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  :ة ـمقدم

تعد التنشئة االجتماعية من املواضيع اهلامة اليت تتعرض لألسباب املتبعة يف إعداد الفرد وőيئته 

Ûهذا األداء على الطريقة اليت اتبعت تربيته وتنشئته ألداء دور معني داخل اجملتمع Ȥيث يتوقƜ .  

السلوك االجتماعيÛ فتعلمه طة تتوىل إعداد الفرد وتكوينه وتلقينه Ǔداب وإن األسرة هي أول حم

  .وسنن اجتماعية لغة قومه وتراثه الثقايفÛ من عادات والتقاليد

 ȋاحلر Ȭذل źويأ Ûتمعهمƭها نشأة صاحلة ونافعة ألنفسهم وǗكل أسرة أن ينشأ أبنا ȋوحتر

باخلري استجابة للفطرة اليت فطر عليها اɇباء واألمهات يف كل أسرةÛ الن يكون أبنائهم مستقبال زاخرا 

  .واالزدهار

وƛانب األسرة هناك هيئات اجتماعية تشترك يف هذه التنشئة أمهها املدرسةÛ مجاعة الرفاق وغريها 

  .من املؤسسات اليت تساهم يف عملية التنشئة واليت تستمر منذ والدة اإلنسان إىل غاية وفاته

اليت نشأ ŏاÛ فǚن متت وفقا ملا سبȨ فǚن الفرد يكتسب أƴاȓ سلوكية متعددة حسب الطريقة و

 Ȩنوع وغري جائز ويكون فردا صاحلا حيقư ن الفرد يبتعد عن كل ما هوǚهذه التنشئة بطريقة سوية ف

إشباعاته ƞا لغا يؤثر على اɇخرينÛ أما إذا متت تنشئته بطريقة غري سوية فǚن ذلȬ ينتج عنه سلوكات 

دي إىل احنراف الفرد ويشكل بذلȬ خطورة عليه مغايرة ملعايري اجلماعة ومتعارضة معهاÛالشيء الذي يؤ

اليت تواجه كل اجملتمعاتƞ Ûا فيها  وعلى اجملتمع وتعتƎ مشكلة االحنراف من أهم الظواهر االجتماعية

اجملتمع اجلزائريÛ إذ أن احنراف األحداث هو نواة ألجرام البالغنيÛوهو بداية الطريȨ إىل ارتكاب 

Ưفغن احلد من جنوح األحداث أو مكافحته بالوسائل العقابية اجلرائم وانتهاك القوانني و Ȭالفتها لذل

  . ئصاال ملرض اجتماعي خطريتوالتدابري الوقائية واإلصالحية والتهذيبية يعتƎ وأدا واس



 لألحداث أالحنرايفيف السلوك  وتأثريهامتت دراسة موضوع التنشئة االجتماعية  األساسعلى هذا 

  :فصول على النحو التايل فقسمت الدراسة إىل ستة

  :إشكالية الدراسة :األولالفصل 

 أدتاليت  األسباباملوضوعÛ وتساǗالت الدراسةÛ وأهم  إشكاليةوقد اشتمل هذا الفصل على 

  .للموضوع األساسية مإىل حتديد املفاهي باإلضافةبراز أمهية وأهداف الدراسة إإىل دراسة املوضوعÛ مع 

  :مدخل نظري للتنشئة االجتماعية  :الفصل الثاين 

Û وإىل نظريات وأهدافهابالتنشئة االجتماعية وأمهيتها  التعريȤإىل  التطرقوŹ يف هذا الفصل 

 Ûوأساليبهاإىل مؤسسات التنشئة االجتماعية  إضافةالتنشئة االجتماعية والعوامل املؤثرة فيها.  

  :األحداثمدخل نظري لسلوك املنحرفني  :الفصل الثالث

ومفهوم االحنراف وكذا مفهوم السلوك  األحداثوقد اشتمل هذا الفصل على حتديد مفهوم 

االحنرافية الشائعة واملنتشرة بني  األفعالÛ كما Ź التعرف فيه على ƯتلȤ لألحداثاالحنرايف 

كما العلمية املفسرة لذلÛȬ  النظرياتواهم  األحداثإضافة إىل العوامل املؤدية إىل احنراف .األحداث

 Źاجلزائر وكيفية التعامل معه يف التشريع اجلزائري يف األحداثإىل جنوح  التطرق.  

  األحداثعالقة التنشئة االجتماعية بسلوك املنحرفني  :الفصل الرابع

 الرفاقوعالقة املدرسة ومجاعة  األحداثباحنراف  األسرةŹ التطرق يف هذا الفصل إىل عالقة 

إىل كيفية التعامل املؤسسات الرعاية االجتماعية مع  التطرقŹ Ż  األحداث باحنراف اإلعالمووسائل 

  .األحداثاملنحرفني وطرق الوقاية من احنراف  األحداث



  :طار املنهجي للدراسةاإل :الفصل اخلامس

وقد احتوى هذا الفصل على املنهج املعتد يف الدراسة واألدوات املستخدمة يف مجيع البيانات من 

  ).البشريÛ املكاينÛ والزماين(يضا ƭاالت الدراسة امليدان وأ

  :الدراسة امليدانية :الفصل السادس

اشتمل هذا الفصل على عرض البيانات وحتليلها مع عرض ومناقشة النتائج باإلجابة على كافة  

  .التساǗالت الفرعية
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  حتديد اإلشكالية: أوال

التنشئة االجتماعية هي عملية أو ƭموعة عمليات طويلة ومعقدة ال ƹكن حصرها يف مدة أو  

فترة زمنية معينة من حياة الفردÛ فهي تبدأ مع الطفل منذ والدته وتستمر باستمراره عن طريȨ احتكاكه 

حول  جي كان يعتمد على غريهÛ متمركزوتفاعله مع أفراد أسرته وƭتمعه ليتحول بعدها من كائن بيولو

حاجات فيسولوجية إىل فرد راشدا اجتماعيا وناضج يستطيع التعامل  شباعإلذاتهÛ ال يهدف يف حياته إال

  .مع أفراد أسرته وأفراد اجملتمع الذي ينتمي إليه ويكتسب بذلȬ دورا ومركزا اجتماعيا له

طلبا جوهريا و وșيفة أساسيـة من وșائȤ األسرة إن تنشئة األطفال و رعايتهمÛ كانت و ال تزال م -

و لكي يصبح الفرد اجتماعيا عليه أن ƹتثل لقيم ƭتمعه و مبادئه و هذا ال يتم إال عن . يف كل اجملتمعات

و إن األسرة هي أهم و أول مؤسسـة أو مجاعة تقع على عاتقها . طريȨ عملية التنشئة االجتماعية

ما قبل نضجهم وبلوغهمÛ فهي مـــــهد الشخصيةÛ مسؤولية تنشئة األجيال والسي

والوحــــدة االجتماعية األوىل اليت ينشأ فيها الطفلÛو النموذǯ األمثــــل للجماعة األولية 

  .اليت يتفاعل الطفل مع أعضائها و يعتƎ سلوكهم سلوكا ƴوذجيا

فة اجملتمع و مبادئه يف وعليه فان األسرة هي من تكسب الطفل املعايري العامة اليت تفرضها ثقا

  .لدى الطفل عقلية التمييز بني اجلائز و غري اجلائز نشكل قيم و عادات واƟاهاتÛ فتتكو

 Ûجنوح األسرة عن مسؤوليتـــها االجتماعية Ȭتبنيها األساليب اخلاطئة يف  وويف مقابـل ذل

  .سلوك اإلجراميالتطبيع االجتماعي يؤدي بكثيــر من األطفــال إىل مزالȨ االحنراف و ال
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 بنيعن طـــــريȨ التفاعل االجتماعيÛوŏذا املعƖ فان عملية التنشئة االجتماعية ال تتم إال 

انه بدون التفاعـــــل االجتماعي بني الوالدين  والتأثري و التأثرÛ  ةبواسط املصدر و املتلقي

  .ية الطفلƹكن أن حتدث عملية التشكيل االجتماعي و التأثري يف شخص والطفلÛ ال

يؤثر يف تالميذه عن طريȨ العالقة اليت  ذو كذلȬ هي العالقة بني األستاذ و التلميذÛ فاألستـــــا

باإلضافة إىل عالقة .صياغة أƴاȓ سلوكية جديدة ومن خالهلا عملية تعديل السلوكÛ  ميقيمها معهمÛ فتت

دي إىل تفاعل اجتماعي قد ذلȬ يؤ لالطفل ƛماعة الرفاق يف الشارع و بوســـائل اإلعالمÛ ك

قد يؤدي أيضـــا إىل  هيؤدي بدوره إىل تشكيـــــل اجتماعي سويÛ لكنـــــــ

  .غري مستوعب ألدواره االجتماعية واحنراف سلوكي إذا كان النموذǯ منحرفÛ أ

 ȓن يف الواقع هو كثرة االحنراف املوجود بني أوســـــاɇوإن ما نشهـــــــده ا

جرائم السرقة  تلذي صار يعــــــادل تقريبا احنراف البالغنيÛ فأصبحالشباب األحداث ا

وغريها من أسوء اجلرائم ال تقتصر فقȔ على البالغني بل .... واملخدرات والضرب واملشاجــــرة

Ȩأصبحت ترتكب أيضا من قبل أطفال و شباب مراه . 

ة املراهقني اللذين هــم يف طور وعليه فان االحنراف ƹس شرحية حساسة ومهمة من اجملتمع و هي طبق

 Ûإن لعملية التنشـــئة االجتماعية يف والتكوين و التطبيع االجتماعي ليكونـــوا إطارات اجملتمع

  .ذلȬ دور مهم و مسؤولية كبرية

  كيȤ تؤثر التنشئة االجتماعية يف șهـور السلوك االحنرايف عند احلدثÝ> =من هنا نطرح التساǗل 

 :ƹكن أن ندرǯ عدة تساǗالت جزئية تتمثل يف اźɇ ـ و من هذا السؤال
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1 - Ýهل هناك عالقة بني الوضع االقتصادي واالجتماعي لألسرة والسلوك اإلحنرايف للحدث  

2 -  Ýهل هناك عالقة بني أساليب التنشئة االجتماعية و السلوك االحنرايف للحدث  

  اف السلوكي لدى احلدثÝ ما هي مؤشرات احنراف األحداث و أشكال و ƴاذǯ االحنر - 3

ما هي أساليب إصالح ومعاجلة السلوك أالحنرايف لألحداث سواء داخل مؤسسات إعادة التربية أو  - 4

 Ýخارجها  
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  أسباب اختيار املوضوع: ثانيا

إن عملية اختيار موضوع الدراسة هو أول اخلطوات املنهجية إلعداد أي Ɯث علمي Ûأي 

ع املوضوع أو الدراسة اليت سيقوم ŏا الباحث و اليت له قدرة و ميول للبحث التفكري األويل يف نو

فيهاÛو هدا ال يتم اعتباطا ƞحȐ الصدفة بل خيضع لعدة عوامل ذاتية و موضوعية تتفاعل فيما بينها 

  .لتوجه و ترشد الباحث لدراسة املوضوع املناسب

باحث نفسه و ƞيوله و قناعته و رغبته يف دراسة وتتمثل العوامل الذاتية يف تلȬ العوامل املتعلقة بال

  .املوضوع مع توفر اإلمكانيات لذلÛȬ إضافـة إىل دوافع أخرى

العوامل املوضوعية فهي عوامل علمية واجتماعية كتوفر احلاجة امللحة لدراسة املوضوع و ندرة  اأم 

تماعية و تأثريها يف سلوك و من هنا و قع اختيارنا هلذا املوضوع ـــ التنشئة االج.  البحث فيه

املنحـرفني األحداث ــ حيث أنه باإلضافة إىل كل ما سبȨ ذكره فهناك أسباب أخرى دفعتنا 

  : الختيـــار هذا املوضوع و هي

أمهية التنشئة االجتماعية عموما و التنشئة األسرية خاصة بالنسبة لألحـداث و ذلȬ يف توجيه  - 1

  .ة الصحيحة و السليمةسلوكهم و ضبطه و تنشئتهم التنشئ

تأثري و دور التنشئة االجتماعية يف احنراف احلدث و عدم امتثالـه و انضباطـه وكيفية șهور هذا  - 2

  .السلوك عند احلدث يف اجملتمع

  .التنشئة األسرية يف التعامل مع هذه املرحلة بخطورة مرحلة احلداثة و تأثري أسالي - 3

  .املستقبل و أساس اجملتمع أمهية شرحية األحداثÛكوŒم شباب - 4
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  .معرفة دور و أمهية مؤسسات إعادة التربية يف إعادة تربية و إصالح األحداث اجلاحنني - 5

  أمهية الدراسة: ثالثا

تكمن أمهيـة هذه الدراسة يف إلقاء الضوء على املشاكل واملظاهر اليت حتدث يف اɇونة األخرية 

اثÛ كعدم انتظام األطفال يف دوامهم املدرسيÛ و بني أوســـــاȓ الشباب خاصة منهم األحـد

قيادة السيارات برعونةÛ و التسكــــع يف الشوارعÛ وتعاطي املخدراتÛوجرائم السرقة والضرب 

واملشاجراتÛ كـل هذه مظاهر سلوكية غري سوية أصبحت متيز شرحيــة كبرية من اجليل 

ومن Ż كانت دراسة هذا  –جليل اجلديـــد و كأŒا ثقافـــة معاصـرة يتعرض هلا هذا ا

  .السلوك أالحنرايف لألحداث دراسة علمية هي ضرورة ملحة

إضافة إىل كون املوضوع يلمس األسرة بالدرجة األوىل كوŒا منبع التنشئة االجتماعية للحدث و 

لتشكيل سلوكه و شخصيته قبل أي مؤسسة خارجية أخرىÛ و إذا كانت هذه التنشئة األسرية 

ة تشوŏا أخطاء و سلبيات فقد يؤثر على شخصية و سلوك احلدث و يؤدي به إىل Ưتلـــــ

  .االحنراف

يف هذه الدراسة واملتمثل يف  لاألو وعلى ضوء ما سبȨ يƎز الـتأثري والدور اهلام الذي حيدثه املتغري

  .األحداث فاحنرا التنشئة االجتماعية يف املتغري الثاين والذي هو

  :أمهية هذه الدراسة يف معرفة ما يليإضافة إىل ذلȬ تكمن 

  .أساليب و اƟاهات التنشئة االجتماعية و كيفية تأثريها يف سلوك املنحرفني األحداث 

  .االحنرافية األكثر انتشارا بني األحداثÛو مستوى خطورőا عليهم تمعرفة السلوكا 
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  .دور مؤسسات إعـــادة التربية يف őذيـــب و إصالح األحداث 

 داف الدراسةأه: رابعا

  : őدف هده الدراسة بالدرجة األوىل إىل

  . التعرف على أساليب التنشئة االجتماعية و تأثريها يف șهور السلوك االحنرايف عند احلدث  - 1

باملقارنة بغريها من مؤسسات التنشئة االجتماعية مثل املدرسة  - ما أمهية الدور الذي تلعبه األسرة - 2

  .بالنسبة الكتساب األحداث للسلوك االحنرايف - الرفاق ووسائل اإلعالم ومجاعة

الكشȤ عن األفعال االحنرافية األكثر انتشارا بني األحداثÛ ومدى خطورőا على األحداث  - 3

  .أنفسهم وعلى اجملتمع

4 - őباء ملدى تأثري معاملتهم ألبنائهم يف حتديد سلوكياɇمحماولة معرفة وعي ا.  

  .بية يف إصالح املنحرفني األحداثÛ ومدى Ʊاحها يف ذلȬدور مؤسسات إعادة التر - 5

إجراء دراسة ميدانية عن املنحرفني األحداث و ربطـها باملعطيات النظرية املتحصل عليها بغرض  - 6

  .الوصول إىل نتائج حقيقية

حماولة الوصول إىل نتائج علمية صحيحــة وإعطاء توصيات تعطي أساليب و طرق تنشئة  - 7

  . ليمة Ɵنب احنـراف و جنوح األحداثاجتماعية س
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 مفاهيم الدراسة: خامسا

تشكل املفاهيم إطار مرجعيا يقوم عملية البحث االجتماعي من بدايتها إىل Œايتها Û فهي أدوات منهجية  

  .حتدد ما يريده الباحث من حيث أبعاد املفهوم وحدوده والبيانات املطلوبة مجعها من امليدان 

  : مفاهيم أساسية هي ) 05(الية قد تضمنت Ʀسة وإن الدراسة احل

  السلوك االحنرايف لألحداث  –األحداث  –االحنراف –التنشئة األسرية  –التنشئة االجتماعية 

  : التنشئة االجتماعية -1

وإن املصطلح العرŸ يتميز عن  ةتعƗ أقام و هذا اإلنشاء له صفة اجتماعي" تنشئة " كلمة 

   االفرنسي الذي يعƗ لديهما حرفيا عملية جعل الفرد ƭتمعي املصطلح اإلƱليزي و

Û  1828ألول مرة يف األدب اإلƱليزي سنة    Socialisation ةو قد șهرت كلمة تنشئة اجتماعي

 )1( .وكان املقصود ŏا őيئة الفرد ليتكيȤ مع اجملتمع 

 Ƈو يعد دوركاDurkhim عناه التربويهو أول من استخدم مفهوم التنشئة االجتماعƞ 2( .ية(  

و بذلȬ فǚن التنشئة االجتماعية هي عملية تعلم وتعليم وتربية تقوم على التفاعل االجتماعي و őدف 

 ǯفشيخا سلوك ومعايري اجتماعية معينة تساعد على االندما Ûفراشدا Ûفمراهقا Ûإىل  اكساب الفرد طفال

  .يف احلياة االجتماعية 

  

  
                                                 

  .135، ص 2007،قسنطينة ،  ي، جامعة منتو ر28عية بني الواقع التحدي ، جملة العلوم اإلنسانية ،العددالتنشئة االجتما: مصمودي زين الدين :   ) 1(
  .37، ص 1993علم االجتماع التربوي ، مطبعة االحتاد، دمشق ، : وطفة علي:   ) 2(
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االجتماعية لغويا تلȬ العملية اليت يشب عليها الطفل ويترŷ من خالل  وŏذا يصبح معƖ التنشئة

  )1( .مع اجلامعة أو اجملتمع الذي يعيȈ فيه :  ياندماجه االجتماع

أما تعريȤ التنشئة االجتماعية اصطالحا فهي عملية تربية وتعليم الطفل منذ والدته لقيم   

أوال Ż مع اɇخرينÛ وتستمر هذه العملية مدى حياة  ومعايري ƭتمعه وكيفية تعامله مع والديه وأسرته

  .اإلنسان 

وعلى هذا األساس تستخدم الدراسة الراهنة مفهوم  التنشئة االجتماعية لɌشارة إىل عملية 

  .تكيȤ احلدث مع الوسȔ االجتماعي الذي يعيȈ فيه بكل ما حيمله من قيم وأخالق وسلوكيات معينة

  : التنشئة األسرية  -2

اإلجراءات واألساليب اليت يتبعها الوالدان يف التطبع او تنشئة أبنائها " شئة األسرية هي التن 

اجتماعياÛ أي حتويلها من ƭرد كائنات بيولوجية إىل كائنات اجتماعية وما يعتنقاه من اƟاهات توجه 

  )2(" سلوكهما يف هذا اجملال 

لفظي يصدر من أحد الوالدين أو  وعليه فǚن التنشئة األسرية هي عبارة عن سلوك مادي او

ƭموعة من أƴاȓ  إكساŏمكليهما اƟاه أبنائهما يف مواقƯ Ȥتلفة اليت حتدث خالل احلياة اليومية قصد 

السلوك أو القيم  أو املعايري او إحداث تعديل فيهاÛ وما ينتج عن ذلȬ من انعكاسات على شخصية 

  .الطفل بالسلب أو اإلجياب 

                                                 
  .20، ص 2003،  ، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان1التنشئة االجتماعية للطفل ، ط: اهلمشري عمر امحد:   ) 1(
تنشئة الطفل وحاجاته بني النظرية والتطبيق ، مركز اإلسكندرية للكتاب  للطباعة والنشر والتوزيع ، اإلسكندرية : أمحد سهري كامل ، أمحد شحاتة سليمان:   ) 2(
  8، ص 2002،
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تنشئة األسرية اليت تتبعها األسرة يف تنشئة أبنائها على أƴاȓ شخصياőمÛ و تؤثر أساليب ال

وتوافقهم النفسيÛ فالتربية املقصودة هنا هي تعليم األبناء السلوك االجتماعيÛ وتكوين قيمهم 

   )1(.واƟاهاőم

  : االحنراف  -3

سيء يصدر من  باإلƱليزية وهو كل سلوك ذميم أو  Delinquencyاالحنراف هو ترمجة لكلمة 

  .الفرد ويعود عليه بالضرر املباشر على نفسه وعلى غريه 

 Ǜللمباد Ȥالسلوك املخال Ȭذل Ûو هو يف معناه الواسع Ûو االحنراف هو مصطلح حديث االستعمال

السلوكية السائدة يف اجملتمع واليت تلتزم اجلماعة باحترامهاÛ وإن وجود وضعية احنراف يفرض أن Ɵتمع 

  :  ثالث عناصر

  وجود معيار  •

  انتهاك هلذا املعيار  •

  )2( .عملية إدانة او استنكار هلذا االنتهاك  •

وعليه فǚن االحنراف هو ذلȬ السلوك الذي خيالȤ املبادǛ و املعايري السائدة يف اجملتمعÛ واليت 

  .تلتزم اجلماعة باحترامها

  

  

                                                 
  .29، ص 2007دار الفكر العريب ، القاهرة ،  ،1عمر حممد سيد خطاب ، كيف تتوافق مع اجملتمع ؟  أسس العالقات االجتماعية ، ط:   ) 1(
   67 ، ص2002احنراف املراهقني ، مذكرة ماجستري يف علم االجتماع العائلي ، غري منشورة،  قسم علم االجتماع،  جامعة باتنة ، : سريدي حممد املنصف :   ) 2(
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  :األحـداث - 4

تعذر حتققه من الناحية الفقهيةÛ وذلȬ إن حتديد مفهوم احلدث بشكل دقيȨ ال يزال مطلبا ي

الرتباȓ هذا التحديد بأرضية علمية واسعة يشارك فيها رجال القانونÛإىل جانب غريهم من علماء 

النفس واالجتماع واألطباء النفسانيني وغريهم من املهتمني بشؤون األحداث ورعايتهمÛ األمر الذي 

يد بدء سن احلداثة واملراحل املختلفة للمسؤولية يƎز وجهات نظر Ưتلفة حول طبيعة اجلنوح وحتد

  . اجلزائية هلذه الفئة من األحداث

وعلى العموم فمرحلة احلداثة هي مرحلة انتقالية تبدأ منذ ميالد الطفل إىل غاية بلوغه سن الرشد  -

ري سن أي إىل غاية تكامل عناصر اإلدراك والرشد لديهÛ وقد حدد املشرņع اجلزائ. والنضج االجتماعي

يكون بلوغ " من قانـــون اإلجراءات اجلزائية  442حيث نصت املادة.سنة 18الرشد والبلوغ ب

  ".متام الثامنة عشر سن الرشد اجلزائي يف

  :السلــوك اإلحنرايف لألحداث -5

هو احنراف صغري السن أو احلدث عن السلوك السوي وذلȬ لعامل أو أكثرÛ وهو كل سلوك يعارض  

  .قد يؤدي بصاحبه إىل املساءلة واملعاقبة مصلحة اجلماعة

موقȤ اجتماعي خيضع فيه صغري السن لعامل أو أكثر من " وقد عرņف البعȐ احنراف األحداث بأنه

 )1(".العوامل ذات القوة السببية ưا يؤدي به إىل السلوك غري املتوافȨ أو حيتمل أن يؤدي إليه

                                                 
  . 9، ص2004، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، 1االحنراف، طمحاية األحداث املخالفني للقانون واملعرضني خلطر : علي حممدجعفر :  ) 1(



 

 

 

  مفهوم التنشئة االجتماعية و أمهيتها:   أوال     

  أهداف التنشئة االجتماعية :  ثانيا 

  نظريات التنشئة االجتماعية: ثالثا 

  العوامل املؤثرة يف التنشئة االجتماعية :  رابعا 

  مؤسسات التنشئة االجتماعية:  خامسا 

  أساليب التنشئة االجتماعية: سادسا 
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باعتبارها اإلطار املرجعي لدراسة اجملتمع و سامهت هذه الدراسة يف تطوير  1939وذلȬ سنة 

  . )1(املفهوم بشكل واسع

 نذكر –جتماعية العديد من العلماء سواء علماء عرب أو علماء أجانب و قد اهتم ƞفهوم التنشئة اال

źɇمنهم ا :  

  : تعريȤ التنشئة االجتماعية عند علماء االجتماع الغربيني/ب

العملية الكلية اليت يتم من خالهلا توجيه الفرد حنو تنمية " يعرف تشيلد التنشئة االجتماعية بأŒا  -

  )2(".و مقبول اجتماعيا وفȨ معايري اجلماعة اليت ينتمي إليها سلوكه الفعلي إىل ما هو معتاد

و يعرفـها بارســونز بأŒا عملية تعـليم تستـند علـى ƯتلȤ عمليـات التقليـد و  -

احملاكاة و التوحـد االجتمــاعي عند الطفـل مع األƴـاȓ العقـليـة والعاطفية واألخالقية 

ة يف نسȨ الشخصيةÛ وهي عملية ال Œاية هلا بل مستمرة للراشدÛ وőدف إىل إدماǯ عناصر الثقاف

  .باستمرار

  عملية اكتساب الفرد للمعارف"تعريفا تفاعليا بأŒا   Brim Wheelerويعرفها برƇ وايلر -

والقدرات اليت تسمح له باحلصول على فرصة للمشاركة يف احلياة االجتماعية و أعضائها فاعلني  -

   )3(".فيها 

                                                 
  14، 21،ص ص2005مبادǛ يف التنشئة االجتماعية ، دار الȢرب  للنشر و التوزيع،وهران، اجلزائر، : عبد العزيز خواجة : ) 2( ،) 1(

  
  . 15املرجع نفسه، ص : عبد العزيزخواجة  :  ) 3(
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أن التنشئة االجتماعية حتتوي على ) " مJ.R.Clausen  )1966كما يرى كالوسن  -

العمليات اليت ŏا يتم دمج الطفل يف اإلطار العام ألسرته و ƭتمعهư Ûا يساعد فيما بعد على أداء 

  )1( .واجبه Ɵاه األسرة و اجملتمع بكفاءة

أنـهـا مكسـبـة للـمعـارف ) "مA.Inkeles  )1969ويعـرفها أنكيـليـس  -

هـــارات واالƟاهات والقيم واحلاجات اليت تشـكـل تكـيȤ الـفـرد والـم

   )2(".لثـقـافـتـه االجـتـمـاعـيــة و الفيزيقية

بأŒا العملية الثقافية والطريقة اليت يتحول " Margaret Meadكما تعرفها مارجريت ميد  -

 )ŏ.")3ا كل طفل حديث الوالدة إىل عضو كامل يف ƭتمع بشري معني

 :أن التنشئة االجتماعية هلا مفهومان  Paul Spencerبول سبنسر  و يرى -

أحدمها حمدد يتصل بعملية التعلم االجتماعي لألطفالÛ حيث تقوم بغرس قيم و معايري اجلماعة لدى -

والثاين شامل ƹتد من حميȔ األطفال وƭـاهلم إىل حميȔ . الناشئني لدرجة متثلهم هلا و مشاركتهم فيها

 Ûو ربطهم باجلماعة االجتماعية الراشديـن Ûحيث يتم غرسها للقيم و املهارات واملعايري من ناحية

  )4( .بالدرجة اليت متكنه من التوافȨ االجتماعي من ناحية أخرى

 

  

 
                                                 

  . 28، 27ص ، ص2007 ،القاهرة ،التنشئة االجتماعية، دار املعرفة اجلامعية، قناة السويس: النياȯ مايسة:   )2(،  ) 1(
  
  .28، ص2003التنشئة االجتماعية والسلوȫ االحنرايف لتلميذ املدرسة الǮانوية، شركة دار األمة، اجلزائر، : مصباǳ عامر:  ) 3(
  .151، ص2003األسرة و اجملتمع، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، مصر،: عبد اƩميد أمحد  رشوان حسني: ) 4(
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تعريفا ƽوليا للتنشئة االجتماعية باعتبارها عملية مستمرة للبناء  C.Duburو يقترح دوبري  -

  :تتضمن ثالث أبعاد متكاملة. اجلماعي و السلوكيات االجتماعية

 .ƹثل يف بنية السلوكات اليت تترجم على شكل قواعد:  (Cognitif)البعد التعريفي  -

 .الذي يترجم على شكل قيم :(Affectif)البعد الوجداين  -

  )1( .شكل رموز ىوƹثل دالالت السلوكيات اليت تظهر عل: (Expressif)البعد التعبريي  -

ǯ/التنشئة االجتم Ȥاعية عند علماء االجتماع العربتعري :  

عملية بواسـطتها يستطيع "يعرف العالمة عبد الرمحن بن خلدون التنشئة االجتماعية يف مقدمته بأŒا  -

األفراد اكتســاب معارفهم و أخالقهم و ما يتحلون به من املذاهب و الفضائل تارة علما و تعليما و 

  .إلقاء و تارة حماكاة و تلقينا باملباشرة

فن تنمية األعضاء احلسية و : "بأŒا) م1873-1800(كما يعرفها املفكر رفاعة رافع الطهطاوي  -

العقليةÛ و طريقة őذيب اجلنس اإلنساين ذكرا أو أنثى حسب أصول معروفة يستفيد منها الصÛƑ و 

  )2( .اƀ........يتبعها و يتخذها عادة

 يتعلم عن طريقها الفرد كيȤ يتكيȤ مع اجلماعة عند العملية اليت"ويعرفها حممد عاطȤ غيث بأŒا  -

اكتسابه للسلوك االجتماعي الذي توافȨ عليهÛأوهي العملية االجتماعية األساسية اليت يصبح الفرد عن 

                                                 
  .18املرجع السابق، ص: لعزيزعبد اخواجة :  ) 1(
  .41-40،ص ص 2005التربية والتنشئة االجتماعية،دار وائل للنشر،األردن،:الرشدان عبد اǃ زاهي:  ) 2(
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وطبقا هلذا التعريȤ تكون .طريقها مندƭا يف مجاعة اجتماعية من خالل تعلم ثقافتهاÛومعرفة دوره فيها

   )1(".ملية مستمرة على مدى احلياةالتنشئة االجتماعية ع

. العملية اليت يتعلم اإلنسان فيها التأقلم مع املعايري االجتماعية"ويعرفها كذلȬ معن خليل العمر بأŒا  -

Û و Ź حتديد هذه "عملية Ɵعل إمكانية دوافع استمرار اجملتمع و نقل ثقافته من جيل إىل جيل Ǔخر

  : العملية بطريقتني مها

ك التنشئة االجتماعية على أŒا غرس املعايري االجتماعية إذ ثبات القواعد االجتماعية ƹكن إدرا - 1

  .منغرسة يف األفراد بوساطة الفرض الذاź أكثر من كوŒا مفروضة من قبل وسائل خارجية

بذلȬ يدرك أŒا عنصرا جوهريا يف التفاعل االجتماعي على أساس احتمال أن اجملتمع يرغب يف  - 2

  )2( .بوساطة اكتساب القبول و مكانة مرموقة يف أعني اɇخرين حتسني صورته

هي عملية التثبيت اليت تستمر طوال احلياة كلهاÛ حيث "وكذلȬ عرفها عبد اهلادي اجلوهري بأŒا -

يتعلم الفرد القيم و الرموز الرئيسية لألنساق االجتماعية اليت يشــارك فيهـاÛ و التعبيــر عن 

  )3(".ييــر تكـون األدوار التـي يؤديها هو و اɇخرونهـذه الـقيم يف معـا

عملية تكيȤ الفرد للظروف و املواقȤ اليت حيددها اجملتمعÛ "ويعرفها أيضا حممد لبيد النجيحي بأŒا  -

 )4(".الذي يكون عضوا فيهÛ و هي عملية مستمرة

                                                 
  .414، ص2006القاهرة،  ،قاموȃ علم االجتماع، دار املعرفة اجلامعية، قناة السويس: غيǬ حممد عاطف:  ) 1(
  .388، ص 2006 ،جتماع املعاصر، دار الشروȧ للنشر والتوزيع، األردنقاموȃ علم اال: العمر معن خليل :  ) 2(
  .66، ص 1998 مصر، معǲم علم االجتماع، املكتǢ اجلامعي اƩديǬ، اإلسكندرية،: اجلوهري عبد اهلادي:  ) 3(
  .44، ص2000 ،لدɁ األطفاȯ، دار الشروȧ للنشر والتوزيع، عماناالƟاهات الوالدية يف التنشئة االجتماعية وعالقاőا ƞخاوف الذات : الكتاƆ فاطمة املنتصر:  ) 4(
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تقوم على التفاعل االجتماعيÛ  عملية تعلم و تعليم و تربيةÛ"كما يعرفها حامد عبد السالم زهران بأŒا 

و őدف إىل اكتساب الفردÛ طفالÛ فمراهقاÛ فراشداÛ فشيخاÛ سلوكا و معايري واƟـاهات مناسبة 

ألدوار اجتمــاعيـة معينـةÛ متكنـه مـن مسـايـرة ƭتمعـه والتوافȨ االجتماعي معهÛ و 

  )1(".عيةتكسبه الطابع االجتماعي و تيسر له االندماǯ يف احلياة االجتما

  :تعريȤ التنشئة االجتماعية يف اإلسالم /د

 Ûيف إطار فكري واحد Ȑبعضها ببع Ȕاملفاهيم اليت يرتب Ȭالتنشئة االجتماعية يف اإلسالم هي تل

ق يستند إىل املبادǛ و القيم اليت أتى ŏا اإلسـالمÛ و التــي ترسم عــددا من اإلجراءات و الطر

  .أن يسلȬ املرء سلوكا يتفȨ و عقيدة اإلسالم العلمية اليت يؤدي تنفيذها إىل

والتنشئة االجتماعية وسيلة من وسائل نشر الدين و ترسيǸ قيم اإلسالم يف الناشئةÛ ومعاجلة 

السلوك االحنرايف و االجتماعي يف اجملتمع من خالل املوعظة احلسنةÛ والتذكري بأحكام اÛǃ و النصيحة 

و تزيينها للناسÛ وقد أشار اإلمام الغزايل رمحه اǃ إىل التنشئة و الترويȐ على األخالق اإلسالمية 

  )2( .االجتماعية هي وسيلة من وسائل الطريȨ إىل اɇخرة

و ưا سبȨ فǚن التنشئة االجتماعية هي عملية تكيȤ الفرد مع الوسȔ االجتماعي الذي يعيȈ فيه  -

رق هلذه السلوكات هو شذوذ أو احنراف بكل ما حيمله من قيم و أخالق و سلوكات معينةÛ و إن أي خ

  .غري مقبول اجتماعيا

                                                 
  .57، ص 2004،لوم للنشر والتوزيع، اجلزائر ععلم االجتماع التربوي، دار ال: شروǷ صالǳ الدين:  ) 1(
)2 (  : ǳ67املرجع السابق، ص : عامرمصبا.  
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والتنشئة االجتماعية تشمل أيضا عملية تربية و تعليم الطفل منذ والدته لقيم ومعايري ƭتمعه و 

 Ȭلذل Ûوتستمر هذه العملية مدى حياة اإلنسان Ûخرينɇمع ا Ż كيفية تعامله مع والديه أوال و أسرته

تشرف على تنشئة الفرد تبعا ملراحل ƴوهÛ حيث تبدأ األسـرة ŏذه العمليةŻ Û  تتعدد املؤسسات اليت

و لعل أهم املؤسسات . و هكذا...تتدخل مجاعة النظائر Ż املدرسة Ż دور العبادة ووسـائل اإلعـالم 

االجتماعية اليت تقوم بعملية التنشئة االجتماعية هي مؤسسة األسرة خاصة يف مرحلة الطفولة أين 

  .يكتسب الطفل شخصيته االجتماعية

و عليه ƹكن األخذ ŏذا املفهوم للتنشئة االجتماعية يف هذه الدراسةÛ أي االقتصار على ما حيدث  -

داخل األسرة لتنشئة الطفل أو احلدث باعتبار أن تأثري األسرة يف تنشئة احلدث هو تأثري ال 

 .قةÛ بل و حƓ يف مرحلة النضجيستهان به سواء يف مرحلة الطفولة أو يف مرحلة املراه
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  :أمهية التنشئة االجتماعية -2

إن الفرد حينما يولد يكون مادة خامÛ ال يعرف فعل أي شيء بدون تدريب وتعليم وتنشئة من 

ذويهÛ لذا فالتنشئة االجتماعية هلا أمهية بالغة سواء يف حياة الفرد أو يف حياة اجملتمع ككلÛ تتحدد هذه 

  :  عناصر كثرية أمههااألمهية يف

إن التنشئـة االجتماعية هي احملدد األساسي ملستقبل اجملتمعÛ فيها تبƖ إطارات األمةÛ وتكـون  -

لديهم املهـارات احلضـاريةÛ اليت تعطي فيما بعد البعد احلضاري للمجتمعÛ و Ɵعل منه أمة 

 .متحضرة

ـȤ قدرات التـلميذ وطاقاتهÛ إن التنشئة االجتماعية هي العمـلية اليت بواسطتـها نكتش -

  )1( .ونؤهله لتفجريهاÛ و نرشده إىل كيفية تسخريها يف خدمة اجملتمع وأهدافه

إن التنشئة االجتماعية هي وسيلة لبقاء اجملتمع و احملافظة على ثوابته احلضاريةÛ عن طــريȨ نقل  -

بالتايل التواصل  القـيم احلضـارية و الثقافـية و االجتمـاعية من جيـل إىل جيـل ǓخرÛ و

 .بني األجيال

-  Ûالنمو الشامل Ȩو حتق Ûاهات السلوكية السليمة يف األفرادƟتؤدي التنشئة االجتماعية إىل بناء اال

 )2( .و تكسب اخلƎات و املهارات االجتماعية و اللغة اليت هي أداة اتصال بني أفراد اجملتمع

                                                 
  .45، 44املرجع السابق، ص ص  : مصباǳ عامر  )  :2(،  )1(
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ماعي الذي يضم ƭموعة من املعايري التنشئة االجتماعية هي قاعدة أساسية للضبȔ االجت -

والعقوبات السلوكية اليت تدفع الفرد حنو التماثل املعياريÛ فهي ال تقوم فقȔ بربȔ الفرد 

  )ƞ. )1جتمعهÛ بل تقوم أيضا بضبطه حسب ضوابƭ Ȕتمعه

هÛ عن طريȨ التنشئة االجتماعية يتعلم اإلنسان اللغة والعادات والتقاليد والقيم السائدة يف ƭتمع -

و يتعايȈ معهاÛ و بالتايل يكتسب اإلنسان أو الفرد إنسانيته عن طريȨ التنشئة االجتماعية ưا 

  )ƹ. )2يزه عن احليوانÛ فلوال عملية التنشئة االجتماعية لكان سلوكه مشاŏا لسلوك احليوانات

دأ بالتغري يف كما أن التغري االجتماعي ال ƹكن أن يتم إال من خالل التنشئة االجتماعيةÛ فهو يب -

  )3(.تتم إال من خالل التنشئة االجتماعية املفاهيم والقيم واملعتقداتŻÛ السلوكÛوهي أمور ال

 

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
  127، ص2006الȒبȔ االجتماعي، دار الشروȧ و التوزيع و النشر، األردن،: مر معن خليلالع:  ) 1(
  45املرجع السابق، ص: مصباǳ عامر:  ) 2(
  12،ص 2007،دار قرطبة للنشر و التوزيع،اجلزائر،1مؤسسة التنشئة االجتماعية، ط:مرادزعيمي : ) 3(
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  أهداف التنشئة االجتماعية: ثانيا

املراحل األوىل للحياة إىل إشباع  من خاللالتنشئة االجتماعية عملية هادفةÛ تسعى تعد 

 تعمل يف املراحـل التــالية ƭمـوعة من األهـداف  حاجــات الطفل ومطالبهŻ Û تستـهدف

  :يفهذه األهداف  وتتمثلحتقيقهاÛ  على ارباستمر

تكوين الشخصية اإلنسانية و تكوين ذات الطفل وذلȬ من خالل حتويله من كائن بيولوجي  -

ة متمركز حول ذاته و معتمد على غريه يف إشباع حاجاته األولية إىل فرد ناضج يتحمل املسؤولي

السائدة ÛفيضبȔ انفعاالته  يتحكم يف  ةاالجتماعية ويدركها ويلتزم بالقيم واملعايري االجتماعي

إشباع حاجاته وينشئ عالقات اجتماعية سليمة مع غريهÛويعد هذا اهلدف هو اهلدف األساسي 

    )1( .من عملية التنشئة االجتماعية

كه من االحنرافات االجتماعيةÛو تزويـد الفـرد باملعـارف والتـوجيهات اليت تصون سلو -

 .إكسابه مناعة اجتماعية و خلقية و نفسية لسلوكه االجتماعي

-  Ȥتلơ وهذه األدوار Ûاجملتمع على ذاته Șليحاف Ûمتكني الفرد بقيامه بدوره االجتماعي بكل اجيابية

 )2( .حسب السن واملهنة وثقافة اجملتمع

ة اليت ينتمي إليها الفرد خاصة تلȬ القيم و غرس قيم ومعـايري وأهداف اجلماعة االجتماعي -

  .املتعارف عليها يف تشكيل ثقافة اجملتمع فاملعايري واألهدا

                                                 
  23املرجع السابق، ص:عمر أمحداهلمشري :  ) 1(
  .49املرجع السابق، ص: مصباǳ عامر:  ) 2(
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عندما يتشرب الفرد قواعد و معايري وقيم ƭتمعه بواسطة التنشئة األسريةÛ : التماسȬ االجتماعي -

عد و قيم ƭتـمعهÛ عندئذ يندفع لالشتـراك بقاسم مشترك أكƎ مع أبناء ƭتمعه املتشربني بقوا

  )1( .عندها تتبلـور مشاركة وجـدانية تعاونية فيما بينهم و هنا يتحقȨ التماسȬ االجتماعي

ضبȔ سلوك الفرد بتـدريبه على التحكم فيه وضبȔ تصرفـاته بدايـة باللغـة والعاداتÛ و  -

Ûبأساليب توجيه احلاجات النفسية واالجتماعية Ȩوالقدرة على  التقاليد ووصوال إىل كل ما يتعل

  )2( .توقع سلوك اɇخر

االستقالل الذاź و االعتماد على النفسÛ حيث أن الفرد حني ينمي قدراته ويتزود بأساليب  -

التعامل والتفكري وحيدد Ȕƴ شخصيتهÛ يستطيع ال حمالة االعتماد على نفسه واالستقالل الذاź يف 

 .أغلب أمورهÛ دون الرجوع إىل أحد

و النفسي للطفلÛ إذ أن التنشئة االجتماعية السوية تساعد الطفل على أن  حتقيȨ األمن الصحي -

 ايعيȈ قدر اإلمكان يف بيئة خالية من املشكالت النفسية واالضطرابات واملشكالت األسريةÛ كم

يؤدي بالتايل إىل  اعلى تكوين الطفل سليم اجلسم والعقلư Û ةتعمل من خالل الرعاية الو الدي

  .اجملتمع السليمني الصاحلنيتكوين املواطن و

يكون أحد أهداف التنشئة االجتماعية هو تأديب األطفال ) الريفية(ويف اجملتمعات التقليدية  -

كضمان الزم لبقاء البناء االجتماعي برتعته اليت متيل إىل اخلطأ األبوي وعالقات االحترام 

الواجب إتباعه والرغبة الشديدة وخصوصا طاعة األبناء للوالدين اليت تندرǯ فيها معايري السلوك 

                                                 
  61، ص2004دار الشروȧ للنشر والتوزيع،  التنشئة االجتماعية،: العمر معن خليل:  ) 1(
  .30املرجع السابق، ص: خواجة عبد العزيز:  ) 2(
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من جانب الكبار يف خلȨ اƟاه طبع يتسم بدماثة اخللȨ يف أطفاهلمÛ ومن Ż جيعلوŒم يكتسبون 

  )1( .الشعور بالطاعة واالحترام Ɵاههم

ويتضح ưا سبȨ أن التنشئة االجتماعية تعمل على بناء شخصية الفردÛ املتماثلة مع قيم واƟاهات  -

Ûتمعهƭ يكتسبأي أن الفرد  وعادات  Ȥتلơتمعه بواسطة عملية التنشئة االجتماعية وƭ ثقافة

الثقافات يف تقييمها لألƴاȓ السلوكية املفضلةÛ فبعضها تقدر سلوك معني ويشجعه يف حني ثقافات 

   )2( .أخرى ترفضه وتتنكر له
  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

                                                 
  .62التنشئة االجتماعية، املرجع السابق، ص: معن خليل العمرالعمر:  ) 1(
  .19، ص1998، دار امليسرة، عمان، 1سيكولوجية التنشئة االجتماعية، ط: صاſ حممد عليأبو جادو :  ) 2(



 ǼǱƘƦال ǨǆǞال :ƞƖǂǲƢǪل ǻرǒǱ ǨƱدǭ                                                                                                                    ƞǾǕƘǮƢƩȅا  
 

23 

  .نظريات التنشئة االجتماعية -ثالثا

نة متميزة يف أي Ɯث علمي سواء كان هذا البحث يدخل ضمن حتتل النظرية العلمية مكا

  .الدراسات العلمية أو االجتماعية

نسȨ فكري استنباطي متسȨ حول șاهرة أو ƭموعة من الظواهر "وتعرف النظرية على أŒا 

ة املتجانسة حيوي إطارا تصوريا ومفاهيم وقضايا نظرية توضح العالقات بني الواقع وتنظيمها بطريقة دال

وذات معÛƖ كما أŒا ذات بعد إمƎيقي ƞعƖ اعتمادها على الواقع ومعطياته وذات توجيه تنبئي يساعد 

   )1(".على تفهم مستقبل الظاهرةÛ ولو من خالل تعميمات احتمالية

وإذا حاولنا تفسري عملية التنشئة االجتماعية فǚننا Ʊد العديد من النظريات العلمية اليت قامت بدراستها 

  :هذه النظريات ما يلي نم متييز أبعادهاÛو

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .75ص.  2005أساليǢ التنشئة األسرية وانعكاساőا علɂ املراهق،مذكرة ماجستري يف علم االجتماع العائلي غري منشورة،جامعة اƩاǯ خلȒر،باتنة،:شرقي رحيمة:  ) 1(
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  :النظرية الوșيفية -1

وبارسونز جرت العادة يف تقسيم أجزاء اجملتمع إىل   Sorokinمن خالل دراسات سوركني 

  :ثالثة أنساق رئيسية

ة الذي يتمثل يف ƭموعة العوامل االجتماعية املترابطة وșيفيا واملتكاملة يف وحد -النسȨ االجتماعي

  .نسقية

  .و يضم األفكار و التصورات -النسȨ الثقايف

  .و يضم هو اɇخر الدوافع و امليول واحلاجات واالستعدادات -ونسȨ الشخصية

 سوالتنشئة االجتماعية ال ơرǯ من كوŒا تفاعل بني هذه األنساق يف نظام موحدÛ وهي حسب موندرا

Henri Mondras التفــاعل بني البـيولوجي والـ ǯمعطيات االجتـماعية والثقافيةنتا.  

وƱد عند بارسونز العرض النسقي األكثر وضوحا من غريه يف أصحاب التصور الوșيفي للتنشئة 

االجتماعيةÛ حيث أن عملية التنشئة االجتماعية عنده هي استبطان الشخصية للضروريات الوșيفية 

اريÛوșيفة االندماÛǯ وșيفة متابعة وșيفة التوازن املعي(األربعة لالندماǯ يف النسȨ االجتماعي 

Ȥيفة التكيșو Ûاألهداف.(  

ولقد اعتمد بارسونز على أعمـال فـرويـد لدراسة ارتباȓ الطفل بأمهÛ وفهم األزمة 

Ûوالوالدان اللذان ƹارسان ...)العائلةÛ املدرسةÛ مجاعة األقران(األوديبيةÛ وتوسيع اجملال االجتماعي 
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فل يساعدان على تعلمه ملختلȤ املهنÛ ومن خالل ذلȬ حيقȨ الطفل التنشئة االجتماعية على الط

  )1( .استبطان املعايري

  :نظرية التفاعلية الرمزية  -2

 Ǝ1920- 1864(يعد كل من ماكس في(وتشارل Ûكويل ز)1929-1864( ǯو جـورÛ

من أهم رواد نظرية التفاعل الرمزي )1916-1962(Ûو رايت ميلز)1931- 1863(ميد تهربر

   )2( .تقوم على األسس التاليةاليت 

  .إن احلقيقة االجتماعية حقيقة عقلية تقوم على التخيل و التصور - 

 -  Ûقدرته على حتميلها معـان وأفكــار ومعلومات وقدرة اإلنسان على االتصال من خالل الرموز

  .ƹكن نقلها لغريه

م األولية خاصة ما يتعلƞ Ȩفهومي ويستند ماكس فيƎ يف حتليله للتنشئة االجتماعية على املفاهي -

 .Sociation" اجملتمعوية"و  Communalisation" اجلمعوية"

 Ȩبعالقة اجتماعية من خالهلا يرتكز تنظيم الفعل االجتماعي خاصة يف احلالة " اجلمعوية"حيث تتعل

 źإىل نفس اجملموعة لالنتماء) التقليدي أو الوجداين(املعتدلة أو يف احلالة النموذجية على الشعور الذا.  

