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مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية

مالمح التحول القيمي في ظاهرة جنوح األحداث

 سامية شينار:األستاذة
1جامعة باتنة
أن

الملخص

 على أسا ا ا ااا،هدف البحث الحالي إلى معالجة ظاهرة جنوح األحداث من منظور قيمي

 والمح األبرف يي س اانيا بين ا مس ا،القيم هي المحدد األس اااس ااي يي سوجي س االو األيراد
 وما ا نحراف والجنوح إ خرو عن،والسا ا اوا وبين الخل والمي إلى ا ض ا اااراح وا نحراف
 كل أن،ويعد الجنوح من األشاالا البارفة للخل يي القيم

المعايير والقيم الساااةدة يي المجسم

 وسسعى هكه الورقة إلى إبراف،باةة مافالت يي اور البنا وسبني المبادئ والمعايير
يي انحرايهم

ظاهرة سم

مالمح السغير والسحو القيمي لدى األحداث الجانحين لسبح رةي
القيم –جنوح األحداث-  السحو:الكلمات المفتاحية

Abstract :
this stady is a theoretical contribution the phenomenon of juvenile
delinquency from the perspective of values, on the basis that the values
are fundamental in guiding the behavior of individuals, andthe clear
indicator in the category of conduct between the moderate and the
deviation. The delinquency and criminality to depart from the norms and
values prevailing in society, and the juvenile delinquency is a type basic
and clair of imbalance in values, this phenomenon affect directly the
juvenile whose are still under construction and the adoption of principles
and standards values.
This stady aims at identifying
Features change and the
transformation of values As an essential factor in the of juvenile
delinquency
Keys words : transformation - values - agressive behavior- juvenile

delinquency
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مقدمة

إن القيم هي السي سعم على

ا ا ا ااق السا ا ا االو والس ا ا اااب الااب ا جسماعي

المقبو  ،وألن الحاادث أ نااا م ارحا نموه يي احسلااا داةم م بيةسا و قااايس ا  ،يهو
يمسص ويسااسدخ القيم الساااةدة يي محيا ويسشاارح منها ،للن م الساور الهاة

والمسس ا ا ااارع الكا سعيشا ا ا ا المجسمعات ،إض ا ا اااية الى ا ناساح بين ال قايات ظهرت

ميوعة يي المنظومة القيمية برفت بقوة لدى األحداث ،مما أدى الى سشويهها بقيم
موافية مخلة بنظام المجسم و قايس  ،ييظهر السا االو ا نح اريي والجنوح الكا هو

الخاوة األولى يي اريق احسراف وسبني اإلجرام ،وهو سجسيد لخل لبير قد يؤدا
إلى يش ا ا سام يي انسا جي سا ااوا مما يضا اار بمسا ااسقب الارد والمجسم

وظاهرة

الجنوح هي مفيج من الع اادي ااد من العواما ا السي سسظ اااير وسسرالم يسلون موجه ااة

للسلو ا نحرايي بد السوا

وليامااا لاااناات القيم يهي ولياادة المجسم وال قااايااة السي يعي

أنها سم

ييهااا الارد لمااا

الض ا اوابا للعالقات ا جسماعية بين أيراد كل المجسم  ،ييالحظ أن قوة

المجسم وسماساال سفداد للما اشااسر أيراده يي ألبر قدر مملن من القيم ،ويظهر

السال للما سباينت القيم بين األيراد ،مما يؤدا الى ساش ا ا ااي األمراا ا جسماعية
وا نحرايات السلولية والجراةم

لكل يالعديد من العلما والباح ين يعدون الحدث الجانح ضحية ظروي السيةة

اجسماعية لانت أم اقس ادية أو قايية أو حضارية ،لما يعرف الحدث أيضا بأن

من يعاني من خل يي بناة القيمي بحيث سسيار علي قيم ا نحراف والجريمة
والالمبا ة

ولراهية

المجسم ،

وضعف

ا نسما

لألسرة

والبيةة

المحياةوال ورة العلمية السلنولوجية وغيرها من عوام السغير ال قايي،والسي أحدث

ت إعادة
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سشلي الل ير من معاريهم ومااهيمهم عن الحياة ،وسقويا أغلح س ورات
الحدث عن كاس وعن عالم اآلخر الكا أدى بدرجة لبيرة إلى السكبكح وعدم

ا سسقرار يي القيم المورو ة والملسسبة على حد سوا  ،والسي سلون جف ا
يسسهان

ب

يي

المرجعي

اإلاار

للسلو

يي

الحياة

يالقيم سعم على سوايق الارد يي المجسم والسربية وهي عملية هديها سعدي

سلو اإلنسان ولكل لان من الضرورا أن سهسم بالقيم حسى يملنها السيارة
على سلو اإلنسان وسعديل بغر القيم الجديدة أو سأليد القيمي الموجود
عند

الارد

و سسوقف أهمية القيم على دورها يى مجا السربية لسعدي السلو وللن سرج أه
ميسها أيضا إلى أنها مقيا

ال وابوالخاأ والجما والقبح والخير والشر

عليها ومدى ما يعسقد يي

حسها ،وأن سال المجسمعات يعود إلى س ارع

وقيا

مدى سماس المجسمعات يعود قب أا شي إلى مجموعة القيم المساق

وسحو القيم الموجودة يي سل المجسمعات ،خا ة إكا ما م

يةااة األحااداث الااكين يعو عليهم يي البنااا والنهوا بااالمجسم

هكا السغير

وقااد جااا ت هاكه

الورق ااة البح ي ااة للسعمق يي ظ اااهرة جنوح األح ااداث من منظور قيمي ،والى إبراف
مالمح السغير والسحو القيمي لدى األحداث الجانحين لسبح رةي

يي انحرايهم

أهمية البحث :سنب أهمية هكا البحث من لون يس ا ا ا ا ا االا الض ا ا ا ا ا ااو على ظاهرة
اجسماعية سعسبر من أهم الظواهر اإلنساانية المنسشرة يي مخسلف المجسمعات ،لما
أن هاكه الظااهرة سسسا ا ا ا ا ا اام باالغموا والسنااقا لونهاا سرسبا يي ل ير من األحيان

بمحددات قايية واعسبارات مجسمعية ،إك سعد مشللة جنوح األحداث من أهم وأعقد

المش ااال السي سواج جمي أقاار العالم ،يهي سعرا مس ااسقب أجيالها ال اااعدة

إلى خار لبير ،لماا سنب أهمية البحث من خلاية السناو  ،حيث سم السرليف على
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القيم والسحو القيمي ،يال ا ا ا اراع القيمي والسغيرات الحا ا ا االة يي مخسلف وظاةف
المؤسسات ا جسماعية والسربوية أضحى العام الرةي

هكه السلولات الجانحة

يي اسساحا وسنشيا م

أهداف البحث :يسعى هكا البحث إلى سحقيق األهداف السالية:
 -سوضيح لال من ماهوم القيم ولكا السحو القيمي

 سوضيح لال من ماهوم الحدث الجانح ومعايير سحديد السلو الجانح -إبراف دور قيم الجماعة يي ظهور السلو الجانح

 سحااديااد مالمح السحو والسغير يي المنظومااة القيميااة يي ضا ا ا ا ا ا ااو ظاااهرةانحراف األحداث
مشككك اة البحث :سسمحور القضا ااية األسا اااسا ااية يي هكا البحث يي معالجة ظاهرة
جنوح األحاداث من خلاياة قيمية ،بالبحث والسحلي يي السا ا ا ا ا ا االو الجانح ومعايير

سحادياده ،وأ ر المنظوماة القيمياة للجمااعاة يي سحادياد هكا السا ا ا ا ا ا االو ومالمح  ،م

محااولاة اسا ا ا ا ا ا ااسق ار وسحلي لجوانح السغير يي هكه المنظومة القيمية ونساةجها من

خال ظاهرة انحراف األحداث ،وهو ما يملن إيجافه يي األسةلة السالية:
 -1ما المق ود بل من القيم والسحو القيمي؟

 -2من هو الحدث الجانح؟ وما هي معايير سحديد السلو الجانح؟
 -3ما هو دور قيم الجماعة يي ظهور السلو الجانح؟

 -4ما هي مالمح سحو المنظومة القيمية يي ظاهرة انحراف األحداث؟

 -1القيم والتحول القيمي:

ظهر ا هسمام بالقيم منك القديم ،وسبوأت منفلة واس ا ا ا ااعة يي الالر اإلنس ا ا ا اااني،

