


ماهية الضبط االجتماعي : نشأة المفهوم وتطور الموضوع
يعددموضوعددوضوط اددتموطي منددهم وضددوواتددلوطتوعددومهلوط دد واملهكرددهوط عهنددههوكطت  دد ك و وكطتددملو دد و
مهندددههوط مدددهليبوكط ا جدددعوكطي مندددهضوكمهدددلوط دددمل هوك دددم  ومهدددلوك دددووكض ملدددعوط مضدددعوطي منهمجدددعويلاته ددد و

مهيددددعوطي منهمجددددعو قاددددهيهوط عمط ددددعوطي منهمجددددعوبوكط  ددددعوطيوددددمتعهتوطي منددددهم وكامل ددددجلوط منعددددهلوكط  و
 ه ئددهلوطث  دد وم عددعو هجلهدد وكطق ددوتوط واه جددعو هددم هضوطي منددهم وكطتمط عددعو هودداطاج جعوض ملجددعووكطتهه تددعو

يق د وط ادعجووكيووكط عملص يعو وحتقجقهو همدوطم وط منعد و داوط م نجشحبقوقو ئهلوضعجملعوكضوط  عوض هت و
هدىوارد الويممتدهلطلوط ملدوضواكوط عد قواكوط ىدا عوامنجد ومنومدعومويهغىوط قويوكط منهو وطي منهم و ا

 ووكطنع ددهنوك دد ومهددىوملجددهنيوطتددوط ملهووتطرددتوتددمنوط منعددهلوكعددنهنعوطنمنددههط لورمددونو وكيو اكوط ددميو
يددد طووضوعدددوضوط ادددتموطي مندددهم ويعددده و  دددضط،وضدددووط هدددموكط غندددوإو وكي  ددد وك ددد و ه مل دددعوطثك و  و

ميددمتلوت  ددوبوط اددتموطي منددهم و وكمددمبوطا ددها لومهددىواع يددووطرددمااوط عهنددههوان ىدد لوبوضىدد  عوحت
كطعحوحممتو  و وك م  وممبوطا ها لومهىومدهيلووط ادتموطي مندهم وكملدمكتنو وعد  ومنهجدعواملهدويو
مهدددىو  دددضوضدددووطتادددهضهوكطت  وضدددهلوط ددد وامدددمرتوبوحتميدددموا عدددهتنوكك ه  ددد و ددده مل  و  واوىددد وكمهياددد و

وط مل  يعوكط عنهجعو.
يشددددضواددددهضونوووRegulation Socialeكبوعددددوهوطثعددددتوط   نىدددد و هاددددتمواكوط ممل ددددجلووووووو

"ووRegleضصههحهلومهلوطي منهضوبواع ي  و هاتموطي منهم وبوط تمطيعو  وا ووط  هنعوط   نىدجعو
ضىه نيو واكواهممنيو"واموومهدىواتطنيواىدهممومهدىو"واىدهضورهدوقوضىدمقجنعو وكلودلورهدوقو"وكيقصدمو

وجهقوطتملهقوط ش ه و"و   طهواشغجه ودي ململدهوضدووطيودمميوومهدىوطقندتوكطادمقهاه هو وكضدوووهبهوطياهوب
يقصموهبهو"و توضهويا واكويقدملوومدمتطوضدووطتنهلودهلوكط مصد  هلوط د وو)مهلوط منهضوط عنتو(ك  عون  

ط دد وامل ددموكطي م طضددهلويملتغدد ومهجملددهوطي مدد طبوهبددهوبو دد كاوضعجملددعوطتمنهضددهوكطامملهمددهوضملددهو و نددهوا وط وط تددهلو
ط  ورم صومهىوط و دههوهبدهوااد وطنم هضدهوكحتدمتوضدهويملتغد وط قجدهبو د وتكددهوطودمتعهتو ارما دهلوكطت هلادهلو

ك ه مده و د  وط دوم وطقنعد و"وك قدهو هدولنيوطينم ه دهلواكوطقدملحو, هوضهويملو مان وكضهوحيدم و عهجدهو وو
اعويادهومدووط اد لومهدىواد تو"ومقو دعو"واكو"و  طه" طت  د وطت ا تعوامويعمربون ى وات وم كحوكي د إو

