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 كممة شكر وتقدير :

العمل المتواضع * نحمد هللا حمدا يميق بجاللو وعظيم سمطانو عمى توفيقو لنا في إنجاز ىذا 
، ولرسولو الذي غرس في قموبنا حب التعمم واإليمان مصداقا لقول سيد الخمق عميو أفضل 

 الصالة وأزكى التسميم : ' الزال هللا في عون العبد مادام العبد في عون أخيو ' .

لى من  * شكر وتقدير إلى أغمى ما أممك في ىذه الحياة منبع الحنان أمي الحبيبة ، وا 
 أرشدني إلى طريق النجاح أبي رحمو هللا .

* أتقدم بجزيل الشكر وأسمى آيات التقدير إلى الدكتورة ' بمعباس نادية ' التي لم تبخل عميا 
 بالمعمومات والنصائح .

 * إلى جميع األساتذة الذين كان ليم الفضل فيما وصمت إليو .

 * إلى كل ىؤالء خالص الشكر والتقدير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ب
 

 : اإلىـــداء

 * أىدي ثمرة جيدي إلى عائمتي الكريمة .

 * إلى صاحبة الروح النقية والنفس الزكية الوالدة العزيزة أطال هللا في عمرىا .

* إلى من عممني معنى الوجود وأن الدنيا صمود ومشاكميا بال حدود ، إلى الوالد حفظو هللا 
 . ورعاه

وفتحوا لي أفاق الحياة وتطمعوا لنجاحي بنظرات الفخر واألمل  * إلى من أستمد منيم عَزتي
 إخوتي . 

 * إلى إبني المدلل عبد اإللو وزوجتي العزيزة .
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 : ممخص

* ىدفت الدراسة الحالية إلى معرفة العوامل األسرية المؤدية إلى جنوح األحداث ، إنبثقت 
ظاىرة الطالق تؤدي بالظرورة إلى جنوح األحداث ؟  منيا تساؤالت فرعية وىي : ىل إرتفاع

، ىل يختمف ترتيب العوامل المؤدية لمجنوح من حدث آلخر ؟ ، تم إختيار عينة متكونة من 
سنة ، وقد تم اإلعتماد في  18إلى  15حاالت جانحين ذكور ، تتراوح أعماره من  03

يادي ودراسة الحالة ، وباإلعتماد الدراسة عمى المنيج اإلكمينيكي المتمثل في : المنيج الع
ختبار إسقاطي متمثل في إختبار رسم العائمة  أيضا عمى المقابمة والمالحظة العيادية ، وا 

 لمويس كورمان ، ومن خالل ىذا تم التوصل إلى أن :

 تدفع العوامل األسرية بمختمف أنواعيا إلى جنوح األحداث .  -1

 ظاىرة الطالق تؤدي إلى جنوح األحداث . إرتفاع -2

 يختمف ترتيب العوامل المؤدية لمجنوح من حدث آلخر . -3
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Summary : 

The current study to know the  familial factors that lead to juvenile 
delinquency sub questions emerged from them namely.the rise in the 
phenomenon of divorce that necessarily leads to juvenile 
delinquency? and does the order of factors leading to delinquency 
differ from one juvenile to another ? a sample of 03 male delinquents 
cases ranging in age from 15 to 18 years was chosen , and the 
study was based on the approach represented in : the clinical 
approach and case study, and also depending on the interview . the 
clinical observation and projective choice is repsented by the 
selection of the family fee by Louis corman ,and through this it was 
concluded that : 

 1- Family factors of all kinds push to juvenile delinquency. 

2- The increase in the phenomenon of divorce leads to juvenile 
delinquency . 

3- The order of factors leading to delinquency varies from event to 
event. 
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 المقدمة :

في أي مجتمع  االجتماعي ،* تعد ظاىرة جنوح األحداث من أبرز الظواىر اإلجتماعية المخمة بالنظام   
كان ، فيي كانت وما تزال موضوعا خصبا لمباحثين بإعتبارىا مشكمة طالما عانت منيا مختمف دول العالم 

في تأخير عجمة تقدم وذلك لما تنطوي عميو ىذه المشكمة من مضاعفات  تساىم  ،بإختالف مستوياتيا
ختالف وجيات  ،فمشكمة جنوح األحداث تعددت وتنوعت بتعدد العوامل المسببة ليا،المجتمع وتطوره  وا 

نظر الباحثين والمختصين فييا ، والتي حاولت تقديم معطيات تشكل حافزا لمعالجة ىذه الظاىرة أو عمى 
تمك التي ترتبط باألسرة بإعتبار ىذه األخيرة ىي  ،األقل التخفيف من حدتيا ، ولعل من أبرز ىذه العوامل

وتمقيو المبادئ األولية في التنشئة اإلجتماعية ، ففييا تنمو قدراتو من  ،المبنة األولى لتشكيل شخصية الطفل
خالل التفاعل مع غيره من األفراد واليمكن ليذا التفاعل أن يتحقق مالم يتوفر الحوار والتواصل داخل 

التوازن النفسي اإلجتماعي لمطفل ، بحيث يشكل النظام األسري كمؤسسة إجتماعية نسقا األسرة الذي يحقق 
من األدوار اإلجتماعية المتصمة والمعايير المنظمة لمعالقات اإلجتماعية كما تعتبر شكل مصغر لممجتمع 

 راد وقيميم . كونيا أداة مدعمة لتماسك المجتمع ووسيمة لمضبظ والرقابة اإلجتماعية ، وتحدد مكانة األف

* وعمى ىذا األساس تم التركيز في الدراسة الحالية عمى العوامل األسرية المؤدية إلى جنوح األحداث ، 
 وقد تم تقسيم الدراسة إلى ستة فصول :

تم تناول مدخل عام لمدراسة ، تم تخصيصو لمدراسات السابقة ، وكذلك عرض  * ففي الفصل األول :
إشكالية الدراسة ، ومن تم صياغة فرضيات الدراسة ، ثم دوافع إختيار الموضوع ، أىداف الدراسة ، مرورا 

 بأىمية الدراسة ، وأخيرا تحديد المفاىيم إجرائية .

 

ة من خالل تعريف األسرة ، أنواع األسرة ، وظائف األسرة تناول عنصر الطفل واألسر  أما الفصل الثاني :
 ، أىمية األسرة في حياة الطفل .
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تضمن عنوان جنوح األحداث  تضمن تعريف جنوح األحداث ، أعراض جنوح األحداث ،  الفصل الثالت :
لعالقة بين األسباب النفسية لجنوح األحداث ، النظريات المفسرة لمجنوح ، جنوح األحداث في الجزائر ، ا

 الجنوح واألسرة ، عالج جنوح األحداث .

تم التناول فيو العوامل األسرية المؤدية إلى جنوح األحداث من خالل التطرق إلى ثالث  الفصل الرابع :
 منيا التفكك األسري ، الطالق ، وفاة أحد الوالدين .

التطرق إلى الدراسة   شمل منيجية الدراسة وأدوات البحث من خالل : فيما يخص الفصل الخامس :
اإلستطالعية ، الدراسة العيادية ، والتطرق لممنيج المتبع في الدراسة ، إضافة إلى األدواتو المستخدمة في 

 الدراسة . 

تنتاج ، وفي عمى عرض لمحاالت العيادية الثالثة ومناقشة النتائج  ، وظَم اإلس إحتوى الفصل السادس :
 األخير تم وضع الخاتمة ، التوصيات واإلقتراحات ، ثم المراجع والمالحق التي تم اإلعتماد عمييا .
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 الفصل األول : مدخل إلى الدراسة
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 إشكالية الدراسة : -1

* يعد جنوح األحداث من المشكالت الميمة التي تواجو المجتمعات بأكمميا ، وتبذل ىذه المجتمعات   

جيودا كبيرة لمواجية ىذه المشكمة لمتقميل من حدة تفاقميا ، وعمى الرغم من تمك الجيود إال أنيا ال تزال 

ة الكبيرة في حاالت السموك في تزايد مستمر وتشير كثير من اإلحصائيات في أنحاء العالم إلى الزياد

المنحرف بأنواعو المختمفة سواء كان بين الصغار أو الكبار ، إذ ترتبط ظاىرة جنوح األحداث إرتباطا وثيقا 

بالنظم اإلجتماعية والمستويات اإلقتصادية والعوامل الشخصية غير المقبولة من الناحية اإلجتماعية مما 

لظروف كل مجتمع ، بحيث تبرز أىمية مرحمة الطفولة في أنيا تمثل يؤدي إلى إرتفاع نسبة اإلنحراف تبعا 

تمك المرحمة العمرية التي توضع فييا البذور األولى لشخصية الطفل وفي ضوء خبراتيا يتعدد اإلطار العام 

ن كانت  جتماعيا ، وا  لشخصيتو ، فإذا كانت خبراتيا سارة وسوية فسيشب الطفل إنسانا متكيفا نفسيا وا 

مريرة ومؤلمة فستترك آثارا ضارة في شخصيتو وفي تكوينو النفسي ، حيث نجد في ىذا الصدد  خبراتيا

توصل إلى أن إنحراف األحداث مشكمة واسعة اإلنتشار في المدينة المغربية ، وأن غياب  1976الكناني 

 األب يؤدي دورا ميما في  اإلنحراف .

ى جنوح األحداث ىي العوامل األسرية ، بإعتبار ىذه * وعمى ىذا األساس فإن أىم العوامل التي تؤدي إل

األخيرة مسؤولة عمى بناء شخصية الطفل وعمى غرس الصفات واألخالق الحميدة ومن خالل المعاممة 

الوالدية يتعمم الطفل مبادئ المحبة ، التعاون ، التنافس ، االحترام ، األمانة ، الخيانة ، التسمط ، فاألحداث 
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وف أسرية أدت بيم إلى الجنوح ، ومن ىذا المنطمق يمكن طرح التساؤل الرئيسي غالبا ىم ضحية ظر 

 التالي :

 جنوح األحداث ؟ تؤدي بالطفل الى * ىل لمعوامل األسرية 

 التساؤالت الفرعية : 1-1

  إلى جنوح األحداث ؟ بالضرورةلطالق تؤدي اىل  -أ

 سموكات الحدث الجانح ؟ في  اضطراباتيؤدي إلى ظيور  ةاألسرياالضطرابات ىل  -ب

 فرضيات الدراسة : -2

 الفرضية الرئيسية : 2-1

 * لمعوامل األسرية عالقة بجنوح األحداث .

 الفرضيات الفرعية : 2-2

 إرتفاع ظاىرة الطالق تؤدي إلى جنوح األحداث . -أ

 التفكك األسري يؤدي إلى ظيور إضطرابات في سموكات الحدث الجانح . -ب

 الموضوع : دوافع إختيار -3

 * الرغبة في البحث والتعرف أكثر عمى األسباب المؤدية لمجنوح .
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 * إلقاء الضوء عمى األسرة المولدة لمجنوح .

 * إبراز دور األسرة وحضور الوالدين والجو األسري المتماسك وأىميتو في تحقيق القدوة الحسنة لمطفل .

 م السميم .* تأثر األطفال بالمشكالت السموكية التي تعيق نموى

 أىداف الدراسة : -4

 * المساعدة في إصالح األحداث الجانحين وتأىيميم ليعودو مواطنين صالحين لمييأة اإلجتماعية .

 * التعرف عمى أىم العوامل المتصمة بذات الجانح ، والتي أدت إلى ظيور ىذا السموك  لديو .

 واإلضطرابات السموكية لمطفل الجانح . * التعرف عمى طبيعة العالقة الموجودة بين التفكك األسري 

* التعرف عمى اإلضطرابات السموكية الظاىرة التي قد نجدىا عند الجانح ، ومدى تأثيرىا عمى حياتو 

 اليومية .

 * إقتراح بعض التوصيات التي من شأنيا التخفيف من المشكالت السموكية لمطفل .

 أىمية الدراسة : -5

* تكمن أىمية ىذه الدراسة في أنيا تمس مشكمة إجتماعية خطيرة تيدد البناء اإلجتماعي ، ومحاولة إيجاد 

 الحمول لمقضاء عمييا .

 * التعرف عمى أىم العوامل األسرية التي تقف خمف ظاىرة جنوح األحداث .
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إلجتماعية لمتقميل من * العمل عمى تقديم المعمومات لإلستفادة منيا في وضع السياسات والتوجييات ا

تأثير والعمل عمى تقديم المعمومات لإلستفادة منيا في وضع السياسات والتوجييات اإلجتماعية لمتقميل من 

نتشار ىذه الظاىرة .  تأثير وا 

 التعاريف إجرائية : -6

 الطالق و اضطراب العالقات االسرية.ىي العوامل األسرية :  6-1

السن الذي يقل عن الثمانية عشرة سنة ، وبوصول الطفل إلى ىذا السن ىو صغير : االحداثجنوح  6-2
 يكون قد بمغ سن الرشد الجنائي .