ألنهااا سسااااعا م لااايااة جوانااح حياااة اإلنسا ا ا ا ا ا ااان ،وم الساور العلمي والمنهجي،

أخكت القيم سدر بش ا ا اال جاد باعسبارها أحد أهم المظاهر األساا ا اااساا ا ااية يي حياة
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البش ا ارية ،و يحقق المجسم أهداي أو يسا ااسمر بوظاةا دون وجود الهدف الموحد
والمنظم الكا يسم

يي القيم

1

والقيم لم ا ا ا االح رغم أهميس وش ا ا اايوع إ أن

ا ا ااعح السحديد الد لي ،لم

سسض ا ا اامن القيم من معان عند من يس ا ا ااسعملونها ،حيث أش ا ا ااار ديوا  Deweyالى
س ا ا ا ا ااعة السنوع وا خسالف الكا

ا ا ا ا اااحح موض ا ا ا ا ااوع القيم بقول  :إن اآل ار حو

موضااوع القيم سسااوت بين ا عسقاد من ناحية ،بأن ما يساامى قيما لي

سوى إشارات اناعالية ،ومجرد سعبيرات

يي الواق

وسية ،وبين ا عسقاد يي الارف المقاب

بأنها المعايير العقلية الضا ا ا ا اارورية السي يقوم على أسا ا ا ا اااسا ا ا ا ااها ل من الان والعلم

واألخالق

واخسالف العلمااا والمنظرين يي سحااديااد معنى القيم يعود يي جوهره الى مااا

سسسا ا ا ا ا ا اام با القض ا ا ا ا ا ا اياة القيمية من عمق معريي و قايي وايديولوجي ،ينحن عندما
نسحدث عن القيم يإننا ننالق من قاية معينة سنسظم القيم يي س ا ا ا االلها ،وسدور يي

دواةرها ،يالسعاليم الدينية والرؤى الالس ا ا ا ا ا اااية والسربوية وا جسماعية والس ا ا ا ا ا ااياس ا ا ا ا ا ااية
وا قس ادية سعد للها أ و يلرية سحلم سااعلنا م القضية القيمية

2

وعليا يملن أن سعرف القيمااة على أنهااا المرغوح ييا  ،بمعنى أا شا ا ا ا ا ا ااي

مرغوح من الارد أو الجماعة ا جسماعية ،وموض ا ا ااوع الرغبة قد يلون موض ا ا ااوعا
ماديا أو عالقة اجسماعية أو أيلار أو ب ا ا ا ا ا اااة عامة أا ش ا ا ا ا ا ااي يسالب ويرغب
المجسم

ويرى سا ا ا ا ا ا ااميااث أن القيمااة سالق على ل ا مااا هو جاادير باااهسمااام الارد

عسباارات مادية أو معنوية أو اجسماعية أو أخالقية أو دينية أو جمالية ويعريها

 1منتهى مطشر عبد الصاحب ،أنماط الشخصية عاى وفق نظرية األني رام والقيم والذكاء
االجتماعي( ،عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع ،ط ،)1022 ،2ص250
 2ماجد زكي الجالد ،تعام القيم وتعايمها :تصور نظري وتطبيقي لطرائق واستراتيجيات تدريس
القيم( ،عمان :دار المسيرة ،ط ،)1023 ،1ص ص 12-10
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حامد فهران على أنها سنظيمات ألحلام عقلية اناعالية ،وهي ماهوم ض اامني غالبا
يعبر عن الاض أو ا مسياف او درجة الاض الكا يرسبا باألشخاص أو األشيا

أو المعااني أو أوجا النشا ا ا ا ا ا اااا ألماا ليبيات يهو يرى أن القيمة هي معيار للحلم
يساااسخدم الارد أو الجماعة من بين عدة بداة يي مواقف سسالح ق ار ار أو سا االولا

معينا

3

ويساق الباح ون من خال سعريااسهم للقيم أنها سسمس بسمات وخ اةص هي:
 القيم نسا اجسماعي يسم السسابها وسعلم موضوعاسها من خال البيةة السييعي

ييها اإلنسا ا ااان ،يهي ليسا ا اات مورو ة أو يارية ألن القيم س ا ا اااب

بااال ا ا ا ا ا ا اابغااة ا جسماااعيااة ،أا أنهااا سنالق من إاااار اجسماااعي لمااا سعااد

موض ا ا ا ااوعات غالبية القيم مسعلمة أيض ا ا ا ااا باس ا ا ا ااس نا الموض ا ا ا ااوعات كات

الم در السماوا لما هو الحا يي آيات القرآن اللريم

 القيم مرسبة سرسيبا هرميا ،حيث أن هنا قيما لها األولوية أل ر من غيرهايي حياة الارد ،مما ينسج ما يعرف بمنظومة أو م اوية القيم

 سسسا اام القيم بال بات العالي ،وللنها ليس ا اات مالقة ال بات ،حيث أنها قابلةللسغير وللن ب عوبة عالية

 سسأ ر القيم بالبيةة ال قايية السي يعيشا ا ا ا ااها الارد ولكل يإن للجماعات السييسعام معها الارد أ ار واضااحا يي سقوية بعا القيم أو اضااعاف البعا

اآلخر

 -سشل القيم عن ار هاما من اإلاار المرجعي للارد واريقس يي السالير

 3جابر نصر الدين ،لوكيا الهاشمي ،مفاهيم أساسية في عام النفس االجتماعي( ،الجزائر :دار الهدى
للطباعة والنشر والتوزيع )1006 ،ص263
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 سحادد شا ا ا ا ا ا اال سا ا ا ا ا ا االو الارد يي المجسم وسجعل قابال للسنبؤ ،ألن القيمأساااسااية يي حياة ل إنسااان يهي بم ابة مرشااد وموج لل ير من النشاااا

الحر اإلرادا لإلنسان

 يسميف بعا األيراد بقيم يردية خا ةا ا سهيمن على ج وقسهم ونشاااسهمودوايعهم وسلولهم

4

 سخسلف القيم باخسالف الدور ا جسماعي والمرلف ا جسماعي وا قس اداوال قا ااايي ،لما ااا سخسلف با اااخسالف الجن

واألخالقية

5

والعمر والمعايا ااات الا ااديني ا ااة

وسسلون القيم من ال ة عنا ا ا ا ا اار رةيس ا ا ا ا ااية هي :الملون المعريي ،الملون
الوجداني والملون السا االولي وسرسبا بهكه الملونات معايير سسحلم بمناهج القيم
وعملياسها وهي :ا خسيار ،السقدير والاع .

 الملون المعريي :ومعياره ا خسيار أا انسقا القيمة من أبدا مخسلاة
بحرياة لااملاة بحياث ينظر الارد يي عواقاح انسقا ل بدي ويسحم

مسا ا ااةولية انسقاة بلاملها ،وهكا يعني أن ا نعلا

الالإرادا

يش ا ا ال

اخسيا ار يرسبا بالقيم.

ويعسبر ا خسيار المسا ااسوى األو يي سا االم الدرجات المؤدية إلى القيم ،ويسلون
من الث درجات أو خاوات مسسالية هي :اسسلشاف األبدا المملنة ،والنظر يي
عواقح ل بدي  ،م ا خسيار الحر.

 4عدنان يوسف العتوم ،عام النفس االجتماعي( ،عمان :إثراء للنشر والتوزيع ،ط ،)1002 ،2ص
ص 112-110
5جابر نصر الدين ،لوكيا الهاشمي ،مرجع سابق ،ص261
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 الملون الوجااداني :ومعياااره السقاادير الااكا ينعل

يي السعلق بااالقيمااة

وا عسفاف بها ،والش ا ا ااعور بالس ا ا ااعادة خسيارها والرغبة يي إعالنها على

المأل ويعسبر السقدير المسااسوى ال اني يي ساالم الدرجات المؤدية إلى القيم
ويسلون من خاوسين مسساليسين هما :الشا ا ااعور بالسا ا ااعادة خسيار القيمة،

واعالن السمس بالقيمة على المأل.

