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 أثر العوامل األسرية في جنوح األحداث
                                             الدكتورة بوهنتالة أمال

 1                                             كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة 
                                                 بوهنتالة فهيمة 

                                طالبة دكتوراه _كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية و العلوم اإلسالمية
 -1                                                     -جامعة باتنة 

Uملخص 
  إن أهم العوامل االجتماعية التي تؤدي إلى جنوح األحداث هي العوامل األسرية، فاألسرة مسؤولة عن 
بناء شخصية الطفل، و على غرس الصفات واألخالق الحميدة فيه، فالعوامل االجتماعية هي المتغيرات 

التنشئة و مالئمة السكن بالنسبة للحدث، ومن خالل األسرة التي تقوم المتعلقة بالبناء األسري و أساليب 
بالتنشئة االجتماعية يتعلم الطفل مبادئ المحبة والكراهية و التعاون و التنافس و التسلط و احترام الغير و 

الصدق والكذب و األمانة والخيانة و ما إلى ذلك من أمور تعتبر قواعد أساسية لبناء الشخصية 
 المستقبلية للطفل. 

  وتعتبر هذه الدراسة ذات أهمية كبيرة لتناولها موضوع من الموضوعات األكثر انتشارا في وقتنا الحاضر، 
حيث نرى المجتمع في عصرنا الحديث بالرغم من التطور و حياة الترفيه التي يعيشها اإلنسان إال أنه 

كثرت المشاكل و من أبرزها ظاهرة جنوح األحداث التي تعتبر من أخطر الظواهر التي تهدد أمن واستقرار 
  المجتمع، فاألحداث غالبا هم ضحية ظروف اجتماعية أدت بهم إلى االنحراف

URésumé   
   Le facteur familial est une des plus importantes causes de la délinquance  
juvénile, car la famille est responsable de la formation de la personnalité de 
l’enfant et doit lui inculquer la bonne éducation. 
   Les facteurs sociaux sont des variables impliquées par la construction familiale, 
par les méthodes d’éducation, et le bien être de la personne juvénile, et ce, grâce à 
la famille qui s’occupe de l’apprentissage social, et qui va permettre à l’enfant 
d’apprendre l’amour, la haine, l’entraide, la concurrence, l’esprit dominateur, le 
respect d’autrui, le mensonge, la vérité, la confiance, la traîtrise, et tous ce qui 
participe comme règle principale dans la construction de la personnalité future de 
l’enfant. 
   La présente étude est d’une grande importance car se rapportant à un des sujets 
les plus répandus de notre époque, du moment qu’on remarque que notre société, 
malgré un certain développement et une vie de confort de l’individu, rencontre 
énormément de problèmes dont la délinquance juvénile en est un des plus 
dangereux qui menace la sécurité et la stabilité de la société sachant qu’elle 
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concerne une catégorie sociale victime de conditions sociales l’ayant poussé à la 
délinquance.     

 مقدمة 

   تعاني مجتمعات اليوم من تحديات ثقافية،اجتماعية، اقتصادية وسياسية، و تعد ظاهرة جنوح األحداث 

من أبرز الظواهر االجتماعية و أهم المشاكل التي تواجه المجتمعات المعاصرة، وهي ظاهرة قديمة في 

المجتمعات، ظهرت نتيجة لبعض التغيرات التي أصابت عمق القيم و المعايير االجتماعية السائدة في 

المجتمع، فقد عجزت غالبية األسر و المؤسسات التعليمية عن الوفاء بالتزاماتها بتوفير حياة طبيعية 

 ألبنائها.

   وتعتبر هذه الدراسة ذات أهمية كبيرة لتناولها موضوع من الموضوعات األكثر انتشارا في وقتنا 

الحاضر، حيث نرى المجتمع في عصرنا الحديث بالرغم من التطور و حياة الترفيه التي يعيشها اإلنسان 

إال أنه كثرت المشاكل و من أبرزها ظاهرة جنوح األحداث التي تعتبر من أخطر الظواهر التي تهدد أمن 

 واستقرار المجتمع.   

   فاألحداث غالبا هم ضحية ظروف اجتماعية أدت بهم إلى االنحراف، وانتشار ظاهرة جنوح األحداث 

يعني أن هناك قصورا في األسرة والمجتمع في توجيه األحداث، وهو انعكاس لما تشهده الحياة العصرية 

من تفكك و انحالل، حيث تفاقمت الظاهرة بسبب ضعف الرقابة األسرية و انشغال اآلباء و األمهات 

 باإلضافة إلى االنفتاح العالمي. 

   و تعتبر ظاهرة جنوح األحداث ظاهرة قديمة العهد في المجتمعات، و عرفتها التشريعات في مختلف 

العصور عن طريق منع ارتكاب بعض األفعال التي تشكل اضطرابا و خطورة على المجتمع والعالقات 

 السائدة فيه.

    و رغم عملية التغير اإلجتماعي التي شملت المجتمعات فإن هذه الظاهرة مازالت موضع اهتمام لما 

تسببه و تثيره من اضطراب في العالقات اإلنسانية و إهدار للقيم و العادات و تهديد لسلطة القانون، و قد 

دلت الدراسات و البحوث على أن الجريمة أكثر ما تكون شيوعا عند الصغار و أن معظم المجرمين 

P0Fالبالغين قد بدءوا حياتهم اإلجرامية منذ سن الحداثة 

1
P فاألحداث هم غالبا هم ضحية ظروف اجتماعية .

أدت بهم إلى االنحراف، و قد ازدادت هذه الظاهرة نتيجة التقدم الحضاري و الصناعي مما أثر على كيان 

 األسرة وتماسكها .
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   و قد ذهب أصحاب االتجاه االجتماعي في تفسير االنحراف إلى أن هناك ظروفا تحيط بالشخص منذ 

فجر حياته، و تتعلق بعالقته بغيره من الناس في جميع مراحل حياته و ارتباطه بهم بنوع وثيق من 

الروابط تؤثر في سلوكه إلى حد بعيد، و بذلك عزا هذا االتجاه العلمي أسباب اإلنحراف لدى األحداث على 

أنواع البيئات المختلفة التي يمر بها الحدث منذ مولده و بتلك المؤسسات االجتماعية ذات الصلة المتينة 

بحياة الحدث، فجاءت دراستهم في بحث صلة السلوك اإلنحرافي بكل من األسرة ثم المدرسة ثم مجتمع 

P1Fالعمل الذي يلتحق به و كذلك مجتمع األصدقاء

2
P. 

   و يرجع الفضل في التنويه إلى دور تلك العوامل و أثرها في االنحراف إلى تلميذ لمبروزو و العالم 

P2Fاإليطالي أنريكو فيري حيث أكد أن الجريمة تنتج عن أسباب و هي بدورها تسبب نتائج .

3 

   فما هو أثر العوامل األسرية في جنوح األحداث؟  و سأحاول اإلجابة على هذه اإلشكالية من خالل 

تحديد العوامل األسرية من جوانبها المختلفة، وقبل ذلك البد أن نتطرق أوال إلى تعريف جنوح األحداث ثم 

 أهمية دور األسرة في التنشئة االجتماعية و أخيرا العوامل األسرية لجنوح األحداث. 

 تعريف جنوح األحداثU  أوال- 

   يعرف جنوح األحداث لغويا بأنه الفشل في أداء الواجب، أو أنه ارتكاب الخطأ، أو العمل السيئ أو 

العمل الخاطئ، أو أنه خرق للقانون عند األطفال و يعرفه عالم النفس انجلش بأنه انتهاك بسيط نسبيا 

للقاعدة القانونية أو األخالقية، وخاصة عن طريق األطفال أو المراهقين، فجناح األحداث أو جنوحهم 

يطلق على األخطاء البسيطة التي يرتكبها األحداث الصغار ضد القانون أو ضد النظام االجتماعي السائد، 

وتجرى محاكمة األحداث الصغار في محاكم خاصة، واتخاذ تدابير إصالحية لتقويم اعوجاجهم و إرشادهم 

P3Fنحو الصواب و إعادة تأهيلهم و تدريبهم و عالج مشكالتهم النفسية و الجسمية و األسرية.

4
P   

   إن أغلب التشريعات في قوانين األحداث و القوانين الجنائية ال تضع تعريفا محددا و دقيقا لجنوح 

األحداث، وٕانما تكتفي تلك التشريعات بتعريف الحدث الجانح بصفة خاصة من خالل تحديد سن الحدث و 

بيان أنواع الجرائم التي يتورط فيها األحداث و البالغون على حد سواء، وكذلك تعريف الحدث المعرض 

للجنوح من خالل تعداد الحاالت التي قد تؤدي إلى التورط في الجنوح، وتقصر بعض التشريعات جنوح 

األحداث على الجرائم التي ال تبلغ درجة معينة من الجسامة و تكون من اختصاص محاكم األحداث، بينما 

P4Fتخضع الجرائم الجسيمة التي يقترفها األحداث للمحاكم العادية دون محاكم األحداث.

5
P    

  U ثانيا: أهمية دور األسرة في التنشئة االجتماعية 
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    يوجد العديد من التعريفات لألسرة، ومن المفاهيم التي أوضحت معنى األسرة بشكل شمولي المعنى 

، و هو من العلماء األوائل في علم االجتماع حيث أوضح أن Augest contالذي ذكره " أوجست كونت " 

األسرة هي الخلية األولى في جسم المجتمع، و أنها  النقطة األولى التي يبدأ منها التطور، و أنها الوسط 

االجتماعي الذي ترعرع فيه الفرد، و هي تعتبر نظام أساسي و عام يعتمد على وجودها بقاء المجتمع،  

فهي تمده باألعضاء الجدد و تقوم بتنشئتهم و إعدادهم للقيام بأدوارهم في النظم األخرى للمجتمع، و 

إقامة أسر جديدة خاصة بهم و األسرة أكثر الجماعات أهمية و هي الجماعة األولى التي تستقبل الطفل و 

P5Fتحافظ عليه خالل سنواته األولى لتكوين شخصيته

6
P. 

   إن األسرة هي اللبنة األولى في بناء المجتمع، فإذا صلحت صلح المجتمع، وٕاذا فسدت فسد المجتمع 

كله، لذلك لقيت األسرة عبر التاريخ اهتمام األديان و علماء االجتماع لما آلثارها و أحكامها من تأثير على 

بناء األجيال، أهم العوامل االجتماعية التي تؤدي إلى جنوح األحداث هي العوامل األسرية، فاألسرة 

مسؤولة عن بناء شخصية الطفل و بالتالي عن نمط سلوكه و قيمه و عن غرس الصفات واألخالق 

التنشئة و مالءمة الحميدة فيه، فالعوامل االجتماعية هي المتغيرات المتعلقة بالبناء األسري و أساليب 

 السكن بالنسبة للحدث.

   فمن خالل األسرة التي تقوم بالتنشئة االجتماعية يتعلم الطفل مبادئ المحبة والكراهية و التعاون و 

التنافس و التسلط والخضوع و احترام الغير و الصدق والكذب و األمانة والخيانة و ما إلى ذلك من أمور 

 تعتبر قواعد أساسية لبناء الشخصية المستقبلية للطفل. 

   فاألسرة هي وحدة اجتماعية مهمة لها أثرها على حياة الفرد و في تقويم سلوكه، و يتفق العلماء على 

أن األسرة لها تأثير مباشر و قوي على تكوين شخصية الفرد، و بدون شك أن وجود حدث في بيئة أسرية 

غير مالئمة يساعد على إيجاد بيئة مالئمة على االنحراف و هو مدى استجابة الطفل لتلك العوامل داخل 

P6Fاألسرة

7
P.  

   و إذا كانت األسرة هي النظام االجتماعي الضروري الذي يكون األساس الطبيعي للمجتمع اإلنساني 

الكبير، فإنها أقوى العوامل فعالية في تشكيل بنية الطفل و تكوين شخصيته، وتحديد مسارات سلوكه، 

وتنمية قيمه و عاداته و أخالقه من خالل ما توفره له من مناخ مناسب، و ما تحيط به من مؤثرات و 

خبرات، وحصول أي شرخ في هذا األساس سيؤدي بالغالب إلى عكس النتائج المأمولة، و سيعود على 

الطفل و األسرة بأضرار كبيرة ال يستهان بها، ومن ثم ينطلق الضرر إلى جسم المجتمع اإلنساني فيؤدي 

P7Fمع أضرار أخرى مثيلة إلى زعزعة استقراره و تأخير تقدمه.

8
P  
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   فاألسرة مؤسسة اجتماعية تمتاز بالتغير والديناميكية و استطاعت أن تجتاز في كل مرة التغيرات 

االقتصادية و االجتماعية المختلفة و المتعددة و ذلك بفضل ما تتمتع به من قوة تحمل و مقاومة، ولعل 

ما يميز عصرنا العولمة، التطور التكنولوجي تغير القيم االجتماعية و عجز المفاهيم الحالية عن احتواء 

الجديد، وتعدد المرجعيات، و تشكل العالقات األسرية أساس العالقات االجتماعية و ركيزة أساسية في 

العالقات اإلنسانية بصفة عامة، وهي المركز الذي ينسج فيه شبكة العالقات االجتماعية بحكم ما يوكل 

إليها من وظائف وأدوار خاصة في عملية التنشئة االجتماعية التي تعمل على نقل الموروث الثقافي بين 

P8Fاألجيال و توريثه.

9
P  

2015P9F جويلية15 المؤرخ في 12-15 من القانون رقم 4   وعن أهمية دور األسرة تنص المادة 

10
P الذي 

يتعلق بحماية الطفل نجد أنه ينص على أنه:" تعد األسرة الوسط الطبيعي لنمو الطفل. ال يجوز فصل 

الطفل عن أسرته إال إذا استدعت مصلحته الفضلى ذلك، و ال يتم ذلك إال بأمر أو حكم أو قرار من 

 من الدستور 72السلطة القضائية ووفقا لألحكام المنصوص عليها قانونا"، كذلك ما نصت عليه المادة 

P10Fالجزائري

11
P"...تحظى األسرة بحماية الدولة و المجتمع. تحمي األسرة و المجتمع و الدولة حقوق الطفل ": 

  العوامل األسرية لجنوح األحداثUثالثا:

   إن العوامل االجتماعية المؤثرة في جنوح األحداث هي تلك المتغيرات المتعلقة بالبناء األسري و أساليب 

P11Fالتنشئة، و مالئمة السكن بالنسبة للحدث

12
P فهي تلك العوامل التي ال تتصل بشخص المجرم و إنما ،

P12Fبالمحيط الذي يعيش فيه ، إذ تلعب هذه العوامل دورا في دفعه نحو سلوك طريق الجريمة

13
P. 

1- U الديني و األخالقي داخل األسرةضعف الوازعU:  

   لألسرة وظيفة اجتماعية بالغة األهمية،  فهي المؤسسة األولى التي تستقبل الطفل منذ الميالد وتقوم 

بعملية التنشئة للطفل و تحويل سلوكه إلى السلوك االجتماعي، و تعمل على توجيه و إرشاد أبنائها، فهم 

P13Fفي حاجة إلى معرفة أن هناك حدودا معينة لتبين لهم ما يمكن و ال يمكن عمله .

14 

   ففساد أخالق األسرة، و سوء تطبيق و فهم القواعد الشرعية تؤدي إلى تشريد األبناء و انحراف 

الزوجات ، فالطفل يقوم بتقليد سلوك األب المنحرف أو األم المنحلة أخالقيا، و يتجه نحو اإلنحراف 

واإلجرام، فتهميش دور الدين في الحياة االجتماعية ينجم عنه المشكالت األخالقية، ارتكاب الفحشاء، 

إدمان المسكرات والمخدرات، القسوة في معاملة األطفال، عدم مراعاة أوامر اهللا في الحياة الزوجية، عدم 

 تربية األبناء تربية صالحة...

   فالتربية الدينية تبقى مانعا قويا ضد إغراءات الجريمة واالنحراف فالتربية الدينية كمظهر من مظاهر 

التربية بصفة عامة تقي الشخص من االنحراف عن طريق تنمية و تقوية القيم األخالقية و قبول السلطة 



7 
 

التقليدية و اإليمان بوجود الجنة والنار، وعلى هذا فنقص أو إهمال التربية الدينية يمكن أن تكون دافعا 

الرتكاب السيئات واالنحرافات، فاإلهمال الديني هو عامل ذو عالقة متينة باالنحراف في الجزائر، حيث أن 

 فقط من األوالد كانوا يذهبون إلى المساجد معظم  أوقات األسبوع، %4 من األوالد غير المنحرفين و 47%

فالتربية الدينية بصفة عامة تشجع في أوساط الصغار من طرف أبائهم و إهمالها هو مظهر من مظاهر 

P14Fالسلوك األبوي السيئ كعامل من العوامل الرئيسية النحراف األحداث في الجزائر

15
P. 

2-  Uالتفكك األسريU:  

    من المالحظ بصفة عامة أنه نتيجة للتأثيرات الحضارية المختلفة في هذا العصر فقد ضعفت الروابط 

المادية والمعنوية التي كانت تسود األسرة، و أصبحت معرضة للتصدع و االنهيار أكثر من أي وقت 

مضى، وهذا يعني تعرض األبناء لمزيد من عدم الرعاية الالزمة لتنشئتهم تنشئة سليمة، و بالتالي تمهيد 

الطريق أمامهم للوقوع فريسة في أحضان الجريمة بما يبشر بمستقبل قاتم في هذا االتجاه إذا لم تبذل 

P15Fالعناية المطلوبة لدعم مقوماتها و دورها في المجتمع.

16
P     

   إن األسرة مسؤولة عن بناء شخصية الطفل و بالتالي عن نمط سلوكه و قيمه و عن غرس الصفات و 

األخالق الحميدة فيه، و هناك عدة دراسات تناولت أسباب الجنوح و عالقته باألسرة ، وكذلك دور األسرة 

المفككة باالنحراف السلوكي  وبعض الدراسات ترى أن األسرة المفككة لها دور فعال في تكوين السلوك 

P16Fاإلجرامي لدى الطفل و بعضها يرى خالف ذلك

17
P. 

    فما ذنب أبناء عاشوا مع أب و أم أخذتهم الحياة ، أو كانوا ضحية طالق الوالدين ، أو انحرافهما ، أو 

 انحراف أحدهما، أو غياب الوالد ، .... فتحولوا إلى منحرفين.

    يرجع التكامل األسري إلى نجاح العالقات األسرية، أما التفكك األسري فيعود إلى فشل هذه العالقات و 

انحاللها، و يبدوا واضحا في اضطراب العالقة بين الزوجين و اختالف ثقافة و فكر و ميول و قيم كل 

منهما على اآلخر، و تباين المستوى التعليمي بينهما مما يحدث رغبات متصارعة ومتضاربة بين أفراد 

P17Fاألسرة 

18
P. 

   و تعود أسباب التفكك األسري إلى عوامل عديدة كالطالق، الهجر، وفاة أحد الوالدين أو كليهما أو 

الغياب لفترة طويلة بسبب ظروف العمل أو بسبب شذوذ أخالق اآلباء، فقد يكون األب مجرما أو منحرفا 

سكيرا أو مقامرا و قد تكون األم كذلك منحرفة، مستهترة،  فالمشكلة األسرية ظاهرة اجتماعية،  و ال يوجد 

مجتمع يخلوا من المشاكل األسرية، و هذه المشاكل إن تركت دون مواجهتها فإنها تؤدي إلى التفكك و 

 االنهيار .
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   فالطالق مثال تصرف شرعي و بالرغم من مشروعيته فإنه أبغض الحالل عند اهللا، و لذلك كان هذا 

التصرف آخر إجراء يلجأ إليه إذا تعذرت الحياة األسرية و أصبحت ال تطاق، فالطالق يؤدي إلى اضطراب 

نفسي لدى الطفل و عدم االستقرار مما يؤدي به إلى االنسياق نحو الجريمة، فالطالق يؤدي إلى تفكك 

 األسرة ، و بالتالي حرمان الطفل من أحد والديه األب أو األم .

   فالسعادة الزوجية تؤدي إلى تماسك األسرة، مما يتيح جوا يساعد على نمو الشخصية المتوازنة لألبناء 

التعاسة الزوجية تؤدي إلى تفكك األسرة، مما يؤدي إلى نمو الطفل نموا نفسيا غير سليم  يؤدي إلى أنماط 

P18Fسلوكية مضطربة للطفل

19
P.  

3- Uمستوى التعليمU: 
   إن ضعف المستوى التعليمي للوالدين ينتج عنه الكثير من المواقف و الصراعات ناجمة عن تباين 

 جيلين اآلباء و األبناء في إدراك مفهوم القيم الثقافية السائدة.

   فالتغير االجتماعي السريع في الجزائر وما استتبعه من تغير في طريقة حياة الشباب قد أثر كثيرا في 

تضعيف العالقة بين اآلباء وأطفالهم، فأغلب اآلباء الذين جلهم أميون يتمنون أن يكون سلوك أبنائهم 

يتماشى مع طريقة العيش التقليدية، لكن جيل الشباب تحت تأثير التعليم ووسائل اإلعالم و الثقافة 

الغربية، يريد أن يتغير و يتكيف مع الحياة العصرية، و هذا الصراع الجيلي يؤدي إلى عدم االحترام بين 

اآلباء واألبناء، كما قد يخلق غموضا في أوساط الشباب حول أي سلوك يتبعون، فكلما كانت هناك 

صراعات و سوء تفاهم بين اآلباء واألبناء كلما كان هناك تباعد بينهم، وكلما كان هناك تباعد كلما كان 

P19Fهناك تقارب بين األطفال و المجموعات الشريرة التي تؤثر على دفعهم إلى اإلنحراف.

20
P        

يلعب مستوى تعليم الوالدين دورا في تحديد عدد األبناء، حيث يسود الوعي لديهم بضرورة تحديد النسل 

حتى يمكنهم التكفل باألبناء و رعايتهم و توفير كل متطلبات الحياة من مأكل وملبس ومصاريف 

تعليمهم...، و هذا النوع قليل في الريف مقارنة بالمدينة، حيث غالبا ما يكون مستوى التعليم في الريف 

منخفضا إن لم نقل منعدما خاصة البنات، حيث يسود االعتقاد في بعض األرياف بأن خروج البنت للتعليم 

P20Fأو للعمل يجلب العار لألسرة لذلك يعملون على بقاء البنت في البيت.

21
P     

4- Uجهل الوالدين بأساليب التربية السليمة 

    كما يمكن أن يكون الوالدان مصدر أمان و عطف وثقة بالنسبة للحدث، فإنه يمكن أن يكونا أيضا 

سببا النحرافه و ذلك من خالل أسلوب المعاملة التربوية التي يتلقاها سواء كان ثوابا أو عقابا، وقد رأى 

برت من خالل أبحاثه أن معاملة الحدث بحزم زائد يمكن أن يولد لديه الرغبة في االنتقام، أو يدفعه إلى 

ردود فعل مادية كاإلقدام على السرقة، ومن ناحية أخرى فإن التساهل الزائد في معاملته ينمي لديه 
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شخصية ضعيفة غير قادرة على مواجهة الصعاب التي تصادفه، أو على تنمية العالقات االجتماعية مع 

اآلخرين، كما يدخل ضمن هذه الحاالت عدم وجود نظام ثابت نسبيا للمعاملة، ألن التأرجح في المعاملة 

P21Fيجعل الحدث غير مدرك لكثير من التصرفات، وبذلك ال يستطيع فهمها أو االعتياد عليها.

22
P    

   فالتفرقة بين األبناء في المعاملة، و تفضيل أحدهم عن اآلخر، أو التفرقة بين الذكر واألنثى، عمل 

المرأة و تقصيرها في رعاية أبنائها و الحفاظ عليهم، قسوة تعامل األبوين أو أحدهما مع الطفل واللجوء 

إلى الشدة والغضب في توجيهه و تأديبه، أو العكس التدليل الزائد للطفل  و اللين غير المحبذ معه و 

السكوت عن خطئه و عصيانه، وفي كال الحالتين ال يكون األمر سليما و ال تكون نتائجه مقبولة، كل هذه 

األمور من شأنها أن تؤدي إلى غياب الجو اآلمن لنمو الطفل نموا سليما معافى من جميع النواحي 

االجتماعية والوجدانية، فينشأ مهلهل الشخصية مضطرب األعصاب، يعاني من فراغ عاطفي و توجيه 

P22Fسليم.

23
P  

   و من جهة أخرى  فإنه المالحظ أن التفاوت في المعاملة داخل األسرة يمكن أن يولد لدى بعض 

األحداث الرغبة في التفشي خاصة إذا ما غذت هذا الشعور عوامل أخرى، فتنطلق مثل هذه الرغبة بشكل 

سلوك إجرامي، فمواقف الوالدين من األبناء لها أهمية كبرى، إذا يجب أن ال تثير معاملتهم الغيرة في 

نفوس الصغار، كما يجب أال تتسم بعدم العدالة، ويجب التأكيد على أهمية حاجات الطفل للحب و األمان 

P23Fو تأكيد الذات، و عند عدم إشباعها قد تنفجر بصورة أو بأخرى كأفعال عدوانية ضد المجتمع.

24
P  

   كذلك سوء التربية التي يتعرض لها الطفل، ففي ظل الظروف التي يعمل فيها األبوان و يتركان التربية 

للخدم، و لكثرة أعباء الحياة التي تلهي الوالدين عن أوالدهم، فترك األمهات أطفالهن لرعاية الخادمات و 

 المربيات مشكلة اجتماعية خطيرة، إذ ينتج عنها ظهور جيل مشوه نفسيا.

   و يرى بعض العلماء أن جنوح األحداث يرجع بالدرجة األولى إلى األسرة، وخاصة عندما تسمح هذه 

األسرة لالبن الصغير بالخروج مع من يشاء و في أي مكان و إلى ساعات متأخرة من الليل دون رقابة من 

األسرة، وال أي توجيه و ال قدوة فيكون الحدث ضحية اإلهمال األسري، فيجنح بنفسه في قضايا ليست في 

مستوى تفكيره أو عمره، فاألسرة تخلت عن كثير من واجباتها تجاه أبناءها فانعدم اإلحساس بالمسؤولية و 

P24Fأصبح األطفال هم الضحية.

25
P  

5- Uالوضع االقتصادي لألسرة 

   إن تأثير الوضع االقتصادي لألسرة  على جنوح األحداث يظهر من نواح عديدة، فقد تلجأ بعض األسر 

إلى السكن في أماكن مزدحمة و غير صحية بسبب عجزها المادي، كما قد تشغل األسرة الكبيرة مسكنا 

صغيرا مما يجعل الراحة و االستقرار غير متوفرين ألفرادها، فيضطر األوالد إلى تركه و اللجوء إلى الشارع 
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حيث يصادفون أصدقاء السوء، كما أن األسرة التي يعيش جميع أفرادها على اختالف أعمارهم ذكورا وٕاناثا 

في مثل هذا المسكن المزدحم، ال يتاح لها االحتفاظ بمستوى مقبول من الضوابط األخالقية و القيم 

االجتماعية، ويصبح من العسير الرقابة و اإلشراف على األوالد بشكل كاف، وهذا ما يؤدي بهم إلى 

P25Fالتسكع في الشوارع و ما يتبع ذلك من اتصالهم بأوساط خلقية فاسدة تشجعهم على االنحراف.

26
P   

   فأهم العوامل التي لها أثر كبير على جنوح األحداث هو الوضع االقتصادي لألسرة، انتشار البطالة و 

منه انتشار الفقر، فانخفاض المستوى المعيشي لألسرة يؤثر على مدى توفير الحاجات األساسية التي البد 

منها لضمان النمو واستمرار الحياة، مما  يدفع باألسر  إلى تشغيل أبناءها في سن مبكرة و تحمل 

المسؤولية، فيسعون بشتى الوسائل لتوفير الضروريات وٕاذا لم يجدوا  فإنهم يبحثون عن طريق آخر 

 من الدستور الجزائري على أن 69للكسب و هو طريق اإلجرام و االنحراف، وفي هذا اإلطار  نصت المادة 

 سنة يعاقب عليه القانون. تعمل الدولة على ترقية التمهين و تضع 16"...تشغيل األطفال دون سن 

 سياسات للمساعدة على استحداث مناصب الشغل"  

   إن عدم القدرة على الحصول على  الحاجات الضرورية يمكن أن يؤثر كثيرا على مظاهر الحياة 

اإلنسانية، وقد استنتج "كلينارد أبوت" بأن:" الفقر في كل بلد نام أو متقدم، يؤثر كثيرا على الصحة، 

معدالت الحياة، معدالت وفيات األطفال، السكن، نوعية الحياة العائلية، المعيشية الفردية والجماعية، 

وفرص التعليم، أكثر من كل ذلك، فإن الفقر الفردي و الجماعي يحد من المشاركة الجماعية و خاصة في 

  و westالميادين السياسية، االجتماعية و االقتصادية"،  وفي دراستهما اإلنجليزية وجد "واست" 

 بأن الفقر و الدخل الضعيف كانا العاملين األكثر ارتباطا بالجنوح ، كما بينت Farrington"فرانقتون 

P26Fاألبحاث في الواليات المتحدة األمريكية بأن الفقر عامل مهم في دراسة أسباب الجنوح.

27 

 من األطفال  %90 أن 1987 سنة Levasseur   وقد ثبت في دراسة قام بها الباحث الفرنسي لوفاسور 

الجانحين في باريس ولدوا وترعرعوا في الوسط السكني المتكون من األكواخ و العمارات و األحياء 

P27Fالشعبية المكدسة بالسكان

28
P.فمثل هذه السكنات تعد مقر لالنحراف والمنحرفين وتكثر فيها الجرائم ، 

 فقراء %19,3 منهم كانوا فقراء،  %50   وهناك دراسة أخرى حول جنوح األحداث في بومباي بينت بأن 

 فقط من عائالت غنية جدا ، وفي %1,2 كانوا يعيشون في وضعية اقتصادية حسنة، و%15,2جدا، 

المجتمعات النامية تبين اإلحصائيات الجنائية الرسمية، بأن أغلب الجرائم و جنوح األحداث ترتكب من 

طرف المجموعات الضعيفة اجتماعيا و اقتصاديا، ويمكن ربط هذا بالحقيقة المتمثلة في أن الطبقات 

الفقيرة هي أكثر عرضة لإليقاف و الحبس من طرف هيئات تطبيق القانون، بينما يفلت الكثير من أصحاب 

P28Fالجاه من تطبيق القانون على سلوكهم اإلجرامي أو المنحرف نظرا لمركزهم االجتماعي

29
P . 
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   و لكن نجد بالمقابل أنه حتى الرخاء االقتصادي قد يكون دافعا لإلنحراف و ارتكاب الجرائم ، ألن زيادة 

األموال يغري بالحصول عليها و كذلك الرخاء المالي يساعد و يسهل في الحصول على الوسائل التي 

P29Fتساعد على ارتكاب الجرائم 

30
P. 

   فالفقر من العوامل المساهمة بقدر كبير في جنوح األحداث، فالظروف المادية السيئة و التي تشمل 

سوء األحوال المعيشية و السكنية و الصحية، ارتفاع مستوى المعيشة و حاجة األسرة إلى مزيد من المال 

لمواجهة الغالء، وعليه فالمستوى المعيشي لألسرة  يترك آثار سلبية على األبناء، كالشعور بالحرمان و 

عدم الطمأنينة، والنقص تجاه اآلخرين ، ازدحام أفراد األسرة الواحدة، فالمسكن غير المناسب و غير 

 الصحي يعتبر من العوامل المشجعة على اإلنحراف بطريقة غير مباشرة .

  والضائقة المالية قد تؤدي إلى الطالق بين الزوجين مما يترك اآلثار السيئة على تربية األطفال، و 

يضطرون بسبب هذا الوضع إلى ترك المدرسة و البحث عن عمل، وقد يرتب نتائج ضارة على نفسيتهم إذا 

لم يتمكنوا من الحصول على عمل، و يمكن أن يلجأ البعض منهم إلى ارتكاب جريمة السرقة إلشباع 

P30Fحاجاته بأية وسيلة

31
P. 

   فإذا أردنا للتنمية االجتماعية واالقتصادية في الجزائر أن تنجح، و المستوى االجتماعي و االقتصادي 

للعائلة الجزائرية أن يتحسن، فالتنظيم العائلي يجب أن يطبق بصفة رسمية عن طريق سياسة حكيمة 

مقنعة و مشهر بها عامة، فالكبار يحتاجون إلى التوعية عن طريق وسائل اإلعالم و حمالت محو 

P31Fاألمية.

32
P  

6- U نقص وسائل الترفيه و استثمار وقت الفراغ 

   إن المشكل الذي يواجه الكثير من المراهقين ال يتمثل فقط في فشلهم في االستمرار في الدراسة و 

التعليم، وفي إيجاد عمل، وٕانما نقص وسائل الترفيه يشكل مشكال جديا أيضا،  و لقد وجد في األبحاث 

المقارنة بأن نقص وسائل الترفيه و بالتالي الشعور بالملل عامال مؤديا إلى الجنوح، وفي الواليات المتحدة 

  بأنه:" كلما كانت منطقة متوفرة على الوسائل التربوية والترفيهية، كلما كانت Goldاألمريكية قال قولد 

P32Fجذابة إلى صغارها و شبابها، وبالتالي كانوا أقل في السقوط في الجنوح"

33
P ، 

   فنقص وسائل الترفيه المالئمة من أجل شغل وقت الفراغ هو من العوامل التي تؤدي إلى جنوح 

األحداث، فاألطفال يقضون معظم أوقات فراغهم في الشوارع يتسكعون مع رفاق السوء و يتعلمون العادات 

 السيئة شرب الخمر و تعاطي المخدرات و القمار التي تنتهي بهم إلى الجنوح. 
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7-  Uوسائل اإلعالم و االتصال و التقليد األعمى للثقافة الغربيةU  

إن وسائل االتصال الحديثة رغم ايجابياتها و المتمثلة في تسهيل الكثير من أمور الحياة إال أن سلبياتها    

أكثر بسبب اإلفراط في التعامل معها كالتلفاز و االنترنت، حيث يقضي الكثير من أفراد األسر جل أوقاتهم 

أمام التلفاز أو االنترنت، وهذا يؤدي إلى تناقص االتصال األسري، فاالنترنت أصبح آفة العصر في اآلونة 

األخيرة، احتل وجوده كل بيت و شغل أوقات الكبير والصغير من أفراد األسرة، فانعكست سلبياته الخطيرة 

P33Fعلى شبابنا و منعتهم من التواصل األسري و الترابط العائلي

34
P . 

   و يقال أن مشاهدي العنف والرعب في التلفزيون لديهم مؤثرات أعلى من المتوسط، وتختلف اآلراء 

حول أثر هذه البرامج على الجنوح و الجريمة، ويبدو أن للتلفزيون تأثير أقوى من غيره من وسائل اإلعالم 

األخرى، وفي تقرير إلحدى لجان مجلس الشيوخ األمريكي حول أثر التلفزيون جاء نصه:" أن الطفل 

المتكيف تكيفا حسنا سوف يتحمل التوتر المتراكم الناتج عن برامج التلفزيون العنيفة، و لكن الطفل قليل 

التكيف االنفعالي سوف ال يتحمل ذلك التوتر.كما جاء به أن مناظر الجريمة و العنف ربما تنقل تقنيات 

الجريمة لألطفال، وما يقال عن التلفزيون ينسحب على السينما و المسرحيات و الراديو من حيث 

P34Fمسؤوليتها عن زيادة نسبة الجنوح.

35 

   إن البرامج التي يشاهدها األطفال سواء كانت مخصصة لهم أو للكبار تستثير خيالهم و تدفعهم في 

الغالب إلى التقليد وتقمص الشخصيات التي تمارس أشكال العنف و القسوة، األمر الذي يؤدي إلى الزيادة 

في نسبة جنوح األحداث، فانعدام الرقابة على وسائل اإلعالم التي لها تأثير كبير على سلوكيات األطفال 

 تؤدي إلى نتائج وخيمة ال تحمد عقباها. 