طتدددهتيو هادددتموطي مندددهم وإوو و ندددهو  وط ممل جندددهلوط ددد ونموعدددتو  ج دددهورهعدددعو هنددد وابومهضدددعو جىددد و
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بوبوو9989 ه ادد كلنيوضموط قدددهومهج دددهو وكاددمويشددد  وهبدددهو عددمنيو ددد قو وك ندددهوا ددمو"و ددده وتطنجدددهووليملدددوو و
 ن ددهوحتهددجاومنجقددهوا جددهلوطت طاتددعوكدددهكسوط شدد مجعو حىدد و وك دددهو مدده"و"واوطمددموط هعتددعو"ويويقمادد و 

 وكط اددتموطي منددهم وتددوواملددمو إ9يقمادد واياددهوحتهددجاواتددهلوط م ندد وكمنهجددهلوطتعددهضالوكط م جددوو 
اعدتحوحمدتوطتمندهبوط عميدموضدووط دهيلوط   جىعوبوضعه لوضصههحهلوط عهوبوطي منهمجعو وكادمو طت هتجل

ب وو9971و Wilies (Educational Systemط ملىددقوط ا ددويوو(كطثوددهوط عهنجددعو جشددنت 
كط هدددد و(بو و9979وGoughبو وك9981وو,Offeو Welfare State)تك ددددعوط  مهيددددعو(ك

بو وك اضده وو9981 و)HorwitzوPsychotherapyكط عاسوط مل ى وو  Psychiatryط مل ى 
بو وكغضتددددددهوضددددددوومددددددهيلوكطعددددددحعوبو عددددددتموطق ديددددددعو9988ووZuboffإووworkplacesط عنددددددتو

Crime Control إ Garland بوكتوو ن  وبويملت قو صدولنيوضك دمنيوضدووماامد وط قويدعو1009 وو
  .Social Order  (2) قاهيهوط مل هبوطي منهم و

 

وإويادددتضم وكيادددت م وعدددتههو و ددد كبو ادددتم وا  ومنننل النا ينننة ال  وينننة: و.ق  و."   وضصدددملوط  عدددتوط  اتددد و إ 
 وعددتمو ىددهن ومل  دد و دده  بومل  ددهو هجغددهو ووكوعددتمومنهدد وووقكطيناددتهط شدد هوكوملتىدد وطي مدد طبو ه مل ددهبو

ايوااقملددد و وكودددهمم و عه دددهوضمهه قدددعووضددد وط واددد وطقدددهليو وكعدددتموامصددده  و تح دددهوو كعدددتموط دددتاتوادددهبو
 وكضدددووإو ددد  وضادددنو وتدددمطوطتصدددههحوخيمهدددوو دددهرمااوددددموط جدددهنيو إ3جددد ونقددد    ض تدددهواجهضدددهو دددجهو 

 وتدددوو"وعدددتموكاو جددد وط ىدددهو وضدددووط ملهملجدددعو Controlطي منهمجدددعوطتملىدددو"و  جددد و و ه ادددتمومنوضدددهو
  ددو"وومنهجددعوعددتمواكووووBoundaary Controlطإلجيه جددعواكوط ىددهتجعو واضددهوط اددتمووط ددمكتيوو

"واغضوتقهبوخمهدمو وCultural Control كتووط ملىق وكط اتموط  قهبوط مح لوبوطينمقهوومربوملم
طقوطن وط  وامانمل هوتقه عوضعجملعوكامجحو هن من وط قجدهبو و ه  د و ه يقدعوضمل ندعو وضدوورداووت د وطث د طتو
كط اددغمومهددج لو ممنشددىوضدد وط مواعددهلوطي منهمجددعوكاماددنووط  قه ددعوط ادده هعوو دداوضددوو وطتعددهيضوكط قددجلو

                                                           

االجتًاع ، ترجًت وتقذيى : أنطاو يحًذ األضؼذ ، بيروث  ، دار ويكتبت انهالل ، ( جيم فيريىل : يؼجى يصطهحاث ػهى  1

 141و ، ص: 1111
1
( Innes, Martin   :Understanding Social Control: Crime and Social Order in Late 