 الملون السلولي :ومعياره الممارسة والعم

أو الاع

ويشم الممارسة

الاعلية للقيمة أو الممارس ااة على نحو يسس ااق م القيمة المنسقاة ،على أن
سسلرر الممارساة ب اورة مساسمرة يي أوضاع مخسلاة للما سنحت الار ة

لكل

6

أمااا السحو القيمي يهو من المااااهيم السي لهااا سااداخ ا لبير م العااديااد من

الم ا ا ا ا ا ا ااالحااات األخرى من م ا  :السغير ،الساور ،النمو وغيرهااا ،إ أن ا سوجااد
يروق نوعية بينهما ،يالسحو يخسلف عن السغير يي أن السحو يسميف بالش ا ا اامولية
والعموميااة والجااكريااة ،يي حين السغير جفةي محاادود النااااق لااكل ا يماهوم سحو

القيم من المااااهيم ا جسماااعيااة السي يلسناهااا الل ير من الغموا ،يقااد اسا ا ا ا ا ا ااسخاادم
البعا الماهوم على نااق ضا ا ا ا اايق ليقس ا ا ا ا اار على بعا السحو ت يي العادات
والسقاليد ،والسغيرات المسسابعة والس ا ا ا ا اريعة يي الاراةق الشا ا ا ا ااعبية ،وقد يسس ا ا ا ا ا لدى

البعا الماهوم ليشم لاية السحو ت السريعة يي القيم ال قايية للمجسم

واناالقا من لون السغير ال قايي يشااير إلى السغيرات الملموسااة يي العنا اار

المادية لل قاية والسي سش ا ا ا ا اام على :أنماا الس ا ا ا ا االو  ،المعايير ا جسماعية ،القيم،
األعراف والسقاليد ساوا لانت هكه السغيرات من خال إضاية أو حكف أو سعدي
 6محمود فتحي عكاشة ،محمد شفيق زكي ،المدخل إلى عام النفس االجتماعي( ،اإلسكندرية :المكتب
الجامعي الحديث )2221 ،ص215
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يي الس ا ا اامات ال قايية أو يي مرلح ال قاية ،يالسغير ال قايي يش ا ا اابر إلى السغير يي
أنسا ا ا ا ا ا اااق وأيلااار مسنوعااة من المعسقاادات والقيم والمعااايير يااالسحو يي المنظومااة

القيمية هو السغير يي األوفان النس ا ا ا ا ا اابية لقيم الارد واألبعاد السي سنسظم حولها هكه
القيم ،يالقيم عند سغيرها س ا اابح أق أو أل ر سوجيها للسا االو  ،وبالسالي للما فادت

أهمية القيمة للما ارسا سأ يرها على الاع

-2

7

الحدث ومعايير الساوك الجانح
إن ماهوم جنوح األحداث هو ماهوم سم سناول وسعريا من خال عدة خلايات

واسجاااهااات نظريااة ،يمنهم من عرف جنوح األحااداث على أن ا خرو الحاادث عن

الاريق السا ا ا ا ا ااوا ،واقدام على ممارسا ا ا ا ا ااة أحد أنماا السا ا ا ا ا االو غير ا جسماعي
واإلجرامي ال ااكا يسع ااارا ال ااكا يسع ااارا م المع ااايير ا جسم اااعي ااة والق ااانوني ااة

المعمو بها دون بلوغ الساان القانونية السي سسيح محالمس ومس ااا لس

8

ومنهم من

عري على أن عدم السليف الناشا عن عوام مخسلاة مادية وناسية ،سحو دون
اإلشباع ال حيح لحاجات الحدث  9ومنهم من ربا بين ا نحراف والسااع الكين
يحدث بين األيراد داخ البنا ا جسماعي والكا من خالل يسش اال س االو األيراد

ساوا لان جانحاأ أو سااوياأ ويارح أن ااار هكا ا سجاه بعا المااهيم والس ااورات

 7تريكي حسان ،التحوالت في نسق القيم االجتماعية في المجتمع الجزائري ،أطروحة دكتوراه غير
منشورة( ،جامعة عنابة :قسم علم االجتماع ،)1021-1023 ،ص ص31-32
 8فوزي محمد جبل ،الصحة النفسية وسي ولوجية الشخصية( ،اإلسكندرية :المكتبة الجامعية،
 )1000ص ص121-122
 9قواسمية محمد عبد القادر  ،جنوح األحداث في التشريع الجزائري ( ،الجزائر :المؤسسة الوطنية
للكتاب ،ط ،)2221 ،2ص63
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لالمحالاة والقيم ومحرلات السلو وعوام سشليل  10والحدث الجانح هو ضحية
ظروف سيةة اجسماعية لانت أو اجسماعية أو اقس ادية أو قايية أو حضارية
حيث سرى

11

وييا روبيسون  Sofia Robisonأن الجانح يقوم بسلو يعارا

م لحة الجماعة يي فمان وملان معينين ب رف النظر عن لشف هوية الااع

وب اارف النظر عن سقديم الااع إلى المحلمة ورأى بلنور وشاايلدون Blenor

 & Scheldonبأن الحدث يجنح حين يشا ا ا ا ا ااعر بسا ا ا ا ا ااو السليف م النظام الكا
يعي

يي

12

وقد يرق الباح ون بين السلو الجانح والسلو ا جرامي حيث أشار علما

القانون إلى أن ماهوم جناح األحداث يحم نا

معنى الس ا ا ا ا ا االو اإلجرامي لدى

البال  ،والارق بينهما يسحدد حسااح الساان القانوني للمجسم الكا يعي

يي الارد

بحيااث أن الجريمااة عمومااا هي ل ا يع ا أو امسناااع يعاااقااح علي ا القااانون،

13

أمااا

الجنوح ييالق على الحدث الكا يخالف القوانين أيضااا ،بارسلاب جريمة أو جنحة
أو مخالاة سؤدا إلى إدانس

14

وقاانونياا الحادث الجاانح هو الارد الاكا يعسادا على حرياة القانون ،ويرسلح

يعال نهى عن يي س ا ا ا اان معينة ،ولو أساه البال لوق سحت ااةلة العقاح ،س ا ا ا ا اوا
Cullen Francis, (1983), Rethinking crime and Deviance Theory. The Emergence 10
of a structuring tradition. Rowman and Allanheld. U.S.A

 11ماجدة بهاء الدين السيد عبيد ،الضغط النفسي ومش الته وأثره عاى الصحة النفسية( ،عمان :دار
صفاء للنشر والتوزيع ،ط ،)1001 ،1ص115
 12قواسمية محمد عبد القادر ،مرجع سابق ،ص ص61-63
 13سعيد رفعان العجمي ،عالقة بعض سمات الشخصية بانحراف األحداث في مدينة الرياض ،رسالة
ماجستير منشورة رعاية وصحة نفسية( ،الرياض :جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،)1005 ،
ص31
 14محمد علي حسن ،عالقة الوالدين بالطفل وأثرها في جناح األحداث( ،القاهرة :مكتبة األنجلو
المصرية )2210 ،ص20
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لان هكا الاع مخالاة أو جنحة أو جناية 15وهنا من رأى أن ال غير الكا يق
عمره عن سا ا ا اان معينة وهو 11سا ا ا اانة يعد جانحا يقا إكا حلمت محلمة األحداث

علي بهكا ،16وقد عرف أيضا ا ااا بأن ل شا ا ااخص لم يسم ال امنة عشا ا اار من عمره
ارسلح يع يعاقح علي القانون ،و در بحق حلم باإلدانة

17

وعموما يملن القو أن الحدث الجانح هو ال ا ااغير الكا أسم السا اان السي

حددها القانون للسمييف ،ولم يسجاوف السا ا ا اان السي حددها لبلوغ الرشا ا ا ااد ،ويقدم على
ارسلاح يع يعسبره القانون جريمة لالسا ارقة أو القس أو اإليكا أو ا غس اااح أو

أا يع آخر يعاقح علي القانون لمسا ا اااس ا ا ا بس ا ا ااالمة المجسم وأمن  ،مما يعسبر

انحرايا حادا أو بعبارة أدق انحرايا جناةيا

18

 -3الساوك الجانح وتأثير قيم الجماعة:

سعد عملية السسااح القيم بم ابة عملية سعلم سسم سدريجيا خال عملية السنشااةة
سلون لاادي ا أا قيم إ أن ا يلقن إياااه اا

ا جسماااعيااة ،يااالاا ا يي باادايااة حياااس ا

ويسوحد معها من خال سااعل م المحياين ب يي بيةس  ،وعملية السسا ا اااح القيم
هي العمليااة السي يسبنى الارد من خاللهااا مجموعااة من القيم لم يلن يسبناااهااا من

قب

19

حيث يعرف قامو

علم ا جسماع السنشااةة ا جسماعية بأنها “العملية السي

يسعلم الاا ا عن اريقهااا ليف يسليف م الجماااعااة عنااد السس ا ا ا ا ا ا اااب ا السا ا ا ا ا ا االو

