفو

 أن ييدعو للميدافئ فيي ويي  الهييف دو الدعايية للمالبيي الهييفية فيي  ويدعو إلي

 الشتاء وهك ا.

ة واأليييوال  -3 تعييد الرمييود والشييعارات والعبييارات المييأخوذة ميير الكتييب المقدسييب

طة ومهمية للدعايية وسيهلة  كيل والشيعر واألمثيال  لهيا دسياليب مبسيب  ّ المأثورة وال

المالحظة ولها د بر األثر في نفوس الناس لقيمتها الرفيعة  ل ل  يعتمد الداعيية إليد 

 تضمينها في  المو ومطبوعاتو.

 دالدعا ييية المهميية مييا يسييمد مالوسييا ل المسيياعدةم  الموسيييق بألسيياليميير ا -4

والنكتة واأللفاظ ذات المعاني المزدوجة  فكثيير مير الموسييقد اسيتخدم   أسيلوب 

 لج ب االنتباس ثل تخللتها واندس  فيها بعض دنواع الدعاية.
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جاحهيا وبإيجاد؛ إن الدعاية ترتكز علد دربعية دسيي عامية لهيا د بير األثير فيي ن   

 الدعاية باعتبارها وسيلة ضبط اجتماعي:وهي: ج ب  
 تعمل الدعاية باعتبارها وسيلة ضبط اجتماعي عر طريق ددا ها المهام التالية:   

تسيطر الدعاية علد اتجاهيات وآراء الجماعيات دو جماعية معيبنية بشيكل منيتظل   -1

جيههيا نّيو وذل  ألجل اايعياد والسييطرة عليد سيلوإل ودعميال تلي  الجماعية وتو

سلوإل معير دو تمنعها مر القيام بسلوإل معيبر. فالدعاية تدفع الناس العتناق مي هب 

معيبر دو تأيييد جماعية معيبنية دو شيراء بضياعة معيبنية  دو تمينعهل مير مبيدد  يانوا 

يعتنقونو وتّولهل مر جهة  انوا يؤيدونها دو تهيرفهل عير بضياعة  يانوا يقبليون 

 علد شرا ها.

دن تستخدم الدعاية باعتبارها وسييلة ضيغط   -في دثناء الّروب  –ولةتستطيع الد  -2

عيياطفي تعمييل علييد خلييق روح الكراهييية وتوجيههييا ضييد العييدو والعمييل لتّطيييل 

معنوياتو  إضافة إلد استخدامها ايناع الردي العام بشرعية مويفها وعدالتو  ومير 

 ثل حشد الردي وتوجيهو الوجهة التي تضمر مهلّة المجتمع.

تستعمل الدولة الدعاية لنشر فلسفتها  وبالتالي فإن دسي ه س الفلسفة ستهيب    -3

 بموجبها دبناء المجتمع.  رتدريجياً يواعد للسلوإل االجتماعي يسي

تقوم الدعاية بمساندة القيل الخلقية واالجتماعيية واآلداب العامية عير طرييق ميا   -4

مير خيالل الكتيب المدرسيية   بو المجتمع مر ترسيخ لتلي  القواعيد االجتماعيية  ميقو

مير   عوسا ل ااعالم األخرى  وما يطبي  ووالمقابالت في الهّف والمجالت  وما تبث

 تب تتخهص بالشعر والنثر والمسرحيات التي تدور حول القيل االجتماعية وتيدعو 

 إلد التمس  بها.

أثير فيي ولكر مر الضروري دن نميبز هنا بير الدعاية والثقافة  فالدعاية تّاول الت  

. فيي حيير تّياول ماالتجاهات واآلراء وتوحيدها عر طريق طرح الّقيا ق واألوهيا

الثقافة برس الّقا ق العلميية وخليق اتجاهيات جدييدة  بااضيافة إليد ذلي  دن دثير 

 الدعاية ينتهي بمرور الوي   علد عكي الثقافة التي يستمر مفعولها ويدوم.

ضيبط وسييطرة عليد سيلوإل النياس مير   نستطيع دن نالحظ يوة الدعاية  وسيلة  -5

  فجماعيات الضيغط مثيل  Pressure Groupsخالل استعمالها جماعيات الضيغط 

الفئات الدينية واألحزاب السياسية ذات األهمية الكبيرة  ثيراً ميا نجّي  عير طرييق 

الدعاييية ألفكارهييا ميير تّييريل الخمييور دو تشييريع بعييض القييوانير دو تعييديل بعييض 

 الدساتير.

ل مر مظاهر يوة الدعاية باعتبارها وسيلة ضبط اجتمياعي فإنهيا ييد تعجيز وبالرب  

 -عر تّقيق دهدافها الضبطية وذل  ألسباب نوردها علد النّو التالي:

 الدعاية تخاطب العاطفة وليي العقل ل ل  هي بعيدة عر المنطق والّقيقة. -1

فراد ولكير لغايية يد تستخدم الدعاية ألبرا  سيئة  دي دنها يد تضبط سلوإل األ  -2

 سيئة ليس  في مهلّتهل.

