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تؤاخذنا إن نسينا أو نسينا أو أخطأنا ربنا وال حتمل علينا إصرا كما محلتو على الذين  ) ... ربنا ال
 من قبلنا وال حتملنا ماال طاقة لنا بو...(

  682سورة البقرة: اآلية                                                                   

 

 

ولو زيد ىذا ’ يكتب أحد كتابا يف يومو إال قال يف غده: لو غَت ىذا لكان أحسن " إين رأيت أنو ال
وىو ’ لعربوىذا من أعظم ا’ ولو ترك ىذا لكان أمجل’ ولو قدم ىذا لكان أفضل’ لكان يستحسن

 دليل على استيالء النقص على مجلة البشر."

 

 

 :سيقول الفيلسوف كوفونشيو 

" إنك إذا ملكت زمام الناس بسطوة القانون وحتكمت يف سلوكهم برىبة العقاب فقد يتجنبون   
ارتكاب اجلرمية ولكن من غَت استحياء اما ما أرشدىم بالفضيلة والقيم واملثل وأشعلت بينهم العدالة 

 أسوياء". ايلبثوا طويال حىت يابحو  ناا  فانك تنم  يف نفوسهم اسحساسية الخلقية ولنواإل

 



 كلمة شكر وتقدير وعرفان
واسحمد هلل  إنعامو واسحمد هلل وجوده وإكرامو،اسحمد هلل على فضلو و  اسحمد هلل على توفيقو وإحسانو،  

واسحمد هلل الذي أنار دريب من الظلمات إىل النور. حبمد اهلل تبارك وتعاىل  يوايف نعمة ويكافئ مزيده
 والاالة والسالم على خاًب األنبياء حممد صلى اهلل عليو وسلم .

" حفظها اهلل إلشرافها الدائم على عمل  كيم صبيحةأتقدم بالشكر اجلزيل إىل األستاذة الدكتورة "
وعلى توجيهاهتا الاائبة و القيمة. واثبت هلا عرب  ادتٍت،قدمتو من مساعدات ومعار  أف وعلى ما

 ىذا العمل كل معاين التقدير واالحًتام. 

اجلزيل مجيع طقم عمال مركز إعادة الًتبية من البواب حىت املديرة لكن خاصة  ركما أتقدم بالشك
 " .عمررئيس املالحة أستاذ "

ىل التعليم العايل خاصة الشكر وكل أساتذتنا من االبتدائ   إ وأشكر كل من السادة اللجنة احملًتمة
 أساتذة علم اجتماع. كل  وألف شكر إىل

وإىل كل من ساعدين وكان سندا وإىل من قدم يل يد العون واملساعدة إلمتام ىذه املذكرة إىل ىؤالء 
 بأصدق الدعوات أرد أقول شكرا جزيال. وجزيل الشكر  أتوج بعظم االمتنان

 

 

 

 

 

 

 



 إهداء

إهل  ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار إال بطاعتك... وال تطيب اللحظات إال بذكرك... وال تطيب   
 اآلخرة إال بعفوك... وال تطيب اجلنة إال برؤيتك.

أىدي ىذا العمل املتواضع إىل اسحضنُت الدافئُت: إىل أول مدرسة علمتٍت مبادئ الكالم ولقنتٍت مبادئ    
الق وإىل اليت محلتٍت وىنا على وىن وإىل البسمة اليت سر وجودي إىل من غمرتٍت حبناهنا وأهلمتٍت بعطفها، األخ

". وإىل القلب الناصع بالبياض فتيحةإىل من كان دعائها مفتاحا ألبوايب املغلقة وير جناح  ست اسحبايب أم  "
ت، إىل من أمحل امسو بكل افتخار أىب العزيز الذي علمٍت معٌت اسحياة إىل قدوٌب اليت أقتدي هبا مهما بقي

 ". الشيخ"

يرافقٍت إىل يومنا ىذا  لوإىل من رافقٍت منذ أن محلنا حقائب صغَتة إىل من سرت معو الدرب خطوة خبطوة وما يزا
" وإىل جدٌب أسكنها حميد، رفيق، إلياس، أيوب" وإىل من أرضعت معهم حب اسحنان إخوٌب "مخطارتوأم  "
جناتو و إىل جدي أطال اهلل يف عمره وإىل أعمام  وزوجاهتم وعماٌب وأزواجهم وخوايل وزوجاهتم وخاالٌب فسيح 

 إيناس" و الكتكونة  مريم " وإىل طاطا "خيرةوأزواجهم واىل بنت عميت اليت كانت األخت والاديقة "

 وإىل كل أصدقائ  وصديقاٌب خاصة " مناورية، نسرين، عبَت، سهام، ليلى"

أخيت اليت مل تلدىا أم  واليت كانت مالذي وملجئ  إىل من تذوقت معها أمجل سحظات حياٌب إىل قدري  وإىل
 " و اليت رافقتٍت طوال مشواري الدراس .سهاماجلميل "

 " .كيم صبيحة" وأىلو. وإىل أستاذٌب "هواريوإىل خطييب" 

 مل  ىذا لو حفنة من اإلىداء.وإىل كل من محلهم قليب ومل حيملهم قلم  وإىل كل من لو بامة يف ع
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      عامة مقدمة

ظاىرة جناح األحداث قددية قدـ اجملتمعات اإلنسانية، ففي كل رلتمع ىناؾ أطفاؿ خيرجوف عن معايَت              
اإلنسانية وتعاظم  توقيم اجملتمع  والقوانُت اليت ارتضاىا لنفسو من أجل ضبط إيقاع احلياة، خاصة يف تطور اجملتمعا

ط العالقة بُت أفرادىا. واضلراؼ األحداث يعد مشكلة خطَتة هتدد  تأثَت الضغوط النفسية وتطور وظائف األسرة، ومن
 كياف اجملتمع وتؤثر يف سالمتو وأمنو ومستقبلو.

فالطفولة ىي فًتة حامسة يف حياة اإلنساف يستعد فيها للمسامهة يف بناء مقومات األمة وتعزيزىا، وىي اختيار 
يق تكوين شخصية قوية ومتينة ال هتتز مهما اشتدت إجباري لكل فرد منا ملـز بدخولو ينتهي بالنجاح عن طر 

الصعاب. أو تنتهي بالفشل لتكوين شخصية مشوشة وضعيفة ومنحرفة تسهل االنسياؽ وراء أي تيار يقودىا إذل 
اذلالؾ ويعتمد ىذا النجاح أو الفشل على ما حييط بالطفل من أفراد أسرة ورلتمع ونظاـ تربية واألسس االجتماعية 

اليت حتكمو، ونظرا لكوف ىذه الفئة تشكل شرحية ىامة يف اجملتمع يستوجب العناية هبا ووقايتها من الوقوع واحلضارية 
يف االضلراؼ ونظرا لتطور اجملتمعات أصبحت األسرة غَت قادرة على مواكبة ىذه التطورات لذلك أصبح اجملتمع يف 

عية من شرطة وزلاكم وسجوف وإنشاء اذليئات حاجة دلواجهة ىذه ادلشكالت مت تنظيم مرافق العدالة االجتما
ادلتخصصة دلواجهتها واليت ذلا إمكانية أداء دورىا الوظيفي بفعالية كبَتة يف عملية الوقاية والعالج من أشكاؿ 
السلوكات اإلضلرافية ومن بينها ظاىرة اضلراؼ األحداث واليت تتأثر إذل حد ما بصور الرعاية اليت توفرىا اجملتمعات 

ع األحداث من حيث الوقاية والعالج وذلك من خالؿ الدور الذي تلعبو مراكز إعادة الًتبية يف تأىيل األحداث لقطا 
 إلعادة تكيفهم وإدماجهم يف اجملتمع.
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 اإلشكالية: .1

جنوح األحداث رلموع ادلخالفات اليت يرتكبها ادلراىق يف حق قوانُت اجملتمع، وىي تعرب عن الصراع  يعترب         
 الذي يتعارض بو ىذا ادلراىق مع اجملتمع الذي ينتمي إليو.

فاجلنوح قضية قانونية الخًتاؽ احلدث لقوانُت اجملتمع الذي ينتمي إليو، كما أهنا قضية فردية واجتماعية كوف السلوؾ 
فردي وجرى يف وسط اجتماعي ولبالغ أمهية ىذه الظاىرة انشغل عدد الباحثُت باختالؼ ختصصاهتم من علماء 

 اجتماع وعلماء اإلجراـ، علماء القانوف وغَتىم بدراستها سعيا منهم الوصوؿ فهم الظاىرة وزلاولة معاجلتها.

ذل بناء العديد من اخلطط العالجية ومنها بناء مراكز ونظرا أف ىذه الظاىرة دتس فئة األطفاؿ الغَت راشدين أدى إ      
تأىيلية تربوية ومؤسسات إصالحية يقصد تنشئة ادلواطن تنشئة صاحلة من خالؿ ادلراكز وادلؤسسات اليت حتتوي على 
مربيُت وأخصائيُت... كل يقـو بدوره إلصالح احلدث والسهر على أمنو وطمأنينة ألف ىذه ادلراكز صلدىا متخصصة 

داء دورىا الوظيفي وىذا كلو للحد من استفحاؿ ظاىرة اجلنوح اليت تستمر يف تصاعدىا بشكل يثَت االنتباه، شلا بأ
خيدـ مصلحتهم أوال ومصلحة رلتمعهم ثانيا ومن أجل إدماج احلدث يف احلياة االجتماعية ألهنم ىم عماد ادلستقبل 

ىي مرحلة بناء الفرد النافع الناتج. وىذا ما اؿ ما قبل ادلراىقة وأمل اجملتمع العتبار ادلرحلة العمرية اليت دير األطف
 يدعوين إذل طرح اإلشكاؿ التارل:

ىي أىم اآلليات اليت ينتهجها  ما ىي األسباب اليت تدفع الطفل إذل ارتكاب ىذه السلوكات اجلاضلة؟ وما
 مركز اإلصالح من أجل تأىيل األطفاؿ ضلو مستقبل أكثر نفعا و العمل على إعادة إدماجو باجملتمع؟

 الفرضيات: .2

 .اليت يقدمها ادلركز تساعد احلدث يف إصالحو وتأىيلو اإلصالحاتبرامج -  

 فعالية األخصائيُت يف عملية اإلصالح. -  
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 البحث: أهداف.3

اذلدؼ من وراء ىذه الدراسة معرفة إف كاف ادلركز يقـو بدوره يف تأىيل األحداث وذلك من خالؿ فئة ادلربُت 
 والنشاطات اليت يقـو هبا ادلركز اليت تؤدي إذل إصالحو وإدماجو يف اجملتمع.

 أسباب اختيار الموضوع:.4

 األسباب الذاتية:  4-1

نظرا لتفشي ىذه الظاىرة دفعي الفضوؿ دلعرفة كيف تكوف ادلعاملة وما ىو دور ادلركز يف اإلصالح وتأىيل 
احلدث وعن إف كانت الربامج التعليمية الًتفيهية واإلصالحية ذلا دور يف دمج ىذه الفئة يف احلياة االجتماعية ومعرفة  

ركز ومدى استجابة احلدث من خاللو ىذا األخَت. وذلك من كذلك ادلعاملة اليت يتلقاىا احلدث )القاصر( داخل ادل
خالؿ الرعاية والتأىيل قصد إعادة تكيفهم من جديد كأفراد صاحلُت ذلم مكانتهم االجتماعيُت وتقلبهم يف اجملتمع مع 

 اجلماعة.

 : الموضوعية ألسبابا 4-2

جتدي نفعا من أجل إصالح احلدث وعن مهاـ  زلاولة التعرؼ على الربامج ادلربرلة داخل ادلركز وإف كانت         
 األخصائيُت. 

معرفة إف كاف مركز إعادة الًتبية يقـو بدوره يف تأىيل األحداث تربويا وأخالقيا وتكوين مدرسي ومهٍت من          
 خاللو.

 أهمية الموضوع:. 5

لدراسة من طرؼ الباحثُت من سلتلف تعترب ظاىرة اضلراؼ األحداث من أىم ادلواضيع اجلديرة باالىتماـ وا         
التخصصات من مربُت وعلماء اجتماعيُت وأطباء وأخصائيُت نفسانيُت. وىي مشكلة تعاين منها اجملمعات البشرية 
قدديا وحديثا على اختالفها يف الطبيعة واحلجم والشكل وال يوجد فرؽ بُت الدوؿ النامية ادلتقدمة وأوؿ وجو خلطورة 

ا ترتبط ارتباطا وثيقا بعملية النمو والتنشئة االجتماعية للحدث وقد أصبحت ىذه الظاىرة من ىذه ادلشكلة ىو أهن
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ادلوضوعات اليت حتتل مكانة بارزة يف ميداف الطفولة وادلراىقة أدى إذل العديد من األحباث حوؿ اخلطط الًتبوية 
بدال من النظرة التشاؤمية اليت كانت سائدة  والتأىيلية والعالجية، ونظر لتفاقم ىذه الظاىرة اىتمت الدوؿ والشعوب

يف ادلاضي أخذت حتل زللها نظرة تفاؤلية تذىب إذل أنو من الضروري رعايتهم وتوفَت السبل لوقايتهم من اجلردية 
واالضلراؼ وذلذا يكوف مركز إعادة الًتبية والتأىيل لو أمهية كبَتة يف أعادة تربية وتكوين األحداث يف الوسط 

 1.ياالجتماع

 :.منهجية البحث6

 :منهج الدراسة في البحث -أ     

والبحث العلمي يعٍت اإلجابة على  2ىو الطريقة اليت ينتهجها الباحث للوصوؿ إذل احلقيقة يف العلم.          
استقصاء ىادؼ ومنظم أنو يسعى إلجياد توضيح أو تفسَت لظاىرة غَت واضحة، وىو أسلوب منظم  ادلشكالت. فهو

 3منطقي موضوعي دقيق يتوصل إذل النتائج بناء على أسس وأدلة.

وادلنهج ىو الطريقة اليت يتبعها الباحث لدراسة مشكلة موضوع الدراسة، واستجابة للموضوع الذي أحاوؿ          
ت على ادلنهج الوصفي الذي يعرؼ بأنو أسلوب من أساليب التحليل ادلرتكز على معلومات كافية دراستو اعتمد

ودقيقة عن ظاىرة أو موضوع زلدد من خالؿ فًتة أو فًتات زمنية معلومة، وذلك من أجل احلصوؿ على نتائج علمية 
 4يتم تفسَتىا بطريقة موضوعية.

 الظاىرة اليت أريد دراستها يف ظروفها الراىنة. أحاوؿ من خاللو رتع بيانات دقيقة عن       
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 أداة البحث: -ب

 ونظرا لطبيعة ادلوضوع ومنهج البحث اعتمدت يف دراسيت على ادلقابلة.          

 مجاالت البحث:.7

 المجال الزمني:  7-1 

نوفمرب إذل بداية شهر  شهر أشهر بُت اجلانب النظري واجلانب ادليداين.من أواخر 06استغرقت الدراسة مدة       
 .2019-2018 جواف

  المجال البشري: 7-2 

دتثل يف العينة اليت تعترب رلموعة جزئية دتثل جزء من اجملتمع الكلي، وذلك للوصوؿ إذل استنتاجات وعليو            
دين )قصر( أطفاؿ غَت راش 10استخدمنا لعينة القصدية وىذا للحصوؿ على إجابات ادلبحوثُت. بلغ حجم العينة 

 سنة من الذين استطعت استجواهبم أثناء مدة البحث ادليداين.18-سنة 13مبحوثُت تًتاوح أعمارىم بُت 

 المجال المكاني: 7-3

 مًت عن مقر والية مستغازل. 500دراسة ميدانية مبركز إعادة الًتبية والتأىيل ببلدية صيادة حيث تبعد         

 تحديد المفاهيم: .8

 مركز إعادة التربية: تعريف 8-1

سنة أي األطفاؿ القصر والذين  18ىو عبارة عن مؤسسة سلصصة إليواء األشخاص الذي دل يتعدى سنهم         
 5ارتكبوا أفعاؿ غَت مقبولة اجتماعيا وقانونيا، وىذا ادلركز يلقن ىؤالء ادلنحرفُت تكوينا مهنيا وخاصا.

                                                           
5
 .102،ص1992زتد  عبد القادر قوامسيو، جنوح األحداث يف التشريع اجلزائري، ادلؤسسة الوطنية، اجلزائر،   
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 واإلجراءاتختلفة مبثابة الكيانات الوظيفية اليت تنفذ بواسطتها التدابَت وتعترب مراكز رعاية األحداث مبسمياهتا ادل 
اليت تتخذىا السلطات ادلختصة، وذلذا فقد أنش ادلشرع اجلزائري مراكز متخصصة الستقباؿ األحداث  اإلصالحية

 6الذين حكم عليهم بعقوبة احلبس، واحملكـو عليهم هنائيا بعقوبة سالبة للحرية.

 التأهيل: تعريف 8-2

 7يعرؼ التأىيل بأنو التكيف أو اإلعداد للحياة.         

وىو كذلك رلموعة من العمليات أو األساليب اليت يقصد هبا تقومي أو إعادة األشخاص ادلنحرفُت أو اجملرمُت ضلو   
 8احلياة السوية.

 تعريف الدور:  8-3

يستخدـ مصطلح الدور يف علم االجتماع، وعلم النفس االجتماعي واألنًتوبولوجية مبعاين سلتلفة، فيطلق           
كمظهر للبناء االجتماعي على وضع اجتماعي معُت يتميز مبجموعة من الصفات الشخصية واألنشطة، كما ديكن 

بوضع زلدد للمكاف داخل اجلماعة أو موقف  تعريفو على أنو منوذج يرتكز حوؿ بعض احلقوؽ والواجبات ويرتبط
، كما يعتنقها اآلخروفاجتماعي معُت ويتحدد دور الشخصي يف أي موقف عن طريق رلموعة توقعات يعتنقها 

 9الشخص نفسو.

" أف الدور يشمل االجتاه والسلوؾ وادلشاعر ادلناسبة دلراكز زلددة على أف تكوف مقبولة  يثغويعرفو عاطف          
 10.من األشخاص الذين ىم يف ىذه ادلراكز

                                                           
رعاية األحداث يف اجلزائر ودورىا يف إعادة إدماج األحداث اجلاضلُت )ادللتقى الوطٍت حوؿ جنوح األحداث قراءات يف واقع السعيد شعباف، واقع مراكز   6

 .6-5، كلية احلقوؽ والعلـو السياسة، جامعة باتنة، ص2016ماي  05و04وافاؽ الظاىرة وعالجها(، ادلنعقد بتاريخ 
 .299، ص1999ماعية الطبية والتأىيل، دار ادلعرفة اجلامعيةػ، أزاريطة )االسكندرية(، عبد احملي زلمود صاحل، أسس اخلدمة االجت  7

8
 .191زلمد حسُت غازل، العالج والتأىيل النفسي واالجتماعي للمدمنُت، مكتبة أصللو مصرية، د/ط، ص   

9
 120فاروؽ مداس، قاموس مصطلحات علم االجتماع، سلسلة قواميس ادلنار، دار مدين، ص  

10
 122-121، ص2003زلمد سالمة غباري، رعاية الفئات اخلاصة يف زليط اخلدمة االجتماعية، ادلكتب اجلامعي احلديث، األزاريطة )االسكندرية(،   



 مقدمة عامة
 

 
7 

من ناحيتو أف الدور االجتماعي ديثل أيضا النماذج السلوكية  تالكوت بارسونزكما أشار عادل االجتماع           
تكاؾ جبماعات غَت رتاعتو، حيث أف دور رتاعة معينة ينظم طبقا لؤلدوار متبادلة يكسبها الفرد من خالؿ االح

 11ادلوجودة عند اجلماعات الػأخرى.

 تعريف اإلصالح:  8-4

دؼ حركة اإلصالح إذل إزالة حتسُت أحد األمناط االجتماعية مع التأكيد على الوظيفة ال على البنياف وهت         
 12تغيَت األوضاع األساسية للمجتمع.ئ وعدـ التوافق بدوف زلاولة و ادلسا

 مفهوم الجنوح:  8-5

إف جنوح األحداث معروؼ منذ قدـ التاريخ، إذا كاف موجودا يف اجملتمعات القددية كوجود اجلردية اليت          
البالغوف، يرتكبها الكبار إال أف تلك اجملتمعات دل تفرؽ بُت اجلنوح الذي يتورط فيو األحداث و اجلردية اليت يفًتضها 

 بل يوصفوف باجملرمُت رغم صغر سنهم.

 الجنوح لغة: -أ  

يقاؿ جنح جنحا وجنوحا، ويقاؿ جنح، وجنح لو مبعٌت ماؿ إليو وتابعو وجنح لرجل إنقاذ واجلنوح ادليل إذل           
 اإلجراـ يف زلكم التنزيل.

 :اصطالحاالجنوح  -ب

يشمل الذنوب اليت يرتكبها الصغار وتقع حتت طائلة نظاـ العقوبات أي أف الذنب الذي يعاقب الصغَت عليو          
 يقع حتت كلمة جناه.

 

                                                           
11

 .286عريب( مراجعة وإشراؼ زلمد دبس، لبناف، ص-فرنسي-فريدريك ميتوؾ، قموس يف علم االجتماع )إصلليزي  
12

 349الجتماعية، صحسن سعفاف، معجم العلـو افيري   
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 التعريف القانوني للجنوح: -ج

يرتكبو احلدث الذي دل يبلغ من العمر ذتانية عشر  اجتماعيإف أغلب االتفاقيات الدولية قضايا األحداث بأنو سلوؾ 
 ارتكاب( وىو ضحية ظروؼ أو عوامل سيئة وأحضر بواسطة ضبطية قضائية خاصة باألحداث ويكوف 18سنة )

 اجلنح ضد مصاحل اجملتمع.

ارض مع واجلنوح قانونا كذلك بأنو سلوؾ متمرد وعدواين يعود بالضرر على صاحبو وعلى اجملتمع وىو متع         
ويعتقدوف أف القانوف ادلنظم للعالقات بُت أفراد ىذا اجملتمع، ويورل القانونيُت اىتماما كبَتا بالدوافع الرتكاب اجلنوح 

منو شرط أف يكوف هبدؼ التقومي واإلصالح وإعادة الًتبية كما يعتقدوف أف اخلروج عن القانوف إذا كاف  العقاب البد
يتم وضع حد لو حرصا على احلفاظ على ادلصلحة العامة حيث يكوف ردع الشخص  أثره كبَتا وضرره بالغا وجب أف

 13.ادلتسبب عربه دلستواه

 التعريف االجتماعي للجنوح: -د

ىو كل سلوؾ خيالف ادلعايَت االجتماعية ويف حالة تكراره بإصرار يتطلب تدخل أجهزة الضبط           
 14.االجتماعي

 مفهوم الشخصية الجانحة:  8-6

اىتم العلماء بوضع مفهـو للشخصية اجلاضلة، ففي األوؿ اىتم األطباء باجلنوح وعربوا عنو بتفسَت بيولوجي،          
الدقيق للجمجمة، حدد األطباء تواجد أو غياب بعض االضلناءات يف اجلمجمة  االختباروبفضل  18مع هناية القرف 

اضلُت خضعوا إلفراط من القسوة يف وسطهم ادلعيشي. فافتقروا إذل عند األشخاص اجلاضلُت. واعترب كذلك أف أغلبية اجل
 15العاطفة والسعادة، فعدـ إشباع ىذه احلاجات يضعو يف صراع مع اجملتمع إذل حد إثبات ذاتو ضد الراشدين.

                                                           
13

يف دولة اإلمارات العربية ادلتحدة(، مكتبة الفالح للنشر  االحتاديزلمد زلمد سعيد الصاحلي، زلاكمة األحداث اجلاضلُت )وفق أحكاـ قانوف األحداث   
 .47_45، ص2005، 1والتوزيع، الكويت، ط

14
 .09، ص1991، 2الكويت، ط الدوري عدناف، االضلراؼ االجتماعي، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع،  

 
15

 638،ص1985البالنش وبونتاليس، معجم مصطلحات التحليل النفسي، حجازي، ديواف ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر،   
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 مفهوم الحدث:  8-7

  :الحدث لغة-أ 

أي شاب، صغَت أو حديث السن، يقاؿ غالـ أي حدث وغلماف أي أحداث وقد يقاؿ رجل حدث  ىو         
أي حداثة العهد باحلياة. واحلدث لفظا يعٍت كذلك الطفل، أو الولد ذكرا أو أنثى إذف  ومنو احلداثة وىي صغر السن

 16من حيث اللفظ فإف اإلنساف احلدث ىو إنساف صغر السن.

لغة أنو حداثة السن كناية عن الشباب يف أوؿ العمر فإف ذكرت قلت حديث السن  ويقصد بو كذلك         
 17وغلماف حدثاف أي أحداث.

 :اصطالحاالحدث  -ب

لقصور عقلو عن إدراؾ حقائق األشياء واختيار  واالختيارويعرؼ على أنو شخص دل تتوفر لو ملكة اإلدراؾ،          
النافع منها، والنأي بنفسو عن الضار منها، وضعف يف قدرتو الذىنية والبدنية بسبب وجوده يف سن مبكرة ليس يف 

 18استطاعتو وزف األمور مبيزاهنا.

  التعريف القانوني للحدث: -ج

غو ىذه السن دليال على اكتماؿ قدراتو، فتكتمل أىليتو ىو الصغَت الذي دل يبلغ سن الرشد ويعترب بلو           
 19النعدامها ويعترب اإلدراؾ شرط ادلسؤولية اجلزائية. أخرلتحمل ادلسؤولية ما دل يوجد سبب 

 الحدث قانونيا:-د

 20.سنة18يقصد بو شخص قاـ بفعل جنائي دل يتجاوز سن          

                                                           
16

 .582، ص1988ابن منظور، لساف العرب، دار اجليل، بَتوت )لبناف(،   
17

 21، ص2013، جامعة وىراف، االجتماعلدى ادلراىق ادلنحرؼ يف الوسط ادلؤسسايت، شهادة ادلاجستَت يف علم  عمَتي بومدين، مناذج التماىيات  

18
 .14، ص1995معوض عبد التواب، ادلرجع يف شرح قانوف األحداث، دار ادلطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،   

19
 .11، ص1999الثقافة للنشر والتوزيع، األردف،  ، إجراءات مالحقة األحداث اجلاضلُت، مكتبة دارزلسنإبراىيم حرب   
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 :أخروكذلك عرفه 

بأنو يعرؼ فقهاء القانوف احلدث ادلنحرؼ ىو الشخص الذي يعتدي على حرمة القانوف ويرتكب فعال هنى          
 عنو يف سن معينة ولو أتاه البالغ لوقع حتت طائلة العقاب سواء كاف ىذا الفعل سللفة أو جنحة أو جناية.

 :التعريف السيكولوجي للحدث-و

علماء النفس بأنو ىو ذلك الشخص الذي يرتكب فعال خيالف أمناط السلوؾ ادلتفق من ىذا ادلنظور يعرفو           
عليو لؤلسوياء يف مثل سنو وبيئتو ذاهتا، نتيجة دلعاناتو الصراعات نفسية الشعورية تدفعو ال إداريا الرتكاب ىذا الفعل 

نحرفُت سوء التوافق أو سوء التكيف الشاذ كالسرقة أو العدواف...اخل. إذ تتضمن الناحية السيكولوجية لؤلحداث ادل
االجتماعي ولكن جيب أف نلفت النظر إذل أف ليس رتيع الالمكتفُت من األحداث رلرمُت، وليس رتيع األحداث 

 اجملرمُت ال مكتفُت أو ال اجتماعيُت.