Modernity,  UK , McGraw-Hill Education, 1112. P 1 

 /http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D%8B58D%8A%8D%8B7( قايىش انًؼاني : 2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



https://books.google.com.eg/url?client=ca-print-mcgraw_hill_uk&format=googleprint&num=0&id=6yXo5ARzFaMC&q=http://www.mheducation.co.uk/&usg=AFQjCNE0VFomqKC14x9n4shzTp6rJD1ftw&source=gbs_buy_r


  Ecological طهطلوط ميملجدددعوكط تملدددههوط شدددهضتو هقدددهنو وكط عقو دددهلو واضدددهوط ادددتموطإلي و دددو  وكطقددد
Controlو  ددوو"وط ددمح لوبووددهو واددجل ومددوو  يددقوط مدد تضوبو جئمدد و"واضددهوط اددتموطي منددهم وغددضو"
"و  وو"وحت لوط منهم و وطوهعومنهجهلواكوكوه توغضو Informal Social  Controlط  مس و"و
"وطحمله  دعومهدىو   دووووو Internal Social  Control  "وكط ادتموطي مندهم وط دمطره ون هضجدعو

كاددموطوددمعنتوتددمطوطتصددههحوبوط تحددو وط هعددعو إ و1طيضم ددهووضددووردداووطوددممضهسوطتعددهيضواكوط موملددم" 
 مد ضجلو ه مم ضوكط مو ج وطيامصهتيوكطي مندهم و و ه ادتموطي مندهم وبوط دهووط صدملهم وحيدويوضعد و"وط

 واكوط ممل ددجلوطيادداط  و ه ملىددتعو ويددميو و جهلوطتهل ىددجعوكطيادداط جعوععدد وامل ددجلوط عااددهلوطيامصددهتيعو
مهىونههقوكطو و وكضووض هت وك  و"وا ضجلوطتش كمهلوط صملهمجعوط اجلنعو وككع وملموات و و دولو"و

  وضدهويشدمنتومهجد وضعد وعتموضمل وضدعوطث دولو"وكملدموااصدىو ىدهمهلوط عندتو وكيادجوو عدءوط عهندههو
ط ادتموطي منددهم وبوط ددهووط صددملهم و"وطادداط وط عنددهووبوطإلاد طاومهددىوط مو جدد وطيامصددهتيومددوو  يددقو
ط ه دده وط عنه جددعووكاقويددعوطتىددهكنيوطقنعجددعوككودده ه هوطتجلمه ددعو وطإلعدد ط"و وكط مو جددقو ددهوط عنددهووكاعددحه"و

ط ممل دددجلوط عنددده و شدددئو وط عندددهووملجددد وض دددمل لوضدددووولؤكنوطثضدددوطوواكوضدددمي ي هو وكط مح دددجلو وض دددهووك ددد 
ط واددواوضددوواعددحه"وطثمنددهوواكولؤكنوطثضددوطووضواددووط ملددمو هملددمو وكت ددمطودت ملددوطوضددووحتقجددقو  ددضوضددوو

إو وك قدموحتدمتوضوادوو5ضهه ت لوض دتو و نقدهصوودهمهلوط عندتوكميدهتنيوطث دولوضد وتتدهلواودعهلوط ىده وو 
ودعوطي منهمجدعوبوماام دهو ه ادتموطي مندهم ووبوطيفدهتهوبوضدووط ىجهو-مهىووتجتوطت هووو–طتهل ىجعو

ضوادددووضددد تكسوطثكو وضىدددئو جعوط مك دددعومدددوواقدددممو ه دددعوط دددمضهلوطي منهمجدددعو ه ددده و حدددقوردددلوكتدددووضدددهو
يع ىددد وضدددمرتوط ادددتموكطيودددمق طلوطي مندددهم وبوط منددد وطتهل ىددد وو وكط  ددده و وا ىدددضوطتهل ىدددجعو مل دددهبو