فهي تتعلȨ بعالقة اجتماعية يرتكز فيها تنظيم الفعل االجتماعي على حكم املصلحة " اجملتمعوية"أما 

  .أو على اشتراك ƭموعة مصاſ مƎرة بنفس الطريقة) يف قيمتها أو غايتها(املƎرة عقالنيا 

                                                 
  .82املرجع السابق،ص:خواجة عبد العزيز:  ) 1(
  .78املرجع السابق،ص:اهلمشري عمر أمحد:  ) 2(
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د Ɵاه سلوك اɇخر فعلني عامني لتوجيه سلوك الفر فيƎمن خالل هذين املفهومني يضع  •

   )1(: مها

أو عملية الدخول يف اجلماعة والذي " Communautaire"الفعل التشاركي  •

  ".التنشئة التشاركية"يترجم يف شكل 

أو عملية الدخول يف اجملتمع و اليت ƹكن أن تترجم " Sociétaire"الفعل اجملتمعي  •

  ".التنشئة اجملتمعية"يف شكل 

ي يعتƎ من أبرز أقطاب االƟاه التفاعلي الرمزي يرى أن النفس ـ أما جورǯ هربرت ميد و الذ

   )2( .البشرية تضم مشاعر ومواقȤ وتصور احمليطني به واملتفاعلني معه

أي أن الفرد يعرف نفسـه ويدرك صـورته من خـالل رǗى اɇخـرين احمليطـني به واملتفاعلني 

  .معهÛ هذه الصورة حتدد معاƁ نفسيته الشخصية

الذات واألناÛ فأما الذات فهي :تȤ ميد بوصفه للنفس البشريةÛ بل قسمها إىل قسمنيوƁ يك

الذات عند الفردÛ وتنمو مع ƴوه : تشري إىل الشعور وإىل اخلƎات والبواعثÛ كل هذه العناصر تولد

  .وهي يف نفس الوقت إحدى قواعد األنا

   )3( :ل تطورية هي ما يأźواألنا والذات تكوņنان النفسÛ ومها ينموان عƎ ثالث مراح

و هي تولد مع ميالد الفردÛ و ليس هلا أية صفة من صفات التفاعل : مرحلة نشوء الذات - 1

  .االجتماعيÛ و لكنها مطلعة على الضوابȔ الداخلية لألنا
                                                 

  .97املرجع السابق،ص:خواجة  عبد العزيز:  ) 1(
  112، 109التنشئة االجتماعية،املرجع السابق،ص:العمر معن خليل:  )3(، ) 2(
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وذلȬ من خالل التفاعل االجتماعي مع اɇخرينÛ وưارسة أدوار اɇخرين : مرحلة نشوء األنا - 2

  .وهنا يؤكد ميد على أمهية اɇخرين ودورهم يف جذب الفرد لتقليدهم وحماكاőم. وتقليدهم

وهنا يذهب الفرد أو الطفل ليعمم رǗية وحكم اɇخرين بعد أن يستجيب : مرحلة األنا االجتماعي - 3

  . ɇراء وأحكام اɇخرين احمليطني به واملتفاعلني معهÛ فتنمو بذلȬ عنده األنا االجتماعية

الذات الفردية يف املرǓة "جارلس هرتون كويل النفس البشرية من خالل مصطلح  بينما يرى 

Ûحيث حيصل الفرد على صورة نفسه من خالل ما يصوره اɇخرون احمليطون به أي من " االجتماعية

خالل رǗيتهم له ولسلوكه ومواقفهÛ ويف ضوء ذلȬ تترعرع وتنمو النفس البشرية من مرحلة إىل 

اجتماعية إىل أخرىÛ لكنها ال ơتلȤ عن أهدافهاÛ أي يبقى التفاعل دائما قائما أخرىÛ ومن مؤسسة 

  .بني الفرد واɇخرين
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  :نظرية التحليل النفسي  -3

هذه النظرية هي طروحات علماء االجتماع عن النفس البشرية وحتليلهاÛ يتزعمها العاƁ النفسي 

وهي من النظريات احملورية يف التنشئة  Û)مS.Freud )1856-1939النمساوي سيجموند فرويد 

علم "اليت عرضها يف كتابه " Identification"االجتماعيةÛ تستند إىل مقولة فرويد عن التقمص 

Û حيث يعرف التقمص بأنه عمـلية نفسية اليت يتمثل من خالهلا "النفس االجتماعي و حتليل األنا

  .ه أو صفة منهالفــرد مظهرا من مظاهر اɇخر أو خاصة من خواص

" اهلو"و يقول فرويد أن اجلهاز النفسي عند الفرد يتكون من ƭموعة الغرائز اجلنسية والعدوانية متثل  -

من جهة أخرى و الضمري جزء " األنا األعلى"من جهةÛ وƭموع القيم واألنظمة االجتماعية اليت متثل 

األنـا "ƹثل احلالة الفطـرية يف حني " هلوا"الذي هو حماولة التوازن بينهما فــ " األنا"منهاÛ ومن 

  .ƹثل اجلـانب االجتمـاعي و ما حيملـه من قيـم و عادات مجعية للمجتمع" األعلـى

و بتدخل األنا تتم عملية التنشئة االجتماعيةÛ أي أنه " اهلو و األنا األعلى"و إنه عن طريȨ االحتكاك بني 

ي عند الفرد يتكون الفرد اجتماعيا ويأخذ مكانته يف بالتفاعل بني العضـوي والثقايف واالجتماع

   )1( .اجلماعة

 Ûا جيعله يكره والديهư Ûويسعى القائمون على تربية الفرد بقمع غرائزه وتطبيعه مع قيم اجملتمع

لكنـه يكبت ذلƯ Ȭـافة العقـابÛولكن بالتدريج ومع الوقت يقتنع أن كل املمنوعات أو 

لقواعد " Conformity"يتقبله ƭتمعهÛ وعلى ذلȬ يصبح االمتثال احملظورات ال بد منها كي 

                                                 
  .65، 64ص ص املرجع السابق، : خواجة عبد العزيز:  ) 1(
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اجملتمع و مثله ليس ناƟا عن اخلوف من العقاب اخلارجيÛ وإƴا يصبح خوفا من العقاب الداخليÛ عن 

  .طريȨ الشعور بالذنب أو اإلÛŻ ذلȬ الشعور الذي ينشأ عندما ال نعيȈ وفقا ملعايرينا الداخلية

ƴو هذه العناصر الثالثة من عناصر الشخصيةÛ هذا النمو تنظمه جداول  كما اعتقد فرويد أن

زمنية داخلية واليت بدورها تتحكم فيها تغريات بيولوجية حتدث يف أجزاء اجلسم الذي يعمل كمصدر 

Û ولذلȬ أطلȨ على نظرية فرويد النظرية النفسجنسية SexualGratificationلɌشباع اجلنسي 

نظرا العتمادها على النمو اجلنسيÛ وما يصاحبها  Development PsychoSexualاإلƴائية 

  )1( .من تغريات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  356، 355م، ص ص 1993راهقة، دار العلوم العربية  للطباعة والنشر، بريوت، مشكالت الطفولة وامل: عبد الرمحنالعيسوي  :  ) 1(
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  :نظرية بياجيه و تطور الطفل  -4

 Cognitive-development-Theoryوتسمى أيضا النظرية املعرفية اإلƴائية 

لية Û حيث كان مهتما بدراسة عم)مJean Piaget )1932تزعمها عاƁ النفس جون بياجيه 

يف ثنايا حل املشكالت املنطقيةÛ ولقد قادته هذه الدراسة  Reasoningاالستدالل العقلي لألطفال 

إىل االعتقاد بأن العمليات التفكريية لدى األطفال متر بتغريات يف أثناء النموÛ فاألطفال األكƎ سنا 

فال أنفسهم يلعبون دورا كما أن األط. حيلون املشاكل بطريقة منطقية أفضل من األطفال األصغر سنا

  )1( .إجيابيا وفعاال يف عملية تطبيعهم االجتماعي

حيث يولد الطفل يف حالة الالمتايز والتمركز حول الذات Ż يبدأ تدرجييا يتحرر من ذلȬ عن 

يف نظريته هذه على تطور ) J.Piaget(وقد اعتمد جون بياجيه  -طريȨ عاملي اللغة و اللعب

  )Û :)2 والذي قسمه و أسنده إىل أربع مراحل يف حياة الطفل هيعامل الذكاء عند الطفل

  )سنتني 2-0(مرحـلـة الـذكـاء احلـسـي  -  أ

 )سنوات 7- 3(مرحلة الذكاء ما قبل اإلجرائي  - ب

ǯ-  اإلجرائـي Ɨسنة 12-8(مرحلة الذكاء العي (  

  -املراهقة–) سنة 20-12(مـرحلـة الذكـاء الشكـلـي  -د

                                                 
  .356مشكالت الطفولة واملراهقة، املرجع السابق، ص:الرمحنالعيسوي عبد :  ) 1(
  .68املرجع السابق، ص: خواجة  عبد العزيز:  ) 2(
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اƁ نفس يفحص كيفية تفكري األطفال يف القضايا األخالقية يف املراحل ولقد كان بياجيه أول ع -

Ý ومن أين تأź القواعد  Rulesحيث حاول معرفة ماذا يعرف األطفال حول القواعد . املختلفة

االجتماعية Ý وكيȤ حيكم األطفال على أن قاعدة معينة صائبة أو عادلة من عدم ذلÝ Ȭ وقد 

بأنه هناك تغريا كبري يف االستدالل اخللقي حيدث خالل الطفولة الوسطى  انتهى بياجيه إىل االعتقاد

  )1( .سنوات من العمر 9و  7أي ما بني 
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  : النظرية النفسية االجتماعية -5

Û ووفقا هلا فǚن األم متثل شخصية هامة يف )مErik Erikson )1968إريȬ إركسون 

وعطȤ وحنان فهو يؤثر يف شخصيتهÛ وكذلȬ  حيــاة الطفل منذ الصغرÛوما توفـره من حب

أسلوب تعاملها معه ومدى استعدادها لالستجابة له وملطالبهÛ وكيفية استجابة اɇباء لسلوك الطفل الذي 

  )1( .يسعى من خالله إىل توكيد ذاته

ال يف اختيار األبط Ȭو ترى هذه النظرية أن جلماعة النظائر دورا يف التطبيع االجتماعي للطفلÛ وكذل -

  .عملية Ɯث املراهȨ عن هوية ناضجة

والنظرية النفسية االجتماعية تشبه إىل حد ما النظرية التحليليةÛ إال أن هذه األخرية ترى أن  -

اجلنس هو الذي يؤثر يف عملية التطبيع االجتماعي بينما النظرية النفسية االجتماعية ترى أن 

الداللة يف صقل شخصية الفرد منذ الصغر حƓ العوامل النفسية االجتماعية هي ذات املعƖ و 

  .مرحلة من الرشد
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  : نظرية التعلم االجتماعي -6

 Ûملا له من أمهية يف حياة ويعد التعلم هو احملور األساسي لنظرية التعلم االجتماعي Ȭذل

اإلنسـان و يف تنشئتهÛحيث يرى أنصـار هذه النظريـة أن معظم السلوك اإلنساين متعلـم أو 

مكتسب من البيئةÛ فالناس ينمون وفقا ملا يتوفر هلم من فرȋ يف البيئة اليت يعيشون يف كنفهاÛ وما 

  .ƹرون به من خƎات

هو من أبرز رواد هذه النظريةÛ حيث اعتقد أن كثريا ) مA.Bandura )1977وألƎت باندورا  

اهدةÛ وإن ما يكتسبه الفرد من أƴاȓ السلوك مكتسب من خالل التعلمÛ من خالل املالحظات أو املش

  .املالحȘ ما هو إال متثيل رمزي لألفعال أو لنماذǯ األفعال

  :حيث تشري الدراسات املنشورة إىل أن التعلم االجتماعي يتمحور حول جانبني أساسني مها

و  مبادǛ التعلم العامة مثل التعزيز والعقاب واإلطفاء والتعميم -احملاكـاة و التقليـدÛ و ثانيا-أوال

  فقد أكد كل من بانــدورا و وولترز .تلعب دور مهم يف عملية التنشئة االجتماعية التمييز اليت

أن اكتساب القيم وتعلمها يتم من خالل مالحظة ƴاذǯ اجتماعية وحماكاőا وتقليدهاÛحيث قال 

افهمÛ باندورا أن الناس يطورون فرضياőم حول أنواع السلوك اليت سوف تقودهم للوصول إىل أهد

  )1( .ويعتمد قبول أو عدم قبول هذه الفرضيات على النتائج املترتبة على السلوك مثل الثواب والعقاب

ووفقـا هلذه النظرية فǚننا ال نتعـلم أفعـاال مسبقة فقÛȔ بل نتعلم ƴاذǯ كلية من السلوكÛ أي أن ما 

  .وكنتعلمه ليس فقƴ Ȕاذǯ السلوكÛ ولكن القواعد التـي هي أسـاس السلـ

                                                 
  .67املرجع السابق،ص:اهلمشري  عمر أمحد:  ) 1(
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طريȨ  نع ونيل ميللر أن السلوك يقوم على التعزيز فالسلوك املعزز ردوال كما يرى جون

Ȥيل إىل التوقƹ أما السلوك املعزز بالعقاب ÛȤيل إىل التكرار يف نفس املواقƹ الثواب.  

والذي يفترض أن األفراد يتعلمون عن " ƴوذǯ التعلم باملالحظة"وإن هذا التصور يقوم على مفهوم 

ريȨ مالحظة سلوك اɇخرين وتقليدهمÛ وهذا املبدأ له أمهية كبرية تربويا باعتبار التعلم عملية ط

   )1( .اجتماعية

أثناء )بالتعلم(ومقومات الشخصية يف هذه النظرية تقوم على رأي مؤداه أن العادات اليت يكتسبها الفرد

صفاته وƧاته الفردية ومقومات سلوكه  إلزالة التوتر الذي تسببه له دوافعهÛ هي يف احلقيقة هحماوالت

ȋالعام واخلا.  

تشكل  وتربȔ نظرية التعلم االجتماعي التنشئة االجتماعية بعملية تعلم القيم والقواعد والرموز اليت

  )2( .املقومات األساسية للوسȔ االجتماعي
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  :نظرية الدور االجتماعي -7

يف حتليل عملية التنشئة االجتماعيةÛ فاحلياة  تنطلȨ هذه النظرية من مفهومي املوقȤ والدور 

  )1( :االجتماعية مكونة من ƭموعة األدوار اليت يتفاعل من خالهلا األفرادÛ وتتوزع هذه األدوار كما يلي

  ....دور الطفلÛ املراهÛȨ الراشد -أدوار احلياة -

 .....اجلنسÛ الطبقة -األدوار املفروضة -

  ....هنةÛ الثقافةداخل العملÛ امل -األدوار املكتسبة -

وانطالقا من هنـا فعملية التنشئة االجتماعية őدف باستمرار إىل تلقني الطفل عددا من األدوار و 

  .املراكزÛ متتد من بداية حياته حŒ Ɠايتها

ويعتƎ مفهوم الدور من أعقد املفاهيم االجتماعيةÛ فهو Ȕƴ السلوك الذي يتوقعه اɇخرون من 

اعيا معينا خالل تفاعله مع أشخاȋ يشغلون هم اɇخرون أوضاعا اجتماعية شخص حيتل مركزا اجتم

الوșائȤ العلمية اليت يتطلبها املركزÛ فهو نوع من السلوك املرتقب والقيم املتصلة "أخرىÛ ويعرņف بأنه 

قة بالفرد الذي حيتل املركز يف تلȬ اجلماعةÛ فالدور هو االلتزام ƞجموعة من احلقوق والواجبات املتعل

  )2(."باملركز

اجملموع الكلي لألƴاȓ الثقافية املرتبطة ƞركز معنيÛ أو هو اجلانب "كما يعرفه رالȤ لينتون بأنه 

فهو يعتقد بأن املكانة ". الديناميكي للمركز والذي يلتزم الفرد بتأديته كي يكون عمله سليما يف مركزة

                                                 
  .78املرجع السابق،ص:خواجة عبد العزيز :  ) 1(
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ناميكي للمكانةÛ والسري على هذه احلقوق هي ƭموعة احلقوق والواجبات وأن الدور هو املظهر الدي

   )1(.والواجبات معناه هو القيام بالدور

   )2( :ومن تعريفات الدور ومفهومه فǚننا Ʊد أن مفهومه حيمل ƭموعة من املفاهيم هي

وهو التقسيم املتعدد لألدوار وفقا للتقسيمـات اليت يفرضها النظام االجتماعي و : نظـام الدور -

  .البناء االجتماعي ولكل دور وșائȤ وأهداف حمددة التخصصات يف

  .وهو ƭموعة التفاعالت النفسية واالجتماعية للفرد مع العوامل احمليطة: لعب الدور -

  .وتتمثل يف التوقعات املنتظرة منه من قواعد وتفاعالت مع اɇخرين حسب مكانته: توقعات الدور -

خل دور من اإلدراك املشترك والقيم واملعايري اليت أي حمددات لسلوك الفرد دا: حمددات الدور -

   .يتقاƧها أفراد اجملتمع

من خالل كل ما سبȨ نستطيع القول أن كل من هذه النظريات تفتقر للشموليةÛ فما تدرسه 

نظرية منها őمله األخرى و إن دراسة شخصية الفرد جيب أن تكون من خالل كل اجلوانبÛ اجلانب 

اÛƀ و عليه فǚن هذه النظريات ال تصلح ƞفردها بل بتكاملها مع بعضها ....جتماعيالنفسيÛ اجلانب اال

  .تعطينا تفسريا واضحا لعملية التنشئة االجتماعية
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   العوامل املؤثرة يف التنشئة االجتماعية: رابعا 

د من تتأثر عملية التنشئة االجتماعية بعوامل عديدة تساعد على توجيهها وبلورőاÛ وعليه فال ب

  .االهتمام ŏذه العوامل عند دراسة وتفسري عملية التنشئة االجتماعية عند الطفل

العالقات األسريةÛ املستوى التعليمي لɈباءÛ وسائل الرفاهية املتوفرة لألبناء : ولعل أهم هذه العوامل هي

  .و سوء التنظيم

  :العالقات األسرية و أثرها يف التنشئة االجتماعية -1

األسرة يف ƴو الطفل االجتماعي وتشكيل شخصيته االجتماعية ال بد من حتليل العالقات  لتحديد أثر

  : التالية

إن الوحدة النفسية لألسرة اليت تتحقȨ نتيجة التعاطȤ املتبادل بني : العالقة بني الوالدين -  أ

   )1( .الوالدين هي ضرورة حتمية للمناǷ الوجداين السليم الذي حيتاǯ الطفل أن ينشأ فيه

حيث أن العالقة بني الزوجني تنعكس بالضرورة على عالقتهما بالطفلÛ والوفاق بينهما يؤدي إىل 

متاسȬ األسرةư Ûا جيعل الطفل ينمو ƴوا سليما و متوازناÛ بينما اخلالف املستمر بني الزوجني يؤدي إىل 

  .ضطربا و منحرفا أحياناالتوتر والقلȨ لدى الطفل ưا يؤدي به إىل عدم التوازن مولدا بذلȬ سلوكا م

وقد أثبتت أغلب الدراسات أن األسرة املتصدعة والتفكȬ األسري وعدم الثبات واالستقرار  -

بينما إذا كانت . العاطفي بني الوالدين يؤثر سلبا يف سلوك األبناء ويدفعهم إىل االحنراف واجلنوح

                                                 
  .51املرجع السابق،ص:اطمة املنتصرالكتاƆ ف:  ) 1(
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الطفل أو احلدث يف تكوين شخصية العالقة بني الوالدين منسجمة ومتوافقة إىل حد ما فذلȬ يساعد 

   )1( .كاملة ومتزنة

  " االƟاهات الوالدية حنو الطفل"العالقة بني الوالدين و الطفل -ب 

 Ȕباء يف معاملتهم ألبنائهم وضبɇارسها اƹ اهات الوالدية حنو الطفل هي األساليب اليتƟإن اال

وهذه األساليب تؤثر يف  –شئة االجتماعية أساليب التن –سلوكهمÛ واليت سنفصلها فيما بعد حتت عنوان

تكوين الطفل النفسي واالجتماعيÛ فǚذا كانت هادفة وسوية ترتب عليها أطفال يتمتعون بالصحة 

النفسية والعكس إذا كانت األساليب املتبعة خاطئةÛ كما تؤثر االƟاهات الوالدية على مستوى ذكاء 

  )2( .ي بني أفراد األسرةالطفل يف األسرةÛ وعلى أƴاȓ التفاعل األسر

ǯ- حيث أن العالقات املنسجمة بني  :العالقة بني اإلخوة Ûو الشخصيةƴ تؤثر العالقة بني اإلخوة يف

اإلخوة اخلالية من تفضيل طفل على ǓخرÛواخلالية من التنافس تؤدي للنمو النفسي السليم للطفلÛ بينما 

وهذه العالقة بني اإلخوة تتأثر . والكراهية والغرية يؤدي تفضيل طفل على Ǔخر إىل املنافسة بني اإلخوة

  .ƞركز الطفل بني إخوته وأخواته من جهةÛ وƜجم األسرة من جهة أخرى

  :املستوى التربوي و التعليمي لɈباء -2

إن عملية التنشئة االجتماعية تتطلب فهما مدروسا إلمكانات وحاجات الطفل ووعيا جيدا 

مة لذا يعتƎ املستوى التعليمي لɈباء عامال مهما خاصة يف عصرنا احلاضر بدور كل من األبوة و األمو

  .حيث التراكم املعريف واالنفتاح العاملي
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ولقد بينت الكثري من الدراسـات أن اɇبـاء األقل تعليما أكثر ميوال الستخدام أساليب القسوة و 

  )1(.اهلماإلمهالÛ  وأقل ميال الستخدام أساليب الشرح و التفسري مع أطف

أن اɇباء من املستوى التعليمي املرتفع ƹنحون أطفاهلم حرية ) Roy 1950روي (كما أșهرت دراسة 

  .أكƎ من اليت ƹنحها اɇباء من املستوى التعليمي األقل

  :وسائل الرفاهية يف البيت  -3

ن حد معنيÛ ويعد هذا العامل عامال هاما يف حالة إذا ما نقص الدخل املادي ومستوى املعيشة ع

حيث تؤثر وسائل الرفاهية يف البيت على أساليب التنشئـة االجتماعيـة املتبعـة سلبا أو إجيابا حسب 

  )2(.توافرها أو عدمه

وتتأثر هذه الوسائل باملستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرةÛ حيث ơتلȤ الوسائل املتاحة 

األسر الغنية ذات املستوى االقتصادي ففي . للطفل حسب األسرة اليت ينتمي إليها هذا الطفل

واالجتماعي املرتفع Ʊد األطفال ƹتلكون لعب ƯتلفةÛ وخاصة اللعب التعليمية الذهنيةÛ وهذا بطبيعة 

  .احلال يزود الطفل ثقافة ومعرفة وينمي ذكاءه بدرجة أعلى من غريه

دائȨ والرحالتÛ كلها و وإن اصطحاب األطفال إىل املعارضÛ املتاحÛȤ دور السينماÛاملسرحÛاحل -

وكذا استعمال جهاز اإلعالم اɇيل واالنترنيت هي وسائل . سائل ترفيهية تساهم يف تثقيȤ الطفل

  .ترفيهية إجيابية إذا استخدمت استخداما صحيحا ومراقبا من قبل الوالدين

                                                 
  .85املرجع السابق،ص:الكتاƆ فاطمة املنتصر:  ) 1(
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اكتساب قيم و ثقافة  وعليه فوسائل الترفيه قد تكون إجيابية بتوجيه ومراقبة اɇباءư Ûا يؤدي بالطفل إىل

 .وذكاء وأفكار جديدة

  :سوء التنظيم االجتماعي  -4

يرى علماء االجتماع عموماÛ أن مظاهر اخللل البنائي والوșيفيÛالذي șهر يف التنظيم 

  .االجتماعي يرجع جزء كبري ويكاد يكون معظمه إىل اخللل الذي حيدث يف النظام األسري

الطالقÛ خروǯ املرأة إىل ״:ألسرة كنظام اجتماعي و تؤثر فيه هيحيث أن أهم املشكالت اليت تواجه ا

و غريها من املشاكل اليت تعد مؤثرا هاما يف عملية ....العملÛ غياب األبÛ عدم االستقرار االقتصادي

  )1(.״التنشئة االجتماعية للطفل

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .137املرجع السابق،ص:الرشدان عبد اǃ زاهي:  ) 1(
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  مؤسسات التنشئة االجتماعية  - خامسا

لطفلÛ وتكون مسؤولة بشكل أو بǔخر عن اɇثار املترتبة هناك عدة مؤسسات تساهم يف تنشئة ا

األسرةÛ مجاعة النظائرÛ املدرسةÛ وسائل : عن هذه التنشئةÛ ومؤسسات التنشئة االجتماعية تتمثل يف

  .اƀ..... ةاإلعالمÛ وتقنيات االتصالÛ دور العباد

والسلوكات االجتماعية لكنه ƞا أن األسرة هي أهم خلية الكتساب املعايري والقيم االجتماعية 

 –اخلاصة بالطفل وبعالقته مع والديه خصوصا Ż مع اɇخرينÛعليه فهي أهم وسيلة للتنشئة االجتماعية 

لذا ستكون دراستنا مفصلة يف هذه املؤسسة أكثر من غريها من باقي املؤسسات واليت سنذكرها بشكل 

  .موجز ملعرفة مدى تأثريها يف عملية التنشئة االجتماعية

  :إذن مؤسسات التنشئة اإلجتماعية هي

  األسرة  -1

 ǯما "يقول ماكيفر و بيد Ûالكبري منها أو الصغري Ûال يوجد بني التنظيمات اليت حيتويها اجملتمع

يفوق األسرة يف قوة أمهيتها االجتماعيةÛ فهي تؤثر يف حياة اجملتمع بأكملها بأساليب متعددةÛ كما أن 

   )1(".ها تتردد يف اهليكل االجتماعي برمتهصدى التغريات اليت تطرأ علي

إن األسرة كمؤسسة اجتماعية تقوم أساسا على دعائم فطريةÛوهي خاصة من خواȋ اإلنسان الفطرية 

  .مثلها مثل سائر املؤسسات االجتماعية األخرىÛ لكنها أكثر ثباتا واستمرارا وانتشارا

                                                 
  .64املرجع السابق،ص:زعيمي مراد:  ) 1(
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بأŒا ) "مG.Murdock  )1949ومن أهم التعاريȤ لألسرة التعريȤ الذي وضعه مريدوك 

مجاعة اجتماعية تتميز ƞكان إقامة مشترك وتعاون اقتصاديÛ ووșيفة تكاثريةÛ ويوجد بني اثنني من 

وŏذا املعƖ فاألسرة تقوم بوșيفتني أساسيتني ". أعضائها على األقلÛ عالقة جنسية يعترف ŏا اجلميع

  .إحدامها بيولوجية واألخرى اقتصادية

ƭموعة من األشخاȋ يرتبطون معا بروابȔ الزواǯ أو الدم أو "بريجس ولوك األسرة بأŒا وعرņف أيضا 

التبÛƗ ويعيشـون حتت سقȤ واحدÛ ويتفـاعلون معا وفقا ألدوار اجتماعية حمددةÛو خيلقون 

   )1(".وحيافظون على Ȕƴ ثقايف عام

األوىل اليت يبدأ منها  ةألوىل يف جسم اجملتمعÛ والنقطاخللية ا"كما عرفها أوجست كونت بأŒا 

   )2(".التطورÛ والوسȔ الطبيعي واالجتماعي الذي يترعرع فيه الفرد

ومن خالل ما سبȨ فǚن األسرة هي مجاعة اجتماعية تتكون من رجل وامرأة وأبنائهماÛ وتعتƎ هي النواة 

  .السوية ألية بنية اجتماعية وأساس لبناء الشخصية االجتماعية

.                          لقد اهتم اإلسالم و الشريعة اإلسالمية بقضية نظام األسرة و أسهبت يف تفصيل وشرح    

ذا النظام ƞنأى عن أي احنرافÛ ألن األسـرة مقوماته وأحكامهÛ والغاية من ذلȬ كله أن يكون ه

   )3( .يف ذات الوقت الوحـدة األساسية يف بناء الدولة و األمم يهـي اجملتمـع الصغيـرÛ وه

األسرة هي "كما تطرق قانون األسرة اجلزائري إىل األسرة يف مادته الثانية حيث عرفها بأŒا 

Ɵ ȋذهب يف " مع بينهم صلة الزوجية و صلة القرابةاخللية األساسية للمجتمع و تتكون من أشخا Ż
                                                 

)1 (  :ǃعمان،:الرشدان عبد ا،ȧ117،ص1999علم اجتماع التربية،دار الشرو.  
  .25املرجع السابق،ص:رشوان عبد اƩميد أمحد : ) 2(
  .198،ص1996،دار الكتǢ الوطنية،بن غازي،ليبيا،1قȒايا يف علم االجتماع واألنǮروبولوجية،ط:زينǢ حممد الزين صاſ علي ، زهري:  ) 3(
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تعتمد األسـرة يف حيـاőا "املادة الثالثة منه إىل ذكر األسس اليت تعتمد عليها األسرة فنص على أنه 

   )1( .على الترابȔ والتكافل وحسن املعاشرة و التربية احلسنة و حسن اخللȨ و نبذ اɇفات االجتماعية

ة اجلزائري اهتم باألسرة ووصفها بأŒا هي القاعدة أو اخللية األساسية وعليه فǚن قانون األسر

كما جعل من أهم أسسها و مقوماőا التماسȬ والتكافل وحسن املعاشرة أي العالقة بني . للمجتمع

  .الوالدين وكذا التربية أو التنشئة السليمة لألبناء ونبذ اɇفات االجتماعية

  : وșائȤ األسرة/ أ

  : Ȥ رئيسية تقوم ŏا للمحافظة على احلياة االجتماعية و هيلألسرة وșائ

وذلȬ تلبية للحاجة الفطرية اليت أودعها اǃ عز وجل يف الفردÛ : الوșيفة التكاثرية أو البيولوجية* 

حيث أن األسرة هي أصح نظام يتضمن السلوك اجلنسي بطريقة مشروعة اجتماعي و ديÛƗ إضافة إىل 

  .ع واستمراره عن طريȨ اإلƱاب وتنشئة األبناء وإدماجهم يف اجملتمعأنه يضمن ƴو اجملتم

متثل األسرة وحدة اقتصادية يعمل مجيع أفرادها لتحسني دخلهاÛ فقد كانت : الوșيفة االقتصادية* 

األسرة القدƹة وحدة منتجة تعتمد على ذاőا يف تأمني الطعام من الزراعة والصيد من خالل تنظيم 

ǯ اجلماعي وإعداد األجيال املستقبليةÛ إال أن األسرة احلديثة Ɓ تعد تنتج كذلÛȬ حيث العمل واإلنتا

أصبح اإلنتاǯ يتم يف املعاملÛ وأضحى أفراد األسرة يعملون كأفراد و ليس كوحدة إنتاجيةÛ و يأخذون 

د الرجال هم أعماال ومهنا ơتلȤ عن أعمال و مهن ذويهم إضافة إىل خروǯ املرأة للعملÛ وبالتايل Ɓ يع

  .املصدر الوحيد لكسب الرزق داخل األسرة

                                                 
  .198،ص2001قانون األسرة اجلزائري،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،اجلزائر،:دالندة يوسف:  ) 1(
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إال أن األسرة الريفية ال تزال متارس كثريا من جوانب الوșيفة االقتصادية حيث ال تزال 

العمليات اإلنتاجية تتم يف البيت وتقوم األسرة بǚنتاǯ عدد كبري من السلع كما تشرف على توزيعها 

  )1( .واستهالكها

تعد األسرة عقل الطفل منذ حلظة والدته وخاصة يف السنوات اخلمسة األوىلÛ : يةالوșيفة املعرف* 

 Ûحيث تنفتح مدارك الطفل داخل األسرة وتنمو من خالل ما تقدمه له هذه األسرة و ما تدربه عليه

  .وذلȬ لكي يستطيع االحتكاك باɇخرين واالتصال ŏم

ضن األول واحلاسم بشكل كبري يف الضبȔ إن األسرة هي احمل: وșيفة ưارسة الضبȔ االجتماعي* 

االجتماعي واالنضباȓ وهي اليت تضع اللبنات األوىل لناء شخصية الفردÛ حيث تستخدم بوصفها 

وسيطا أو وسيلة للضبȔ االجتماعي أساليب Ưتلفة تتراوح بني التشجيع من جهة و الضغȔ واإلكراه 

ة أو غري مباشرةÛ فاألسرة ال متارس هذا الضبȔ من جهة أخرىÛ كما أن هذه األساليب قد تكون مباشر

  )2( .حƓ لسلوكهم خارجها Ȕلسلوك أعضائها داخلها فقȔ بل يتعدى هذا الضب

إن األسرة تلعب دورا هاما يف عملية التنشئة االجتماعيةÛ : وșيفة التربية والتنشئة االجتماعية* 

تشكيل لتشكله ƞا تريد من قيم و مبادǛ حيث أŒا تتلقى الطفل وهو أشبه ما يكون بعجينة قابلة لل

ليترŷ عليهاÛ حيث يتعلم الطفل لغته وقواعد السلوك واملعامالتÛ فيعرف السلوك املقبول وغري 

ومن هنا ينشأ الطفل يف جو مليء ŏذه األفكار واملعتقدات والقيم . املقبولÛ اجليد والرديء

                                                 
  .13نشر،صاألسرة ومشكالőا،دار النهȒة العربية،بريوت،بدون سنة :حسن حممود:  ) 1(
  .76، ص1982علم االجتماع القانوƆ، دار املعارف، القاهرة ، : أمحد Ƨري نعيم:  ) 2(
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سواهاÛو ألنه يكون قد شبņ عليهاÛوإن هذه واألسـاليب فال يستطيع التخلص منها ألنه ال يعرف 

  )1( .األفكار قد تغلغلت يف نفسه وأصبحت تكوņن طبيعته و شخصيته

  :التنشئة األسرية/ب

تشكǎل األسرة مرحلة افتتاحية للتنشئة االجتماعيةÛ خاصة يف املرحلـة األساسية لتنشئة 

بناء املستمر للشخصيةÛ فداخل اإلطار األطفال و املسماة بالتنشئة األوليةÛ ويبقى عملها رئيسيا لل

العائلي يتحدد نسȨ املواقȤ ويترسÛǸ والذي يتم من خالله غربلة كل اخلƎات األخرى للحياة 

وتقول ). السكنÛ املناǷ االجتماعي(االجتماعية فاألسرة هي اليت تقرر اإلطار الذي سيعيȈ فيه الطفل 

ية تؤكد على أن الدور األساسي للتنشئة أن كل األعمال السوسيولوج A.Percheronبرشريون 

   )2( .االجتماعية للطفل يعود للعائلة

فمهما يكن لبـاقي املؤسسـات االجتماعية من دور وتأثري فǚن العائلة أو األسرة هي املؤسسة و اخللية 

  .األساسية و احملورية للتنشئة االجتماعية

ل داخل األسرة بصورة خاصة ويف السنوات وتتضح أمهية عملية التنشئة االجتماعية يف حياة الطف

اخلمس األوىلÛ فهي من توفر له املأكل و امللبس واملأوى والتعليمÛ والصحةÛوغريها من مستلزمات 

  .احلياة

باإلضافة إىل أن األسرة هي مرǓة تعكس ثقافة أي ƭتمع ƞا تقتضيه من عادات وقيم على 

موا ما هلم من حقوق وما عليهم من واجباتÛ وعليه أفرادها ليعرفوا اخلطأ من الصوابÛوكذا ليتعل

                                                 
  .125ص،1994 ،دار الشروȧ للنشر والتوزيع، األردن ،1طعلم اجتماع األسرة،: العمر معن خليل:  ) 1(
  .135املرجع السابق، ص: خواجة عبد العزيز:  ) 2(
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وكذلȬ هي تؤثر يف النمو النفسي للطفل كوŒا .فاألسرة تشكل اإلطار العام لألƴاȓ السلوكية املستقبلية

هي من حتدد ƴو الطفل إن كان سليما أو أوالÛوهي املسؤولة عن Ƨات الشخصية هلذا الطفل كالعدوان 

  .السلوك والسمات املكتسبةوغريها من ... واالنطواء

وبدون شȬ إن األسرة الغري مضطربة تعمل جاهدة على إشباع حاجات الطفل ورغباته وبالتايل 

تؤدي إىل سعادة الطفل وراحته النفسيةÛ يف حني إن األسرة املضطربة تشكل تربة خصبة الحنراف 

  )1( .السلوك واضطراب الشخصية

ǯ /ليات التنشئة األسريةǓ :  

اليب النفسية االجتماعية املقصودةÛ والواضحة أو الضمنية اليت تستعملها األسرة وهي األس

   )2( :بقصد إكساب الطفل سلوكا أو تعديل سلوك موجود فيهÛ هذه األساليب أو اɇليات هي

ألفعال الطفل يؤدي ) الوالدين واألشقاء(إن ƭرد استجابة أعضاء األسرة  -االستجابة ألفعال الطفل -

  .ةخري إىل تكرار الفعل وكأنه يطلب تكرار االستجابŏذا األ

وإن هذا األسلوب يستخدم يف أغلب مؤسسات التنشئة االجتماعية كما سنرى  -الثواب و العقاب -

فيما بعدÛ وإن الوالدين يف عملية تنشئة طفلهما يستخدماŒا لثوابه ومكافئته حني يصدر منه سلوك 

  .ب حني يصدر منه سلوك غري مرغوب فيهمرغوب فيهÛ كما يوقعان عليه العقا

وخيتلȤ الثواب والعقاب باختالف مستوى األسر اقتصاديا وثقافيا ودينيا واجتماعياÛ فهناك 

  .بوسائل عقاب نفسية كاحلرمان واملقاطعة ىأسر تلجأ للعقاب البدين يف حني تكتفي أسر أخر

                                                 
  .103، ص2006،رابات الوسȔ األسري، دار الǮقافة للنشر والتوزيع، األردناضط: العكايلة حممد سند :  ) 1(
  .308املرجع السابق،ص:الرشدان  عبد اǃ زاهي:  ) 2(
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إكساب الطفل السلوك والقيم و  وذلȬ بقصد -املشـاركة يف املواقȤ االجتمـاعيـة املختلفة -

Ȥاهات املصاحبة هلذا املوقƟاال.  

وهنا تلجا األسرة مباشرة لتوجيه سلوك الطفل بصورة صرحية فتعلمه ما جيب فعله  - التوجيه الصريح -

  . وما ال جيب فعله

  مجاعة النظائر -2

مجاعة الرفاقÛ  :أطلȨ عليها الباحثون والدارسون االجتماعيون والنفسانيون عدة مسميات مثل

املثل يف كل شيءÛ أو الندÛ والنظائر مجع : والنـظيـر هو. األقرانÛ األصدقاءÛ الزمرة أو مجاعة النظائر

   )1( .نظريةÛ وهي املثل والشبه يف األشكالÛ واألخالقÛ واألفعال واألقوال

واية والرغبات أما مجاعة النظائر اصطالحا فهي ƭموعة من األفراد املتقاربني يف السن ويف اهل

ſفالعضو فيها خيضع ملعايري . واملصا Ûا تؤثر على سلوك أفرادهاŒإذ أ ÛȔهذه اجلماعة أداة ضب Ǝوتعت

  .وقد يكون تأثريها عادة أقوى من تأثري الوالدين وكذا تأثري املدرسة - اجلماعة

   )2( :وƹكن تلخيص أثر مجاعة النظائر يف التنشئة االجتماعية للطفل فيما يلي

املساعدة يف النمو اجلسمي والعقلي واالجتماعي عن طريư Ȩارسة الرياضة وƯتلȤ اهلوايات  -

  .واألنشطة االجتماعية

 .تكوين معايري اجتماعية وتنمية احلساسية والنقد حنو بعȐ املعايري االجتماعية للسلوك -

 .تشجيع القدرة على القيادة عن طريȨ القيام بأدوار اجتماعية معينة -
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 .ملء الفجوات والثغرات اليت تتركها األسرة واملدرسة يف معلومات الطفل -

 .العمل على حتقيȨ أهم مطالب النمو االجتماعي وهو االستقالل واالعتماد على النفس -

 .إتاحة الفرصة ألداء السلوك بعيدا عن رقابة الكبار -

  . تعديل السلوك املنحرف لدى أعضاء اجلماعة -

أهدافها هو حترير الفرد أو  مائر احملطة الثانية يف حياة الفرد االجتماعية بعد األسرةÛ أهومتثل مجاعة النظ

أن الطفل حياول أن حيرر نفسه من االعتماد الكامل  االطفل من ضغوȓ أسرته أو حƓ يف مدرستهÛ كم

سرةÛفنجد أن وغالبا ما Ʊد أن مجاعة الزمالء توفر االحتماالت البديلة واملوجودة يف األ.على أسرته

مجاعة الزمالء غالبا ما تكافئ وتعاقب الطفلÛكما أŒا تشجع بصورة ملحوșة ƴو أƴاȓ سلوكية ليست 

متفقة مع تلȬ السائدة داخل اجملال األسريÛلذا Ʊد دائما اɇباء حريصني على اختيار زمالء أبنائهم 

  .وحتديد العالقة بينهم ومراقبتها

  )1( :يدة أمههاومتتاز هذه اجلماعة Ɲصائص عد

  .تقارب األدوار االجتماعية  -

  .وضوح املعايري السلوكية -

  .وجود اƟاهات مشتركة -

  . وجود قيم عامة -

وتستعمل مجاعة النظائر من أجل حتقيȨ وșيفتها يف التنشئة االجتماعية عدة أساليب ƹكن حصرها يف 

   )1( :أربعة أساليب هي
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ول االجتماعي لشخصية الفرد باجيابياőا ويتجسد يف القب -  الثواب االجتماعي - 1

واحترام رأيه واالستماع إليهÛوإعطاء احلرية واالستقاللية له يف التعبري عن .وسلبياőا

ومن صور الثواب وضع فرد معني من اجلماعة يف منصب قائد أو . مكنونـاتـه الداخلية

  .مستشار

عدم إعطاء أمهية وتقدير هلذا ويتمثل يف الرفȐ والنبذ االجتماعيÛو: العقاب االجتماعي - 2

النوع من األفرادÛويكون هذا األسلوب قصد التأثري على السلوك الناشز عن اجلماعة 

وتنظيمهاÛوحماولة تعديله أو تغيريه ومن صور العقاب مقاطعة أو استبعاد أحد أفراد اجلماعة 

  .بسبب خرق لقوانينها ومعايريها وعدم التفاعل معها

 .تقدƴ Ƈاذǯ سلوكية حيتذى ŏا ويتوحد معها أعضاء اجلماعةأي :  أسلوب النمذجة - 3

أو يف النشاطات املختلفة كالرحالت وغريهاÛ وعن طريȨ : املشاركة االجتماعية يف اللعب - 4     

اللعب يتعرف الطفل إىل احلدود والقواعد واملعايريÛ ويتعلم االنضباÛȓ والرفȐ والقبول للقواعد عندئذ 

فقة املتبادلة املشتركةÛ حني يدرك اجلميع بأن هذه القواعد ضرورية الستمرار اللعبةÛ كما يتم قبوهلا باملوا

  .هي ضرورية الستمرار اجلماعةÛ فيقبلوŒاÛ و يفرضوŒا على أنفسهم

على الفرد أقوى من تأثري ) مجاعة النظائر(وŏذه األساليب و اɇليات قد يكون تأثري اجلماعة  

ايري اجلماعة أكثر من مسايرته ملعايري املدرسة أو األسرةÛ ألنه يتفاعل مع أقرانهÛ الوالدينÛ فهو يساير مع
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ويندمج معهم ويعƎ بكل حرية عن أفكاره وانفعاالته بينما يف األسرة أو املدرسة يكون غالبا متأثرا 

  .باحلصول على الرضا من قبل الوالدين أو املعلم

إثراء فكر أفرادها بتبادل املعلومات و األفكارÛ و  ومن جهة أخرى فǚن مجاعة النظائر تساهم يف

  .قد تصل حƓ إىل املسامهة يف تصحيح تطرف أو احنراف يف السلوك

  املدرسة  -3

 Ûال التنشئة االجتماعية بعد األسرة ومجاعة النظائرƭ تعد املدرسة احملطة الثالثة يف حياة الطفل يف

Ûاŏ حيث تطبعه بطبائع تربوية ال تستطيع األسرة وال مجاعة  تقوم املدرسة بتنشئة الطفل تنشئة خاصة

  .النظائر القيام ŏا

   )1( :وقد حاول الكثري من العلماء تعريȤ املدرسة منهم

مؤسسة : "عرف املدرسة بأŒا) مMinchin – Shapiro )1983مينشني وشبريو   

طفال كاألخالقÛ ورأي اجملتمع اجتماعية تعكـس الثقـافة اليت هـي جزء من اجملتمعÛ وتنقلها إىل األ

فهي نظام اجتمـاعي مصغر يتعلـم فيه األطفال القواعد األخالقية .و مهارات خاصة ومعارف

  ".والعادات االجتماعية واالƟاهات وطرق بناء العالقات مع اɇخرين

مؤسسة اجتماعية مكملة لألسرةÛ تشرف على عملية التنشئة "كما عرفها مصباح عامر بأŒا   

جتماعيةÛ وتزود الطفل باملهارات واخلƎات االجتماعية والعلمية واملهنية اجلديدةÛ إىل درجة التأهيل اال

   )1(.״االجتماعي املقبول
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أŒا مؤسسة اجتماعية هدفها ״الذي يرى  Ferdinand Buissonوعرفها فرديناند بوسيون   

جيال الالحقة وتأهيلها لالندماǯ يف ضمان عملية التواصل بني مؤسسة العائلة والدولة قصد إعداد األ

   )2(.״إطار احلياة االجتماعية

وعليه فاملدرسة هي مؤسسة اجتماعية تكمņل وتساعد األسرة يف تربية وتنشئة الطفلÛ إضافة إىل تعليمه  

  .وتكوينه

تتميز . إىل أن املدرسة كوحدة اجتماعيةÛعلى اختالف أنواعها ومستوياőا Wallerويذهب والر 

   )3( :صائص التاليةباخل

  .أن هلا أعضاء حمدودونÛ أي أŒا متثل ƭتمعا حمددا من البشر -    

    - Ɓأن هلا بنية أو تركيب اجتماعي واضح املعا.  

  .أŒا متثل شبكة صغرية حمكمة من التفاعالت االجتماعية -    

  ".حنن"يسودها اإلحساس والشعور بـــ -    

  .أن هلا ثقافة خاصة ŏا -    

  :Ûحيث أŒا تقوم ƞا يليللعب املدرسة دورا بارزا يف عملية التنشئة االجتماعية للطفوت

  .تزويد الطفل باملعلومات و املعارف واخلƎات واملهارات الالزمة لهÛوكيفية توșيفها يف احلياة العملية -

  .őيئة الطفل اجتماعيا من خالل نقل ثقافة اجملتمع وتبسيطها وتفسريها له -

  .االجتماعية والتكنولوجية والثقافية تد الطفل للمستقبل من خالل تعريفه باملتغريات واملستجداإعدا -
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  .تعليم الطفل االنضباȓ يف السلوك واحترام الوقت -

  .إكساب الطفل املعايري والقيم اخللقية والدينية -

جتمـــاعية كما متارس املدرسة Ǔليات Ưتلفة لتحقيȨ وșيفتها االجتماعية يف التنشئة اال

Û1( :وهي  لتالمــيذها(  

 -  Ȭو ذل Ûعليها Ȩقد تستعمل املدرسة طرقـا مباشرة ومقصودة وداعية لتدعيم القيم االجتماعية املتف

بتناول هذه القيم صراحة يف املقررات املدرسيةÛ أو بطرق غري مباشرة بأن تتناول هذه القيم بشكل غري 

  .مباشر يف القصص والنشاطات الترفيهية

قد يكتسب التلميذ من املدرسة قيما عديدة كاملواșبةÛ حسن االستماع إىل املدرسÛ النظام كما قد  - 

يتعلم من النشاȓ املدرسي املرتبƞ Ȕكانة أو مركز اجتماعي يف حالة مشاركة التلميذ يف مباراة أو حفلة 

  .أو أية مناسبة اجتماعية

قاب يف تعليم التالميذ و ذلȬ بتشجيعهم باملدح قد تستعمل املدرسة أيضا أسلوب الثواب والع - 

 Ǹواجلوائز والدرجات والنجاحÛ أو بالعقاب عن السلوك الغري مرغوب فيه والدرجات السيئة بالتوبي

وهكذا تستعمل املدرسة Ǔلية الثواب والعقاب يف عملية التنشئة االجتماعية للطفل مثلها مثل . والفصل

املدرسة تطبȨ ذلȬ بصورة رƧيةÛ وليست لقيمة ذاتية للتلميذÛ كما أŒا األسرة ومجاعة النظائرÛ إال أن 

  .ال حتتاǯ إىل معاجلة األƁ واحلبوȓ  لدى التلميذ يف حالة العقاب

تلجأ املدرسة أيضا يف عملية تنشئة التالميذ إىل تقدƴ Ƈاذǯ للسلوك املثايل واحلسنÛ وذلȬ باحلديث  - 

  .ن املدرسون هم أمثلة عن ƴاذǯ حية للسلوك حيتذي ŏا التالميذعنها وعن خصائصها وưيزاőاÛ وإ
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  وسائل اإلعالم و تقنيات االتصال -4

عرفهÛ ومن علم : وهو نقيȐ اجلهلÛ ومن علم الشيء ״:كلمة اإلعالم يف اللغة من العلم

  .وعليه فمصطلح اإلعالم هو املعرفة بالشيء والعلم به )1(.״شعر به: بالشيء

التصال ضمن وكاالت التنشئة االجتماعية املتجهة للشرائح املختلفة خاصة يف وتندرǯ وسائل ا

اجملتمعات احلديثةÛ وتعتș Ǝاهرة االتصال ƞفهومها احلديث جديدةș Ûهرت بقوة واستمرارية يف اجملتمع 

 ȤتلƯ على السواء من خاللÛاألطفال Ɠوهي عنصر مهم يف تنشئة الشباب والراشدين وح Ûاملعاصر

   )2( .ها من كتب ومذياع وتلفاز وانترنت وغريهاوسائل

 Ûا العملية اليت يتم من خالهلا نقل األفكارŒواليت تعرف على أ Ûويقوم اإلعالم على عملية االتصال

  .واملعلومات واملعتقدات واɇراءÛ واملواقȤ واالƟاهات من وإىل اɇخرين

مهما كان نوعه وهدفهÛ فهو Ɯاجة إىل أساليب  وإن الصلة بني اإلعالم واالتصال وثيقة جداÛ فاإلعالم

  .االتصال و أجهزته املختلفة ليتم نقل الرسائل اإلعالمية و إيصاهلا

   )3( :أصناف هي ةووسائل اإلعالم ثالث 

  .اƀ...احملاضراتÛ الندواتÛ اإلذاعة: تعتمد على السمع لتوصيل الرسالة مثل –وسائل Ƨعية  -

  .اƀ....اجلرائدÛ الكتبÛ اجملالت والصور: البصر مثلتعتمد على  -وسائل بصرية -
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تعتمد على السمع والبصر معا وهي األكثر تأثريا كالتلفـازÛالسينما  -وسائل Ƨعية بصرية -

  .اƀ....واملسرح

  .وغريها....الصحافةÛ اإلذاعةÛ التلفاز واالنترنت: وإن أكثر الوسائل انتشار يف ƭتمعنا هو

  )1( :ائل يف عملية التنشئة االجتماعية من خالل امتيازها ببعȐ اخلصائص  هيوتبدو أمهية هذه الوس

 - Ûا غري شخصيةŒا وبني األفراد مثلما هو احلال يف األسرة  يأ أŏأنه ليس هناك تالق بني أصحا

  .واملدرسة

  .أŒا تعكس الثقافة العامة للمجتمع - 

  . اهتمامهمأŒا جذابةÛ حيث حتتل جزءا مهما من وقت الناس و - 

  )2( :تتمثل فيما يلي وتتبع هذه الوسائل أساليب لتنشئة الطفل

حيث يعتمد موجهو هذه الوسائل إىل إحداث التأثري عن طريȨ تكرار أنواع معينة من  -التكرار* 

  .العالقات والشخصيات واألفكار والصور

عالم املتقدمةÛ حيث تنوعت وذلȬ مع تقدم التقنية احلديثةÛ وانتشار وسائل أجهزة اإل -اجلاذبية* 

  .األساليب جلذب وشد انتباه األطفال إىل وسائل اإلعالم املختلفة

حيث تلجأ بعȐ وسائل اإلعالم للطلب من األطفال املشاركة يف براƭها عن  - الدعوة إىل املشاركة*

Ɠوائز أو حƛ ويزداد تأثريها فيهم بدعمها هلم Ûرائهمǔكتابتهم فيها واملشاركة ب Ȩجرد ذكر طـريƞ 

  .أƧائهم يف هذه الوسيلة
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 *ǯدمية أوحيوا ني -عرض النماذǓÛاملهم أن وسيلة اإلعالم .ةسواء كانت لشخصيات حية أوخرافية

  . حتاول من خالل هذه النماذǯ غرس قيم معينة لتقليدهاÛأو نبذ قيم معينة بنقدها لعدم تقليدها

ملؤسسات االجتماعية األخرى للتنشئة وإن وسائل اإلعالم واالتصال ال تتصرف ƞعزل عن ا

إذا كان حميȔ الفرد فقريا :"الذي قال  J.Lazarاالجتماعية كاألسرة واملدرسة فبالنسبة لـ الزار

نسبيا وإذا كان ال يزود ƞصادر فعالة وƯتلفة للتنشئةÛ يتجه بالتايل إىل وسائل اإلعالمÛ واليت  تصبح 

لذين يعيشون يف مناǷ غƞ Ɨصادر التنشئة ال ينشأ هذا مصدره األساسي للتنشئةÛ لكن األفراد ا

   )1(".االرتباȓ بوسائل اإلعالم

وعليه فوسائل اإلعالم Ɵد تأثريها الكبري عند غياب باقي املؤسسات االجتماعية كاألسرة 

هذه الوسائل يكون دائما موجها ومراقب  أما بوجود الفرد أو الطفل يف كنȤ أسرتهÛ فتأثري.واملدرسة

   )2( :عـمليـة التنشئة االجتماعية  للفرد من خالل  ويتوثȨ هذا التأثري يف.قبل األسرة من

 .نوع وسيلة اإلعالم املتاحة للفرد* 

 .  ردود فعل الفرد ملا يتعرض له من وسائل اإلعالم*      

  .ردود الفعل املتوقعة من اɇخرين إذا سلكوا ما تقدمه وسائل اإلعالم*      

توافر اجملال االجتماعي الذي جيرب فيه الفرد ما تعلمه من معايري ومواقȤ وعالقات مدى *      

  . اجتماعية

  

                                                 
  .205املرجع السابق،ص:خواجة  عبد العزيز:  ) 1(
)2 (  :ſ43املرجع السابق،ص:دمنهوري رشاد صا.  
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  :دور العبادة -5

إن للدين يف حد ذاته تأثري قوي يف تنظيم اجملتمع وضبطه فهو يضبȔ سلوك األفراد واجلماعات 

ة التنشئة االجتماعية للفرد على سواءÛ ودور العبادة أو املؤسسات الدينية هي مؤسسات تساهم يف عملي

من خالل تعليمه التعاليم الدينية واملعايري السماويةÛ كما تقوم بغرس قيمها الدينية وتنمية الوعي 

 Ȩالداخلي عند الفرد واجلماعة بأساليب نفسية واجتماعية متباينة من أجل وضع إطار سلوكه وف

درجييا حسب مراحل عمرةÛ فالطفل ال يفهم معƖ وإن النمو الديƗ لدى الفرد يكون ت. املنظومة الدينية

املفاهيم الدينية ألن قدرته العقلية ال تقوى على إدراك املعنويات اجملردة كاخلري والشر والصالح 

والتقوىÛ ولكنه يدرك فقȔ األمور امللموسة اليت يستطيع مشاهدőاŻ Û بعدها يف مرحلة املراهقة مثال 

Ȑنه يلجأ إىل الدين حلل بعǚمشكالته ولكي جيد فيه السند والشعور باألمن والطمأنينة ف .  

