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 كــــــــــــــــلـمـة شـــــــــكـــــــــــر وتـــــقــــديــــــــــــــر
 الشكر أوال يكون هلل المعبود هو على ما أعطانا محمود.

 فهو الذي يوفق عبده ويثمن جهده ويحقق مراده.
نشكر كل من عممنا حرفا منذ سنوات دراستنا األولى مرورا بكل األطوار والمراحل إلى أن 

 وصمنا إلى يومنا ىذا.  
، عمى إشرافيا عمى ىذا البحث المتواضع، ''كيم صبيحة''والشكر األكبر موجو إلى األستاذة 

مى ىذا العمل وعمى النصائح والتوجييات التي قدمتيا لنا، وكان من حظنا أن تكون مشرفة ع
 البسيط إذ بوجودك فيو زاد ثراء وغنى. 

كما ال يسعنا إاّل أن نشكر جميع أساتذة عمم االجتماع كافة وبالخصوص األستاذة ''كرابية 
 أمينة '' واألستاذة ''سيدي موسى ليمى''.

والشكر  كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى كل من ساىم من قريب أو بعيد في إنجاز ىذا البحث
لى الزمالء'' سحنون خالد وبمقاسم وسيف الدين ونور الدين وبن ذىيبة وفقيم اهلل في إ

 والشكر إلى من يعمل ويقدم العطاء من أجل العمم والمعرفة.حياتيم''
  



ب  
 

 إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

لكريم أدامو أىدي عممي إلى من عمل بكد في سبيمي وعممني وأوصمني إلى ما أنا عميو أبي ا
لى من تعبت وأنارت دربي إلى أغمى إنسانة في ىذا الوجود أمي الحبيبة  اهلل لي "محمد" وا 

لى من ىم أقرب  إلّي من أطال اهلل في عمرىما وألبسيما اهلل لباس الصحة والعافية"خيرة"  ، وا 
لى  الكتكوت روحي وبيم أستمد عزتي إخوتي ''بن ذىيبة وعبد الكريم ووليد وبوعبداهلل '' وا 

لى جد وجدتي وكل عائمتي تكوك والشكر األكبر إلى من  يالصغير الغالي ''محمد األمين'' وا 
ساندني في مشواري الدراسي وأدعو لو من ربنا الكريم الشفاء  والعافية  إلى عمي ''عامر 

لى كل  مصفح عبد القادر'' وبنت عمتي ''الزىرة وكل أوالدىا '' وربي يشفي كل مريض، وا 
 نا في الدفعة طمبة السنة الثانية عمم اجتماع التربوي.  زمالئ

لى كل صديقاتي ''كريمة وأسماء وسامية ونبية وفوزية'' كل صديقاتي جميعا وال أنسى  وا 
ومحبة  ''جميمة'' ربي يخميمي صديقتي وتكون صداقتنا صداقة أخوة تيصديقتي وأختي ورفيق

 . دائما

 ''عـــــــــــربــــيـــــة''
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 إىداء

يمكن لألرقام أن  أىدي ثمرة جيدي إلى من ال يمكن لمكممات أن توفي حقو إلى من ال
تعبو إلى قرة عيني والدي العزيز أطال اهلل في عمره، إلى الينبوع الذي اليمل العطاء تحصي 

إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قمبيا إلى والدتي روح الحنان أطال اهلل في 
من حبيم يجري في عروقي ويميج بذاكرة الفؤاد إلى إخوتي ''محمد، شيماء، عمرىا إلى 

 أسماء'' إلى من شاركوني درب العمم أصدقائي وصديقاتي.

إلى كل من كانت ليم مكانة في قمبي ولم أتمكن من ذكرىم إلى كل طمبة عمم االجتماع دفعة 
8102. 

 ''ســـــامــــيـــة''
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 تمهيد 

يا ب رمتالتي  الظواىر االجتماعيةجنوح األحداث مف أىـ وأعقد  ظاىرةتعد        

، بحيث يعتبر السموؾ المنحرؼ األفرادسمبية عمى انعكاسات  ليا مف، لما المجتمعات

أحد األمراض االجتماعية الخطيرة التي تصيب المجتمع وتيدد منظومة القيـ والتقاليد 

ونيا تمس شريحة ىامة مف المجتمع والتي تعتبر جيؿ المستقبؿ كعية السائدة، االجتما

 . ككؿ فأي خمؿ يحدث في البناء االجتماعي يؤثر وبال شؾ عمى سالمة المجتمع وأمنو

يتناسب مع ما لديو مف  ،فالحدث اليـو بحاجة إلى توجيو ورعاية مف نوع خاص  

صداقة في المراىقة ليست الالنمو االجتماعي السميـ والسوي، وتعتبر  صفات تضمف لو

فقط مظيرا مف مظاىر النمو االجتماعي، بؿ ىي أيضا مظيرا مف مظاىر زيادة 

يذا تدعيـ موقفو إزاء الراشديف، ولفي الشعور بالذات وىي تدؿ عمى رغبة المراىؽ 

يفوؽ أثر األسرة والمؤسسة ألنو  ،جماعة األقراف أثر كبير عمى سموكو االجتماعيفم

 ة النفسية.تراحو خير متنفس فييا  د المراىؽويجالتعميمية، 

لألفراد ما في التنشئة االجتماعية اىتمعب دورا المؤسسة التعميمية رغـ ذلؾ فإف و     

النقطة التي يتحوؿ عندىا الحدث  ىيباعتبارىا المؤسسة االجتماعية الثانية لممراىؽ، و 

تعبير عف الوف بألحداث في سف المراىقة يقومألف االصغير نحو طريؽ الجنوح، 

 .عمى حسب تربيتيـ وتنشئتيـ االجتماعية أنفسيـ بطرؽ مختمفة
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 :إشكالية البحث-1

المجتمعات حيث في كؿ مجتمع  تمس كؿ تعتبر ظاىرة جنوح األحداث ظاىرة      

ىناؾ أحداث يخرجوف عف معايير وقيـ المجتمع وقوانينو التي ارتضاىا لنفسو مف أجؿ 

وما تتسـ بو مف تعقيد  ،التي يشيدىا اتتطور الة في ظؿ خاص ،ضبط جوانب الحياة

 في العالقات االجتماعية ونمط العالقات بيف أفرادىا. 

حدث اليـو ىو رجؿ الغد وركيزة المجتمع في المستقبؿ ومف ثـ فإف جنوح األحداث ف   

د اجتماعية ليا أثر في سالمتو وأمنو ومستقبمو، وتتضح ىذه الظاىرة في تعد ظاىرةيعد 

الذيف لـ يبمغوا بعد  ،المنحرفيف يمارسيافي أنواع السموؾ التي و الجوانب المرتبطة بيا 

كاف لذلؾ أثر عمى األوضاع االجتماعية والخمقية التي حيث سف الثامنة عشر، 

قد يعود األمر ، ؾ قيـ ومعايير المجتمع الذي يعيش فيوالمراىؽ إذا انتيف ،يعيشوف فييا

قة بما اكتسبو في تنشئتو في مرحمة الطفولة، وما احتؾ بو مف ألسباب تربوية ليا عال

 تغيرات اجتماعية.

إف الحدث الجانح يرتبط في تكوينو بطبيعة البناء االجتماعي الذي ينتمي إليو    

وكذلؾ ارتباطو بالنظاـ التربوي الذي يمارس وظيفتي الضبط  ،وباألدوار والمعايير

ف نقؿ وظيفة نقؿ القيـ والعادات وتقاليد المجتمع ياالتنشئة االجتماعية، المتاف تتولو 

لألفراد، وتزويده بكافة المعمومات التي تجعؿ منو فردا اجتماعيا مؤىال لمقياـ بدور 

يتأثر بما يحيط بو مف قيـ وعادات تشكؿ اتجاىاتو االجتماعية فيو  ،معيف في المجتمع
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ويتجسد  ،مكونات شخصيتوكؿ ما يرتبط ب ،يكتسب مف المؤسسة التعميمية في بيئتو

 ذلؾ في نمط سموكو في المجتمع.

لممؤسسة التعميمية دور فّعاؿ في جذب انتباه التمميذ وتوجييو نحو السموؾ السوي و   

بتوفير بيئة تربوية تيدؼ إلى تنمية شخصية التمميذ مف  ،والنجاح في مساره الدراسي

 مجتمعو والتكيؼ معو.عمى نحو متكامؿ ومساعدتو االندماج مع  ،جميع جوانبيا

داخؿ  ،تمحور حوؿ ظاىرة جنوح األحداثالذي يوبغرض دراسة ىذا الموضوع 

 يمكف طرح التساؤؿ التالي:  ،المؤسسة التعميمية

الء ؟ وما هي ممارسات هؤ سة التعميميةهي دوافع ظاهرة جنوح األحداث في المؤس ما

 التالميذ التي تندرج تحت مفهوم الجنوح ؟

 :حثفرضيات الب -2

 .األحداث جنوحتمعب جماعة الرفاؽ السيئة دور في  -1

                 .ؼالمعاممة السيئة لتالميذ في المؤسسة التعميمية تؤدي إلى االنحرا -2

 أهمية الموضوع .2

 تتجمى أهمية الموضوع في

إلقاء الضوء عمى أحد المواضيع اليامة، فيما يخص االنحراؼ أال وىو ظاىرة  -1

 حداث داخؿ المؤسسة التعميمية.جنوح األ
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أىمية ىذا الموضوع مف خالؿ معرفة دوافع جنوح األحداث، وخاصة في السموؾ  -2

 المنحرؼ لتمميذ.

القيمة العممية التي يمكف أف تقدميا ىذه الدراسة، ظاىرة جنوح األحداث داخؿ  -3

 المؤسسة التعميمية.

 . أهداف البحث3

 يهدف البحث إلى:

 لتمميذ. أالنحرافيىـ الجوانب االجتماعية، وأثرىا عمى السموؾ التعرؼ عمى أ -1

 الممارس مف قبؿ التالميذ داخؿ المؤسسة التعميمية. االنحرافيمعرفة أنواع السموؾ  -2

 دور المؤسسة التعميمية في الحد مف جنوح األحداث. -3

 أسباب اختيار الموضوع .4

 وضوع ىي:إف األسباب التي دفعت بنا إلى اختيار ىذا الم

 األسباب الذاتية: -1

      المواضيع المتعمقة بجنوح األحداث.                      نحو الميؿ الشخصي  -1-1

 الفضوؿ لمعرفة األسباب المؤدية إلى انحراؼ التالميذ. -1-2

 رغبتنا في دراسة ىذا الموضوع ألنو مف المواضيع الميمة في عمـ االجتماع -1-3

 اتنا اليومية.وحتى في حي التربوي
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  األسباب الموضوعية: -2

 كوف ىذا الموضوع مف المواضيع اليامة، التي تستحؽ الدراسة. -2-1

التعرؼ عمى العوامؿ االجتماعية لجنوح األحداث، حيث تعد ىذه الظاىرة  -2-2

 .المراىقيف عمى التالميذوتشكؿ تيديدا منتشرة 

 ذ داخؿ المؤسسة التعميمية.معرفة أىـ الممارسات التي يقـو بيا التالمي -2-3

 منهجية الدراسة: -5

داـ المنيج الوصفي، "يمكف تعريؼ المنيج اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى استخ  

الوصفي بأنو المنيج الذي يعني بالدراسات التي تيتـ بجمع وتمخيص الحقائؽ  

 مف الظروؼ أو الموضوعات التي ،المرتبطة بطبيعة جماعة مف الناس أو وضعيـ

  1رغب الباحث في دراستيا."ي

تختمؼ أدوات جمع البيانات باختالؼ مواضيع الدراسة، فنجاح تقنيات البحث: .1.5

ألنيا تساىـ في إعطاء نتائج  ،عممية جمع المعطيات بمدى فاعمية األدوات المستخدمة

ؼ عف أسباب الظاىرة المراد دراستيا، وبناءا عمى ىذا اعتمدنا في دراستنا تكش دقيقة

تعتبر المالحظة وسيمة مف وسائؿ جمع و أ.المالحظة: "ى التقنيات التالية: عم

موؾ الظواىر والمشكالت المعمومات، لقد عرفت عمى أنيا عممية مراقبة أو مشاىدة لس

                                           
                                                      .7، ص2006، دار أسامة لنشر والتوزيع، عماف، ناهج البحث العمميمعزيز داوود، .1
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واألحداث ومتابعة سيرىا واتجاىاتيا وعالقتيا بأسموب عممي منظـ ومخطط وىادؼ 

  ت والتنبؤ بسموؾ الظاىرة وتوجيييا لخدمةبقصد التفسير وتحديد العالقة بيف المتغيرا

 1أغراض االنساف وتمبية حاجياتو."

 فيييتـ جمع المعمومات بواسطتيا،  ،حدى أدوات البحث العمميإ وىيب.المقابمة: "

في المقابمة يحاوؿ الباحث جمع البيانات عف و  ،تجمع بيف الباحث وشخص آخر

تحميميا تحميال عمميا يساعده عمى أحداث أو سموؾ أو اتجاىات أو حقائؽ معينة، و 

التوصؿ لمنتائج النيائية التي يستعمميا في كشؼ موضوع الدراسة وتعريؼ جوانبو 

 2المختمفة"

 وىي ،تمثؿ العينة مف العناصر الصغيرة في مجتمع البحث" :الدراسة عينة .2.5

تمع وتعميـ نتائج ىذه العينة عمى مج ،عينة ممثمة لمجتمع البحث األصمياختيار 

ومجتمع البحث ىو جميع األشخاص الذيف يمثموف موضوع  3البحث الذي يمثمو"

بثانوية  ظاهرة جنوح األحداث داخل المؤسسة التعميميةالبحث، وموضوع دراستنا ىو 

عمى"عينة . واعتمدنا في بحثنا بدائرة بوقيرات والية مستغانم العربي عبد القادر

 17تالميذ تتراوح أعمارىـ مابيف  (10ينيـ )مبحوث مف ب (23متنوعة" المتكونة مف )

                                           
، 4، دار الصفاء لمنشر والتوزيع، طأساليب البحث العمميعثماف محمد غنيـ، عمياف ربحي مصطفى عمياف، . 1

                                                       .                              187، ص2010عماف، 

، 2006، األردف، 1، مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع، طمناهج البحث العمميموفؽ الحمداني وآخروف، .2
  .226ص
 . 94، ص2010، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عماف، مناهج وطرق البحث العممي إبراىيـ عبد العزيز الدعيمج،.3
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مع تالميذ السنة الثالثة ثانوي، ومع مجموعة مف األساتذة والطاقـ  سنة 20سنة إلى 

 ( أساتذة.07و) مسئوليف( 06( مف بينيـ )13اإلداري لممؤسسة الذي يتكوف عددىـ )

  والزمانيالمجال المكاني  .6

" بثانوية العربي  لميدانية في مؤسسة تعميميةتمت الدراسة االمجال المكاني:  أ.    
 ألساتذةاتشمؿ عمى مجموعة مف التالميذ ووالية مستغانم" بوقيرات دائرة عبد القادر ب
  .والمسؤوليف

خالؿ عمميتي البحث النظرية  ىااستغرقناونقصد بو الفترة التي  :ب. المجال الزمني    
نطالقا النظرية في بداية شير نوفمبر ا اتوالميدانية، بحيث بدأنا البحث عف المعموم

وذلؾ مف خالؿ بناء اإلشكالية وتحديد  ،مف إعداد الجانب المنيجي واإلجرائي لمبحث
أسباب اختيار الموضوع واألىداؼ المرجوة مف ىذه الدراسة، إضافة إلى البحث عف 

مقابالت المراجع المتعمقة بالموضوع، أما في شير فيفري نزلنا إلى الميداف ودامت ال
 وقمنا بتحميؿ المقابالت سوسيولوجيا. 2018-03-10إلى غاية  2018-02-05مف 

 فصول الدراسة. 7 

ا الموضوع ونربط بيف عناصره حتى مف خالؿ ىذه الدراسة سنحاوؿ أف نعالج ىذ   

ستطيع الغوص في ظاىرة جنوح األحداث داخؿ المؤسسة التعميمية، بحيث تتضمف ت

 وؿ:ىذه الدراسة أربعة فص

  :يتضمف اإلطار المنيجي  الفصل األولالجانب النظري يتضمف فصميف

فيحتوي عمى ظاىرة انحراؼ التالميذ داخؿ  الفصل الثانيمدراسة، أما ل

المؤسسة التعميمية، مف مفيوـ االنحراؼ وأنواعو والنظريات المفسرة لو وكذلؾ 
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وؿ دور مف الدراسة ح الفصل الثالثمؤسسات التنشئة االجتماعية، أما 

 المؤسسة التعميمية في الحد مف ظاىرة جنوح األحداث تضمف أربعة عناصر

مفيـو المؤسسة التعميمية وخصائصيا ووظائفيا وعوامؿ انحراؼ التمميذ داخؿ 

 المؤسسة التعميمية.

  يتضمف اإلجراءات المنيجية الخاصة بالجانب الميداني التي و الجانب التطبيقي

جػػػػػػاالت الدراسػػػػػػة، والتػػػػػػالي يتضػػػػػػمف عػػػػػػرض تحتػػػػػػوي عمػػػػػػى محػػػػػػوريف: األوؿ م

 المقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابالت وتحميميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا والنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائج ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتنتاج فالخاتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة.

 تحديد المفاهيم .8

 جنوح األحداث مفهوم  -1 

إف الداللة المغوية لجنوح األحداث ىي"جنح إليو ويجنح جنوحا وفالنا  لغة: -أ     
وكذلؾ  1".ؿ حجموأصاب جناحو، وجنح التغير عمى المجيوؿ انكسرت جوانحو لثق

 الجـر أي أعطى بيده وجنح ليـ إذاىو"الميؿ إلى اإلثـ، بحيث الميؿ إلى الجناية و 
 2تابعيـ وخضع ليـ"

وبالتحديد ىو" خطأ أو فعؿ خاطئ أو  : اصطالحا: من الناحية االجتماعية -ب  

إلى  فشؿ في االلتزاـ ال يميز بيف النشاط القانوني والنشاط غير القانوني، وال يشير 

                                           
 -1944، مكتبة أنبات ناشروف، بيروت، محيط المحيط قاموس مطول لمغة العربيةعمـ بطرس البستاني، الم.1

                 .127ص، 1979
، 2003، بيروت، 1الكتب العممية، ط، منشورات محمد عمي بيضوف، دار لسان العربابف منظور األنصاري، .2

                                                              .                                        504ص
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السموؾ الخاطئ في أي مجموعة عمرية وعمى أية حاؿ، فمقد أصبح المصطمح معنى 

يئ المضاد ىو كؿ مظاىر السموؾ الس": من الناحية النفسية 1دارج في عمـ االجتماع"

لسموؾ االجتماعي السوي، والصورة الجادة ليذا االنحراؼ تبدو في ارتكاب الحدث فعال 

ىو كؿ المخالفات واليفوات القانونية ":الناحية القانونيةمن  2يعد جريمة يعاقب عمييا"

التي يرتكبيا األحداث وىـ دوف السادسة عشر أو الثامنة عشر مف العمر، وتجري 

محاكمة ىؤالء األحداث الجانحيف في محاكـ خاصة مثمما يصار إلى وضعيـ في 

رشادىـ نحو جادة الصواب"  3اإلصالحيات لتقويـ اعوجاجيـ وا 

جنوح األحداث ىو ارتكاب كال مف األحداث ذكورا أو إناثا، ريف اإلجرائي: التع-ج  

ولـ يتـ سف الثامنة عشر والذي يصدر عنو سموكا أو أفعاال ال تتوافؽ مع المعايير 

 االجتماعية، توصؼ بأنيا خاطئة وسيئة مضادة لقوانيف المجتمع.

 المؤسسة التعميمية. مفهوم 2

التي تنتمي  ،يص مف السمطات المختصة في الدولةىي"كؿ مؤسسة حازت عمى ترخ   

وتوفير  ،إلييا، أو التي تمارس النشاط عمى أراضييا بيدؼ العناية بالشأف التربوي العاـ

األنشطة التربوية لطالب أو تدريب الميتميف عمى مينة أو حرفة أو عمـ مف عمـو 

سسة تربوية بيدؼ الحياة المتنوعة، فكؿ معيد تعميمي أو مدرسة يمكف أف تشكؿ مؤ 
                                           

، ترجمة: عادؿ مختار ىواري وسعد عبد العزيز مصموح، دار المعرفة موسوعة العموم االجتماعيةميشيؿ ماف، .1
                                .                                                         182، ص 1999الجامعية، 

 .               15، ص 2003، عماف، 1، الدار العممية الدولية لنشر والتوزيع، طقضاء األحداثزينب أحمد عويف، .2
 .             202، ص 2006، األردف، 1، دار األسامة لنشر والتوزيع، طالمعجم التربوي وعمم النفسنايؼ القيسي، .3
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المؤسسة التعميمية مصطمح عاـ يطمؽ عمى مدرسة "و 1".توفير العمـ والتربية لممجتمع

 أو كمية أو أي مكاف مماثؿ آخر يشير إلى ىيئة مينية، تحدد معايير السموؾ الميني

"كما أنيا كؿ مؤسسة تربوية تعميمية، قد تكوف حكومية  2وأحيانا األكاديمي ألعضائيا."

تيدؼ إلى إعداد التالميذ عمميا أو اجتماعيا وأخالقيا، وتعمؿ عمى  أو خاصة

 3مساعدتيـ في مواجية ظروؼ الحياة ومتطمباتيا حاليا ومستقبال"

ىي كؿ مؤسسة ذات طابع إداري ترتكز عمى وظيفة نبيمة في ميمة التربية و "   

بالشخصية  والتعميـ والتكويف العممي والميني، فيي مؤسسة عمومية لتعميـ وتتمتع

وتتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالؿ المالي، وتؤدي مياميا حسب طبيعتيا انطالقا 

  4مدارس"مف ال

  :التعريف اإلجرائي

 المعرفةىي كؿ مؤسسة تعميمية تربوية مفتوحة أماـ جميع التالميذ لتزويدىـ بالعمـ و 

 .يقـو التالميذ في ىذه المؤسسة بتمقي العمـ والمعرفةو 

 

                                           
 .              437، ص 2005، لبناف، 1، دار النيضة العربية، طالتربة والتعميممعجم مصطمحات ميشيؿ جرجس، . 1
، مراجعة: يوسؼ خميؿ يوسؼ، مكتبة لبناف معجم المصطمحات التربويةرمزي كامؿ حنا وميشيؿ تكال جرجس، . 2

 .160، ص 1998، 1ناشروف، ط

 .  890، ص 2009، القاىرة، 1الـ الكتب، ط، عمعجم مصطمحات ومفاهيم التعميم والتعمممجدي عزيز إبراىيـ، .3
، مذكرة ليسانس في العمـو االقتصادية، جامعة تنفيذ الميزانية في المؤسسات التربويةغطاس معمر وآخروف، .4

.                                                                       03، ص 2013قاصدي مرباح، ورقمة،   
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 دراسات السابقة ال. 9

  :بعنواف عالقة األسرة ( قسنطينة2005دراسة بممولود جمانة)الدراسة األولى ،

 1قسنطينةبانحراؼ المراىؽ، أجريت الدراسة في مركز إعادة التربية بوالية 

طار نظري يفيد معرفة نوعية العالقة التي تجمع إوقد انطمقت الباحثة في دراستيا مف 

لمعرفة إف كانت األسرة سببا رئيسيا أو وحيدا يدفع و اىقيف، اآلباء مع األبناء المر 

مدينة المراىؽ إلى االنحراؼ، وفي سياؽ ذلؾ أجرت الباحثة دراستيا الميدانية في 

معرفة األسباب الداخمية الكامنة داخؿ األسرة التي يمكف أف تؤثر عمى ل ،قسنطينة

منيا المستوى التعميمي لألـ  ،المراىؽ، وتؤدي إلى انحرافو بسبب األوضاع االجتماعية

مثال يكوف عامال في انحراؼ المراىؽ لعدـ قدرتيا التعامؿ مع طفمتيا، وكذلؾ بسبب 

 .وقت الفراغ الكبير الذي يقضيو خارج البيت مما يجعؿ سموكياتو منحرفة

تبرز أىمية ىذه الدراسة في محاولة إبراز العالقة بيف انحراؼ المراىؽ واألسرة    

لو تأثير كبير في حياة المراىؽ، وبعد إجراء الدراسة الميدانية في المركز  ،كتنظيـ

 مراىؽ منحرؼ جاءت النتائج كما يمي:  46االختصاصي إلعادة التربية عمى 

الخمفية االجتماعية ألفراد العينة، بحيث توصمت الدراسة إلى أف المبحوثيف لـ    

نتموف إلى أسر كثيرة األفراد ويسكنوف يتعدى مستواىـ التعميمي المستوى اإلكمالي، وي

                                           
، رسالة ماجستير في عمـ اجتماع التنمية، جامعة قسنطينة، عالقة األسرة بانحراف المراهق، بممولود جمانة.1

2005 . 
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وألنو  ،وقد ينتج عنيا انحراؼ المراىؽ ألنو ال يجد مكاف ليرتاح فيو ،في منازؿ ضيقة

كما لمخمفية االقتصادية دور في انحراؼ المراىؽ، مما يجعمو يمجأ ، متوقؼ عف الدراسة

يضا أف إلى الخروج مف المدرسة لمحصوؿ عمى عمؿ لتمبية رغباتو، كما اتضح أ

وىذا ما يجعمو يخرج مف  ناء، مما يدفعو إلى العنؼالوالديف قميال ما يتناقشاف مع األب

حتى يكتسب العادات السيئة والسموكيات  ،البيت ىربا وقضاء معظـ وقتو في الشارع

 المنحرؼ.