عوبوط مندد وط  امسدده و قددمويمل دد وطتهل ىددجعوا وط منعددهلوط  امسه جددعووط صددملهمجعوادد م وط  مهيددعوطي منهمجدد
بواقممورمضهلولمهيعوط منهمجعوتوط ملج هو وك ى لوك  وو   وط  مهيعوطي منهمجعوتهتملهوضهوت و يوآ جعو
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 منهم و معهجدتوط صد طضو م رضوحتويتوط من وط  امسه و  وممن واجوم و وك هممتهلتهوع  هوضووط اتموطي
كيع  دد وضع ددلوضصددههحهلوط مضددعوطي منهمجددعو  ندد و"واهدد و،إ6ط هتقدد وك اددنه وطوددمن طليعوط مل ددهبوط دده  

طق ددوتوطتمل نددعو مندد وضددهواكو ددتعءواماددههوط مندد و هنحه  ددعومهددىوط مل ددهبوطي منددهم وك ددم  وط ىددجه نيو
 إ.7مهىومنهجهلوط مغضوطي منهم  

 

 
  

دي ململهوط قوووا َّوتمله واع ي هلومميمنيو هاتموطي منهم واقهل  وكاتهمملواملجهنه،ون  وطو متهيوون  نيو 
وك جنهويه وم إواهلخي واهوليو هن  وبو و.ط عهنههوكط  كطيهوط  وطنههقوطوضمل هوبواع ي ه ل

إوط ادتموطي مندهم و هممتدهلنو"وض  وضدهوادهضاو J. Roucek بو9917 و يد الو و وميدوولكودج  إ9
يماددنوواهدد ووط عنهجددهلوطتجلههددعوكغددضوطتجلههددعوط دد واعنددتومهددىواعهددجلوطث دد طتوطيضم ددهووتنهلوددهلو
كاددجلوملجددهنيوطقنهمددهلووكمهددىوتددمطو دد  َّوط اددتموطي منددهم ويشددضو  وا جددهلوتهت ددعواىددمجلمبو ممل ددجلو

وو هممتدددهلتلو دددهرمهواكوض دددضيوط قهدددقواكوط ىدددهو واصددد اوط ملدددهنوط دددميوويمل ددد و  دددج لوضدددوواتدددتوطارددد ي
 إو8اتمطاوط اتمو صولنيوضمملومعوجي وا ويمانووعجغهوضووط عقه"و وط معهضال وكإلذمهمطإل  طض و

إوط اددتموطي منددهم و  ندد  و"ونىددقوضددووطث  دد نيوط دد ويددمن ووهبددهوط مندد و E.A.Rossكيعدد )ا ولكنو إ1
تملددد يو  يمشدددهمو(و دددعوضدددووط ىدددهو و"وبوملدددهوم  ددد وضدددووزتدددتوواماددده  ومهدددىوطيضم دددهووضددد وضعدددهيضوضقت

H.p.Fairchild   ومندوضوط عنهجدهلوط د ودي دوو موط دمتهوبوممند واكو دمالورتهمدعو   ند ) و"
ا وي ددو وضقوضددهواوهوددجهومهددىوضىددموالوط  دد توكطقنهمددعوككملددمطلوو تددهويموادد  مجددعوضددهوادد ضهوطيضم ددهوو

نىدقوضدووطتقدهيجهو وكطتقاملدهلو وكعدتموط دمل هوو وكيع   و توضدوو جهدهوك جهدهو  ند و"  ط من و"و
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 ( Martin Innes; Understanding Social Control: Crime and Social Order in Late 
Modernity, devience, crime, &social order , UK, McGraw-Hill Education, 1112, p:3 

 اتموطي منهم   هوطيعهامل ط مع يوو
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كطإل دد طنوكط دد واشددنتوط قددونيوطتهتيددعوكغضتددهوضددووط وودده توط دد و وطوددهم هودي ددووطيضم ددهوو هددملنموطتموط ددقو
 مهج و هممتهلنواه  وامتملهنوطقنهمعوط   مجعواكورتهمعوضهوكا  عد ومهدىوطماده  هو"وكيد الو ضده ج  ك ج و

(R.M .Maclver  andC.H. Pageط اتدددموطي منددهم و  ندددَّ وط هدد قووط دد ويددملووهبددهو
اك ددددرب وكنجنج ددددواو( ط وملددددمنيووط مطرهجددددعو هملىددددقوطي منددددهم و وكحي ددددأوطوددددمق طلو مله دددد و"و واضددددهو

