الضوابط االجتمبعية والسلوكيبت الدخيلة
د .لطيفة الكندري
عضو هيئة التدريس يف كلية التربية األسبسية

شبسوذ اٌذوزوسح ٌـَفخ اٌىٕذسً ِغزشبسح ادلشوض شجٗ اإللٌٍَّ ٌٍـفوٌخ واألِوِخ وسئَظ
فشٍك ِٕزذى احلواس اٌزّٕوً يف زٍمخ ٔمبشَخ حتذ ػٕواْ "اٌؼواثؾ االخزّبػَخ ورؼذًٍ اٌغلٍووَبد
اٌذخٍَخ" ورٌه ػّٓ فؼبٌَبد االززفبي مبشوس  06ػبِب ػٍي إٔشبء اٌَؤغىو اٌيت ٔظّزلاب اٌٍدٕلخ
اٌوؿَٕخ اٌىوٍزَخ ورٌه ٍوَ اٌثالثبء ادلوافك .َ 5660 /4 / 52
روشد اٌذوزوسح ٌـَفخ أْ ِفاوَ اٌؼجؾ االخزّبػٌ ٘ Social Controlو متبعه اخزّبػٌ ٍؤً٘
مجَغ أفشاد اجملزّغ ٌٍمَبَ ثأدواسُ٘ وحتمَك أ٘ذافاُ وفك ادلؼبًٍن اٌغبئذح ادلٕظّخ حلشوخ األفشاد ػلّٓ
دائشح اٌمبٔوْ واٌمَُ واٌؼبداد واٌزمبٌَذ واألػشاف .وأشبسد احملبػشح إىل ثؼلغ ػواِلً اٌؼلجؾ
االخزّبػٌ ِٕاب:
• اٌذٍٓ و٘و أُ٘ وأػظُ األسوبْ اٌىفٍَخ ثزٕظَُ شئوْ اٌجشش.
•
•
•
•

األخالق وٌ٘ ِٕظوِخ رٕجثك ِٓ اٌذٍٓ وؿجَؼخ اجملزّغ.
اٌشلبثخ اٌزارَخ وٌ٘ وجذ اٌشاواد ورلب٘ذح إٌفظ واعزسؼبس ػظّخ اهلل ولذسرٗ.
اٌؼشف و٘و مثشح جتبسة إٌبط فًنرؼوْ أػشافاُ وفك ِؼزمذاهتُ وِظبحلاُ وأٔشـزاُ .
اٌشأً اٌؼبَ اٌزً ٍزشىً ِٓ رشاوّبد ورفبػً ادلواؿٌٕن وادلمٌَّن.

• اٌمبٔوْ اٌزً ٍؤخز شىً اٌموح واٌغٍـخ اٌيت رشدع ادلخبٌفٌن ورىفً احلموق ٌٍدَّغ وروفش
األِٓ.
وٌمذ أوذد احملبػشح ػٍي ِموٌخ أٔٗ ٌَظ وً دخًَ ٍغزشاة فَٗ فبحلزس ِـٍلوة واإلفلشاؽ
ِزِوَ فإبن فٕوْ وممبسعبد وػبداد وعٍووَبد دخٍَخ وٌىٕاب ِمجوٌخ وٍغزفبد ِٕلاب يف رٍجَلخ
اززَبخبد اجملزّغ ِٓ ِثً الزجبط اإلثذاػبد ورـوٍش٘ب يف َِذاْ ادلغشذ واٌفٕوْ واٌشٍبػخ وادلوػخ,
طبالد األفشاذ ,اٌٍوائر واٌمواػذ ادلشوسٍخ ...ؿبدلب أهنب ال رزؼبسع ِغ ػواثـٕب االخزّبػَلخ .وّلب
ززسد احملبػشح ِٓ لبثٍَخ اٌزمٍَذ األػّي اٌزً ٍغجت اٌؼؼف االخزّبػٌ .وِٓ أشاش ادلفبَُ٘ اٌيت
أؿٍماب ادلفىش اجلضائشً ِبٌه ثٓ ٔيب (" )َ 1091 -َ 1062لبثٍَخ االعزؼّبس" و٘و مبؼىن اٌؼلؼف
احلؼبسً اٌزً أطبة اٌؼشة وادلغٌٍّن يف اٌؼظوس األخًنح ممب خؼً ػذوُ٘ ٍزغٍت ػٍَاُ وخيزلً
ٔظبِاُ وحيزً ثالدُ٘ وٍفشع ػٍَاُ ِذَٔزٗ .وٍؼزرب ادلفىش ِبٌه ثٓ ٔيب ِٓ سواد اإلطالذ يف اٌؼبمل
اإلعالٌِ ،وممٓ خبءوا ثأفىبس ػَّمخ رؼبجل ِغأٌخ إٌاوع احلؼبسً.