  :بعنواف أثر العوامؿ ( قسنطينة2006دراسة حومر سمية)الدراسة الثانية ،

 1.األحداث االجتماعية في جنوح

، حيث ركزت الباحثة في دراستيا بأف كؿ العاصمة الجزائرأجريت ىذه الدراسة في 

األبحاث والدراسات تسمـ بالدور الذي تمعبو األسرة في تكويف شخصية الحدث، وكانت 

، وبما أف التوازف االستجابة حياؿ المؤثرات الضارة الوقاية تقوـ في أساسيا عمى تنمية

فإنيا تستخمص مف كؿ ىذه األىمية  ،يف أي المقاومة واالستجابةبيف ىاتيف القوت

ما يمكف أف تقـو بو مف خدمات في مجاؿ و  ،القصوى لتصرفات األسر حياؿ الحدث

غير أف الظروؼ االجتماعية واالقتصادية  ،الرعاية، سواء بتوفير الوقاية والحماية لو

عف أداء رسالتيا، فالوضع  التي تميز األسرة التي يأتي منيا الحدث تنذر بعجزىا

                                           
، رسالة ماجستير في عمـ االجتماع الحضري، جامعة أثر العوامل االجتماعية في جنوح األحداثحومر سمية، .1

                                              .                                                       2006قسنطينة،
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االجتماعي المتمثؿ في تفكؾ أسر األحداث بسبب الطالؽ، والذي يعتبر ذو أثر مباشر 

لعدـ قدرة األسرة عمى توفير الحماية والرعاية والتربية  ،في جنوح األحداث في المجتمع

عدتو في اإليجابية والتوجيو والتقويـ الفعاؿ في عممية التنشئة االجتماعية لمحدث، لمسا

 .التكيؼ االجتماعي مع واقعو المعيشي

فانتياج آباء األحداث لألسموب التربوي الخاطئ المتمثؿ في المعاممة القاسية مع     

اإلىماؿ الكمي، مما يدفع الحدث إلى الشعور بالنبذ ويعيؽ عممية تكيفو مع محيطو 

كثرة األمراض األسري واالجتماعي، ىذا المحيط االجتماعي الذي يمتاز بالفقر و 

االجتماعية فيو، زيادة عمى الوضع االقتصادي المزري قمص مف ميمة األولياء 

مما يجعؿ األحداث يعانوف مف الحرماف المادي  ،وحددىا في تأميف القوت ال أكثر

المتمثؿ في عدـ قدرة أسرىـ عمى إشباع حاجياتيـ المادية، فشعور الحدث بالحرماف 

يدفعو إلى ترؾ البيت والمدرسة بما أف المدرسة مؤسسة المعنوي يؤثر عميو سمبا، و 

ليذا فيي تمعب دورا أساسيا  ،تربوية تحتؿ الدور الثاني في الرعاية بعد األسرة مباشرة

إاّل أنيا تبقى ال تحؿ محؿ المنزؿ وال يمكف  ،في القياـ بأعباء األسرة في توجيو الحدث

صة إذا ما كانت األسرة تعاني مف خمؿ خا ،لممعمـ أو المعممة أف يقـو بدور األولياء

كوضعية األسر مف اليجرة  ،في بنيتيا االجتماعية واالقتصادية مع وجود تبايف ثقافي

الريفية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية التي تمنع الحدث مف التكيؼ االجتماعي 

 وتقمؿ مف دور المؤسسة التعميمية المكمؿ لدور األسرة.
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 تمهيد 

تعتبر مشكمة االنحراف ظاىرة اجتماعية تعاني منيا المجتمعات البشرية، كما أنو السموك     

الذي يعتدي عمى التوقعات التي يتم االعتراف بشرعيتيا من قبل المؤسسات والنظم 

االجتماعية لكونو سموك ال يتفق مع توقعات ومعايير السموك المقررة داخل النسق 

ما يتضمن االنحراف امتثاال أو مسايرة لمعايير الجماعة ويتمثل انحراف  االجتماعي، وغالبا

التمميذ في مختمف مظاىر السموك التي يكتسبيا من مختمف أفراد المجتمع وقد نجده قد 

اكتسب أنماط مختمفة من السموك المنحرف، وسنتطرق في ىذا الفصل إلى مفيوم االنحراف 

 لظاىرة انحراف األحداث. ةيات المفسر يو والنظر وأنواعو ومختمف العوامل المؤدية إل
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 تعريف االنحراف-1

 التعريف المغوي -1-1 

االنحراف لغة ىو حرف ويقال حرف من أمره، أي من ناحية منو، وتحريف الكالم عن "

البعد عن درجة معينة في مقياس من المقاييس وىذه ويعرف أيضا "1 مواضعو يعني تغييره"

 2"دول ويقال انحرف عنو أي مال وعدلتوسط عادة، واالنحراف ىو الميل والعالدرجة ىي الم

 التعريف االصطالحي -1-2

االنحراف ىو سموك غير سوي ويقصد بو السموك الخارج عن المعايير االجتماعية والثقافية "

التي يقرىا النظام االجتماعي، أو إحدى الجماعات فيو ولذلك فالسموك المنحرف في تغير 

مر ويتغير بتغير الجماعات واختالف المناطق والجماعات داخل المجتمع الواحد ويتغير مست

فاالنحراف غالبا ما يرتبط بالخروج عن المعايير االجتماعية السائدة ،  3"أيضابتغير الزمن 

 داخل المجتمع، والتي يشارك فييا الشخص بقية أفراد المجتمع.

"عمى أنو كل سموك ال يتفق مع توقعات  جتماعحسب قاموس عمم اال كما يعرف أيضا     

يركز عمى حماية المجتمع نجده ومن ىذا  4"موك المقرر داخل النسق االجتماعيومعايير الس

                                                           
، المكتب الجامعي الحديث، الجريمة واالنحراف من منظور الخدمة االجتماعيةجمال الدين عبد الخالق والسيد رمضان،  .1

  .12، ص1002د ط، اإلسكندرية، 
.201بة لبنان، دون سنة، ص، مكتمعجم مصطمحات العموم االجتماعيةأحمد زكي بدوي، . 2  

.        12، ص1022، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، االنحراف والجريمة في عالم متغيرمنال محمد عباس،  . 3
  

.      82، مؤسسة دار اإلخوة، مؤسسة مدني، دون سنة، ص قاموس مصطمحات عمم االجتماعفاروق مداس،  . 4
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من المخاطر التي تيدد أمنو بسبب بعض األفعال التي يرتكبيا األفراد وتكون ممثمة 

حرف يشير إلى ذلك السموك المن عمى أن"1ميرتونويعرفو  لسموكياتيم داخل المجتمع.

 "يم االجتماعيةالسموك الذي يخرج بشكل ممموس عن المعايير التي أقيمت لمناس في ظروف

ثر من العوامل ذات ذلك لكونو موقف اجتماعي يخضع فيو صغير السن إلى عامل أو أك،

 ، مما يؤدي بو السموك غير المتوافق أو يحتمل أن يؤدي إليو.القوة السببية

السموك الذي ينظر إليو عدد كبير من أفراد المجتمع عمى أنو ى أنو "ويعرف أيضا عم  

من خالل   .2"ة، وال يمتثل لتوقعات االجتماعيةالسموك الذي ينتيك المعايير االجتماعي

قد يكون عدم مسايرة المعايير االجتماعية، وقد السابقة يمكن القول أن االنحراف ات ريفالتع

ا ينحرف فرد في سموكو عن معايير الجماعة المنتمي إلييا يكون ىذا االنحراف فرديا عندم

وقد يكون ىذا االنحراف جماعيا عندما تنحرف جماعة بأسرىا عن معايير المجتمع التي ىي 

والتي تعتبر منحرفة  الخاصة، ياجزء منو، بحيث يعتبر الفرد داخميا عضوا ممثال لثقافت

 د بطريقة واضحة الخروج عن المعاييراالنحراف سموك يسن وذلك لكونبة لممجتمع بالنس

من  ، وضبطيا من خالللفرد في تحديد سموكياتيمالمجتمع عمى ا ينزلو  وذلك يتطمب عقابا

 خالل مؤسسات الضبط االجتماعي.

 

                                                           
1
 .                                                                                                             22، ص1001، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، ديناميات االنحراف والجريمةاىيم، أبو الحسن عبد الموجود إبر  .

2
                   .                                                                                                                            10، ص1002، القاىرة، 2مطباعة والنشر، ط، دار الغريب لدراسات في عمم االجتماع الجنائي طمعت إبراىيم لطفي، . 
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 أنواع االنحراف -2

 :ىناك عدة أنواع لالنحراف ومنيا

عية االجتما يتمثل في انحرافات البيئة والظروف" :انحراف الظروف أو الموقف -2-1

قد يصبح السموك المنحرف في الفرد عادة اجتماعية لصفتو ال  1"والتربوية التي أنشأىا الحدث

يستطيع تحقيق أغراضو إال عن طريق وسائل غير مشروعة كالسرقة، وتعاطي الممنوعات إذ 

معين، مما يتشكل لديو انحراف محترف  بيدف تحقيق شيء سموك يكون يرتكب الحدث أي

 ون محترف في السموكيات التي يقوم بيا.بحيث يك

ويكون مجموعة من سموكيات فردية أو جماعية لكونيا ال تتوافق من " :عدم التنظيم -2-2

وبذلك قد يتصرف الحدث بسموكيات ،  2" نيا تتسبب في خمق جو من التوتراتالمعايير، فإ

ي الذي يكون عرضة غير اجتماعية ال تتماشى مع قيم المجتمع، بحيث أن االنحراف العرض

لالنفعاالت النفسية، و فييا تكون األفعال السيئة وليدة التربية الخاطئة وفي ذلك إن عدم 

ارتكابو لسموك  لالتنظيم يمثل أكثر التصنيفات تعقيدا لكون المنحرف ال يتميز بحياة من خال

  إلثبات ذاتو.المنحرف 

                                                           
1
، 1002الة ماجستير، جامعة الجزائر، ، رسعالقة مراكز إعادة التربية بالعود لدى األحداث المنحرفينبوزبرة سوسن،  . 

  .                                                                                                               82ص

2
، ص 1022، لبنان، 2أنسام محمد أسعد، دار مكتبة اليالل، ط :، ترجمةمعجم مصطمحات عمم االجتماعجبل فيريول،  . 

70                                                                                                           .  
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عايير المتعارف عمييا والتي تعين قد يتم االنحراف عن الم" :االمتثال والمسايرة -2-3

األىداف والوسائل بإظيار المسايرة المفرطة والزائدة لكل من تمك األىداف والوسائل التي 

 1"روج عمييا أو ىجرىا والتخمي عنياتعينيا وتنمطيا المعايير الثقافية ىذا بدال من الخ

مجتمع،بينما يظل ممتزما وىنا يرفض الفرد األىداف التي تطرحيا ثقافة ال :الطقوسية -2-4

  بوسائل تحقق ىذه األىداف برغم أنيا ال تحقق لو شيئا ولكنو مضطرا لاللتزام بيا. 

في المجاالت المشروعة وغير  إخفاق مضاعف في إحراز النجاح" :االنسحاب -2-5

بحيث  2" بي مثل تعاطي المخدرات أو الخمورالمشروعة في اآلن معا ويتشكل سموك انسحا

اك انحراف محدد بسن المراىقة، ويكون ذو طابع استكشافي يحدد مختمف يكون ىن

 اكتشاف األمور.يات التي يقوم بيا بغية التعرف و السموك

لمقيم  يكون في حال انعدام الوسائل الشرعية لبموغ األىداف المنشودة وفقا" :تخمخل -2-6
أيضا كل من األىداف وينتج عن ذلك التمرد والثورة وىنا يرفض ، 3"والمعايير السائدة

والوسائل ولكنو ال يقف عند مجرد الرفض السمبي، وذلك مثل االنسحاب بل إلى اإلدانة 
والسعي نحو تقديم تصور لبناء اجتماعي بديل لمبناء القائم، يضم أىداف ثقافية مختمفة 

 ووسائل أخرى لتحقيقيا. 

                                                           
1
، 2222، اإلسكندرية، 2، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، طاالنحراف االجتماعي األنماط والتكمفةالسيد عمي شتا، . 

  .88ص
2
، 1007، 1محمد الجوىري وآخرون، المجمس األعمى لثقافة، ط : ، ترجمةجتماعموسوعة عمم االجوردون مارشال،  . 

  .811ص  
3
 .  11، ص2228، لبنان، 2، دار الحداثة لمطباعة والنشر، طالمفاهيم األساسية في عمم االجتماعخميل أحمد خميل،  . 
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قطع فرضي وانحراف يقوم عمى أىم االنحرافات وىي انحراف مت" :تنميط مساري -2-7

 .1"اف دائم ووسيط وانحراف دائم خطيرانفجاري وانحر 

 النظريات المفسرة لظاهرة االنحراف  -3

 النظريات السوسيولوجية -3-1

تركز ىذه النظرية عمى أن االنحراف يعود إلى عوامل  :نظرية التفاعمية الرمزية.1       

االتو نتيجة لمتعمم الذي يكتسبو الفرد فطرية، ذلك لكون السموك المنحرف يعود في أكثر ح

أو مجموعة من األفراد وذلك من خالل احتكاكو بيم  من خالل تفاعمو مع جماعة األقران

وتقميدىم في مختمف سموكياتيم والقيام بأمور تجعل منو عضوا منيم ومحاولة إثبات نفسو 

ماعية كمقياس لتقيس يذىب ىذا المنطمق إلى استخدام القيم االجت" وقدراتو لطرف اآلخر.

السموك االجتماعي وحده، منحرف أو غير ذلك ويكون السموك المنحرف عمى شكل مفردة 

  2"لك الفرد الذي لم يمتزم بتوقعاتويوصم بيا ذ

ية قب مع من خالل التفاعل ،تركز النظرية عمى الطريقة التي تتطور بيا قواعد السموك     

أن الذات تتكون لدى الفرد من خالل التفاعل مع " 3ميد ىذا يرى وعمى أعضاء الجماعة.

الجماعات، والتي من خالليا يبين الفرد مواقفو واتجاىاتو نحو الكثير من القضايا 

                                                           
1
 1، ص1002، ربيع األول، 11-12عدد، المجمة شبكة العموم العربيةبولوفة بوخميس، "األسرة وانحراف األحداث"، . 

2
 70، ص2222، األردن، 2، دار الشروق لنشر والتوزيع، طعمم المشكالت االجتماعيةمعن خميل العمر،  . 

3
، دراسة ميدانية عمى مستوى البرامج التأهيمية واإلصالحية لألحداث داخل دور المالحظةصالح بن رميح الرميح،  . 

 .12، ص1008امعة الممك سعود، مركز النشر العممي، الرياض، المممكة العربية السعودية، ج
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ظة واالستجابة والتفاعالت، ذلك ألن الذات عندما توجد تصبح ىناك القدرة عمى المالح

رة االنحراف مثل طريقة حيث ىناك عوامل كثيرة تساىم في تفشي ظاى ،"والتحكم في السموك

إن تعرف الفرد عمى صورة ذاتو يحدث من خالل تصور "اء المالبس أو أسموب الحديث.ارتد

ممو تصرفاتيم اآلخرين لو ومن خالل شعور خاص بالفرد وتفاعمو مع اآلخرين وما تح

مكانية استجابتو لمخ 1" واستجاباتيم لسموكو تمف يتأثر الفرد باآلخرين في مختمف تصرفاتيم وا 

 السموكيات التي يقومون بيا.

يركز ىذا االتجاه عمى أن االنحراف ىو الخروج عن  :النظرية البنائية الوظيفية.2      

 جزءأن الجريمة "دوركايم القيم وتقاليد المجتمع األصمية ومعايير السموك السوي بحيث يرى 

ن األفعال التي تحدد متكامل من كل المجتمعات، أي كل أنواع المجتمعات وشكميا بتغير أل

الشعور بالقنوط  دوركايم حيث وصف .2عمى أنيا إجرامية ليست كذلك في كل مكان" 

وانعدام اليدف الذي يتولد لدى المرء بفعل عمميات التغير في العالم، مما يؤدي إلى فقدان 

لتي ينعدم تؤدي إلى المواقف االالمعيارية "إلى مفيوم  دوركايم وقد أشارالمعايير االجتماعية 

فييا وجود المعايير االجتماعية أو تكون فييا ىذه المعايير غامضة، أو غير واضحة األمر 

 .3" لك يؤدي إلى ارتفاع معدل االنتحارالذي يؤدي إلى السموك المنحرف وبذ

                                                           
1
، رسالة ماستر في عمم اجتماع تربوي، جامعة قاصدي مرباح، تأثير الرسوم المتحركة عمى تنشئة الطفلزروقي حميمة،  . 

 .28، ص1021ورقمة، 

2
 .21، ص 108، لبنان، 2ة، ط، منشورات الحمبي الحقوقيالجريمة والشذوذ العقميعبد الرحمان محمد العيسوي، . 

3
 .                                                                                                            228، ص1002، القاىرة، 2، دار الغريب لمطباعة والنشر، طدراسات في عمم االجتماع الجنائيطمعت إبراىيم لطفي، . 
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أن تؤدي األولى أن االنحراف ضروري لممجتمع ألنو يقوم بميمتين  دوركايمكما الحظ     

و ويمعب دورا محفزا عمى االبتكار واإلبداع ألنو يطرح أفكار جديدة وبالتالي إلى وظيفة تكيفي

ىي أن االنحراف يسيم في وضع خط واضح يفصل الثانية يؤدي إلى تغير في المجتمع و

 بين سموك سيء وبين سموك الجيد في المجتمع.

واعث فردية أن السموك الجانح في غالبيتو ال ينشأ نتيجة دوافع وب" 1 ميرتونويرى     

ميرتون  وبذلك يرى،" ا عمى العكس تشكل جنوحا اجتماعيالمخروج عن قواعد الضبط ولكني

بأن محور الالمعيارية يتركز في نمطين ىما الجماعية )المصمحة العامة( والوسائل 

المشروعة، حيث يكون السموك المنحرف أو غير السوي يكون نتاج الوضعية االجتماعية 

 .فسو فييا لممارستو بعض السموكيات غير المشروعةالتي يجد الحدث ن

مظاىر االنحراف الناشئ عن االنفصال بين األىداف والوسائل وىي ميرتون قد حدد "    

وركز  التي قد تأخذ أحد المظاىر األربعة ) الطقوسية أو التمرد أو االنسحابية أو التجديد (

إلى حالة  ميرتونبحيث يشير  .2" تماعيبين االنحراف والبناء االج االىتمام إلى العالقة

الحرمان النسبي باعتبارىا عنصرا في بروز السموك المنحرف وقد وضح أن الصور المختمفة 

تحقيق األىداف بالوسائل المشروعة وذلك  لالنحراف تنجم عن التفاوت أو عدم القدرة عمى

                                                           
1
، 1002، دار المعرفة الجامعية، القاىرة، في مواجهة الدفاعي االجتماعي ضد الجريمة واالنحرافاري، محمد سالمة غب . 

 .                                                                                                    228ص 

2
، 1008، اإلسكندرية، 2الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط، دار المشكالت االجتماعيةجبارة عطية جبارة والسيد عوض، . 

 .218ص
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مكانية أن يكون بمجوء إلى مختمف األساليب التي تجعميم يقومون بمختمف السموكيات ، وا 

 السموك المنحرف الذي يقوم بو الفرد نتاج الوضعية االجتماعية التي يعيش فييا.

 النظريات النفسية -3-2

إن ىذه النظرية التي يعززىا مجموعة من الباحثين وعمى  :نظرية التحميل النفسي.1       

بعض تمر في نفوس تكون نتيجة صراع مس ين ظاىرة االنحراف االجتماعفإفرويد رأسيم 

أن وراء كل سموك معين دافع يحركو سواء كان فرويد "يعتقد األشخاص نتيجة حاالت نفسية 

ىذا الدافع شعوريا أم ال شعوريا وانطالقا من ىذا التحميل تقع الجريمة بوصفيا سموكا بشريا 

سموك بحيث يكون ال 1كنتيجة العجز لدى الشخص مع متطمبات وتقاليد الحياة االجتماعية"

بما تمثمو من ميول وغرائز )الهو( المنحرف لمحدث ناتج عن صراع داخمي بين الذات الدنيا 

أو الضمير الذي يتمثل في القيم والمبادئ  )األنا األعمى(فطرية، وبين الذات المثالية 

ئ وقيم وىي الذات الشعورية لتوفيق بين شيوات اليو وبين مباد)األنا( االجتماعية، ويأتي 

 )الهو( و)األناأن األعراض العصابية تنشأ من جراء الصراع بين فرويد يرى األعمى " األنا

ليد والمفاىيم والقيم أي الغرائز الفطرية وبين التحديات التي يفرضيا العقل والتقا األعمى(

 .2"االجتماعية

                                                           

.
 271، ص 2222، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، عمم اإلجرامعبد الرحمان محمد أبو توتو،  1

2
 . 222، ص 1002، األردن، 2، دار دجمة ناشرون وموزعون، طبحوث معاصرة في عمم النفسيوسف حمة صالح،  . 
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ال فالمجرم ىو ذلك الشخص الذي لم يتمكن من التحكم في غرائزه ولكي يحقق التوازن      

ضعيفا ويخضع  )األنا(ولمّا يكون  )الهو( و)األنا األعمى(قوية، بين  )األنا(بد أن تكون 

يسوده مبدأ المذة عمى مبدأ الواقع، فيمجأ الفرد إلى تحطيم العوائق ويصبح  )الهو(لسيطرة 

في تفسيره النحراف األحداث عمى دافعين بيولوجيين فطريين  فرويديرتكز " .منحرفاسموكو 

افع الجنس ودافع العدوان فالدافع األول يمعب دور كبير في تحديد سموك الفرد ىما د

 1"وظيفتو إشباع الحاجاتواتجاىاتو في مختمف أدوار حياتو والثاني 

إن األساس الذي تعتمده ىذه النظرية يتمثل في أن السموك  :النظرية السموكية.2    

ماد عمى عدد من المنبيات واالستجابات االجتماعي باإلمكان فيمو وتحميمو من خالل االعت

باإلضافة إلى صور الجزاء والعقاب التي ليا عالقة باستجابات الفرد في موقف معين، ونجد 

أي أن عمى نفس آليات وعناصر تكوينيا  تعتمد أساساأن عمميات تغيير اتجاىات الفرد 

يير سموك الفرد في أسباب السموك تكمن في عممية التعمم أي العممية التي يتم بيا تغ"

غير السوي ىو نتيجة أنماط استجاباتو لمبيئة وفق لنموذج السموكي فإن السموك السوي و 

 .2" التعمم

فاالنحراف يكون بسبب عامل المحاكاة وذلك عبر محاكاة المجرمين من عشيرتو أو أىمو      

 ن خالل المحاولة بمثابة محاولة سموكية اكتسبيا الفرد موأصدقائو، ألن السموك العدواني 

                                                           
1
 22، ص 1008، لبنان، 1، دار الطباعة والنشر، طمشكالت المراهقة والشبابد خير الزراد، فيصل محم . 

2
 222، ص1008، مكتبة ألنجمو المصرية، القاىرة، الحياة واالضطرابات النفسيةبشرى إسماعيل،  . 
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يجاد الحمول لحل مشاكمو االجتماعية.  والخطأ حيث يجد فييا حال لممواقف التي يواجييا وا 

إن السموك العدواني ىو بمثابة سموك متعمم كباقي السموكيات والخبرات األخرى، حيث "

ن سموك فالعدوا يكتسبو الفرد من جراء تفاعالتو المتعددة مع المثيرات السيئة التي يصادفيا،

انفعالي تطور لدى الفرد تجاه مثيرات معينة كنتاج القتران مثل ىذه المثيرات                    

 .                              1ضب واالنفعال العدواني لدى  الفرد"بمثيرات طبيعية تثير الغ

 االجتماعي      عمم النفس نظريات-3-3

ل خالوذلك من  لمجتمع يستمر وجوده االجتماعيإن ا :نظرية الضبط االجتماعي.1    

داخمي النابع من المعايير والقيم  إن فاعمية الضبط الوجود آليات الضبط االجتماعي "

االجتماعية عند األفراد بحيث يمنعيم من التفكير أو اإلقدام عمى سرقة أموال الغير ألنيم 

أي أن المعايير والقيم  ،2" مال خاطئادينية تحرم ذلك وتعده عحاممون قواعد أخالقية ومعايير 

االجتماعية إذا ما أصبحت مشكمة في ضمير الفرد، يجعل احتمال جنوحو ضعيفا خالفا ما 

إذا ما تعرض الفرد لضغوط خارجية حيث يصبح احتمال جنوحو قويا والمجتمع ال يخمو من 

 .االنحرافات

                                                           
1
، األردن، 2والتوزيع، ط ، دار الشروق لمنشراالضطرابات االنفعالية والسموكية لدى األطفالعماد عبد الرحيم زعول،  . 