(W.F.Ogburn,and W.F.Nimkoffجع  هندد و  ندد و"وك دد وط ددملنموو Pattern ضددووو
كط قوطمددموطتمعددهلاومهج ددهواكووط اددغموط ددميوديهلودد وط مندد ومهددىورتجدد وا دد طتنو هنحه  ددعومهددىوط مل ددهب

إوو وكيمتددهيووتددمطوط اددغمو متددهيوو متددهيوومل ددلو9ط اددتموطي منددهم و و systemطتوعددومعو ملىددقو
ط شجل ون ىد و ه ملىدتعو مل ىد وكمل دلوطقنهمدعو ه ملىدتعو مل ىد هو وك دم  وط مملشدئعوطي منهمجدعو و ندهو

  نددد و"وطودددمجلمطبوط قدددونيووبوإواع ي دددهوارددد و هادددتموطي مندددهم 9996ادددمبو حمندددمومتدددموطتعتدددوتوض وددد و
ط تمنجعواكوط ووه توط  ض يعو   إوطيفهنواكوضتماواكو منه د و ج دو و هإلحيدههوكط مشد ج وكط  ملدههوغدضوك د و
 وكامويمانوووجه نيوط من واكوطقنهمعومهىوطقنهمهلوط د ويشدنه هوض دتو"وودههعوط مك دعوبوضقه دتو

مااددهلوط متعجدعوكمددمبوطيودمقاوو"و نددهوط شدع و"واكووددجه نيومنومدعومهددىوارد الوض ددتو"وطيملدماووكو
يع اوط ادتموطي مندهم و  ند و"وودجه نيواو د وطث  دهلوكط ىدهو وط و  دعوط د وا طتدهوطرجئدعوطتىدجه نيواكو
طث  طتوطتىجه ك و وك عتوااوالوتجئعوكطلووجه نيوبوط عص وط دمي وتد و ط مك دعإومملدمضهوجيدربو د تواكو

تصددهحعوط نومددعوط دد ويملمندد و  ج ددهو وك ددم  ورتهمددعووومنومددعواكوحينددتومهددىوطإلادداضومددوووددهو وضدده
إوكغضتدهوضدووطقنهمدهلوط د واقدوبومهدىوضتدمايوط ىدجه نيو90 طثو نيإوكورتهمعو ط هع واكوط عصتعوإو 

كاكتيوك ه ووط منهمجعوحممتنيوض طمجعوضتدمايوطتشدههبعوكطتجله  دعو نقدوبوضدووضدووضقوضدهلوو كطقنهمع
 هو جهلواماههواه وطقنهمهلو جنهو جمل لوو.ط من وك قواوطمموحت لومااهلوكو

كضووملج وك  عوط مل  وطثن  ك و و جعو   وط ادتموطي مندهم و د هوضدووملجهاملدهومهدىو دتوطتىدمويهل و إ3
ضددووطثودد ني و  وط مندد وطحملهدد  و  وطثضددع وك  وملاددهلاملهوط عهتجددع.ومهنددههوطثن  ك و و جددهويع  وندد ومهددىو

بو هح ددهعومهددىوطتعددهيضوط ىددهو جعوكامل ددجلوط صدد طض.و ه صدد طضونهددهقوكطودد ومهددىواندد وايوكوددجهعواىددمجلم

                                                           

1 (Clement I.    : Sociology For Nurses, as per the Indian nursing council , syllabus, 
India , Dorling, Kendersly, P.v.t, Ltd,1111. 171 
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كطنم ه وطتعهيضوط  قه جعومههوضووطتشه توط  واوط   هورتج وط منعهلوط تش يع وط صغضنيوضمل هوكط  تضني.و
إومددددددهروطثن  ك و و جددددددهو9955-9889 دددددد طك  وولطتو هجددددددكطقدددددد طهطلوتدددددد وملددددددتوضشددددددا .وكعددددددوو

 ددهلو  :دده ولتو عددتوضددوو هندد وممندد واكومددمتو تددضوضددووامادده  ومهددىوطي منهمجددعوط ربيههنجددعو.وط عقوو
اوددددهو"ووددددهو ويوط ددددقومهجدددد و مقو ددددهلو جيه جددددعإواكوض  ددددوإو مقو ددددهلووددددهتجعإ"و وكدي ددددووا وا ددددو و