وفشلذ دٌ .ـَفخ ثٌن اٌؼجؾ االخزّبػٌ وثٌن اٌىجذ اٌمّؼٌ فجَٕذ أْ اٌؼجؾ ػٍَّخ رٕظَُ أِلب
اٌىجذ فاو ِٕغ ولاش وعٍت ٌٍسشٍخ فؼٍي عجًَ ادلثبي فئْ احلذٍث ػٓ اجلٕظ وادلزؼخ غًن ِزِوَ إرا
1

وبْ يف زذود احلشّخ ويف إؿبس األدة وٌغجت وخَٗ وغشع رؼٌٍَّ .وروشد احملبػلشح أْ ِلٓ
ِظب٘ش اٌؼجؾ االخزّبػٌ ٘و محبٍخ اٌمبٔوْ واٌمَُ واٌؼبداد أِب ثبٌٕغجخ ٌٍىجذ االخزّبػٌ فئٔٗ ٍٕزح
ِٓ اٌزضِذ واٌشذح وأوذد اٌذوزوسح ٌـَفخ ػٍي اٌوعـَخ واالػزذاي يف اٌزؼبًِ ِغ األثٕبء واٌجٕلبد
ألْ اإلفشاؽ يف احلضَ واٌشذح ظٍُ ِجٌن ،واإلفشاؽ يف اٌٌٍن ػؼف ِاٌن.
وسوضد اٌذوزوسح ػٍي أ٘ذاف اٌؼجؾ االخزّبػٌ وٌ٘:
• رؼضٍض اٌوػٌ اٌذٍين اٌظسَر ورىشٍظ اٌمَُ يف اجملزّغ .
• رموٍخ اٌؼاللخ ثٌن وعبئؾ اٌزشثَخ يف اٌزٕشئخ االخزّبػَخ ورمذمي وً ِب ٘و ِٕبعلت ٌؼلجؾ
عٍون األفشاد يف اجملزّغ.
• اال٘زّبَ ثثمبفخ اجملزّغ واٌمَُ اٌغبئذح ؤجز اخلشافبد.
• احملبفظخ ػٍي األِٓ واألِبْ ,وزلبسثخ اٌفغبد واٌششوح واالرحنشاف يف ِؤعغبد اجملزّغ.
وثَٕذ احملبػشح وظَفخ اٌؼجؾ االخزّبػٌ إر ٍؼًّ ػٍي رٕظَُ اٌغٍون اٌفشدً يف إؿبس اجلّبػلخ
اٌيت ٍؼَش ِؼاب ٌٍسفبف ػٍي االعزمشاس وإٌظبَ يف اجملزّغ.
ورـشلذ يف زذٍثاب إىل أُ٘ ادلشبوً ٌذى األؿفبي وادلشا٘مٌن (اٌغًنح ,اٌؼٕبد ,االٔـلواء ,اٌزّلشد,
اٌزمٍَذ األػّي ,اٌزذخٌن )...وّب رٕبوٌذ ثؼغ اٌؼواًِ اٌيت رغبػذ ػٍي ظاوس عٍووَبد وِشبوً
دخٍَخ ِٓ ِثً رؼبؿٌ ادلخذساد ,واالعزخذاَ اٌغٍيب ٌٍزىٕوٌوخَب ,واالػزّبد اٌىٌٍ ػٍي ادلشثَلبد
األخٕجَبد .وثَٕذ احملبػشح ثؼغ اإلزظبئَبد اخلبطخ ثئدِبْ ادلخذساد ػبدلَب وزلٍَب فأشلبسد إىل
األسلبَ اٌزبٌَخ:
• يف اٌؼبمل اٌَوَ رحنو ٍَِ 566وْ ِذِٓ.