15ماجدة بهاء الدين السيد عبيد ،مرجع سابق115 ،
 16خيري خليل الجميلي ،الساوك االنحرافي في إطار التقدم والتخاف( ،اإلسكندرية :المكتب الجامعي
الحديث ،)2221 ،ص221
 17أحمد عكاشة ،الطب النفسي المعاصر( ،القاهرة :المكتبة األنجلو المصرية ،)2221 ،ص25
 18محمد شحاته وآخرون ،عام النفس الجنائي( ،مصر :دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،
 ،)2221ص101
 19شبل بدران ،القيم التربوية في مسرح الطفل( ،القاهرة :دار المعرفة الجامعية ،)1001 ،ص 16
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ا جسماااعي ال ااكا سوايق عليا ا ه ااكه الجم اااع ااة ،“20أم ااا معجم علم النا

والا ااح

الناس ا ا ا ااي ،يإن يعرف السنش ا ا ا ااةة ا جسماعية بأنها العملية السي يلسس ا ا ا ااح الارد من
خاللهااا المعريااة والمهااارات ا جسماااعيااة السي سملن ا من أن يسلااام ا م المجسم

سليايا يي  ،وهي أيضا ا ااا عملية السسا ا اااح الارد لألدوار والسا ا االو
ويسا ا اال سا ا االولا أ
21
وا سجاهات السي يسوق من يي المجسم

إن السنشةة ا جسماعية هي عملية سشلي السلو اإلنساني للارد وأنها عملية

سحوي اللاةن البيولوجي إلى لاةن اجسماعي ،وأنها العملية السي سسعلق بسعليم أيراد

المجسم من الجي الجديد ليف يس ا ا ا االلون يي المواقف ا جسماعية المخسلاة على
أساااا

ما يسوقع منهم المجسم الكا ينش ااةون يي  ،لما أنها عملية إلسا اااح الارد

قااياة المجسم

22

لماا أنهاا العملياة السي يسم بهاا إدماا الااا يي اإلاار ال قايي

للمجسم عن اريقة سوري أس اااليح السالير والمعسقدات والعادات والسقاليد السا اااةدة
يي المجسم وم ااا يرسبا به ااا من أنم اااا سا ا ا ا ا ا االولي ااة حسى س ا ا ا ا ا ا ااير من ملون ااات

شخ يس

23

من هكا المنالق يإن القيمة هي نما أو موقف وجانح من سا االو ا نسا ااان

أو المجسم أو قاية أو بيةة ابيعية أو عالقات مسبادلة سمار من شا ا ا ا ا ااخص أو

أل ر لما لو لانت غاية يي حد كاسها ،وأنها شي يحاو النا

حمايس وا سسفادة

20محمد عاطف عيث ،قاموس عام االجتماع( ،القاهرة :الهيئة المصرية العامة للكتاب ،)2212 ،ص
.112
21جابر عبد الحميد ،عالء الدين كفافي ،معجم عام النفس والطب النفسي( ،القاهرة:دار النهضة،
القاهرة ،جـ ،)2225 ،1ص.360
Richter,j & waters,E. Attachment and socialization: The positive side of social 22
influence. In lewis,m,& (EDS) social influences and socialization in infancy,
1991.(pp.185-214)NY:plenum press.

 23أحمد الفنيش ،أصول التربية ( ،بيروت :دار الكتاب الجديد المتحدة  ،ط ،)1001 ،3ص.35
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من والح ا ا ا ااو علي  ،و يشا ا ا ااعرون بالسا ا ا ااعادة ظاهريا عندما ينجحون يي كل
يالقيم من وجهة نظر أن ا ا ا ا ااار هكا ا سجاه وبهكا الماهوم سسا ا ا ا اااعد على ساسا ا ا ا ااير

الساالو وسحديده ،ويظهر كل من خال نظرية الاع ا جسماعي لبارسااونف الكا

يرى أن المعايير والقيم كات ابيعة رمفية ،يهي سجع ساالو الااعلين قابال للاهم
من جانح اآلخرين ،وي بح الااع من خال المعايير والقيم قاد ار على أن ياسر

الموقف وأن يحدد المعالم والحدود ،السي يجح أخكها يي ا عسبار يي سلول

و

ياسقر دور القيم يي ظ ماهوم ساسير السلو  ،ب إنها سساهم يي سوجي السلو ،

ولكل يرى باريت  Baritأن القيم يي قلح الحياة والعق البشرا ،وسم

س ورات

من شا ااأنها أن ساضا ااي إلى سا االو ساضا اايلي ،أو محلات أو معايير لالخسيار بين

بداة معينة للسلو

24

ويسم السسا اااح السا االو الجانح من عدة مؤس ا اسا ااات اجسماعية نسيجة سأ ير قيم

هكه الوس اااةا على الحدث مم يس اااهم يي السس اااب قيم س االبية مش ااوهة سديع نحو

ا نحراف ،وهي:

 -1-3األسرة:

سعد األس ا ارة المؤسا ا اس ا ااة السربوية األولى السي سحسض ا اان الاا منك و دس  ،ومرو ار
بمراحل العمرية المخسلاة ،إك أن الاا يسأ ر عن اريق السقليد أو النمكجة لسلو

ل من يحيا ب من أيراد أسا ا ا ارس بل ما سملل من قيم وسلس ا ا ااح األس ا ا ا ارة القيم
ألبناةها باريقة انسقاةية من ال قاية السا اااةدة يي المجسم  ،ييسعلم الاا من أس ا ارس

عن اريق ال واح والعقاح ويعد اآلبا واإلخوة اللبار أ حاح السأ ير األلبر يي

األااا ال ا ا ااغار ،إك قد س ا ا اابح القيم السي يعلمونها لل ا ا ااغار مالفمة لهم مدى
 24مزوز بركو ،القيم األسرية لدى أطفال الشوارع ،أطروحة دكتوراه غير منشورة( ،جامعة عنابة :قسم علم
االجتماع )1021-1023 ،ص125
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الحياة وهنا عدة مظاهر قد سجع من سخ بالقيم وسدي بالحدث إلى ا نحراف،
منها:

 -السال أو الس ا ا ا اادع األسا ا ا اارا وا نا ا ا ا ااا بين الفوجين أو انحراف سا ا ا االو

أحدهما أو وياس أو غياح األح لمدة اويلة عن المنف وسر السلاة المنفلية يي
يد األم بالنسبة لعملية اإلشراف على أبناةها

 -سا ا ا ااو عملية السنشا ا ا ااةة ا جسماعية السي سم

حجر الفاوية يي سقويم سا ا ا االو

األااا

 -اإلسا ا ا اراف يي القس ا ا ااوة م الاا  ،وكل عن اريق إن اف العقاح ب ب ا ا ااورة

مسا ا ااسمرة ،و ا ا ااده أو فجره للما أراد أن يعبر عن ناس ا ا ا  ،أو اإلس ا ا اراف يي سدليل

واإلكعان لماالب مهما لانت غريبة أو ش ا ا ا ا ا اااكة ،أو السكبكح بين الش ا ا ا ا ا اادة واللين،
بمعنى أن يعاااقااح الاا ا مرة يي موقف وي اااح مرة أخرى يي نا

الموقف ،ممااا

يؤدا ب إلى عدم معرية ال واح من الخاأ

 -سا ااو عالقة األح بالاا  ،ألن لألح دو ار مهما يي سش ا االي وسلوين النواحي

الناسية باعسباره م ا يقسدا ب الاا

 -اخسالف وجهااات النظر يي سربيااة الاااا بين األح واألم ،ل ااأن يؤمن األح

بال رامة والشدة بينما سؤمن األم باللين والسدلي  ،أو العل

25

 -عدم وعي الوالدين بخ اةص مرحلة المراهقة خا ة الرغبة الشديدة للمراهق

على سأليد كاس واسااسقالل والسمس بحريس الشااخ ااية ،مما يولد

والدي قد يحسدم ليلون منب ضغا على المراهق يديع لالنحراف

اراعا بين وبين

26

 25محمد إبراهيم أعبيد الزنتاني ،الهجرة غير الشرعية والمش الت االجتماعية( ،اإلسكندرية :المكتب العربي
الحديث ،)1001 ،ص10
 26صالح حسن الداهري ،أساسيات التوافق النفسي واالضطرابات الساوكية واالنفعالية :األسس والنظريات،
(عمان :دار صفاء للنشر والتوزيع ،)1001 ،ص153
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 حرمان الحدث من إشا ااباع حاجاس األسا اااسا ااية ،يالحدث بحاجة إلى أن يححويحح ،إلى الش ا ا ا ا ااعور باألمان ،ولكل بأن ينمو ويارا ناسا ا ا ا ا ا  ،وهكه الحاجات
َ
سسرجم يي ألوان من السعبير الناسي ،ل يرة السنوع للن جكورها العميقة سظ جسدية
بيولوجية يالحدث المحروم حين يحاو السخلص من حالة يقدان ا سفان العاااي
يلسشا ااف يي