 : التعريف االجتماعي للحدث -ه

والدتو وحىت يتم نضجو النفسي واالجتماعي ث على الصغَت طواؿ عمره اليت تبدأ منذ يطلق مفهـو احلد         
وتتكامل لو عناصر الرشد، واحلدث ادلنحرؼ من ىذا ادلنظور ىو ضحية ظروؼ سيئة اجتماعية كانت أـ اقتصادية أـ 

 21صحية أـ ثقافية أـ حضارية.

 :أخروكذلك تعريفا 

 22سنة. 18عالقة الفرد أو اجلماعة ال تتوافق مع معايَت اجملتمع وال تتجاوز سنهم  ىو        

 :وتعريفا آخر

                                                                                                                                                                                            
20

 15مرجع سبق ذكره، ص االضلراؼ االجتماعي، الدوري عدناف،  

21
 .24-23، صالجتماعية، مرجع سبق ذكرهجالؿ الدين عبد اخلالق والسيد رمضاف، اجلردية واالضلراؼ من منظور اخلدمة ا  

22
 15، صذكره قالدوري عدناف، االضلراؼ االجتماعي، مرجع سب  
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أف احلدث ىو ذلك الصغَت الذي جتاوز مرحلة الطفولة وبدأ يعي ما حييط بو أي أنو حديث العهد يف إدراؾ          
 23الواقع فهو ليس طفال صغَتا وال شابا ناضجا.

 تحديد سن الحدث:

الكاملة، وجيب على ىذا األخَت أف يكوف واعي قادرا على فهم طيعة الفعل  يقصد بو بداية مرحلة ادلسؤولية          
غَت ادلشروع ومدركا لآلثار والنتائج اليت قد تًتتب عليو لتمتعو باألىلية اجلزائرية وخيتلف حتديد السن بُت الدوؿ حلسب 

 24سنة الرشد. 16البيئة فمثال اذلند 

 مفهوم جنوح األحداث: -8-8

 لغة:-أ 

 25ما، فاجلناح أو اجلنوح ىو اإلمث واجلناية وادليل إليها. شيءادليل ضلو           

  :اصطالحا-ب 

عرؼ جناح األحداث باعتباره يشَت إذل فرد حياكم أماـ زلاكم األحداث الرتكابو أفعاؿ إجرامية أو           
    26األسباب أخرى.

 :القانوني لجنوح األحداثالتعريف -ج

 يف الدراسات القانونية يرتبط عموما بعنصرين رئيسيُت ومها:         

                                                           
23

، جامعة قسنطينة، واإلنسانيةحومر مسية، أثر العوامل االجتماعية يف جنوح األحداث)دراسة ميدانية(، مذكرة ماجستَت يف القانوف، كلية العلـو االجتماعية   
 12، ص2005-2006

24
ية، اذليئة الفلسطينية ادلستقلة حلقوؽ ادلواطن، راـ اهلل، قيس جبارين، تقرير حوؿ جنوح األحداث يف التشريعات الفلسطينية، سلسلة التقارير القانون  

 .17، ص1998

25
 .15، صالدوري عدناف، االضلراؼ االجتماعي، مرجع سبق ذكره  

26
 .25، ص1999، 1السيد علي شتا، االضلراؼ االجتماعي، األمناط والتكلفة، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، مصر، ط  
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فال وجود جلنوح إال إذا وجد قانوف أو عادات أو تقاليد اعتادوا احًتامها والسَت وفق قواعدىا فإذا الفرد خرج عنها -
 مسي جاضلا.

قانونية ادلعاصرة اليت أفرزهتا الفقو اجلنائي ادلعاصر للتعامل مع فئة يتعلق باحلدث ويبقى جنوح األحداث من ادلفاىيم ال-
 27سنة وذلك حُت يرتكبوف سلالفة قانونية. 18من األشخاص الذين دل تقل أعمارىم السن 

 : _التعريف اإلجرائي لجنوح األحداث

جرامي خارج عن سبل ومعايَت وىم األطفاؿ الذي دل تًتاوح سنهم سن الرشد والوعي واإلدراؾ يقوموف بفعل إ       
 اجملتمع وضبطو، ويكوف احلدث ضحية لظروؼ سيئة.

 الدراسات السابقة:.9

 الدراسات األجنبية: 9-1

  دراسة سامونكووا:-أ

مبدينة بارل واذلدؼ منها إبراز  1978قاـ الباحث بدراسة موضوع جنوح األحداث يف مارل وذلك سنة           
األخطاء اليت وقعت فيها مؤسسة إعادة الًتبية والتأىيل ودورىا عند إعادهتا لًتبية األطفاؿ اجلاضلُت واتبع الباحث يف 

شخص وقد  200ادلعلومات وطبقها على عينة مكونة من دراستو ىذه ادلنهج الوصفي مستخدما استمارة جلمع 
 يلي:  توصل إذل نتائج خلصها كما

سنة حيث يوجهوف إذل ادلراكز ادلهنية غَت أف  18إف ادلؤسسة تعمل على ملئ فراغ الطفل حىت يصل سن          
عمل ويفسر الباحث ىذا  ىذا التكوين حسب النتائج ادلتوصل إليها تكوين سطحي ال يسمح ذلم بعد التخرج بإجياد

 28.العجز بفقر ادلؤسسة للمربُت ادلتخصصُت وكذلك أف طبيعة التكوين ال تتجاوب مع متطلبات سوؽ العمل

                                                           
27

 15، صذكره بقالجتماعي، مرجع سالدوري عدناف، االضلراؼ ا  

28
  

28 SA samanboua d’elinquance jurenile au mali, édition- bamako, 1978, p.195. 
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 دراسة جان شازال:-ب

حث بدراسة الطفولة اجلاضلة يف فرنسا وكاف اذلدؼ من ىذه الدراسة إعادة الًتبية اليت هتدؼ إذل لقد قاـ البا         
ىداية الفتياف غَت ادلتكيفُت إذل االنضماـ يف األطر االجتماعية وكذلك الًتكيز على اإلمكانيات والفرص ادلتوفرة 

 دة نتائج أمهها.للمنحرؼ كي يعيد تكيف نفسو مع اجملتمع وقد توصل جاف شازاؿ إذل ع

 عاية بصفة احلرية اجلزئية*إف إعادة الًتبية يف مركز ال تستطيع عامة أف تعطي نتائج طبية إال إذا اتبعها مرحلة للر      
 أو ادلراقبة.

*إف إعادة الًتبية حتقق نتائج شلتازة ولكن إذا دل تعمل على القياـ بعمل تربوي فعاؿ فإف أكثر من نصفهم      
 جلنوح.سيسقط يف ا

*إف إعادة الًتبية هتدؼ إذل ىداية حدث غَت متكيف إذل النظاـ يف األطر االجتماعية ولكن ال ديكن احلصوؿ      
 29على ىذه النتيجة إال إذا عرؼ اجملتمع بدوره كيف يكيف نظمو وبنيتو مع ادلشكالت اليت يطرحها احلدث.

 الدراسات العربية: 2_9

  دراسة زيتوني:-أ

أجريت دراسة ىذه الباحثة مبركز إعادة الًتبية ببئر خادـ باجلزائر وتضمنت عينة من ادلراىقُت لقياس مدى          
وجود نقائص نظامية وبيداغوجية أدت إذل شعور اجلانح بأف عملية  1981فعالية العالج ودور ادلركز واستنتجت سنة 

تمع وإمنا ىي عملية تتمثل يف حجز اجلانح دلدة زمنية معينة فقط إعادة الًتبية ليست وسيلة إلعادة إدماجو داخل اجمل
 30فادلؤسسة ليست إال ملجأ كغَتىا  من ادلالجئ.
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 .99أنطواف عبده، ادلكتبة العادلية، بَتوت، صتر: جاف شازاؿ، الطفولة اجلاضلة،   

30
، 11، ص 1991الًتبية، دراسة معمق، معهد العلـو االجتماعية، اجلزائر،  إعادةادلعاشة من طرؼ الشباب ادلنحرفُت يف مركز  األحداثزلمد زيتوين،   

 116، ص62ص
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 دراسة حنفي محروس حسانين:-ب

ىذه الدراسة بدار الرعاية مبحافظة سوىاج مبصر حيث طرح الدكتور سؤاؿ عن ما طبيعة العالقة بُت  أجريت         
احلدث وادلشرفُت داخل ادلركز؟ اعتمد الباحث يف دراستو ىذه على منهج ادلسح االجتماعي بطريقة احلصر الشامل 

وقد اعتمد الدكتور على أكثر من أداة دلفردات البحث وذلك بغرض الوقوؼ على حل التساؤؿ اليت أثارت الدراسة 
عينة حيث توصلنا إذل  13جلمع البيانات ومن ىذه األدوات ذكر ادلقابلة، ادلالحظة، االستبياف، وقد طبقت على 

من األحداث يتعلموف األعماؿ وادلهن احلرفية داخل ادلركز، وعالقتهم مع ادلشرفُت  %85النتائج التالية: إف نسبة 
 31طيبة.
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 .96_91، ص ص 1999، 4حنفي محروس حساسين، طبيعة جناح األحداث ودوافعها، مجلة دراسات مستقبلية، العدد   
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 مذكريت حاولت تقسيم البينة البحثية إذل ثالث فصوؿ رئيسية، سوؼ نعرض زلتواىا كاآليت:ومن خالؿ 

معنوف مبركز إعادة الًتبية، ولقد مت فيو التعريف عن مراكز إعادة الًتبية وكيفية إنشائها وماىية أنواعها،  :الفصل األول
إذل توضيح دور ادلؤسسات األمنية يف ضبط جرائم األحداث، وتوضيح ادلعامالت اليت تكوف داخل ادلركز باإلضافة 

 باإلضافة إذل مناذج عن ما تصدره زلاكم األحداث من العقوبات والتدابَت وإذل ىدؼ زيارة قاضي األحداث ادلراكز.

ي ، ولق تطرقت يف ىذا الفصل إذل دراسة احلدث حبد ذاتو و ما الذوكاف حتت عنواف جنوح األحداثالفصل الثاني: 
أدى بو إذل اجلنوح وذلك من خالؿ التعرؼ على طبيعة سلوؾ احلدث اجلانح وعن كيفية تطور عدواف الطفل، 

باإلضافة إذل توضيح بعض النظريات ادلفسرة للجنوح باإلضافة إذل بعض التجارب الدولية يف التأىيل والتطرؽ كذلك 
 من اجملتمع. إذل اجلنوح يف اجلزائر وعن كيف ينظر القانوف إذل ىذه الفئة

وىو الفصل األخَت من البحث تناولت فيو اجلانب ادليداين للدراسة إضافة إذل التوصيات واالقًتاحات  الفصل الثالث:
 وإذل اخلادتة وقائمة ادلراجع وادلالحق ادلعتمدة وأخَتا قائمة احملتويات. 

 

 

 

  



 : مركز إعادة التربيةولالفصل األ

 متهيد  

 .نشأة مراكز إعادة الرتبية باجلزائر1

 .تعريف مراكز إعادة الرتبية2

 .أنواع املراكز املتخصصة3

 .مشكلة املعاملة املؤسسية لألحداث اجلاحنني4

 .أهم النشاطات اليت يقدمها مركز إعادة الرتبية5

 ضبط جرائم األحداث .دور املؤسسات األمنية يف6

 .التدابري والعقوبات اليت تصدرها حماكم األحداث7

 .اهلدف من زيارة قاضي األحداث مركز إعادة الرتبية8

 .أهداف التأهيل وبراجمه9

 األول خامتة الفصل  
 

 

 



التربية إعادةمركز                                                                       ولألالفصل ا  
 

 
16 

 

 

 

 تمهيد:

إن ظاىرة اضلراف األحداث ىي يف تطور متزايد األمر الذي يعود بالسلب على احلدث وسالمة احملتكُت   
بو،وىي من شأهنا هتدد النظام االجتماعي العام ومعايَته وختتل توازنو حيث نالحظ يف اآلونة األخَتة تطور تكنولوجي 

باخلطر األكثر وىو الشئ الذي دفع إىل إنشاء مراكز  واضح شلا أدى إىل تفاقم الظاىرة وأصبحت هتدد مصَت ادلنحرفُت
متخصصة إلعادة تربية ىذه الفئة هبدف توفَت الرعاية الكفيلة إلصالح أحوال األحداث وإعدادىم اجتماعيا وذلك 

 بالتعامل مع األحداث باعتبارىم شرحية اجتماعية.  
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 نشأة مراكز إعادة التربية بالجزائر:.1

ختتلف عن السجون وادلعتقالت ادلخصصة للكبار،  مراكز إعادة الًتبية يف العهد االستعماري مبراحل المرت 
 قفقد كان األحداث يوضعون يف السجون وادلعتقالت ادلخصصة للكبار، أو يعزلون يف زنزانة سلصصة ذلم وال يفر 

ادلعاملة والعقوبة بُت الصغار والكبار، لقد استمرت ىذه الوضعية لألحداث اخلارجُت عن النظام الفرنسي طيلة فًتة 
تأسست مديرية فرعية حلماية الطفولة وادلراىقة وىي مديرية مستقلة بالتنسيق مع وزارة  2:73االحتالل. بعد عام 

 فق  باألحداث ادلنحرفُت لكل األطفال ازجزارريُت الذين العدل والداخلية وكان نطاق عملها واسع، فهي تعتٍت
 استشهد آبارهم يف حرب التحرير وليس ذلم من يتكفل هبم.

وديكن اعتبار بداية السبعينات فًتة االىتمام والعناية الكبَتة لألحداث ادلنحرفُت وىذا من خالل النصوص والتشريعات 
  داخل وخارج ىذا ادلركز.القانونية ادلفيدة اليت ختدم حياة ادلنحرفُت

وخالل السنوات ادلاضية أدخلت على مراكز إعادة الًتبية لألحداث عدة إصالحات وتشريعات، ونقل ىذه         
( سنة مث حتولت يف عام 32ادلراكز حتت الوصاية اإلدارية من وزارة الشباب والرياضة استمرت إحدى وعشرون )

كان عدد مراكز الًتبية على   2:87االجتماعية يف البالد ففي عام  حتت وصاية وزارة العمل والشؤون 2:95
وصل عدد مراكز إعادة الًتبية إىل  1::2( سنة أي بداية عام 25مركزا، ويف خالل أربعة عشر) 37مستوى الوطن 

ازن ازجهوي مركز موزعُت على مستوى أضلاء الوطن توزيعا زلكما مراعُت يف ذلك الكثافة السكانية للمواطنُت والتو  45
والية حاليا. وقد ركزت السلطات الضخمة، ففي  59والية من بُت  38إلنشاء ىذه ادلراكز اليت وزعت على 

العاصمة مثال أنشئت أربعة مراكز ويف مدينة وىران مركزان، أخذت بعُت االعتبار ختصص كل مركز ونوع الرعاية 
 1االجتماعية اليت يقدمها لألحداث.

 

 

                                                           
1
 267-264، ص1::2-:2:9نوار الطيب، ظاىرة اضلراف األحداث يف ازجزارر: أسسها وطرق عالجها، رسالة ماجستَت يف علم االجتماع،   
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 ادة التربية:تعريف مراكز إع.2

ىي مؤسسات عمومية تابعة لوزارة العدل، وتتمثل مهمتها األساسية يف إعادة تربية األحداث وإدماجهم يف        
اجملتمع وذلك بإعطارهم حسب مستواىم الثقايف تعليما وتكوينا مهنيا، باإلضافة إىل األنشطة الثقافية والرياضية 

ر ىذه األخَتة الذين خيتار بدوره من بُت ادلوظفُت ادلؤىلُت والًتفيهية، ويتوىل ىذه ادلهمة موظفون حتت إشراف مدي
بشؤون األحداث، وتستحدث على مستوى ىذه ادلراكز زجنة التأديب يرأسها مدير ادلركز، ويكون  اىتماماالذين يولون 

 2ذلك بصفة دورية كل شهر مرة للمتابعة الصحية ادلتواصلة.

من قانون  44ورية مرة واحدة يف الشهر على األقل طبقا للمادة وختضع لرقابة قاضي األحداث بصفة د         
 3للمحبوسُت. االجتماعيتنظيم السجون وإعادة اإلدماج 

وكل مقرر باإليواء النهاري بادلركز جيب أن يكون مسبقا بتحقيق اجتماعي متمم من مصلحة ادلالحظة والًتبية          
رريس مصاحل الوالية ادلكلف بالشبيبة مراقبة دارمة على مجيع ادلؤسسات  أو بتقرير ادلالحظة يف مركز داخلي. وديارس

 4وادلصاحل ادلنصوص عليها، سواء كان على الصعيد البيداغوجي أو اإلداري.

 .أنواع المراكز المتخصصة:3

راىقة، ادلتعلق بإحداث ادلؤسسات وادلصاحل ادلكلفة حلماية الطفولة وادل 2:86لقد بُت األمر الصادر يف عام    
والغاية ادلنشودة اليت هتدف إىل حتقيقها تلك ادلراكز بواسطة رلموعة من التدابَت حلماية اجتاه القصر حيث أن ىذه 
ادلراكز بكل أنواعها هتدف إىل تأىيل األحداث والسهر على سالمة أوضاعهم النفسية واالجتماعية والثقافية، بقصد 

 ضمن أفراد اجملتمع. إبقارهم على وضعهم االعتيادي من العيش 
 أصناف: 5وطبقا ذلذا فإن ادلؤسسات ادلكلفة تتوزع إىل 

 
 

                                                           
2
   .محو بن براىيم فخار،احلماية ازجنارية يف التشريع ازجزارري والقانون ادلقارن،أطروحة دكتوراه،كلية احلقوق  

3
 .26/23من قانون رقم  231المادة   

4
 21:6ص  ،2:86الجريدة الرسمية شهر سبتمبر،   
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 المراكز المتخصصة إلعادة التربية:  1_3
سنة من العمر قصد إعادة  29تعد ىذه ادلؤسسات داخلية سلصصة إليواء األحداث الذين مل يكملوا 

ىذه ادلراكز بقبول  صارتكاب أفعال إضلرافية، وال ختتتربيتهم واندماجهم يف الوس  االجتماعي والذين تعرضوا إىل 
 األحداث ادلتخلفُت بدنيا وعقليا وتشمل ىذه ادلراكز على مستوى كل والية على ثالث مصاحل أساسية وىي:

 مصلحة المالحظة: 1_1_3
 حظة ادلباشرة، والتقوم بدراسة شخصية احلدث والتصرفات اخلارجية لو ومراقبة السلوك العام عن طريق ادلال         

ىذه ادلدة  إهناءتزيد عن ستة أشهر، وعند  ديكن أن تقل اإلقامة للحدث يف مصلحة ادلالحظة عن ثالث أشهر وال
 ادلناسبة إىل قاضي األحداث ادلختص. واالقًتاحاتيوجو تقرير مفصل متبوع بالطريقة العالجية 

 مصلحة إعادة التربية: 2_1_3
على تزويد احلدث بالًتبية األخالقية والوطنية والرياضية والتموين ادلدرسي وادلهٍت قصد إدماج  تعمل ال          
، طبقا للربامج الرمسية ادلعدة من الوزارات ادلعنية. وتوضع النشاطات العاردة بالنفع لكل حدث قصد اجتماعيااحلدث 

 توفَت العمل الًتبوي ادلالرم.

  مصلحة العالج البعدي: 3_1_3
لو والعمل أيضا على إجياد التدبَت  االجتماعيكلف بالعمل على رجوع احلدث إىل الوضع الطبيعي تت 

 العالجي ادلناسب بعد أخذ رأي زجنة العمل الًتبوي اليت تتكون من ستة أعضاء يرأسها بالضرورة قاضي األحداث.

  المراكز المتخصصة للحماية: 2_3
تعترب مؤسسات داخلية سلصصة إليواء األحداث القصر قصد تربيتهم ومحايتهم من الفساد والضياع وتشمل  

مصاحل رريسية على مستوى كل والية، وجيوز ذلذه ادلراكز أن تقبل األحداث الذين سبق  4ىذه ادلراكز بدورىا كذلك 
 وضعهم يف ادلراكز ادلتخصصة إلعادة الًتبية.

 
 
  حظة والتربية في الوسط المفتوح:مصالح المال 3_3
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ة تعد من ادلصاحل التابعة للوالية تتخلص مهامها يف العناية باألحداث ادلوضوعُت حتت نظام احلرية ادلراقب         
، ويوجو األحداث إىل ىذه ادلصاحل بناء على أمر قاضي األحداث االجتماعياج بسبب اخلطر اخللقي أو عدم االندم

وتتكفل ىذه ادلصاحل بالسهر على سالمة األوضاع ادلادية  االجتماعيةتصة التابعة لوزارة العمل والشؤون أو ادلصاحل ادلخ
.  االعتياديأوقات فراغهم بإبقارهم على وضعهم  استخداموادلعنوية حلياة احلدث والعناية بازجانب الصحي وحسن 

ث ضمن إطار الوقاية من عدم تكيف األحداث، كما تقوم ىذه ادلصاحل جبمع األحباث واألعمال اليت تتعلق باحلد
 يتفرع من ىذه ادلصاحل على مستوى كل والية قسمُت مها:

 قسم المشهورة التوجيهية والتربوية:  1_3_3

عن احلدث وعن ظروف عيشو وأسرتو، وحالتو النفسية وطبيعة  اجتماعييكلف ىذا القسم بإجراء شبو حبث          
اخلطر ادلعنوي الذي يالزمو وذلك بقصد حتديد الطريقة ادلالرمة إلعادة الًتبية، واألحداث ادلقيمون يف ىذا القسم 

 يوجهون بناءا على طلب من قاضي األحداث أو ادلصاحل ادلختصة يف الوالية التابعة للوزارة ادلعنية.

  والفرز: االستقبالقسم  2_3_3
إعداد تقرير  انتظارتتلخص مهمتو يف إيواء األحداث ومحايتهم على شكل نظام داخلي دلدة ثالثة أشهر يف         

 احلدث. اجتاهشامل يقدم إىل قاضي األحداث ليتخذ القرار 

  المركز المتعددة الخدمات لوقاية الشبيبة: 4_3
ادلراكز الثالثة ادلذكورة أعاله عندما تقتضي الظروف ويالحظ أن ىذه وىي مركز جتمع مهام ومسؤوليات 

األنواع يف ادلراكز قليلة جدا بالقياس مع ادلراكز األخرى، نظرا لصعوبة ادلهام اليت ختتص هبا طبقا ذلذا األمر، وحيتم 
 على مسؤويل ىذا ادلركز إشعار قاضي األحداث جبميع األفعال

حلاالت ادلرضية أو اذلروب من ادلركز أو الوفاة، كما يعملون ازجهات القضارية عن ا وخاصةاليت تصيب األحداث 
كما   استثناريةادلدة احملددة وللحدث احلق يف زيارة أىلو بصفة  إهناءالقضاء مدة الوضع واإليواء بادلركز بشهر واحد قبل 

 5.الصيف يوم خالل فًتة 56تتجاوز  يتمتع األحداث يف ىذه ادلراكز بعطلة سنوية ال

 مشكلة المعاملة المؤسسية لألحداث الجانحين:.4
                                                           

5
 21:3َ  -2131ص 2:86سبتمرب  37وافق لمؤرخ يف رمضان، ادل 75-86ازجريدة الرمسية للجمهورية ازجزاررية، أمر رقم   
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تكاد أن تكون ادلشكالت اليت يعاين منها العاملون يف حقول إصالح اجملرمُت الكبار. ولعل ىذا يرجع إىل أن 
غالبية الطرق وادلمارسات ادلؤسسية بالنسبة لكليهما تقوم على أرضية مشًتكة واحدة من علوم اإلجرام والنفس 

 واالجتماع والطب النفسي والعقلي واخلدمة االجتماعية أو الفروع األكادديية ادلتخصصة األخرى.
ينفي تشخيص بعض ادلشكالت اخلاصة بإصالح األحداث ازجاضلُت بوصفهم فئة بشرية  على أن مثل ىذا القول ال
 ذات خصارص متميزة.

لة األحداث ازجاضلُت سواء كانت على رغم متقدم فقد بدأت طرق جديدة حتل زلل طرق قددية يف معام
صعيد ادلعاملة ادلؤسسية أو الرعاية الالحقة، سواء كان ذلك خالل وظارف زلاكم األحداث أو دوارر ادلراقبة القضارية 
واإلفراط ادلشروط. ولقد برزت بعض الطرق العلمية ازجديدة خالل العقود الثالثة األخَتة من النصف الثاين من القرن 

من خالل ظهور بعض الفرضيات والنظريات العلمية ازجديدة اليت طرحها البحث العلمي األكادديي ادلاضي 
والدراسات ادليدانية ادلختلفة. كما وقد تطورت طرق دراسات احلالة واالختبارات والقياسات العقلية والنفسية وادلزاجية 

نستطيع أن نفرد ىنا رلاال كافيا لعرض  لنا الادلهنية بشكل أكسب العمليات اإلصالحية بعض الطابع العلمي. ولع
 مجيعها ولكن نستطيع أن نعرض أبرزىا شيوعا كالتايل:

_ الطرق اليت تركز اىتمامها على السلوك الفردي ادلباشر واليت هتدف إىل تعديل السلوك ذاتو بوصفو سلوكا مكتسبا 
فأة والعقاب وازجزاء، واألصل ىو أن تعلم ديكن تعديلو من خالل إجياد مدعمات للسلوك تقوم على فكرة ادلكا
 السلوك بأسلوب ادلكافأة أكثر تأثَتا من تعلمو عن طريق ازجزاء أو العقاب.

 _ الطرق اليت تركز على السلوك ازجماعي أو العمل مع احلدث كعضو أو جزء يف مجاعة صغَتة أو كبَتة .
لمية لوضع احلدث يف إطار واقعي من خالل تبصَته _ الطرق اخلاصة باألسرة كوحدة متكاملة وىي بعض زلاوالت ع

جناح الطفل ذاتو كبش  اعتبارمبكانتو الفعلية والواقعية يف أسرتو، والتعامل مع األسرة ككل، وذلك هبدف احلد من 
 الفداء اليت تتخذه األسرة أحيانا للهروب من مشكالهتا الواقعية.
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ليت تستخدم خارج ادلؤسسات كالرعاية الالحقة اليت يراد هبا نقل وىذا إىل جانب بعض الوسارل األخرى ا           
العمل اإلصالحي إىل خارج ادلؤسسة، أي إىل اجملتمع احلر. وقد تتم مثل ىذه الرعاية من قبل إدارة ادلؤسسة أو 

 6ادلؤسسات األخرى أو ضمن شلارسات نظام ادلراقبة القضارية أو نظام اإلفراج ادلشروط.

 التي يقدمها مركز إعادة التربية والتأهيل: أهم النشاطات.5

 من بُت أىم النشاطات اليت صلدىا ىي:

 الرحالت:  1_5
تقام ىذه الرحالت بالتنسيق بُت رريس ادلصلحة الًتبوية والبلدية الذي يوجد هبا ادلركز واليت من شأهنا رفع 

ذلم بالتفكَت من جديد وبعقالنية يف  معنويات األحداث وإبعادىم عن اإلحساس بأهنم مقيدي احلرية، كما تسمح
احلياة الطبيعية، وىذا راجع لتفهم ادلربُت لنفسية األحداث. ومن بُت ىذه الرحالت صلد اخلاصة بالشواطئ، الغابات، 

 األماكن األثرية،احلمامات وغَتىا.