 ط عقو هلوط ىهتجعوغضولمسجعو مط وكيووجنهوبوط منعهلوطثعغ ومل نه.و
ىددجههوض ددتوط ملتددمودي ددووا وي ددو وإ و جددووا واددجئهو 99بو 1009كيهجلدد وط  هادد ونج ددوينوكطيددمو
طي منهم  و"وط ملهنوبو"وط قجتوكط قهو"ووممند وعدغضوبو دتوكاد وو ا اواويهوضوواا هووط اتم

كط  ددددهعومهددددىوطته ددددهلوط عقهجددددعوا صددددجاومهددددىووددددهو و عادددد لوط ددددتعء.ودي ددددووا ونمددددم  وايوخمه  ددددعو
  نهمددددهلوط صددددجهتيووو ومدددد طاوطي منهمجددددعو ىددددملوطل.و  وزتهيددددعومسعددددعوطتدددد هواددددمواعددددتح ومل  ددددع.

كطقنعجددهلويواددمي وط ىدد و واكو ددمي هواددهنو و ملدده  .و ملدد و ضددهوبواكو ملدد ورهل دده وك كطو ملدد واملتددمو
آ ددهقوط تقددههومهددىواجددموط جددهنيوكملددمتهوبوط ربيددعوتدد ويويددربل.وا اددتواعهددلو ىدد معو مملهودد وكاموط ددقو" و

ه وث وط عقو دهلوغدضوط  مسجدعو ه منعهلوطث ربومل نهوامهه ومقو هلوا   ولمسجدع وضقململدعوبوط قدوطن
 جى و ه جعو مغهجعورتج وط ماهل"وطحملمنتوبوطتصده..وط قدوطنهوكطلوامهجدعورهعدعوبوممند واعدمتيو
 هغهيددددعوض ددددتوط وييددددهلوطتمحددددمني.وطتوط ملددددو وتددددلواماددددههوبوط عميددددموضددددووان نددددعوطتعمقددددمطلوطتجلمه ددددع و

هوضددووا وطقنجدد وجيدد وا ويوط قددوطومهددىون ددهوكط  قه ددهلوط   مجددع وكمنومددهلوطثادد ط .وكام  ددموط قددوطن
 إ91اكويوط  و وط عوطا .وك  ووضهكطومووط قوطنهوط مك جع؟ و-منومعوط قوطمموط عهضعو

ك ه ملىتعو وغ طإوط محهجهجعويعمربوط اتموطي منهم وض  وضهوم تطوره جدهو  وروي دووضغهقدهوبواع ي د و إ1
 وكط دد واعهددقوضاددنون ومهددىوايوممندد وك  ووconspiracy  ندد ويعدد و ددتوادديوضددوون  يددهلوطتددكطض نيو

                                                           

11  (Wade, N.  1111  The Faith Instinct: How Religion Evolved and Why it 

Endures.  Penguin Press, New York. 

 
11 (Anthropologynow.wordpress:  Social Control: From Hunter-Gatherer Bands to 

the United Nations, an article,   

https://anthropologynow.wordpress.com/1111/13/17/social-control-from-hunter-

gatherer-bands-to-the-united-nations/ 
Wade, N.  1111  The Faith Instinct: How Religion Evolved and Why it 

Endures.  Penguin Press, New York. 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



https://anthropologynow.wordpress.com/2012/04/17/social-control-from-hunter-gatherer-bands-to-the-united-nations/
https://anthropologynow.wordpress.com/2012/04/17/social-control-from-hunter-gatherer-bands-to-the-united-nations/
https://anthropologynow.wordpress.com/2012/04/17/social-control-from-hunter-gatherer-bands-to-the-united-nations/


طرمه  وطيميو و جها و لامسه جعو واكوطااط جعوكغضوك  إو   وايعودمهلوعوط منهمجعوت وبوط وطا و  هو
ضددوومنهجدددعووط ادددتموطي مندددهم وو صدد اوط مل ددد ومدددووط مل هيدددهلوطثردد الوردددمنوطتنهلودددعو يوانددد وي  ددد و