Uخاتمة 

   في ختام هذه المداخلة و بالنظر إلى أثر العوامل األسرية المختلفة في جنوح األحداث، وللوقاية و الحد 

منها نرى أنه  يجب أن يعمل الوالدان على أن يجنبا طفلهما التعرض ما أمكن لألزمات االنفعالية و مواقف 

الصراع و اإلحباط، إلى أن يكون الطفل قد اكتسب العادات السلوكية التي تساعده على حل المشكالت 

التي يواجهها ، كذلك يجب أن يكون اتجاه األبوين هو توفير الظروف المناسبة التي تساعد على ظهور 

االستجابات المرغوب فيها بدال من إنزال العقاب بالطفل أو الضغط عليه بقصد منعه من القيام بالسلوك 

غير المرغوب فيه، و بذلك يمكن التخلص أو الوقاية من األنماط السلوكية غير المرغوب فيها، دون 

تعريض الطفل لآلثار السيئة التي قد تترتب على األساليب الضارة في التربية، فالعالقة بين الوالدين و 

الطفل يجب أن تكون مشبعة بالحب و الثقة، و يجب االبتعاد عن الحماية الزائدة و عن اإلهمال، التسلط، 

تفضيل الذكر عن األنثى أو العكس األكبر و األصغر، ألن كل ذلك يؤثر تأثيرا سيئا على نفسية الطفل، 
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كذلك يجب عقد جلسات عائلية تخدم األسرة إيجابيا و معرفة كل فرد ما له و ما عليه، توعية الذكور و 

 اإلناث بأدوارهم األسرية المستقبلية و غرس المعنى الحقيقي لألسرة.
 التوصيات   

ـ على الدولة أن تكثف اهتماماتها بالجانب األسري باعتبارها أهم جزء في المجتمع  و أن تؤمن الوضع 

 االقتصادي الجيد للمواطنين لتحسن مستوى معيشتهم . 

 ـ العمل على تأمين الحاجات األساسية للطفل، بانجاز نوادي رياضية و ثقافية.

ـ دور وسائل اإلعالم في التوعية األسرية، التي تهدف إلى بناء األسرة و ترسيخ قيمها اإلنسانية 

واالجتماعية بأن تضع برامج هادفة تربوية ثقافية شاملة التي تساعد األسر على فهم كيفية تعليم أبنائهم 

 التربية السليمة. 

ـ العمل على نشر التوعية األسرية بالمسؤوليات و الواجبات من خالل المناهج الدراسية و المؤسسات 

 الدينية و الندوات و المالقيات و اللقاءات العلمية .

ـ االرتقاء بمستوى المرأة ثقافيا و دينيا و اجتماعيا و صحيا، ألنها أساس كل أسرة، فاألم مدرسة إذا 

 أعددتها أعددت شعبا طيب األعراق.

 ـ ضرورة القيام بأبحاث علمية و دراسات للتصدي لظاهرة جنوح األحداث و القضاء عليها.  

    فبهذه اإلجراءات وغيرها  يمكن التخفيف من ظاهرة جنوح األحداث.

 الهوامش    
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 األول: تحديد المفاهيممداخلة تندرج تحت المحور 

عنوان المداخلة:  

 العوامل الثقافية و االنترنيت و دورها في تنامي ظاهرة جنوح األحداث

 مقدمة:

تعتبر ظاهرة جنوح األحداث من أهم القضايا االجتماعية، بل من أخطرها، لما تنطوي عليه من جوانب 

سلبية، من شأنها تهديد النظام االجتماعي العام وزعزعة استقراره. لذا أصبحت حاليًا تحتل مكانة بارزة 

ضمن قائمة الموضوعات التي تحظى بالدراسة والبحث واالستقصاء؛ مما أدى إلى بناء العديد من الخطط 

العالجية والتربوية و التأهيلية، بقصد تنشئة المواطن تنشئة صالحة، والحد من استفحال ظاهرة الجنوح 

 التي تستمر في تصاعدها بشكل يثير االنتباه.

ويالحظ من ناحية أخرى أن القيود واإلحصاءات الرسمية في مختلف الدول تثبت أنه يمكن لألحداث 

ارتكاب مختلف أنواع الجرائم شأنهم في ذلك شأن البالغين ال بل من األحداث من يجيد القيام بأفعال ال 

يقوى عليها كثير من الكبار بسبب صغر حجمهم وخفتهم وبعض المزايا األخرى التي قد تساعدهم في 

كثير من األحيان على النجاح في ارتكاب الجريمة واإلفالت من قبضة العدالة والتسلل من المنافذ 

الصغيرة والتواري عن األنظار بسرعة وخفة وسهولة , ويشهد على ذلك سجالت المحاكم المليئة بحوادث 

القتل واألذى والسرقة الموصوفة وانتهاك األعراض واالحتيال وتعاطي المخدرات والدعارة وغيرها من 

 الجرائم , وتمثل السرقة المرتبة األولى من بين الجرائم التي يرتكبها األحداث .

ولهذه الظاهرة خطورة مزدوجة إذ أنها تنعكس من جهة على المجتمع إذ أن جنوح األحداث يعود بالضرر 

المباشر على كيان المجتمع وحياة أفراده وسالمتهم وأعراضهم وأموالهم , فإذا بدأ الحدث حياته باإلجرام 

فإن الخطر شديد ألنه إذا نشأ على الجريمة واعتاد عليها أصبح من العسير إصالحه وهو راشد. 
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أما من الجهة األخرى فإن الخطورة تنعكس على األحداث أنفسهم فهم عماد المستقبل وأمل المجتمع 

تصيب البدن والعقل والعواطف وما يسود الناس من عالقات األلفة والود والسالم كما تصيب  فالخسائر

العمل واإلنتاج بالفقر والتعطيل فيصبح هؤالء قوى عاملة معطلة يعيشون عالة على ذويهم وعلى المجتمع 

  .

الفارق في الجنوح أو الجريمة التي يرتكبها الحدث تختلف و تتنوع باختالف مستواه و قد الحظنا هذا

الثقافي، بل الحظنا كذلك إقبال األحداث على مقاهي االنترنيت و مواقع التواصل االجتماعي و حتى 

ولوج المواقع اإلباحية مما يعد دافع جديد و متجدد آخر إضافة إلى العوامل التقليدية، و من هنا ارتأينا أن 

 إشكالية هذه الدراسة حول هذه العوامل الثقافية- الجديدة- التي تصقل مواهب الحدث الرتكاب تتمحور

جرائم قد نعجز عن تحليلها و فهمها، لذا نتساءل ما هي العوامل الثقافية و ما مدى تأثيرها في جنوح 

 األحداث؟

 أوال: أثر برامج التعليم في جنوح األحداث

أكدت الدراسات الكثيرة التي تناولت موضوع عالقة برامج التعليم أو المدرسة على سلوك األطفال الدور 

المزدوج الذي تلعبه المدرسة الناجحة في تعليم و تربية األطفال، و كذا الدور السلبي في حال العكس، و 

ال تزال الدراسات تحاول رسم الجوانب السلبية إلخفاق المدرسة في تحقيق أهدافها و غايتها التربوية، بل 

أن هناك من الدراسات التي تتهم المدرسة بإسهامها في جنوح األحداث سواء بطريقة مباشرة أو غير 

Pمباشرة.

 
0F

1 

من الظواهر التي يحاول الكثير من العلماء ربطها بجنوح األحداث ظاهرة االنقطاع عن الدراسة التام أو 

ترك المدرسة و ظاهرة الغياب المتكرر دون عذر، و يزداد األمر تعقيدا كلما كان الطفل اصغر في السن 

إذ أن المدرسة هي المكان الطبيعي له في هذا السن، فإذا غادرها يصبح الشارع أو الحي بما يحوي من 

مظاهر خطيرة و منحرفة هو مدرسة الطفل، و هو أمر غاية في الخطورة ليس على سلوك الطفل فحسب 

بل و على حياته أيضا، و المدرسة حلقة متعددة تتكون من المعلم و المناهج الدراسية المعتمدة و اإلدارة 
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التي تسير المدرسة و هي عملية كبيرة معقدة لذا فإن أي خلل قد يؤدي إلى دور معاكس تماما لدور 

 المدرسة.

فالمدرسة إذن هي المحك األول الذي تقاس به قدرت الحدث أو عدم قدرته على التكيف مع مجتمع يسوده 

Pالنظام و القواعد الملزمة التي يتعرض لها جراء مخالفته إياها كالعقاب

2
P خالفا لسلطة والديه كما تعود، و

ال ننكر دور ثقافة األولياء في ثقافة الولد خصوصا إذا اعتبرنا األسرة هي المدرسة األولى لتعلم مبادئ 

الحياة، و األسرة المتعلمة و المثقفة تساهم بشكل ايجابي في توجيه سلوك الولد إلتباع الدراسة و التمسك 

بالتعليم، فاألمية عامل مهيج للحنان ألن ضعف المستوى التعليمي يتبعه ضعف المستوى الثقافي و 

Pالفكري و التعامل السيئ مع الولد يزيد في جنوحه.

 
2F

3 

و المعلم في المدرسة كلما كان يعتمد القسوة و الشدة كان هذا دافعا للجنوح و العكس بالعكس، و ينطبق 

األمر نفسه على إدارة المدرسة فكلما كانت أكثر صرامة و شدة اندفع الولد للجنوح و بالمقابل تؤدي 

اإلدارة المهملة و غير المنتظمة نفس الدور تقريبا، ناهيك عن البرامج الدراسية التي يجب أن تكون 

مدروسة و متالئمة مع طبيعة المجتمع بصفة عامة و الولد بصفة خاصة، إذ يجب أن تكون محتوية على 

برامج للترفيه و اللعب أحيانا، و إال فسيحس التلميذ بالضغط الدراسي الرهيب و سيغادر المدرسة في وقت 

Pقريب.

4
P  

 ثانيا: أثر المطالعة الحرة أو الموجهة في جنوح األحداث 

يميل اإلنسان بطبعه إلى التقليد و المحاكاة، و بالتقليد يكتسب اإلنسان معظم خبراته و سلوكه، ففي 

األسرة يقلد الطفل أبويه و أخوته و يحبو و يمشي و في المدرسة يقلد التلميذ مدرسيه و رفاقه و في العمل 

و في شتى مناحي الحياة، فالتقليد و المحاكاة هما إحدى األدوات التي يستند عليها اإلنسان في تعلمه 

 األشياء و كيفية التعامل معها.

و من هنا يتأتى تأثير وسائل االطالع و المشاهدة على السلوك اإلنساني و على االنحراف و خاصة 

Pبالنسبة لألحداث.
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 وقد ورد في تقريرها أن 1946أجرت لجنة األحداث الدنمركية تحقيقا عن الصحافة عام و األحداث عام 

األحداث يفضلون قراءة الصحف اليومية، و يفضلون أخبار الجريمة و الحوادث أكثر من غيرها، 

فالصحافة يمكن أن تؤثر على ظاهرة اإلجرام عند األحداث بتصويرها الشيق لوقائع، الجريمة و تصويرها 
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، كذلك عن طريق وصف كأنها أمر طبيعي و بذلك يتكرر ذكر الجرائم بشكل موسع و ملفت للنظر

الجريمة بأنها تجلب الربح لصاحبها كما هو الحال في بعض السرقات الكبيرة، و نشر شهرة المجرم بحيث 

يستحق إعجاب عصابته من ناحية، و ال يطاله العقاب و التحقيق و السجن من ناحية أخرى، لذلك نرى 

أن نشر وقائع الجرائم بصورة مستمرة و بشكل مكثف في الصحف و المجالت يثير اهتمام الرأي العام و 

يصور له أن تحقيق العدالة أمر في غاية الصعوبة، و بذلك ينصب االهتمام على اإلجرام و المجرمين 

بحيث يبدو أن الفعل اإلجرامي أمر عادي و متوقع حصوله في الغالب، و هذا التأثير يكون بالغا عند 

 صحف في المدن أن نسبة 6 في الواليات المتحدة من خالل بحث على caldwellsالصغار، و قد وجد 

، لكن هناك رأي يرى أنه % 7.1 إلى 4.6 من 1930 و سنة 1900أخبار الجريمة زادت فيها بين سنة 

ليس المهم نسبة مساحة األخبار المتعلقة باإلجرام في الصحف و لكن األهم في ذلك هو محتوياتها و 

Pطريقة عرضها.

 6 

فكثيرا ما لوحظ أن الصحف تبالغ في نشر أخبار الجرائم و الوصف التفصيلي لكيفية تنفيذها و ما سبقها 

أو لحقها من وقائع مثيرة، و ذلك ما أسفرت عنه إحدى الدراسات عن أنه بين اثنتي عشر جريدة رئيسية 

 مقالة تكفي لشغل حيز اثني 4713تصدر في إحدى المدن الكبرى، خصص لوصف الجرائم و مرتكبيها 

عشر مجلدا، بل أنه في إحدى المحاكمات المثيرة التي تمت بالخارج بلغ عدد الكلمات التي سردت 

بالصحف عن سير المحاكمة ما يقرب من اثني عشر مليون كلمة على مدى أربع و عشرين ساعة و هذا 

 يكفي ألن يدفع جميع القارئين إلى مشاركة عاطفية مع ما يحدث في قاعة المحكمة.

و قد ال يكتفي الناشر بهذا السرد بل يحاول أن يغذيه بنوع من اإلثارة و التشويق و إبراز كل ما هو بشع 

و رهيب و ملئه باإليحاءات ال تجد عادة مقاومة كافية من الفرد و خاصة األحداث مما يسهل انقيادهم و 

بالتالي يغلب عليهم اتجاه التقليد بالمعنى سالف الذكر و ليس اتجاه تغليب دوافع مكبوتة كما يعتقد 

Pالبعض.

 
6F

7 

 ثالثا: أثر المشاهدة و البرامج الثقافية في جنوح األحداث

قد تساهم وسائل اإلعالم و خاصة التلفزيون في شيوع ظاهرة العنف عند األطفال أو في تنميتها و 

تطويرها، حيث أنه ينمي عند الطفل شهية العنف، أو يضاعف قوة العنف الكامنة في طبيعة اإلنسان، 

كما يعلم األطفال و الشباب سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بعض األساليب المناسبة لظهور العنف، 
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كما يساعد على تخفيف اإلحساس بالخطأ، و بالتالي يظهر العنف عند النشء كظاهرة مألوفة و كأنها 

Pطابع العصر الذي نعيشه.

 8 

كما أن اتجاه تأثير وسائل االتصال األخرى كالسينما و اإلذاعة و التلفزيون هو أشد وضوحا بالنسبة 

 للصغار و الشباب من الصحافة المكتوبة.

 أن التلفزيون و غيره من الوسائط يوجه إلى الجريمة بصفة غير مباشرة عن  Donald R.Taftفقد الحظ 

طريق القيم التي تورث الجريمة أو السلوك ألالجتماعي الذي قد يوجد في الثقافة العامة و االتجاه نحو 

 العنف أكثر مما يكون عن طريق التأثير المباشر لموضوعات الجريمة ذاتها.

كما أشار وليام هيلي أن بعض األشخاص يميل بفطرته إلى العنف و العدوان و أن عرض مشاهد 

الجريمة في الشاشة من شأنه أن يحرك لديه هذه الفطرة و يساعدها على االنطالق حتى و لو كان عرض 

 مشهد الجريمة مصحوبا بانتصار العدالة و عقاب المجرم.

كما أشار "اتيان دي غريف" أن السينما ال تلعب دورا محسوسا كعامل مباشر في اإلجرام بل تخرج عن 

كونها عامال كاشفا و أن روايات الجريمة و العنف التي يقبل عليها األحداث أن تحرك لديه دوافع نفسية 

 مكبوتة داخله.

كما يقرر "ماي" و "شاتل وورث" في بحث لهم عن أثر السينما على سبع مائة من تالميذ المدارس 

يرتادون السينما أكثر من غيرهم و على سبع مائة آخرين يرتادونها أقل من غيرهم أنه ال يوجد فرق بين 

 كال الجانبين.

 16-14 فتاة ضالة تتراوح أعمارهم بين 202و لكن قرر أنه من الناحية الجنسية تبين من بحث حالة 

 منهم اتجهن إلى العالقات المحرمة نتيجة اإلثارة االنفعالية لقصص الحب العنيف على % 25سنة أن 

 منهن اعترفن بأن الشاشة شجعتهن على االندفاع في الغواية و هذه األرقام محدودة % 38الشاشة، و أن 

الداللة و ينبغي أن تقابل بحذر، فقد تكون هذه األقوال من المنحرفات عبارة فقط عن التنصل من 

 من الجانبين الذين شملهم البحث قد % 49المسؤولية، كما أن هناك إحدى الدراسات التي أظهرت أن 

 قد استمد كيفية ارتكاب السرقة من األفالم و % 28استمد الرغبة في حمل السالح من أفالم معينة و أن 

 قد استمد من األفالم % 45 قد اندفع إلى ارتكاب جريمة مماثلة لما شاهده في األفالم و أن % 12أن 
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 قد اندفع وراء الخيال الذي تغذيه صور الخارجين على % 26الرغبة في تحقيق كسب سهل ، و أن 

P8Fالقانون و صور الجرائم و غيرها مما شاهدوه في األفالم.

9 

 6000و هناك دراسة التي آجراها فريق الباحثين في جامعة ستانفورد في الواليات المتحدة األمريكية على 

 يصرف بصورة متوسطة 16 و 13 معلم، تبين منها أن الطفل بين 300 والد ووالدة و 2000حدث و

 وقته اليقظ في مشاهدة التلفزيون، و أن نصف األطفال يشاهدون البرامج المخصصة 1/6حوالي 

 ساعة من البرامج التلفزيونية 100للراشدين، كأفالم اإلجرام و الجنس و غيرها، و حلل الباحثون 

 شخصا 21 نزاعا حربيا مسلحا، مقتل 16 جريمة قتل 12المخصصة لألطفال فوجدوا أنها اشتملت على 

 حالة عنف بين األشخاص قتل أثناءها أحد الفرقاء، و محاولة قتل واحدة، و خلصت الدراسة إلى 21و 

أن األطفال الصغار يتأثرون ببعض المشاهد المرعبة و المخيفة، و قد تقود مثل هذه المشاهد إلى أن 

يتعلم الطفل بعض الخبرات السيئة و التي تصبح جزء من ثقافته، أو أن يتعرض سلوك بعضهم إلى 

االنحراف في المستقبل، كما أن عرض برامج و مشاهد العنف يشجع على ظهور و شيوع السلوك غير 

االجتماعي عند الطفل كما ينمي لديه القيم المتصلة بالعنف و السلوك المنحرف و هو ما يساعد على 

Pخلق و تكوين السلوك أالنحرافي.

 10 

و أظهرت دراسة أخرى للدكتور عدنان الدوري حول اثر برامج العنف و الجريمة على الناشئة، فقد تناولت 

 من كال الجنسين و قد 1005هذه الدراسة فئة األطفال في المدرية المتوسطة في الكويت، بلغ عددهم 

 خلصت الى:

 314 ذكرا و 360 طفال منهم 674أن تقليد األطفال لبطل الشاشة كان ايجابيا، فقد اتضح أن  -

 إناث يميلون إلى تقليد بطل الشاشة.

أظهرت كذلك أنه كلما زاد عمر الطفل ازداد ميوله إلى التقليد، و جاءت أعلى نسبة تقليد بين  -

  سنة.13األطفال الذين تزيد أعمارهم عن 

أن الغالبية العظمى ال يجدون صعوبة في المشاهدة التلفزيونية حيث ال يمنعهم آباؤهم من مشاهدة  -

Pأي برنامج.

 
10F

11
P   

 و في نفس السياق قامت الدكتورة هالة عمران بواسطة عمل مماثل لها في دولة البحرين و خلصت إلى:

Pالتلفزيون ال يؤثر وحده،  بل البد أن تكون هناك ظروف نفسية و اجتماعية و ثقافية مساعدة. -

 12 
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عدم وجود الخلفية و الخبرات السابقة يؤدي بالطفل إلى تصديق ما يعرض على شاشة التلفزيون،  -

 مما يزيد األمر خطورة.

Pأصبح التلفزيون بديل عن العالقات األسرية و هو أمر غاية في الخطورة. -

 
12F

13
P  

لذا فقد سبق و أوصت اللجنة االجتماعية لألحداث التابعة لألمم المتحدة في مؤتمر مكافحة الجريمة في 

 بأن تتضمن البرامج الوقائية لألحداث في ميدان السينما و اشترطت مراقبة 1953الشرق األوسط عام 

األفالم من الجهات المهتمة بالرعاية الخاصة بالطفولة و أن تعمل الحكومات على توجيه المؤسسات 

Pالسينمائية إلى إنتاج أفالم تتالءم مع الطفولة و تفيدها.

 14 

 رابعا: أثر االنترنيت ووسائل التواصل االجتماعي في تنامي ظاهرة جنوح األحداث

يعتبر التطور الحاصل اليوم في مجال تكنولوجيات اإلعالم و االتصال ثورة كبيرة ووسيلة فعالة في تطور 

العلم و المعرفة و تسويق المعلومات و انتشارها خاصة مع شيوع استخدام االنترنيت، لكن من المؤسف 

أن يتم استخدام هذه التكنولوجيا و وسائل االتصال الحديثة في مجاالت سلبية للغاية كالترويج إلشاعات 

أو أفالم تبث الرذيلة و غيرها من األنشطة التي قد تساهم في جنوح األحداث إلى عالم اإلجرام من بابه 

 الواسع و ذلك من خالل سوء استعمال الوافد الجديد أي االنترنيت.

 أ: االنترنيت باستخدام الكمبيوتر و مقاهي االنترنيت

االنترنيت تعلم الطفل أو الحدث اختراق أنظمة المعلومات" الهاكرز"، و الجريمة المنظمة عبر االنترنيت، 

و كذلك قد تؤثر االنترنيت في األحداث كطريقة تبادل المعلومات المتمثلة عادة في صور و فيديوهات 

مروعة أو مشاهد مخلة، أو يتعلم الحدث من بعض المواقع اإلباحية أين يكون الطفل أحيانا يبحث عن 

P14Fارتكاب جرائم كاالغتصاب

15
Pو الشذوذ الجنسي P

16
Pو البغاء P16F

17
Pأو اإلغواء P

18
P كما يكون هو الضحية أحيانا 

 سنة يتم 16 ألف طفل تحت 120أخرى، فقد أشارت إحصائيات في جنوب شرق آسيا إلى أن حوالي 

P18Fخطفهم الستغاللهم في تجارة الجنس و هي تجارة تدر الماليين الدوالرات

19
P على أصحابها و غالبا ما 

Pيستعملون االنترنيت اليوم الستدراج األطفال خاصة الشواذ منهم

20
P كما أن هناك مواقع تعلم التطرف ،

الديني، و كذلك تساهم االنترنيت خصوصا في غياب الرقابة في السرقة و خاصة بطاقات االئتمان عن 

طريق االنترنيت، كما قد تكون دافعا قويا التجاه األحداث إلى تهديد لألمن القومي للدول و كذا أعمال 

 العنف و القتل و تهديدات التجارة االلكترونية.
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و يكون تأثير االنترنيت سببا سريعا و مؤثرا في تعلم الصغار األلعاب الخطيرة على مستقبلهم و بخاصة 

القمار الذي يؤدي عادة لإلدمان و الهوس بهذه األلعاب حتى يتقنها الطفل في سن مبكرة جدا، وال يخفى 

على أحد خطورة القمار فهو كتعاطي الخمور أو المخدرات و يقوي في نفسية الحدث الهياج و االنفعال 

خاصة عند الخسارة فيصبح عنيفا جدا و منتقما، أما في حالة الربح فتقوي فيه الرغبة في الحصول على 

P20Fالمال و الثروة و الطمع المتزايد و المغامرة في سبيل ذلك. 

21
P   

 من %59وفي دراسة أوربية حديثة عن تأثير االنترنيت على األطفال أكدت هذه الدراسة أن أزيد من 

 سنوات يستخدمون على األقل 10-9 منهم ما بين %28األطفال في أوربا يستخدمون االنترنيت، و 

 سنة ممن يستخدمون مواقع التواصل 12-11 بين سن % 59مواقع التواصل االجتماعي، و حوالي 

االجتماعي، مما يعني ولوج االنترنيت حتى قبل المستوى الدراسي المتوسط من الدراسة، في حين كان من 

الواجب ارتياد المدرسة أوال الكتساب معارف يمكن أن تحمي الطفل في هذا السن المبكر قبل دخول عالم 

االنترنيت، و أكدت الدراسة نفسها أن هناك مخاطر متعددة على الطفل، و أعطت أهمية كبيرة لخطر 

pornographie infantile P22ولوج األطفال للمواقع اإلباحية 
P و ذلك بتسارع متزايد بسبب التطور ،

P22Fالعلمي و التكنولوجي،

23
P  

 تشكل خطرا و menaces و ذكرت الدراسة جملة من العوامل تساعد في انحراف األطفال أو تهديدات

 عليهم تتمثل في:

 عرض صور و فيديوهات إباحية أو مشاهد مرعبة مختلفة. -

 معلومات شخصية لألطفال و استعمالها أو استغاللها ضدهم.vol des donnéesاحتمال سرقة  -

- Logiciels espions  استخدام القرصنة و الفيروساتvirus و كلها تقنيات قد تجعل من الطفل 

 مجرم معلوماتي مستقبال.

كما يمكنهم التعاون مع الغير سواء على نطاق وطني أو دولي مما يعرضهم لخبرات إجرامية ال  -

Pيعرفون عواقبها أو يستغلون في أعمال إجرامية.

 24 

 و انتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات في هذا الشأن نلخصها فيما يلي:

 endroit- وجوب وضع الجهاز الخاص باالنترنيت أو الكمبيوتر في مكان عام أو يسهل مشاهدته

visible. 
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 -   توعية اآلباء و األبناء عن مخاطر االنترنيت.

 - يجب على اآلباء و المعلمين قضاء بعض من الوقت مع األطفال في الفضاء الرقمي أي االنترنيت.

 معينة و محددة الستخدام االنترنيت ألطفالهم.- يجب على اآلباء ضبط مواقيت 

- على اآلباء و المعلمين حث األطفال على عدم مخاطبة أشخاص غرباء على االنترنيت أو استشارة 

 آبائهم قبل ذلك.

 - على اآلباء و المعلمين منع األطفال من تحميل صور و فيديوهات من االنترنيت دون رقابة.

  خاصة في المحيط الدراسي.contrôle et filtrage- وضع برامج على الكمبيوتر للرقابة و االنتقاء 

P- على اآلباء و المعلمين شرح ألطفالهم ضرورة احترام القواعد حتى في حالة كونهم بمفردهم.

 
24F

25 

 و في دراسة أخرى على األطفال في فرنسا مقارنة بالدول األوربية أكدت الدراسة أن:

األطفال في فرنسا في تواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي أكثر من غيرهم في الدول األوربية  -

 cyber سنة و هو ما يعرضهم لخطر للعنف 12-11 في سن بين %37األخرى بنسبة 

violence 

 مقارنة مع باقي %34األطفال الفرنسيون أقل تحفظا بالنسبة لخصوصياتهم على االنترنيت بنسبة  -

 .%43الدول األوربية بنسبة 

 .%43األطفال في فرنسا أكثر بحثا عن أصدقاء جدد و إضافة أصدقاء غير معروفين بنسبة  -

 .%10 و الذكور %56يصرح في فرنسا األطفال بالنسبة للمضايقات البنات  -

 .%73األولياء في فرنسا يسألون أبناءهم ماذا يفعلون في االنترنيت بنسبة  -

 في حين %29 سنة بنسبة 16-9يتبادل األطفال الفرنسيون صور و مشاهد جنسية في سن بين  -

 .%14المعدل األوربي 

 P26.%17 بنسبة harcèlementاألطفال الفرنسيون يشعرون بالمضايقات عبر االنترنيت  -
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 ب: استخدام األطفال االنترنيت عن طريق الهاتف أو الجوال 

ال يقل الهاتف أهمية عن الكمبيوتر و مقاهي االنترنيت ما دام التطور العلمي أوجد االنترنيت من خالل 

الهواتف المحمولة، فقد أثبتت دراسة في دول مجلس التعاون الخليجي دور الجوال في انحراف و جنوح 

 األحداث و حددت ما يمكن أن يكون سبب مباشر أو غير مباشر في ظاهرة جنوح األحداث كما يلي:

 المضايقات و المعاكسات الهاتفية. -

 نشر الصور الجنسية و استغاللها. -

 نقل الشائعات و األخبار و ترويج هذه المعلومات. -

 تبادل مقاطع الفيديو اإلباحية و غيرها من مظاهر العنف و الرعب. -

 التهديد و االبتزاز و التحرش. -

 سرقة الملفات الخاصة من جهاز الهاتف بالبلوتوث و غيره. -

Pنشر الفيروسات التي تعمل على تعطيل جهاز الهاتف. -

 
26F

27
P  

  خلصت إلى:GSMو في دراسة قامت بها شركة الهاتف النقال 

 18-8 بالمائة من األطفال يستخدمون االنترنيت من خالل الهاتف تتراوح أعمارهم بين  40أن  -

 سنة، 

 مشغالت األفالم و %44 مشغل الموسيقى %51أن معظم األطفال يستخدمون الكمرات بنسبة  -

 .%29الفيديو 

 .12 من األطفال منخرطون ضمن شبكات التواصل االجتماعي ابتداء من سن %73أن  -

 من اآلباء قلقون حيال استخدام أبنائهم لالنترنيت بالهاتف، و بنسبة %80-70أن نسبة مابين  -

 ، خوف بشأن الكشف عن معلومات شخصية ألطفالهم.70%

 على هواتفهم في حين أن pin من األطفال يضعون كلمة مرور آو رمز %60الغريب أن نسبة  -

P من األولياء يفعلون ذلك.50%

 28 

و نخلص إلى نتيجة مفادها أن الهاتف النقال أصبح وسيلة االنترنيت األفضل لألطفال ألنه يوفر 

االنترنيت في أي مكان و في أي وقت، بعيدا عن رقابة المعلم و حتى األولياء و بالتالي من األمور 

 أخرى.
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 خامسا: أثر المستوى الثقافي الديني على السلوك اإلجرامي للحدث

من المعلوم أن ثقافة الفرد هي مزيج من عوامل متعددة، لكن ال يخفى على أحد أن قيم الخير و الشر و 

العدل و الباطل التي ينشأ عليها أي شخص أينما كان هي أساسا من أثر الدين أو الوازع الديني الذي 

يخلق ضمير ينادي في اإلنسان بان يفعل أو ال يفعل أي عمل ألنه يتوافق أو ال مع ما يمليه عليه 

 الضمير.

 تحث الشرائع السماوية على الفضيلة و األخالق و اجتناب كافة السلوكيات غير األخالقية أو المتناقضة 

مع الطبيعة البشرية، و الجرائم بكافة أنواعها سواء كانت متمثلة في االعتداء على األشخاص أو في 

االعتداء على األموال هي سلوك غير ديني و يرتكبه الجاني بعدما يتناسى ضميره و يهدم قواعد الدين و 

 األخالق.

لذا فقد أجريت دراسة بين مجموعتين من األحداث، األولى تعيش في بيئة أسرية بعيدة كل البعد عن الدين 

و القيم الدينية و أخالقه الحميدة التي يحث عليها الدين و قيمه السامية التي ينميها لدى الفرد بارتكاب 

سلوكيات و أفعال غير اجتماعية حتى و لو لم تصل بعد إلى حد الجريمة، مثل تناول المسكرات و 

مشاهدة األفالم الفاضحة أو الصور الجارحة أو قراءة كتب ال أخالقية أو كانت األسرة مما ال يراعى فيها 

حق أسرته عليه أو الزوجة ال تراعي ربما زوجها و أسرتها مما يكثر من التصدع و التفكك و االنحالل 

الخلقي داخل األسرة، فال شك أن هذه الفئة من األحداث سوف تجد طريقها سهال ميسرا لالنحراف و بكافة 

 صوره و أشكاله.

و أما عن المجموعة الثانية و حيث تعيش في جو من األسرة و يسود الطابع الديني الذي يقسم الحقوق و 

الواجبات لكل فرد و تغلب عليها صفة األدب و األخالق و التسامح و المرونة  و اللين و الشدة في حين 

آخر، و قراءة الكتب و التعاليم الدينية التي تحث دائما على الفضيلة و كأنها مرجع دائم و العمل بها، فقد 

أثبتت األبحاث أن قراءة القرآن تلين القلوب الجامدة و تمحو من الفكر خياالت الذنوب و المعاصي و 

 تريح الجسد من ويالت األمراض النفسية الجمة، و هو دليل لما للكتب السماوية من أثر.

لذا نجد أن معظم المجرمين هم أساسا ال يتمتعون بالوازع الديني أو على األقل هم أشخاص بعيدون عن 

 من نزالء إحدى 500" التي شملت اليانور جلوك" و"شلدونصوت الدين،  فقد أسفرت دراسة كل من" 
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 منهم كانوا يواظبون على التردد على أماكن العبادة بانتظام بينما %8اإلصالحيات في نيويورك عن 

P لم يذهبوا قط إلى دور العبادة.%3 لم يكونوا منتظمين في مزاولة الواجبات الدينية و أن 88.5%

 
28F

29 

و ليس من الشك أن للدين أثر عميق في توبة المجرمين و إبعاد الحدث عن عالم الجريمة و المجرمين، 

لذا نجد معظم العائالت المتدينة ال تعاني من جنوح األحداث على العموم، و إن حدث فإن األمر ال يعدوا 

أن يكون استثناء أو شاذ جدا، لذا من الضروري أن ينشأ الحدث على التعاليم الدينية ألن الخوف من اهللا 

 يجعله حريص على عدم فعل ما يحرمه الدين و لو كان في وسعه القيام به و ال يمكن أن يعلم به أحد.  

 خاتمة

نخلص من خالل ما تقدم أن هناك عوامل ثقافية تساهم بشكل فعال في تنامي ظاهرة جنوح األحداث إال 

أن هذه العوامل منفردة ال تشكل عامل أساسي لكل األحداث بل أنها نسبية التأثير من حدث آلخر، و 

اختالف الوسائل بدوره يختلف من حدث آلخر و بنسب متفاوتة، إال أن األكيد أن التأثير حاصل ال 

محالة، و مما يثير االنتباه هو االستعمال الالمحدود لالنترنيت لألحداث و هو تزايد رهيب قد ال تكشفه 

األرقام و اإلحصائيات و ال الدراسات العديدة في هذا المجال، و مدى تأثيرها على الحدث ألن الجيل 

الحالي ولد مع االنترنيت فهي بالنسبة له جزء من حياته اليومية، و ربما يقضي كل وقته أمام االنترنيت 

غير مبالي ما يشاهد و يسمع و من هو المتكلم أو الكاتب لما يقرأ، أي بعبارة أخرى ما يبذله األب و 

المدرسة طيلة اليوم قد يندثر لمجرد كبسة زر على االنترنيت ألن معظم األحداث لهم تجربة قليلة في 

تحليل ما يسمع أو يقرأ، و هي عندئذ المدرسة الحقيقية لتكوين ثقافته و ما هو الخطأ و الصواب في 

نظره، و ال يقل الهاتف كما سبق و أشرنا أهمية عن أجهزة االنترنيت األخرى بل أن الهاتف أصبح أكبر 

تهديد للحدث عند سوء استعماله، ألنه يوفر الخلوة التي يبحث عنها الحدث ليشاهد و يفعل دون رقابة ما 

تهوي له نفسه و في أي وقت، لذا نرجو أن يهتم األولياء لهذا األمر و يوكلوا له أهمية قصوى و كذلك 

 كل مسئول عن الحدث و الكشف المبكر عن حاالت الجنوح و معالجتها قبل فوات األوان.