ال تقوى الدعاية علد الويو  بوجو الّقيقية متيد ظهيرت وتفشيل دثرهيا   ي ل    -3

 فإنها يد تنهار تّ  دعاية معا سة لها.

 الطبقة االجتماعية والضبط االجتماعي:    
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ميير علييل طبقييات   Classاسييتعار علميياء االجتميياع األوا ييل مهييطل  الطبقيية  

مر تراتييب طبقييات التربيية الواحييدة فييوق   Geochronologyاألر  اليي ي يتضييب

األخرى بّيث يستطيع المرء مشاهدتها عندما يأخ  مقطعياً عموديياً لقطعية صيغيرة 

ماء االجتماع  بييد دن الطبيعية تشبو تراتب الناس في نظر عل  ةمر التربة. ه س الّال

ن مر الثروة والنقود واالعتبيار االجتمياعي والمنزلية  مقومات التراتب البشري تتكوب

 (82)االجتماعية.

ا  ان المجتم   بشيري خياٍل مير  عالبشري يمتل  ه س المقومات فال يوجد مجتم  عولمب

يار منها ما تكون بنية ودخرى فقيرة ويكون مع  Social Classالطبقة االجتماعية

هو العامل الّاسل  ولها القدرة في جعل يسيل   Social Statusالمنزلة االجتماعية

ميير النيياس يمارسييون حقوييياً وواجبييات وصييالحيات واسييعة  وجعييل القسييل ميينهل 

 .ةيمارسون حقوياً وواجبات ضعيفة دو ضيق

 K.Davisويييرى دصييّاب النظرييية الوظيفييية وعلييد ردسييهل م نجزلييي ديفييزم   

الل ان  تبا بّثاً مشتر اً عر الطبقيية دثيار الجيدل بيير   W.Moorومولبرت مورم  

مدن التمييايز الطبقييي  اعلميياء االجتميياع حتييد الوييي  الّاضيير  وملخييص بّثيهميي

Differential Class   ران ذلي يعد دمراً ضرورياً والبد منو في  ل مجتميع  ويبيرب

ل بشييكل بييير إن توديييع الثييروات والمكافييوت بطريقيية بييير متسيياوية يعميي ابقوليهميي

مباشر علد تّفيز األفراد لتّسير موايفهل االجتماعيية بشيكل مسيتمر ويزييد شيدة 

 (83)المنافسة مر دجل الّهول علد الثروة والمكانة االجتماعية األعلد.م

في المجتمع إلد النظام االيتهيادي   Stratificationويعود سبب التراتب الطبقي  

والسياسي الي ي ييدعل ويغي ي تودييع الثيروة واليدخل بشيكل بيير متسياٍو دو بيير 

متوادن ما يؤدي فيما بعد إلد خلق نمطيية التراتيب الطبقيي فيي البنياء االجتمياعي. 

عنهٌر ميالدٌم  للوجيود الطبقيي   Class Consciousnessعلماً دن الوعي الطبقي

علد دن تكون الطبقة يد نم  إليد درجية  افيية  فقيد يّيدث دحيانياً دن يكيون هنالي  

نيوا  دفراد متقاربون في المنزلة االجتماعية في مجتمع ما ولكر هؤالء األفراد لل يكوب

فئة معينة يمكر دن توصف بأنها متبلورة احتل  مكانتها االجتماعية  وهنيا نسيتطيع 

وهنيياإل شييبو اتفيياق بييير علميياء (84)ذاتهييا. يالقييول إن الطبقيية موجييودة لكنهييا ال تعيي

االجتماع علد دن هناإل عاملير دساسيير يسيهمان بقيوة فيي وجيود اليوعي الطبقيي 

 -وهما:

بييييير الطبقييييات ميييير ديييييوى عوامييييل الييييوعي   Compassionالتنييييافي -1

فييي دراسييتو   K.Marxومثلييو التنييافي اليي ي دشييار إليييو ممييار يم(85)الطبقييي.

للطبقية  حيث دشار إلد دن الطبقية المسيتَغَلة تشيعر بتيدهور دوضياعها االيتهيادية 

لة تسييتهد   واالجتماعييية وتفييايل مشييكالتها اانسييانية  وتييرى دن الطبقيية المسييتغ 

لة بأنهيا مهيدبدة  وتّي  هي ا  ااطاحة بهيا  وفيي الويي  ذاتيو تشيعر الطبقية المسيتغ 

 ا التهديد بكل يوة.الشعور تّاول دن تقف دمام ه 

ي الوعي الطبقي في  ال الطبقتير ومر ثل يقيود    إن مثل ه ا الهراع والتنافي يقوب

ذل  إلد ديادة التماس  االجتماعي بير دعضاء  ل طبقة منها فيي مّاولية لتقيويض 

 الطبقة األخرى وتّطيمها.
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دو يوية فيي انعدام الّر ية االجتماعية  ال ي يّهل حينما تستقر طبقة متّكبمة   -2