  المنافسات الرياضية: 2_5
قلية احلدث، وتسمح لو باستنباط واالرتياح مع يقوم ادلربون بإقامة دورات رياضية سلتلفة من شأهنا تنمية ع

األصدقاء وادلربُت. واليت تشعره بأنو يف وس  عارلتو، تنتهي ىذه ادلنافسات بتوزيع جوارز رمزية على األوارل تسلم من 
 طرف مدير ادلركز أو رريس ادلصلحة الًتبوية.

 استثمار أوقات الفراغ:  3_5

إال إذا انصرف ادلرء إىل نوع النشاط الذي يالءم ميولو يتحققان من قضاء وقت الفراغ  فادلتعة والًتفية ال         
إىل حتقيق منفعة مادية مباشرة، فهذه األسباب  فوحاجاتو، وكان ىذا النشاط حرا طليقا من كل قيد، وال يهد

لك فإمنا يهيئ لنفسو احلماية وغَتىا حتتم على تنظيم وقت الفراغ ويوجو األفراد إىل حسن استغاللو، وىو حُت يفعل ذ
الالزمة ضد الشرور واآلفات االجتماعية، ونستطيع القول أن التصور احلديث لوقت الفراغ يقوم على ادلزج بُت القيم 

                                                           
6
، 3112، اإلسكندريةجالل الدين عبد اخلالق والسيد رمضان، ازجردية واالضلراف من منظور اخلدمة االجتماعية، ادلكتب ازجامعي احلديث االزاريطة،   

 :22-229ص



التربية إعادةمركز                                                                       ولألالفصل ا  
 

 
23 

الفردية والقيم االجتماعية فلكي تتحقق احلياة السليمة لكل من الفرد واجملتمع جيب أن نأخذ يف االعتبار أن يكون 
 7لنواحي النشاط االجتماعي اليت تكتسب الفرد قوة وجتربة واجملتمع ارتباطا ورقيا. وقت الفراغ موجبا

 _دور المؤسسات األمنية في ضبط جرائم األحداث:6

   دور الشرطة: 1_6
مستوياهتا وىي أول األجهزة قدرة على مجع ادلعلومات  اختالفىي أقرب السلطات على بيئات اجملتمع على 

 عن سلوك ادلنحرف، وتقوم بضب  جرارمهم خالل أسلوب معُت يف التعامل معهم، ودلهام جانبُت:

      .يتمثل يف الدور الوقاريأ_ الجانب اإلداري:    

 بعد وقوع ازجردية لكشف اجملرمُت. ييتمثل يف التخل ب_ الجانب القضائي:  
ىذه  اجتيازيف مهاوي ازجردية عن طريق مساعدهتم يف  االنزالقمن  أنقاضهمكن دور وقاية األحداث ادلنحرفُت يف ودي

ادلرحلة الشاركة يف حياهتم مع تقدمي العون ذلم وذلذا أوصت ازجمعية العامة دلنظمة الشرطة الدولية ازجنارية يف 
 توصياهتا كالتايل:هبذا الدور لشرطة األحداث فجاءت  2:65عام اجتماعها

 _ العناية باألطفال اليت تسوء معاملتهم من طرف أسرىم.                 
 الضالُت . باألطفال_ العناية                 
 باألماكن اليت تكون مركز جذب األحداث. االىتمام_                 
 ضاء أوقات الفراغ يف احملالت والطرقات._ إنشاء أندية للشباب قصد جتنب األحداث سلاطر ق               

 وىذا يف حاالت معنية. االجتماعيةعلى الشرطة القيام بإجراء حتريات أو حتقيقات أولية عن ظروف احلدث وأوضاعو 
على الشرطة العناية اخلاصة باألطفال الضالُت وادلهملُت ورلهولُت النسب وكذلك على الشرطة تسليم األطفال إىل 

 يف حالة عدم إصالح أسرىم للرعاية ألي سبب واألعمال الوقارية اليت ديكن أن تقوم هبا.أسوء بديلة 
 

 

  دور قاضي األحداث: 2_6

                                                           
7
 :8-79، ص3121-:311االجتماعية، جامعة تلمسان،  شحاوي مسية، الًتبية الفنية وعالقتها جبنوح األحداث، مذكرة ماجستَت يف العلوم  
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إنو يعُت يف مل زلكمة تقع عقب اجمللس القضاري أو قضاة خيتارون لكفاءهتم وللعناية اليت يولوهنا لألحداث، 
 ألعوام. 4وذلك بقرار من وزير العدل دلدة 

ما يف احملاكم األخرى فإن قضاة األحداث يعينون دلوجب أمر صادر من رريس اجمللس القضاري بناءا على أ         
طلب النارب العام وديكن أن يعهد قاضي حتقيق أو أ   مكلفُت خصوصا بقضايا األحداث تعيُت القاضي كدارس 

ة ومتميزة عن الكبار فهم حيتاجون إىل نظرا دلا يتميز بو األحداث من طبارع وعقليات خاص واالجتماعلعلم النفس 
 استجالءنشوء زلاكم خاصة باألحداث إال دليل على ذلك، بأن تضطلع ىاتو احملاكم مبهمة  معاملة خاصة وما

يكون للحكم تأثَت سليب على احلدث خاصة إذا كان احلكم معيب أو غَت صارب  وعواملو حىت ال االضلرافظروف 
ازجانح ادلبتدئ إىل صَتورتو رلرما معتادا فوجب على قاضي األحداث أن يكون على دراسة بنفسية  للحدثشلا يؤدي 

ينم عما بداخلو وأثر الظروف احمليطة  مثولو أمامو دلعرفة ما أثناءاحلدث وكيفية معاملتو يف لُت ورفق ومالحظة تصرفاتو 
 بو.

وأساليب الًتبية احلديثة  واالجتماعع يف علم النفس ذلذا جيب أن يكون قاضي األحداث على إطالع واس         
وحىت نصوص علم اإلجرام لدى األطفال وبالتايل جيب أن يكون قاضي األحداث مريب أكثر منو  بالطفلاخلاصة 

 مطبق لنصوص قانونية جافة.

  دور المحكمة: 3_6
وجب عليها  االضلرافابع جنوح ينحصر دور احملكمة أساسا يف عالج احلدث ازجانح وتقوديو بإبعاده عن من  

وزلاولة إزالتها وإبعاد احلدث عنها وإعادة تكيفها مع  االضلرافأن تقوم بأسس عالجية ناجحة بالتقصي عن أسباب 
 رلتمعو.
إن لقاضي األحداث صالحية مراقبة ادلؤسسات سواء كانت عقابية أو مراكز إعادة الًتبية مبا أنو قاضي           

وصالح احلدث يستطيع أن يفرج عنو ولو  استقامتوالقضارية الصادرة ضد ادلتهم وإن تبُت للقاضي تنفيذ األحكام 
سلطة كبَتة يف مراقبة مدتو والتحكم فيها، وجيوز للقاضي يف كل حُت يف قضايا األحداث أن يأمر بتعديل مدة 

اف والرقابة على تنفيذ األحكام ويتوىل زيارة  التدابَت اليت أمر هبا أو ازجدول عنها بناءا على النصوص القانونية باإلشر 
كافة ازجهات اليت تتعاون مع زلكمة األحداث وتكون ادلراقبة كل ثالثة أشهر ولكل حدث ملف خاص بالتنفيذ 

 باإلشراف على تنفيذ التدابَت. االجتماعيويقوم ادلراقب 
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بأداء أي رسوم أو مصاريف أمام مجيع احملاكم يف  يلتزم احلدث جيوز التنفيذ على احلدث بطريق اإلكراه البدين، وال وال
 الدعاوى ادلتعلقة بقضاء األحداث وتنفيذ العقوبات ادلقيدة للحرية يف مؤسسات خاصة لألحداث. 

 دور النيابة العامة:  4_6 
قد  أركان القانونية وما واكتمالإىل ادلتهم وذلك ببيان الفعل ادلرتكب و  االهتامتقوم النيابة العامة بتوجيو          

 حيتوي عليو ظروف مشددة وأخَتا ادلطالبة بتوقيع العقوبة ادلنصوص عليها قانونا وتظل النيابة العامة
 االهتاميف كل مراحل ودرجات الدعوة والتقاضي ويقابلها دور الدفاع الذي حياول التشكيك يف حجج  اهتاماهتاعلى 

النيابة العامة يف قضاء األحداث عن دورىا يف القضاء العادي فتسعى إىل وعادة طلب براءة ادلتهم. وخيتلف دور 
احلدث بأن تلعب دور الدفاع والدعوى العمومية عند األحداث تسمى ب" الدعوى العمومية للطفولة" وجيب على 

أكدت أن يف كلمات مبسطة مث يطلب احلدث ازجانح بأن يسرد بنفسو تارخيو وقد  االهتامالقاضي شرح زلتوى قرار 
احلدث ازجانح اإلشارة  زجزريات ادلرتبطة باألمر اليت سٍتطريقة العمل ىذه أحسن الطرق وللمدعي العام أن يضيف ا

 8معرض عالمة. يفإليها 

 .التدابير والعقوبات التي تصدرها محاكم األحداث:7

 ( من قانون األحداث رقم8يف ادلادة)يأخذ القاضي بأحد األحكام والتدابَت التقوديية اآلتية وادلنصوص عليها        
 :2:85لسنة  42 

 التوبيخ: 1_7
يعود إىل مثل ىذا السلوك مرة أخرى  صدر منو وحتذيره بأال ىو توجيو احملكمة اللوم والتأنيب إىل احلدث على ما     
 (.9)مادة

 
 التسليم: 2_7
 ويكون تسليم احلدث إىل:   

                                                           
8
، 3125-3124عمري بومدين، مناذج التماىيات لدى ادلراىق ادلنحرف يف الوس  ادلؤسسايت، رسالة ماجستَت لعلم النفس العيادي، جامعة وىران،   

 86-:7ص
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 أحد أبويو -

 عليو. أو من لو الوصاية أو الوالية -

 فإذا مل يوجد سلم إىل شخص مؤدتن بتعهد بًتبية وحسن سَته. -

 وإذا مل توجد أسرة بديلة سلم إىل دار الضيافة. -

 اإللحاق بالتدريب المهني:  3_7

يكون بأن تعهد احملكمة باحلدث إىل أحد ادلراكز ادلخصصة لذلك أو إىل أحد ادلصانع أو ادلتاجر أو ادلزارع 
حتدد احملكمة يف حكمها مدة ذلذا التدريب على أال تزيد مدة بقاء احلدث يف ازجهات ادلشار  اليت تقبل تدريبو، وال

 إليها على ثالث سنوات.

 اإللزام بواجبات معينة:  4_7

ويكون ىذا التدبَت حبظر ارتياد احلدث أنواعا معينة من األماكن واحملال أو بغرض احلضور يف أوقات زلددة          
إما لدى أشخاص أو ىيئات معينة أو بادلواظبة على بعض االجتماعات التوجيهية أو غَت ذلك من القيود اليت حتدد 

يقل عن ستة أشهر وال تزيد على ثالث  ذا التدبَت دلدة البقرار من وزير الشؤون االجتماعية، ويكون احلكم هب
 9سنوات.

 .الهدف من زيارة قاضي األحداث مراكز إعادة التربية:8

أصبح مبدأ إعادة التأىيل االجتماعي للجاضلُت وضمان حقوقهم مرتبطا بادلؤسسة اليت تنفذ هبا األحكام ألن 
 ة. حتقيقو يبقى زىينا بالدور الذي تلعبو ىذه ادلؤسس

لذلك فإن ادلشرع قد أجاز لقاضي األحداث اإلطالع على مدى تفاعل احلدث مع العالج الذي اعتقده مناسبا لو 
 أثناء إصدار احلكم، وإعادة النظر فيو إذا اتضح عدم جدواه.

 مدى تفاعل الحدث مع العالج:  8-1
                                                           

9
 238-236ص ص مرجع سبق ذكره،  ،الجتماعيةدية واالضلراف من منظور اخلدمة اجالل الدين عبد اخلالق والسيد رمضان، ازجر   
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ليس من السهل حتقيقو، دون  ضيعترب التأىيل الغرض األساسي من فرض العقوبة أو التدبَت، وىو غر 
تقتصر ادلالحظة على رلرد  االستمرار يف مواصلة أعمال فحص احلدث ومالحظة طوال فًتة ادلعاملة العالجية. إذا ال

تسجيل سلوك احلدث وانفعاالتو الظاىرية، بل جيب أن يتعداىا إىل تقييم نتارج تطبيق ازجزاء ادلتخذ يف حق احلدث 
َت األخَت على سلوكو. وتعترب الزيارة اليت يقوم هبا قاضي األحداث للحدث ادلدخل الرريسي وتفاعلو مع العالج وتأث

باحلدث مباشرة، والقيام بتحليل مادي لعناصر  االتصاللتقدير مدى تأثَت العالج عليو، فمن خالذلا يستطيع 
احملاكمة. وهبذا يظهر أن دور مدى تفاعلو مع العالج الذي ظن أنو يف صاحلو أثناء  واستنتاجشخصيتو، مع حتليل 

القاضي يف ىذا الصدد يعادل دور الطبيب الذي يشخص الداء ويصف الدواء، ويتابع العالج ويراقب فًتة النقاىة 
 حىت يشفى دتاما، وفوق ذلك فهو يراقب نوعية العالج فال يسمح بعالج مل يقره القانون.

  إعادة النظر أو تعديل الحكم: 2_8

 اتصالادلرىون باستمرار حالة اخلطورة، وعليو فإن واجب قاضي األحداث أن يبقى على   جلعالإن استمرار ا
دارم ودراسة متواصلة من أجل حتديد الوقت الذي تنتهي فيو خطورة األحداث اإلجرامية، خاصة اليت جتعل العالج 

 ادلتخذ تتسم إلصالحو أكثر جدوى ودتاشيا مع مصلحتو.

زارية هتدف إىل متابعة أحوال احلدث أثناء التنفيذ والوقوف على مدى تفاعلو مع العالج وبعض صالحيتو القوانُت ازج
جيوز  ولئن كان ىذا األخَت يتضمن باإلضافة إىل التدبَت، عقوبات سالبة للحرية حتوز قوة الشيء ادلقضي بو، فإنو ال

التغيَت أو إعادة النظر ترد فق  على  لقاضي األحداث أن يعيد النظر فيها، وترتيبا على ذلك ديكن القول أن سلطة
 10.التدابَت دون العقوبات

 .أهداف التأهيل وبرامجه:9

 وهتدف عملية التأىيل إىل:أهداف التأهيل:  1_9

                                                           
10

والقانون احلسن وبا، أي دور دلؤسسات االشراف القضاري ومراكز محاية الطفولة واالصالح والتهذيب يف تتبع وتأىيل االحداث ازجاضلُت، رللة الفقو   
 .99-98، ص3124والعدد السابع، طنجة، ماي 
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_ معاونة الفرد على االستبصار بوضعو ادلرضي مع إيضاح ادلقومات النفسية واالجتماعية والبدنية اليت سامهت        
 ادلرضي.يف تشكيل ادلسلك 

_ دعم الشعور بفعالية الذات يف مواجهة ادلشكالت النفسية واالجتماعية وذلك بالعمل على كسب ثقة        
 أعضاء ازجماعة عن طريق شلارسة للعالقات بأسلوب إنساين اجتماعي.

 _ الرب  الفعال بُت الوسارل والغايات من أجل حتقيق ىدف ادلبتغى.        

االجتاىات اإلجيابية اجتاه اآلخرين ألن ثقافة ادلنحرف قد أكسبهم العديد من السلوكات، القيم، _ إمناء         
 واالجتاىات.

 .االجتماعيمبعٌت وصل الفرد بالسياق  االجتماعي_ دتهيد جبهود التأىيل إىل عملية الدمج        

 األعضاء. واحتياجاتيتها لظروفهم حقيقية للجماعة وحتديد أولوياهتا وفقا ألمه احتياجات_ تعرف على      

 األهداف التكتيكية لبرامج التأهيل:  2_9

 وتكاد تكون واحدة يف مجيع اجملاالت وهتدف إىل حتقيق:

 اآلخرين. اجتاه واالجتماعية_ إمناء مهارات الفرد الشخصية 

 الفرد اإلجيايب حيالو الصحة العامة. اجتاه_ حتسُت 

خيال األنشطة الًتوحيية اإلجيابية، وأن ىناك عديدا من ادلواقف والعالقات اليت ديكن أن تثَت سعادتو  االجتاه_ إمناء 
 بدون مكان عليو.

 _ إعطاء سوق إجيابية حيالو الوقت وادلستقبل من خالل مساعدة احلدث على خط  مستقبلية.

 _ إذكاء الوعي باألخر وأمهية األخذ بالنسبة للفرد.

 ادلهنية والدراسية ومساعدتو بأن حيقق ذاتو. ىاتاالجتا_ تقوية 
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 .واحًتامواإلجيايب حيال القانون  االجتاه_ إمناء 

 11_ جتسيد صورة إجيابية عن األسرة ودعم الرواب  األسرية.
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 2:2، ص3116واالجتماعي للمدمنُت، القاىرة، مكتبة اصللو ادلصرية، زلمد حسُت غاًل، العالج والتأىيل النفسي   
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 :ولخاتمة الفصل األ

 

إن ىناك برامج تقدم لألحداث من ادلركز هبدف توفَت الرعاية الكفيلة إلصالح أحواذلم وإعدادىم             
اجتماعيا، الذي جيعل منهم مواطنُت صاحلُت ومعاملتهم على أسس يتوفر فيها مراعاة أحواذلم واستعداداهتم وقدراهتم 

عاية خاصة وذلك بتوفَت سبل الوقاية والعالج اليت تقتضيها باعتبارىم شرحية اجتماعية من شرارح اجملتمع حتتاج لر 
ظروف األحداث لذلك يعمل ادلركز على أسس رعايتهم وتأىيلهم إلعادة إدماجهم يف اجملتمع وانسجامهم وتكيفهم 

 مع احلياة االجتماعية.
 



 : جنوح األحداثالفصل الثاني

 متهيد 

 .طبيعة السلوك املنحرف1

 .تطور عدوان الطفل2

 .النظريات املفسرة جلنوح األحداث3

 .املعاملة التقوميية جلنوح األحداث4

 .التجارب الدولية يف تأهيل األحداث5

 .اجلنوح يف اجلزائر6

 .اجلنوح من الناحية القانونية7

 الثاين خامتة الفصل  
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 تمهيد :

 

يف األعوام األخَتة انتشرت ظاىرة اجتماعية خطَتة مست شروبة اجتماعية ىامة يبكن أن تلعب الدور الريادي      
يف هنضة وتقدم اجملتمع فيها إذا منحت الرعاية والًتبية اإلهبابية والتوجيو والتقوًن الفعال فبا يبعدىا عن الًتدي يف 

فئة األطفال واؼبراىقُت الذين تقل  اكبراف" أي  جنوح األحداثيف:" مهاوي اعبريبة وتتمثل ىذه الظاىرة الفتاكة 
 سنة. ?8أعمارىم عن 

 واالىتماموظاىرة جنوح األحداث إطار ؼبشكلة تستحق البحث والتقصي فبلبد إعطائها القدر الكايف من العناية 
يوم رجل الغد وعليو على اؼبستويُت الوطٍت والدويل ألن حدث ال سابقةببحوث ودراسات  حضتلذلك قبدىا 

 يهدد سبلمة اجملتمع وأمنو ويهدد كيانو. الغد إذ تركوا بدون رعاية أو عبلج وىذا ما ؾبرموفأحداث اليوم اعباكبُت ىم 
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 .طبيعة السلوك المنحرف:1

يبكن تعريف السلوك اؼبنحرف بأنو سلوك مضاد للمجتمع، يستحق نوعا ما من العقاب أو أنو سلوك ىبرق       
القانون. على أن ربديد مفهوم اعبريبة ىبتلف باختبلف الزمان واؼبكان. ففي أوقات ربرًن بيع اػبمور، يصبح بيعها 

 يبقى كذلك . جريبة، ولكن بعد زوال اغبذر ال

األحداث يشَت ىذا اؼبصطلح إىل اعبرائم اليت يرتكبها األطفال اؼبراىقُت الذين مل يبلغوا سنا معينا،  فجنوح       
سنة. وتبعا ?8إىل =8وزبتلف ىذه السن تبعا الختبلف اجملتمعات، ولكن يف أغلب األحوال تقل ىذه السن عن 

كبُت. فإن الطفل اغبدث اعبانح ىو الذي خرق لقانون ؿبكمة بتسيلفانيا بالواليات اؼبتحدة األمريكية لؤلحداث اعبا
ىبضع لضبط أبيو أو أمو أو ويل أمره أو  قانون من قوانُت الدولة وقام بالتمرد والعصيان وعدم الطاعة والعناد ولذلك ال

 األمُت عليو.
ن ضعاف العقول، كانت اآلراء السيكولوجية القديبة تذىب بأن القول بأن غالبية السجون واؼبؤسسات العقابية م      

وأن ضعاف العقول يستهدفون بصفة خاصة السلوك اإلجرامي. وكان من بُت األسباب اليت دعت لوضع ضعاف 
العقول. ولكن األدلة السيكولوجية اغبديثة تقطع بأن الضعف العقلي ليس ىو السبب احملدد يف السلوك اإلجرامي وال 

 العامل الرئيسي يف اعبريبة واعبنوح.
إال أن الضعف  والسواءوجو اػبصوص من أصحاب مستوى الذكاء اغبدي، أي الذي يقع بُت الضعف وعلى      

 العقلي ليس عامبل بذاتو، ولكن عجز الطفل عن التكيف اؼبدرسي واالجتماعي ىو الذي يؤدي إىل جنوحو.
ء بو، ويؤدي ىذا العجز إىل هبعلو يعجز عن الوفا إن اجملتمع يضع من اؼبطالب والتوقعات على ضعيف العقل ما        

يتجو كبو االكبراف. حقيقة أن األطفال ضعاف  سوء التكيف. ولكن عندما كبكم تدريب الطفل وتعتٍت بو فإنو ال
العقول أقل قدرة على التنبؤ بالنتائج احملتملة أو اؼبًتبات على سلوكهم، كذلك فإنو يسهل انقيادىم عن األسوياء وتبعا 

  اؼبشاكل دون قصد.لذلك فإهنم يتورطون يف
يلعب دورا رئيسيا يف حدوث اعبنوح الفعلي إال أنو يلعب دورا ىاما يف نوع  وعلى الرغم من أن الضعف العقلي ال      

 اعبنوح. 

بدراسة األمراض  اجملتمعاتإن مشكلة اعبنوح سبثل مشكلة ضخمة بالنسبة لكثَت من اجملتمعات ولذلك هتتم 
 يف الشخصية. اضطراباتاؼبرعية، واليت ترجع يف معظمها إىل  االجتماعية
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الواليات اؼبتحدة األمريكية بتهمة اعبنوح. وأصبح  ؿبكمةألف طفل يقدم أمام  7><فلقد وجد أن ىناك أكثر من  
من خسائر عنهم  جوما ينتأطفال يبثل أمام احملكمة خبلل سٍت اؼبراىقة  >7من اؼبعروف أن ىناك طفبل من كل 

 مليارات من الدوالر سنويا. ;تبلغ كبو  دتصاقبلل

 الشخصية المضادة للمجتمع: 1_1
والذي هبره سلوكو إىل الصدام مع اجملتمع  اجتماعياالشخصية اؼبضادة للمجتمع إهنا سبيز الفرد الذي مل يتطبع         

اؼبفرطة وعدم  باألنانيةألنو يبتاز  االجتماعيةللقيم  أووىو عاجز عن إظهار الوالء لآلخرين أو للجماعات األخرى 
يبيل إىل لوم اآلخرين كما أنو يبحث عن  إنوربمل اؼبسؤولية بالقسوة وقدرتو على ربمل اإلحباط منخفضة للغاية 

 كان يطلق على ىذه الشخصية اعبنون اػبلقي.   @8تربيرات لسلوكو ويف القرن 
نت تتضمن طائفة كبَتة من السلوك الشاذ والغريب فقد حيث أن ىذه الفئة أي فئة الشخصية اؼبضادة للمجتمع كا

 .االجتماعيةأطلق عليها سلة اؼبهمبلت لتشمل الذين يتسمون بالعنف وباؼبمارسات غَت 

 :          سمات الشخصية المضادة للمجتمع  2_1

 ذكاء متوسط أو مرتفع مع جاذبية مصطنعة.-

 ر صاحبها بالراحة يف اؼبواقف اليت تقلق الشخص العادي.قلق عصيب ويشع دوال يوجعدم وجود البلمعقولية، _

 _عدم اإلحساس باؼبسؤولية يف اؼبسائل الصغَتة والكبَتة .

 _عدم وجود اإلحساس باغبياء .

 يهم اعبانح عما كانت أكاذيب تكشف أم ال . كبو قول الكذب حبيث ال جريء اذباه_

 أو الندم . باألسف_سلوك مضاد للمجتمع مع عدم الشعور 

 _قدرة ضعيفة على اغبكم ويفشل غالبا يف التعلم من اػبربة .

 اغبقيقي الصادق . االستبصار_يفتقد 
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 1._قسوة وعدم اإلخبلص والعجز عن اغبب وإقامة العبلقات

  تطور عدوان الطفل: .2
أن العدوان أساسا يعد يشجع الوالدين أطفاؽبم على العدوان ولكن عندما يكرب قليبل الطفل هبد  يف الطفولة ال
تمع اؼبعاصر فهو يتسم بالطموح والشدة وتوكيد الذات وبرز كثَتا من النجاح يف ؾبتمع التنافس اجملمن أسس النجاح يف 

اغبر من زميلو اؽبادئ اؼبتأمل اؼبنطوي فإنو ىبتلف يف السباق إىل القمة ويبدوا أن النزاعات العدوانية يوافق عليها اجملتمع إذا 
 عيفة مستثرة، ولكنو يستنكرىا إذا كانت ظاىرة سافرة.كانت ض

فالعدوان عبارة عن سلوك يقصد بو إيذاء الغَت أو جرحو فإنو ضد نزاعات الود والصداقة والتفاعل االجتماعي وىي إنبال 
النزاعات الطفل اؼبتعدي حقوق الغَت ومن ىنا فالسلوك العدواين سلوك غَت متكيف وغَت مبلئم. ويوصف األطفال ذي 

العدوانية الواضحة باعبمود وعدم اؼبرونة ولقد وجد أن األطفال الذين يظهرون مقدارا كبَتا من العدوان قد فشلوا يف تنمية 
ضوابط داخلية ومل يكتسبوا كثَتا من أمباط السلوك اؼبقبول واؼببلئم واؼبتكيف. ومن الصعب ربديد العمر الذي تبدأ فيو 

يف الظهور لدى الطفل. ولكن يبلحظ أن الطفل الرضيع وبمر وجهو بسرعة عندما يتعرض ىذه النزاعات العدوانية 
ألحداث تسبب لو اإلحباط أو تقيده أو تسبب لو التهيج والثورة والطفل يستخدم أي وسيلة يف متناول يده للتخلص من 

لوسائل عبارة عن البكاء أو الصراخ أو يرغب فيها ويف الطفل الصغَت غالبا متكون ىذه ا اؼبثَتات الغَت سارة أو اليت ال
اؽبجوم الفيزيقي اؼبباشر فالطفل الصغَت ال يستطيع أن يستخدم وسائل رمزية مقنعة أو أساليب عقلية ؾبردة. ويتقدم 

العدوان الظاىري حيث يتعلم بعض الضوابط الداخلية فتنمو لديو وسائل أكثر فعالية وأكثر قبوال  لالطفل يف العمر وال يق
 الناحية االجتماعية يف التخلص من مواقف الصراع وكذلك اإلحساس حبقوق الغَت.من 

 

 

 

 نظريات تفسير العدوان: 2-1
                                                           

1
 ، 9778، 8فنَت، بَتوت، طعبد الرضبنن ؿبمد العيسوي، سيكولوجية االكبراف واعبنوح واعبريبة، دار الراتب اعبامعية، سو   

 .7;-;:ص ص 
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للفرد يتولد عنها العدوان الفرض الثاين  اإلحباطمن بُت النظريات أو الفروض اليت وضعت لتفسَت العدوان فرض 
يتقمص شخصية الولد ولذلك فإنو يشكل سلوكو تبعا سلوك  يؤكد أنبية اآلباء كنموذج أو مثال للطفل فالطفل يتوحد أو

 إزاء السلوك العدواين  اآلباءوالده أو يسلك على غرار سلوك والده. والفرض الثالث يرجع العدوان إىل تسامح 
فكلما زاد اآلباء إزاء السلوك العدواين كلما زاد ىذا السلوك عند الطفل. وىناك من يزعم وجود أسس بيولوجية       

التعلم  للسلوك العدواين. وىناك من ينكرون وجود دافع غريزي للعدوان ويرجعون العدوان التلقائي إىل اإلحباط وأسلوب
يتعلمو  يثبت يف خربتو ويدوم أي  السلوك الذي ينال الفرد عليو اؼبكافأة أو اعبزاءالسابق الذي أدى إىل تعزيز أو مكافأة 

حاجاتو.  فالطفل إذا تعود لتحقيق رغباتو نتيجة لسلوكو العدواين فإنو يتخذ من العدوان منهجا لو لتحقيق وإشباع كل
 فهذا يشجع على تعلم أمباط معينة من السلوك ولو بطريقة غَت مباشرة.