 

1TUSeminaire_delinquance2016@yahoo.fr U1T 

 الهوامش:

mailto:Seminaire_delinquance2016@yahoo.fr
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 االستاذ : االستاذ حمشة ، نورالدين ، استاذ مساعد قسم ا ، كلية الحقوق جامعة باتنة  -1

 األستاذة : حروش منيرة ، أستاذة مساعدة قسم ا ، كلية الحقوق جامعة باتنة -2

 

 تأثير وسائل االتصال الحديثة على جنوح االحداث : عنوان المداخلة

 

 :باللغة العربية الملخص 

        تعتبر مسالة جنوح االحداث من المظاهر التي شغلت بال الباحثين في مجال القانون وعلم 

االجتماع وعلم النفس ، نظرا لكونها ظاهرة تمس فئة عمرية جد حساسة في المجتمع و هي فئة 

االحداث . 

        كما يعتبر التدفق الحر للمعلومات الذي ادى الى الغاء الحدود الجغرافية والثقافية و االجتماعية 

بين الدول مشكلة في حد ذاتها فالدول اصبحت غير قادرة على مواجهة التدفق التكنولوجي الوافد اليها 

من الدول المتقدمة و اال وصفت بالمتخلفة تكنولوجيا . 

       والحدث كمستخدم لهذه الشبكات قد يستخدمها ألغراض سلبية كان يلجا الى مواقع لتعلم تقنيات 

السرقة او االدمان او الضرب و الجرح او الفسق ...الخ من هذا المنطلق فان موضوع جنوح االحداث 

في عصر التطور التكنولوجي امر ضروري خاصة مع دخول الجزائر لعالم عصرنة االتصاالت عن 

بعد وهو ما دفعنا الختيار هذه الدراسة و التركيز على مدى وجود عالقة بين وسائل االتصاالت 

الحديثة وجنوح االحداث في الجزائر  . 

 الملخص باللغة االنجليزية:

The issue of juvenile 

delinquencyphenomenathatpreoccupiedresearchers in the field of 

law, sociology, psychology, due to itbeing a phenomenonaffecting 

the age group isvery sensitive in the community and are the 

eventscategory. Free flow of information whichled to the 

cancellation of geographical, cultural and social 

boundariesbetween states problem in itselfregarded as states 
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have becomeunable to copewith the technological flow 

newcomerforthfrom the developed countries and not 

describedPalmtkhalafhtechnology. The event as a user of these 

networks maybeused for negativepurposeshad to resort to 

locations to learntheft techniques or addiction or beatings and 

wound or immorality ... etc. Fromthis perspective, the issue of 

juveniledelinquency in the era of technologicaldevelopmentis 

essential, especiallywith the entry of Algeria to the world of the 

modernization of telecommunicationswhichwhatprompted us to 

choosethisstudy and focus on the extent of the 

relationshipbetween the modern means of communication and 

juveniledelinquency in Algeria. 

 

 المقدمة :

يعتبر جنوح االحداث مشكلة اجتماعية تهدد امن و استقرار اغلب المجتمعات الحديثة ، 

المتقدمة منها و النامية ، وهي مشكلة متعددة األسباب ، خاصةمنها التطور التكنولوجي 

الحال على مختلف المستويات و منها وسائل االتصال التي تطورت بشكل سريع فظهر ما 

يسمى بشبكة العنكبوت لالنترنت و الفيس بوك و السكايب .. الخ باإلضافة إلى ظهور 

مختلف القنوات التلفزيونية ، هذا التطور السريع في وسائل االتصال جعل منها سالح ذو 

حديين لها نتائجها و محصالتها بحسب توجيه االنسان لها و تفسيره اياها فهي تستطيع ان 

تلعب دورا بالغا في بناء المجتمع و تكوين االجيال الجديدة ، كما يمكن ان تهدم مستقبل جيل 

بأكمله بزرع األفكار الغريبة و الهدامة ، و باعتبار األحداث الفئة األكثر تأثرا و تقليدا من 

غيرها الن الحدث يعيش في الخيال و ربما يدفعه ذلك الى التقليد و الى المغامرة و النتيجة 

هي الوقوع في السلوك الجانح ، من هنا كانت االشكالية : كيف تؤثر وسائل االتصال 

الحديثة على االحداث و تدفعهم الى الجنوح ؟ ومن اجل االجابة على هذه االشكالية قمنا 

 بتقسيم خطة الدراسة الى ثالثة محاول على النحو االتي :

 المحور االول : مفاهيم حول الحدث و الجنوح -
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 الحديثة االتصال وسائل حول مفاهيمالمحور الثاني : -

 وسائل االتصال الحديثة وجنوح األحداث بين العالقة : المحور الثالث -

  :  مفاهيم حول الحدث و الجنوحالمحور األول

 مفهوم الحدث : اوال

 - الحدث  لفظا و مدلوال1

الحدث في اللغة العربية هو صغير السن أو حديث السن ، يقال "غالم" أي حدث و 

"غلمان" أي أحداث و قد يقال رجل حدث أي شاب ، و منه الحداثة وهي صغر السن أي 

حداثة العهد بالحياة.والحدث لفظا يعني كذلك الطفل ، أو الولد ذكرا كان أو أنثى ، ويقال 

"أطفلت المرأة" أي ولدت، و في نفس المعنى اللفظي نجد كذلك كلمة صبي وصبية وهما 

تعنيان صغير السن و صغيرة السن.إذن من حيث اللفظ فإن اإلنسان "الحدث" هو إنسان 

 .)1(صغير السن

أما من حيث المدلول ، فإنه يختلف باختالف ميدان البحث أو الدراسة ، ففي ميدان الفقه 

اإلسالمي له مدلوله الخاص وله مدلوله أيضا في كل من العلوم اإلنسانية كعلم النفس و علم 

االجتماع ، وله مدلوله كذلك في علم الطب العقلي و الطب النفسي ثم له مدلول آخر في 

 ) و الذي هو موضوع دراستنا .2(القانون

  - المفهوم القانوني للحدث.2

الحدث في القانون هو الشخص الذي لم يبلغ سن الرشد الجزائي ، و يقصد به الفئة العمرية 

التي حددها القانون و اعتبر أفرادها من األحداث، و نجد أن تحديد فترة الحداثة تختلف 

باختالف التشريعات خاصة فيما يتعلق بالسن األدنى لهذه الفئة ، فبعض التشريعات تحددها 

بسبع سنوات و أخرى بثماني سنوات ، في حين تذهب تشريعات أخرى إلى عدم تحديد 

السن األدنى للحداثة كالتشريع الفرنسي و الذي يتبعه التشريع الجزائري و الغاية من ذلك 

تكمن في إمكانية اتخاذ اإلجراءات اإلصالحية و الوقائية بالنسبة لجميع األحداث 

 .)3(الجانحين

  .- الحدث في القانون الجزائري3 
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يعتبر التشريع الجزائري أن الحدث هو الشخص الذي لم يبلغ سن الرشد الجزائي المحدد 

 – 442بثمانية عشر سنة كاملة و ذلك يوم ارتكابه للجريمة و ليس يوم المحاكمة (المادة 

  ق.إ.ج.ج) وقد قسم القانون الجزائري األحداث إلى فئتين:443

 سنة ال يجوز الحكم عليه بعقوبة 13 سنة: إن الحدث الذي يقل عمره عن 13الحدث دون -

 )4( ق.إ.ج)446و يكون فقط محل تدابير الحماية (المادة 

 سنة : يخضع القاصر في هذا السن لتدابير الحماية و 18 سنة و 13الحدث مابين   اما -

التهذيب أو لعقوبات مخففة و هذا ما أجازه المشرع لجهة الحكم إذا ما رأت لذلك ضرورة ، 

إال أنه في هذه الحالة يستفيد من العذر المخفف لسن الحداثة وهو نصف العقوبة المقررة 

للراشد ، فإذا كانت العقوبة المقررة للجرم المرتكب في حالة إتيانه من طرف شخص بالغ 

(راشد) هي اإلعدام أو السجن المؤبد ، فإن العقوبة المقررة للحدث المرتكب لنفس الجرم 

 سنة . أما إذا كانت العقوبة بالنسبة للبالغ هي السجن المؤقت فإن 20 إلى 10هي الحبس من 

 .)5(القاصر أو الحدث يحكم عليه بنصف المدة

 . في القانون   مفهوم الجنوحثانيا:

ينظر رجال القانون إلى الجنوح بأنه سلوك متمرد و عدواني يعود بالضرر على صاحبه و 

على المجتمع و هو متعارض مع القانون المنظم للعالقات بين أفراد هذا المجتمع ، و يولي 

القانونيون اهتماما كبيرا بالدوافع الرتكاب االنحرافات (الجنوح) ويعتقدون أن العقاب ال بد 

منه شرط أن يكون بهدف التقويم و اإلصالح و إعادة التربية كما يعتقدون أن الخروج على 

القانون إذا كان أثره كبيرا و ضرره بالغا وجب أن يتم وضع حد له حرصا على الحفاظ 

  .)6(على المصلحة العامة حيث يكون ردع الشخص المتسبب عبرة لسواه

ا التعريف المتداول للحدث الجانح حسب القانون فهو "الحدث في فترة بين سن التمييز     ام

و سن الرشد الجنائي الذي يثبت أمام السلطة القضائية أو سلطة أخرى مختصة ، أنه قد 

ارتكب إحدى الجرائم أو تواجد في إحدى حاالت الخطر التي حددها القانون" و المشرع 

 سنة لجريمة 18على أنه ارتكاب حدث يقل سنه عن االحداث الجزائري عرف جنوح 

 ).7(يعاقب عليها قانون العقوبات 

 المحور الثاني : مفاهيم حول وسائل االتصال الحديثة 

 اوال :تعريف وسائل االتصال الحديثة 
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: هي عبارة ع وسائل وأساليب تعمل على نقل االشارات والمعلومات وسائل اإلتصال- 1

بين الناس ، والتبادالت الفكرية والوجدانية بين الناس ، كما أن وسيلة اإلتصال هي عملية 

 عملية كماان، )8(نقل مجموعة من الرسائل من شخص مرسل إلى شخص مستقبل 

اإلتصال نفسها فهي عبارة عن النمط الذي يتم بين شخصين أو أكثر من أجل الوصول إلى 

أهداف معينة مفاداها نقل رسائل واضحة بين الناس ، أما اإلتصال الجماعي بين الناس 

يكون بنفس الهدف ولكن بطريقة مختلفة أي أنه يكون باستخدام وسلة مختلفة ، حيث أن 

 .  )9(طريقة اإلتصال بين شخصين ال تكون كتلك التي بين مجموعة

طراف ، مجموعة من اال تتكون عملية اإلتصال كأي عملية من عملية اإلتصال :-مكونات 2

وهم كاآلتي :  

 ويمثل الطرف األول ، وهو الشخص الذي يقوم بالتحكم في عملية اإلتصال من المرسل :ا-

. )10(خالل إرسال الرسالة بطريقة ما 

 وهو الطرف الثاني ، وهو الشخص الذي يقوم باستقبال الرسائل المرسلة  المستقبل :ب-

 .  )11(من الطرف األول المستقبل ، وال يكون متحكماً في عملية اإلتصال كالطرف األول

 وهي الطرف الثالث ، وهي عبارة عن كلمات أو اشارات يتم نقلها من المرسل الرسالة :ج-

إلى المستقبل خالل عملية اإلتصال ، والرسالة يتبعها ردة فعل بعد وصول الرسالة إلى 

. )12المستقبل ، ويعتبر البعض ردة الفعل طرف رابع 

 وهي عبارة عن األداة التي يتم من خاللها نقل الرسائل واالشارات من : وسيلة اإلتصالد-

.  )14(المرسل إلى المستقبل من أجل الوصول إلى الهدف المطلوب من عملية التواصل 

قامت بعمل ثورة كبيرة في لحديثة  وسائل اإلتصاال: ثانيا - اهمية وسائل االتصال الحديثة 

العالم ، حيث أنها استطاعت أن تحول العالم الكبير إلى قرية صغيرة جداً ، كما أنها 

استطاعت أن تفتح المجال أمام الجميع من أجل اإلتصال باألشخاص في األماكن البعيدة ، 

فأصبح العالم الكبير كأنه قرية صغيرة جداً ، يمكن أن يتصل فيها االنسان بمعارفه بأقل 

مجهود وأقل تكلفة . وبقي األمر المدهش في عالم اإلتصاالت هو تقريب المسافات التي 

كانت من أكبر المشاكل في قديم الزمان ، حيث كان االنسان قديماً يعاني من أجل إيصال 

المعلومة أو الرسالة إلى شخص ما في مكان ما ، ولكن سرعان ما تالشت هذه العواقب 
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جميعاً و أصبح األمر أسهل بكثير مما سبق  من خالل وسائل اإلتصال التي تعددت أشكالها 

 . )15(وأنواعها

 انواع وسائالالتصااللحديثة:–ثالثا 

1-

:يطلقعليهااسموسيلةالوسائل،فلهاالعديدمنالوظائفوالمهاممثالستالمالموجاتالماألقمارالصناعية

 رسلةمنالمحطاتاألرضية،ثمتعديلتردداتهاوتضخيمهاوإعادتهامرةثانيةإلٮالمحطاتاألرضية

.  )16()المستقبل(

2-

يعتبرظهورالحاسوبثورةفيعالماالتصالوالتواصل،فهومناألمورالتيحولتمسارالتربيةالكمبيوتر:

والتعليموغيرتجميعمساراتهواستراتيجياته،وزاداالهتمامبالحاسوبفيالفترةمابعدالحربالعالميةالث

انية،ويعتبرالحاسوبوسيلةتعليميةمهمةالتصااللفردبالعالممنحوله،كماأنهيتيحالمجالللّعبوالتصمي

.  )17موالكثيرمناألمور(

:هو عبارة -الهاتف النقال3

عنجهازللتواصلذوحجمصغير،يرتبطبشبكةاتصالالسلكيةوتتيحخدمةإرسالواستالمالرسائلوال

صوروالرسائاللصوتيةمنمسافاتبعيدةوبسرعاتكبيرة،وبسببمكوناتهاإللكترونيةوألنهيتصفبالخ

الخلوي،والجوال،والنقال،والهاتف : صوصيةواالستقاللفقدأطلقعليهالكثيرمناألسماءمثل

. )18المحمول(

 / Interconnectionهو عبارة عن مصطلح ركبه المختصين من كلمتين هما:-اإلنترنت4

Net خدمةالوايب: وهويعنيالشبكةالمترابطةومنأهمخدماته .

. غرفالدردشةوالشات. مجموعاتنقالالخبار. الرسائالإللكترونيةبالبريداإللكتروني

 .)19نقاللملفات(

 المحور الثالث : العالقة بين وسائل االتصال الحديثة و جنوح االحداث

 اوال: تأثيروسائل االتصال الحديثة على االحداث

  : اإلعالم المرئي.1
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إن الوسائل اإلعالمية متفاوتة التأثير، يأتي في مقدمتها التلفاز الذي غير كثيرا من نظمنا 

وترتيباتنا االجتماعية والتربوية، وتحول مع التقدم المذهل في وسائل االتصال إلى وسيلة 

قوية تتجاوز الناحية اإلقليمية والحدود السياسية للدول، وتعمل على تقارب المجتمعات 

 فاألقمار الصناعية اليوم هي أيسر وسيلة لنقل )20(وتصاهر الثقافات وتداخل الحضارات 

ومن المعروف أن األحداث من أكثر فئات المجتمع تأثرا ) 21(اإلرسال إلى قارات بأسرها

بالتلفاز، لما له من خاصيات ال تتوفر لغيره من وسائل اإلعالم األخرى، وهي مخاطبة 

 )22(العين واإلذن بالصورة والحركة

   وقد أثبتت مجموعة من الدراسات واألبحاث وجود تأثير واضح لمشاهد العنف التي تبت 

 دراسة 1998على شاشة التلفاز على األحداث، فقد أجريت في الواليات المتحدة عام 

 عينة) مكونة من الوالدين الذين لديهما أبناء تتراوح 527مسحية على عينة عشوائية (

%  من هؤالء اآلباء عن قلقهم بشأن العنف 81 سنة، فأعرب 17 و2أعمارهم بين 

 قناة بالواليات المتحدة أن 23المشاهدين األفالم التلفزيونية. كما أوضحت دراسة غطت 

%  من البرامج احتوت على العنف دون 73% من البرامج احتوت على العنف، وأن 58

، الشيء الذي يبرر تغييرا في القيم االجتماعية لدى األحداث )23(تأنيب أو نقد أو جزاء له

والمراهقين، وبصورة خاصة عندما يندفعون إلى الجناح حبا في تقليد الشخصيات التي 

أعجبوا بها. 

   إلى جانب التلفاز، تظل السينما هي األخرى سببا من أسباب الجناح، فظلمة القاعة وما 

تصحبها من جو خاص، يشجع على السلوك السيئ ويجعل المتفرج في وضعية المنوم 

مغناطيسيا مهيأ لتقبل كل اإليحاءات. كما أظهرت التجارب والدراسة أن بعض السرقات 

، وأن )24(الكبيرة كان الدافع إليها تردد األحداث بشكل متكرر إلى قاعات السينما

 سنة اعترفن بن أفالم 16 و14 قناة تتراوح أعمارهن بين 252% من مجموع 38نسبة 

 )25(السينما ما شجعتهن على االندفاع في طريق الغاوية والبغاء

   إننا ال ننكر دور التلفزة والسينما في ترسيخ القيم الثقافية والجمالية والتربوية، كما أننا ال 

ننكر الدور العالجي الذي يمكن أن يلعباه من خالل أفالم يتم إعدادها لهذا الغرض، بحيث 

تساعد الطفل والمراهق على التحرر من ضغط نزعاته العدوانية والجنسية. يبقى فقط يجب 

ترشيد استعمال وسائل اإلعالم هذه، ووضع إستراتيجية فيما يتعلق ببرامج الطفل ومراحله 

المختلفة، والتي تأخذ في االعتبار فلسفة المجتمع والحرص على تنشئة األطفال تنشئة سليمة 
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نفسيا وفكريا، وإعداده ليكون مهيئا لالندماج في المؤسسات المجتمعات المختلفة ومن بينها 

المدرسة. 

ح األحداث؟ ولكن ماذا عن االنترنيت؟ وهل له تأثير فيما يخص ظاهرة جن

 :   اإلعالم المرسل "االنترنيت". 2

إن التقدم اإلعالمي التكنولوجي لم يقتصر على التلفاز، وحدة بل ظهرت وسيلة إعالم 

جديدة، هي شبكة االنترنيت التي أضحت بالنسبة لألطفال والشباب ساحرا جديدا يستهلك 

أوقاتهم، ويضع أمامهم مجاالت واسعة للمعرفة والثقافة، لكنها في الوقت نفسه تكشف 

جوانب أخرى سلبية لمغامرة غير مأمونة العواقب. وهذا يشكل تهديدا قويا على سلوكيات 

األحداث، ويجعلهم عرضة لنوعيات مختلفة من المعلومات والصور التي تتناسب مع 

فال بد من التسليم بأن كثيرا من المواقع الموجودة على شبكة )26(مراحلهم العمرية

االنترنيت تهدف إلى إشاعة الفاحشة واإلباحية والدعاية للمشروبات الخمرية والمخدرات 

% من إعالنات منتوجات المشروبات الخمرية على االنترنيت جذابة 62حيث أن 

، كما صرنا نسمع عن جرائم الكترونية من قبيل السطو والتخريب واقتحام )27(لألطفال

مواقع الكترونية، وتصميم مواقع للعنف والتطرف تساهم في انتشار ثقافة العنف. 

، يمثل ظاهرة خطيرة ومرفوضة لما تتركه من آثار لألنترنيتإن هذا االستخدام السيئ 

سلبية تدفع بالشباب إلى االنحراف والجريمة، فتهدد كيان األسرة والمجتمع وكل القيم 

اإلنسانية واألخالق الدينية، وكذا المعايير والضوابط التي تحكم السلوك الحسن المتفق عليه 

. )28(في ضوء الشرائع السماوية والقوانين الوضعية

األكيد أن االنترنيت أصبح ضرورة حياتية عصرية الغنى عنها، غير أن هذا ال يمنع من 

التأكيد على ضرورة ترشيد استعمال هذه التقنية، وتوعية الحدث قبل استخدامها توعية 

صحيحة تنأى به عن كل األضرار السالفة الذكر. 

 ثانيا : مظاهر تأثير وسائل االتصال الحديثة على جنوح االحداث

اتخذ جنوح االحداث في الجزائر منعرجا خطيرا و قد اختلفت و تعددت طرق ارتكابهم 

للجرائم و نحاول من خالل هذا المحور ان نذكر اهم الجرائم التي لها عالقة بوسائل 

 االتصال الحديثة 
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 -االحداث الجرائم ضد االشخاص وعالقتها بوسائل االتصال1

باالعتماد اليومي على وسائل االتصال الحديثة خاصة التلفزيون و االنترنت يعهد الحدث 

لنفسه طريق نحو االجرام فيلجا الى ارتكاب جرائم باالعتداء على االشخاص قد تؤدي الى 

) ولهذا لعبت االفالم السينمائية العنيفة 29القتل او الجرح او العاهات المستديمة او الجزئية (

) واستخدام 30و البرامج المسوقة لإلجرام دورا سلبيا في تنامي ظاهرة جنوح االحداث (

االحداث لتقنيات االعتداء بأشكال ذكية و بسيطة ال تتطلب الحركة السريعة للعضالت او 

الهجوم بالدفع او الضرب بل وفرت اسرع الحيل و انجعها تسهل للمشاهد ان يتعلمها 

 )31فأطفال اليوم اصبحوا محترفينبل و اشد خطورة من المجرمين الكبار (

 - االحداث جرائم االخالق وعالقتها بوسائل االتصال الحديثة 2

    لقد ظهرت عدة مواقع و قنوات فضائية ذات درجة عالية من الخطورة على مصير 

ابنائنا تستهدف عقولهام و تربيتهم و ترمي بهم الى الهاوية و لقد ابدى الدارسون المهتمون 

بشبكة االتصال عبر االنترنت في الجزائر تخوفهم من انتشار ظاهرة جنوح االحداث عن 

 )32طريق ممارسة طقوس غير اخالقية عبر مواقع التواصل االجتماعي الفيس بوك (

 كما اصبح االحداث في الجزائر ينضمون الى مواقع االتصال الهاتفية المثيرة للجنوح من 

طرف فتيات مدربات خصيصا على فساد االخالق ، كما انتشر التعامل بالصور و 

الفيديوهات عبر الهواتف النقالة الحديثة تحرض على فساد االخالل من خالل تقنيات تحميل 

 ).33الفيديوهات و نشرها (

       ان هذا النوع من الجرائم قد يكون الحدث فيه جاني او مجني عليه نتيجة االحتكاك 

المستمر عبر وسائل االتصال بالثقافات الغربية التي دخلت عالم االطفال وحولت برائتهم 

 )34الى نية اجرامية تنفجر كلما وجدت الوقت المناسب لها(

 -االحداث والجريمة المنظمة وعالقتها بوسائل االتصال الحديثة3

اصبحت الجريمة المنظمة في الجزائر في االونة االخيرة تستقطب االحداث باعتبار ان 

القانون الجنائي ليس اشد على هذه الفئة مقارنة بالبالغيين لكن كيف يتورط الحدث في هذا 

 النوع من الجرائم ؟
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        يتورط الحدث في هذا النوع من الجرائم عن طريق استخدام شبكات االنترنت و 

الهواتف الخلوية التي تسهر على الترويج لمختلف االعمال االجرامية على انها تدر ارباحا 

طائلة و بقليل من المخاطر و ذلك في شكل منظمات اجرامية و يلجا الحدث الى االنخراط 

في هذه الجماعات االجرامية و ذلك باتفاق ارادتين او اكثر على االنخراط في هذه الجمات 

 ) .35االجرامية المنظمة(

 -االحداث و الجريمة المعلوماتية و عالقتها بوسائل االتصال الحديثة 4

   تعد الجرائم المعلوماتية من اخطر الجرائم االلكترونية وقد ساعدت نظم االتصاالت 

الحديثة العصابات االجرامية على سرقة الخدمات و المعلومات بتوفير نوع من التناسق و 

االتصال ببعضهم البعض بيسر وسهولة على نحو مكنهم من عقد صفقات مع االحداث و 

 )36المجرميينالخطريين في مجال الجريمة المعلوماتية (

  :الخاتمة

في ختام خذه الدراسة يتضح لنا بان مسالة جنوح االحداث هي ظاهرة مالزمة للتطور 

الحاصل في وسائل االتصال فالحدث الجانح معرض في كل لحظة لالنحراف بسبب 

االستخدام السئ لهذه الوسائل و اليمكن عالج هذه الظاهرة في عصر التكنولوجيا بعيدا عن 

التعاون من طرف االسرة و االعالم من اجل توعية االسر الحدث بخطورة االستعمال السئ 

 لوسائل االتصال الحديثة .و في االخير يمكن ان  نوصي بما يلي .

 ضرورة مراقبة اجهزة الدولة لالستعمال السئ لوسائل االتصال الحديثة  -

 تجريم بعض االفعال التي لها عالقة بوسائل االتصال الحديثة  -

مساهمة االسرة في توجيه الحدث نحو السلوك االيجابي و االستعمال االيجابي  -

 لوسائل االتصال الحديثة .

 

 التهميش:

 582، ص1988)-ابن منظور ، لسان العرب ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، 01-(

، 1992)-محمد عبد القادر قواسمية ، جنوح االحداث في التششريع الجزائري ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 02-(

 .33ص
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 49، ص 1997)-عبد الحميد الشواربي ، جرائم االحداث و تشريعات الطفولة ، بدون دار النشر ، مصر ، 03-(

  من ق ا ج ج446 من ق ع ج وايضا المادة 51-50)-لالطالع اكثر انظر المادة 04-(

  من ق ع ج51-50 من ق ا ج و المواد 444- 18-13)-راجع المواد 05-(

 -.10 ، ص199  ، مصر ، .،دراسةمقارنة،الناشردارالنهضةالعربية،القاهرة"المعاملةالجنائيةلألطفال ")فوزيةعبدالستار،06-(

 عليمحمدجعفر،  [)-07-(

. 2004 ،المؤسسةالجامعيةللدراساتوالنشروالتوزيع،الطبعةاألولٮبيروت"حمايةاألحداثالمخالفينللقانونوالمعرضينلخطراالنحراف"

. 19ص

. 67 ،ص1975 ،اإلسكندرية"رعايةاألحداثومشكلةالتقويم" )- منيرالعصرة،08-(

)-عالء الدين احمد كافي، مهارات االتصال و التفاعل في عملية التعليم و التعلم ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ، 09-(

 عمان ، االردن ، 

. 289 مكتبةاالنجلوالمصرية،ص" وسائالالتصالنشأتهاوتطورها ")خليلصابات،10-(

. 36محمدعبدالقادرقواسمية،المرجع السابق ،ص-)-12-(

)- مناع غنام المطيري ، وسائل االتصال المرئية و عالقتها بجنوح االحداث ، رسالة ماجستير ، المركز العربي للتدريب 13-(

 67-60 ، ص 1994و الدراسات االمنية ، الرياض ، السعودية ، 

. 292)-خليلصابات،المرجعالسابق،ص14-(

)- علي سعد علي ال هطيلة ، تاثير برامج القنوات الفضائية على اكتساب السلوك الجانح لدى االحداث ، رسالة ماجستير ، 15-(

 66-45، ص 2005كلية الدراسات العليا ، العلوم االجتماعية ، الرياض ، السعودية ، 

. 40.45محمدعبدالقادرقواسمية،المرجع السابق ، ص )-02-()16-(

 66-45 عليسعدعليال هطيلة ، المرجع السابق ، ص)- 15-()-17-(

 68مناعغنامالمطيري،المرجع السابق،ص-)18-(

 74 ، 46محمدعبدالقادرقواسمية، المرجع السابق ، ص )-02-()19-(

 70)-عليسعدعليالهطيلة،المرجع السابق ، ص 20-(

. 289 )-خليلصابات،المرجع السابق ، ص21-(

 69مناعغنامالمطيري،المرجع السابق ، ص -)22-(

  80-76)-عليسعدعليالهطيلة،المرجع السابق ، ص 23-(

. 117 )-محمدعلٮجعفر،مرجعسابق،ص24-(

)-كمال راشدي ، عولمة االتصال و اثرها على السيادة الثقافية لدول العالم الثالث ، رسالة ماجستير ، في تخصص القانون 25-(

 80 -66، ص2002-2001الدولي و العالقات الدولية ، الجزائر العاصمة ، 
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)-26( 

:// www.awda_dawa.com/pages.php?ID=5359 http)-موقع االنترنت 27-(

  ;www.ahu.edu.jo/tola/papers%5c38.doc   http      )-االستخدامالسيءلالنترنيتوعالقتهباإلرهاب28-(

http://www.geocities.com/hadrmadrassi/mostalah.htm? 

 .95كمالراشدي،المرجع السابق ، ص --)29-(

 68 ، ص 2005)- عبد الرحمان محمد العيسوي ، جرائم الصغار ، دار الفكر الجامعي ، االسكندرية ، مصر ، 30-(

. 299)-خليلصابات،المرجع السابق ، ص31-(

  88عليسعدعليالهطيلة،المرجع السابق ، -)-32-(

 .70مناعغنامالمطيري، المرجع السابق ، ص )- 13-()-33-(

 69عبدالرحمانمحمدالعيسوي،المرجع السابق ، ص -)34-(

. 299 خليلصابات،المرجعالسابق،ص-   )-35-(

 70عبدالرحمانمحمدالعيسوي،المرجع السابق ، ص - )36-(

 

 قائمة المراجع  :

 القوانيين :

 

 2006 ديسمبر 20 المؤرخ في 23/06 رقم قانون العقوبات الجزائري 
 

 2006 ديسمبــــــــــر 20 المـــــــــــــــؤرخ في 22/06قانون االجراءات الجزائية الجزائـــــــــــري  رقم 

 الكتب: -

 .1988-ابن منظور ، لسان العرب ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان ، 

--محمد عبد القادر قواسمية ، جنوح االحداث في التششريع الجزائري ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، 
 1992الجزائر ، 

 .1997-عبد الحميد الشواربي ، جرائم االحداث و تشريعات الطفولة ، بدون دار النشر ، مصر ، 

  ، مصر ، .،دراسةمقارنة،الناشردارالنهضةالعربية،القاهرة"المعاملةالجنائيةلألطفال "-فوزيةعبدالستار،
199. 

 -عليمحمدجعفر،
،المؤسسةالجامعيةللدراساتوالنشروالتوزيع،الطبعة"حمايةاألحداثالمخالفينللقانونوالمعرضينلخطراالنحراف"

.  2004 األولٮبيروت
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 .1975 ،اإلسكندرية"رعايةاألحداثومشكلةالتقويم" -منيرالعصرة،

-عالء الدين احمد كافي، مهارات االتصال و التفاعل في عملية التعليم و التعلم ، دار الفكر للطباعة و 
 النشر و التوزيع ، عمان ، االردن ، 

 مكتبةاالنجلوالمصرية،" وسائالالتصالنشأتهاوتطورها "-خليلصابات،

  .2005-- عبد الرحمان محمد العيسوي ، جرائم الصغار ، دار الفكر الجامعي ، االسكندرية ، مصر ، 

 

 

 رسائل الماجستير :

-مناع غنام المطيري ، وسائل االتصال المرئية و عالقتها بجنوح االحداث ، رسالة ماجستير ، المركز 
  .1994العربي للتدريب و الدراسات االمنية ، الرياض ، السعودية ، 

- علي سعد علي ال هطيلة ، تاثير برامج القنوات الفضائية على اكتساب السلوك الجانح لدى االحداث ، 
 .2005رسالة ماجستير ، كلية الدراسات العليا ، العلوم االجتماعية ، الرياض ، السعودية ، 

-
كمالراشدي،عولمةاالتصالواثرهاعلٮالسيادةالثقافيةلدواللعالمالثالث،رسالةماجستير،فيتخصصالقانونالدوليوال

 .2002-2001 عالقاتالدولية،الجزائرالعاصمة،

- 

 المواقع االلكترونية :

 -- www.awda_dawa.com/pages.php?ID=5359 http //:

      -االستخدامالسيءلالنترنيتوعالقتهباإلرهاب

www.ahu.edu.jo/tola/papers%5c38.doc   http;  

http://www.geocities.com/hadrmadrassi/mostalah.htm? 
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U :مقدمة -

آفة يعاني منها العالم عامة فإنها من المشاكل التي كان وال يزال يعاني منها إذا كان جنوح األحداث 
فعلى الرغم من صبغته المحافظة في جانب الحفاظ على األطفال المجتمع الجزائري بصفة خاصة، 

وحماية المراهقين إال أن هناك مشكالت حادة  ومتعددة تتخذ في الظهور واالنتشار، مما ترتب عنه 
 استفحال السلوكات العدوانية والمنحرفة في مختلف المؤسسات االجتماعية، وبوجه خاص التربوية منها. 
وقد أضحى ارتفاع معدل انتشارظاهرة جنوح األحداث في السنوات األخيرة، من األمور المثيرة للقلق 

لمختلف الجهات المسؤولة، فإذا كان ال يوجد  هناك طفل يهوى اإلجرام،فإن هذا يعكس وجود ثقافة 
مسؤولة عن تكوين هذاالحدث الجانح، وبالتالي وجود خلل في 

فلقدأكدتمعظمالدراساتالنفسيةواالجتماعيةأنالتنشئةاالجتماعيةالفاوظيفتيالتنشئةاالجتماعيةوالضبطاالجتماعي.
شلةهي التيينجمعنهااضطرابفيالسماتالشخصيةوالتيتدفعبالحدثإلىالجنوح،نتيجة 

  .عدمدعماألسرةفيمرحلةالطفولةوعدمتزويدهباالتجاهاتوالقيمالتيتكونمالمح شخصيتهفيالمستقبل
والمجتمع الجزائري اليوم 

تحدياتثقافيةلحقتبكيانووظائفالنظماالجتماعيةالعاملةفيمجااللتنشئةاالجتماعيةوالضبطاالجتماعي،كاألسريعانيمن
ةوالمدرسة، مما أثر سلبا في تنشئة الحدثالذي هو بحاجةالىرعايةوتوجيهمننوعخاصيتناسبمعما 

لديهمنصفاتتضمنله 
النموالجسمي،العقلي،النفسي،الروحيواالجتماعيالسليموالسوي،بعيداعنالقلقوالخوفوالمعوقاتالنفسيةواالجتماعيةال

 األمر الذي يستوجب توجيه األنظار أكثر لظاهرة جنوح األحداث .تيتحولعننموشخصيةمتوازنةوسوية
ومحاولة بيان أسبابها للتمكن من الحد من آثارها وما تحدثه من اضطرابات في العالقات اإلنسانية 

 واالجتماعية وتجاوز القيم و العادات السائدة.
U :أوال_ تعريف جنوح األحداث

لقد اختلفت القوانين والتشريعات في إعطاء تعريف واضح لمفهوم الجنوح والحداثة؛ فبسبب تشعب 

جذور وتعدد أسباب، وتنوع مظاهر الجنوح، أصبح من الصعب وضع تعريف عام و دقيق له "فكل حدث 

جانح يتميز بلون خاص من السلوك وهو يختلف عن الحدث الجانح اآلخر في العوامل التي دفعت كليهما 

للجنوح، ولو تشابه سلوك كل منهما".وبهذا فقد اختلف تعريف الجنوح باختالف واضع التعريف، كل حسب 

منطلقاته النظرية:القانونية، أو االجتماعية، أوالنفسية، أو غيرها. 