وعي أل ر من إملانيسين :ا نحراف أو الع ا ااابية ،بحس ا ااح ما

سنقاد ناس إلى الميو أو إلى قوى اللبت

27

 -القيم األخالقياة للعااةلاة ،حياث أنا من ال اابت أن معرية الاا بما هو خاأ

أو

ا ا ا ا ا اواح ،وموقا من الخاأ وال ا ا ا ا ا اواح ،يسأ ر إلى حد لبير بمعرية وموقف

والدي بهكا الخ ا ااو ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا مما يؤلد أهمية المس ا ااسوى الخلقي للوالدين وأ ره على

شخ ية وسلو الاا  ،يإكا وجد الاا يي بيةة عاةلية جانحة يشي ييها السلو
الجاانح أو الجريماة أو عادم احسرام النظاام والقانون ،يهو يي هكه الحالة
يع اام من سقليد ما يحيا ب من أنماا ساالولية جانحة،

يجد ما

ساايما وأنها سأسي من

أشا ا ااخاص على درجة لبيرة من ال ا ا االة والقرابة ،مما ييسا ا اار الجنوح ويرسا ا ااخ يي

شاخ اية الاا

28

سدهور الحالة ا قس اادية لألسارة حيث يساعى ل يرد إلشباع

حاجاس  ،يإكا وجد ما يعوق أو يحو دون هكا اإلش ااباع سحقق الحرمان الكا يهدد

الش ا ااخ ا ااية ،ويخ بالش ا ااعور باألمن مما يؤدا إلى اض ا ااارابات ش ا ااخ ا ااية الارد
29

خا ة إكا لان حد ا لم يسدرح بعد على سحم القدر اللايي من هكا الحرمان
 -2-3المدرسة:
والسا ااابهم القيم وغرسا ااها وسنميسها يي ناو
سؤ ر المدرسا ااة يي سربية الن
المسعلمين ،واساحة الار ااة لهم لسرجمة هكه القيم إلى ساالو وعم مرسبا بالواق

 27جان شازال ،الطفولة الجانحة ،ترجمة :عبده أنطوان( ،بيروت :دار منشورات عويدات ،دس) ،ص31
 28حسن أكرم نشأت ،عام األنثروبولوجيا الجنائي( ،عمان :دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط ،)1001 ،2ص221
 29محمد إبراهيم أعبيد الزنتاني ،مرجع سابق ،ص12
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لما أن من المهام األسااسية للمدرسة دعم القيم الساةدة يي المجسم وسنميسها لدى
سالميكها ب ااورة

اريحة ومباشارة وسربوية ،ولي

ب ااورة غير مباشارة وعشاواةية

بحيث سلون القيم محلا مرجعيا مهما لق اررات الارد ،بما سعاي من سعليم يسر أ ره

يي شاخ ية الارد وس رياس

لما يلسسح الالبة قيمهم من خال محسوى المنهج

وما يقدم لهم من خبرات ،أو قد يسااع م أس ا ا ا االوح معين من أس ا ا ا اااليح السعلم،
وعن اريق السعبير ال ا ا ا ا ا ا اري للقيم من قبا معلميهم داخا القااعاات الاد ارسا ا ا ا ا ا ااية
وخارجها ،وعن اريق سوحد هؤ

يللمدرسااة دور هام وأساااسااي

الالبة م معلميهم وسبني قيمهم

يق عن دور األسارة ،حيث يهي

يقس اار

دورها على نق ال قاية والسراث والعلوم لأليراد ،ب سسهم يي سويير الظروف المناسبة
لنمو الارد قيميا وأخالقيا واجسماعيا وناسا اايا،أما إكا ما اقس ا اار دور المدرسا ااة على

السعليم دون ا هسمام بباقي النواحي بسا ا ا ا اابح ل رة األعبا على المعلمين أو عدم
سأهيلهم السأهي المناس ااح  ،أو بس اابح نقص األجور(انعدام الرض ااا الوظياي) الكا

يؤدا سا ا ا ا ااسخدام العقاح بشا ا ا ا اال غير مناقي ،السعام باألسا ا ا ا االوح الدلساسورا

ا س ااسبدادا ..يس اابح المدرس ااة موق ارد أل ر منها ملان جكح للسالميك .ويؤدا
ل كل إلى ناور الاالح من المدرسااة والاش ا إك أن المدرسااة سعسبر بشاال معين

معفف للاش ا ا وسعم على سهمي

بأ

عدد

ييحاو النجاح لمنحرف لسعويا يشا ا ا ا ا اال

30

ب من الاالح عن بقية المجسم ،
ويؤدا لكل إلى هروح السالميك

وسس ا ا اربهم من المدار  ،حيث يعسبر الهروح من المدرسا ا ااة لما يقو بيرت هوم "

روضة أااا الجريمة ،إك أن ياسح أمامهم أبواح الجريمة

 30خليل عبد الرحمن الطرشاوي ،أزمة الهوية لدى األحداث الجانحين مقارنة باألسوياء في محافظة
غزة في ضوء بعض المتغيرات ،رسالة ماجستير غير منشورة( ،غزة :الجامعة اإلسالمية ،كلية
التربية ،قسم علم النفس ،)1001 ،ص12
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 -3-3جماعة الرفاق:
إن سعااد جماااعااة األقران من أهم المؤ رات السربويااة غير النظاااميااة السي غااالبااا
ما سمسل إملانات السأ ير يي شا ا ا ا ا ااخ ا ا ا ا ااية الارد،

سا ا ا ا ا اايما يي مرحلسي الااولة

والمراهقة ويعد السااع ما بين جماعة األقران من المؤ رات السي سلعح دورها يي

سشالي قيم األيراد ،إك أن يلعح دو ار مهما يي نسج المناخ القيمي للارد حيث يسم
قبو الارد يي الجماعة على أسااا

مدى سقبل لقيمها وو ة لها ،ودرجة السماس ا

ييما بينهم ،وللما لانت القيم عامة وواضحة ،للما أدى إلى سماس هكه الجماعة
يم باادايااة المراهقااة يلجااأ الحاادث للبحااث عن ريقااة جاادياادة سساق وميول ا

ورغباس وسشا ا ااب شا ا ااهواس  ،وسعسبر هكه الجماعات من أشا ا ااد الجماعات سأ ي ار على

الشا ا ااخ ا ا ااية وعلى سلوين أنماا السا ا االو  .وسبني قيم جديدة أل ر جكبا ياي هكه
المرحلة

يس ااساي المراهق الساريق بين األس ااويا والمنحريين ،ويق يريس ااة س ااهلة

لريقا الس ااو  ،الكين يلبوا ل سل الرغبات السي سس اايار علي  ،خا ااة يي ظ عدم
وجود رقيح أو محاسااح ،وقد سلون أو خاوة يخاوها الشاااح نحو ا نحراف .لما

سعسبر جماعة رياق الساااو " همفة الو ا ا بين المبسدةين يي اريق ا نحراف وبين

محسريي الجريمة

31

 -4-3الحي السكني:
حاو بعا العلما سحديد عنا اار الحي الااسااد وسحديد معالم السي سنق

القيم السلبية المشوهة الى األيراد ،ومن هكه العنا ر السي سساهم يي الجناح:
 الحي المفدحم بسلان الاق ار السي سنسشر يي الركيلة

 الحي الاقير الكا سحث يي السرقات البسياة لجف من الحياة اليومية يي
 31رمضان السيد ،ا سهامات الخدمة االجتماعية في مجال انحراف األحداث( ،اإلسكندرية :دار المعرفة
الجامعية ،)2223 ،ص ص250-212
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 الحي المغلق ابيعياأ الكا سوجد يي يوارق ابيعية

 الحي الكا يسلن أيراداأ غير مسفوجين وغير مسجانسين ومن أقليات مسعددة
 الحي الكا سسلن األقليات (م أن لي

شراا لحدوث الجناح)

 الحي الكا سل ر يي الجراةم الجنسية وارق ا بسفاف
 الحي الكا يسسخدم المجرمون لملجأ لهم