 ي السرقة ممارسة العنف و العدوانية، اإلدمان عمى المخدرات .ى اإلنحراف : 6-3

 الدراسات السابقة : -7

شممت عينات الدراسة أربعة  ،بعنوان ' جنوح األحداث وعالقتو بالوسط األسري '  1998* دراسة بقارة 

مراكز إلعادة التربية ثالثة منيا موجودة في الجزائر العاصمة وواحدة موجودة في والية بومرداس ، وتظم 

حدثا جانحا تمت مقابمتيم جميعا ، وقد إعتمدت  90الجانحين المنحرفين والعاديين ، بمغ أفراد العينة 

من األباء  % 66.67سة الوصفية ، أظيرت نتائج الدراسة أن الباحثة عمى الدراسة اإلستطالعية ثم الدرا

الجانحين قد ىاجرو أسرىم وأسباب اليجر ىي الزواج من إمرأة أخرى أو السفر إلى الخارج دون رجعت ، 

كذلك إتضح أن ىجر األميات الجانحين اكثر من ىجر األباء بسبب سوء معاممة الزوج أو عدم إنفاق 

 انو لممسكرات .الزوج عمى البيت أو إدم
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، تحت عنوان ' العوامل األسرية واإلجتماعية المؤدية إلى إنحراف األحداث '  2003* دراسة الخطيب 

ىدفت إلى الكشف عن العوامل اإلجتماعية واألسرية المؤدية إلى إنحراف األحداث والتدابير المتخذة نحوىا 

راسة من األحداث المنحرفين والمحكوم عمييم في مراكز األحداث المنحرفين في األردن ، تكونت عينة الد

والمتواجدين في مركز أسامة بن زيد ن توصمت الدراسة إلى أن أغمبية أعمار المنحرفين تقع ما بين نياية 

وينتمون إلى أسر تتصف  مرحمة المراىقة وبداية النضج ، وأنيم قد لم ينيوا مرحمة التعميم األساسي،

 .بالتوتر

، ىدفت تحت عنوان ' العوامل اإلقتصادية المؤدية إلى اإلنحراف الحدث '  2004* دراسة الشراري 

الدراسة إلى دراسة أثر العوامل اإلقتصادية عمى إنحراف األحداث في منطقة الجوف ، تكونت عينة الدراسة 

حدث ، إستخدمت الباحثة مقياس الخصائص اإلقتصادية لمجانحين عمى مجتمع الدراسة ،  120من 

إلى أن نسبة إنحراف الحدث تزداد كمما زاد عمر الحدث وكان مستوى تعميمو متوسطا ، ويزداد وتوصمت 

حجم أسرتو وتربيتو األوسط بين إخوتو ومستوى تعميم والديو ، إضافة إلى إنعدام الدخل المادي سواءا لو أو 

 ألسرتو . 

، حيث ىدفت  لى جنوح األطفال 'بعنوان ' األسباب التي تدفع باألسر إ 2005* دراسة بالمولود جمانة 

إلى التعرف عمى ماإذا كانت األسرة الجزائرية سببا في دفع الطفل إلى اإلنحراف ، حيث أجريت ىذه 

فردا منحرفا ،  20الدراسة عمى المنحرفين المتواجدين في مركز إختصاصي لرعاية األحداث ، تم إختيار 

قابمة ، دراسة الممفات اإلدارية ، إستمارة ' ، توصمت مستخدمة أدوات جمع البيانات المتمثمة في ' الم

النتائج إلى أن مشكمة عالقة الوالدين بالطفل داخل األسرة الجزائرية ىي مشكمة اإلتصال ، فالوالدين ال 
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يتحدثان مع الطفل ال عن مشاكمو أو أحالمو أو طموحو ، أو عن األمور التي تخص األسرة أو المجتمع 

   وامر والتسمط ننا يدفع بالطفل إلى التمرد والعصيان .فيما يكتفيان باأل

بعد تناول الدراسات السابقة حول ظاىرة العوامل األسرية المؤدية  التعقيب عمى الدراسات السابقة : 7-1

 إلى الجنوح نستخمص بأن :

نحراف سموك تتفق الكثير من الدراسات عمى وجود عالقة بين أساليب المعاممة الوالدية الخاطئة  -1 وا 

 األبناء .

 تتشابو الدراسة الحالية مع أغمب الدراسات السابقة في متغير الدراسة أال وىو جنوح األحداث . -2

أىم المشكالت السموكية التي لوحظت عمى مجموعة األحداث الذين أجريت عمييم الدراسة ىي  -3
 مشكالت الجنوح .
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 تمييد :

األولى في المجتمع ، فيي البيئة التي ينشأ فييا األطفال منذ  * إن األسرة ىي الخمية اإلجتماعية  
المحظات األولى لحياتيم ، ويمارسون فييا عالقاتيم اإلنسانية ، فمن خالل األسرة يشبع األطفال حاجاتيم 

ي البيولوجية ، النفسية ، وينعمون بدفىء العناية ، الحب والحنان ، لذلك فإن المعاممة األبوية ليا تأثير قو 
عمى نمو وتنشئة األطفال بصورة صحيحة وسميمة ، خاصة في السنوات األولى من عمرىم ، ألنيا ترسم 

 المالمح األولى لشخصيتيم ، بحيث ىذه المعامالت التي يتمقونيا ليا قيمة وأثر عمى توافقيم .
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 تعريف األسرة : -1

 مد تسمى السير . مشتقة من األسر وىو الشد والربط بقطعة من الجلغة :  1-1

 ( 15، ص 2011) قطيشات ،                                                          

 إصطالحا :  1-2

بأنيا الخمية األولى في المجتمع والنقطة التي يبدأ فييا التطور ، والوسط الطبيعي  * يعرفيا أوغيست كونط
 ( 66، ص 2008الذي يترعرع فيو الفرد .        ) خشاب ،  واإلجتماعي

بأنيا تقوم عمى ترتيبات إجتماعية قائمة عمى الزواج زعقد الزواج ، متضمنة حقوق  * يعرفيا ستيفنز
لتزامات إقتصادية متبادلة بين الزوجين .                                       وواجبات األبوة مع إقامة مشتركة لزوجين وأوالدىما وا 

 ( 15، ص 2009) عثمان ، 

بأنيا جماعة من األفراد يتفاعمون مع بعضيم البعض ، وىي تعتبر الييئة األساسية  * يعرفيا دمحم حسن
التي تقوم بعممية التطبيع اإلجتماعي لمجيل الجديد ، أي أنيا تنقل إلى الطفل خالل نموه جوىر الثقافة 

غرس العادات والتقاليد أو الميارات الفنية والقيم األخالقية في نفس الطفل .                       لمجتمع معين إذ يقوم األبوان ب
 (  02، ص 1981) حسن ، 

بأنيا جماعة إجتماعية تتكون من األب واألم وواحد أو أكثر من األطفال ، يتبادلون  * يعرفيا بوجاردوس
فال حتى تمكنيم من القيام بواجباتيم وضبطيم ليصبحو الحب ويتقاسمون المسؤولية ، وتقوم بتربية األط

 أشخاصا يتصرفون بطريقة إجتماعية . 

 ( 11، ص 1981) حسن ،                                                             

 بأنيا وحدة مستقمة بذاتيا يربطيم رباط الدم ويعيشون في ذات المنزل ، ويقومون * يعرفيا جورج ألين 
 ( 28، ص 2006بأعمال جماعية مشتركة .                          ) قنديل ، 
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 أنواع األسرة : -2

 * تتعدد أنواع األسرة من حيث تركيبتيا فيما يمي :

 من حيث الحجم : 2-1

 * تصنف األسرة من حيث الحجم إلى :   

حيث تكون رابطة الزواج في ىذه  وىي تتكون من الزوج ، الزوجة ، طفل أو أكثر ، األسرة النووية : -أ
 األسرة تحتل المكانة األولى من حيث األىمية .

تتكون من أسرتين أو أكثر تربطيم صمة القرابة والدم فيقومون قي بيئة واحدة مثل  األسرة الممتدة : -ب
خوتو .   إبن متزوج يقيم مع والديو وا 

               

ىي مركبة من ناحية العالقة الزوجية ، حيث يكون الشخص الواحد عضو في  األسرة المركبة : -ج
 أسرتين نوويتين أو أكثر ، تعرف ىذه الظاىرة بتعدد الزوجات .  

 ( 275، ص 2006) غيث ،                                                            

 من حيث التربية : 2-2

ثل بإعتراف األبوين ألطفاليما أنيم أشخاص مختمفون عن بعضيم البعض ، تتم األسرة الديموقراطية : -أ
وأن كل منيم ينمو نحو الرشد ونحو مرحمة من العمر يتمكن فييا من تحمل المسؤولية رغم حبيما لو 

      فيناك نرى أن الطفل يتمتع بحظ وافر في التكيف خاصة في مرحمة الطفولة .                                   
 ( 286، ص 2002) ىاشمي ، 
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 وظائف األسرة : -3

* إن األسرة بإعتبارىا الوحدة اإلجتماعية األولى التي ينشأ فييا الطفل ، فيي تمثل العامل األول المؤثر   
في صنع سموك الطفل بصيغة إجتماعية ، ومن تم تبدو أكثر الجماعات تنشئة أىمية وكَفتيا أكثر ترجيحا 

ألخرى ، لما تتركو في شخصية الطفل من آثار إيجابية أو سمبية ، فال يمكن أن تحل أي عن المؤسسات ا
مؤسسة أخرى محل األسرة في المراحل المبكرة من عمر األبناء ، فيي  التي تبدأ بتعميم الطفل المغة وتييئو 

 إلكتساب الخبرات المختمفة ليصبح فردا يخدم نفسو أوال ومجتمعو ثانيا .

إن السرة ىي التي تنشأ الروابط األسرية والعائمية لمطفل ، والتي تكون لتربوي لألسرة : الدور ا 3-1
بدايات العواطف اإلتجاىات اإلجتماعية لحياة الطفل وتفاعمو مع اآلخرين ، كما أنيا تييء لمطفل إكتساب 

ميالد والتنشئة محددا مكانة معينة في البيئة والمجتمع ، حيث تعد المكانة التي توفرىا األسرة لمطفل بال
ميما لمشكل الذي سوف يستجيب بو اآلخرون تجاىو ، يكاد يتفق جل عمماء اإلجتماء وعمماء النفس 
واألنثروبولوجيا اإلجتماعية عمى أن األسرة ىي الخمية األساسية التي يقوم عمييا كيان المجتمع ولذلك عدت 

الطفل ، كل ىذا يجب أن يقوم عمى دور األم  من أىم المؤسسات التربوية التي تساىم بقوة في تشكيل
حتياجات النمو  واألب معا ، بحيث يتجمى دور األم في أنيا تجمع بين التكوين البيولوجي لمطفل وا 
اإلجتماعي ، فيي ترتبط في أدائيا ألدوارىا العديد من المتاعب التي تسبب ليا نوع من التوترات التي 

لبحث عن عمل إلشباع حاجات أسرىا لمتخمص من التوتر ، أيضا نجد تنقميا إلى األبناء ، وقد تحاول ا
دور األب يتجمى في التدخل عند الضرورة بشكل واضح وصارم أخذا في اإلعتبار سن الولد ، وسمات كل 
مرحمة عمرية وكيفية التعامل معيا ، باإلضافة إلى من تقديمو لطفمو صورة محترمة متكنو من إرسال 

 وذج يحتذى بو .شخصيتو ، بوصفو نم

 ( 31، ص 2005) كمال ،                                                              

إن تطور وضائف األسرة من العصر القديم إلى العصر  وظائف األسرة في الحياة اإلجتماعية : 3-2
والكبر إلى الضيق والصغر ، حيث نجد أن األسرة تقوم بمجموعة من  الحديث قد تطورت من اإلتساع
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الوظائف الجوىرية تتداخل وتتفاعل مع بنية المجتمع ، وبما أن األسرة الخاضعة لمنطق التغير عبر الزمان 
والمكان ومن حيث الكم والكيف أدى إلى تغير وظائفيا فمم تعد األسرة الحديثة تقوم بنفس الوظائف وبنفس 

كيفية التي كانت تقوم بيا األسرة القديمة ، فقد جاء في مؤلف الباحث طارق كمال تحت عنوان األسرة ال
 ومشاكل الحياة العائمية ، تصنيف ألىم وظائف األسرة إلى أربع وظائف رئيسية وىي :

و تقمصت وظائف األسرة من وحدة إقتصادية تنتج لممجتمع كل ما يحتاج الوظائف البيولوجية : 3-2-1
دارية وتشريعية ، وتتمخص وظيفة األسرة البيولوجية في اإلنجاب وما يسبقو من  وكانت ىيئة سياسية وا 

 عالقات جنسية ضرورية لبقاء الكائن اإلنساني . 