 .212، ص 1001

2
لياس شرفة، "النماذج النظرية المفسرة لضبط االجتماعي"،  .  ، 1007، مارس، 7، العددمجمة آفاق العموممشري زبيدة وا 

 122ص 
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و عن معيار الجماعة المنتمي قد يكون ىناك انحراف فردي عندما ينحرف فرد في سموك    

إلييا، وقد يكون ىذا االنحراف جماعيا عندما تنحرف جماعة بأسرىا عن معايير المجتمع 

حاالت السموك المنحرف كما أن ". ويكتسب مختمف األساليب االجتماعيةالتي ىي جزء منو 

يفرض من قد تكون ناشئة عن دوافع معينة أو غياب الضوابط، ويكون الضبط المباشر الذي 

تبط بالتوحد العاطفي مع الخارج بوسائل العقاب ووضع القيود ويكون الضبط غير المباشر مر 

ذلك لكون الفرد يكون عضوا ممثال لثقافتو الخاصة والتي تعتبر منحرفة بالنسبة . 1" الوالدين

فإن الفرد المنحرف  ،لممجتمع، كما تنمو الجماعات المنحرفة عن طريق ضم أفراد جدد إلييا

 يعمل من جانبو عمى تكوين جماعة انحراف.

تنظر ىذه النظرية إلى سموك اإلنسان عمى أنو نتاج تفاعل  :نظرية التعمم االجتماعي.2   

العدوان ىو نتيجة السموك االجتماعي يرى  معرفية سموكية، بحيث نشير إلى أن بين محددات

دواني إنما يتطمب ثالث قضايا وىي الطريقة التي يتم أن التحميل الشامل لسموك الع"باندروا 

وك وأخيرا ظروف التي تساند بيا اكتساب ىذا السموك والعوامل التي تحفز عمى قيام ىذا السم

في إلقاء الضوء عمى بعض العوامل المرتبطة  التعمم االجتماعيبحيث تفيد نظرية 2" أداءه

ر نسبي في السموك يحدث نتيجة الخبرة وذلك بالسموك العدواني، ويعرف أن التعمم بأنو تغي

ذلك من خالل الظروف منحرف أو العوامل المؤدية إليو و من خالل اكتسابو لسموك ال

 االجتماعية.
                                                           

1
لياس شرفة، نفس المرجع السابق .   .122، ص مشري زبيدة وا 

2
 82، ص 1002، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، فسوسيولوجيا الجريمة واالنحرا ىاني خميس أحمد عبده، . 
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عن طريق  اىتماماتو العممية في محاولة تحديد كيف يمكن تعديل السموك سكينرركز "    

ير لما يحدث قبل )الفسيولوجية أو ، ولم يكن ييتم بمحاولة التفسالتعامل مع ظروف التعزيز

من  ،1"في السموكاألحوال التي تؤثر والظروف و المعرفية( واالستجابات لسموك اإلجرائي 

، واعتقاداتيم تؤثر ض السموكياتخالل تدخل العمميات المعرفية فالناس حيث يتصرفون ببع

وان سموك اجتماعي ، إلى أن العدباندروايرى أنصار ىذه النظرية وعمى رأسيم في سموكيم "

متعمم مثل غيره من أنواع السموكيات األخرى ويصف العدوان باعتباره مدى واسع من 

 2" الستجابات العدوانيةالسموك يتم بنائو لدى ا

 مؤسسات التنشئة االجتماعية -4

ىناك عدة عوامل اجتماعية تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في انحراف سموك    

 :رز العوامل ىياألحداث، ومن أب

ولى التي تستقبل الطفل ة في كونيا البيئة االجتماعية األتتمثل أىمية األسر  :األسرة -4-1

ط تمثل األسرة الوسفيما يمي نذكر بعض ىذه العوامل "معو طيمة حياتو و  منذ والدتو وتستمر

ح األول لضبط االجتماعي ألبنائيا، ألن الطفل في بدء حياتو يتعرض لمحددات المسمو 

والمحظور وبذلك يبدأ الطفل في تعمم النظام بحدود تختمف من أسرة ألخرى باختالف 

                                                           
1
 .12، ص1001، مصر، 1، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، طسيكولوجية التعمم أرنوف ويتيج، . 

2
 81، ص 1002، المكتب العممي لمكمبيوتر لمنشر والتوزيع، اإلسكندرية، العدوان واالكتئابحسين فايد،  . 
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األبناء  المتغيرات الثقافية واالجتماعية، ألن االضطراب في عممية التربية والتناقض فييا يقود

  1"إلى االنحراف في السموك

أو غير مباشرة، إمكانية اكتساب الطفل مختمف السموكيات من والديو بطرق مباشرة      

، أمّا األسرة وذلك في سموكياتيم وأفعاليم واتجاىاتيمتو فمن المعروف أن الطفل يقمد أفراد أسر 

وعدم ولد عنيا اضطراب نفسي لدى الطفل، المفككة أو المتصدعة أيّا كان سبب تفككيا يت

اليجر أو إن البيوت التي تحوي نوعا من التصدع أو تقرار قد يبمغ بو إلى االنحراف "االس

إلى  االنفصال أو طالق تعرف بالبيوت المحطمة، وكثيرا ما يؤدي إلى نتائج سيئة تييئ

االنحراف فقد يصاب الطفل بالقمق بسبب غياب أحد الوالدين، وقد يصحب االنفصال أو 

 .2"األطفال مما يعرضيم إلى االنحرافالطالق في بعض الحاالت توترات انفعالية 

يكون االختالف في المعاممة وسوء استخدام السمطة الضابطة  وفي أغمب األحيان    

يؤدي بالتمميذ إلى البحث عن أماكن أخرى، وغالبا ما تكون منحرفة وفقدان األمن والطمأنينة 

بحيث نجد تقصير من قبل األسرة والمجتمع في توجيو ىذا الجيل، لكون األسباب التي أدت 

رية والمعاممة غير الجيدة أو اإلىمال في األسرة إلى انحراف األحداث ترجع إلى عوامل أس

                                                           
1
، رسالة ماجستير، جامعة مؤتو، الرياض، األسرة والمدرسة في الحد من السموك االنحرافي دورعايش المطيري، . 

 .27، ص 1020

2
، 1002، اإلسكندرية،2، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، طاإلدمان خطر يهدد األمن االجتماعيمحمد سالمة غباري،  . 

 218ص
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إن األسر المحطمة ينتج عنيا نقص " روبنسونفي بعض األحيان.وفي ىذا الصدد يقول 

 .1"ا ىاما في ممارسة السموك المنحرفالحماية األسرية )لصغير والكبير( ويعد ىذا عنصر 

البيئة الخارجية األولى  تعتبر العمود األساسي من أعمدة المجتمع، وىي :المدرسة -4-2

التي يندمج فييا الحدث ويمتقي بعدد من أقرانو الذين جاؤوا من بيئات متباينة، وبالتالي فإنيا 

فالمدرسة مؤسسة أو فشمو في التكيف مع المجتمع. "المحك األول الذي تقاس بو قدرة الحدث 

المدرسين وقسوتيم قد تربوية اجتماعية، ولكنيا قد تفشل في تحقيق وظائفيا فسوء معاممة 

يجعل من المدرسة منبر لمعقاب ويجد الطفل في اليروب من المدرسة الوسيمة المناسبة 

لخفض التوتر والقمق، وقد يفشل الجياز المدرسي في تحقيق التساند والتكامل الوظيفي بين 

 .2" عرضيم لالنحرافأدوار العاممين بالمدرسة مما يسيل ت

وبا صارما ال يتفق مع الحد الطبيعي لألمور، بحيث ال يجد فالمدرسة إذا فرضت أسم   

التمميذ قسطا من الحرية والشعور بالمسؤولية قد يؤدي ذلك إلى نفور التالميذ من الدراسة 

بات ذواتيم االجتماعية، إلث رواليروب من المدرسة والشروع لمقيام ببعض األعمال غي

  أسس ضاغطةمى سياسة واضحة و ع يجب أن ترتكز المدرسةوالتعويض عن قصوره. "

ن فرضت أسموبا  مبنية عمى اإلرشاد والنصح المبني عمى العطف ومراعاة صالح التالميذ وا 

                                                           

.
1
 .  71، ص 1007، اإلسكندرية، 2، دار الوفاء لطباعة والنشر، طنانحراف الصغار مسؤولية مرشاد أحمد عبد المطيف،  

2
، ص 2222، اإلسكندرية، 1، المكتب الجامعي الحديث، طمدخل عالجي جديد النحراف األحداثمحمد سالمة غباري،  . 

22. 
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ال يتفق مع الحد الطبيعي لألمور، حيث يجد قسطا من الحرية والشعور بالمسؤولية قد يؤدي 

 .1"نحرافيمذلك إلى نفور التالميذ من الدراسة مما يؤدي إلى ا

يكون ليا أثر بالغ قد ممة التي يتمقاىا التمميذ في المدرسة من طرف المشرفين عميو، المعاو    

إن دمج التمميذ اجتماعيا مع أقرانو من الوسط الذي ينتمي إليو أو قد يتعارض عمى نتائجو. "

مع ثقافة البيت والمدرسة، ويقع ضحية تقارب األفكار ويجد نفسو مجبرا عمى اختيار ثقافة 

 2" تار الثقافة المنحرفةلك عندما يخطر في ذمعينة والخ

تتكون شخصية الطفل بالعديد من السموكيات بواسطة مجموعة من  :جماعة الرفاق -4-3

ن  جماعة الرفاق، ال تقل أىميتيا فكانت األسرة والمدرسة من أبرز تمك المؤثرات المؤثرات وا 

ىي أحد المصادر الميمة " يعبد العزيز النغميشفي تأثير عمى شخصية الطفل. وقد عرفيا 

عند المراىقين لالقتداء واستقاء اآلراء واألفكار، حيث أن الفرد وىو يتفاعل مع أصدقاءه فإنو 

 3" يميل أوال إلى العتاب والتصافي يراوح نفسو في أنو

ء بحيث يقومون ألحداث المنحرفين ىم األصدقاى الد من أبرز مصادر الثقافة المنحرفة    

أن الفرد يختار الشخص الذي كما" .عمى مستقبل التالميذتؤثر ، خطيرة تربويةبأدوار غير 

فإن كان يتصف باألخالق فإنو سوف يكتسب السموك الفاضل،  ،يوافقو في نفس الصفات
                                                           

1
نايف العربية  ، رسالة ماجستير، جامعةدور المدرسة في وقاية األحداث من االنحرافصالح بن يحي نصير سرحاني،  . 

 80، ص1020لمعموم األمنية، الرياض، 

2
 .211، ص 1022، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سمات الشخصية لدى الجانحينإسماعيمي يامنة وآخرون،  . 

3
، القاىرة، 2)األسباب وسبل المواجية(، مكتبة االنجمو المصرية، ط العنف المدرسي محمود سعيد الخولي وآخرون، . 

 78، ص1002
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ن كانت رفقتو تتسم بسمات غير حميدة فإن الفرد الم ّنظم إلييا سوف يكتسب نفس وا 

أصدقائو، وذلك من خالل التعامل معيم من  ألن الطفل يكتسب سموكوذلك  1"السموك

أغمب األحداث المنحرفون يكونون السموكيات منيا الجيدة والسيئة. كما أن " واكتسابو مختمف

في صحبة واحدة أو اثنين من الجانحين، وتكون في الغالب جماعات االنحراف من نفس 

 2" الرفاق وعامل الضغط من طرف جماعةالجنس وفييا يتأثر الطفل بعامل التقميد 

وفي ىذا نجد أن لجماعة الرفاق دور كبير في حياة الفرد من ناحية التأثير في سموكو     

واتجاىاتو، ويصبح معرضا لالنحراف من خالل المخالطة واكتساب السموك المنحرف عاجال 

 أم آجال.

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
، دراسة ميدانية عمى محافظات غزة، جامعة أثر العوامل االجتماعية في جنوح األحداثإبراىيم حمد محمد حمد،  . 

 288األزىر، فمسطين، ص 

2
 11، ص 1001، اإلسكندرية، 2، دار الفكر الجامعي ، طجرائم الصغارعبد الرحمان محمد العيسوي،  . 
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 الفصل األول خالصة    

ة حساسة من تمس شريح ةسبق تبين أن االنحراف ظاىرة اجتماعي من خالل ما  

المجتمع، من األفراد التي تعد الركيزة التي يبنى عمييا المجتمع في تحديد سموكياتيم داخل 

المجتمع بحيث توجد عدة عوامل قد تؤدي إلى انحراف المراىق، ويمجأ إلى السموك المنحرف 

ولو تأثير  كوسيمة لتعبير عن مشاكمو، كما لنظام الخارجي دور في إكسابو السموك المنحرف

  إلى االنحراف.  لمحدثلمقيام بسموكيات تؤدي  بياال يستيان 



دور المؤسسة التعميمية لمحد من ظاهرة االنحراف            الفصل الثاني                 

 

36 
 

 تمهيد  

تعتبر المؤسسة التعميمية من أىم المؤسسات االجتماعية التي تعمل عمى تنشئة التالميذ     

ويشعرون  ،اجتماعيا بخطط وبرامج تربوية مقصودة يؤثرون ويتأثرون في بعضيم البعض

باالنتماء ليا ولممجتمع الكبير، كما أنيا مكانا تربويا لموقاية من االنحراف بإتباع برامج 

ض أن تكون قادرة عمى الحد من ظاىرة انحراف التالميذ، وسنتطرق في ىذا الفصل إلى يفتر 

تعريف المؤسسة التعميمية ووظائفيا وخصائصيا ومختمف العوامل المؤدية إلى انحراف 

 التالميذ داخل المؤسسة التعميمية .  
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  تعريف المؤسسة التعميمية -1

ئة الثانية لتمميذ حيث يقضي جزءا كبيرا من وقتو فييا وليا تعتبر المؤسسة التعميمية البي    

إعداد أفراد المجتمع، وتوجيو سموكو من حيث أنيم يقضون معظم أوقاتيم أىمية بالغة في 

بأنيا "يعرفها أرنولدو كموس فييا ويعيش في مجتمع تتجاذبو مختمف الميول واالتجاىات. 

أنماط التفكير والسموك التي تتجسد في بنية المؤسسة نسقا منظما من العقائد والقيم والتقاليد و 

 .1 "التعميمية وفي إيديولوجيتيا الخاصة، لتحدد سموكيات التالميذ واتجاىاتيم

من المؤسسات االجتماعية التي تعمل عمى توثيق العالقات االجتماعية بين وذلك لكونيا      

لإلطالع والتربية جدون مجاالت واسعة أفراد المجتمع، ألن التالميذ في المؤسسة التعميمية ي

والتكيف االجتماعي لكونيا المؤسسة العامة التي أنشأىا المجتمع لتشارك األسرة مسؤولياتيا 

في التنشئة االجتماعية، والتي يكتسب فييا التمميذ مختمف الخبرات االجتماعية التي تساعده 

المرحمة الثانوية بعوامل اجتماعية تؤثر يتأثر التالميذ في "عمى أن يتالءم مع المجتمع الكبير.

كما أن .2"ميمية مما يسبب ليم بعض المشكالتفي قدرتيم عمى تحقيق مطالب المؤسسة التع

الحاجات االجتماعية تترك التمميذ يتوجو إلى القيام ببعض السموكيات من خالل تقميد 

تباع أحد الراشدين في سموكياتيم السوية والغير السوية التي تأخذ بيم إلى طريق  ،أصدقاءه وا 

 االنحراف، وتقميد اآلخر إذ يحاول االستقالل عن األسرة ويشجعو عمى ذلك رفقاءه. 

                                                           
  .122، ص2008، القاىرة، 1، طمدخل إلى عمم االجتماع التربوي، حسان ىشام . 1
2
، العدد الثاني، 24المجمد مجمة جامعة دمشق،"، مشكالت طمبة المرحمة الثانوية وحاجاتيم اإلرشادية"، ينة رزقأم. 

  17، ص 2008
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ىي تطبيع أفراده "إن المؤسسة التعميمية أنشأىا المجتمع لتقابل حاجة من حاجاتو األساسية و 

ن ىذا نرى وم،1" صالحين بتحديد سموكياتيم وضبطيا تطبيعا اجتماعيا، ليجعل منيم أعضاء

أن لممؤسسة التعميمية أثر فعال في سموك التمميذ وتوجييو في المستقبل وذلك بإنشاء 

نشئ نوعا من النفور وعدم التكيف مع البيئة عالقات مع اآلخرين ناقضة لطبيعتو مما ي

المدرسية، فيشعر بالنقص والخيبة ويقوم بسموكيات منحرفة، فالمؤسسة التعميمية تمعب دورا 

حماية التالميذ من االنحراف وىي بذلك تعمل عمى تدعيم البناء االجتماعي ووقايتو  ىاما في

من أشكال االنحراف لكونيا مركزا اجتماعيا ىاما يكتسب فيو التالميذ خبرات اجتماعية 

 تساعده عمى أن يتالءم مع المجتمع الكبير.

عمى شؤونيا التربوية وتوجيو تتحمل المؤسسة التعميمية مسؤولية تعميم التالميذ وتوعيتيم "   

خالل  من، 2"لتي تحدد ليم أدوارىم االجتماعيةسموكيم، نحو السموكيات السوية والمعايير ا

ىذا نرى أن عمى المؤسسة التعميمية أن تمبي حاجات التالميذ النفسية واالجتماعية التي تتفق 

ما أن ليا دور في مساعدتيم مع ميوليم وتقوم بدور تيذيبي وذلك بتمقينيم القيم اإلنسانية، ك

عمى أن يتعمم كيف يساير الناس ويتقبل الواجبات من معاممتو مع الجماعة، إذ أن المؤسسة 

التمميذ مختمف أساليب الحياة ومسايرة أوضاعيم االجتماعية التي التعميمية تساىم في إكساب 

 يعيشون فييا من خالل مرافقتيم لجماعات مختمفة. 

                                                           
1
 .72، ص2004، دار العموم لمنشر والتوزيع، الجزائر، عمم االجتماع التربويصالح الدين شروخ،  . 

2
 .48، ص2006، القاىرة، 1، عالم الكتب، طموسوعة المعارف التربويةمجدي عبد العزيز إبراىيم،  . 
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يمية أنشأىا المجتمع لتقابل حاجة من حاجاتو األساسية وذلك بتطبيع أفراده إن المؤسسة التعم"

ياتيم وضبطيا لمحد من تطبيعا اجتماعيا، ليجعل منيم أعضاء صالحين بتحديد سموك

 1" االنحرافات

 وظائف المؤسسة التعميمية-2

 :األساسية في مواجية االنحراف وىيىناك مجموعة من الوظائف  

إن لممؤسسة التعميمية دورا ميما في تربية التمميذ وسد حاجاتو : لمجتمعنقل ثقافة ا -2-1

ورغباتو ونقل التراث الثقافي وتكيفو مع الحياة لكونيا الوسط الذي يكمل األسرة، فضال عمى 

أداة فاعمة لنقل ثقافة المجتمع وجعميا ضرورة و  ة الجيل وفق مناىج تعميميةأىميتيا بتربي

تطيير التراث الثقافي من راث خوفا عميو من الضياع والنسيان "مى التإلزامية حفاظا ع

ومشاكل  ،الشوائب  والعيوب وبذلك تخمق المؤسسة التعميمية لتالميذ بيئة مصفاة من العيوب

 .2" ة حتى ال تؤثر في أخالق التالميذاألخالقية ومن مظاىره الشائك المجتمع

جتمع ليا أىمية في مواجية االنحراف من فوظيفة المؤسسة التعميمية في نقل ثقافة الم   

حيث دورىا في إكساب التالميذ القيم والمبادئ لالبتعاد عن السموكيات الغير سوية، وتحذر 

 من االنحراف واإلثم لمحفاظ عمى نظم المجتمع وقوانينو التي تحدد سموكيات األفراد.

                                                           
1
 53، ص2003، 1، طعمم االجتماع المدرسيعمي أسعد وطفة وعمي جاسم الشياب،  . 

2
 20، ص2006، عمان، 1، دار األزمنة لمنشر والتوزيع، طالتربية وتنمية المجتمعغالب الفريحات،  . 
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لمتمميذ لتنشئة االجتماعية تمجأ المؤسسة التعميمية في عممية ا: التنشئة االجتماعية -2-2

قواميا التعميم والتدريب "أيختمفة التي تندرج ضمن تصرفاتيم إلى تقديم نماذج السموك الم

ذور المنافسة وتشجيع مبنية عمى الثواب والعقاب أو النجاح والرسوب من خالل زرع ب

من  ،سق ومنظمتقوم المؤسسة التعميمية بتربية النشء تربية اجتماعية بشكل منالتمميذ، كما 

 .1 "حسب برامج تعميمية وتربوية ىادفةأجل تنمية قدراتو الذىنية والسموكية 

ومن ىنا يتضح أن المؤسسة التعميمية تمعب دورا ميما في عممية التنشئة االجتماعية     

 باعتبارىا تنشئة تكميمية لألسرة. 

الرسمية وغير إن لضبط االجتماعي مجموعة من القواعد  :الضبط االجتماعي -2-3

الرسمية المنظمة لسموك اإلنساني والتي تضبط سموك الفرد، من خالل مجموعة من القواعد 

لعادات وتقاليد وأعراف سائدة في المجتمع والتي تحدد أنماط السموك المقبول وغير المقبول 

ف ال يخمو أي مجتمع من االنحرافات وقد يكون ىذا االنحراف فرديا عندما ينحر ".اجتماعيا

لجماعة المنتمي إلييا، وقد يكون ىذا االنحراف جماعيا عندما فرد في سموكو عن معيار ا

تنحرف جماعة بأسرىا عن معايير المجتمع التي ىي جزء منو ويعتبر الفرد داخميا عضوا 

حرفة ممثال لثقافتيا الخاصة والتي تعتبر منحرفة بالنسبة لممجتمع، كما تنمو الجماعات المن

  2" أفراد جدد إليياعن طريق ضم 

                                                           
1
 139، ص2006، عمان، 1التوزيع، ط، دار الشروق لمنشر و الضبط االجتماعيمعن خميل العمر،  . 

2
 .109، ص1983، مكتبة نيضة الشرق، القاىرة، مبادئ عمم االجتماعأحمد رأفت عبد الجواد،  . 



دور المؤسسة التعميمية لمحد من ظاهرة االنحراف            الفصل الثاني                 

 

41 
 

فالفرد المنحرف يعمل من جانبو عمى تكوين جماعة انحراف، إذ أن الضبط يمثل حاجة      

مجتمعية ألن كل مجتمع بمختمف مؤسساتو االجتماعية يبقى مستقرا في نظمو وعميو أن 

 يحدد القواعد والمعايير التي تضبط سموك أفراده.

ؤسسة التعميمية إلى جمع األفراد نحو أىداف موحدة تسعى الم :العالقات االجتماعية -2-4

زالة الفوارق بينيم وتنمية مدركاتيم، من خال إطالعيم عمى ثقافات  لمن خالل إذابة وا 

عداد الفرد لمحياة في المجتمعمختمفة و  أكثر اتزانا من البيئة توفير بيئة اجتماعية ب" وذلك ا 

و من التفاعل والتكيف مع كوينا يمكنالخارجية مما يؤثر في تنشئتو وتكوين شخصيتو ت

ومن خالل ىذا تضم المؤسسة التعميمية جماعات عديدة متباينة لكل من ىذه ، 1" المجتمع

رىا عمى سموكيات التالميذ الجماعات أىدافيا ونظميا وعالقاتيا التي تنعكس في تأثي

 ختالف ىذا التأثير وتعارضو مع القواعد المتعارف عمييا.ال

متابعة سموك التمميذ وتوجييو لمحد من  :رشاد النفسيام بالتوجيه وال االهتم -2-5

متابعة سموكيات قدرتو عمى التكيف مع اآلخرين " المشكالت االجتماعية التي تؤثر في

بما  ،التالميذ في مختمف مراحميم الدراسية وخاصة المراىقين منيم واالىتمام بالتوجيو التربوي

منحرف ذلك ألن السموك ال.2"ةسويالبتعاد عن السموكيات غير واال م سموكو االجتماعييقو  

                                                           
1
، أطروحة دكتوراه عموم، فرع عمم النفس التصورات االجتماعية لدور المدرسة عند األحداث المنحرفيننصيرة خاليفية،  . 

 101، ص2012ة، االجتماعي، جامعة منتوري، قسنطين

2
، 2003، الجزائر، 1، شركة دار األمة، طالتنشئة االجتماعية والسموك االنحرافي لتمميذ المدرسةمصباح عامر،  . 

 .124ص
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تيجة لمنظام فيو رد فعل أو ن  ظاىرة اجتماعية تحدث في حالة اختالل النظام االجتماعي

 .االجتماعي غير السوي

" تقوم المؤسسة التعميمية بتنسيق الجيود التي تبذليا سائر النظم االجتماعية في سبيل    

التربوية وتتعاون معيا  تظل عمى اتصال دائم  لترشدىا إلى أفضل األساليبتربية التالميذ و 

إذ تتجسد وظيفتيا في تمكين الفرد من الخروج عن  .1"ةعمى تنشئة التالميذ عمى أحسن تنشئ

ن التمميذ من التحكم في حتى يتمك ،حدود جماعتو األولية إلى حدود الجماعات الكبيرة

السوية التي  المنحرفة، وذلك بإتباع القواعد والسموكيات ويبتعد عن السموكيات سموكياتو

والتي تؤدي إلى تعزيز السموك االجتماعي المقبول والحد من السموك غير  تتطمبيا الجماعة

السوي، بحيث تكون شخصية التمميذ مصدرا من مصادر االنحراف فالشعور بالظمم 

سموكيات المنحرفة لميروب ىقين إلى والالمباالة في المجتمع، عوامل من شأنيا تدفع بالمرا

 التكيف معو. من االنسجام مع المجتمع الكبير و من الواقع والبد 

يعتبر التكيف االجتماعي أحد األدوار " :االجتماعي وتحقيق االنسجامالتكيف  -2-6

األساسية فالطبيعة اإلنسانية أساسيا االجتماعي حيث يتشكل ووجود اإلنسان في المجتمع إذ 

كما تحقق المؤسسة التعميمية اإلسيام عن الجماعة، تطيع اإلنسان أن ينمو في عزلة ال يس

 المباشر في النمو االجتماعي الذي يخضع لتفاعالت اإلنسانية ويتضح دورىا في العمل عمى

                                                           
1
 129، ص 2004، عمان، 1، دار الشروق، طعمم اجتماع التربيةعبد اهلل زاىي رشدان،  . 
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من خالل ىذا نرى أن التقدير السمبي لتمميذ قد يدفعو . 1" التقريب بين الطبقات االجتماعية

نحراف، فتقدير الذات اإليجابي لمتمميذ يساعده عمى تجنب ارتكاب السموك بالمجوء إلى اال

عداده لتحمل  العدواني والتزامو بقيم المجتمع وتمعب دورا أساسيا في االىتمام بالتمميذ وا 

 المسؤولية، ذلك بإمكان التمميذ الذي يتصرف بايجابية أن يتوجو بدوره إلى السموك المنحرف.