ومن هنا يسبين لنا ليف أن الحي الس ا االني المسدني يي سنش ا ااةة الارد يس ا اااعد

على إيجاد البيةة المالةمة لسلو الجناح

32

 -4تحول المنظومة القيمية وانحراف األحداث:

إن الساالو اإلنس اااني ينب من القيم السي سنشااأ بدورها عن الس ااور والمعسقد

والالر ،يسالير ا نسا ا ااان يي األشا ا اايا والمواقف السي سدور حول وبنا س ا ا ااوراس

عنها ،هو الكا يحدد منظومس القيمية ،ومن م س ا اادر أنماا الس ا االو ويق هكه
المنظومة ،وبنا على كل سأسي أهمية القيم لمنظمات لسلو األيراد ،ييما ينبغي
يعل والسحلي ب  ،وييما ينبغي سرل وا بسعاد عن

وللي نلسااح الارد الساالوليات

الحس ا ا اانة ونبعده عن الس ا ا االوليات الس ا ا اايةة يإن ينبغي أن نعفف لدي منظومة القيم

اإلنسا ا ا ااانية الااعلة وال ا ا ا ااحيحة المبنية على القناعة والقدرة واإلرادة ،ونعم بكل

على سحديد مس ا ا ا ااارات الارد واسجاهاس يي مواقف الحياة المخسلاة ،ييس ا ا ا اال عندما
يواجه الموقف أو المشللة ويقا لما لدي من س ورات وقيم

33

إن المنظومة القيمية سسدهور عندما يحدث اخسال يي السوافن بين مضا اامون

القيم الم اااليااة ،وبين مااا هو موجود على أرا الواق  ،حيااث يعي

األيراد أفمااات

و اراعات ناسااية شااديدة نسيجة السباين الشاااس ا بين ما عريوه وسعلموه عن القيم،
 32إبراهيم الطخيس ،دراسات في عام االجتماع الجنائي( ،الرياض :دار العلوم ،)2215 ،ص231
33ماجد زكي الجالد ،مرجع سابق ،ص ص 11-12

211

العدد الحادي عشر ديسمبر 1023

مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية

وبين ما وجدوه مجس ا ا ا اادا أمامهم يي الواق من انعدام للقيم ،أو عدم امس ا األيراد
لها

سلون السنش ااةة القيمية س ااوية عندما سؤدا ل المؤسا اس ااات المس ااؤولة عنها

وظياسها على أحس ا ا اان وج  ،واكا اخس سوافن واحدة من هكه المؤسا ا ا اس ا ا ااات اعسلت
سنشا ااةة القيم وظهرت ييها أخاا ومضا اااعاات على األيراد ،ييلبرون مضا اااربين
ناساايا وساالوليا ،وسل ر عندهم ا حبااات والسوسرات ،ويسااود ييهم القلق والح اار

ومخسلف ا نحرايات و و لإلجرام

34

إن القيم ا جسماعية يملن اعسبارها نواة السنظيم ا جسماعي لكا إكا س عدت

يان السال ا جسماعي يبدأ ماعول

ومعظم حا ت السال سح ا بسبح حدوث

أفمات اجسماعية سعم على سارق حاد يي أنش ا ا ا اااة الجماعة ا جسماعية الكا
يسالح سليف للعادات واألعراف المسااسجدة ن الوض ا ا جسماعي سبد بالنساابة

لها ،يضال عن لون األفمات ا جسماعية سولد عدة أفمات يردية سلفمهم وسجبرهم
على سغيير ساالولهم الكا اعسادوا علي وألاوه ،والمشااللة سلون أعساار إكا لم يلن

لدى الجماعة ا جسماعية بداة جديدة لما س ا اادع من قب األفمة السي أضا اارت

بها إن السغيرات ا جسماعية المااجةة سؤدا إلى انهيار وس ا اادع القيم الساا اااةدة

لسح محلها قيم جديدة ،وعلى حسااح سعبير أيمي دورلايم المجسم ي اابح يعي

يي حالة الالمعيارية مما يؤدا إلى ارسااع معد ا نسحار يي حالة السغير القيمي
الااكا يحاادث نسيجااة السغيرات ا جسماااعيااة ،يي هااكه الحااالااة يعي

الحاادث يي

اضا ا ااارابات حين يجد ناس ا ا ا يي يجوة بين القيم الم لى السي يسعلمها من خال

السنشا ااةة ا جسماعية وبين الواق الكا يسناقا لما سعلم  ،يهو يسعلم بعا القيم
المرسباة باألمانة وللن يي الواق يرى

ااو ار عديدة للخيانة وعدم

اايانة األمانة

وحين سخس أمام الموافين وسهسف القيم يسسرح الش إلي يي شي وسنهار قس و
34مزوز بركو ،مرجع سابق ،ص150
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سسلون لدي مشا ا ا اااعر النقمة والعدوان ،مما قد يديع إلى دخو عالم ا نحراف
والجريمة إن السغيرات ا جسماعية سحدث بدورها سغيير يي النسا ا اايج ا جسماعي

مما يعم على عدم خضوع للضوابا المعيارية والقيمية السي أحبلس عبر الفمن
يبقى على ما هو علي  ،ب يساور بالسدر من خال

إ أن هكا النس ا ا ا اايج

األجيا المسعاقبة ومن خال ما يسأ ر من مؤ رات خارجية وداخلية

35

إن ا رسااع المسفايد للجريمة يي بعا المجسمعات ياسا ا ا ا ا اار بالسغيرات

العميقة السي عريسها هكه المجسمعات والسحو ت يي القيم المعروية السي سحدد

س ا ا ا االو األيراد يي عالقسهم م اآلخرين م ظهور الحرية الاردية وقوة الاع

الاردا السي أ ا اابحت هي الاا ا االة عند الل ير من األيراد ،حيث سراج احسرام
حاجيات الجماعة ،وانخاا الحوار بين األجيا بساابح ضااعف السماس ا العاةلي
والقيم المادية بمسالبات الحاض ا ا اار أخكت ملانها يي س ا ا االم القيم مح األهداف

الروحية وغير المادية

36

لقد لان للسغيرات ا جسماعية والسحو ت ال قايية العميقة سأ ي ار لبي ار على

األيراد خا اة األحداث ،حيث أ اابح هنا ارسباا ،بين عالقة الس اادع يي القيم
وظهور السا ا ا ا ا االو بما سحمل ال قاية من قيم ومعايير بالرة ا نحراف والعقاح

ا نحرايي واإلجرامي يي المجسمع ا ا ااات وق ا ا ااد

حظ دورل ا ا ااايم أ ن ا ا ااا السغيرات

ا جسماعية المااجةة سسغير ظروف الحياة يال يبقى المعيار الكا انسظمت ل

الحاجات لما هو ،يحين يحدث النمو المااج
السو

النا

إلى مقيا

يض ا ا ا ا ااارح الارد دون إملانية

جديد باريقة مرسجلة ،حيث يحسا الوعي العام وقسا لس نيف

واألش اايا وهنا سس ااساي القوى ا جسماعية اس ااسعادة السوافن حيث س اابح

 35الطاهـــر سواكــري« ،تصدع القيم وأثره في ظهور السلوكات المنحرفة واإلجرامية في المجتمع
الجزائري»  ،مجاة العاوم االجتماعية ،العدد( ،01ماي ،)1002ص 213
Denis Szabo : science et crime, Libraire J.VRIX. Paris, 1986, P15 36
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القيم القديمة غير معروية وياقد ا نسظام لمدة من الفمن وس ا ا اابح الحدود غير
واض ااحة بينما هو مرغوح وما هو غير مرغوح ،وبينما هو مس ااموح ب وما هو
غير مس ا ا ا ااموح ب  ،ييض ا ا ا ااي الحدث بين ل هكا الخل

أما روبرت ميرسون يقد

س ا ا ااور الالمعيارية(األنوميا) على أن انهيار يي البنا ال قايي ،يحدث ب ا ا اااة
خا ااة عندما ينشااأ انا ااا بين المعايير ال قايية واألهداف السي سحددها ال قاية،
وبين قدرة أعضاا الجماعة لما يحددها البنا ا جسماعي ،على الس ارف س ريا

منساقا م هكه المعايير) ويي ضو هكا الس ور الكا قدم ميرسون سساعد القيم

ال قايية يي ظهور الس االو الجانح ،الكا قد
القيم ناسها

37

يساق م ما سأمر ب وأهداف هكه

ولع أهم ما يسا ا اااهم يي ظهور السا ا االو الجانح لدى الحدث خا ا ا ااة على

ال ا ا ا ااعيد ا جسماعي هو ما يعرف ب ا ا ا ا اراع األجيا  ،ويعني السناير بين قيم و
مااهيم وس اريات ومواقف ل من األحداث ولكا المعنيين بسربيسهم ساايما األه

يال قاية السي هي مجموع السقنيات والعالقات والمعايير واألهداف والعقاةد السي سسود
جماعة ما ،سعد عن ر سنظيم وسوجي حياة أيراد هكه الجماعة.