 ( 158، ص 1981) شيخو ،                                                           

تعرضت ىذه الوظيفة إلى تطور كبير بوصفيا وظيفة أسرية ، ولعل من  الوظائف اإلقتصادية : 3-2-2
أبرزىا خاصة في المجتمعات البدوية لم تعد مكتفية بذاتيا إقتصاديا ، وىجر أفرادىا إلى المناطق الحضرية 
قتصر نشاط القرى عمى أنواع محدودة من النشاط عمى تربية  ، بحثا عن حياة أفضل وفرصة العمل ، وا 

، صناعة األلبان ، أما األسر الحضارية فإن وظيفتيا في اإلنتاج تتحدد بطبيعة الحياة الحضرية  الدواجن
،  2000في صنع الطعام وغسل المالبس .                                                 ) العناني ، 

 ( 55ص

تاج إلى إشباع حاجاتو النفسية كما يحتاج الطفل لمغذاء لينمو ويكبر فيو يح الوظيفة النفسية : 3-2-3
، كالحاجة إلى الحب واألمن ، وىذا ال يمكن أن يوفره إال األسرة ، حيث أنيا المكان األول الذي يجد فيو 

 ( 302، ص 1999الفرد الحنان والدفئ العاطفي .   ) كريز ، 

لسنوات الخمس األولى تتجمى في تنشئة األطفال ، التي يبدو تأثيرىا في ا الوظيفة اإلجتماعية : 3-2-4
من حياة الطفل ، ففي ىذه السنوات يتم تطبيع الطفل إجتماعيا وتعويده عمى مختمف النظم اإلجتماعية ، 
كما تتضمن إعطائو الدور والمكانة المناسبة لو ، وتعريفو بذاتو وبناء ضميره وتعميمو المعايير اإلجتماعية 
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النفسية والتكيف مع وسطو اإلجتماعي .                     ليعرف حقوقو وواجباتو التي تساعده عمى الصحة
 (  55، ص 2000) العناني ، 

 أىمية األسرة في حياة الطفل : -4

* تعتبر األسرة نسقا إجتماعيا رئيسيا في المجتمع يتفاعل في إطاره الوالدين مع أطفاليم لتشكيل شخصية   
دوار منوطة بو في المستقبل بصورة فعالة في المجتمع سميمة إجتماعيا ونفسيا لكي يقومو ىم بدورىم بأ

الذي ينتمون إليو ، مما ينعكس عمى باقي األنساق اإلجتماعية التي تتعامل معيا األسرة كوحدة كمية ، 
وكمما زادة قدرة األسرة عمى رعاية أطفاليم وتوجيييم وتنشئتيم دون أن يشعروا بالحرمان ، كمما كان الطفل 

تحمل مسؤوليتو في المجتمع ، فيي بالتالي تمثل أول نموذج مثالي لمجماعة التي يتعامل  سويا قادرا عمى
الطفل مع أفرادىا وجيا لوجو ، والنسق اإلجتماعي الذي يزود الطفل برصيده من قيم وعادات إجتماعية 

ة وتحدد لو وتكون بمثابة دليل يرشده في تصرفاتو وتحديد سموكاتو ، وبالتالي تمنحو أوضاعو اإلجتماعي
منذ البداية إتجاىات سموكو ، وبذلك يمكن القول أن األسرة تقوم بالعديد من الوظائف .                                  

 ( 29، ص 2006) قنديل ، 
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 خالصة :

وأكثر  * مما سبق يتضح لنا أن األسرة ىي وعاء الحضارة والثقافة في المجتمع ، وأول نظام إجتماعي  
النظم اإلجتماعية تأثيرا وتأثرا بما حدث من تغيرات إجتماعية ، وتبقى وحدىا من تكفل بقاء النوع اإلنساني 
، فبالتالي أىمية الدور التي تقوم بو األسرة في تنشئة الطفل وا عداده لمحياة افجتماعية لقيامو في المستقبل 

عمى القيم ، والعادات التي يمتصيا الطفل أثناء نموه  باألدوار المتوقعة منو ، ومن خالليا يتم المحافظة
 وتنشئتو وعن طريقيا يتعرف عمى أنماط السموك التي يتبعيا في حياتو . 
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 تمييد 

* إن ظاىرة الجنوح عند األحداث تشيدىا مجتمعات بشرية عديدة وىي ليست ظاىرة جديدة لدى   
تخذت أشكاال جديدة مما جعميا المجتمع بل ىي مشكمة قديمة وحددت في عصور سابقة لكنيا تطورت  وا 

مشكمة ذات خطورة كبيرة التي تدفع بعجمة البحث الذي ألقى الضوء عمى آراء عديدة في مختمف 
 اإلتجاىات ، وأصبحت محل إستقطاب عدد كبير من العمماء والباحثين .
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 مفيوم جنوح األحداث : -1

    يعني اإلثم والجانح ىو المنحرف واآلثم ، ويقال جنح جنوحا أي إنحرف ومال أو إرتكب إثما .                                          لغة : 1-1
 ( 88، ص 1999) شيخو ، 

 إصطالحا : 1-2

يعرفونو بأنو سموك غير سوي ، وأنو شكل من أشكال سوء التوافق نتيجة  * حسب وجية عمماء النفس :
 ضطرابات في النمو .إ

الذي تسيطر الدوافع الغريزية والعدوانية عمى قيمة اإلجتماعية ، وأن  * يرى ألسكندر أن الحدث الجانح ىو
 اإلضطراب في البيئة يكون بمثابة عوامل لخمق شخصية غير سوية .

حالة تتوافر في الحدث كمما أظير ميوال مضادا لممجتمع لدرجة  * أوضح بيرت مفيوم جنوح األحداث بأنو
 ( 44، ص  1991خطيرة تجعمو موضوعا إلجراء رسمي .       ) التير ، 

مفيوم إجتماعي ينسبو المجتمع إلى بعض أفراده الذين خرقوا قوانينو ونظمو  * يعتبر دوركايم  الجنوح أنو
 ( 155، ص 2001) الجرار ،      وتمردوا عمى قيمو ومعاييره .           

إضطراب ميكانيزمات الضبط الخارجي ، يجعل الفرد غير  * يعرف الجنوح من الجانب السموكي عمى أنو
 ( 243، ص 2011قادر عمى ضبط نفسو والتحكم في عدوانية الذي يوجو إلى الخارج . ) ميموني ، 

سنة ، ويقترف  18انح الذي يقل سنو عن الحدث الج * يعرف الجنوح من الجانب القانوني أنو      
 (                                     95، ص 1999جريمة منصوص عمييا في قانون العقوبات .         ) شيخو ، 

 أعراض جنوح األحداث : -2

 * يوجد ىناك جممة من األعراض التي تؤدي إلى الجنوح نذكر منيا :
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 رف السموك بدرجة عالية عن مستويات تمك التقاليد .قصور السموك اإلجتماعي حينما ينح 
  اإلحساس باإلغتراب ، فالتعدي والقتل والسرقة ماىي إال مؤشرات لما يعانيو البعض من إحساس

 باإلغتراب مما يؤدي إلى محو قيميم اإلنسانية .
 السميم  نقص البصيرة بعواقب السموك المنحرف وضعف التعمم من الخبرة وضعف القدرة عمى التحكم

، وضعف الشعور بالمسؤولية وخطأ الحكم وقمة اإلىتمام بالمستقبل واإلستيزاء بالتعاليم الدينية والقيم 
 األخالقية .

  قصور التحكم الذاتي عمى الرغم من أنو ليس لدى األفراد مقدرة كاممة لمتحكم المطمق في سموكيم
 إال أن البعض يمارس حكما ولو بسيطا في سموكو .

                                     . ضعف النشاط المعرفي لمعمميات العقمية كاإلستدالل ، اإلدراك ، اإلنتباه ، التذكر ، واإلتصال     
 ( 48، ص 2009) الزيدي ، 

 
 األسباب النفسية لجنوح األحداث :  -3

فة تفصح عن نفسيا في صورة * يرى عمماء النفس أن السموك المنحرف ىو نتيجة لمشكالت نفسية مختم  
سموكات غير إجتماعية أو سموكات مضادة لمقانون وبيذا فالتيار النفسي ينطمق من محاولة تحميل السموك 

 المنحرف من خالل البعد الذاتي لشخصية المنحرف .

إن إقامة عالقة عطف مستمرة ومطمئنة بين األم وولدىا يعتبر أحد الشروط  الحرمان العاطفي : 3-1
ساسية لتأمين الصحة العقمية ، وغياب ىذه العالقة يقود إلى الحديث عن الحرمان العاطفي الذي أكدت األ

           عدة دراسات عمى نتائجو السمبية خاصة منيا القمق واإلضطرابات النفسية والرغبة في اإلنتقام .
 ( 2005، ص 2011) ميموني ،    

حينما يشعر الفرد بالدونية لوجود نقص ما والذي يكون إما نقصا جسمانيا أو عقميا  عقدة النقص : 3-2
أو ماديا أو إجتماعيا تنتج لديو عقدة النقص التي تدفعو إلى التعويض المباشر عن ىذه العقدة وذلك من 
خالل البحث عن القوة في مجال الضعف ، وىذا ىو السبب الرئيسي الذي يفسر عادة تصرف بعض 

فراد في سموكاتيم وتصرفاتيم ، ويرى أدلر أن عقدة النقص قد تؤدي إلى إرتكاب الجريمة ألن ىذه العقدة األ
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 2005ىي أحسن الوسائل لجمب اإلنتباه .                                                   ) الكندي ، 
 ( 55، ص

لمجتمع ، والجريمة في ىذه الحالة ستكون تعني اإلحساس بالظمم من جانب ا عقدة الشعور بالظمم : 3-3
ىي الرد الطبيعي عمى ىذا الظمم ، وبذلك ال يتردد الشخص عن اإلقدام عمى الجريمة تحت تأثير ردع 

 القواعد اإلجتماعية ، القانونية ، وحتى العقابية منيا .

 4-3(    66ص ، 2008) خشاب ،                                                            
نجاز أىدافو ، فيعد قوة تعطيل وا عاقة إلستجابة اليدف المقابل ،  اإلحباط : ىو إعاقة الفرد عن تحقيق وا 

واإلحباط يحدث حالة معينة مشابية لمحاالت الدفاعية األخرى ، وكذلك ىو رد فعل ألية إعاقة ، ووجود 
دار اإلحباط ، وقد يكون اإلحباط فقرا أو نقصا في اإلحباط يقود إلى العدوان ، وأن درجة العدوان ترتبط بمق

 العاطفة أو ضررا . 

 ( 76، ص 2001) عوض ،                                                            

يؤكد العديد من الباحثين أن األمراض النفسية والعقمية تعتبر من األسباب  إضطراب الشخصية : 3-5
وك الجانح ، وىذا نتيجة لما يعانيو من إضطرابات عمى مستوى اإلدراك والوعي ، التي تدفع الفرد لمسم

فحسب نظرية التحميل النفسي عمى سبيل المثال فإن السموك اإلنحرافي يكمن في ذات الشخص وبإستخدام 
ف ، أو المنظور الفرويدي فإن المجرم ىو ذلك الذي لم تنمو لديو أنا قوية يمكنيا التحكم في بواعث اإلنحرا

 يمكن أن يكون اإلنحراف وليد سيطرة األنا األعمى .                        