ر ألفرادها االحتفاظ بمرا يزهل  وهنيا تّياول  نة لها يواعد اجتماعية تؤمَّ مكانها مكوب

ه س الطبقية منيع دفيراد الطبقيات األخيرى مير الهيعود إليد منزلتهيا  حينئيٍ  تتكيون 

  تشيعر إحيداها اواضّة الّدود بير طبقتيير متميايزتير عير بعضييهم   Lagفجوة

راد الطبقة األخرى مر الهعود إليد مرا زهيا  والثانيية بالقوة والمقدرة علد منع دف

تشعر بأنها مستغَلة وضعيفة والبد لها مر التماس  والعميل اداحية الطبقية األخيرى 

 (86)واحتالل مرا زها.

وليي هناإل مر ش  في دن انتماء الفرد لطبقة معيبنة يطبعيو بطيابع خيا  ويّيدبد   

ؤثر علد المر ز االجتماعي ال ي يؤثر عليد دسلوبو في الّياة ونظرتو إليها.   ل  ي

ما يمكر دن يّهل عليو الفرد مر يوة ونفوذ في المّيط ال ي يعيش فييو. وهي ا ميا 

إلد القيول: مإن الطبقية االجتماعيية يمكير وصيفها   Ginsbergحدا بيمجنزبرجم

 جييزء ميير المجتمييع دو مجموعيية ميير األفييراد يقفييون متراصيييبر فييي عالييية ميير 

 (87)تميبزون عر بايي األجزاء بقبول مستويات مر النقص دو الرفعة.مالمساواة  وي

م دن 1982-1937م  T.Marshallوفي السياق نفسو يرى متوماس مارشيالم  

جييوهر الطبقيية االجتماعييية هييو األسييلوب اليي ي يعامييل بييو الفييرد دمييالءس ويتبييادل 

ل المعاملية فكيل األسلوب ال ي يعاملهل بو  فليس  األنواع وال األمالإل هي التيي تع ليب

طبقة اجتماعية يوجد فيها نوع معيبر مر السيلوإل د ثير ترجيّياً عنيو فيي دي مكيان 

آخر  وهي تّدبد إلد حٍد بعيد فر  الّياة ألعضا ها  فضالً عر ذل  تتميبز  ل طبقة 

بعادات في الزواج والمأ ل والمعيشة  وترسل المالم  االجتماعية للشخص  فتهنع 

مير ذلي  حينميا  دج  و يف يسل   وما يفكبر فيو  وت هب إليد دبعيمهنتو  وَمرك يتزو

وَمرك يمكير دن يكلميو. وباختهيار الطبقية تّيدبد  يل ميا   وتتّكبل فيما يلبسو وما يأ ل

 (88)بالّقوق والواجبات التي تتضمنها حياة الفرد االجتماعية.  قيتعل

ز بنيوع مير التفاعيل وإذا  ان األمر علد ه ا النّيو فيإن الطبقية االجتماعيية تتمييب   

 Internalالداخلي المغلق وال ي مر خاللو تفير  عليد دعضيا ها ضيبطاً داخلييا ً

Control   ال يتي  لهل التهر  إالب بالشكل ال ي حدبدتو لهل مسبقاً  مثال ذل : تمنيع

الطبقة العليا دبناَءها وبناتها الزواج مر الطبقات األخرى   ميا دن الطبقيات األخيرى 

استيعاب فكرة الزواج مر الطبقات العلييا حتيد وإن دمكير ذلي    ي ل  يهعب عليها  

ا خيارج حيدودها  تتفاعل  ل طبقة فيما بينها مر حيث التزاور وتبادل الهدايا..الخ. دمب

فتفر  علد دبنا ها دن يسلكوا بطريقة معيبنة تجاس الطبقات األخيرى  فميثالً تفير  

اليدنيا  ميا تفير  علييهل صيي  الكيالم   الطبقة العليا عدم االخيتالط بيأفراد الطبقيات

 والتفاعل التي يجب دن يستعملوها حينما يضطرون إلد االختالط بمثل ه س الطبقات.

وعندما تسيطر طبقة مر الطبقات في مجتمع ما فإنها تمارس دسياليب مير الضيبط   

وتسيتعمل وسييا ل مختلفية لييتّفظ اسييتمرار وجودهيا  فتعمييل علييد اسيتغالل  ييل مييا 

تغاللو لخدميية مهييالّها مثييل السييلطة والقييانون واآلداب والييدير  بييل اسيي ايمكنهيي

وتستخدم حتيد دسياليب التزيييف والخيداع ألجيل إعطياء صيورة شيرعية لمر زهيا  

ودحيانيياً تّيياول الظهييور بمظهيير الفضيييلة فيعمييد دعضيياؤها إلييد التبييرع وااحسييان 

ة بينهيا للمؤسسات الخيرية  وهي بكيل ذلي  تّياول دن تّيافظ عليد الّيدود واضيّ
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وبير الطبقات األخرى  دي تمنع حيدوث حر يية طبقيية إالب إذا شيعرت بقيوة الضيغط 

الموجو ضدها ففي ه س الّالة تعطي بعض الّقوق واالمتيادات لعدد يليل مر دبنياء 

الطبقات األخرى وتسم  لهل بالدخول في  يانها ثل تأخ  بعد ذل  بالسماح التدريجي 

 (89)للّر ية الطبقية ألن تّدث.