وسسأ ر ال قاية ل ي ار عند اخسالف القيم والوسا ا ا ا ااا الكا يسعام مع الحدث،

ساايما م الساور الهاة لما يسضاامن من سحو ت يي الحاجات والعالقات والم

العليا ومعايير السالو  ،إ أن المشللة ليست يي السغير بحد كاس وانما يي السرعة
والعمق  .وسااع كل م السنوع الس ا ا ا ا االاني اللبير يجع ال قاية ساقد الل ير من

حيويسها وجاكبيسها وس ا ا اابح بالسالي غامضا ا ااة وضا ا ااعياة السأ ير ،وينشا ا ااأ عن هكه
الوضااعية الل ير من حا ت ال اراع بين القديم والجديد ،والواحد والمسعدد مما ياقد
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الارد أار السوج السالولي ومعاييره ويوقع يي حالة من السخبا سؤدا ب إلى سو
السليف وا نحراف

38

وقد س اادم قاية المدرساة أيضاا ب قاية األسارة خا ة عندما سسميف قاية األسرة

بالقوة  ،وحينها قد س ا إلى حد ساالح المدرسااة دورها يي سغيير قاية المنف  ،يإكا
سعود السلميك على سقب السا ا االو الجانح ،واعسبرس األس ا ا ارة سا ا االولا عاديا ،يإن قوة

ال قاية األسارية الجانحة قد سحو دون سرسااي ال قاية المدرسااية السااوية ،وهكا يؤدا
إلى أن يسخك السلميك موقاا انعفاليا ،بحيث

يشااار يي الحياة المدرسااية ،أو عداةيا

ييقوم بسحايم السجهيفات المدرسية وسرقسها ،أو يسخك موقاا هروبيا بحيث يمي إلى
السغيح أو الهروح من المدرسااة ،وكل للبحث عن نموك للشااخ ااية ،قد يجده يي
شخص أحد المنحريين.39

من العوام المؤدية إلى انحراف األحداث يشا ا ا ا مؤسا ا ا اس ا ا ااات السعليم يي سربية

الن

يالمدرس ا ااة سعد المسعلم اجسماعيا ومعرييا للقيام بأدواره ا جسماعية المسوقعة

من يباإلضاية إلى الخبرات المعريية والمهارات السي يلسسبها المسعلم من المدرسة

يسعلم أيض ا ا ااا مجموعة من القيم وا سجاهات واألنماا الس ا ا االولية وأس ا ا اااليح سحقيق
األهداف المش ا ا ا ا ااروعة اجسماعيا والسي سس ا ا ا ا اااعد على النجاح يي الحياة ويشا ا ا ا ا ا

المدرسا ا ا ا ا ا ااة يي أدا هكا الدور يؤدا بالمسعلم الى الاش ا ا ا ا ا ا ا الكا يؤدا بدورة الى
اإلحباا والقلق وعدم القدرة على السح ا ا ا ا ا ااي وسحقيق األهداف باألس ا ا ا ا ا اااليح مما
يعرا الشاح لالنحرايات السلولية والجنوح نحو اإلجرام.
وقد ينش ا ا ا ا ا ااأ ال اا ا ا ا ا اراع يي نا

الحدث بين ما يلقاه من سربية وأنماا من

ا سجاهات والميو وبين ما يراه أو يساامع يي اإلكاعة والسلافيون ومخسلف وساااة
 38مصطفى حجازي ،األحداث الجانحون( ،بيروت :دار الفكر اللبناني ،)2225 ،ص21
 39السيد رمضان ،مرجع سابق ،ص21
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ا عالم وا س اا  ،ييق يريسااة لكل السناقا ،وقد يسااسغ مواهب

يي السقليد مما

يديع إلى ا نحراف هكا ال ا اراع عادة ما يلون م ااااحبا للسغير ا جسماعي يي

ار يي الجوانح الناس ا ااية لأليراد ،ييق ال ا ا اراع بين
المجسم  ،ويسر هكا السغير آ ا
القديم والحديث ،وقد يق البعا يريسا ااة لهكا ال ا اراع وبالسالي ضا ااحية لالنحراف
وس ااو السوايق يي

اخسالف

ااوره وأش االال المخسلاة

40

حيث سلعح وس اااة اإلعالم -على

ا ااورها دو ار مهما يي سشا االي القيم اإلنسا ااانية خا ا ااة يي ظ الساور

السلنولوجي الكا س اااهم يي س اارعة وس ااهولة انسقا المعلومات ،للن غياح الرقيح
يجع وساة اإلعالم سؤ ر سأ ي ار سلبيا حيث سساهم يي نشر ا نحراف

41

وسقوم وسا اااة اإلعالم بدور لبير يي غر وسعفيف وسعدي العديد من القيم،

وبالسالي سعدي السا ا ا ا ا االو  ،و سقس ا ا ا ا ا اار وظياة اإلعالم على غر قيم جديدة أو
سعدي قيم قديمة ،ب سعم أيضا على س بيت القيم ،هكا الس بيت يسم باريقسين:
 سأليد هكه القيم بسلرارها ب ا ا ااورة ض ا ا اامنية أو
الهدف منها سعفيف قيمة

 اسسنلار القيم المنحرية والشاكة

ا ا ا اريحة لمادة إعالمية

42

لكل يإن ما سلجأ إلي الس ااينما وال ااحاية وباقي وس اااة اإلعالم المخسلاة بما

ييها من عوام اإل ارة وما سعرض ا من مظاهر ا نحراف وا نحال يدي " الحدث
إلى السقليد ونس ا ااج عالم خاص لناسا ا ا من الخيا م عدم قدرس على السمييف بين

الواق والخيا مما قد يؤدا إلى ا نخراا يي سيار ا نحراف والجنوح ، "43وبالسالي
 40محمد الديب ،الخدمة االجتماعية في محيط نزالء السجون واألحداث( ،القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية،
 ،)2221ص311
 41خليل عبد الرحمن الطرشاوي ،مرجع سابق ،ص52
 42منتهى مطشر عبد الصاحب ،مرجع سابق ،ص ص261-265
 43السيد رمضان ،مرجع سابق ،ص252
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يإن وس اااة اإلعالم على اخساليها إن لم سخضا ا لرقابة على أسا ا

سربوية سسوايق

م المعاايير ا جسمااعية والعقاةد الدينية  ،يإنها سلون عامال ياعال من عوام

انحراف القيم لدى األحداث ،سيما يي ظ ال ورة السلنولوجية وسهولة ا س ا ت.

وسسعرا القيم المعنوية والدينية واألخالقية لكل إلى ا نهيار ،حين ساغى

الم ااالح المادية على حياة األيراد ،وان لم سؤخك القيم الدينية واألخالقية والحااظ
عليها يي ا عسبار يإن الارد يق يي

ا اراع يولد لدي السمرد على الواق  ،يسرجم

يي سا ا ا ا ا االو عدواني عن اريق الجريمة وا نحراف أو اإلدمان أو غيرها من
أعراا األمراا ا جسماعية

إن الحدث الكا يحم القيم الساالبية والماللة والكا سربا عالقة ض اعياة أو

هامشا ااية باآلخرين

يسورع عن ارسلاح األيعا اإلجرامية السي سضا اار بالمجسم

وسعا مس ا اايرس وسهدم بنا ه السلويني ومن الجدير بالمالحظة أن عندما سلون
القيم غير قادرة على ضا اابا سا االو الحدث بسا اابح هامشا اايسها وسخلف سوجهاسها،
وعندما سلون العالقات مسحللة وس ا اابح سس ا ااف بالجمود والسخلف ،يإن األجوا

ا جسماعية سسحو إلى أجوا مسناقضا ا ا ااة ومشا ا ا ااجعة على ا ناعا ت وسسا ا ا اااعد

السلولات ا نحرايية والجانحة على الظهور بقوة

44

الخاتمة:

سلعااح القيم دو ار بااار اف يي حياااة األيراد ،يهي سش ا ا ا ا ا ا ال ا الجااانااح المعنوا يي

