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امللخص :
ىجفت الجراسة إلى التعخف عمى انعكاس التشذئة االجتساعية عمى جشػح األحجاث في الجدائخ مغ خالل تحجيج

ما اذا كان لكل حجع األسخة ،أوضاعيا االجتساعية واالتترادةة دور في ذلظ ،استخجمت الجراسة السشيج
التحميمي باستعسال السػضػعات الستػفخة حػل السػضػع ومغ ثع العسل عمى تحميل كل ما تحتػيو مغ

معمػمات ومحاولة الخبط بيشيا  ،تع التػصل إلى الشتائج التالية6

كمسا كان حجع األسخة صغيخ كانت التشذئة االجتساعية لمحجث حدشة.

كمسا كانت األوضاع االجتساعية لألسخة سيئة كانت التشذئة االجتساعية لمحجث سيئة.

كمسا كانت األوضاع االتترادةة لألسخة سيئة كانت التشذئة االجتساعية لمحجث سيئة.

 -الكلمات الدالة 3التشذئة االجتساعية ،الحجث ،الجشػح

Abstract: The present study aimed to identify the reflection of social upbringing on
juvenile delinquency in Algeria by determining whether each family size, its social
and economic conditions had a role in that, the study used the analytical method
using the available topics on the topic and then work on analyzing all the
information it contained. And trying to link them, the following results were
reached:

 .البريد االلكتروني المهني djenidi.saoudi@univ-msila.dz :
المؤلف المرسل  :جنيدي سعودي
 -حقوق النشر محفوظة لدى جامعة دمحم بوضياف – المسيلة  . -الموقع االلكتروني http://www.univ-msila.dz/jstaps/ :
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The smaller the family size, the better the juvenile's socialization
The poorer the family’s social conditions, the poorer the juvenile’s socialization
The worse the family’s economic conditions, the poorer the juvenile’s socialization.
-Keywords Social Upbringing . Delinquency Juvenile