فالحدثالجانحهوأيشخصصغيردونسنمعينةوالتيالتقلعنسبعةسنواتوال 
تتجاوزالثامنةعشرويصدرعنهسلوكإجراميوفقالقانونالعقوباتأوسلوكاالإجتماعياأو 

مضادللمجتمعتبدومظاهرهفيأفعالهوتصرفاتهلدرجةيحتملمعهاأنيصيرمنحرفاإذالميتخذمعهاإلجراءالوقائيالمناسب 



 1966). وقد تم تعريف الحدث الجاني وفقا لقانون اإلجراءات الجزائية الجزائري لسنة 81(رشوان: د.ت، 
 و يرتكب فعل لو ارتكبه شخص كبيرا اعتبر جريمة . 18: أنه شخص تحت سن 

وتتفق الدراسات االجتماعية على أن الجنوح ظاهرة اجتماعية تخضع في شكلها وأبعادها لقوانين 
حركة المجتمع، فهي ال تهتم بالحدث الجانح كفرد بقدر ما تركز جهدها على مجمل نشاط الجانح و ترى 

) حسب هذه K.Covanإذ يرى(. أن الجنوح ال يمكن فهمه إال من خالل دراسة المجتمع و مؤسساته
الوجهة أن الحدث الجانح 

 .هوكلطفلينحرفبسلوكهعنالمعاييراالجتماعيةالسائدةبشكلكبيريؤديإلىإلحاقالضرربنفسهأومستقبلحياتهومجتمعه
وبهذا فالجنوحهوكلسلوكيعارضمصلحةالجماعةفيزمانومكان معينين. 

علماءالنفس في تعريفهم للحدث الجانح على شخصيته ومراحلنموهوتطوره،ويؤكدونعلىأنأي ويركز 
اضطرابجسميأوانفعاليالبدأنيحدثخلالفيعمليةالنموالطبيعيللشخصيةوبالتالييؤدي إلىظهور 

اضطراباتنفسيةمختلفةقدتدفعالحدث إلىارتكابسلوكجانحوغيرمتوافق، فجنوح األحداث منالمنظور  
 النفسيهونتيجةلعدمأوسوءتكيفالحدثمعالبيئةالتييعيشفيها.

U :ثانيا- األسباب النفسية لجنوح األحداث

يرى علماء النفس أن السلوك المنحرف هو نتيجة لمشكالت نفسية مختلفة تفصح عن نفسها في 
صورة سلوكات غير اجتماعية أو سلوكات مضادة للقانون، وبهذافالتيار النفسي ينطلق من محاولة تحليل 

الّسلوك المنحرف من خالل البعد الذاتي لشخصية المنحرف، 
فجنوحاألحداثمنالمنظورالنفسيهونتيجةلعدمأوسوءتكيفالحدثمعالبيئةالتييعيشفيها، ويركز 

علماءالنفسباختالفتوجهاتهمعلىشخصيةالحدثالجانحومراحلنموهوتطوره،وكل ما من شأنه أن 
يحدثخللفيعمليةالنموالطبيعيللشخصيةوبالتالييؤديإلىظهور 

 .اضطراباتنفسيةمختلفةقدتدفعالحدثإلىارتكابسلوكجانحوغيرمتوافق
U1الحرمان العاطفي -U: 

إنإقامةعالقةعطفمستمرةومطمئنةبيناألمووليدهايعتبرأحدالشروط 
األساسيةلتأمينالصحةالعقلية،وغيابهذهالعالقةيقودإلىالحديثعنالحرمانالعاطفي.الذي أكدت عدة دراسات على 

نتائجه السلبية -خاصة منها القلق واالضطرابات النفسية والرغبة في االنتقام- والتي يترتب عنها في كثير 
من األحيان جنوح األحداث وارتكاب السرقة. 

وبينتدراساتأخرىأنالحرمانالمبكرمنرعايةاألموالرضاعةيؤديإلىاالنحرافوالتبلدالعاطفيوالتأخرالعقليواليأسواالنفراد 
) 125، 2005(الرشدان: 

) التي أجريت Healy&Bronnerوقد أوضحت دراسة (ويليام برونروهيل
 من 90% طفال، أن ما ال يقل عن 105علىمجموعتينمناألطفااللجانحينوغيرالجانحينبلغتكلمنهما 



مجموعةاألطفااللجانحينيعانونمنمشكالتعاطفيةانفعاليةنتيجةلتعرضهملعقباتمعينةأوبعضالخبراتالخاطئة 
) 202، 1984(الدوري: 

وقد توصلت دراسة (محمد علي)حول 
عالقةالوالدينبالطفلوأثرهافيجنوحالصبيانوسماتالشخصية،إلىأنهناكفروقذاتداللةإحصائيةبينالجانحينوغيرالجانحينف

يمايتعلقبطفولتهموتنشئتهماالجتماعيةإذتبدو 
ومنأبرزمواقفاإلحباطالتيعانوها،الحرمان،النبذ،اإلهمال،القسوة،وأن .أكثرٕاحباطوأكثرسوءوقسوة

الجانحينأكثرشعورابالنقص والقلق، وأكثر سوء في تكيفهم االجتماعي من غير الجانحين. (قحطان: 
2004 ،90( 

U2  :الدوافع التدميرية النفسية المتأصلة -
هناك من يرى من علماء النفس التحليليين أن االنحراف يرجع إلى غريزة الموت والميل التدميري ( 
العدواني ) الذي هو ميل متأصل ضارب الجذور في تكوين البشر منذ خلقه اهللا تعالى ومن أولئك: ( 

فرويد، وميالني كالين). ويحللها بعض النفسيين بأنها تصريف لطاقة أو لشحنات دافع العدوان والرغبة 
 ).  249، 2003في التدمير سواء الموجهة إلى الذات أو إلى اآلخر( منصور والشربيني: 

) أن المجرم يعاني من حاجة ملحة للعقاب لكي يتخلص من مشاعر الذنب التي Freudويرى (فرويد 
نشأت من المشاعر الالشعورية المدمرة للمرحلة األوديبية أثناء الطفولة، فالجرائم ترتكب من أجل نيل 

العقاب الذي يجعل المجرم قادرا على التخلص من مشاعر الذنب التي عانى منها فترات طويلة. كما يؤكد 
أيضا أن سيكولوجية المجرم تتوفر على سمتين هما: اندفاعية محطمة كبيرة وأنانية غير موجودة إلى 

جانب عقدة أوديب. 
U3 عقدة النقص-

حينما يشعر الفرد بالدونية لوجود نقص ما، والذي قد يكون إما نقصا جسمانيا أو عقليا أو ماديا أو 
اجتماعيا تنتج لديه –غالبا- عقدة النقص التي تدفعه إلى التعويض المباشر عن هذه العقدة وذلك من 

خالل البحث عن القوة في مجال الضعف. وهذا هو السبب الرئيسي الذي يفسر عادة تطرف بعض األفراد 
في سلوكاتهم وتصرفاتهم، بل وقد  يسلكون سلوكًا عدوانيًا أحيانًا عندما يشعرون بأنهم قد حوصروا بأشياء 

تثنيهم عن الواقع الذي يعيشون فيه. 
ويرى (آدلر) أن عقدة النقص قد تؤدي إلى ارتكاب الجريمة، ألن هذه العقدة هي أحسن الوسائل 

لجلب االنتباه، وليصبح الفرد مركز اهتمام فيعوض اإلحساس بالنقص باقتراف الجريمة. 
U4 عقدة الشعور بالظلم -



وتعني اإلحساس بالظلم من جانب المجتمع، والجريمة في هذه الحالة ستكون هي الرد الطبيعي على 
هذا الظلم، وبذلك ال يتورع الشخص عن اإلقدام على الجريمة تحت تأثير ردع القواعد االجتماعية 

). 145، ص2006والقانونية وحتى العقابية منها(الترتوري وجويحان: 
) االنتباه إلى دور اإلحساس بالظلم في نشوء اإلجرام ، حيث الحظ 1950وقد لفت (دوقراف، 

حساسية مفرطة للظلم عند بعض المنحرفين المنتكسين وهذه الحساسية تدل على حرمان عاطفي شبه 
كلي. 

U5االحباط -U  
اإلحباط هو إعاقة الفرد عن تحقيق وٕانجاز أهدافه، وهو بهذا المعنى يعد قوة تعطيل وٕاعاقة الستجابة 
الهدف المقابل،  واإلحباط ُيحدث حالة معينة مشابهة للحاالت الدفاعية األخرى، وكذلك هو رد فعل ألية 
إعاقة، ووجود اإلحباط يقود دائمًا إلى شكل من أشكال العدوان، وقد عدل (ميلر) من وجهة نظره والتي 
مفادها أن اإلحباط يقود إلى العدوان، وقال أن اإلحباط قد يؤدي إلى العدوان بحسب الظروف التي يمر 

 ). 55،ص2007بها الفرد والسيما في عصرنا الحالي وعدم حصوله على المكانة المنشودة . ( الزبيدى، 
وتجدر اإلشارة إلى أن مقدار اإلحباط يرتكز على قوة الحاجات و البواعث التي تعترض المواقف 

المتعددة، وأن درجة العدوان ترتبط بمقدار اإلحباط و قد يكون اإلحباط فقرا أو نقصا في العاطفة أو 
ضررا. 

وقد يأخذ اإلحباط لدى بعض الشباب صورة الشعور باالكتئاب، وهناك من يتمرد ويظهر السلوك 
العدواني أو المتطرف نتيجة شعور الفرد بالهزيمة أو الفشل، وكلما كان موضوع اإلحباط مهما لدى 
الشخص أو يتعلق بمجال حيوي ومباشر كان اإلحباط أشد، وظهرت ردة الفعل بصورة أقوى وأعنف 

و تعتبر الجريمة حسب نظرية اإلحباط بمثابة شكل من العدوان اتجاه اآلخرين واتجاه المجتمع الناتج 
عن اإلحباط الفردي، والمجرمون حسب نظرية اإلحباط هم أفراد ال يستطيعون ضبط ميولهم الطبيعية 

ضبطا كافيا، أفراد لديهم انفعاالت متوقدة و سهلة االنطالق حيث البواعث المتعددة التي تتسلل إلى الفعل 
، 2001عندما تكتسب لدى الفرد أهمية بحيث يعيش في توتر دائم ما لم يرتكب الفعل اإلجرامي(عوض: 

).   76-75ص
U6 :اضطراب الشخصية -

يؤكد العديد من الباحثين أن األمراض النفسية و العقلية تعتبر من األسباب التي تدفع الفرد للسلوك 
الجانح ، وهذا نتيجة لما يعانيه من اضطرابات على مستوى اإلدراك والوعي، فحسب نظرية التحليل 

النفسي على سبيل المثال فإن السلوك اإلنحرافي يكمن في ذات الشخص وباستخدام المنظور الفرويدي 
فإن المجرم هو ذلك الذي لم تنمو لديه أنا قوية يمكنها التحكم في بواعث االنحراف، أو يمكن أن يكون 

). فاإلجرام حسب هذه النظرية يرجع أساسا 70، ص2001االنحراف وليد سيطرة األنا األعلى. (عوض، 



إلى االضطراب الذي ينشب بين مكونات الشخصية. ومن بين اضطرابات الشخصية التي تؤدي إلى 
الجنوح يمكن ذكر: 

 
Uأ- الصرعU :

ويتميز الطفل المصاب به في 
بعضالحاالتبالهروبالصرعيوالتشردوعدمالسيطرةعلىالجسم،حيثيختللديهاإلدراكوفقدانالوعيوهذابسماعهألصواتغري

 .بةورؤيةأشياءالوجودلها،ممايؤديبهإلى ارتكاببعضالسلوكاتالجانحةدونقصد

Uب- اضطرابات التصرفU :

يصادف اضطراب التصرف غالبا في أوساط بيئية ونفسية واجتماعية سيئة تسود فيها عالقات عائلية 

 سنة، ومن أشكال 16 إلى 12غير مستقرة وفشل دراسي، وغالبا يكون في مرحلة من العمر تتراوح بين 

اضطرابات التصرف والسلوك التي تصادف عند األطفال هي: السلوك العدواني، السلوك المنحرف، سلوك 

). 342، 2006التحدي المعارض. (الخاني: 

U.السلوك العدواني1ب - U  :

السلوك العدواني هو إيقاع األذى باآلخرين عمدا بشكل مباشر، وله مظاهر متعددة فهو يظهر في 

تفاعل الغضب والنظرات الحادة وٕايماءات االحتقار، أو يظهر على الفم بالعض والبصق وأصوات االزدراء 

واالحتقار أو الصياح والصراخ واأللفاظ الجارحة مثل السباب والبذاءة في القول والسخرية والتهكم أو 

التهديد والتلويح بالثأر واالنتقام، أو يظهر في األطراف بالضرب والخنق والركل أو االرتماء باألرض 

والحركات التشنجية. 

وقد يأخذ السلوك العدواني شكل تعمد اإلهمال والالمباالة وعدم االهتمام والفشل في الدراسة عقابا 

لمن يهمهم أمر نجاحه أو تعمد تخريب األشياء المهمة للطرف اآلخر. 

وقد يتجه السلوك العدواني نحو الذات بلطم الوجه أو شد الشعر أو ضرب الرأس في الحائط أو تمزيق 

وتحطيم الممتلكات إلغاظة الوالدين ومن يعتني بالطفل، ويعبر هؤالء األطفال عادة عن انفعاالت الغضب 

). 343- 342، 2006بشكل حركي (خاصة صغار السن) في صورة صراخ أو رفس. (الخاني: 

: من أهم أسباب السلوك العدواني ما يلي: - األسباب

* العوامل الوراثية. 

* نقص في نسبة الذكاء. 

* إصابة دماغ الطفل  برض. 



* العوامل النفسية: مثل الرغبة في الحرية وتحقيق الذات وخاصة إذا كان الطفل يعيش في جو من القهر 

والتسلط، وقد يكون السلوك العدواني نابعا من الرغبة في االنتقام إنكارا للعدوان الذي يقع عليه. ويظهر 

هذا السلوك بشكل خاص عند وجود زائرين في المنزل أو يكون الطفل زائرا مع والديه أو عند تدريب 

الطفل على عمليات التغوط والتبول أو إجباره على التقيد بأوقات النوم والطعام واللعب.       

* العوامل األسرية: كالتفكك األسري أو جل الوالدين بأصول التربية السليمة أو حرمان الطفل بأحد والديه 

أو األبوة القاسية والعنيفة، كل هذا يولد لدى الطفل اإلحساس بالظلم والقسوة عليه.  

* العوامل البيئية في المدرسية: مثل تفضيل المعلم بعض األطفال وٕاهمال اآلخرين، وصعوبة المنهج 

الدراسي نسبة إلى مستوى الطفل وتكليفه بواجبات دراسية تفوق قدرته وال تتفق مع ميوله، وسوء معاملة 

زمالءه له وممارسة بعضهم السيطرة والعدوان عليه، وغضب وهياج المدرس واضطرابه الوجداني أمام 

الطالب وٕاشعارهم باإلحباط والفشل، أو قد يكون الطفل محروما من الدراسة أو يعيش في ملجأ.   

:    - السلوك المنحرف2ب.

 هو سلوك غير سوي قد يكون عدوانيا أو غير عدواني، ويستمر لفترة ال تقل عن ستة أشهر يبدأ 

عادة حول سن البلوغ، ينتهك فيه الطفل حقوق اآلخرين، ويشذ عن قيم المجتمع عندما يكون الطفل في 

 سنة)، مع وجود انحراف كبير 12 و9سن يتفهم فيه معنى االلتزام بقيم وقوانين المجتمع (وهي السن بين 

ومنتشر في عالقات الطفل مع أقرانه ومع ذوي السلطة عليه، يتظاهر: 

صداقات قليلة للطفل وانعزاله عن أقرانه، وشعوره باضطراب عاطفي لما يواجهه من رفض من  •

 أقرانه له، وعدم تقبلهم إياه، فإن هذا يعتبر صفة واضحة عند الطفل ذوي السلوك المنحرف. 

 معصية الوالدين ومخاصمتهما ومعاكستهما (أو أحدهما). •

 مخالفة أوامر المدرسي ومشاكسة إدارة المدرسة وعدم تنفيذ تعليمات الموجهين. •

احتقار الكبار وعدم احترام التقاليد االجتماعية واألدبية والدينية والسخرية منها.   •

ومن أشكال السلوك المنحرف: 

اإلغاظة وكثرة المشاجرات، واالبتزاز المالي والسرقة والكذب، والتسكع في الطرقات والمالهي،  •

واالعتداء بالعنف على األطفال األكبر سنا، والتدخين المبكر ومعاقرة الكحول والعقاقير المؤثرة 

 نفسيا وعصبيا.

ممارسة الحيل والخداع في الطرق باللعب بالقمار والغش والحصول على المال بأي وسيلة  •

 لصرفه على األصدقاء بسخاء ألجل التفوق وتحقيق زعامة القرناء وتشكيل عصابات.



االنتهاك المتكرر لحقوق اآلخرين كتدمير الممتلكات وٕاشعال الحرائق وشدة القسوة على األطفال  •

اآلخرين وشدة القسوة في إيذاء الحيوانات مع نوبات من العصبية الزائدة والغضب غير المسيطر 

عليه والهروب المتكرر من المدرسة أو العمل.  

يكون السلوك المنحرف عادة أكثر وضوحا خارج نطاق العائلة وغالبا في المدرسة، وقد يصادف لدى 

أطفال مندمجين مع أقران لهم من نفس مجموعتهم العمرية تقريبا، هؤالء األقران هم أنفسهم متورطون في 

نشاطات منحرفة، أي أن الطفل المنحرف يكون مرفوضا اجتماعيا من البعض في حين يجد نفسه مقبوال 

من جماعة من األصدقاء منحرفين مثله، وقد يكون الطفل المنحرف سلوكيا منتسبا إلى جماعة من 

، 2006األصدقاء غير منحرفة إال أنه يمارس السلوك المنحرف خارج إطار هذه الجماعة.  (الخاني: 

345 .(

:  - سلوك التحدي المعارض3ب.

يتصف األطفال ذوو اضطراب العناد المتحدي غالبا بعدم الطاعة ويظهرون حالة مزاجية قابلة لإلثارة 

والتهيج والسلبية، ويظهرون سلوك المعاندة والتحدي والمعارضة بمستوى أكثر خطورة وبدرجة أكبر مما 

يظهره أقرانهم من نفس السن والجنس. ويرى الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات الصادرة عن 

الرابطة األمريكية للطب النفسي في طبعته الرابعة أن هذا االضطراب يظهر غالبا قبل سن الثامنة ولمدة 

) وتتمثل المعايير التشخيصية الضطراب 22-20، 2003ال تقل عن ستة أشهر. (عبد الرحمان، حسن:

العناد المتحدي في: 

- نمط من السلوك السلبي والعدائي والمتحدي يستمر لمدة ستة أشهر على األقل، يظهر خاللها أربعة 

أعراض أو أكثر من األعراض التالية: 

  كثيرا ما يفقد أعصابه. •

 كثيرا ما يجادل الكبار (الراشدين). •

 غالبا ما يتحدى ويرفض اإلذعان لطلبات وأوامر األشخاص الراشدين أو لألصول والقواعد. •

 غالبا ما يضايق الناس عن عمد. •

 غالبا ما يلوم اآلخرين عن أخطائه (ها) أو سؤ سلوكه (ها). •

 غالبا ما يكون سهل االستثارة والضيق باآلخرين. •

 غالبا ما يكون مستاء وغاضبا. •

P0Fغالبا ما يكون حاقدا ومحبا لالنتقام. •

1 

                                                            
- ملحوظة: ال يعد أي معيار من المعايير المذكورة مستوفيا إال إذا كان السلوك أكثر تواترا مما هو معتاد في األفراد من نفس العمر ونفس مستوى 1

 النمو.



- يسبب هذا االضطراب ضعفا إكلينيكيا ملحوظا في األداء االجتماعي، والتعليمي والمهني. 

- ال تحدث هذه السلوكيات على وجه الحصر أثناء المسار المرضي الضطراب ذهاني أو الضطراب 

المزاج. 

- ال تتوافر المعايير الخاصة باضطراب السلوك، وٕاذا كان الفرد في الثامنة عشرة من العمر أو أكبر، ال 

تتوافر المواصفات الخاصة باضطراب الشخصية المضادة للمجتمع. 
U7  نمط التفكير -

لقد خلق اهللا تعالى في األرض أمما ثم خلق آدم عليه السالم و أبرز فضله على سائر البرية بأن 
سخر له ما في السماوات ، و ما في األرض ؛ إذ يقول اهللا تعالى " 

) ويقول أيضا 29ُهَوالَِّذيَخَلَقَلُكممَّاِفياَألْرِضَجِميعًاُثمَّاْسَتَوىِإَلىالسََّماءَفَسوَّاُهنََّسْبَعَسَماَواٍتَوُهَوِبُكلَِّشْيٍءَعِليمٌ " ( البقرة ،
ْنَخَلْقَناَتْفِضيالً " (اإلسراء، ْلَناُهْمَعَلىَكِثيٍرمِّمَّ َنالطَّيَِّباِتَوَفضَّ َواْلَبْحِرَوَرَزْقَناُهممِّ ْمَناَبِنيآَدَمَوَحَمْلَناُهْمِفياْلَبرِّ ). 70" َوَلَقْدَكرَّ

وقد كان تفضيله عز وجل لبني آدم  بالعقل الذي هو عمدة التكليف ؛ إذ به يعرف اهللا ويفهم كالمه، 
ويصل إلى نعيمه وتصديق رسله ، وفي هذا يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم :" رفع القلم عن ثالثة 

عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق " .  وبهذا حضي العقل 
البشري بأهمية كبرى في مختلف الشرائع الدينية والوضعية ؛ وذلك لكونه الضابط الرئيسي للتفكير 

اإلنساني ؛ فمن خالله يمكن الحكم على التفكير بالعقالنية والمنطقية أو غير ذلك ، فالتفكير نشاط عقلي 
به يكتسب الفرد المعارف ويحل المشكالت ، ويظهر سلوكه على أكثر ما يكون منطقية ومعقولية ، وبه 

كذلك يكتشف من المعارف ما يؤمن له المزيد من السيطرة على العالم الذي يعيشه .  
وتعتبر األفكار الالعقالنية المحرك والدافع الرئيس لقيام الفرد باألعمال المنحرفة والسلوكيات 

العدوانية، فهي المؤشر الذي يدلل على الخلل المعرفي الذي يعانيه الفرد، وهي األعراض التي تساعد 
األخصائيين النفسيين في الكشف المبكر عن النزعات العدوانية تجاه اآلخرين، حيث تفسر نظرية العالج 

العقالني االنفعالي سلوكيات العنف من خالل محتوى التفكير الذاتي السلبي الذي يعتنقه الفرد، األمر 
الذي يقوده الرتكاب الجرائم والسلوكيات اإلرهابية. وهناك بعض األفكار الالعقالنية ذات العالقة بسلوك 

العنف ومن هذه األفكار: 
- بعض الناس شر وأذى وعلى درجة عالية من الخسة والجبن والنذالة وهم بذلك يستحقون العقاب 1

والتوبيخ. 
- انه لمن المصائب الفادحة أن تسير األمور بعكس ما يتمنى الفرد. 2
- إن المصائب والتعاسة تعود أسبابها إلى الظروف الخارجية والتي ليس للفرد عليها سيطرة. 3
- األشياء الخطرة أو المخيفة هي أسباب الهم الكبير ويجب االنشغال والتفكر الدائم بها. 4



-إن الخبرات واألحداث الماضية هي المحددات األساسية للسلوك الحاضر والمؤثرات الماضية ال 5
يمكن استئصالها. 

- هناك دائمًا حل لكل مشكلة وهذا الحل يجب التوصل إليه واال فان النتائج سوف تكون خطيرة. 6

اإلنسان ال يمتلك القدرة على ضبط خبراته أو مشاعره. هذه الفكرة هي قلب ومضمون أعراض القلق  -8

 والعدوانية والسلوكيات الالاجتماعية. 
 عندما ال يوافقك اآلخرين، فهذا يعني أنك على خطأ أو سيء.  -9
 إن قيمتك كشخص تعتمد على مدى إنجازاتك وٕانتاجك. -10
 الغضب عبارة عن سلوك آلي سيء ومدمر. -11

U :ثالثا-التنشئة االجتماعية وجنوح األحداث
يعتبر مفهوم التنشئة االجتماعية من المفاهيم العامة التي تشير إلى مدى واسع من الموضوعات التي 

ترتبط أحيانا مع بعضها البعض على نحو دقيق، كعمليات التعلم االجتماعي، وتكوين األنا، والتوافق 
االجتماعي والتثقيف االجتماعي، واالنتقال الثقافي من جيل إلى آخر، ويعتبر مصطلح التنشئة االجتماعية 

التعبير اللفظي عن هذا المفهوم، وهو أكثر مصطلحات التنشئة االجتماعية شيوعا بين المشتغلين بعلم 
 النفس االجتماعي، وأقدمها وجودا. ومن المصطلحات البديلة له مصطلح التطبيع االجتماعي.

      وبالرغم من أن عملية التنشئة قديمة قدم المجتمعات اإلنسانية ذاتها وأهم إنجازاتها على اإلطالق 
كوسيلة لحفظ النوع البشري ونقل خصائصه ومعطياته الحضارية والمدنية عبر األجيال، إال أن دراستها 
العملية حديثة جدا، حيث يرجع االهتمام الحقيقي بها إلى أواخر الثالثينات وأوائل األربعينيات، من هذا 

القرن. 
ولقد أدركت المجتمعات الحديثة بما ال يدعو للشك بأن األحداث غالبا هم ضحية ظروف اجتماعية 

أدت بهم إلى االنحراف وسوء التكيف، وأن تهيئة الظروف االجتماعّية وتدعيَمها بالمقومات الصالحة 
لتنشئتهم في عطف ورعاية وحنان هي السبيل الحقيقي لقوامهم وانطالقهم نحو غايات اجتماعّية صالحة. 

U1  األسرة -
تعتبر األسرة البيئة األولى التي ينشأ فيها الفرد و يكتسب قيمها و عاداتها ، بل و يكتسب أيضا 

الخصائص األولى لشخصيته التي تؤثر على تطورها الالحق، ومن هنا تأتي أهمية االرتباط بين األسرة 
).فاألسرة لها تأثير فعال ومؤثر في الجريمة لما لها من أهمية 201، ص2001والجريمة. (عوض، 

حيوية في عملية التنشئة االجتماعية....هذه التنشئة التي قد تكون خاطئة فتجعل من السرقة عمليات 
، 2001راضية عنها ومن تعاطي المخذرات مظهرا للرجولة ومن أعمال البلطجة بشكل عام فتوة (عوض: 

). وهناك دراسات عديدة أجريت حول تحديد العالقة بين صيغة التنشئة االجتماعية التي تنتهجها 202ص
األسرة و السلوك االجرامي، واتضح أن هناك ثالث أسباب تقف وراء السلوك اإلجرامي وهي كما يلي: 



- عدم اكتراث الوالدين بممارسة االشراف المالئم على األبناء. 
- اإلفراط في الشدة كصيغة للتنشئة االجتماعية. 

- افتقاد التماسك بين أفراد العائلة. 
كما أن األسرة تلعب دورا كبيرا في تكوين شخصية الفرد وتحديد أهدافه، فإذا كانت البيئة األسرية 

سليمة وسوية نشأ األفراد على طاعة القانون واحترامه والعكس صحيح، فاختالف استجابات اإلخوة مثال و 
الوالدين للطفل وللمؤثرات الثقافية بصفة عامة يعطيه فكرة عن أنواع من االستجابات للسلطة والتقاليد 

والمثل العليا التي يقدمها أو غيرهم ممن يكون تقليدهم أمرا مرغوبا فيه 
وتؤكد الكثير من الدراسات أن أغلب المجرمين يأتون من أسر متصدعة، بسبب الموت، والهجر، أو 

االنفصال الطويل الذي يؤدي إلى تغيب أحد الوالدين أو كليهما، مما يترتب عنه تعرض الطفل لعقبات 
اقتصادية، ونقص في العالقات الوجدانية أو العاطفية، وعدم مالئمة أو كفاية التنشئة االجتماعية (عوض: 

). 205- 204، ص2001
ويتفقمعظمعلماءاالجتماعوعلماءالنفس،أنأساليبالتنشئةاالجتماعيةالخاطئةتعتبرالحجراألساسيفيتكوينالشخ

وقدأكدتنتائجمعظمالدراسات التي  اجريت في هذا .صيةالجانحة
 :ومنبينأساليبالتنشئةاالجتماعيةالخاطئةمايلي.المجال،وجودعالقةبينالتربيةالخاطئةوالسلوكاإلجرامي

Uأ- أسلوب االهمالU  :
إنالطفلخاللسنواتهاألولىيحتاجإلىالحبوالحنانوالرعايةالتربويةالكاملةأكثرمنأيشيء 

آخر،ويسودفيالعديدمناألسرنمطالرعايةالغذائيةللطفلخاللسنواتهاألولىمهملةبذلكالرعاية 
التربويةوالنفسية،والذييتمثلفيتركاالبندونإرشادأوتوجيهإلىما يجبأن 

 2002 يفعلهأويقومبه،أوٕالىماينبغيأنيتجنبه،وينظرٕاليهمجردفرديسكنفيالمنزل،ممايفقدهاالنتماءلألسرة. (الحسين:
 )76 ،ص

ويشير مفهوم أسلوب االهمال 
إلىانعداماالهتمامبالطفلوشؤونه،وحاجاتهوعدمالتواجدالنفسيمعهفيمشكالته،أييكونوالداهحاضرانغائبانفيحياته. 

 )81 ،ص 1995 (اسماعيل:
 .وبوجهعام،فاناإلهمالوالتدليلبوصفهماأسلوبينللتنشئة،يفتقدانإلىمايمكنأنيخلقكيانالطفلوينميقدراتهوشخصيته

 حدث 1000). وقد أشارت دراسة (هيلي و بروفر) التي أجريت على 233، 2001( عبد اهللا وخليفة: 
 % نشأوا في أسر تتالشى فيها الرقابة األبوية مما يدل على اإلهمال وعدم المباالة.  46جانح، أن 

ومنمظاهرأسلوب اإلهمال في التنشئة األسرية يمكن ذكر: 
 عدماالستماعالنشغاالتالطفل -
 عدمالسؤالعنهفيحالةتغيبهعنالبيتأوالمدرسة. -



 .عدمالضبطوالتوجيهعند القيامبسلوكياتمرفوضةاجتماعياأوأخالقيا -
 عدماهتمامالوالدينبأحوالهالصحيةوتركهعرضةلبعضاألمراضالمعدية. -
 .عدمالتقربمنهومايعانيهمنأزمات،التيتحتاجلمساعدةالوالدين -
  .عدمإثابةللسلوكالمرغوبفيه -
 .السخريةمنالطفلبدالمنتشجيعه -

Uب- أسلوب التدليلU: 
ويتمثلفيتشجيعالطفلعلىتحقيقمعظمرغباتهالملحةوغيرالملحةفيالتوواللحظةدونتأجيألو 

إبطاء،ومنشأنذلكأنيجعاللفردال 
 .يتحماللمسؤوليةواالعتمادعلىالغيروعدمتحملمواقفاإلحباطوالفشلفيالحياة،ونمونزعاتاألنانيةوحبالتملك

). 174 ، ص 2004(مختار:
كمايظهرتدلياللطفل،فيتوفيركلمايطلبهدونمقابل،حتىوٕانكانت الظروفاالقتصادية 

لألسرةالتسمحبذلك،والتجاوز عنأخطائهمهماكانحجمها، بل إن بعض اآلباء يذهبإلىالوقوفإلىجانبطفلهموحتى 
ولو كانظالمافياعتدائهعلىالغير. مما يجعل أسلوبهما من العوامل الرئيسية التي قد تساهم في 

انحرافالطفلودخوله إلى عالم الجريمة. 
 من أسر األحداث % 57ولقدبينتنتائجدراسة(جلوك)أنأسلوب األمهات في التربية كان لينا في حوالي 

 )123، 2008منأسراألحداث غيرالجانحين. (نشأت: %  11.7الجانحين مقابل 
U:ج- أسلوب التسلطوالقسوة 

يعتبرأسلوب التسلطوالقسوةمناألساليبالخاطئةالتيقدتتبعهااألسرةفيتنشئةطفلها، وهو ينتشر بين مختلف 
األسر سواء الغنية منها أو الفقيرة، ويقصد باألسلوبالمتسلط في التنشئة االجتماعية 

 :مياللمربيإلىالتشددوالتصلب. ويوجز (إبراهيم عبد الكريم الحسين) أبرزمظاهر هذا األسلوب فيمايلي
عدمإتاحةالفرصةللطفلإلبداءرأيهبأيموضوعسواءمايتعلقباحتياجاتهالخاصة،أوبأموريراهاتحدثفيمحيطهفي -

 حاولتفسيرهاومناقشتها.
 استخدامالعقوبةالجسديةضدالطفلإلخضاعهألوامروالديه. -
 تهديدووعيدللطفلفيحالعدمقدرتهعلىإنجازأمرما. :استخدامالعقوبةالنفسية -
 ،ص 2002  (الحسين:.استخدامفعالألمرمنقباللوالدينإلنجازأمرمامنقباللطفل (افعلكذا،والتفعلكذا) -

74( 
وتشير (عفاف عبد الفادي دانيال) في هذا المجال إلى أن 

 2005  (دانيال:.الضبطالمفرطلألبناءيحدمنإمكانيةممارسةأدوارهمكشخصياتلهااستقاللها، وقديولدالعدوانية
) 153 ،ص



كما أنالقسوةوالعقابقد يدفع بالطفإللىالهروبالدائممنالجواألسريالقاسي، للبحث عنمأوىآخريحتضنه،وبهذا 
يعمد إلى قضاءمعظمالوقتخارجاألسرةالتي ال يجد فيهااألمنوالراحة، اللذان يجدهما داخلجماعة الرفاق، التي 

 .تؤثر في سلوكه
وقد بينتدراساتعلماءالنفسوالتربية،بأناألسلوبالقاسيفي التنشئة االجتماعية،يولدكراهيةللسلطةاألبويةووكل 

 .ما يمثلها فيتخذ الطفل من الكبار والمجتمعموقفاعدائياقديدفعهإلىالجنوحواالنحراف
Uد- أسلوب التذبذبU: 

يعتبرهذااألسلوبمناألساليباألكثرسلبيةفيالتنشئةاألسرية،حيثيستخدماألبوينأكثرمنطريقةفيكلمرةلتقويمنفسالسل
وك، فيجدالطفلصعوبةللتكيفمعمطالبمتغيرةوغيرمتوقعة. 

وأحياناتتعارضسيطرةاألبمعسيطرةاألمحيثيواجهالطفلصراعافياختيارالدورالذييقلده، وقدينحرفسلوكهإلىالال سوية. 
عندمايبدأ  :وهناكأمثلةكثيرةألساليبالمعاملةالوالديةلألبناءوالتيتعبرعن هذااالتجاهفعلىسبياللمثال

الطفلفيتعلمالكالمويسبأباهأوأمهفيجدهمايضحكان لذلكالسلوك،لكنإذاكررالطفلنفسذلك 
 ... السلوكفيوجودزوارفإناألبوينأوأحدهماغالباما يعاقبالطفألوينهرانهعلىذلكالسلوك

وهنايجدالطفلنفسهفيحيرةمنأمرهألنهاليعرف 
سببضحكهمافيالمرةاألولىومعاقبتهفيالمرةاألخرىعلىنفسالسلوك،حيثيتركهذا 

االسلوبآثارسيئةعلىشخصيةالفرد،ويجدصعوبةفيالتمييزبينالصوابوالخطأ،وقديكون 
) 54، 2005 (مرشد: .أحيانامترددافيحسماألمورويمكنأنيمتنععنالتعبيرعنآرائهومشاعره

وتوضحدراسة(ولياموجونماكود) ،أنالتذبذبفيأساليبمعاملةالطفل،يرتبطبجنوحهفيسنالمراهقةوالشباب.  
وقدبينتدراسةأخرى،أنحتىفياألسرالتيآباؤهامنحرفون،عندمايتفقاألبواألمفيأساليبالتربية،فإننسبةاالنحرافتقلفيأط

)،  وبهذا 111، 2005فالهم. (الرشدان: 
فاالتفاقوالتفاهم،ضروريانإلعطاءالطفلخطاباواضحاعنالسلوكالمقبوألوالمرفوض. 