 تعميميةخصائص المؤسسة ال -3

تمتاز المؤسسة التعميمية بأنيا بيئة تربوية ذات حجم كبير تتيح لتمميذ نيل المركز بصورة     

 :شل وىناك مجموعة من الخصائص منيامناسبة دون أن يحس بالضياع والف

تعمل عمى توسيع أفق التالميذ ومداركيم وتصل حاضرىم بماضييم،  إن المؤسسة التعميمية"

تعتبر مرحمة التعميم ، 2" ا بمغتو البشرية عبر آالف السنينت قصير موتقدم إلييم في وق

بالنسبة لتالميذ، لكونيا تعتبر مرحمة أساسية في الثانوي ميمة في حياة الفرد والمجتمع 

حياتيم ألنيا تأتي في مرحمة المراىقة باعتبارىا مرحمة ميمة في نموىم وىم بحاجة إلى 

أنيا تمثل مرحمة ىامة لممجتمع لاللتزام بقيم ومعايير المجتمع النصح واإلرشاد والمتابعة، كما 

  .الذي يعيشون فيو ويتأثرون بسموكيات غيرىم سواء كانت سمبية أو إيجابية

ك التي وىذه العالقات ىي المسالتعتبر مركز العالقات االجتماعية المتداخمة والمعقدة "  

ل إعداد تالميذ صالحين ولنجاح ذلك البد يظير دورىا من خال 3"يتخذىا التفاعل االجتماعي

                                                           
1
 76، ص1995، القاىرة، 7، ط، دار الفكر العربيأصول التربيةإبراىيم عصمت مطوع،  . 

2
 75صالح الدين شروخ، مرجع سبق ذكره، ص . 

3
 .124حسان ىشام، مرجع سبق ذكره، ص . 
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من عنايتيا في إنماء الشخصية من كل جوانبيا األخالقية واالجتماعية، فإذا توفرت ىذه 

حمل المجاالت في الشخصية يصبح التمميذ باستطاعتو المشاركة في عممية التنمية وت

 المسؤولية لمواجية الحياة. 

اصة ىذه الثقافة التي تكون في جزء منيا من خمق إن لممؤسسة التعميمية ثقافتيا الخ"   

التالميذ من مختمف األعمار، ىذه الثقافة الخاصة ىي الوسيمة الفعالة في ارتباط الشخصيات 

تستطيع المؤسسة التعميمية أن تساىم بفاعمية كبيرة في  .1"بعضيا بالبعض اآلخرليا المكونة 

في اكتسابو المعمومات والمعارف المختمفة، بناء شخصية التمميذ بما تييؤه من نمو معرفي 

حاجتو النفسية في يتمثل في اتساع دائرة أصدقاءه وزمالئو مما تييؤ لو من فرص إلشباع 

ين وفيم أجواء طبيعية يعبر فييا عن مشاعره بحرية وىي تساعده عمى تقبل ذاتو وتقبل اآلخر 

 ما يحيط بو بشكل أفضل. 

عمى اختالف أنواعيا  التعميمية كوحدة اجتماعيةإلى أن المؤسسة  والريذىب "    

تميز بعدة خصائص بأنيا تمثل شبكة صغيرة محكمة من التفاعالت االجتماعية ومستوياتيا ت

إذ أن المؤسسة التعميمية تساىم كوحدة اجتماعية ، 2" ليا تركيب اجتماعي واضح المعالم كما

من االنحرافات السموكية وحاالت  بما في ذلك التقميلفي تعزيز كيان المجتمع وسالمتو 

كسابو االتجاىات  الجنوح، في خمق المناخ االجتماعي المناسب لنمو شخصية التمميذ وا 

                                                           
1
، مذكرة مقدمة لنيل شيادة ليسانس دور المدرسة في تفعيل مشاركة التالميذ باألنشطة التربويةزواتين جميمة وآخرون،  . 

 23، ص2016اديس، مستغانم، في عمم اجتماع التربية، جامعة عبد الحميد بن ب

2
 .312، ص2005، عمان، 1، دار وائل لنشر، طالتربية والتنشئة االجتماعيةعبد اهلل زاىي رشدان،  . 
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وتعميمو أنماط السموك التي تعكس درجة تكيفو االجتماعي مع ثقافتو واآلخرين الذين يتفاعل 

الشخصية لتمميذ ويجب معيم في المواقف االجتماعية المختمفة، والبد من االىتمام بالمشاكل 

أن يعتبر فشل التمميذ في دراستو ىو فشل ليا وعمييا أن تيتم بالتمميذ ليس فقط من جية 

تقويم انحرافو بطريقة مباشرة بل بالبحث في أسبابو حتى تقضي عميو من جذوره وتنمية المثل 

اعية التي االبتعاد عن مختمف المشاكل االجتماف و العميا لديو التي تضمن لو عدم االنحر 

 تواجيو.

 المؤسسة التعميمية التمميذ في انحراف عوامل -4

يتأثر التمميذ بالنظام المدرسي الذي يطبق عميو وباألسموب المتبع  :النظام المدرسي -4-1

في التعامل مع التالميذ ومشكالتيم، بحيث أن المؤسسة التعميمية إذا فرضت أسموبا صارما 

ذ ال يجد التمميذ قسطا من الحرية والشعور بالمسؤولية قد يؤدي ال يتفق مع النظام الداخمي، إ

ذلك إلى نفور التالميذ من الدراسة واليروب والشروع لمقيام ببعض األعمال غير االجتماعية 

 إلثبات ذاتو والتعويض عن قصوره. 

شراف التربوي من العوامل الكبرى المساعدة عمى االنحراف فداخل إن ضعف اإل"   

التعميمية يجب إيجاد توازن بين الحرية المعطاة في ضوء المنطق وبين النظام الذي المؤسسة 

وجود نظام صارم داخل المؤسسة التعميمية من أكثر األسباب  1" يمنع االنحراف من شأنو أن

ظام ث يقضي المراىق أكثر أوقاتو داخميا ويخضع لنالمؤدية والمساعدة عمى االنحراف، حي

                                                           
1
 .30صالح بن يحي نصير سرحاني، مرجع سابق، ص . 
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في بعض األحيان يكون النظام المدرسي الصارم سببا في . "سيطرةمدرسي يفرض عميو ال

شعور التالميذ باالستياء والسأم، كما أن ترك التالميذ يفعمون ما يريدون داخل المؤسسة 

التعميمية بذلك يصيبيا التسيب واإلىمال مما يترتب عميو عواقب وخيمة كاليرب أو التسرب 

 .1"المخدرات واالعتماد عمى اآلخرين لى تعاطيمنيا وىذا ما يؤدي في بعض األحيان إ

جعل من المؤسسة ، قد تمن خالل ىذا ممكن تكون سوء معاممة اإلدارة المدرسية    

والعقاب ويجد التمميذ في اليروب الوسيمة المناسبة، وقد يفشل الجياز التعميمية مكانا لأللم 

وبيذا تصبح جاذبية لبعض  ييامل الوظيفي من أدوار العاممين فالمدرسي في تحقيق التكا

التالميذ الذين يجدون في الشارع أكثر متاعا لتحقيق رغباتيم فييربون، مما يسيل تعرضيم 

 لالنحراف وخاصة إذا اجتمعوا مع أصدقاء السوء داخميا وخارجيا.

إن سموك األستاذ اتجاه التالميذ يمعب دورا ىاما في ضبط سموكيات  :األستاذ -4-2

تيم من االنحراف، إذ يكون قدوة لتالميذه في إتباع السموك السوي وذلك تالميذه وسالم

بتوعيتيم بما يحيط بيم من بعض المخاطر والسموكيات المنحرفة، ولو أىمية كبيرة في توجيو 

يوجو "سموك التالميذ بيدف وقايتيم من السموك المنحرف وشغل أوقات فراغيم.وتعديل 

واالنفعال سواء كانت تمك المعالجة فردية أم جماعية وال األستاذ عممو نحو معالجة السموك 

 .2" أن يكون قادرا عمى ضبط سموكياتيمشك أنو يجرؤ عمى المخاطرة، والبد 

                                                           
1
 195، ص2005، القاىرة، 1، دار العموم والثقافة، طمشكمة تعاطي المواد النفسية المخدرةوفيق صفوت مختار،  . 

2
 366، ص2009، عمان، 1، دار الثقافة لنشر والتوزيع، طعمم النفس التربوي وتطبيقاتهمحمد حاسم عبيدي،  . 
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د إلى استخدام القوة والقير لضبط سموك من خالل ىذا نرى أن بعض المدرسين من يعم      

ميل األستاذ إلى  اع سببالتالميذ، وعدم السماح بحرية الحركة والكالم كما يمكن إرج

  السيطرة وذلك إلى توقعو لسموك التمميذ غير السوي.

إن المؤسسة التعميمية يمكن أن تصبح أرضية صالحة لتكوين السموك الجانح أو تطويره من "

خالل بعض الممارسات السمبية الخاطئة اتجاه بعض التالميذ، فقد يقوم بأدوار سمبية في 

ممكن سوء معاممة .1"ي لبوادر مثل ىذا السموك المنحرفم التصدتكوين السموك الجانح وعد

األستاذ وقسوتو قد يكون عامال في ممارسة السموك المنحرف داخل المؤسسة التعميمية 

 بارتكابيم أعماال عدوانية.

لفشل التمميذ في دراستو آثار خطيرة عمى نفسيتو وسموكو، مما  :الفشل الدراسي -4-3

عض التالميذ داخل المؤسسة التعميمية وىذا ما يدفعيم إلى اليروب يؤدي إلى عدم تكيف ب

اء في الشارع معرضين من الدراسة وقضاء معظم أوقاتيم خارج قاعات الدراسة، وذلك بالبق

، حيث يجد نفسو السموكي لممراىقسبب األول لالنحراف يعتبر الفشل الدراسي اللالنحراف. "

انية ىادفة لتعويض التي تتحول إلى نزاعات فردية عدو التوتر النفسي و  في دائرة مفرغة من

 .2"الفشل الدراسي

                                                           
1
، ص 2008، أطروحة دكتوراه دولة، جامعة الجزائر، أثر الوسط االجتماعي في جنوح األحداثزينب حميدة بقادة،  . 

434.  
2
 48، ص2016العمم لمنشر والتوزيع، لبنان،  ، دارالمراهق واالنحرافىيام محمود رزق،  . 
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يكون من وراء ىذا الفشل مجموعة من األسباب كسخرية األفراد منو داخل المؤسسة     

مما يؤدي إلى عدم تكيف بعض التالميذ مع مجتمع  ،وخارجيا وسوء المعاممة التي يتمقاىا

من المؤسسة التعميمية، يعني عدم قضاء التمميذ لوقتو  المدرسة مما يدفعيم لمحاولة اليروب

المحدد داخل قاعات الدرس والفشل الدراسي قد يولد لدى التالميذ عقدا نفسية تؤدي بيم إلى 

 االنحراف.

التعميمية، ما ينجم عن  شعور التمميذ بالفشل لعدم مسايرة المدرسين ليم في المؤسسة"    

اتجاىيا بيذا تظير حاالت السرقة والعدوان باعتبارىا ذلك باكتساب سموكيات عدوانية 

فشل ىذا يعني أن ، 1"جال لمخالطة المنحرفين من خارجيااستجابات تخفض التوتر وتفتح الم

ويحاول تغطية فشمو باليروب في الدراسة يفتح المجال في بعض األحيان لالنحراف التالميذ 

 ات منحرفة.أو التسرب وىذا ما يؤدي بيم إلى اكتساب سموكي

 

 

 

 

  
                                                           

1
، مذكرة مقدمة لنيل دور الخدمة االجتماعية في الحد أو التحقيق في الحد من ظاهرة تشرد األحداثميدي السعيد،  . 

 .76،ص2005شيادة الماجستير في عمم اجتماع، جامعة محمد بوضياف بسكرة،
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 صة ال  الفصل الثاني خ

من خالل ما تقدم يمكن أن نالحظ بأن المؤسسة التعميمية ىي الركيزة االجتماعية        

عدادىم لمحياة، بصورة تتناسب مع مستوى  التي عيد إلييا المجتمع بتربية األجيال وا 

يسوده النظام فيترعرع  التحديات والمسؤوليات التي يتوقع أن تواجييم في حياتيم، في مجتمع

وقواعد  ،التفاعل االجتماعي وضوابطو االجتماعيةن طريق االتصال و في بيئة اجتماعية ع

 تتحكم في سموكو وتؤثر في نفسيتو وسموكو االجتماعي فإما أن تجعمو سويا أو منحرفا.
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 تمهيد 

، دعتنا الحاجة إلى تدعيمو بالفصؿ الميداني وؿ السابقةفي الفصخالؿ ما تقدمنا بو مف 

وذلؾ بغية اإلجابة عف التساؤالت حوؿ موضوع '' ظاىرة جنوح األحداث داخؿ المؤسسة 

 التي تثبت صدؽ فرضيتنا الوصوؿ إلى نتائج ىوإلى الميداف  ، ىدفنا مف النزوؿالتعميمية''

 ء مقابالت مع مجموعة مف المبحوثيف منيـ اإلدارييف واألساتذة والتالميذ.فقمنا بإجرا
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 .التعريف بميدان البحث1

 . التعريف بمكان إجراء البحث1.1

: شارع سي بوالية مستغانم ثانوية العربي عبد القادر ببوقيراتلقد أجرينا البحث في    

، تحت رقـ 12/09/1989 سة:تاريخ فتح المؤس، 2ـ25200 المساحة:ميموف، 

موظؼ مف  36ويتمثل الطاقم اإلداري: سكنات وظيفية، 5وتشمؿ عمى  ،89/ـ.ت/163

بينيـ مدير المؤسسة والناظر ومستشار التربية ومستشارة التوجيو واإلرشاد ومشرفيف تربويف 

 تمميذ 664: داخؿ المؤسسة أستاذ في مختمؼ التخصصات، وعدد تالميذ 51واألساتذة:

 عمى مختمؼ الشعب. موزعيف 202ميذ السنة الثالثة: وتال

 المعرفة  ؼ عمى خصائص المبحوثيف تمكننا مفإف الوقو . خصائص المبحوثين: 1.1

 لمقابمة مع مجموعة مف المبحوثيفقمنا با ا مؤشرات تساعدنا في التحميؿ،، ألنيالجيدة بيـ

بية ومستشارة التوجيو واإلرشاد منيـ طاقـ اإلداري مف بينيـ المدير والناظر ومستشار التر 

مف بينيـ  األساتذةمجموعة مف ، و مبحوثيف(6حيث شممت المقابمة ) والمشرفيف التربوييف

تالميذ( الذيف ىـ تالميذ السنة الثالثة ثانوي والمقبميف 10) التالميذ وكذلؾ بعض، أساتذة(7)

ئرة بوقيرات بوالية عمى شيادة البكالوريا في مختمؼ الشعب، ويقيموف بمختمؼ ضواحي دا

 .مستغانـ
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 يبين توزيع المبحوثين )التالميذ( حسب الفئات العمرية :1الجدول رقم 

، ويتراوح سف المبحوثيف السف، الجنس، المستوى التعميمي، مكاف اإلقامة، الشعبةيتمثؿ في 

كور وتتألؼ مف ذسنة، وىو السف العادي يمتحؽ بو في ىذه الفترة بالمراىقة،  20و 18مابيف 

ناث يتمدرسوف بمختمؼ ضواحي بوقيرات، بمختمؼ الشعب، ونرمز لتالميذ برمز )ت(.  وا 

 الشعبة مكان اإلقامة المستوى الدراسي الجنس السن حاالتال

 اقتصادتسيير و  بوقيرات ثانوي 3 ذكر 18 01

 تسيير واقتصاد أوالد شافع ثانوي 3 ذكر 17 02

 صادتسيير واقت خدايدية ثانوي 3 ذكر 19 03

 تسيير واقتصاد سوافمية ثانوي 3 ذكر 20 04

 تسيير واقتصاد بوقيرات ثانوي 3 أنثى 17 05

 آداب وفمسفة حي المعممييف ثانوي 3 أنثى 18 06

 لغات أجنبية بوقيرات ثانوي 3 ذكر 20 07

 لغات أجنبية حي ترفاس ثانوي 3 ذكر 18 08

 عمـو تجريبية بوقيرات ثانوي 3 أنثى 17 09

 عمـو تجريبية بوقيرات ثانوي 3 أنثى 19 10
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 يولوجي لألسئمة الخاصة بالتالميذ. التحميل السوس1

 العقوبات التي تمارس ضد التمميذ .1.1

 في ىذا المحور سنتعرؼ عمى آراء التالميذ حوؿ اإلدارة واألساتذة.   

ميـ بسموكيات مف خالؿ إجرائنا لممقابمة مع المبحوثيف، حوؿ ردة فعؿ اإلدارة أثناء قيا

ستدعاءات واإلنذار أو إحضار الولي ميذ يكوف الطرد واإلمنحرفة، كانت إجابات معظـ التال

 حيث يصرح المبحوث ،وادُ اوْ عَ تْ  وْش يدُ زِ اتْ ا مَ ونَ لُ وُ قُ والتقارير والتوبيخات، ومرات يسمحوا لنا، ويْ 

نرى مف خالؿ ىذه  ،''ؾْ رْ ا بَ ونَ فُ وْ خَ يْ  اْش بَ  يْر ارِ قَ تَ الْ وَ  اتْ اءَ عَ دْ تِ سْ ا اإلِ نَ ولْ يرُ دِ يْ '':س(17ت)5رقم

المقابمة أف التمميذ يرى بأف اإلدارة تستعمؿ التقارير وغيرىا مف األساليب فقط لتخويفيـ 

وفي ىذا تستعمؿ اإلدارة عدة طرؽ لمعقاب ويمكف أف يكوف ىذا مساعدا عمى انحرافيـ.

  لضبط سموؾ التمميذ.

ا يَ نْ مِ  ابْ قَ عِ الْ  يبْ الِ سَ أَ  ؿْ ا كُ نَ عْ وا مَ مُ مْ عَ تَ سْ يَ  ـْ يُ نَ َأبِ '': س(18ت)1كما يصرح المبحوث رقم   

وا يرُ دِ ايْ مَ  ـْ وىُ لُ اوْ حَ نْ  فْ مِ  اتْ رَ مَ ا وْ ونَ فُ وْ خَ يْ  اْش بَ  يِ ذِ ، ىَ وُ الُ ا وَ نَ ا لْ وْ يرُ دِ ايْ مَ  حْ صَ بَ  اتْ ارَ ذَ نْ واإْلِ  يْر ارِ قَ تَ الْ 

 ة''يَ مِ يِ مِ عْ تَ ة الْ سَ سَ ؤَ مُ الْ  يْ ا أَ يَ قْ ا حَ يَ لْ  فْ يِ ايِ ا دَ انَ ا رَ نَ حَ  يِ لِ  افْ بَ يْ وَ  اؼْ زَ ا بَ انَ عَ مْ  فْ يِ مِ اىْ سَ تْ ، مَ وُ الُ ا وَ نَ لْ 

كما يشترك  .يعترؼ التمميذ بأف اإلدارة تتساىؿ معيـ وأنو متمادي في سموكوومف ىذا 

ـْ اْسِتْدَعاْء أَ  في التصريحات :4و3و1المبحوثين رقم  دْ احَ ا وَ وُ بِ يِ جِ نْ  وفْ رُ ضُ حْ  يَ اَل ا وَ نَ ائْ يَ لِ وْ ''َأَنُو َيِت

 .''ْطَواَيْش  يردِ نْ  يِ انِ ا رَ ا شَ يَ بِ  ْش قْ يِ فِ يْ ا مَ ابَ بَ  اْش بَ  ْر يِ غِ صْ  يِ مِ  عَ اَل ا، وَ رَ بَ  فْ مَ 
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ىناؾ تقصير مف قبؿ اإلدارة حوؿ التأكد مف ىوية ولي أمر نرى أف  ومف خالؿ ىذا      

يقول  إذ ؿ لممؤسسة.التمميذ وأف التالميذ يحضروف أشخاص غير آبائيـ قصد الدخو 

 ْش يِ انِ مَ سنة، وْ 18 يِ رِ مْ عُ  يِ فِ  اهْ رَ  يِ حِ وُ ى رُ مَ عْ  وؿْ ؤُ سْ مَ  يِ انِ ا رَ نَ أَ '':س(18ت)6المبحوث رقم

ونرى مف خالؿ ىذا أف نقص في  ،''ؼْ رَ عْ ا نَ مَ كِ  يِ اتِ يَ حْ  ْش يِ عِ نَ وَ  بْ حَ نْ  اْش وَ  ْر يِ دِ نْ وَ  ْر يِ غِ صْ 

  ميذ والتصرؼ كما يشاءوف.عد في حرية التالىتماـ يدؿ عمى عدـ المسؤولية ممّا يسااال

 احْ بَ صْ  يِ جِ ا نْ ايَ رَ قْ لْ  اة مَ ىَ ارْ كَ  فْ وُ كُ نْ  اتْ رَ طْ خَ  انَ أَ '':س(19ت)11كما تصرح المبحوثة رقم     

 عَ ا مْ رَ بَ  ْر وُ دُ نْ  دْ عُ قْ نُ ا وْ يَ ة أَ يضَ رِ مْ  تْ نْ كُ  يِ مِ بَ  ْر يِ رِ بْ تَ  ْر يِ دِ نْ  بْ يِ بِ طْ  دْ نْ عَ  حْ وُ رُ ا نْ رَ قْ نَ  ْش مْ خُ دْ نَ مَ وْ 

 حُ رْ سَ تْ يَ  فْ ا مِ يَ ا أَ نَ ىْ رَ كْ وَ  دْ اوَ عَ تْ يَ  ـْ وُ يُ  ؿْ ا كُ يَ ارَ قْ  اتْ قَ بْ  امَ  ْش رْ طَ خَ لَ  ؾْ وُ بُ سْ يْ فَ  فْ يِ يِ الِ حَ  دُ عْ قُ نُ وْ  يِ اتِ ابَ حَ صْ 

ياباتيـ ، ومف ىذا نرى بأف يجدوف تبرير لغ''اؿْ مَ رْ وُ نُ  ؿْ خُ دْ ة نَ وَ دْ ا غُ يَ أَ  يِ ادِ عَ  اْر دَ لَ  حْ وُ رُ نْ  يِ ابِ حَ صْ 

 .االنحراؼ، تأخذ بيـ إلى بمختمؼ الطرؽ وىذا ما يجعميـ يقوموف بسموكيات غير سوية

"فالمجتمع المدرسي كأي مجتمع يعاني مف مشكالت عديدة تعرقؿ سير العممية التعميمية 

منيا مشكالت الخروج عف النظاـ وانتياؾ القوانيف المعموؿ بيا داخؿ المؤسسة التعميمية، 

يا جو مف الحرية يمكف التمميذ مف التعبير عف رأيو وتأكيد ذاتو، أثر ذلؾ عمى فإذا ساد في

ذا لـ يتحقؽ إشباع الحاجات لمتالميذ تنشأ العديد مف  التمميذ ويسيـ في تدعيـ شخصيتو، وا 

 1المشكالت ليـ"

 
                                           

                      .64ص، مرجع سبؽ ذكرهالخولي،  . محمود سعيد1
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 عند التالميذ ممارسة السموك المنحرف .دوافع1.1

ا يَ نَ ة أِلَ سَ سَ ؤَ مُ الْ  يِ فِ  اتْ كَ وُ مُ سُ  ْر يِ دِ نْ  يِ غِ بْ نَ '':س(18ت)1حسب تصريحات المبحوث رقم    

 امَ  حْ يِ مِ مْ  تْ نْ  كُ اَل ، يْ فْ وُ كُ نْ  يِ كِ  ابْ سَ ى حْ مَ عْ وَ  يِ ائِ قَ دِ صْ أَ  ؿْ كُ بِ  وْ يِ فِ  يِ قِ تَ لْ أَ ، وَ وْ يِ فِ  احْ تَ رْ أَ  يِ ذِ الْ  افْ كَ مَ الْ 

 اتْ عَ قَ رْ فَ ا مُ نَ بْ ا جَ يَ ا بِ نَ مْ قُ  يِ تِ الْ  اتْ يَ كِ وُ مُ سُ الْ  فَ مِ وَ  ،ؿْ حَ كْ  تْ وُ فُ يْ  اْر يَ نْ  افْ فَ عْ زَ  تْ نْ  كُ اَل يْ وَ  وُ الُ وَ  ْر يِ دِ نْ 