  )1( :ويتلخص أثر دور العبادة يف عملية التنشئة االجتماعية للحدث فيما يلي

  .تعليم الطفل التعاليم الدينية وترمجتها إىل سلوك عملي -

  . تنمية الضمري لدى الطفل واجلماعة -

  .نه ويعمل يف إطارهإمداد الطفل بǚطار سلوكي معياريÛراض ع -

  .إكساب الطفل قيما واƟاهات ومعارف دينية واجتماعية وخلقية متنوعة -

                                                 
  .362املرجع السابق،ص:اهلمشري عمر أمحد:  ) 1(
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ويأź هذا الدور والتأثري لدور العبادة أو املؤسسات الدينية من خالل تسللها إىل نفس الفرد يف شكل 

فيما  لة تتمثالضمريÛوعليه فان هذه املؤسسات تتبع أساليب نفسية واجتماعية يف غرس قيمها الديني

   )1( :يلي

الترغيب و الترهيب إىل السلوك السوي طمعا يف الثوابÛ واالبتعاد عن السلوك املنحرف Ɵنبا  -

  .للعقاب

  .التكرار و اإلقناع و الدعوة إىل املشاركة اجلماعيةÛ وưارسة الشعائر الدينية -

  . عرض النماذǯ السلوكية املثالية -

  .اإلرشاد العلمي -

الحȘ أمهية دور العبادة أو املؤسسات الدينية كوسيلة من وسائل التنشئة االجتماعية ومن هنا ن

  .                                                                ملا هلا من دور ديƗ ودنيوي يف نفس الوقت

ثابتةÛ بل قد كما يتضح لنا أن كل مؤسسات التنشئة االجتماعية اليت يتعامل معها احلدث ليست 

 Ûا مع الطفل وحاجته هلا أيضا كلما تقدم يف النمو العضوي واالجتماعيŒتتزايد وتزداد درجة تعاو

  .وهي بذلȬ تلعب دورا هاما وفعاال يف حتقيȨ التنشئة االجتماعية املتكاملة للحدث

  

  

  

  
                                                 

  .256املرجع السابق،ص:الرشدان عبد اǃ زاهي:  ) 1(
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  أساليب التنشئة االجتماعية -سادسا

ملتهم ألبنائهم على تكوينهم النفسي واالجتماعيÛ فǚذا اليت ƹارسها اɇباء يف معا بتؤثر األسالي

Û أي تثري مشاعر اخلوف وعدم  Destructiveكانت هذه األساليب املتبعة من قبل اɇباء هادمة

الشعور باألمن يف نفوس األطفالÛ ترتب عليها اضطراŏم النفسي واالجتماعيÛ أما إذا كانت هذه 

وجة باحلب والتفاهم أدت إىل تنشئة أطفال يتمتعون Û أي متConstructiveاألساليب بناءة 

  )1( .بالصحة النفسية

ÛبائهمǓ باء من معاملة يف صباهم من طرفɇوتكون هذه األساليب غالبا انعكاسا ملا تعرض له ا 

وهذه .كذا إشراف هؤالء األجداد على تقدƇ اإلعانة والنصح ألبنائهم يف تربية وتنشئة األحفاد و

ة وƯتلفة باختالف شخصية اɇباء أنفسهم واختالف طرق تعاملهم مع أبنائهمÛ ولعل األساليب متعدد

  : أهم أساليب التنشئة االجتماعية هي

1- Ȕأسلوب القسوة و التسل:  

ويرتكز هذا األسلوب على رفȐ رغبات الطفل ومنعهاÛ والصرامة والقسوة يف التعامل مع  

النهيÛ :ومظاهر القسوة والتسلȔ تتمثل يف. ب سنه أو ƴوهالطفل وإجباره العيȈ وفȨ معايري قد ال تناس

  .وغريها.....األمرÛ العقاب البدين

                                                 
  .56، 46ص املرجع السابق، ص: ياȯ مايسةالن:  ) 1(
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السماح هلم  مال يكونوا ناكرين للجميلÛ وعد نكما يلزم هذا األسلوب األبناء بالطاعة الشديدة للوالدينÛ وأ

  .بفرض إرادőم

   )1( :عقاب عليه له أضرار تتمثل  فيما يليوإن اإلسراف يف القسوة والصرامة والشدة مع الطفل وإنزال ال

  .االنزواء واالنطواء -

 .شعور الطفل بالنقص وعدم الثقة بالنفس -

 .صعوبة تكوين شخصية مستقلة -

 .شعور الطفل بالذنب -

  .ةكره السلطة الو الدي - 

  .قد ينتهج الطفل منهج الصرامة والشدة يف املستقبل بالتقليد والتقمص لشخصية اɇباء -

  : أسلوب احلماية الزائدة-2

  أسلوب احلماية الزائدة أو فرȓ احلماية يتمثل يف أن األب أو األم قد يقوم نيابة عن الطفل 

  ه شخصيةلباملسؤوليات أو الواجبات اليت ƹكنه أن يقوم ŏاÛواليت جيب تدريبه عليها إذا أردنا أن تكون 

  
                                                 

  .285مشكالت الطفولة واملراهقة،املرجع السابق،ص:العيسوي عبد الرمحان:  ) 1(
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  )1( ة أن يتخذ القرارات بنفسهقوية استقالليةÛوهذا السلوك ال يتيح للطفل فرص 

كما أن هذا األسلوب يولǎد عدم قدرة الطفل على التحرر واالستقـاللـيـةÛ يف حني أن 

إتاحة قدر من العفوية ملمارسة اإلرادة واالختيار هو شيء أساسي ملساعدة الطفل على تنمية االستقاللية 

  .والثقة بالنفس

   )2( :وأضرار أمههاوهذا األسلوب يؤدي هو اɇخر إىل سلبيات 

  .ينشئ طفال خياف وخيشى اقتحام املواقȤ اجلديدة*  

  . على الذات دعدم االعتما*  

  :أسلوب اإلمهال-3

يعاين بعȐ اɇباء يف مطلع حياőم من األساليب الالتربوية اليت كانوا يعاملون ŏا يف أسرهم من 

  .يتركون أطفاهلم بال ضابȔ أو رابș Ȕلم واستبداد وقسوةÛ األمر الذي يؤملهم وجيعلهم فيما بعد

  وعليه فǚن أسلوب اإلمهال يتمثل يف ترك الطفل دون تشجيع من والديه على أي سلوك 

Ȕودون توجيه وضب Ûأو دون حماسبة على أي سلوك غري مرغوب فيه Û3( .مرغوب فيه(  

ضـرورية  وصور اإلمهال كثرية منها عدم املباالة بنظافة الطفلÛأو عـدم إشـباع حاجاتـه ال    

 Ûا يولد فيه روح العدوانيةưÛوعدم تشجيعه وشكره على السلوك والعمل اجليدÛوالفسيولوجية والنفسية

   )4( .وينعكس سلبا على شخصيته وتكيفه وƴوه النفسي واالجتماعي

                                                 
  .203، ص 2004األسرة وأسليǢ تربية الطفل، دار العلم والǮقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، : Ưتار وفيق صفوت:  ) 1(
  .286لة واملراهقة،املرجع السابق،صمشكالت الطفو:العيسوي  عبد الرمحان: ) 2(
  .217املرجع نفسه، ص : Ưتار وفيق صفوت:  ) 3(
  .219املرجع السابق،ص:أبو جادو صاſ حممد علي:  ) 4(
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  :أسلوب التذبذب -4

اللني  ويقصد به الـالتـوازن يف السلطة بني األبوينÛ والتقلب يف طرق التعامل مع الطفل بني

و الشدةÛ فالعمل الواحد قد يثاب عليه من أحد الوالدين ويعاقب عليه يف نفس الوقت من طرف 

  .اɇخرư Ûا يولد القلȨ وعدم االتزان عند الطفل

ويسمى أيضا هذا األسلوب بعدم االتساق أي عدم انتهاǯ الوالدين ألسلوب واحد مستقر كأن تكون 

بالعجز عن حتديد ما  ءة حينا ǓخرưÛا يستتبع هذا من شعور األبنامعاملتهما للطفل قاسية حينا ومتساحم

  . يرضي الوالدين

و يعتƎ هذا األسلوب من أخطر األساليب يف معاملة الطفلÛفالتأرجح بني الثواب والعقابÛاللني و 

   )1( :كما له أضرار على تنشئة احلدث تتمثل فيما يلي.القسوةÛقد جيعل الطفل يف حرية و قلȨ مستمر

  .جيد احلدث صعوبة يف معرفة الصواب من اخلطأ - 

  .ينشأ احلدث مترددا ال يستطيع حسم األمور - 

  . قد يصل هذا األسلوب بالطفل إىل عدم التعبري الصريح عن Ǔرائه ومشاعره - 

  : أسلوب التفرقة -5

ب يف األسر أسلوب التفرقة يتمثل يف تعمد عدم املساواة بني األبناء مجيعاÛ ويكثر هذا األسلو

اليت تنجب أكثر من طفلنيÛ حيث يفـرق اɇبـاء بني أبنـائهمÛو يفضلون أحد األبناء عن اɇخر 

  .فينصب االهتمام والرعاية الزائدة عليه دون أية مساواة
                                                 

  .285مشكالت الطفولة واملراهقة، املرجع السابق،ص:العيسوي عبد الرمحان:  ) 1(
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وذلȬ يكون إما بسبب نوع اجلنس كتفضيل الذكر على األنثى أو العكسÛ وإما يكون بسبب السن  

وغريها من األساليب اليت تولد يف نفسية الطفل الغري مهتم به ...ري أو العكسكتفضيل الصغري على الكب

   )1( .الشعور بالغريةÛ والكراهية واحلقد

  :أسلوب السواء -6

هذا األسلوب هو أنسب األساليب يف التعامل مع األطفال وهو يتضمن Ɵنب  نقد يكو

 Ûأسس الصحة واألساليب التربوية غري السوية من جهة Ȩارستها أثناء عملية التنشئة تطبيưالنفسية و

يترتـب عليـه التـوافȨ والتكيȤ النفسي  االجتمـاعية لألطفـال من جهة أخرىÛ وبالتـايل

  .واالجتماعي

أساليب التنشئة االجتماعية داخل  D.Baunrindو قد أمجلت ديانا بونرند  -

  )2( :األسرة يف ثالث أساليب وهي

  : بـــويتميز  : النمȔ التسلطي -1

-   Ȕالصرامة و الضب.  

  . العقاب و التكرار  -

  . عدم االستماع للطفل  -

- Ȕا قواعد فقŒالتركيز على القواعد السلوكية أل  

                                                 
  220املرجع السابق،ص:صاſ حممد عليأبو جادو :  ) 1(
  .139املرجع السابق، ص: خواجة  عبد العزيز :  ) 2(
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وهذا النمȔ أو األسلوب يولد عند الطفل التعاسة واالنسحاب وعدم الثقة والعداوة والتحصيل 

Ȑالدراسي املنخف.  

  : ويتميز بـــ : النمȔ التربوي -2

  . الضبȔ املعتدل  -

  .احلزم والتواصل  -

  . احلب  -

  .العقاب البدين أحيانا  -

  .املكافأة  -

  .إعطاء تفسريات للسلوك و القواعد املتبعة  -

وهذا األسلوب يوņلد عند الطفل شخصية متتـاز بالتـوكـيد والضبȔ الذاź والرضا والتعاون 

  .والتحصيل الدراسي املرتفع

  : يتميز بــو:  لنمȔ املفرȓا - 3

  .عدم الصرامة   -

  .قواعد قليلة للسلوك   -

  .ندرة العقاب   -

  . عدم الثقة يف الطفل -

  .وعدم الثبات يف معاملته  -
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  مفهوم التنشئة االجتماعية و أمهيتها: أوال 

  :تعريȤ التنشئة االجتماعية  -1

التنشئة االجتماعية مصطلح اهتم به العـديد من العلماء املتخصصني سواء يف علم النفسÛ أو 

  .غريهمÛ كل وفȨ منظوره و تصوره و...يف علم االجتماع أو املتخصصني يف دراسة ƴو األطفال

Ȭوقبل التطرق لذل ȤتلƯ التنشئة االجتماعية تعريفا لغويا وفقا ملا ورد يف Ȥوجب علينا أوال تعري Û

  .املعاجم اللغوية

  :التعريȤ اللغوي للتنشئة االجتماعية/أ

  )ƞ. )1عƖ ربا و شب: كلمة نشأÛ ينشأ و نشوءا ونشاءا  -البن منظور –جاء يف لسـان العرب  

يف الفرنــسيــة    Socializationملصطلح  اعية هو ترمجةـو إن مصطلح التنشئة االجتم

  )2( .م1828واالƱليزيةș Ûهر أول مرة يف األدب االƱليزي سنة 

لكنه Ɓ تبدأ الدراسة العلمية احلديثة يف السوسيولوجيا ملفهوم التنشئة االجتماعية إال يف أواخر الثالثينات 

لبحثه عن ) مR.E Park )1864 - 1944من القرن العشرين و بداية األربعينيات مع نشر بارك 

 Symbiosis and Socialzation a frame of référence "التنشئة االجتماعية 

for the study of society "  

                                                 
   .170، ص1997لسان العرب، فصل النون، دار صادر للطباعة و النشر، بريوت، : لدينأبو الفȒل Ƥاȯ اابن منظور :  ) 1(
)2 (  : ƃائلي غري منشورة، قسم علم االجتماع، جام: سليمةفيالøاع العøالة ماجستري يف علم االجتمøاعية بالعنف املدرسي، رسøعة عالقة األسرة و التنشئة االجتم

  42،ص  2005اƩاǯ خلȒر، باتنة ،
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ويوņلد هذا األسلوب عند الطفل شخصية اعتمادية ذات ضبȔ قليلÛ وتعيسة إضافة إىل التحصيل 

Ȑالدراسي املنخف .  

  

  



 
 

 

 

 

 

  مفهوم االحنراف -مفهوم األحداث: أوال 

  مفهوم السلوك االحنرايف لألحداث: ثانيا 

  ة الشائعة و املنتشرة بني األحداثياألفعال االحنراف: ثالثا 

  العوامل املؤدية الحنراف األحداث :رابعا 

  النظريات العلمية يف تفسري جناح األحداث: خامسا 

حملة تارخيية عن جنوح األحداث و إجراءات معاملتهم يف التشريع : سادسا 

  اجلزائري
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  مفهوم االحنراف -مفهوم األحداث: أوال

  :مفهوم األحداث -1

األحداث لغة هم مجع حدث و هو صغري السن الذي حيدد عمره ما بني سن الطفولة و بني سن 

البلوغÛ وقد اختلȤ العلماء يف حتديد هذه املرحلةÛ وعليه سنبني مفهوم احلدث لغةÛ ومفهومه عند علماء 

  .عند علماء النفسÛ وأخريا مفهومه يف الشريعة اإلسالميةاالجتماعÛ وفقهاء القانونÛ و

  : مفهوم احلدث لغةأ/

فنقول غلمان حدثان أي أحداثÛ وقد وردت . الشاب"عرņف حممد سند العكايلة احلدث بأنه 

اللفظة إىل مرحلة عمرية تنحصر  هلفظة حدث يف معجم اللغة العربية لتدل على صغري السنÛ وتشري هذ

 )1(".وسن ما قبل اكتمال اإلدراك والنمو بني سن الطفولة

يف حداثة سنņه أيام : أول العمر أو أول النشأة"كما جاء يف املنجد يف اللغة العربية املعاصرة أن احلداثة هي 

   )2( .صƑ حدث أيأحداث صغري السن   ج:حدث،احلداثة والدراسة 

  )3( .ب وأول العمروعرف أŸ الفضل ابن منظور حداثة السن بأŒا كناية عن الشبا

  .وعليه فǚن احلداثة هي املرحلة املمتدة من سن الطفولة إىل غاية سن البلوغ والنضج

  

  

  

                                                 
  .46املرجع السابق، ص: حممد سندالعكايلة :  ) 1(
  .257، ص2001، دار املشرȧ، بريوت، 2بية املعاصرة، طاملنǲد يف اللȢة العر: أنطوان نعمة و Ǔخرون:  ) 2(
  .148، ص2003لسان العرب، اجمللد الǮاƆ، دار الكتǢ العلمية، لبنان، : ابن منظور  أيب الفȒل حممد بن مكرم:  ) 3(



 ƤلƘƦال ǨǆǞال :                  ƣداƭȁا ǰǾرفƮǲǮال ǣǸǪƾل ǻرǒǱ ǨƱدǭ                                                                                          
 

 

66 

  : مفهوم احلدث يف علم االجتماعب/

منذ والدته حƓ يتم نضوجه االجتماعي وتتكامل لديه " الصغري"احلدث باملفهوم االجتماعي هو  

 Ûأي معرفة اإلنسان بصفة و طبيعة عناصر الرشد املتمثلة يف اإلدراك التام  

   )1( .عمله و القدرة على تكييȤ سلوكه وتصرفاته طبقا ملا حييȔ به من șروف ومتطلبات الواقع االجتماعي

من الناحية الزمنية إىل عمر يتراوح "احلدث"يشري مصطلح : "و قد عرف حممد عاطȤ غيث احلدث بأنه -

ƅو إىل عمر يتراوح ما بني ستة عشرة سنة و إىل واحد ما بني ستة سنوات إىل عشرة سنوات كحد أد 

و ينظر إىل هذه الفترة بصفة عامةÛ و خاصة من الناحية االجتماعية على أŒا . وعشرين سنة يف حده األعلى

و يشري املصطلح من الناحية " الطـفـولـة و املـراهقة"تشتمل على سƗ العمر اليت يطلȨ عليـها 

و اإلمكانيات و املسؤولية الفردية اليت تفوق مرحلة الطفولة ولكنها أقل من مرحلة الوșيفية إىل اخلصائص 

   )2(".النضج

هو من Ɓ "أنه  -املعجم يف علم اإلجرام و االجتماع القانوين والعقاب - و قد عرفه حممود أبو زيد يف  -

لفة كما ơتلȤ هذه السن و ơتلȤ سن القاصر باختالف التشريعات يف البلدان املخت. يبلȠ سن الرشد بعد

   )3(".يف القانون املدين عن سنه يف القانون اجلنائي و هذه هلا أمهيتها من حيث مساءلته جنائيا

ưا سبȨ فǚن احلدث أو الطفل يف علم االجتماع بوجه عام هو الصغري منذ والدته إىل غاية نضجه 

ان من السهل حتديد بداية مرحلة احلداثة االجتماعي حيث تتكامل لديه عناصر اإلدراك و الرشدÛ و إذا ك

و هي امليالد إىل أنه من الصعب االتفاق على ŒايتهاÛ فذلȬ خيتلȤ باختالف اجملتمعات و باختالف 

  .الثقافات

                                                 
  .212املرجع السابق، ص: الزين صاſ علي وزهري  زينǢ حممد:  ) 1(
  .259ع، دار املعرفة اجلامعية، مصر، بدون سنة نشر، صقاموȃ علم االجتما: غيǬ حممد عاطف:  ) 2(
  .428ص. 2003املعǲم يف علم اإلجرام و االجتماع القانوƆ و العقاب، دار غريǢ، القاهرة، : أبو زيد حممود:  ) 3(
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  :  مفهوم احلدث يف علم النفسج/

يتفȨ علماء النفس و االجتماع على أن احلداثة تعتƎ إحدى أهــم مــراحــل النمو يف  

و متتاز هذه املرحلة بأن هلا ميزات نفسية و جسمية و اجتماعية تؤثر تأثريا كبريا يف حياة . سانحياة اإلن

   )1( .اإلنسان و حتدد اإلطار العام و املالمح الرئيسية للشخصية و أƴاȓ السلوك املستقبلي

البلوغ من الذكر وتبدأ هذه املرحلة من تكوين اجلنني يف رحم أمه و تنتهي بالبلوغ اجلنسيÛ وخيتلȤ هذا 

 Ȥتـلơ لـذا قـد Ûبالبلوغ اجلنســي Ȕوعليه فتحديد سن احلدث يف علم النفس مرتب Ûعنه لألنثى

مـرحلـة احلداثة من حالة إىل أخرى حƓ لو متاثلت السن لديهماÛ وذلȬ تبعا لظهور عالمات البلوغ 

   )2( .اجلنسي

ƞجموع الظواهر احليويةÛ واجلسمانيةÛ والعضويــة بأŒا املرحلة اليت تتميز  ״كمـا يعرفها علماء النفس

و النفسيــة اليت ينتقـل بـها شـخص اإلنســان من دور التكوين و النمو اجلسمي و النفسي 

Ƞ3(.״اخلاصني بالوليد إىل دور التكوين و النمو اجلسدي و النفسي اخلاصني بالبال(   

  : مفهوم احلدث يف القانوند/

صغري السن الذي أŹ السن اليت حددها القانون للتمييز وƁ "ث يشري إىل أنه التعريȤ القانوين للحد

   )4(".يتجاوز السن اليت حددها لبلوغ سن الرشد

أي أن احلدث قانونا هو صغري السن الذي بلȠ سن التمييز و Ɓ يبلȠ سن الرشدÛ ولكن اختلفت القوانني 

  .ها إلمكانية حتمل طفل للمسؤولية اجلزائيةوالتشريعات يف حتديد هذه الفترة الزمنية Ɯسب رǗيت

                                                 
  .48املرجع السابق، ص: العكايلة حممد سند:  ) 1(
  .8،  ص2008ري ،دار اهلدɁ للطباعة والنشر والتوزيع،اجلزائر،األحداث يف التشريع اجلزائ: صقر نبيل و صابر Ƥيلة:  ) 2(

  .9، صȒŒ ،2006ة مصر للطباعة و النشر، القاهرة، 1احنراف الطفل و املراهق، ط: البقلي هيǮم:  ) 3)
  87، ص2003، الوراȧ للنشر و التوزيع، عمان، 1علم النفس االجتماعي، ط: الزبيدي كامل علوان)  : 4(
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سنة من عمرهÛ  13و قد ذهب املشرع اجلـزائـري إلــى تـحديـد هذه الفترة ببلوغ الصغري  

ال توقع على القاصر الذي Ɓ "من قانون العقوبات  49وعدم إمتامه سن الثامنة عشرةÛ حيث جاء يف املادة 

و مع ذلȬ فǚنه يف مواد املخالفات ال يكون حمال إال . أو التربيةيكمل الثالثة عشرة إال تدابري احلماية 

Ǹللتوبي.  

   )1(".إما لتدابري احلماية أو التربية أو لعقوبات Ưففة 18إىل  13و خيضع القاصر الذي يبلȠ سنه من 

سن و عليه فالقانون اجلزائري عرف احلدث على أنه الصغري الذي Ɵاوز سن الثالثة عشرة و Ɓ يبلȠ بعد 

  .الرشد و الذي هو ƣانية عشرة سنة يف التشريع اجلزائري

و يف حني حتدد أغلبية القوانني السن األدƅ للحداثة بسبع سنواتÛ تذهب تشريعات أخرى كالتشريع 

و كذلȬ بالنسبة للحد األعلى الذي خيرǯ فيه الفرد من دائرة . الفرنسي إىل عدم حتديد سن أدƅ للحداثة

يتراوح بني متام الرابعة عشرة واحلادية و العشرين بينما تتفȨ أغلبية الدول العربية يف  إذا أنه. األحداث

   )2( .حتديده بثمان عشرة سنة

و يلتقــي التشņـريع اللبنـانـي مـع التـشـريـع اجلزائري يف هذا الشأنÛ أما التشريع  -

أو أنثى Ɓ يبلƣ Ƞانية عشرة من الفرنسي و املصري و كذلȬ السوري فقد تبƖ فكرة أن احلدث هو ذكر 

ƅبأي سن أد Ȭذل Ȕ3( .عمره دون رب(   

  

  

  

                                                 
  .25، ص2001، الديوان الوطƗ لɊشȢاȯ التربوية، اجلزائر، 2قانون العقوبات، ط: أحسن  بوسقيعة)  : �(
  .34ص ،1992جنوǳ األحداث يف التشريع اجلزائري، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، : قواƧية حممد عبد القادر:  ) 2(
  .14املرجع السابق، ص: صقر  نبيل  و صابر Ƥيلة:  ) 3(
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  : مفهوم احلدث يف الشريعة اإلسالمية/هـ

احلدث يف الشريعة اإلسالمية هو الفرد الذي يفتقر إىل مـلكـتـي اإلدراك واالختيـار 

لعدم اكتمال ƴوه وضعȤ لـقصـور عقله عن إدراك حقائȨ األشياءÛ واختيار النافع منها و Ɵنب الضار 

   )1( .قدرته الدينية والذهنية يف سن مبكرة

وإذا : " واألصل يف الشريعة اإلسالمية أن احلدث هو كـل شخـص لـم يبلȠ احللم لقوله تعاىل

و بناء على ذلȬ فقد جعل اǃ ) 2( ".بلȠ األطفال منكم احللم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم

فاصل بني مرحليت الطفولة ومرحلة البلوغ لكونه دليل على كمال العقل ووصول الطفل االحتالم هو حد 

 Ȥو قد اختل Ûلظهور عالمات البلوغ سواء عند الذكر أو عند األنثى Ȭوذل Ûملرحلة الرجولة وبلوغ احللم

عȐ احلنفية العلماء والفقهاء يف حتديد هذه املرحلة الفاصلة بني الطفولة والبلوغÛ حيث ذهب الشافعية وب

إىل حتديده ببلوغ سن اخلامسة عشرةÛ أما املالكية فريون بأن الشخص يظل حدثا منذ ميالده إىل غاية سن 

  .الثامنة عشرةÛ ما Ɓ تظهر عليه عالمات البلوغ

ưا سبȨ نستنتج أن احلدث هو الفرد الصغري السن الغري ناضج اجتماعيا و الغري املسيطر واملتكيȤ مع  -

وقد حدņد املشرع . رفاته وكل ما حييȔ به كون عناصر اإلدراك والرشد غري متكاملة لديهسلوكه و تص

 . سنة 18اجلزائري سن الرشد بــ 

وعليه فالتعريȤ اإلجرائي للحدث هو الصغري منذ والدته إىل غاية بلوغه النضج االجتماعي *

وهو التعريȤ الذي  -اجلزائري سنة يف القانون 18بتكامل عناصر اإلدراك والرشدÛ أي عند بلوغه سن 

 .*سنعتمد عليه يف هذه الدراسة

                                                 
  .10املرجع السابق، ص: هيǮم البقلي:  ) 1(
  .59اɇية:سورة النور:  ) 2(
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  : مفهوم االحنراف -2

مفهوم يرتبƞ Ȕفاهيم اجلرƹة واجلنوحÛ ويقصد به كل سلوك ƯالȤ "االحنراف االجتماعي هو

سيئة للعادات والتقاليد املتبعة يف مجاعة معينة ويصدر عن األفراد غري البالغنيÛ وƹثل حالة من التصرفات ال

  )1(".اليت őدد حياة اجلماعة واجملتمعÛ وتدفع الفرد إىل مأوى اجلرƹة

أي اخلروǯ عن السلوك . وعليه فأن االحنراف هو سلوك غري متوافȨ مع السلوك االجتماعي السوي

املألوف و املتعارف عليه يف ƭتمع معنيÛ و إن Ɓ يرد نص Ɵرƹي عليهÛ فهو يستوجب اللوم و االزدراء من 

وقد تعددت التعاريȤ بشأن هذا املفهومÛ لذا . الغري دون أن تصل درجة اللوم إىل العقاب اجلزائي

 : سنوضحه فيما يلي

  : مفهوم االحنراف لغةأ/

: وحŁرŁفŁ عن الشيء حيŇرفł حŁرفǄاÛ واحنǈرŁفŁ وتŁحŁرŉفŁ واحرورŁف) ă: حŁرŁفŁ(جاء يف لسان العرب مادة  

  .عدل

  .تŁحŁرŉفŁ و احنرف و احرورف: شيء يقالوإذا مال اإلنسان عن ال

   )2( .وƞعǓ Ɩخر فǚن مفهوم االحنراف لغة يدور حول امليالن والعدول عن الشيء

  : مفهوم االحنراف يف علم االجتماعب/

يتضمن هذا املفهوم السلوك الذي ال يتماشى واملعايري املقررة داخل النسȨ االجتماعيÛ فريى جولسون  -

كما . ر حينما يتجاوز الفرد حدود املعايري االجتماعية اليت متثل جزءا من شخصية اجملتمعأن االحنراف يظه

                                                 
1   :Ɔاملوقع اإللكترو:Http://www.minshawi.com/other/abdalhafeez.htm     
  .58، ص1999التفكȬ األسري و أǭرȻ يف احنرافات الشباب،  املطابع الذهبية،  سلطنة عمان، : صاſ بن خلفان حممدالراشدي :  ) 2(
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السلوك الذي يعتدي على التوقعات اليت يتم االعتراف بشرعيتها من قبل "بأنه ) 1959(يعرفه كوهني 

   )1( .املؤسسات والنظم االجتماعية

السلوك الذي خيرǯ بشكل ملموس  أن السلوك املنحرف يشري إىل ذلȬ) "1961(ويرى مريتون 

  ".عن املعايري اليت أقيمت للناس يف șروفهم االجتماعية

ذلȬ السلوك الذي مهما استنكره الناس "أن السلوك االحنرايف هو  P.Tappinويرى أيضا بول تابان 

Ȭينص القانون اجلنائي على ذل Ɓ نه ال يدخل يف نطاق السلوك اإلجرامي ماǚ2(".ف(   

انتهاك  ״ف مـحمـد سـالمة حممد غبـاري االنـحـراف بـمـعناه الواسع بأنهكمــا يعـر

   )3(.״أي أنه خروǯ عن املعايري و ضوابȔ اجملتمع. للتوقعات واملعايري االجتماعية

 Socialاستخدام مصطلح االحنراف االجتماعي ״وقال كذلȬ السيد علي شتا أن 

Deviancy ن متوافقا مع التوقعات و املعايري اليت تكون معلومة يتمثل يف تطبيقه على أي سلوك ال يكو

   )4(.״داخل النسȨ االجتماعي و يشارك فيها الشخص بقية أعضاء اجملتمع

أنه ذلȬ السلوك الذي يتعارض أو خيرǯ عن القيم واملعايري  ״ويعرف حممود أبو زيد السلوك املنحرف

   )5(.״اجلماعة االجتماعية املعينة االجتماعية والثقافية داخل النسȨ االجتماعي املعني أو

  : مفهوم االحنراف يف علم النفسج/

حيث يعرفه سريل بريت عاƁ . تعددت اɇراء واالƟاهات بني علماء النفس يف تعريȤ االحنراف -

  . النفس اجلنائي بأنه عبارة عن اإلفراȓ يف التعبري عن قوة الغرائز وشدة انفعاالőا

                                                 
  .28، ص2008، جامعة باتنة،اجلزائر، 22العدد  -التواصل  -بعȐ األساليǢ الوقائية ملواجهة șاهرة احنراف الشباب،جملة  العلوم االجتماعية واإلنسانية: معمر داود :  ) 1(
  .19ص، 2001اجلرƹة و االحنراف، املكتǢ اجلامعي اƩديǬ، اإلسكندرية، مصر، : جالȯ الدين ، رمȒان  السيدعبد اخلالق :  ) 2(
  .15، ص2002، املكتǢ اجلامعي اƩديǬ، اإلسكندرية، مصر، 2االحنراف االجتماعي و رعاية املنحرفني، ط: حممد سالمة حممدغباري :  ) 3(
  .17، ص1993علم االجتماع اجلنائي، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، مصر، : السيد عليشتا  :  ) 4(
  .238، صاملرجع السابق: حممودأبو زيد :  ) 5(
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راف هو لون من اضطراب السلوك يرجع إىل اضطراب يف النمو النفسي يف حني يرى Ǔخرون أن االحن

كما ذهب . نتيجة عوامل Ưتلفة تكون قد عاقت هذا النمو و تؤدي إىل نقص يف بعȐ النواحي الشخصية

عدم االستقرار االنفعايل و عدم "إىل وصȤ االحنراف بأنه  -أحد رواد مدرسة التحليل النفسي -كاتل 

   )1(".يȤ والقلȨ واالنضباȓالقدرة على التك

   :مفهوم االحنراف يف القانوند/

االحنراف يف القانون هو خروǯ عن املعايري االجتماعيةÛ وإحلاق الضرر للتنظيم االجتماعيÛ ولكي يكون  -

الفرد منحرفا حقا ال بد أن يتسم سلوكه باخلطورةÛ واخلطورة تعƗ احتمال قيام الفرد بارتكاب جرƹة ما و 

ويعƎ عن . د تكون خطورة عامة تنذر بوقوع أي جرƹة أو خطورة خاصة تنذر بوقوع جرƹة ذاőااليت ق

  .االحنراف باجلناح أو اإلجرام فيقال احلدث املنحرف أو احلدث اجلانح أو احلدث اجملرم

بأنه أي فعل أو نوع من السلوك أو موقȤ "وقـد عرف بــول تابان االحنراف من الناحية القانونية 

ƹ2(".كن أن يعرض أمره على احملكمة و يصدر فيه حكم قضائي(   

ƭموعة من األفعال اليت تعتƎ جرائم يعاقب عليها القانون سواء صدرت هذه  ״كما عرفه سذرالند بأنه

   )3(".األفعال من شخص بالȠ أو من حدث صغري السن

الرشد الذي يثبت أمام السلطة  وأيضا عرفه منري العصرة بأنه احلدث يف الفترة بني سن التمييز وسن

القضائية أو أية سلطة أخرى Ưتصة أنه ارتكب إحدى اجلرائم أو توجد يف إحدى احلاالت اخلطرة اليت 

 .حيددها القانون

                                                 
  .96، ص2007احنراف األحداث، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، مصر، : منتصر سعيد ، زين العابدين  بالȯ أمنيمحودة :  ) 1(
  .17، صǙ1995سهامات اخلدمة االجتماعية يف جماȯ احنراف األحداث، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، : رمȒان  السيد:  ) 2(
  .94املرجع نفسه، ص: نتصر سعيد ، زين العابدين بالȯ أمنيممحودة : ) 3(
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  : مفهوم االحنراف يف الشريعة اإلسالمية/ هـ

يز ŏا الدين اإلسالمي االحنراف يف الشريعة اإلسالمية يعƗ االبتعاد عن احلȨ واالستقامة والوسطية اليت مت

  .عن بقية الشرائع واألديان األخرى

والصراȓ هو الطريȨ الذي ال احنراف فيه وال اعوجاǯ نظرا الستقامته وهو دين اإلسالم ألنه يؤدي إىل 

   )1( .مرضاة اǃ وطاعتهÛ أما املنحرف عنه فهو الضال واخلارǯ عن منهج اǃ تعاىل

Ưتلفة ومتعددة كاالعتداء على حقوق األفراد وذلȬ مثل  اسالمية مظاهرويأخذ االحنراف يف الشريعة اإل

وقد يأخذ ترك واجب كترك الصƑ املميز .الشتم والسب أو التعدي على اɇخرين كالضرب أو السرقة

  .لفرض الصالة

ض وإن الشريعة اإلسالمية ال تعتƎ اجملنون أو املعتوه أو املصاب ƞرض عقلي أو نفسي من قبيل التعر

   )2( .لالحنراف

 Ƈعليه و سلم(حيث قال الرسول الكر ǃحيتلم وعن النائم ) "صلى ا Ɠرفع القلم عن ثالث عن الصغري ح

Ȩيفي Ɠوعن اجملنون ح Șيستيق Ɠح."  

  . )3(".ليس على األعمى حرǯ وال على األعرǯ حرǯ وال على املريȐ حرǯ"وقوله تعاىل 

لوك سيئ أو ذميم يصدر من احلدث ويعود عليه بالضرر ưا سبȨ نستنتج أن االحنراف هو كل س

  .املباشر على نفسه وعلى غريه

  

  

                                                 
  .34املرجع السابق، ص : داود معمر :  ) 1(
  100املرجع السابق، ص: محودة منتصر سعيد ، زين العابدين بالȯ أمني: .  ) 2(
)3 (  :Ǵية:سورة الفتɇ59ا.  
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  .مفهوم السلوك االحنرايف لألحداث -ثانيا

وإن أخطر .احنراف احلدث بوجه عام يتمثل يف مظاهر السلوك السيئ املضاد للسلوك االجتماعي السوي -

رƹة معاقب عليها قانوناư Ûا يعتƎ احنرافا جنائيا صور هذا االحنراف تبدو يف ارتكاب احلدث فعال بعد ج

   )1( .يصطلح عليه باجلنوح

وقـد بـذلـت حمـاوالت كـثـرية لتعريȤ جنوح األحداث لدى املختصني من علماء 

وغريهمÛ وذلȬ لصعوبة وغموض هذا املصطلح كونه ...االجتماع والنفس والطب النفسي وعلماء اجلرƹة

ل علم اإلجرام و علم اجلرƹة والطب النفسيÛ وكذا الختالف التشريعات حول خيتلƞ Ȕفاهيم أخرى مث

مفهوم اجلنوح ذاتهÛومدى تساهل كل منها يف تقدير رد الفعـل الذي يبديه اجملتمع ضد الفعل أو السلوك 

   )2( .املرتكب من قبل احلدث و ذلȬ حسب تقاليد وأعراف كل ƭتمع

حنرايف للحدث أو اجلنوح لغة Ż اصطالحا عند كل من علماء وعليه نتطرق أوال لتعريȤ السلوك اال

 .االجتماع و علماء النفس وأخريا عند فقهاء الشريعة اإلسالمية

  : مفهوم السلوك االحنرايف للحدث لغةأ/

اجلنوح لغة جاء من فعل جنحÛ فنقول جنحت السفينة أي انتهت إىل املاء الضحل وƁ متÛȐ أمـا 

اجلناح . يل لŻɌ أو هو اإلŻ بذاتهÛوهو يعƗ كذلȬ ما حيمله الشخص من هم وأذىاجلǊناح بالضم فهو امل

   )3( .يعƗ امليل واالحنرافÛ وهو يعƗ يف الالتينية الذنب و الفشل

                                                 
  .10املرجع السابق، ص: هيǮم البقلي  :  ) 1(
  .46حماكمة األحداث اجلاحنني، مكتبة الفالǳ للنشر و التوزيع، الكويǨ، بدون سنة النشر، ص: مد سعيد حممد حمالصاحي :  ) 2(
  .54املرجع السابق، ص: حممد سند العكايلة :  ) 3(
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كما يعرف أيضا مصطلح جنوح األحداث لغويا بأنه الفشل يف أداء الواجب أو ارتكاب اخلطأ أو 

اطئÛ أو أنـه خـرق لـلقــانـون عند األطفال الصغار العمــل الســيئ أو العـمـل اخلــ

Law-breaking. )1(   

   : مفهوم السلوك االحنرايف للحدث يف علم االجتماعب/

يبحثون عن تعريȤ اجتماعي للجرƹة والسلوك اجلانح أما  1914بدأ علماء االجتماع منذ عام 

" صوفيا روبـسـون"مريكية مصطلح جناح األحداث بوجه خاȋ فقد ورد على لسان الباحثة األ

حيـث عـرفـت اجلـنـاح عـلى أنه كل سلوك يعارض مصلحة اجلماعة يف زمان ومكان معينني 

   )2( .بصرف النظر عن هوية الفاعل وعن تقدƹه إىل احملاكمة

سوء تكيȤ احلدث مع النظام االجتماعي "جناح األحداث على أنه ) Glueck.E(وعرņف جلوك  -

 Ûفيه Ȉيبلغوا سن الذي يعي Ɓ ȋاجلنوح أفعاال مكررة غري قانونية تصدر عن أشخا Ǝولو . سنة 16واعت

  ".ارتكبها الكبار العتƎت جرائم

فكل جنوح يعتƎ احنرافاÛ إال أنه ال ƹكن ) Déviation(من هنا نستطيع التفرقة بني اجلنوح واالحنراف 

يشكل جرƹة إال إذا كانت شهادة الكذب أمام  اعتبار كل احنراف جنوحÛ فالكذب يعتƎ احنرافا ولكنه ال

  ).شهادة زور(إحدى احملاكم 

بأنه طفل أو شاب ينحرف سلوكه عن املعايري االجتماعية بشكل )" Cavan(كما عرņفه روث كافن  -

   )3(".كبري ويؤدي إىل إحلاق الضرر ƞجتمعه وبنفسه أو ƞستقبل حياته

  

                                                 
  .275، ص2004، منشورات اƩلƑ اƩقوقية، بريوت، 1اƟاهات جديدة يف علم النفس االجتماعي، ط: عبد الرمحنالعيسوي :  ) 1(
  .28-27، ص ص1985، منشورات ǽات السالسل، الكويǨ، 1جناǳ األحداث، ط: عدنانالدوري  :  ) 2(
  .89املرجع السابق، ص: كامل علوانالزبيدي :  ) 3(
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  :األحداث كما يليأما حممد عاطȤ غيث فقد عرņف احنراف  -

إن عبارة احنراف األحـداث تتـضمـن فـي واقع األمر جوانب قانونية ومعيارية وخلقيةÛ ولعل هذا " 

هو الذي أدى إىل التعدد اهلائل يف تعريفاőاÛ لكن مفهومها األساسي يف العلم االجتماعي يشري إىل األفعال 

أŒا منحرفة أو غري اجتماعية بناء على املعايري  االجتماعية اليت يقوم ŏا األحداث و ينظر إليها على

   )1(".مكتسبة اجتماعيا -بغȐ النظر عن أي اعتبار - االجتماعية و القانونية السائدةÛ وبشرȓ أن تكون

موقȤ اجتماعي خيضع فيه صغري السن لعامل أو "وعرف منري العصرة احنراف األحداث اجتماعيا بأنه  -

   )2(".السـببيةư Ûا يؤدي به إىل السلوك الغري متوافȨ أو حيتمل أن يؤدي إليهأكثر من العوامل ذات القوة 

وعرف أيضا حممود أبو زيد كلمة جناح بأŒا تستخدم يف علم اإلجرام لتشري بصفة خاصة إىل جناح  -

األحداث و الذي يقصد به أشكال السلوك اليت يرتكبها الشباب وصغار السن فيما بني سن الثانية عشرة 

   )3( .العشرينÛ و اليت تعتƎ خرقا أو خروجا على القاعدة القانونية و

و عليه فǚن علماء االجتماع ينظرون إىل احنراف احلدث باعتباره موقȤ اجتماعيÛ ويف ذلȬ هجر لنظرية 

الوراثة اليت تنادي بتوارث االحنرافÛ و من هنا فǚن احلدث املنحرف هو ضحية șروف سيئة اجتماعية 

   )4( .قتصاديةÛ و احلدث إذن مصنوع ال مولودكانت أم ا

وبالرغم من كل هذه التعاريȤ هلذا املفهوم يف علم االجتماع إال أن أغلب الباحثني يتفقون على 

أن مفهوم اجلناح هو سلـوك يتـعلـȨ بـالـفـعل أو السلوك من منطلȨ اتفاقه أو عدم اتفاقه واملعايري 

 النظر إىل جناح احلدث أو احنرافه بوصفه șاهرة اجتماعية وليست باإلضافة إىل أنه يتعني. االجتماعية

 .șاهرة إجراميةÛ لذلȬ فǚن مواجهته تكون باإلصالح و الوقاية و ليس باألساليب اجلنائية

                                                 
)1 (  : Ǭ259املرجع السابق، ص: حممد عاطف غي.  
  .10املرجع السابق، ص: هيǮم البقلي :  ) 2(
  .224، 223املرجع السابق، ص ص: حممودأبو زيد :  ) 3(
  .83اجلرƹة، املكتǢ اجلامعي اƩديǬ، اإلسكندرية، بدون سنة نشر، ص: حسني عبد اƩميد أمحدرشوان :  ) 4(
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وإن احلدث املنحرف ƹكن القول أنه Ɨƭ عليه وليس جانياÛ فهو ال يطرق باب اجلرƹة لشر متأصل يف 

   .ن ضحية الظروف االجتماعية والبيئية اليت حتيȔ بهنفسهÛ بل غالبا ما يكو

   :مفهوم السلوك االحنرايف للحدث يف علم النفس ج/ 

تعددت اɇراء واالƟاهات بني علماء النفس يف تعريȤ احنراف األحداثÛ حيث عرņفه سريل بريت  -

)C.Burt ( هر ميوال مضادة للمجتمع لدرجة "بأنهșكن حالة تتوافر يف احلدث كلما أƹ أو ÛعلهƟ خطرية

   )1(".أن Ɵعله موضوعا إلجراء رƧي

كما يرى البعȐ أن احنراف احلدث هو لون من اضطراب السلوك يرجع إىل اضطراب يف النمو النفسي 

 .نتيجة عوامل Ưتلفة تكون قد عاقت هذا النمو تؤدي إىل نقص يف بعȐ نواحي الشخصية

-  Ȭإنـمـا يـنشـأ مـن العـوامـل أن عدم ا"ويقول أوجست ايكهورن يف ذل Ȩلتواف

الـداخلـيــة واخلارجية اليت حتول دون النمو العاطفي للحدثÛ فال يرتبƜ Ȕب والديه أو من حيل 

   )2(".حملهما

كما ينظر أنصار مدرسة التحليل النفسي إىل احنراف األحداث على أنه ناتج عن اضطرابات يف قوى  -

يف تكيفها مع القانون  -ÛSuperego و الذات العليا Egoات Û و الذIDاهلو  - الشخصية الثالث

 IDاألخالقي السائد يف اجملتمعÛ و يقول ألكسندر أن احلدث املنحرف هو الذي تسيطر عنده رغبات اهلو 

أو ƞعǓ Ɩخر تتغلب عنده الدوافع الغريزية و العدوانية على  Super egoعلى ưنوعات الذات العليا 

  . القيم اجملتمعية

                                                 
  .233-232، ص ص2000اجلرƹة و االحنراف، دار املعرفة اجلامعية، مصر، : السيد رمȒان:  ) 1(
  .16حداث، املرجع السابق، صǙسهامات اخلدمة االجتماعية يف جماȯ احنراف األ: السيد رمȒان:  ) 2(
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أما وليام هيلي فهو يفترض أن االحنراف سلوك متعلم ناتج عن أساليب التربية اخلاطئةÛ وقد ركǎز يف  -

فقد ) Karen Horny(دراساته على تاريǸ األسرة وتأثري ذلȬ على حياة الطفلÛ أما كارين هورين 

   )Ȩ. )1 القلȨاهتمت بالنواحي الثقافية يف خلȨ االضطرابات وكذا أثر العوامل االجتماعية يف خل

  .وعليه فعلماء النفس يتفقون على أن احنراف األحداث يعƗ عدم التوافȨ أو التكيȤ االجتماعي 

   : مفهوم السلوك االحنرايف للحدث يف القانوند/

ơتلȤ التعريفات القانونية عن تلȬ اليت يعطيها علماء االجتماعÛ فهي تعكس عادة الثقافة القانونية 

 .ية القضائية اليت يتعرض هلا احلدث مƓ برزت واتضحت عالمات احنرافهوالعمليات اإلجرائ

أي فعــل أو "االحنــراف من الناحية القانونية بأنه ) Paul Tappan(فيعرف بــول تابان  - 

كما يعرف احلدث " نوع من السلوك أو موقƹ Ȥكن أن يعرض أمره على احملكمة ويصدر فيه حكم قضائي

   )2(".قد صدر ضده حكم من إحدى احملاكم بالتطبيȨ لتشريع معنيشخص "املنحرف بأنه 

-  Ȭويرى شيلدون و الينور جلوي)Sheldon and Eleanor Glueck ( القانوين Ȥأن التعري

للحدث املنحرف ال ƹكن أن يطابȨ متاما نظرة األخصائي أو الطبيب النفسيÛ ألن النظرة السائدة بني 

الحنراف على ضوء محاية اجملتمعÛ فال يعتƎ احلدث منحرفا يف نظر القانون إال رجال القانون إƴا هي تفسري ا

  )3( .إذا سلȬ مسلكا يتعرض معه اجملتمع للخطر

                                                 
  .66املرجع السابق، ص: حممد سند العكايلة:  ) 1(
  .235اجلرƹة و االحنراف، املرجع السابق، ص: السيد رمȒان:  ) 2(
  .11-10، ص ص2004وزيع، لبنان، ، املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و الت1محاية األحداث املخالفني للقانون و املعرضني خلطر االحنراف، ط: علي حممد جعفر:  ) 3(
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احلدث يف الفترة بني سن التمييز وسن الرشد "احنراف األحداث بأنه  بعȐ القانونيني كما يعرņف -

Ưتصة أنه قد ارتكب إحدى اجلرائم أو تواجد  اجلزائي الذي يثبت أمام السلطة القضائية أو سلطة أخرى

   )1(.״يف إحدى حاالت التعرض لالحنراف اليت حيددها القانون

وأضاف البعȐ أن االحنراف باملفهوم القانوين يف ذاته ليس جرƹةÛ وبالتايل ال يتبع بعقوبةÛ وإƴا يواجه  -

  .ف على ارتكاب اجلرƹةبالتدبري االحترازي التهذيÛƑ الذي يستهدف توقي إقدام املنحر

وقد عرņف مكتب الشؤون االجتماعية التابع لألمم املتحدة احلدث اجلانح من الناحية القانونية بأنه  -

. شخص يف حدود سن معينة ƹثل أمام هيئة قضائيةÛأو أية سلطة أخرى ƯتصةÛبسبب ارتكابه جرƹة جنائية"

   )2(".تماعيليتلقى رعاية من شأŒا أن تيسر إعادة تكيفه االج

وإن املشرع اجلزائري Ɓ يتعرض لتعريȤ جنوح األحداثÛ وإƴا يستشȤ من مواد القانون أن احلدث 

اجلانح يف التشريع اجلزائريÛ هو احلدث الذي يقل سنه عن الثامنة عشرةÛ ويقترف جرƹة منصوصا عليها 

 .يف قانون العقوبات

فعل ƯالȤ للقانون يرتكبه احلدث "بأنه  -شريع اجلزائرياألحداث يف الت-وقد عرņفه نبيل صقر يف كتابه   

  )3(".ويعاقب عليه

  

  

  

                                                 
  .11-10املرجع السابق، ص ص: علي حممد جعفر:  ) 1(
  .61املرجع السابق، ص: حممد عبد القادر قواƧية:  ) 2(
  .31املرجع السابق، ص: نبيل صقر و من معه:  ) 3(
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  .األفعال االحنرافية املنتشرة بني األحداث -ثالثا 

قبل التطرق لألفعال االحنرافية املنتشرة بني األحداث جيدر بنا أوال التطرق ألنواع االحنراف والتصنيفات  

ايف ŻÛ نتعرض لألفعال االحنرافية الشائعة واملنتشرة بكثرة بني اليت أعطاها الباحثني للسلوك االحنر

 .األحداثŻ Û نتعرض ملستويات هذا االحنراف عند األحداث ومدى تأثريه عليهم

 : تصنيفات السلوك االحنرايف 1-

źɇ1( :يتخذ السلوك االحنرايف عدة تصنيفات و هي كا(   

  : االحنراف اإلجياŸ و االحنراف السلƑ أ/

*  Ÿرمه  -االحنراف اإلجياƛ تبدو مظاهره من خالل التصرفات اإلجيابية للحدث وهي قدرته على القيام

  .تعƎ عن تصرفه وصادرة عنه ودليل على احنرافه تكالسرقة والضرب وغريهاÛ أي أن هذه السلوكيا

* Ƒردا من السلوك االجتماع - االحنراف السلƭ إذ يقوم ويتمثل يف قيام احلدث موقفا سلبيا Ûي الشاذ

  .به رغما عنه وعن إرادتهÛ وŏذا فǚنه يعتƎ منحرفا يف نظر القانون

   )2( : االحنراف اجلنائي و االحنراف املدين/ ب

وهو ما حيدث من خالل ارتكاب جرائم كالقتل أو السرقة أو النصبÛ ويدعى / االحنراف اجلنائي  *

  .ف إجياŸأيضا باحنراف اجلرائم وهو يف نفس الوقت احنرا

  .ويتصل باحلالة املدنية للحدث ويعد هذا النوع من االحنراف احنراف سلƑ /االحنراف املدين* 

  
                                                 

  .32املرجع السابق، ص: معمر داود:  ) 1(
  .93ملرجع السابق، صاجلرƹة، ا:حسني عبد اƩميد أمحد رشوان:  ) 2(



 ƤلƘƦال ǨǆǞال :                  ƣداƭȁا ǰǾرفƮǲǮال ǣǸǪƾل ǻرǒǱ ǨƱدǭ                                                                                          
 

 

81 

   )1( :االحنراف القانوين و االحنراف املرضي/ ج-

ويرتبȔ هذا النوع من االحنراف باحلاالت اليت تتناوهلا التشريعات وقوانني  /االحنراف القانوين  *

  .Ɵة عن ارتكاب جرائم أو عن فقدان الرعاية األسرية للمنحرفاألحداث سواء كانت نا

هذا النوع من االحنراف ال őدف إىل عالجه التشريعات فهو السلوك الغري متوافȨ / االحنراف املرضي  *

للحدث والناشئ عن Ǔفة مرضية سواء كانت علة عقلية أم نفسيةÛ ويندرǯ حتت هذا االحنراف مجيع 

غري مألوفة للجماعة واليت يكون مرجعها إىل النقص العقلي أو الفصام أو السيكوباتية املظاهر السلوكية ال

  .أو العصاب النفسي أو غريها من األمراض العقلية والنفسية

   )2(:  احنراف اجلرائم واحنراف التشرد -)د

نة األمانة يستند فيه املنحرف احلدث إىل ارتكاب جرƹته مثل القتل والنصب وخيا/ احنراف اجلرائم - أ

  .وغريها

ويرتبȔ بظروف املنحرف االجتماعية وما يقوم به من أعمال غري متوافقةÛ ولكنها  /احنراف التشرد - ب

  .ال تصل إىل درجة اإلجرام

وهذا االحنراف هو احنراف سلƑ أو مدين ينشأ عن تواجد احلدث يف șرف اجتماعية تعسة أو عن ارتكابه 

  .واليت ال تصل إىل مرتبة اجلرƹة عمال من األعمال غري املتوافقة

  

  

  
                                                 

  .92املرجع السابق، ص: حسني عبد اƩميد أمحد رشوان: ) 1(
  .33املرجع السابق، ص: معمر داود:  ) 2(
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   )1(: وقد صنȤ حممد عاطȤ غيث االحنراف من الناحية الوșيفية إىل- 

عندما يكون șاهرة شخصيةÛ تنبع من ذات الشخصÛ وتكون بعيدة عن املواقȤ  - احنراف فردي *

  .االجتماعية

. الصدارة الكلية لالحنراف باعتباره عامال تفاعليا يف -احنراف بسبب موقȤ حيث ينظر إىل الفرد *

وهنا يفسر االحنراف باعتباره وșيفة لوطأة القوى العاملة يف املوقȤ اخلارجي عن الفرد أو املوقȤ الذي 

  .يكون فيه الفرد جزءا متكامال

الذي يظهر كثقافة فرعية أو كنسȨ سلوكي مصحوب بتنظيم اجتماعي خاȋ له  -االحنراف املنظم *

  . ت متميزة عن طابع الثقافة الكƎىأدوار ومراكز وأخالقيا

   )2( :كما صنفها علماء االجتماع إىل سبع فئات -

  اجلرائم و اجلنح  - 1

  االنتحار - 2

  اإلفراȓ يف تناول املخدرات  - 3

  االنتهاكات اجلنسية  - 4

  االحنرافات الدينية  - 5

  األمراض العقلية  - 6

  العوائȨ اجلسمية - 7

  

                                                 
  .27، 26املرجع السابق، ص ص: حممد سالمة حممد غباري:  ) 1(
  .107،108املطوȯ يف علم االجتماع، املرجع السابق، ص ص: جمموعة املؤلفني:  ) 2(
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   )1( :قسمني وهناك من يقسم االحنراف إىل -

وهو السلوك الذي يصدر من املراهÛȨ ويعود عليه بالضرر أو إهدار لقيمة الوقت  -احنراف قيمي*

  .واجلهد واملالÛ وهو ناتج من فكرة و قناعة داخلية بأداء هذا السلوك

وهو السلوك الذي يصدر من احلدث خيدȇ احلياء أو يعود بالضرر املباشر أو من  -احنراف أخالقي*

  .التحريȐخالل 

بأن االحنراف القيمي أكثر خطورةÛ ألنه حيمل مفاهيم وقناعات ينتج منها  وƹكن التفريȨ بني االحنرافيني

 .سلوك بينما االحنراف األخالقي قد يكون عن هوى يف النفس

 :األفعال االحنرافية الشائعة و املنتشرة بني األحداث-2

ث هي تلȬ األفعال اليت يتكرر حدوثها بنسبة عالية والشائعة األفعال االحنرافية املنتشرة بني األحدا     

السرقةÛ الضربÛ : أو األفعال االحنرافية يف اجلزائر هي تو لعل أكثر هذه السلوكيا. بني األحداث

 اƀ ......السكرÛ حيازة املخدراتÛ و املتاجرة ŏا

صوȋ القانونية الغامضة و أƴاȓ و إن غالبية تشريعات األحداث العاصرة الزالت تتضمن العديد من الن

سلوكية جاحنة و غري جاحنة ưا تدخل يف صالحيات حماكم األحداث اخلاصة باحلماية و الرعايةÛ و لكن يف 

  )2( :غالبيتها تكون على النحو التايل
  

  .Ưالفة القوانني اجلزائية و األنظمة املرعية - 

 - Ȑاملؤسسات اإليوائية أو العالجية اعتياد اهلروب من البيت أو املدرسة أو من بع.  