U2 أصدقاء السوء -
يعد االتصال مع اآلخرين واالجتماع معهم حاجة لدى اإلنسان يجني من ورائها فوائد كثيرة؛ فهي تبث 
في نفسه الشعور باألمن واالنتماء، وتتيح له فرصة إظهار شخصيته وتوكيدها، وتزوده بمهارات وخبرات 

) . ولكن أحيانا يجد بعض 302، ص2006جديدة...إلى ما هناك من فوائد (الترتوري وجويحان: 
األشخاص أنفسهم خاصة الشباب منهم في أحضان ثلة من الرفاق يتحكمون فيهم دون أن يفيدوهم أو 

ينصحوهم، وسرعان ما يكتسبون منهم أنماطا سلوكية كثيرة تحول دون تكيفهم السليم في المجتمع. 
) أن جماعة الرفاق من أهم العوامل التي 2002وقد تبين من الدراسة الميدانية التي قام بها (رشوان 

تؤدي بالفرد إلى االنخراط في جماعات التطرف و اإلرهاب. فمما الشك فيه أن للرفقاء أو الشلة دورا ال 
يستهان به في النزوع نحو العنف والتطرف وال سيما عندما يكون تأثير هذه الشلة قويا في وجود شخصية 



ضعيفة أو إيحائية أو غير مستقرة أسريا كما أنها تسمح للفرد بالتعبير عن رأيه بحرية حتى لو كانت آراؤه 
خاطئة بل ربما وجد فيها الفرد متنفسا للكبت الداخلي لديه أو محرضا على سلوك ال يقره المجتمع أو 

). 27المنطق (الحسين: د.ت، ص
أي ما يعادل 492 حدث جانح أن 500ولقد وجد (جلوك) في دراسة 

 Showارتكبواالجنحبالمشاركةمعآخرين، وهو يتوافق مع النتيجة التي توصل إليها (شو وميكي98,4%نسبة
 &Makay ،1968 قد  % 90 و80 حدثجانح؛ إذ تبين أن ما بين 5480) من خالل دراستهما على 

ولقدأشارالباحثانأنالحدثاليرتبطبرفيقمنحرفإالإذاكانبينهما اتفاقسابقفيالميوالإلنحرافية. .ارتكبوا جرائمهممعآخرين
 )162(رشوان: د.ت، 

مناألحداثالجانحينيصرحونأنسبب % 85وقد أظهرت دراسة (محمد رمضان) أن 
 تورطهمفياإلجرامهوأصدقاءالسوءوالمخالطةالسيئة.

U3 المؤسسات التعليمية -
يواجه التلميذ في المدرسة مجتمعا جديدا هو مجتمع المدرسة، وهو دون شك يختلف عن مجتمع 

األسرة، حيث التناقض بين قيم اآلباء و قيم الجيل الذي ينتمي إليه. وهنا يجد الفرد نفسه حائرا ضائعا في 
متاهات المعايير ال يعرف أيهما يختار، موزع الضمير ، مضطرب الوجدان مما قد يعرضه ألن يسلك 

سلوكا إجراميا هذا فضال عن أن عدم مالئمة مناهج الدراسة إلمكانياته قد تؤدي بهم إلى الفشل واالندماج 
). 208، ص2001في جماعات تتخذ من السلوك االجرامي وسيلة للتعبير عن مدى معارضتهم (عوض، 

و لقد اشتد الجدل حول العالقة بين التعليم و الجريمة و يمكن أن نالحظ أن هناك أربعة آراء متباينة 
توضح هذه العالقة و هي كما يلي: 

أ- أن التغير من الجهل إلى التعليم يؤدي إلى انخفاض معدل الجريمة: ومن مؤيدي هذا الرأي ( 
)الذي ذهب إلى القول "بأن فتح مدرسة هو بمثابة إغالق لسجن" وكذلك ( Victor Hugoفيكتور هوجو 

) حيث يرى أن انتشار األمية يعد من أهم العوامل المؤدية إلى الجريمة. Bongerبونجر
ب- أن التغير من الجهل إلى التعليم يؤدي إلى ارتفاع معدل الجريمة: ومن مؤيدي هذا االتجاه ( 
جان جاك روسو) حيث يقول " الناس فاسدون و لو شاء لهم سوء الحظ أن يولدوا متعلمين لكانوا أكثر 

فسادا" 
ج- أن التغير من الجهل إلى التعليم يؤدي إلى تغير نوع الجريمة: فالتعليم حسب وجهة نظر هذا 

االتجاه له أثر كمي في الهبوط بنسبة الجريمة، وأن له أثرا نوعيا في االرتفاع بنسبة ارتكاب بعض طوائفها 
إن كان صاحبه مزودا باستعداد اجرامي لم يفلح التعليم في التخفيف من حدته، وأن نوع الجريمة يختلف 

حسب الدرجة التي يبلغها منه صاحبه 



 ومن مؤيدي د- أنه ليست هناك عالقة ثابتة بين التغير من الجهل إلى التعليم وتغير معدل الجريمة:
) إن التعليم ليس فضيلة أخالقية، بل هو قوة يمكن للشخص أن Seymourهذا االتجاه (سيمور 

يستخدمها للنفع أو الضرر. 
 أنه إذا كان المنخرطون في اإلرهاب يكونون عادة  (محمد عوض وأغادير عرفات)ويشير كل من

متعصبين أليديولوجية معينة دينية أو علمانية، فإن المنظمات اإلرهابية تبحث عادة عن أنصارها 
ومؤييديها من صفوف الشباب المثقف والمتعلم، وذلك في المدارس والجامعات، حيث أنها مكان مفتوح 
لتبادل الرأي والحوار وصقل الفكر بعد تكوينه، األمر الذي يفرض مزيدا من المسؤولية على المؤسسة 

-275، ص ص 2006(الترتوري وجويحان: التعليمية في الوقوف ضد حركات االستقطاب لطالبها. 
276 .(

ولعل من سلبيات المؤسسات التعليمية - في معظم األقطار العربية- والتي قد تكون سببا رئيسيا في 
ظهور السلك اإلجرامي هي اعتمادها على نظم التعليم المرتكز على التلقين والتكرار والحفظ،  وعلى حشو 
ذهن الطالب طوال مختلف المراحل الدراسية بمعلومات، دون إعمال للعقل ودون تحليل أو نقد. ومثل هذه 
النظم تفرز طالبًا  يتقبل بسهولة كل ما تمليه عليه سلطة المعلم دون نقاش، وبذلك يصبح من السهل جدًا 

على مثل هذا الطالب أن يتقبل كل ما تمليه عليه سلطة أمير الجماعة دون تحليل أو نقد أو معارضة، 
ويكون عرضة لالنخراط في أية جماعة أيا كان توجهها، حيث يتم تلقين الفكر وتقبله دون تحليل، ويسهل 

). 25-24، ص ص2004الهواري، االنقياد بفعل إبطال عمل العقل (
ويشير(توبي) في هذا 

المجاإللىأنهكلماكانتمدةبقاءالطفلفيالمدرسةطويلةكلماكانتحظوظسقوطهفيالجنوحقليلة،كماأوضحأناألطفاالللذيني
عرفونالفشاللمدرسيهمأقالحتراماللقانونوأكثرعرضةللجنوح. 

وبينتإحدىالدراساتإنسوءمعاملةالمدرسينوقسوتهم على تالميذهم قد يؤدي إلى انحرافهم، فقد تبين من 
كان  % 1 أي بمعدل 400 حاالت من 4خالل إحجى هذه الدراسات الميدانية أن 

اضطهادالمدرسينوسوءالمعاملةأحداألسبابفيهروبهم من المدرسة ثم ارتكابهم للجريمة.  (رشوان: د.ت، 
185( 

 سنة  18 و13 مليون طفل في الجزائر  بين سن 2,2وأكدرئيس(مصطفىخياطي)أنأزيدمن
 ألف 500تسربوامنالمدارسخالاللسنواتاألخيرةبمامعدله 

تلميذفيكلسنةممايدلعلىوجودأزمةفيالنظامالتربويوفيهذاالصددالحظ 
 (خياطي)أننسبةكبيرةمنهؤالءالمتسربينيواجهونواقعامؤلمافيمجتمعناوأنالكثيرمنهماليجدونالبديإلالالجنوح.

U4 دور العبادة -



تعتبر دور العبادة من أهم المؤسسات التي تسهم إسهاما فعاال في تنشئة الفرد وتشكيل شخصيته، 
، 2006(الترتوري وجويحان: فهي تكسب روادها قيما واتجاهات وعادات اجتماعية وخلقية تعاونية سليمة 

) 302ص 
ونظرا لكون العلماء يحتلون منزلة عظيمة في المجتمع المسلم -فهم ورثة األنبياء كما أخبرنا بذلك 

رسول الهدى عليه الصالة والسالم- فهم مطالبون أن يستغلوا بخطبهم ودروسهم الدينية إيصال القيم 
الروحية النبيلة إلى جيل الشباب ومعالجة المشاكل االجتماعية والسياسية،  وذلك ألن غياب أثر العلماء 

أو انشغالهم مدعاة لتصدير غير األكفاء الذين يضلون الناس بالفتوى بالباطل أو بغير علم، وحينذاك 
يتعرض المجتمع للهالك عندما يأخذ منهم الناس وال سيما الشباب أمور دينهم أو يزدرون عبادتهم 

ويتهمونهم بالتقصير ويحللون ويحرمون من عند أنفسهم.كما أن هناك نفرا وألغراض خاصة يوجهون دفة 
الدين إلى غير وجهته، ويزرعون المبادئ التي تخدم أهدافهم في جيل غير واع من الشباب المتحمس، 

وقد يفضي الفهم مما يدفع الشباب إلى االعتقاد بأن هذا هو الطريق السليم والقويم في إتباع تعاليم الدين. 
الخاطئ للدين ولغاياته ومقاصده إلى الجنوح للغلو والتشدد في الدين.  

U5 وسائل االعالم -
لقد اهتم عدد كبير من الباحثين بدراسة الدور الذي تلعبه وسائل االتصال في زيادة معدل الجريمة، 

): 215، ص2001وقد دارت دراساتهم حول ثالث محاور رئيسية وهي(عوض، 
أ- دور وسائل االتصال في تنمية االتجاهات و الميول السلوكية المؤيدة النتهاكات القانون 

ب- دور وسائل االتصال في تعلم األساليب الفنية للجريمة. 
ج- دور وسائل االتصال في ضعف قوة القيم األخالقية التي تقف ضد انتشار الجريمة. 

وتلعب وسائل اإلعالم دورا ال يستهان به في تغذية أو دعم أو ظهور العنف واالنحراف والتطرف 
فهي بما تقدمه من برامج وأفالم وأخبار وأساليب لإلخبار عن األحداث أو تركيبها وعن األشخاص وسيط 

مشارك لدى عديد من الدول. ومن وسائل اإلعالم التلفاز أو القنوات الفضائية التي في أغلبها تنتهج منهج 
التطرف فإما االستهتار بالعقول والشعائر الدينية واألخالقية، أو زرع الفتن وٕاثارتها من خالل بعض 

البرامج أو األفكار والتهويل والتضخيم، ولو كان التناول في القضايا والموضوعات وحتى التحليالت تناوال 
إيمانيا يقوم على التعامل مع الحقائق واالستناد إليها في التفسير والتحليل، والتعليق وغيره، والمعايشة 

الحية لألحداث والتحري والتثبت من األخبار وروايتها... ومراعاة الحالة النفسية المهيأة لدى المستقبل، 
 ) لكان التأثير إيجابيا بل ولحدت من اآلثار 160 - 159، 1998وظروف الزمان والمكان ( الشنقيطي: 

السلبية من حيث كونها سالحا ذا حدين.  
ومن بين وسائل اإلعالم التي تلعب دورا بارزا في السلوك اإلجرامي يمكن ذكر كذلك الصحف و 
الكتب المنحلة و المجالت الهابطة التي تبالغ في نشر وقائع الجريمة، بل و توضح أساليب ارتكابها، 



وحياة الترف و االنحالل التي يحياها البعض، وعرضها لصور المجرمين و محاكمتهم، وعمل أحاديث 
صحفية معهم، ونشر مذكراتهم ...مما يأتي لهم بالشهرة وقد يكسبهم عطف الرأي العام وٕاعجابه.كما أن 
الروايات السينمائية و المسلسالت البوليسية التي نشاهدها تبرز المجرم بمظهر البطل الذكي الذي يملك 

المقدرة على التخلص من رجال البوليس و السخرية منهم مستغال دهاءه و مكره... كل ذلك يترك أثرا سيئا 
في نفوس األفراد خاصة الشباب منهم الذين يتخذون بطل الرواية مثلهم األعلى، ويحاولون تقليده (عوض، 

). 216، ص2001
) إلى "أن الجرائد قد يكون لها دور في تعليم Donald Taftوفي هذا المجال يشير  (دونالد تافت 

أساليب الجريمة من خالل عرضها لكيفية ارتكاب الجريمة، كما قد يكون لها دور في الحد من الجرائم من 
). 218، ص2001(عوض، خالل عرضها للعقوبات التي تعرض لها مرتكبو الجرائم"

ويتبع اإلعالم الغربي سياسة تبعد عن العدل واإلنصاف، عندما يتهم مناهجنا وثقافتنا اإلسالمية 
ويعيبها بأنها ترسخ في أبنائنا كراهية اآلخر ومناصبته العداء، في الوقت الذي ال يسلط فيه الضوء على 

نظرة الغرب إلى المسلمين الذين هم في الثقافة والمناهج الدراسية الغربية، وخاصة األمريكية، سفاحون 
وٕارهابيون ومحاربون متطرفون ومضطهدون للمرأة ويعتنقون الجهاد والحرب المقدسة. وهذا الحكم غير 

، 2004الهواري، المنصف يدفع الشاب المسلم إلى التشدد والغلو واتخاذ موقف المدافع عن دينه وعقيدته (
 ).26ص

وتعد شبكة المعلومات الدولية ( اإلنترنت) اليوم من الوسائط القوية األثر في خدمة عمليات العنف 
واإلرهاب الدولية، فهذه الشبكات تنشر األفكار والمعلومات والتصريحات واألحكام بين األطراف المشتركين 
فيها على امتداد العالم كله وهي مفتوحة على مصراعيها لالنضمام المطرد إليها يوما بعد يوم، وهي تضم 

- عالوة على ذلك - كل شئ بدءا من الكتب التراثية وانتهاء باألفالم المحظورة. فمثال يمكن للمستخدم 
استعراض محتويات مكتبة الكونجرس األمريكية الضخمة من خالل اإلنترنت، وهو جالس في بيته أو 
محله كما يمكنه التعرف على أحوال المجاالت االقتصادية واالجتماعية والفكرية ويزيد عدد مستخدمي 

شبكة اإلنترنت، أو المشتركين فيها على تسعين مليون مستخدم أو مشترك في شتى أنحاء العالم، حيث 
 ).26ينضم إليها ما يقارب سبعة ماليين مشترك سنويا (الحسين: د.ت، ص
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 مداخلة تحت عنوان : جنوح األحداث بين تقصير األسرة وفشل األداء المدرسي
 

مقدمة  
تعاني مختلف المجتمعات من مشكالت عديدة ، تاتي في مقدمتها تلك المرتبطة باالطر 

االجتماعية ولعل من ابرزها ما يتصل بجنوح االحداث وانحراف سلوكهم وخروجهم عن 

قواعد الضبط االجتماعي ، وقد قصرت غالبية المؤسسات االجتماعية في أداء رسالتها نحو 

وقاية االحداث من االنحراف والجنوح ، وذلك نظرا لما تعرضت له هذه المؤسسات 

االجتماعية الحيوية من اختالالت انعكست سلبا على االحداث بالتالي تكون قد ساهمت 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تفاقم ظاهرة جنوح االحداث ، فباتت مشكلة االجداث 

المنحرفين والمعرضين لخطر االنحراف من أهم المشاكل االجتماعية التي تواجه الدول 

نظرا لخطورتها المزدوجة على الحدث والمجتمع ، على هذا االساس حرصت الجول على 

التعامل مع ظاهرة انحراف االحداث كمشكلة اجتماعية قبل ان تكون قضية جزائية تستحق 

الوقاية والعالج، أكثر مما تستحق المتابعة ، وذلك كون انحراف الحدث ، هو بمثابة ظاهرة 

خارجة عن معايير المجتمع وقيمه، تدفع نحو تهديد جدي لسالمة المجتمع وأمنه، اعتماد 

على حقيقة أن طائفة من أبنائه في طريقهم إلى عالم الجريمة. 

ضمن هذا التقديم يمكن ان نؤطر هذه الورقة البحثية، ضمن محاولة اإلجابة على االشكالية 

التالية: إلى أي مدى تسهم بيئة الحدث في دفعه نحو الجنوح، سواء تعلق األمر باألسرة أو 

المجتمع؟ 



المحور األول : اختال الت البيئة األسرية وجنوح األحداث :  
سنتطرق في مذا المحور إلى تحديد المقصود باألسرة ، ودورها في التنشئة  االجتماعية ، 

ثم أثرها كعامل من عوامل جنوح األحداث وذلك من خالل النقاط التالية :  

أوال: مفهوم األسرة :  
تعرف األسرة على أنها تلك المؤسسة التربوية األولى ، وأول جماعة يحتك بها الطفل 

ويشعر باالنتماء اليها ، فهي األداة االساسية التي تنقل للطفل أغلب المهارات والمعارف 

والقيم التي تسود المجتمع ، فالطفل بفطرته يحاكي ويقلد والديه في العادات والطبائع 

والسلوكات ، فان كان األباء في مستوى هذه السلوكات والطبائع فحتما ستترك أثرا ايجابيا 

على شخصية الطفل ويكتسب منهم االحترام واالمتثال لمعايير وقواعد المجتمع ، عكس 

االبن الذي يكون أبواه ال يمتثالن لقواعد وقيم المجتمع أو يكونان ممن يخرقها ، وبالتالي 

تكون الفرصة للجنوح كبيرة، فاالسرة هي النظام االساسي في المجتمع الذي يقوم بعملية 

 (التنشئة االجتماعية ، فشخصية الطفل تتكون من خالل تفاعله مع أسرته .
0F
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ولتكون للطفل تنشئة سليمة عليه العيش في بيئة أسرية سليمة لتنمية قدراته الجسمية والعقلية 

واالجتماعية والنفسية ، فسالمة البناء األسري يعد شرطا أساسيا لنجاح عملية التنشئة ، فقد 

أثبتت الدراسات أن االسر المتصدعة التي تسودها الخالفات الشديدة بين الوالدين ، غالبا ما 

تؤثر سلبا في سلوك أبنائها وتدفعهم إلى االنحراف والقيام بسلوكات مخالفة للقيم والمعايير ، 

وبمفهوم المخالفة كلما كانت العالقة بين الوالدين منسجمة كلما ساعد ذلك في ايجاد جو 

(يساعد على نمو الطفل بشخصية كاملة متزنة 
1F
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ثانيا : دور االسرة في التنشئة االجتماعية :  
تعرف التنشئة االجتماعة بأنها : العملية التي تتشكل خاللها معايير الفرد ومهاراته ودوافعه 

واتجاهاته وسلوكه لكي تتوافق وتتفق مع تلك التي يعتبرها المجتمع مرغوبة ومستحسنة ، 

وينظر الشرقاوي إلى التنشئة االجتماعية على أنها عملية تعليم وتعلم وتربية تقوم على 

التفاعل االجتماعي ، وتهدف إلى اكساب الفرد سلوكا ومعايير واتجاهات مناسبة الدوار 

اجتماعية معينة ، تمكنه من االندماج في جماعته والتوافق االجتماعي معها وتكسبه الطابع 

(االجتماعي
2F

، وتنطوي وظيفة التنشئة االجتماعية في اطار األسرة على جملة من األمور )3



النفسية واالجتماعية والثقافية ، وتنطلق عملية التنشئة االجتماعية في داخل األسرة من مبدأ 

تأمين احتياجات الطفل النفسية والثقافية واالجتماعية والمعرفية ، ذلك ألن الطفل يحقق في 

اطار األسرة التفاعل االجتماعي بشكل مستمر وذلك في اطار عالقته مع والديه وأفراد 

أسرته، ويؤكد علماء النفس اليوم على أهمية ضمان الحجات النفسية للطفل ، والتي تتمثل 

في االبتعاد عن التوتر االسري واالنفعاالت النفسية التي قد يعاني منها الطفل داخل األسرة 

، لذلك ينبغي ان تهيأ األسرة ألن تكون المحيط االجتماعي المناسب لتنمية قدرات الطفل 

(الشخصية عن طريق شعوره بالحماية والقبول االجتماعي والعطف والحنان 
3F

، ويتوقف )4

نذكرها على النحو اثر األسرة في عملية التنشئة االجتماعية على مجموعة من العوامل 

التالي :  

 :  أ/ العامل الثقافي لألسرة ودوره في التنشئة

يتحدد العامل الثقافي في األسرة بمستوى تحصيل  األبوين المدرسي ، وفي هذا المجال 

توصلت بعض الدراسات في اطار عالقة المستوى التعليمي للوالدين بجنوح األحداث إلى 

أن التدني الشديد للمستوى الدراسي الباء الجانحين غالبا ما ينعكس بتدني أسلوب التربية 

وتكوين السلوك الصائب ، ذلك ألن األطفال غالبا ما يتقمصون شخصية ابائهم ويتبعون 

سلوكهم كنموذج تربوي بشكل شعوري أو الشعوري ، فاذا كان األب مسيطرا فان ذلك يدفع 

بالذكور من االطفال إلى تقمص دور األب ، واذا كانت األم هي المسيطرة فان ذلك يؤدي 

باالطفال الذكور في الغالب األعم إلى السلوك العصابي ، وعندما تتعرض سيطرة األب مع 

سيطرة األم يواجه الطفل صراعا في اختيارالدور الذي يقلده ، األمر الذي يدفعه إلى 

(انحراف سلوكي غير سوي. 
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ب/ العامل االقتصادي لالسرة ودوره في التنشئة االجتماعية :  
يلعب الوضع المادي لالسرة دورا كبيرا على مستوى التنشئة االجتماعية لألطفال ، وذلك 

على عدة مستويات ، سواءا على مستوى النمو الجسدي والذكاء والنجاح المدرسي ، 

فاألسرة  التي تستطيع أن تضمن ألبنائها حاجاتهم المادية بشكل جيد من غذاء ، سكن ، 

ألعاب ، رحالت علمية ، امتالك أجهزة تعليمية كالحاسوب .....، تستطيع أن توفر الشروط 

الموضوعية لتنشئة اجتماعية سليمة ، وفي هذا الصدد يذهب الكثير من الباحثين إلى 



االعتقاد بأن األسرة الميسورة تستطيع ان تمول دراسة أبنائها وتحصيلهم ألجل تحقيق 

المزيد من النجاح والتفوق ، أما األسرة الفقيرة تدفع أبنائها إلى سوق العمل في مراحل 

مبكرة من حياتهم ودراستهم ، وهذا من شانه أن يكرس لدى األطفال مزيدا من االحساس 

(بالحرمان والضعف ويحرمهم من فرص تربوية متاحة لغيرهم 
5F
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ثالثا : أثر األسرة كعامل من عوامل انحراف األحداث :  
باعتبار أن األسرة مسؤولة عن بناء شخصية الطفل ، وبالتالي عن نمط سلوكه وقيمه 

وغرس الصفات واألخالق الحميدة فيه ، فهناك دراسات تناولت أسباب الجنوح وعالقته 

باالسرة ، وكذلك دور األسرة المفككة في تكوين السلوك االجرامي لدى الطفل ، ويمكن 

ايجاز أهم العوامل والمتغيرات األسرية المؤثرة في جنوح األحداث وفقا لما يلي :  

أ/انحراف األحداث واشكال نظام األسرة :  
مما الشك فيه أن تفكك العائلة وانشغال الوالدين بالعمل قد يؤدي إلى تفكك بنيان األسرة 

بسبب انتشار الخالف الذي يؤدي إلى الطالق أحيانا بين الوالدين ، وعلى سبيل المثال فان 

األسرة التي تكون األم هي المسؤولة فيها ، فان الطفل يفتقر إلى النموذج المثالي للسلوك 

المتوقع من طرف الشخص البالغ ، وهذا ربما يعرض الحدث لمشاكل في سلوكه عندما 

يحاول هذا الحدث البرهنة على رجولته ، وعى هذا األساس فان المحافظة على جو الوئام 

واالنسجام والتفاهم داخل األسرة يعد من أهم العوامل الباعثة على ابعاد عوامل االظطراب 

(واالنحراف لدى األحداث. 
6F
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بين انحراف األحداث والتفكك األسري  :  / العالقة ب
نظرا لما لألسرة من أثر كبير في تقويم سلوك الفرد ، فقد قام كثير من  الباحثين بدراسة بين 

 من االحداث % 90 إلى % 70التفكك األسري والجنوح ، فقد أثبتت الدراسات أن نسبة 

المنحرفين أتوا من بيوت شابها التناقض وعدم االنسجام بين أفرادها ، فالحدث عندما يفتح 

عينيه في بيت  تسود فيه الخصومة والشجار بين الوالدين ، فمن الحتمي أن يترك البيت 

القائم ويهرب من محيط األسرة المشحو ليبحث عن رفاق ، مما يمهد له سبل االنحراف 
)
7F

من الجانحين  %60وأظهرت أبحاث جلوك في الواليات المتحدة األمريكية أن )،8

المبحوثين كانوا محرومينمن رعاية األب ، وفي دراسة أخرى لكاميه الذي قام بتحليل دقيق 



 انحدروا من أسر مفككة تفككا ماديا ، كما % 54.9لحاالت ألف حدث جانح ، وتبين له أن 

من الحاالت كانت %63 حدثا جانحا أن 144بينت دراسة قام بها ستوري بألمانيا حول 

)، وقد تكون األسرة مفككة تفككا معنويا 8F9(فيها العالقات الزوجية بين أبويهم بالغة السوء 

قدوة سيئة تنعدم فيها القيم األخالقية ، وتختل المعايير اذا كان أحد الوالدين أو كليهما 

االجتماعية وينزلق أحدهما أو كليهما في طريق االنحراف ، فمثل هذه األسرة الفاسدة تؤثر 

على األطفال اذ بينت العديد من الدراسات أثر انحراف أحد الوالدين أو كليهما في جنوح 

األحداث ، منها دراسة شلدون وجلوك التي أجريت في الواليات المتحدة األمريكية في 

 حدث غير 500 حدث جانح مع مقارنتهم ب500احدى األحياء الشعبية لمدينة بوسطن مع 

جانح ولتضح لهما أن نسبة كبيرة من أسر الجانحين تنتشر فيها ظاهالة االجرام ، وفي 

( من أباء الجانجين كانت أخالقهم سيئة %35فرنسا تبين من خالل دراسة هوير أن 
9F
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/ أساليب التربية الخاطئة وأثرها في انحراف األحداث :  ج
يتفق معظم علماء االجتماع وعلماء النفس ، أن أساليب التنشئة االجتماعية الخاطئة تعتبر 

الحجر األساسي في تكوين الشخصية الجانحة ، وأكدت معظم الدراسات التي أجريت في 

هذا المجال وجود عالقة بين التربية الخاطئة والسلوك االجرامي ، ومن بين اساليب التربية 

الخاطئة نذكر مايلي :  

/ أسلوب االهمال :  01
يشير أسلوب االهمال في التنشئة األسرية إلى عدم الرعاية والتوجيه وعدم االهتمام بتشجيع 

الطفل على السلوك الحسن أو معاقبته على السلوك السيئ ، وغالبا ما يكون االباء الذين 

يمارسون مثل هذه األساليب في التنشئة ال يوجد لديهم ما يقدموه البنائهم ، كما ال يوجد 

(لديهم قواعد واضحة لتنشئة االبناء 
10F

االهمال عدم االستماع النشغاالت ، ومن مظاهر )11

الطفل ، وعدم السؤال عنه في حالة الغياب عن البيت أو المدرسة، فاالهمال المتكرر للطفل 

له انعكاسات خطيرة تكون مضادة لالسرة والمجتمع ، حتى على المستوى الشخصي للطفل 

 حدث جانح 1000من انحرافات وتمرد ، ففي دراسة للعالمين هيلي وبروفر أجريت على 

شأوا في أسر تتالشى فيها الرقابة األبوية مما يدل على األهمال وعدم  ن% 46ن أ، تبين 

) 11F12(.الالمباالة



/ أسلوب التدليل :  02
ومن مؤشرات هذا االسلوب تلبية كل رغبات الطفل ولو تعارضت مع القيم االجتماعية 

)
12F

وتكون األم غالبا  الشخص الذي يقدم الحماية الزائدة ، وعادة ما يكون االبن هو الذي ،)13

يحصل على هذا االهتمام الزائد ، ويظهر تدليل الطفل في توفير كل ما يطلبه دون مقابل ، 

حتى وان كانت ظروفهم االقتصادية ال تسمح بذلك ، الى جانب تجاوز اخطائه مهما كان 

حجمها، اذ يذهب بعض الوالدين الى الوقوف بجانب طفلهم حتى وان كان ظالما في اعتدائه 

على الغير، ومن هناا يدخل الطفل في عالم االنحراف ، وقد بينت دراسة جلوك في هذا 

 من أسر األحداث % 57المجال ان أسلوب األمهات في التربية كان لينا في حوالي 

(سر االحداث غير الجانحين أ من %11.7الجانجين مقابل 
13F
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/ أسلوب التسامح والتسلط :  03
االتجاه الوالدي المتسامح عن سماح الوالدين للطفل بحرية التصرف والنشاط والتجاوز يعبر 

عن أخطائه ، في حين يشير تسلط الوالدين إلى تشددهما في معاملة الطفل وصرامة كبيرة 

في ضبطه ، ويعاقبونه على اخطائه مهما كانت صغيرة ، فالتسامح المطلق يؤدي إلى نشوء 

أفراد خاضعين وخجلين وحساسين لديهم صعوبة في التعبير عن ذواتهم ، ويعانون من 

الشعور بالنقص مما يجعلهم عرضة لالستغالل من قبل من ال مبدأ لهم ، وخاصة في 

عمليات اجرامية، في حين ينشأ عن التسلط أفراد يتميزون الضياع وعدم سداد الرأي 

 )P)14F15.وصعوبة التخطيط للمستقبل

/ أسلوب التذبذب بين الشدة واللين :  04

ويقصد به الالتوازن في السلطة بين األبوين ، فالسلوك الذي يثاب عليه من أحدهما قد 

يرفض من األخر ، ويتضمن التقلب في معاملة الطفل بين اللين والشدة ، يثاب مرة على 

العمل ويعاقب عليه مرة أخرى ، ويعتبر هذا األسلوب من أكثر االساليب الوالدية سلبية ، 

ألن األطفال قد يتكيفون مع اباء متساهلين ، أو متسلطين ، لكنهم يجدون صعوبة في التكيف 

مع مطالب متغيرة ، وهذا ما قد يؤدي بهم إلى االنحراف ، وتجدر االشارة إلى أن 

الالتوازن في السلطة بين االبوين يظهر واضحا في المجتمع الجزائري ن اذ غالبا ما يرتبط 

العقاب البدني بدور األب ، وكثيرا ما تؤيد األم زوجها في موقفه تجاه ابنائه في حضوره ، 



لكنها تتخذ العكس في غيابه ، فتغرق طفلها بالحنان والعاطفة لتمحو قسوة أبيه ، وهذا ما 

يجعل الطفل ال يفرق بين التصرفين ، ونظرا لكون اسلوب التذبذب من أشد االساليب 

خطورة على الطفل وعلى صحته النفسية ، اعتبرت بعض الدراسات أن التوازن في السلطة 

أمر ضروري بين األبوين العطاء الطفل خطابا واضحا عن السلوك المقبول أو المرفوض 

P

)
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له أثر كبير في حياة الفرد وفي تقويم نخلص في هذا المحور الى القول بان العامل األسري 

سلوكه ، وله تأثير مباشر وقوي على تكوين شخصية الفرد ، وبدون شك أن وجود الحدث 

في بيئة أسرية غير مالئمة يساعد على ايجاد بيئة مالئمة لالنحراف ، إلى جانب ذلك  يمكن 

القول أيضا انه من بين العوامل التي تؤدي إلى جنح األحداث ضعف اشراف األبوين على 

ابنائهما ونقص العاطفة االبوية واالموية على االطفال . 

المحور الثاني: اختالالت البيئة المدرسية وجنوح األحداث :  
ان التنشئة االجتماعية ال تقتصر على االسرة فقط ، بل للمدرسة دور كبير وفعال في تكوين 

شخصية الفرد ، فهي تشكل الوسط االجتماعي الثاني الذي يتصل به الحدث اتصاال مباشرا 

بعد األسرة خاصة وهي تستقبله في مراحل نموه األولى ، من هذا المنطلق سنحاول في هذا 

المحور تحديد المقصود بالمدرسة ، وتبيان أهميتها في عملية التنشئىة االجتماعية ، ثم ابراز 

وظائفها ، وأخيرا تحديد أثرها بالنسبة لجنوح األحداث ، وهذا ماسيتم معالجته وفقا للنقاط 

التالية :  

أوال : مفهوم المدرسة: 
تعرف المدرسة بأنها : تلك المؤسسة االجتماعية التي أنشاها المجتمع عن قصد ووظيفتها 

األساسية تنشئة األجيال الجديدة بما يجعلهم أعضاء صالحين في المجتمع الذي تعهدهم . 

كما عرفها اميل دوركايم بأنها : عبارة عن تعبير امتيازي للمجتمع الذي يوليها بأن تنقل إلى 

األطفال قيمة ثقافية واخالقية واجتماعية ، يعتبرها صورة ضرورية لتشكيل الراشد وادماجه 

(في بيئته ووسطه 
16F
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ثانيا : أهمية المدرسة في عملية التنشئة االجتماعية :  



يقع على المدرسة العبء األكبر في تربية الحدث اجتماعيا وتوجيه سلوكه ، فهي تتولى 

من أصول التراث االجتماعي والثقافي للمجتمع ووقايته من مهمة التربية والتعليم المستمدة 

اشكال االنحراف واالجرام ، وكلما نجحت في أداء ادوارها بطريقة تربوية حسنة وسليمة 

(انعكس ذلك بااليجاب على شخصية الفرد
17F

يمكن حوصلة أهمية المدرسة ،وبناءا على ذلك )18

فيمايلي:  

/تاسيس الجيل الصاعد على أسس رسمها وكرسها المجتمع ، فهي األداة واأللة والمكان أ

الذي بواسطته ينتقل الفرد من حياة التمركز حول الذات إلى حياة التمركز حول الجماعة . 