 فرض اإلحباط:- 1_1_2
من مواقف اإلحباط يف ؾبرى اغبياة اليومية  يتعرضون لكثَتلفرض اإلحباط فاؼبعروف أن معظم من  ةبالنسب

تصلهم ورغباهتم تضل دون التحقيق أو اإلشباع وىو  فأىدافهم توصد األبواب دوهنا واؼبكافآت اليت يستحقوهنا ال
ماك  طبيعية ولكن عوامل التدريب والتعلم سبنعو من الظهور ويؤكد ىذا الغرض الدراسات التجريبية ففي ذبربة  استجابة

عدوانية. حيث  استجاباتقبل اؼبدرسة إال اإلحباط ولقد أظهر األطفال  طفبل يف سن ما :=تعرض كاندازواوتسي 
الطفلة لئلحباط  استجابت مثال:وان واإلحباط ودرجاتو أكد الباحثُت على أنو يوجد صعوبات كثَتة يف ربديد معٌت العد

الذي ىو كان مصدر اإلحباط. وأحيانا كانت  األببالغضب والثورة والبكاء والضرب وإن كانت نقلت العدوان عن 
تستبدل اؽبدف احمليط أو العاق هبدف آخر فتسعى للحصول على شئ آخر لتعويضها عما فقدتو لكن بطريقة عدوانية. 

 لو يًتىب وينموا عليو من خبلل التنشئة الطفل اعبانح فحيث يبكن أن يكون السبب يف تلك األسرة.فهذا ك

 
 

 

 عالقة األب بالطفل:  2_1_2
ىناك كثَت من الدراسات اليت تناولت العبلقة بُت الطفل واألب واليت تؤكد وجود رابطة بُت سلوك األطفال 
العدواين وبُت عقاب اآلباء على ىذا السلوك عندما يقوم الطفل بالسلوك العدواين فإنو يشعر بالرضا أو اؼبكافأة نتيجة 
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باإلحباط وىذا يقود الطفل إىل مزيد من السلوك العدواين لقد وجد  إليذاء الغَت ولكن عندما ينالو ىو العقاب فإنو يشعر
كبَتا   اعتماداأن األطفال العدوانيُت يف اؼبدارس ينالون كثَتا من العقاب من األب يف اؼبنزل. واؼبعروف أن الطفل يعتمد 

يف دراسة على الطفل اعبانح يأخذ يف الظهور. و  فإن سلوك العدوان سرعان ما االعتمادعلى آبائو وعندما وببط يف ىذا 
 وجد أن العدوان يتصل بنزعة أحد األبوين يف نبذ أو طرد الطفل نفسيا أو إنفاعليا.  

يكونوا مثاال أو مثبل عليا بالنسبة للطفل فإذا كان سلوكهم عدوانا كان سلوك الطفل أيضا  عادة ماإن الكبار        
األكثر  األطفالذلك أن  دوما يؤكؼبنحرفُت ينحدرون من أباء عدوانيُت. عدوانا. ولقد وجدت نسبة كبَتة من اؼبراىقُت ا

توجد أو تقمص لشخصية اآلباء أظهروا نسبة كبَتة من العدوان أثناء اللعب بالدمى. واألب يؤثر يف نزعة الطفل كبو 
ؼبنزل يظهرون عدوانا أقل.  الطفل كبو العدوان أكثر من األم فقد وجد أن األطفال الذين تعود آبائهم التغيب كثَتا عن ا

الدنيا عن زمبلئهم من أبناء الطبقة  االجتماعيةكذلك لوحظ وجود نسبة أكرب من السلوك العدواين بُت أطفال الطبقات 
متسامح نسيب كبو العدوان عند أبناء الطبقات الوسطى. وعلى الرغم من الًتكيز على  اذباهاؼبتوسطة وذلك نظرا لوجود 

ناء إال اؼببلحظة اليومية تدلنا على إمكان تقليد الطفل لكثَت من الكبار يف البيئة اليت يعيش يف كنفها اآلباء كمثال لؤلب
مثبل عليا ويبدو أنو كلما زاد تعرض الطفل ؼبواقف  ازباذىمفاألخوة واألخوات واألصدقاء والزمبلء والكبار عامة يبكن 

 اره ؼبثل ىذا السلوك.عدوانية من اآلخرين أو مشاىدة العدوان كلما زاد إظه

 التسامح نحو العدوان: اتجاه 3_1_2

ىذا الفرض أن السلوك  مؤدين والتسامح إزاء السلوك العدواين فعالتساىل  اذباهبالنسبة للفرض الثالث وىو 
العدواين يزداد كلما كان ىذا السلوك مسموحا بو ولقد أظهرت إحدى الدراسات أن السلوك العدواين يزداد تدرهبيا يف 
سلسلة من اؼبواقف اليت يزداد فيها التسامح يف العدوان على الدمى وأدوات اللعب ويف حالة التسامح يقل شعور الطفل 

 شعوره بالذنب.باػبوف من العقاب ويقل 

التسامح والقبول من الكبار ضمانا لئلذن أو السماح لو بإظهار العدوان ومن الغريب أن العدوان كان  اذباهويعترب الطفل       
يف حالة وجود شخص كبَت مع الطفل يسمح بالعدوان عما يظهره الطفل من عدوانية يف حالة وجوده دبفرده حيث يبدوا  ازداد

ولقد لوحظ وجود عبلقة بُت العدوان واعبو الديبقراطي السائد يف اؼبنزل فاآلباء الديبقراطيون  الذاٌبن الضبط أنو يبارس نوعا م
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يسمحون دبزيد من مظاىر اغبرية واغبركة والنشاط للطفل ومن بينها العدوان والشجار.وىناك دراسات أخرى تؤكد وجود عبلقة 
 2.الشخص اؼبنبسط أكثر عدوانا من الشخص اؼبنطوي اؼبنسحب يف الشخصية مؤداىا أن واالنبساطبُت العدوان 

 .النظريات المفسرة لجنوح األحداث:3

 المقاربة االجتماعية: 1_3

 :نظرية دوركهايم 1_1_3

ظاىرة اجتماعية نظرا لوجوده يف كل اجملتمعات، ويف صبيع العصور، إذا أن  دوركهايم يعترب جنوح األحداث حسب       
تعريف موقف من يرفض معايَت اعبماعة باعتماده  دوركهايمللعوامل واؼبعايَت االجتماعية األولوية يف تفسَت ىذه الظاىرة. ووباول 

، إضافة إىل اؼبرض النفسي والعقلي،فالسبب الذي يقود على كلمة االكبراف ويشَت إىل أن للعوامل االجتماعية دوركهاًن يف اعبنوح
نفسية متفاوتة يف شدهتا، وىذه االضطرابات تتبع أصبل من احمليط السري اؼبتفكك واؼبتأزم، ومن  اضطراباتالفرد إىل اعبنوح مرده 

مات والصراع بُت الزوجُت، بُت العوامل األسرية اليت تؤدي بسلوك اؼبنحرف: تدين مستوى الثقايف والتعليمي لؤلسرة، اػبصو 
 3كليهما.ألحد الوالدين أو   االجتماعيتعارض مباذج الًتبية ومواقف األبناء، تراخي وغياب سلطة األب، اؼبرض النفسي 

 

 

 

 نظرية التفكك االجتماعي: - 2_1_3

الناذبة عن تفًتض ىذه النظرية أن عدم القدرة على التكيف االجتماعي عندما تكون التغَتات االجتماعية 
التطور والنمو اغبضاري تأٌب بشكل سريع تفوق القدرات التكيفية اإلنسانية، وأن تأثر السلوك اإلنساين بالبيئة اليت ربيط 
بو ىو أساس اعبنوح، وأن التفكك االجتماعي ناتج عن عدم التوافق أو التأقلم مع اجملتمع احمليط، أو عندما يتعرض 

                                                           
2
 @@-;@، ص ص نفس اؼبرجع السابقعبد الرضبن العيسوي،   

3
 ?، ص@977، اؼبؤسسة اغبديثة للكتاب، لبنان، د/ط، األحداثصونيا الياس براميلي، نظريات يف جناح   
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رار يف العبلقات القائمة بُت أجزاء ثقافة اجملتمع، حيث شهدت دراسات جادة اىتمت بإبراز اجملتمع غبالة من عدم االستق
الصلة بُت اعبرائم وتعدد الثقافات فيها، ومشلت ىذه الدراسات على األحداث اعباكبُت، وأوضحت أهنم يتأثرون بشكل 

 أكرب بتعدد الثقافات عند البالغُت.

 نظرية عالقة الدور: 3_1_3

ًتكز على التفاعل بُت مركزين اجتماعيُت، وىناك أمباط لعبلقة الدور مرتبطة بعملية التنشئة االجتماعية والتكامل ف        
االجتماعي لدى الفرد وىي عبلقة القرابة، وعبلقة اغبي واعبَتة، والعبلقات اؼبدرسية وعبلقات العمل وعبلقات الرفاق، وترى ىذه 

نتيجة لتعزيز ىذا االكبراف من خبلل عبلقات الفرد مع كل من القرابة واعبَتة واؼبدرسة  النظرية أن السلوك اإلكبرايف يظهر
 4والعائلة.

 النظرية الالمعيارية: 4_1_3

ترى النظرية البلمعيارية أن البناء االجتماعي أكثر فعالية، حبيث يوجد لدى بعض األشخاص الدافعية اػبالصة 
 ضغطااالجتماعية سبارس  البٌتيبكن التنبؤ هبا. ويبكن أن تنشأ من تعارض الطموحات واهنيار اؼبعايَت النظامية بأن  اليت ال

 ؿبدد على أشخاص معنيُت يف اجملتمع، ليشًتكوا يف سلوك اكبرايف مفضلُت ذلك على السلوك اإلمتثايل.

 النظرية التكاملية:  5_1_3

وبكمو سبب واحد، بل يشًتك أكثر من سبب يف وجوده وتكوينو، فإن  أن السلوك اعبانح ال االذباهيرى أنصار ىذا  
والعقلية، ويف إطار النظرية التكاملية ترى اإلفًتضات  واالجتماعيةاعبنوح ماىو إال ؿبصلة لتفاعل ؾبموعة من العوامل النفسية 

نو اعبسماين والعقلي ومبط الشخصية وأنو إنسان يعيش يف والنفسية أن اغبدث إنسان عادي من حيث تكوي االجتماعيةلنظرية 
 5.لدى أعضائو من األفراد وبالتايل زبلق لديو السلوكيات اإلكبرافية االكببللؾبتمع مفكك يبيل إىل خلق 

 نظرية الثقافة الفرعية الجانحة: 6_1_3

                                                           
4
لعربية اؼبتحدة، رسالة ا اإلماراتكما يدركها اعباكبون والعاملون معهم يف دولة   األحداثسيف حسن ؿبمد عبداهلل، بعض العوامل اؼبسهمة يف جنوح   

 8:-<9، ص ص 9787والتوجيو النفسي،  اإلرشادماجستَت يف 

5
 7:_<9سيف حسن ؿبمد عبد اهلل، نفس اؼبرجع السابق ص ص   
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االجتماعية الدنيا يتميزون عن سواىم من أفراد الطبقة تقدم ىذه النظرية فكرة أن األفراد الذين ينتمون إىل الطبقة        
االجتماعية الوسطى خبصائص ثقافية معينة تدفعهم وتشجعهم على ارتكاب السلوك اعبانح. وترجع ىذه النظرية االكبراف إىل 

القيم واؼبعايَت،  طبيعة البناء االجتماعي والثقايف للمجتمع، حيث يفسر كوىن االكبراف على أنو نتاج تناقض بُت نوعُت من
أحدنبا يبثل اؼبعايَت والقيم اػباصة بالطبقة الوسطى، والنوع الثاين يبثل اؼبعايَت اػباصة بالطبقات العامة احملرومة، وتشكل معايَت 

ة فرعية الطبقة الوسطى اؽبيكل العام للثقافة اليت تسود اجملتمع الكبَت، أما األخرى فهي تشكل اؽبيكل الفرعي اآلخر للثقافة سفلي
 6تستمد أصوؽبا من الثقافة العامة للمجتمع الكبَت ولكنها تأخذىا بشكل معكوس.

 نظرية التقليد: 7_1_3

تنطلق من مبدأ مفاده أن أي سلوك يسلك الفرد إمبا ىو تقليد ؼبثل احتذى بو، أي أن الفرد يسعى إىل تقليد 
 مثلها مثل باقي السلوكات االجتماعيةسلوكات األفراد الذين يتفاعل معهم، واعبريبة سلوك اجتماعي 

الذي يتجدد دبقدار إغباق الضرر باعبماعة من  االجتماعيالضرر  باختبلفزبتلف  االجتماعيإال أن درجة القبول 
مستوى القبول، فاغبدث اعبانح حسب ىذه النظرية مل  ارتفعمقدار األثر الضار  البفضخبلل ىذا السلوك، فكلما 

بطريقة اعتباطية، وإمبا سلكو دبوجهات عدة أنبها ازباذ مثل وبتذي بو واغبدث يسعى إىل تقليد  يسلك السلوك اإلجرامي
 7اؼبثل يف تفاعلو االجتماعي مع اآلخرين.

 

 نظرية المخالطة الفارقة:  8_1_3

السلوك اإلجرامي للحدث اعبانح عن طريق التعلم من  انتقالجاءت ىذه النظرية معتمدة على شرح كيفية         
وعبلقاهتم الشخصية الوثيقة باؼبنحرفُت يف تعلم األشكال اإلجرامية واؼبربرات اليت  احتكاكهماآلخرين أو من خبلل 

                                                           
6
سوسيولوجية،ورقة عمل مقدمة ضمن فعاليات مؤسبر التنمية البشرية واألمن يف عامل  ،العوامل االجتماعية لبلكبراف،قراءةمراد علي زريقات  

 <977متغَت،األردن،

7
مقال منشور يف شبكة عبد اهلل أضبد عبد اهلل اؼبصراٌب، يف اجتماعيا اعبريبة واالكبراف، قراءة اجتماعية معاصرة يف النظريات اؼبفسرة للجريبة واالكبراف،   

 .www,mimshawi,comات والبحوث اؼبنشاوي للدراس
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منتشر اعبرم بُت األفراد اؼبنحرفُت. فالصبية )األطفال( الذين ينشؤون يف مناطق يكون اعبناح فيها  ارتكابتشجع على 
 8سوف يتعلمون كيف يصبحون جاكبُت.

 /المقاربة النفسية:2_3

 نظرية التحليل النفسي: - 1_2_3

أن السلوك اإلجرامي للحدث اعبانح ناتج عن صراع داخلي بُت الذات الدنيا )اؽبو( دبا سيجموند فرويد يرى            
، االجتماعيةسبثلو من ميول وغرائز فطرية، وبُت الذات اؼبثالية )األنا األعلى( أو الضمَت والذي يتمثل يف القيم واؼببادئ 

إن مدرسة التحليل  9وبُت مبادئ وقيم )األنا األعلى(.ويأٌب دور )األنا( وىي الذات الشعورية للتوفيق بُت شهوات )اؽبو( 
يرجع إىل بعض  اجتماعيألهنا تفًتض أن سبب ىذا السلوك الغَت  النفسي تنظر إىل السلوك اعبانح نظرة نفسية بيولوجية،

 اضطراباح يكون يدركها الفرد، وبالتايل فإن السلوك اعبان يسمى بالغرائز، وىي دوافع الشعورية ال الدوافع الفطرية أو ما
 10وظيفيا ينشأ عن الصراعات اغبادة اليت تنشأ بُت مثل ىذه الدوافع.

وحسب مدرسة التحليل النفسي، فإن الصراع ربركو دوافع الشعورية تؤدي إىل النزعة اإلجرامية لدى الفرد مثل        
ية. فاجملرم إذن ىو ذلك الشخص الذي مل واؼبرض العصبيةعقدة أوديب اليت سبثل احملتوى الرئيسي البلشعوري يف األعراض 

يتمكن من التحكم يف غرائزه ونزواتو ولكي وبقق التوازن البد أن تكون )األنا( قوية وتوافق بُت )اؽبو( و)األنا األعلى( وؼبا 
ويصبح سلوكو على مبدأ الواقع، فيلجأ الفرد إىل ربطيم العوائق  يكون األنا ضعيفا وىبضع لسيطرة اؽبو، يسود مبدأ اللذة

 11منحرفا. ووجود الشعور بالذنب والرغبة يف تأنيب الذات وعقاهبا، قد يكون أحيانا سبب يف اعبناح.

 : النظرية السلوكية- 2_2_3

يرى علماء السلوكيون أن أغلب السلوكات اإلجرامية ىي شبرة تعلم تلك السلوكات أكثر فبا ىي ناذبة عن 
: سلوك مكتسب بالتعلم ويتوطد بالتعزيز اإلهبايب, أي ومعٌت أن االجتماعياؼبخزون الوراثي، فاعبنوح حسب نظرية التعلم 

                                                           
8
 .مزور، النظريات اؼبفسرة لبلكبراف واعبريبة، ؿباضرات منشورة ابوركو   

9
 @?، ص>?@8والعقاب، دار الفكر العريب، مصر، د/ط،  اإلجرامعبد اؼبنعم العوضي، اؼببادئ العلمية لدراسة   

10
 >?8،ص >?@8،8اؼبشكلة والسبب، منشورات ذات السبلسل، الكويت،ط األحداثعدنان الدوري، جناح   

11
 ><8،ص 9789،جامعة قسنطينة،دكتوراهنصَتة خبليفية،التصورات االجتماعية لدور اؼبدرسة عند األحداث اؼبنحرفُت، رسالة   
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أنو توجد عملية باندورا لك عن طريق مبلحظة النماذج. ويشَت يولدون جاكبُت فطريا بل يتعلمون ذ األحداث اعباكبون ال
أخرى ىي عملية "التقمص" حيث يتعلم األحداث أنواع السلوكات اإلجرامية اؼبختلفة من خبلل مراقبة أفعال اآلخرين. 

 مباذج لتعلم السلوك اإلجرامي  :وتوصل إىل 

 _يبكن أن يتعلم الطفل اإلجرام من عائلتو.               

 _يبكن أن يتعلم الطفل اإلجرام من ؿبيطو اؼبباشر الرفاق، اؼبدرسة.              

 12اليت تشغل حيز أكرب من الوقت. يبكن أن يتعلم الطفل اإلجرام من وسائل اإلعبلم_             

 

 النظرية المعرفية: - 3_2_3

 واالكبرافعبانب اإلدراكي اؼبعريف للحدث اعبانح، فاعبريبة اؼبعريف إىل أن علم اعبريبة قد أنبل ا االذباهيشَت رواد         
قتصادية دور مهم سوى اغبد من اػبيارات الفردية اؼبتاحة، االجتماعية واالينتجان عن التفكَت الغَت عقبلين وليس للعوامل 

حول األخبلق فحسب ىذه النظرية فإن السلوك اإلجرامي ينتج من خبلل الطريق اليت ينظم هبا األفراد أفكارىم 
 13والقوانُت.

   نظرية اإلحباط والعدوان:- 4_2_3

قام بدراسة األطفال احملرومُت من اآلباء، إذ  سة اإلحباط واغبرمان العامل سبينزبدرا اىتموامن بُت العلماء الذين 
نفسية حادة بسبب العبلقات اليت مل يتم إشباعها يف العبلقة بُت األم والطفل، ويف  الضطراباتتوصل أن الطفولة تتعرض 

 الغالب تكون ىذه العبلقة غَت مبلئمة أو معدومة، فاغبرمان يؤدي إىل اإلحباط واإلحباط 

                                                           
12

  النظريات اؼبفسرة لئلكبراف واعبريبة،مرجع سبق ذكره ركوا مزور،بو  

13
ََ ;977، 8، نظريات علم اعبريبة، دار الشروق، عمان، طاتعايد عدنان الوريك    <88-=88، ص صَ 
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حلقة  دور يفكبراف بدوره يؤدي إلىل اإلحباط فيجد اغبدث نفسو يكبراف. واالعدوانية والتطرف واإلإىل ال ثباغبديؤدي 
 14مفرغة.

 نظرية العصاب:5_2_3

ويرى اؼبهتمون يف اجملال النفسي بأن العصاب لو أثر يف سلوك اعبانح، وينتج من مشاعر الطفل العدوانية كبو          
الطفل ما يشعر الطفل بالنبذ أو الطرد يتكون لديو دوافع كبو العداوة، ولكنها هتدد  الوالدين للذين ينبذون طفلهم، فعن

ية العصابية أن الفرد يرتكب عتنقها كقيمة الشخصية، وترى النظر لطفل يب احملرمات الثقافية اليت أصبح اهتديدا خطَتا بسب
اعبنوح ربت تأثَت الشعور بالنقص أو الرغبة اؼبلحة يف التعويض عن حاجاتو أو الكراىية الشديدة للسلطة أو نتيجة لدافع 

 يستطيع التحكم فيو. قهري ال

 نظرية التجمع الفاضلي:6_2_3

تفسر ىذه النظرية ظاىرة اعبنوح على أساس أن الفرد يقوم بسلوكو اعبانح للتغلب العوامل الدافعية على ـبالفة           
 أمباط، وتضارب االجتماعيةالقانون على العوامل اؼبانعة لتلك اؼبخالفة، وىذه العوامل يكتسبها الفرد نتيجة للضغوط 

سائدة يف اعبماعة اليت يعيش فيها مع أمباط السلوك يف اجملتمع العام وأن السلوك اعبانح داخل صباعات يرتبط وك اللالس
 15أعضاؤىا بعبلقات شخصية قائمة على اؼبودة. فيتعلم الفرد مبط السلوك اؼبراد تنفيذه حسب رأي صباعات الرفاق.

 

 .المعاملة التقويمية لجنوح األحداث:4

 الصحية:الرعاية 1_4

إلصبلح الشخصية البلإجتماعية للمنحرف، ويتمثل اؽبدف األساسي للرعاية الصحية كأحد  أصبحت أمرا الزما        
حية لؤلحداث أساليب اؼبعاملة التقويبية يف هتذيب األحداث وتأىيلهم وتغيَت اذباىاهتم السلبية. واالىتمام بالرعاية الص

تعٍت أمرين: الوقاية   تسهم يف قباح األساليب التقويبية، والرعاية الصحية بصحة جيدة يسمح من ناحية باحتفاظهم
                                                           

14
 <;، ص87ََ 97، =9، >9بوفولة بوطبيس، التطرف واالكبراف، مقاربة نفسية واجتماعية، ؾبلة شبكة العلوم النفسية العربية، العدد   

15
 مرجع سبق ذكرهة يف جنوح األحداث كما يدركها اعباكبون والعاملون، مبعض العوامل اؼبسه سيف حسن ؿبمد عبد اهلل،  
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والعبلج. والوقاية إمبا تكون باغبفاظ على صحة احملكوم عليو، وضبايتو من األمراض اؼبختلفة الذي قد يتعرض ؽبا أثناء 
يتعلق حبياة اغبدث داخل  ماإيداعو بأحد اؼبؤسسات العقابية. وتستغرق األساليب الوقائية للرعاية الصحية كل 

اؼبؤسسات، وتتمثل يف ؾبموعة االحتياطات والشروط اليت يتعُت توافرىا يف اؼبؤسسة ويف اؼبأكل واؼبلبس الذي يقدم 
لؤلحداث، إىل جانب االىتمام بالنظافة الشخصية وإتاحة الفرصة لو ؼبمارسة األنشطة الرياضية والًتفيهية. أما العبلج 

مراض العضوية والنفسية اليت يعاين منها اغبدث السيما إذا كانت عوامل حاظبة يف تشكيل شخصيتو فيكون دبواجهة األ
 اإلكبرافية.

فحص احملكوم عليهم وعبلج األمراض اليت أؼبت هبم سواء قبل فًتة قضاء العقوبة أو أثنائها. وتشمل األساليب العبلجية 
أو أطباء ـبتلفُت وىيئة سبريض ويتوىل األطباء فحص اغبدث دبجرد  ويتوىل تلك اؼبهمة جهاز فٍت مستقل يتألف من طبيب

 إيداعو اؼبؤسسة.

 الرعاية النفسية: 2_4

ومستوى الذكاء  واالستعداداتالعلمية اغبديثة واليت تؤمن بالفروق الفردية يف القدرات واؼبيول  االذباىاتسبشيا مع        
وحىت يكون توجيو ومعاملة األحداث باؼبؤسسة قائما على األسس العلمية يلزم أن تزود كل مؤسسة بوحدة نفسية ومكتبة 

سيكولوجية  استمارةالسيكولوجية للقياس، وأن تسجل صبيع ىذه الفحوص يف  االختباراتتضم ؾبموعة من  اختبارات
سة حىت هناية زبرجو منها. وللعبلج النفسي طرق شىت لكل طريقة ميداهنا وأسلوهبا للحدث منذ بداية إيداعو اؼبؤس تتبعيو

، العبلج باإلقناع... وتنحصر رسالة وبالنصحالت من ىذه الطرق العبلج باإليبان، العبلج ايناسبها من اغب وميزاهتا وما
 القسم النفسي يف مؤسسات لرعاية األحداث يف القيام باؼبهام اآلتية:

حاالت الضعف العقلي أو  استبعاداؼبختلفة عبميع أبناء اؼبؤسسة بقصد  السيكولوجية واالختباراتاء البحوث إجر  أ/_
 يبكن إفادهتا من برامج اؼبؤسسة. الشذوذ النفسي اليت ال

 واستعداداتكل مهنة من مستوى الذكاء وقدرات   احتياجاتتوزيع أبناء اؼبؤسسة على اؼبهن اؼبختلفة حسب ب/_ 
 .خاصةمهنية 

 مع اؼبدرسة إىل الصف الدراسي اؼبناسب. باالشًتاكلؤلحداث وتوجيههم  ألتحصيليدراسة اؼبستوى ج/_ 
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 للعمل على إعداد اػبرجُت إعدادا نفسيا للمجتمع اػبارجي. االجتماعيالتعاون مع القسم د/_ 

 ونفسيا. اعياواجتمعلى هتيئتهم مهنيا تكيف بعض اػبرجُت للعمل، والعمل دراسة أسباب عدم ه/_ 

اؼبهٍت يف ميادين الرعاية اؼبختلفة  واالختباردراسة اؼبهن السائدة يف اجملتمع وتطورىا لئلفادة منها يف عمليات التوجيو و/_ 
 باؼبؤسسة.