إن الهد  األساس مر ممارسات الطبقة المتّكبمة دو المسيطرة هو تّقيق الضيبط  

ر مهيالّها  ويّيافظ عليد اسيتقرارها واسيتمرارها  بيير دن  االجتماعي ال ي يؤمَّ

مثييل هيي ا الضييبط  يتعيير  إلييد التمييزق بسييبب انعييدام الّر ييية الطبقييية ووجييود 

ل النقمية ليدى الفئيات المّرومية االستغالل واالضطهاد  ما يؤدي إليد تجميع عوامي

لها إلد فئات نايمة ضد ييل الطبقة المتّكمة وضوابطها ما يدفعها  والمضطهدة فتّوب

 في النهاية إلد انتهاد الفر  للقضاء عليها وإدالة تّكمها.

 العزل االجتماعي والضبط االجتماعي: 
ط ضييد  أسييلوب ضييب Isolation Socialيسييتخدم المجتمييع العييزل االجتميياعي    

الخارجير علد ضيوابطو  دو  عقوبية رادعية دو وسييلة لليتخلص مير خطير هيؤالء 

د  بهورة مؤيتة دو دا مية. لكير الوضيع االجتمياعي دحيانياً يخليق ظروفياً لميا يسيمب

وهيو  K.Marx  ميا ييرى ذلي  مميار يم Alienationبياالنعزال دو االبتيراب 

الجتمياعي عليد دعضيا و حالة َمَرضية يهاب بها المجتميع نتيجية لضيغوط نظاميو ا

الوضيع االجتمياعي حالية تيدعد  قلدرجة تجعلهل مغتربير دو منعزلير عنو  دو يخلي

  R.Merton مييييا يييييرى ذليييي  مميرتييييونم  Anomieضييييياع المعييييايير

وهيي الّالية الَمَرضيية التيي يهياب بهيا المجتميع   E.Durkheimومدور هايلم

و هل وتويعيياتهل نّييو لفقييدان تييأثير نظامييو الثقييافي علييد تفاعييل األعضيياء وسييل

 (90)بعضهل.

 (91)-ويمكر تقسيل العزل االجتماعي إلد األنواع التالية:   

 العزل الجزئي والعزل الدائم: -1
ومثال ذل  عزل الفرد عر جماعة العمل دو المدرسة ) جز ي( دو عزل الفيرد عير    

 طريق السجر دو المقاطعة دو إصدار عقوبة الموت ) دا ل(.

 العزل الخلقي والعزل الطبيعي: -2
ويّدث العزل الخلقي حينما يخالف بعض األفراد القواعيد االجتماعيية دو القيوانير   

هنا يتبخ  المجتمع مويفاً ضدهل مثل المقاطعة دو السيجر وبيير دو التعاليل الدينية  و

مر العقوبات. في حيير ينشيأ العيزل الطبيعيي بسيبب األميرا  والعاهيات التيي    ذل

يهاب بها بعض األفراد  إذ يتجنبهل النياس  وييد تلجيأ بعيض المجتمعيات الهيغيرة 

تل وضيعهل فيي إلد هجر دما ر سكناها تار ة دولئ  المهابير بيأمرا  معديية  ويي

 مهّات خاصة.

وهناإل دنواع دخرى مر العزل  فالمهابون بالعاهيات البدنيية تقيل فير  اتهيالهل   

بالناس  إذ إن الناس يليالً ما يعمدون إلد االجتماع بهل بنفي القدر ال ي يجتمعيون 

بو ببعضهل. ويد يؤدي تفوق بعيض األفيراد فيي ييواهل البدنيية إليد اعتيزال النياس 

يجدونهل دفراداً بير مال مير مثل بقيية األفيراد الي ير يقياربونهل بيالقوة عنهل ألنهل  
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البدنية. ودحياناً يكون التفوق العقليي سيبباً فيي خليق مواييف الّسيد والعيداء تجياس 

 المتفويير.

 العصر الحديث والعزل االجتماعي:
دن المشكلة المر زية في المجتمعات الّديثة   E.Durkheim يرى مدور هايلم  

ي صالت األفراد بجماعاتهل  وذل  ألن ه س الهالت تغيبرت إلد درجة  بيرة نتيجة ه

 عانييدفاع األفييراد إلييد االهتمييام بأنفسييهل وعييدم تسييليمهل بهييورة عمييياء بجمييي

.  Individualismااللتزامات والقيود االجتماعية  حيث تعياظل االهتميام بالفرديية

فوفية بيبعض المخياطر عليد حيياة الفرديية شييء مربيوب فييو إالب دنهيا مّ  نومع د

ا  الجماعة وفق ردي مدور هايلم. ويد يتوييع الفيرد بسيببها مير المجتميع د ثير مميب

الضبط علد األفراد وهيو بالضيرورة   ةيستطيع األخير تقديمو لو. ل ا البد مر ممارس

 (92)ضبط اجتماعي.