/ تلعب المدرسة دورا بارزا في عملية التنشئة االجتماعية للطفل ، من خالل تزويده ب

بالمعلومات والمعارف والخبرات والمهارات الالزمة وتعليمه كيفية توظيفها في حياته 

(العملية وكيفية استخدامها في حل مشكلته
18F

19 (

/ تعليم الطفل االنضباط في السلوك واحترام الوقت ، ويترتب عن ذلك اتباع الطفل لجدول ج

) 19F20(.زمني مدرسي محدد واخضاعه لقواعد وتعليمات ولوائح لم تكن موجودة في المنزل

كمن أهمية المدرسة في تعزيز كيان المجتمع وسالمته بما في ذلك من تقليص  ت/د

لالنحرافات السلوكية وحاالت الجنوح ، كما تؤكد ذلك االحصائيات الجنائية التي تبين ضألة 

نسبة المجرمين المتعلمين ، وارتفاع نسبة المجرمين االميين وناقصي التعليم ، وفي هذا 

(الصدد يقول المفكر الفرنسي فيكتور هيقو ، بأن فتح مدرسة هو بمثابة اغالق سجن 
20F

21 (

: وظائف المدرسة :  ثالثا 
تلعب المدرسة دورا هاما في عملية التنشئة االجتماعية باعتبارها البيئة الثانية للطفل ومكملة 

لما قامت به األسرة ، بل ان المدرسة تتحمل الجزء األكبر في عملية التنشئة والتربية 

(والتعليم
21F

المنطلق يمكن تصنيف أهم وظائف المدرسة فيمايلي :  ،من هذا )22

/ وظيفة التنشئة االجتماعية :  أ
تعد المدرسة مؤسسة من المؤسسات االجتماعية الرسمية التي تظطلع بمهمة التنشئة 

االجتماعية ، إلى جانب مؤسسات أخرى ، كاألسرة ، وسائل االعالم ......، وفي هذا 

االطار تندرج وظيفة المدرسة ضمن النظام االجتماعي ، فهي ال تكتفي بتزويد التالميذ 

بالمعرف والمهارات ، بل تظطلع أيضا بمهمة نقل التالميذ من وضعية أطفال إلى وضعية 



تالميذ ، ومن وضعية تالميذ إلى وضعية أعضاء كاملي العضوية في المجتمع يظطلعون 

بواجبات ويتمتعون بحقوق ، وبالتالي تقوم بتحديد مكانة الفرد  في المجتمع ، فكلما نجحت 

المدرسة في تعزيز الشعور بالموطنة واالنسانية لدى الفرد كلما زادت مناعته ضد الجنوح 

واالجرام 

/ وظيفة التعليم والتربية :  ب
تظطلع المدرسة بالمهمة التعليمية التي تقوم على تزويد التالميذ بالمعارف األساسية 

وتدريبهم على القراءة والكتابة وطرق التفكير العلمي والمنطقي ، كما تقوم باطالع التالميذ 

(على معطيات الوسط الطبيعي واالجتماعي الذي يعيشون ضمنه 
22F

الى جانب الوظيفة ، )23

التعليمية، تظطلع المدرسة أيضا بالوظيفة التربوية فهي ال تكتفي بتوفير فرص التعليم ألفراد 

بل تعالج مشاكل سوء التكيف التي يواجهها التالميذ بين جدرانها ، فالوظيفة المجتمع ، 

التربوية للمدرسة تكمن على حد تعبير الفيلسوف االنجليزي جون ميل : في جعل الفرد أداة 

سعادة لنفسه ولغيره  فاذا نجحت المدرسة في القيام بوظيفة التربية على أحسن وجه من 

خالل تكوين االنسان المتوازن في جميع جوانب شخصيته ، فانها تنجح في الحيلولة دون 

) 23F24(.الجنوح واالجرام أو على األقل التقليل منهما

/ وظيفة الضبط االجتماعي :  ج
والتقاليد والقيم تهتم المدرسة بالجانب االجتماعي وذلك من خالل الحفاظ على العادات 

االجتماعية وتدريب التالميذ على الطاعة واالمتثال لقواعد المجتمع وأخالقياته باالضافة 

العدادهم للتكيف االجتماعي واالسري والمهني في المستقبل ، اذ تعتبر المدرسة المحيط 

الذي يحدد السلوك المستقبلي للطفل في المجتمع من خالل تنمية شخصيته االجتماعية 

وكفاءته في نسج العالقات االجتماعية والنجاح في ايجاد األصدقاء ، والتعامل مع المحيط 

االجتماعي على نحو يليق بالمدرسة ، وبمكانة التلميذ في الوسط المدرسي ، وبشكل يجلب 

) 24F25(.له االحترام والتقدير

 من خالل ،تدعيم المدرسة للمعايير االجتماعية والقيم والعادات الهامة في المجتمعان 

أنشطتها ومناهجها تساعد المتعلمين على احترام هذه القيم مما يقلل من فرص خروجهم على 



المعايير السائدة في المجتمع ، وهذا بدوره يقلل من فرص االنحراف االجتماعي ويساعد 

(على استقرار المجتمع
25F

26 (

من عوامل جنوح األحداث : رابعا : أثر المدرسة كعامل 
تظطلع المدرسة بمهمة كبيرة في وقاية الطفل من االنحراف من خالل ما تقدمه من برامج 

وأنشطة ومواد دراسية تعنى ببناء شخصية التلميذ بناءا متزنا متكامال يراعي الجوانب 

االجتماعية واالخالقية والعقلية ، وفي المدرسة يقضي التلميذ الشطر األكبر من سن حياته 

كما يقضي معظم وقته ، وبهذا تكون المدرسة عامل بناء وتحصين له متى نجحت في 

تحقيق رسالتها، أو سبب انحراف وتدمير اذا فشلت ، ويمكن اجمال أهم العوامل المؤثرة في 

سلوك الطالب فيمايلي :  

/ النظام المدرسي : النظام الصارم داخل المدرسة أ
يتأثر الحدث بالنظام المدرسي الذي يطبق عليه وباالسلوب المتبع في التعامل ، فاذا فرضت 

المدرسة اسلوبا صارما ال يتفق مع الحد الطبيعي لالمور ، بحيث ال يجد الحدث قسطا من 

الحرية ، قد يؤدي ذلك إلى نفوره من المدرسة والهروب منها والشروع في بعض األعمال 

غير االجتماعية الثبات ذاته والتعويض عن قصوره، ولهذا يجب أن تركز المدرسة على 

(سياسة واضحة مبنية على النصح واالرشاد وايجاد الحلول ال على أسس ظاغطة
26F

 وقد )،27

ن االحداث الجانحيين كانوا  م %60بينت دراسة في الواليات المتحدة االمريكية أن نسبة 

ن االحداث الجانحيين يكرهون  م %62يتسربون من المدارس ، وتوصل جلوك أن نسبة 

) 27F28(.المدرسة كراهية شديدة

/ المعلم :  ب
يعد المعلم االداة الفاعلة القادرة على ايصال رسالة التربية والتعليم للتلميذ متى كان قدوة 

صالحة في سلوكه  وتصرفاته ، فسلوك المعلم اتجاه  التالميذ يلعب دورا هاما في تحقيق 

عالج ناجح للمشاكل الشخصية التي يعانونها ، ويساعد في نشأتهم نشاة صالحة وسالمتهم 

من االنحراف والجنوح ، فيجب أن يكون لدى المعلم متسع من الوقت ليهيئ الحدث 

للظروف والبيئة الجديدة في المدرسة وهو يقوم مقام االب في المدرسة ، لذلك يجب أن 

تتوفر لديه كافة المعلومات عن الحدث ونموه البيولوجي والفكري واالخالقي ، فالعالقة 



(الطيبة بين المعلمين وطالبهم تؤدي إلى وقايتهم من االنحراف 
28F

، وبينت احدى الدراسات )29

أن سوء معاملة المعلمين وقسوتهم على التالميذ ، قد يؤدي الى االنحراف ، فقد توصلت 

كان اظطهاد  %1 حالة أي بمعدل 400 حاالت من 4احدى الدراسات الميدانية أن 

) 29F30(.المدرسين وسوء المعاملة أحد االسباب في هجرهم المدرسة ثم ارتكابهم للجريمة

/ المناهج الدراسية :  ج
يقصد بالمناهج الدراسية كل ما يقدم للطالب من مقرارت دراسية ووسائل تعليمية ، ويمكن 

تعريف المنهج التربوي على أنه : مجموع الخبرات التربوية االجتماعية والثقافية والتقنية 

والعلمية .....، التي تخططها المدرسة وتهيؤها لتالميذها ليقوموا بتعلمها داخل المدرسة أو 

(خارجها بهدف اكسابهم أنماطا من السلوك
30F

ومن الثغرات التي يوجه من خالله النقد )، 31

للمدرسة هو قصور المناهج التربوية في أداء دورها االيجابي في مساعد التالميذ على 

التكيف مع محتوياتها ، وقد أكدت دراسة اجريت مساهمة المناهج التربوية في رسوب 

التالميذ وتسربهم في مختلف مستويات التعليم ، خاصة في التعليم االساسي لقصور هذه 

المناهج وانعكاساتها السلبية على فشل التالميذ لصعوبة محتواها ، وعجزها عن استثارة 

التالميذ وتشويقهم ، مما يؤدي إلى عدم تقبل التلميذ لمحتوى المنهاجوالمقررات نتيجة لعدم 

استقرار المناهج وكثرة التعديل فيها ، فضعف التنوع في طرق التدريس ، يؤدي إلى سوء 

تكيف بعض التالميذ مع مدارسهم ، األمر الذي ينجم عنه الكثير من حاالت الملل والضجر 

) 31F32(.ونقص الدافعية للتعليم وكراهية المدرسة

/ الفشل في الدراسة :  د
إلى عدم تكيف لفشل التلميذ في الدراسة اثار خطيرة على نفسيته وسلوكه ، ويؤدي هذا 

بعض التالميذ مع المدرسة ، وهذا ما يدفعهم إلى الهروب من الدراسة ، وقضاء معظم 

أوقاتهم خارج قا عات الدراسة بحثا عن اشباع رغباتهم ببدائل عن المدرسة ، وذلك 

بالمكوث في الشوارع وفي المقاهي وبهذا يكونوا عرضة لالنحراف ويمكن ارجاع الفشل 

في الدراسة ألكثر من سبب ، منها ما يتعلق بالقصور العقلي عند البعض ، ومنه ما يتعلق 

بعدم الرغبة وعدم االنسجام مع البرامج المدرسية عند البعض ، أو نتيجة لتعرض هؤالء 



التالميذ لمواقف مؤلمة من توبيخ المعلمين أو السخرية بهم او العقاب البدني ، مما يدفع بهم 

(إلى الشعور بالنقمة وترك الدراسة واالنضمام إلى أصحاب السوء 
32F

33 (

/ الرفاق داخل البيئة المدرسية :  هـ
غالبا ما يختار الفرد شخصا يوافقه في نفس الصفات ونفس الرغبات والنزعات ، وعندما 

الحدث هذه الرفقة ، يبدأ يحس باالستقاللية عن سلطة األسرة ، وليس هناك من شك يكون 

(في أن ان هذه المجموعة سوف يؤثر بعضها في بعض
33F

، وفي هذ الصدد يقول دافيد أن )34

خروجه من نطاق جماعة  الرفقة تصبح المؤسسة الرئيسية في تنشئة الطفل اجتماعيا بعد 

(عائلته إلى جماعة اولية أخرى
34F

يتأثر بهم وينحرف ، واذا صادف الحدث رفقاء السوء فقد )35

في طريق الجريمة ، ولجماعات الرفاق أثر فاعل في تربية االنسان وتكوين شخصيته 

السيما في سنوات مرحلتي الطفولة والمراهقة ، حيث يكون أكثر تاثرا بافراد هذه الجماعات 

، وقد اشار الدين االسالمي في هذا المجال إلى أهمية الرفقة والصداقة ، وأثرها في حياة 

الفرد في اكتساب القيم والسلوكات ، فعن ابي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا 

عليه وسلم قال : الرجل على دين خليله ، فلينظر أحدكم من يخالل :  

على هذا االساس يمكن القول أن جماعة الرفاق تلعب دورا كبيرا في التأثير على الحدث 

(وتوجيه  سلوكه 
35F

، ويعد تأثيرهم واحد من أهم العوامل المؤثرة بانحراف الحدث ويزيد )36

ذلك خطورة اذا توافرت عوامل أخرى مثل التفكك األسري وضعف مراقبة الوالدين ، مما 

يدفع  الحدث الى تكوين عالقات وصداقات مع أشخاص  يكبرونه سنا ، أو حتى في مثل 

سنه ليخفف عن متاعبه ويمارس من خالل هذه الجماعة جميع أنشطته ورغباته ، فاذا كانوا 

ياخذونه إلى بر االمان والصالح واالستقامة ، أما اذا كانوا صالحين ومستقيمين فسوف 

) 36F37(.ذوي توجهات منحرفة فاكيد سوف يقودون هذا الحدث إلى مزالق الجريمة واالنحراف

كخالصة لهذا المحور يمكن القول أن المدرسة تلعب دورا متميزا في حياة الحدث ليس فقط 

، أو كقوة عالجية من الممكن بوصفها قوة وقائية يمكن أن تحول بين الحدث وبين الجنوح 

أن تلعب دورا ناجحا في تقويمه اذا جنح ، ولكنها أيضا قد تكون كما رأينا سببا في خلق 

بعض حاالت الجنوح ، فهي البيئىة الخارجية التي يصادفها الحدث بعيدا عن عائلته مجردا 

من االطمئنان العاطفي الذي شب عليه داخل أحضان أسرته ، يلتقي فيها بصنوف غير 



محددة من االطفال الذين نشاوا في بيئات عائلية متباينة يحملون نزاعات وأهواء مختلفة ال 

تستبعد أن يكون فيها الجانح او من في طريقه إلى الجنوح ، كما يلتقي فيها بمن سيلعبون 

دورا كبيرا في توجيهه وبناء شخصيته بعد والديه ، وهم معلموه واساتذته ، فالمدرسة اذن 

هي المحك األول الذي تقاس به قدرة الحدث أو عدم قدرته على التكيف مع مجتمع يسوده 

النظام والقواعد الملزمة التي يتعرض الحدث للعقاب اذا خالفها ويكون عقابه بواسطة سلطة 

أخرى غير سلطة والديه ، اذن هي بانسبة للحدث تجربة جديدة ، بالتالي البد وأن تكون 

ذات أثر فعال في سلوكه وبناء شخصيته ، وفي هذا السياق يمكن أن نشير إلى ما فعلته دولة 

فنلندا في مجال دور المدرسة في مكافحة الجريمة في مجتمعها ، حيث اعتمدت منذ سنوات 

على اسهام المدرسة في الوقاية من الجريمة ، وادخال مادة الوقاية من الجريمة في المناهج 

الدراسية في المدارس والمؤسسات التربوية لتوضح الدور الحقيقي للشرطة في المجتمع ، 

وأهمية ما يقوم به رجل الشرطة في خدمة افراد المجتمع ولتبين العالقة بين الشرطة 

والمواطن ودورهما المشترك في حماية المجتمع وصيانة حقوقه على أن يدرس هذه المادة 

شرطي بزيه العسكري ، ويساعده معلم من المدرسة في تدريس المادة وشرحها للتالميذ 

ونتيجة لهذه السياسة التعليمية جنت دولة فنلندا حكومة وشعبا مفيدا ، حيث أضحت من 

الدول القليلة في العالم التي انحسرت نسبة الجريمة لديها وهذا يعد مؤشرا جيدا لقيام 

) 37F38(.المدرسة بدورها في التنشئة االجتماعية ومكافحة الجريمة

خاتمة  
 يمكن القول في نهاية هذه الورقة البحثية ، أن ظاهرة جنوح االحداث ترتبط بالدرجة 

وخطورة هذه الظاهرة االولى بعملية التنشئة االجتماعية ارتباطا وثيقا ، والشك ان تفاقم 

يرجع إلى قصور واضح لدور المؤسسات االجتماعية كاالسرة والمدرسة الموكل اليها 

عملية تنظيم سلوك االفراد في المجتمع ، والسيما الصغار الذين يتعرضون لمؤثرات 

االنحراف والذين يعول عليهم النهوض بالمجتمع ومواجهة تحديات المستقبل ، فأحداث اليوم 

هم رجال الغد وهم مستقبل االمة وعمادها ، كما أن ما يعتري تنشئتهم من خلل ، ينعكس 

سلبا على مستقبلهم ومستقبل المجتمع باكمله ، ومن أجل ذلك كان البد من زيادة فاعلية 

مؤسسات الضبط االجتماعي لضمان استقرار المجتمع وبقائه ، كما نخلص إلى أن السبب 



في انحراف االحداث وخروجهم عن الحياة الصحيحة والسلوك السوي ، ال يمكن ارجاعه 

إلى عامل واحد من العوامل وانما يرجع االمر إلى تداخل وتشابك عدة عوامل . 
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 جنوح األحداث
   ـ التفسيرات العلمية و تقديرها في ضوء  قراءة لألسبابـ

 

Uملخص المداخلة باللغة العربيةU        الكلمات المفتاحية: جنوح األحداث ـ التفسيرات العلمية ـ األسباب و الدوافع 

محاوالت علمية لتفسير وفهم السلوك  قدم العديد من العلماء والباحثين على اختالف تخصصاتهم و تعدد اتجاهاتهم لقد
تدفع بالحدث إلى ارتكاب السلوك االجرامي،  العوامل و الدوافع التي الجانح لدى األحداث، و ذلك من خالل دراسة

للعوامل  داخلية فردية يغلب عليها الطابع البيولوجي والنفسي، و منهم من يرى أن  فمنهم من يرجعها إلى عوامل
 .الجانح الخارجية ( االجتماعية و االقتصادية) األولوية في ظهور السلوك

العوامل بما فيها العوامل الداخلية و الخارجية  بالتالي يمكننا القول أن ظاهرة " جنوح األحداث " هي وليدة العديد من و
 .بينها متداخلة و متشابكة فيما

U:ملخص المداخلة باللغة االنجليزية 

Key words : Juvenile Delinquency - Scientific explanations-The reasons and motives 
 

Researchers and scientists, in spite of their majors' and views' variations, have made 

attempts to provide scientific explanations to the delinquency in behavior among 

juveniles, and that by studying the reasons and motives which push the juvenile to 

commit a criminal behavior. Some assign it to individual internal reasons predominated 

by biological and psychological factors. Whilest others attribute the priority for such a 

behavior to external reasons (social and economical factors). 

Thus, we can say that the juvenile deliquincy is resulted from multiple reasons including 

the tangled external and internal ones. 
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U:مقدمة 

منحى تصاعديا  واالنتشار، وسلكت أخذت طريقها في النمومن الظواهر االجتماعية التي  "جنوح األحداثيعد" 

في المجتمع بصورة تهدد استقرار نظمه، وأيضا حياة أفراده الشخصية، مما جعلها محط اهتمام الكثير من المختصين 

 وليدة مجموعة من العوامل وا أنهاأكدوالذين والباحثين في المجاالت القانونية و النفسية و االجتماعية و السياسية، 

تعمل مشتركة مع بعضها، تتسلط و تقوى في نفسية الفرد فتصرفه عن السلوك السوي، ويصبح  المتداخلة و المترابطة

  أكثر عرضة لسوء التكيف االجتماعي، وبالتالي االنسياق نحو االنحراف ودخول عالم الجريمة.

ومن أجل وضع تفسيرات علمية لظاهرة انحراف األحداث، نجد أنفسنا أمام العديد من النظريات التفسيرية المختلفة 

التي تتشعب وتتعارض كما قد تتالقى، في محاولة منها تقديم توضيحات و تفسيرات لفهم هذه الظاهرة. ونظرا إلى أن 

السلوك الجانح يقع على مفترق طرق مختلف العلوم االنسانية : علم االجتماع، علم القانون، علم النفس و غيرها، فقد 

قدم كل علم تفسيره الخاص انطالقا من األطر النظرية وطرق البحث الخاصة ، مما يترك ثغرات تجعل الظاهرة تفلت 

 من اإلطار التفسيري الشامل الذي نود الوصول إليه.

و من خالل هذه المعطيات، جاءت هذه الورقة البحثية للوقوف على األسباب و العوامل التي تدفع الحدث للولوج إلى 

عالم الجريمة واالنحراف من خالل النماذج والنظريات التفسيرية المقدمة حتى نتمكن من وضع استراتيجيات مبنية 

 على أسس علمية للحد من تفاقمها.

وانطالقا من هذه االعتبارات، فإن هذا البحث يسعى إلى اإلجابة عن التساؤالت التالية: ما أهم األسباب 

والعوامل التي تدفع الحدث إلى االنحراف و ارتكاب الجريمة في ظل التفسيرات العلمية للسلوك اإلجرامي؟وما تقدير 

 تلك النظريات المفّسرة لهذه الظاهرة؟ 

 وعليه ستكون عناصر البحث كاآلتي:

 المطلب األول: :  العوامل الداخلية لجنوح األحداث.

 : العوامل الخارجية لجنوح األحداث. المطلب الثاني
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U:المطلب األول : األسباب و الدوافع الداخلية 

لقد اهتم العلماء بدراسة و تفسير السلوك اإلجرامي لدى الفرد كل حسب تخصصه، حيث حاولوا اإلجابة على تساؤلين 

 رئيسيين و هما: لماذا يرتكب هذا الشخص الجرائم و ينحرف عن السلوك السوي دون شخص آخر؟

 ـ و ماهي الدوافع و األسباب التي تدفعه إلى ارتكاب الجريمة؟

و لإلجابة على هذه التساؤالت ، نجد أنفسنا أمام العديد من النظريات المختلفة االتجاهات، و التي حاولت 

منطلقها شخص الحدث الجانح، و يحاول تفسير سلوكه الجانح انطالقًا من تقديم تفسير لظاهرة جنوح األحداث 

عوامل داخلية ذاتية و عضوية كامنة في الفرد، و ذلك بوجود خلل عضوي أو نفسي يدفع الحدث إلى ارتكاب 

 الجريمة. ويضم هذا االتجاه النظريات البيولوجية والنظريات النفسية.                                             

  ـ العوامل  البيولوجية: 1

 في نظر حدث الجانحبتشوه عضوي أو عقلي. فاليرى رواد االتجاه البيولوجي أن السلوك الجانح للحدث مرتبط 

، و تتمثل هذه السمات أساسا في: البيولوجي إنسان شاذ التكوين، له سمات خاصة تؤهله الرتكاب الفعل اإلجرامي

عدم انتظام شكل الجمجمة، بروز حجم الوجه و عظام الوجنتين، نقص في حجم األذنين و بروزهما للخارج، كثافة 

الحاجبين و شعر الجسم، طول زائد في األطراف، امتالء الشفتين و ضخامتهما و بروزهما مع شذوذ في تركيب سقف 

الحلق. P0F

1 

و قد حدد "لوبروزو" السبب األساسي للفعل االجرامي بما أسماه " االندفاع الخلقي " الذي يولد به المجرمون 

و هو متأصل في تكوينهم، و و أن هناك عدد من الصفات و المالح النفسية و السلوكية التي يتميز بها الفرد المجرم 

عن غيره من األفراد كضعف اإلحساس باأللم ( و الذي كشف عنه نتيجة كثرة وجود الوشم في أجساد المجرمين)، 

الغرور، انعدام الشعور بالشفقة، سهولة االستثارة و االندفاع، الكسل و الالمباالة، الشعور بعدم االستقرار و عدم 

الشعور بالذنب P1F

2
P مما يجعلهم يرتكبون بسهولة جرائم االعتداء على األشخاص، وجرائم االعتداء على الِعرض. وقد  ، 

انتهى "لمبروزو" من دراسته إلى القول بأّن المجرم شخٌص مغلوب على أمره، ألّنه ُطبع على اإلجرام، فهو مجرم 

 بالفطرة أو مجرم بالميالد. 
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 من رفضه لفكرة االرتدادية في الجريمة و التي عبر عنها" لمبروزو" بمفهوم " المجرم  " جورينج "بينما انطلق 

بالميالد" P2F

3
P إذ قام بدراسة مقارنة بين المجرمين و غير المجرمين، حيث توصل إلى أن المجرمين يتصفون ببعض ، 

الصفات الجسمية التي تعبر عن نقص وراثي معين، و من بين هذه الصفات: قصر القامة و نقص الوزن خاصة 

بالنسبة للصوص، إذ توصل إلى أن هناك عالقة بين النقص البدني و ارتكاب الجريمة ، حيث أن األفراد األسوياء 

بدنيا يكسبون رزقهم بطرق أيسر من المصابين بنقص بدني فهم يميلون إلى األساليب االجرامية من أجل كسب 

 الرزق.

قدم طرحه مركزا على بعض الصفات الجسدية لألحداث الجانحين، حيث ذكر بأن رقابهم طويلة و  " هوتون " كما أن

 رقيقة، وأن أكتافهم مائلة و غير أفقية.

" إلى أنه يوجد اختالف في الجسدية و النفسية و المزاجية لدى األفراد " وليام شليدون  أشار 1949و في عام 

الجانحين، و خلص إلى أنه توجد ثالث نماذج و هي : النحيل ( ضعيف النمو العضلي و العظمي) و الممتلئ      

 ( استدارة الجسم و البشرة الملساء و قصر األطراف) و القوي ( اكتمال البنية العظمية و العضلية و ضخامة 

القامة). P3F

4 

أما " دي توليو" فقد انطلق بنظريته " التكوين االجرامي " من مقدمة مفادها أن لكل فرد تكوين شخصي يشمل في آن 

واحد العناصر الوراثية و العناصر المكتسبة، خصوصا في مرحلة الطفولة، بيد أن هذا التكوين يكون لدى بعض 

 األفراد أضعف منه لدى األفراد اآلخرين، مما يجعلهم أكثر عرضة للسلوك االجرامي.

و رغم أن " دي توليو " يعد من أنصار االتجاه العضوي البيولوجي في في تفسير السلوك الجانح، إال أنه يتميز عن 

سابقيه بأنه يعترف بدور العوامل االجتماعية ـ باالضافة إلى العوامل العضوية في انتاج السلوك الجانح. إذ أنه يرى 

أن الجريمة سلوك فردي ـ اجتماعي بيولوجي في وقت واحد وهو ينجم عن تصارع مقومات الحياة االجتماعية مع 

الدوافع الغريزية الفردية. P

 
4 F

5
P  

إذن، فإن رواد االتجاه البيولوجي يرون أن الحدث يرث السلوك الجانح، و أن الوراثة تلعب دورا في ارتكاب 

الجريمة، هذا ال يعني ميًال حتميًا طبيعيًا إلى ارتكاب الجرائم، بل يعني أّن اتجاهًا وراثيًا معينًا َكعيب في الجهاز 

 العصبي المركزي ينّمي في الفرد خصائص معينة.
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كما أّنه من جهة أخرى؛ ثبت علميًا أّن العاهات والنقائص الجسمية تؤثر بشكل كبير في تكوين الشخصية اإلنسانية، 

وهذه العاهات تلعب دورًا هامًا في حياة األفراد، ويؤدي أحيانًا السلوك الذي يلجأ إليه المصاب لكي يعوض عن نقصه 

بالجنوح والميل إلى الجنوح.  P5F

6 

 تقييم االتجاه البيولوجي:

رغم الحقائق التي قدمها االتجاه البيولوجي حول دور الوراثة و التكوين العضوي في باعتبارها عوامل مهيئة لظهور 

 السلوك اإلجرامي لدى الحدث الجانح، إال أنه لم يسلم من االنتقادات الموجهة له حيث أن :

ـ التعميم : نظرية لومبروزو ركزت على عدد من المجرمين على أنهم يمثلون كل المجرمين، و هذا خطأ فظيع وقع 

 فيه لومبوزو في صياغة نظريته.

ـ إنكار لومبروزو للعوامل االجتماعية و البيئية التي تلعب دورا في تكوين السلوك االجرامي لدى الحدث الجانح، و 

 مبالغته في التركيز على الجانب العضوي.

ـ تبني " لومبروزو " لفكرة المجرم بالميالد في حد ذاتها فكرة خاطئة، ألن الشخص ال يكون مجرما إال بارتكابه سلوكا 

واستنادًا إلى نص من نصوص القانون يخلع عليه هذا الوصف، وبالتالي ال يمكن وصف يؤثمه المجتمع عليه، 

 كان الزمن الذي ُولد فيه، ، أيا كان المجتمع الذي وجد به وأياالشخص الذي يولد بصفات معينة بكونه مجرماً 

 و ليس بواقع ميالده كإنسان مشوه الجسم أو مختل الختالف تلك المتطلبات من مجتمع آلخر ومن زمن آلخر.

  .النفس، و هذا ما يجعل المجرم مسيرا و غير مسئول جنائيا

القول بوجود عاهة أو أي خلل عضوي من شأنه أن يسبب انحرافًا هكذا على اإلطالق بكونه أمٌر حتمي ـ 

قول أيضًا غير سليم، فلقد أثبتت األبحاث العلمية وجود حاالت كثيرة مشابهة لم تؤدِّ إلى انحراف رغم وحدة الظروف 

 واألسباب.

  ـ العوامل النفسية:2

لقد حاول البيولوجيون تفسير السلوك الجانح من خالل العوامل البيولوجية و الوراثية، إال أن رواد االتجاه النفسي 

يرجعون أسباب السلوك الجانح إلى اضطرابات نفسية ناتجة عن صراعات داخلية يعايشها الحدث ، أو سلوكات غير 
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سوية مكتسبة أو أفكار غير عقالنية تدفع به إلى اإلنحراف وارتكاب الجريمة، و من بين النظريات النفسية التي 

 ساهمت في تفسير السلوك الجانح:

 نظرية التحليلي النفسي:

و هو رائد التحليل النفسي أن السلوك اإلجرامي للحدث الجانح ناتج عن صراع داخلي  سيجموند فرويد  حيث يرى

بين الذات الدنيا ( الهو) بما تمثله من ميول وغرائز فطرية، و بين الذات المثالية ( األنا األعلى) أو الضمير و الذي 

يتمثل في القيم والمبادئ االجتماعية، و يأتي دور " األنا " و هي الذات الشعورية للتوفيق بين شهوات " الهو " و بين 

مبادئ و قيم " األنا األعلى " ، إذ تعم إلى تطوير بعض الوسائل الدفاعية للتخفيف من حدة الصراع و التوتر 

القائم. P6F

7 

و يبدو أن مدرسة التحليل النفسي تنظر إلى السلوك اإلجرامي أو السلوك الجانح نظرة نفسية بيولوجية، ألنها تفترض 

أن سبب هذا السلوك الغير اجتماعي يرجع إلى بعض الدوافع الفطرية  أو ما يسمى بالغرائز، و هي دوافع الشعورية  

ال يدركها الفرد، و بالتالي فإن السلوك الجانح يكون اضطرابا وظيفيا ينشأ عن الصراعات الحادة التي تنشأ بين مثل 

 P7F8 هذه الدوافع.

و حسب مدرسة التحليل النفسي، فإن الصراع تحركه دوافع الشعورية تؤدي إلى النزعة اإلجرامية لدى الفرد مثل عقدة 

أوديب التي تمثل المحتوى الرئيسي الالشعوري في األعراض العصابية و المرضية، كما أن األمور التي يكبتها الفرد 

ترتبط عاطفيا مع الموقف األوديبي الخاص بمرحلة الطفولة المبكرة، هذه العقدة قد تقود الفرد إلى السلوك اإلجرامي 

 إذا لم يتم حلها بطريقة ناجحة.

إذ  الشعورية، انفعالية صعوبة عن ناتج باإلضافة إلى عقدة أوديب، نجد أيضا عقدة الشعور بالذنب، فاالنحراف  

 يدركها التي ال الالشعورية الدوافع تلك بالغرائز، إليها يشار التي الفطرية الدوافع من جملة السلوك المنحرف يكمن وراء

 تكون أن البد التوازن يحقق لكي و  نزواته و في غرائزه التحكم من يتمكن لم الذي الشخص هو ذلك إذن فالمجرم الفرد،

 اللذة على مبدأ يسود الهو، لسيطرة يخضع و ضعيفا األنا يكون لما و "األعلى األنا"و "بين "الهو توافق و قوية "األنا"

 األنا، نمو عدم في دورا يلعب من األم فالحرمان منحرفا، سلوكه يصبح و العوائق تحطيم إلى الفرد فيلجأ الواقع، مبدأ

 الشعور أن فوجد واضحة، غير االجتماعية القيم أن ذلك الجناح، معنى على يساعد األعلى األنا اضطراب أن كما

ليخفف  للعقاب نفسه الفرد يعرض حيث الجناح، في سببا أحيانا يكون قد عقابها، و تأنيب الذات في الرغبة و بالذنب

P8Fبالذنب.  الشعور توتر من

9 
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 إلى أن القوة التي تدفع اإلنسان هي الرغبة في القوة، و هي نوع من أنواع التعويض عن مشاعر " أدلر "و يشير 

النقص التي تبدأ في مرحلة الطفولة، حيث يرى الطفل نفسه أقل من الكبار المحيطين به، و أضعف منهم جسميا و 

 ارتكاب الجريمة ما هو إال " أدلر "عقليا، فيدفع به هذا الشعور إلى الكفاح من أجل التفوق و و السمو، و يعتبر 

 P9F10.محاولة سيئة يقوم بها اإلنسان من أجل تحرير النفس من الشعور بالنقص

 تقييم نظرية التحليل النفسي:

تعتبر نظرية التحليل النفسي من بين النظريات التي ساهمت في تقديم تفسير للسلوك اإلجرامي للحدث الجانح مركزة 

 على الجانب النفسين غال أنه يؤخذ عليها العديد من النقاط أهمها:

ـ تفيد هذه النظرية بأن ضعف األنا األعلى يقود دائما إلى طريق الجريمة، و هذا أمر غير صائب، فبعض األفراد 

 يضعف صوت الضمير لديهم إال أنهم ال يقدمون على ارتكاب الجريمة.

 P10F11.ـ أخفقت هذه النظرية في تقديم برهان علمي على صحتها

أثبتت األبحاث أّنه قد يكون الجنوح ناشئًا عن خلٍل نفسي كما قد يكون الخلل النفسي متحّققًا وال يؤدي إلى انحراف، 

وكذلك قد يرتكب الجريمة شخٌص سوي تمامًا وال يرتكبها المختل نفسيًا أو مريضًا، وبالتالي فإّن المسألة ال يوجد فيها 

P11Fقطٌع أو يقيٌن علمي يسمح بإقامة قانون علمي شامل يحكم الظاهرة.

12 

 تركيز أنصار هذا االتجاه على الدافع الجنسي ودافع العدوان باعتبارها األساس األول لتفسير السلوك السوي ـ 

والجانح؛ انحدر باإلنسان إلى مرتبة الحيوان، متنكرين بذلك لتلك المعاني الروحية السامية التي يكتسبها اإلنسان من 

 .محيطه االجتماعي والثقافي
 

 النظرية السلوكية:

السلوكات أكثر مما هي ناتجة عن المخزون   السلوكات اإلجرامية هي ثمرة تعلم تلكأغلب أن السلوكيونيرى العلماء 

 ومعنى أن، أي سلوك مكتسب بالتعلم ويتوطد بالتعزيز اإليجابي :  حسب نظرية التعلم االجتماعيلجنوحفا، الوراثي

و . عن طريق مالحظة النماذج أو بالتجربة المباشرةذلك بل يتعلمون فطريا  يولدون جانحين ال األحداث الجانحون 

أنواع األحداث حيث يتعلم " التقمص"، إلى أنه باإلضافة إلى التعزيز توجد عملية أخرى هي عملية يشير" باندورا " 

 بحوثه وتوصل إلى المصادر التي " باندورا "ولقد طور.  المختلفة من خالل مراقبة أفعال اآلخرينات االجراميةالسلوك

 : وصنفها إلى ثالث نماذج تعلم السلوكات اإلجرامية وقدم تصنيفا للنماذج التي يتبناها األطفال

 الرفاق، يمكن أن يتعلم الطفل اإلجرام من محيطه المباشر ـ 2. يمكن أن يتعلم الطفل اإلجرام من عائلته ـ 1

 ,يمكن أن يتعلم الطفل اإلجرام من وسائل اإلعالم التي تشغل حيزا أكبر من الوقت ـ 3 مدرسة.الحضانة،ال
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و تأخذ السلوكات اإلجرامية التي يتعرض لها الطفل أهمية كبرى ، ويمكن أن تعزز عن طريق : المكافأة ، قبول 

 وهذا ما يساهم في تكوين طبع الفرد في المستقبل ؛ و من هنا يميل الذين تعلموا ي،استحسان اجتماعي لسلوك انحراف

Pاإلجرام إلى ممارسته في مواقف خاصة

.
12F

13 

 النظرية المعرفية:

بينما يشير رواد االتجاه المعرفي إلى أن علم الجريمة قد أهمل الجانب اإلدراكي المعرفي للحدث الجانح، فالجريمة و 

االنحراف ينتجان عن التفكير الغير عقالني و ليس للعوامل االجتماعية و االقتصادية دور مهم سوى الحد من 

الخيارات الفردية المتاحة، فحسب هذه النظرية فإن السلوك اإلجرامي ينتج من خالل الطريق التي ينظم بها األفراد 

P13Fأفكارهم حول األخالق و القوانين.