مف خالؿ ىذا التصريح نجد أف التمميذ يعتبر  ،''ااىَ نَ مْ عَ شْ وَ  ؼْ وُ ا صُ نَ بْ جَ وْ  اؽْ رَ وْ ا أَ نَ قْ رَ حْ وَ 

بمختمؼ الطرؽ التي يراىا مناسبة لتعبير عف  المؤسسة ىي المكاف المناسب إلفراغ مكبوتاتو

 .نفسو

 يْ مْ رَ وَ  تْ اَل اوِ طَ و   ذْ افِ وَ ا نَ نَ مْ طَ حَ وْ  ْض يْ بَ الْ ا بَ نَ سْ ايَ قَ '':س(19ت)3كما يصرح المبحوث رقم      

 ونرى مف ،''وْس رُ دُ الْ  ةْ رَ ثْ كَ ة وَ صَ حِ الْ  فَ مِ  هْ رْ كُ الْ ة وَ يَ مِ سْ تَ الْ  بْ بَ سَ بِ  ؾَ لِ ذَ ، وَ ؿْ وَ اأْلَ  ؽْ ابِ طَ الْ  فَ مِ  يِ اسِ رَ كَ الْ 

ويصرح  .قوـ بسموكيات منحرفة نتيجة الكره والممؿ مف الحصةبأف التمميذ ي خالؿ ىذا

 يِ انِ غَ أْلَ اَ  اعْ مَ سَ وَ  ؾْ حِ ضَ لْ اَ ى وَ ضَ وْ فَ لْ ة اَ يَ انِ يَ بْ صِ  اتْ فَ رُ صَ تَ  ْس ارِ مَ نُ '':س(17ت)5المبحوث رقم

 ـْ يُ مْ بَ يَ نْ  فْ يِ يِ ارْ ا قَ ىَ وُ بُ عْ مْ يَ لِ  فْ ايَ كَ  يِ ابِ حَ ى صْ مَ عْ  ـْ ر  حَ نْ وَ  وْ جَ  ؿْ دَ بَ نْ  يِ غِ بْ نَ ، وْ ْس وُ رُ دُ لْ اَ  ةْ رَ ثْ كَ  بْ بَ سَ بِ  ؾَ لِ ذَ وَ 

 المنحرفوف التالميذ نالحظ أف بعض مف خالؿ ىذا التصريح  ،''اايَ عَ مْ  ـْ ىُ رْ جُ نْ  اْش ى بَ ضَ وْ فَ الْ بَ 

"يجد التمميذ نفسو حائرا ضائعا في جذب أصدقائيـ معيـ لمقياـ بنفس أفعاليـ . يحاولوف

ر، موزع الضمير مما قد يعرضو ألف يسمؾ سموكا متاىات المعايير ال يعرؼ أييما يختا
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إجراميا ىذا فضال عف عدـ مالئمة المناىج الدراسية إلمكانياتو قد تؤدي بو إلى الفشؿ 

 1واالندماج في جماعات تتخذ مف السموؾ اإلجرامي وسيمة لتعبير عف مدى معارضتيـ"

 اوْ رَ قْ يَ لِ  يِ ابِ حَ صْ  وْ بِ  تْ سْ ايَ قَ وْ  ْص مُ حُ  تْ بْ ة جَ رَ مَ  انَ أَ '':س(17ت)1ويصرح المبحوث رقم    

 ْر يِ دِ يْ  افْ اكَ شَ  يِ لِ  يِ كِ حْ يَ  َيْقُعدْ ، عْ ارِ شَ فَ  اؼْ زَ بَ  اهْ عَ مْ  عْ مَ جَ ا نْ يَ مِ عْ  ْر يِ بِ كْ  يِ بِ احْ صَ  دِ نْ عَ  افْ كَ  فُ ا أِلَ ايَ عَ مْ 

 افْ خَ دُ  ـْ يُ نْ مَ  تْ مْ مَ عَ تْ ا وَ يَ مِ عْ  اْر بَ كْ  ْش رْ طَ خَ لَ  اؼْ زَ بَ  يِ ابِ حَ صْ بَ  تْ رْ ثَ أَ ، تْ ِمْف َكاْف َيْقَراة سَ الَ كْ مْ فَ 

 افْ خَ دُ بَ  يِ اعِ ة تَ مَ جْ رَ  فْ ي  بَ نْ  ـْ زَ اَل وْ  ؿْ اجَ رَ  يِ شِ مَ  ْش نْ خَ دَ ا يْ مَ يِ لِ  ـْ يُ يِ ة لِ بَ سْ نِ الْ بَ  فُ أِلَ  حْ اَل مْ  يِ شِ مَ  حْ الَ وَ صْ وَ 

كانت داخؿ سواء  بجماعة الرفاؽ ومف ىذا نرى بأف التالميذ يتأثروف ،''ْش ايَ وَ ة طْ يَ وِ شْ  ْر يِ دِ نْ وَ 

 .أو خارج المؤسسة وىذا ما يساعد في انحرافيـ

 بْ رْ شُ وَ  اتْ رَ دِ خَ مُ لْ اَ  فْ وْ اطَ عَ تْ يَ  يِ ابِ حَ صْ  دِ نْ عَ ا نَ أَ '':س(11ت) 4رقم كما يصرح المبحوث    

 ةحَ يِ مِ ة مْ اجَ ا حَ يَ نْ يِ بِ اسْ حَ ا وْ يَ بِ  اوْ نَ شَ تْ يَ  ،اتْ رَ دِ خَ ا مُ ىَ وُ رُ شْ يَ  اتْ نَ وُ فُ يِ مِ تِ  ؽْ وُ سُ ى لْ تَ ا حَ وُ حُ وُ رُ يْ  ؿْ وُ حُ كُ لْ اَ 

 ْر يِ دِ نْ وَ ، وُ الُ وَ  اؼْ ا شَ مَ  اؿْ ازَ مَ وْ  ْش يِ عِ يْ  ْش فْ رَ عْ يَ مَ وْ  ؼْ مَ خَ تْ مَ  ـْ ىُ رْ ظَ نَ  يِ فِ  حْ الَ وَ ا صْ وُ دُ ىَ  ْش رْ يِ دِ يْ مَ يِ لِ وَ 

ومف خالؿ ىذا  ،''ـْ يُ يِ فِ  ْش يِ مِ عْ مَ طْ تَ مَ  يِ ة لِ ذَ اتِ سَ أْلَ اَ  دْ نْ عَ  ْر يِ غِ  حْ صَ بَ  اوْ رَ قْ يَ  ْش مْ يُ يِ مِ خَ نْ مَ ى وْ ضَ وْ فَ لْ اَ 

كما  يصرح بأف التالميذ يحاولوف فرض أنفسيـ عمى بعضيـ البعض في تصرفاتيـ الدنيئة.

 دْ احَ وَ فْ  حْ يِ مِ مْ  تْ نْ كُ  يْ تِ يِ مِ قْ عَ  َمْف َلْصَحاْب َبَزاْؼ َخْسَرتْ '':س(19ت)3يصرح المبحوث رقم

ى سَ نْ نَ  اْش بَ  اتْ رَ دِ خَ مُ وَ  ُدَخافْ  ـْ يُ نْ مَ  حْ الَ وَ صْ  اؼْ زَ بَ  ْر يِ دِ نْ  تْ يِ لِ ة وَ طَ الْ خَ مْ  فْ مَ  ؾْ وَ رْ دَ  حْ صَ بَ  ،تْ قْ وَ الْ 

                                           
.                          208، ص2001، المكتبة المصرية، اإلسكندرية، الجريمة في مجتمع متغيرعوض السيد،  . 1  
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 افْ خَ ا الدُ وُ بُ يِ جِ نْ وَ  يِ نِ رْ اقَ حَ  اهْ رَ  يِ لِ  افْ بَ ا تْ يَ مِ عْ  يِ ق  زَ با يْ اَ بَ  فْ  مِ اَل وَ  يِ ابِ حَ صْ  ْز ابَ دَ نْ  فْ يِ مِ  ـْ يُ نْ مَ  ـْ وُ مُ يْ لَ 

ومف ، ''وْ يِ مِ ا عْ وُ رُ شْ نَ ا وْ نَ مْ بَ يِ جِ يْ  هْ وُ صُ و  نْ ا وَ نَ دْ قَ  ْر يِ غِ صْ  يِ سِ يِ لِ  اـْ دَ قُ  يِ جِ يْ  دْ احَ وَ  دْ نْ عَ  فْ مَ  اتْ رَ دِ خَ مُ وْ 

كاف سوي ومف خالؿ الصداقة السيئة أصبح يمارس مختمؼ  ىذا يعترؼ التمميذ بأنو

الخمر الشباب إف تعاطي  .السيئة راجع إلى الصحبة أنو يقـو بالتدخيف وذلؾ ،السموكيات

مف الوسائؿ المعروفة التي يمجأ إلييا الفرد لحؿ صراعاتو  تعتبر ،العنؼممارسة والمخدرات و 

 .1"النفسية ألنيما يساعداف عمى تفريغ التوتر الذي لـ يجد طريقة أخرى لتعبير عف شدتو

 فْ ايَ كَ  فُ ة، أِلَ ذَ اتِ سَ اأْلَ  عَ ا مْ وُ زُ ابْ دَ يَ  ءْ اَل مَ زُ  فْ ايَ كَ '' :س(18ت)6كما تصرح المبحوثة رقم     

ا ذَ ىَ  يِ فِ وْ  يِ بِ احْ صَ  يِ دِ نْ عَ وْ ، ىقَ يِ سِ وُ مُ  عْ مَ سْ يَ لِ  فْ ايَ كَ ى وْ ضَ وْ فَ لْ ا اَ وُ رُ يِ دِ ا نْ يَ يِ مِ عْ  ،اوُ رُ قَ يْ  ْش وُ فُ رْ عَ يَ مَ لِ 

 ؾُ حْ ضَ يَ  اتْ نَ بْ لَ  اوْ قَ بْ يَ ا، وْ تَ يْ مَ  يِ اىِ ا رَ ضَ وْ عَ  بْ احَ صَ  اْش ىَ دْ نْ عَ مَ  يِ لِ وَ  اجْ يَ اكِ مَ  ْش رْ يِ دِ  امَ لِ  تْ قْ وَ الْ 

 اعْ قَ  ْر يِ دِ نْ ة وَ يَ مِ ابْ طَ  شِ سْ بَ مْ نَ  امَ وْ  بْ احَ صَ  ْر يِ دِ نْ وَ  اجْ يَ اكِ مَ  ْر يِ دِ نْ وَ  يِ انِ ا تَ نَ أَ  يِ اتِ يَ حْ  ْش يِ عِ نْ  ـْ زَ اَل  ؾْ يِ مِ عْ 

تعاني مف دافع تغيير، وأنيا ضى بو ـ بالفو تق نياأ خالؿ ىذا تصرح المبحوثة ومف ،''يِ غِ بْ ا نَ شَ 

 .داخؿ القسـ اإلساءة المفظية مف قبؿ الزمالء

اني ولكف تقوؿ تقوـ بالفوضى أو شيء ث بأنيا ال: س(17ت)9ما تصرح المبحوثة رقمك   

 هْ رَ كْ نَ  ْش رْ طَ خَ لَ  اهْ عَ مْ  فْ وُ كُ نْ  يِ غِ بْ نَ  يِ نِ بْ جَ عْ يَ لِ  بْ احَ صَ  ْر يِ دِ نْ  ـْ وُ يُ  ؿْ كُ  يِ غِ بْ نَ  يِ ن  ة أَ دَ حْ ة وَ عَ يِ بِ ا طْ ي  فِ  انَ أَ ''

ا وُ حُ وُ رُ  بْ اسَ ا حَ يَ وُ خُ وْ  بَ جَ عْ الْ  ْش مْ يُ بْ جَ عْ يَ ا مَ نَ ارْ دَ  حْ ص  بَ  جْ رُ خْ نَ وْ  ْس وَ حَ نْ  يِ غِ بْ نَ ، وْ ؿْ دَ بَ نْ  يِ غِ بْ نَ وْ  اؼْ زَ بَ 
                                           

، 1996ـ الكتب، القاىرة، ل، عااألوهام المرضية أو الضالالت في األمراض النفسية والعنفعز الديف جميؿ عطية،  .1
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ومف خالؿ ىذا  ''يِ اسِ رَ  يِ لِ وُ قُ ا يْ مَ يِ كِ  ْر يِ دِ نْ  وْ بِ  ْش يِ مِ بَ مَ عْ ا مَ نَ أَ  حْ ص  بَ  ءْ يْ شَ  ؿْ ى كُ مَ ا عْ ي  فِ  ـْ كَ حْ يَ  اؼْ زَ بَ 

 ة وتريد أف تكوف ليا مطمؽ الحرية في تصرفاتياالتصريح نرى بأنيا ال تحب السيطرة العائمي

 فْ يِ خِ دْ تَ الْ  ْس ارَ مَ نْ  يِ نِ يِ مِ خَ تْ لِ  ابْ بَ سْ األَ  انَ ''أَ :س(11ت)7كما يصرح المبحوث رقم.والقياـ بما تشاء

 اتْ يَ كِ وُ مُ سُ  ْس ارَ مَ نْ وَ  ،يِ اسِ رَ  يِ فِ  حْ يَ رَ نْ  يِ نِ وُ طُ خْ يَ  افْ كَ  وُ ة لُ رَ ثْ كَ الْ بِ  يِ ابِ حَ صْ  ي  ىِ  اءْ يَ شْ اأْلَ  فَ مِ  هِ رِ يْ غَ وَ 

 اتْ رَ طْ خَ ا وْ ابَ ا بَ يَ م  عْ  يِ قِ زْ  يَ اَل وَ  يِ ابِ حَ صْ  عَ مْ  ْز ابَ دَ نْ  فْ مِ  اتْ رَ طْ ا خَ مَ يِ كِ  ؿْ كِ شْ مُ  دِ نْ عَ  فْ وُ كُ يْ  فْ مِ  ْر يِ غِ 

 بأف أغمبنجد المقابالت التي أجريناىا  مف خالؿ. ''ايَ يِ مِ عْ  ـْ دَ نْ ة نَ حَ يِ مِ مْ  يِ شِ ة مَ سَ فْ عَ  ْر يِ دِ نْ  فْ مِ 

ا مشاكؿ يات مختمفة كؿ واحد وعمى حسب الظروؼ التي يعيشيا منيالتالميذ يقوموف بسموك

 عائمية ومنيا مف يتأثر بأصدقائو ومنو مف يحب أف يفرض نفسو واألسباب والدوافع عديدة.

 . العنف الممارس ضد التمميذ)ردة فعل التمميذ(1.3

ؼ عمى آراء التالميذ حوؿ األساتذة، سنتعر ، مف خالؿ إجرائنا لممقابمة مع المبحوثيف    

وباألخص تعامؿ األستاذ مع التمميذ فكانت معظـ اإلجابات أنيـ يعانوف مف المعاممة السيئة 

مف قبؿ األساتذة وىذا ما يدفعيـ إلى القياـ بسموكيات سيئة، وذلؾ نتيجة معاممة األستاذ 

 اْر مَ ، حْ ؾْ مَ فُ  عْ مَ بَ  انَ وُ لُ وُ قُ ة يْ ذَ اتِ سَ أُ  اؾْ نَ ىُ  وُ نَ أَ بِ '':س(18ت)6إذ صرح المبحوث رقمالسيئة ليـ، 

ومف ىذا فإف  ،''يِ قِ ى حَ مَ عْ  شِ تْ كُ سْ ا نُ مَ وْ  هْ رَ ايْ ع  نْ وَ  بُ رْ ض  نَ  يِ نِ يِ مِ خَ ا يْ ا مَ ذَ ىَ وْ ، انَ يِ مِ عْ  اوُ رُ فْ كَ يَ وْ 

 . في تصرفاتو المراىؽ في ىذه المرحمة يحب أف يفرض نفسو وال يقيده أحد
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 اوْ رَ قْ يَ  ـْ اىُ رَ  ؿْ ايَ وَ زْ  ـْ يُ لَ  ؿْ وُ قُ يَ  فْ ة مَ ذَ اتِ سَ أَ  اؾْ نَ ىُ  فُ أَ '':س(11ت)7رقم كما يصرح المبحوث   

كما يؤكد المبحوث عمى أنو كثيرا ما يدخؿ في صراع مع األستاذ ''، فْ يِ يِ بْ رَ تْ مَ  يِ شِ مْ وَ  يِ دِ نْ عَ 

ة رَ مَ '':س(18ت)8كما يقول المبحوث رقم .بسبب احتقارىـ والحط مف قيميـ أماـ زمالئيـ

 حْ صَ بَ  يِ بِ رَ تْ مَ  يِ شِ مَ  ؾْ مَ فُ  عْ مَ بَ  يِ مِ اتْ قَ  ْس رْ عُ  ؾْ دَ نْ عَ  افْ ا كَ يَ لْ  تْ مْ قُ  ااىَ عَ مْ  تْ قْ عَ زَ  ةح  بَ  اتْ ة جَ اذَ تَ سْ أُ 

كالـ غير  مف خالؿ ىذا نجد أف بعض التالميذ يقولوف ،''ةمَ اَل سَ  تْ يِ رِ شْ وَ  تْ ك  ة سْ رَ طْ خَ لْ  ؾْ يِ دِ ىَ 

 عاممتيـ معاممة قاسية.مإلى  الئؽ لألستاذ مما يدفعو

 ؿُ وُ قُ يْ ة وَ ذَ اتِ سَ اأْلَ  ؼْ رَ طَ  فْ ة مِ انَ ىَ ْلِ لِ  فْ وُ ضُ رَ عَ تَ يَ  ـْ يُ نَ أَ '':س(19ت)3رقم كما يصرح المبحوث    

بأف التالميذ تتـ رى نومف خالؿ ىذا التصريح  ،''ـْ كُ رْ مْ أَ  يِ فِ  ؾْ وُ كُ شْ ، مَ ْز اوَ زَ ، بْ فْ يِ خِ سْ و  مْ  انَ لْ 

واالنتقاـ كما أف ىناؾ تمييز عنصري داخؿ القسـ  دذا ما يولد الحقمعاممتيـ معاممة سيئة ى

"قد يكوف الحدث أكثر عرضة لمشعور بالنقص واإلىانة أماـ  .مف طرؼ بعض األساتذة

بعض زمالئو، فيحاوؿ تعويض ذلؾ النقص بسموؾ منحرؼ كاالنتقاـ والكذب واالعتداء عمى 

ا نَ حْ  ـْ اَل ا كْ نَ وُ لُ وُ قُ يْ '':س(18ت)1وث رقم يقول المبح  1"لنفسو جو مناسب اآلخريف ليصنع

ونرى مف ىذا بأف التمميذ يمارس عنؼ ضد  ''،اتْ رَ طْ خَ  بُ رْ ض  نَ وْ  هْ زَ ابْ دَ نْ  عْ جَ رْ ، نَ ْش ىْ وُ غُ بْ نَ مَ 

 لقوانيف الداخمية التي تفرض عميو.ا مما يعيؽ سير الدرس، ولـ يعد يخاؼ مفاألستاذ 

                                           
                                      . 174، ص1985، لبناف، 5، دار النيضة العربية، طمبادئ عمم اإلجرام وعمم العقابفوزية عبد الستار،  .1
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 حْ يَ رَ نْ  اْش بَ  افْ خَ دُ  يِ مِ كْ نَ ة احَ سَ لَ  جْ رُ خْ نَ  تْ ارَ طْ خَ '' :س(17ت)1وكما يصرح المبحوث رقم    

 ْر يِ خِ  وَ ىُ  هْ اَل عْ  ؾْ يِ دِ يْ اهلل يَ  وْ لَ وُ قُ نْ وَ  تْ كُ سْ نُ لِ  فْ ايَ كَ وْ  يِ ا لِ يَ الْ قَ ة لِ مَ مْ كَ الْ  وْ يِ مِ عْ  دْ رُ نْ ل   فْ ايَ كَ وْ  يِ اسِ رَ 

ترمو ىو اآلخر وىذا ما جعؿ مف ىذا نرى أف تمميذ اآلف لـ يعد يحتـر األستاذ ليح .''يِ ن  مَ 

العالقة تتدىور بيف الطرفيف حتى أصبح كالىما يبحث عف سبؿ لمتصدي ليذه السموكيات، 

التمرد عمى تجعؿ منو سبيؿ لظيور االنحراؼ و  تكوف العالقة السيئة بيف الطرفيف أف ويمكف

 اؾْ نَ ىُ  فُ أَ '':س(19ت)11كما تصرح المبحوثة رقم  .القوانيف الداخمية والتي تضبط سموكياتيـ

ـْ  ؿْ وُ قُ يَ  حْ رْ شَ الْ  اءْ يَ نْ إِ  دَ نْ عِ وَ  ْس رْ د  الْ  ـْ يُ لْ  حْ رَ شْ يَ  اذْ تَ سْ أُ   وْ ا لَ وُ لُ وُ قُ نْ  ِمفْ و  يِ لِ وُ قُ يْ  ْس رْ دَ الْ  ْش مْ يَ فْ مَ لِ َلُي

ا نَ لَ وُ قُ يْ ا وَ نَ يِ فِ  ْر ايَ عَ ى يْ قَ بْ يَ وْ  حْ رَ شْ ا نَ نَ أَ وْ  احْ بَ صْ  فْ مَ  ْش وُ تُ مْ يَ فْ  اى مَ مِ ا عْ نَ لَ وُ قُ يْ وَ  ؿْ ابَ وَ طْ فَ  بْ رُ ضْ ى يَ قَ بْ يَ 

 ة''صَ حِ الْ  هْ رَ كْ ا نَ ذَ ى ىَ مَ عْ وِ  بْ اَل كْ الْ وَ  ْر يِ مِ حْ الْ فَ  يِ رِ قَ نْ  يِ انِ رَ 

وكاستنتاج حوؿ أجوبة المبحوثيف تبيف أف معظميـ يقوموف بسموكيات منحرفة لكونيـ     

ئ مف طرفيـ، يتعرضوف للىانة مف طرؼ بعض األساتذة وذلؾ راجع إلى التعامؿ السي

والذي يتضح في الكالـ الجارح واالستيزاء، بؿ أصبح األستاذ يبحث عف إنياء الحصة وفقط 

 كميا عوامؿ تجعؿ التمميذ يمجأ إلى الفوضى والتدخيف وشتـ األستاذ. 
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 .التحميل السوسيولوجي لألسئمة الخاصة بالطاقم اإلداري1

السن،  الفئات العمرية: داري( حسبع المبحوثين) الطاقم اإليبين توزي 1الجدول رقم

 (،سنة ،ونرمز إلى هذه الفئة )ط 51إلى 31الجنس، األقدمية، الوظيفة، يتراوح سنهم من 

 الوظيفة األقدمية الجنس السن حاالتال

 مستشار التربية سنوات 10 ذكر 42 01

 مشرفة التربية سنة 24 أنثى 46 02

 ناظر سنوات 4 ذكر 36 03

 مستشارة التوجيو سنة 12 أنثى 40 04

 مشرؼ التربية سنة 26 ذكر 49 05

 المدير سنة 16 ذكر 40 06

 

في ىذا المحور  اهر االنحراف بالمؤسسة التعميمية:دور اإلدارة في الحد من مظ.1.1   

قمنا بمقابالت مع الطاقـ اإلداري ىـ)المدير والناظر ومستشار التوجيو ومستشار التربية 

ومنو سوؼ نتعرؼ عمى دور اإلدارة في إطار تواجدىا بالمؤسسة، كونيا ومشرفيف تربوييف( 

العنصر األوؿ الذي ييتـ بسموكيات التالميذ. وذلؾ مف خالؿ مراعاة االنضباط داخؿ 

دور ىاـ جدا في المؤسسة إذ تعتبر العنصر اإلداري الوسيط بيف األستاذ والتمميذ، ىذا ال
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قابالت مع المبحوثيف تـ اإلجابة عمى السؤاؿ الذي أثناء إجرائنا لممضبط سموؾ التمميذ، 

فكانت معظـ إجابات المبحوثيف أنو مراقبة المسؤولين لسموكيات التالميذ، يتمحور حوؿ 

 .سة التعميمية ولكف قميمة جدابالمؤستوجد مراقبة 

 ؼْ وُ قُ وُ مْ لِ  اتْ اءَ رَ جْ ذ إِ اْ خَ اتِ ة بِ ارَ دَ اإْلِ  ؿْ بَ قِ  فْ ة مِ بَ اقَ رَ مُ  دْ جَ وُ تُ :''(س41)ط1يصرح المبحوث رقم    

 ؼْ نْ العُ  ةْ سَ ارَ مَ مُ  اؿْ كَ شْ أَ  فْ مِ وَ  ذْ يِ مِ مْ تِ الْ وَ  اذْ تَ سْ اأْلُ  فَ يْ بَ  اْر وَ حِ الْ  ؿْ يِ حِ تَ سْ ا يَ مَ دَ نْ عِ  ،تْ ااَل حَ لْ اَ  هِ ذِ ى ىَ مَ عَ 

 ـْ اَل كَ بِ  هْ وُ فَ تَ الْ وَ  يِ ظِ فْ مَ الْ  ؼْ نْ عُ لْ ا، وَ اذْ تَ سْ اأْلُ  بْ رْ ضَ  يِ فِ  ؿْ ثَ مَ تَ يَ  يِ دِ سَ جَ الْ  ؼْ نْ عُ الْ ، وَ يِ ظِ فْ لَ وِ  يِ دٍ سَ ا جَ يَ نْ مِ 