      الرعاية التعليمية: 3_4

 فيهم ويضاف إىل االكبرافيكمن دور التعليم يف التأىيل واإلصبلح يف السماح باستئصال أحد عوامل      

يف اجملتمع، فبا ينعكس  واإللزامذلك أن التعليم يساعد على تنمية اؼببادئ والقيم اػبلقية السامية، واإلؼبام دبختلف اغبقوق 
داخل اؼبؤسسة أو خارجها. ومن أجل ىذا حرصت األنظمة  االجتماعيعلى شخصية اغبدث سواء من حيث التكيف 

ث على إدخال التعليم، حيث أصبح التعليم يشمل القراءة والكتابة وتدريس اللغات العقابية ومؤسسات رعاية األحدا
والعلوم اؼبختلفة األمر الذي يقتضي تعيُت اؼبدرسُت داخل اؼبؤسسات. ويف قواعد اغبد األدىن للعدالة اعبنائية أشارة إىل 

ليم الفٍت، ويشمل التعليم العام كل مراحل أنبية التعليم. ويتضمن التعليم داخل مؤسسات األحداث التعليم العام والتع
حىت مراحل التعليم العايل. أما التعليم الفٍت فهو يعُت األحداث على  االبتدائيةالتعليم اؼبنظم يف الدولة، منذ اؼبرحلة األوىل 

وبقق التعليم منها بعد اإلفراج. ولكي  شبالتعي، وتسمح ؽبم واستعدادىمتعلم وفبارسة إحدى اؼبهن اليت تتفق وميوؽبم 
يشًتط أن تكون اؼبهن اليت يتدرب عليها األحداث داخل اؼبؤسسة ؽبا مثيل أو شبيو يف البيئة  ألتأىيليالفٍت ىذا العرض 

 الطبيعية. 

الشخصي وهبوز أن يلحق األبناء يف اؼبدارس اػبارجية على أن تتحمل اؼبؤسسة  االطبلعويتلقى األحداث تعليمهم إما عن طريق 
 16ت البلزمة.باؼبصروفا

 الرعاية المهنية: 4_4

                                                           
16

، ص 9778، اإلسكندريةجبلل الدين عبد اػبلق والسيد رمضان، اعبريبة واالكبراف من منظور اػبدمة االجتماعية، اؼبكتب اعبامعي اغبديث، االزاريطة،   
 ?>8-;>8ص 
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يقتصر تعليمها داخل مؤسسة إعادة الًتبية على التعليم العام، بل يبتد ليشمل  إن الرعاية اؼبهنية أو التعليم اؼبهٍت ال         
إحدى اؼبهن اليت تتفق وميوؽبم  التعليم الفٍت الذي يتمثل يف تدريب األحداث الذين ليست لديهم مهنة على فبارسة

القائم دبؤسسات إعادة الًتبية  اليت تسمح ؽبم دبمارسة ىذه اؼبهنة خارج اؼبؤسسة بعد اإلفراج عنهم. والتعليم اؼبهٍت مواستعداداهت
ريا بفصول يتعلق بالصناعات اآللية ويشمل التعليم اؼبهٍت تعليما نظ على وجو اػبصوص متشعب النواحي متعدد األنواع فمنو ما

 17.اؼبؤسسةالدراسة وتطبيقا عمليا بورش 

 التدريب المهني: 1_4_4

أو خارجها، ويف حالة التدريب داخل اؼبؤسسة يوزع األبناء على  قد يتم التدريب لؤلحداث داخل اؼبؤسسة           
ورش اؼبؤسسة حسب قدراهتم وميوؽبم اؼبهنية مثل ورش النجارة والنقش والسجاد والنسيج... ويقضي اغبدث فًتة يف 

تدريب اؼبهٍت لؤلحداث للورش اإلنتاجية. أما يف حالة ال انتقلاحملدد  االمتحان اجتازالورش التدريبية حىت يتم تدريبو فإذا 
فرصة تأىيل األحداث تكون أكرب ألهنم يعملون ربت ظروف اليت يعمل فيها العامل اؼبرء وقد  إنخارج اؼبؤسسة فبلشك 

 إىل حد التصريح للتعاقد مباشرة بُت اغبدث وأحد أرباب العمل. األمريصل 

 الخارجي:التشغيل  2_4_4

ف اؼبهن ىو عملية تلتقي عندىا أىداف اؼبؤسسات األساسية بإعداد يف ـبتل اؼبؤسسات إن تشغيل شباب         
شباب قادر على الكسب الشريف معتمد على نفسو قادرا على التكيف مع اجملتمع اػبارجي. لذلك تعٍت اؼبؤسسات 

 بتشغيل شباهبا الذين أسبوا مرحلة التدريب يف اؼبصانع والورش اػبارجية باجملتمع 

  في عملية التدريب المهني: االجتماعي األخصائيدور  3_4_4

يتمتع بو اغبدث من قدرات  عن عملية التوجيو اؼبهٍت حول ما اؼبسئولةالرأي للجنة  بإبداء االختصاصييقوم         
قام بو من حبث ودراسة غبالتو. كذلك يقوم بتتبع حالة  حرفة، أو مهنة ما، إلغباقو هبا وذلك بناءا على ما اذباهوميول 

                                                           
17

 ?;8، ص>978-;978داخل مؤسسة اعادة الًتبية، رسالة ماجستَت يف علم اجتماع الًتبية، حولة زروقي، التعليم وتغيَت السلوك اؼبنحرف   
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بينو وبُت تكيفو يف ؿبيط عملو، وإذا أمضى اغبدث  يقابلو من صعوبات، أو مشكبلت قد ربول ث للوقوف على مااغبد
 تقل على ثبلثة أشهر يف العمل الذي أغبق بو ٍب تبُت للمشرف مدة ال

صناعية إلرسالو ال باألقسامالفٍت اؼبختص عدم قيامو هبذا العمل على وجو اؼبرضى يعرض أمره دبذكرة على الضابط اؼبشرف 
لبحث حالتو والتعرف على األسباب اليت بو إىل ذلك والعمل على تبلفيها بقدر اإلمكان  االجتماعي االختصاصيإىل 

    وإال فيقدم تقريرا إلعادة عرضو على اللجنة للنظر يف إغباقو بعمل آخر مناسب لو. 

  التهذيب الديني والخلقي: 5_4

 التهذيب الديني: 1_5_4

يقصد بو غرس اؼببادئ والقيم الدينية اليت ربض على اػبَت وتنهي عن الشر وتذكر باهلل سبحانو وتعاىل وبقدرتو         
وعدلو وعقابو على الشر وثوابو عن اػبَت. والتهذيب الديٍت أمر حيوي يف تربية الشخصية السوية للحدث. فضبل عن انو 

ويتوىل مهمة التهذيب الديٍت رجال الدين ويشًتط يف ىؤالء أن العوامل اإلكبرافية لدى اغبدث  استئصاليعمل على 
يكونوا دبثابة القدوة اغبسنة لؤلحداث يف أقواؽبم وأفعاؽبم. ومن اؼبفضل أن يتم تدريبهم على معاملة األحداث وجذهبم 

الدروس واحملاضرات واؼبناقشات اعبماعية واإلجابة على  إلقاءوالتأثَت يف عقوؽبم. وتتمثل وسائل التهذيب الديٍت يف 
األحداث وإقامة الشعائر الدينية. وهبب أن تزود مكتبة اؼبؤسسة بالكتب واجملبلت الدينية حىت يتيسر  استفسارات

 لؤلحداث اإلطبلع عليها.

 التهذيب الخلقي: 2_5_4

م اإلؼبام بقواعد علوم األخبلق والنفس والقانون، وأن اػبلقي أشخاص متخصصون يتوافر لديهيتوىل التهذيب           
يكون لديهم قدرة إقناعية عالية، وكفاءة يف كسب ثقة احملكوم عليهم وأن يكونوا قدوة حسنة ؽبم، وقد تستعُت اؼبؤسسة 

عرف على ىذا اجملال ببعض رجال الدين أو اؼبتطوعُت أو رجال الدين أو اؼبدرسُت. ويتطلب التهذيب اػبلقي أوال الت
اغبدث و اإلؼبام جبوانب شخصيتو اؼبختلفة وبصفة خاصة ؾبموعة القيم واؼببادئ اؼبسيطرة على نفسيتو واليت دفعت بو إىل 

السلوك اإلكبرايف، ٍب ربليل ىذه القيم واؼببادئ وإظهار تعارضها مع أنظمة اجملتمع وقوانينو. ٍب يف مرحلة أخَتة يتم  انتهاج
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فبا يتيح لو التكيف مع  االجتماعيةاغبياة  استقراريف سبيل  اة يف نفس اغبدث وإقناعو بأنبيتهلقيغرس اؼببادئ والقيم اػب
 اجملتمع بعد اإلفراج عنو.

 فيها:  االجتماعي االختصاصيودور  االجتماعيةالرعاية  6_4

مساعدة اغبدث على التكيف مع اغبياة داخل مؤسسات الرعاية وتوجيهو يف حل  االجتماعيةيقصد بالرعاية          
بأوىل طرق  االستعانةللعودة إىل اجملتمع مواطنا صاغبا. وىذا من خبلل  وإعدادهمشاكلو وكذلك تنظيم صبلتو اػبارجية 

طريقة العمل مع اعبماعات،  طريقة العمل مع اغباالت الفردية، وتنظيم حياتو اعبماعية من خبلل االجتماعيةاػبدمة 
 لئلفراج عنو من خبلل طريقة تنظيم اجملتمع. وإعدادهاػبارجية  اتصاالتووأخَتا تنظيم 

 :إسهامات طريقة العمل مع الحاالت الفردية في مجال رعاية األحداث المنحرفين 1_6_4

أسرىم على اؼبستوى الفردي هبدف عبلج  هم ومعدية يف ؾبال اؼبنحرفُت تتعامل معطريقة العمل مع اغباالت الفر         
بعملية  االجتماعي االختصاصيمشكبلهتم الفردية مستخدمة يف ذلك أىدافها اؼبهنية وأساليبها الفنية وقبل أن يقوم 

اػبوف والقلق فيعمل على إزاحة ـباوفو  بانفعاالتاغبدث الذي يأٌب للمؤسسة مشحون  استقبالالدراسة يتوىل مهمة 
 يف حياتو اعبديدة. االندماجوالطمأنينة وهتيئتو إىل  وإعادة الثقة

  :إسهامات طريقة العمل مع الجماعات في مجال رعاية األحداث 2_6_4

ودبا أن مرحلة اؼبراىقة يشعر فيها العمبلء بعدم  االنتماءيبكن القول بأن أوىل األىداف ىو إشباع اغباجة إىل         
ماعة ربرص على تكوين اعبماعات الصغَتة اليت تتمتع بالتماسك والتبلؤم حيث فإن خدمة اعب االنتماءاؽبوية وعدم 

عن  االجتماعيةتتكون من عدد صغَت من األحداث ينتمون إليها بطريقة تلقائية حرة. واؽبدف الثاين ىو تنمية الضوابط 
الثالث فهو مساعدة اغبدث على  ربمل اؼبسؤولية. أما اؽبدف األحداث على تساعدطريق خربات اعبماعة اؼبوجهة اليت 

يف  االجتماعي  االختصاصيحيث وبتاج كل حدث يف ىذه اؼبرحلة إىل من يفهمو ولذلك يشركو  االجتماعيالتوافق 
 صباعة من صباعات النشاط.

 :إسهامات طريقة تنظيم المجتمع في مجال رعاية األحداث المنحرفين 3_6_4
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دخلت ىذه الطريقة يف ؾبال رعاية األحداث اؼبنحرفُت  وقد االجتماعيةريقة الثالثة للخدمة تعترب طريقة تنظيم اجملتمع الط        
بالعامل اػبارجي وبصفة خاصة أسرتو  باالتصالخاصة مع تغَت أغراض العقوبة والًتكيز على التأىيل والتهذيب فقد ظبح للحدث 

سهبل يف اجملتمع بعد  االندماجػبارجية وبذلك يكون يفصلو كلية عن ظروف ا حىت ىبفف عنو قسوة اإلبداع باؼبؤسسة وال
 18اإلفراج.

 .التجارب الدولية في تأهيل األحداث الجانحين:5

إن التجارب الدولية خبصوص تأىيل األحداث متنوعة بتنوع اؼبدارس واػبلفيات النظرية اليت تؤطرىا لكنها تتفق يف       
 تربويا مهنيا... اجتماعياؾبموعها على ىدف واحد يتمثل يف العمل على تغيَت السلوك للجانح وإعادة تكيفو 

 يلي: ومن التجارب العاؼبية لتأىيل األحداث اؼبنحرفُت ما

 :chifforton showتجربة  1_5

التدخل ؼبدينة شيكاغوا ألكثر شهرة ليس يف الواليات اؼبتحدة األمريكية وحدىا ولكن يف العديد من ذبربة  تعد         
ؼبدرسة شيكاغوا، وخاصة  االجتماعيةيف أربعينات القرن اؼباضي، وتأثرت كثَتا باألفكار  انطلقتدول العامل، ىذه التجربة 

من الدراسة اؽبامة اليت  انطبلقااؼبرتكزة على أنبية إعادة تنظيم األحياء داخل اؼبدينة  Chifforton showأفكار 
ؼبدينة شيكاغوا على خلق عبنة مشًتكة للتدخل  االجتماعيولقد ركز التدخل  9;@8سنة  M.HENRYأقبزهتا دبعية 

الوقت اغبر، وكذا التدخل الصحي والوقائي بتوظيف  استثماررامج ناجحة يف ؾبال واغبد من مشاكل األحياء ووضع ب
للعمل يف الوسط الطبيعي، والسيما يف  قصوهفرق للتدخل والعمل يف الشارع، وإذا كانت ىذه التجربة قد أعطت أنبية 

وظ يف تطوير برامج اؼبؤسسات العمل اؼبؤسساٌب، بل أهنم بشكل ملح نيستثمر األحياء اؼبهمشة والفقَتة، ومع ذلك مل 
 يف ؾبال التكوين اؼبهٍت أو التعليم أو فيما يتعلق باػبدمات اؼبوجهة لعائبلت األحداث اعباكبة. بسواءاإلعبلمية 

 :emgey تجربة  2_5

ظريات السوسيولوجية اغبديثة، ػبلق برامج جديدة مرتكزة على الن القرن اؼباضي برزت عدة ؿباوالت يف ستينيات       
ذبربة  اعتباروعلى  االجتماعيواليت تعترب اعبنوح بصفة عامة وجنوح األحداث على وجو اػبصوص مظهر التفاعل 

                                                           
18

 ?<8-7=8، ص ص اػبالق والسيد رمضان، ، مرجع سبق ذكرهجبلل الدين عبد   
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prono   اليت تعتمد على عبلج األحداث اعباكبُت على عدم إحداث وظيفة مع نشاطهم السابق، فاألحداث الذين
اعبماعة.  اجتماعاتيم والتحصيل )اؼبدرسة، العمل( لكنهم صبيعا ملزمون حبضور كانوا يف اؼبدرسة يشتهرون يف التعل

إذا كانت بعض النظريات  حيث اإلهبايبوتتلخص فكرة ىذا الربنامج يف جعل أسلوب مناسب للجماعة ووسيلة للتغيَت 
َت يف أنبية تأثَت سلوك إىل التفك  Emgeyدفع  ية للجنوح تعطي أنبية قصوى عبماعة الرفاق، فإن ذلك ماالسوسيولوج

 .اجتماعيااؼبرغوب فيها 

أن التجارب اليت  اعتباروبالرغم من أن النتائج مل تربىن بشكل قاطع على صمود ىذه اػبلفية النظرية إال أنو يبكن 
سجلوا أقل  provoسبحضت عنها كانت غنية وفعالة يف اغبد من مظاىر اعبنوح والصمود فاألحداث الذين وعبوا ذبربة 

 من برامج أخرى. استفادواسب الصمود باؼبقارنة مع أحداث ن

 : Brathwaiteتجربة  3_5

اؼبنبثقة عن ضرورة فهم العبلقة اليت تربط  االجتماعيتندرج أفكار ىذه التجربة يف سياق سوسيولوجيا الضبط           
، وذلك بالعمل عن تقدير موقع ومكانة اؼبرتكبُت ؽبذه األفعال االجتماعياعبريبة أو الفعل اعبانح دبيكانيزمات الضبط 

وأهنا تكتسي أنبية بالغة يف الصَتورة اإلدماجية ؽبذه العناصر. وتنطلق ىذه التجربة اليت  االجتماعيداخل ؿبيطهم 
أنبية كربى يف يف أسًتاليا ونيوزلندا من ضرورة العمل على صبع األحداث اعباكبون باألشخاص والذين وبتلون  انتشرت

من  انطبلقاحياهتم، ويبكن أيضا جعلهم مع ضحاياىم أو عائبلت ىؤالء الضحايا وذلك حملاولة ضبط اعبانح وعبلجو 
 والذي يبس بالتأكيد ىذه الفئة اليت ربتضنو وتشكل مشاعو مرجعية ولو كانت ثانوية. ارتكبوتداعيات الفعل الذي 

 

 

 Julian Ocker (1997 :) تجربة 4_5

يؤىلهم إصبلحا لئلدماج  تعترب ىذه التجربة أن عبلج األحداث اعباكبُت داخل اؼبؤسسات اإلصبلحية ال         
، فكل الربامج اليت ىبضعون ؽبا ال ربدث ريف الواقع التغَتات اؼبنشودة سواء على مستوى شخصية اغبدث أو االجتماعي

دون إيداعهم باؼبؤسسات اإلصبلحية حيث  األحداثدفعو إىل البحث عن مشاريع بداية إلدماج  وسطو العائلي ىذا ما
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ومن  اجتماعيايركز على ضرورة فهم العبلقة اليت تربط ىؤالء بآبائهم فهي اؼبدخل اغبقيقي لعبلجهم وتأثَتىم وإدماجهم 
لنا دون أن كببهم ودون أن نؤثر فيهم ونصل إىل يبكن أن نريب أطفا هبا ىذا اؼبشروع " ال انطلقالفكرة األساسية اليت 

 اختياريبكن إحداث أي تغيَت حقيقي يف ماؽبم نستطيع التأثَت فيهم" ذلك أن تغيَت يف سلوك األحداث ىو  قلوهبم، وال
يبكن أن يكون مفروضا من أي شخص كيفما كانت الرابطة اليت تربطهم بو. وتوصى ىذه  حر من قبلنا من قبلهم وال

 بة باإلجراءات التالية:التجر 

 عن سلوك اعبانح. مسئولة باعتبارىا_ توطيد الصلة بأسرة اغبدث ؼبعرفة عوامل اػبطر العائلية 

اعباكبُت ذات السلوك اإلجرامي وذلك من خبلل التمييز بُت اؼبرتكبُت األفعال البسيطة  األحداث_ ربديد صباعة 
 واألفعال اإلجرامية.

 يب وطرق معاملة اآلباء واؼبعلمُت والربيُت واؼبهتمُت باألحداث._ إعادة النظر يف أسال   

لؤلحداث، بل البد من  باذباه نفسي عبلجي ؿبدد كما ىو سائد يف العديد من اؼبؤسسات اإلصبلحية األخذ_ عدم 
  ، والثقافية وتكيفها مع كل حالة على حدة.االجتماعيةالنفسية،  االذباىاتمن صبيع  االستفادة

خطوات تدخل اإلدماج   Ackerعلى إحداث التغَتات اؼبطلوبة يف سلوكهم ويلخص  وآبائهمز األحداث _ ربفي  
                                                 العائلي فيما يلي:

 _القيام بزيارات مسًتسلة لؤلسرة من قبل اؼبتدخلُت.      

 اآلباء بالطرق واألساليب الًتبوية اؼبطلوبة.  تلقُت_     

 _تشجيع ومساندة اآلباء وإشراكهم يف مقاربة عبلجية تكاملية لصاحل أطفاؽبم.     

_زبصيص حصص لؤلحداث من أجل تقوية جوانب معينة من شخصية اغبدث من خفض التوترات الزائدة وتصريف     
 19.يةاالجتماعاؼبيوالت العنيفة و تنمية القدرات 

                                                           
19

-9=، ص ص ;978-:978 عمَتي بومدين، مباذج التماىيات لدى اؼبراىق اؼبنحرف يف الوسط اؼبؤسساٌب، رسالة ماجستَت يف علم النفس العيادي، 
=?  
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 .الجنوح في الجزائر:6

 :االستقاللمرحلة  1_6

مشاكل عديدة ومن بينها مشكل الطفولة التائهة والضالة، واليتيمة،  أماموجدت اعبزائر نفسها  االستقبللبعد       
ىذه  عقلية، إىل جانب اآلثار النفسية اليت أدت التذبذب يف أمزجة الناس وطباعهم. ويف ظل بأمراضومشبوىة، واؼبصابة 

كأفراد من خبلل ظروفهم، أو من   االكبرافالوضعية أصبح الدور الوقائي أكثر أنبية بالنسبة لؤلحداث اؼبعارضُت ػبطر 
آلت إليو الوضعية العامة للطفولة يف األيام األوىل  تركو اؼبستعمر، أو بفعل ما ، بفعل مااالجتماعيةخبلل بيئتهم 

 إمكانية التكفل هبا.  آنذاك، من حيث عدد األيتام ألبناء الشهداء، و الطفولة الضالة، مل يكن يف وسع الدولة لبلستقبلل

 الدراسة، واىل التمهُت أو على األقل  إىلفاإلمكانيات احملدودة للدولة الفتية مل تستطيع تلبية حاجات الطفولة 

 : إحصائيات بعض اغباالت سابقا: 8جدول

 الحاالت المعروضةعدد  السنوات
8@=: 89;@ 

  َ8@=; 8<>8 
8@=< 8>;8 
8@== 8;>@ 
8@=> 8@>@ 
8@=? 9877 

 

هبوز الثمانية مراكز، ربتوي  منحرفة ال آنذاككان يوجد من اؼبرتكز اؼبخصصة للتكفل بالطفولة اؼبسماة  مافمجموع       
. وضمنت فيما :=@8أسرة وكانت ىذه اؼبراكز تابعة لوزارة العدل ٍب ربولت إىل وزارة الشباب والرياضة سنة  7<8على 

القطر وبرمج يف  أكباءمركزا وموزعة على ـبتلف  =9اؼبراكز السابقة ليصبح عددىا  إىلبعد مراكز أخرى إضافة 
 سرير .  97<:مركزا يتسع ل  @:لفة بناء اؼبخططات التنموية اؼبخت

 :آنذاكحجم الظاهرة  2_6
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، بل ىناك شتات من لبلستقبللدقيقة وموحدة عن حجم الظاىرة يف السنوات األوىل  ليس ىناك إحصائيات        
ة يهددىا األرقام واألعداد موزعة بُت جهات وصية وـبتلفة. ولكن يبكن القول أن نسبة كبَتة من األحداث كانت مشرد

فاألحداث الذين أدخلوا إىل اؼبراكز  ==@8أي قبل اإلصبلح القضائي عام  لبلستقبلل األوىل، خاصة السنوات االكبراف
حبجة أو بأخرى، خرج أغلبهم بل كلهم وأغلقت أبواب اؼبراكز، مثلها مثل أغلب اؼبؤسسات ـبربة  االستقبللقبل 

 ومعطلة.

، لبلكبراف، فمنهم من عاد إىل أسرتو ومنهم من بقي يف الشارع عرضة ـبتلفة اذباىاتإذ خرج األحداث يف  
 20وبعضهم أخذ إىل فرنسا من طرف مدري تلك اؼبراكز خاصة الفتيات.

 ظاهرة جنوح األحداث اليوم: 3_6

معدل التحضر من  انتقلترتبط ظاىرة جنوح األحداث يف اعبزائر بعدة عوامل منها: التحضر السريع فقد         
يف بداية األلفية الثالثة، وربت ضغط ىجرة ريفية غَت  %)7<إىل أكثر من ) االستقبللغداة اغبصول على  %)7;)

العنف ) سنوات التسعينات (، بناءات األحياء السكنية الضخمة من دون روح، دون ىياكل  ومتسرعةمنقطعة تقريبا 
) اعبد مرتفعة، طبلق الوالدين، والذي بلغ أكثر من  ، معدالت الفشل اؼبدرسيوتفقريهمترفيو، هتميش السكان  لعب وال

 (. =978ألف حالة سنة  9=

ظبح بتسجيل أرقام مضاعفة بثبلث  ىكذا وجدت الببلد نفسها تواجو معضلة كبَتة تتمثل يف جنوح اؼبراىقُت، وىو ما
قضية يف  @87188لئلحصاء من  عدد القضايا اليت سبت اإلشارة إليها من قبل الديوان الوطٍت ارتفاعمرات، بالنظر إىل 
حالة سنة  :<917، <<@8_9<@8قضية بُت سنوات  @187;;يقارب  إىل ما ?=@8_:>@8الفًتة اؼبمتدة بُت 

. ىكذا تكتشف تلك اإلحصائيات أن =978حالة سنة  ?=:1>وصوال إىل  9788حالة سنة  ;?19:، و <977
ب اؼبدرسي ىي دائما بُت أىم أسباب جنوح األحداث. كما اؼبشكبلت السوسيوإقتصادية مثل: البطالة، الفقر، التسر 

قضية سبت معاعبتها يف الفًتة اؼبمتدة بُت  >?:1>=ىذه الزيارات اؼبسجلة يف سنوات الثمانينات اليت قاربت  استمرت
، خبلل تلك السنوات، كما االقتصادية االجتماعيةرغم التطور والتحسن اؼبلموس يف بعض اجملاالت  =?@8_@<@8

                                                           
20

 :>، ص<?@8-=?@8االجتماعي، رسالة ماجستَت يف علم االجتماع،  واإلدماج األحداثأضبد بوكابوس، اكبراف   
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طفل جانح يف الفًتة اؼبمتدة مابُت  ?9178 تسجيل زيادة مفجعة يف عدد اعبرائم اليت يقًتفها األحداث لتصل إىل ًب
 21.، ًب عرضهم أمام ـبتلف احملاكم<978 لوأفر يشهري جانفي 

 .الجنوح من الناحية القانونية:7

 خصوصية إجراءات الفصل في قضايا الطفل الجانح: 1_7

 قديبا، كان اجملرمون األحداث ىبضعون تقريبا لذات اؼبعاملة العقابية اليت ىبضع ؽبا اجملرمون الكبار.         