  .التمرد على سلطة األبوين أو سلطة أولياء األمور بشكل يفقدهم السيطرة على سلوك احلدث - 
                                                 

  .174، 173، ص ص2008، دار الشروȧ للنشر و التوزيع ، األردن، 1علم املشكالت االجتماعية، ط: ل عمرمعن خلي:  ) 1(
  58املرجع السابق، ص: عدنان الدوري:  ) 2(



 ƤلƘƦال ǨǆǞال :                  ƣداƭȁا ǰǾرفƮǲǮال ǣǸǪƾل ǻرǒǱ ǨƱدǭ                                                                                          
 

 

84 

  .مصاحبة األشخاȋ اجملرمني أو اللصوȋ أو املشهورين بسوء السمعة وفساد اخللȨ والسرية - 

  .اعات متأخرة من الليلالتسكع أو التسول يف الشوارع أو احملالت العامة و يف س - 

  .األƴاȓ السلوكية اجلنسية الشاذة أو الالأخالقية - 

 .تناول املشروبات الكحولية أو االعتماد على العقاقري املخدرة - 

إذن قد يتخذ االحنراف صورة ارتكاب جناية أو جنحة أو Ưالفة ưا نص عليه القانونÛ و قد يرتكب أفعاال 

و هذا ما نسميه . على هجوم و شيȬ من احلدث  على قيم و مبادǛ اجملتمع تنم عن خطورة اجتماعية تدل

 .بتعرض احلدث لالحنراف

و إن أكثر أنواع اجلرائم اليت يرتكبها الفرد يف مرحلة احلداثة أو املراهقة تشتمل السرقات و اإليذاء البدين 

   )1( .كالضرب واجلرح واجلرائم األخالقية
 

  : حداث و مدى تأثريه عليهممستويات االحنراف عند األ-3

من التصنيفات القدƹة للمجرمني تلȬ احملاولة اليت قدمها  لومƎوزو  يف كتابه اإلنسان اجملرم حيث قسم 

   )2( :اجملرمني إىل الفئات التالية

  ) الفطرة(اجملرم بامليالد  -

 اجملرم بالعاطفة  -

 اجملرم اجملنون  -

 اجملرم بالعادة  -

 اجملرم بالصدفة -

                                                 
  .46م، ص1998، مكتبة دار الǮقافة للنشر و التوزيع، عمان، 1املدخل ƂǙ علم اإلجرام و علم العقاب، ط: حممد صبحي Ʊم:  ) 1(
  .72، 70املرجع السابق، ص ص: لسيد علي شتاا:  ) 2(
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لذلș Ȭهرت فيما بعد تصنيفات أخرى أمهها . التصنيȤ قد تعرض لعدة انتقادات من العلماءلكن هذا 

 Ȥاللذين قدما تصنيفا للمجرمني يف مؤلفهم سيسيولوجية املشكالت " جريالد لزيل"و" باويل هورتون"تصني

رمون بدون اجملرمون قانونياƭ Û - :االجتماعية الذي نشر ألول مرةÛ وقد جاء فيه أن اجملرمون أنواع

ضحاياƭ Ûرمون سيكوباتيونƭ Ûرمون مؤسسيونƭ Ûرمون موقفيونƭ Ûرمون معتادونƭ Ûرمون حمترفون 

  .وƭرمون سياسيون

   )1( :وƹكن تصنيȤ اجملرمني أيضا تبعا للعلة األساسية يف إجرامهم إىل اجملموعات اɇتية - 
  

  اجملرمون ألسباب عضوية موروثة أو مكتسبة أ/

  Ȥ العقل اجملرم ضعي -

 اجملرم الصرعي  -

  اجملرم الذهƗ نتيجة ألسباب عضوية -

  ƭرمون ألسباب نفسية أو عقلية وșيفية / ب

-  Ƒاجملر م العص  

    اجملرم الذهƗ ألسباب نفسية أو وșيفية -

- źاجملرم السيكوبا  

  اجملرمون ألسباب اجتماعية / ج

  اجملرم فاسد  -

 اجملرم احلضاري  -

                                                 
  .109، ص2008السلوȫ اإلجرامي، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر، : نسرين عبد اƩميد نبيه:  ) 1(
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  اجملرم العرضي أو املوقفي  -
  

   )1(:وبالنظر إىل تعدد هذه األƴاȓ واختالفها فǚنه ƹكن حصر أƴاȓ اجلنوح بصفة عامة إىل Ʀسة أنواع هي  

وهو أكثر األƴاȓ اجلاحنة تعقيداÛ فهو ال يتميز بأسلوب حياة جاحنة șاهرةÛ وهو  - /اجلناح العرضي) 1

عقلية أو نفسية أو  تمن اضطرا با ال ينتمي إىل تنظيمات إجرامية أو عصابات جاحنةÛ وال يعاين صاحبه

سيكوباتية مرضية معينةÛ فهو اجلزء الشاذ الغريب الذي يعتري سياق حياة اعتيادية سوية متوافقة مع 

اجملتمعÛ ولكن رغم ذلȬ فهذا الشخص ما من حداثتهÛ فريتكب أفعاال إجرامية أو يسلȬ سلوكا جاحنا 

 Ȭعلى رجل حاول االعتداء أمهالطفل الذي يضطر إىل إطالق النار  –مثال ذل.  

 Ûروف معينةș فاألول يرتكب صاحبه الفعل حتت Ûوينبغي التمييز هنا بني اجلناح العرضي واجلناح بالصدفة

  .أما الثاين فيكون صدفة وبدون أي مƎرات وأية șروف

رتكب وهذا اجلناح يرمي بوجه عام إىل حتقيȨ هدف مادي معني أي أن اجلانح ي -/اجلناح احملترف -)2

  .الفعل املنحرف للحصول على ربح أو منفعة مادية بالدرجة األوىل وبصورة مباشرة

وإن اجلناح احملترف ال يعƗ بالضرورة انتساب اجلانح احملترف إىل عصابات األطفال اجلاحنة أو االƳراȓ يف 

  .عالقات معينة تتمثل بطبيعة هذه اجلماعات املنحرفة

اح على قاعدة مجاعيةÛ أي من خالل عمل مجاعيÛوهذا ما ƹيزه عن اجلناح يقوم اجلن/ اجلناح املنظم -)3

  .احملترف الذي غالبا ما يكون فرديا

والذي حيدث حني يتعدى اجلناح أو االحنراف إطاره الفرديÛ ويتخذ صفة مجاعية / اجلناح اجلماعي - )4

  .أو اجلماعي ويطلȨ على ذلȬ تسمية احلشد اجلانح.تضم عددا من اجملرمني أو اجلاحنني

                                                 
  .78، 74املرجع السابق، ص ص: عدنان الدوري:  ) 1(
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اجملرم "أو مصطلح " الراشد الصغري"يستخدم بعȐ علماء اجلرƹة اليوم مصطلح / إجرام الشباب - )5

للداللة على مرحلة زمنية وسيطة تقع بني احلد األقصى لسن احلدث من الناحية القانونية وهي " الشاب

   .سنة 21 نغالبا ما تكوسنة يف أغلب التشريعاتÛوفترة زمنية الحقة ال تتعدى بضع سنوات و 18
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  .العوامل املؤدية الحنراف األحداث: رابعا

تعددت وجهات النظر واɇراء يف تفسري عوامل احنراف أو جنوح احلدث تبعا للزوايا اليت ينظر 

منها أصحاب تلȬ اɇراء إىل șاهرة اجلنوحÛ حيث أن علماء االجتماع ينظرون إىل تلȬ الظاهرة باعتبارها 

كلة اجتماعية حتدث نتيجة التغري السريع الذي حيدث باجملتمعاتÛ وال ƹكن فهم هذه الظاهرة بوضوح مش

   )1( .إال بفهم الظروف االجتماعية

كما خيتلȤ مفهوم االحنراف أو اجلنوح من بيئة وƭتمع إىل ǓخرÛ فلكل بيئة ومجاعة قيمها اليت تغرسها يف 

واء الداخلية املتمثلة يف األسرة أو اخلارجية املتمثلة يف البيئة االجتماعية وهذه البيئة س –الفرد املنتمي إليها 

   )2( .إƴا هي األساس الذي يستقي منه الفرد أƴاȓ سلوكه وحيدد على أساسها ميوله واƟاهاته

وإن التفكȬ األسريÛ وتفرقة الوالدين يف املعاملة بني األبناءÛ والقسوة يف معاملة احلدث وكƎ سن  

والدينÛوكذلȬ تركيز السلطة يف يد األم واألبÛوإدمان األب للخمور أو املخدرات وعدم قيام املدرسة ال

بدورها على حنو مكتملÛ واإلنترنت اليت صارت هوسا ألغلبية الشباب املراهȨ الذي يستخدمها دون أية 

  . رƹةمراقبة وضوابȔ كل هذه العوامل هي حافز ومشجع الحنراف احلدث وجناحه Ɵاه اجل

وعليه فالعوامل املؤدية إىل احنراف احلدث هي العوامل الداخلية أو الفردية املتعلقة باحلدث نفسه وتكوينه 

وشخصه وكذا هناك أيضا عوامل خارجية تكمن يف البيئة اجلغرافية واالجتماعية ƞا فيها األسرية 

  .والثقافيةÛكلها عوامل خارجة عن شخص احلدث

  

  

                                                 
  .93املرجع السابق، ص: كامل علوان الزبيدي:  ) 1(
  .225، ص1998السلوȫ االحنرايف، املكتǢ اجلامعي اƩديǬ، مصر،  :خريي خليل اجلميلي:  ) 2(
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 : كاźɇ امن العوامل نذكر مهأي أن هناك نوعني  

  :  العوامل الداخلية املتعلقة بشخص احلدث -)1( 

يقصد بالعوامل الداخلية هي تلȬ املتعلقة بالتكوين الداخلي لشخصية احلدث ƞا تتضمنه من تكوين 

نفسيÛ عقلي وبدينÛ وقد تكون أصلية تالزم الفرد منذ ميالده ويدخل فيها التكوين الطبيعي للحدث 

حرف والوراثة واخللل العقلي واألمراض العصبية والنفسيةÛوقد تكون مكتسبة أي يكتسبها الطفل بعد املن

   )1( .والدته من أمراض قد تصيبه سواء عضوية أو نفسية

  : الوراثة -أ

هي انتقال خصائص معينة من األصول إىل الفروع يف اللحظة اليت يتكون فيها اجلننيÛحيث يتم اإلخصاب "

حتاد خلية منوية للذكر ببويضة األنثى فينشأ من هذا االحتاد ناتج جيمع بني خصائص الرجل عن طريȨ ا

سواء كانت هذه اخلصائص جسمية أو نفسيةÛ . صاحب تلȬ اخلليةÛوخصائص املرأة صاحبة تلȬ البويضة

Ȥإىل اخلل Ȥ2("وهي باختصار انتقال للصفات العضوية من السل(   

عضوية أو النفسية عن طريȨ الوراثة من اɇباء إىل األبناء وبالتايل املسامهة يف وƞعǓ Ɩخر انتقال األمراض ال

تكوين سلوكهم االحنرايفÛ فقد يكون األب لصا أو مدمنا للكحول واملخدرات أو ذو سلوك سيئ فينشأ 

  .وهنا تكون للوراثة أثر كبري يف ƴو هذا الطفل ويف تكوين سلوكه - عنه االبن أو احلدث بنفس الصفات

 

 

 

                                                 
  .35املرجع السابق، ص: هيǮم البقلي:  ) 1(
  .35املرجع السابق، ص: علي حممد جعفر:  ) 2(
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فريى أنه إذا كانت اجلرƹة نتيجة تفاعل ) Banginadi Tullus(أما العاƁ اإليطايل بانغينودي توليو  -

بني نفسية الفرد و الظروف احمليطة فǚنه جيب االعتراف بوجود ميل سابȨ لɌجرامÛ وتظهر هذه امليول عند 

ضح منه يف أية مرحلة أخرى من األحداث يف سن مبكرةÛ ففي احلداثة يظهر دور الوراثة على حنو أو

   )1( .مراحل احلياة اإلنسانية

من حاالت  %11من خالل دراسته على ƭموعة من األحداث املنحرفني أن ) Burt(كما رأى برت 

من هؤالء  %19موضوع البحث كان أقرباǗهم من املنحرفني واجملرمني الذين أحيلوا إىل احملاكمÛوأن 

  )2( .طريةاستمروا ببعȐ االحنرافات اخل

  ÛȬفيجب عدم املغاالة يف ذلÛومهما قيل يف أمهية دور الوراثة وتأثريه على إجرام األحداث واحنرافهم

حيث أن الوراثة ليست من العوامل املسيطرة وإن كان ال ƹكن إنكار أمهيتها يف بعȐ األحيانÛ وعليه 

مل أخرى كثرية داخلية وخارجية تساهم فالوراثة ليست عامال رئيسيا يف االحنراف واجلنوحÛ بل هناك عوا

  .يف استعداد الطفل لالحنراف

   : التكوين العضوي العقلي -ب

ويقصد بالتكوين العضوي ƭموعة الصفات اخللقية املتعلقة بشكل األعضاء ووșائفهاÛ وهذا التكوين قد 

ستواء األعضاء التكوين السوي الذي يتمثل يف ا فيكون طبيعيا وقد يكون غري طبيعيÛفاألول يراد 

أما التكوين الغري طبيعي فيتمثل يف شذوذ . اخلارجية لɌنسان وأداء األعضاء الداخلية لوșائفها العادية

   )3( .شكل األعضاء اخلارجية أو اضطراب يف أداء األعضاء الداخلية لوșائفها

                                                 
  .52املرجع السابق، ص: هيǮم البقلي:  ) 1(
  39، 40املرجع السابق، ص ص: علي حممد جعفر:  ) 2(
  .294املرجع السابق، ص:  ،السيد رمȒانجالȯ الدين عبد اخلالق:  ) 3(
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قد تدفعه إىل فاختالل أعضاء اجلسم قد جير معه اختالال يف السلوكÛوالعاهات اليت تصيب احلدث 

  .اإلحساس بالنقص املتزايد ومن Ż إىل التحول السلƑ واإلتيان بتصرفات ينبذها اجملتمع

أما التكوين العقلي فيقصد به تلȬ األمراض املتنوعة والرضوض املختلفة اليت قد تصيب دماغ اإلنسان 

ا إىل اإلتيان بتصرفات منحرفة فتحدث له اضطرابا يف جهازه العقلي واختالال يف قواه الذهنية تدفعه أحيان

  .وأفعاال إجرامية

فالنقص العقلي معناه اخللل يف القدرة العقلية الناجم عن سوء تكوين خلقي مثل التوقȤ يف النمو العقلي أو 

ومظاهر هذا النقص ترجع إىل عوامل سابقة على الوالدة كالوراثة أو أثناء الوالدة أو إىل عوامل .تأخره

   )1( .دوث رضوض شديدة يف رأس الطفل أو سوء تغذية أو تسمم وغريها من العواملتالية للوالدة كح

وحول العالقة بني الضعȤ العقلي أو الذكاء وبني االحنراف Ʊد أن العلماء قد اختلفوا حول حتديد هذه 

اك عالقة العالقةÛ ففي القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كان االعتقاد السائد لدى الباحثني أن هن

   )2( .وثيقة بني نقص الذكاء و ةالسلوك اإلجرامي

حيث أن كل من النقص يف التكوين العقلي أو العضوي يولد لدى احلدث شعور بالنقص والقصور وعدم 

  .الثقةÛ وهذا الشعور قد يدفعه أحيانا لسلوك طريȨ االحنراف بغية االنتقام والتعويȐ عن هذا الشعور

عد له حمل يف الوقت احلاضرÛ فليس هنا ما يدل بصفة قاطعة وجود صلة حتمية بني لكن هذا االعتقاد Ɓ ي

  . الضعȤ العقلي والسلوك اإلجرامي

  

  

  
                                                 

  .43املرجع السابق، ص: علي حممد جعفر:  ) 1(
  .56املرجع السابق، ص:  جالȯ عبد اخلالق، السيد رمȒان:  ) 2(



 ƤلƘƦال ǨǆǞال :                  ƣداƭȁا ǰǾرفƮǲǮال ǣǸǪƾل ǻرǒǱ ǨƱدǭ                                                                                          
 

 

92 

  : التكوين النفسي -ج

ترى املدرسة النفسية القدƹة أن سبب اجلرƹة والتشرد هو إصابة الفرد باملرض النفسي أو العقلي 

ملدرسة النفسية احلديثة أن املرض النفسي يف حد ذاته أو املرض أو الصراع أو اجلنون اخللقيÛبينما ترى ا

العقلي أو اجلرƹة أو اجلناح ال يقع حتت طائلة تعتƎ عرض ملرض قدƇ يف التكوين النفسي للفردÛوسبب 

هذا املرض فساد الترقي الوجداين يف عهد الطفولة املبكرة ويعزز ذلș Ȭروف يف الكƎ تدفع إىل السلوك 

  .ء أكان جرƹة أو فعل Ǔخر خارǯ عن دائرة السوءالشاذ سوا

ويوضح ذلȬ العاƁ النفسي الشهري فرويد بقوله أن االضطراب يف الشخصية هو نتيجة كبت عنيȤ يف 

الطفولة املبكرة مع إحباȓ شديد يف الكÛƎهذا االضطراب يف العاطفة هو الذي يهيئ للسلوك الشاذ 

   )1( .االمتصاȋ الثقايف الالاجتماعي

ويقصد بالتكوين النفسي ƭموعة الصفات واخلصائص اليت تؤثر يف تكوين الشخصية اإلنسانية 

ويساهم يف نشأة هذه الصفات واخلصائص عوامل Ưتلفة كالوراثةÛالتكوين .وتكيفها مع البيئة اخلارجية

 العضويÛ املرضÛوكل ما حييȔ بكل ذلȬ من șروف بيئية خارجيةÛوقد دلت التجربة على أن هناك

  )2( .صفات وخصائص نفسية معينة ƹكن فيها امليل إىل االحنراف وارتكاب اجلرائم

باإلضافة إىل أن هناك عوامل كثرية قد تؤدي إىل نشوء مركب نقص لدى األطفال كعدم  

االهتمام بتعبريات الطفل عن احساساته وǓرائه أو حرمانه من إșهار رغباتهÛ أو بتكليفه فوق طاقته أو 

  .نه وبني اخوتهمقارنته بي

                                                 
  .210، ص1998أسس اخلدمة االجتماعية، املكتǢ اجلامعي اƩديǬ، اإلسكندرية، مصر، : حممد سيد فهمي:  ) 1(
  .109امات اخلدمة االجتماعية يف احنراف األحداث، املرجع السابق، صǙسه: السيد رمȒان:  ) 2(
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ولقد Ǔمنت التشريعات احلديثة بأثر العوامل النفسية يف اجلنوح فألزمت القضاة بالتحقȨ يف الدوافع  -

من قانون اإلجراءات اجلزائية ) 453(فقد نصت املادة . النفسية للحدثÛقبل النطȨ باحلكم يف شأنه

يات الالزمة للوصول إىل إșهار يقوم قاضي األحداث ببذل كل مهة وعنايةÛوجيري التحر"اجلزائري 

ويأمر قاضي األحداث بǚجراء ....احلقيقةÛ وللتعرف على شخصية احلدثÛوتقرير الوسائل الكفيلة بتهذيبه

Ƒوالقيافحص ط Ûويقربفحص نفساين إذا لزم األمر م Ûيواء أو  رɌعند االقتضاء وضع احلدث يف مركز ل

   )1( ..."املالحظة

  :تاملخدراالسكر و إدمان  -د

إن للسكر تأثري مباشر على الصحة العضوية والنفسية لɌنسانÛفقد أثبتت العديد من األƜاث أن كمية  

قليلة من املسكرات ƹكن أن تؤدي إىل تغيري يف القوى الذكائية للفرد وإثارة الدوافع الغريزية دون رقابة 

 أن يصل األمر إىل فقد اإلحساس فهو يضعȤ اجلانب األدŸ واألخالقي للشخصية اإلنسانية إىل.أو حتكم

  .بالواجب األخالقي فيرتلȨ الفرد احلدث أو البالȠ إىل االحنراف و اجلرƹة

وإن بعȐ األفراد ال يرتكبون اجلرƹة إال حتت تأثري املسكر الذي يتناولونه عمدا بقصد التغلب على وازع 

حدثا Ɓ تكتمل عنده بعȐ حماكاة الضمري أو اهلروب من تأنيب الذاتÛفيصبح الفرد وخاصة إذا كان 

   )2( .اإلدراك والنضج العقليÛأكثر تصميما وőورا

واخلمور بكافة أنواعها هلا تأثري ال ينكر ليس فقȔ على حجم اإلجرام ونوعهÛ وإƴا ƹتد هذا األثر فيصيب 

  .األبناء و األسرة واجملتمع بأكمله

                                                 
  .86املرجع السابق، ص: حممد عبد القادر قواƧية:  ) 1(
  .153املرجع السابق، ص: منتصر سعيد محودة و من معه:  ) 2(
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لȬ أن اخلمر يؤثر على ذكاء شارŏا وحترك الدوافع ذ. وإن أخطر فئات شارŸ اخلمور هم املدمنون عليها

الغريزية لديهÛ مصاحبة ضعȤ عام يف كل وșائفه النفسيةÛ  فتثري انفعاالته وتضعȤ إرادته و تقلل إحساسه 

  .بالواجب القانوين واألخالقي فينحرف بذلȬ سلوكه
  

الالأخالقية  تاملرور والسلوكيا وإن أهم اجلرائم املرتكبة حتت تأثري اخلمور واملواد املسكرة هي حوادث

Ȩوالضرب واحلرائ.  

ومن هنا ƹكن القول بأن اخلمر والسكر بصفة عامة هو عامل مهيأ للسلوك االحنرايف ويكون أشد خطورة 

Ȩإذا صادف معه توافر ميل أو استعداد إجرامي ساب.  

  : اخلارجة عن الشخص احلدث العوامل اخلارجية -)2( 

أيضا بالعوامل البيئيةÛ وهي ƭموعة الظروف والعوامل اليت حتيȔ باحلدث يف بيئة  تسمى العوامل اخلارجية

  .معينةÛوتؤثر على سلوكه وتصرفاته كعالقته بأسرته وأصدقائه وجريانه

وهذه البيئة اليت يعيȈ فيها احلدث هي عبارة عن ƭموعة من القوى الطبيعية والثقافية واالقتصادية 

   )1( .ية وغريها اليت تؤثر دائما على الفرد وتسهم يف تكوين شخصيتهوالصحية والسياسية والدين

إن اجلرائم عند الصغار غالبا ما تكون نتاǯ البيئة السيئة اليت يعيشون يف șلهاÛفالقدوة السيئة لألسرة 

وترك الصغار بدون توجيهÛ وبيئة العمل واملدرسة والسينما وغريها قد تؤدي إىل فساد األحداث و دفعهم 

   )2( .ىل االحنرافإ

ưا سبȨ فǚنه ƹكن تقسيم هذه العوامل البيئية إىل عوامل طبيعية وعوامل حضارية وعوامل اجتماعية 

 .اقتصاديةÛ نتناوهلا تباعا لÛ وعواموعوامل ثقافية
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  : العــوامل الطبيعيــة -أ

مثل حالة الطقس من  تتعلȨ العوامل الطبيعية ƞجموعة الظروف اجلغرافية اليت تسود يف منطقة معينة 

وقد بينت الدراسات األمريكية أن مناطȨ . حرارة وبرودة وكمية األمطار وطبيعة األرض ونسبة التلوث

إƱلترا فǚن مناطȨ اجلناح تكون يف مناطȨ سكنية  Û يفاجلرƹة تقع يف املناطȨ السكنية القريبة من قلب املدينة

   )1( .عيشيةخاصة هي املناطȨ اليت تقل فيها التيسريات امل

وŏذا تعتƎ العوامل اإليكولوجية أو الطبيعية عوامل مؤدية إىل االحنراف والتشردÛ إذ أن الطفل الذي 

يهرب من املرتل أو املدرسة أو العمل يسعى غاليا للذهاب إىل املناطȨ اليت يتوفر فيها اإلغراء واإلثارة مثل 

حرفنيÛ كل ذلȬ يعتƎ بيئة صاحلة لتوالد السلوك دور السينما الرخيصةÛ وأماكن Ɵمع اجملرمني واملن

  . املنحرف

كما أن للظروف اجلغرافية املختلفة تأثري كبري على الظاهرة اإلجرامية والسلوك االحنرايفÛ فهناك اختالف 

وقد أكدت ذلȬ دراسة .بني األقاليم من حيث ما إذا كانت جبلية أو صحراوية سهلة منبسطة أو ŏا وديان

مصر العربية واليت وجدت يف إحصائياőا أن جرائم االعتداء على األشخاȋ يزيد معدل  يف مجهورية

ارتكاŏا يف جنوب اجلمهورية حيث ترتفع درجة احلرارة عنه يف ƽاهلا حيث تكون درجة احلرارة أقل 

   )2( .ارتفاعا
  : العــــوامل احلــضارية -ب

ة متثل مستوى الوجود والسلوك الذي يرتقي أي احمليȔ احلضاري الذي يعيȈ فيه الفردÛ واحلضار

إليه أي ƭتمع يف طور أو Ǔخر من أطوار ƴوهÛ فقد ينبهر البعȐ بالتقدم احلضاري الذي يصيب بعȐ املدن 
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فيقوم باهلجرة إىل املدينة حيث املدنية والفروق احلياتية سواء من حيث املستوى الفكري أو املادي أو 

  . املعنوي

أما املستوى .ملادي فالعوامل احلضارية تشمل الرفاهية يف املسكن واملأكل وامللبسومن حيث املستوى ا

  .املعنوي فيشمل ارتفاع مستوى الثقافة والرقي بالفكر
  

   )1( :ما يلي" Niceforoنيسيفورو " وقد قال 

حلضارة إن التقدم احلضاري امللحوȗ من الناحية املادية والفكرية Ɓ يقابله حتما تقدم ملحوȗ يف ا - 1

اخللقية أو يف احلضارة السياسية االجتماعية وبعبارة أخرى أن التالزم ليس حتما بني حضارة العلم 

  .وحضارة األخالق

  .أنه غري صحيح أن التقدم احلضاري يقلل أو حيد من șاهرة اإلجرام - 2

Ȭ إال أن يكون تغيريا أنه بالرغم من احلضارة املادية فŒǚا Ɓ حتد من șاهرة االحنراف حيث ال يعدو ذل - 3

Ȥفأصبح اإلجرام إجرام حيلة ودهاء بدال من إجرام عن Ûةƹيف صورة وشكل اجلر.  

  :العـــــوامل االجـــتماعية - ج

ويقصد بالعوامل االجتماعية العوامل املتصلة بتنظيم اجملتمعÛوهي تعكس النظم االجتماعية هلذا اجملتمع من 

  .ئة تعتƎ مقابلة للبيئة الطبيعيةÛاليت ال دخل إلرادة اإلنسان فيهاقيم ومعتقدات وأعراف وتقاليدÛوالبي

وإن انعدام النظام االجتماعي له تأثري االحنراف واجلناحÛففي كل من اجملتمعات البدائية واملعاصرة وجد أن 

   )2( .استقرار وثبات النظام االجتماعي يعد عامال هاما من عوامل الضبȔ االجتماعي
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جلب انتباه الباحثني و العلماء إىل أمهية العامل االجتماعي وأثره يف اإلجرام إىل العاƁ  ويرجع الفضل يف

الذي نادى بأن العوامل االجتماعية هلا تأثري مباشر وغري مباشر يف جنوح األحداثFerri ( Û(فريي 

الذهÛƗ وخالل حيث أن الطفل أو احلدث ƹر ƞراحل متعددة يف حياته تؤثر يف تكوينه النفسي والعضوي و

تنقله بني هذه املراحل فǚنه يعƎ جسورا من العالقات االجتماعية األسرية والبيئية اليت هي األخرى تؤثر يف 

   ميوله ورغباته

  :وتتمثل هذه اجلسور يف

  : املدرسة والعملÛ واليت سنتناوهلا بالترتيب فيما يلي –الصحبة  –األسرة  

  :األسرة  *

ول والبيئة األوىل للحدث أين يتشرب منها قيمه ومعايريه اخللقية والسلوكيةÛ إن األسرة هي املكان األ

فهي تلعب دورا مهما يف تربيته وتنشئتهÛ وعليه فتأثريها قوي على سلوك احلدث سواء السوي منه أو غري 

  .السوي

لطفل على ومن هنا وجه العلماء عناية فائقة لألسرة وحددوا الواجبات امللقاة على عاتقها لتنشئة ا

  .أســس سليمــة
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) (Meriam Van Watersوقـــد أوردت الباحـثة االجتمــاعية مرƇ فان واتر  

وصفا دقيقا لألسرة املثالية اليت تستطيع أن تلعب دور التنشئة االجتماعية بدون خطر على سلوك الطفل 

   )1( :فقالت
عم الصغار على األسرة واجبات تقوم بها إزاء الصغار،فهي تأوي وتط

بشكل مريح دون أن يتسبب لهم أنواعا من القلق المبكر،وتساعد الطفل 

على أن يكون في صحة حسنة وحيوية،وأن ينال االحترام االجتماعي، 

وعليها أن تعلم الطفل كيف يحترم نماذج السلوك االجتماعية،وكيف 

ل يستجيب بشكل مالئم للمواقف اإلنسانية التي تحدث انفعاالت كبيرة مث

الخوف والغضب والحب،وأن تعد الطفل للمعيشة مع اآلخرين من بني 

جنسه في دائرته الصغيرة التي تقوم على عالقات بسيطة من الشفقة 

والعطف،وأخيرا على األسرة أن تقوم بالواجب األسـمى وهو فطام 

الشاب،ولكننا ال نعني الفطام هنا بمعناه المعروف،ولكن الفطام بمعنى 

وقت المناسب على أن يستقل عن اآلخرين،وأن ال يظل عالة تعويده في ال

على األسرة،مستغال الشفقة والبساطة التي يعيش على حسابها في المنزل، 

وذلك حتى ال يحرم الطفل من التعود على لذة الكفاح والخدمة والعمل بين 

  .اآلخرين من بني جنسه خارج المنزل
الطفل يف كƎهÛوهلذا اƟه كثري من الباحثني إىل  تإذن لألسرة مسؤولية كƎى ودور هام يف تقرير سلوكيا

وبني جناح األحداثÛإضافة إىل كل ما حيدث ) أو التصدع األسري(دراسة العالقة بني التفكȬ األسري 

قات الزواǯ و داخل األسرة وما يهدد وحدőا وعالقة ذلȬ باحنراف سلوك األحداث كانفصام عال

أو التربية اخلاطئة وتفشي املعايري السلبية داخل  ةانفصال اɇباء عن األبناء ونقص الرقابة الوالدي

   .اƀ...األسرة
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 :املدرسة *

فهي . تعتƎ البيئة املدرسية ذات دور هام يف التنشئة االجتماعية للطفل ال يقل أثرا عن دور بيئة األسرة

يها يقضي جزاءا كبريا من حياتهÛ يتلقى فيها العلم واملعرفة والتربيةÛ ولذلȬ فاملدرسة البيئة الثانية لهÛ وف

   .عامل مهم وجوهري يف تكوين شخصية احلدث وتقرير اƟاهاته وسلوكه وتعامله مع اɇخرين

ويتميز ƭتمع املدرسة عن ƭتمع األسرة بكƎ حجمه وغرابة تكوينهÛ وهو يضم أفراد ال يشاركون احلدث 

حياته األسرية فتواجهه قيود ومسؤوليات جديدةÛ وإذا ما تلقفته األيدي الواعدة من املربيني واألخصائيني 

  . االجتماعيني فǚنه يتكيȤ مع اجلو املدرسيÛ والعكس إذا Ɓ يلȨ الرعاية الكافية

   )1( :فاملدرسة إذن كما عرņفها طه أبو اخلري ومنري العصرة هي
ه قدرة الحدث أو عدم قدرته على التكيف مع مجتمع يسوده المحك األول الذي تقاس ب

النظام والقواعد الملزمة التي يتعرض الحدث للعقاب إذا خالفها،ويكون عقابه بواسطة 

سلطة أخرى خالف سلطة والديه، وهو يتذوق في المدرسة ألول مرة طعم القوة التي 

فيها يتعرض ألنواع تفرض عليه أوضاعا سلوكية لم يسبق له أن صادفها من قبل،و

من العقوبات والجزاءات لم يألفها من قبل،وقد تعتريه الدهشة إذ يجد حتى والديه 

عاجزين عن حمايته منها،فالمدرسة بالنسبة للحدث تجربة جديدة ال عهد له بها،فال بد 

  ".وأن تكون ذات أثر فعال في سلوكه وفي بناء شخصيته

تلقي احلدث العلوم النظرية فحسبÛ بل أصبح يتناول تلقني  ىعل وعليه فدور املدرسة Ɓ يعد يقتصر

املبادǛ األخالقية واملثل العلياÛكما تعمل على őيئة اجلو املالئم للحدث حسب قدراته العقلية واجلسدية 

وميوله ورغباته املختلفةÛفǚذا فشلت املدرسة يف حتقيȨ مثل هذه الغايات فǚن ذلȬ يؤدي باحلدث إىل 

Û واملدارس احلديثة تعمل على كشȤ االحنراف عند التالميذ كجزء من وضيفتها السلوك املنحرف

  )2( .الطبيعية
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وعلى العموم فǚن أهم العوامل املؤدية إىل احنراف األحداث داخل املدرسة هي فشلهم هم أنفسهم يف 

املدرسة يف تربية  الصحبة السيئة لزمالئهم داخل املدرسةÛ أو النظام الغري مالئم الذي تتبعه وÛ أالدراسة

  .أبنائها وőذيبهم
  

الفشل يف الدراسة له تأثري بالȠ على سلوك احلدث وتصرفاتهÛويكون هذا  : الفشل يف الدراسة -

الفشل نتيجة قصور عقلي وعدم رغبة يف االنسجام مع الƎامج الدراسيةÛفتدفع  هذه األمور احلدث 

ة للمجتمع للشعور بالنقص والقصور عند بقية إىل اهلروب واخلداع والسرقة وإبداء ردود فعل مضاد

 .وقد أثبتت الدراسات أن أغلب األحداث املنحرفني Ɓ يتعلموا قȔ أو أن تعليمهم كان حمدودا.الزمالء

أن صادف احلدث رفاق السوء يف داخل املدرسة فقد يتأثر ŏم  :املدرسةالصحبة السيئة داخل  -

ة بشكل مجاعات متنح الطفل الشجاعة لسلوك مسلȬ وينحرف سلوكهÛوغالبا ما تكون هذه الصحب

اجلرƹةÛوتكون تصرفاőم الغري مشروعة بأشكال Ưتلفة كاهلروب املعتاد من املدرسة الغياب املتكررƯÛالفة 

  )1(. السرقةالنظامÛالفوضىÛارتياد أماكن اللهو املتاجرة باملخدرات أو أعمال الدعارة أو 

أن املدرسة إذا فرضت نظاما صارما على التالميذ فǚنه قد  -بعه املدرسةالنظام الغري املالئم الذي تت -

يؤدي ŏم إىل النفور من الدراسة واهلروب من املدرسة أو تركها ŒائياÛفالقسوة البالغة على الطفل 

والتهديد بالعقاب يؤدي إىل الشعور باالضطراب والقلȨ والتوتر واإلحساس بالظلمÛواالضطهاد الذي 

ره إىل ثورة على النظام من قبل احلدث فيحاول الفرار واهلرب وقد يصل إىل حد حماولة يتحول بدو

  )2( .االنتحار
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كذا عالقة التلميذ ƞعلمه الغري املؤهل والذي ال يعرف شيئا عن سيكولوجية التالميذ وخصائصهم  -

ل هذا املدرس إىل احلسية والعقلية وسلوكهم االجتماعيÛ فيسيء إليهم ويفقد صƎه معهم وقد يلجأ مث

الضرب أو التأنيب املستمر أو اإلهانة أو التوبيǸ أو املقارنة اخلاطئةÛوقد يكون الكذب والغȈ وسائل 

 . يقدم عليها التلميذ إلرضاء املعلم وƟنب سخطه

   )1( :ولعل أسباب فشل املدرسة أو النظام املدرسي يف دوره التربوي والتثقيفي تعود إىل

  .رسيÛ وال هيكلة صحيحة لدƹوقراطية التعليمعدم وجود توجيه مد -

 .ضعȤ املستوى الفƗ للمعلمنيÛ نتيجة لتكوينهم السريع -

 .استيعاب الصنȤ الواحد لعدد من التالميذ يفوق طاقة املعلم يف اإلشراف عليهم -

 .عدم إعطاء التربية املكانة اليت تستحقها يف املدارس والتركيز على املناهج التعليمية -

راف على التالميذ يف حل بعȐ مشاكلهم مع غياب شبه كلي لدور األسرة يف التعاون عدم اإلش -

 .والتنسيȨ مع املدرسة

وưا سبȨ فǚذا كان للمدرسة دور هام يف تكوين شخصية احلدثÛ فǚن ذلȬ ال يصل إىل حد إلقاء كل 

احلدث يف الدراسة  املسؤولية عليها يف حالة احنراف هذا احلدثÛفاألسرة قد تلعب دورا كبريا يف فشل

  .نفسها

 :العمل *

العمل  نÛ فيكوقد يدفع القدر احلدث يف سن مبكرة إىل العمل إما لظروف اقتصادية أو فشل يف الدراسة

وهذا العمل قد يكون عامال .لديهم بديال لتعلم مهنة أو حرفة أو لكسب قوőم أو ألي سبب من األسباب

   )1( .وسيطا لالحنراف والسلوك الغري سوي
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فالبيئة املهنية كغريها من البيئات االجتماعية األخرى تسودها عالقات متنوعة وحيكمها تنظيم معني 

وتظهر بوادر االحنراف عند األحداث من نواح .حرا يف اختياره نويؤدي فيها احلدث عمال قد ال يكو

ميوهلمÛأو إىل البيئة اليت مع قدراőم و بعديدةÛفقد يرجع لطبيعة األعمال اليت يقومون ŏا واليت ال تتناس

 Ȥتلơ أو مع رب العمل الذي قد Ȑم مع بعضهم البعőيعيشها هؤالء داخل األسرة املهنية سواء يف عالقا

معاملته للعمال عن بعضهم بالتفصيلÛأو عدم إعطائهم حقهم املناسب أو تشغيلهم وقتا إضافيا بدون أي 

دث إىل اجلنوح واالحنراف إما باالعتداء أو بالسرقة كل هذه العوامل قد تدفع احل.راحة أو أجر مناسب

  .للحصول على حقه املسلوب

كما أن عدم العمل من جهة أخرى هو عامل مهم من عوامل احنراف األحداثÛفالبطالة őيأ للحدث    

أرضا خصبة وșروفا مناسبة لسلوك طريȨ اجلرƹةÛوقد تؤدي به إىل السرقة أو غريها من األفعال املخالفة 

   )2( .للقانونÛحيث جيد احلدث متسعا من الوقت لقضائه يف الشوارع دون االهتمام بأية عواقب

   :الصحبة*

وهذا العامل غري مباشر فال يتأثر إال .إن للرفيȨ السيئ اخللȨ تأثري كبري يف احلث على اجلرƹة عند احلدث -

  .من كان عنده استعداد سابȨ لالحنراف واجلنوح

حدث  3000من  %62دراسته عن تأثري أصدقاء السوء على احنراف األحداث أن وقد الحȘ هيلي يف 

  . ƭرم كان جيمعهم يف احنرافهم أصدقاء السوء

                                                                                                                                                         
  179املرجع السابق،ص: منتصر سعيد محودة، ومن معه:  ) 1(
  105، 100املرجع السابق، ص ص: علي حممد جعفر:  ) 2(
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حالة حدث جانح يف شيكاغو بالواليات املتحدة األمريكية أن  12000كما تبني يف Ɯث أجري على 

عصبة من أصدقاء سوء من من السرقات اليت قاموا بارتكاŏا كانت يف مجاعات تتكون من  95%

  .األحداث

  :العوامل الثقافية -)د(

 Ûاإلذاعة Ûوتتمثل هذه العوامل يف تأثري وسائل اإلعالم على احنراف احلدث واملتمثلة يف الصحافة

وقد أكد العديد من رجال القضاء واحملللني النفسيني أنه .التلفاز والسينما واألدب والكتب واجملالت

األحداث املنحرفني عن فكرة اجلرƹةÛفǚن إجابتهم تكون بأن الفكرة راودőم  عندما يتم سؤال أغلب

من رواية بوليسيةÛأو من برنامج تلفزيوين أو من فيلم سينمائيÛوهذا طبعا يرجع إىل مدى تأثري هذه 

   )1( .الوسائل اإلعالمية على احنراف األحداث

حلدثÛ وأشدها مفعوال ملا تتطرق من أساليب وتعتƎ السينما والتلفزيون أكثر الوسائل تأثريا على ا

وبراعات لالحنراف واجلنوح والتحايل على القانونÛوملا تبثه من أفكار مشوهة ومفاهيم خاطئة 

  .ومواضيع رخيصة منحلة وخليعة قد تتعارض مع ثقافة اجملتمع وقيمه السائدة ومعايريه الدينية

وسيلة نافعة من وسائل الثقافة والعلم والسمو  وعليه فوسائل اإلعالم هي سالح ذو حدينÛفقد تكون

باألخالق والفضيلةÛوقد تكون وسيلة هدامة حني يساء استعماهلا وتوجيهها التوجيه الصحيح فتؤدي 

   )2( .إىل االحنالل واالحنراف

  

  

                                                 
  290اجلرƹة واالحنراف، املرجع السابق، ص: السيد رمȒان:  ) 1(
  118، 128املرجع السابق، ص ص: حممد شفيق:  ) 2(
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  :العوامل االقتصادية-)هـ(

غذاء الكايف والصحي إن الفقر يؤدي إىل احلرمان يف إشباع املطالب الضرورية حلاجات احلدثÛكال

واملسكنÛووسائل اللعب والترفيه يف املرتلưÛا يدفعهم إىل اخلروǯ إىل الشارع واالختالȓ بصنوف 

Ưتلفة من الرفاقÛمنهم املنحرفني الذين يزينون له الشر والرذيلةÛفضال عما قد يثار يف نفس احلدث من 

Ȉاه األغنياء وأبنائهم املتمتعني برغد العيƟ من نقمة على القوانني والنظام حقد وغرية Ȭوما يتبع ذلÛ

   .واجملتمعÛ كل تلȬ عوامل مسامهة يف جناح احلدث ومؤدية إىل احنرافه
وقد كشفت إحدى الدراسات عن أن نسبة األحداث الذين ينتمون إىل أسر متصدعة ماديا بلغت 

قتصادي املنخفȐ هي هذا ال يعƗ أن األسرة املتصدعة ماديا أو ذات املستوى اال نÛ ولك47.1%

أن الظروف االجتماعية السيئة اليت تصاحب ذلȬ التصدع املادي  لÛ بيف حد ذاőا عامل لالحنراف

   )1( .هي اليت Ɵعل من األسرة املتصدعة ماديا أسرة قابلة إلنتاǯ أحداث منحرفني

  

  

  

  

  

  

                                                 
  202، ص1992السلوȫ اإلحنرايف، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، : عدƃ السمري:  ) 1(
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  النظريات العلمية يف تفسري جناح األحداث - خامسا

فهما .يشكل مقدمة أو مدخال علميا لدراسة موضوع اجلرƹة بوجه عام إن موضوع جناح األحداث -

  )ƭ. )1ال لفهم أحدمها بدون اɇخر Û الșاهرتان متصلتان اتصاال عضويا

ومع Œاية احلرب العامية الثانية بدأ التركيز واضحا على قضايا جنوح األحداث وأضحى هذا املوضوع 

يادة عدد األحداث اجلاحنني يف الدول املتحــاربةÛ ومن أبرز حيظى باهتمام الكثري من الدول نتيجة ز

أسبــاب هذه الزيـادة هو التفكȬ األسريÛ وقتل الكثري من األزواǯ وتردي األحوال االقتصادية 

  .واالجتماعية والسياسية

وبناءا على ما تقدم فǚنه قد تعددت اɇراء والنظريات حول موضوع جناح األحداثÛوتنوعت أيضا  

  )2( :يوبصفة عامة هناك ثالث اƟاهات رئيسية ه. فسريات Ɯسب تنوع البلدان واختالف الثقافاتالت

اƟاه ينظر إىل جنوح األحداث من منظور ذاƜ źتÛ ويرجع أصحاب هذا االƟاه سلوك الفرد إىل  - 1

  .ت النفسيةالنظريات البيولوجيةÛ النظريا: عوامل ذاتية تكمن داخل الفردÛ وتنبع من هذا االƟاه

ويعتƎ أصحاب هذا االƟاه بأن احلدث هو نتاǯ للعوامل االجتماعية و املؤثرات : االƟاه االجتماعي - 2

البيئيةÛ وتنبع من هذا االƟاه نظرية الالمعياريةÛ نظرية املخالطة الفارقةÛ نظرية مريتونÛ نظرية الوصم 

  . تفسري اجلناحوغريها من النظريات اليت تركز على العامل االجتماعي يف

ويبƖ هذا االƟاه على أساس النظرة الشمولية والتكاملية جلميع العوامــل :االƟاه التكاملي - 3

واملـؤثـرات االجـتـمـاعية والذاتيةÛ ولعل هذا االƟاه هو أكثر االƟاهات ميوال وشيوعا يف عصرنا 

  .احلايل عند الغالبية العظمى من املهتمني ŏذا اجملال

                                                 
  .116املرجع السابق، ص: عدنان الدوري:  ) 1(
  120املرجع السابق، ص: حممد سند العكايلة:  ) 2(
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  : نتعرض هلذه االƟاهات والنظريات بشيء من التفصيل كما يليوسوف 

  : النظرية البيولوجية 1-

شهد القرن التاسع عشـر رواجـا واسـعـا بالـنسـبـة للـنـزعة البـيولوجية يف تفسري  -

 اجلرƹة واالحنرافÛ وذلȬ يرجع يف أساسه للتقدم الكبري الذي أحرزته العلوم والدراسات العلمية اخلاصة

بوșائȤ الغدد يف اجلسمÛ و على هذا األساسÛ أي على أساس النشاȓ الغددي يف اجلـسمÛ ذهـب 

  )1( .البعـȐ لتـفسيـر السلـوك العـدواين و ربطـه بنقص يف إفرازات بعȐ الغدد واضطراŏا

ظرية سيزار لومƎوزو مؤسس املدرسة الوضعيةÛ بأنه صاحب الفضل يف تأسيس الن ويعتƎ العاƁ االيطايل

البيولوجية واليت اهتمت بتحليل ودراسة املظاهر البيولوجية جلسم اإلنسانÛ وعالقة هذه املظاهر بالسلوك 

  )2( .اإلجرامي

املدرسة "يف منتصȤ القرن التاسع عشر وأطلȨ عليها ) 1909- 1835(وبذلș Ȭهرت مدرسة لومƎوزو

رمني من الناحيتني التشرحيية والعضويةÛ كما و اليت ركزت كل اهتمامها على دراسة اجمل" ية اإليطاليةضعالو

يرث عن أصله خصائص وعالمات بيولوجية " اجملرم بالفطرة"أن اجملرم احلقيقي هو  توصل لومƎوزو إىل 

معينة تدفعه إىل السلوك اإلجرامي وبالتايل فǚن هذه النظرية تفترض بأن السلوك االحنرايف هو نتيجة حتمية 

وضع لومƎوزو وصفات ưيزة للشخص املنحرف بامليالد على حد زعمهÛ من هذه ملوروث بيولوجيÛ و قد 

  )3( :الصفات

  .اختالف حجم و شكل الرأس عن الناس العاديني - ا

  .عدم انتظام شكل األنȤ و نصفي الوجه و العينني و الفȬ - ب

                                                 
  .108، ص1999اع الفنية، اإلسكندرية، مصر، ، مكتبة و مطبعة اإلشع1االحنراف االجتماعي األƴاط والتكلفة، ط: السيد علي شتا. :  ) 1(
  .121املرجع السابق، ص: حممد سند العكايلة:  ) 2(
  .122ص.املرجع نفسه: حممد سند العكايلة:  ) 3(
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ǯ- عدم انتظام شكل الذقن.    