 افْ رَ دْ جُ ى الْ مَ عَ  ةِ ابَ تَ كِ الْ وَ  يِ اسِ رَ ا الكَ وُ رُ سْ كَ يْ  ـْ اىُ رَ  ذْ يِ مِ اَل تَ الْ وَ  ؼْ اتِ يَ الْ بِ  اتْ يَ تَ فَ الْ  ْر يِ وِ صْ تَ وَ  ْش احِ فَ 

 فُ أَ  ـْ غْ رَ الْ ، بِ فْ وُ نُ خِ دَ يُ  ذْ يِ مِ اَل تَ الْ  ْض عْ بَ وَ  اؿْ وَ جْ تَ لِ  ْص صَ حِ الْ  اءْ نَ ثْ أَ  وجْ رُ خُ الْ ، وَ ـْ سْ قِ الْ  ؿْ اخِ دَ  تْ اَل اوِ طَ الْ وَ 

 ْض عْ بَ  يِ فِ  ْر مْ اأْلَ  فْ ى عَ اضَ غَ تَ أَ  يِ ن  كِ لَ  ـْ يُ ئِ اَل مَ زُ ة وَ ذَ اتِ سَ اأْلَ  عَ مَ  ؿْ اكِ شَ مَ الْ  ةْ رَ ثْ كَ بِ  يِ نِ وُ مُ بْ يَ يْ  ذْ يِ مِ اَل تَ الْ 

ىموف مع التالميذ فمف خالؿ ىذه المقابمة، نرى بأف بعض المسؤوليف يتسا ''،افْ يَ حْ اأْلَ 

الظروؼ التي  في نظرىـ البد مف مراعاة ويتغاضوف عف بعض السموكيات التي يقوموف بيا

" يأخذ العدواف بيف المراىقيف أشكاال  .فييـ يمر بيا التالميذ وىي سف المراىقة التي تؤثر

ثارة الشغب، اال عتداء منيا ارتكاب المخالفات والخروج عف طاعة األستاذ وتعطيؿ الدروس وا 

  .1عمى الزمالء باإلىانة والضرب وتحطيـ أثاث المدرسة"

                                           
. بف طازي كريمة، عممية اإلرشاد في المرحمة الثانوية ودوره في معالجة مرحمة المراىؽ المتمدرس، رسالة دكتوراه في  1
 .134، ص2002مـ النفس التربوي، جامعة منتوري، قسنطينة، ع
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ا وُ كُ رْ حَ تْ يَ  ْش مْ يُ يِ مِ خَ نْ مَ وْ  ذْ يِ مِ اَل تَ الْ  ْر يَ ز  نْ  تْ نْ كُ  يِ رِ كْ ا بَ نَ أَ '': س(46)ط 1المبحوث رقم ويقول   

 افْ نَ حَ  وْ ا أَ يً ادِ مَ  فْ يِ صِ اقْ نَ  ـْ يُ تْ يَ بِ مَ غْ أَ  فُ أِلَ  وُ الُ ا وَ مَ  ـْ ىُ رْ ايَ عَ ا نْ ة، مَ يَ ادِ عَ  ـْ اىُ عَ مْ  ةِ قْ اَل عَ  ؾْ وَ رْ دَ  حْ صَ بَ 

 يذْ مِ اَل تَ  ؿْ امَ عَ تْ  تْ حَ بَ صْ ة أَ ارَ دَ اإْلِ  فُ ، أِل  ذْ يِ مِ اَل تَ الْ  يِ فِ  ـْ كَ حَ تْ نَ  ْش يِ انِ رَ ا مَ نَ أَوْ ، فْ يِ دِ الْ وَ الْ  اـْ مَ تِ اىْ  ـْ دَ عَ وَ 

 اْر رَ سْ أَ  اجْ رَ خْ إِ  دْ يِ رٍ  نُ اَل  ْر ى آخَ نَ عْ مَ بِ وَ  يِ بِ يِ بِ حْ  اهْ ابَ بَ ، وْ فْ اَل فْ  دْ لْ ا وَ ذَ ىَ  ؿُ وُ قُ يْ  فُ أِلَ  يِ اوِ سَ تَ الْ بِ  َس يْ لَ 

أف مف ىذا نرى ، و ''ـْ يُ افِ رَ حِ انْ وَ  ذْ يِ مِ اَل تَ ي الْ ادِ مَ تَ  يِ فِ  دْ يِ زِ ا يَ ا مَ ذَ ىَ وَ  عْ ارِ شَ ى الْ لَ ة إِ يَ مِ يِ مِ عْ تَ ة الْ سَ سَ ؤَ مُ الْ 

   .مف يشجع عمى االنحراؼ عدـ االنضباط يؤدي إلى تمرد التمميذ وذلؾ بسبب الفراغ، وىناؾ

 وْ أَ  ؽْ ئِ اَل  ْر يْ غَ  ؼْ رُ صَ تَ  بْ بَ سَ بِ  ذْ يِ مِ مْ تِ لْ  اءْ عَ دْ تِ ا اسْ وُ رُ يِ دِ ا يْ م  لَ  يِ وِ بَ رْ تَ  ؼْ رِ شْ مُ  دْ وُ جُ وُ  ؾْ لِ ى ذَ مَ مثاؿ عَ ''

ا ذَ ىَ وَ ، وؿْ خُ دُ الْ  ةْ قَ رَ وَ  ـْ يُ لَ  ـْ دِ قَ يُ وَ  اءْ عَ دْ تِ سْ ااْلِ  ـْ يُ لَ  عْ زَ نْ يَ وَ  ْر ائِ جَ ة سَ بَ مْ عُ  وْ ا لَ وُ رُ تَ شْ يَ  ـْ سْ قِ الْ  فَ مِ  وُ جْ رِ خْ يُ 

ـْ َوَىِذِه ِىي  ِسْف اْلُمَراَىَقة''بَ ا يْ وُ بُ حَ يْ  دْ اَل وْ أَ  فْ ايَ كَ وْ  ـْ يُ افِ رَ حِ ى انْ مَ عَ  عْ جِ شَ ا يُ مَ  مف خالؿ ، ْيُنُوا ْرَواْحُي

ىذه المقابمة نرى أنو ال يوجد ضبط عمى التالميذ بحكـ دخوؿ مصطمح المعريفة وىذا ما 

ويوجد البعض  ،يؤدي بالتمميذ إلى التمرد ألف لديو سبيؿ لمخروج مف المشاكؿ التي يقوـ بيا

 . الحاالت قميمة مف كثرة األمواؿ ينحرفوف وال يعرؼ أيف يصرفيـ ولكف ىذه

 اـْ عَ ا الْ وُ مُ مْ كَ ا يْ وُ سُ وْ حَ يْ  :''َأُف ُىَناْؾ َبْعْض اْلَمْسُؤِلِيْف ِغِيْر س(49)ط5رقم المبحوثكما يصرح    

 فُ أَ  ـْ غْ رَ الْ بِ  فْ يِ لِ ؤُ سْ مَ  ـْ يُ نْ أَ  ـْ يُ احْ وَ ا رْ وُ نُ يْ بَ يْ  ـْ يِ مُ الْ  دْ عَ  قْ اَل وَ  ؼْ رَ حَ ا انْ ذَ إِ  ذْ يِ مِ مْ ى تِ مَ عْ  ْش وُ سُ وْ حَ يْ مَ  ايْ صَ وْ 

ومف ىذا نرى بأف ىناؾ تياوف بعض المسؤوليف ومحاولة إنياء الموسـ  ''،ةرَ بْ خِ  ْش مْ ىُ دْ نْ عَ ا مَ 

األسموب المنتيج ىو أنؾ تربح ، كما أف راعاة النتائج المتحصؿ عميياالدراسي وفقط دوف م

كما يصرح المبحوث رقم  .التمميذ أي بمعنى آخر ال يوجد ردع أو تربية مف قبؿ المسؤوليف
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ا م  ة، أَ يَ مِ يِ مِ عْ تَ ة الْ يَ مِ مَ عَ الْ  احْ جَ نْ إِ  وَ ىُ  ؼْ ظَ وَ مُ  ؿْ كُ  اـْ يَ مَ  فَ أَ  اطْ بَ ضِ نْ ااْلِ  ةْ رَ كْ فِ  ؿَ وْ حَ '' :س(41د)6

مف  ،''هْ دَ حْ وَ  ذْ يِ مِ مْ تِ الْ  ْش وُ مُ مْ ظَ ا نَ ا مَ نَ ة حْ قَ اىَ رَ مُ الْ  فْ سِ  وْ أَ  اذْ تَ سْ ة األُ عَ يِ بِ طَ  فْ عَ  جْ اتِ نَ  اطْ بَ ضِ االنْ 

ظروؼ األستاذ النفسية والفكرية خالؿ ىذا التصريح البد مف مراعاة ظروؼ األستاذ 

ظروؼ األستاذ  لذلؾ نراعي التمميذ ونراعيب في اإلساءة لتمميذ، واالجتماعية، قد تكوف السب

 وبطريقة قانونية نضبط نظاـ الجماعة.

 فع التي تؤدي إلى انحراف التمميذ. معرفة مصدر الدوا1.1

 حْ رْ طَ بِ  ـْ وُ قُ نَ : ''س(41)ط6المبحوث رقم يصرح ،(6و1)ب تصريحات المبحوثيف رقـ حس  

ي ولِ ؤُ سْ مَ  يْ أَ  ذْ يِ مِ اَل تَ الْ  عَ مَ  ةً اصَ خَ وَ  عْ افِ وَ دَ الْ  اؼْ شَ تِ اكْ  ـُ تِ يَ  تْ قْ وَ الْ  ْس فْ ي نَ فِ ة وَ يَ قِ يِ قِ حَ الْ  ؿْ اكِ شَ مَ الْ 

'' ْس رْ دَ الْ  اءَ نَ ثْ أَ  يذْ مِ اَل تَ الْ  اتْ يَ وكِ مُ سُ وَ  ؿْ اكِ شَ مَ  ؿْ قْ نَ بِ  وفْ مُ وُ قُ يَ وَ  ؿْ صْ وَ  ةْ زَ مْ ىَ  وفْ رُ بَ تَ عْ يُ  ـْ يِ نِ وْ كَ لِ  اـْ سَ قْ اأْلَ 

قوـ تحسيسية وتوعوية، وفي نفس الوقت يذلؾ يقوـ الطاقـ اإلداري بإجراء جمسات وب

 يدْ مِ قْ تَ ة وَ قَ اىَ رَ مُ الْ  فْ سِ '':س(41)ط1المبحوث رقمباستكشاؼ الدوافع  ليذا االنحراؼ، وحددىا 

 ةْ رَ دْ نُ ، وَ ـْ يِ ائِ نَ بْ أِلَ  اءْ يَ لِ وْ ة اأْلَ عَ ابَ تَ ة مُ مَ قِ ة وَ يَ يمِ مِ عْ تَ ة الْ سَ سَ ؤَ مُ ي الْ فِ  يْر طِ أْ تَ الْ  ْص قْ نُ وَ  ءْ اَل مَ زُ الْ  ْض عْ بَ 

ومف خالؿ ىذه ''، ةمَ دَ خْ تَ سْ مُ ة الْ ئَ يْ يَ ى الْ تَ حَ وَ  ذْ يِ مِ اَل تَ الْ  اءْ يَ لِ وْ ة أَ يَ عِ مْ جَ  ؼْ رَ طَ  فْ ة مِ يَ سِ يِ سِ حْ تَ الْ  اـْ يَ اأْلَ 

 نرى بأف سف المراىقة يمعب دور في انحراؼ التمميذ وكذلؾ قمة مراقبة الوالديف المقابمة

و مف الممكف جدا أف يحدث تمرد التمميذ طالما ىناؾ غياب أخالقيات بعض نأل، لألبناء

 ( في4و3يشترؾ المبحوثيف رقـ)التالميذ، ىذا كمو ناتج عف األسرة والشارع وسف المراىقة، 

 .التصريحات
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 وفْ رُ ضِ حْ ا يُ وُ حُ بَ صْ أَ  ـْ وْ يَ الْ  يذْ مِ اَل تَ الْ  فَ أَ ''س(:41)ط4فحسب تصريحات المبحوثة رقم    

 هِ ذِ ىَ  فْ وْ كَ  ،اؿْ قَ نَ الْ  ؼْ اتِ يَ الْ وَ  اتْ سَ وِ مْ يَ مُ الْ وَ  اتْ رَ دِ خَ مُ الْ وَ  ْر مْ خَ ا الْ يَ نِ يْ بَ  فْ ة مِ اسَ رَ دِ الْ  اتْ وَ دَ أَ  رَ يْ غَ  اتْ وَ دَ أَ 

لدافع وف اة"، بحيث يكارَ دَ اإْلِ ا بِ يَ كُ رْ تَ  ـُ تِ يَ  اتْ وَ دَ األَ  هِ ذِ ى ىَ مَ عَ  وؿْ صُ حُ الْ  دَ نْ عِ ة فَ وعَ نُ مْ مَ  اتْ وَ دَ األَ 

كما يصرح بالدرجة األولى والممؼ الدراسي لتمميذ، سموكيات المسؤوليف والوالديف وراء 

 اتْ نَ بْ  ؿْ ثْ مِ  اتْ يَ مَ اأْلُ  اءْ عَ دْ تِ ى اسْ لَ إِ  ْر مْ ى اأْلَ ضَ تَ اقْ  تْ ااَل حَ  دْ وجَ تُ  وُ نَ َأبِ :''س(36)ط3المبحوث رقم

 بْ بَ سَ بِ  ؾَ لِ ذَ ، وَ ؿْ ىْ األَ  ـْ مْ عِ  وفْ دُ  فْ مِ  ؾَ لِ ذَ وَ  ْص صَ حِ وا الْ رُ ضُ حْ يَ  ـْ لَ وَ  ـْ انَ غَ تَ سْ ى مُ لَ ا إِ وُ بُ ىَ ذَ 

ا ا مَ ذَ ىَ وَ  ؿْ زِ نْ مَ الْ  فَ مِ  وجْ رُ خُ الْ بِ  ـْ يُ لَ  احْ مَ سَ الْ  ـْ دَ عَ بِ  ؾَ لِ ذَ ، وَ ؿْ ىْ اأْلَ  ؼْ رَ طَ  فْ ة مِ سَ ارَ مَ المُ  اتْ وطَ غُ ضُ 

 ،يادِ عَ  ـْ يُ تْ اسَ رَ وا دِ مُ مْ كَ و وْ يْ مَ عَ  ْر طَ يْ سَ مُ  ْر مْ اأْلَ  حَ بَ صْ ى أَ تَ ة حَ اسَ رَ دِ الْ  فَ مِ  وبْ رُ يُ ى الْ لَ إِ  ـْ يُ بِ  عَ فَ دَ 

 .بمعرفة دوافع انحرافيـ'' ونقـو

ىذه المقابمة يمكف أف يكوف ذلؾ بسبب عامميف ميميف وىما الطالؽ ومعاشرة  فمف خالؿ   

رفقاء السوء، لكوف جماعة الرفاؽ تمعب دورا ميما في التأثير عمى سموكيات التمميذ لكونو 

ثبات ذاتو.يبحث عف   اؾَ نَ ىُ '' :(1و5)ط كما يصرح المبحوثين رقمسبيؿ إلشباع حاجاتو وا 

ة يَ يعِ بِ طَ الْ  يْر غِ  ـْ يُ تْ الَ ي حَ وا فِ نُ وُ كُ يْ  اتْ رَ مَ  اهْ يَ مِ الْ  اتْ رَ وَ دَ ي فِ  اتْ يَ وكِ مُ سُ الْ  َض عْ بَ  وفْ سُ ارِ مَ يُ  يذْ مِ اَل تَ 

 ؾَ لِ ذَ وَ  ـْ عُ زْ ا يَ مَ كَ  وـْ مُ يُ ى الْ سَ نْ يَ  وُ مَ عَ جْ تَ  وفْ نُ خِ دَ يُ وَ  اتْ رَ دِ خَ مُ الْ  فْ وْ اطَ عَ تَ يَ  يفَ ذِ الْ  ـْ ىُ اءْ قَ دِ صْ أَ  بْ بَ سَ بِ 

، إذ أف ''ـْ كَ حْ يَ وْ  ؿْ اجَ رَ  وْ حَ وُ رُ  فْ يَ بَ يْ  بْ حَ يْ وَ  وْ يْ مَ ة عَ وضَ رُ فْ مَ ة الْ طَ مْ سُ الْ ة وَ رَ سْ األُ  ةْ رَ ائِ دَ  فْ مِ  وجْ رُ خُ مْ لِ 

ألمور تخمؽ نوع مف الضغط الوضع االجتماعي منعكس عمى المؤسسة التعميمية بحيث ىذه ا
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مف طرؼ األستاذ حيث يقـو بتيميش بعض التالميذ وقوؿ ليـ كالـ غير الئؽ وكثرة رفقاء 

 . السوء داخؿ وخارج المؤسسة التعميمية

 تعميمية. أشكال االنحراف الممارسة داخل المؤسسة ال3.1

( يشتركاف في 3و1)مف خالؿ المقابالت مع المبحوثيف توصمنا أف إجابات المبحوثيف رقـ   

 ؿْ اخِ دَ  ْس ارَ مَ المُ  اؼْ رَ حِ نْ ااْلِ  اؿْ كَ شْ أَ  فَ أَ '':س(41)ط1حسب تصريح المبحوث رقمالتصريحات 

 ْش احِ فَ  ـْ اَل كَ بِ  هْ وُ فَ تَ الْ وَ  اذْ تَ سْ األُ  بْ رْ ضَ وَ  ْر مْ خَ الْ  بْ رْ شُ وَ  اتْ رَ دِ خَ مُ ي الْ اطِ عَ تَ  فْ مِ ة يَ مِ يِ مِ عْ تَ ة الْ سَ سَ ؤَ مُ الْ 

ة امَ قَ ا ِ وَ  ؼْ رِ حَ نْ مُ الْ  وؾْ مُ سُ الَ  ةْ سَ ارَ مَ مُ ة لِ يَ الِ خَ  فْ اكِ مَ ى أَ لَ إِ  وْ جُ وَ تَ الْ  ؾَ لِ ذَ كَ وَ  اتْ يَ تَ فَ الْ  يْر وِ صْ تَ  ةْ يَ مِ مَ عَ وَ 

ف المراىؽ في مرحمة بناء والبد مف ومف ىذا فإ ،''يفْ خِ دْ تَ الْ وَ  ءْ اَل مَ زُ الْ  عَ ة مَ يَ امِ رَ غَ  اتْ قَ اَل عَ 

 .مسايرتيـ وخاصة أقساـ االمتحاف

 ْض عْ بَ  ؿْ بَ قِ  فْ مِ  اذْ تَ سْ األُ  دْ ضِ  ؼْ نْ عُ  اؾْ نَ ىُ  فُ "أَ  س(36)ط3تصريحات المبحوث رقم وحسب   

 وُ لَ  اءْ عَ دْ تِ االسْ  عْ ضْ وَ  اءْ نَ ثْ أَ وَ  يذْ مِ مْ التِ  فَ أَ  بِ اًل ائِ قَ  وثْ حُ بْ المَ  حْ رِ صَ يُ  ذْ ، إِ يْ لِ الوَ  اءْ عَ دْ تِ اسْ  ـَ تَ وَ  يذْ مِ اَل تَ الْ 

يبالي بالقانوف  التمميذ النرى بأف ، ومف ىذا ''اـْ دَ خَ  اهْ رَ وْ  جْ ارَ خَ الْ فَ  اهْ رَ  اابَ بَ ، يْش جِ ا يْ ا مَ ابَ بَ  وؿْ قُ يَ 

، والمجوء إلى أمور أخرى لتبرير الداخمي لممؤسسة ويحضر أحد أقربائو قصد إدخالو

 اـَ قَ ر وَ مْ ة خَ ورَ ارُ قَ  رَ ضَ حْ أَ  يذْ مِ مْ تِ  اؾْ نَ ىُ  فُ أَ '':(س41)ط4ويصرح المبحوث رقم ،سموكياتو

 ـْ لَ ، وَ ادْ يَ طِ اضْ  يوْ مَ عَ  ْس ارِ مَ يُ  بْ اأْلَ  ف  ا أَ نَ دْ جَ وَ  وِ تِ الَ حَ  ةْ اسَ رَ دِ ا بِ نَ مْ ا قُ مَ دَ نْ عِ وَ ، ـْ سْ قِ الْ  ؿْ اخِ ا دَ يَ اغِ رَ فْ إِ بِ 

 وُ مَ عَ  فَ أَ  ثْ يْ حَ ا بِ يبً رِ قْ ة تَ الَ الحَ  ْس فْ ى نَ رَ خْ أُ  ؼْ نْ عُ  ةْ الَ حَ  اؾْ نَ ىُ ي، وَ يبِ دِ أْ تَ الْ  ْس مِ جْ مَ ى الْ لَ إِ  وِ يمِ وِ حْ تَ بِ  ـْ قُ نَ 

، وىذا ما جعؿ التمميذ ينحرؼ ويقـو بسموكيات غير ''هْ رِ عْ ة شَ يحَ رِ سْ ي تَ فِ و وَ اتِ يَ ي حَ فِ  ؿْ خَ دَ تَ يَ 
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كر، وذلؾ راجع إلى تأثره بأصدقائو داخؿ كونو يدخؿ إلى المؤسسة في حالة سأخالقية 

منحرفة أف ىناؾ بعض التالميذ مارسوا سموكيات كما  " ،وخارج المؤسسة التعميمية خاصة

داخؿ المؤسسة التعميمية ولـ يعاقبوا عمى ىذا السموؾ، حسب تصريحات المبحوثيف بأنيـ ال 

  .(2و5أما تصريح المبحوثيف رقـ) .يضيقوا المجاؿ عمى التمميذ والبد مف مراعاة ظروفو

 ةً اصَ خَ ، وَ اتْ اذَ تَ سْ اأْلُ  ةْ رَ قْ حُ ة وَ يَ امِ رَ غَ الَ  اتْ قَ اَل عَ الْ  ةْ رَ ثْ كَ  فَ ''إِ :س(49)ط5فيصرح المبحوث رقم   

مف خالؿ ىذه ، ''ـْ سْ قِ الْ  ؿْ اخِ دَ  ـْ ىُ يرِ وِ صْ تَ وَ  ـْ ىُ اءُ يَ شْ أَ  ةْ قَ رِ سَ وَ  ءْ اَل مَ الزُ  فَ يْ بَ  اتْ رَ اجَ شَ مُ الْ وَ  ـْ يُ نْ مِ  دْ دُ جُ الْ 

نعدـ االحتراـ بيف األستاذ والتمميذ، لكوف التمميذ لـ يعد يخاؼ أو يخشى و االمقابمة نرى أن

 يْر وِ صْ تَ بِ  اـَ قَ  يذْ مِ مْ تِ  فُ أَ '':س(46د)1كما يصرح المبحوث رقم عميو. مارسةأساليب الضبط الم

 فْ كِ لَ  افْ رَ كْ سَ  يذْ مِ مْ تِ  ؿْ خَ دْ  ؾْ لِ ذَ كَ وَ  ،وْ عَ ة مَ يَ امِ رَ ة غَ قَ اَل عَ  ةْ امَ قَ إِ  دْ ر  تُ  ـْ ا لَ يَ نَ أِلَ  ؾَ لِ ذَ ، وَ ـْ سْ قِ الْ  ؿْ اخِ دَ  اةْ تَ فَ 

ة ارَ دَ اإْلِ  فْ كِ لَ  بْ اقَ عَ تَ يَ ي وَ يبِ دِ أْ تَ الْ  ْس مِ جْ مَ ى الْ لَ إِ  اؿْ حَ يُ  ـْ لَ ، وَ يذْ مِ مْ تِ ى الْ مَ عْ  اؿْ جَ مَ الْ  ْش تْ رَ صْ حَ ة مَ ارَ دَ اإْلِ 

 ـْ يُ نَ ا أَ مَ ، كَ وْ امَ مَ أَ  ْر مْ خَ الْ  بْ رْ شُ بِ  وـْ قُ يَ  بْ األَ  فُ وا أَ دُ جْ وَ ا وَ وُ اعُ تَ ة نْ ي  اعِ مَ تِ جْ ة ااْل الَ حَ الْ  ْس رُ دْ نَ  تْ الَ قَ 

، اهْ يَ مِ الْ  ةْ رَ وْ ي دَ فِ  اتْ ي  وكِ مُ سُ ه الْ ذِ ىَ  وفْ سُ ارِ مَ يُ وَ  ـْ يُ فْ اتِ وَ ي ىَ فِ  اتْ ىَ يوُ يدْ فِ وَ  اءْ يَ حَ الْ بِ  ةٌ مَ خِ مُ  ْر و  صُ  فْ وْ رَ يَ 

 ة". يَ يعِ بِ طَ الْ  ْر يْ غَ  ـْ يُ تْ الَ ي حَ وا فِ ونُ كُ يْ  اتْ رَ مَ 

مف خالؿ ذلؾ تبيف أف ىناؾ انحراؼ لبعض التالميذ داخؿ المؤسسة التعميمية، وذلؾ     

دـ مراقبة األىؿ ألبنائيـ وعدـ الحضور عند استدعائيـ، ومعاشرتيـ لرفقاء السوء راجع إلى ع

وذلؾ مف خالؿ احتكاكيـ بأفراد منحرفيف يدعمونيـ   ،داخؿ وخارج المؤسسة التعميمية خاصة
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لمقياـ بأعماؿ انحرافية، تجعؿ منيـ منحرفيف وىذا ما يؤثر عمييـ في المؤسسة التعميمية 

 .إلى االنحراؼ والخروج عف المعايير والقواعد المتعارؼ عميياويدفع بيـ  بالسمب

 . التحميل السوسيولوجي لألسئمة الخاصة باألساتذة3

لجنس، يبين توزيع المبحوثين)األساتذة( حسب الفئات العمرية: السن، ا 3الجدول رقم

 سنة، ونرمز لهم )أ(. 51إلى  16األقدمية، الوظيفة، المادة، ويتراوح سنهم من 

 المادة الوظيفة األقدمية الجنس السن حاالتلا

 الفيزياء أستاذ سنة 26 ذكر 52 01

 الفرنسية أستاذة سنة واحدة أنثى 26 02

 الفيزياء أستاذ سنوات 10 ذكر 34 03

 تاريخ وجغرافيا أستاذ سنة 12 ذكر 41 04

 الفرنسية أستاذ سنة واحدة ذكر 26 05

 ة العربيةالمغ أستاذة سنة واحدة أنثى 27 06

 رياضيات أستاذ سنة 26 ذكر 51 07
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 . عالقة األستاذ بالتمميذ داخل القسم1.3

في ىذا المحور سنتعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف األستاذ والتمميذ، مف خالؿ إجراء    

المقابمة مع مجموعة مف األساتذة الذيف يتمثؿ عددىـ في)سبعة أساتذة( كانت تصريحات كؿ 

كما يصرح المبحوث  ،تشترؾ في نفس التصريحات (5و3و1) مف المبحوثيف

ا ا مَ ذَ ىَ ي، وَ اتِ يَ حْ  اهْ عَ مْ  يِ كِ حْ ي نَ ن  أَ  ةْ جَ رَ دَ لِ  َس يْ لَ وَ  يذْ مِ اَل تَ  عَ ة مَ قَ اَل عَ  دْ وجَ تُ  وُ نَ أَ '':س(51أف)1رقم

ى تَ وا، حَ حُ وُ ي رُ فِ  يذْ مِ مْ تِ الْ  ْر ّاسَ دَ يْ  اذْ تَ سْ األُ  حْ بَ صْ َأ فْ ، مِ اتْ افَ رَ حِ االنْ  تْ رَ ثْ كَ وَ  ْر وَ ىْ دَ تَ يَ  يـْ مِ عْ تَ الْ  ؿَ عَ جَ 

 ـْ اىَ عَ وا مْ رُ دْ يَ نَ  ْـ زَ اَل ، اتْ رَ دِ خَ المُ  وفْ لُ اوَ نَ تَ يَ وَ  وفْ نُ خِ دَ يُ  يذْ مِ اَل تَ  ْض عْ بَ وَ  يحْ مِ ي مْ شِ مْ  ـْ اَل وا كْ ولُ ق  يْ  عْ جَ رْ 

ومف خالؿ ىذه المقابمة نرى أف  ''،ـْ ىُ دْ اعَ سَ نْ  اْش بَ  ؿْ كِ شْ مُ ا الْ ذَ ىَ  اءْ رَ وَ  بْ بَ سَ الْ  ؼُ رْ عَ نَ وْ  ـْ وىُ عُ و  نْ وَ 

عالقة األستاذ الجيدة مع التمميذ يجعؿ منو فرد سوي ولكف ليس لدرجة أف يحكي معو في 

 األمور الشخصية حتى يفقد االحتراـ بيف الطرفيف. 