السلو اإلنساني ،والع ح الرةي

للسلو الوجداني ،وال قايي ،وا جسماعي عند

اإلنس ا ا ااان ،.حيث سلعح القيم دو ار مهما يي سش ا ا االي
وسحااديااد أهاادايهااا يي إاااار معيااار

وبلورة الش ا ا ااخ ا ا ااية الاردية

ا ا ا ا ا ا ااحيح ،لمااا ساادي الارد إلى العم ا وسوج ا

44الطاهر سواكري ،مرجع سابق ،ص 250
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نش اااا  ،وسعم على حاظ نشا ااااات األيراد وبقاةها موحدة ومسناساااقة ،و ااايانسها
من السناقا وا ضاراح

أما على المسا ااسوى ا جسماعي ،يالقيم سحاظ على المجسم سماسا اال  ،إك سحدد

ل أهداي وم ل العليا ومبادة المسااسقرة ،وبالسالي يسااسقيم المجسم يي وحدة واحدة
سحاظا من ا نحال  ،وسربا أج اف قاية المجسم بعضا ا ا ا ا ا ااها بعضا ا ا ا ا ا ااا حسى سبدو

مسناسا ا ااقة ،وسعايها أسا ا اااس ا ا اا عمليا يسا ا ااسقر يي أكهان أيراد المجسم  ،وكل للون
ال قاية سحسلم لمعايير موضوعية منضباة سقب المسسق م قيم المجسم وسنبك ما
ينايرها ،وسس اااعد المجسم على مواجهة السغيرات السي سحدث يي  ،وكل بسحديدها

ا خسيارات ال ا ااحيحة السي سسا ااه على النا

حياسهم ،وسحاظ للمجسم اس ا اسق ارره

وليان يي إاار موحد ،وكل للون القيم بم ابة الميفان الكا سوفن ب األش ا ا ا ا اايا ،

وبالسالي سعد معيا ار لما يقب أو يريا من السا ا االوليات .والحااظ على القيم يقابل
بالضاارورة الحااظ على الن

 ،ياألااا والمراهقين الكين يسشاابعون بقيم المجسم

و قاايس  ،يسح ا ا ا ا ا ا اانون بمقاومة ألبر اسجاه ل قيمة دخيلة قد سسعارا م ما هو
مقبو يي بيةس  ،هكا السشاب اإليجابي بالقيم يملن من سرشيح ل ما هو وايد من
ال قاايات األخرى من أج سبني ما

يسعارا والمجسم  ،ونبك ل ما قد يشا ا ا ا ا ا ااوه

األيلار والسلو ويدي لالنحراف والشكوك

211

العدد الحادي عشر ديسمبر 1023

مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية

قائمة المراجع:
1

1891
2

2002
3

1882
2

إبراهيم الاخي
أحمد الاني

دراسات يي علم ا جسماع الجناةي ،الرياا ،دار العلوم،
أ و السربية  ،بيروت ،دار اللساح الجديد المسحدة  ،ا،3

أحمد علاشة الاح الناسي المعا ر ،القاهرة :الملسبة األنجلو الم رية،
الااه اار سوالاارا س دع القيم وأ ره يي ظهور السلولات المنحرية

واإلجرامية يي المجسم الجفاةرا  ،مجلة العلوم ا جسماعية ،العدد ،09ماا2008
1

سريلي حسان التحوالت في نسق القيم االجتماعية في المجتمع الجزائري،

أاروحة دلسوراه غير منشورة ،جامعة عنابة ،قسم علم ا جسماع2012-2013 ،
6

جابر عبد الحميد ،عال الدين لاايي معجم علم النا

والاح الناسي،

القاهرة ،دار النهضة ،القاهرة ،جا1881 ،7
7

جابر ن ر الدين ،لوليا الهاشمي مفاهيم أساسية في علم النفس

9

الااولة الجانحة ،سرجمة :عبده أناوان ،بيروت ،دار

االجتماعي ،الجفاةر ،دار الهدى للاباعة والنشر والسوفي 2006 ،
جان شا اف

منشورات عويدات ،د

215

مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية

8

العدد الحادي عشر ديسمبر 1023

حسن ألرم نشأت علم األن روبولوجيا الجناةي ،عمان ،دار ال قاية للنشر

والسوفي  ،ا2009 ،1
10

خلي عبد الرحمن الارشاوا أفمة الهوية لدى األحداث الجانحين مقارنة

باألسويا يي محايظة غفة يي ضو بعا المسغيرات ،رسالة ماجسسير غير
منشورة ،غفة ،الجامعة اإلسالمية ،للية السربية ،قسم علم النا 2002 ،
11

خيرا خلي

ا نحرايي يي إاار السقدم والسخلف،

الجميلي السلو

اإلسلندرية ،الملسح الجامعي الحديث1889 ،
12

رمضان السيد اسهامات الخدمة ا جسماعية يي مجا

األحداث ،اإلسلندرية ،دار المعرية الجامعية1883 ،
13

انحراف

سعيد ريعان العجمي بعا سمات الشخ ية بانحراف األحداث يي مدينة

الرياا ،رسالة ماجسسير منشورة رعاية و حة ناسية ،الرياا :جامعة نايف
العربية للعلوم األمنية2001 ،
12

2002

شب بدران القيم السربوية يي مسرح الاا  ،القاهرة :دار المعرية الجامعية،

11

الح حسن الداهرا أساسيات السوايق الناسي وا ضارابات السلولية

16

عدنان يوسف العسوم علم النفس االجتماعي ،عمان ،إ ار للنشر

وا ناعالية :األس

والنظريات ،عمان :دار

والسوفي  ،ا2008 ،1
17

يوفا محمد جب

الملسبة الجامعية2000 ،
19

اا للنشر والسوفي 2009 ،

ال حة الناسية وسيلولوجية الشخ ية ،اإلسلندرية:

قواسمية محمد عبد القادر جنوح األحداث يي السشري الجفاةرا ،الجفاةر،

المؤسسة الوانية لللساح ،ا1882 ،1

216

العدد الحادي عشر ديسمبر 1023

مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية

18

ماجد فلي الجالد .تعلم القيم وتعليمها :تصور نظري وتطبيقي لطرائق

20

ماجدة بها الدين السيد عبيد الضغا الناسي ومشلالس وأ ره على ال حة

واستراتيجيات تدريس القيم ،عمان ،دار المسيرة ،ا2013 ،2
الناسية ،عمان ،دار

اا للنشر والسوفي  ،ا2009 ،2

21

محمد إبراهيم أعبيد الفنساني الهجرة غير الشرعية والمشلالت ا جسماعية،

22

السجون واألحداث،

اإلسلندرية ،الملسح العربي الحديث2009 ،

محمد الديح الخدمة ا جسماعية يي محيا نف

القاهرة ،ملسبة األنجلو الم رية1887 ،

الجناةي ،م ر ،دار غريح للاباعة

23

محمد شحاس وآخرون علم النا

22

محمد عااف غيث قامو علم ا جسماع ،القاهرة ،الهيةة الم رية العامة

والنشر والسوفي 1882 ،
لللساح1878 ،
21

محمد علي حسن عالقة الوالدين بالاا وأ رها يي جناح األحداث،

القاهرة ،ملسبة األنجلو الم رية1870 ،
26

محمود يسحي علاشة ،محمد شايق فلي المدخل إلى علم النفس

27

مفوف برلو القيم األسرية لدى أااا الشوارع ،أاروحة دلسوراه غير

29

م ااى حجافا األحداث الجانحون ،بيروت ،دار الالر اللبناني،

االجتماعي ،اإلسلندرية ،الملسح الجامعي الحديث1889 ،

منشورة ،جامعة عنابة ،قسم علم ا جسماع2012-2013 ،
1881
28

منسهى ماشر عبد ال احح أنماط الشخصية على وفق نظرية األنيكرام

والقيم والذكاء االجتماعي ،عمان ،دار

اا للنشر والسوفي  ،ا2011 ،1

211

1023 العدد الحادي عشر ديسمبر

مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية

30.
Cullen Francis, Rethinking crime and Deviance Theory. The
Emergence of a structuring tradition. Rowman and Allanheld. U.S.A,
1983
31.
Denis Szabo : science et crime, Libraire J.VRIX. Paris, 1986
32. Richter,j & waters,E.Attachment and socialization: The positive
side of social influence. In lewis,m,& (EDS) social influences and
socialization in infancy.(pp.185-214)NY:plenum press, 1991

211