  .الطول غري العادي يف األذرع -د

  .الشعر األمحر -هـ

كالنظرية الفيزيولوجيةÛ والنظرية املورفولوجيةÛ : وقد متخضت عن النظرية البيولوجية عدة نظريات

 .ونظرية الوراثةÛ ونظرية التكوين اجليلي

  : النظرية النفسية -2

إن النظرية النفسية ترجع السلوك املنحرف إىل أسباب خاصة بالتكوين النفسي للفردÛ وإىل الصراع القائم 

" الذات العليا"و " الذات"والذي ينتهي Ɲضوع ). اهليÛ والذاتÛ والذات العليا( الشخصية  بني مكونات

وقد كانت هذه النظرية ƭاال خصبا لدراسة خƎات الطفولة املبكرة كأساس للسلوك ".اهلي"لرغبات 

 Ȭوقد أدى ذل ÛȨإىل االهتمام بدراسة السلوك اجلانح لدى الطفل - منطقيا–الالح.  

  )1( :مراحل هي 3ة العلمية للجرƹة و اجلناح من الناحية النفسية مرت بـ وإن الدراس

  .بذل اجلهد فيها لتحويل االهتمام من التفسري البيولوجي إىل إدراك أمهية العوامل النفسية: املرحلة األوىل

لة لفهم استخدمت خالهلا مفهومات التحليل النفسي بعد تعديلها وذلȬ يف سبيل احملاو: املرحلة الثانية

  .السلوك اجلانح و تقوƹه

Ź خالهلا إلقاء املزيد من الضوء على السلوك اجلانح و ما يرتبȔ به من مشكالت و ذلȬ : املرحلة الثالثة

 .يف ضوء ما أحرزته الدراسات النفسية االجتماعيةÛ ودراسات الطب العقلي من تقدم وازدهار

                                                 
  .46املرجع السابق، ص: حممد سالمة حممد غباري:  ) 1(
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سة التحليل النفسي هو القائل ŏذه مؤسس وعميد مدر 1939-1856ويعتƎ سجموند فرويد  -

حيث فسņر السلوك اإلجرامي على أساس الصراع القائم يف النفس الشعوريةÛ إمـا  )1( النظرية

بسبـب غلبة الذات الدنيا على الذات العلياÛ وإما بسبب عقـدة مـن العـقـد 

امليول الكـامـنـة فـي الـالشعـورÛ فينجم من ذلȬ كله انطالق الدوافع والرتعات و

الكامنة منذ الطفولة بغري قيود وحيدث عندها االضطراب النفسي الذي يؤدي إىل السلوك 

  )2( .اإلجرامي

 :النظرية االجتماعية -3

إن علماء االجتماع بوجه عام ال ينظرون إىل الفرد اجملرم أو إىل الطفل اجلانح بوصفه شخصا معزوال  -

فهم ال يبحثون عن عيب يف جسم الفرد أو يف عقله أو . البيئة عن بيئته بل هو كائن اجتماعي مرتبŏ Ȕذه

   )3( .يف شخصيته بل عن أي اضطراب أو خلل أو عيب يف وجوده االجتماعي كعضو يف اجلماعة

وقد متخضت عن هذا االƟاه عدة نظريات مفسņرة للسلوك أالحنرايف ومعتمدة على العامل االجتماعي 

  :ظريات ما يليكمتغري يف التفسريÛ من هذه الن

  : النظرية الالمعيارية -أ

الالمعيارية حسب عاƁ االجتماع الفرنسي إƹيل دوركاƇ هي اŒيار املعايري االجتماعية املسؤولة عن 

تنظيم عالقات األفراد بعضهم ببعȐ يف إطار النظام االجتماعي الواحدÛ فالالمعيارية تعƎ عن غياب القيم 

                                                 
  .135املرجع السابق، ص: حممد سند العكايلة:  ) 1(
  .204املرجع السابق، ص:  د رمȒانجالȯ عبد اخلالق، السي:  ) 2(
  .192املرجع السابق ص:  عدنان الدوري:  ) 3(
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يستطيعون التفريȨ بني املشروع وغري  كمة يف السلوك االجتماعي لألفراد Ɯيث الواملعايري االجتماعية املتح

  )1( .دون أي ضابȔ أو قيد أخالقي  االحنرافز وبذلȬ ينجرف األفراد حنو املشروع Û و اجلائز وغري اجلائ

أي " Anomieاألنومي "وقـد أطلـȨ إيـمـيل دور كاƇ على مثل هذه احلالة إسم 

ي احلالة اليت تفقد املعايري االجتماعية السائدة يف ƭتمع ما فعاليتها يف ضبȔ سلوك أفراده وه. الالمعيارية

  .وتنظيم سلوكهم لتحقيȨ القدر املطلوب من التوافȨ االجتماعي

و ơلص نظرية دور كاƇ يف الالمعيارية إىل أن حجم اجلرƹة يتناسب طردا مع حجم التضامن املوجود يف 

ما ارتفع معدل التضامن يف اجملتمع كلما كانت السيطرة عليه أقوى من خالل ما يسمى اجملتمعÛ أي أنه كل

  .بالضمري اجلمعيÛ وبالتايل تقل معدالت اجلرƹة

وعندما تغيب روح التضامن يف اجملتمعÛ وتظهر املعايري االجتماعية والسلوكية الغري واضحة و املشوهة 

تكاب أƴاȓ سلوكية منحرفة عن النظام االجتماعي السائد يف تظهر حالة الالمعيارية ويتجه الفرد إىل ار

  .اجملتمع

وقد تفرعت عن نظرية الالمعيارية عدة نظريات اجتماعية تدور حول نفس احملور كنظرية الثقافة السفلية 

اجلاحنة و نظرية مرتون يف حتقيȨ الذات و غريها من النظريات اليت عاجلت موضوع طبيعة السلوك 

حيث قام روبرت ) 2( .نوح األحداث يف اجملتمع األمريكي بالذات و كذا يف باقي اجملتمعاتاملنحرف و ج

 -:مريتون بتعديل هذه النظرية و فسņر اجلرƹة على أساس أن احلياة االجتماعية تتضمن جزئني رئيسيني مها

تمعÛ واجلزء اجلزء الثقايف والذي يتكون من األهداف اليت حتددها الثقافة من أجل تقدم ورقي اجمل
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وإن االحنراف حيدث حينما . االجتماعي الذي يتضمن العـالقـات الـيت تربȔ بني أفراد هذا اجملتمع

)))   .ơتلȤ األهداف والغايات املقررة يف اجملتمع وكذا عندما ơتلȤ طرق حتقيȨ هذه األهداف ��� )))      

ليت حتددها اجلماعة حسبما متليه و عليه فعدم الترابȔ و التناقȐ بني القواعد االجتماعية و األهداف ا -

الثقافة السائدة و بني الوسائل لتحقيȨ تلȬ األهداف هو الشيء الذي يؤدي إىل االحنراف وإىل السلوك 

Û وقد حدد مريتون Ʀسة أنواع من ردود الفعل حنو هذا "روبرت مريتون"اإلجرامي من وجهة نظر 

  ) �( .سحاب والثورةاالمتثالÛ االختراعÛ الطقوسيةÛ االن: التناقȐ وهي

ورƞا يكون االختراع أو االبتكار هو أبرز هذه العمليات اخلمس وأغلبها شيوعاÛ ألن الفرد غالبا 

ما يسعى إىل ابتكار الوسائل غري املشروعة لتحقيȨ أهداف مشروعةÛ ومع هذا فقد ينحدر بعȐ األطفال 

يف بيئة جاحنة و تشكل اخللفية الثقافية الفاسدة  إىل هاوية االحنراف بانتمائهم إىل أƴاȓ سلوكية جاحنة تشيع

  .لنشوء مثل هذه األƴاȓ السلوكية املنحرفة

وهنا ال جيد الطفل الذي يعيȈ يف مثل هذه البيئة اجلاحنة غري االنتماء وذلȬ باơاذ الوسائل اإلجرامية 

أيضا وذلȬ حيث يفشل  طريقا لتحقيȨ أهدافه املشروعة يف احلياةÛ كما قد يتحقȨ االحنراف باالنسحاب

  .الفرد يف مواجهة الواقع ويقع مثال يف دائرة اإلدمان على املخدرات

  : نظرية االختالȓ الفارق -ب

والذي ) Satherland(وتسمى أيضا نظرية االختالȓ التفاضلي للعــاƁ األمـريكي سذرالند 

  : اعتمد يف نظريته هذه على ƭموعة من الفرضيات هي

  .Û وإƴا هو مكتسباجرامي غري موروثإن السلوك اإل - ا
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يتـعلـم الـفـرد السـلوك االحنـرايف عن طريȨ عملية التفاعل االجتماعي من خالل اللغة أو  - ب

  .اإلƹاء أو اإلشارة

ǯ-  التجارب Ȩا عن طريƴالتقليد وإ Ȩعن طري Ȕعملية تعـلـم السـلـوك االحنرايف ال تتم فق

  .واخلƎات الشخصية

هذه النظرية أن السلوك االحنرايف حيدث عن طريȨ عملية تفضيل الفرد للخيارات وباختصار ترى 

   )1( .االحنرافية واملتمردة على القانون عن اخليارات احملترمة وامللزمة للقانون

أي   Differential Associationومن هنا جاءت تسمية النظرية باالتصال أو االختالȓ الفارق -

  .وء اتصاال يفرق بينه و بني األخياراتصال الشخص Ɲلطاء الس

ولعلǎ هذه النظرية قد أصابت شيئا من احلقيقة بǚدراكها أثر االختالȓ باجملرمني يف انتقـال عــدوى    -

اجلـرƹـة إلـى سـواهـمÛ وبذلـȬ تـتفـادى العـيب الذي وقعت فيـه النظريـة البيولوجيـة    

لكنه مع ذلـȬ   -من خلل عضوي ونفسي فحسبوالنفسية بقصرها عوامل اجلناح على ما يصيب اجملرم 

فليس لالختالȓ باجملرمني أثر دون أن تكون هناك إرادة للفرد واختيار يف حتديد سلوكهÛ وكذلȬ هنـاك  

  .عوامل كثرية غري االختالȓ تساهم يف اختيار الفرد و الطفل بالذات لنمȔ سلوكه وحياته

   :الوصمنظرية  ج-

ني احلدث واألنظمة العدلية تقوده إىل تصور نفسي بأنه منحرفÛ وتـؤدي  ترى هذه النظرية بأن املواجهة ب

به إىل االƳراȓ يف مجاعة املنحرفنيÛ وإن تكرار السلوك اجلانح وقبول احلدث هلذا الوصم هو االحنـراف  
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بعينهÛ فǚن اخلطورة تكمن يف قبول الفرد اجلانح هلذه الصفة واستالمه هلذا الوصمÛفيصبح بذلȬ أسـلوبا  

   )1( .هجا له يف احلياةومن

وإن هذه النظرية هي من أهم نظريات فهم اإلجرام أوجدها العاƁ هوارد بيكرÛ حيث يرى هذا األخري أنه 
ليس هنالȬ ما يسمى بفعل منحرف وǓخر طبيعيÛ وإƴا حيدد الناس الذين هم يف مواقع القوة والسلطة ما 

منحرف بعد احنراف أويلÛ فǚنه سيقبل الوصمةÛ  هو منحرف وما هو غري ذلÛȬ عندما يوصم الشخص بأنه
  .وهو ما سيقوده إىل احنراف ثانوي

  : نظرية التعلم االجتماعي د-
وترى . يقصد بالتعلم هو كل ما يتعلمه الفرد من عادات ومهارات وسلوك اجتماعي وưيزات فردية خاصة

تتسم بالتوتر بسبب حاجات معينـة  هذه النظرية بأن اجلناح هو سلوك متعلم وشخصية اجلانح يف تنظيمها 

 Ȩوتعلم الفرد القل Ûهلا أمهيتها والبيئة عجزت عن إشباع احلاجات الفسيولوجية كالطعام والراحة واملأوى

  اƀ....املرتبƞ Ȕوضوعات وإشارات تدل توقع الفرد للخطر كالفقرÛ أو املوت أو االعتداء عليه أو العقاب

الدوافع املكتسبة املرتبطة بسلوكه العدواين اجلناحيÛ حيث تعلم من ويعتƎ القلȨ يف شخصية اجلانح من 

   )2( .بيئته االجتماعية و تنشئته عادات عدوانية

أن هذه النظرية قد ركǎزت على أمهية التنشئة االجتماعية وعالقات احلدث بأسرته وحميطه ودور  وƳلص

  . كل ذلȬ يف تكوين السلوك االحنرايف لديه

  : ح و الفرصةنظرية اجلنو -هـ

. Û أنه حينما يشتد الصراع بني طموح الطفل لتحقيȨ أهداف معينةمؤداهاتقوم هذه النظرية على فكرة  -

  وضيȨ الفرȋ املشروعة املتاحةÛ عندها يلجأ إىل حتقيȨ طموحاته عƎ وسائل غري مشروعةÛ وبذلȬ فǚن
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السلوك اإلجرامي الفردي الذي ال يدخل  هؤالء األطفال ينتمون إىل ثقافة سفلية إجراميةÛ أو ƹيلون إىل 

يف ثقافة إجرامية معينة قد يكون على شكل عنȤ أو يسحب الطفل من ƭتمعه بدون حتقيȨ أي طموح من 

   )1( .طموحاته وقد خيتار اهلروب من اجملتمع ونسيان الواقع باللجوء إىل اإلدمان على املخدرات

ئل اليت يهيئها اجملتمع ألطفال الطبقات الدنيا ملواجهة متطلبات وعليه فǚن هذه النظرية تقوم على فكرة البدا

وهي حماولة عملية لتفسري طبيعة جنوح األحداث أو احنرافهم بوصفه تعبريا . التوافȨ االجتماعي املطلوب

يه علميا ملعاناة ناشئة يف التناقȐ القائم بني ما يستطيع أن حيققه أطفال الطبقات الدنيا واقعيا وما تصبو إل

  .نفوسهم من طموحات بعيدة املنال

   :الوسطىنظرية جنوح الطبقة - و

تنسب هذه النظرية احنراف الطبقة الوسطى إىل حالة القلȨ اليت يعاين منها املراهȨ الناشئ عن فشله يف 

وƹكن أن . و بذلȬ يكون االحنراف تعبريا عن التمرد عن سلطة األبوين. حتقيȨ دوره الرجويل املتوقع

االحنراف نتيجة لبحث الطفل عن ƭتمع بديل عن األسرة يتميز بنوع من املرونة يف الضبȔ يكون 

االجتماعيÛ و لعدم كفاءة الوالدين يف بناء عالقة محيمة مع الطفلÛ إضافة إىل عدم قدرة املدرسة على 

يقع فريسة  احتضان الطفل و إشباع حاجاتهư Ûا جيعل هذا األخري يفقد ثقته بنفسه واتزانه وبالتايل

   )2( .لالحنراف
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  : النظرية التكاملية يف تفسري جناح األحداث -4

متثل هذه النظرية االƟاه السائد يف الوقت احلاضرÛ يقول أصحاŏا بأŒا تتميز بأن تفسريها تكامليا جيمع بني 

العـوامـل ƯتلȤ العوامل املسببة للجناح واإلجرام وفقا حلالة وșروف كل فرد يف اجملتمعÛ هـذه 

منـها مـا هـو عضويÛ وعقلي ومنها ما هو اجتماعي أو اقتصادي وكلها تتفاعل وتتسبب يف اجلناح 

  )1( .واالحنراف

بدراسات مفصلة للعديد من األحداث املنحرفني الذين  W.Healyويف ضوء هذا االƟاه قام وليم هيلي 

ليه اɇن معهد Ɯوث األحداث يف الفترة من حوņلوا إىل املعهد السيكوباź لألحداث يف شيكاغو يطلȨ ع

حيث ƽلت هذه الدراسة حالة كل جانح من الناحية االجتماعية و السيكولوجية و ). 1909-1914(

و كانت أمهها " الفرد اجلانح"يف كتاب له بعنوان  1915فنتجت عنها نتائج عديدة نشرها سنة . غريها

   )2( .حهو تأكيد فكرة تعدد العوامل املسببة للجنا

ومن Ż فقد حاول العلماء تقدƇ نظرية متكاملة يف تفسري السلوك اإلجرامي Ɵمع بني كل من العوامل 

  : الفردية من عامل بيولوجي ونفسي والعوامل االجتماعية على حد السواء ومن هذه النظريات

  :اخلارجيةنظرية اجلهاز العصƑ و الظروف / أ

وهو من املتخصصني يف علم وșائȤ الغددÛ حيث قال  Pendeيل بندي يقول ŏذه النظرية العاƁ اإليطا

 Ûبأن شخصية اإلنسان تتمثل يف تكوين غري قابل للتجزئة من كافة النواحي العضوية و الروحية و املزاجية

و هناك نوعني من العوامل يتفاعالن يف إحداث السلوك اإلجراميÛ أوالمها تشمل العوامل الفطرية املوروثة 

كوين العضوي والعوامل املكتسبة من البيئة اليت يعيȈ الفرد فيهاÛ وثانيهما تشمل عدد من العوامل ال كالت
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وينبغي عند دراسة شخصية اجملرم اجلمع . تقوى على التحرك التلقائي وإƴا تستلزم توافر شروȓ بيئية معينة

  .بني هاتني العوامل

  :اإلجرامينظرية التكوين / ب

رد فعل على نظرية لومƎوزوÛ حيث اتفȨ مؤسس هذه النظرية العاƁ اإليطايل  دي جاءت هذه النظرية ك

تيليو مع لومƎوزو من حيث املبدأ إال أنه حتول فيما بعد من فكرة اجملرم احلتمي بالتكوين إىل فكرة اجملرم 

بني حيث يركز دي تيليو على وجود ميل واستعداد لɌجرام لدى الشخص اجملرمÛ وميز . االحتمايل

   )1( :صورتني هلذا االستعداد اإلجرامي مها

هي عوامل فردية واجتماعية أقوى من قدرة اجلاين على ضبȔ مشاعره فتحرك عوامل اجلرƹة  -األوىل

  .لديه ومن أنواعها احلقد والغرية

ا متجسدة يف تكوين اإلنسان وتتركز يف ناحييت التكون العضوي والنفسي للشخصية الفردية وهذ - الثانية

ما يسميه أيضا دي تيليو االستعداد األصيل لɌجرام املنبعث عن شخصية اجلاين والذي ƹثل مصدرا 

وبالرغم من أن هذه النظرية قد اعتƎت أكثر النظريات قبوال يف علم اإلجرام إال أŒا Ɓ . للجرائم احلظرية

واحد وهو تأثري اجلانب العاطفي تسلم هي األخرى من االنتقاداتÛ أمهها مبالغتها يف التركيز على جانب 

  .املختل يف سلوك اجملرمÛ وكذا إمهاهلا للمقارنة بني اجملرمني واألسوياء
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   :االجتماعيةالنظرية النفسية / ج

تضم هذه النظرية العوامل الذاتية والبيئية ولذلȬ فهذه النظرية Ɵمع بني النظرية النفسية اليت تركز 

ته ƛوانب الشخصية املختلفةÛ والنظريات االجتماعية اليت őتم بالبيئة داخلية اهتمامها على الفرد يف عالق

  : افتراضات النظرية االجتماعية النفسية فيما يلي" فرانȬ هافنج"وقد أوضح  . كانت أو خارجية

إن اجملرم إنسان عادي من حيث تكوينه اجلسماين والعقلي وȔƴ شخصيتهÛ وهو لديه نفـس  - 

تـي تـؤثـر علـى سلـوك الشخص غري اجملـرم مـن حيث فكرته عن اخلطأ الـدوافـع الـ

  .والصواب يف سلوكه

  .إن اجملرم إنسان عادي يعيȈ يف ƭتمع مفكƹ Ȭيل إىل خلȨ االحنالل لدى أعضائه من األفراد - 

وعليه فالنظرية النفسية االجتماعية اجلرƹة واجلناح هو سلوك ناشئ عن فشل الضوابȔ الشخصية 

لداخليـة واالجتماعيـة اخلارجيـة فـي إجيـاد اتساق بني السلوك وبني املعايري االجتماعيةÛ وهو ما ا

  .يسمى بنظرية الضوابȔ االجتماعية الداخلية واخلارجية
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حملة تارخيية عن جنوح األحداث وإجراءات معاملتهم يف : سادسا

  التشريع اجلزائري

  :ث يف اجلزائرحملة تارخيية عن جنوح األحدا -1

وقد بذلت جهود كبرية ملعاجلتها من . șاهرة اجلرƹة șاهرة إنسانية قدƹة șهرت بظهور اجملتمع البشري

طرف الفالسفةÛ وعلماء االجتماعÛ وعلماء علم اإلجرامÛ وتفننت املدارس احلديثة يف تعداد أسباŏا وطرق 

  .عالجها

لتقدمÛ إال أن أغلب الدول ال تزال عاجزة عن الوصول إىل وبالرغم من التقنية الكبرية يف Ưتلƭ Ȥاالت ا

   )1( .حل ناجع حملاربة șاهرة اجلنوحÛ واليت أضحت تتطور بتطور Ưتلƭ Ȥاالت احلياة

وقد اختلفت نظرة اجملتمعات إىل األحداث عƯ ƎتلȤ العصورÛ حيث كانت قوانني حضارة البابليني ال 

ارÛ يف حني أن التشريع اليوناين القدƁ Ƈ يكن فيه احلدث تنص على أي نص صريح على جرائم الصغ

املنحرف يعامل معاملة خاصة Ɯسب سنه وطبيعة الفعل اجلانحÛ فقد كان حيكم عليه بالنفي يف حالة ارتكابه 

 .جرƹة القتل غري العمد

ث تصل إىل حد كما أن التشريع اإلƱليزي يوقع على األطفال عقوبات قاسية يف جرائم القتل واحلريÛȨ حي

   )2( .اإلعدام

                                                 
  54،صș1987اهرة اإلجرام عند األحداث وأساليǢ معاجلتها، جملة الفكر القانوƆ،احتاد اƩقوقيني اجلزائريني،اجلزائر،:بلحاǯ عمر:  ) 1(
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غري أن كل هذه القوانني أخذت تتحول شيئا فشيئا من فكرة الردع التام واالنتقام إىل فكرة اإلصالح 

والعالǯ نتيجة لقيام الثورة الفرنسية وانتشار أفكار احلرية وحقوق اإلنسانÛ وكذا نتيجة أفكار الفالسفة 

  .تارد وغريهمأوجيست كونت ومنتسيكيو و: والعلماء أمثال

ونتيجة للتعاون الذي قام به رجال القانون وعلماء االجتماع واألطباء النفسانيني وغريهم șهرت فكرة 

  .االهتمام باحلدث اجلانحÛ واعتباره نوعية خاصة تستوجب العناية والرعاية أكثر منها العقاب والردع

ومهما بني فروع علم اإلجرام احلديث  الذي أصبح حيتل مكانا بارزا" جنوح األحداث"ومن هنا نشأ علم 

  .والذي يهتم بعوامل وأسباب اجلنوح وكيفية معاجلتها والوقاية منها

وقد أولت اجلزائر عناية كبرية باألحداث واملراهقني منذ االستقاللÛ وذلƞ Ȭحاربة اجلهلÛ والفقر 

سÛ ومراكز التكوين املهÛƗ واملرضÛ وهي من أهم Ưلفات االستعمار الفرنسيÛ فتوجهت إىل بناء املدار

واملستشفياتÛ واملصانع إلجياد فرȋ العمل ويرجع اهتمام الدولة ŏذه الفئة إىل النسبة العالية اليت يتكون 

   )1( .من ƭمل الشعب اجلزائري هم دون العشرين) 58,2(منها اجملتمع اجلزائريÛ حيث أن نسبة 

Û األول منها قانون اإلجراءات اجلزائيةÛ واɇخر قانون وقد تناول املشرع اجلزائري األحداث يف موضوعني

محاية الطفولة واملراهقةÛ هذا فضال عن األحكام اخلاصة الواردة يف قانون العقوباتÛ ويف قانون تنظيم 

  .السجون وإعادة التربية ويف قانون املراكز املتخصصة ودور اإليواء املكلǎفة برعاية الطفولة واألحداث

م الكتاب 08/06/1966والصادر بتاريǸ  66/155نون اإلجراءات اجلزائية رقم وقد خصņص قا 

القواعد اخلاصة باجملرمني األحداثÛ بينما تناول قانون العقوبات : الثالث منه لألحداث اجلاحنني حتت اسم

Û49-50 -51 Û األحداث اجلاحنني يف كل من املواد 08/06/1966والصادر يف  66/156رقم

سؤولية اجلزائية لألحداثÛوالذي Ź تعديله عدة مرات Ǔخرها قانون اإلجراءات اجلزائية املنقح واملتعلقة بامل
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م واملدعم بأحدث مبادǛ واجتهادات احملكمة العلياÛ 2004-11- 10املؤرǷ يف  14-04بالقانون رقم 

إىل غاية  447الذي خصص الكتاب الثالث منه للقواعد اخلاصة باجملرمني األحداث يف كل من املواد من 

واملتعلقة ƛهات التحقيȨ واحلكم اخلاصة باجملرمني األحداث و كذا باإلفراǯ حتت املراقبة وبتغيري  492

ومراجعة تدابري مراقبة ومحاية األحداث وتنفيذ القرارات وكذا Ɯماية األطفال اجملƗ عليهم يف جنايات أو 

   )1( .لسادساخلامس وا-الرابع-الثالث-جنح يف كل من األبواب الثاين

مÛ فهو يهدف إىل محاية 10/02/1972واملؤرǷ يف 72/03أما قانون محاية الطفولة واملراهقة رقم 

  .األحداث املعرضني خلطر معنوي

م املراكز املختصةÛ ودور اإليواء املكلǎفة 19/01/1965واملؤرǷ يف 65/215كما نظم القانون رقم -

واملؤرǷ يف  72/2ن تنظيم السجون وإعادة التربية رقمبرعاية الطفولة واألحداثÛ بينما خصņص قانو

   )2( .م فصال كامال إلعادة تأهيل األحداث وهو الفصل الثالث10/02/1972

املؤرǷ يف  -04- 05أما قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماǯ االجتماعي للمحبوسني احلايل رقم 

حداث وهو الباب اخلامسÛ متضمنا Û فقد خصص بابا كامال إلعادة تربية وإدماǯ األ06/02/2005

 :فصلني

  .الفصل األول يشمل األنظمة اخلاصة باألحداث وأوضاعها

   )3( .الفصل الثاين يشمل تأطري نشاطات إعادة تربية األحداث وإدماجهم االجتماعي

وبالنظر إىل نسبة عدد األحداث احملكوم عليهم واملتواجدين ƞراكز وأجنحة السجونÛ فقد نصت Ǔخر 

  حصائيات وحسب املدير العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماǯ االجتماعي للمحبوسني Ưتار فيليون يفاإل
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 %80حدث على املستوى الوطƗ منهم حوايل  600تصريح لوكالة األنباء اجلزائريةÛ فǚنه يوجد حوايل  

ون بسببها فهي أغلبها سنةÛ أما بالنسبة للتهم املعاقب18و 17ال يزاولون أي تعليمÛ وسنهم يتراوح بني 

   )1( .جرائم السرقة والضرب واجلرح العمدي

أما عن أهم عوامل احنراف األحداث يف اجلزائر فهي ال ơتلȤ يف ƭملها عن األسباب العامةÛ من بينها 

اهلجرة الريفية وما تسببه من بطالة يف املدنÛ واالنفجار السكاين الذي تعيشه اجلزائر وكذا عدم قيام 

 .بواجبها التربوي وانعدام الوازع الديƗ والـتأثر باألفالم واالنترنيت وغريها من العوامل األسرة

  :إجراءات معاملة األحداث يف التشريع اجلزائري -2

بعد أن أصبح من املسلم به يف علم النفس واالجتماع واإلجرام والقانون أن األحداث يتمتعون بعقليات 

 رعاية وعنايةÛ ونوع خاȋ من املعاملة حتسسهم باألمن والطمأنينةÛ وطبائع خاصةÛ وأŒم يف حاجة إىل

وهكذا أنشأت . أصبح من الضروري إنشاء جهاز متخصص يف تطبيȨ القانون بشكل يتالءم مع هذه الفئة

هدفها األساسي مساعدة األحداث اجلاحنني على التحرر من املؤثرات  لحماكم األحداث اليت كان وال يزا

 .من إجراءات كفيلة Ɯمايتهم وإصالحهم وردهم إىل احلياة السوية مسلوكهمÛ باơاذ ما يلزالسلبية على 

يف مدينة شيكاغو على يد العاƁ األمريكي  1899متوز  01وقد șهرت أول حمكمة لألحداث يف العاƁ يف 

وكان . نحوقد كان االختصاƞ ȋحاكمة األحداث قدƹا ينعقد حملكمة اجل )2( .الدكتور فريدريȬ وايرت

 يتعلƛ Ȩميع اجلرائم اليت تقع من األحداث دون اخلامسة عشرة سواء كانت هذه اجلرائم من قبيل اجلنح

كان مع احلدث يف اجلرƹة متهم Ǔخر يزيد عمره على Ʀس عشرة سنة  اأو دخلت يف عداد اجلناياتÛإال إذ

  .بصفة فاعل أصلي أو شريÛȬ فǚن االختصاȋ يؤول إىل حمكمة اجلنايات

                                                 
)1 (  :Ɔاملوقع اإللكترو :Ǩون اجلزائرية، : هداية نǲطفل يف السfile:// H :\ 600  
  140املرجع السابق، ص: حممد عبد القادر قواƧية:   ) 2(



 ƤلƘƦال ǨǆǞال :                  ƣداƭȁا ǰǾرفƮǲǮال ǣǸǪƾل ǻرǒǱ ǨƱدǭ                                                                                          
 

 

121 

Ż عدņل التشكيل ليكون يف حمكمة احلدث خبريين اجتماعني يقومان بالوșيفة االجتماعية حملكمة األحداث 

   )1( .باإلضافة إىل التشكيل األساسي حملكمة اجلنح ومتثيل عضو النيابة العامة يف احملكمة

صت املادة وإن حتريȬ الدعوى العمومية يف جرائم األحداث يعود فقȔ لوكيل اجلمهوريةÛ حيث ن -

ƹارس وكيل اجلمهورية لدى احملكمة الدعوى العمومية "من قانون اإلجراءات اجلزائية أنه  448

  )2(".ملتابعة اجلنايات واجلنح اليت يرتكبها األحداث دون الثامنة عشر من عمرهم

كمة املخالفاتÛ على حم) الذي Ɓ يبلȠ الثامنة عشرة(أما بالنسبة لقضايا املخالفات فǚنه حيال احلدث فيها 

  .من قانون اإلجراءات اجلزائية 446وتنعقد هذه احملكمة عالنية وفقا للمادة 

وإن للشرطة ميزة السبȨ يف االتصال باحلدث اجلانحÛ ومناقشته والتحقيȨ يف شأنهÛ وعلى أساس  -

Û فهو ƹهد الطريȨ ملا يقرره قاضي ههذا االتصال األول تعتمد كل من االتصاالت التالية ل

حداث من وسائل إصالح احلدثÛ وملا تتخذه اهليئات املتخصصة بعد ذلȬ من إجراءات يف األ

  .شأنه

وƁ يتعرض القانون اجلزائري ألية قواعد تتعلȨ بǚجراءات االستدالل أو استحداث شرطة خاصة باألحداث 

شرطة  ơصص"كما فعلت بعȐ القوانني األخرى كالقانون السوري على سبيل املثال الذي جاء فيه 

   )3(".لألحداث يف كل حمافظة تتوىل النظر يف كل ما من شأنه محاية احلدث

وبعد مرحلة التحقيȨ واالستدالل واحملاكمة تأź مرحلة العقوبات املطبقة على األحداث والذي  -

تعامل فيها املشرع اجلزائري مع احلدث بصفة إنسانية ơلو من الردع واالنتقام وőدف إىل الرعاية 

واليت تعتƎ وسيلة " فكرة التدابري التربوية واإلصالحية"ومن هنا جاءت . اية واإلصالحواحلم
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اجملتمع يف مواجهة جنوح األحداثÛ وőدف إىل احلماية والوقاية والتربية والتقوÛƇ وذلȬ ألن 

 .احلدث يف مرحلة الطفولة هو إنسان يف طور التكوين والنشأة وهو Ɯاجة لعناية اجملتمع ورعايته

لغري هذه التدابري والوسائل التقوƹيةÛ بغȐ  عوهلذا كان األصل أن احلدث اجلانح جيب أن ال خيض

  )1( .النظر عن نوع أو جسامة اجلرƹة املرتكبة أو النتائج املترتبة عليها
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  : عالقة األسرة باحنراف احلدث -أوال

إن األسرة هي النظام األساسي يف اجملتمع الذي يقوم بعملية التنشئة االجتماعيةÛ فهي تقوم بدور هام يف 

تكوين شخصية الطفل وحتديد املعاƁ األساسية لسلوكياته املستقبلية فال جيد أمامه مفرا من أن يتشبع 

  .بدائية بكل ما تقدمه األسرة لهوهو ال يزال يف مراحل تكوينه ال

وعليه فلألسرة مسؤولية كƎى يف تقرير النماذǯ السلوكية اليت يبدو عليها الطفل يف كƎهÛفال شȬ أن 

شخصية اإلنسان وفكرته عن هذا العاÛƁ وما يتشربه من تقاليد وعادات وقيم ومعايري للسلوك إƴا هي 

  .يالدهنتاǯ ملا يتلقاه الطفل يف أسرته منذ يوم م

وهلذا اهتم الباحثني والعلماء بتتبع أسباب االحنراف وعوامله يف إطار ƴو الشخص فقاموا بدراسة 

  .الشخصية وأبعادها املختلفةÛ وطريقة املعاملة يف الصغر ابتداء من الطفولة املبكرة حƓ سن الرشد

وأمهيتهـا يف  رللصغار والكبااالجتماعية  ةدور التنشئ ىويتفȨ علماء النفس االجتماعي يف التركيز عل 

   )1( .تشكيل Ƨات الشخصية األساسيةÛ وتشكيل األفعال وردود األفعال يف املستقبل

كما اƟه العديد من الباحثني إىل دراسة العالقة بني ما حيدث داخل األسرة من مشاجرات وصراعات 

صاſ نشأ األوالد على وتصدعات وبني احنراف وجنوح األحداثÛ فǚذا كان يسود األسرة جو سوي 

Œج قوƇ وسلوك رشيد والعكس إذا كان هذا اجلو مفعما باالعوجاǯ حيث ينشأ األطفال منحرفني أو 

  .قابلني للتعرض لالحنراف يف أي وقت
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لذا فعوامل االحنراف داخل األسرة كثرية وعديدة ƹكن إرجاعها إىل نوع العالقات بني الوالدين 

طفلÛ أو إىل التصدع والتفكȬ األسريÛ وكذا إىل الضغوȓ اخلارجية اليت والطفلÛ أو بني اإلخوة وال

  :تتعرض هلا األسرة كالضغوȓ االقتصادية مثالÛ كل هذه العوامل سنبينها بنوع من التفصيل فيما يلي

 : العالقة بني الوالدين والطفل- 1-

ȓ السلوكية املتبادلة بني تلعب طبيعة العالقات األسرية دورا هاما يف جناح األحداثÛ فطبقا لألƴا

يتحدد سلوك احلدثÛ فǚما أن تلعب تلȬ العالقات دورا إجيابيا يف محاية  -بصفة خاصة -احلدث وأبويه

  .احلدث من االحنرافÛ أو أن متارس دورها السلƑ يف دفعه بصورة مباشرة وقوية حنو اجلناح

تبادل فيما بينهمÛ وƭمـوعة من وتقوم العالقة بني الطفل والوالدين على أســاس االرتباȓ امل

وتتضمن هذه العالقـة تفاعال . األساليب التربوية اليت يستخدمهـا اɇباء لضبȔ سلوك الطفل

  Patterson  1976-1986مستمـرا بينهما وتأثيـرا متبادالÛوقد وضحت دراسة باترسون 

تيجة التأثري والتأثر سنة أŒم عدوانيون ن 12- 9اليت أجـــراها على أطفال ذكور أعمارهم من 

  .(1) )1(املتبادل بني الطفل والوالدين

وعليــه فالتفاعل بني الطفـــل والوالدين يكون سلبا أو إجيابا حسب طبيعة العالقة وطبيعة كل 

فالطفل مساهــم نشيȔ يف تشكيل استجابات ǓبائهÛ كما أن اɇباء يعملــون على تعزيز ....منهما

  .ت عدوانيـــة فهي تزداد عدوانية وهكذاسلوكــات أطفاهلمÛإن كان

                                                 
)1 (  :Ɔ52املرجع السابق، ص: فاطمة املنتصر الكتا  
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وإن االƟاهات الوالدية هي احملدد الرئيسي لسلوك الطفل يف أي مكان كانÛ سواء يف البيت أو يف 

املدرسةÛ حيث أن األسرة هي اليت متارس املراقبة االجتماعية على سلوك األطفال ومحايتهم من االحنراف 

طفل على حافة االحنراف كالسماح له بتجاوز حقوق السلوكي واألخالقيÛ وهي اليت تضع ال

   )1( .اɇخرينÛوعدم احترام اهليئات التربوية يف املدرسة وتسربه Û وفشله التعليمي

وقد أثبتت العديد من الدراسات أن العالقة اجليدة بني الوالدين والطفل هي من العوامل املهمة املؤثرة يف 

طفال العدوانيني واملضطربني عاطفيا واملتأخرين دراسيا قد تعرضوا التنشئة االجتماعية السويةÛ وإن األ

من األطفال اجلاحنني يف طفولتهم هم ضحايا سوء ) %90-80(للقسوة والنبذ من الوالدينÛ وأن 

   )2( .معاملة الوالدين والنبذ والتسلȔ الذي عاشوه يف طفولتهم

حد كبري بسلوك اɇباء يف األسرةÛ واألساليب  Ʊد أن سلوك األطفال وƴو شخصيتهم يتأثر إىل Ȩوưا سب

حيث إن استبداد اɇباء يف البيت وقسوőم على أبنائهم قد يؤدي ŏؤالء . اليت يتبنوŒا يف تربيتهم ألبنائهم

  . إىل سلوك مضاد ومنحرف والعكس صحيح

لȬ أمهية التفاعل الوالدي والطفل وانعكاس ذ) Anstasi )1968وقد أوضحت دراسة أنستازي 

التفاعل على ƴو شخصية الطفل وسلوكه االجتماعي فهناك عالقة إرتباطية بني أساليب املعاملة الوالدية 

 . وبني أƴاȓ الشخصية وƧاőاÛ وقد يظل هذا التأثري معه إىل سن متقدم من العمر
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  : العالقة بني االخوة والطفل- 2-

فعندما يزداد حجم . جهة أخرى بالعالقة الزوجية العالقة بني اإلخوة ترتبƜ Ȕجم األسرة من جهةÛ ومن

  .األسرةÛ تقل فرȋ التواصل بني الطفل واɇباء لكن مواقȤ التفاعل بني اإلخوة تزداد

فهم يعملون على . لتعلم االƟاهات واملعتقدات وأƴاȓ السلوك جلماعة ما نوإن األخوة كاɇباء مصدري 

Ûم داخل األسرةőسلوكا Ȕرد  ״ضبƭ متغري كما أن Ǝيعت Ûكاألول أو األصغر Ûترتيب الطفل بني إخوته

   )1( .״أساسي يؤثر يف ƴو الطفل النفسي واالجتماعي

وعليه فاإلخوة واألخوات األكƎ أكثر تأثريا يف الطفل من الكبارÛ حيث أن األطفال يفهمون غالبا 

Û كما يتحدثون بنفس اللغةÛ بعضهم البعȐ بدرجة أكƎ من الراشدين نظرا لتماثل مرتلتهم ومشكالőم

ولذلȬ فǚن رأي األǷ األكƎ . ويتبادلون العبارات املألوفة لديهمÛ ويشتركون يف نوع واحد من اخلƎات

   )2( .أو األخت الكƎى يكون أكثر تقبال من جانب الطفل أو األطفال اɇخرين

ىل تعويȐ النقص بșǚهار ويرى أدلر أن األǷ األصغر يشعر بالنقص حنو أخيه األكư ÛƎا يضطره إ

أما موريف وينوكومƑ فرييان أن ترتيب الطفل بني إخوته يف . التفوق على من يكƎه من إخوة وأخوات

   )3( .فيها اختالف معاملة الوالدين رحد ذاته ليس عامال مؤثرا يف شخصية الطفلÛ بل أن ما يؤث

                                                 
)1 (  :Ɔ51املرجع السابق، ص: فاطمة املنتصر الكتا .  
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عاملة الوالدية لألطفالÛ حيث إذا اتسمت املعاملة فتوافȨ العالقة بني األبناء أو توترها يرجع إىل طبيعة امل

 Ɠمن شأنه إثارة روح التنافس والتنازع والغرية بني اإلخوة بل وح ÛخرǓ الوالدية بتفضيل طفل على

  .الكراهية واحلسد بينهم

م ن العالقة بني االخوة هي عامل مهم يف عملية التنشئة االجتماعيةÛ وإن التفاعل بينهأ Ȩونستنتج ưا سب

 .يساهم بشكل كبري يف حتديد توجهات الطفل وسلوكه

  : التصدع والتفكȬ األسري- 3-

التصدع األسري يتخذ صورتني إحدامها فيزيقية والثانية سيكولوجية ويعƗ التصدع األسري الفيزيقي 

  .فقدان أحد الوالدين عن احلياة األسرية باملوتÛ اهلجرÛ االنفصال أو الطالق

هو ذلȬ التصدع الذي يبدو من خالل إدمان اخلمرÛ املرض العقلي  ״جي لألسرةأما التصدع السيكولو

   )1( .״أو النفسيÛ االضطراب االنفعايل لɈباءÛ واملناǷ األسري املميز بالصراع الداخلي والتوتر املستمر

وإن األسرة املفككة واملتصدعة أيا كان سبب تفككها يتولد عنها اضطراب نفسي لدى الطفلÛ وعدم 

  .ستقرار قد يدفع به إىل اإلجراما

وقد أكدت الكثري من الدراسات أن نسبة كبرية من اجلاحنني خاصة من األحداث ينتمون إىل عائالت 

الذي أجراه املركز القومي للبحوث " السرقة عند األحداث"حيث أوضح Ɯث عن . متصدعة

 10.7تتراوح بني احنني األحداث إذ االجتماعية واجلنائية ارتفاع نسبة حاالت طالق الوالدين بني اجل

                                                 
  . Ǚ87سهامات اخلدمة االجتماعية، املرجع السابق، ص: يد رمȒانالس:  ) 1(
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يف األلȤ من السكان وذلȬ من  %2.3تزيد على  بينما النسبة العامة للطالق يف مصر ال %11و

   )1( .أساسا للبحث اơذتاليت  1955سنة 

كما أكدت األƜاث العديدة أن طبيعة العالقات والعادات والقيم األخالقية اليت تسود أعضاء األسرة 

فعال يف توجيه سلوك األحداثÛ فقد ال تكون األسرة متصدعة ماديا بل متصدعة نفسيا  تساهم بدور

كانعدام الرعاية والعاطفة واإلمهال أو القسوة أو التحكم أو الغرية أو غريها من العادات الغري مقبولة 

يا ينتقل اجتماعياÛ ومثل هذه الصفات هي عوامل لنمو غري سوي لألبناء وقد يولد لديهم سلوكا عدوان

   .تدرجييا خارǯ إطار األسرة فيعدون منحرفني

والعجز عن توفري ما حيتاجه الطفل من استقرار وحب ƹكن أن يكون عامال مهما يف تفسري جنوح 

  .األحداث

وقد وجد بأن Ǔثار انفصال احلدث عن والديه يف سن مبكرةÛ وخاصة يف السنوات الثالثة أو األربعة  

بولباي "سلوكه وهذا من خالل الدراسة اليت قام ŏا العاƁ النفساين األوىل قد تكون مضرة ب

Bowlby" و اليت بني فيها أن األوالد الذين  ةالصحة العامليم وحتت إشراف منظمة 1946سنة

يفصلون عن أمهاőم يف السنوات الثالثة أو األربعة األوىل من حياőم Ûغالبا ما يكونوا أشخاصا بال 

   )2( .״تايل قابلني ألن ينحرفوا وأن يكونوا سارقني عطȤ أو حنانÛ وبال

  .كما أثبتت عدة دراسات بأن االنتماء إىل أسرة متصدعة له عالقة متينة ƛنوح األحداث 
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  : واخللقي السائد يف األسرة لقيميااملستوى  - 4-

الروحـيةÛ واملثل  إن كثريا من اجلاحنني هم نتاǯ األسرة اليت يسودها اخللȨ السيئ وتنعدم فيها القيم

العلياÛ وبالتايل فانه إذا أدرك احلدث أن أباه سارق أو قاتل أو تاجر Ưـــدرات مثالÛ أو أن أمه 

خليعة أو سارقة قد تتحطم فيه كل املقومات األخالقية األساسيـــةÛ وتضعȤ فيـــه القوى 

  .والديه بصورة ال شـعوريةالرادعةÛ فيتجه بأفكاره حنو الرذيلة وعدم احتــرام القانونÛ ويقلد 

حيث أن أول شيء يكتسبه الطفل أو احلدث من األسرة هو القدوةÛ وكلما افتقد هذه القدوة كان 

  .السبيل مهيئا أمامه لالحنراف

ويعتƎ االŒيار األخالقي لألسرة من أبرز العوامل املؤديـــة جلنوح احلدثÛ والشȬ أنه من أخطر 

هو احنراف أحد الوالدين أو كليهمـا أو احنراف االبن  ״لألسرة عناصر االŒيار األخــــالقي

   )1( .״األكƎ أو البنت الكƎىÛ ذلȬ أن احلدث يقلد من هو أكƎ منه وجيعله قدوة له

ƭـرم وƭمـــوعة ضابطة من  ƽ500لــت  Glueckويف دراســــة حديثة جللوك 

وع اإلجــرام وإدمان اخلمــر واحنالل اخللȨ غري اجملرميــن متاثلها يف العددÛ تبني أن نسبة شي

 Ƞتتجاوز  %90.4عامة يف أســر اجملرميــــن تبل Ɓ من  %54يف حني أن هذه النسبـة

أن شيوع اجلرƹـــة والرذيلــــة عامة  Burt أفــراد اجملموعة الضابطةÛ كما قرر بريت

   )2( .اجلاحننييف أســر اجلاحنني يبلƦ Ƞسة أمثال ما هو عليه يف أسر غري 
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ومن هنا فاإلباحيـة املنبثقة داخل إطار األسرة تلعب دورا هاما ومباشرا يف تشكيل شخصية احلدث 

  :ودفعه حنو السلوك الحنرايفÛ وان من أهم مظاهر احنراف كل من الوالدين مايلي

  : احنراف األب –أ   

  :من أبرز صور احنراف األب وƯالفته لقواعد األخالق والقانون هي

 -  Ûهتارتكاب اجلرائم واالعتــداء على حقوق الغري كالسرقـة ÛالقتلȬ  العـرض وخيانة

  .األمانة

  -  Ûويكفي أن يكون األب يشرب ويتناول اخلمر أمام أبنائه Ûاŏ ارƟإدمان املخدرات واخلمـور واال

  .ذلȬ ما جيعل هؤالء يقلدونه دون أي عقاب أو خوف منه

  .لدى األبÛ كمصاحبته وارتباطه بعشيقات االحنرافات اجلنسية -  

  .تلفȘ األب بأسوأ األلفاȗ أمام أبنائه -  

كل هذه العيـوب اخلطرية يف شخصية األب Ɵعل رعايته ألوالده وللحدث خصوصا رعاية معيبة 

  .   وسيئة őبȔ به إىل مستوى فقد الرعايةÛ وبالتايل تؤدي باحلدث إىل االحنراف

  :احنراف األم –ب  

صد باحنراف األم خروجها عن العــادات والتقـاليد ومبادǛ األخالقÛ وحتررها أو انفالőا من يق

  )1( :كل القيم األخالقيةÛ ويتخذ ذلȬ صورا شƓ من أبرزها

  .أن تكون خليعة فاضحةÛ وهلا عالقات مشبوهة ال أخالقية - 
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  .كثرة اعتداءاőا على اجلريان واألقارب واألبناء - 

  .السلوك اجلنسي أمام األبناء دون حرưǯارسة  - 

  .احتراف الرذيلةÛ وتسهيل ưارسة هذا السلوك لبناőا - 

وال شـȬ أن مثل هذه التصرفـات يكون هلا أثر كبري على األبناء خصوصا البنات منهم كون اإلناث 

 .أكثر التصاق بأمهاőم من الذكور وأكثر تقليدا هلن

  : ألسرةالتربوي لاملستوى  - 5-

يؤثـر املستــوى التربوي والتعليمي للوالدين يف عملية التنشئــة االجتماعية للحدثÛ إذ متيـل 

األســر املثقفة واملتعلمة إىل توșيȤ ما تعلمـوه يف معامالőم ألبنائــهم خاصة االعتناء ŏم من 

Ɲ الف األسر األمية ناحيـة التحصيـل املدرسي ومتابعتهم الدائمة هلم وحثهم على املطالعة والدراسة

 .والغري متعلمة

كما أن التربيــة اخلاطئــة وجهل الوالدين بأساليب التربيــة السليمة هو أهم عامل من عوامل 

  .احنراف احلدث وجنوحه

 40حالة أي  4000يف دراستهماعلى  Brounneurوبرونر  Healyولقد وجــد هيلي 

  .تقوƇمن هذه احلاالت قد جاءوا من أسر ينعدم فيها ال
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 Sheldonوشلدون جلوك  Eleanor Gleuckكما وجــد كل مـن أليانور جلوك  

Gleuck  وحوايل ثلثي النساء املنحرفات قد جاءوا من أسر Ûما يقـرب من سبعة أعشار املنحرفني

   )1( يتسم أسلوب التربية والتقوƇ فيها باللني والتعاون املسرف أو السيطرة املسرفة

خالل أƜاثه أن معاملة احلدث Ɯزم زائد ƹكن أن يولد لديه الرغبة يف  من Burtورأى بريت 

االنتقــامÛأو ƹكن أن يولد لديه ردود فعل مادية كالسرقةÛ ومن جهة أخرى فان التساهــل الزائد 

يف معاملتــــه ينمي لديـه شخصية ضعيفـة غري قــادرة على مواجهــة الصعاب وعلى 

  .التعامل مع اɇخرين

أن التفاوت يف املعاملــــة داخل األسرة ƹكن أن يولــد لدى بعȐ األحداث الرغبـة يف  كما

االنتقـام وخاصة إن ساعد ذلȬ عوامل أخرىÛ فموقȤ الوالدين من األبنــاء هلا أمهية خاصة إذ 

  )2( .جيب أال تثري معاملتهم الغرية يف نفوس الصغار واإلحساس بالظلم وعدم املساواة

ــال األسـرة للقيــام بواجبها التربوي يعود إىل عدة أسباب منها ما هو قدري كفقدان وان إمهـ

أحد الوالدين أو عجـــزمهاÛ ومنها ما يرجع إىل تفكـــȬ  األســـرة بسبب الطالقÛ أو 

  .الغياب املستمر لألب بسبب العمل أو سوء سريته كتعاطي املخدرات مثال
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 : ةرألساالقتصادي لاملستوى  - 6-

 Ȭوكذل Ûوما تنفقـــه على أبنائها Ûيشمــل املستوى االقتصادي لألسـرة املستوى املعيشي هلا

مستوى دخل الفردÛ وال شȬ أن الضغȔ االقتصادي يترك Ǔثار سلبية على األبناء يف األسرة الفقرية 

  .كالشعور باحلرمان وعدم الطمأنينةÛ والشعور بالنقص Ɵاه اɇخرين

ستوى االقتصادي كثرة أو ازدحام املسكن ưا يساعد على خلȨ جو متوتر نتيجة كذلȬ يتضمـن امل

  .عدم توفر اخلصوصيةư Ûا يساعــد يف تشكيل عادات جنسية غري حمببة عند األبناء

وكثريا من أƴاȓ السلـــوك الغري االجتماعي اليت تزيد نسبتـــها عند األسرة الفقرية عنها يف 

  .األسر الغنية

   )1( :أبرز مظـاهر الظـروف االقتصـاديـة واملعيشيـة السيئة واليت تدفع للجنوح ما يليوإن من 

  .العوز والفاقة واحلرمان من إشباع احلاجات األساسية -

  .ضيȨ املسكن وازدحامه بكثرة سكانه -

- ǯسوء التغذية والعال.  