 ( 255، ص  2009) صبحي ،         

تعد ظاىرة جنوح األحداث من الظواىر التي نالت إىتمام العديد من النظريات المفسرة لمجنوح :  -4
جتماع وغيرىم ، وكان البد أن يشكل تخصص عمماء النفس ، الجغرافيين ، األطباء العقميين ، عمماء اإل

 كل منيم اإلطار المرجعي في تناولو لإلنحراف ويمكن توضيح ىذه النظريات فيما يمي :



 جنوح األحداث                                                    الثالت الفصل
 

   
 

يعد لومبروزو رائد المدرسة اإليطالية في عمم اإلجرام ، حيث أجري العديد من  النظرية النفسية : 4-1
لتي تجعل الفرد منحرفا وتميزه عن غيره من األسوياء ، البحوث حول تأثير العوامل الوراثية في الجريمة ا

بحيث توصل لمبروزو إلى أن لممجرم مالمح خمقية تجعمو يرتد إلى اإلنسان البدائي فيو يحتفظ عن طريق 
الوراثة بالخصائص البيولوجية لإلنسان ما قبل التاريخ ، حيث يتميز من حيث الشكل الخارجي بتضخم في 

ر ذلك من الصفات ، فرومبروزو ركز عمى صفات المجرم بالميالد الذي تميزه عظم الوجو والفك وغي
خصائص مورفولوجية وبيولوجية معينة ، وكان يعتقد أن معظم الجناة من ىذا الصنف إلى أن توصل من 
خالل بحوثو األخيرة إلى أن نسبة المجرمين بالميالد ال تتجاوز الثمت بالنسبة لمجموع الجناة ، ويرى أيضا 
أن أساس المسؤولية ليس حرية اإلختبار كما يدعي الفكر التقميدي بل الحتمية الجبرية نظرا لوجود المجرم 
المدفوع إلى الجريمة دفعا بحكم التكوين البيولوجي ، وبالتالي فإن رد الفعل اإلجتماعي ضد الجريمة 

تماعية لممجرمين ، وال ننسى أن والمجرم يجب أن يتمثل في تدابير وقائية تحمي المجتمع من الخطورة اإلج
دراسة لومبروزو وجيت األنظار إلى أىمية دراسة عممية بإستخدام المنيج التجريبي في البحث ، وذلك 
لمعرفة األسباب التكوينية التي تدفع بالفرد إلى إرتكاب الجريمة ، فممعوامل الوراثية سواء كانت فيزيولوجية 

أسباب اإلنحراف ، إال أنو ال ينبغي أن ننظر إلييا بإعتبارىا العامل أو نفسية ليا تأثير واضح في تحميل 
 الوحيد في تحميل اإلنحراف ، بل البد من وجود عدة عوامل متضافرة مع بعض . 

 ( 14، ص 2006) سمية ،                                                              

( القائمة أن الفرد يتصرف طبقا  tardeفكرة العالم تارد )  نجد في ىذا الخصوص نظرية التقميد : 4-2
ألنماط سموكية توجد في مجتمعو ، فإذا سرق رجل أو قتل فإنو غالبا ما يقوم بتقميد شخص آخر في ىذا 
المجتمع ، وبناءا عمى ذلك فإن الجريمة من وجية نظره تؤلف ظاىرة إجتماعية تتشكل بتأثير البيئة 

لمجرم إال شخص شاءت ظروفو أن يتمقى ويعيش مع شخص او مجموعة تحترف اإلجتماعية ، وما ا
الجريمة ، كما أن عضوية الجماعة تتطمب اإلمتثال لمعاييرىا وثقافتيا الخاصة ، فقد شكمت نظرية التقميد 

(  في مجال الجريمة ورؤيتو لممجرم المحترف ،  tardeركيزة ميمة في إسيامات              ) تارد 
 ف المجرمين والنظام العقابي .                                                 وتصني
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 ( 22، ص 2010) زغير ،    

يحاول بعض الدارسين من المشتغمين بدراسة الجريمة الربط بين اإلنحراف من النظرية اإلقتصادية :  4-3
نخفاض الدخل ، فنجد من بين ىاؤالء الدارسين الدكتور  جية وبين العوامل الإلقتصادية كالفقر ، الجوع ، وا 

' برت ' الذي رأى انو وحتى في الحاالت التي يكون فييا الفقر الدافع الرئيسي إلنحراف األحداث ، فإنو 
يجب األخد بعين اإلعتبار أنو يعني الفقر النسبي أي أن الفقر الناتج عن عدم إشباع الحاجات الممحة ، 

نما يرتبط بالفقر إذا  بحد ذاتو ال يرتبط بالجنحوعدم كفاية الدخل ، والفقر  ال ال جنح كل الفقراء ، وا  وا 
ن وجدت  صاحبو نوع من المطامح الواسعة التي ال تجد أماميا الفرص لتحقيقيا بالوسائل المشروعة ، وا 

لى تناقضات في البناء اإلجتماعي .   ىذه العالقة فإنيا تشير إلى خمل في النظام اإلقتصادي وا 

 (   200، ص 2004) حسونة ،                                                          

ترتكز أساسا في تفسير السموك اإلجرامي الجانح عمى ما توصل إليو فرويد وأنصاره  نظرية فرويد : 4-4
لنفسية لمفرد ، في ضوء العوامل النفسية والتربوية المتعمقة بالتنشئة اإلجتماعية أو في ضوء نظريتيم عن ا

المركزة أساسا عمى الدافع الجنسي أو غريزة الحياة مقابل غريزة الموت ، فكبت الدوافع الجنسية لدى األفراد 
يؤدي إلى العقدة النفسية التي تتجمى في مظاىر السموك اإلجرامي ، فقد ساىمت نظرية التحميل النفسي في 

دراك فيم شخصية األحداث الجانحين مع وضع سياسات وبر  امج عالجية ، وساعدت أيضا عمى فيم وا 
السموك الجانح كما ركزت كذلك عمى اإلضطرابات النفسية التي تصيب األطفال ، وا ىتمت بفيم وتحميل 

 ظاىرة الجنوح بعالقة األبوين باألبناء وخاصة في مرحمة الطفولة والمراىقة والحرمان العاطفي . 

 (      188، ص 2013) الحسني ،                                                         

نجد من أىم اإلتجاىات التي إحتوتيا ىذه النظرية في تفسير الجنوح تمك  النظرية اإلجتماعية : 4-5  
الذي ربط فييا عمماء اإلجتماع بين التفاوت في معدالت الجنوح وما طرأ عمى التنظيم اإلجتماعي من تغير 

' إلى أن الخمل اإلجتماعي  اإلجتماعية األساسية ، فيشير             ' ميرتون ، وخاصة في النظم 
والبنائي خمق تناقضا بين وظائف اإلتساق اإلجتماعية الفرعية المختمفة ، وليذا يحاول النسق األكبر 
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إستعادة التوازن خاصة دفاعية أن الحديث عن المستويات اإلجتماعية يستوجب ربط موضوع القيم 
شكالت اإلجتماعية ، فمن الواضح أن أحمام القيمة ترتبط بالمشكمة اإلجتماعية ذات الطبيعة الحاصمة بالم

، وفي الوقت نفسو تمنع بعض أعضاء المجتمع من الدخول في المشكالت اإلجتماعية ، فالناس ال 
 ( 68، ص 2002يتنازلون عن قيميم التي تبرر ليم أسباب السموك غير المرغوب فيو .    ) حجازي ، 

تعتبر اإلحصائيات وسيمة ال غنى عنيا في تحديد حجم مشكمة جنوح األحداث في الجزائر :  -5
الجنوح ، إذ ال يمكن معرفة أبعاد ىذه المشكمة ومدى ما تشغمو من حيز في المجتمع دون محاولة حصر 

في رصد حركتيا ورسم  تكرار السموك الجانح وتقدير نسبة ىذا التكرار ، ويسيم تحميل ىذه اإلحصائيات
خريطة بارزة عن آثار ظاىرة الجنوح ، ومن تم تقييم اإلجراءات الوقائية التي تتخذىا الدول لمواجية الجنوح 
والعما عمى تطويرىا ، إال أن ىذه اإلحصائيات ال تعكس لنا حجم الظاىرة الفعمي في الجزائر ، ففي سنة 

جناية ،  167حدث ، بينيم  4889، وتورط فييا  333 قدر عدد الضحايا المسجمة بإسم األحداث 2010
إلى أن خمفيات  2002وعن األسباب التي تؤدي إلى جنوح األحداث في الجزائر تشير دراسة عمي مانع 

العائمية لألحداث وكذا نمط السكن وضعف الخدمات اإلجتماعية وحجم األسرة والمستوى اإلقتصادي ، 
تواىم التعميمي ىي العوامل الرئيسية لجنوح األحداث في الجزائر .                    إضافة إلى السموكات الوالدية ومس

 (  113، ص 2011) كركوش ، 

 العالقة بين الجنوح واألسرة :  -6

وحضور  * تمعب ديناميكية األسرة دورا في ظيور اإلنحراف والجنوح ، حيث ىناك عوامل مثل : اإلنضباط
األب واإلشراف وعاطفة األم واإلنسجام العائمي ، ويرى البعض أن األطفال الذين يعيشون في أوساط 

 عائمية صالحة ىم أطفال محميون ضد الجنوح .

أن إنفصال األبوين والطالق من نتائجيما ليس فقط اإلحباط وفقدان الحنان  tc . ngibben* يذكر 
يكون لألبوين حافز لتكوين سمطتيم عمى األوالد فعالة ، بل تكون سمطة  والعطف من أحد األبوين ، إنو ال

 خفيفة فقط .
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أن الوالدين ىم الذين يحثان ال شعوريا الطفل إلى أن يسمك سموكات جانحة  johnson et szurek* يرى 
تعطى لمطفل ، ألن ىذا يريحيم من عدوانيتيم الخاصة بيم والمكبوتة ، إن ميوالت الوالدية ضد اإلجتماعية 

 بطريقة الشعورية فتدفعو إلى الجنوح . 

 (  110، ص 2011) أومميمي ،                                                          

 عالج جنوح األحداث : -7

* يتطمب عالج ىذه الفئة من الجانحين تدخل عدة عالجات وأساليب نفسية منيا وتربوية لتتكامل فييا 
  الحد من ىذه الظاىرة ومن بين ىذه العالجات : وتساىم في 

يمكن إستخدام عدة طرق في العالج النفسي وفي تصحيح سموك الجانح والعمل  العالج النفسي : 7-1
عمى القضاء عمى العوامل والضغوط النفسية المؤدية إلى الصراع واإلحباط من خالل التحميل النفسي ، 

عن طريق عدم إشباع كثير من الحاجات مما ينجم عنو أنماط عدة  بحيث أن معظم حاالت الجنوح تأثي
من السموكات الشاذة منيا الجنوح وعميو فإن دوافع عدم الشعور باألمن والحب والعاطفة واإلستقرار وغيرىا 

 يتولد عنيا السموك العدواني وفي ىذه الحالة فإن العالج يكون بإبدال السموك العدواني بسموك بناء .

 

 إلرشاد العالجي والتربوي والميني لمحدث : ا 7-2

التوسع في إنشاء مراكز رعاية األحداث وعن طريق الوعي التربوي ونشر ىذا الوعي بين األباء  -أ
 واألميات والمعممين وأبناء المجتمع .

 اإلرشاد العالجي يساعد الجانح عمى تغيير أسموب حياتو وفي مساعدة الوالدين وكيفية التعامل مع -ب
الجانح كمريض وليس كمجرم من سموكو من خالل عدم تعرض الطفل لألزمات اإلنفعالية ، اإلحباط ، 

 واإلبتعاد عن العقاب الشديد حتى ال يتفاقم المشكل .
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يتطمب ىذا العالج تعديل العوامل البيئية داخل المحيط األسري والمدرسي ، والعمل  العالج البيئي : 7-3
مارسة األنشطة الرياضية وكل ما يرغب فيو من ىوايات إلستثمار طاقتو في عمى مأل فراغ الجانح بم

 ( 422، ص 2000اإلتجاه اإليجابي .               ) جبل ، 
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 خالصة :

* في األخير نستنتج أن ظاىرة جنوح األحداث ىي نتاج لمجموعة من العوامل منو       ' إجتماعية ،   
إقتصادية ، والعوامل األسرية التي تعتبر مييئة لموقوع في الظاىرة وليست أسباب مباشرة ليا ، نفسية ، 

وبالتالي فإن معالجة ىذه الظاىرة قبل أن تكون من دور الشرطة وقضاء األحداث ، فيي بالدرجة األولى 
را بالمدرسة والمحيط مسؤولية مشتركة بين جميع األطراف التي ينشأ الطفل في وسطيا بدءا من األسرة مرو 

اإلجتماعي وصوال إلى السمطات ألن قيام كل طرف بدوره عمى أكمل وجو من شأنو أن يقمص من حجم 
 الظاىرة إن لم نقل الحد منيا نيائيا .
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 :    تمييد

* إن العوامل األسرية المؤثرة في جنوح األحداث ىي تمك المتغيرات المتعمقة بالبناء األسري وأساليب   
نما بالمحيط  التنشئة ، ومالءمة السكن بالنسبة لمحدث ، فيي تمك العوامل التي تتصل بشخص المجرم ، وا 

ريمة ، وظيور مشاكل نفسية الذي يعيش فيو ، إذ تمعب ىذه العوامل دورا في دفعو نحو سموك طريق الج
 إجتماعية تنعكس عمى المحيط األسري وخاصة األبناء .
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 مفيوم التفكك األسري : -1

 تفكك الشيء أي إنفصمت أجزاءه عن بعضيا البعض .  لغة :

 (  15، ص 10) إبن منظور ، المجمد                                                    

 : إصطالحا 

* يعرف ' أحمد يحي عبد الحميد ' التفكك األسري بأنو إنييار الوحدة األسرية وتحمل أو تمزق نسيج 
األدوار اإلجتماعية ، عندما يخفق فرد أو أكثر من أفرادىا في القيام بالدور المناط بو عمى النحو السميم ، 

والصراع بين أفرادىا .                       وبمعنى آخر ىو رفض التعاون بين أفراد األسرة وسيادة عمميات التنافس
 ( 99، ص 2002) بركات ، 

 أنواع التفكك األسري : -2

ىو التفكك الناتج عن حاالت اإلنفصال المتقطع ، حيث يعود الزوجان إلى التفكك األسري الجزئي :  2-1
 الحياة األسرية غير أنيا تبقى حياة ميددة من وقت آلخر باإلنفصال .