هبعل ىذا األخَت  ، منهجا إلهباد حلول ؼبختلف قضايا األحداث اعباكبُت، مااستقبلؽبااعبزائر منذ  اعتمدتومنو فقد 
منوطا باإلجراءات اػباصة باؼبتابعة والتحقيق إىل غاية صدور اغبكم وتنفيذه، سواء تعلق األمر بتطبيق عقوبة أو تدبَت 

اؼبوجهة لؤلحداث أقل من سنة  االهتاماتتربوي من خبلل اؼبراكز اؼبعدة لؤلحداث اعباكبُت، وقضاء األحداث يفصل يف 
 اعبريبة. ارتكابوقت 

 تشكيلة قضاء األحداث:  1_1_7

يربر إنشاء احملاكم اػباصة باألحداث يعود إىل طبيعة وشخصية فاعل اعبريبة وذلك نظرا لسنة الذي مل  إن ما            
وزبتلف تشكيلية قضاء األحداث عن احملددة للبالغُت بصفتهم الفئة اغبساسة يف  22،يكمل الثامنة عشر من عمره

يكون من بلد آلخر. فهناك من يقر بضرورة تشكيل احملكمة اؼبخصصة لؤلحداث من قضاة  فاالختبلوىذا  23اجملتمع.
ؿبًتفُت مثلها مثل احملاكم العادية، وكذلك ىناك من يقر يف تشكيلها أن يكونوا من عناصر متخصصة يف شؤون األحداث 

دون إنبال  24.القانوين للحدث أن يكون العنصر القضائي حاضر ألنو أدرى بالوضع االذباىُتوىناك من يبزج بُت 
بشؤون األحداث وىذا دائما يكون هبدف اغبفاظ  واىتمام، أين هبب تفعيل العنصر الذي لو ميول االجتماعياعبانب 

 على مصلحة اغبدث اعبانح.

                                                           
21

، جامعة <978ديسمرب@8يف اجملتمع اعبزائري، دراسات نفسية وتربوية، ـبرب تطوير اؼبمارسات النفسية والًتبوية، عدد  األحداثساسي سفيان، جنوح   
 7?الشاديل بن جديد، الطارف، اعبزائر، ص

22
خليفي ياسُت،أحكام معاملة اغبدث خبلل مراحل الدعوى العمومية ويف مرحلة تنفيذ اغبكم،مذكرة زبرج لنيل إجازة اؼبدرسة العليا   

 8:،ص?977_>977للقضاء،باتنة،

23
 .:@9والعقاب،منشأة اؼبعارف،مصر،د/ط،ص اإلجرامفتوح عبد اهلل شاذيل وؿبمد زكي أبو عامر،علم   

24
  Courtin chnistine,Jean Fanucci,Le droit des mineurs,4ème édition paris,2001,P47 .  
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ومنو بادرت اعبزائر على غرار التشريعات األخرى، إىل إحداث جهاز قضائي ظبي دبحاكم األحداث، وذلك طبقا لقانون 
ق.إ.ج: " توجد يف مقر كل ؾبلس قضائي ؿبكمة لؤلحداث وبدد <;;اإلجراءات اعبزائية ونصت عليها اؼبادة 

حداث دبقر اجمللس القضائي فقط أي ؿبكمة فكانت توجد ؿبكمة األ 25".اجمللس نفسو اختصاصبدائرة  اختصاصها
 اجمللس القضائي ٍب عدلت ىذه اؼبادة وجاء نصها كما اختصاصاحمللي  اختصاصهاواحدة يف كل والية حيث يشمل 

 ." االختصاصيلي: " توجد يف مقر كل ؿبكمة، ؿبكمة لؤلحداث ؽبا نفس 

واطن التوصل إليها فأصبحت ىناك ؿباكم لؤلحداث على نبلحظ أن ىذا التعديل جاء باعبديد وذلك تسهيبل إلمكانية اؼب
 .ابتدائيةمستوى كل ؿبكمة 

ق.إ.ج وأصبحت سارية اؼبفعول إىل يومنا ىذا: " يوجد يف كل ؿبكمة قسم األحداث " ومن <;;إذ عدلت اؼبادة 
 26".عبارة " ؿبكمة األحداث " إىل "قسم األحداث استبدالاؼببلحظ أنو ًب 

 قضاء األحداث: اختصاص 2_1_7

يراد دبصطلح ىو الصبلحية اليت يبنحها القانون حملكمة من احملاكم للفصل يف قضايا معينة وتعد قواعد           
لقضاء  االختصاصوبالتايل يبكن إبطاؽبا، غَت أن اؼببلحظ أن ضباية اغبدث من خبلل وجوب كون  االختصاص

حقوق الطفل وىذا  اتفاقيةخلية، بل حىت التشريعات الدولية على غرار األحداث ليس معمول هبا فقط يف التشريعات الدا
 27.:/7;نصت عليو يف اؼبادة  ما

  بالنسبة للجنايات: 1_2_1_7

                                                           
25

اعبزائية،ج.ر.ج.ج  اإلجراءات، يتضمن قانون ==@8يونيو سنة  ?اؼبوافق ل =?:8صفر عام  ?8يف  >>8_==من األمر رقم  <<;اؼبادة   
 .، اؼبعدل واؼبتمم==@8يونيو  87الصادرة يف  ?;عدد

26
،اؼبعدل واؼبتمم باألمر رقم ><@8يونيو  ;مؤرخة يف  :>،ج.ر.ج.ج عدد ><@8يونيو  <8اؼبؤرخ يف  =;_><رقم  األمرمن  ;9اؼبادة   

 اعبزائية اإلجراءاتاؼبتضمن قانون  >>8_==

 
27

 .>978يونيو  @8،الصادرة بتاريخ @:تعلق حبماية الطفل،ج.ر.ج.ج،عدد،اؼب89/>8من قانون  7?اؼبادة   
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جناية تدبَت أو أكثر من تدابَت  ارتكابقد تصل خطوة الفعل اإلجرامي اؼبرتكب من طرف اغبدث اعبانح إىل         
على اغبدث اؼبرتكب عبناية وسنو قد ذباوز  استثنائيةق.إ.ج على أنو هبوز اغبكم بصفة >;;اغبماية والتهذيب، فاؼبادة 

 28.ق.ع7>بعقوبات حسب اؼبادة  استكماؽباالتدابَت أو  استبدالسنة عقوبة اغببس أو الغرامة غَت أنو يبكن  :8

يف الفصل يف اعبنايات اليت يرتكبها األحداث إىل قسم األحداث اؼبتواجد دبحكمة مقر اجمللس  صاالختصايكون      
"... إذا رأى   89 />8من قانون الطفل  @<ق.إ.ج وبالعودة إىل نص اؼبادة 8/9>;نصت عليو اؼبادة  وىذا ما

قاضي التحقيق اؼبكلف باألحداث أن الوقائع تكون جناية، أصدر أمر باإلحالة أمام قسم األحداث ؼبقر اجمللس القاضي 
 اؼبختص." 

ق.إ.ج "كما زبتص باغبكم على 9/@;9على األصل وىو حسب اؼبادة  استثناءغَت أن اؼبشروع اعبزائري جعل      
أفعال إرىابية أو زبريبية واحملالُت إليها القانون بقرار هنائي من  ارتكبواعشر سنة كاملة الذين  ةتسالعمر القصر البالغُت من 

 29.يكون حملكمة اعبنايات العادية فاالختصاص" االهتامغرفة 

 بالنسبة للجنح: 2_2_1_7

األحداث، إمبا يكون  يرتكبهايكون قسم األحداث اؼبنعقد باحملكمة ىو اؼبختص بالنظر يف اعبنح اليت  ال         
إىل قسم األحداث اؼبوجود باحملكمة خارج مقر اجمللس القضائي. غَت أنو تبقى القواعد واإلجراءات اليت ربكم  االختصاص

جناية، أما إذا تبُت أن اعبريبة اليت ينظر  ارتكابوؿباكمة اغبدث واليت تكون أمام قسم األحداث باحملكمة مقر اجمللس عند 
سم األحداث بوصفها جنحة ىي يف األصل جناية فيكون على قسم األحداث غَت احملكمة اؼبتواجدة دبقر اجمللس فيها ق

من قانون الطفل  9?ق.إ.ج وكذلك طبقا للمادة :/<=;القضائي، أن وبيل القضية للمحكمة األخَتة حسب اؼبادة 
فها جنحة تكون يف اغبقيقة جناية فيجب على : "... وإذا تبُت أن اعبريبة اليت ينتظرىا قسم األحداث بوص89/>8

قسم األحداث غَت احملكمة اؼبوجودة دبقر اجمللس القضائي أن وبيلها ؽبذه احملكمة األخَتة ويف ىذه اغبالة فإنو هبوز لقسم 
 30.األحداث ىذا قبل لبث فيها، أن يأمر بإجراء ربقيق تكميلي ويندب ؽبذا الغرض قاضي التحقيق اؼبكلف باألحداث

                                                           
28

يتضمن قانون العقوبات،ج.ر.ج.ج عدد  ==@8يونيو سنة  ?اؼبوافق ل  =?:8صفر عام  ?8اؼبؤرخ يف  =>8_==رقم  األمرمن  7>اؼبادة   
 .،اؼبعدل واؼبتمم==@8،الصادرة سنة@;

29
 ?;ص ، ?977 د/ط، دار اؽبدى،اعبزائر، يف التشريع اعبزائري، األحداث صابر صبيلة ونبيل صقر،  

30
 ق.إ.ج:/<=;اؼبادة   
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  بالنسبة للمخالفات: 3_2_1_7

ـبالفة وبال على  وأرتكبق.إ.ج أن اغبدث الذي مل يبلغ سن الثامنة عشر ==;إن اؼبشرع حسب اؼبادة          
ق.إ.ج وتنعقد ىذه احملكمة يف جلسات علنية، وىنا نبلحظ أن @>;نصت عليو اؼبادة  ؿبكمة اؼبخالفات وىذا ما

 89/>8من ق. 9?مبدأ اإلجراءات اؼبتبعة أمام قضاء األحداث وذلك عمبل باؼبادة اؼبشرع خرج عن القاعدة األصلية و 
اؼبتعلق حبماية الطفل واليت تنص على سرية اعبلسات اؼبتعلقة بالفصل يف قضايا األحداث. واؼبشرع أعطى قاضي قسم 

 ازباذزبول لو صبلحية  اؼبخالفات السلطة التقديرية أن يرسل اؼبلف بعد النطق باغبكم إىل قاضي األحداث، حيث
 31.اإلجراءات البلزمة يف مواجهة اغبدث

 

 

 

 

 

 

 

 :خاتمة الفصل الثاني

 

                                                           
31

 ;:_::،ص ص ?977_>977،اعبزائر، =8اؼبدرسة العليا للقضاء،الدفعة  إجازة،مذكرة التخرج لنيل األحداثبكوش زىرة ومداين نصَت،قضاء   
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يتأثر ويؤثر فيها فهو  اجتماعيةيعرف أي شئ عن احمليط الذي يعيش فيو فيعيش يف بيئة مادية،  يولد الطفل وىو ال      
يكون مع البيئة وحدة متناقضة ومتكاملة، ويكون عبلقات ـبتلفة مع األفراد اآلخرين ؽبم عاداهتم وتقاليدىم وأمباطهم 

 السلوكية .

أما ىو فبل تتوفر ىذه العناصر يف بداية حياتو وإمبا يعتمد على صفاتو وقدراتو البيولوجية وخبلل ىذه الفًتة قد تطول أو 
 . االكبرافباألفراد وتفاعلو معهم فبا يدفع باغبدث إىل  احتكاكوىذه العناصر عن طريق  أكتسبتقتصر وبالتايل يكون قد 

 

 

 

 



 الميداني للدراسة الفصل الثالث: الجانب

 يهد مت

 البطاقة الفندة ملركز إعادة الرتبدة بصدادة. 1

 هداكل املركز .2

 ور الفريق املؤسسايت يف عملدة التكفل باألح اثد .3

 البحث املد اين .4

 تدبولوجدا احلاالت ال راسة .5

 نتائج ال راسة .6

 خامتة الفصل الثالث  
 



الجانب الميداني للدراسة                                                              الثالث الفصل   
 

 
58 

 

 

 تمهيد:

يوجد عالقة جدلية بني اجلانب النظري واجلانب ادليداين حيث يتم يف ىذا اجلانب عملية احلصول على         
البيانات وادلعلومات الالزمة من أجل اجلانب النظري ادلرتبط باجلانب ادليداين من أجل إعطاء البحث صيغة الدقة 

 والواقعية وادلصداقية.

اولة معرةة إن اان ادلرا  يقوم بدوره يف إصالح احأحداث يف اتجمتم  وجعلمم اععااء تقوم ىذه الدراسة على زل
 صاحلني.
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 :التربية بصيادة إعادةلفنية لمركز .البطاقة ا1

إن ادلرا  ادلتخصص يف إعادة الًتبية _ بصيادة _ والية مستغاًل مؤسسة عمومية ذات طاب  إداري 
(E.P.Aتتمت  بالشخصية ادل ).عنوية والذاتية يف التسيري ادلايل 

على يد أحد ادلعمرين بادلنطقة ةتح أبوابو حتت تسمية  "مرا   9891ديسمرب  98يرج  تاريخ إنشاء ادلرا  إىل يوم 
 مساعدة وزتاية الشباب اجل ائري" .

حول  9891مارس  40ادلؤرخ قي  69/91ومبوجب احأمر رقم  9891عند استقالل البالد وبالذات يف سنة      
 90/69، السنة اليت أصدره ةيما احأمر 9869ىذا إىل " ادلرا  ادلالحظة وإعادة الًتبية " وسري وقف احأمر إىل غاية 

واان ذلك عبارة عن الوالدة الرمسية للمؤسسة حتت رعاية وزارة الشبيبة والرياضة اليت  9869ديسمرب  19ادلؤرخ يف 
ت حيث مت إنشاء اتابة الدولة للشؤون االجتماعية وحول إليما، وعليما صدر سريت ىذه ادلؤسسة إىل غاية الثمانينا

 ليسري وةقو. 9876ديسمرب  49ليوم   199/76ادلرسوم رقم 

 .1491أةريل  49ادلؤرخ يف:  91/999ادلرسوم التنفيذي رقم: 

مًت وعن مقر الوالية حبوايل  944 يق  مرا  مستغاًل إلعادة الًتبية يف بلدية صيادة واليت يبعد على ىذه احأخرية حبوايل
 مًت. 1944

ىكتارات وشيد على ىامش الطريق الوالئي الرابط بني البلديتني  49يًتب  على مساحة إرتالية درىا بالتقريب 
 ادلذاورتني أعاله.

 . ىياكل المركز:2

 يًتب  ادلرا  على مساحة مبنية قدرىا ىكتارين وتتوزع االتايل:  

 : 11العمارة

أقسام، وادلخ ن العام أما يف اجلمة  49ىي ذات طابقني صلد ةيما من احأسفل مكتب ادلريب الرئيسي، العيادة و       
 سرير. 94العلوية ةنجد عنربين ويتس  ال واحد منمما ل 
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 :12العمارة

 وةيما من اجلمة السفلى اإلدارة واذا ادلطبخ، جماز التسخني، وسل ن احألبسة.         

 :13العمارة

جلمة العلوية منما ةنجد وىي مقابلة لإلدارة وتتشكل من ثالثة مرائب، الغسالة وورشة يف اجلمة السفلى، أما ا         
 شرةة، اما صلد ورشات إضاةية إىل ورشة البناء ادلذاورة أعاله:ةيما 

 _ ورشة احلديد ) التلحيم (.       

 _ ورشة النجارة.       

 _ ورشة الكمرباء.      

 _ ورشة الفالحة.      

 _ ملعب لكرة القدم.     

 _ ملعب لكرة السلة.     

 _ قاعة متعددة احألعاب.     

 . دور الفريق المؤسساتي في عملية التكفل باألحداث:3

غلب على الفريق ادلتعدد ادلمام وادلشكل من مربني، مربني سلتصني وشلرض، أن يقوم ال مبمامو وةقا دلنمجية    
 تفرض علينا التعرف ادلبدئي دلمام ال عاو يف ادلرا  ةنجد:خاصة واليت 

 أ/_ أخصائي نفساني:

 _ يتامن ادلتابعة الفردية أو اجلماعية لألحداث ذوي ادلشاال.

 _ يقوم باالختبارات النفسية، ويقدم شخصيا وحكما عياديا حسب احلالة.
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 _ يشارك يف االجتماعات ادلؤسساتية.

 ._ يشارك يف تاطري ادلًتبصني

 برنامج العمل اليومي لألخصائي النفساين:(: 2الجدول رقم)

 اخلميس احأربعاء الثالثاء االثنني احأحد التوقيت      احأيام
 47:44من سا: 
 94:44إىل سا: 

مالحظات عيادية 
 يف القسم

مالحظات عيادية 
 يف قسم زلو احأمية

مالحظات عيادية  مقابلة عيادية
 يف قسم زلو احأمية

عيادية مالحظات 
 يف القسم

 94:44من سا: 
 91:44إىل سا: 

مقابلة ارشادية  مقابلة عيادية
 ةردية

مالحظات عيادية 
 للفوج

مقابلة إرشادية 
 رتاعية

 مقابلة عيادية

 91:44من سا: 
 90:44إىل سا: 

متابعة ميدانية 
ومراةقة نفسية 

 للفوج

مالحظات عيادية 
للفوج يف ورشة 

 احأشغال اليدوية

ية متابعة ميدان
ومراةقة نفسية 

 للفوج

مالحظات عيادية 
 للفوج

متابعة ميدانية 
لألحداث أثناء 
ال يارات احأسرية 
توجيو وإرشاد 

 احأولياء
 

 ب/_ المربي:

 _ يشارك يف التكفل باحأحداث ومتابعة إعادة تربيتمم.

 _ يطبق الربامج الًتبوية ادلسندة إليو. 

 _ يسمر على النظاةة اجلسدية.

 تنظيم وتعطري احأحداث يف عملية التممني خارج ادلؤسسة._ يشارك يف ال

 _ يشارك يف ال ادلداوالت اليت يقتايما العمل ادلؤسسايت.

 



الجانب الميداني للدراسة                                                              الثالث الفصل   
 

 
62 

 برنامج العمل اليومي للمريب:(: 3الجدول رقم)

 النشاط التوقيت احأيام
 91:44إىل سا:  47:44من سا:  احأحد

 99:44إىل سا:  90:44من سا: 
 ة_ دروس تطبيقي

 _ نشاطات
 91:44إىل سا:  47:44من سا:  االثنني

 99:44إىل سا: 90:44من سا: 
 _ هتيئة ادلواد

 _ قط  اخلشب
 91:44إىل سا:  47:44من سا:  الثالثاء

 99:44إىل سا:  90:44من سا: 
 _ دروس نظرية ) نصائح، توجيمات، معلومات (

 _ نشاطات حساب وقياس
 94:44إىل سا:  47:44من سا:  احأربعاء

  99:44إىل سا: 99:44ا:من س
 _ ترايب، تلسيق

 _ ت يني
 94:44إىل سا:  47:44من سا:  اخلميس

 99:44إىل سا:  90:44من سا: 
 _ صيانة العيادة

 _ تنظيف الورشة.
 

 ج/_ المربي المختص:

 _ يامن تعليما خاصا ودروسا مقننة.

 اعي لألحداث._ يقوم بكل النشاط ) مالحظة، إعادة الًتبية ( يامن اإلدماج االجتم

 لألشخاص ادلتكفل هبم. ة_ يراقب النشاطات الثقاةية والًتةيمي

 _ يشارك يف تعطري ادلًتبصني.
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 استعمال ال من:(4الجدول رقم)

 اخلميس احأربعاء الثالثاء االثنني احأحد التوقيت      احأيام
 47:44من سا: 
 47:14اىل سا: 

 ت.إسالمية ةت.إسالمي ت.إسالمية ت.إسالمية ت.إسالمية

 47:14من سا: 
 48:44اىل سا: 

 احلساب احلساب احلساب احلساب احلساب

 48:44من سا: 
 48:14اىل سا: 

 قراءة قراءة قراءة قراءة قراءة

 48:14من سا: 
 94:44اىل سا: 

 أشغال يدوية أشغال يدوية أشغال يدوية أشغال يدوية أشغال يدوية

 94:44من سا: 
 94:14اىل سا: 

 اسًتاحة اسًتاحة اسًتاحة اسًتاحة اسًتاحة

 94:14من سا: 
 91:44اىل سا: 

 م رعة بيداغوجية م رعة بيداغوجية م رعة بيداغوجية م رعة بيداغوجية م رعة بيداغوجية

 91:44من سا: 
 91:44اىل سا: 

 نظاةة شخصية
 الغذاء

 نظاةة شخصية
 الغذاء

 نظاةة شخصية
 الغذاء

 نظاةة شخصية
 الغذاء

 نظاةة شخصية
 الغذاء

 91:44من سا: 
 90:44اىل سا: 

تسليم الفوج ادلراةقة 
 ادليدانية

تسليم الفوج ادلراةقة 
 ادليدانية

تسليم الفوج ادلراةقة 
 ادليدانية

تسليم الفوج ادلراةقة 
 ادليدانية

تسليم الفوج ادلراةقة 
 ادليدانية

 

 د/_ المربي الرئيسي:

ر ادلريب الرئيسي على التنسيق بني ادلربني وممام الًتبية وإعادة الًتبية زيادة اىل ممام ادلريب وادلريب ادلختص، يسم  
 والًتةيو.

 ه/_ الممرض:

 يشارك يف إصلاز برنامج الوجبات الغذائية احأسبوعية. _ يسمر على النظاةة بصفة عامة، و

 ، والقيام بالعالجات احأولية._ يراةق احأحداث إىل ال يارات الطبية
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  :نيةالدراسة الميدا . 4

مًت عن مقر والية  500دراسة ادليدانية مبرا  إعادة الًتبية والتعىيل ببلدية صيادة حيث تبعد لقد أجريت ال     
 مستغاًل.

 29/04/2019إىل  10/12/2018إلجراء الدراسة وتطبيق ادلقابالت ابتداء من  ةلقد دامت الفًتة ال مني     
 ودتت على مرحلتني:

. حيث قمت ب يارة 20/01/2019إىل  10/12/2018االستطالعية واليت استغرقت دتثل الدراسة         
استطالعية دلرا  إعادة الًتبية مت من خالذلا إجراء مقابلة وحوار ونقاش م  ادلديرة عن القوانني داخل ادلرا  وغلب أن 

ض احلصول على آخذ صالحية من مصلحة التاامن مؤسسة حلماية ورعاية احأحداث، وم  رئيس ادلصلحة بغر 
معلومات عن احأحداث والبيانات ادلتعلقة بالدراسة ومالحظة ادلبحوثني ) أي احأحداث ( يف ادليدان للتعرف على 

 الظروف اليت يعيش ةيما احأحداث يف ادلرا  وجتريب ادلقابلة على عينة صغرية.

ة أخرى ختدم موضوع الدراسة، أو وقد مسحت يل ىذه ال يارة االستطالعية بتغيري بعض احأسئلة وتعديلما وإضاة
صياغة بعاما بشكل أاثر وضوحا وبساطة لتسميل ةممما لدى ادلبحوث وعدم إحراجو من خالل احأسئلة، وقد 

 راعيت يف ذلك صغر سن ادلبحوثني ومستواىم التعليمي.

 29/04/2019إىل  01/02/2019وتتمثل يف التطبيق النمائي للمقابلة وقد استغرقت          

القصر ( والذي بلغ عددىم  يتمثل رلتم  البحث يف احأحداث الذي مل يبلغ سنمم سن الرشد ) احأطفال       
 حاالت والتقيت هبم مبرا  إعادة الًتبية ببلدية صيادة. 10
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 ميثل حاالت الدراسة: (5الجدول رقم)

عدد  ادلستوى التعليمي السن الرقم
أةراد 
 احأسرة

عدد 
 اإلخوة

الًتتيب 
داخل 
 احأسرة

احأولياء  اجلنحة ادلسكن ادلنطقة
على 
قيد 
 احلياة

مدة 
ادلكوث 
 بادلرا 

برنامج اخلروج 
 من ادلرا 

 ب ذ

بناء  بلدية 12 07 05 14 سنة ثانية ابتدائي 14 01
 ةوضوي

 05 نعم سرقة
 أشمر

 العمل
 )صلارة(يف زلل

 03 نعم سرقة ةيال بلدية 02 01 01 04 أوىل متوسطسنة  14 02
 أشمر

 التكوين ادلمين
 )حداد(

احأم  أخالق سيئة شقة بلدية 02 01 01 04 ثانية متوسطسنة  15 03
 متوةية

06 
 أشمر

مواصلة 
 الدراسة

احأب  سرقة حوش بلدية 03 02 03 06 متوسطسنة ثالثة  15 04
 متوىف

يف العمل  شمرين
 مقمى

بناء  بلدية 08 6 02 09 ئيثالثة ابتداسنة  16 05
  ةوضوي

احأم  سرقة
 متوةية

مواصلة  شمر
 الدراسة

 ال أعلم سنة  نعم سرقة شقة بلدية 03 03 02 07 أوىل ثانوي سنة 16 06
خامسة سنة  17 07

 ابتدائي
 04 نعم سرقة شقة بلدية 04 00 07 09

 أشمر
 نقرا بادلراسلة

شمرين  نعم سرقة حوش بلدية 02 01 01 04 أوىل متوسطسنة  17 08
 ونصف 

العمل 
 ق()حال

سرقة أمالك  ةيال بلدية 04 01 04 07 ثانية متوسطسنة  17 09
 الدولة

 07 نعم
 أيام 

 التكوين ادلمين

سرقة  حوش بلدية 05 04 02 08 ثالثة متوسطسنة  17 10
 اغتصابو 

 15 نعم
 يوم

 العمل
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 : الحاالت الدراسة تيبولوجيا .5

 السن:  1.5

ة العمرية تنقسم إىل ةئتني، ةخمس حاالت قد سجلت لدى احأحداث من خالل عينتنا الحظنا أن الفئ          
، اما صلد أن ما تبقى من واليت دتثل ما قبل ادلراىقة او ادلراىقة ادلبكرة سنة 99-90ادلنتمني إىل الفئة العمرية مابني 

ص من خالل دراسة ، حيث ميكن استخالو اليت دتثل ادلراىقة سنة 96-99احلاالت انتمت إىل الفئة العمرية مابني 
و أن سن الغالبية العينة ادلدروسة من اجلدول أن الما ارتفعت الفئة العمرية لألحداث ارتفعت معما النسبة ادلئوية 

ذا ما جاء يف و ى سنة 96عاما، حيث أن أغلب احلاالت سنما  96-90ما بني احأحداث تق  ةئة أعمارىم 
 تصرػلات ادلبحوث 

  و   ص  ق  نػ   و   ير  ب  ك    اغ  ر  ف  بػ   يت  س  ا ح  م  م   ت  ت  ام   ي  ك    ح  ص  ب   اؼ  ز  بػ   ل  اق  ع   ت  ن  ك    ر  يػ  غ  ص   ت  ن  ك    ي  ك    ا  ن  أ   » : (13رقم) الحالة
ا ر  تػ ب ا ن ل ي ظ ل م ة ب َل  م    يت  ل  تي م  ا  ي  ح   ت  ى  ر  ك   خ ل  ل د   ت  ل  خ  د   ت  د  ا ز  ه  يػ   ب  َل  ة ب  ي  او  خ   ت  ال  و   ار  الد   ق  ح  ل  ا  ف   ا و  م  ك ي  ن د 
ِ  او  ح  ي   ال   ي و  ان  ت  بػ ب ا  ي و  ن  و  ز  و  ا  ى ح  ت  ا ح  يه  ل  ع   س  و  ح  ن   ال   و   ي  ل  ان  ب  تػ   ش  ت  ال  و  ة م  اي  ر  ق  ل  ا   ام  ي  الس  ا ف  ر  ق  نػ    يت  ل  و   ش  ار  ق  نػ  م   ي  ني ك  ز 
 « .ي  م  و  م  ى   ا  س  ن  نػ   م  ه  م  ل  ا   ...ع  ا  ق   و   ط  ال  خ  ن  

ف غري مشاغب لكن عند وةاة أمي أصبحت أحس بفراغ ابري يف حيايت أنا عندما انت صغري انت طفل لطي) 
وحأحبت حيايت دون معين من دون أمي، وعند دخويل ادلن ل أرى ال شيء أسود بدوهنا واعن ادلن ل خايل من ال 
 شيء، ودخلت ادلتوسطة لكن مل أبايل بتعليم ومل أان أتاب  ال دروسي مممل حىت قررت ادلؤسسة بطردي ةقرر أيب
طردي أياا من ادلن ل، ىنا ادلعالة حيث أصبحت أراةق رةقاء السوء واضلرةت عن الطريق السوي وىذا من أجل أن 

 (أنسى علي.