 ةي  اعِ مَ تِ ة اجْ قَ اَل ي عَ يذِ مِ اَل تَ  عَ ة مَ قَ اَل ي عَ نِ طُ بِ رْ تَ '' :س(34أف)3ويصرح المبحوث رقم    

 ـْ يِ يْ مَ عَ  َص قِ نْ نُ  فْ أَ  دَ بُ اَل وَ  ـْ يُ عْ مَ  ْر اوُ حَ تَ الْ وَ  ـْ يُ اتْ يَ وِ نَ عْ مَ  عْ فْ رَ  فْ مِ  دَ بُ اَل ة، وَ ي  ائِ يَ نِ الْ  اـْ سَ قْ اأْلَ  َمعَ  ةً اصَ خَ 

 ؿْ اكِ شَ مَ  دُ نْ عَ  اْش ي وَ كِ حْ يَ  دْ احَ وَ  ؿْ ى كُ قَ بْ يَ وْ  ؾْ حِ ضَ لِ  ْس وْ قَ  حْ تَ فْ ة نَ صَ حِ الْ  اءْ نَ ثْ أَ وَ  طْ غْ ضَ الْ  فَ مِ 

)مادة ىذه المادة التي يدرسيا األستاذ  مف خالؿ ىذه المقابمة نجد أف رغـ، "هْ دَ اعْ سَ نْ  فْ كِ مْ مُ وْ 

 . ط عمى التالميذفيحاوؿ قدر اإلمكاف إنقاص الضغالفيزياء( 

ة ي  صِ خْ ة شَ قَ اَل عَ  يْ أَ  يذْ مِ اَل التَ  عَ ة مَ قَ اَل عَ  اؾْ نَ ىُ  فُ أَ '':س(16أس)5المبحوث رقميصرح و    

ا نَ عْ ة مَ اذَ تَ سْ مثؿ أُ ، ْش يقْ مِ ا يْ مَ  ـْ اَل ي كْ ولِ قُ يْ ا وَ ي  فِ  بْ مَ حَ تْ يَ  عْ جَ رْ ى يَ تَ وا حْ رُ اسْ دَ ي نْ ن  أَ  ةْ جَ رَ دَ لِ  َس يْ لَ وَ 
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 ْش احِ فَ  ـْ اَل ي كْ ا فِ يَ وا لْ ولُ قُ يْ  اوْ قَ بْ يَ  ْش مْ ييُ اضِ رَ ا تْ مَ  فْ مِ  دْ عْ بَ  فْ ا، مَ يَ اتْ ي  حْ  اعْ قَ  يذْ مِ اَل تَ  عَ ي مَ كِ حْ تَ 

 يي فِ ي  عَ تْ  ،ؿْ اطَ بَ  يِ جِ تْ  اؾْ رَ ، يتْ جِ  ْش ، ْعاَل يفْ مِ ائِ قَ  اتْ وَ صْ أَ بِ  وفْ مُ وُ قُ ة يَ صَ حِ ى الْ لَ ا إِ نَ ولِ خُ دُ  دَ نْ عِ وَ 

ت نرى أف ىناؾ بعض األساتذة مف ، ومف خالؿ ىذه المقاباليرِ كْ ا بَ رَ ا قْ رَ قْ  يِ لِ أَ  ا،نَ عْ مَ  ؾْ اسَ رَ 

مجريات حياتيـ لتالميذ مما ينقص يتعرضوف للىانة بسبب العالقات الكثيرة مف خالؿ سرد 

يشترؾ و مف االحتراـ بيف الطرفيف، وعدـ احتراـ بعض التالميذ لألساتذة أثناء دخوؿ الحصة. 

 .في التصريحات(6و2رقـ) يفالمبحوث

 يِ الِ بَ  أُ اَل وَ  طْ قَ فَ  اءْ بَ جَ نُ الْ  عَ مَ  ؿْ امَ عَ تَ ا أَ نَ أَ '':س(16أس)1حسب تصريحات المبحوثة رقمف   

 ـْ ىُ  يفْ يِ وِ ضَ وْ فَ الْ  يذْ مِ اَل تَ الْ  فُ أَ  َقْوِلَيا بَ سْ حَ ة وَ طَ امْ صَ الْ بِ  يِ نِ ونَ فُ صِ يَ ة وَ انَ ىَ ْلِ لِ  تُ ضْ رَ عَ تَ ، فْ يرِ خَ اآْل بِ 

، وبالنسبة إلييا تضع تقارير لمتالميذ لكف ردة فعميـ ''ـْ سْ قِ الْ  ؿْ اخِ دَ  ؿْ اكِ شَ مَ بِ  وفْ ومُ قُ يَ  يفَ ذِ الْ 

ذلؾ مايؤكد عدـ وجود خوؼ لدى  وضعت ليـحسب قوليا، يمزقوف ىذه التقارير التي 

 يذْ مِ اَل تَ الْ  فُ أَ '':س(17أل)6رقم تصرح المبحوثةكما ، التمميذ مف القوانيف التي تفرض عمييـ

 ىيقَ وسِ مُ الْ  اؿْ مَ عْ تِ اسْ ، وَ ـْ سْ قِ الْ  جْ ارِ خَ  وفْ نُ خِ دَ يُ وَ  وفْ لُ وَ جَ تَ يَ  ـْ اىُ رَ تَ ، فَ ـْ سْ قِ الْ  فَ مِ  وجْ رُ خُ الْ ا بِ يَ ونَ بُ الِ طَ يُ 

ي امِ مَ أَ  وفْ رُ اجَ شَ تَ يَ  يذْ مِ اَل تَ الْ ا، وَ ي  مِ و عْ دُ يَ  دْ فَ رْ يَ ي وْ بِ رْ ضَ  يذْ مِ اَل تَ الْ  ْض عْ بَ  ؿْ اوِ حَ يُ ي وَ سِ فْ نَ  طُ بِ ضْ ي أَ نِ ن  إِ 

ي رِ ادْ قَ ي ونِ بُ سَ يْ ة وَ طَ قْ نُ الْ بِ  ـْ يُ بُ اسِ حَ أُ ا نَ ، أَ ؾْ لِ ذَ  فْ مِ  ـْ يِ عِ نْ ي مَ فِ  ةٌ يمَ سِ وَ  دُ جِ  أَ اَل وَ  ـْ سْ قِ الْ بِ 

 مف قبؿ التالميذ المنحرفة األستاذة أسموب إنقاص النقاط لتفادي سموكيات ستعماؿا،''ؾْ حَ و رُ 

 .كحؿ لردعيـ
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 ْش يدْ زِ ا تْ ، مَ ا ْتُشوؼْ رَ بَ  وفِ دُ دِ يَ يُ وَ  اوُ رُ فْ كَ يَ  يذْ مِ اَل تَ الْ '':س(41)أت4المبحوثة رقمفيما يخص    

،يُ لَ  اءْ عَ دْ تِ اسْ  عْ ضَ أَ  اي  مِ عْ  ـْ يُ يِ دِ وا يَ دُ فْ رْ يَ ا وْ نَ ىْ  يؾْ مِ جْ رَ  طْ حُ تْ  ا مَ  اوْ رَ قْ وا يَ غُ بْ يَ  امَ  يذْ مِ اَل تَ  فْ ايَ كَ  ـْ

 يصرح المبحوث رقمكما  .ومف ىذا نرى بأف التمميذ لـ يعد يحتـر األستاذ، ''ـْ ييُ رِ قَ نْ 

 اـْ ي  قِ مْ ة لِ صَ رْ فُ الْ  ـْ يُ لَ  ؾْ رُ تْ  يَ اَل وَ  يذْ مِ اَل تَ ى الْ مَ ة عَ رَ طَ يْ سَ الْ وَ  ْر جْ زَ الْ  ْس ارِ مَ يُ  وُ نَ أَ '':س(51أر)7

مف خالؿ ىذه المقابالت ، ''ـْ سْ قِ الْ  فَ مِ  وْ جَ رْ خَ نْ  ؼْ رِ حَ نْ مُ  وؾْ مُ سُ بِ  وـْ قُ ي يَ ذِ الْ ة، وَ فَ رِ حَ نْ مُ  اتْ يَ وكِ مُ سُ بِ 

نرى أف ىناؾ مف يمارس السمطة والسيطرة عمى التمميذ مما يساعده في التحكـ في التالميذ 

 .خبرة وأقدمية في المينة، وخوؼ التالميذ منو مثؿ أستاذ مادة الرياضيات وذلؾ لكوف لديو

كاستنتاج حسب أجوبة المبحوثيف حوؿ العالقة بيف التالميذ واألستاذ وطريقة المعاممة    

بالنسبة لطبيعة العالقة بينيما تختمؼ حسب كؿ أستاذ وتمميذ، فالتالميذ يقوموف بتصرفات 

ساتذة الجدد والخوؼ مف األساتذة انحرافية مع بعض األساتذة وليس الكؿ، وخاصة مع األ

القدامى. وممكف انحرافيـ راجع إلى مجموعة مف العوامؿ التي تجعؿ مف االنحراؼ ، كبديؿ 

براز الذات.  للىانة وا 

     تأثير جماعة الرفاق عمى سموك التمميذ داخل القسم .1.3

في  (6و1يف رقـ)المبحوث و يشترؾمف خالؿ إجرائنا لممقابالت مع المبحوثيف توصمنا أن   

 ثُ يْ ، حَ يْر بِ كَ  يْر ثِ أْ تَ  اؽْ فَ ة الرِ اعَ مَ جَ لِ  فُ أَ '':س(51أف)1حيث يصرح المبحوث رقمالتصريحات، 

وا رُ دْ يَ يَ  ـْ اىُ قَ مْ تَ  ْر عْ شَ الْ  ةْ يحَ رِ سْ تَ  ؾْ وَ رْ ا دَ نَ لْ  تْ جَ رْ خَ ، وْ يءْ شَ  ؿِ ي كُ فِ  وُ بَ احِ صَ  دُ م  قَ يُ  يذْ مِ مْ التِ  حَ بَ صْ أَ 

 اءْ نَ ثْ َأ يفْ يِ الِ حَ  اوْ قَ بْ يَ  يوْ مِ وا عْ ولُ قُ انْ ا مَ نَ دْ نْ اعَ مَ  وؾْ بُ سْ يْ فَ الْ ، وَ اىَ رِ يْ غَ ة وَ يَ مْ طَ وَ  يفْ اتِ رَ كِ ى الْ مَ عْ  يْر غِ 
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انضماـ  وىذا يدؿ عمى .''يمِ قْ رَ  اآلفْ  يؿْ ا جِ ذَ ىَ ، وْ ـْ يُ ابْ حَ صْ لَ  ثْ عَ بْ يَ وْ  ْر و  ي صُ فِ  ؿْ مَ عْ يَ ، وْ ْس رْ دَ الْ 

أو الفاسدة مثؿ عصابات السرقة أو المخدرات لى بعض الجماعات السمبية إالتمميذ 

وبالتالي إلى توافقو  ، يؤثر سمبا عمى نظرة الناس إليوواالستعماؿ المفرط لالنترنت وغيرىا

يكوف فاشؿ وعاجز والـز يأخذ  كما لرسوب دور كبير في انحراؼ التمميذ ألف  .1االجتماعي"

 دْ كِ ؤَ ''َكَما يُ ، ده شيء مف العدوانيةضحايا، ألف ىو ممكف يكوف ضحية وىذا ما يولد عن معو

 ـْ دَ ا عَ يَ نْ مِ  اؼْ رَ حِ االنْ  اؿْ كَ شْ أَ  دْ دَ عَ تَ تَ وَ  ـْ يِ اتِ وَ دَ أَ  ةْ قَ رِ سَ  وَ اًل ثَ مَ  ْض عْ بَ الْ  ـْ يِ ضِ عْ بَ لِ  ءْ اَل مَ زُ  بْ رْ ضَ ى مَ عَ 

 ةٍ لَ اوِ طَ  فْ مِ  ؿْ قُ نَ تَ ، الْ ؾْ حِ ضَ الْ  ةْ رَ ثْ ى، كَ رَ خْ أُ  وْر مُ أُ بِ  اؿْ غَ شِ ، االنْ اذْ تَ سْ اأْلُ  عَ مَ  يْز كِ رْ تَ الْ  ـْ دَ عَ وَ ، ةْ ااَل بَ مُ اَل الْ 

 ؼْ اتِ يَ الْ  اتْ اعَ م  سَ  عْ ضْ وَ ة، وَ وضَ مُ  تْ حَ بَ صْ )أكؿ الزريعة( أَ  تْ واَل كُ أْ مَ الْ  اؿْ مَ عْ تِ اسْ وَ ى، رَ خْ ى أُ لَ إِ 

    ''اذْ تَ سْ أْلُ لِ  اثْ رَ تِ االكْ  ـْ دَ عَ وَ 

ى تَ حَ  ـْ اىُ طَ خُ وَ  ـْ يِ ياتِ وكِ مُ سُ  ؿْ ي كُ فِ  يفْ فِ رِ حَ نْ المُ  اعْ بَ تِ إِ '':س(17أل)6وتصرح المبحوثة رقم    

 اي  مِ عْ  دُ يَ  دْ فَ رْ يَ ي بِ رْ ضَ  يذْ مِ اَل التَ  ْض عْ بَ  ةْ لَ اوَ حَ مُ ، وَ ـْ سْ قِ ي الْ ى فِ يقَ وسِ مُ وا الْ مُ مْ عَ تَ سْ يَ  يذْ مِ اَل التَ  ؿُ صْ وَ 

 طْ قَ فَ  اطْ قَ نِ الْ  اْص قَ نْ ا ِ وَ  يْر رِ اقَ تَ الْ  ْر يِ غِ  فْ مِ  ـْ يِ عِ نْ ي مَ فِ  ةٌ يمَ سِ وَ  دُ جِ  أَ اَل ي، وَ امِ مَ أَ  وفْ رُ اجَ شَ تَ يَ  يذْ مِ اَل تَ الْ 

 يفْ يدِ عِ مُ الْ  عَ مَ  ؿْ امَ عَ تَ  َأا اَل نَ أَ  ثُ يْ ة، حَ يَ انِ وَ دْ عُ الْ  ةْ ادَ يَ ي زِ فِ  عْ افِ دَ  وبْ سُ رُ الوَ  ،ؾْ وحَ ي رُ رِ ادْ قَ ي ونِ بُ سَ يْ وَ 

ا نَ أَ  حْ صَ بَ  ،وطُ يسْ بِ الْ  ةْ بَ احِ صَ بِ ي ونِ فُ صِ يَ  ْض عْ بَ الْ  حَ بَ صْ ى أَ تَ ، حَ اءْ بَ جَ نُ الْ  عَ  مَ اَلّ إِ  ييفْ وِ ضَ وْ فَ الْ 

استعماؿ التالميذ  ''ةُ يْ ولِ ؤُ سْ مَ  ؿْ مَ حَ تْ يَ  اْش غَ ا بْ مَ لِ ا وَ رَ قْ ا يَ رَ قْ ا يَ غَ بْ  يِ لِ  ـْ يُ ولْ قُ عْ  ابْ سَ ى حْ مَ عْ  ـْ يُ مْ امَ عَ نْ 

مكانية أف يكوف الرسوب دافع في زيادة العدوانية  .وسائؿ أخرى وعدـ اىتماميـ بالدروس وا 

                                           
 .32، ص1980، مكتبة وىبة، القاىرة، التغير االجتماعي والجريمة في المجتمعات العربية. صالح عبد المتعاؿ،  1
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 ؿْ اخِ دَ  اتْ ابَ صَ عِ  وفْ مُ كِ شَ وا يُ حُ بَ صْ أَ  يذْ مِ اَل تَ الْ  فُ أَ '':س(16أس)1يصرح المبحوث رقمكما      

ي شِ مَ  ـْ اَل ي كْ فِ  وؿِ قُ يْ ة وَ رَ ي مَ بِ رْ ضَ  ؿَ اوَ حَ  يذْ مِ مْ تِ  فُ أَ  ْر مْ اأْلَ  ؿَ صَ ى وَ تَ حَ  اْر رَ شْ أَ  ـْ يُ نَ أَ كَ ، وَ ـْ سْ قِ الْ 

كما لرسوب دور ، ''يا الشِ ذَ ىَ  اعْ ي قَ الِ رَ صْ يَ  حْ ة رَ بَ اسْ حَ  ْش تْ نْ كُ مَ وْ  ـْ يُ ابْ بَ سْ بَ  يـْ مِ عْ تَ  تْ ىْ رَ ، كْ يحْ مِ مْ 

 وْ تَ يِ ولِ جُ ي رُ رِ و  يْ ي غِ بْ يَ  دْ احَ وَ  ؿْ كُ ''تحكـ فييـ، اؼ التمميذ وخاصة المعيديف ال أستطيع في انحر 

 ؿْ كْ ة ومنيا الفوضى، أَ ، ومف أشكاؿ االنحراؼ كثير يِ غِ بْ ا نَ شَ  يْر دِ نْ ا وَ ي  فِ  يْش مِ كْ حَ تْ تَ مَ  ؾْ ولَ قُ يْ وَ 

ة اذَ تَ سْ أُ ة، َوْحْد اْلَمَرة َقاِلي َأَحْد الَتاَلِميْذ مَ يِ مِ ة قَ ئَ  فِ ال  إِ  اتْ وَ صْ اأْلَ  اْر دَ صْ وا ِ   connecterة واوَ يوَ شِ 

نجميزية مَ ؾْ وحَ رُ  يْش يِ عَ ا تْ مَ   ؾْ سَ رْ ي دَ بِ تْ ، كَ ـْ يُ ا بِ وُ يرُ دِ ا نْ ا مَ نَ دْ نْ ا عَ ، لغة فرنسية ولغة العربية، وا 

 يشعموا الدخاف في القسـ.  تالميذ حتى أصبح األمر مرات ،''يجِ رْ خُ وَ 

 اَل  ةْ جَ رَ ى دَ لَ إِ  يْر بِ كَ  يْر ثِ أْ تَ  اؽْ فَ رِ الْ  ةْ اعَ مَ جَ لِ  فُ ''أَ :س(41أت)4المبحوث رقم ويقول      

ة ئَ يِ السَ  اتْ ي  وكِ مُ سُ  ؿْ كُ  وُ نْ مِ  ـْ مَ عَ تَ يَ  ْر اآلخَ  وُ فُ صْ نِ  وفْ كُ يَ  ْض عْ بَ الْ  فَ ، أِلَ وْ يقَ دِ صَ  ةْ قَ ارَ فَ مُ  يعْ طِ تَ سْ يَ 

ة ادَ عَ  ؿْ ثْ مِ ''. والرفاقة تمعب دور كبير في تشكيؿ شخصيتو ألنو في مرحمة المراىقة ''ةدَ يِ جَ الْ وَ 

 اتْ وَ صْ األَ  ْض عْ بَ  اْر دَ صْ ا ِ ، وَ ْس رْ دَ الْ  اءَ نَ ثْ أَ  وـْ نَ الْ  يؼْ الصِ  ؿْ صْ ي فَ فِ  ةً اصَ خَ وَ  يذْ مِ اَل ا التَ وىَ بُ حَ يْ 

كما ىو معروؼ أف جماعة الرفاؽ ميداف تجرب ''، ووجِ رُ خُ وَ  اذْ تَ سْ األُ  وؿْ خُ دُ  اءَ نَ ثْ أَ  ةي  اعِ مَ الجَ 

ليس يؤكد أنو و ، ىو جديد واكتساب بعض األدوار والقياـ ببعض الممارسات فيو كؿ ما

مثؿ مشاكؿ  :، بؿ تعود لظروؼ االجتماعيةلرسوب دافع لالنحراؼ في الوسط المدرسيا

ومف أشكاؿ االنحراؼ  ،لديف أو وفاة أحد الوالديف يجعؿ منو عدوانيأسرية منيا طالؽ الوا

عديدة ومنيا تعاطي المخدرات واالعتداء عمى زمالئيـ واالعتداء عمى األستاذ وكتابة كالـ 



 الجانب الميداني

 

76 
 

 بْ تَ كْ ى المَ تَ ا حَ ىَ دْ نْ عَ  يذْ مِ مْ تِ  ؿَ صَ ا وَ نَ ىُ  يعِ ة مَ يمَ مِ زَ  دْ وجَ تُ وَ ''فاحش في السبورة وعمى الجدراف، 

 ـْ اىُ قَ مْ ، نَ احْ بَ صْ  عَ مْ  ايْ جَ  وفْ كُ نْ  فْ مِ  اتْ رَ مَ ة وْ ئَ يِ ة السَ قَ فْ ى الرِ لَ إِ  عْ اجِ رَ  ؿُ ا كُ ذَ ىَ ا، وَ يَ بَ رْ ضَ  ادَ رَ أَ 

'' السموكيات المنحرفة وفْ مُ مَ عَ تَ يَ  ـْ يُ مُ عَ جْ ا يَ ا مَ ذَ ىَ وَ  ـْ يُ نْ مِ  ْر بَ كْ أَ  عْ مَ  يفْ دِ اعْ قَ ة وْ سَ سَ ؤَ المُ  اـْ مَ أَ  وفْ نُ خ  دَ يُ 

 بمختمؼ أنواعو مختمؼ السبؿ الرتكاب السموؾ المنحرؼ د التالميذ يأخذوفومف ىذا نج

 .وتعكر مجريات حياتيـ إلى الياوية بذلؾ وتأخذىـ

ي نِ بْ يَ  ،اؾْ ىَ وْ  اؾْ ىَ  فْ و مَ صُ ورْ مُ الْ  يبْ جِ يْ  ؽْ اىِ رَ '' المُ :س(34أف)3يصرح المبحوث رقم كما    

 وْر طَ ى تَ تَ حَ  يفْ خِ دْ تَ لِ  اهْ ي  المِ  ةْ رَ وْ دَ لِ  ذْ يمِ اَل تَ الْ  بْ ىَ ذْ يَ ، وَ ـْ ىِ يدِ مِ قْ تَ وَ  يفْ رِ اآلخَ  ةْ عَ ابَ تَ مُ  ؿْ اَل خِ  فْ مِ  وْ سَ فْ نَ 