14 

 نظرية اإلحباط و العدوان:

على أنه حالة تعاق فيها الدوافع و الرغبات األساسية أو المصالح الخاصة بالفرد، و هو أيضا اعتقاد  اإلحباط يعرف

على أنه  انعدام الفرصة لتحقيق الرغبات و الحاجات التي يتطلبها الفرد  الحرمان الفرد باستحالة تحقيقها، بينما يعرف

" " العالم سبيتز سواء كانت حاجات بيولوجية أو معنوية، و من بين العلماء الذين اهتموا بدراسة اإلحباط و الحرمان 

الذي قام بدراسة حول األطفال الذين يعانون من حرمان والدي، إذ توصل إلى أن الطفولة تتعرض الضطرابات نفسية 

حادة بسبب العالقات التي لم يتم إشباعها في العالقة بين األم و الطفل، و في الغالب تكون هذه العالقة غير مالئمة 

أو معدومة، كما توصل إلى أن األم تلعب دورا كبيرا في نشأة الطفل نشأة سوية، و أن اإلنسان ليس عدوانيا بطبعه و 

إنما تتفجر عدوانيته بطريقة عنيفة تجاه ما يحبط و يعيق حاجاته و رغباته، فالحرمان يؤدي إلى اإلحباط و اإلحباط 

يؤدي بالحدث إلى العدوانية و التطرف و االنحراف.و االنحراف بدوره يؤدي إلى اإلحباط، فيجد الحدث نفسه يدور 

 P14F15.في حلقة مفرغة ال يستطيع الخروج منها
 

 المطلب الثاني ـ األسباب و الدوافع  الخارجية لجنوح األحداث: 

إذا كانت األبحاث البيولوجية و النفسية تركز على التركيب الداخلي العضوي و النفسي للحدث الجانح ، فإن جهود 

الباحثين و العلماء في المجال االجتماعي تؤول الجنوح إلى عوامل خارجية وبعيدة عن شخص الجانح، وتعود 

 باألساس إلى عوامل محيطه و بيئته.
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  ـ العوامل االجتماعية:1

إذا كان اهتمام النظريات النفسية بدراسة الجانح الفرد مركزة جهدها على فهم شخصيته و دوافع ميوله للسلوك 

اإلجرامي، فإن النظريات االجتماعية تنطلق من دراسة الجنوح كظاهرة اجتماعية تخضع لقوانين المجتمع، فالنظريات 

االجتماعية ال تهتم بالحدث الجانح بقدر ما تركز اهتمامها على مجمل نشاطه، و أن االنحراف يبقى أمرا اجتماعيا.و 

 من بين النظريات التي حاولت إبراز دور العوامل االجتماعية في ظهور السلوك اإلجرامي لدى الحدث الجانح:

 نظرية دوركهايم:

ظاهرة اجتماعية نظرا لوجوده في كل المجتمعات، و في جميع العصور، " دوركهايم"   يعتبر جنوح األحداث حسب 

 تعريف موقف من " دوركهايم" إذ أن للعوامل و المعايير االجتماعية األولوية في تفسير هذه الظاهرة. و يحاول 

"، و يشير إلى أن للعوامل االجتماعية دور هام في الجنوح،  " االنحراف يرفض معايير الجماعة  باعتماده على كلمة

إضافة إلى المرض النفسي و العقلي، فالسبب الذي يقود الفرد إلى الجنوح مرده اضطرابات نفسية متفاوتة في شدتها، 

و هذه االضطرابات تنبع أصال من المحيط السري المتفكك و المتأزم،  ومن بين العوامل األسرية التي تؤدي غلى 

السلوك المنحرف: تدني المستوى الثقافي و التعليمي لألسرة، الخصومات و الصراع بين الزوجين، تعارض نماذج 

.التربية و مواقف األبناء، تراخي و غياب سلطة األب، المرض النفس ـ اجتماعي ألحد الوالدين أو كليهما P15F

16 

 نظرية الثقافة الفرعية الجانحة:

 فكرة أن األفراد الذين ينتمون إلى الطبقة االجتماعية الدنيا يتميزون   " نظرية الثقافة الفرعية الجانحة " بينما تقدم

عن سواهم من أفراد الطبقة االجتماعية الوسطى بخصائص ثقافية معينة تدفعهم وتشجعهم على ارتكاب السلوك 

 االنحراف"كوهن" يفسر ، حيث .. وترجع هذه النظرية االنحراف إلى طبيعة البناء االجتماعي والثقافي للمجتمعلجانحا

، و  المعايير والقيم الخاصة بالطبقة الوسطى ، أحدهما يمثلتناقض بين نوعين من القيم والمعايير على أنه نتاج 

الطبقات العاملة المحرومة ، وتشكل معايير الطبقة الوسطى الهيكل العام للثقافة الخاصة ب المعايير النوع الثاني يمثل

أما األخرى فهي تشكل الهيكل الفرعي اآلخر لثقافة سفلية فرعية تستمد أصولها من الثقافة ، التي تسود المجتمع الكبير

ويالئم طبيعة العالقات  العامة للمجتمع الكبير ولكنها تأخذها بشكل معكوس ينسجم مع أهدافها ويوافق غاياتها

. االجتماعية القائمة بين أفراد هذه الثقافة الفرعية الهامشية P16F

17 
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 نظرية التقليد:

فهي تنطلق من مبدأ مفاده أن أي سلوك يسلك الفرد إنما هو تقليد لمثل احتذى به، أي أن الفرد  نظرية التقليد أما

يسعى إلى تقليد سلوكات األفراد الذين يتفاعل معهم، و الجريمة سلوك اجتماعي مثلها مثل باقي السلوكات 

االجتماعية، إال أن درجة القبول االجتماعي تختلف باختالف الضرر االجتماعي الذي يتحدد بمقدار إلحاق الضرر 

بالجماعة من خالل هذا السلوك، فكلما انخفض مقدار األثر الضار ارتفع مستوى القبول، فالحدث الجانح حسب هذه 

النظرية لم يسلك السلوك اإلجرامي بطريقة اعتباطية، و إنما سلكه بموجهات عدة أهمها اتخاذ مثل يحتذي به، و 

الحدث يسعى إلى تقليد المثل في تفاعله االجتماعي مع اآلخرين P17F

18
P . 

و بهذا تكون نظرية التقليد قد أصابت جزء كبيرا من الحقيقة المرتبطة بالسلوك اإلجرامي لألحداث الجانحين، إذ أن 

العديد من الجرائم التي يرتكبها األحداث الجانحون هي نتيجة القتدائهم بمثل اجتماعي سيء.إال أن هذه النظرية 

 تجاهلت تماما دور العوامل العضوية و النفسية في دفع الحدث الجانح إلى سلك طريق الجريمة و االنحراف.

 نظرية المخالطة الفارقة:

 عن  للحدث الجانحعلى شرح كيفية انتقال السلوك اإلجراميمعتمدة  لسذرالند  نظرية المخالطة الفارقة بينما جاءت 

بالمنحرفين في تعلم األشكال اإلجرامية والمبررات التي تشجع على  احتكاكهم اآلخرين أو من خاللم من طريق التعل

وبالتالي فالسلوك اإلجرامي حسب ما ذهب ، ارتكاب الجريمة من خالل عالقات شخصية وثيقة بين األفراد المنحرفين

إليه سذرالند مثله مثل أي شكل آخر من السلوك، يتم تعلمه من خالل اختالط األفراد الوثيق باآلخرين، ويشمل هذا 

التعليم االتجاهات نحو القانون ونحو أساليب ارتكاب الجريمة. فالصبية الذين ينشئون في مناطق يكون الُجناح فيها 

يتعلمون كيف يصبحون جانحين.منتشر سوف  P18F

19 

و بعد عرضنا لبعض النظريات االجتماعية التي ساهمت في وضع تفسير للسلوك الجانح،  يمكننا القول بأن االتجاه 

االجتماعي يعتبر محاولة علمية منهجية لربط السلوك الجانح بأرضية اجتماعية واسعة، تضم مجموعة من العوامل 

 السلوكية.  و إضافة إلى طوالمواقف الثقافية االجتماعية التي يمكن أن تعتبر مسئولة عن تكون وتطور بعض األنما

العوامل التي ذكرها أنصار االتجاه االتجاه االجتماعي، سنقدم عرضا لبعض المتغيرات التي تساعد على ظهور 

 السلوك الجانح لدى الحدث و التي تتمثل في:
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 األسرة :

تلعب األسرة دورا بارزا في تكوين شخصية الطفل وتوجيهها نحو بناء نفسي واجتماعي متوازن، وٕاذا ما اختل 

 المكون لشخصية الفرد وقد يؤدي به إلى الخروج عن القيم االجتماعية 2T 2Tاستقرار هذه األخيرة اختل هذا التوازن

لألسرة السيئة الحال عالقة وثيقة في حدوث جرائم األحداث، واللجوء للجنوح كنتيجة للحالة السيئة لألسرة، إذ أن 

السيما األسرة التي تبدو عليها ظواهر اختالل الروابط السرية، أما التفكك األسري أو انحالل كيان األسرة فإنه ينشأ 

عن وفاة أحد الوالدين، أو كليهما أو انفصالهما، أو هجران أحدهما لبيت األسرة، أو وجود زوجة األب أو زوج األم، 

فالطفل في مثل هذا الوضع الغير طبيعي ينتابه شعور بالحرمان العاطفي، يضطر أحيانا إلى الهرب إلى الشارع الذي 

 P19F20.يبدأ فيه سلسلة السلوكات المؤذية التي قد توصله إلى ارتكاب الجرائم

 أو  كالشجارات الدائمة بين األبوين،،األسرية السيئة رغم وجود األبوين معاعالقات باإلضافة إلى ذلك، نجد أيضا ال

 عن العناية بأبنائهما ينشغالنيكون أحدهما أو كالهما قدوة سيئة لألبناء، كإدمانهما على الخمر أو المخدرات، ف

، فاألسرة التي تنتشر فيها النماذج السيئة من السلوكات تورث ألبنائها و بدون شك الكثير  وٕارشادهم وتوجيههمربيتهموت

 من األلم و التعاسة، كما أنها توفر قدوة سيئة يحتذي بها الطفل و يسلك سلوكها.

، كما يدخل في هذا المجال ولد الشعور بالظلم، أو الحرمانقسوة وغلظة، ي السيئة األبناء من معاملةكما أن ال

األحداث  إذ يشير بعض علماء النفس إلى أن ،تفضيل والديه ألحد إخوتهما يشعر به الطفل من غيرة وحقد نتيجة 

 مثل هؤالء األحداث  فإنالذين ال يجدون من ذويهم سوى اإلهمال التام أو الالمباالة أو عدم اإلحساس بوجودهم،

يمثلون نسبة كبيرة من األحداث المنحرفين. P20F

21 

 المدرسة و جماعة الرفاق: 

إن المدرسة مؤسسة عامة تخضع لسياسات و قوانين تربوية و مالية و تعليمية معينة، تعمل من خالل محددات 

جغرافية و ثقافية و اقتصادي، تتصل بطبيعة المجتمع الذي تنتمي إليه. و لذلك فإن المدرسة هي أول محيط 

اجتماعي يجد الطفل نفسه فيه بعيدا عن أسرته، و بذلك فهو مطالب بتكوين عالقات جديدة و تعلم مهارات جديدة و 

P21Fاالنصياع إلى قواعد جديدة. 

22 
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  الجنوح بين و الحدث بين أن تحول يمكن وقائية قوة بوصفها فقط ليس الحدث، حياة في متميزا ر ا دو المدرسة وتلعب

 بعض خلق في سببا تكون قد أيضا ولكنها ، جنح إذا تقويمه ناجحا في ر ا دو تلعب أن الممكن من عالجية كقوة أو ،

 من عائلته مجردا عن بعيدا الحدث يصادفها التي األولى الخارجية البيئة فهي ذلك في ،وال غرابة الجنوح حاالت

 في نشئوا الذين األطفال من محددة غير بصنوف فيها يلتقي أحضان أسرته داخل عليه شب الذي العاطفي االطمئنان

 إلى طريقه هو في من أو الجانح بينهم يكون أن تستبعد ،ال مختلفة وأهواء نزعات يحملون ، عائلية متباينة بيئات

معلموه وأساتذته  وهم والديه، بعد شخصيته وبناء توجيهه في ر ا كبي ر ا دو سيلعبون بمن يلتقي فيها كما ، الجنوح

 به تقاس الذي األول المحك هي إذن شخصيته. فالمدرسة معالم تحديد في البارز دورهما والمحاكاة المخالطة تلعب وهنا

إذا  للعقاب الحدث يتعرض التي الملزمة والقواعد النظام يسوده مجتمع مع على التكيف قدرته عدم أو الحدث قدرة

P22Fوالديه. سلطة خالف سلطة أخرى بواسطة عقابه ويكون خالفها،

23 

 يجداستهزاء وسخرية زمالئه، مما يولد في نفسه توترًا نفسيًا شديدًا، كما أن الحدث في بيئته المدرسية قد يتعرض إلى 

 المجتمع نظرة عدائية، إلىنفسه عاجزًا عن تعويض فشله الدراسي ، فتتولد في نفسه عقدة الشعور بالظلم، وينظر 

  الجنوح، ومن مظاهره الهروب من المدرسة، وٕامضاء الوقت في الشوارع رفقة الصحبة السيئة.إلىفيلجا 

وكذلك يكون للصحبة المدرسية أثرًا كبيرًا في سلوك الحدث، فقد يتأثر بشخصية أحد الزمالء البارزين في مجال 

 التهريج ومخالفة النظام، فيدفع به ذلك إلى تقليده وتتبع خطواته وسلوكاته التي قد تتطور إلى انحراف.

في ه المتفوقين، أو من هم أوفر حظا وقد يكون الحدث من ناحية أخرى عرضة للشعور بالنقص أمام بعض زمالئ

أ إلى السرقة لجي وقدحياتهم االجتماعية، فيحاول تعويض ذلك النقص بسلوك منحرف كالكذب واالعتداء على زمالئه، 

P23Fيعادل مظهر زمالئه.ليصنع لنفسه مظهرا 

24 

 تقييم االتجاه االجتماعي:

 و ،تعتبر األفكار التي قدمها رواد االتجاه االجتماعي في تفسير السلوك اإلجرامي للحدث الجانح أكثر واقعية

االختالط الضار والقدوة خاصة فيما يخص دور لتأكيد ما ذهبوا إليه، ذلك لتعدد الفرضيات التي وضعها أنصاره 

 السيئة واألنماط التربوية السيئة.

دور العوامل األخرى، وهنا يكمن قصوره نفيه ل أهم نقد يوجه إلى االتجاه االجتماعي هو و مع ذلك فإن

 هذا التفسير قد ال يصح في حاالت فإناألساسي، فإن صح تفسير السلوك الجانح في بعض الحاالت بالتأثر والتقليد 
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أخرى ال يظهر فيها أي دور لهذه المحاكاة، أو يظهر فيها وجود عوامل أخرى أقوى منها سواء أكانت نفسية أم 

بيولوجية، تفاعلت مع ظروف البيئة أو حتى بدونها، في توجيه هذا السلوك. P24F

25 

بل توجد إلى جانبها بو بالتالي فإن العوامل االجتماعية ليست هي المسئول الوحيد عن تكوين شخصية الفرد، 

كلما ثبت دور أي من بِطل بعضها بعضًا، ومن جهة أخرى  فيُ تتداخل و تتشابكمن العوامل األخرى التي العديد 

.العوامل الداخلية كلما ضعفت قيمة هذا التعليل االجتماعي  

  ـ العوامل االقتصادية:2

يعتبر "وليم بنجر" العالم الجنائي الهولندي، من الجنائيين الذين يرجعون  السلوك الجانح إللى األوضاع االقتصادية 

P25Fالسيئة، التي تدفع األفراد إلى الجناح و اإلجرام.

26
P  إذ  يعتبر الفقر و البطالة من بين العوامل المهيئة للجريمة و

الدافعة إليها، فقد دلت اإلحصائيات على شدة انتشار اإلجرام إبان األزمات االقتصادية، حيث تعم البطالة و تقل 

األعمال،  و الفقر عامل يضعف الشخصية و يورث الخوف و القلق من المستقبل و الحقد على المجتمع، حيث 

P26F27. من األحداث الجانحين ينتمون إلى أسر فقيرة أو شديدة الفقر% 93تحقق أن 
P  

كما ال ننسى أّن للفقر أثر غير مباشر بالنسبة لألب واألم اّللذْين كثيرًا ما يتركان المنزل بحثًا عن عمل، 

فتنعدم مراقبتهما وٕاشرافهما على األوالد المحرومين أصًال من التعليم والتهذيب، فيصبحون بذلك عرضة لتلك 

" التي تغريهم ببريق الكسب السريع والحرام، فينجرفون مع تيار الجنوح.العصابات المنحرفة" P27F

28 

 تقييم االتجاه االقتصادي:

يحاول رواد النظرة االقتصادية ربط السلوك الجانح للحدث بالحالة االقتصادية المتدينة، باعتبار أن الفقر يؤدي إلى 

ليست صلة سببية ومباشرة، فالفقر يكون دافعًا لالنحراف لدى بعض األحداث، وقد يكون الجنوح، إال أن هذه الصلة 

دافعًا للتمسك بالخلق الفاضل عند آخرين، وهذا يتوقف على مجموعة من العوامل األخرى غير العامل االقتصادي، 

وفي مقدمتها التنشئة االجتماعية، ومدى عمق الوازع الديني، أو نوعية القيم والضوابط السلوكية التي يتلقاها الفرد، 

 ى.وتؤثر عليه وعلى سلوكه من جهة أخر
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 :خاتمة

من خالل ما تم عرضه سابقا، نجد أن هناك العديد من النظريات العلمية التي قدمت جهودا في تفسير السلوك 

الجانح لدى الحدث، قسمت هذه النظريات إلى مجموعتين: األولى ترى بأن السلوك اإلجرامي ناتج عن عوامل داخلية 

فردية بيولوجية كانت أو نفسية، إذ ركزت على دراسة الحدث الجانح في حد ذاته ، أما المجموعة الثانية فقد صبت 

، أي اهتمامها على العوامل الخارجية االجتماعية و االقتصادية التي تساعد على ظهور السلوك اإلجرامي للحدث. 

أن كل اتجاه قدم تفسيره انطالقا من وجهة نظره الخاصة مما يترك ثغرات تجعل الظاهرة تفلت من اإلطار التفسيري 

 الشامل الذي نود الوصول إليه.

و بالتالي، يمكننا القول بأن ظاهرة جنوح األحداث ال يتدخل فيها عامل واحد دون غيره، فهي وليدة العديد من العوامل 

، فمن خالل الدوافع و  و الدوافع المختلفة ، تتشابك و تتداخل و تتضارب بصورة تدفع الحدث للولوج إلى عالم الجنوح

األسباب التي تم عرضها في ظل التفسيرات العلمية للسلوك اإلجرامي ، نتوصل إلى أن العوامل و المتغيرات المختلفة 

سواء كانت متغيرات اجتماعية أو نفسية أو حتى اقتصادية ، فإنها تساهم في إنتاج السلوك اإلجرامي إذا ما تصادف 

 توفرها معا في بيئة الحدث، مما في حالة عدم استقرار ، و عدم التوازن، و سوء التكيف النفسي و االجتماعي.

من وضع استراتيجيات مبنية على لذلك فإننا ننبه على أن األحداث الجانحين يصنعون و ال يولدون، لذلك ال بد 

 الرعاية و االهتمام والحماية من خالل المساعدة النفسية والدعم أسس علمية للحد من تفاقم هذه الظاهرة و أيضا تقديم

 االجتماعي و أيضا الحماية القانونية لهؤالء األحداث.

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
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ملخص:  
الشباب هم طاقة األوطان و مستقبلها، فأمة بال شباب محكوم عليها بالفناء، لذا اعتنت المجتمعات بهذه الفئة عن 

طريق رعايتها و تربيتها على أسس صحيحة لكي تكون قادرة على تحمل المسؤولية و النهوض بأمانة القيادة، فإذا ما 
أصيب الحدث بمرض اإلنحراف أو الجنوح يصيبها الفزع. 

فظاهرة جنوح االحداث من الظواهر االجتماعية اآلخذة في النمو ليس فقط على مستوى البلدان النامية و إنما أيضا في 
البلدان المتقدمة ، لذا إهتمت الدول الغربية بدراسة أسباب انحراف الحدث عن طريق وضع نظريات علمية مفسرة لها، 
معتمدة في استخالص نتائجها على تجارب و إحصاءات تتعلق بواقع تلك المجتمعات، في حين ان الشريعة اإلسالمية 
تعرضت للعوامل التي تقف وراء السلوك اإلنحرافي قبل أن يدرسها الغرب بقرون طويلة، فعالجت هذه الظاهرة المعقدة 

وفق نظام متكامل للتفسير  
Résumé: 
Les jeunes sont l’énergie et l’avenir des Etats, ce qui pousse ces derniers à s’en 
occuper par leur entretien et leur éducation sur des bases solides pour les préparer à 
assumes la responsabilité et prendre en charge la mission de pilotage, et toute atteinte 
de cette frange de la société par la délinquance juvénile suscite énormément 
d’inquiétudes. 
Le phénomène de la délinquance juvénile est un des phénomènes qui croît non 
seulement au niveau des pays en voie de développement, mais aussi au niveau des 
pays développés, ce qui a laissé constater que les Etats occidentaux se sont occupés à 
l’étudier par la mise en vergue de théories scientifiques expliquant les facteurs de la 
délinquance ainsi que des expériences réelles et des statistiques appuyant l’analyse du 
phénomène. 
Toutefois, ces théories scientifiques ont été développées dans un environnement 
occidental loin des traditions et des valeurs de la société musulmane, étant donné que la 
religion musulmane cite les causes du comportement délinquant dans le saint Coran et 
dans la Sunna, ce qui donne un poids historique de plus de quatorze siècles.            

 
 



مقدمة:  
يحظى الطفل بمكانة خاصة في التشريع اإلسالمي، ألنه يشكل النواة التي سيتكون منها المجتمع في المستقبل، و التي 

على أساسها سيتصف بالقوة و اإلزدهار او بالضعف و التخلف. 
و ألن تربية الطفل هي أساس تربية الفرد و المجتمع، و أن مرحلة الطفولة هي من اخطر مراحل حياة اإلنسان إذ تمتد 

أثارها إلى كل مراحل حياته، فإن الشريعة اإلسالمية حرصت على تربية الطفل تربية مثلى منذ النشأة بكامل الجد و 
اإلهتمام. 

و رغم العناية الخاصة للطفل من قبل الشريعة اإلسالمية إال ان ظاهرة جنوح األحداث هي من أبرز الظواهر 
اإلجتماعية المخلة بالنظام اإلجتماعي داخل المجتمع اإلسالمي، فمشكلة جنوح االحداث تعددت و تنوعت بتعدد 
العوامل المسببة لها، و بإختالف وجهات نظر الباحثين و المختصين فيها، فظهرت العديد من النظريات المفسرة 

لسلوك المنحرف و ذلك حسب التكوين و التوجه المعرفي لكل عالم باحث، فكان منهم رجل القانون و عالم النفس، و ل
عالم اإلجتماع و غيرهم من العلماء و في شتى التخصصات مستخدما مفاهيمه و أدوات بحثه. 

لذا فإن تحديد المسؤول عن إنحراف الحدث هو الهدف الرئيسي لظهور مثل هذه النظريات، مما يفرض طرح اإلشكالية 
الرئيسية التالية:  

؟  ه األحداث؟ و كيف عالجتالنحراف النظريات المفسرة من الشريعة اإلسالمية موقفما هو 
ولإلجابة عن هذا التساؤل نتطرق إلى ثالث محاور:  

 المحور االول: تحديد مفاهيم الدراسة. -
 .لالنحرافالمحور الثاني: عرض النظريات العلمية المفسرة  -
المحور الثالث: التفسير اإلسالمي للسلوك اإلنحرافي.  -

  



Uالمحور األولU :Uتحديد مفاهيم الدراسة 
تعددت تعريفات مفاهيم الحدث، اإلنحراف، الجنوح في الدراسات اإلجتماعية  و القانونية و النفسية و في الشرعية 
اإلسالمية، و يعود ذلك إلى تعدد المرتكزات التي ينطلق منها الباحثون و طبيعة الدراسات و أهدافها، لذا و قبل 

. االنحرافالتطرق لموضوع المداخلة ال بد من تحديد مفاهيم الدراسة و هي : الحدث، الجنوح، 
U أوال: تعرف الحدثjuvenile:U الحدث في اللغة العربية هو صغير السن، و تعني كلمة الحداثة الشباب، و قد جاء في

لسن، كما عرف الحدث أنه الصغير الذي لم امختار الصحاح للرازي رجل حدث أي شاب فإن ذكرت السن قلت حديث 
Pيبلغ

1
P . 

الحدث من الحداثة، و الحداثة من االمر: أوله و ابتداؤه و حداثة السن: كناية عن الشباب و أول العمر، يقال رجل 
ي السن، و ال يصح القول: رجل حدث السن بل يقال: رجل حدث، ألن الحدث صفة تحدث أي طري السن، أو ف

الرجل نفسه، و كان في األصل مصدرا، فوصف به، و ال يحتاج معه إلى ذكر السن، و إنما يقال للغالم نفسه: هو 
حدث ال غير. 

.. و هكذا دون تحديد للعمر الذي يصح فيه أن يدعى غالما.: يسمى حدثا، و شابا، و فتى، و فالصغير في اللغة
الصغير بمثل هذه األسماء، ذلك أنها جميعها تدور حول معنى واحد يختص بالصغير. 

: لم يسم القرآن الكريم صغير السن حدثا في أي من اآليات المباركة و إستخدم لذك مسميات الحدث في التعبير القرآني
أخرى و هي على سبيل الحصر كما وردت في القرآن الكريم خمسة: الصبي، الطفل، الغالم، الفتى، الولد و فيما يلي 

أمثلة للبيان على بعض المسميات: 
  .P2}قوله تعالى:{يا يحي خذ الكتاب بقوة و آتيناه الحكم صبياصبي: 

م. لو الصبي هو من لم يبلغ الح
Pقوله تعالى:{فانطالقا حتى إذا لقيا غالما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا}الغالم: 

3. 
Pو الغالم هو من: خط شاربه و نبت من الذكور.

4 
أما في األحاديث النبوية الشريفة فلقد ورد لفظ "الحدث" في مواطن كثيرة، و بألفاظ متعددة بما فيها كلمة "الحدث": 

 و غيرها. االبنكالصبي، الولد، الغالم، 
:" رفع القلم عن ثالثة عن النائم حتى  يستيقظ، و عن روي عن عائشة رضي اهللا عنها، أن رسول اهللا (ص) قال
P "الصغير حتى يكبر، و عن المجنون حتى يعقل أو يفيق

5 
و لقد درج الفقهاء المسلمون على اعتبار الطفل الذي لم يبلغ الحلم: صبيا أو صغيرا أو قاصرا أو حتى حدثا، و إن 

كانوا ال يستعملون مصطلح الحدث إال نادرا، و كانوا يسمونه صبيا في الغالب، في حين أن رواج مصطلح " الحدث" 
هم عن المواضع ذات الصلة باألطفال و التشريعات الوضعية اكان مؤخرا عن طريق الباحثين القانونيين العرب في كتاب

Pالخاصة بهم. 

6 
: القانون بوجه عام يعتبر الشخص حدثا ما لم يبلغ سنا محددة يصطلح عليها بتعبير " الحدث في القانون الجزائري

سن الرشد الجنائي " و المشرع يفترض أن الشخص قبلها كان إما معدوم او ناقص اإلدارك و التمييز، فإذا بلغ هذه 
، لهذا يكون الشخص حدثا منذ والدته و حتى بلوغه تلك السن المحددة قانونا للرشد الجنائي.  اإلدراكالسن كان مكتمل 



Pو لقد حدد المشرع الجزائري فترة الحداثة ببلوغ الصغير

7
P الثالثة عشرة من عمره و عدم إتمامه سن الثامنة عشرة، حيث

ال توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشرة إال تدابير  من قانون العقوبات  الجزائري "49المادة جاء في 
 يبلغ سنه من يالحماية و التربية، مع ذلك فإنه في مواد المخالفات ال يكون إال محال للتوبيخ، و يخضع القاصر الذ

"   سنة إما لتدابير الحماية او التربية أو العقوبات مخففة18 إلى 13
 من قانون اإلجراءات الجزائية ببلوغه الثامنة عشر من 442المادة كذلك حدد القانون الجزائري سن الرشد الجزائي في 

" .  يكون سن الرشد الجنائي في تمام الثامنة عشر العمر: "
الصغير في الفترة من بلوغ الثالثة عشرة و حتى بلوغه السن التي و عليه فإن الحدث في مفهوم القانون هو: " 

."  حددها القانون للرشد الجزائي و هي في التشريع الجزائري ثمانية عشرة سنة
و عليه يكون المشرع الجزائري قد ربط تعريف الحدث ببلوغ الشخص سن الثالثة عشرة و عدم بلوغه سن الثامنة 

Pعشرة.

8 
 القانون في فترة محددة تبدأ بالوالدة و تنتهي ببلوغ السن التي حددها ممن كل ما سبق نقول أن اإلنسان يعد حدثا اما

القانون للرشد، و التي يفترض بعدها أن الحدث قد أصبح أهال للمسؤولية الكاملة، و تعريف القانون للحدث يدور حول 
ثم يصبح محور المسؤولية الجزائية، حتى و إن لم يصرح بذلك ، فالحدث قبل التمييز يكون عديم االهلية و المسؤولية، 

حتى بلغ السن التي حددها القانون للرشد أضحى مسؤوال مسؤولية كاملة أو بعبارة أخرى ناقص االهلية و المسؤولية 
مكتمل األهلية، فالحدث في القانون هو الصغير في الفترة الممتدة منذ والدته و حتى بلوغه السن التي حددها القانون 

 P9.للرشد الجزائي"
و الجدير بالذكر أن الحداثة ليست وصفا لصيق بمن يرتكب جريمة، و إنما هو وضع يكون عليه كل صغير باعتباره 
في سن الحداثة، أي الصغير بمعيار قانوني محدد، فكل من لم يتجاوز السن المحددة قانونا يعتبر حدثا سواء ارتكبت 

 ارتكاب أو لم يرتكب، و العبرة في تحديد سن الحدث و البحث فيما إذا كان يعتبر كذلك أم ال يكون وقت ةجريم
 ال تصل إلى الثامنة عشرة أعتبر حدثا، و من ثم وجب ارتكابهاالجريمة، فإذا كانت سن مرتكب الجريمة في وقت 

Pتطبيق قانون االحداث عليه، أما إذا تجاوزها فال مجال لتطبيقه عليه.

10 
 

Uاما عن تعريف الحدث في القانون الدوليU عرفت المادة األولى من إتفاقية حقوق الطفل الحدث مع تسميته بالطفل :
كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق على بأنه:" 
"  الطفل

الحدث هو كما نصت القاعدة الثانية من قواعد االمم المتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون قضاء االحداث على أن :" 
طفل أو شخص صغير السن يجوز بموجب النظم القانونية ذات العالقة مساءلته عن جرم بطريقة تختلف عن 

". طريقة مساءلة البالغ
و قد جاء في التعليق الوارد على هامش هذه القاعدة :" أن الحدود العمرية ستتوقف على النظام القانوني في البلد 

المعني، و القاعدة تنص على ذلك بعبارة صريحة و هي بذلك تحترم بصورة تامة النظم اإلقتصادية و اإلجتماعية و 
السياسية و الثقافية و القانونية للدول األعضاء، وهذا يفسح المجال إلدارج مجموعة واسعة من الفئات العمرية تحت 



 سنة او أكثر، و يبدو هذا التنوع أمرا ال مفر منه، نظرا إلختالف النظم 18 سنوات إلى 7تعريف " الحدث" تتراوح بين 
Pالقانونية الوطنية، و هو ال ينقص من أثر هذه القواعد النموذجية الدنيا".

11 
 تحديد سن معينة تنتهي بها كل مرحلة من االجتماع: يرفض علماء النفس و  و علم النفساالجتماعالحدث في علم 

 و االجتماعية و النفسي وفقا لقدرات كل فرد و ظروفه االجتماعيمراحل الحداثة، و يعلقون ذلك على درجة النضج 
درجة نموه العقلي بالشكل الذي يجعله قادرا على التفاعل اإليجابي مع مجتمعه متفهما لألسس التي تقوم عليها طبيعة 
العالقات بين األفراد و الوسائل المشروعة المتاحة له إلشباع احتياجاته و تلبية رغباته دون المساس بحرية و امن و 

 اآلخرين. استقرار
ها و تداخلها، و قد كإال أن العلماء اتفقوا على أن الفرد منذ الوالدة يمر بمراحل مختلفة يصعب الفصل بينهما لتشاب

 و النفسي بالتقسيم القانوني و ذلك بتقسيم سن الحداثة إلى مراحل ثالثة هي: مرحلة االجتماعيحاولوا تقريب التقسيم 
 و النفسي، إال ان هذه المراحل تتداخل االجتماعيالتركيز على الذات، ومرحلة التركيز على الغير و مرحلة النضج 

قال الفرد من مرحلة إلى أخرى فيكون تدرجا و ليس فجائيا.  تفيما بينها كما تتداخل فصول السنة في ان
 الحدث هو ذلك الصغير تجاوز مرحلة الطفولة و بدأ يعي ما يحيط به، أي أنه حديث أن االستنتاجأخيرا يمكن  و

Pالعهد في إدراك الواقع فهو ليس طفال صغيرا و ال شابا ناضجا.

12  
 و االجتماعي أن الحدث هو الصغير من يوم والدته إلى ان يكتمل نضجه االجتماعو هكذا يرى علماء النفس و 

النفسي، دون األخذ بالحد األدنى و األقصى لسن الحدث.  
Uثانيا: تعريف الجنوحU : إن جنوح االحداث معروف منذ قدم التاريخ ، إذا كان موجودا في المجتمعات القديمة كوجود

الجريمة التي يرتكبها الكبار، إال أن تلك المجتمعات لم تفرق بين الجنوح الذي يتورط فيه االحداث و الجريمة التي 
 في اجتماعية كظاهرة األحداث بالمجرمين رغم صغر سنهم، و لقد برز مفهوم جنوح يوصفونيقترضها البالغون، بل 

 الغربية و الواليات المتحدة األمريكية، و األوروبية للميالد، و على وجه الخصوص في المجتمعات 19أوائل القرن الـ 
 و الذي نتج عنه زيادة في تورط االحداث في االقتصادي و االجتماعيالصناعي و التغير  بالتحديد عند ظهور التطور

الجنوح، فمنذ تلك الفترة بدأت النداءات بالتفرقة بين مصطلح الجنوح و مفهوم الجريمة، بمعنى آخر في تلك المرحلة 
برز التمييز بين األفعال اإلجرامية التي يرتكبها البالغون و التصرفات االإجتماعية التي يتورط فيها األحداث، و هكذا 

ضحايا ظروف اجتماعية و اقتصادية مما ينبغي تحسين  وهم اجتماعيةبدأ ينظر إلى مشكلة االحداث على أنها مشكلة 
P و تقديم الحماية و الرعاية و تمييزهم في المعاملة عن البالغين المتورطين في الجريمة و ضعهم

13 
و لكلمة جنوح عدة تعريفات لدى المتخصصين في شؤون االحداث ففي اللغة العربية هي مصدر لكلمة جنح فيقال 
جنح جنحا و جنوحا، و يقال جنح إليه و جنح له بمعنى مال إليه و تابعه، و جنح الرجل إنقاد و الجنوح الميل إلى 

Pاإلجرام و في محكم التنزيل : "... فال جناح عليك". 