• أوثش ِٓ ِٕ % 96اُ ُ٘ ِٓ ادلذخٌٕن ٌٍغدبئش.
•  % 25ذلُ جتشثخ عبثمخ ِغ رؼبؿٌ اخلّوس.
• حتزً جتبسح ادلخذساد ػٍي  ِٓ %2زدُ اٌزذاوي يف اٌزدبسح اٌؼبدلَخ مبب ٍمبسة ٍَِ 466بس
دوالس.
• لذ ٍٕدر أوثش ِٓ  ِٓ % 22اٌزدبس يف هتشٍت ورشوٍح ثؼبئؼاُ ادلذِشح.
َذسَاد ورزؼبًِ لشاثخ  196دوٌخ ثبدلخذساد جتبسٍب.
• رؼبين  114دوٌخ ِٓ ظب٘شح إِ ْدَِبْ ا ُدلخ ِّ
• يف اٌىوٍذ وسغُ اجلاود احلثَثخ ٌؼالج ادلشىٍخ فئْ ٕ٘بن  56أٌف ِذِٓ ػٍي ادلخلذساد
وديود أوثش ِٓ أسثؼٌن شخض عٕوٍب ثغجت ٘زا اٌغُ اٌضػبف ووثًن ِٕاُ فِلٌ سٍَْؼَلبِْ
اٌشَّجَبةِ.
• أْ ِؼظُ ادلزؼبؿٌن ِٓ ادلزضوخٌن وأوثش ِٓ  % 06أخزوا احلجخ األوىل رلبٔب ِٓ أطلسبة
اٌغوء وغًنُ٘ .
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• ِؼظُ ادلذٌِٕن رمغ أػّبسُ٘ ِب ثٌن  19إىل  46عٕخ و ِٓ % 46ادلذٌِٕن اٌغدٕبء ٍمٍؼوْ
هنبئَب ػٓ ادلخذساد.
ال شه أْ رٍه األسلبَ ال رؼىظ احلمَمخ وٍاب ولذ ٍىوْ ادلخفٌ أػظُ.
وروشد احملبػشح أْ ٕ٘بن مجٍخ ِٓ األعجبة رؤدً إىل ِشبوً عٍووَخ ػٕذ اٌـفلً وادلشا٘لك
ِٕاب:
• رمٍَذ اُخشٍٓ واإللزذاء ثغٍوواُ اٌزً ٍشب٘ذٖ ِٓ (اٌواٌلذاْ-اإلػلالَ -األطلذلبء-
ادلُذسط).
• اإلزجبؽ واحلشِبْ واٌماش اٌزً ٍؼَشٗ.
• رفغخ سثبؽ اٌمَُ ِٓ ِثً ػذَ اززشاَ األورب عٕب وػٍّب وفؼال.
• اٌزغبً٘ يف رـجَك اٌموأٌن وػذَ رذسٍت اٌـفً ػٍي رٌه ِلٓ اززلشاَ للوأٌن األعلشح
وادلذسعخ.
• اٌظوسح اٌغٍجَخ ٌألثوٍٓ يف ٔظشهتُ ٌغٍون اٌـفً وادلشا٘ك (أٔذ دائّب ِشلبغت -وٌلذً
ػَٕذ -أـوائٌ).
• األفىبس اخلبؿئخ اٌيت رظً ٌز٘ٓ اٌـفً وادلشا٘ك ػٕذِب ٍفاُ أْ اٌـفً اٌموً اٌشدبع ٘لو
اٌزً ٍظشع اُخشٍٓ وٍأخز زمولٗ ثَذٖ ال ثبحلغىن .واجلاً ثبٌمواػذ اٌفماَخ ِٓ ِثلً (ال
ٍضاي اٌؼشس مبثٍٗ).