.                                                 ىو تفكك ناتج عن الطالق أو وفاة أحد الزوجين أو كيالىمافكك األسري الكمي : الت 2-2
  ( 99، ص 1998) أبو جادو ، 

 

 مراحل التفكك األسري :  -3

 * يشير ' بيك ' إلى أن التفكك األسري يمر في العادة بعدة مراحل يمكن تمخيصيا في :   

وىي فترة محدودة قد تكون قصيرة جدا بحيث ال يمكن مالحظتيا ، والخالفات فييا  مرحمة الكمون : 3-1
 سواء كانت صغيرة أو كبيرة ال يتم مناقشتيا أو التعامل معيا بواقعية .
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وفييا يشعر أحد الزوجين أو كيالىما بنوع من اإلرتباك ، وبأنو ميدد وغير قانع ثارة : مرحمة اإلست 3-2
 ( 93، ص 2008باإلشباع الذي يحصل عميو .                ) السيد ، 

وفييا يحدث اإلصطدام نتيجة لألفعال المترسبة ، حيث تظير اإلنفعاالت  مرحمة اإلصطدام : 3-3
 ( 352، ص 1984) عيسوي ،                      المكبوتة لمدة طويمة .    

إذا زاد التحدي والصراع والرغبة في اإلنتقام فإن األمور تزداد حدة ، ويؤدي  مرحمة إنتشار النزاع : 3-4
ذلك لزيادة العداء والخصومة بين الزوجين ، والنقد المتبادل بينيما ، حيث يكون ىدف كل طرف ىو 

دون محاولة الوصول إلى التسوية ، وينظر كل منيما إلى نفسو عمى أنو  اإلنتصار عمى الطرف اآلخر
ذا كان النزاع في البداية يتعمق  اإلنسان المتكامل عمى حساب الطرف اآلخر ، ويزداد السموك السمبي ، وا 

 بناحية معينة فإنو سرعان ما ينتشر ليغطي النواحي األخرى المتعددة .           

 ( 86، ص 200 ض ، ) عو                

عندما يكون لدى الزوجين عمى األقل الدافعية والرغبة لتحمل مسؤولية القرار مرحمة إنتياء الزواج :  3-5
، والتي تعني عدم التفكير في العودة مرة أخرى لمحياة الزوجية  المتعمق باإلنفصال تبدأ إجراءات اإلنفصال

، وىنا قد يوكل أحد الطرفين أو كمييما محاميا لذلك ، ويمجأ لمقضاء .                                                  
 (  55، ص 2005) الكندي ، 

إلى أسباب شخصية ، إجتماعية ، إن أسباب التفكك األسري قد تعود أسباب التفكك األسري :  -4
تقافية ، مع مراعاة أن الصراع ال يحدث نتيجة لعامل واحد ، فيو يأخذ الطابع التدريجي التراكمي ، الذي 
تحكمو عمميات متداخمة يصعب فصل بعضيا عن البعض ، ومن ىذه العمميات العوامل المزاجية التي 

التي تحدد ردود فعل اإلنفعالية والعاطفية لمفرد ، كما ترجع إلى إرتباط مجموعة من الصفات الوراثية ، 
نييار  توجد عوامل أخرى تجعل الصراع مستمرا في نطاق األسرة قد تؤدي في النياية إلى تفكك األسرة وا 

 الكيان العائمي ، ومنيا : 
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د ، من ترجع إلى جممة من الصفات الوراثية التي تحدد ردود الفعل عند الفر  العوامل المزاجية : 4-1
أولئك الذين يظيرون إتجاىات إنطوائية ، وكذا يدركون األشياء عمى أساس الرجوع إلى حواسيم أو إلى أي 

 ( 89، ص 2011نوع من اإلليام .           ) قطيشات ، 

ىي التي تعبر عن اإلستجابات المكتسبة لمفرد في وضع إجتماعي معين ، وىي  األنماط السموكية : 4-2
يمكن أن تتعدل أو تتغير ، ومن المالحظ أن األنماط السموكية عند الزواج ، تكون قد إستقرت بيذه الصورة 

 بصورة معينة ويصعب تغييرىا بعد ذلك . 

ىي مجموعة من الصفات المرغوبة عند الزوجين التي قد ال تكون متكاممة  القيم اإلجتماعية : 4-3
إلى التفكك ، فإختالف العقيدة الدينية مثال أو السياسية  بينيما ، ومنو ينشأ الصراع والتوتر الذي قد يضفي

تعد سببا مباشرا لعدد من التوترات يمكن أن تؤدي إلى إنحالل األسرة .                                                     
 ( 268، ص 2001) زيدان 

ت الزوجية ، وقد يكون ذلك عن عدم الوفاء ، اإلخالص ، الوضوح ، الصراحة والصدق في المعامال 4-4
قصد أو غير قصد نتيجة الجيل وعدم اإلدراك ، وقد تشاء الظروف أن تكشف األمور عمى حقيقتيا ، 

 وتظير سوء النية .

قد تفتقر العاطفة الزوجية عند أحد الزوجين لسبب أو آلخر بعد فترة قد  إنعدام العواطف األسرية : 4-5
الزوجية خالية من الحب ، العطف ، ثقيمة الظل ، وىذا الجفاف ال يستقيم  تطول أو تقصر ، فتصبح الحياة

 مع طبيعة الحياة .

عدم وضوح دورىا كزوجة  قد يصحب ىذا اإلستقالل اإلستقالل اإلقتصادي واإلجتماعي لممرأة : 4-6
وكأم ، خاصة إذا حاولت أن تمارس حقوق تتعارض مع واجباتيا األساسية في األسرة ، ومنو تبدأ بعض 
نقاط الخالف التي إذا إستمرت لفترة طويمة دون أن يتكيف أحد الزوجين إلتجاىات اآلخر يصبح النزاع أمرا 

 ( 66، ص 2006ال مفر منو .) السمالوطي ، 
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 لتفكك األسري في نفسية الطفل :أثر ا -5

* ترى مدرسة التحميل النفسي أن الطفل يعبر عن حوافزه وحاجاتو تعبيرا أنانيا ساذجا سعيا لمحصول   
عمى ىذه الحاجات ، ويتم ذلك عمى أساس الحصول عمى المذة وتجنب األلم دون النظر إلى المعايير 

من حياة الطفل ىي األساس الذي تبنى عميو شخصية  والقيم األخالقية السائدة ، وأن السنوات األولى
تجاىاتو اإلنفعالية ، فإذا لم يتم  الطفل في المستقبل ، وتحدد تصرفاتو ونمط سموكو ، وا ىتماماتو العقمية ، وا 
تدريب الطفل تعميمو وتربيتو عمى الوجو الصحيح ، كان سوء التوافق وسوء الصحة النفسية والسموك 

فتنشئة الطفل نفسيا ورعايتو في المرحمة األولى من حياتو ليا أثر بالغ في تاريخو المعادي لممجتمع ، 
السموكي فيما بعد ، فإذا لم يقم بيا الوالدان أو القائمان عمى شؤون الطفل عمى أسس سميمة من الصحة 

 النفسية ، فإنيا سوف تؤدي بو إلى مسالك خطيرة ال يستطيع اإلنفكاك منيا في المستقبل .

 (              541، ص 200 ) السمالوطي ،                                                      

 : الطالق 

 تعريفو : -1

معناه فك قيده .                                                        مشتق من الفعل طمق أو أطمق بمعنى ترك وبعد يقال طمق الرجل البعبر  لغة :
 ( 44، ص 1999) رضا ، 

ىو حل الرابطة الزواجية الموقعة من الرجل والمرأة ، وذلك إلستحالة العيش معا لظروف إصطالحا : 
 حميا إال بالطالق ، ويأخذ كل واحد منيما مصيره وال يعود كل واحد مسؤول عن اآلخر . إستصعب

نحالل بناء  * المفيوم اإلجتماعي لمطالق : نييار الوحدة األسرية ، وا  ىو نوع من التفكك األسري وا 
لتفكك األدوار اإلجتماعية المرتبطة بيا عندما يفشل عضو في القيام بإستمزام بصورة مرضية ، ىذا ا

األسري الذي يحدث نتيجة لتفاقم الخالفات بين الزوجين إلى درجة ال يمكن تداركيا .                                            
 ( 240، ص 20  ) غيث ، 
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 أسباب الطالق : -2

لى * لقد وصل الباحثين إلى أسباب كثيرة في تفسير ظاىرة الطالق ، حيث يمكن تقسيم ىذه األسباب إ  
 نوعين : أسباب  خاصة وأسباب عامة .

فمنيا ما يتعمق بالزوج ومنيا ما يتعمق بالزوجة ، فمن جية الزوج ترجع األسباب األسباب الخاصة :  2-1
إلى عدة أمور منيا الكراىية ، تعدد الزوجات ، سوء معاممة الزوجة ، عدم تحمل نفقات األسرة ، الفرق بين 

ستوى اإلقتصادي والثقافي ، أما من ناحية الزوجة فترحع أسباب الطالق إلى الزوج والزوجة في السن والم
عدة أمور أىميا كراىيتيا لمزوج ، عقميا وسوء أخالقيا ورعونة تصرفاتيا ، مرضيا بحيث تتعذر العالقات 

 الجنسية بينيا وبين الرجل ، خيانة األمانة الزوجية ، إىماليا لشؤون المنزل ، عدم طاعة الزوج . 

 ( 562، ص 2000) بوعناقة ،                                                          

تتمثل في العامل اإلقتصادي وأثره في حياة األسرة ، ألن المال ىو عصب الحياة األسباب العامة :  2-2
تفع ، وكذلك ، حيث نسبة الطالق ترتفع في األسرة ذات الدخل المنخفض عنو في األسر ذات الدخل المر 

تزداد نسبة الطالق في األسرة ذات المراكز المينية المنخفضة ، إضافة إلى التراجع عن الشروط المتفق 
عمييا قبل الزواج سواء كان ذلك من طرف الزوج أو الزوجة ، اإلختالف بين الزوج والزوجة في نظرتيما 

لى مستوى الثقافة والوضع اإلجتماعي ، وىو األم ر الذي ال تبدوا لو أىمية في المراحل األولى إلى الحياة وا 
، كذلك تطور مركز المرأة اإلجتماعي ونزوليا لميدان العمل وشعورىا بقيمتيا وشخصيتيا في الحياة ، كما 
نجد أيضا تعذر في الوصول إلى حمول وسطى خاصة بالمشاكل والعوامل المؤدية إلى التوتر في محيط 

الذي يكون الحل الحاسم الذي يضع حدا ونياية لكل حاالت التوتر .                                            األسرة ، الذي ينتج عنو الطالق
 ( 73، ص 2006) العكايمة ، 
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 أنواع الطالق : -3

 * تختمف ظاىرة الطالق في المجتمعات الغربية عنيا في المجتمعات العربية واإلسالمية ، تبعا إلختالف
القيم  التي يؤمن بيا المجتمع والديانة التي يدين بيا األفراد ، وبظيور اإلسالم أصباح لمطالق ضوابط 
ومراحل وفرصة لمرجوع والمعاودة ، ألن الطالق في اإلسالم ىو أبغض الحالل عند هللا ، ومن ىنا يمكن 

 التمييز بين أنواع ثالث لمطالق وىم كاآلتي :

ي ال تحل بعده عقدة الزواج في الوقت نفسو ، حيث يممك الزوج القدرة عمى الذالطالق الرجعي :  3-1
 إعادة مطمقتو إلى حياتو الزوجية دون عقد جديد مادامت في العدة سواء رضيت أو لم ترضى .