 Erichوفيي نفيي السيياق جياءت آراء عيالل الينفي األمريكيي مإريي   فيرومم  

Fromm "• "يشييعر الّييالي اانسييان دن علييد لتؤ ييد  تاباتييو معظييل فييي 

ألنو انفهل عر الطبيعة وعر بقية الناس  ففيي  تابيو   Isolationبالوحدة والعزلة  

دن  Fromm يرىمفييرومم  Escape from freedomالخييو  ميير الّرييية

والعزلة  لبما ا تسب حرية د بر  حتد دصبّ    ةنسان ينتابو شعور د بر في الوحداا

الّرية التي ناضيل مير دجلهيا ظرفياً سيلبياً يّياول الهيروب منيو  ألن هي س الّريية 

دفقدتو حاجة االنتماء إلد الجماعات األولية ودولها األسرة  وحاجة التقدير والّاجة 

ل بمعنيد آخير إن المجتميع الّي  (93).اإلد الهوية وااطار المرجعي وبيرهي ديث ضيخب

فردية اانسان  فاانسيان يعييش فيي ددمية اجتماعيية ونفسيية وهيو يّياول جاهيداً 

 معالجتها عر طريق االرتباط بالنوادي والجمعيات..الخ.

ويرى مفرومم ديضاً دن العالييات االجتماعيية بيير النياس دصيبّ  عالييات بيير   

عاميل والبيا ع يسيتغل إنسانية بفعل االستغالل ال ي يشوبها  فهاحب العمل يستغل ال

المستهل  وهك ا دوالي   ه ا االستغالل ال ي لل يُشعر اانسان بغربتو عير مجتمعيو 

 عفّسب  بل وبغربتو عير نفسيو ودهدافيو ومشياريعو ومعتقداتيو فأصيب  ال يسيتطي

تسييرها بالوجهة التي يربب ويريد  وإنما هي التي تسييبرس نّيو باياتهيا  لي ا فيإن 

تمع الّديث إنما هو مجتمع مريض ددى إلد خليق الشخهيية مفرومم يرى دن المج

 (94)المريضة ولل يوفق في بناء الشخهية السليمة.

إن المجتميييع مطاليييب دن ييييتفهبل ظيييرو  العهييير الّيييديث وعملييييات االتهيييال   

Communication   واالحتكاإل الثقافي بير المجتمعات والعوامل التيي تيتّكبل فييو

ماعي ال ي نوهنا إليو  بااضافة لفهل وايعيو ومقوميات وذل   ي يُّقَق الضبط االجت

 
. التحبق 1900في مدينبة فرانكفبورت اقلمانيبة فبي عبام  x" "Orthodoلعائقة ياودية تققيدية  "Erich Fromm"ولد أريك فروم"  •"

عقبى درجبة البدكتوراه، وكبان  و ايدلبيرغ  يث درس فياا العقوم االجتماعية والنفسية والفقسفية. و از من اقخيبرة بجامعة فرانكفورت

قبانون اليابوده  ال" " Jewish Law: A contribution to the sociology of Jewish  Diaspora" :موضبوع أطرو تبه

وبرلين والواليات المتحدة  الياوده" كما تققى تدريباً عمقياً مكثفاً في مجال عقن النفس التحقيقي في ميونخ مسا مة في عقن اجتماع الشتات

 تبوفي فبيعمل فروم محاضراً في نخببة مبن الجامعبات اقمريكيبة الشبايرة.  اقمريكية. وإضافة إلى ممارسته التطبيقية لقتحقيل النفسي، 

  (.1980سويسرا عام )
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وجودس ومتطلبات الّياة االجتماعيية  وحاجيات األفيراد ودرجية إشيباعها المتيوفر  

ومييدى انسييجامها مييع عمليييات التنشييئة والتربييية والتثقيييف   ييي يتسييند لييو تييوفير 

ل االجتماعية المنا  المناسب اعداد األفراد وتدريبهل بما يساعد علد إشباع حاجاته

عمليات   رالضرورية التي تدعل تكاملهل االجتماعي والثقافي والشخهي حتد ال تتعث

 تفاعل األفراد وتضطرب عوامل تكيبفهل ويشعروا بالعزلة واالبتراب عر وايعهل.