• أزشبس اٌمٕواد اٌفؼبئَخ راد اٌرباِح اإلثبزَخ أو ادلٕبظش ادلخٍخ ثبُداة.
وسوضد اٌذوزوسح ٌـَفخ ػٍي رمغَُ اجتب٘بد األعش ثمبفَب زَث روشد أسثؼخ اجتب٘بد وٌ٘:
• أعش راد ثمبفخ اجيبثَخ رؼذ اٌؼذح دلواخاخ األخـبس ادلزفشَخ ثبجملزّغ فزسزس األثٕبء واٌجٕبد ِٓ
خجث اٌغٍون اٌغٍيب ثبٔزظبَ وِٓ ثبة اٌولبٍخ حتزبؽ متبَ االززَبؽ وٌ ال رٕمبد إٌفوط إىل
اٌغموؽ يف ادلغزٕمؼبد اُعٕخ واٌؼبلً ال ٍزجغ خـواد اٌشَـبْ فؼال ػٓ اٌشَـبْ ٔفغلٗ.
ثمبفخ ٘زٖ األعش اٌىشديخ أشجٗ ِب رىوْ ثفظٍَخ اٌذَ ( )O+ػٕذ٘ب اٌمذسح ػٍي ٔفغ غًن٘لب
وحتزبج إٌَٗ اٌفظبئً األخشى فَسك ذلب أْ رزربع ذلب فزٕفؼاب.
• أعشح راد ثمبفخ عٍجَخ ال رجزي األعجبة ادلـٍوثخ حلّبٍخ ِغزمجً األثٕبء أخاللَب ثً رغلؼي
ٌزسمَك ِىبعت ِبدٍخ وحتظًَ اٌٍزاد ثذوْ ػواثؾ ورؼـٌ زشٍبد شجٗ ِـٍمخ ألفشاد٘لب
يف اٌغاش واٌغفش واٌزٕمً ورفشؽ يف اٌثمخ ثأثٕبئاب وثٕبهتب ورشفغ ػٕاُ دفء ادلزبثؼخ وثظلًنح
اٌزوخَٗ .إْ اٌزً ٍثك ثأعشرٗ ال ٍزشواُ ِغ طسجخ عَئخ ووُ ِٓ غشوس أغلشق أطلسبثٗ
ووُ ِٓ إمهبي أٍ٘ه طبزجٗ
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• أعشح راد ثمبفخ طبِزخ ِشغوٌخ ثأِوس اٌذَٔب ال هتزُ وثًنا مبسبسثخ اٌغٍووَبد اٌذخٍَلخ وال
رشغً ٔفغاب ثزسظٌن أفشاد٘ب ورلزّؼاب ػذ٘ب.
• أعش راد ثمبفخ ِزمٍجخ ربسح رٕاح هنح االٔفزبذ اٌزبَ فززشن اجملبي ألفشاد٘ب يف حتذٍذ عٍووَبهتُ
وروخابهتُ وربسح أخشى رواصْ ثٌن األِوس ورزبثغ اجملشٍبد وحتبوي رمومي اٌغٍووَبد و٘لزٖ
األعش رٕمظاب خرباد احلضَ يف األِوس وغَبة األ٘ذاف واحلشص ػٍي لَُ اٌظسخ واٌذٍٓ.
وأشبسد اٌذوزوسح يف زلبػشهتب إىل أُ٘ اٌزوطَبد ادلؼَٕخ ػٍي حتمَك اٌؼجؾ االخزّبػٌ:
• رـجَك خالطخ ادلؤمتشاد واحلٍمبد إٌمبشَخ اخلبطخ ثمؼبٍب األعشح وحتوًٍ روطَبهتب إىل والغ
ٍِّوط.
• إػبدح اذلَجخ ٌزـجَك اٌموأٌن ؤشش ِمبطذ٘ب وٍجذأ رذسٍت اٌـفً ػٍي رٌه ِٓ اززشاَ لوأٌن
األعشح وادلذسعخ.