 يقصد بو حل رابطة الزواج في الحال .الطالق البائن :  3-2

 ماال لتفتدي نفسيا من زوج ال تريد البقاء معو . وىو الطالق الذي تدفع فيو المرأةالطالق الخمع :  3-3

بحيث يحمف الرجل بأن ال يقرب زوجتو مدة طويمة قد تطول أو تقصر رغبة في الطالق الحمف :  3-4
ذالليا .                   ) الغندور ،   ( 67 – 65، ص 2005إيذاءىا وا 

 : الوفاة 

 تعريفو :  -1

منظور في لسان العرب : الوفاة موت ، وىي نوعان : وفاة  * ىي الموت لغت وشرعا ، وقال إبن  
                                             ( 53، ص  10) إبن منظور ، المجمد صغرى ويقصد بيا النوم ، ووفاة كبرى ويراد بيا الموت . 

ا والتي لم تمت في مناميا * وقد أشار إلييما ربنا تبارك وتعالى في قولو : ' هللا يتوفى األنفس حين موتي
ورة الزمر ، اآلية س) القرآن الكريم ، فيمسك التي قضى عمييا الموت ويرسل األخرى إلى أجل مسمى ' . 

42 ) 
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 أوجو اإلختالف والتشابو بين الطالق والوفاة : -2

في أن في حالة الزواج عندما ينتيي بموت أحد الشريكين ، فإن  يكمن اإلختالفأوجو اإلختالف :  2-1
اإلعتقاد السائد أنو لوال الوفاة إلستمر الزواج ، حيث أن الشريك ال ينظر إليو عمى أنو شخص فقد إنسانا 
نما ينظر إليو عمى أن عالقة زوجية قد إنتيت ، فالموت ال ينيي رابطة الزواج كما ينييو  شريكا فحسب ، وا 

الق ، ألن ىذا األخير يتضمن فترة قد تطول بما تحممو من مشاعر اإلغتراب ، وتكون مقدمة إلنتياء الط
الزواج ، بينما ال يكون األمر كذلك في حالة موت أحد الزوجين ، حيث ال تكون ىناك فترة إنتقال ، 

معنى الكممة ، ثم  فالشخص األرمل الذي فقد شريك حياتو ىو عادة زوج أو زوجة تمنع بحياة الزواج بكل
فجأة يفقد ىذه المتعة دون مقدمات ، وتنتيي بذلك كل العالقات الزوجية التي تكونت عبر فترة طالت أو 

 ( 199، ص 2004) غباري ،         قصرت .                                

 أوجو التشابو :  2-2

 * توقف اإلشباع الجنسي .

 * زيادة المشكالت المادية خاصة عند رحيل الزوج .

 * فقدان اإلحساس باألمن واألمان .

 * زيادة األعباء عمى الطرف الموجود في مسؤولية رعاية األصفال .

 ( 68، ص 1998* فقدان المثل العميا والنموذج والقدوة لألطفال .             ) دويدار ، 

 

 

 



  العوامل المؤدية لمجنوح                                            الرابع الفصل
 

   
 

 

 

 

 

 خالصة :

جميا أن لمعوامل األسرية المتمثمة في ' الطالق ، وفاة أحد الوالدين ' ليا األثر البارز  * مما سبق يتضح  

ستجاباتو التي يبدييا إتجاه األزمات ، ألن  األسره ىي المدرسة والمكان الذي يستمد منو  في سموك الطفل وا 

ما الطفل أخالقو ومعاييره ويصبح بالتالي إما إنسان ناضج وذو مسؤولية و شخصية م ؤثرة في المجتمع ، وا 

 أن ينشأ في عالم اإلنحراف .
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 تمييد : 

أكثر بعينة الدراسة  تعتبر الدراسة الميدانية تكممة لمدراسة النظرية فيو جانب عممي يمكننا من اإلحتكاك * 

، بحيث ال تكتفي أي دراسة عممية بالجانب النظري فقط ، بل يتطمب جانب تطبيقي ، والذي بدوره يكمل 

ويجسد في الميدان الجانب النظري ، فالجانب التطبيقي يسمح لنا بتحديد خطوات العمل المتبعة وكذا 

مدى تمكننا من إبراز وجود الظاىرة المدروسة المنيج المناسب وتقنيات البحث المستعممة في الدراسة ، و 

 عمى أرض الواقع ، ومحاولة اإلجابة عن اإلشكال المطروح بالنفي أو تأكيد الفرضيات المصاغة .
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 الدراسة اإلستطالعية : -1

 أىداف الدراسة اإلستطالعية : 1-1

 * التأكد من توفر حاالت الدراسة وتحديد الفئة العمرية .

 * جمع أكبر قدر ممكن من المعمومات حول حاالت الدراسة .

 * التأكد من أن الظروف المحيطة بالمؤسسة تسمح بتطبيق أدوات جمع البيانات .

 * إختيار المنيج واألدوات المناسبة لمدراسة .

سالم ' أجريت الدراسة اإلستطالعية باألمن الحضري الثامن   ' حي الحدود الدراسة اإلستطالعية :  1-2

 .  2020/  05/  26إلى  2020/  03/  04، في الفترة المتراوحة مابين 

 الدراسة األساسية :  -2

/  06/  12إلى غاية    2020/  02/  22أجريت الدراسة األساسية إبتداءا من الحدود الزمنية :  2-1

2020 . 

تمت الدراسة األساسية عمى مستوى األمن الحضري الثامن الواقع بحي السالم ، الحدود المكانية :  2-2

حيث يقع ىذا المقر في الجية الشرقية لعاصمة الوالية ، إذ وقع اإلختيار عمى أربعة حاالت التي توافدت 

 عمى مصالحنا ، وىم من فئة الجانحين .
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م مراىقين متوافدين عمى مصالحنا تتراوح تمت الدراسة عمى أربعة حاالت ، وىالحدود البشرية :  2-3

 ' . 18 – 15أعمارىم بين ' 

 المنيج المتبع في الدراسة :  -3

يعتبر المنيج المستخدم في البحث من األساسيات التي يعتمد عمييا الباحث في  المنيج العيادي : 3-1

شكمة التي يراد دراستيا ، ونظرا القيام ببحثو ، ويتم إختيار منيج الدراسة وفق إعتبارات معينة لطبيعة الم

لطبيعة الموضوع المقترح تم إستخدام المنيج العيادي الذي يعتبر أحد المناىج األساسية المستخدمة في 

عمم النفس العيادي يقوم عمى الدراسة المعمقة لمحاالت المرضية التي تعاني من سوء التوافق واإلضطرابات 

 يعتمد عمى جمع البيانات المتعمقة بأي فرد .                     النفسية ، اإلنفعالية واإلجتماعية ،

 ( 43، ص 2002) مزيان ،     

" ىي وسيمة جد ميمة لمكشف عن وقائع حياة الفرد ، نجد العالم       " جون روتردراسة الحالة :  3-2

يقول إن دراسة الحالة ىي مجال يتيح لإلخصائي النفساني أكثر وأدق من المعمومات حتى يتمكن من 

إصدار حكم نحو الحالة و من المعموم ما ياتي من محتوى مباشرة مع الحالة و األخرى مع المحيط الذي 

 ( 240، ص 1981يعيش فيو . ) عطوف ، 
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 األدوات المستخدمة في الدراسة : -4

ىي أداة بارزة من أدوات البحث العممي و تعتبر الميمة في مجاالت التشخيص و  المقابمة العيادية: 4-1

العالج النفسي و ىي عالقة أي مينة، ديناميكية وجيا لوجو، بين الفاحص والمفحوص في جو نفسي أمين 

و تعتمد المقابمة عمى تسوده الثقة المتبادلة بين الطرفين، ييدف جمع المعمومات لغرض حل المشكمة، 

تفتيش أساسين ييدف جمع المعمومات لغرض حل المشكمة، و تعتمد المقابمة عمى تفتيش اساسيين ىما 

 استجواب العميل ومالحظة سموكاتو وردود أفعالو . 

تعتبر المالحظة أسموبا مكمال لممقابمة و ىي تستعمل كمواضيع السموكية التي  المالحظة العيادية: 4-2

لمحصول عمى معمومات الزمة في مواقف طبيعية قد تكشف عن الكثير من خصائص و مميزات يحتاج 

 الشخصية لدى الحالة .

 اإلختبار اإلسقاطي : 4-3

* ىو عبارة عن موقف مثير عمى شكل جممة أو صورة تتميز بأعمى درجة من الغموض ونقص التكوين   
حباطاتو ، يتعرض لو مفعول تثير ىذه الجوانب إلى أفكار المفح وص ودوافعو ومفاىيمو ووجدانو ورغباتو وا 

 وىكذا يصبح الموقف المثير في ىذه اإلختبارات عبارة عن ستار يسقط عمييا المفحوص حياتو الداخمية .

 إختبار رسم العائمة : 4-3-1

نفسي * يعتبر من ضمن اإلختبارات اإلسقاطية التي يرجع إلييا األخصائي بغية التعرف عمى المعاش ال  
والسمات الشخصية خاصة لدى الطفل ، وضعو ' لويس كورمان ' ، وىو إختبار سيل التطبيق يعتمد فيو 

 األخصائي عمى :



 منيجية الدراسة وأدوات البحث                                  الخامس الفصل
 

   
 

 سم . 27×  21* ورقة بيضاء من حجم 

 * قمم رصاص مبري جيدا .

من  * باإلضافة إلى أقالم ممونة إذا أراد الطفل ذلك مع العمم أن إستعمال الممحاة ممنوع ، كما يتطمب
 الفاحص أن يضع المفحوص أمام منضدة يتناسب مقاسيا مع حجم وطول المفحوص .

 كيفية تطبيق اإلختبار :  4-3-1-1

 إختبار رسم العائمة المتخيمة : 4-3-1-1-1

* يقدم األخصائي لممفحوص ورقة بيضاء ومعيا قمم رصاص ثم يطمب منو رسم عائمة قائال : أرسم لي 
 عائمة من خيالك .

ثم يطمب منو تعيين األشخاص الذين رسميم مع وجوب عمى األخصائي مالحظة سموك الطفل أثناء الرسم 
 أسئمة ىي :  04وترتيب الحاالت المرسومة ، وأثناء نفس المقابمة تطرح عمى الحالة     

 * من ىو السعيد في األسرة ؟ .

 * من ىو أقل سعادة في األسرة ؟ .

 ىو المطيف في األسرة ؟ . * من

 * من ىو أقل لطفا في األسرة ؟ .

  : إختبار رسم العائمة الحقيقية 4-3-1-1-2
* إستخدام ىذا اإلختبار ال يختمف عن التقنية األولى ونطرح نفس األسئمة لكن التعميمة تكون عمى النحو   

 التالي ' أرسم لي عائمتك ' .
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 كيفية تحميل إختبار رسم العائمة :  4-3-1-2

الذي يمثل شكل الخط وقوتو ، درجة الضغط عمى الورقة وكذا منطقة المستوى الخطي :  4-3-1-2-1
تجاىاتو ، وكذا المساحة الذي يحتميا الرسم والمنطقة البيضاء التي ىي فارغة ، وكل ما  تمركز الرسم وا 

 ذكر من قبل داللتو وتفسيراتو الخاصة .

فية الرسم وبناء الجماعة لألشخاص المرسومين ىو يشمل كيالمستوى الشكمي :  4-3-1-2-2
 وتداخميم فيما بينيم ، وكذا اإلعتماد عمى المستوى الحسي أو العقمي .

يشمل التغيرات واإللغاءات واإلضافات التي تدلنا في أي معنى وفي مستوى المحتوى :  4-3-1-2-3
 قياس الميوالت العاطفية لممفحوص ، أي تحول نظرتو لمواقع . 
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 خالصة :

* لقد تم اإلعتماد في ىذه الدراسة عمى المنيج العيادي ودراسة الحالة ، وذلك كونو منيج شامل يغوص   
في أعماق الشخصية ويساعد في الحصول عمى نتائج موضوعية نوعا ما ، أما أدوات الدراسة فتمثمة في 

رسم العائمة لمويس كورمان عمى الحاالت بيدف  المقابمة والمالحظة العيادية ، إضافة إلى تطبيق إختبار
 الدراسة الكشف عمى األسباب األسرية المؤدية إلى جنوح األحداث . 
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 عرض الحاالت : -1

 : الحالة األولى

 المعمومات األولية :  -1

 االسم : س ، ك .