ليي ات الفييرد يطبييان همييا: اليي ات االجتماعييية  نوتأسيسيياً علييد ذليي  يمكيير القييول إ  

ن معاً  وشخهيية الفيرد ال يمكير التعبيير عنهيا فيي بيير يولدا اوال ات الفردية وهم

ز الفيرد عير بييرس مير  دعمال اجتماعية  وه س األعمال مر حيث الوايع مظاهر تمييب

األفراد  وإذا دراد المجتمع ضبط سلوإل دفرادس علييو دن يجنيببهل ذلي  الهيراع الي ي 

م ربطييو ينييت  عنييد التأ يييد علييد جانييب مّييدبد ميير ذات الفييرد دون بيييرس  دي عييد

بالجماعات األولية والعاليات التقليدية إلد الدرجة التي تقيبد حريتو والعكي صيّي  

دن ال يتل التأ يد علد الّرية التي تؤدي إلد فقدان االنتماء إلد المجتميع وجماعاتيو 

 وعالياتو  وهك ا تلتقي ال ات االجتماعية للفرد ب اتو الفردية.

 الطبقة الوسطى والعزل االجتماعي: 
يكيون عليد    Lipset & Bendixالمجتمع  ما يؤ د  يل  مير ملبسي  وبنيد زم  

شكل هيرم تيودع علييو األدوار االجتماعيية المختلفية حييث توضيع األدوار القياديية 

والعليييا فييي يمتييو  وتوضييع األدوار المهنييية والمتوسييطة فييي منتهييف دضييالعو  

هي س الّقيقية الشاخهية التيي   (95)وتوضع األدوار الخدمية واانتاجيية فيي ياعدتيو.

ميبزت المجتمع البشري من  ديدم العهور ومادال  تميبزس هي دساس النظيام الطبقيي 

إلد تقسيل المجتميع  عفي المجتمع المعاصر  وعلد ه ا األساس يميل علماء االجتما

وفقاً له س الّقيقة إلد ثالث طبقات دساسية علد شكل هيرم تبيدد بقمتيو حييث توجيد 

ثيييل منتهيييف الهيييرم حييييث توجيييد الطبقييية   Upper Classعليييياالطبقييية ال

ياعيدة الهيرم    Lower Classوتشيكل الطبقية اليدنيا  Middle Classالوسيطد

فالطبقييية العلييييا تشيييكل ديليييية يياسييياً بالطبقيييات األخيييرى وتتمييييز بنيييوع مييير 

ذلي  ألن دفرادهيا يجيدون مرا يزهل مهييأة فيي الطبقية عنيد   Stabilityاالسيتقرار

 ما دنها تتميبز بّرصها للّفاظ علد وضعها  والعاليات بير دفرادهيا تمتياد الوالدة   

 بنوع مر االستقرار والثبات النسبي.

ا الطبقة اليدنيا  فإنهيا تعياني مير ضيغط الهيعوبات المعاشيية  وبُعيدها عير ميا    دمب

فيي  ةدفرادها إليد تبيوء مناصيب دو مرا يز مهمي  دال تساع  احولها وإمكانياته  ييجر

. في حير تشغل الطبقة الوسطد مويعياً وسيطاً بيير  بيار الميالبإل والي ير ال المجتمع

 ونعني بهما الطبقتير العليا والدنيا.    نيملكو

 -الطبقة الوسطد في جماعتير دساسيتير:  Morobergerويّدبد مموربرجرم   

األولد: تشمل التجار ودصّاب المهانع الهغيرة ومر يعمليون لّسيابهل والي ير ال 

دخلهل وال يوتهل ألن ينضموا لي وي النفيوذ والجياس فيي الّيياة االيتهيادية   ليؤهله

 واالجتماعية.
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الثانييية: وتشييمل جماعييات دخييرى مختلفيية تضييل المهنيييير  األطبيياء والمّييامير  

اب  والمهندسير والمديرير والتقنيير   ميا تضيل المثقفيير والفنيانير واألدبياء والكتيب

 (96)والمشتغلير بالبّث العلمي.

ويرى ممّمود عيودةم دن الطبقية الوسيطد تضيل فئيات متنوعية فيي ارتباطاتهيا   

االيتهادية وانتماءاتها االجتماعية ودصولها التاريخية. إنهيا تضيل تشيكيلة متنوعية 

مر متوسطي الفالحير والّرفيير مر دصّاب الورش  ومتوسطي التجار والجانيب 

يمييا عييدا الهييفوة البيرويراطييية األعظييل ميير مييوظفي الدوليية مييدنيير وعسييكريير ف

 (97)والسياسية والعسكرية صاحبة النفوذ األعظل.

ز بنييوع ميير    وميير مالحظتنييا للتقسيييل الطبقييي دعييالس نييدرإل دن الطبقيية العليييا تتميييب

 إلالتغيير حفاظاً عليد موايعهيا العلييا  والطبقية اليدنيا ال تيدر  داالستقرار فهي ال تري

ا الطبقية الوسيطد معند التغيير بسيبب انشيغالها بهم ومهيا ومشيكالتها اليوميية. دميب

وبسبب تشكيلتها المتنوعة نجدها تميل إلد الّر ة دا ماً ولديها الرببة فيي التغييير 

نتيجة ايبالها علد الفلسفات الجديدة وتيارات السلوإل الجدييد  وليديها القيدرة عليد 

مر النيزول إليد الطبقية منع بعضهل    عدفع دفرادها إلد الطبقة العليا  لكنبها ال تستطي

الدنيا  وه ا يعني وجود تغيبر وعدم ثبات في مرا ز دفرادهيا  وبسيبب هي س الّر يية 

وعدم االستقرار والتغيبر في العاليات وفي المرا ز تعرَّ  دفرادها لنيوع مير العيزل 

 االجتماعي.

