
 ملخص المداخلة

 والنفسية التي تواجه األسرة االجتماعيةنظرا لتزايد ظاهرة العنف في المجتمع الجزائري، التي أصبحت من أهم المشاكل 

 االهتماموالمجتمع على حد سواء، وفي ظل التزايد الطردي لعدد األحداث من ضحايا وجانحين نتيجة عوامل متعددة ومعقدة تستدعي 

 قصد حماية ) المجتمع المدني ،السلطات العمومية، مصالح األمنجميع الفاعلين في المجتمع (بها أكثر من أي وقت مضى من قبل 

 ء الصاعد وتهيئته لركوب دروب المستقبل. ىالنش

 خاليا لحماية استحداث 2005 قررت قيادة الدرك الوطني بداية سنة ، وقصد مواجهة هذه اآلفة الخطيرة،من هذا المنطلق

 فرق لحماية األحداث بعد أن )08(ثمانية  لتصبح  مجموعات إقليمية للدرك الوطني ،)03(ثالثة األحداث كلبنة نموذجية تجريبية في 

في إطار إستراتيجية جديدة تهدف إلى استنباط نمط جديد في التعامل مع فئة األحداث تماشيا مع  أثبتت جدارتها على الصعيد العملياتي

 اإلطار القانوني والقضائي الذي يكفل حماية خاصة لهذه الفئة.

ال يثار من شك في أن تنفيذ البرامج الوقائية ُيتبع حتما فأهم حلقات مكافحة الجريمة،  من إن وقاية األحداث من الجنوح           

المساهمة فإلجتماعي، ا، كالمؤسسات األمنية والتربوية والصحية والجمعيات ذات الطابع العديد من الجهاتبمساهمة فعالة من قبل 

ومة وقائية ظكل عمل جماعي، تنصهر ضمن منلمسألة منهجية الزمة بذلك  فهيبطبيعتها تستوجب التنسيق بين مختلف القطاعات، 

تصالها المباشر مع األحداث، وتوليها ألهم رسالة وهي االمجتمع واحتكاكها مع بحكم يستهان به   الألجهزة األمنية دورلشاملة، و

 .حماية األشخاص والممتلكاتالحفاظ على األمن العمومي و

 لعريف األمين : النقيب :المتدخل                                            

   مديرية الدراسات والبحث في علم اإلجرام                                                       
 المعهد الوطني لألدلة الجنائية وعلم اإلجرام للدرك الوطني بوشاوي                                                                         

 



أ.د/ امزيان وناس 
 مدير مخبر التطبيقات النفسية في الوسط العقابي
 رئيس قسم علم النفس وعلوم التربية واألرطفونيا

 
 بروفيسورالرتبة: 

 1 جامعــة باتنــةالمؤسسة: 
 0774973150الهاتف: 

  033869919الفاكس: 

 ameziane_ounes@yahoo.frالعنوان االلكتروني: 

 مراحل الجنوح وآليات الفعل المنحرفعنوان المداخلة: 

 ، تحديد المفاهيم األولرقم المحور: 

 data-chow الوسائل المطلوبة لعرض المداخلة: 

 العربيةلغة المداخلة: 

 ملخص المداخلة

ال ريب أن مشكلة جنوح األحداث تعتبر من الظواهر االجتماعية الشائكة والمعقدة 
وهي تشكل معضلة أساسية بالنسبة للدول النامية والمتحضرة على السواء، ويمكن أن 

نعتبر المراهق حدثا جانحا إذا ارتكب أفعاال كالسرقة، المشاجرات، توزيع المخدرات 
) وقد تركزت معظم 0F1وتعاطيها، إتيان أعماال منافية لألخالق، اإليذاء أو القتل وغيره، (

الدراسات التي تتناول هذه الظاهرة على تقديم إحصائيات حول انتشار الظاهرة وتتوصل 
عادة إلى أن نسبته في تزايد مستمر، أو إجراء دراسات وصفية سطحية ال تكاد تتوغل 

سلوك إلى أعماق الحدث لفهم كينونته وعليه يجزم الكثير من الباحثين أن الجنوح 
، والبعض اآلخر يقول كما يتعلم فرد آخر السلوك الصحيح ه الحدث مكتسب، حيث يتعلم

عن الجنوح بأنه موروث وبالتالي يسقطون اللوم على الجانح فيما يقترفه من مخالفات 
وجنح وحتى الجنايات، غير أنه من المفيد جدا أن نعرف المراحل التي يمر بها المراهق 
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حتى يتحول إلى جانح ومن ثمة فهو مرشح لدخول عالم االنحراف من بابه الواسع وربما 
اقتراف جريمة نكراء وما أكثر هذا النوع من الجرائم التي تقع بأيدي مراهقين، لذلك نقول 
ونحن نستهدف تنشيط دور الوقاية عندما نتعرف على المراحل التي يمر بها الجنوح حتى 

 يصبح مكتمال ويصل إلى طريق الالعودة بالنسبة للحدث، وعليه يمكننا 

وقبل التفصيل في ذلك جدير بنا أن نشير إلى نوع من الجنوح، األول يكون كعرض مرضي 
الحدث  يمارسه الحدث بسبب و جود اضطرابات أو أمراض عقلية و نفسية، وذلك مثل

المريض عقليا حيث يكون تفكيره مفكك ووجدانه متناقض وتكثر لديه الهذاءات، والحدث 
الضعيف عقليا حيث النقص في الذكاء و اإلدراك و التفكير، ويطبع الحدث بنوع من 

البالهة،فينساقون بكل سهولة للجنوح ، كما ال يفوتني ذكر ذهان مرحلة الكمون حيث 
وبعبارة أخرى أن شخصية ، السلوكتدهور اضطراب العالقات العائلية وتظهر على الحدث 

تختلف في جوهرها وفي تكوينها النفسي األساسي عن شخصية تكاد ال جانح هنا ال
أما النوع الثاني من الجنوح فهو الجنوح العادي الذي يصدر عن مراهق  المريض نفسياً، 

سليم ال يعاني من  أي  مرض عقلي أو  نفسي وعن  شخص  سوى ال  يعاني من  
اضطرابات في الشخصية، فالجنوح لدى هؤالء هو طريقة  للحياة  ووسيلة  لكسب المال 

 وطريقة للعبث والتسلية بمآسي الناس أحيانا أخرى، 

ولفهم ظاهرة الجنوح بعمقها البد لنا من التعرف على المراحل التي يمر بها المراهق من 
وضعية الفرد المقبول اجتماعيا ذو األهداف المشروعة إلى وضعية الفرد المنبوذ 

اجتماعيا، وبين هاتين الوضعيتين يمر الحدث بعدد من المراحل سوف نتعرض لها 
بالتفصيل فيما بعد، وألجل تنفيذ السلوك الجانح وخروجه إلى الواقع وهو ما يسمى 

بالمرور إلى الفعل سوف نستعرض اآلليات المعرفية والوجدانية والسلوك التي تتآزر ألجل 
 إخراج الفعل الجانح أو المنحرف أو حتى اإلجرامي كما هو عليه في الواقع. 
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