 سنة . 17السن : 

 الجنس : ذكر .

 .المرتية العائمية : الصغير 

 مكان اإلقامة : مستغانم . 

 المستوى التعميمي : السابعة اساسي .

 المستوى اإلقتصادي : متوسط .

 الظروف العائمية : أب وأم مطمقين .

 الجنحة : حمل سالح أبيض .
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 السيميائية العامة لمحالة : -2

البشرة ، مظيره جيد ،  يتميز الحالة بقامة متوسطة ، بدين الجسم نوعا ما ، أبيض الشكل المورفولوجي :
 مالبسو نظيفة .

 واضحة ، يتكمم بالميجة العامة ، كالمو مفيوم ومنطقي نوعا ما ، أفكاره متسمسمة . المغة :

الحالة يتكمم بتمقائية ، اإلتصال معو كان سيال ، حيث كان متجاوب كثيرا مع مجريات  اإلتصال :
 المقابالت . 

 القدرات العقمية : 

 عادي . الذكاء :

 ضعيفة . الذاكرة :

 جيد . اإلنتباه :

 جيد . التركيز :

 جدول سير المقابالت : -3

 اليدف منيا المكان التاريخ المدة المقابالت
 المقابمة االولى

 
 دقيقة 30
 

10/03/2020 
 

 التعرف عمى الحالة . المكتب
 

 المقابمة الثانية
 

 دقيقة 45
 

15/03/2020 
 

التطرق إلى المعاش النفسي  المكتب
 لمحالة . 

 رسم العائمة المتخيمة المكتب 17/03/2020 دقيقة 25 المقابمة الثالثة

معرفة األسباب التي أدت إلى  المكتب 03/2020/ 21 دقيقة 40 المقابمة الرابعة



 الفصل السادس                              عرض الحاالت ومناقشة الفرضيات

 

   
 

 الجنوح .
المقابمة  دقيقة 30 23/03/2020 المكتب رسم العائمة الحقيقية

 الخامسة
 

 ممخص المقابالت : -4

وكذلك توضيح عمل األخصائي  خصصت ىذه المقابمة لمتعرف عمى الحالةالمقابمة االولى :  4-1
النفساني وحدوده ، ومحاولة كسب الثقة من خالل إطالعو عمى أخالقيات المينة بما فييا السرية والكتمان 

.  

خصصت لمتطرق إلى المعاش النفسي لمحالة من خالل كيف يعيش حياتو وما المقابمة الثانية :  4-2
 نوع العالقة بينو وبين عائمتو وكيف قضى طفولتو . 

 21خصصت لتطبيق رسم العائمة المتخيمة فييا تم إعطاء لممفحوص ورقة بيضاء المقابمة الثالثة :  4-3
 سم ، وطمب منو أن يرسم عئمة من مخيمتو . 27× 

 تم التطرق فييا إلى معرفة األسباب التي أدت إلى الجنوح .   ابمة الرابعة :المق 4-4

خصصت لتطبيق رسم العائمة الحقيقية وفييا تم تغير الطمب وذلك بالقول أرسم المقابمة الخامسة :  4-5
 لي عائمتك . 

 ممخص الحالة : -5

نفصمين ' ، يعيش حاليا عند جدتو سنة ، يعيش وسط أسرة مفككة ' األبوين م 17* ' س ، ك ' ذكر يبمغ 
 ، مستواه اإلقتصادي واإلجتماعي متوسط .

تمت مقابمتو لما توافد عمى مصالحنا بجنحة حمل السالح األبيض ، بحث ىذه المرة الثانية التي يحضرونو 
 إلى مصالحنا ، حيث كانت المرة األولى بجنحة اإلعتداء المفظي عمى شيخ كبير في السن .
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لة ' س ، ك ' إلى عالقاتو اإلجتماعية وعن أسرتو فوالده ال يتفاىم مع أمو فقد حدثت عدة * تطرق الحا
مشاكل بينيما أدت بيم في األخير إلى اإلنفصال ، وذلك ناتج عن سيطرة األب وتصمطو أما عن عالقتو 

ارسو األيب عمى بأمو في قولو ' ماما مميحة معايا ىي برك تعاوني ' ، كما أشار إلى االلعنف الذي كان يم
أمو من خالل قولو ' كي تقمقو يضربيا ' ، حيث أكد بأن عالقة األب معو كانت سيئة لقولو ' بابا يكرىني 
أنا تاني نكرىوا ' ، فيذه الكراىية راجعة إلى طريقة تعاممو معو ، فاألب كثيرا ما كان يضربو ويقسو عميو ، 

ذىاب لمعمل من أجل جمب المال لو في قولو : ' كي كذلك ال يمبي لو إحتياجاتو ، وكان يأمره في ال
 مانبغيش نروح نخدم يضربني بالحاجة لي جات في يدوا ' .

سنوات ، وبعدىا تعاطى ' الكيف '   10* ثم تطرق لمحديث عن التدخين الذي بدأه منذ أن كان في عمره 
ى المجوء إليو لمتخفيف من سنة ، نتج عن إنفصال الوالدين ما أدى بو الحال إل 12لما كان في عمره 

 معاناتو .

* كذلك كان لمحالة ' س ، ك ' أصدقاء يكبرونو سنا ، فكان يذىب كثيرا عند خطيب أختو وينام في منزلو 
 وكان يشرب الخمر معو ويتعاطى الميموسات ، ويقومون بالسرقة .

 تطبيق إختبار رسم العائمة : -6

 تحميل نتائج المقابالت : -7

) س ، ك (     ن* من خالل ما تم إستنتاجو من المقابمة والمالحظة وكذا إختبار رسم العائمة نالحظ أ  
كان ضحية إىمال وعنف أسري ممارس عميو من طرف األب وذلك من خالل سوء المعاممة المرتبطة 

األبوين وعيشو بعيدا عن دفئ أسرتو ، فقد عاش الحالة ' س ،  بالضرب واإلحتقار ، إضافة إلى إنفصال
ك ' في جو أسري مميء بالصراعات والشجارات أدت باألخير إلى إنفصال الوالدين ، كل ىذا ولد لديو قمق 
وعدوانية ترجمة إلى جممة من السموكات المنحرفة من خالل اليروب من المنزل ، تعاطي المخدرات ، 

 والسرقة . 
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 : لة الثانيةالحا

 المعمومات األولية :  -1

 االسم : خ ، ش .

 سنة . 15السن : 

 الجنس : أنثى .

 مكان اإلقامة : مستغانم . 

 .المرتية العائمية : المتوسطة 

 المستوى التعميمي : الثانية ثانوي .

 المستوى اإلقتصادي : جيد .

 الظروف العائمية : يتيمة األب .

 الجنحة : حيازة المخدر بصفة غير شرعية لغرض اإلستيالك .
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 السيميائية العامة لمحالة : -2

تتميز الحالة بقامة طويمة ، نحيفة الجسم ، سمراء البشرة ، مظيرىا الئق ، مالبسو  الشكل المورفولوجي :
 عادية .

 ىز الرجمين واليدين كثيرا . اإليماءات :

 بالميجة العامة ، كالمو مفيوم ومنطقي نوعا ما ، أفكاره متسمسمة .واضحة ، يتكمم  المغة :

الحالة ال تتكمم كثيرا ، اإلتصال معيا كان صعبا ، حيث لم تكن متجاوبة كثيرا مع مجريات  اإلتصال :
 المقابالت . 

 القدرات العقمية : 

 عادي . الذكاء :

 متوسطة . الذاكرة :

 تشتت في اإلنتباه . اإلنتباه :

 جيد . التركيز :

 جدول سير المقابالت : -3

 اليدف منيا المكان التاريخ المدة المقابالت
 المقابمة االولى

 
 دقيقة 25
 

28/03/2020 
 

 التعرف عمى الحالة . المكتب
 

 المقابمة الثانية
 

 دقيقة 40
 

05/04/2020 
 

التطرق إلى المعاش النفسي  المكتب
 لمحالة . 
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 رسم العائمة المتخيمة المكتب 19/04/2020 دقيقة 30 المقابمة الثالثة

معرفة األسباب التي أدت إلى  المكتب 23/04/2020 دقيقة 39 المقابمة الرابعة
 الجنوح .

المقابمة  دقيقة 25 30/04/2020 المكتب رسم العائمة الحقيقية
 الخامسة

 

 ممخص المقابالت : -4

وكذلك توضيح عمل األخصائي  لمتعرف عمى الحالةخصصت ىذه المقابمة المقابمة االولى :  4-1
النفساني وحدوده ، ومحاولة كسب الثقة من خالل إطالعو عمى أخالقيات المينة بما فييا السرية والكتمان 

.  

خصصت لمتطرق إلى المعاش النفسي لمحالة من خالل كيف تعيش حياتيا وما المقابمة الثانية :  4-2
 متيا وكيف قضت طفولتيا . نوع العالقة بينيا وبين عائ

 21خصصت لتطبيق رسم العائمة المتخيمة فييا تم إعطاء لممفحوصة ورقة بيضاء المقابمة الثالثة :  4-3
 سم ، وطمب منو أن يرسم عئمة من مخيمتو . 27× 

 تم التطرق فييا إلى معرفة األسباب التي أدت إلى الجنوح .   المقابمة الرابعة : 4-4

خصصت لتطبيق رسم العائمة الحقيقية وفييا تم تغير الطمب وذلك بالقول أرسم لخامسة : المقابمة ا 4-5
 لي عائمتك . 

 ممخص الحالة : -5
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إخوة ، األب ميت واألم متزوجة ،  3سنة ، يعيش وسط أسرة متكونة من  15* ' خ ، ش ' أنثى تبمغ 
 جيد .تعيش حاليا عند عمتيا الكبرى  ، مستواه اإلقتصادي واإلجتماعي 

تمت مقابمتيا لما توافدت عمى مصالحنا بجنحة حيازة المخدر بصفة غير شرعية لغرض اإلستيالك ، بحث 
 ىذه المرة األولى التي يحضرونيا إلى مصالحنا .

* تطرقت الحالة ' خ ، ش ' إلى عالقاتيا اإلجتماعية وعن والدىا الذي توفي إثر حادث مرور بسيارتو 
قتيا معو تتسم باإليجابية وكان يدلميا كثيرا ويمبي ليا كل طمباتيا مباشرة لما الخاصة ، بحيث كانت عال

تنيي طمبيا ، من خالل قوليا ' بابا كان مدلمني بزاف ومفششني ' ن أما عالقتيا بأميا فيي متسمطة معيا 
ش عند ، وبعد مرور سنة من وفاة والدىا تزوجت أميا فمم تتقبل الحالة ' خ ، ش ' األمر وذىبت لمعي

عمتيا الكبرى ، فيي التزال مصدومة من جراء وفاة والدىا بحكم أنيا كانت متعمقة كثيرا بو ، وتعتبره كل 
 شيء جميل في حياتيا ، لقوليا ' تشوكيت مين مات بابا ، وليت قاع مانرقدش كي نبغي نرقد يقابمني ' . 

ثيرة اليروب منيا بسبب اإلىمال من طرف * توقفت عن الدراسة في السنة الثالثة ثانوي بحكم أنيا كانت ك
األسرة ' بابا هللا يرحمو كان خدام وماعندىش الوقت باش يراقبني في قرايتي وماما كانت ماتحوسش عميا 

 القريت وال ماقريتش ' . 

* تطرقت لمحديث عن مجمل السموكات التي كانت تقوم بيا وذلك في قوليا ' أنا ندير كمشي نبات نزطل ، 
نخون ' ، حيث تعممت تناول أقراص ليريكا من خالل سرقتيا من زوج عمتيا الذي كان يتعاطاىا نشرب ، 

 ، بعدما تشاجرة مع زوج أميا . 

* كما صرحت الحالة ' خ ، ش ' أن جدتيا تعارضيا كل اإلعتراض عمى تصرفاتيا وسموكاتيا الجانحة ، 
 عميا ' . إستنادا لقوليا ' جداتي تقعد تنصحني بصح ماتزعفش

 تطبيق إختبار رسم العائمة : -6
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 تحميل نتائج المقابالت : -7

رسم العائمة نالحظ أن  ) خ ، ش (  * من خالل ما تم إستنتاجو من المقابمة والمالحظة وكذا إختبار  
تعاني منذ طفولتيا ، فكانت عرضت لحدث صادم أثر في حياتيا كثيرا أال وىو وفاة والدىا ، وا عادة أميا 
لمزواج ، الذي كانت تعتبر أباه سندىا الحقيقي ، فولد ليا إىمال األم ليا إحباط شديد ، جعميا تتوجو إلى 

خالل تعاطي المخدرات والسرقة ، كرد فعل ضد المعاناة التي عاشتيا ،  العديد من السموكات الجانحة من
فكانت ىذه السموكات تجنبيا مواجية الذكريات المؤلمة ، ومنو نخمص إلى أن غياب السمطة األبوية وكذا 
غياب الدور األموي ، والشعور باإلىمال أدى بيا إلى فقدان لممواضيع اإلستثمارية أدت بيا إلى البحث عن 

 بدائل فوجدت الجنوح حال مناسبا لمحد من معاناتيا .