ب لآلمييال فييي بعييض المؤسسييات    وهنيياإل نييوع ميير االنعييزال االجتميياعي المخيييب

االجتماعية والجماعات نيات  عير التجيارب الشخهيية ليبعض األفيراد   فقيد ينعيزل 

الفرد عر إحدى المؤسسات  المستشفد مثالً دو عر جماعة دينية دو عر دسيرتو دو 

 جماعة العمل دو األصدياء نتيجة لخبرات مريرة معهل.

إن االنعزال سواء  ان ناتجاً عر ظيرو  المجتميع الّيديث دو عير ظيرو  الطبقية  

 -الوسطد دو بسبب التجارب الشخهية المضنيبة فإنو يؤدي بالنتيجة إلد:

 * االضطراب الشخهي.

 * اعتداء المنعزلير علد الضوابط االجتماعية.

وبنيييياء علييييد ذليييي  نجييييد دن معظييييل المنعييييزلير مهييييابون بميييير  فهييييام    

ومير دهييل دعراضيو عيدم القييدرة عليد التعاميل مييع   Schizophreniaخهييةالش

مشكالت الّياة المتعدبدة والمؤلمة نفسياً دحياناً  واللجوء إلد االنسّاب الفكري مير 

المجتمع ال ي  يعيشون فيو  وهو انسّاب يكون مر دعماق النفي بّيث يقيود إليد 

 Egoالجتماعي مر النفي البشريةفشل وانهيار  املير في عمل  الجانب العايل دو ا

وفقاً ألراء مدرسة التّلييل النفسيي  ويمكير تلخييص آراء هي س المدرسية فيي هي ا  

   -الجانب  ما يلي:

واالنييا  Egoواالنييا   Idإن الشخهييية تتكييون ميير ثالثيية دجييزاء وهييي الهييو   

  وم الهييوم هييو الجييزء المسييؤول عيير النزعييات والرببييات Super Egoاألعلييد

ز بيير الواييع والخييال  وهنالي  مير الغريزية و الدوافع ويسيعد وراء اللي ة وال يمييب

ف مير الشخهيية  ومير مالهيوم تيأتي ماالنيام وتمثيل مبيدد  يسميو الجيزء المتخليب

الوايع دو الوسييط دو الّكيل دو الجانيب االجتمياعي دو العاييل مير الشخهيية  فهي ا 
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ا ماالنيا األعليدم فهيي الجانب يميبز الوايع عير الخييال ويكيب  جمياح مالهيوم. د ميب

  Conscienceالجزء الثالث مر الشخهية  وهنال  مر يطليق علييو اسيل الضيمير

ووظيفتو حث الجانب االجتماعي مير الشخهيية للقييام بعمليو ومسياءلتو فيي حالية 

تقهيرس فيما يتعلق بمرايبة األفكيار والسيلو يات المنطلقية عير مالهيوم وتنظيمهيا 

يئيية الخارجييية دو المجتمييع. والخييروج عيير الضييوابط وموادنتهييا مييع متطلبييات الب

االجتماعييية وفييق آراء هيي س المدرسيية يّييدث نتيجيية لضييعف ماالنييام فييي مرايبييةم 

 (98)الهوم وضعف االنا األعلدم في مساءلة ماالنا.م

د دن  ثيراً مر المنعزلير يلجيأون إليد اادميان     Addictionمر جهة دخرى  وج 

وبعضييييهل يلجييييأ إلييييد   Drugمخييييدرات وال Alcoholismعلييييد الكّييييول 

د انتّار الوحدانية دو العزلية االجتماعيية   Suicideاالنتّار  Egoisticال ي يسمب

Suicide   ال ي يظهر نتيجة النعزال الفرد عر المجتمع لسيبب يتعليق بيالفرد نفسيو

 (99)دو بالمجتمع ال ي ينتمي إليو ويتفاعل معو.

ر باألمرا  النفسية والمدمنير عليد الكّيول الش  دن مثل هؤالء األفراد المهابي  

والمخدرات وال ير لديهل استعدادات انتّارية؛ هل خارجون عليد ييوانير المجتميع  

ومعتدون علد ضوابطو االجتماعية نتيجة لعيزلهل دو انعيزالهل الكليي عير المجتميع 

وال ي يختليف عير العيزل دو االنعيزال الجز يي دو الهامشيي دو الّيدي  ميا يسيميو 

دو صيراع المسيؤوليات   Roles Conflictلبعض  وهو ينت  عير صيراع األدوارا

Responsibly Conflict عالتييي يقييوم بهييا الفييرد دو يتّملهييا  حيييث ال يسييتطي 

التوفيق بير ددوارس السيما في المجتمع الّضري حيث تتعدبد وتتيداخل ميع بعضيها  

مييا يسييبب لييو بعييض التضييارب بييير متطلباتهييا وحاجاتهييا عنييد ممارسييتها فييي آن 

وفي حاالت دخرى يكون صراع األدوار ناجماً عر انتقال بعض األفراد مر (100)واحد.