14 
بمعنى ال إثم او ذنب عليك، و جنح أي أذنب، و قد أصطلح أن تشمل الذنوب التي يرتكبها الصغار و تقع تحت 

طائلة نظام العقوبات أي أن الذنب الذي يعاقب الصغير عليه يقع تحت كلمة " جناح " و لذا فإن كلمة جناح تعني 
 دائما مع ذكر الصغار و األحداث حتى أصبح معناها اقترنالذنوب التي يعاقب عليها الشرع او القانون غير أن ذكرها 

المتفق عليه  هو : "الذنوب التي يرتكبها الصغير و يعاقبهم عليها القانون"  



موضعا جاء في معظمها و إن لم يكن كلها بمعنى اإلثم ن و لقد وردت كلمة جناح في القرآن الكريم في ثالثة و عشري
Pو الذنب. 

15 
أما عن التعريف القانوني للجنوح فإن اغلب التشريعات في قوانين األحداث و القوانين الجنائية ال تضع تعريفا محددا و 

و  الجانح بصفة خاصة من خالل تحديد سن الحدث دقيا لجنوح االحداث و إنما تكتفي تلك التشريعات بتعريف الحدث
 الحدث المعرض للجنوح، و بيان أنواع الجرائم التي تورط فيها االحداث و البالغون على حد سواء، و كذلك تعريف

 جنوح االحداث إلى عوامل مختلفة منها: اتصال مفهوم الجنوح بموضوعات علوم كثيرة يرجع غموض و صعوبة تعريف
، علم الجريمة، و علم النفس و الطب النفسي... و كل تلك العلوم تعطي تعريفا خاصا طبقا االجتماعمنها علم 

لموضوع البحث المعني بها، و أيضا إلى مدى التساهل و التسامح  في رد الفعل الذي يبديه المجتمع، ضد الفعل و 
السلوك الذي يقوم به الحدث و الذي يعتبره المجتمع الذي يعيش فيه مخالفا للعقيدة و القيم األخالقية و القانون فمثال: 

، و جريمة يعاقب عليها القانون جانحاشرب الخمر و اإلجهاض في المجتمعات العربية و اإلسالمية يعتبرانهما سلوكا 
ا بواسطة فبينما ذلك التصرف او الفعل في كثير من الدول األوروبية ال يعتبرانهما سلوكا منحرفا أو جريمة إذا ما اقتر

الحدث. 
و يمكن تعريف الجنوح استخالصا من البحوث الميدانية لبيان و تشخيص أسبابه و من المحاوالت الفقهية و ما 

 الحدث الذي لم يبلغ من العمر االجتماعي يرتكبه الدولية بشأن قضايا االحداث بأنه "سلوك االتفاقياتاستقرت عليه 
 باألحداث، و هذا ثمانية عشرة سنة و هو ضحية ظروف أو عوامل سيئة و أحضر بواسطة ضبطية قضائية خاصة

التعريف يتناسب مع خصوصيات الحماية والرعاية الواجب تقديمها للحدث و مراعاة إلدراكه و ما يتناسب مع قدرة 
، و بهذا التعريف يمكن التفرقة بين الفعل "و قواه الذهنية و قلة خبرته في الحياة عما يكسبه األشخاص البالغونتمييزه 

هو العنصر  واالجتماعي اإلجرامي و هو العنصر المادي للجريمة و الذي يقترفه البالغون من األشخاص و السلوك 
Pالمادي للجنوح و الذي يرتكبه الحدث الجانح ضد مصالح المجتمع. 

16 
U االنحرافالفرق بين الجنوح وU : انحرافانحرف تعني مال، و انحرف مزاجه يعني مال عن االعتدال و جاءت كلمة 

 هو السلوك الذي يقوم به االحداث دون مرحلة النضج . االنحرافبمعنى جنوح و شذوذ و ضالل و فساد و 
و يتصف هذا السوك بما ال يتفق و رضا األسوياء من المجتمع بحيث يخالف التقاليد و األعراف و القيم األخالقية و 
الدينية لذلك المجتمع، و بالتالي فهي كلمة عامة و شاملة يندرج تحتها جميع الذنوب و المخالفات و التصرفات غير 

 الجناح و غير الجناح أي يشمل األفعال التي يعاقب عليها القانون و تلك التي ال انحرافالمقبولة و يشمل معنى كلمة 
يعاقب عليها القانون و من هنا يتبين اآلتي:  

 .االعتدال و الجناح بمعنى واحد أيضا وهو الميل عن فاالنحراف و جنح بمعنى واحد و بالتالي انحرف -
ن معناها ينصرف إلى الذنوب التي يرتكبها الصغار و تقع إعندما تأتي كلمة جناح مقترنة بكلمة االحداث ف -

 تحت طائلة الجزاء.
  الذنب.ارتكابلم ترد كلمة جنوح بمعنى القيام بالذنب و إنما جاءت بمعنى الميل إلى اإلجرام أو الميل إلى  -
 فهي أشمل و أعم ألنها تشمل جميع الذنوب و المخالفات التي تقع و التي ال تقع تحت االنحرافأما  كلمة  -

 بحد ذاته أمر نسبي و يختلف من مجتمع من المجتمعات، أما الجناح و االنحرافطائلة نظام العقوبات، إذ أن 



 إال أنه من الذنوب و المخالفات التي تقع تحت طائلة الجزاء، إذ أنه ليس كل جناح انحرافاإن كان بحد ذاته 
Pيقع تحت طائلة العقوبات، و هذا هو الفرق الفاصل بين الجناح و اإلنحراف.

17 
 واسع يشمل كل فعل يرتكبه الفرد االنحراف، فمفهوم االجتماعإذن فمفهوم الجنوح في القانون أضيق نطاقا منه في علم 

 بغض النظر عن الطبيعة القانونية الجنائية لذلك السلوك، فكل جنوح بالمعنى االجتماعيمخالفا بذلك لقواعد السلوك 
، و بالمقابل ليس كل انحراف هو جنوح ألن القانون ال يحمي جنائيا كافة المصالح االجتماعية، بل انحرافالقانوني هو 

Pيختار بعضها فقط، و من ثم فكل جانح هو بالضرورة منحرف، و لكن ليس كل منحرف جانح. 

18 
 الجنوح، فالجنوح هو السلوك الذي يقع تحت طائلة القانون ألن هوم أوسع و أشمل من مفاالنحراف أن نقول األخيرفي 
 عليه وهو السلوك الذي إذا ارتكبه الكبار البالغون يعاقبون عليه، أي أنه سلوك مجرم، أما اإلنحراف فإنه اعتداءفيه 

يشمل باإلضافة إلى الجنوح أنماط سلوكية اخرى غير مجرمة لكنها تؤثر على الطفل و تهيئه الن يصبح جانحا فيما 
Pبعد، كما أن االنحراف ينقلب على صاحبه باللوم و االزدراء من الغير دون أن يتطور اللوم إلى العقاب الجزائي.

19 

Uالمحور الثانيU :U االنحرافالمذاهب العلمية في تفسير ظاهرةU. 
    حاول المفكرون و الباحثون في مجال دراسة اإلنسان و المجتمع منذ القدم البحث عن العوامل المؤدية ببعض أبناء 

 آخر فقد طرح السؤال التالي: بقول..، و معتقدات.المجتمع إلى الخروج عما يسود داخل مجتمعهم من قواعد و قيم و 
 القواعد السائدة داخل مجتمعهم؟ و ما هي العوامل المسؤولة عن violationانتهاكما الذي يدفع ببعض األفراد إلى 

 المتعلقة بالوقاية من ظاهرة االجتماعيةظهور السلوك اإلجرامي؟ و دراسة هذه العوامل تفيدنا في رسم السياسة 
 و االجتماعينسب مرتفعة و هذا ما يطلق عليه بسياسة الدفاع ب دون ظهور الجرائم حيلولة و عالجها و الاالنحراف

 و جعلها أكثر فعالية للحفاظ على نظام المجتمع و social controlاالجتماعيبالتالي دعم أساليب الضبط 
 P20.استقراره

قتصر على نلذا تعددت النظريات المفسرة للسلوك المنحرف و ذلك حسب التكوين و التوجه المعرفي لكل عالم و باحث 
 و المذهب المختلط. االجتماعيعرض أهمها: المذهب الفردي و المذهب 

 و يمكن إرجاعها إلى:  االنحرافلقد قامت عدة مذاهب بدراسة أساب الظاهرة اإلجرامية و أسباب 
 .األوروبية: وهو ينسب الجريمة إلى العوامل الفردية وحدها و يسود هذا المذهب في القارة المذهب الفردي -
 وحدها و يسود هذا المذهب الدول االجتماعية و هو ينسب الظاهرة اإلجرامية إلى العوامل المذهب اإلجتماعي -

 االنجلوسكسونية .
ة في تفسير الظاهرة ي البيئأو االجتماعية و هو يجمع بين العوامل الفردية و العوامل المذهب المختلط -

 اإلجرامية.
Uأوال: المذهب الفرديU ظهر هذا المذهب في بادئ االمر في ايطاليا على يد الطبيب العالم اإليطالي "لومبروزو" الذي :

 بدراسته الطبية في تفسير الظاهرة اإلجرامية، و قد قام بدراسة الحاالت الفردية لتحديد العوامل التي تدفع الفرد استعان
 هذا المذهب إلى أنحاء العالم المختلفة على أيدي العلماء في فرنسا و انتشر و ارتكاب الجريمة، و لقد االنحرافإلى 

ألمانيا و بلجيكا و النمسا ثم امتد المذهب الفردي إلى أمريكا، حيث أنشئت مستشفى لمعتلي النفوس من االحداث في 
 م اختصت بدراسة حالتهم النفسية و العقلية. 1909الواليات المتحدة االمريكية عام 



 و ارتكاب الجرائم إلى العوامل الفردية وحدها و هي ثالث نظريات في هذا  االنحرافلقد نسب المذهب الفردي أسباب 
Pروزو نظرية هوتون و نظرية فرويد.بالمجال  و هي نظرية لوم

21 
  cesarelombroso 1835-1909نظرية لومبروزو -1

 المدرسة البيولوجية النطالقتعتبر األبحاث التي وضعها الطبيب و العالم اإليطالي "سيزار لمبروزو" الركيزة األولى 
م و كان لومبروزو طبيبا مهتما 1876على أساس علمي و قد أوردها في كتابه تحت عنوان "اإلنسان المجرم" سنة 

بدراسات علوم اإلحياء ووظائف األعضاء و التشريح، و كان مؤمنا بان الوراثة هي العامل المسؤول عن تكوين السلوك 
اإلجرامي حيث ابتكر نظرية المجرم بالفطرة أو المجرم المطبوع، فالمجرم يولد مزودا باستعداد طبيعي للقيام باألعمال 

Pاإلجرامية.

22 
ورغم النتيجة التي توصل إليها " لمبروزو" من اعتباره لإلنسان المجرم بانه طبع على اإلجرام بالفطرة أو بالميالد، فإنه 

جع أرعدل من نظريته و قسم المجرمين إلى طوائف مختلفة و اعتبر ان المجرم بالفطرة أو بالمولد أخطرهم، كما انه 
أسباب اإلجرام إلى عوامل عديدة منها ما يتعلق بالتكوين الداخلي و الخلل العقلي و اإلضطراب العاطفي، و منها ما 

Pيتعلق بالبيئة، و لكنه رجح كفة العوامل البيولوجية على دور البيئة التي تبقى بنظرة محدودة األثر. 

23 
و تجدر اإلشارة، أنه أجريت دراسات علمية تناولت بعض فرضيات لمبروز و من هذه الدراسات نجد الدراسة التي قام 

 من االحداث الجانحين الذين يتراوح عمرهم من 4000بها معهد بحوث االحداث، وهي دراسة أجراها على نحو 
، كما األمريكيةالسادسة و السادسة عشر و الذين يعيشون في منطقة من مناطق الجناح المعروفة بمدينة " شيكاغو" 

أظهرت هذه الدراسة أن معدل ما يتميز به الطفل الجانح من سمات اإلنحطاطية، يكاد يقل في نسبيته عما يتميز به 
Pالطفل غير الجانح بوجه عام .

24 
 earnesthooton)1945-1887نظرية هوتون ( ارنست هوتون:  -2

 التي وجهت إلى لمبروزو ( الحتمية البيولوجية ) إال ان العالم األنثروبولوجي األمريكي االنتقادات    على الرغم من 
Pعلى الطرف اآلخر من االطلسي بدأ أبحاثا ميدانية شملت اآلالف من المجرمين و المنحرفين.

25 
    فقام هوتون بدراسة حوالي أربعة عشر ألفا من المجرمين الذين أدانهم القضاء كما قام بدراسة حوالي ربع هؤالء من 
غير المجرمين فتبين له وجود صفات خاصة موروثة يتميز بها المجرمون تتعلق بشكل العينين و االنف و األذنين و 

Pكذلك مقاييس األعضاء...

26
P  .

 و استخلص هوتون من دراساته أن من بين هؤالء المجرمين يتميز مرتكبو نوع معين من الجرائم بصفات مشتركة 
عمن يرتكبوا جرائم من نوع آلخر. 

و هكذا فإن هذين العالمين و غيرهما، يشيران من جهة إلى الدور الذي تلعبه الوراثة في مجال انحراف االحداث، و لقد 
جرت العديد من الدراسات العلمية إلثبات هذه الفرضية، و ذلك عن طريق دراسة التوأم، إذن فأصحاب هذه اإلتجاه 

يرون أن الحدث يرث السلوك اإلنحرافي و ان الوراثة كعامل في الجريمة ال يعني ميال حتميا إلى ارتكاب الجريمة، بل 
Pيعني أن اتجاها وراثيا معينا كعيب في الجهاز العصبي المركزي ينمي في الفرد خصائص معينة.

27 
 psychonalytictheory- نظرية فرويد: نظرية التحليل النفسي3

 ) signundfreud: 1856-1939     مؤسس مدرسة التحليل النفسي سيجموند فرويد ( 



و الذي إتفق مع المدرسة التكوينية إلى ارجاع السلوك اإلجرامي إلى العوامل الفردية، إال أنه اختلف معها في كون هذه 
Pالعوامل نفسية ال عضوية.

28 
    تعتبر نظرية التحليل النفسي من النظريات الرئيسية في حقل علم النفس و العلوم اإلجتماعية، و يمكن تلخيصها 

كما يلي:  
 " ففي الجزء Super ego، و االنا االعلى " Ego االنا وId        إن الشخصية تتكون من ثالثة أجزاء و هي الهو 

األول ( الهو ) و هو الجزء المسؤول عن النزاعات و الرغبات الغريزية و الدوافع و يسعى وراء اللذة و ال يميز بين 
 و تمثل مبدأ الواقع او Ego االنا "تأتيالهو"الواقع و الخيال، و هنالك من يسميه الجزء المختلف في الشخصية، ومن 

 مسؤولة عن تأخير الرغبات عند "األنا" و "الهو" الحكم أو الوسيط، فهذا الجزء يميز الواقع عن الخيال و يكبح جماح 
 وهنالك من يطلق "األنا" فهي تتطور من superegoالصغار حتى ال يرتكبون السلوك المنحرف، أما االنا االعلى 

عليها الضمير فهي التي تخضع البدائل التي تقدمها األنا للمعايير، و يمكن القول أنها مجموعة من القيم و المعايير 
التي ينشأ عليها الصغار و هي المسؤولة عن قضايا مثل الندم و الخجل و الشعور بالذنب. 

    يرى أتباع هذه النظرية أن الجريمة و السلوك المنحرف يمكن أن يفسر بناءا على ثالثة مصادر، فعند األطفال 
شكل مناسب، و لكن عندما يحدث صراع بين مكونات الشخصية، يمكن أن تقع بتعمل األجزاء الثالثة معا و األصحاء 

الجريمة أو السلوك المنحرف، اما المصدر االول للسلوك المنحرف ومنه إلى الجريمة فقد يكون سببه ضعف االنا 
االعلى و التي ال تستطيع أن تكبح أو تسيطر على نزاعات الهو و ان األشخاص الذين يفتقرون إلى األنا أعلى 

 أو أي المرضى النفسيين sociopath أو السوسيوباثولوجيpsychopathمتطورة، غالبا ما يسمون السايكوباثولوجي
ة فيتمثل في ذلك المفهوم الذي صوره فرويد وهو اإلبدال وهو يفسر مجموعة ماالجتماعيين أما المصدر الثاني للجري

 أكثر من االجتماعيةالعمليات التي يقوم بها الشخص إلبدال شيء ما مكان آخر رمزيا، فاألم تقوم بعمليات التنشئة 
الوالد ( كما الحظ فرويد نفسه) ،هنا قد يقوم األطفال بإبدال اتجاههم السيئة نحو أمهاتهم بشيء مقبول من المجتمع، 

أي عندما تقف األمهات حجر عثرة في تحقيق رغبات األبناء يلجأ الصغار إلى هذه اآللية، هنا ينشأ الصراع و 
اإلحباط عند الصغار الباحثين عن الجريمة، لكنهم يصطدمون بالثواب و العقاب من قبل األمهات، فيكبتون هذا 
الشعور ( قوي عند الذكور كما الحظ فرويد) و الذي يظهر متأخرا على شكل جرائم ضد النساء وهو يمثل الكره 

 فيأتي من نزعة الموت ومن صورها التدخين، سرعة القيادة و التغذية االنحراف لتفسير األخيرالرمزي، أما المصدر 
 أن المجرمين الذين يرتكبون أشياء تدل thanatologyالسيئة .... إلخ ، و األكثر من ذلك ترى نظرية علم الموت 

على هويتهم ما هم إال أشخاص يبحثون عن العقوبة أي أنهم بحاجة نفسية لذلك . 
      بإختصار و بناءا على ما سبق نالحظ أن هنالك تركيز كبير على دور األسرة كمؤسسة رئيسية في التنشئة 

 و أن فشلها سوف ينتج أحداثا منحرفين و أن جرائم االحداث ما هي إال طلب للمساعدة و النجدة حسب االجتماعية
هؤالء العلماء ، علما ان هنالك علماء نفس يرون أن األحداث يهدفون من وراء جرائمهم إلى طلب العقوبة فهم يعتقدون 

Pانهم غير محبوبين و غير مرغوب بهم  من قبل أسرهم و بالتالي قد يكونون هم السبب في ذلك.

29 
U االجتماعيثانيا : المذهبU دخل السوسيولوجي تفسير اإلنحراف و اإلجرام في م و أنصار الاالجتماع:  يرفض علماء

ضوء عوامل بيولوجية أو نفسية خالصة، فقد كشفت مجموعة كبيرة من الدراسات عن ارتباط كبير بين اإلنحراف و 
 من ناحية أخرى، مثل النظام الديني و مدى عمق socio-cultuyalالجريمة، و بين عدة متغيرات سوسيو ثقافية 



 و مدى االقتصاديالعقيدة و التمسك بالقيم و النظام الطبقي و طبيعة المجتمع و نوعية السكن و التعليم  و المستوى 
 كالبطالة و الحرب و الصراعات الطبقية...، و تختلف الجرائم االجتماعيةتماسك أو تفكك األسرة و جميع الظروف 

Pأيضا باختالف درجة التحضر ذاته .

30 
دد نوع ح التي تاالجتماعية التي ترجع عوامل اإلجرام إلى العوامل االجتماعية     وقد نشأت الكثير من النظريات 

السلوك اإلنساني من بين هذه النظريات نذكر مثال:  
  ؛ (سيلين)االجتماعينظرية التفكك  -
  ؛نظرية تصارع الثقافات -
Pم...ص الرأسمالي و نظرية الو النظام الفاصل و نظريةاالختالطنظرية  -

31 
 إلى طبيعة الظروف التي يعيشها الشخص، فالسلوك االنحراف إلى تفسير االتجاه االجتماعي أنصار      و يتجه 

 خاصة داخل األسرة فالجرم ال يولد االجتماعيةاإلنحرافي شانه شان أي سلوك هو مكتسب يتعلمه الفرد أثناء التنشئة 
 الفاسدة، فالطفل الذي ينشأ في أسرة منحرفة، و يخالط باستمرار منذ االجتماعيةمجرما، و لكن تصنعه ظروف بيئته 

صغره أناسا منحرفين فإنه سوف يتأثر فكرا و ممارسته لعناصر هذه الثقافة اإلجرامية، و هذا ما يطلق عليه بالوراثة 
 الثقافي المستمر و ليس من خالل الجينات االحتكاك و هي وراثة تتناقل من خالل المعاشرة و المخالطة و االجتماعية
الوراثية. 

" و " هاتشورن" ان مزاج األطفال و ى مثل " مااالجتماع      و قد كشفت بعض الدراسات التي قام بها علماء 
 مع %3 مع األصدقاء المتصلين بهم، و بنسبة %35 مع والديهم ، و بنسبة %45احكامهم التقديرية تتفق بنسبة 

مدرسيهم، و تكشف العديد من األبحاث و الدراسات على أن نسبة كبيرة من الجناح و المجرمين يأتون من أسر متفككة 
سواء بالطالق او الوفاة أو لسوء العالقة بين الزوجين و كثرة الصراعات مما ينعكس أثره على األطفال او نتيجة تربية 

Pقوامها القسوة الشديدة أو التدليل المسرف... 

32 
 و صاحب هذا المذهب هو األستاذ " االجتماعي يجمع هذا المذهب بين المذهبين الفردي و ثالثا: المذهب المختلط 

دي تيلو"  
 هو ان الفردي قصر البحث عن عوامل السلوك االجتماعيذهبين الفردي و مإن سبب الخطأ الذي وقع فيه كل من ال

 قصر البحث عن عوامل السلوك اإلجرامي على االجتماعياإلنحرافي على العوامل الفردية فقط، كما أن المذهب 
 فقط، فحاول أنصار كل من المذهبين سد ما فيه من ثغرات و عيوب فالتقى المذهبان في نهاية االجتماعيةالعوامل 

P في تفسير السلوك اإلنحرافي.االجتماعيةالمطاف عند المذهب المختلط الذي يجمع بين العوامل الفردية و 

33 
 يتضح االنحراف و أخيرا المختلط في تفسير ظاهرة االجتماعي     وبعد عرض كل من نظريات المذهب الفردي ، ثم 

 في وجهات النظر في تحديد المسؤول عن انحراف األحداث، هل الفرد أم المجتمع ام معا؟  اختالفوجود 
، لالنتقادفيبقى إذن السؤال مطروحا رغم كل هذه األبحاث العلمية و الميدانية، فكل نظرية تبقى خاضعة للمناقشة و 

وكل واحدة منها تبنى  على إجراء إضافة او حذف أو تعديل على السابقة عليها، خاصة و ان نتائجها مدروسة في 
مجتمعات تختلف عن واقع وعادات و قيم المجتمع اإلسالمي. 

فكيف عالجت الشريعة اإلسالمية أسباب انحراف الحدث و ماهو موقفها حول هذه النظريات العلمية المفسرة 
 ؟  لالنحراف



.  و هاذا ما سنتناول اإلجابة عنه في المحور الثالث
المحور الثالث: التفسير اإلسالمي للسلوك اإلنحرافي 

     خلق اهللا سبحانه وتعالى االنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو سبحانه وتعالى أقرب إليه من حبل الوريد، ولهذا 
فإن الفهم الصادق واليقيني لظاهرة االنحراف يجب أن يستند في المحل األول الى الكتاب والسنة والمسلمون مدعمون 
بحكم الكتاب والسنة إلى الدراسات التجريبية، بل إن المسلمون هم الذين ابتدعوا المنهج التجريبي، وذلك قبل أن يعرفه 
الغرب بقرون طويلة، ولهذا فإن االسالم ال يعارض الدراسات الميدانية والتجريبية في ميدان دراسة السلوك االنحرافي 

بشرط أن تنطلق هذه الدراسات من حقائق االسالم ومبادئه واال توجه بشكل منحاز لخدمة أهداف غير علمية كما حدث 
 في العديد من الدراسات الموجهة ايديولوجيا في الشرق و الغرب.

UأوالU :Uالهداية من اهللا واالنحراف من النفس والشيطان:U إذا ما تبعنا بداية االنحراف عند اإلنسان نجد انه بدا بآدم عليه 
وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنة وكال منها رغدا حيث  «قال اهللا تعالى:السالم في الجنة قبل الهبوط إلى االرض 

شئتما وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم 
Pلبعض عدو ولكم في األرض مستقر ومتاع الى حين»

34 

 وهكذا بدأ اإلنسان األول بالمعصية تحت إغراء الشيطان، وهذه الحقيقة التاريخية تبرز لنا حقيقة نفسية خلقها اهللا في 
وازع ناالنسان وسوف تالزمه الى أن يلقى الناس ربهم ويرث اهللا األرض وما عليها، لذا فإن اهللا خلق االنسان وأودع 

هية وبالرسالت الللخير والشر ومنحه حريه االختيار وكرمه بالعقل القادر على التمييز بينهما، كذلك زوده باألوامر اإل
 هداه فال خوف عليهم وال هم يحزنون، فالهداية من اهللا واالنحراف من النفس ومن الشيطان، اتبعمن أجل هدايته فمن 

فالهداية مصدرها القلب، وهناك مجموعة من األسباب تحول دون وصول العلم للقلب منها نقضان القلب في ذاته 
لصغر السن، وتزاحم المعاصي وتراكمهما على القلب مع عدم االستغفار والتوبة، وضالل القلب النصرافه الى الحياة 

Pالدنيا عن التأمل والعبادة، ألن كل قلب صالح بالفطرة.

35 

Pيقول اهللا تعالى: « ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها»

36 

في القلب لمتان: لمة من الملك بإيعاز بالخير  وتصديق بالحق، فمن     كما يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم: «
وجد ذلك فليعلم انه من اهللا سبحانه وليحمد اهللا، ولمة العدو وٕايعاز بالشر وتكذيب بالحق، فمن وجد ذلك فليستعذ 

Pباهللا من الشيطان الرجيم»

37 

UثانياU:Uموقف االسالم من التفسيرات العلمية للسلوك االنحرافي لألحداث:U إن ظاهرة جناح األحداث ظاهرة عادية إذا 
بقيت في إطار محدود، فالمجتمعات البشرية تتكون من أفكار وأنظمة ومشاعر فالبد أن يحصل فيها انحراف وجناح 
فالناس بشر، وما ينطبق على الكبار ينطبق على األحداث الذين يختلفون عن غيرهم من الناس في األمور التالية: 

صغر السن، عدم تمام اإلدراك، قابلية التأثر بالعوامل الخارجية أسرع لديهم من الكبار، عدم القدرة على التكيف 
ومواجهة الصعاب، ودور الوازع الديني أقل تأثيرا عليهم من الكبار، لذا فإنه من الطبيعي أن يوجد أحداث جانحون في 
كل المجتمعات البشرية، غير أن المجتمع اإلسالمي يختلف عن سائر المجتمعات ألنه يسير وفق نظام حياة متكامل 

P لإلنسان عن طريق مبادئ الشريعة اإلسالمية.الزمةيشمل المعالجات ا

38 

1. Uالمنظور االسالمي لعالقة الجانب البيولوجي بالسلوك اإلنحرافيU: ينكر اإلسالم بوجود عالقة بين الميول 
واالتجاهات والسلوك من جهة وبين التكوين الخلقي أو الجسمي ( تضاريس الجمجمة، شكل الوجه، العاهات...)، 



وهذا يعني أن الشريعة اإلسالمية ال تقول بوجود عالقة بين السيمات الخلقية والمعيبة وبين السلوك االنحرافي ذلك 
« يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من قول اهللا تعالى: بأن اإلسالم الحنيف يؤكد األصل الواحد لإلنسان 

نساءًا واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام إن اهللا  نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثيرا و
 P39.كان عليكم رقيبا»

: «كلكم الدم وادم من تراب، ال فضل لعربي على أعجمي وال ألبيض على أسود إال ويقول عليه الصالة والسالم
P. بالتقوى»

40 
     غير أن اإلسالم يعترف بأثر وظائف األعضاء الداخلية على السلوك، فد تختل وظائف بعض األعضاء نتيجة 

ددية فينعكس على الجوانب النفسية والسلوكية، فالجوع مثال يؤدي في الجسم غلمرض يؤثر على الناحية العصبية أو ال
الى تغيرات حيوية وبيولوجية لها تأثير على النشاط الغريزي وبالتالي على السلوك ولهذا يقول عليه الصالة والسالم: 

» وكما يؤثر الجانب العضوي على الجانب  بالجوعهاربج«إن الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فضيقوا م
النفسي، فإن العكس صحيح فالجانب النفسي يؤثر بدوره على الجانب العضوي لذا نجد أن الرسول صلى اهللا عليه 

» لذا نصحنا الرسول :« أال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وٕاذا فسدت فسد الجسد كلهوسلم يقول
صلى اهللا عليه وسلم بضرورة التدقيق في اختيار الزوجات حفاظا عل سلوك األبناء في المستقبل حيث يقول عليه 

»، كذلك لما ولد عيسى عليه السالم وأقبلت مريم على أهلها «تخيروا لينطفكم فان العرق دساسالصالة والسالم: 
Pيا اخت هارون ما كان ابوك إمرا سوء وما كانت أمك بغيا»تحمله قالوا لها: «

41
P،ي أنهم يتعجبون كيف يسوء سلوكها أ

Pولم يكن أبويها كذلك من قبل.

42 

     ويبدو أن موقف الشريعة في تفسير السلوك االنحرافي كان أقرب إلى النظريات التي ترجع االنحراف لدى األحداث 
إلى أسباب خارجية منه إلى النظريات التي ترجعها إلى أسباب داخلية، فالحدث قلبه الطاهر جوهرة نفسية ساذجة خالية 

 هو الصبيان ولذلك كان أصل تأديب "ل إليهمامن كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما نقش، ومائل إلى كل ما ي
Pحفظهم من قرناء السوء، ومن مخالطة المنحرفين

43 

Uموقف االسالم من التفسيرات االجتماعية والبيئيةU : يؤكد الدين اإلسالمي الحنيف أثر البيئة، والمجتمع في صياغة
معتقدات اإلنسان وتشكيله سلوكه وأثر الجماعات االجتماعية واإلطار الثقافي الذي يعايشه الفرد في الحفاظ على نقاء 

«كل مولود يولد على الفطرة وٕانما أبواه فطريته أو في انحرافها أو تشويهها، فالرسول عليه الصالة والسالم يقول: 
».   يهودانه وينصرانه ويمحسانه

القران الكريم أثر البيئة االجتماعية في غرس الفضائل أو الرذائل في نفس اإلنسان عندما نهى على ح     ويوض
وٕاذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل اهللا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه الكافرين تقليدهم األعمى وعدم تحكيم عقولهم إذ قال: «
Pأباءنا أو لو كان أباؤهم ال يعقلون شيئا وال يهتدون»

44
P ولكنه يستنكر على اإلنسان أن يغلق عقله معتمدا على ،

التقليد األعمى، فاإلسالم دين يدعو الى إعمال العقل الذيوهبه اهللا لإلنسان، فاإلنسان يكتسب السلوك من خالل رؤيته 
ألفعال الكبار الذين يعايشهم والقدوة التي يقتدون بها وفي مقدمتهم اآلباء واألخوة واألقارب، ولهذا اكد اإلسالم أهمية 

القدوة الصالحة في تشكيل العقيدة والسلوك المؤمن. 



     كذلك يوجهنا الرسول الى اختيار الصحبة الطيبة لما لها من اثر خطير على قيم واتجاهات سلوك الشخص اشارة 
« المرء على دين خليله الى اثار البيئة االجتماعية في الشخصية استواءا وانحرافا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 

 P45.فلينظر احدكم من يخالل»

وتشير العديد من اآليات البينات إلى األثر الطيب لمخالطة العلماء واألتقياء واألثر السيء لمخالطة السفهاء 
Pوالمنحرفين.

46 
وفي األخير يمكننا اإلقرار بأن موقف الشريعة اإلسالمية من تلك النظريات الواردة في تفسير االنحراف لدى األحداث 

من كونها رفضت التسليم بمبدأ الحتميات البيولوجية أو النفسية او االجتماعية أو االقتصادية، ولكنها رسمت موقفا 
متكامال لتفسير االنحراف بكونه وليد عدة عوامل متشابكة مع اإلشارة انها تركيز على دور العوامل االجتماعية 

Pواالقتصادية او ما يعرف بالعوامل الخارجية.

47 

خاتمة: 
اهتمت الشريعة االسالمية باإلنسان منذ بداية حياته في مرحلة الطفولة بطريقة فريدة ومتميزة، بحيث تكفل له حياة 
متكاملة ومتوازنة يجد فيها الراحة واالطمئنان بما يتفق مع فطرته ويلبي حاجاته، وطريقة االسالم في التربية هي 

معالجة الكائن البشري كله معالجة شاملة ال تترك منه شيئا وال تعقل عن شيء: جسمه وعقله وروحه، حياته المادية 
والمعنوية ويعالج جميع الجوانب والجزئيات في الكائن البشري كال على حدة، فال يعالج بعضها ويهمل البعض األخر، 

ولكنه في نفس الوقت يعالجها جميعا وفي وقت واحد، ولقد اتخذ اإلسالم لوقاية الطفل وتربيته وحمايته من الجنوح 
تدابير عديدة تحصنه من خطر الجنوح واالنحراف، وتحافظ على سالمته واعتداله: كتأمين حقوق الطفل وتوفير 

 P48.حاجياته األساسية، إحكام صلته باهللا تعالى منذ الوالدة، تهذيب خلقه، توجيه طاقته نحو الخير والمنافع..

      أما فيما يتعلق بدوافع السلوك والعوامل المؤدية إلى الجناح فإن الشرع االسالمي الحنيف ال يقر النظرية التي 
تعتبر الجريمة موجودة في فطرة االنسان، كما انها ال تتفق مع القائلين بأن الجريمة مكتسبة يكتسبها االنسان، كما أن 

الجناح أو الذنب ال يعتبر مرضا يصاب به اإلنسان وٕانما هي مخالفة للنظام الذي ينظم أفعال اإلنسان في عالقته بربه 
ونفسه وبغيره من الناس فاإلنسان فيه غرائز وحاجات عضوية ونفسية بمثابة طاقات حيوية تدفعه إلى السعي إلشباعها، 

وترك هذا االشباع دون تنظيم يؤدي الى الفوضى واالضطراب كما انه يؤدي الى شقاء االنسان، لذا نظم اهللا سبحانه 
وتعالى اشباع هذه الحاجات بأحكام شرعية دقيقة. 

      فالشريعة اإلسالمية ق تعرضت للعوامل التي تقف وراء السلوك االنحرافي، واوضحت هذه العوامل البيولوجية او 
الطبيعية او النفسية او االجتماعية، وانطلق العديد من العلماء المسلمين في ظل التوجيهات الكتاب و السنة وتوصلوا 

الى معلومات يقينية قبل أن يلتفت علماء الغرب بقرون طويلة، ولقد رفض االسالم األخذ بفكرة الحتميات البيولوجية أو 
Pالنفسية أو الطبيعية أو االجتماعية، تلك الحتميات الني اتضح خطاها وٕانما قدم االسالم نظاما  متكامال للتفسير.
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