- ȇقرب املسكن من املصانع والور.  

  .ءبروز مظاهر اجلوع والعرى والشقا -

  .قلة املوارد املالية لألسرة -

  .عدم القدرة على مواصلة التعليم -
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  .انعدام الوسائل الترفيهية -

كثرة االلتزامــات املالية لرب األسرة نتيجة كثـــرة األبناء وتعـدد االحتياجات ومتطلبات  -

ƴوهذا ما جيعــل احلدث يتجه إىل العمــل يف سن مبكرة أو يلجــأ إىل أ Ûسلوكيــة احلياة ȓا

  .أو غريها ةمنحرفة لسد احتياجاته كالتسول أو السرق

ولقد șل الباحثــون منذ القدƇ يربطون بني الفقـر واجلرƹة وينادون بالقضاء على الفقر يف 

اجملتمــع لكي تزول اجلرƹــة بزوالهÛ لكننا لو تفحصنا األمر بدقة لوجدنا أن الفقر Ɯد ذاته ليس 

حاƧا على ưارسة السلوك أالحنرايفÛ وخري دليل على ذلȬ ما نالحظه يف أغلب األحيان باعثا أو دافعا 

من توافـــر صفات الشجاعـة والشهامـة واألمانـة لدى اɇالف من اɇباء واألمهات 

الفقــراء الذين يفضلون الكفــاح على السرقة والكسب غري املشروعÛ ويبثون هذه  الروح يف 

  .أبنائهم وبناőم

حدث جانح  4600وقد أثبتت بعȐ الدراســات اليت أجريت يف الواليات املتحدة األمريكية على 

بينما أثبتت . منهم قد أتوا من أسر فقرية  23ĕمنهم احنـدروا من أسر فقرية للغايةÛ وأن  70ĕأن 

منهم قد احندروا من  27ĕحدث منحرف أن  675دراســــة هيلي وبرونر اليت أجريت على 

   )1( .عوزةأسر م

وحيسب رأي بريت أن الفقـــر Ɯد ذاته ال يقود للجناحÛ وإال أصبح كل الفقـراء جاحننيÛ بل 

يرتبȔ اجلناح بالفقـــر إذا رافقه نوع من املطـامـع الكبرية اليت ال ƹكن تلبيتــها أو 

 .حتقيقهــا بالطرق املشروعة
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  : األسرة واجلنوح يف التشريع اجلزائري - 7-

    Ɩفقد  ع Ûاملشـــرع اجلزائري عناية فائقـة بوقاية األحداث من اجلنوح نتيجة للعوامل األسرية

أجــازت املادة األوىل من قانــون محاية الطفولة واملراهقة لقاضي األحــداث إخضاع القصر 

انت صحتهم الذين Ɓ يكملوا سن احلادية والعشرين من العمر لتدابري احلماية واملساعدة التربويةÛ إذا ك

  .وأخالقـهم أو تربيتهم عرضة للخطــرÛ أو كان وضع حياتـــهم أو سلوكهم مضرا ƞستقبلهم

مساعدة الدولة وتدخلها لرعاية األطفــال واملراهقني  -كما نص امليثاق الوطƗ اجلزائري حتت عنوان

   )1( :على أنه

ضخمة لفائدة الطفولة منذ  ستقدم الدولة على إصالح اجتماعي عميȨ يتمثل يف إعداد مساعدة"

العمر الباكرÛ وذلȬ بفضل ما ستنجزه يف طول البالد وعرضهاÛتلبية حلاجات األطفال واملراهقني من 

بيوت احلضانة ورياض لألطفال ومطــــاعم ودور للشبابÛ ومكتبات وƭمعات رياضية 

رفيــه النافعÛ لكي ينشأ بوسائل الت –زيادة على التعليم واإلعداد  –ونوادي ثقافية وذلȬ للتمتع 

وسوف تتخذ إجراءات مناسبــــــة لتأمني ملبس .وايف مناǷ اجتماعي مشبع بالقيم الوطنية 

ووضعهم حتت إشراف عناية صحية مستمرة ومثل هذا  الئȨ جلميـــع األطفال اجلزائريني

إن هذا . للمجتمعاإلصالح ال يستلزم بأية حال النيل من وحدة األسرة  اليت ستبقى اخللية احلية 

إن الغرض من . اإلصالح ال يعƗ فصـــــل األطفال عن ذويهم أو حرماŒم من احلنان العائلي 

هذا اإلصالح هو تأمني وسائل تسمح بالتحقيȨ من وطأة املتاعب اليت يعاين منها الوالدان بفعل 

  ."األشغال اليوميةÛ ومنح األطفال كل ما من شأنه أن يكمل العناية العائلية
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أما Ɲصوȋ الفقر فان املشـرع اجلزائري قد أكد على وجود عالقة بني الفقر واالحنراف 

إعطـاء األولويـة –حتت عنـوان بوجه عـامÛ حيث جـاء يف امليثـاق الوطنـي اجلـزائـري

جيب أن تلƑ االشتراكية احلـاجات  أنه -احلاجـات األساسيـة للجماهيـر الشعبية ةلتلبيـ

العيȈ الكريـم من مسكنÛ  سمـاهري الشعبية ƴطـا من االستهالك يتجـاوب ومقايياألساسية للج

 Ûووغـذاء  Ûوثقاف ولبـاس Ûوترقيـة وتعليم األطفـال  وجيب على الدولــة أن توفر  ةصحـة

  .كافـة الشـروȓ اليت متكن كل جزائري من سـد حاجاته األساسية موفور الكرامة

  : ف احلدثعالقة املدرسة باحنرا-ثـانيا 

إن املدرسـة مؤسسـة تربوية نظاميـة مسئولة عن وتوفري بيئـة تربوية őدف إىل تنمية شخصية 

 Ûاحلدث من مجيع جوانبهـا اجلسمية والعقلية والنفسية واالنفعالية واالجتماعية على حنو متكامل

ني البيت واجملتمعÛ ومساعدته على االندماǯ يف ƭتمعه الكبيـر والتكيȤ معهÛ وهي حلقة وصل مهمة ب

  .مكملة لتربية األسرية 

ال يقتصر على تزويد التالميذ بعناصر املعرفة والعلومÛ بل يضـم إىل جانب  ״والتعليم ƞفهومه الواسع

   )1( .״ذلő Ȭذيب وتقوƇ السلوك وتلقني القيم االجتماعية

القانونية املنظمة للعالقـات اخلاصة  وŏذا املفهـوم فالتعليم يوجه التالميذ حنو االلتزام بǚتباع القواعد

والعامةÛ وƟنب كل ما خيـل ŏا والتحرر من سيطـرة اخلرافـات على أذهاŒمÛ والتخفيȤ من 

وهذا ما . خشونة طباعهم وحدőا وبالتايل إىل ضمـور امليول املنحرفـة لدى التلميذ أو احلدث
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ا بني األمينيÛ كما أكدت ذلȬ العديد من يفســر اƳفاض نسبة اإلجرام بني املتعلمني وارتفاعهــ

  .الدراسات

وعليــه فالوسȔ املدرسـيÛ ال يدفع بذاته إىل االحنرافÛ بل على العكس فانـه يؤدي وșيفـة 

تعليميـة وتربويـة حتـول عن ارتكـاب احلدث ألي سلوك احنرايفÛ ومع ذلȬ فقـد ال يروق 

  .اÛ وال يتأقلمư Ûا يدفع به إىل سلوك سبيل االحنرافلبعȐ الصغار التواجد يف املدرسة فال يتكيȤ فيه

 : أحد من العوامل الثالثة إىلويرجـع انعدام التكيȤ والتأقلم يف اجملتمع املدرسي 

أما فشل املدرسة بنظامها الصارم والغري مالئـم يف تسهيل اندماǯ التلميذÛ أو فشـل املدرس يف 

مع التلميذÛ أو فشل التلميذ  ذاته يف الدراسة ألي  أداء واجبه من خالل أسلوبه الغري املناسب

سبب من األسبابÛ وسنبني هذه العوامل األساسية اليت تؤدي باألحداث إىل االحنراف بشكل من 

  ׃التفصيل فيما يلي

-1- Ÿالتلميذ يف وسطه الطال ǯفشل املدرسة يف تسهيل اندما:  

ربوية فحسبÛ بل إن هلا دور اجتماعي مهمة املدرسة على اجلوانب التعليمية والت رتقتص ال

 Ɓ وتفشــل املدرسـة يف أداء هذا الدور إذا Ûاجتماعــي سليم Ȕهـام خالل ما متثـله من وس

Ȕيندمج التلميذ اجتماعيا مع أقرانه من هذا الوس. 
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 ׃وتعـود أسباب هذا الفشـل إىل عدة عوامل وأسباب هي

  .ليت őدف إىل حتقيƭ Ȩتمع طالŸ متماسȬإمهال األنشطة الرياضية والترفيهية ا- أ

تعارض ثقافة املدرسة مع ثقافة البيت أحيانا واصطدامهما كصرامة النظام املتبع داخل املدرسةÛ  - ب

   )1( :وهنا قد يتخذ التلميذ احلدث موقȤ من املواقȤ التالية

  .أي ينطوي على نفسه وال يشارك حياة املدرسة – موقȤ انعزايل  *

أي يتوجه إىل التخريب كتحطيـم التجهيزات املدرسية أو سرقة Ưصصات  - دائيموقȤ ع  *

  أقرانه

*      Ÿهرو Ȥأي التغيب املتكرر واملستمر للتلميذ –موق .  

ومن كل ما سبȨ فان عدم تكيȤ احلدث مع البيـئــة املدرسيـة ينمي لديه الشعور بالنقص 

دراســة واهلروب من املدرســـة أو تركها واخليبةÛ وذلȬ قد يؤدي به إىل النفـــور من ال

  .Œائيا

 :فشل املدرس يف أداء واجبه -2-

إن الدور الذي تلعبه املدرســة يف التنشئة االجتماعية يعتمد إىل حد كبري على شخصية املدرس 

ن وكما األبنـاء يتأثرو. الذي ƹثل بالنسبة للطفل السلطة اليت جيب طاعتهاÛ والقدوة اليت يتحدى ŏا

 Ȭفكذل Ûباء واألمهـات يف األسـرة ويعتمدون عليهم كمصـدر للمعلومات والتلقيɇبسلوك ا
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املدرس يتأثـر به التالميذ يف شكــل أعراض سلوكيـةÛ وهو ƴوذǯ سلوكي يقلده التالميذ يف 

Ȑ1( .تعاملهم مع بعضهم البع (  

حيمـل عادة مسؤولـية كƎى يف  ومن هنا فان املدرس ال يهتم باحلياة العقليــة للطفل وحدهـا بل

تنشئته االجتماعية كما يقـوم بدوره التربويÛ ويساهم يف عمليات التوجيهÛ وتوفري األمن واالطمئنان 

للطفل وهكذا تبدوا لنا أمهيـة األدوار اليت يقوم ŏا املدرسون يف اجملتمع املدرسي إىل جانب مهاراőم 

ما إذا كان التلميذ يعاين من غياب األب أو عدم قيامه بدوره يف  ويف حالة. التعليمية وكفاءőم التربوية

األسرةÛ فانه ال جيد ƴوذǯ لشخصيه ƹكن أن يساعده على حتقيȨ توازنه النفسيÛوقد يفشل املدرس 

   )2( :أمهها  أيضا يف هذه املهمةÛ وتقȤ وراء هذا الفشل عدة عوامل

 .تفشي șاهرة الدروس اخلصوصية *

  .اد التربوي والتعليمي الكايف للمدرسعدم اإلعد    *

  :فشل التلميذ يف الدراسة  -3-

إن الفشل يف الدراسة هو من العوامـل البارزة اليت قد يكون هلا تأثري بالȠ على سلوك احلدث 

وتصرفاتهÛ وهذا الفشل فد يرجع ألكثر من سببÛ منها ما يتعلȨ بالقصور العقلي عند البعÛȐ أو عدم 

وغريها من األسبابÛ وكل ...ح واالستمرار يف الدراسةÛ أو الصحبة السيئة يف املدرسةالرغبة يف النجا

هذا يؤدي باحلدث إىل تركه املدرسة يف مرحلة Ɓ تتكون لديه بعد مقومات ثابتة ملواجهــة احلياة 

العمليةÛ وقد أثبتت عدة دراسات عربية وأجنبية أن أغلب األحداث املنحرفني هم غري منتظميــن 
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راسيا ونتائجهم الدراسيــة فاشلةÛ منها دراسة أجرőا وحدة اجلرƹة واألƜاث عن جناح األحداث د

 Ûأوضحـت أن الفشل يف الدراسة يظهر جليا عند املنحرفني يف سـن مبكرة Ûيف مجهورية مصر العربية

 28.3ĕحنومنهم Ɓ يتعلموا يف مدرسة قÛȔ وأن  60ĕوأن األحداث املتهمني بالسرقة ثبت أن حوايل

  )1( .بلȠ تعلم املرحلة االبتدائية واإلعدادية Ɓ11.2ĕ يتعد تعليم املرحلة األولية من الدراسةÛ وأن

من األحداث املنحرفني تركوا املدرسة  ⅓كما رأى شلدون واليانور جلوك من خالل أƜاثهم أن 

املقارنة حدث منحرف ب 500بسبب فشلهم وعدم رغبتهم يف الدراسةÛ وأșهرت دراستهم على

من الغري  10ĕمن املنحرفني كانوا يكرهـون املدرسة يف املقابل 62ĕحدث غري منحرف أن 500مع

من األحداث املنحرفني كان لديهم سجل حافل بالتمرد والسلوك السيئ  66ĕمنحرفنيÛ كما أن

  .من األحداث الغري منحرفني 71ĕداخل املدرسة يف حني Ɓ تتجـاوز هذه النسبة
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  :عالقة مجاعة الرفاق باحنراف األحداث-ثـاثال

تؤدي مجـاعة الرفاق دورا بارزا يف التأثيـر على أفرادها لسبب أŒا نشــأ يف مرحلة حاƧــة 

من النمو االجتماعي لشخصية الطفــلÛ أين يكون الطفل يبحث عن ذاته خـارǯ األسرة 

  .ن الطفل ومتكينه من إرادته وحريتهفتكــون بذلȬ مجاعة الرفـاق هي البديــل املناسب الحتضا

وقد أثبتت الدراســات أن سلوك الفرد يتأثر بشكل كبري بسلوك أقرانه يف اجلماعةÛ حƓ أن رأي 

   )1( .الطفل يرتبȔ بالوضعية االجتماعية حمليȔ مجاعة الرفاق

يف ƯتلȤ  وان تأثري مجــاعة الرفاق ال يقتصر على مرحلة الطفولة فحسبÛ وإƴا يستمر مع الفرد

وهذا التأثـري يبدأ يف مرحلـة ما قبل املدرسة ويف سن مبكرة جدا . مراحل حياته على حنو متفاوت

  .من حياة الطفل

ويتـوقȤ تأثـري مجاعة الرفاق يف شخصية الفـرد على نوع هؤالء األصدقاء وميوهلمÛ فمنهم  

انون كان تأثريها على الفرد يف الصاſ ومنهم الطاÛſ فان كانت هذه اجلماعة حتترم وتلتزم بالق

الغالب تأثــري حسنÛ والعكس إن كانت من اجلماعـات اليت حتبذ التمرد والثورة على 

  .قواعــد الضبȔ وال حتترم القانونÛ فŒǚا تكون عامال يساعــد الفرد على االحنراف واإلجرام

رÛ فان كانت هذه التنشئـة ويكون تأثري هذه اجلماعة حسب التنشئة االجتماعية للطفل منذ الصغـ

. سليمة وصحيحة فان تأثري القيم األخالقية اليت تصادق احلدث يف حياته يكون ضعيفا أو منعدما

إذا كانت هذه التنشـئة غري سليمـة وكانت األسرة متصدعـة ومفككة أو كانت  والعكس
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بأفعاهلا وأساليبها  تصاباالتربيــة املدرسية غري سليمةÛ فال ملجأ للحدث إال تلȬ اجلماعات أو الع

   )1( .اإلجراميةÛ فيكون االحنراف هو السلوك الوحيد الذي يتبعـه احلدث

ưا سبـȨ فان األحداث يتكيفـون مع مجاعــة الرفــاق ويكونون عصبـة إجرامية إذا 

كانت șروفهم سيئة داخل ƭتمعات األسرة واملدرسةÛ وان السبب لنشأة وتكــوين هذه 

  :اإلجرامية يرجع إىل نوعني من العوامل ةالصحباجلماعات أو 

تتلخص يف وجود عوامل تتعلȨ باألسرة واملدرســة وƟعل منها مكانا للطردÛ : عوامل طرد -أ-

  .أي غري مرغوب فيه بالنسبة للطفل

وتتمثل يف أن الصحبة اإلجرامية تتميز ببعȐ الصفــات اليت Ɵعل منها : عوامل جذب -ب-  

  .املدرسةبديال للبيت و 

على أحداث حمكمة شيكاغـو أن  Shaw and Mekyوقد أșهرت دراسة شو ومكاي 

88.2ĕ خرينǓ شاركـة أفرادƞ 93.1وأن . من األحداث الذين قاموا بأعمال احنرافية قد قاموا ĕ 

   )2(.من الذين أحيلـوا إىل احملكمة واملتهمني ƛرائم سرقة قامــوا ŏذه السرقات ƞشاركة أفراد Ǔخرين
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  :عالقة وسائل اإلعالم باحنراف احلدث- رابعا 

ب دورا ــعملية التنشئة االجتماعية للطفل من كوŒا تلع واالتصال يف اإلعالمتنبع أمهية وسائل  

Ûوتشكيلها بارزا يف تكوين شخصية الطفلÛ ا  ويف تطبيعه االجتماعيŒويف كو Ûسلوكية معينة ȓاƴعلى أ

االƟاهات والقيم ومعايري  وإكسابهء القواعد اخللقية والدينية لدى الطفلÛ سارأداة فعالة وقوية يف إ

   .السلوك السوية

ي أغلب وقته ضا األخري يقذيف الطفل كون ه اريثتأ اإلعالميعد أهم وسائل  الذيو -فالتلفزيون مثال

شة الصغرية Ûوأنه قع الطفل يف احلرية واخللȔ بني الوهم واحلقيقة فيما يشاهده على الشاوقد ي -أمامه 

وما يعرضه من سلوك  Ûجذابةقد يعرض الطفل للصدمة ƞا يعرضه من صور العنȤ واجلرƹة يف صورة 

أنه من املعلوم أن األطفال يقلدون  إذرÛ تناول املخدرات والتدخنيÛ ــوسلƑ مثل احتساء اخلم سيء

   )1( .هلم اجتماعية ات كنماذǯالشخصيو ال ـما يشاهدونه ويتقمصون أدوار األبط

و من هنا يتضح مدى تأثري وسائل املشاهدة على السلوك اإلنساين و على االحنراف و خاصة بالنسبة 

أن التلفزيون و غريه من الوسائȔ يوجه  Dounald R. Taftوقد الحȘ دونالد تافت .لألحداث

ماعي الذي قد يوجد إىل اجلرƹة بصفة غري مباشرة عن طريȨ القيم اليت تورث اجلرƹة أو السلوك االجت

  .حنو العنȤ أكثر ưا يكون عن طريȨ التأثري املباشر  ملوضوعات اجلرƹة ذاőا هيف الثقافة العامة و االƟا
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أن بعȐ األشخــاƹ ȋيلـون إىل العنȤ و العدوان   William Healكما أشار وليام هيلي  

هده الفطرة و يساعدŒا على  و أن عرض مشاهد اجلرƹة يف التلفزيون من شأنه أن حيرك لديهم

   )1( .االنطالق

والصحافة هي األخرى هلا تأثري على șاهرة اإلجرام عند األحداث بتصويرها الشيȨ لوقائع اجلرƹة أو  

أجرت  دعن طريȨ وصȤ اجلرƹة بأŒا Ɵلب الربــح الكثيــر لصاحبـها يف السرقات الكبريةÛ وق

وقد ورد يف تقريرها أن . عن الصحافة واألحداث 1946جلنة األحداث الداƴركية حتقيقا سنة 

  .األحداث يفضلون قراءة الصحȤ اليوميةÛوتصفح أخبار اجلرƹة واحلوادث

من أهم شبكات املعلومات واإلعالم واالتصال وأكثرها  internetكما تعد شبكة االنترنت 

فال يقضون وقتا طويال يف استخداما من قبل الصغار والكبارÛلكن من سلبيات هده الشبكة أن األط

استعماهلا ưا يؤثر سلبا على واجباőم املدرسيةÛإضافة إىل تعرض الطفل ملعلومات وصور غري الئقة وال 

تتناسب مع عمره وعقلهÛوما إىل ذلȬ من Ǔثار سلبية نفسية واجتماعية وأخالقية عليهÛلدا يتوجب على 

   )2( .وعيته ƞخاطر االستخدام الغري مرغوب هلده الشبكةالوالدين واملربني توجيه الطفل يف هدا اجملال وت

وưا سبȨ فǚنه تتضح العالقة بني وسائل اإلعالم واالتصال وبني احنراف احلدث أو سلوك احلدث 

اإلجراميÛهده العالقة إما تكون مباشرة إدا كان اجلانح قد ارتكب جرƹته وكانت إحدى وسائل 

وإما أن تكون العالقة غري مباشرة ودلȬ إدا اقتصر دور وسائل .إلجرامياإلعالم هي ƞثابة احملرك لفعله ا

اإلعالم على ƭرد تنمية االستعداد اإلجرامي واملغامرة بأفعال العنȤ والتقليد وخاصة األحداث فيكون 
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الطريư Ȩهدا أمامهم لالحنرافÛ وخاصة إدا ما وجدت عوامل أخرى مهيأة لالحنراف كتصدع األسرة 

  .لفقر وعوامل داخلية نفسية أو عضويةواألمية وا

ية االجتماعية مع األحداث اتعامل مؤسسات الرع -خامسا 

  :املنحرفني

  :من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري على أنه  444تنص املادة 

أو   بتدبريجيوز يف مواد اجلنايات و اجلنح  أن يتخذ ضد احلدث الذي Ɓ يبلȠ الثامنة  عشر إال"                    

       :أكثر من تدابري احلماية و التهذيب اźɇ بياŒا 

  .تسليمه لوالديه أو لوصية أو لشخص جدير بالثقة -1

  .  تطبيȨ نظام اإلفراǯ عنه مع وضعه حتت املراقبة -2

وضعه يف منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو تكوين املهƗ مؤهلة هلذا  -3

  .الغرض

  .ه يف مؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤهلة لذلȬوضع -4

  . وضعه يف مصلحة عمومية مكلفة باملساعدة  -5

وضعه يف مدرسة داخلية صاحلة إليواء األحداث اجملرمني يف سن الدراسة Û غري أنه جيوز أن يتخذ كذلȬ يف شأن  -6

مة للتهذيب حتت املراقبة أو للتربية احلدث الذي يتجاوز عمره الثالثة عشرة تدبري يرمي إىل وضعه يف مؤسسة عا

  . اإلصالحية
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 Ǹنفا ملدة معينة ال جيوز أن تتجاوز التاريǓ و يتعني  يف مجيع األحوال أن يكون احلكم بالتدابري املذكورة

  )1( " الذي يبلȠ فيه القاصـر سن الرشد املدين

اليت تطبȨ على األحداث اجلاحنني  وإن مثل هذا التدبري الذي نصت عليه املادة أعاله هو من أهم التدابري

ومؤدي هذا التدبري إيواء احلدث يف مؤسسة أو مركز خيضع فيها لƎنامج تربوي . يف ƯتلȤ التشريعات

  .وتقوƹي شامل

و بذلȬ فهذا التدبري هو سالب حلرية احلدثÛ يلزمه من جهة باإلقامة باملؤسسة أو املركزÛ ومن 

عائليÛ ومع هذا فاإليداع باملؤسســة هو ƭرد من طابع العقوبةÛ جهة أخرى يرتعه من بيئته ووسطه ال

كونه تدبري تقوƹي وőذيƑ حيرȋ فيه املشرع على عدم املساس بسمعة احلدث وكرامتهÛ ووجوده 

فيهــا إىل قانون أو نظام السجونÛ بل إن  عوجوده بسجن وال خيض يعتƎ باملؤسسـة االجتماعية ال

  .ون مدرسة داخليةهذه املؤسسة أقرب ما تك

وإن اإليداع يف املؤسسات االجتماعية املخصصة لألحداث هو من أقدم التدابري اليت طبقت  

عليهم وهي تعود إىل إتباع اƟاه تربوي تقوƹي يهدف إىل عالǯ األحداث اجلاحنني و تأهيلهم من الناحية 

  .االجتماعية و محايتهم

عاملةÛ فتعمل على őيئة الظروف املالئمة كي ينال حيث يتتبع هذه املؤسسات مبادǛ عامة يف امل

احلدث القسȔ الكايف من التعليم املدرسي واملهƗ و األخالقيÛ و تكيفهم مع البيئة االجتماعية من 

   )2( .جديد
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و يرى البعȐ أن هذا التدبري يعتƎ تدبريا احترازيا őذيبيا حددت أحكامه و أسلوب تنفيذه 

و تسمى هذه املؤسسات اليت تطبȨ . يب األحداث و يتجرد من طابع العقوبة Ɯيث يالءم مقتضيات őذ

من األمـر 15و  13فيها هذه التدابري باملراكز التخصصية للحماية املنصـوȋ عليـها يف املـادتني 

  : و هي حتتوي على املصاſ التالية 09/1975/ 26املـؤرǷ يف  64/ 75رقـم 

  .مصلحة املالحظة -    

  .لتربيةمصلحة ا -    

   )1( .مصلحة العالǯ البعدي -    

وتعمل هذه املراكز على استقبال احلدث وإجراء كل ما يلزم حلالته من الفحوȋ الطبية و النفسية 

ووضع ملȤ يتضمن معلومات كافية عن șروف و أسباب احنرافه ووضعه العائلي واالجتماعيÛ و هذا 

  .اإلجراء يعادل احلبس االحتياطي بالنسبة للبالغني

وتعد هذه املرحلة بفترة مالحظة تستمر باستمرار وجود احلدث باملؤسسةÛ حيث تعمل مصلحة املالحظة 

  .على إعداد تقارير مستمرة لسلوك احلدث باملؤسسة

وتعتمد هذه املؤسسات على أساليب تربوية حديثة يف التعليم و التهذيب عن طريȨ أخصائيني تتوفر 

هذا باإلضافة إىل التهذيب األخالقي يف إرساء القيم .ƭال اختصاصهلديهم الكفاءات الالزمة كل يف 

األخالقية واالجتماعية باعتبار أن تأهيل احملكوم عليه يتحقȨ بǚدراكه لواجباته حنو اجملتمع وواجباته حنو 

ه وال شȬ أن هذا األمر يتطلب إملام املشرف بالوسائل اليت تنمي القيم األخالقية لدى احملكوم علي.نفسه

  .لكي يستطيع خلȨ عوامل أخالقية توجهه 
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كما تعهد إىل األخصائيني باملؤسسة مهمة االهتمام بتنمية اهلوايات لدى األبناء و إطالعهم على الكتب 

الدينية والعلمية والصحȤ واجملالت املوجودة ƞكتبة تنشأ باملؤسسةÛ كما تزود املؤسسة بأجهزة 

  .تيار الƎامج املناسبة لألحداث لالستماع إليها ومشاهدőاالتلفزيون والراديو على أن يراعى اخ

إضافة إىل ذلȬ فهده املراكز őتم بالتربية الرياضية والفنية لألحداث عن طريȨ تكوين فرق رياضية 

   )1( .كلما أمكن ذلÛȬ كما őتم بالتربية الدينية بتشجيع األحداث على تأدية الفرائص يف وقتها

مراكز ومؤسسات رعاية األحداث هو تقوƇ احلدث بعيدا عن املؤثرات  من كل ما سبȨ فǚن هدف

االجتماعية الضارة اليت قد حتيȔ بهÛ حيث خيضع لƎنامج يومي منظم حيقȨ له التهذيب اخللقي ويعوده 

  النظامÛ فضال عن تدريبه على خدمة معينةÛو تلقينه  العلوم املدرسية ŏدف تأهيله حلياة اجتماعية شريفة 

                                                 
  .137، ص2007 ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر،1الفئات اخلاصة من منظور اخلدمة االجتماعية، ط:حممد سيد فهمي:  ) 1(



  ǔƛالرا ǨǆǞال :ƣداƭȁا ǰǾرفƮǲǮال ǣǸǪƾƛ ƞǾǕƘǮƢƩȅا ƞƖǂǲƢال ƞǡȆǕ  

 

149 

  : ف األحداثاطرق الوقاية من احنر -سا ساد

إن مرحـلة احلداثة هي من أهم املراحل اليت ƹر ŏا اإلنسانÛ حيث أنه من خالهلا تتحدد مقوماته 

طفل اليوم هو رجل "  –و كما يقول رǗوف عبيد .الشخصية وميوله الذاتية و تتكون ثقافته وسلوكه

احلنان واألمان والرعاية وتنشئته تنشئة صحيحة بعيدا عن إذا ما استحوذنا عليه باحلماية و  )1( "الغد

  .االحنراف 

و أن أول من تقع على عاتقه هذه املسؤولية هي األسرة Ż املدرسة Ż اإلعالم و أخريا الشرطة و كل 

  : ذلȬ سنبينه فيما يلي 

  : دور وواجب األسرة يف الوقاية من احنراف احلدث  -1

تلعب دورا هاما يف سبيل احلد من șاهرة اجلنوح والسلوك غري املتوافȨ  إن مجيع املؤسسات االجتماعية

أو املنحرف لدى األحداثÛإال أن دورها يبقى ناقصا وغري فعالÛإذا Ɓ تبذل جهود اجيابية حيال األسرة 

يف نطاق الرعاية إال من  بصفة رئيسيةÛ كما أن املدرسة أو الدولة نفسهاÛال ƹكنها أن تؤدي واجبها

   )2( .األسرة وعن طريȨ التعاون الكامل معها خالل

فعالقات الطفل بوالديه تلعب دورا رئيسيا يف تنشئة الطفل ومحايته من عوامل احنراف األحداث اليت 

  .حتيȔ به يف ƭتمعه اخلارجي
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حيث أن األطفال حياولون أن يكونوا كاألشخاȋ الذين حيبوŒمÛويقلدون سلوكهم و يتخذون Ǔبائهم 

وة هلم ƹتصون منهم Ƨاőم ومستويات سلوكهم  أيضاÛوهنا يتعني على اɇباء الذين يعلمون مثال وقد

احلدث كيȤ يسلȬ سلوكا سويا أن يفرضوا عليه قيودا معينةÛوالطفل الذي يريد أن حيتفƜ Șب والديه 

أنه  عليه أن يسلȬ سلوكا سويا و خيشى أن يفقد هذا احلب وأن يعاقب إذا سلȬ سلوكا منحرفا Ûكما

يتقبل أوامر والديه ونواهيهم وهذه األوامر والنواهي هي اليت ترشد احلدث إىل السلوك الصحيح ومتنعه 

  . حƓ بعد أن يتحرر من أي إشراف لوالديه

و لكن يشترȓ لقيام األسرة ŏذا الدور أن تكون قادرة على القيام بالواجبات امللقاة على عاتقهاÛوكلما 

  .ت يف وșيفتها كحصن ƹنع عن احلدث التأثريات الضارة اليت تنشأ خارجهاازداد تكاملها كلما Ʊح

فǚن األسرة يف اجملتمع احلديث تلعب دورا كبريا يف تنشئة األحداث   Shulmanوكما يرى شوملان 

ورعايتهم ومحايتهم من Ưاطر االحنرافÛكما تعمل أيضا على تدريب األحداث و تنمية العالقات 

   )1( .ونقل القيم الروحية واألخالقية إليهم االجتماعية لديهم 

و عليه فاألسرة تلعب دورا هاما يف تكوين شخصية احلدث وتوجيه سلوكه حنو اكتساب العالقات 

االجتماعية مع اɇخرين ألنه مع مرور الوقت خيرǯ إىل اجلماعة اليت يلعب معها وينقل هلا اƟاهاته 

   )2( .ين واألطفال اɇخرينالشعورية والالشعورية حنو نفسه والوالد

وإن علماء النفس االجتماعي يتفقون على التركيز على دور التنشئة االجتماعية لألحداث وأمهيتها يف 

تشكيل Ƨات الشخصية األساسيةÛوتشكيل األفعال وردود األفعال يف املستقبلÛ وهؤالء الباحثني 
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ألبوي وƯتلȤ أساليب التنشئة االجتماعية والعلماء يتنبئون باالحنراف بواسطة دراسة بناء الضبȔ ا

  . ومقوماőا األساسية

وقد وجد الكثري من العلماء الذين عاجلوا موضوع الضبȔ العائلي أن التزام العائلة أو األسرة بأسلوب 

  .واحد يف معاملة أطفاهلا هو الطريȨ الصحيح لزرع بعȐ الضوابȔ الداخلية لدى الطفل

ذب األبوين بني استخدام القسوة والعقاب وبني التراخي واإلمهال ال وعلى العكس من ذلȬ فǚن تذب

Ȩخرون حيث يصدر عنه سلوك منحرف أو غري متوافɇلدى الطفل بنتيجة ما يتوقعه ا Ȩخيل .  

وعليه فنوعية أسلوب الضبȔ وكيفية إيقاع العقاب على احلدث له أثر كبري يف بلورة ضوابȔ احلدث 

  .وحتديد سلوكه

  : رسة يف الوقاية من احنراف  احلدثدور املد -2

 Ûإن البيئة املدرسية ذات دور هام يف عملية التنشئة االجتماعية للحدث ال يقل أثر عن دور األسرة

  .حيث يرتبȔ دور املرŸ أو املعلم بتشكيل شخصية احلدث و توجيه سلوكه لتفادي الوقوع يف االحنراف

ملتزايد بني مجوع األطفال والشبابÛ وإن املعلم هو احملور وقد تشكل املدرسة حاجزا يف وجه االحنراف ا

 ȤتلƯ ارسةưاملهارات و ȤتلƯ وعليه جيب االهتمام بتعليم األطفال Ûالرئيسي يف عملية التعليم والتنشئة

اهلوايات اليت تتفȨ مع ميوهلم ورغباőمÛ وإرشادهم إىل كيفية تنمية العالقات اإلنسانية لديهم وتنمية 

كما أن املدرسة تغرس يف التلميذ قيم العدل ״ ، نفوسهم ومعاجلة املشاكل اليت تعترضهمالثقة يف
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كما أŒا تƎز له األƭاد . واألمانة وحتمل املسؤولية واحترام القانون وااللتزام وغريها من الصفات

   )1( .״التارخيية واالعتزاز بالوطن وبرجاله العظماء

تنمية شعور التالميذ باالنتساب إىل الوطنÛ هذا الشعور الذي يتأكد  وعليه فللمدرسة مسؤولية كبرية يف

لدى التلميذ عندما يلمس حقيقة إن سعادته مرتبطة بسعادة ƭتمعه وأن أمنه ورقيه مرتبطان بأمن ورقي 

  .ƭتمعه

ولن يأź ذلȬ إال ƝلȨ ضمري اجتماعي لدى كل طفل يفرض عليه التعاون مع أقرانه ومع السلطات 

   )2( .التستر على من خيالȤ أحكام القانونوعدم 

Û فǚن املدرسة إذا اơذت موقفا إجيابيا وعملت على تقوية الصلة بينها وبني احلدث Ȩمن كل ما سب

له من مشاكلÛ فذلȬ سينعكس باإلجياب على نفسية الطفل وعلى ميوله  ضبوضع حلول لكل ما يتعر

  .الحنرافوعلى درجة تǔلفه االجتماعي والبعد عن طائلة ا
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  : دور وسائل اإلعالم يف الوقاية من احنراف األحداث -3

Ɓ يعـد خافياÛ ما لوسائـل اإلعـالم اليوم من دور توجيهـي رئيسـيÛ يف كافــة اجملتمعـات 

املتحضرةÛ فلقد أصبحت وسائل اإلعالم شريكـا ثالثـا لألســرة واملدرسـة يف تنشئـة احلدث 

  .وإعداده تربويا

ما يقتضي اعتماد سياسة تربوية اجتماعية إعالمية حمددة واضحـة املعالـمÛ تأخذ بعني االعتبار  وهذا

نسبة األحداث الكبرية يف اجملتمعÛ وتقوم على حتقيȨ التكامل والتناسȨ بني دورهـا ودور األسرة 

   .وغريها حƓ تتحقȨ الوقايـة من اجلنـوح واالحنراف.....واملدرسـة واملؤسسات الدينية

وقد أوصت اللجنة االجتماعية لألحداث لتابعــة ملنظمة األمم املتحدة يف مؤمتـــر مكافحـة 

لألحداث يف ميدان  ةتتضمن الƎامج الوقائيــ" بأن  1953اجلرƹة يف الشرق األوسȔ سنة 

 Ûتكوين مراقبة األفالم من عناصر متثل اجلهــات املهتمة برعاية الطفولة ȓاشترا Ûوأن السينمـــا

تعمل احلكومــات على توجيه املؤسســـات السينمائيـــة إىل إنتاǯ واسترياد أفالم 

   )1( " .تالئــم الطفولة وتفيدها

فوسائل اإلعــالم باختالف أنواعهــا من سينما وتلفزيون وكمبيوتر وراديو وصحــافة وكتب 

ث بنشرهـا للقيم واألخالق ƹكنها أن تلعب دور بارزا يف ƭال الوقايـــة من احنراف األحدا

وتوجيـــــه الرأي العام لالبتعــاد عن اجلرƹة وƯالفــة القانون وبذلȬ تكـون أداة بناءة 

  .ملنع االحنراف 
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  : دور املؤسسات  الدينية يف الوقاية من احنراف األحداث -4

ليا واملثل واألخالقÛ للقيم واملبــادǛ الع داملصدر الوحي يأو املؤسسات الدينية ه ةإن دور العباد

  .حتث على الفضيلة والبعد عن الرذيلةÛ وال تفرق يف ذلȬ بني الكبري والصغري

وإن شريعتنــا اإلسالمية تلقن الطفل منذ الصغـر دروس الدين وحتثــه على تقـوى اǃ يف 

  . تصرفاته وأفعاله وأقوالهÛ ومتنعه من الكذب والغȈ والتدليس ومن مصاحبة أصدقاء السوء

ومن هنا فاملؤسسـات الدينيـة هلا دور كبيـر يف وقايـة احلدث من االحنراف حنو السلــوك  

  . اإلجرامي عن طريȨ والتهذيب الديƗ وتقوية مكنيت اإلدراك واالختيار لدى الطفل

والدين ƞالـه من تأثري عميȨ وقوي يف النفس اإلنسانيـةÛوƞا حيتويـه من قواعد األخالق واحلث على 

سلوك القوƇ جيعـل اإلنسان ƞنأى عن االحنراف واجلرƹــةÛ طاملا رسخت التعاليم الدينية يف نفسه ال

   )1( .منذ طفولتهƜ Ûيث يصبح التدين الصحيح مظهـر من مظاهـر قوة ذاته العليا

يÛولو واحملافظة على القيم الدينية وجعلها ثوابت تكون لدى الفرد حصانة ذاتية متنعه من ارتكاب املعاص

  .أخطأ أحدا وارتكب ذنبا فǚن صوت الضمري سوف يرده إىل الصراȓ املستقيم

 Ȭوتقي الشخص من تل Ûة واالحنرافƹوعليه فالتربية الدينية تبقى مانعا قويا ضد إغراءات اجلر

  .اإلغراءات عن طريȨ تنمية وتقوية القيم األخالقية واإلƹان بوجود اجلنة والنار
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  : لوقاية من احنراف األحداثدور الشرطة يف ا -5

إن الشرطة هي أول من تواجه األحداثÛ وتعـرف أماكن تواجدهم وتقȤ على نشاطهمÛوعلى 

األسبـاب والظروف اليت تقودهــم إىل التشرد واالحنـرافÛوهي كمـا هلا دور ضبȔ هؤالء 

ن الظــروف األحداث املنحرفني فǚن هلا أيضا دور املنـع وواجب إنقـاذ األحداث والشباب م

حيث أوصى املؤمتر الدويل الثامن لألمم . السيئـة احمليطة ŏم واليت تساعــدهم على االحنراف

   )1( .املتحدة يف شؤون الوقايــة من اجلرƹة وعالǯ اجملرميـن بأن ينشـأ بوليس خاȋ لألحداث

اƁ للوقايــة من وإن من أهم اإلجراءات والƎامج اليت تتبعها أجهزة الشرطة يف ƯتلȤ دول الع

  :اجلنوح هي

  .العناية باألطفال الضالني واملتشردين-

 .االهتمام باألماكن اليت حيتمل أن تكون مراكز جذب لألحداث كدور اللهو مثال-

االهتمام باألطفال الذين تساء معاملتهم من قبل أسرهم كالذين يدفعهم أولياءهم إىل اجلرƹة     -

Ȑبالتحري.  

  .والندوات يف املعاهد واملدارس قصــد التوعية ƞخاطـر احنراف األحداثعقد االجتماعات -

مشروع  1974وقد أقـرت املديرية العامــة لألمن الوطƗ بوزارة الداخلية يف اجلزائـر سنة 

   )2( :إنشاء فرقة حلماية األحداث تشمل فوجني

  .ا املراهقنييتكون من ضباȓ ومفتشني للشرطةÛ مكلفني بقضاي -فوǯ الذكور - األول
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  246-242املرجع السابق، ص ص : حممد عبد القادر قواƧية:  ) 2(
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  .يتكون من مفتشات للشرطةÛمكلفني ƞشاكل األطفال واملراهقات -اإلناثفوǯ  - الثاين

  :ويتمثل الدور الوقائي لشرطة األحداث باجلزائر يف

  .مراقبة األحداث يف احملالت العمومية - 

 .البحث عن الضالني واملشردين - 

 .بضبȔ األشخاȋ الذين يستغلون ضعȤ أو نزوات الشبا - 

  .تطبيȨ التشريعات املتعلقة Ɯماية الطفولة واملراهقة وƛنوح األحداث - 

  

  

   



  

 

  
  
  

 اجملـال الـبشـري : أوال 

  اجملـال الـمكانـي: ثـانـيا 

  اجملـال الزماين: ثـالـثا 

  املنهج املعتمد يف الدراسـة: رابـعا 

  أدوات جـمع البيانات: خـامسا 
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  .كـانـياملـجـال امل -ثـانيـا

هذا املركز قد أدرǯ ضمن . لقد متت الدراسة امليدانية باملركز املختص حلماية الطفولة بوالية باتنة

ưا جعله يعتƎ من أقدم املراكز يف اجلزائرÛ إذ Ź افتتاحه سنة  1968الƎنامج اخلاȋ باألوراس لسنة 

كز جهوي لتكوين ưرين سريرƜ Ûيث كان Ǔنذاك يسمى مر 120بقدرة استيعاب تقدر بـ  1972

 26املؤرǷ يف  75/64الرياضة حتت وصاية وزارة الشباب والرياضة إىل غاية صدور املرسوم الرئاسي 

 Ǝإذ أصبح حيمل اسم املركز  1975سبتم Ûماية الطفولةƜ املكلفة ſيتضمن إحداث املؤسسات واملصا

أين أدƭت هذه  81/316قم حني صدر مرسوم حتت ر 1982املتخصص يف احلماية إىل غاية سنة 

املؤسسات حتت وصاية وزارة احلماية االجتماعية وبعدها وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية وبعدها 

  .وزارة التضامن الوطƗ حاليا

   -باتنة–املركز املختص حلماية الطفولة :  اسم املؤسسة -

 - Ɯي اجملزرة–مرانية ببلدية باتنة يقع املركز املختص حلماية الطفولة ضمن منطقة ع: املوقع اجلغرايف -

حيده من الشمال ƭموعة من السكنات اخلاصةÛ ومن الغرب شارع رئيسي يدعى . ƽال شرق املدينة

 .Û أما من اجلنوب فتحده مديرية الشباب والرياضةأريسشارع 

 .ينالتكفل باألحداث املنحرفني وإعادة إدماجهم فـي التعليم العام والتمهني والتكو: املهام -

 .داخلي: نظام التكفل -

 .حدث 120: قدرة االستيعاب -

 .حدث 22: العدد الفعلي -
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 : عامل موزعني كما يلي 65: عدد املستخدمني -

  . 14العمال اإلداريني 

  . 11عمال اخلدمات 

  .20) مؤقتني(املتعاقدين 

  .20البيداغوجيني 

  : مؤلفة منإطارا يف ƯتلȤ التخصصات هي  20والفرقة البيداغوجية املتكونة من  -

  .مرŸ رئيسي 02

  .طبيبة عامة 01

  .أخصائي نفساين عيادي 01

 .مراقب عام 01

  .مرƯ Ÿتص 09

03 Ÿمر.  

02 Ȑمساعد متري.  

  .مستشار تقƗ تربوي 01

  ).حتسني املستوى(التمدرس الداخلي  -: نوعية النشاطات -

  ).كل املستويات(التمدرس اخلارجي  -                    

                    -  Ɨالتخصصات(التكوين امله ȤتلƯ.(  

  ).ƯتلȤ التخصصات(التمهني  -                    

  .النشاȓ اليدوي  -                    
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  .النشاȓ السمعي البصري -                    

  .النشاȓ الرياضي -                    

  ).الرحالت -إلعالم اɇيلا(األنشطة الترفيهية  -                    

يتم الوضع يف șل النظام الداخلي يف املراكز املتخصصة حسب سنهم طبقا للكيفيات : شروȓ الوضع -

الستقبال األحداث املوضوعني من طرف قضاة  األحداث من ƯتلȤ  75/64من األمر  13و8احملددة 

 .احملاكم و كذلȬ عملية التحويالت من املراكز عن طريȨ احملاكم

  :من الشروȓ األساسية اليت جيب أن تتوفر يف ملȤ الدخول إىل املؤسسة ما يلي: شروȓ الدخول -

  .أمر الوضع أو التحويل - 1

  .Ɯث اجتماعي منجز من مصاſ التربية واملالحظة يف الوسȔ املفتوح - 2

  .صور ƽسية - 3

  . شهادة ميالد احلدث - 4

  .شهادة احلالة العائلية - 5

  .شهادة مدرسية - 6

  .شهادة طبية صدرية و عامة - 7

وبعد التأكد من صحة الوثائȨ يفتح ملȤ خاȋ باحلدث مباشرة بعد االستقبال حيث حيتوي أربعة 

  :فروع

  .حيتوي على احلالة املدنية للحدث واألسرة وبطاقة استعالمية للحدث: امللȤ اإلداري -أ
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رات منجزة يف املكتب حيتوي على البحث االجتماعي واستما: امللȤ النفسي التربوي -ب

 .البيداغوجي

ǯ - Ƒالط Ȥعلى حصيلة املستوى الدراسي للحدث :املل Ȭحيتوي كذل.  