• فزر لٕواد اٌزسبوس ِغ ششحيخ اٌشجبة ػٍي ادلغزوٌٍن األعشً واجملزّؼٌ ٌزٍجَخ زبخَلبهتُ،
وسػبٍخ ِوا٘جاُ ،وِؼشفخ ِؼبٔبهتُ.
• زث اإلػالَ ػٍي أزمبء ثشارلاب وفك ِٕظوس رشثوً واػر وساعخ واٌزسزٍش ِلٓ اإلػلالَ
ادلبخٓ ادلوخٗ إىل ششحيخ اٌشجبة وغًنُ٘.
• إربزخ اٌفشص اٌىبفَخ ٌزوظَف اٌشجبة وغًنُ٘ فئْ اٌجـبٌخ ِٓ أعجبة االرحنلشاف واٌمٍلك
االخزّبػٌ ووّب لبي ثؼؼاُ اٌجَـبٌخُ أَُُّ اٌشُّرائً.
• إخشاء اٌذساعبد ادلَذأَخ ػٓ اٌغٍووَبد اٌغٍجَخ يف اجملزّغ ثغشع سطذ٘ب وإطالذ ادلغبس.
• إجيبد ِؤعغبد ِزخظظخ ٌشطذ ادلشبوً اٌغٍووَخ ٌذى األؿفبي وادلشا٘مٌن ,واٌؼًّ ػٍلي
اٌزؼبًِ ِؼاب ثظوسح ِٕظّخ.
• غشط ِفاوَ ادلابساد احلَبرَخ (اٌزغبِر ,اززشاَ اُخشٍٓ ,اٌظذالخ ,ادلغبواح ,احلواس اإلجيبيب،
االػززاس ،االػزشاف ثبخلـأ...اٌثمخ واٌزسىُ ثبٌٕفظ .يف ٔفوط األثٕبء واٌجٕبد).
• اٌؼًّ ػٍي احلذ ِٓ خٍت ادلشثَبد األخٕجَبد وإٔشبء زؼبٔبد ِزخظظخ يف أِبوٓ اٌؼًّ
ٌشػبٍخ أؿفبي إٌغبء اٌؼبِالد .
وخزّذ اٌذوزوسح ٌـَفخ زلبػشهتب ثبٌزشذٍذ ػٍي أمهَخ اززشاَ اٌمبٔوْ ِٕلز اٌظلغش يف اٌجَلذ
وادلذسعخ وأشبدد ثأخاللَبد األخذاد يف اجملزّغ اٌىوٍيت لذديب اٌزً اػزبد ػٍي أْ حيً ِشبوٍٗ
عٍَّب وٍٕجز اٌغٍظخ واٌفوػي .وال ثذ ِٓ رؼضٍض لَُ اٌؼفخ واٌزؼبوْ واٌزذٍٓ اٌغلٍَُ واٌلزالزُ
واٌزشازُ وٌ٘ مسبد رشمجاب اٌىوٍزَوْ لذديب وخذٍش ثبألزفبد أْ ٍغًنوا ػٍي خـي األخذاد يف
رٕظَُ زَبهتُ.
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وٌمذ ثزٌذ ادلؤعغبد اجملزّؼَخ خاودا وجًنح يف رؼضٍض اٌؼواثؾ االخزّبػَخ ورحنّذ اهلل رؼبىل
ػٍي ٔؼّٗ اٌىثًنح وآالئٗ اٌؼظَّخ فال جنذ يف ثٍذٔب احلجَت ِٓ جيب٘ش يف ادلؼظَخ أو ٍؼٍلٓ ػلٓ
اٌفغبد واالرحنشاف فبخلّوس واٌمّبس واخلالػخ ووً ِب خيً ثبُداة ممٕوػخ لبٔؤلب ولٕبػلخ .إْ
اٌؼبداد احلغٕخ ؤجز اٌغٍووَبد اٌغٍجَخ أوخذد االسرَبذ إٌفغٌ ٌألعشح اٌىوٍزَخ ووٍّب وبٔذ
اُداة ػفَفخ أطجسذ األفىبس زظَفخ ،واٌزشثَخ زظَٕخ ،واٌغٍووَبد ِغزمَّخ.
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