مجلمطضهلووطث  دد نيوط  مسجددعو همك ددعوبوعددتموطق ديددعو و جددكتيوتكلنو وك صددولنيوعددجقعويعدد او  ندد و"وطودد
 .Thomas G :كغضتدددهوضدددووط ىدددهو جهلوطتنملومدددعو وكادددموضجددد و دددتوضدددوو دددوتووك هدددوضربسو 

Blombergو Stanley Cohenبوإو و دهو دتوضددووط ادتموطي مندهم وكضاددهتطلو1003 و
حومددهبويماددنووط اددتموطي منددهم و واكوضشدد الوط اددتموطي منددهم وإوكيقصددمو ددهثكوو ووضصددهه

ط دد واادد وملددمكتطو مصدد  هلوطث دد طتوبووbenignضددمالوضمملددوضوضددووطتنهلوددهلوطتكوىددهاجعوط نجددمنيو
طتمنهضددده لوعدددهويملهوددد وطت ه جدددهلوطتعهملدددعو هن نومدددعوو جندددهويمعهدددقو ه عمط دددعوطي منهمجدددعوو ندددهوملدددمتتهو

  دووض  دوبوو Antisocial controlط قدهنو وكايميو و جدعوط مند واضدهوضادهتوط ادتموطي مندهم و
ملدمكتطو مصد  هلو ط د وااد وMalignمهبويمانووضمالوضمملدوضوضدووطتنهلودهلوطتكوىدهاجعوط ىدجئعوو

اردد يووعددهويددكتيوووexpanseيددملوا اددجتومنومددعوضددووطتددوط ملهوضدد وطوددمتعهتووو وطوددهم هطث دد طتوط دد و
طقملهو و ويممتهلطلو و  Opportunitiesايميو و جهلوا ه كووط   صووsubvert  وخت ي و

وإ93ط ىا عو وط هتقعو واكوغضوك  وضووط م نعهلوطي منهمجعو" 
ط ادتموطي مندهم وو"وضصدههحهويىدمجلمبو “ بوإو  و دو 1095 ووEric Carltonكيدمت وو  إ5

ضعجهليددددهو جددددموومهددددىوط عنهجددددهلوط دددد واك ددددمو ددددو وطث دددد طتوضمددددوط قهوضدددد وضعددددهيضوطقنهمددددعو وكملجدددد و  و
طرددتوطقنهمددهلومهددىوملددمووددوطهو دد  وآ جددهلوط اددتموطي منددهم وطيتمنهضددهلوامىددلو دده مملوضوو ددهوكت

اى لومنهجهوبوملتوط ص طمهلوط قه نعو هوطيتمنهضهلوكاو موتل عوضووط مقتتوكط مملهغلوطي منهم و
 إ.91"و 

ك  ايملددددددهوا و  ددددددتواع يددددددووضددددددووط مع ي ددددددهلوط ىدددددده قعوك  هادددددد وط عهنجددددددعوبووددددددجهاهلوط مندددددد وط مهلخيجددددددعو إ6
كط ىجهودددددجعوكط  قه جدددددعوط ددددد واددددد ت لوهبدددددهواع ي ددددده لو اددددداومدددددووط مو  دددددهلوكطي منهمجدددددعوكطيامصدددددهتيعو

طثيميو و جددعو  ددتومددهرو و يوا وذتددعوطا هاددهو جنددهو جمل ددهورتجعددهومهددىوط غهيددعوط مل ه جددعوطتتمغددهنيوضددووط اددتمو

                                                           

(12( Thomas G. Blomberg، Stanley Cohen:  Punishment and Social Control,New York, 

Aldine – De- Gruyter , 1112, p:111 
)13( Eric Carlton Ideology and Social Order (RLE Social Theory,NY, Routledge, 

VOL:21. 1114,p.11 
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 نددهوا وذتددعواهمسددهوضشددا هو جمل ددهو طي منددهم وايوكتدد و طوددمق طلوط مل ددهبوكطحمله  ددعومهددىو قه دد وكدددونوإ 
 هوايوكتوو ط اط لوط    يوكط عهن وكط مهولوط مهلخي و هن  وبوإ.رتجع