  .حيتوي كذلȬ على حصيلة املستوى الدراسي للحدث:امللȤ املدرسي-د

وبعد Œاية هذه العملية اإلدارية Ɵرى مقابلة مع املرافقني للحدث من قبل املرŸ الرئيسي الستخالȋ أو  -

ل إىل بعȐ النتائج اليت تساعد الفرقة البيداغوجية ألداء مهامها يف أحسن الظروف ومن Ż حيول التوص

  . احلدث إىل العيادة الطبية للفحص وبعدها إىل العيادة النفسية

  :وخيضع احلدث الذي كان موضوع إجراء وضع خالل إقامته باملركز املتخصص إىل ثالث فترات هي -

ال تقل هذه الفترة على ثالثة أشهر على أن تكتمل خالل ستة أشهر  :االستقبال واملالحظة-1

  .وتتمثل يف املالحظة الدائمة لسلوك احلدث أثناء فترة دخوله للمركز

و تعتƎ هذه الفترة مرحلة التربية وإعادة التربية وهي طريقة لضمان التربية اخللقية  :التربية -2

دماجه االجتماعي وذلȬ طبقا للƎامج الرƧية اليت واملدنية والرياضية للحدث من أجل إعادة إ

  .أعدőا الوزارة الوصية

و تقوم هذه املرحلة بدمج األحداث اجتماعيا بعد őيئتهم وتوعيتهم إلعادة : العالǯ البعدي -3

إدماجهم اخلارجي حيث جيب متكني األحداث من لعب دورهم والقيام ƞهام الشخص الراشد 

ولعل Ʊاح هذه املهمة يرجع أساسا للعالقة القائمة بني الفرقة . وتعليمهم كيفية حتمل املسؤولية

 .داثالبيداغوجية واألح
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  :مـخطȔ ورسـم بيانـي للتنظيم العام للمؤسسة

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 التنظيم العام للمؤسسة

املركز املختص حلماية

 املـديــرة

ملكتب البيداغوجيا العيادة الطبية اإلدارة  

لرقابة العامةا الطبيب مصالـح مالية  

 األمانة العامة املمرض العيادة النفسية

جيالبيداغو اإلطار  ſاملصا ȤتلƯ 
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  .الـمجال الزمنـي-ثـالثـا

متت الدراسة وإجراء هذا البحث باملركز املختص حلماية الطفولة بوالية باتنة منذ بداية شهر 

واستغرق ذلȬ وقد متت زيارة املركز عدة مرات لالستطـالع وإعداد االستمارة وƟريبه . 2010جانفي 

 07جانفي إىل غاية  17حوايل Ʀسة عشرة يوما قبل التطبيȨ الفعلي لالستمارة النهائي الذي كان من 

  .فيفري أي مدة ثالثة أسابيع

  .املنهـج الـمعتمد فـي الدراسـة -رابـعا

املنهج هو الطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراسته للمشكلة الكتشاف احلقيقةÛ واإلجابة على "

ألسئلة واالستفسارات اليت يثريها موضوع البحثÛ وهو الƎنامج الذي حيدد لنا السبيل للوصول إىل تلȬ ا

  )1(".احلقائȨ وطرق اكتشافها

وعليه فǚن املنهج املتبع يف البحث يعتƎ خطوة مهمة وضرورية يعتمد عليها الباحث لدراسة 

الباحث استخدام منهج معني دون  موضوعه دراسة علميةÛ وإن موضوع البحث هو الذي يفرض على

 .غريه

وبالنسبة لطبيعة املوضوع الذي طرحته فǚن املنهج الوصفي هو املنهج املالئم للدراسة احلالية و 

املنهج الوصفي هو أحد املناهج الرئيسية الذي يعتمد عليه بشكل رئيسي يف الدراسات العلمية حيث أنه 

  نات اليت يتحصل عليها باستخدام أدوات وتقنيات البحثيصȤ الظواهر وصفا موضوعيا من خالل البيا

  

                                                 
إلسكندرية، املكتبة اجلامعيøة للطباعة والنشر والتوزيع، ، ا-اخلطوات املنهǲية إلعداد البحوث االجتماعية - حممد شفيق، البحǬ العلمي) : 1( 

  .86، ص2001
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ويقوم هذا املنهج على دراسة وحتليل وتفسري الظاهرة من خالل حتديد خصائصها وأبعادها ووصȤ .العلمي

  .العالقات بينها ŏدف الوصول إىل وصȤ علمي متكامل

باب وجودها فحسبÛ بل يشتمل كما ال يقتصر املنهج الوصفي على التعرف على معاƁ الظاهرة وحتديد أس

   )   1( .حتليل البيانات وقياسها وتفسريها والتوصل إىل وصȤ دقيȨ للظاهرة و نتائجها

 .وهذا ما حاولنا االلتزام به يف هذه الدراسة

 .أدوات جـمع البيانـات - خـامـسا 

  : لقد استخدمت الباحثة يف مجع البيانات العديد من األدوات نذكر منها

  :املالحظة -1

تعتƎ املالحظة من الطرق اهلامة و القدƹة اليت تستخدم جلمع البيانات يف العلوم االجتماعيةÛ و هي     

) 2(".تفيد يف مجع بيانات تتصل بسلوك األفراد الفعلي يف بعȐ املواقȤ الواقعية واƟاهاőم ومشاعرهم

فوǯ (باتنة والتعرف على أهم أفواجه وعلى ذلŹ Ȭ التوجه أوال إىل املركز املختص حلماية الطفولة بوالية 

Û وكذا معرفة كيفية العمل وتسيري املركزÛ وكيفية معاملة )املالحظةÛ فوǯ التربيةÛ و فوǯ العالǯ البعدي

األحداث من قبل العاملني باملركز وطبيعة العالقة القائمة بينهمÛ و كذا مالحظة سلوك األحداث 

القائمة بني األحداث والعاملني باملركز وباألخص املربيان  ومشاعرهم واƟاهاőمÛ فتبني أن العالقة

  .الرئيسيان واألخصائي النفساين العيادي عالقة حسنة مبنية على أساس الثقة املتبادلة بينهم واالحترام

  

  
                                                 

  .31، ص2003خالد حامد، منهǰ البحǬ العلمي، اجلزائر، دار رƷانة للنشر و التوزيع، :  )1( 

  . 120املرجع السابق، ص: مøحمد شفيق) : 2( 
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 : املقابلة-2

ربيان لقد متت مقابلة املختصني العاملني باملركز املختص حلماية الطفولة بوالية باتنةÛ نذكر منهم امل

الرئيسيانÛ الطبيبة العامةÛ املختص النفساين وبعȐ املربني املختصنيÛ و ذلŏ Ȭدف استيفاء بعȐ البيانات 

 .واملعلومات حول األحداث املتواجدين باملركز

كما متت مقابلة األحداث املتواجدين باملركزÛ وأدى ذلȬ إىل توضيح بعȐ األمورÛ منها أسباب دخول 

Û والشيء الذي أوصلهم  املركزÛ وحماولة معرفة كيفـيـة تنشئتهم االجتمـاعيـةهؤالء األحداث إىل 

  .و غريها...إىل هذه السلوكات املنحرفة من تدخنيÛ سرقة و تعاطي املخـدرات

 : االستمارة-3

 .االستمارة هي ƭموعة من األسئلة حول موضوع معني الستيفاء بيانات ومعلومات من املبحوثني

 47ثة يف مجع البيانات حول املوضوع املدروس على االستمارة اليت احتوت على اعتمدت الباح      

  :حماور نذكرها كما يلي) 05(سؤاال مقسمة على 

  ).04- 01(أسئلة  04و ƽلت : البيانات الشخصية للحدث: احملور األول -

 ).15-05(سؤاال  11و ƽلت : الوضعية االجتماعية و االقتصادية ألسرة احلدث: احملور الثاين -

 ).32-16(سؤاال  17وƽلت : أساليب التنشئة االجتماعية للحدث: احملور الثالث -

 ).41- 33(أسئلة  09وƽلت : السلوكات اإلحنرافية للحدث: احملور الرابع -

 ).47-42(أسئلة  06وƽلت : وضعية املبحوث داخل املركز: احملور اخلامس -
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4-Ȩالسجالت والوثائ : 

Ȑ الوثائȨ والسجالت اليت زودنا ŏا املركز املختص حلماية الطفولة لقد متت االستفادة من بع

بوالية باتنة واإلطالع على املشروع البيداغوجي لهÛ وكذا األمر املتعلȨ بوضع احلدث باملركز واملوقع من 

 .طرف قاضي األحداث
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  .اجملـال البشـري-أوال

إن طبيعـة املوضوع حمل الدراسة حتدد ƭتمع الدراسةÛوعليه فǚن ƭتمـع دراسـة موضوع 

يتمثل يف األحداث املقيمون باملركز املختص - التنشئة االجتماعية وتأثريها يف السلوك االحنرايف لألحداث 

 2009/2010املركز خالل السنة الدراسية بلȠ عدد األحداث املتواجدين ب. حلماية الطفولة بوالية باتنة

  .اثنان وعشرون حدثا

حدثا ذكرا يتراوح سنهم ما بني اثƗ  22إن املركز املختص يف إعادة التربية بوالية باتنة يضم 

  .سنة) 17(سنة وسبعة عشرة ) 12(عشر 

  : اليةيتميزون باخلصائص التبطريقة املسح الشامل Ûوهم لقد متت دراسة اثنان و عشرين حدثا 

إن حاالت الدراسة خيتلفون من حيث السنÛ فالبعȐ منها مازال يف بداية  :االختالف العمري - 1

  ).سنة 15-17(Û أما أغلبها فهم يف عمȨ املراهقة )سنة 14-12(املراهقة 

إن كل املبحوثني قد متتعوا Ɯقهم يف التعليم باختالف املستوياتÛ : االختالف يف املستوى التعليمي - 2

والبعȐ اɇخر توقȤ عند املستوى االبتدائيÛ ) األساسي(لبيتهم وصلوا إىل التعليم املتوسȔ حيث أن أغ

 . كما توجد حاالت وصلت إىل التعليم الثانوي

السرقةÛ تعاطي املخدراتÛ (اليت أدت إىل دخول األحداث إىل املركز االختالف يف األسباب  - 3

  ).إƀ.....االعتداء اجلسدي

  

  



  
  

  
  

 

  لهاـانات وحتليـرض البيـع :أوال 

  جـائـة النتـاقشـومن عرض :ثانيا 
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  .عـرض البيـانـات وتـحليلـها -أوال

   :يوضح جنس العينة) 01(اجلدول رقم  -

 االحتماالت التكرارات النسب املئوية

 رـذك 22 100%

 ىـأنث 00 00%

 اجملموع 22 100%

 
البحث قد ضم جنس الذكور فقƭ  ÛȔتمعنستخلص أن ) 01(من خالل معطيات اجلدول رقم 

وهذا ما . ة امليدانية يستقبل األحداث الذكور فقȔـدراسـلطفولة حمل الكون أن املركز املختص حلماية ا
  .املذكورة باجلدول %100يفسر نسبة 

  .يوضح الفئة العمرية للمبحوثني) 02(اجلدول رقم -

 االحتماالت التكرارات النسب املئوية

27.28% 06 12-14 

%72.72 16 15-17 

 اجملموع 22 100%

  
من املبحوثني يتراوح 72.72%  لسن احلالية للمبحوثني حيث أن ا) 02(يبني اجلدول رقم 

ركزÛ يف حني أن البقية واملتمثلة يف ـي املـدة فـواجـة املتـسنةÛ وهي األغلبي 17و 15سنهم ما بني 
ة سن ـدايـȨ وبـسنةÛ وهذه الفترة تتواف 14و 12من املبحوثني ينحصر سنهم ما بني  27.28%

ة واالجتماعيةÛ وŏذا نستنتج أن ـة والنفسيـوجيـولـرات البيـمن التغياملراهقةÛ وتتسم بالعديد 
سنةÛ وذلȬ ألن هذه  17و 15أغلبية األحداث املتواجدين يف مركز محاية الطفولة يتراوح سنهم بني 
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الفترة تتميز بالصراعات النفسية لدى املراهȨ فقد ال يستطيع املراهȨ يف șروف ما التكيȤ مع وضعيته 
كون هذه الفترة من منظور النظرية النفسية . يسلȬ سلوكات منحرفة حياول من خالهلا إثبات ذاتهوبيئته ف

االجتماعية هي بداية لنضج الشخصية واكتساب املعايري والقيمÛ وهي تتصȤ برغبة املراهȨ يف إثبات ذاته 
  .مهما كانت الوسائل

  .يبني املستوى التعليمي للمبحوثني) 03(اجلدول رقم -

  النسب املئوية  التكرارات  ماالتاالحت
 %00 00  أمي

 %00 00  يقرأ ويكتب

  % 9.10 02  ابتدائي

Ȕ72.72 16  متوس%  

  %18.18 04  ثانوي

  %100 22  اجملموع

  
يتضح من خالل هذا اجلدول أن كل املبحوثني قد متتعوا Ɯقهم يف التعليم موزعني يف ذلȬ على 

  .على املستوى االبتدائي %9.10مقابل  % 18.18والثانوي بنسبة  %72.72املتوسȔ بنسبة 
مستوى متوسȔ  وŏذا نالحȘ أن األغلبية الساحقة من األحداث املتواجدين يف هذا املركز هم ذو

Û وبذلȬ فهم على قدر مقبول من املستوى التعليميÛ جييدون القراءة والكتابة %90.90وثانوي بنسبة 

  . سنوات على األقل 6م إىل حد كبري ƞا أŒم زاولوا نشاȓ التعلي

ز من مستوى ـل املركـداث داخـمن األح %90ذنا بعني االعتبار أن أكثر من ـإذا أخ
  .ر إىل وجود درجة معينة من الوعي لديهمشمتوسȔ وثانوي فهذا يؤ
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  .الطفولةيوضح سبب الدخول إىل مركز محاية ) 04(اجلدول رقم -

 االحتماالت التكرارات النسب املئوية

 السرقة 12 % 54.54

 تناول املخدرات 02 % 9.10

 االعتداءات اجلسدية 08 % 36.36

  اجملموع 22 % 100
  

لوا مركز محاية الطفولة بسبب السرقة ـداث دخـمن األح %54.54يبني لنا هذا اجلدول أن 
من األحداث دخلوا املركز  %9.10بسبب االعتداءات اجلسدية واملشاجرات يف حني  %36.36و

  . ناول املخدراتبتهمة ت
ونستنتج من األرقام اإلحصائية أن أكثر من نصȤ األحداث املتواجدين يف مركز محاية الطفولة 
دخلوا بسبب őمة السرقةÛ وهلذه الظاهرة أسباب ودوافع متعددة أمهها فقدان الشيء الذي من أجله 

ملصروف اليومي عند هذه ارتكب هذا السلوك الغري سوي من أجل احلصول عليه ومن املرجح أن يكون ا
الفئة من اجملتمعŻ Û تأő źمة االعتداءات اجلسدية يف املرتبة الثانية وهذا ما يوحي قوة االلتحام بني هذه 
الفئة من الشباب إضافة إىل اضطرابات نفسية تولد للمراهȨ سلوكات عدوانية اƟاه اɇخرينÛ وأخري 

ولة بسبب تناول املخدرات واليت أصبحت șاهرة من األحداث دخلوا مركز محاية الطف %9قرابة 
  . خطرية تنخر جسد اجملتمع بأكمله خاصة فئة الشباب
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  . يبني حياة والدي املبحوثني) 05(اجلدول رقم -

يف حالة اإلجابة بـ ال   النسب املئوية  اجملموع   
  املتوżأيهما 

  النسب املئوية   اجملموع 

  /  /  / %100  22  نعم

 
  ال

  

 
00  
  

 
00% 

  

  %  00    00  األب

   %00  00  األم

   %00  00  االثنني

  % 100  00  اجملموع % 100  22 اجملموع

  
يوضح لنا هذا اجلدول أن كل األفراد املبحوثني داخل مركز محاية الطفولة أوليائهم على قيد 

  . %100احلياة وبنسبة 
األم  ة الوالدية سواء اƟاه األب أووبذلȬ نستنتج أن كل املبحوثني لديهم قدر معني من الرعاي

وبالتايل لكل منهما دور معني وحمدود يف التنشئة األسرية قبل التنشئة . بغȐ النظر إن كانا منفصلني أم ال
االجتماعية للطفلÛ وهذا ما يعƗ أن مجيع األحداث داخل املركز ال يعانون من اɇثار النفسية واالجتماعية 

والدين وباخلصوȋ األب الذي ƹثل دور القائد وله السلطة التقريرية داخل الناƟة عن فقدان أحد ال
  .األسرة
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  .  يوضح إن كان الوالدين منفصلني) 06(اجلدول رقم -

يف حالة اإلجابة بـ نعم  النسب املئوية   اجملموع   
  يذكر مع من يقيم   

 النسب املئوية   اجملموع 

  /  /  / %77.27  17  ال
  نعم
  

05  
  

22.73 %  
  

  %00   00  مع األب 

 % 100   05  مع األم 

  %100  00  اجملموع % 100  22  اجملموع
 

من األفراد املبحوثني صرحوا بأن اɇباء غري  %77.27نالحȘ من خالل هذا اجلدول أن 
  .من املبحوثني أوليائهم منفصلني وأŒم يقيمون مع األم% 22.73منفصلنيÛ يف حني أن 

كثر من ثالثة أرباع األحداث داخل املركز والديهم ليسوا منفصلني وال وبذلȬ نستنتج أن أ
مطلقني وهذا ما يعƖ أن األفراد املبحوثني يعيشون يف كنȤ أسرة فيها األب واألم وبالتايل يعيشون يف șل 
ية رعاية والدية إىل حد معني ويتلقون تنشئة أسرية إىل درجة حمددة أيضا Û أي أن احلد األدƅ من الرعا

  .الوالدية والتنشئة األسرية متوفر إىل حد بعيد بغȐ النظر عن التنشئة االجتماعية
من األحداث داخل املركز والديهم منفصلني ويقيمون  %22.73ويف اجلهة األخرى Ʊد أن 

ي مجيعهم مع األم وبالتايل هذه الفئة تفتقد إىل حد معني من إفرازات التنشئة األسرية وإىل تربية األب الذ
  .ƹثل الدور واملكانة األساسيتني يف األسرة
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   .يبني املستوى التعليمي لألب) 07(اجلدول رقم -

  النسب املئوية  التكرارات  االحتماالت
 %  00 00  أمي

  %18.18 04  يقرأ ويكتب

  %9.10 02  ابتدائي
Ȕ18.18 04  متوس%  

  % 36.36 08  ثانوي

  %18.18 04  جامعي

  %100 22  اجملموع
 

 ذو %18.18مستوى ثانوي و هم ذوǗمن األحداث Ǔبا %36.36يبني لنا اجلدول أن 
من Ǔباء  %9.10مستوى جامعي والنسبة املئوية نفسها من مستوى يقرأ ويكتب ومتوسÛȔ يف حني أن 

أمي وŏذا نستنتج أن أغلبية Ǔباء املبحوثني من  مستوى ابتدائي وال يوجد من اɇباء من هو املبحوثني ذو
 توى ثانوي أي أن املستوى العلمي لɈباء مقبول إىل حد بعيد ưا يساعدهم اجتماعيا على توفري جومس

مالئم لعملية التنشئة االجتماعية وتوفري أدƅ شروƱ ȓاحها  مالئم لعملية التنشئة االجتماعية وتوفري جو
املكانة والسلطة ومقارنة وباعتبار أن األب حيتل مكانة اجتماعية مهمة داخل األسرة من حيث الدور و

باألرقام اليت صرح ŏا املبحوثني فنستنتج أن املستوى التعليمي لألب ال يعتƎ سببا مباشرا ومؤثرا يف سلوك 
مستوى مقبول اجتماعيا وصاحبه ƹتلȬ  املنحرفني األحداث ألن أغلبية اɇباء من مستوى ثانوي وهو

تفاعل مع احلياة االجتماعية بشكل جيد وبالتايل توفري درجة معينة من النضج والوعي يساعدانه على ال
املناسبني للتنشئة االجتماعية الناجحة والتربية السليمة ولذلȬ قد تكون أسباب وعوامل  الشروȓ واجلو

  .أخرى مباشرة تساعد على احنراف سلوك األحداث غري عامل املستوى التعليمي لألب
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   .ليمي لألميوضح املستوى التع) 08(اجلدول رقم -

  النسب املئوية  التكرارات  االحتماالت
 % 36.36 08  أمي

  %    27.28 06  يقرأ ويكتب

  %13.63 03  ابتدائي

Ȕ13.63 03  متوس%  

  % 00 00  ثانوي

   % 9.10 02  جامعي
  %100 22  اجملموع

  
منهن  %27.28من أمهات املبحوثني أميات يف حني  % 36.36نالحȘ يف هذا اجلدول أن 

منهن ذات مستوى ابتدائي والنسبة ذاőا من مستوى متوسÛ Ȕ على غرار  % 13.63ن ويكتƏ ويقرأ
  .من أمهات األحداث ذات مستوى جامعي % 09.10

ومن هذه األرقام اإلحصائية نستنتج أن أغلبية أمهات املبحوثني أميات وأكثر من ربع         
جدا وهذا ال  اوحمدود امتدنيت املبحوثني األحداث املبحوثني يقرأن ويكتƏ فقȔ وبذلȬ فǚن مستوى أمها

يساعد على Ʊاح التنشئة األسرية وƝصوȋ التنشئة االجتماعية يف وسȔ التقدم التكنولوجي السريع 
الثقايف سواء املرئي  والتطور حƓ يف مؤسسات وأساليب التربية والتنشئة االجتماعية ويف șل أيضا الغزو

اعيني ـوعي االجتمـتتطلب مستوى معني من التعليم والثقافة والنضج وال املسموع كل هذه الظروف أو
. رةـة باألسـللتفاعل والتعامل السليم مع هذه التطورات واملستجدات اليت حتدث يف البيئة احمليط

. ي منبع العاطفة واحلنان وحمور األسرة يف التربية والتنشئة االجتماعية واألسريةـار أن األم هـباعتب
ƹ Ȭكن أن نعتƎ أن املستوى املتدين لألم يساعد على احنراف سلوك األبناء لعدم قدرőا على التفاعل ولذل

  .  والتعامل مع التطورات احلاصلة يف البيئة احمليطة باألسرة
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   .يبني مهنة األب) 09(اجلدول رقم -

  النسب املئوية  التكرارات  االحتماالت
  %18.18 04  إطار

Ȕ27.27 06  عامل بسي%  
  %13.63 03  أعمال حرة

 %9.10 02  متقاعد

 %31.82 07  بطال

  %100 22  اجملموع
 

من Ǔباء املبحوثني هم بطالون بدون أي عمل يف حني  %31.82نالحȘ يف هذا اجلدول أن 
منهم ƹتهنون أعمال  %13.63منهم إطارات و %18.18من اɇباء هم عمال بسطاء و 27.27%

  . باء متقاعدينمن اɇ %09.10حرة يف حني 
ونستنتج من هذه املعطيات أن أغلبية Ǔباء األحداث هم بطالون أي بدون عمل ونعلم أن العمل 
واجب ومقدس يف كل اجملتمعات على ƯتلȤ أدياŒا حيث أن الشخص عن طريȨ العمل يؤمن حياته 

أدƅ الضروريات  االجتماعية واالقتصادية من سد حاجيات األسرة وتلبية متطلبات املعيشة من توفري
للعيȈ الكرƇ واحتالل مكانة اجتماعية داخل اجملتمع ولذلȬ فحتما أن الوضعية االجتماعية للمبحوثني 

عامل  األحداث هي متردية ومزرية ƞا أن Ǔباءهم بطالون وبدون عمل وبالتايل أسرة دون دخل وهو
 للحصول على املال وبذلȬ فهو مباشر الحنراف سلوك األحداث واللجوء إىل أساليب وطرق غري شرعية

  .يساعد على االحنراف خاصة يف أشكاله االجتماعية
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  .يوضح مهنة األم) 10(اجلدول رقم -

  النسب املئوية  التكرارات  االحتماالت
 % 9.10 02  إطارة

  %13.64 03  عاملة بسيطة

  %4.54 01  أعمال حرة

 %72.72 16  ماكثة بالبيت

  %100 22  اجملموع

  
من أمهات املبحوثني ماكثات بالبيت يف حني  %72.72نا من هذا اجلدول أن يتبني ل

منهن ƹتهن  %4.54من األمهات إطارات و %09.10منهن عامالت بسيطات و  13.64%
أعماال حرة وبذلȬ نستنتج أن الغالبية املطلقة من أمهات املبحوثني األحداث ماكثات بالبيت إضافة إىل 

ذي يشري إىل أغلبية اɇباء عاطلون عن العمل يعƗ ذلȬ حتما أن الوضعية معطيات اجلدول السابȨ ال
االجتماعية لألسرة يف مستوى متدين ووضعية متردية حيث Ʊد يف ذلȬ أن أغلب أسر األحداث بدون 
دخل ملواجهة متطلبات احلياة املعيشية وهذا الوضع يساعد األطفال على االحنراف وسلوك الطرق الغري 

وبالتايل نستنتج أن الوضعية االجتماعية املتدنية تعد . انونية لسد احلاجياتـر قـيـوالغة ـرعيـالش
عامال يساعد على االحنراف يف مراحل مبكرة من حياة الفرد يف șل سوء التنشئة األسرية واالجتماعية 

 .معا
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  .يبني عدد أفراد أسرة املبحوث) 11(اجلدول رقم -

  نسب املئويةال  التكرارات  االحتماالت
 % 18.18 04  04إىل  02من 

  %31.82 07  07إىل  05من 

  %36.36 08  10إىل  08من 

 %13.64 03  فأكثر 10

  %100 22  اجملموع

  
من املبحوثني األحداث صرحوا بأن عدد أفراد أسرőم  %36.36نالحȘ يف هذا اجلدول أن 

أفراد  07و 05د أسرőم بني يتراوح عدد أفرا % 31.82أفراد يف حني  10و 08يتراوح بني 
صرحوا بأن عدد أفراد  %13.64أفراد و 04إىل  02يقدر عدد أفراد أسرهم من  %18.18و

بني  أفرادهاأسرهم أكثر من عشرة أفراد وبذلȬ نستنتج أن أغلب أسر املبحوثني األحداث يتراوح عدد 
ا ـوأغلب األولياء بدون عمل كميعƗ ذلȬ أŒا أسر كبرية احلجمÛ . أفراد يف األسرة الواحدة 10و 08

وبالتايل يتضح لنا أن املبحوثني األحداث ) 10(و) 09(دولني السابقني اجلدولني السابقني ـأفرزه اجل
يعيشون يف أسر تعاين من الناحية االجتماعية سواء يف املعيشة أويف التنشئة االجتماعية واألسرية وأن معيار 

يف األطفال وتربيتهم تربية سليمة ومراقبتهم ومتابعتهم يف كل مؤشر لصعوبة التحكم  حجم األسرة هو
املراحل احلساسة يف حياőم االجتماعية من ناحية التربية وغرس القيم االجتماعية يف نفوس األطفال 

 .املستمدة من العادات والتقاليد والدين اإلسالمي وحƓ من جانب السلوك االجتماعي للطفل
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يوضح دخول من عدم دخول أحد أفراد أسرة ) 12(اجلدول رقم -
  .املبحوثني إىل السجن

  
  النسب املئوية  اجملموع

يف حالة اإلجابة بـ 
Ɨنعم  يذكر املع  

  النسب املئوية  اجملموع

  /  /  / %86.36  19  ال

  نعم
  

03  
  

13.64 %  
  

 % 66.66    02  األب

  %00  00  األم

 Ƿ33.34  01  األ%  

  %00  00  األخت 

  % 100  03  اجملموع % 100  22 موعاجمل

  
من املبحوثني األحداث قالوا بأن ال أحد من أفراد األسرة  %86.36نالحȘ يف هذا اجلدول أن 

منهم بأن أحد أفراد األسرة سبȨ له دخول السجن  %13.64سبȨ له ودخل السجن يف حني صرح 
  . األǷ  %33.34األب و 66.66%

األحداث Ɓ يدخل أحد أفراد األسرة إىل السجن على اإلطالق  وŏذا نستنتج أن أغلبية املبحوثني
يف حني الفئة األخرى اليت صرحت بوجود أحد أفراد األسرة سبȨ له الدخول إىل السجن فكان هذا الفرد 

ى التنشئة االجتماعية وخصوصا التنشئة األسرية ـا ينعكس سلبا علـذا مـاألب وه يف الغالب هو
أيضا يف التربية سواء من ناحية أن الطفل يكتسب كثريا من القيم االجتماعية ويؤثر هذا العامل سلبا 

والصفات واخلصال والسلوكات من األب الذي يعتƞ Ǝثابة الرمز والقدوة بالنسبة للطفل نظرا للمكانة 
ذا ه. القائد وصاحب القرار والسلطة داخل األسرة اليت يتمتع ŏا األب داخل األسرة وباعتباره أيضا هو

من جهةÛ ومن جهة أخرى فǚن غياب األب عن األسرة وإمهاله يف أداء واجباته بسبب دخوله السجن 
فهذا يؤثر حتما على تربية وسلوكات الطفل وتنشئته االجتماعية الصحيحة ويفتح له ƭال االحنراف 
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اف سلوك الطفل من دور األب وبالتايل احنر بسبب غياب الرقابة واملتابعة والضبȔ االجتماعي الذي هو
Ȭخاصة إذا كانت البيئة اخلارجية تساعد على ذل. 

  . يبني نوع السكن الذي يقيم فيه املبحوث) 13(اجلدول رقم -

  النسب املئوية  التكرارات  االحتماالت
Ƿ9.10 02  كو % 

  %  54.54 12  شقة

  %18.18 04  بيت عادي

 %13.64 03  فيال

  %4.54 01  سكن وșيفي

  %100 22  اجملموع

  
من املبحوثني األحداث يسكنون شقة يف عمارة يف حني  %54.54يتبني لنا من هذا اجلدول أن 

 %9.10من املبحوثني يقيمون يف فيال بينما  %13.64يسكنون يف بيت عادي و % 18.18أن 
  .يسكن يف سكن وșيفي %4.54منهم يسكنون يف أكواǷ ومبحوث واحد ƹثل نسبة 

ني األحداث ال يسكنون يف شقة بعمارة ưا يعƗ أن الوضعية وبذلƱ Ȭد أن أغلبية املبحوث
االقتصادية واالجتماعية ألسر املبحوثني هي صعبة نوعا ما بالنظر إىل عدد أفراد األسرة الذي يتراوح بني 

إضافة إىل أن ) 11(أفراد عند غالبية املبحوثني األحداث مثلما وضحه اجلدول السابȨ رقم  10و 08
ưا يوحي بأن هناك ضيȨ باملسكن  - )10(و) 09(اجلدول رقم  -مور بدون عملأغلب أولياء األ

ادية على حد سواء وهذا ما يعيȨ التنشئة األسرية واالجتماعية ـاالقتص وصعوبة يف احلياة االجتماعية أو
 على للطفل وهذا النوع من السكن مع عدد أفراد األسرة املرتفع نوعا ما ال يساعد يف التربية السليمة وال

ريح ومناسب لعملية التنشئة االجتماعية وبالتايل من املرجح أن الوقت الذي ـي مـاعـاجتم توفري جو
يقضيه الطفل خارǯ الشقة أكƎ من الوقت الذي يقضيه بداخلها وبالتايل اندماجه مباشرة وبالضرورة مع 
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الطفل وخاصة يف املراحل  احمليȔ اخلارجي وما حيتويه من مؤسسات أمهها الشارع وما يبثه يف شخصية
  .احلرجة واحلساسة يف حياته

ولذلƹ Ȭكن اعتبار نوع السكن الغري مناسب مع عدد أفراد األسرة وبالتايل الضيȨ داخل البيت 
  .عامل يساعد على احنراف سلوك األحداث وتعطيل عملية التنشئة األسرية واالجتماعية على حد سواء

  . ملسكن الذي يقيم فيه املبحوثيبني عدد غرف ا) 14(اجلدول رقم -

  النسب املئوية  التكرارات  االحتماالت
 %9.09 02  غرفة واحدة

  %  63.64 14  غرفتني

  %18.18 04  ثالث غرف

 %9.09 02  أربعة غرف فأكثر

  %100 22  اجملموع
  

من املبحوثني األحداث يقيمون يف سكن حيتوي على  %63.64نالحȘ يف هذا اجلدول أن 
يقيمون يف  %09.09منهم يقيمون يف سكنات ذات ثالث غرف و %18.18حني أن  غرفتني يف

يقيمون يف سكنات فيها أربعة غرف فأكثر  %09.09سكنات ذات غرفة واحدة والنسبة نفسها أي 
ونستنتج من ذلȬ أن الغالبية املطلقة من املبحوثني األحداث يقيمون يف سكنات ذات غرفتني وهي 

دد أفراد األسرةÛ وهذا النوع من السكن ال ƹكنه احتواء أسر كبرية احلجم بل سكنات ضيقة مقارنة بع
وكذلȬ فهذا النوع من السكنات . هو Ưصص لألسر النووية الصغرية احلجم أربعة أفراد على األكثر

ئم يؤثر بشكل مباشر يف عملية التنشئة االجتماعية وكذا تربية الطفل وتوفري اجلو واملناǷ االجتماعي املال
حلدوث العملية االجتماعية اليت تتطلبها التربية والتعليم والتنشئة األسرية وعملية اكتساب القيم األسرية 

  . واالجتماعية والقرابية أيضا
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وبذلȬ فǚن هذا النوع من السكن الذي حيتوي على غرفتني مع أسرة كبرية احلجم يساعد بشكل 
سة أين يصبح ƭال االحنـراف قريبا منـه وسهال يف أو بǔخر على دفع الطفل للشارع واعتباره كمؤس

  .نفس الوقت الولوǯ إليه وبالتايل التأثري يف سلوك املنحرفني األحداث

  .يوضح مقدار دخل األسرة الشهري) 15(اجلدول رقم -

 %النسب املئوية   التكرارات  االحتماالت

 %31.82 07  دǯ 10000أقل من 

 %50 11  د20000ǯإىل  10000من 

 9.09% 02  د31000ǯإىل  21000 من

  9.09% 02  دǯ فأكثر32000من 

  100% 22  اجملموع

  
من املبحوثني األحداث يتراوح الدخل األسري  %50يتبني لنا من خالل هذا اجلدول أن 

منهم دخـلـهم األسـري الشهري أقل من  %31.82دǯ يف حني 20000و 10000الشهري بني 
 21000ثني دخلهم الشهـري يتـراوح بـيـن من أسـر املبـحو %9.09دǯ و10000

  .د32000ǯدǯ والنسبة نفسها ملن يفوق الدخل األسري الشهري 31000و
وŏذا نستنتج أن نصȤ املبحوثني األحداث صرحوا بأن دخلهم األسري الشهري يتراوح بني 

ư ǯا د20000دǯ واألغلبية املطلقة من أسر املبحوثني دخلهم الشهري أقل من 20000دǯ و10000
يبني أن الدخـل الشهـري األسـري ضعـيȤ ال يلبـي حـاجيـات األسرة ومتطلباőا الضرورية 
وبالتايل ضعȤ القدرة الشـرائية هلذه األسر مقارنة بعدد أفـرادهـا وبنوعية السكن الذي يقيم فيه 

ستنتج أن أسر Û ولذلȬ ن)12،11،10،09(إضافة إىل عدد الغرف القليلةư Ûا وضحته اجلداول السابقة 
 Ȉاملبحوثني األحـداث تعاين من النـاحيـة املـادية وتواجه صعوبة يف توفري املتطلبات الضرورية للعي
الكرƇ وبالتايل هذه الوضعية تعتƎ دافعا للطفل للجوء إىل جلب األمـوال ومصروف اجليب بطرق غري 

تماعية حسنة والدخل األسري سوية بسبب االحتيـاǯ وعدم الكفايةÛ ألنه لو كانت الظروف االج
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الشهري يكفي ملواجهة متطلبات احلياة اليومية والوضعية االقتصادية جيدة ملا جلأ الطفل جللب املال بطرق 
  .غري شرعية وغري قانونية كالسرقة أو بيع املمنوعات

يوضح العالقة بني املبحوث ووالده قبل دخوله ) 16(اجلدول رقم -
  .املركز

 %النسب املئوية   اراتالتكر  االحتماالت

 %27.27 06  عالقة سيطرة

 %63.63 14 عالقة تسيب وإمهال

  9.10% 02  عالقة حنان زائد

  100% 22  اجملموع

  
من املبحوثـني األحـداث صـرحوا بأن العالقـة   %63.63نالحȘ يف هذا اجلدول أن 

لعالقة هي عالقة سيطرة عƎوا بأن ا %27.27بينهم وبني Ǔبائهم هي عالقة تسيب وإمهال يف حني 
من املبحوثني األحداث بأن العالقة مع Ǔبائهم هي عالقة حنان زائد  % 9.10وتسلȔ بينما صرح 

ومفرȓ وبذلȬ نستنتج أن األغلبية املطلقة من املبحوثني األحداث بأن العالقة مع Ǔبائهم هي عالقة حنان 
ثني األحداث يعانون من التسيب واإلمهال زائد ومفرȓ وبذلȬ نستنتج أن األغلبية املطلقة من املبحو

والالمباالة من طرف اɇباء وذلȬ ما يؤدي إىل ضعȤ العالقات االجتماعية بني الطفل وأبيه وبالتايل 
انسداد قنوات االتصال بينهما ưا يعيȨ التنشئة االجتماعية واألسرية السليمة ويفتح اجملال للولوǯ إىل 

االحنراف االجتماعي وبالتايل االحنراف يف السلوك بسبب غياب األب  الطريȨ الغري سليم والدخول إىل
الذي حيتل مكانة مهمة يف األسرة من ناحية الدور والسلطة والقرار وغياب أيضا الرقابة واملتابعة يف تربية 
ية الطفل خاصة يف املراحل احلساسة اليت جيب أن يلعب األب الدور املنوȓ به اƟاه ابنه يف عملية الترب

  .والتنشئة
ولذلȬ فǚن عالقة التسيب واإلمهـال التـي تسود األب وولده تعد ƞثابة عامل مـبـاشـر 

  .ومؤثر يف احنراف سلوك األحداث
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يوضح العالقة بني املبحوث ووالده بعد دخوله ) 17(اجلدول رقم -
  .املركز

 %النسب املئوية   التكرارات  االحتماالت

 %72.72 16  عالقة تسيب وإمهال

 %27.28 06  عالقة حسنة

  100% 22  اجملموع

  
من املبحـوثني األحداث صرحوا بأن العالقة بينهم وبني  %72.72يبني لنا هذا اجلـدول أن 

بأن  Ǔ27.28%بائهم بعد ƭيئهم إىل املركز عالقة تسيب وإمهال فيما صرح الباقي واملمثلة بنسبة 
  .ركز هي عالقة حسنةالعالقة بينهم وبني Ǔبائهم بعد ƭيئهم إىل امل

ونستنتج من ذلȬ بأن األغلبية املطلقة من املبحوثني األحداث عالقتهم مع Ǔبائهم بعد ƭيئهم إىل 
غري مبالني بأبنائهم أثناء تواجدهم ) أي اɇباء(مركز محاية الطفولة هي عالقة تسيب وإمهال أي أŒم 
ورون أبناءهم داخل املركز ملدة طويلة ưـا ينتج باملركز وال يزوروŒم بانتظام وأحيانا بعȐ اɇباء ال يز

عـن ذلـȬ عالقة تسيب وإمهال وتدهور العالقات االجتماعية وانسداد االتصال بني الطرفني ưا يزيد 
يف إعاقة عملية التنشئة االجتماعية وافتقاد األب ملكانته داخل األسرة كرب أسرة ومسؤول على أفرادها 

حنوهم من رعاية وتكفل وتربية وتوجيه وغريها من عمليات التنشئة االجتماعية  ƞا فيها أبناءه وواجباته
وتكوين شخصيته خاصة يف املراحل احلرجة يف ) احلدث(واألسرية معا ưا يؤثر سلبا على نفسية الطفل 

حياته العمرية وبالتايل كل هذه السلوكات تعتƞ Ǝثابة عوامل مؤثرة ومساعدة على احنراف سلوك 
  .اثاألحد
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يوضح العالقة بني املبحوث ووالدته قبل الدخول ) 18(اجلدول رقم -
  .للمركز

 %النسب املئوية   التكرارات  االحتماالت

 %4.56 01  عالقة سيطرة

 54.54 % 12  عالقة تسيب وإمهال

  40.9 % 09  عالقة حنان زائد

 100 % 22  اجملموع

   
 األحداث صرحوا بأن العالقة بينهم وبني من املبحوثني%   54.54نالحȘ يف هذا اجلدول أن 

منهم هي عالقة  % 40.90أمهاőم قبل ƭيئهم إىل مركز محاية الطفولة هي عالقة تسيب وإمهال بينما 
من املبحوثني األحداث عالقتهم مع أمهاőم قبل دخوهلم للمركز هي   %4.56حنان زائدÛ يف حني 

  . عالقة سيطرة
وثني األحداث أن نوع العالقة اليت بينهم وبني أمهاőم هي عالقة وبذلȬ نستنتج أن أغلب املبح

تسيب وإمهال بالرغم من مركز ودور األم داخل األسرة باعتبارها حمور األسرة ومنبع للحنان والعاطفة 
  . واليت تلعب دور مهم يف تربية أبنائها خاصة خالل السنوات األوىل من العمر

قبل دخوله إىل املـركـز ) احلدث(يسود العالقة بني األم واالبن  ولذلȬ فǚن التسيب واإلمهال الذي
تعتƎ سبب من األسبـاب اليت تؤدي إىل ضعȤ العالقات االجتماعية بني الطرفني وداخل األسرة وبالتايل 

  .عرقلة عملية التنشئة االجتماعية السليمة ưا يؤدي إىل احنراف سلوك األحداث
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القة بني املبحوث ووالدته بعد الدخول إىل يوضح الع) 19(اجلدول رقم -
 .املركز

 %النسب املئوية   التكرارات  االحتماالت

 %36.36 08  عالقة تسيب وإمهال

 %63.64 14  عالقة حسنة

 100% 22  اجملموع

 
من املبحوثني األحـداث صـرحوا بـأن العالقة بينهم  %63.64يبني لنا هـذا اجلـدول أن 

من املبحوثني عالقاőم  %36.36بينما . حسنة بعد دخول مركز محاية الطفولة وبني أمهاőم هي عالقة
مع أمهاőم توصȤ بالتسيب واإلمهال وذلȬ بعد دخولـهم املـركز وبذلȬ نستنتج أن األغلبية املطلقة 
 Ȭم بعد دخوهلم املركز هي عالقة طيبة وحسنة ويتجلى ذلőم مع أمهاőمن املبحوثني األحداث عالقا

ارات املتكررة واملنتظمة إىل املركز لتفقد أبنائهم ưا يعƗ أن األمهات أحسسن بالنـدم ورƞا الذنب بالزي
أيضا اƟـاه ما جرى ألبنائهم بسبب اقتراف جرائم وưارسة سلوكات منحرفة زجت ŏم داخل املركـز 

تسيب واإلمهال وعدم وهذا مؤشر على إحساسهن بالتقصري يف دورهم وواجباőم اƟاه أبنائهم جـراء ال
املتابعة واملراقبة ưا أدى ŏم إىل االحنراف وتدهور العالقات االجتماعية وسوء التنشئة األسرية أو 

  .االجتماعية
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حيدد نوع أسلوب معاملة الوالد للمبحوث قبل ) 20(اجلدول رقم -
  .الدخول إىل املركز

 %النسب املئوية   التكرارات  االحتماالت

 %27.27 06  والقسوةالصرامة 

 %22.73 05  عادي

 %40.90 09  التساهل

 %100 22  اجملموع

 
من املبحوثني األحداث صرحوا بأن أسلوب معاملة األب  %40.90نالحȘ يف هذا اجلدول أن 

منهم وصفوا أسلوب املعاملة  27.27هلم قبل دخوهلم إىل مركز محاية الطفولة توصȤ بالتساهل بينما 
من املبحـوثني األحداث وصفوا معاملة األب هلم قبل دخوهلم إىل  %22.73ة يف حني بالصرامة والقسو
  .املركز بالعادية

ونستنتج بذلȬ أن أغلب املبحوثني األحداث وصفوا معـاملة Ǔبـائهم هلم بالتساهل والتسيب 
عاƁ االحنراف  وعدم الصرامة واملتابعة واملراقبة املستمرة ưا أتاح للمبحوثني األحداث الفرصة للدخول

والسلوكات الغري سوية بسبب عدم صرامة ومتابعة األب البنه من حيث عالقاته االجتماعية مع زمالئه 
واحمليȔ اخلارجي الذي يؤثر ويتأثـر به الطفل عند السنوات واملراحل األوىل من عمره ولذلƱ Ȭد أن 

ي بالضرورة إىل احنراف سلوك التساهل خاصة من طرف األب الذي يعد هو القائد ورب األسرة يؤد
  .األبناء وبالتايل يقوم بسلوكات غري شرعية وغري قانونية يف Ǔن واحد
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حيدد نوع أسلوب معاملة األم للمبحوث قبل دخوله ) 21(اجلدول رقم -
  .إىل املركز

 %النسب املئوية   التكرارات  االحتماالت

 %4.54 01  الصرامة والقسوة

 18.18% 04  عادي

  77.28% 17  هلالتسا

 100% 22  اجملموع

 
من املبحوثني األحداث صرحـوا بأن نوع املعاملة بينهم  % 77.28نالحȘ يف هذا اجلدول أن 

من  %04.54منهم وصفوها بالعادية يف حني  %18.18وبني أمهاőم توصȤ بالتساهل بينما 
لصرامة والقسوة وذلȬ قبل دخوهلم املبحوثني األحداث وصفوا نوع املعاملة بينهم وبني أمهاőم تتميز با

  . إىل مركز محاية الطفولة
وبذلȬ نستنتج أن األغلبية املطلقة من املبحوثني األحداث وصفوا نوع املعـاملة بينهم وبني 
أمهاőم قبل دخوهلم إىل املركز بالتساهل وذلȬ شيء متوقع وطبيعي ألن األم تتميز معامالőا مع أبنائها 

حلنان وبالتايل التساهل مع أبنائها ألن األم هي منبع ومركز احلنان والعاطفة داخل بالعاطفة والرفȨ وا
األسرة وهلا دور مهم يف اجلانب خاصة يف بناء وتقوية العالقات االجتماعية داخل األسرة وبني أبنائها 
وأيضا املساعدة فـي Ʊـاح عملية التنشئـة األسرية واالجتماعيةÛ ولكن كل هذه املعامالت 
والسلوكات اليت تطغى عليها العاطفة والتساهل ال متنع األم من ưارسة دورها وصالحياőا يف املراقبة 

  .واملتابعة املنتظمة ألبنائها خاصة يف مثل هذه املراحل األوىل يف حياة الفرد
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يبني حتديد وقت دخول املبحوث إىل املرتل من ) 22(اجلدول رقم -
  .طرف الوالدين

 %النسب املئوية   التكرارات  االحتماالت

 %27.28 06  نعم

 72.72% 16  ال

  100% 22  اجملموع
 

من املبحوثني األحداث صرحوا بأن والديهم ال حيددون  %72.72نالحȘ يف هذا اجلدول أن 
  . منهم قالوا بأن الوالدين حيددون وقت دخوهلم إىل املرتل  %27.28وقت دخوهلم إىل املرتل يف حني 

تج أن األغلبية املطلقة من املبحوثني األحداث والديهم ال حيددون هلم وقت الدخول وبذلȬ نستن
  .إىل املرتل

وبذلȬ نستنتج أن األغلبية املطلقة من املبحوثني األحداث والديهم ال حيددون هلم وقت الدخول 
  .منهم قالوا بأن الوالدين حيددون وقت دخوهلم إىل املرتل  %27.28إىل املرتل يف حني 

وبذلȬ نستنتج أن األغلبية املطلقة من املبحوثني األحداث والديهم ال حيددون هلم وقت الدخول 
إىل املرتل وهذا مؤشر على عدم متابعة الوالدين ألطفاهلم ومراقبتهم باستمرارÛ ونعلم أن الطفل يف املراحل 

خصية وهلذا جيب أن األوىل من احلياة هي فترة حسـاسة من ناحية االكتسـاب والتعلم وتكوين الش
يكون وقت فراغه ƯطȔ ومنظم لكي ال حيتضنه الشارع ويغرس القيم اخلاصة به وكي ال تكون ƭاالت 
االحنراف قريبة منه فتجذبه إليهاÛ ولذا فǚن حتديد وقت دخول الطفل إىل املرتل من طرف الوالدين هو 

القيم الغري سوية اليت يبثها الشارع كما سلوك ومؤشر يساعد على التربية السليمة للطفل ومحايته من كل 
يعتƎ أيضا هذا السلوك ƞثابة احلصن املنيع للطفل من األخطار االجتماعية أمهها االحنراف بشƓ أشكاله 

  . وأنواعه
وŏذا نستنتج أن عدم مراقبة الوالدين للطفل وعدم حتديد وقت دخوله إىل املرتل يساهم 

  . بالضرورة إىل احنراف سلوك الطفل
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  .يبني متابعة الوالدين لتعليم املبحوث بصفة مستمرة) 23(اجلدول رقم -

 %النسب املئوية   التكرارات  االحتماالت

 %13.64 03  نعم

 %86.36 19  ال

 %100 22  اجملموع

 
يتابعون تعليم أوالدهم ال من Ǔباء املبحوثني األحداث %86.36يبني لنا هذا اجلدول أن 

  .منهم يتابعون تعليم أوالدهم بصفة مستمرة %13.64باستمرار بينما 
وŏذا نستنتج أن األغلبية الساحقة من أولياء املبحوثني األحداث ال يتابعون تعليم أوالدهم بصفة 
مستمرة ومنتظمة وهذا عامل يشجع األطفال على عدم االهتمام بالدراسة واجلدية يف املذاكرة وبالتايل 

ي الذي خيلȤ بدوره Ǔثارا اجتماعية خطرية يصعب بعد ذلȬ يساهم يف توسيع فرȋ التسرب املدرس
التعامل معها أو التصدي هلاÛ كما هو أيضا مؤشر على عدم حرȋ الوالدين على تعليم أبنائهم وƱاحهم 

الذي ) 22(وهذا ما أثبته اجلدول السابȨ رقم . يف الدراسة وكذا عدم متابعتهم بصفة منتظمة ومستمرة
ين وقت دخول املرتل ألوالدهم وبالتايل غياب الضبȔ االجتماعي الذي جيعل سلوك بني عدم حتديد الوالد
  .الطفل سوي وسليم

وبذلȬ نستنتج أن كل هذه املؤشرات والعوامل سواء عدم املراقبة أو املتابعة الدراسية ويف كل 
االحنرافات مراحل حياة الطفل كلها عوامل تساعد الطفل على احنراف سلوكاته وƟعله عرضة لɈفات و

  .االجتماعية
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  .يوضح درجة اهتمام الوالدين لنتائج دراسة املبحوث) 24(اجلدول -

 %النسب املئوية   اجملموع  التكرارات  

  
  األب

 %9.10  02  دائما

  %36.36  08  أحيانا

  %27.27  06  نادرا

  %27.27  06  أبدا

  %100  22  اجملموع

  
  األم

  %4.56  01  دائما

  %18.18  04  أحيانا

  %31.81  07  نادرا

  %45.45  10  أبدا

  %100  22  اجملموع
 

من Ǔباء املبحوثني األحداث يهتمون بنتائج دراسة أبنائهم  %36.36نالحȘ يف هذا اجلدول أن 
منهم ال يهتمون بنتائج دراستهم إال نادرا والنسبة ذاőا ال يهتمون أبدا  %27.27أحيانا فقȔ يف حني 

فقư Ȕا يتابعون نتائج دراسة أبنائهم باستمرار أما من جهة  %9.10يف حني بنتائج دراسة أبنائهم 
ال  %31.82من أمهات املبحوثني ال يتابعون أبدا نتائج دراسة أبنائهم بينما  %45.45األمهات فǚن 

 %4.56من األمهات تتابعن نتائج دراسة أبنائهن أحيانا بينما  %18.18يتابعون إال نادرا فقȔ يف حني 
 Ȕا يتابعن أبناءهم من ناحية النتائج الدراسية بصفة دائمة ومستمرةفقư . نستنتج أن Ȭ54.54ولذل% 

من Ǔباء املبحوثني األحداث ال يتابعون نتائج دراسة أبنائهم إال نادرا وهذا مؤشـر عـن غيـاب 
الـدراسيـة وحƓ  وبالتايل هناك تسيب وإمهال من ناحية املتابعـةÛقابة واملتابعة والضبȔ االجتماعيالـر

ن ال يتابعن نتائج مراقبة نتائج الدراسة أو االمتحاناتÛ هذا من جهة اɇباء أما من جهة األمهات فǚن أغلبه
وبذلȬ نستنتج أن الوالدين يتابعون وال يهتمون بنتائج أبنائهم الدراسية وبالتايل عدم القيام .أبنائهن أبدا



ǆǞالøƾال ǨøƘƻƳ : .اسƷالدøǾǮال ƞøǾǱداøƞ 

 

190 

ن ناحية املراقبة واملتابعة وأيضا ưارسة الضبȔ االجتمـاعـي بواجباőم وحقوقهم اƟاه أبنائهم خاصة م
ولذلȬ ) 22(و) 23(الذي بدوره يقيد ويقنن وينظم سلوك الطفل وهذا ما أفرزته نتائج اجلداول السابقة 

كل هذه املؤشرات والعوامل ال تساعد على السري احلسن للتنشئة االجتماعية وبالتايل تؤثر يف سلوك 
  .داثاملنحرفني األح

يبني إن كان متييز يف املعاملة بني املبحوث واخوته من ) 25(اجلدول -
  .طرف الوالدين

  النسب املئوية  التكرارات  االحتماالت
  %72.72 16  نعم

 % 27.28 06  ال

  %100 22  اجملموع

  
من املبحوثني األحداث جيدون متييز يف املعاملة مع  %72.72يتبني لنا من هذا اجلدول أن 

يوجد متييز يف املعاملة مقارنة  منهم صرحوا بأنه ال % 27.28من طرف والديهم يف حني  اخوőم
  .بǚخواŒم

وبذلȬ نستنتج أن األغلبية املطلقة من Ǔباء املبحوثني األحداث ƹارسون التمييز يف معاملة أبناءهم 
ني األبناء يولد احلقد وهذا ما خيلǓ Ȥثار نفسية سلبية يصعب التعامل معها أو معاجلتها ألن التمييز ب

والغرية والكراهية وحب االنتقام ويغرس فيهم كل القيم السلبية اليت تولد السلوكيات والتصرفات الغري 
سوية ومن Ǔثار التمييز يف املعاملة بني األبناء من طرف الوالدين وتولد إحساس الالعدل والالمساواة بني 

ية وانسداد قنوات االتصال بينهم وأيضا هذا التمييز يف االخوة ưا يساهم يف ضعȤ العالقات االجتماع
Ȭاملعاملة يؤدي إىل احنراف سلوك األحداث باعتبارها عامل من العوامل املساعدة على ذل   .  
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يوضح درجة استماع الوالدين ملشاكل وانشغاالت ) 26(اجلدول رقم -
  .املبحوث

أو  إذا كانت اإلجابة بـ نادرا النسب املئوية اجملموع  
  أبدا يذكر السبب

  النسب املئوية اجملموع

  /  / / %4.54  01  دائما
  /  / / %9.10  02  أحيانا

  
  نادرا 

  
05  
  

  
22.72%  

  %31.58  06  ليس لألب الوقت الكايف 

  %15.78  03  ال حتب البوح ƞشاكلȬ لألب 

  %00  00  ليس لألم الوقت الكايف

  
  

  أبدا 

  
  
14  

  
  

63.64%  

  %00  00  كلȬ لألم  ال حتب البوح ƞشا

ألن األب ال يـهـتم 
 Ȭوانشغاالت Ȭشـاكـلƞ  

08  42.10%  

ألن األم ال تـهتـم 
Ȭوانشغاالت Ȭشـاكـلƞ  

02  10.54%  

 %100  19  اجملموع %100  22  اجملموع 

  
من Ǔباء املبحوثني األحداث ال يسمعون ملشاكل وانشغاالت  %63.64نالحȘ يف هذا اجلدول 

 Ȭمن هذه الفئة  %42.10بسبب أن األب ال يستمع النشغاالت ومشاكل املبحوث بنسبة أبناءهم وذل
من املبحوثني األحداث صـرحـوا بأن أمهـاőم ال يهتممن ƞشـاكل وانشغاالت  %10.52و