طفل مير مبرحلة عمرية يف حياتو وأىم مرحلة ىي مرحلة ادلراىقة نستنتج من خالل تصرػلات ادلبحوث أن          
ن السن يعتربىا الكثري من الباحثني ىي من مراحل النمو احلساسة ىذه ادلرحلة م ،أخطرىاراحل و ىي من أصعب ادلو 

ما مل غلد  إذا االضلراف خاصة نفسية سريعة حيث تعترب أخطر ادلراحل الوقوع يف يفاجع ادلراىق بتغريات عاوية و اليت
العنف و التسلط  احلنان العائلي من الوالدين خاصة بل وجد احلرمان العاطفي و العيش يف وسطىذا الطفل االىتمام و 
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 ،االجتماعيالنفسي و )السلطة احأبوية ( ةمن خالل تصرػلات ادلبحوث صلد أن وةاة والدتو يف سن مبكرة أختل توازنو 
على دراستو ليجد نفسو يف دوامة ادلشاال بل يف دوامة االضلراف خاصة بعد تايل أثر بصورة واضحة على شخصو و بال

حاجاتو احأساسية بطرق غري  إلشباعو مراةقتو رةقاء السوء يؤدي بالطفل السعي  الشارع إىلالفشل الدراسي و اخلروج 
عج   إىلالتشغيل يف سن مبكرة لسد احتياجاهتم شلا يؤدي  إىلمشروعة من اتجمتم  اما تدة  احأسرة اذلك بطفلما 

الذي ينتج عنو االضلراف احأحداث عن حتمل مثل ىذه ادلسؤوليات و بالتايل اذلروب من العمل و التشرد يف الشوارع 
 حتما. 

 المستوى التعليمي لألحداث: 1_5

ادلستوى التعليمي ادلتوسط وثالث حاالت انتمت اىل ادلستوى االبتدائي  إىلأغلبية حاالت الدراسة ينتمون         
ذا ما و ى الطفل. أساسية يف حياةمن دتدرس التالميذ بالنظام التعليمي اجل ائري وىي مرحلة  احأوىلحيث تعد ادلراحل 

 تصرػلات الجاء يف 

 ا  ب  بػ   ش  ر  ح  ت  و   ن  ا  م  ز   ا  ي  ة ف  ع  ط  ا  ، ق  د  ح  ا  و   ى  ت  ح  ل   ا  ى  ا  ن  م  ت  نػ   ا  ة م  ر  م  و يش  ا ،ع  ب  بػ   ت  ر  م   ع  م   ت  ش  ع   ا  ن  أ   »:  (15رقم) الحالة
ِ   يت  ان  ي ع  ون  ج  ر  ة خ  اي  ر  لق  ا  ِ   ت  د  ز  ي و  ن  ب  ر  ض  ا، ي  ي  ف    ا  م   ع  ر  ا  ش  ل  ي، ا  ائ  د  ت  ب  ة ا  ث  ال  ث  ل  ة ا  ن  س  ل  ي ا  ف   د  اا ع  ن  أ  ي و  س  ر  د  م  ل  ا   ب  ر  س  لت  ا 
ر ار ي ؟؟..ن  ي  و   ل  ح  ل  ا   ر  ا  د  ل  ا   ية ف  م  غ  ل  ا   د  ي  ز  و   ش  م  ح  ر  يػ   ا  ق اع  ا ل د  ي ا تي  ك يم  ت ش  ح  ) مَلحظة يتحصر  . «أ ن ا  م ا ع ش 

 المبحوث ويسهى.(

يش م  زوجة أيب، لكن انت أعاين حأهنا اانت توسوس حأيب وتدةعو لكي ياربين. و من أجل التسرب أنا انت أع) 
ادلدرسي طردت من ادلدرسة واان سبب تسريب ىو العمل حأن أيب مل يكن يعطيين نقود، خرجت من ادلدرسة وأنا ال 

 (طفال.أزال يف السنة الثالثة ابتدائي وعملت يف سن مبكر مل أعش طفوليت اغري احأ

ِ  غ  ل  ا يػ  خ  و  يػ  ة ش  ر  ط  خ   ل  ك    ش  اي  و  ط  ل  ا   ر  يػ  د  ن  و   اؼ  ز  بػ   اح  ب  ق  نػ   ت  ن  ك    ي  ائ  د  ت  ب  ل  ا  ف   ا  ر  ق  نػ   ت  ن  ك    ي  ك    ا  ن  أ   » : (16رقم) الحالة               و  ا 
 ي  ا ك  ي  و  ا بػ  ي  أ   يت  ف  ا  ف  خ   ت  د  ز   م  ا  ي  س  ل  ا  ف   يت  ل  و   يك    ة أ يا  ي  ب ان  ش  ل  ا   ر  و  م   ن  ز  خ  ن   ي  ا  ج   و  وف  ش  ن   ي  ك   يت  ل  و   ي  ن  ب  ر  ض  ي   م  و  يػ   ل  ا ك  ي  و  بػ  ل  
ت  ل ي ا  أ   convocation   و  ول  ل  س  ر  يػ   ي  د ير ك   د  ن  ة ع  ر  ط  خ   ا  وي  خ   ب  اح  ص   د  اح  و   اع  و ت  ان  اب  ك  ا  ف   ا  ر  بػ   ات  ب  نػ   ت  ي  ل  و   ا  ي  ي ج 
 ت  ل  ص  ي و  ك    اك  ي ى  غ   اك  ي ى  ا غ  ي  ا أ  ام  ي م  غ   اع  ا ك  ي  ل  ع   ش  س  و  ح  ا  م   و  ى   و   اش  يف  ك    ة و  ر  ط  خ   ل  ك    ي  ت  ا  د  ج   د  ن  ة ع  ر  ط  خ   ي  م  ع  
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 ىش  م  ت  نػ   ت  ن  ك    اع  ك    و   اك  ب  ل  ا   اب  ح  ص   ع  م   ع  م  ج  ن   ت  ن  ا ك  ن  أ   ع  ا م  اي  ر  قػ   ت  س  ب  ح   ي  ى ل  ت  ح   ي  ط  ر  ز  نػ   يت  ل  ي و  و  ان  ى ث  ول  ة أ  ن  س  
 . « ة  ن  س   11 د  اح  و   ع  ا  ت   اي  ل  ق  ع  بػ  

أنا اي انت نقرا ةاالبتدائي انت مشاغب ال مرة يستدعون احأساتذة أيب وىو ال ما يستدعونو  ياربين حىت )     
أحيانا عندما أراه قادم ضلوي أذىب وراء أمي حأختبئ خوةا منو، وعندما انت يف ادلتوسطة أصبحت مشاغب أاثر 

م استدعاء والطرد حىت خرجت من ادلن ل ووجت معوى آخر يف البحر لدى صديق أخي أحيانا عند وأاثر  وال يو 
عمي، وأحيانا عند جديت وىكذا... لكن عندما انت أقرا يف الثانوي انت ال يوم أىرب من الدراسة )التسرب 

 (ادلدرسي( حىت انقطعت دتاما عن الدراسة واضلرةت.

مي سبب من أسباب يف خلق بعض ادلواقف اليت يادلبحوثني أن ادلستوى التعل نستنتج من خالل تصرػلات        
هبم يف الشارع يف  اإللقاءتعمل على تكوين و تطوير سلوك االضلراف بالنسبة للكثري من احأحداث و ذلك عن طريق 

وج من ادلن ل أو نتيجة تسلط احأب يف البيت ىو الذي يدة  بالطفل للخر  ىاذسن مبكرة حيث أن الشارع ال يرحم و 
الطرد من طرف الوالد حيث أن ىناك العديد من الدراسات اليت تناولت العالقة بني الطفل و احأب و اليت تؤاد على 
وجود رابطة بني سلوك احأطفال العدواين و بني عقاب احأب على السلوك ادلرتكب من طرف ابنو لقد توصلت 

ن اذلالك حأ ىلإذا ما يؤدي بو ون اثري من العقاب يف ادلن ل و ىارس ينالالدراسات اىل أن احأطفال العدوانيون يف ادلد
ينع ل عنو و مييل اىل السلوك العدواين أاثر و  ةيو و تعصباليكون قد خلق ذا الفعل الطفل يرى والده قدوة لو و هب

سة حيث ذلا أثر ابري و منو يؤدي لو االضلراف و هبذه ادلعاملة السيئة حتما ينقط  عن الدراسة أو يفشل عن الدرا
الشارع الذي يكسبو  إىلبدائل ادلدرسة يقاي ةيما الوقت ةيلجع  إغلاد إىل ياطرخطرة على نفسية الطفل وسلواو شلا 

االضلراف وىذا يدل على أن الما  خريناآلليتعلم من  ةوادلخالطباحتكااو برةقاء السوء  واإلجرامعوامل االضلراف 
فض معدل االضلراف ويف ىذا الصدد. خلصت الدراسة زينب زتيدة بقادة أن نسبة اجلنوح ارتف  ادلستوى التعليمي اطل

  .1الفاشلني احأسوياء بعطفالالفاشلني دراسيا وذلك مبقارنتما  احأطفالت يد اثري بني  احأحداث

                                                           
1
 110، ص 1990-1989لريفي احلاري، اجل ائر، زينب زتيدة قادة، جنوح االحداث وعالقة بالوسط احلااري، ماجيسًت يف علم االجتماع ا   
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االطلفاض يف  إىلتؤدي هبم  أوالدىمويرى علماء النفس أن مشاعر الطفل العدوانية ضلو الوالدين الذين ينبذون 
ةائدة ذلا ةيخرج عن  قيمة ذلا والدراسة ال الشعور بالنقص والشعور بان حياتو ال تعثريادلستوى التعليمي وذلك حتت 

 .الناج واالضلراف  إىلةًتة الطفولة وينتقل 

 نوع الجنحة: 5-3

 يليما حالة يف االغتصاب غلبية اجلنح دتثلت يف السرقة وذلك بسب  حاالت مثإن أتبني من خالل دراستنا          
  نسبة .سيئة، حيث تعترب نسبة السرقة اارب أخالقوحالة يف  احأبيضوحالة استعمال سالح 

يلعب الوالدين دور ممم يف تكوين شخصية الطفل السوي من خالل التنشئة االجتماعية ةمن خالل تصرػلات بعض 
  ادلبحوثني.

 ع ل ى  ا ل ع ايػ ل ة ول  ؤ  س  ا ل م  ن  أ   يت  ل  و   ي  ت  ي  ا  ر  قػ   ت  س  ب  ح   ير  د  ين  ك    ت  ب  اص  ، م  يض  ر  ا م  ب  بػ  ة و  ي  ال  ة غ  يش  ع  ل   » : 12رقم الحالة
ا  ب ور ط ا ب ل   malagrei ار  الد  ف   ، ى ذ  خ و ن   ِ ار  أ ي ا و ل يت  خ ط ر ات  ك ي  م ان ص و ر ش  بػ ز اؼ  د ر اى م  أ ي ا ن  أ ن ا الص غ ير  ف الد 

ا ص اك   ل ة  ى ذ  ت ن ي ا ل د و  م  اذ  ا ل خ ط ر ة ح ك   .«و ى ي  ر اي ح ة ح ت ى ى 

أصبح أصعب خاصة بعد مرضي والدي الذي أقعده ةراشا، ةانفرضت أن انقط  عن الدراسة وأعمل على العيش )
جد ةيو عمل البيت رغما أنين أنا أصغر البيت، وعند ن ويل الشارع انصدمت بالواق  ادلر ةتحتمت عليا يوم الذي ال أ

 أسرق ال مرة ىكذا... حىت يف يوم وجدت نفسي بني رجال احأمن(

 اع  ت   visا ي  ي ف  و  ع  د  ا م  ن  أ   ير  ي، غ  ال  ه  يبػ  ج  ي ت  ن  ت  ص  ا  خ   ي  ة ل  اج  ح  ل  ا   ا  ي  ف   ا  ي  ل  ه  تػ  م   ي  ع  ا  ة ت  ي  ان  يب  ش  ل  ا   »  : (11رقم) الحالة
ا م ا .  ي  ن  ا  ة ت  ر  ط  خ  ي و  ن  ل  ك  ت   ي  د  ة ي  ان  ي  خ    .«إ غ ت ص ب ت  م د 

يب دائما ال أحتاج حأي شيء لكن أنا أحب السرقة حىت إهنا ىواييت، لكن اآلن ندمت حأن من السرقة أمي معتنية )
 (توصلت أنن اغتصبت ةتاة  
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حة اجلن أوتكون داة  يف ارتكاب اخلطع  واحأسريةالعوامل االجتماعية  أننستنتج من خالل التصرػلات          
تلبية حاجاتو ورغباتو، تعد احلاجة ادلادية من  إىلالطفل مربمج لالستجابة لتنبيمات ةالطفل ػلتاج  أنةالباحثني أادوا 

 احلياة.  أساسيات

 ادلستمرة وذلك من خالل معارضتو ما احأسريةاليوم يعاين من تبعية وزلاولتو التحرر من ادلراقبة  أصبحةالطفل القاصر 
 يف:يقال لو اما جاء 

 ج  ار  ي خ  ج  ن   ي  ك  ة و  ي  و  ش   ار  د  ل   ع  ل  ط  ن   ل  م  ك  ي ن  ك  ة و  ي  ش  ع  ل  ى ل  ت  ح   ح  ب  ص  م   وت  ان  ح  ل  فػ   م  د  خ  ن  ا ن  أ   »:  (11رقم) الحالة
ِ  ا م  ب  ا بػ  ي  بي أ  ا  ح  ص   ع  م   ح  ي  ر  نػ   وح  ر  نػ    ف  ال  و  ما م  ي  ك    ش  ج  ر  خ  ات  ي م  ال  ة ق  ر  ط  الخ   د  اح  ى و  ت  ح   اه  ي  ا و  ن  ا ا  ق  ز  ى فػ  د  ب  ا نػ  ي  ا   يش  غ  ب  ي 
ي ي ف  ان  ا ر  ي  ا   ك  ت  اع  م  ج   ل  م  ك    ار  د  ي ل  ج  ت   ش  يد  ز  ات  ي م  ال  ق   ي و  ل  ط  ي  ة ع  اع  س   ف  نص  ِ   ت  ب  ر  د   ت  ج  ر  خ   د  ق  ي ر  و ك  يت  ل  ا خ  ي  ا  

 .«ت  و  ق  تػ  نػ   اه  ة ب  ان  ي  ا خ  ه  ل  اخ  د  ا و  ر  بػ   م  اي  ا ى  ن  ار  د  ل   ش  ت  ل  خ  اد  م   ام  ع  

من الصباح إىل ادلساء وعند إهناء العمل اذىب إىل ادلن ل الرتاح قليال مث أحب  أنا أعمل يف زلل أيب للمواد الغذائية)
أن أخرج أتن ه م  أصدقائي قليال لكن أيب ال ػلب ذلك لكن أنا انت أضجر وأسعم من معاملتو اعين عبد عنده، 

تسربت من ادلن ل وخرجت دون علمو ةلما حبث عين ومل غلدين يف ادلن ل لكن ذات يوم نفس القصة قال يل ال خترج ة
اتصل يب وقال يل من اليوم ال أجدك يف ادلن ل ثانية، أصبح طفل شوارع أعيش ةيو طبعا الشارع ال يرحم ةعصبحت 

 (أسرق حأتقوت وأعيش ما بليدي حيلة

بصفة  واحأسرةخاصة  احأبسلطة  إننتج اذلك نست احأخرىالتصرػلات  إىل إضاةةمن خالل ىذا التصريح         
 أخرىويبحث عن بيئة  أسرتوغري  أمانيف حني انو يبحث عن  ووسلواا تعامة تشكل منعطف خطري يف حياة الطفل 

بارتكابو  ادلعالةشلا غلعلو قد يصادق بيئات ةاسدة تعلمو سلواات منحرةة تدخلو يف عامل اجلرمية احملظورة وىنا تكون 
ةعالة تكفل  إسًتاتيجية آليات إلغلادن ىذا ادلنطلق أصبح على مؤسسات الابط االجتماعي التدخل وماجلنحة 

وزلاولة رلاهبة السلواات العدوانية للمراىقني ، والتشدد أاثر يف ار اتجمتم ،استقر  وبالتايلحتقيق أمن وسالمة ىذه الفئة 
وتداخل رتي   بتااةر إالحقيق ىذا ادلطلب لن يتعتى ، والوصول لت احأحداثالتصدي دلختلف اجلرائم ادلرتكبة من 

احأطراف ادلعنية والفاعلة يف ىذا اتجمال، بدءا باخللية احأوىل يف اتجمتم  وىي احأسرة، باعتبارىا تتوىل مراحل التفاعل 
امؤسسة ثانية   االجتماعي ، ومن خالذلا يلتقط احلدث أجبديات القيم وادلعايري اخلاصة باتجمتم ، لتعيت بعدىا ادلدرسة
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يتفاعل ةيما احأةراد ، وتا  احأسس الالزمة للسلوك الصحيح ، مث تليما رلموعة احأصدقاء الذين ػلتك هبم احلدث، 
لتعثريىم يف تكوين أرائو وزلاولة اسب ودىم وقبوذلم وبالتايل تشكل ىذه الطائفة ىي احأخرى مصدر ىام للابط 

 ة اإلعالم ةمي احأخرى دتارس تعثريات ابرية على أراء وسلواات االجتماعي ضف إىل ذلك الدور السليب حأجم
الاغوطات تساىم يف خرق احلدث من خالل دعمما للعنف وما تقدمو من ظلاذج غري سوية وإجرامية ، ال ىذه 

لفة توليد االضلراف من خالل تبين احلدث لسلواات سلا إىلاتجمتم  وقيمو وعاداتو، شلا يؤدي  وأظلاطوانتماك معايري 
  لقيم اتجمتم .

 المركز:  إلىكيفية وصول الحدث   5-4

عن وجودىا الشرطة عددىم ذتان حاالت أما اثنان اان  ادلسئولاان   احأحداثغالبية  أن إىل تشري دراستنا       
 عن وجودعلا احأسرة. ادلسئول

من احلاالت اليت ػلددىا  أييف  لالضلرافتقوم الشرطة بالقبض على احلدث الذي يرتكب جرمية أو عند تعرضو 
  اجلاضلني واذلك الذين ىم يف خطر. أيالقانون 

على استالم احلدث،  ادلواةقةوغلب على ادلرا  االطالع على مذارة التوقيف أو قرار احلكم حلظة وصولو ادلرا  قبل 
وجد بان زيارة وليو  إذاعلم ويدعى لالطمئنان عليو  علىمل يكن  أنوبعدىا يقوم مدير ادلرا  بتبليغ ويل أمر احلدث 

ادلرا  بدراسة أحوال احلدث الصحية والنفسية وحتديد ميولو وقابليتو الدراسية وادلمنية  إدارةقد تكون مفيدة لو مث تقوم 
الذي يقوم مبقابلة احلدث على توليد شعور الطمعنينة لدى  احأخصائيػلرص و  احلدث وتوجيمو، إصالحم وذلك ليت

اسب ثقتو وتوةري   ضرورةالظروف اليت مر هبا احلدث يف مرحلة التحقيق واحملاامة شلا يعين احلدث من خالل مراعاة 
لدى احلدث بان وجوده يف ادلرا  ىو لإلصالح والًتبية والتعليم والتعىيل  اإلحساسو،  ويقوم ادلرا  على زرع الراحة ل
لتقدمي التقرير  باحأمر وادلعنيني احأخصائينيطرف وليس لالنتقام، مث يقوم ادلرا  جبم  معلومات عن احلدث من  واإلةادة
مالحظة  أوالفقر  أو، احأسريةللمرا  نتيجة سوء العالقات  أبنائما بإدخالتقوم  احأسرة أمادث، عن احلالكامل 
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نسبة  إنوقد خلصت دراسة "علي مان " يف ادلرا .  بإيداعو احأسرةاالضلراف خوةا عليو ةتقوم  إىلسلواات تؤدي بو 
 2.احأسرةعن وجودىا  مسئول %25عن وجودىا الشرطة وتليما نسبة  ادلسئول 75%

 :األحداثوع النشاط الذي يمارسو ن 5-5

حالتني حاالت(، أما  6ميارسون احأشغال اليدوية واحلرف ) احأحداثتبني لنا أن أغلبية  من خالل دراستنا        
 ومن خالل تصريح ادلبحوث شيء،وحالة واحدة ال ميارس أي  اآليل اإلعالميدرسون 

 ت  م  ل  ع  تػ   ت  د  ا ز  ن  ى  و   زززاؼ  ز  ة بػ  ي  و  د  الي   ال  غ  ش  األ ِ  و   يو  ف  ر  التػ   يغ  ب  نػ   ز  ك  ر  م  ل  ي ل  ج  ان  م   ل  ب  ا قػ  يج  ا د  ن  أ   » : (11رقم) الحالة
ا ي  أ   ....اب  ط  ر  ، ك  اك  وا ص  ع  نػ  ص  ن   ط  ي  الخ  ا ب  ن  تػ  م  ل  ي ع  ان  ة ت  يخ  ش  وا و  س  ر  غ  ي نػ  وا ك  م  ل  ع  ة نػ تػ  ح  َل  ، الف  ار  ود  الس  ة و  ار  ج  الن  

  .«اب  ح  ي ر  ف   اع  ق   وت  يف  اب  وا ب  ب  ع  ل  ي نػ  ان  ت   ن  اي  ك  و  

أنا قبل دخويل ادلرا  انت أحب اثريا الًتةيو واحأشغال اليدوية وىنا داخل ادلرا  تعلمت أاثر وأاثرا حأشياء اليت انت )
لفالحة، وأياا تعلمنا أن نصن  باخليط زلفظات، ونلعب ألعاب ترةيمية أنا وزمالئي أجملما مثل النجارة، احلدادة ا

   (وتكون اللعبة رتاعية.   

بعن معظم احأحداث دتارس احأنشطة اليدوية واجلماعية اليت تشب  رغبات  ونستنتج ومن خالل ىذا نرى          
بني احأحداث حيث ختفف من السلوك العدواين واذلك  وحاجات احأحداث وتوةري احأمن واالنتماء وإقامة العالقات

 ب الع لة،لشغل أوقات الفراغ والًتويح عن النفس. أما الذي ال ميارس أي نشاط ةمذا راج  إىل احلالة النفسية وح
والتكيف، وبالتايل تصحيح مساره  التعقلموعدم االختالط باجلماعة، ويقوم احلدث هبذه النشاطات دلساعدتو على 

يف اتجمتم  افرد صاحل، وىذه النشاطات تكون من طرف ادلربني ادلختصني وةقا للنظام ادلتب  داخل ادلرا  دة درلو وإعا
 .وذلك من خالل تصريح ادلبحوثةادلربني يعملون بالتناوب 

 

 
                                                           

 165، ص 1997، جامعة اجل ائر، اإلداريةيف اجل ائر، معمد احلقوق والعلوم  احأحداثعلى مان ، عوامل جنوح   2
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 رغبة الحدث في الخروج من المركز: 5-6

وذلك من خالل ما قال  قاء يف ادلرا ،نالحظ بعن ال احأحداث يرغبون يف إامال ةًتة حكممم والب         
 ادلبحوثني

ِ  أ   »:  (14رقم) الحالة  ِ ا ب  بػ  ا و  مم  ِ   ات  ي ج  ك    ح  ص  ة ب  ال  و  الل   ات  ام  ي الي  ف   ب  ر  ه  نػ   اه  ب   ت  م  م  ا خ  ن  ى   يت  ي ج  ا ك  ن 
 ل  م  ك  ن   د  اع  ي ق  ان  ا ر  ن  ي ا  وح  ى ر  ل  ا ع  ه  ل  ح  ك  ن   يد  ز  ن  و   ب  ر  ه  ه نػ  َل  ا ع  ن  ايي أ  ا ص  ي  ا   ك  ل  ح  م  س  ي ي  د  غ   د  ي  ي الس  ول  ال  ي ق  ون  ار  ز  
 .« ج  ر  خ  ن  ي و  ب  ا ر  ي  ل  ع   ج  ر  ف  يػ   ين  ى و  ت  ي ح  ت  وب  ق  ع  

أنا مل دخلت ادلرا  يف أيامي احأوىل ةكرت يف اذلروب خاصة اليوم احأول لكن عند زيارة أىلي يل قالوا يل أن )
رج بإذن اهلل، ةًتاجعت عن ةكرة اذلروب من ادلرا  وأن أدتم عقوبيت حىت الشخص ادلشتكي سيسمح ويعفوا لك وستخ

 (أخرج.