 ناتهل االجتماعيية  عنيدما ال يكيوممارسة ددوار معيبنية إليد ددوار دخيرى خيالل حيي

لديهل وي   ا  ال تشا  جميع متطلبيات األدوار الجدييدة التيي يبيدؤون ممارسيتها 

 (101)ويتويعون ممارستها بهورة مرضية ومقبولة.

وسييواء  ييان الهييراع ناجميياً عيير عييدم التوفيييق بييير األدوار دو عييدم ا تشييا     

عيزال الشيخص جز يياً عير دسيرتو دو متطلبيات األدوار الجدييدة؛ فإنيو ييؤدي إليد ان

ة دو  ودصيييديا و دو عملييي د بيييي الشخهيييية الّدييييب دو مدرسيييتو ويخليييق ميييا يسيييمب

 . Marginal Personalityالهامشية

م فيي مّاضيراتو فيي الضيبط االجتمياعي إليد نيوع ويشير م خالد الجابريم م   

ا دسيماس آخر مر الشخهية الّديبة دو الهامشية هيي الشخهيية التيي تعيد جيزءاً مميب 

المقطييع القلييق فييي المجتمييع  واليي ي يضييل األفييراد اليي ير يختلفييون فييي دفكييارهل 

وسلو هل عر دفكيار وسيلو يات المجتميع  حييث يقيول: مإن المجيدبدير والثيوريير 

 

""  عن دراسته الميدانية لمجتمع اإليزيدية في  عقى الدكتوراه من جامعة أكسفورد  عراقي،  اصل  ي الجابره، انثر وبولوج  فرج  خالد ،

الثمانينات   مدينة سنجار في امال يرب العراو. عمل بين التدريس وإدارة قسن عقن االجتماع في جامعة بًداد لعدة سنوات في نااية 

ضمن قسن عقن االجتماع وبعض سنوات من عقد التسعينات. سا ن مع زمالئه االنثروبولوجيين في القسن ب نشاء فرع "االنثروبولوجي"  

الدراسي   العام  القرن  1989-1988في  من  التسعينات  نااية  في  الًي  التختص  تى  طقبة  لا  من  إعداد  بتخريج  استمر  والله   ،

 العشرين.
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نيون يطاعياً اجتماعيياً يلقياً إذ دنهيل  بالربل مر دنهل دعضاء فيي المجتميع فيإنهل يكوب

ارهل عر مقاييي ودفكار مجتمعهل إلد دن يضطرون وبسبب اختال  مقاييسهل ودفك

ينعزلوا عنو. ولكر المجتمع ذاتو يعمل عليد خليق فاصيل فيميا بينيو وبيينهل لغرابية 

دفكارهل وسلو ياتهل  وييد يهيل عيزلهل إليد درجية المّاربية والمالحقية والسيجر 

وإصييدار عقوبيية المييوت بّقهييل. وهييؤالء األشييخا  وبسييبب العييزل االجتميياعي 

نير جماعييات خاصيية مثييل األحييزاب المفييرو  عليييهل  ينتمييون إلييد بعضييهل مكييوب

والّر ات التي لها دساليبها في الضبط وتعمل علد تغيير الوضع االجتمياعي وخليق 

 مجتمع جديد لو يواعد وضوابط جديدة.

فقيط عليد الفالسيفة والمهيلّير والثيوريير ودعياة   رلكر المقطع القليق ال يقتهي  

د المجيرمير والمنّيرفير ألنهيل يتعرضيون للعيزل التغيير  إذ دنو يّتيوي  ي ل  علي

ال ي يفرضو عليهل المجتميع الخيتال  سيلو هل عير سيلو و  وبسيبب هي س العزلية 

نير جماعييات دو  ون إلييد بعضييهل مكييوب وبسييبب تشييابو دنميياط سييلو هل فييإنهل ينضييمب

عهابات لها دساليبها في ضبط دعضا ها   ميا دنهيا مير ناحيية دخيرى تعتيدي عليد 

 مع ويواعدس. مر هنا فإننا نجد نوعير مر المقطع القلق هما:ضوابط المجت

والخلق  وهو يل ٌق ألنو بير منسجل ميع دسيي   ة* المقطع ال ي يتميز يلقو باايجابي

 الّياة االجتماعية للمجتمع.

* المقطع ال ي يتميبز يلقو بالسلبية  ويلقو نات  عر عدم يدرتيو عليد االنسيجام ميع 

 ي السا دة في المجتمع.مدساليب الضبط االجتماع
                                                                             