 الحالة الثالثة :

 المعمومات األولية :  -1

 االسم : ج ، ر .

 سنة . 18السن : 

 الجنس : ذكر .

 .المرتية العائمية : األخير 

 مكان اإلقامة : مستغانم . 

 المستوى التعميمي : األولى ثانوي .

 المستوى اإلقتصادي : جيد .

 العائمية : شقاقات في العائمة . الظروف
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 انة عمى فتاة والمساس بكرامتيا .الجنحة : إى

 السيميائية العامة لمحالة : -2

يتميز الحالة بقامة طويمة ، ممتمئ الجسم ، أبيض البشرة ، مظيره الئق ، مالبسو  الشكل المورفولوجي :
 نظيفة .

 سموكاتو غير عادية ، يبدو عميو عالمات القمق .سمات الحالة : يبدو عميو عالمات الحزن ، ىادئ ، 

 واضحة ، يتكمم بالميجة العامة ، كالمو مفيوم ومنطقي نوعا ما ، أفكاره متسمسمة . المغة :

 اإلتصال معو كان سيال ، حيث كان متجاوب كثيرا مع مجريات المقابالت .  اإلتصال :

 القدرات العقمية : 

 عادي . الذكاء :

 طة .متوس الذاكرة :

 جيد . اإلنتباه :

 جيد . التركيز :

 جدول سير المقابالت : -3

 اليدف منيا المكان التاريخ المدة المقابالت
 المقابمة االولى

 
 دقيقة 30
 

28/04/2020 
 

 التعرف عمى الحالة . المكتب
 

 المقابمة الثانية
 

 دقيقة 45
 

07/05/2011 
 

التطرق إلى المعاش النفسي  المكتب
 لمحالة . 
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 رسم العائمة المتخيمة المكتب 15/05/2011 دقيقة 27 المقابمة الثالثة

معرفة األسباب التي أدت إلى  المكتب 20/05/2020 دقيقة 43 المقابمة الرابعة
 الجنوح .

المقابمة  دقيقة 25 24/05/2020 المكتب رسم العائمة الحقيقية
 الخامسة

 

 ممخص المقابالت : -4

وكذلك توضيح عمل األخصائي  خصصت ىذه المقابمة لمتعرف عمى الحالةالمقابمة االولى :  4-1
 النفساني وحدوده ، ومحاولة كسب الثقة من خالل إطالعو عمى أخالقيات المينة بما فييا السرية والكتمان 

خصصت لمتطرق إلى المعاش النفسي لمحالة من خالل كيف يعيش حياتو وما المقابمة الثانية :  4-2
 نوع العالقة بينو وبين عائمتو وكيف قضى طفولتو . 

 21خصصت لتطبيق رسم العائمة المتخيمة فييا تم إعطاء لممفحوص ورقة بيضاء المقابمة الثالثة :  4-3
 سم ، وطمب منو أن يرسم عئمة من مخيمتو . 27× 

 تم التطرق فييا إلى معرفة األسباب التي أدت إلى الجنوح .   ابمة الرابعة :المق 4-4

خصصت لتطبيق رسم العائمة الحقيقية وفييا تم تغير الطمب وذلك بالقول أرسم المقابمة الخامسة :  4-5
 لي عائمتك . 

 ممخص الحالة : -5
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كررة ' ، األب متزوج بإمرأتين ، سنة ، يعيش وسط أسرة منشقة ' صراعات مت 18* ' ج ، ر ' ذكر يبمغ 
' ، ولكل إمرأة طابقيا ، األب متقاعد ، ذو مستوى إقتصادي  villaيعيشون مع بعض في مسكن كبير ' 

 جيد . 

تمت مقابمتو لما توافد عمى مصالحنا بجنحة إىانة فتاة والمساس بكرامتيا ، بحث ىذه المرة الثانية التي 
 المرة األولى بجنحة سرقة مجوىرات   إمرأة .يحضرونو إلى مصالحنا ، حيث كانت 

* تطرق الحالة ' س ، ك ' إلى عالقاتو اإلجتماعية وعن أسرتو التي كان يميزىا جو غير مالئم ، فكان 
يعيش في ظروف عائمية جد صعبة مميء بالخالفات والصراعات بين الوالدين ، فقام والده بإعادة الزواج  

سنوات ، لكثرة المشاكل مع زوجتو،  وبالمقابل لم يطمق زوجتو بل  9ر '  لما كان في عمر الحالة ' ج ،
إكتفى بإعادة الزواج فقط ، ىذا ما زاد الحال أكثر تعقيدا وأدى إلى إشتداد الخالفات داخل األسرة ، فتغيرت 

ن يعامل معاممة األب لزوجتو وأوالده فكان يسيء معاممتيم مع حرمانيم من أتفو األشياء ، وعمى العكس كا
بنيا جيدا ، حيث كان طيب معيم ، فعالقة الحالة مع والده مضظربة ، ما دفع بالحالة    '  زوجتو الثانية وا 
ج ، ر ' إلى التمرد والقيام بمجموعة من السموكيات غير مرغوب فييا مثل اليروب من المدرسة ، النوم 

يب معايا ' ، وعن عالقتو مع أمو فكانت جيدة خارج المنزل ، التدخين ، وذلك إستنادا لقولو ' بابا مان صع
 نوعا ما حيث كانت متسامحة معو فيي دائما تدافع عنو رغم أنيا كانت محل إعتداء من طرف األب .

* وعن عالقتو مع زوجة والده فيو ال يتفاىم معيا ألنيا كانت تسيء معاممتو حيث كانت تقوم بتحريض 
 ائمة .والده عميو فيي سبب المشاكل داخل الع

* الحالة دفع بو الحال إلى العمل وبيع الخضر في السوق من أجل جمع المال لغرض شراء المخدرات ، 
إستنادا لقولو ' وليت مانبغي نيدر مع حتى واحد ، نخدم باش نشري االكيف وننسى ىمومي ' ، كما أن 

 الحالة ' ج ، ر ' لديو أفكار في اليجرة .

 رسم العائمة : تطبيق إختبار -6
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 تحميل نتائج المقابالت : -7

* من خالل ما تم إستنتاجو من المقابمة والمالحظة وكذا إختبار رسم العائمة نالحظ أن        ) ج ، ر   
( تعرض لصراعات راجعة إلى الظروف التي كان يعيش فييا فيو يعيش من سوء المعاممة الوالدية وا ىمال 

آثارا واضحة أثرت عمى الجانب النفسي والسموكي لو حيث أظير الحالة '  من طرف األب وزوجتو ، خمفت
ج ، ر ' فشال في الحياة اإلجتماعية من خالل ظيور عمى شكل إنحراف ، كما ظيرت لديو بعض 
المشكالت السموكية كاإلنطواء تعبيرا عن عن الوضعيات الصادمة داخل األسرة حيث كان الجنوح 

، فيو يرى نفسو ضحية ليذا اإلنفصال حيث تبنى السموك الجانح كرد فعل لدفع كإستجابة لياتو الصدمات 
 اإلحسمس بالترك وعدم األمان .

  مناقشة الفرضيات : -2

يتبين من خالل الحالين التي تم دراستيما دراسة عيادية اتضحت لنا النتائج ان الفرضية األولى و التي 

 . إلى جنوح األحداث بالضرورةلطالق تؤدي مفادىا ان ا

قد تحققت  نظرا الن جل الحاالت التي تم دراستيا بينت لنا لمطالق دور في توجو األطفال الى االنحراف 
و ىو ظاىرة مرضية، الن الطالق أي انفصال الوالدين يعني تفكك الحماية و الحرمان العاطفي و غياب 

 االشباع.

ولت بالدراسة العالقة بين العوامل االسرية و تاثيرىا عمى ، التي تنا 2003الخطيب  و ىذا مطابق لدراسة
أن أغمبية أعمار المنحرفين تقع ما بين نياية مرحمة المراىقة وبداية النضج جنوح االحداث ، وتوصمت إلى 

 ينتمون إلى أسر تتصف بالتوتر .أيضا كونيم ، و 

في سموكات  اضطراباتإلى ظيور  يؤدي ةاألسريبالنسبة لمفرضية الثانية التي مفادىا: االضطرابات 

اثر االضطراب العالقات االسرية و التي يسودىا الصراع بين االب و االم نتيجة مجموعة الحدث الجانح 
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من األسباب التي تتمثل في ادمات االب او العنف بين االواج خاصة من طرف االب نحو الزوجة او 

ارة عن فضاء لمصراع و مصدر لمقمق و التوتر و عدم اإلدمان بكل انواعو. فالطفل يجد المحيط المعاش عب

االستقرار النفس فيفر الى خارج البيت مع االقران لتتخفيف من القمق و التوتر و بالتالي فالجنوح يعتبر نوع 

 من معاقبة المجتمع نتيجة اىمالو الشباع حاجات النفسية و االجتماعية.

الكشف عن العوامل اإلجتماعية واألسرية المؤدية إلى ت ، التي تناول 1998بقارة و ىذا موافق لدراسة 

، توصمت إلى أن السبب الرئيسي وراء اليجر ' الطالق ' ىو سوء معاممة الزوج ألفراد إنحراف األحداث 

 األسرة وعدم اإلنفاق عمييا ، باإلضافة إلى إدمانو عمى المسكرات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلستنتاج

 

   
 

 

 

 

 االستنتاج :

التي   * مما سبق يتضح لنا ان لمعوامل االسرية دور في  جنوح االحداث و ىذا راجع الى درجة التاثير  
يتمتع بيا العامل و شخصية الطفل التي تتطمب في ىذه المرحمة العناية و االستقرار  وتعاون االبوين عمى 
تحمل مسؤولياتيم كاممة .



 الخاتمة

 

   
 

 

 

 

 الخاتمة :

سببيا مشاكل كالشجار،  * من خالل كل ما ذكر نستنتج أن مشكمة التفكك األسري ىي مشكمة إجتماعية  

الصراع، والنزاع الذي يحصل داخل األسرة فيؤدي إلى إنفكاك العالقات اإلجتماعية بين أفرادىا ، وىو ما 

يؤثر عمى الطفل ويساعده عمى إنسحابو من الوسط األسري واإلنحراف عن القيم والمعايير التي يحددىا 

وامل األسرية التي تقف خمف ظاىرة جنوح األحداث يعمل كما أن التعرف عمى أىم العالبناء األسري العام .

عمى تقديم المعمومات لإلستفادة منيا في وضع السياسات والتوجييات اإلجتماعية لمتقميل من تأثير والعمل 

نتشار  عمى تقديم المعمومات لإلستفادة منيا في وضع السياسات والتوجييات اإلجتماعية لمتقميل من تأثير وا 

 . ىذه الظاىرة

إن التقميل من ىذه الظاىرة واستفحاليا يتطمب تكااثف الجيود بين ىذه المؤسسات قبل سموك الحدث 

يداعو في مركز ىذا األخير حسب ما جاء في النتائج اصبح اليؤدي ميامو في  السبيل الغير السوي وا 

ظرا لقمة الوسائل عممية إدماج الحدث ليس فقط من الناحية المينية واالسرية بل عمى كل المستويات ن

 المادية والبشرية.  
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 : االقتراحات والتوصيات

 حاجات الطفل النفسية واإلىتمام بالجانب العاطفي لديو . ةمراعا -1

 تخطيط برنامج عالجي مكثف من أجل التكفل المبكر بالحاالت التي تستدعي لممتابعة . -2

 بضرورة وأىمية المتابعة المستمرة داخل المنزل وخارجو .توعية األسرة  -3

 الحوار المكثف والمستمر لموالدين مع األطفال في مختمف المواضيع . -4

 القيام بأبحاث ودراسات تيدف لوضع برامج عالجية في المجال األسري ليذه الفئة .  -5

 تكوين فريق متخصص في العالج األسري من خالل التوعية . -6

 اإلىتمام باألسرة من أجل تحسين أدائيا والقضاء عمى اإلختالالت األسرية . -7

 األخد بعين اإلعتبار المشاكل التي يعاني منيا الطفل سواء كانت نفسية أو سموكية . -8
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