ا ه  تػ  ر  د   ب  ر  ه  نػ   ك  و  ر  ه د  َل  ا ع  ه  تػ  ر  ا د  ن  أ   ش  ر  اط  خ  ج ل  ر  خ  ن  ي و  م  ك  ة ح  ر  تػ  فػ   ل  م  ك  م ن  م  خ  ي ن  ان  ر   »:  (80رقم) الحالة  
 ب  ر  ه  نػ   ون  ك    parce queي ان  ت   ز  ك  ر  م  الا فن  ى   ل  ك  شا  م  ال   يش  ن  ص  ا خ  م  و   اش  ى  د  و  ع  ا نػ  اهلل م  ش  ن  ا و  ي  ن  س  ا ب  ه  ل  ح  ا ن  ي  د  ي  بػ  
 ش  اي  ع   ت  ن  ي ك  ل   ر  االد   يك   ذ  ال  ز و  ك  ر  ي الم  ا غ  ن  أ ح  الص   ك  ل  ق  نػ   ح  ص  ا  ب  اي  ض  ق   وج  ي ز  د  ن  ي ع  ل  و  تػ  ي و  ون  ب  ض  ق  وا يػ  د  او  ع  يػ  
 .«ا ن  اتػ  ي  ي ح  وا ف  د  ف  تػ  س  ان  م   اش  ك  اع  ق  ا و  ون  م  ل  ع  يػ   م  اى  ا ر  ن  ة ى  ي  ير  ز  ا م  ب  بػ   ع  ا م  يه  ف  

أنا أةكر أن أدتم ةًتة حكمي وأخرج حأين أنا من ةعلت الفعلة وإنشاء اهلل ال تتكرر و الرجوع عن ادلنكر ةايلة وأنا ال )
ن احلقيقة أنا أحبذ ادلكوث يف ادلرا  مدة أزيد الطني بلو حأن لو أىرب وميسكوا يب مرة أخرى ةيصبح لدي قايتني، لك

أطول بسبب ادلعاملة السيئة اليت يعاملين هبا أيب حىت أحيانا أظن أنين ليس ابنو، وأياا ىنا نتعلم حرف تفيدنا يف 
 (حياتنا اثريا

 مشاال وىناك من يعاين تفاديا للعقوبات من ىذه التصرػلات نستنج أن عدم تفكري احأحداث يف اذلروب و           
أسرية اسوء ادلعاملة من طرف الوالد، اذلك يف حالة عدم الوجود العائلي ادلؤدتن يتكفل بالطفل،ةيبقى يف ادلرا  

عنو من ادلدة ادلتبقية  واإلعفاءحرةة تفيده عند خروجو من ادلرا ، واذلك من اجل التخفيف يف ةًتة حكمو  الاتساب
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بني ال ةًتة  احأحداثتقرير عن احلدث للقاضية  بتقدميصلحتو وذلك يراىا ضرورية دل أخرى إصالحأو ةرض تدابري 
 .  وأخرى

 :برنامج خروج الحدث من المركز 5-7

الحظت من خالل دراسيت أن رغبة احأحداث عند خروجمم من ادلرا  ختتلف ةمناك من لديو رغبة يف            
را  التكوين ادلمين )حالتني(، ومن يرغب يف حاالت(، وىناك من يرغب يف الدخول إىل م 9البحث عن العمل )
 (17رقم) ةمثال اما قال مبحوث حاالت(. 1الرجوع إىل الدراسة )

 ات  وع  ن  م  الم  ل و  ي  ك  ش   س  ب  ح  ن  و   ر  ي الش  او  ع  د   اب  ح  ص  ي أ  ط  خ  ن  ة و  ل  س  ا  ر  الم  ا ب  ر  ق  ي نػ  ل  و  نػ   ج  ر  خ  ي ن  ي ك  اع  ج ت  م  ا  ن  ر  بػ   »
 .« ل  قتع  س  ن  و  

نارلي عند خروجي من ادلرا  أدتم دراسيت بادلراسلة وانقط  عن شرب ادلمنوعات وال أصاحب رةقاء السوء وذلك بر )
 (خاصة من أجل رضاء الوالدين وأحاةظ على صحيت وعلى شخصييت بني الناس.

يشمم ومن ىذا نرى أن من يرغبون يف البحث عن العمل يتمكنون من تغيري سلوامم من خالل اسب ع           
 بالطرق الشرعية إلثبات مكانتمم االجتماعية اعةراد صاحلة يف اتجمتم  بدال من السرقة والتعدي على أمالك الغري.

والذين يفالون الدخول إىل مرا  التكوين ادلمين ذلك الستكمال تدريبمم ادلمين للحصول على افاءة ممنية 
جوع إىل الدراسة ةذلك لصغر سنمم وادلدة القصرية يف انقطاعمم منما يف حياتو اليومية، أما من يريدون الر  ةلالستفاد

 إىل عدم قدرهتم على العمل. ةباإلضاةعن الدراسة 

 %91,77يرغبون يف البحث عن العمل ونسبة  %99555وقد أشارت دراسة "عبد اخلالق جالل الدين" إىل أن 
 3يتمنون الرجوع إىل الدراسة.

 

                                                           
 112، ص 2002عبد اخلالق جالل الدين، اجلرمية واالضلراف من منظور اخلدمة االجتماعية، االسكندرية،   3
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 .نتائج الدراسة:6

رت بيانات البحث أن أارب نسبة من احأحداث مل تتجاوز ادلرحلة االبتدائية وأن منمم اانوا أشا           
يف ادلرحلة ادلتوسطة ويعود سبب انقطاعمم عن الدراسة والطرد ادلدرسي والاعف الدراسي. صلد رةقاء 

تمعات "حيث أجريت حبوث ميدانية يف رلمن أىم العوامل ادلؤدية لالضلراف  احأسريالسوء والتفكك 
وأن أاثر اجلرائم انتشارا تتمثل يف  4واالضلراف"ادلفككة واجلناح  احأسرةتؤاد وجود عالقة سببية بني حالة عديدة 

العظمى منمم من أسر  احأغلبية أن إىلالسرقة والارب واجلرح العمدي وىذا نظرا لًتدي وضعمم االجتماعي باإلضاةة 
 السرقة لسد حاجياهتم. إىلمييلون  داثاحأحالذي غلعل ىؤالء  احأمرذات دخل ضعيف 

عن وجود أبنائما يف أبنائما  مسئولة احأسرة أياابادلرا  وصلد  وإيداعوعن القبض على احلدث  ادلسئولة_ تعد الشرطة 
 يف ادلرا  الذين ىم يف حالة خطر معنوي خوةا عليمم من االضلراف.

عدم  إىلتقدم يف السنة زادت نسبة االضلراف وذلك يعود _ ومن خالل النتائج ادلتحصل عليما صلد أنو ال ما اان 
 تعقلم احلدث م  التغريات االجتماعية واالقتصادية يف اتجمتم .

 احأحداثادلريب بادلرا  يقوم على تنشئة وتثقيف  أن، ذلك اآلخريننسبة من  أاثر_ ويكون اتصال احلدث بادلريب 
 إىل يلجئون احأحداثجلديد. ويف حالة عدم مساعدة ادلريب ذلؤالء م  الواق  ا وتقليمممومساعدهتم يف حل مشاالمم 

 االتصال بادلريب الرئيسي.

 . اتجمتمتكيفمم واندماجمم يف  إعادةهبدف  لألحداث_ ادلريب يوجو النصح 

يدل على مدى استجابة احلدث للمعلومات اليت يستقبلما، وىذا يساعده على _ دتكن احلدث من مناقشة ادلريب 
 ظلط سلواو واجتاىاتو.تغيري 

ادلرا  مل م بادلرور بدار ادلالحظة لدراسة شخصيتو  إىلال حدث يدخل   إن_ اعتمادا على النتائج ادلتحصل عليما 
 ووض  ملف خاص بو م  تقدمي دروس تعليمية .

                                                           
4
  911، مرجع سبق ذكره، ص  زينب حميدة بقادة  
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رباء، ةالحة، ويتم ادلمنية من تلحيم، صلارة، ام احأقسامالًتبية يظم العديد من  إعادةمرا   أن_ نستنتج من البيانات 
نوع احلرةة لنيل شمادة ممنية على الورش حسب مستواىم التعليمي ويكون ذلك بالتوجيو يف اختيار  احأحداثتوزي  

 لالستفادة منما عند اخلروج.

عن طريقما تتحطم احلواج  القائمة  إذ_ تنوع الربامج لشغل أوقات الفراغ من رياضة وثقاةة ونشاطات ةنية وتروػلية 
. اما يعد شغل أوقات الفراغ يف النشاطات الًتوػلية من أىم وسائل العالج اما تعترب ج ءا أساسيا احأحداث بني

اجلماعة  إىلعلى دعم تكيفو االجتماعي السليم عن طريق انتمائو  واحأنشطةتعمل الربامج لربامج التعىيل. اما 
 واتجمتم . بعسرتوربطو  وزلاولةبة لعالجو اخلطة ادلناس حأعدادسلواو  وأظلاطوااتشاف ميولو واجتاىاتو 

_ اما يتيح ادلرا  الفرصة دلتابعة التعليم يف مؤسسات خارج ادلرا  الذين مل ينقطعوا عن الدراسة م  تكفل ادلرا  بكاةة 
 ادلستل مات الدراسية.

اونتو يف حل من أجل تشخيص حالتمم وتقدمي ذلم النصح م  مع احأحداثالنفساين مبقابلة  احأخصائي_ يقوم 
 مشاالمم.

_ مشاراة الفرد يف اجلماعة تساىم يف تغيري سلواو واجتاىاتو م  ااتساب قيم ومعايري تتناسب م  البيئة االجتماعية 
يعامل الفرد اعاو  أنغلب  اإلنسانضلقق تغيريا عميقا ومستدميا يف سلوك  أنأردنا  إذا" أنو اري تلفنيحيث يقول: "

    5عثري عليو ويكون أاثر مرونة.يف رتاعة، حيث يسمل الت

االجتماعي للحدث، اذ أن طريق الدين يتيقظ ضمري  والتعىيلالديين دورا ةعاال يف عملية العالج  اإلرشاد_ "يلعب 
ويتم ذلك عن طريق احملاضرات  6 أةكاره وطباعو وأظلاط سلواو واجتاىاتو االجتماعية اخلاطئة". وتعدلاحلدث وتتغري 
 ة. والدروس الديني

 وحتسسيوتكون يف هناية ال أسبوع يوم اخلميس مساءا ةمناك أحداث يتم زيارهتم لدعم احلدث  احأسرية_ ال يارات 
 م  تقدميما الدعم ادلادي وادلعنوي البنما. احأسرةمرةوض من طرف  ليس مبفرده وال بعنو

                                                           
 191، ص 1441إبراىيم عبد اذلادي زلمد ادلنيجي، الرعاية الطبية والتعىيلية من منظور اخلدمة االجتماعية، اإلسكندرية، االزاريطة،   5

6
 104جالل الدين عبد الخالق، الجريمة واالنحراف من منظور الخدمة االجتماعية، مرجع سبق ذكره، ص   
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وااتساهبم طباع  واجتمعيىيل ممين ونفسي وىذا دلا يوةره من تعتربية  إعادةيعتربون ادلرا  مرا   احأحداث_ أغلبية 
 وسلواات تتماشى م  النظم االجتماعية.

ب يارهتم وذلك  أسرىمتقوم  اليت ال احأحداثيقوم برحالت رغم أنو يوجب عليو القيام هبا خاصة  _ ادلرا  ال
   7ام بالرحالت.يتناقض م  قانون ادلؤسسة الذي ينص على القي ء ادلرا  وىذا ماليمم وتغيري أجواللتخفيف ع

ترغب يف اخلروج من ادلرا ، ةمناك من  احأحداثيتبني من خالل النتائج ادلتحصل عليما أن أغلبية  احأخري_ ويف 
 أنادلدرسة أو االلتحاق مبرا  التكوين ادلمين. وىذا داللة على  إىليرغب عند خروجو بالبحث عن عمل أو العودة 

خربات جديدة تتيح ذلم ةرصة االندماج يف اتجمتم   وإاساهبم واإلرشادالتوجيو مت توعيتمم وتربيتمم ب احأحداثىؤالء 
 مرة ثانية اعةراد صاحلني.
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 :الثالث خاتمة الفصل

 

ظاىرة جنوح احأحداث من أىم القاايا االجتماعية، بل من أخطرىا، دلا  أن إىلمن خالل حبثي توصلت            
من شعهنا هتديد النظام االجتماعي العام وزع عة استقراره. لذا أصبحت حتتل مكانة  تنطوي عليو من جوانب سلبية،

ادلوضوعات اليت حتظى بالدراسة بقصد تنشئة ادلواطن تنشئة صاحلة، واحلد من استفحال ظاىرة  ةقائمبارزة ضمن 
 اجلنوح.

بعاملو عامة وينخر ببناء الدول ويمدد اجل ائرية خاصة والعام  احأسرذلذا يعترب جنوح احأطفال مشكال حقيقيا تعيشو 
دلنحرف رلرما يف ادلستقبل القريب، سالمتما، حأن حدث اليوم ىو رلرم الغد لكن ليس بالارورة أن يكون احلدث ا

 ونبقى ىذه الفئة راي ة اتجمتم .
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 خاتمة عامة:

نظرا دلا تقدمو من  عتعد مراكز إعادة الًتبية من ادلؤسسات االجتماعية اذلامة واألساسية يف اجملتم          
خدمات خاصة لدى فئة األحداث مبا فيها اجلاحنني واخلطر ادلعنوي، وذلك يتجسد من خالل توفري الرعاية 

لصحية اليت تكفل ترشيد أفعاذلم مبا جيعلها متوافقة مع الثقافة وزلاولة تأىيلهم وتلقي القيم السلمية وادلعايري ا
 العامة للمجتمع وإدماجهم فيها.

وهتدف ىذه ادلراكز إىل إعادة تنشئة ادلنحرفني وذلك بتطبيق صور الرعاية على أساس العالج منذ القبض 
عنو ليمارس حياتو العادية على احلدث وإجراءات زلاكمتو مث أسلوب التعامل معو حىت يتم تأىيلو واإلفراج 

 يف اجملتمع. 

ن ادلركز يقوم بدوره يف تأىيل األحداث وتطبيعهم أ ومن خالل الدراسة ادليدانية اليت قمت هبا يتضح
اجتماعيا، ويتمثل جانب النقص يف دور ادلركز من حيث تقدمي الرعاية الكافية لألحداث من وقاية وعالج، 

دور يف الًتويح والتخفيف عن احلدث خاصة األحداث الذين ال حيضو من  ووعدم قيامو برحالت وما نلعب
سلتص يف  أستاذبزيارة أسرىم. إىل جانب ذلك وجود ورشة الكهرباء لكنها مغلقة بسبب عدم وجود 

 الكهرباء.

ال جيوز معاقبة احلدث نظرا لعدم بلوغو فهو يف ىذه ادلرحلة حيتاج إىل النصح واإلرشاد وليس إىل الضرب وما 
 شبو ذلك، الشيء الذي ينعكس عليو سلبا وال يستطيع التأقلم والتعايش داخل ادلركز.

ومن ادلالحظ كذلك عدم قيام ادلركز بتصنيف األحداث فهناك إدماج بني فئة اجلاحنني واخلطر ادلعنوي، 
ادلركز وكذلك التصنيف من حيث اجلنحة والسن وظروف احلدث الشخصية والبيئة، باإلضافة إىل عدم تقدمي 

 منحة للحدث وىذا ما خيالف قانون ادلؤسسة.

يف تأىيل وتطبيع األحداث وذلك من خالل مساعدهتم على  ورغم كل ذلك يقوم مركز إعادة الًتبية بدوره
التكيف مع احلياة داخل ادلركز وتوجيههم يف حل مشاكلهم وكذلك تنظيم صالهتم اخلارجية وتأىيلهم 

 وإعدادىم أفراد صاحلني يف اجملتمع، ومن ىنا نقًتح بعض التوصيات:



 خاتمة عامة
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 .البد من شغل أوقات فراغ احلدث بشكل عملي وسلطط ومنظم 

 ماج احلدث يف منظمات اجملتمع ادلدين ادلعنية باألطفال )دينية، ترفيهية، رياضية، علمية...(إد 

 للحدث يف بلوغ اذلدف االمسي وىو أن  ةبالنسب الًتكيز على دور األسرة بالنسبة للحدث يف بلوغ
           يصبح عنصرا فاعال صاحلا يف اجملتمع وذلك من خالل ادلزيد من اإلرشادات لألسر.

  جتنب إمهال احلدث ومنحو االىتمام الكايف والرقابة على تصرفاتو إذا تطلب األمر ذلك الن اإلمهال
 لو إشارة السلبية على سلوكات األحداث.

  متابعة األبناء فيمن يصاحبون ويرافقون، والتوعية ادلستمرة ذلم باختيار الصاحب ذو األخالق
 احلميدة.

 كبوا جنحة ما على أهنم منبوذين من اجملتمع، بل جيب العمل عدم النظر إىل األحداث الذين ارت
 على زلاولة ادرلاىم يف اجملتمع ليصبحوا عناصر بناءة وفاعلة.

 تقي نفسها من الصراعات األسرية وادلدمرة اليت تؤدي يف هناية ادلطاف إىل تفككها،  على األسرة ان
 والذي يؤثر ذلك على األبناء.

 يعاين منها احلدث اجلسمية والنفسية واالجتماعية.ينبغي دراسة ادلشكالت اليت  

  ضرورة زيادة عدد األخصائيني االجتماعيني يف مجيع اجملاالت باعتبارىم عناصر أساسية يف زلاولة
 حل ادلشاكل االجتماعية.

  على وزارة التعليم تعيني مشرف اجتماعي ونفسي يف كل مدرسة مهمتهم دراسة احلاالت
للمتعلمني ادلعرضني للجنوح أو التسرب ادلدرسي نتيجة ادلشكالت االجتماعية  االجتماعية والنفسية

واألسرية كالفقر أو التفكك األسري أو اإلمهال أو نتيجة لعوامل أخرى والعمل مع إدارة ادلدرسة 
 على حل كل ما يعيق ادلتعلمني من إمتام الدراسة.
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 فاروق مداس، قاموس مصطلحات علم االجتماع، سلسلة قواميس ادلنار، دار مدين.-02

 فريدريك ميتوك، قاموس يف علم االجتماع ) االجنليزي فرنسي عريب(، مراجعة وإشراف زلمد دبس، لبنان.-03

 حسن سعفان، معجم العلوم االجتماعية. فريي-04

طلحات التحليل النفسي، حجازي، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ص، معجم مالبالنش وبونتاليس-05
1985. 

 :الكتب 

 .1999، األردناجلاحنني، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،  األحداثمالحقة  إجراءاتإبراىيم حرب زلسن، -01

، االزاريطة، اإلسكندريةبد اذلادي زلمد ادلنجي، الرعاية الطبية والتأىيلية من منظور اخلدمة االجتماعية، إبراىيم ع-02
2002. 

 .1999، 1الفنية، مصر، ط اإلشعاعوالتكلفة، مكتبة ومطبعة  األمناطالسيد علي شتا، االحنراف االجتماعي: -03

 .1941، 2للنشر والتوزيع، الكويت، طالدوري عدنان، االحنراف االجتماعي، مكتبة الفالح -04

، ادلكتب اجلامعي ةاالجتماعيجالل الدين عبد اخلالق والسيد رمضان، اجلرمية واالحنراف من منظور اخلدمة -05
 .2001، 1، طاإلسكندريةاحلديث، 

 : أنطوان عبده، ادلكتبة العادلية، بريوت.ترجان شازال، الطفولة اجلاحنة، -06

 .2008، ادلؤسسة احلديثة للكتاب، لبنان، د/ط، األحداثيات يف جناح صونيا الياس،نظر  -07

 .2008يف التشريع اجلزائري، دار اذلدى، اجلزائر، د/ط،  األحداثصابر مجيلة ونبيلة صقر،  -08
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 .1977، 2عبد الرمحن بدوي، مناىج البحث العلمي، وكالة ادلطبوعات شارع السالم، الكويت، ط -09

، اإلسكندريةد صاحل، أسس اخلدمة االجتماعية الطبية والتأىيل، دار ادلعرفة اجلامعية، أزاريطة، عبد احملي زلمو  -10
1999. 

، 1عبد الرمحن زلمد العيسوي، سيكولوجية االحنراف واجلنوح واجلرمية، دار الراتب اجلامعية، سوفينري، بريوت، ط -11
2001. 

 .1985والعقاب، دار الفكر العريب، مصر، د/ط،  إلجراماعبد ادلنعم العوضي، ادلبادئ العلمية لدراسة  -12

 .1985، 1ادلشكلة والسبب، منشورات ذات سالسل، الكويت، ط األحداثعدنان الدوري، جناح  -13

 .2004، 1عايد عدنان الوريكات، نظريات علم اجلرمية، دار الشروق، عمان، ط -14

 .1997، جامعة اجلزائر، اإلداريةاحلقوق والعلوم  يف اجلزائر، معهد األحداثعلي مانع، عوامل جنوح  -15

 والعقاب، منشأة ادلعارف، مصر، د/ط اإلجرامفتوح عبد اهلل شاذيل وزلمد زكي أبو عامر، علم  -16

 .2007، 1منذر الضامة، أساسيات البحث العلمي، دار ادلسرية للنشر والتوزيع، عمان، ط -17

 .2015، 2لقانونية، طزلمد لعروصي، ادلرشد يف ادلنهجية ا -18

 .1962يف اجلزائري، ادلؤسسة الوطنية، اجلزائر،  األحداثزلمد عبد القادر قوامسية، جنوح  -19

 .2005لمدمنني، مكتبة أجنلو مصرية، د/ط، زلمد حسن غامن، العالج والتأىيل النفسي واالجتماعي ل -20

االجتماعية، ادلكتب اجلامعي احلديث، االزاريطة،  زلمد سالمة غباري، رعاية الفئات اخلاصة يف زليط اخلدمة -21
 .2003، اإلسكندرية

اجلاحنني )وفق أحكام قانون األحداث االحتادي يف دولة  األحداثزلمد زلمد سعيد الصاحلي، زلاكمة -22
 .2005، 1ة(، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، الكويت، طالعربية ادلتحد اإلمارات
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 .1995، اإلسكندرية، دار ادلطبوعات اجلامعية، األحداثرجع يف شرح قانون معوض عبد التواب، ادل -23

ادلعاشة من طرف الشباب ادلنحرفني يف مركز إعادة الرتبية، دراسة معمقة، معهد العلوم  األحداثزلمد زيتوين، -24
 .1981االجتماعي، اجلزائر، 

 :مجالت وجرائد 

والتهذيب يف تتبع وتأىيل  واإلصالحي ومراكز محاية الطفولة القضائ اإلشرافاحلسن وبا، أي دور ادلؤسسات -01
 .2013اجلاحنني، رللة الفقو والقانون، العدد السابع، طنجة، ماي  األحداث

بوفلة بوخيس، التطرف واالحنراف. مقارنة نفسية واجتماعية، رللة شبكة العلوم النفسية العربية، العدد -02
25.26.20.10. 

 .1999، 04ودوافعها، رللة دراسات مستقبلية، العدد األحداث، طبيعة جناح حنيفي زلروس حساسني-03

يف اجملتمع اجلزائري، دراسات نفسية وتربوية، سلرب تطوير ادلمارسات النفسية  األحداثساسي سفيان، جنوح -04
 ، جامعة الشاذيل بن جديد، الطارف، اجلزائر.2017ديسمرب  19والرتبوية، العدد

قيس جبارين، تقرير حول جنوح يف التشريعات الفلسطينية، سلسلة التقارير القانونية، اذليئة الفلسطينية ادلستقلة -05
 .1988حلقوق ادلواطن، رام اهلل، 

 .1975سبتمرب  26، مؤرخ يف رمضان ادلوافق ل64-75اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، أمر رقم -06

 .15/12م من قانون رق 120ادلادة -07

يونيو  19، الصادرة بتاريخ 39ادلتعلق حبماية الطفل، ج.ر.ج.ج، عدد  15/12من قانون  80ادلادة -08
2015. 

، يتضمن قانون 1966يونيو  08ادلوافق ل  1386صفر  18ادلؤرخ يف  155-66من االمر رقم  50ادلادة  -09
 مم.، ادلعدل وادلت1966، الصادرة سنة 49العقوبات، ج.ر.ج.ج، عدد 
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 ق.إ.ج. 467/3ادلادة -10

اجلزائية،ج.ر.ج.ج  اإلجراءات، يتضمن قانون 5666يونيو سنة  1ادلوافق ل 5816صفر عام  51يف  511_66من األمر رقم  744ادلادة  -11

 ، ادلعدل وادلتمم5666يونيو  51الصادرة يف  71عدد

،ادلعدل وادلتمم باألمر رقم 5641يونيو  7مؤرخة يف  18.ج عدد ،ج.ر.ج5641يونيو  54ادلؤرخ يف  76_41رقم  األمرمن  17ادلادة  -51
 اجلزائية اإلجراءاتادلتضمن قانون  511_66

 :مذكرات ورسائل جامعية 

 .1987-1986االجتماعي، رسالة ماجستري يف علم االجتماع،  واإلدماج األحداثأمحد بوكابوس، احنراف -01

، 16رة التخرج لنيل إجازة ادلدرسة العليا للقضاء، الدفعة ، مذكاألحداثبكوش زىرة ومدين نصري، قضاء -02
 .2008-2005اجلزائر، 

) دراسة ميدانية(، مذكرة ماجستري يف القانون، كلية  األحداثحومر سومية، اثر العوامل االجتماعية يف جنوح -03
 .2006-2005، جامعة قسنطينة، واإلنسانيةالعلوم االجتماعية 

 احلماية اجلنائية يف التشريع اجلزائري والقانون ادلقارن، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق. محو بن براىيم فخار،-04

حولة زروقي، التعليم وتغيري السلوك ادلنحرف داخل مؤسسة إعادة الرتبية، رسالة ماجستري يف علم اجتماع -05
 .2015-2014الرتبية، 

العمومية ويف مرحلة تنفيذ احلكم، مذكرة خترج لنيل  خليفي ياسني، أحكام معاملة احلدث خالل مراحل الدعوى-06
 .2008-2005إجازة ادلدرسة العليا للقضاء، باتنة، 

في احلضاري، يوعالقتو بالوسط احلضاري، ماجستري يف علم االجتماع الر  األحداثزينب محيدة قادة، جنوح -07
 .1990-1989اجلزائر، 

كما يدركها اجلاحنون والعاملون معهم يف   األحداثمة يف جنوح سيف حسن زلمد عبد اهلل، بعض العوامل ادلسه-08
 .2010والتوجيو النفسي،  اإلرشادالعربية ادلتحدة، رسالة ماجستري يف  اإلماراتدولة 
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، مذكرة ماجستري يف العلوم االجتماعية، جامعة تلمسان، األحداثشحاوي مسية، الرتبية الفنية وعالقتها جبنوح -09
2009-2010 

ي بومدين مناذج التماىيات لدى ادلراىق ادلنحرف يف الوسط ادلؤسسا،ي، شهادة ماجستري يف علم عمري -10
 .2013االجتماع، جامعة وىران، 

األحداث يف اجلزائر، أسسها وطرق عالجها، رسالة ماجستري يف علم االجتماع،  احنرافنوار الطيب، ظاىرة -11
1989-1990. 

 ادلنحرفني، رسالة دكتوراه، جامعة قسنطينة، األحداثتماعية لدور ادلدرسة عند نصرية خاليفية، التصورات االج-12
2012 .  

 :مؤتمرات وملتقيات 

اجلاحنني )ادللتقى الوطين  األحداثيف اجلزائر ودورىا يف إعادة إدماج  األحداثالسيد شعبان، واقع مراكز رعاية -01
، كلية احلقوق 2016ماي  05-04جها(، ادلنعقد بتاريخ الظاىرة وعال وأفاققراءات يف واقع  األحداثحول جنوح 

 والعلوم السياسية، جامعة باتنة.

مراد علي زريقات، العوامل االجتماعية لالحنراف، قراءة سوسيولوجية، ورقة عمل مقدمة ضمن فعاليات مؤدتر -02
 .2007، األردنيف عامل متغري،  واألمنالتنمية البشرية 

 

 :محاضرات ومقاالت 

 كوا مزور، النظريات ادلفسرة لالحنراف واجلرمية، زلاضرات منشورة.بور -01

عبد اهلل أمحد عبد اهلل ادلسرا،ي، يف اجتماعيا اجلرمية واالحنراف، قراءة اجتماعية معاصرة يف النظريات ادلفسرة -02
 للجرمية واالحنراف، مقال منشور يف شبكة ادلنشاوي للدراسات والبحوث.
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02- Courtin chnistine, Jean Fanucci, Le droit des mineurs, 4ème édition, Paris,2001. 
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