 وتوومنهجهلوضممطرهعو  دتووضدووط  د تو ط ادتموط دمطره ووالضبط االجتماعياع يووطتك وو"وووو
إوكط من و ودتهلو هوا   نيومميمنيويىمهج وهبهوط من و  إوط ىجه نيوكط  اه عومهىوا د طتنوكامل دجلوودهو  لو

ط مقهجم واويوك عا؛ووضووراوومنومدعوضدووط ووده توطتهتيدعوكط  ض يدعواكو هج ندهوضعدهو ه يقدعووو هيضم هو واك
ا ا و  ووطاىهقوكاوط قومااهلوكوهو جهلووا  طتنوكرتهمها وض واواعدهلوكض ه جدهلوط مند وط د ويمتملهتدهو

طاو   ط جدددعوما جددددعو و محقجدددقواتددددمووناتطه و غجدددعوطحمله  دددعومهددددىوطودددمن طليعوط ملىددددقوطي مندددهم وكاهددددوي و
ككاه جددعوك ده جددعوطممنددهتطومهددىوضكوىددهلو عجمل ددهوكضددهوحتويدد وضددوو دد قومنددتوك ددقوايميو و جددعوط مندد وكدددمو

 ملجها وطي منهمجع".
 إ 95ك جنهويمعهقوعع وط اتموضووك  عون  وط عهنههو  قمواعمتلوطالطهو هو  قوال  وو  إ7

مطوطت  وبوبوط مكووطثكلك جعو وكتلوي كن و"و دتوملج ونش وتواألوروبيونط   يقوطثكوو وط عهنههو  -
 ضهويموومهىوطإلا طاو وكطت طاتعو وكطإللاهتو.

اضهوط   يقوط  ه و  لوط عهنههوطإلذمهج وملج وي ك وط اتموطي منهم ووضعربطومدووط ىدجه نيوكط   هودعو -
عو دم  وحيندتو  دلوي  تدو وادمرتوط  وضدوكطالطه  و وطإلذمهج وضشتعو و  كحوط  يدعوبوطتتدهت و

ط ادتمومملدمتلوضعد وطرجنملددعوو وكط ىدت وبوك د ويعد الو  واتددهيووطث  دهلوط ىجهودجعوط د ووددهتلو
طذمهدداطوضملدددموضملمصدددووط قددد  وط  دددهضوومشددد وك ددهواهددد وطث  دددهلوط ىجهودددجعوط ددد وطنمشددد لوبوطتنه ددد و

 وط ىددههعوبوكطإلضربط وليددهلوطثكلك جددعو قددموطممددهتكطواددمرتوط  وضددعوبواددئو وط مندد و مل ددعوا  جدد
 يمتهو.

وتممنه ددد  و تكطلوكضدددوووطثكلك جدددهط   يدددقوط  ه ددد  و عدددءوط عهندددههوطثضددد ي جهودمدددوواتملدددوطوك  دددعون ددد و -
  و .ووكاشهل  لكن و

اضددهوط   يددقوط  ط دد و  ددلومنومددعوضددووط عهنددههوطثضدد ي جهوط ددميوورمددوطوضملحددىوط عهنددههوطإلذمهجدد  وض ددتو"و -
  وك هضتتويمل و.  جموذم
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طلو شد  و تجعدعوط ادتموطي مندهم وقوامتدهيوو متدهيووط د ؤالوط    يدعوكمنوضهو د  وايدعوا ىدضوو
كط ىوودددجوواهنونجددددعوضدددوونهملجدددعو نددددهوامتدددهيووضدددووملجدددد و تجعدددعوكرصددده  وطت ملهددددعووط ىوودددجو و جع

ط مهلخيجددددعوط دددد واعددددايوممندددد وضددددهوبوماامدددد و دددده ممل جلوطي منددددهم واددددونيواكوكتملدددده،و وكضددددووإوا  دددد و
ط ممل جلوطي منهم ووطرماو وضعوط اتموطي منهم واكوضش الوط منهمجعوضصملتهوطرماووضمل

 هن مندد وحبجدد ويددكت ومهددىومنهجددعوط اددتموطي منددهم و. ووكط شدد توط مدده ويوعددحوضوادد وط اددتمو
 طي منهم وضووضمل وضعوط جهنيوطي منهمجعو.
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