من Ǔباء املبحوثني األحداث نادرا ما يستمعون ملشاكـل وانشغاالت أبنائهم  %22.72بينما . أبنائهن
من املبحوثني األحداث ال حيبون  %15.78و %31.58ت غري كايف لألب بنسبة وذلȬ بسبب الوق
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من الوالدين ال يستمعون إىل مشاكل وانشغاالت أبنائهم  %9.10يف حني أن . البوح ƞشاكلهم لألب
  .منهم يستمعون إىل انشغاالت أبنائهم ومشاكلهم بصفة دائمة ومستمرة %4.54إال أحيانا بينما 

وبذلȬ نستنتج أن األغلبية املطلقة من الوالدين ال يعريون اهتمام ملشـاكل وانشغاالت أبنائهم 
وال يستمعون إليهم بتاتا وذلȬ ألسباب Ưتلفة واملتمثلة يف عدم إعطـاء أمهيـة ملشـاكـل وانشغاالت 

م والنقاȇ من جهة وعدم إعطاء الوقت الكـافـي للجلـوس مـع األبناء وحماورő) األب(املبحوث 
معهم على ƯتلȤ القضايا اليت ơصهم يف حياőم اليوميةÛ كما أن هناك سبب Ǔخر خيص فئة قلـيلة من 
املبحـوثني األحداث وهو عدم اإلدالء أو البوح ƞشـاكلـهم وانشغاالőم اخلاصة وهذا السلوك له 

احلوار والنقاȇ وتبادل أطراف أسبابه وǓثاره يف نفس الوقت ưا يوحي أن قنوات االتصال املتمثلة يف 
احلديث هي مسدودة من طرف الوالدين وبالتايل ال توجد رعاية والدية تعتمد على املتابعة واملراقبة بصورة 
دائمة ومنتظمة وهذا يفرز Ǔثارا اجتماعية ونفسية سلبية منها مجود العالقات االجتماعية وانسداد قنوات 

التنشئة األسرية واالجتماعية معا وتفتح اجملال لدخول عاƁ االحنراف  االتصال بني الطرفني ưا يعيȨ عملية
  .بأنواعه وأشكاله املختلفة وبالتايل احنراف سلوك احلدث

يوضح إن كان املبحوث جيازى على السلوك الصحيح ) 27(اجلدول رقم -
  .من طرف الوالدين

 االحتماالت التكرارات النسب املئوية

 نعم 06 27.28%

 ال 16 %72.72

 اجملموع 22 %100

 
من املبحوثني األحـداث ال يكـافئـون على السلـوك  %72.72يبني لنا هذا اجلدول 

منهم يكافئون على سلوكاőم ألفعاهلم  %27.28السوي والصحيح من طرف والديهم بينما 
  .الصحيحة
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لوك الصـحيـح وبذلȬ نستنتج أن أغلبية Ǔباء املبحوثني األحداث ال يكافئون أبناءهم على الس
والسوي وال يشكروŒم بتاتاÛ ألن الطفل يف هذه املراحل العمرية األوىل يف حياته حتتاǯ إىل التوجيه 
والترشيد يف مجيع أعماله اليت يقوم ŏا يف حياته اليومية وجيب أن يتعلم من طرف الوالدين التمييز بني 

يع معامالته الدنيوية يف حني يعاقب على السلوك األعمال الصاحلة والغري صاحلة وتبƗ منهج اإلسالم يف مج
 Ûالغري سوي وجيازي على األعمال الصاحلة والسلوكات السوية لتشجيعه على املواصلة واحملافظة عليها
بينما الطفل إذا Ɓ جيازى ويكافئ وحƓ ال يشكر على العمل الصاſ والسلوك السوي فذلȬ يؤثر عليه 

ربوية وحƓ النفسية ويولد عليه Ǔثارا سلبية Ɵعله ال ƹيز بني الصحيح واخلطأ من الناحية االجتماعية والتـ
وبني ما هو مشروع وحمرم وبني ما هوسوي وغري سوي وكل هذا يؤدي بالضرورة إىل عدم تنشئته 

  .اجتماعيا بطريقة صحيحة ويؤثر على سلوكاته النفسية وبالتايل احنراف يف سلوك احلدث

  .    إن كان يعاقب على السلوك اخلاطئيبني) 28(اجلدول رقم -

 االحتماالت التكرارات النسب املئوية

 نعم 06 27.28%

 ال 16 %72.72

 اجملموع 22 %100

  
من املبحوثني األحداث ال يعاقبون على السلوك اخلاطئ  %72.72نالحȘ يف هذا اجلدول أن 

  . لى السلوك الغري سوييعاقبون ع %27.28بينما بقية املبحوثني واملقدرة نسبتهم بـ 
وŏذا نستنتج أن األغلبية الساحقة من املبحوثني األحداث ال يعاقبون من طرف أوليائهم على 
األعمال الغري صاحلة والسلوكات اخلاطئة والغري سوية ألن احلدث يف مراحل العمر احلساسة الكتساب 

تمرة التمييز بني السلوكات السوية الشخصية وتعلم القيم االجتماعية النبيلة جيب وبصفة دائمة ومس
والغري سوية ومعرفة الصح من اخلطأ واملسموح من املمنوع ووجب أيضا على الوالدين سواء األب أم 
األم معاقبة الولد إن أخطأ يف سلوك معني أو قام بعمل غري صاſ أو غري مشروع وذلȬ يف إطار التربية 

يف حياتهÛ ألن ƞعاقبة الطفل على السلوكـات اخلـاطئـة  االجتماعية احلسنة للطفل يف مراحله األوىل
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يصبح قـادرا على اإلدراك والتمييز وبالتايل يصبح يكتسب القيم االجتماعية اإلجيابية املستمدة من 
العـادات والتقـاليد والثقافات املختلفة ومن احلياة االجتماعية يف حد ذاőاÛ وبالتايل فǚن العقاب على 

سائل الضبȔ االجتماعي الذي يساعد بدوره على Ʊاح عملية التنشئة االجتماعية وبذلȬ اخلطأ هو من و
اơاذ سلوك سوي صاſ ذو فائدة والعكس صحيح يف حالة الالعقاب الذي هو مؤشر على عدم وجود 
ضبȔ اجتماعي حيدد سلوك الفرد يف إطار معني وبالتايل فشل عملية التنشئة االجتماعية اليت تؤدي 

  .ورة إىل االحنراف  وفساد سلوك احلدث املنحرفبالضر

يبني إن كان يستعمل األب الضرب يف معاقبة ) 29(اجلدول رقم -
  .املبحوث

 االحتماالت التكرارات النسب املئوية

 نعم 05 22.72%

 ال 17  %77.28

 اجملموع 22 %100

 
 ة لعقاب أبنائهمالضرب كوسيلمن اɇباء ال يستعملون  %77.28نالحȘ يف هذا اجلدول أن 

  .منهم يستعملون الضرب يف معاقبة املبحوثني األحداث %22.72بينما 
وŏذا نستنتج أن الغالبية املطلقة من املبحوثني األحداث ال يستعملون أولياءهم وسيلة الضرب ملعاقبتهم 

عة ومراقبة يف عدم متاب) 27(Û)28(على السلوكات اخلاطئةÛ وهذا ما يدعم النتائج السابقة اجلدولني 
الوالدين ألبنـائـهـم وال حƓ معاقبتهم يف حالة ارتكاب سلوكات غري سوية وغري مقبولةÛ اجتماعيا 
وال ƭازاőم وشكـرهم علـى األقل حيث يقومون بأعمال صاحلة أو سلوكات سوية حيث عليها اجملتمع 

  . ومقبولة اجتماعية منبثقة من معايري وقيم اجتماعية إجيابية
الوالدين ال ƹارسون الرعاية الوالدية على أبنـائهم من حيث املتـابعة واملـراقبة والضبȔ  وƞا أن

 Ȕارسون الضبƹ مŒا أƞ نه بالضرورة ال يستعملون الضرب كوسيلة لعقاب األبناءǚاالجتماعي ف
تماعية االجتماعي من األصلÛ وهلذا فǚن هذه السلوكات واملؤشرات ال تساعد الطفل على التنشئة االج
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السليمة بل تفتح اجملال أمام االحنراف االجتماعي وسȔ اɇفات االجتماعية اليت تفسد سلوكاته وتصبح 
  .سلوكات منحرفة

   .يوضح درجة اهتمام الوالدين بأصدقاء املبحوثني) 30(اجلدول رقم -

  النسب املئوية  التكرارات  االحتماالت
  %4.54 01  دائما

  %13.64 03  أحيانا

  %27.28 06  نادرا

  %54.54 12  أبدا

  %100 22  اجملموع
 

من أولياء املبحوثني األحداث ال يهتمون ƞعرفة أصدقاء  %54.54يبني لنا هذا اجلدول أن 
من  %13.64منهم ال يهتمون ƞعرفة أصدقاء أبناءهم إال نادرا بينما  %27.28أبناءهم يف حني 

فقȔ يهتمون بصفة  04.54أبناءهم أحيانا يف حني أولياء املبحوثني األحداث يهتمون ƞعرفة أصدقاء 
  .دائمة ومستمرة

وهلذا نستنتج أن الغالبية املطلقة من املبحوثني األحداث صرحوا بأن أولياءهم ال يضعون درجة 
اهتمام لألصدقاءÛ وهذا مؤشر على عدم قيام الوالدين وخصوصا األب بواجباőم اƟاه أبنائهم من ناحية 

والرقابة الوالديةÛعلما أن الطفل يف هذه املراحل احلرجة من حياته فهو يتأثر بالبيئة احمليطة  التربية والتوجيه
به ومن املؤسسات االجتماعية كاملدرسةÛ والشارع على سبيل املثال فهو حيتȬ بأصدقاء ويكون معهم 

كـون بعـȐ عالقات اجتماعية متينة متبادلة فهو يتأثر من جراء تلȬ العالقات االجتماعية وقد ي
األصدقاء من رفقاء السوء ويؤثرون فيه ويف تكوين شخصيته Ɯيث يكتسب منهم قيم سليمة يف اجملتمع 
ومن ذلȬ وجب على الوالدين باعتبارمها مسؤولني من مجيع النواحي خاصة منها الناحية االجتماعية 

كي ال يكون عرضة لعاƁ االحنراف والنفسية ưارسة حقهما يف الرعاية الوالدية من رقابة ومتابعة وتوجيه ل
  .داخل اجملتمع وبالتايل احنراف سلوكاته
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يبني درجة حرمان الوالدين للمبحوثني من ) 31(اجلدول رقم -
  .املصروف

  النسب املئوية  التكرارات  االحتماالت
 %63.64 14  دائما

  %27.28 06  أحيانا

  %9.10 02  نادرا

  %00 00  أبدا

  %100 22  اجملموع
 

من املبحوثني األحداث حمرومون من املصروف اليومي بصفة  %63.64لنا هذا اجلدول أن يبني 
من املبحوثني  %9.10بينما . منهم حمرومون أحيانا %27.28دائمة من طرف والديهم يف حني أن 

األحداث هم ليسوا حمرومني من املصروف إال نادرا فقȔ يف حني ال يوجد أي منهم من هو غري حمروم 
  .طالقعلى اإل

ولذلȬ نستنتج أن الغالبية الكƎى من املبحوثني األحداث ال يتحصلون على املصروف اليومي من 
طرف أوليائهم وبالتايل فهم حمرومون من املصروف اليومي من طرف أوليائهم وبالتايل فهم حمرومون من 

ف القتناء بعȐ املصروف لسد احتياجاőم اليومية باعتبارها يف مرحلة الشباب وحيتاجون ملصرو
 Ûاليت يرتادها الشباب Ȩم أو حقوق النوادي أو النقل أو املقهى وغريها من املرافŏ املستلزمات اخلاصة
ولذلƜ ȬرماŒم من املصروف قد يؤدي ŏم إىل احلصول على هذا املصروف لسد حاجياőم بطرق غري 

ية أو اللجوء إىل املمنوعات مشـروعة كالسـرقة مثـال أو بيع أغـراض أو أدوات  من املرتل خف
وبالتايل هذا اإلجراء أي حرمان األبناء من املصروف وهم يف سن الشباب ويقطنون يف مدينة حضارية 
كبرية كمدينة باتنة اليت حتوي على الكثري من مرافȨ الشباب وعاملي التمدن والتحضر يتطلب قدرا معينا 

لضرورية للحياة اليومية للشبابÛ ولذلȬ يعتƎ حرمان من املصروف ملواجهة كل احلاجيات واملستلزمات ا
الشباب من املصروف من السلوكات أو اإلجراءات اخلاطئة اليت يطبقها األولياءư Ûا يدفعون أبناءهم إىل 



ǆǞالøƾال ǨøƘƻƳ : .اسƷالدøǾǮال ƞøǾǱداøƞ 

 

197 

طرق غري مشروعة واơاذ أو اكتساب سلوكات غري سوية للحصول على املصروف وبالتايل احنراف 
ا يتناż مع عملية الرقابة والرعاية الوالدية اليت حتث على األولياء سلوكاőم االجتماعية وهـذا مـ

رعـاية األبناء وتوفري هلم كل ما حيتاجونه من الضروريات ƞا املصروف اليومي طبعا مع ưارسة الرقابة 
  .واملتابعة يف إطار الضبȔ االجتماعي

يوضح إن كان الوالدين يراقبان سلوكيات ) 32(اجلدول رقم -
  .ات املبحوث قبل الدخول للمركزوتصرف

  النسب املئوية  التكرارات  االحتماالت
 %4.56 01  كلها

  %22.72 05  بعضها

  %72.72 16  ال يتدخالن أبدا

  %100 22  اجملموع

  
ال يتدخالن أبدا يف مراقبة سلوكيات وتصرفات  %72.72يتبني لنا من هذا اجلدول أن 

منهم يتدخل يف بعȐ  %22.72محاية الطفولة يف حني  املبحوثني األحداث قبل الدخول إىل مركز
فقȔ من األولياء ưن يتدخل يف كل التصرفات  %4.56السـلوكيات وليست كلها بينما 

  .والسلوكيات ومراقبتها
وŏذا نستنتج أن معـظم أوليـاء املبحوثني األحـداث ال يتدخلـون أبدا يف مراقبة سلوكيات 

ىل مركز محـاية الطفـولـة وهـذا مؤشر على حالة التسيب واإلمهال وتصرفات أبنائهم قبل الدخول إ
من طرف األولياء جراء عدة عواملÛ لكن مهما كانت هذه األسباب وجب على الوالدين تطبيȨ الرعاية 
الوالدية وماهلا من واجبات اƟاه األبناء من رقـابة ومتابعة وتوجيه وإرسال وتعليم خاصة وأن األبناء يف 

اب وهي فترة جد حسـاسة يف حياة اإلنسان من ناحية االكتساب وتكوين الشخصية والوعي فترة شب
والنضج االجتماعي ناهـيȬ على أن الرقابة واملتابعة هي وسيلة من وسائل الضبȔ االجتماعي يف ترشيد 
ن وتقنني سلوكات الفرد اƟاه اɇخرينÛ ولذلȬ فǚن عدم ưارسة الضبȔ االجتماعي من طرف الوالدي
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سواء األب أو األم على حد سواء باإلضافة عدم القيام بواجباőم اƟاه أبنائهم ƞا فيها الرعاية الوالدية اليت 
حيتاجها الشباب يف هذه املرحلة من احلياة االجتماعية وما حييŏ Ȕا من بيئة خارجية ƛميع مؤسساőا وما 

قت اليت تعتƎ من األخطار االجتماعية اليت تفرزه من قيم وأفكار وصفات وǓفات اجتماعية يف نفس الو
  .تفرزها البيئة اخلارجية واملتمثلة يف اجملتمع فǚن ذلȬ يؤدي بالضرورة إىل احنراف سلوك األحداث

  .يبني كيفية قضاء أوقات الفراغ للمبحوث) 33(اجلدول رقم -

  النسب املئوية  التكرارات  االحتماالت
 %45.45 10  يف قاعات األلعاب

  %45.45 10  شارعيف ال

 %9.10 02  يف مشاهدة التلفاز

  %100 22  اجملموع
 

من املبحوثني األحداث يقضون أوقات فراغهم يف  %45.45نالحȘ يف هذا اجلدول أن 
منهم  %09.10الشارع والنسبة ذاőا من املبحوثني األحداث يقضوŒا يف قاعات األلعاب يف حني 

ولذلȬ نستنتج أن األغلبية املطلقة من املبحوثني األحداث  يقضي أوقات فراغهم يف مشاهدة التلفاز
يقضون أوقات فراغهم يف الشارع وقاعات األلعاب وهذا طبعا بدون ضبȔ ورقابة  90.90%

ناهيȬ عما يفرزه الشارع من Ǔثار ) Û31 Û30 Û29 32(اجتماعيني كما أثبتته اجلداول السابقة 
ألعاب من احتكاك اجتماعي مع رفقاء السوء ومن قيم سلبية اجتماعية بال رقابة وكذا ما تفرزه قاعات 

يصعب التعامل مع Ǔثـارهـا االجتماعية والنفسية على حد سواء وما ƹكن أن يكتسبه من مراودته 
لقاعات األلعاب والشـارع خـاصة يف șل انعدام املتابعة والرقابة من طرف الوالدين كتناول السجائر 

م البذيء املنبوذ اجتماعيا باإلضافة إىل سهولة دخوله ƭال االحنراف بشƓ وƯتلȤ أنواع التبȠ والكال
أنواعه وأشكاله ألن مراودة الشاب هلذه األماكن ويف هذه املرحلة من العمر احلساسة بدون رقابة 
الوالدين وتنظيم حƓ وقت خروجه وأماكن اخلروǯ قد يؤدي به إىل اكتساب قيم سلبية وǓفات اجتماعية 

  . تؤثر عليه وعلى احمليطني به وعلى اجملتمع ككل خطرية
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  .يوضح إن كان يدخن املبحوث) 34(اجلدول رقم -

  النسب املئوية  التكرارات  االحتماالت
 %63.64 14  نعم

  %36.36 08  ال

  %100 22  اجملموع

  
فقȔ ال  %36.36من املبحوثني األحداث يدخنون بينما  %63.64يبني لنا هذا اجلدول أن 

  .نيدخنو
وŏذا نستنتج أن أغلبية املبحوثني األحداث يدخنون سجائر وهم شباب يف مراحل أولية من احلياة 
وهذا نتيجة لعدم مراقبة الوالدين هلم ومتابعتهم والنقاȇ واحلوار معهم حول ƯتلȤ القضايا اخلاصة ŏم 

قت فراغ املبحوثني إضافة إىل قضاء و) 27،28،29،30،31،32(كما أثبتته نتائج اجلداول السابقة 
يف الشارع وقاعات األلعاب ومها الوسيطني اللذين يشجعان على التدخني بدون رقيب وهلذا Ʊد أن هذه 
اإلحصائيات والنتائج هي حتصيل حاصل جراء اإلمهال والتسيب وعدم ưارسة الضبȔ االجتماعي من 

فروض توجيه أفكار الفرد وتزويده طرف الوالدين مع فشل عملية التنشئة االجتماعية اليت كانت من امل
  .بالوعي والنضج االجتماعيني للتمييز واختبار القرار الصائب يف احلياة االجتماعية

  

  

  

  

  

  



ǆǞالøƾال ǨøƘƻƳ : .اسƷالدøǾǮال ƞøǾǱداøƞ 

 

200 

  .يبني إن كان يتناول املبحوث الكحول) 35(اجلدول رقم -

  النسب املئوية  التكرارات  االحتماالت
 %9.10 02  نعم

 90.90% 20  ال

  %100 22  اجملموع
 

 Șمن املبحوثني األحداث ال يتناولون اخلمر يف حني أن  %90.90يف هذا اجلدول أن نالح
  .منهم فقư Ȕن يتناولون املواد الكحولية 09.10%

 Ȭا ذلƞا فيها اخلمر ورƞ د أن غالبية املبحوثني األحداث ال يتناولون املواد الكحوليةƱ Ȭولذل
يقضوŒا معظمهم يف الشارع وألعاب القاعات  لصغر سنهم من جهة ومن جهة أخرى فǚن أوقات فراغهم

وهذين املكانني قد ال يشجعان على تناول الكحول وإƴا تدخني السجائرÛ باإلضافة إىل صعوبة احلصول 
  .على هذه املواد الكحولية خاصة يف هذا السن من العمر

  .يبني إن كان املبحوث يتعاطى املخدرات) 36(اجلدول رقم -

  النسب املئوية  اتالتكرار  االحتماالت
 %27.28 06  نعم

 %72.72 16  ال

  %100 22  اجملموع

  
من املبحوثني األحداث ال يتناولون املواد املخدرة فيما  %72.72يبني لنا هذا اجلدول أن 

  .منهم يتعاطون املخدرات 27.28%
ا ورƞا قد وŏذا نستنتج أن معظم املبحوثني األحداث ال يتناولون املواد املخدرة ƛميع أشكاهل

يكون للوازع الديƗ النصيب األكƎ يف حتاشي املبحوثني األحداث هذه األنواع من املواد املخدرة وإدراك 



ǆǞالøƾال ǨøƘƻƳ : .اسƷالدøǾǮال ƞøǾǱداøƞ 

 

201 

خطورőا على الصحة واجملتمع لكن باملقابل هناك فئة مهمة من املبحوثني األحداث ưن صرحوا بأŒم 
اعيا ألن هذه الفئة من الشباب يتعاطون املخدرات وعددهم أكثر من الربع وهذا مؤشر خطري اجتم

سنة ưا يعƗ أŒم دخلوا عاƁ االحنراف يف مراحل متقدمة من العمر وبالتايل 17و 13أعمارهم تتراوح بني 
هلا Ǔثار اجتماعية ونفسية خطرية على اجملتمع والشخص نفسه ưا قد يؤدي به إىل ارتكاب جرائم ومعاصي 

  .خطرية ال حيمد عقباها

  .يوضح إن كان أصدقاء املبحوث يدخنون) 37(اجلدول رقم -

  النسب املئوية  التكرارات  االحتماالت
 %81.82 18  نعم

  %18.18 04  ال

  %100 22  اجملموع

  
من أصدقاء املبحوثني األحداث يدخنون سجائر بينما  %81.82نالحȘ يف هذا اجلدول أن 

من املبحوثني األحداث أصدقاءهم منهم ال يدخنون وبالتايل نستنتج أن الغالبية الساحقة  18.18%
يدخنون سجائر وهذا مؤشر على أن أصدقاء املبحوثني هم على األرجح رفقاء السوء ألن التدخني يف سن 
مبكرة من العمر دليل على غياب الرعاية الوالدية وبالتايل عدم وجود وقاية أسرية وتأهيل اجتماعي 

ائج تؤكد صحة األرقام اإلحصائية السابقة Ɲصوȋ تدخني للشباب يف هذا العمر باإلضافة إىل أن هذه النت
وبالتايل فاملبحوث يتأثر بأصدقائه املدخنني ) 34(املبحوثني األحداث مثلما وضعه اجلدول السابȨ رقم 

ويكتسب منهم سلوكات غري سوية والعكس صحيح فهو قد يؤثر يف أصدقائه خاصة أن معظم أوقاőم 
وهي األماكن اليت تشجع الشاب ) 33(عات األلعاب كما وضحه اجلدول يقضوŒا إما يف الشارع أو قا

  .على التدخني دون وجود ضابȔ اجتماعي وال رقابة ومحاية أسرية من طرف الوالدين
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  .يبني إن كان أصدقاء املبحوث يتناولون الكحول) 38(اجلدول رقم -

  النسب املئوية  التكرارات  االحتماالت
 %31.82 07  نعم

  %68.18 15  ال

  %100 22  اجملموع

  
من أصدقاء املبحوث األحداث ال يتناولون مواد  %68.18يتبني لنا من هذا اجلدول أن 

  .منهم يتناولون الكحول %31.82كحولية بينما 
وبذلȬ نستنتج أن معظم املبحوثني األحـداث أصدقـاءهم ال يتناولون مواد كحولية أو اخلمر 

طورة الرفاق أو األصدقاء ألن هذه املواد أو اخلمر تناوهلا باستمرار وهذا مؤشر على درجة معينة من خ
يؤدي إىل اإلدمان واإلدمان عليها يؤدي إلـى ارتكـاب جـرائم ومعاصي واɇفات االجتماعية اخلطرية 
ألن اخلمر يطلȨ عليه أم اخلبائث فيكون شاربه فاقد للوعي وال يدري ماذا يفعل أو يعملÛ وبذلơ Ȭلص 

ق السوء ال يكتسب منهم الفرد إال السلوكات الغري سوية والتصرفات املنحرفة والقيم الغري بأن رفا
  .إجيابية واألفعال الضارة اليت يعاقب عليها القانون وحيرمها الشرع

  . يبني إن كان أصدقاء املبحوث يتناولون املخدرات) 39(اجلدول رقم -

  النسب املئوية  التكرارات  االحتماالت
 %45.46 10  نعم

  %54.54 12  ال

  %100 22  اجملموع

من املبحوثني األحداث أصدقاǗهم ال يتناولون مواد  %54.54نالحȘ يف هذا اجلدول أن 
  .منهم يتعاطون املخدرات Ư45.46%درة بينما 
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وبذلȬ نستخلص أن أكثر من نصȤ املبحوثني األحداث ال يتناولون Ưدرات أو مواد Ưدرة بينما 
يعƗ قرابة النصȤ يتعاطون املخدرات  %45.46ملبحوثني األحداث واملقدرون بـ نسبة مهمة من ا

وهذا ) PATEX(على ƯتلȤ أشكاهلا سواء حبوب أو سجائر أو مواد Ưدرة أخرى كالغراء مثال 
مؤشر اجتمـاعـي خطري خاصة عند فئة الشباب وهذا نتيجة للفراغ وغياب الوعي والنضج االجتماعي 

بة الوالدية واحلماية األسرية من هذه الظواهر واɇفات االجتماعية من طرف الوالدين وأيضا غياب الرقا
هذا من جهة واجلهة املقابلة يعتƎ تناول املخدرات عند هذه الفئة من أصدقاء املبحوثني األحداث وعددهم 

ولة استعماهلاÛ أما املهم بالنسبة للعدد اإلمجايل هو مؤشر على سهولة احلصول على هذه املواد املخدرة وسه
بالنسبة لɈثار اليت تتركها فهي Ǔثار خطرية وفتاكة وتنتج مجيع اɇفات االجتماعية واجلرائم اخلطرية اليت 
قد تصل حƓ إىل القتل ولذلȬ فǚن التفاعل االجتماعي احلاصل مع رفقاء السوء يؤدي حتما إىل احنراف 

  .سلوك األحداث

  .دقاء املبحوث يسرقونيوضح إن كان أص) 40(اجلدول رقم -

  النسب املئوية  التكرارات  االحتماالت
 %36.36 08  نعم

  %63.64 14  ال

  %100 22  اجملموع
 

من املبحوثني األحداث أصدقاءهم ال يسرقون بينما   %63.64يبني لنا هذا اجلدول أن 
  .منهم يسرقون وƹتهنون حرفة السرقة  36.36%

وثني األحداث ال يسرقون كما يعتƎ مؤشرا لدرجة معينة من وŏذا نستنتج أن أغلب أصدقاء املبح
 %36.36اخلطورة يف حني أن نسبة مهمة من أصدقاء املبحوثني األحداث واملقدرة نسبتهم بـ 

ƹارسون șاهرة السرقة ويف غـالـب األحيان تكون نتائج لتناول املواد املخدرة والكحولية اليت تفقد 
ا ال يعي ما يفعل وتناول هذه املواد املمنوعة هو وليد قضاء وقت الفراغ الوعي ملتناوهلا ويصبح صاحبه
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فيما ال يفيد وغياب الوقاية األسرية وعدم التأهيل االجتماعي للفرد وإخضاعه للضبȔ االجتماعي لتوجيه 
  .وترشيد سلوكاته وتصرفاته

يبني إن دخل أحد أصدقاء املبحوثني إىل مؤسسة ) 41(اجلدول رقم -
  .تربيةإعادة ال

  النسب املئوية  التكرارات  االحتماالت
 %27.28 06  نعم

  %72.72 16  ال

  %100 22  اجملموع
 

من املبحوثني األحداث أصدقاءهم Ɓ يدخلوا إىل  %72.72يتبني لنا من هذا اجلدول أن 
  .منهم سبȨ وأن دخلوا هذه املؤسسة %27.28مؤسسة إعادة التربية بينما 
أصدقاء املبحوثني األحداث Ɓ يدخلوا إىل مؤسسة إعادة التربية بينما  وبالتايل نستنتج أن معظم

  .منهم سبȨ وأن دخلوا إىل هذه املؤسسة 27.28%
وبالتايل نستنتج أن معظم أصدقاء املبحوثني األحداث Ɓ يدخلوا مؤسسات إعادة التربية وهذا 

ية وأعماهلم صاحلة وهم مؤهلون مؤشر ال يعƗ بالضرورة أن أصدقـاء املبحوثني األحداث سلوكاőم سو
أكدت وأثبتت أنه يوجد ) 37ـ38ـ39ـ40(اجتماعيا ألن نتائج وإحصائيـات اجلداول السابقة 

من أصدقاء املبحوثني األحداث ưن يتناولون الكحول ويتعاطون املخدرات ويدخنون السجائر ومن 
  .ـرƹتهنون حرفة السرقة ورƞا حƓ ارتكاب جرائم والتعدي على الغيـ

ومتابعة أخبارهم وكل ما خيص حياőم  ألبنائهمولذلȬ فǚن على الوالدين وجوب اختيار أصدقاء 
اليومية واالجتماعية وعليه فǚن الوقاية األسرية والرعاية الوالدية عمليتني مهمتني يف Ʊاح عملية التنشئة 

ويتمتع بدرجة كافية من اجتماعيا ليكون ناضج  ثاالجتماعيـة وبالتـالـي تأهيل الفرد أو املبحو
 .الوعي
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  .يوضح املدة اليت قضاها املبحوث يف املركز) 42(اجلدول رقم -

  النسب املئوية  التكرارات  االحتماالت
 %77.28 17  أقل من سنة

  %22.72 05  من سنة إىل سنتني

  %00 00  سنوات 4سنوات إىل  3من 

  %00 00  سنوات فأكثر5

  %100 22  اجملموع
 

من املبحوثني األحداث مدة مكوثهم داخل مركز محاية  %77.28ذا اجلدول أن يبني لنا من ه
  .منهم قضوا مدة تتراوح بني سنة وسنتني %22.72الطفولة أقل من سنة يف حني 

وبذلȬ نستنتج أن الغالبية من املبحوثني األحداث أن املدة اليت قضوها داخل مركز محاية الطفولة 
لسلوكـات والتصرفـات الغيـر سوية اليت مارسوها وبذلȬ ارتكاب أقل من سنة وهذا ما يعƗ أن ا

أخطاء وجرائم يعاقب عليها القانون وينبذها العرف وحيرمها الشرع فهي ليست Ưالفات كبرية تصل إىل 
درجة اجلرم والقتل مثال وإƴا هي عبارة عن سلوكات عدوانية نتيجة االلتحام والعناد بني الشباب ưا 

فات عدوانية قد تصل إىل الضرب والشجار مع إمكانية استعمال أسلحة بيضاء أو يؤدي إىل تصر
ألŒا هي ) 36،39(كالسرقة مثال أو حƓ تعاطي املخدرات من فئة حمددة كما وضحه  اجلدول رقم 
  .أغلب املخالفات اليت دخل من أجلها املبحوثني األحداث إىل مركز محاية الطفولة
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  .ح درجة رضا املبحوث عن تواجده يف املركزيوض) 43(اجلدول رقم -

 النسب املئوية اجملموع  
يف حـالة اإلجابة بنعم 

  يذكر السبب
 النسب املئوية  اجملموع

  /  /  / %27.28  06  ال

 72.72%  16  نعم

 %56.25  09  تعلمت فيه الكثري
ơلصت فيه من 

  %43.75  07  السلوكات الغري سوية

  %100  16  اجملموع 100%  22  اجملموع
  

من املبحوثني األحداث يبدون رضاهم ما تواجدهم  %72.72نالحȘ من هذا اجلدول أن     
داخل مركز محاية الطفولة بسبب تعلمهم فيه الكثيـر من األشيـاء التـي تفيدهم يف حياőم العلمية 

صرحوا بأŒم راضون عن تواجدهم باملركز   %43.75بينما  % 56.25واملهنية وذلȬ بنسبية 
من املبحوثني األحداث عدم   %27.28الغري سوية يف حني عƎ  تة أŒم حتصلوا فيه السلوكياƜج

  .رضاهم عن تواجدهم يف املركز 
ولذلȬ نستنتج أن األغلبية املطلقة من املبحوثني األحداث مرتاحون وراضون عن تواجدهم بدافع 

الصحيحة اليت تفيدهم يف حياőم  تاملركز وذلȬ لتعلمهم الكثري من األشياء واملعلومات والسلوكيا
العلمية Ɯيث أŒم يتلقون دروس تربوية وعلمية يف املركز من طرف معلمني بيداغوجيني إضافة إىل تعلمهم 
واحترافهم بعȐ املهن احلرفية اليت تفيدهم يف احلياة العملية خاصة بالنسبة للمبحوثني الذين انقطعوا عن 

 تالرضا عن تواجدهم يف املركز يف ơلصهم من السلوكياالدراسة كما أيضا يتجلى مؤشرات 
والتصرفات الغري سوية خاصة الذين دخلوا املركز بسبب تعاطيهم املخدرات حني أدركوا أن هذه املواد 
املخدرة كانت تظل هلم طريقهم يف احلياة اليومية وƟعلهم منخرطني اجتماعيا ومنبوذين من طرف اجملتمع 

اية الطفولة يوفر املناǷ االجتماعي املطلوب لتربية وتعلم األحداث واملسامهة حƓ ولذلƱ Ȭد أن مركز مح
يف توعيتهم وإرشادهم وتوجيههم الوجهة السليمة والصحيحة للتخلص من اإلدمان على املخدرات 
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بالنسبة للمدمنني ألن مركز محاية الطفولة حيتوي على كـل اإلمـكـانـات املادية والبشرية للتأهيل 
  .جتماعي للحدثاال

  .يبني حماولة املبحوث اهلروب من املركز) 44(اجلدول رقم -

  النسب املئوية  التكرارات  االحتماالت
 %00 00  نعم

 %100 22  ال

 100% 22  اجملموع

 
يبني لنا هذا اجلدول أن كـل املبحوثني األحداث ال حياولون اهلروب من مركز محاية الطفولة 

يوفر مجيع الشروȓ والظروف االجتماعية اليت حيتاجها املبحوث وبالتايل جيد  وهذا مؤشر على أن املركز
فيها راحته النفسية واالنسجام واالندماǯ االجتماعي داخل هذه املؤسسة اليت هي اجتماعية بالدرجة 
اث األوىل ملا تقدمه من خدمات تعليمية وتربوية وتوجيهية وحƓ نفسية وهذا تأكيدا لرضا املبحوثني األحد

 Ȩوبالتايل نستنتج أنه هناك نوع من القبول االجتماعي من ) 43(داخل املركز كما وضحه اجلدول الساب
طرف املبحوثني األحداث إزاء املركز وبالتايل حدوث اندماǯ وانسجام اجتماعي للحدث وهو مؤشر 

ني البيداغوجيني للمركز للتفاعل االجتماعي الذي هو وليد متانة العالقات االجتماعية بني األحداث واملرب
  .وحƓ النفسانيني
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يبني ندم املبحوثني على التصرف الذي أدخله ) 45(اجلدول رقم -
  .املركز

 النسب املئوية  اجملموع  
يف حالة اإلجابة بـ نعم 

  يذكر السبب
 النسب املئوية  اجملموع

  /  /  / %9.10  02  ال

  90.90%  20  نعم

 %85  17  ألين ضيعت دراسيت
فقدت احترامي  ألين

 źأهلي وأسر Ȕ15%  03  وس 

 100%  20  اجملموع   100%  22  اجملموع
  

من املبحوثني األحداث نادمون على التصرفات اليت  %90.90نالحȘ يف هذا اجلدول أن 
بسبب فقداŒم لالحترام وسȔ  %15و %85أدخلتهم إىل املركز بسبب ضياعهم لدراستهم بنسبة 

  .هم غري نادمون أبدا %9.10األهل واألسرة بينما 
ولذلȬ نستنتج أن األغلبية السـاحقـة من املبحوثني األحداث نادمون على ارتكاŏم ملخالفات 

غري سوية كانت سببا يف دخوهلم إىل مركز محاية الطفولة Ɯيث ندموا على تضييعهم لدراستهم  توسلوكيا
ضافة إىل فقداŒم لالحترام والتقدير وسȔ يف هذه املرحلة العمرية املتقدمة وبالتايل مستقبل غامȐ باإل

األهل واجملتمع الذي أصبح ينظر إليهم بنظرة املنحرفني اجتماعيا واملنحلني أخالقيا وهذا مؤشر على تأنيب 
الغري  تالضمري وحماسبة الذاتÛ وبالتايل القبول والتهيؤ االجتماعي الستبدال تلȬ التصرفات والسلوكيا

  .بية نافعة وتصرفات صاحلة وسوية تزيد وتساهم يف تأهيلهم اجتماعياسوية بقيم اجتماعية إجيا
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  .يوضح زيارة الوالدين للمبحوث يف املركز) 46(اجلدول رقم -

  النسب املئوية  التكرارات  االحتماالت
 %81.82 18  دائما 

 18.18% 04  أحيانا 

 00% 00  أبدا

 100% 22  اجملموع

 
من املبحوثني األحداث صرحوا بأن الوالدين يقومون  %81.82يبني لنا هذا اجلدول أن 

منهم يقومون بزيارة أبنائهم يف املركز أحيانا  %18.18بزيارőم يف املركز بصفة دائمة ومستمرة بينما 
Ȕفق.  

وŏذا نستنتج أن الغالبية املطلقة للمبحوثني األحداث والديهم يزوروŒم يف املركز بصفة دائمة 
معا أو أحدهم ويف الغالب األم هي األكثر ارتيادا وزيارة إىل املركز لتفقد ابنها  ومستمرة إما الوالدين

احلدث ưا يعƗ ندم الوالدين على أبنائهم األحداث لدخوهلم املركز وبالتايل الندم على التسيب واإلمهال 
والوقاية  ةالوالدي والتفريȔ يف احلقوق والواجبـات املفروضة عليهم من طرف أبنائهم واملتمثلة يف الرعاية

األسرية والتأهيل االجتماعي وبالتايل عدم القيام بالتنشئة االجتماعية واألسرية لتأهيل االبن نفسيا 
واجتماعياÛ وبالتايل اإلحساس بالذنب يف ضياع مستقبل أبنائهم التعليمي باخلصوȋ يف șل غياب الرقابة 

ة يف مجيع شؤون األبناء سواء التربوية أو التعليمية االجتماعية من طرف الوالدين وكذا املتابعة املستمر
وحƓ االجتماعية منها كمتابعة أصدقاء األبناء وكـذا زمـالئهم يف الدراسة وكيفية ومكان قضاء وقت 

  .الفراغ وكل اجلوانب اخلاصة باألبناء اليت حتتاǯ إىل توجيه وإرشاد
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  .ن املركزيوضح مشوار املبحوث بعد خروجه م) 47(اجلدول رقم -

  النسب املئوية  التكرارات  االحتماالت
 %45.46 10  التركيز على الدراسة 

 %27.27 06  التوجيه إىل احلياة العملية 

 Ɨ27.27% 06 التسجيل يف مركز التكوين امله 

 100% 22  اجملموع

  
هم من املبحوثني األحداث قرروا التركيز على مزاولت %45.46نالحȘ يف هذا اجلدول أن      

منهم قـرروا التـوجـه إىل احلياة العملية والنسبة  %27.27للدراسة بعد اخلروǯ من املركز بينما 
  .اختاروا التسجيل يف مركز التكوين املهƗ %27.27ذاőا 

وبذلȬ نستنتج أن أغلب املبحوثني األحداث قرروا التوجه والتركيز على مزاولة دراستهم يف     
ز محاية الطفولة وهذا مؤشر على ما يقدمه املركز من خدمات اجتماعية املدارس بعد خروجهم من مرك

السوية  توتربوية وتعليمية وحƓ نفسية ملسـاعدة احلدث على النضج والتوعية والتمييز بني السلوكيا
والغري سوية وبالتايل Ʊاح مركز محاية الطفولة يف تأهيل احلدث اجتماعيا ليصبح قادرا على تقرير مصريه 

ة إذا علمنا أن أغلب املبحوثني األحداث قرروا متابعة الدراسة بعد اخلروǯ إلحساسهم بالذنب خاص
وإدراكهم بأŒم كانوا على șاللÛ فيما ) 45(والندم مثلما أكدته نتائج اجلداول السابقة خاصة اجلدول 

رت التسجيل يف قرر البعȐ اɇخر االلتحاق باحلياة العملية وفئة أخرى من املبحوثني األحداث اختا
مراكز التكوين املهƗ لتعلم وامتهان حرفة معينة تفيدهم يف حياőم املستقبلية وبالتايل احتالل والتقدير 
وسȔ األفراد احمليطني به وبالتايل يصبح فردا صاحلا يف اجملتمع له كيانه ومكانته ودوره االجتماعية يؤثر 

  .ويتأثر بالبيئة احمليطة به
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  .ومناقشـة النتائــجعـرض : ثــانيا
إن عرض النتائج هو بالضرورة اإلجابة على التساǗالت اليت انطلقت منها الدراسة وهي يف     

حقيقتها زبدة حتليل األرقام اإلحصائية املستقاة من الواقعÛ ومدى موافقتها مع منطلقات الدراسة 
  .النظرية
    Ǘالرئيسي التايل لوحنن يف هذه الدراسة انطلقنا من التسا:   

كيȤ تؤثر التنشئة االجتماعية يف șهور السلوك االحنرايف عند احلدث والذي انبثقت عنه     
  :التساǗالت الفرعية اɇتية

1 -  Ýهل هناك عالقة بني الوضع االقتصادي واالجتماعي لألسرة والسلوك االحنرايف للحدث 

 حنرايف للحدثÝ هل هناك عالقة بني اƟاهات أو أساليب التنشئة االجتماعية والسلوك اال - 2

3 - Ýاالحنراف السلوكي للحدث ǯاذƴما هي مؤشرات احنراف األحداث وأشكال و 

ما هي أساليب إصالح ومعاجلة السلوك االحنرايف لألحداث سواء داخل مؤسسات إعادة  - 4
التربية أو خارجها وقد حاولنا اإلجابة على هذه التساǗالت وفȨ األهداف املسطرة للبحث 

 : التالية وتوصلنا إىل النتائج

  :التســاǗل الفرعـي األول
إن معظم األفراد املبحوثني من مستوى ابتدائي ومتوسȔ دخلوا مركز محاية الطفولة بسبب     

Û فـي حني أن أغلب أولياء املبحوثني على قيد ) 04-03اجلدول رقم (السرقة والتعـدي على الغري 
ينما أغلب اɇباء بطالني وأمهات ماكثات Û ب)06-05اجلدول رقم(احلياة وغري منفصلني يف عمومهم 

Û ويعيشون يف شقȨ بعمارات ذات غرفتني ويتراوح عـدد أفـراد )10-09اجلدول رقم (بالبيت
Û وبالتايل فǚن الدخل الشهري األسري )11- 13اجلدول رقم ( أفراد  10إىل  05األسـرة مـن 

دǯ يف  20000ة والذي ال يتجاوز حمدود جدا ال يكفي لسد احلاجيات واملتطلبات الضرورية للحيا
أحسن األحوال علما أنه ال توجد مصادر مالية أخرى غري الوالدين كما أن أغلب املبحوثني ال يوجد 

  ).12-15اجلدول رقم(فـرد من أسرőم سبȨ وأن دخل السجن من قبل
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  :التســاǗل الفرعـي الثانـي
ني Ǔبائهم قبل الدخول إىل املركز توصȤ إن أغلب األفراد املبحوثني كانت العالقة بينهم وب    

اجلدول (بعالقة تسيب وإمهال وكذلȬ بعد الدخول إىل املركز توصـȤ بعالقـة تسـيب وإمهال
Û بينما كانت العالقة مع أمه قبل دخوله إىل املركز عالقة تسيب وإمهال لكن بعد ) 17-16رقم

ب املعاملة من طرف الوالدين قبل Û يف حني أسلو)19-18اجلدول رقم(الدخول أصبحت عالقة حسنة
- 20اجلدول رقم(الدخول للمركز كان متساهل إىل أبعد احلدود وأسلوب املعاملة ذاőا من طرف األم

Û يف حني أن الوالدين ال يتابعان تعليم املبحوث بصفة دائمة ومستمرة وال يهتمون بنتائج الدراسة )21
 هه إىل املرتل وال يستمعـان إىل انشغاال تÛ وال حيددون له وقت دخولـ)24-23اجلدول رقم (

Û وال يكافئانه على السلوك السوي إن أصاب وال عقابه على )26-22اجلدول رقم (ومشاكله اخلاصة 
Û وال يستعمل األب الضرب كوسيلة )28-27اجلدول رقم (السلوك الغري سوي إن أخطـأ

ام ألصدقاء املبحوث وحيرمانه من Û كما أن الوالدين ال يعريون اهتم)29اجلدول رقم (للعقـاب
Û كما أنه يوجد هناك متييز يف املعاملة بني املبحوث واخوته من طرف )31-30اجلدول رقم(املصروف
  ).25اجلدول رقم(الوالدين

    :التســاǗل الفرعـي الثالـث
إن معظم املبحوثني األحداث يدخنون السجـائـر ويقـضون أوقات فراغهم يف الشوارع     
اجلدول رقم (Ûوأن أصدقاءهم يدخنون ويتعاطون املخدرات)33-34اجلدول رقم (أللعاب وقاعات ا

Û كما أن فئة منهم يتناولون املشروبات الكحولية وƹارسون سلوكات غري سوية كالسرقة )37-39
كما أن فئة من أصدقاء املبحوثني سبȨ هلا وأن دخلت إىل مؤسسات إعادة ). 40- 38اجلدول رقم(مثل

  ).41جلدول رقما(التربية
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  : التســاǗل الفرعـي الرابـع
إن غالبية املبحوثني األحداث املدة اليت قضوها داخل املركز أقل من سنة وهم راضون     

ومرتاحون من تواجدهم داخل املركز بسبب التعلم فيه واالبتعاد والتخلص من السلوكات الغري سوية 
حوثني األحداث Ɓ يفكروا ولو مرة يف اهلروب من املركز Ûوالدليل أنه مجيع املب)43-42اجلدول رقم (

بينما معظمهم أبدوا ندمهم على اقتـراف سلوكـات غيـر سوية أدخلتهم املركز وندموا أيضا على 
-44اجلدول رقم (تضييعهم لـدراستهم وفقداŒم االحترام والتقديـر وسـȔ أهـاليهـم وأسرőم

ة املقدمة من طرف مركز محاية الطفولة ولدت فيهم رǗية Û كما أن أساليب املعاجلة والنوعي)45
للمستقبل ƞنظار الوعي والنضج Û حيث قرر أغلب املبحوثني األحداث التركيز على الدراسة والتسجيل 

  ).47اجلدول رقم (يف مراكز التكوين املهƗ بعد خروجهم من املركز 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :امتـةـخ

تعتƎ مرحة احلداثة  من املراحل احلساسة واحلرجة يف حياة كل فردÛ فهي مرحلة انتقالية وحتولية 

مرحلة الطفولة ومرحلة الرشد والنضجÛوإن تأثري هذا التحول خيتلȤ من فرد إىل Ǔخر : بني مرحلتني

الفرد ذاتهÛ فعليه التعامل وعليه فǚن هذه املرحلة تستدعي احلذر واملتابعة من طرف األسرة ومن طرف 

Ȕوتفري ȓكمة وحذر دون إفراƜ معها.  

وإن أي تأثري من جانب األسرة على حياة احلدث من خالل عملية التنشئة االجتماعية وغرس 

العادات والتقاليد والقيم اليت متكن الفرد من القيام بدوره االجتماعيÛ يؤثر يف تكوينه النفسي 

  .واالجتماعي ويف سلوكه

ا حيتاǯ اجملتمع يف عصرنا الراهن الذي يتواصل وثروة العلم إىل ثورة نقدية لنظمها وأساليبها ولذ

التربوية وسلوكها األخالقي تتالءم وما تفرضه حركة الواقعÛ ومبنية على فهم واع ورǗية واضحة 

ح مؤسسات جلوانب هذه الثورةÛ أبعادها املختلفة يف عملية التطور والتغيريÛ ليتكون مفتاحا إلصال

التنشئة االجتماعية لتأخذ نسȨ العصر الذي نعيȈ فيه مع االحتفاƞ ȗا هو إجياŸ وجوهري وتدعيمه إذ 

ال ƹكن لɌصالح أن يكون إجيابيا دون أهداف واضحةÛ والقوانني والتشريعات وحدها ال تكفي إلجياد 

تمر بني مؤسسات التنشئة احللول املناسبةÛ فالتربية مشكلة صعبة وخطريةÛ وستظل ƭال خالف مس

  .االجتماعية باختالفهاÛ وما تطرحه عملية البناء املادي وتأثرياőا االجتماعية



  فهرست الجداول

  رقم الصفحة  رقم اجلدول
  167 يبني جنس العينة:  )01(اجلدول رقم 
  167 .يوضح الفئة العمرية للمبحوثني) 02(اجلدول رقم 
  168 .يبني املستوى التعليمي للمبحوثني) 03( اجلدول رقم
  169  .يوضح سبب الدخول إىل مركز محاية الطفولة) 04(اجلدول رقم 
  170 يبني حياة والدي املبحوثني) 05(اجلدول رقم 
  171 يوضح إن كان الوالدين منفصلني) 06(اجلدول رقم 
  172 يبني املستوى التعليمي لألب) 07(اجلدول رقم 

  173 يوضح املستوى التعليمي لألم) 08(رقم  اجلدول
  174 يبني مهنة األب) 09(اجلدول رقم 
  175 يوضح مهنة األم) 10(اجلدول رقم 
  176 يبني عدد أفراد أسرة املبحوث) 11(اجلدول رقم 
  177 .يوضح دخول من عدم دخول أحد أفراد أسرة املبحوثني إىل السجن) 12(اجلدول رقم 
  178 يبني نوع السكن الذي يقيم فيه املبحوث) 13(اجلدول رقم 
  179  يبني عدد غرف املسكن الذي يقيم فيه املبحوث) 14(اجلدول رقم 
  180 يوضح مقدار دخل األسرة الشهري) 15(اجلدول رقم 
  181  يوضح العالقة بني املبحوث ووالده قبل دخوله املركز) 16(اجلدول رقم 
  182  بني املبحوث ووالده بعد دخوله املركزيوضح العالقة) 17(اجلدول رقم 
  183  يوضح العالقة بني املبحوث ووالدته قبل الدخول للمركز) 18(اجلدول رقم 
  184 يوضح العالقة بني املبحوث ووالدته بعد الدخول إىل املركز) 19(اجلدول رقم 
  185  املركز حيدد نوع أسلوب معاملة الوالد للمبحوث قبل الدخول إىل) 20(اجلدول رقم 
  186  حيدد نوع أسلوب معاملة األم للمبحوث قبل دخوله إىل املركز) 21(اجلدول رقم 
  187  يبني حتديد وقت دخول املبحوث إىل املرتل من طرف الوالدين) 22(اجلدول رقم 
  188  يبني متابعة الوالدين لتعليم املبحوث بصفة مستمرة) 23(اجلدول رقم 

  189  اهتمام الوالدين لنتائج دراسة املبحوثيوضح درجة) 24(اجلدول 



  190  من طرف الوالدينوإخوتهيبني إن كان متييز يف املعاملة بني املبحوث) 25(اجلدول 
  191 يوضح درجة استماع الوالدين ملشاكل وانشغاالت املبحوث) 26(اجلدول رقم 

من طرف يوضح إن كان املبحوث جيازى على السلوك الصحيح) 27(اجلدول رقم 
  192  الوالدين

  193 يبني إن كان يعاقب على السلوك اخلاطئ) 28(اجلدول رقم 
  194  يبني إن كان يستعمل األب الضرب يف معاقبة املبحوث) 29(اجلدول رقم 
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