 اَل وَ  رُ اقْ حَ  اذْ تَ سْ األُ  وؼْ شُ يْ  فُ أَ  ؿْ اَل خِ  فْ ، مِ يذْ مِ اَل تَ  ؼْ رِ حَ نْ يَ  فْ كِ مْ مُ وَ  اتْ رَ دِ خَ مُ ي الْ اطِ عَ ى تَ لَ إِ  ْر مْ األَ 

يات منحرفة داخؿ القسـ والتيميش يمعب دور كبير وىذا ما يتركو عدواني ويقوـ بسموك.''هُ رْ كَ يَ 

كما ألف المراىؽ يتبع البيئة التي يعيش فييا، وىو في مرحمة بناء.  في زيادة العدوانية،

ا يً دِ سَ جَ  اذْ تَ سْ ى األُ مَ عَ  اءْ دَ تِ االعْ  اؼْ رَ حِ االنْ  اؿْ كَ شْ أَ  فْ مِ وَ '':س(16أس)5يصرح المبحوث رقم

 يـْ طِ حْ تَ ، وَ اهْ عَ مْ  تْ ياَل مِ ي زَ فِ  وْر ص  يْ  يذْ مِ مْ وا تِ دُ جْ وَ  فْ يْ وعَ بُ سْ ي أُ فِ ، ـْ سْ قِ الْ  ؿْ اخِ دَ  اءْ قَ دِ صْ األَ  ةْ سَ اكَ عَ مُ وَ 

ة نَ اجِ مَ ي الْ انِ غَ األَ وَ  يفْ انِ نَ فَ الْ  اءْ مَ سْ ة أَ ابَ تَ كِ ، كَ افْ رَ دْ جُ ى الْ مَ ة عَ ئَ يِ السَ  اتْ ابَ تَ والكِ  تْ اَل اوِ طَ الْ ي وَ اسِ رَ الكَ 

 فْ مِ  ةْ اَل الصَ  تُ قْ وَ  افَ وا حَ ولُ قُ يْ  اوْ قَ بْ يَ وْ  تُ قْ وَ  وفْ دُ  فْ مِ  افْ وا اآلذَ مُ مْ عَ يَ  اتْ رَ مَ ، وْ ةطَ اقِ السَ  اتْ ارَ بَ عِ الْ وَ 

مف ىذا نرى بأف التالميذ يقوموف باالعتداء عمى زمالئيـ ويقوموف بتحطيـ  .''ؿْ جَ خَ  وفْ دُ 

بأف لواـز المؤسسة واستعماؿ الموسيقى والتيجـ عمى األستاذ. ومف خالؿ ىذا نالحظ 

لجماعة الرفاؽ تأثير كبير عمى سموكيات التالميذ، وكذلؾ تنمية أساليب التعامؿ مع التالميذ 
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مف قبؿ األساتذة ألنيـ في مرحمة نمو أي في مرحمة المراىقة، وتشجيع التالميذ عمى إقامة 

عالقات فيما بينيـ عمى أساس األخوة والصداقة الطيبة مع بعضيـ البعض ومع األساتذة، 

إلنقاص مف حدة السموؾ العنيؼ واالبتعاد عف المشاكؿ التي تجعؿ منيـ منحرفيف  كذلؾ

   ويخرجوف عف القواعد والضوابط المتعارض عمييا.
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 راسة الميدانيةنتائج الد -4

 نستخمص مف خالؿ المعمومات التي توصمنا إلييا عف طريؽ وسيمتي البحث العممي   

 لمقابمة وتحميميا عف طريؽ موظفي اإلدارة وكذا األساتذة والتالميذالمتمثمة في المالحظة وا

 توصمنا إلى النتائج التالية: السنة الثالثة ثانوي )البكالوريا(،

 األولى الفرضية نتائج 

ذا ػػوح، وىػنػؤدي إلى الجػوء يػسػاء الػقػمرفػذ ػيػتالمػطة الػخالػمة بأف مػقائػى الػرضية األولػتحققت الف

انتشار سموكيات غير الئقة سواء داخؿ أو خارج المؤسسة التعميمية باإلضافة إلى  يتضح في

العنؼ الممارس ضد األستاذ مف قبؿ التالميذ، وذلؾ نتيجة مرافقتو السيئة ما جعمو غير قادر 

 عمى االستمرار في دراستو.

 نتائج الفرضية الثانية 

امؿ التالميذ معاممة سيئة، بؿ تسعى لـ تتحقؽ الفرضية الثانية فالمؤسسة التعميمية ال تع

 جاىدة في الحد مف مكافحة السموكيات الجانحة لدى التالميذ في إطار قانوني.
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  خالصة الفصل الثالث                                 

مى ػر عػؤثػذ تػميػتمػئة لػيػسػة الػقػرفػف أف الػيػبػات تػيػرضػفػذه الػيػا لػنػتػالؿ دراسػمف خ   

ؿ ػالء داخػزمػتى الػاذ وحػتػػألسػو لػتػمػامػعػوء مػده سػنػد عػولػا يػذا مػػو وىػتػوكو، وحتى دراسػمػس

مميذ وذلؾ نتيجة ػتػمى الػط عػف ضغػوع مػارس أي نػمػب اإلداري ال يػانػجػا الػـ، أمػسػقػال

 لمراعاة المرحمة التي يمر بيا التمميذ وىي المراىقة.
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 مة  عامة خات
 

لقد انطمقنا موضوع الدراسة من تساؤل مفاده البحث عن دوافع ظاىرة جنوح األحداث في     
من الواقع الُمعاش جاءت الفرضية  االمؤسسة التعميمية، مفترضين لذلك فرضيتين استقيناى

عاممة الماألولى عمى الشكل التالي مخالطة التالميذ لرفقاء السوء يؤدي إلى الجنوح والثانية 
السيئة لتالميذ في المؤسسة التعميمية تؤدي إلى االنحراف. فمن خالل الدراسة الميدانية 
تحققت الفرضية األولى ولم تتحقق الفرضية الثانية، وىذا ما أكدتو نتائج الدراسة بعد 

 المقابالت وتحميميا.                                          

يؤثرون في سموك المراىق، ويسيمون لو القيام بأدوار اجتماعية ووجدنا أن جماعة الرفاق    
متعددة تساىم في تغيير الكثير من ممارساتو السموكية خاصة، وأن ىذه العالقات قد تكون 
غالبا بشكل جماعات، فتمنح الحدث المنحرف الشجاعة لسموك الجنوح، بيذا تبدو تصرفاتيم 

خين وشرب الكحول والمخدرات واستعمال الياتف غير المشروعة بصور وأشكال مختمفة كالتد
 النقال والعنف الممارس عمى األستاذ، واألفعال التي تثير الفوضى والعنف داخل القسم.   

ومن ىذا فإن ظاىرة جنوح األحداث تتأثر بالعديد من العوامل المتداخمة والمتشابكة أدت    
إلى نشوءىا وتطورىا، بعضيا يرجع إلى الوسط األسري وبعضيا اآلخر يرجع إلى الوسط 
المدرسي وبعضيا الثالث يرجع إلى الشارع بما فيو جماعة الرفاق، إاّل أن ىذه الوسائط تقع 

الذي يعيش فيو، والبد من ربطيا باألنساق االجتماعية األخرى القائمة في في قمب المجتمع 
المجتمع، ألن أي تغير أو خمل يحدث في أحد ىذه األجزاء المكونة لممجتمع يمس ىذه 
األوساط االجتماعية وتيدد أمنو وسالمتو، وبيذا تمثل مرحمة المراىقة مرحمة خاصة وحساسة 

ة والتكفل بيا حتى تمر بسالم وتكون دون مخاطر أو سمبيات في حياة الفرد، البد من العناي
 الذي ينتمي إليو.  عمى حياتو المستقبمية، وال تكون عائقا في أداء دوره داخل المجتمع



 المراجع

 

84 

 

 قائمة المراجع
 .المعاجم والموسوعات1
، منشورات محمد عمي بيضون، دار الكتب العممية، لسان العربابن منظور األنصاري،  .1
 .2003، بيروت، 1ط
  ، مكتبة لبنان، دون سنة.معجم مصطمحات العموم االجتماعيةأحمد زكي بدوي، .2
، مكتبة أنبات عربيةمحيط المحيط قاموس مطول لمغة الالمعمم بطرس البستاني، .3

 .19792 -1944ناشرون، بيروت، 
أنسام محمد أسعد، دار مكتبة  :، ترجمةمعجم مصطمحات عمم االجتماعجبل فيريول، .4

 2011، لبنان، 1اليالل، ط
محمد الجوىري وآخرون، المجمس  : ، ترجمةموسوعة عمم االجتماعجوردون مارشال، .5

 2007، 2األعمى لثقافة، ط
، مراجعة: يوسف معجم المصطمحات التربويةحنا وميشيل تكال جرجس، رمزي كامل .6

 .1998، 1خميل يوسف، مكتبة لبنان ناشرون، ط
، 1، عالم الكتب، طمعجم مصطمحات ومفاىيم التعميم والتعمممجدي عزيز إبراىيم، .7

 .2009القاىرة، 
مدني،  ، مؤسسة دار اإلخوة، مؤسسةقاموس مصطمحات عمم االجتماعفاروق مداس، .8

 دون سنة
، لبنان، 1، دار النيضة العربية، طمعجم مصطمحات التربة والتعميمميشيل جرجس، .9

2005. 
، ترجمة: عادل مختار ىواري وسعد عبد موسوعة العموم االجتماعيةميشيل مان، .11

 1999العزيز مصموح، دار المعرفة الجامعية، 



 المراجع

 

85 

 

، األردن، 1األسامة لنشر والتوزيع، ط ، دارالمعجم التربوي وعمم النفسنايف القيسي، .11
2006. 

 .الكتب2
، دار صفاء لمنشر والتوزيع، مناىج وطرق البحث العممي إبراىيم عبد العزيز الدعيمج،.1

 .2010عمان، 
 .1995، القاىرة، 7، دار الفكر العربي، طأصول التربيةإبراىيم عصمت مطوع، .2
، المكتب الجامعي االنحراف والجريمةديناميات .أبو الحسن عبد الموجود إبراىيم، 3

 .2006الحديث، اإلسكندرية، 
، مصر، 2، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، طسيكولوجية التعمم أرنوف ويتيج،.4

2002. 
، ديوان المطبوعات الجامعية، سمات الشخصية لدى الجانحينإسماعيمي يامنة وآخرون، .5

 .2015الجزائر، 
، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، نحراف االجتماعي انأنماط والتكمفةاال السيد عمي شتا، .6
 .1999، اإلسكندرية، 1ط
 2004، مكتبة ألنجمو المصرية، القاىرة، الحياة واالضطرابات النفسيةبشرى إسماعيل، .7
، دار الوفاء لدنيا الطباعة المشكالت االجتماعيةجبارة عطية جبارة والسيد عوض، .8

 .2003إلسكندرية، ، ا1والنشر، ط
الجريمة واالنحراف من منظور الخدمة جمال الدين عبد الخالق والسيد رمضان، .9

 .2001، المكتب الجامعي الحديث، د ط، اإلسكندرية، االجتماعية
 .2008، القاىرة، 1، طمدخل إلى عمم االجتماع التربويحسان ىشام، .10
ي لمكمبيوتر لمنشر والتوزيع، اإلسكندرية، ، المكتب العممالعدوان واالكتئابحسين فايد، .11

2001. 



 المراجع

 

86 

 

، دار الحداثة لمطباعة والنشر، المفاىيم انأساسية في عمم االجتماعخميل أحمد خميل، .12
 .1984، لبنان، 1ط

، دار الوفاء لطباعة والنشر، انحراف الصغار مسؤولية منرشاد أحمد عبد المطيف، .13
 .2007، اإلسكندرية، 1ط

، عمان، 1، الدار العممية الدولية لنشر والتوزيع، طقضاء انأحداثعوين،  زينب أحمد.14
2003. 

، البرامج التأىيمية واإلصالحية لألحداث داخل دور المالحظةصالح بن رميح الرميح، .15
دراسة ميدانية عمى مستوى المممكة العربية السعودية، جامعة الممك سعود، مركز النشر 

 .2004العممي، الرياض، 
، دار العموم لمنشر والتوزيع، الجزائر، عمم االجتماع التربويصالح الدين شروخ، .16

2004. 
، دار الغريب لمطباعة والنشر، دراسات في عمم االجتماع الجنائي .طمعت إبراىيم لطفي،17
 2008، القاىرة، 1ط

ية، ، منشورات الحمبي الحقوقالجريمة والشذوذ العقميعبد الرحمان محمد العيسوي، .18
 .204، لبنان، 1ط

، اإلسكندرية، 1، دار الفكر الجامعي ، طجرائم الصغارعبد الرحمان محمد العيسوي، .19
2006. 

، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، عمم اإلجرامعبد الرحمان محمد أبو توتو، .20
1998. 

، عمان، 1ط ، دار وائل لنشر،التربية والتنشئة االجتماعيةعبد اهلل زاىي رشدان، .21
2005. 

 2004، عمان، 1، دار الشروق، طعمم اجتماع التربيةعبد اهلل زاىي رشدان، .22



 المراجع

 

87 

 

، انأوىام المرضية أو ضالالت في أمراض النفسية والعنف، عز الدين جميل عطية.23
 .1996، عالم الكتب

 .2006، دار أسامة لنشر والتوزيع، عمان، مناىج البحث العممي.عزيز داوود، 24
، دار الصفاء أساليب البحث العمميميان ربحي مصطفى عميان، عثمان محمد غنيم، ع.25

 . 2010، عمان، 4لمنشر والتوزيع، ط
         2003، 1، طعمم االجتماع المدرسيعمي أسعد وطفة وعمي جاسم الشياب، .26
روق ، دار الشاالضطرابات االنفعالية والسموكية لدى انأطفالعماد عبد الرحيم زعول، .27

 .  2006، األردن، 1لمنشر والتوزيع، ط
 .2001، اإلسكندرية، المكتبة المصرية، الجريمة في مجتمع متغير، عوض السيد.28
، مذكرة ليسانس في تنفيذ الميزانية في المؤسسات التربويةغطاس معمر وآخرون، .29

 .2013العموم االقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، 
، عمان، 1، دار األزمنة لمنشر والتوزيع، طالتربية وتنمية المجتمع غالب الفريحات،.30

2006 
، مكتبة وىبة، التغير اإلجتماعي والجريمة في المجتمعات العربية، صالح عبد المتعال.31

 .    1980، القاىرة
، لبنان ،5ط، دار النيضة العربية، مبادئ عمم اإلجرام وعمم العقاب، فوزية عبد الستار32.

1985. 
، 2، دار الطباعة والنشر، طمشكالت المراىقة والشبابفيصل محمد خير الزراد، .33

 .2004لبنان، 
، القاىرة، 1، عالم الكتب، طموسوعة المعارف التربويةمجدي عبد العزيز إبراىيم، .34

2006 



 المراجع

 

88 

 

، 1، دار الثقافة لنشر والتوزيع، طعمم النفس التربوي وتطبيقاتومحمد حاسم عبيدي، .35
 2009 عمان،

، دار في مواجية الدفاعي االجتماعي ضد الجريمة واالنحراف.محمد سالمة غباري، 36
 . 2005المعرفة الجامعية، القاىرة، 

، دار الوفاء لدنيا الطباعة اإلدمان خطر ييدد انأمن االجتماعيمحمد سالمة غباري، .37
 .2008، اإلسكندرية،1والنشر، ط

، المكتب الجامعي الحديث، جديد النحراف انأحداثمدخل عالجي محمد سالمة غباري، .38
 .1989، اإلسكندرية، 2ط

)األسباب وسبل المواجية(، مكتبة  العنف المدرسي محمود سعيد الخولي وآخرون،.39
 .       2008، القاىرة، 1االنجمو المصرية، ط

دار  ، شركةالتنشئة االجتماعية والسموك االنحرافي لتمميذ المدرسةمصباح عامر، .40
   2003، الجزائر، 1األمة، ط

، عمان، 1، دار الشروق لمنشر والتوزيع، طالضبط االجتماعيمعن خميل العمر، .41
2006                                                                                         

، 1ر والتوزيع، ط، دار الشروق لنشعمم المشكالت االجتماعيةمعن خميل العمر، .42
 .1998األردن، 

، دار المعرفة الجامعية، االنحراف والجريمة في عالم متغيرمنال محمد عباس، .43
 .                                                                                                                       2011اإلسكندرية، 

، 1، مؤسسة الوراق لمنشر والتوزيع، طمناىج البحث العمميي وآخرون، موفق الحمدان.44
 .     2006األردن، 

، دار المعرفة الجامعية، سوسيولوجيا الجريمة واالنحراف .ىاني خميس أحمد عبده،45
 .   2008اإلسكندرية، 



 المراجع

 

89 

 

          2016، دار العمم لمنشر والتوزيع، لبنان، المراىق واالنحرافىيام محمود رزق، .46 
، 1، دار العموم والثقافة، طمشكمة تعاطي المواد النفسية المخدرةوفيق صفوت مختار، .47

                                                                                                              2005القاىرة، 
، 1دار دجمة ناشرون وموزعون، ط ،بحوث معاصرة في عمم النفس.يوسف حمة صالح، 48

 .2008األردن، 
 .المجالت3

 مجمة جامعة دمشق،مشكالت طمبة المرحمة الثانوية وحاجاتيم اإلرشادية"، "أمينة رزق،  .1
 2008، العدد الثاني، 24المجمد

، 22-21، العددمجمة شبكة العموم العربيةبولوفة بوخميس، "األسرة وانحراف األحداث"، .2
 .2009، ربيع األول

لياس شرفة، "النماذج النظرية المفسرة لضبط االجتماعي"، .3 مجمة آفاق مشري زبيدة وا 
 .2007، مارس، 7، العددالعموم

 .مذكرات ورسائل جامعية4

، دراسة ميدانية عمى أثر العوامل االجتماعية في جنوح انأحداثإبراىيم حمد محمد حمد، .1

 محافظات غزة، جامعة األزىر، فمسطين.

، رسالة ماجستير في عمم اجتماع التنمية، عالقة انأسرة بانحراف المراىقبممولود جمانة، .2

 2005جامعة قسنطينة، 

، رسالة عالقة مراكز إعادة التربية بالعود لدى انأحداث المنحرفينبوزبرة سوسن، .3

 .2009ماجستير، جامعة الجزائر، 



 المراجع

 

90 

 

ة ودوره في معالجة المراىق ، عممية اإلرشاد في مرحمة الثانويبن طازي كريمة.4

 .2002، قسنطينة، جامعة منتوري، رسالة دكتوراه في عمم النفس التربويالمتمدرس، 

، رسالة ماجستير في عمم أثر العوامل االجتماعية في جنوح انأحداثحومر سمية، .5
 2006االجتماع الحضري، جامعة قسنطينة،

، رسالة ماستر في عمم اجتماع ة الطفلتأثير الرسوم المتحركة عمى تنشئزروقي حميمة، .6
 .2016تربوي، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، 

، دور المدرسة في تفعيل مشاركة التالميذ بانأنشطة التربويةزواتين جميمة وآخرون، .7
مذكرة مقدمة لنيل شيادة ليسانس في عمم اجتماع التربية، جامعة عبد الحميد بن باديس، 

 2016مستغانم، 
، أطروحة دكتوراه دولة، أثر الوسط االجتماعي في جنوح انأحداثيدة بقادة، .زينب حم8

 2008جامعة الجزائر، 
، رسالة دور المدرسة في وقاية انأحداث من االنحرافصالح بن يحي نصير سرحاني، .9

 .2010ماجستير، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، الرياض، 
، رسالة سة في الحد من السموك االنحرافيدور انأسرة والمدر عايش المطيري، .11

 .2010ماجستير، جامعة مؤتو، الرياض، 
دور الخدمة االجتماعية في الحد أو التحقيق في الحد من ظاىرة تشرد ميدي السعيد، .11

، مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير في عمم اجتماع، جامعة محمد بوضياف انأحداث
 2005بسكرة،

، التصورات االجتماعية لدور المدرسة عند انأحداث المنحرفيننصيرة خاليفية، .12
 2012أطروحة دكتوراه عموم، فرع عمم النفس االجتماعي، جامعة منتوري، قسنطينة، 

 



 المراجع

 

91 

 

 



 المالحق
 

88 
 

 

 دليل المقابلة
 . بيانات عامة 1

 ( السن1

 ( الجنس2

 ( األقدمية3

 ( الوظيفة4

 . أسئلة موجهة لطاقم اإلداري2

 في نظرك ماذا تعني لك كممة االنحراف؟ أو كيف تكون عالقتك مع تالميذ المنحرفين؟ (1س

 ( هل توجد مراقبة من قبل المسؤولين لسموكيات التالميذ؟  2س

 تمميذ بسموك سيء، يعاقب من طرف اإلدارة؟ وماهي طرق العقاب؟( في حالة قيام ال3س

 ( أتقومون بمعرفة مصدر الدوافع التي تؤدي إلى انحراف التالميذ؟4س

 ( ماهي أشكال االنحراف داخل المؤسسة التعميمية؟5س

 ( أيوجد بالمؤسسة التعميمية إرشاد وتوجيه لتالميذ الذين يعانون من مشاكل نفسية؟6س

اك تواصل بين أولياء التالميذ بالمؤسسة التعميمية، لتعرف عمى سموكيات األبناء ( هل هن7س
 داخمها؟

( ما مدى تعاون أولياء التالميذ والمسؤولين، داخل المؤسسة التعميمية لمناقشة أوضاع 8س
 التالميذ؟   

 ( أيكون هناك اتصال بين اإلدارة واألولياء، حين تأخر التالميذ صباحا؟9س
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تم إعداد نشرات لتوعية التالميذ بمخاطر السموك االنحرافي في المؤسسة ( هل ي11س
 التعميمية؟وكيف ذلك؟

 ( أتقومون فراغ التالميذ في أمور هامة أثناء أوقات الفراغ؟11س

 . أسئلة موجهة لألساتذة3

 ( فيما تتمثل ظاهرة االنحراف داخل القسم في نظرك؟1س

 ميذ المنحرفين؟( أيوجد ضوابط محددة لتعامل مع التال2س

 ( أتقوم بإنشاء عالقات إنسانية طيبة مع التالميذ؟3س

 ( يوجد بالمؤسسة ندوات خاصة بالتالميذ المنحرفين خارج أوقات الدوام الرسمي؟4س

 ( في رأيك فيما يتمثل تأثير جماعة الرفاق عمى التالميذ داخل القسم؟5س

 ( هل الرسوب يكون دافع في زيادة الرغبة في العدوانية؟6س

( أتقوم باالتصال بأولياء التالميذ الغائبين، أو الذين يقومون بتصرفات سيئة أثناء 7س
 الحصص؟

 ( ماهي أشكال االنحراف داخل المؤسسة في رأيك؟8س

ظهر عميهم بوادر ( في رأيك تقوم المؤسسة التعميمية بإعداد برامج وقائية لتالميذ الذين ت9س
 االنحراف؟

 ( أتقوم بعزل التالميذ المنحرفين داخل القسم؟11س

 أسئلة موجهة لتالميذ ) السنة الثالثة ثانوي ( .4

 ( ما رأيك في الدور في الدور الذي تمعبه المؤسسة في حياتك؟ 1س

دارة ( أثناء قيامك بسموك سيء أو خروج عن قواعد المؤسسة التعميمية، ماهو رد فعل اإل2س
 أو األساتذة؟ 
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 ( هل تفرض المؤسسة التعميمية عميك نوع من ضغط وسيطرة؟3س

 ( ماهي األسباب التي تدفعك لممارسة السموك االنحرافي؟ 4س

 ( هل سبق وأن رسبت في دراستك؟5س

 ( أين تقضي وقت فراغك بعد خروجك من المؤسسة التعميمية؟6س

 ( هل لديك أصدقاء؟ وهل تمتقي بهم دائما؟7س

 ( أعمار أصدقائك خارج المؤسسة التعميمية عمى نفس عمرك؟8س

 ( هل سبق وأن مارس أحد أصدقاءك سموكا انحرافيا؟9س

 ( هل يستعمل األساتذة أساليب اإليذاء النفسي؟ وكيف تكون ردة فعمك؟11س
 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

 -مستغانم-جامعة عبد الحميد بن باديس

 كمية العموم االجتماعية

 قسم عمم االجتماع

 عمم االجتماع التربوي التخصص:

 دليل المقابمة خاص بمدير المؤسسة التربوية

 حول موضوع:

 المؤسسة التعميمية داخل ظاهرة جنوح األحداث

 "دراسة ميدانية بثانوية العربي عبد القادر ببوقيرات والية مستغانم"

 سيدي المحترم:

ماستر تخصص عمم االجتماع التربوي حول تحضير مذكرة التخرج لنبل شهادة في إطار 
، يسرنا أن نتقدم إليك الموضوع الموسوم ب: ظاهرة جنوح األحداث داخل المؤسسة التعميمية

إلجراء هذه المقابمة مع العمم أن تعاونكم معنا هو في خدمة البحث العممي، ونتعهد بشرفنا أن 
 هذه المعمومات التي سوف تدلون بها لن تستخدم إال لمغرض العممي فقط.

 وشكرا عمى تعاونكم معنا

 من إعداد الطمبة: 

 تــكــوك عــــربــيــة 

 ســامـيـةكــراديــة  



 فهرس الجداول

 

 فهرس الجداول 

 الرقم وانــــــــــــالعن الصفحة
 1 توزيع المبحوثين )التالميذ( حسب الفئات العمرية 52

 2 يبين توزيع المبحوثين) الطاقم اإلداري( حسب الفئات العمرية  59

 3 يبين توزيع المبحوثين)األساتذة( حسب الفئات العمرية 66
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