.1مقدمة3
عخفت الجدائخ زيادة سكانية كبيخة بعج االستقالل ،وحتى بجاةة الثسانيشات وذلظ
نتيجة لطخوف معيشة ،حيث ارتفع عجد الدكان مغ  1..1مميػن ندسة عام 1522
إلى  .3.35مميػن ندسة عام  1543بديادة شبيعية تقجر  ،% 5.33ووصمت ىحه
الديادة عام  % 10.41 1554نتج عشيا عجد سكان ةقجر ب  .5.1مميػن ندسة
). (ONS, 12/ 2000
ورغع انخفاض ىحه الديادة في الدشػات األخيخة إال أنيا بقية مختفعة نػعا ما ،وذلظ
ما ادى بمػغ اعجاد الدكان الجدائخييغ إلى  34.0مميػن ندسة في نياةة القخن ،حيث
تػصمت إحرائيات الجيػان الػششي لإلحرائيات وكحا السخكد الػششي لمجراسات
والتحاليل الخاصة بالتخصيط ،إلى أن معجالت الخرػبة في انخفاض ندبي حيث
بمغت عام  1522حػالي 3.0شفل لكل امخأة ،و عام  1533كحلظ  3.0شفل لكل
امخأة و  0.40شفل لكل امخأة عام . (CENEAP, 04/1999)1553
وتعخف معجالت الخرػبة معجالت كبيخة ،أدت إلى ارتفاع معجالت عجد أفخاد كل
عائمة حيث تجرت إحرائيات  1554ب  3أشخاص لكل عائمة ،حيث تبمغ العائالت
السكػنة مغ  43أفخاد حػالي  0.0مميػن عائمة ،ومع أن ىحا العجد ال ةعبخ حقيقة عمى
التػزيع الرحيح ألفخاد كل عائمة حيث ةرل في بعس العائالت إلى  14أفخاد في
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العائمة الػاحجة ،وىحا ما يبيشو إحراء  ،1554بحيث ىشاك أكثخ مغ  % 11مغ
العائالت يبمغ عجد أفخادىا  14أو أكثخ ،مع العمع أن األسخ ذات العائمة الػاحجة ةسثمػن
أكثخ مغ  %31أي ما ةعادل  3.1مميػن أسخة)(ONS, 11/2000
وما تبيشو ىحه اإلحرائيات مغ مطاىخ الديادة وارتفاع في الحجع ،مع التجني
الػاضح في مدتػيات التشسية نجع عشو ارتفاع وحجة في البصالة.حيث تبمغ حػالي 34
 %في كافة السجتسع ،وتجرت ىحه الشدبة عشج أرباب العائالت  ،% 14في الػتت
الحي كانت فيو ندبة البصالة عشج العائالت ذات  14افخاد واكثخ تقجر ب % 44
باإلضافة إلى ذلظ نجج أن ندبة الفقخ وصمت إلى  % .4عام  ،1544مغ مجسػع
الدكان ليرل عام  1551إلى . (CENEAP, 04/1999) %0..0
و ىشاك مذكل أخخ شخح بذجة وىػ مذكل الدكغ ،حيث أن الجدائخ الزالت تعخف
نقرا في عجد السداكغ إلى جانب إكتطاضيا ،حيث أنو حدب إحراء  1533بمغت
ندبة إشغال السدكغ  5.3فخد في كل مدکغ ،مع أنيا انخفزت إلى  3.10فخد في
كل مدكغ حدب إحراء (Minister de la santé et de la 1554
).population, 12/1999
وكل ىحا انعكذ عمى الجانب االجتساعي ،والحي أثخ بجوره عمى السجتسع
الجدائخي بكل شخائحو وفئات أعسارىع ،حيث أصبح األولياء عاجدون عغ تمبية رغبات
أفخاد عائالتيع ،وأصبح التحكع في األبشاء شيء مدتعري ،وذلظ ما نالحطو في
الذػارع مغ كثخة التدػل واآلفات االجتساعية وغيخىا مغ الدمػكيات اإلنحخافية ،ومغ
بيغ ىؤالء نجج شخيحة األحجاث ،حيث أصبح الذارع الجدائخي مكتظ بيجه الفئة وحتى
مخاكد إعادة التخبية أصبحت عاجدة عغ احتػاء كل ىؤالء السشحخفيغ.
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إن كل ىحه السعصيات التي أوجدنيا تجفعشا لمتداؤل التالي6
 ىل لعجد األشفال في العائمة الػاحجة عالتة بانحخافيع؟ أو بعبارة أخخى ىل ةسكغ أنةذكل عجد األشفال الكبيخ في العائمة عائقا أمام األبػيغ في تشذئة أبشائيع تشذئة
اجتساعية سميسة؟
 وىل حجع األسخة وحجه ىػ الحي ةجعل األبشاء غيخ تادريغ عمى االىتسام واالعتشاءبكل أبشائيع مسا يؤدي إلى انحخافيع؟ أم أن لألوضاع االجتساعية واالتترادةة دخل في
ذلظ؟
الفرضيات3
مغ خالل التداؤالت التي وردت في اإلشكالية استصعشا صياغة الفخضيات
الثالثة التالية6
 .1كمسا كان حجع العائمة صغيخ كمسا كانت التشذئة االجتساعية لمحجث حدشة.
 ..كمسا كانت األوضاع االجتساعية لمعائمة سيئة كانت التشذئة االجتساعية لمصفل
سيئة.
 .3كمسا كانت األوضاع االتترادةة لمعائمة سيئة كانت التشذئة االجتساعية لمصفل
سيئة.
أسباب اختيار الموضوع3
مغ أىع األسباب التي دفعتشا إلى دراسة ىحه الطاىخة ىشاك سببيغ رئيدييغ وىسا6
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 -1إن ضاىخة الجشػح في الجدائخ تذكل خصػرة كبيخة عمى مدتقبل األحجاث
والذباب ،حيث نالحظ مغ خالل تتبعاتشا ومالحطاتشا اليػمية في الذارع
والسحاكع ،أن ىحه الطاىخة زادت بذكل كبيخ في العذخية األخيخة عسػما،
والدشػات األخيخة مغ ىحه العذخية خرػصا ،وىػ الذيء الحي دفعشا إلى
دراسة ىحه الطاىخة واالىتسام بيا ،نط اخ لسا تمحقو مغ مذاكل اجتساعية عمى
األشفال في حج ذاتيغ وكحا السجتسع.
 -.عجم اىتسام السدؤوليغ وعجم أخحىع بعيغ االعتبار لمجراسات والبحػث الدابقة،
ومحاولة مشا التأكيج عمى خصػرة ىحه الطاىخة السعيقة لمديخ الحدغ السجتسع.
 -3كحلظ أن ما دفعشا إلى االىتسام بيحه الطاىخة ىػ التأكيج عمى أىسية الخعاةة
االجتساعية لمصفل داخل األسخة ،حتى ولػ في وضعية صعبة.
أهداف البحث3
إن اليجف الحي ةدعى إليو الباحث مغ وراء دراستو ،ةعتبخ أحج العػامل التي
تؤثخ في اختيار مذكمة البحث ،لحلظ فيحا البحث نيجف مغ ورائو إلى6
 -1التعخف عمى ما إذا كان لمػضعية الجةسغخافية واالتترادةة واالجتساعية لألسخة
انعكاسات عمى سمػك أشفاليا.
 -.في معخفة أىع السذاكل التي ةعاني مشيا الحجث والتي أدت إلى انحخافو.
-1مفهوم األسرة3
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تعجدت التعاريف حػل ىحا السفيػم ،نط اخ ألىسية وحداسية مػضػعو وكحلظ فيسا
تحسمو األسخة مغ أشكال ووضائف وخرائز متشػعة ،وخاصة الجراسات التي تذكل
الرجارة في ذلظ6
حيث ةعخفيا تامػس عمع االجتساع عمى أنيا " جساعة اجتساعية بيػلػجية
نطامية تتكػن مغ رجل وامخأة (تقػم بيشيسا رابصة زوجية مقخرة) وأبشائيا ،ومغ أىع
الػضائف التي تقػم بيا ىحه الجساعة ،إشباع الحاجات العاشفية ومسارسة العالتة
الجشدية ،وتييئة السشاخ االجتساعي والثقافي السالئع لخعاةة وتشذئة وتػجيو
األبشاء( "........غيث )1221 ،وىشاك تعخيف آخخ ةحجد بذكل واسع ومختمف ،مع
الصخح األول في بعس الشقاط أي مغ السسكغ أن ةقػدنا إلى تفديخ أعع وأشسل لسفيػم
األسخة ،فاألسخة حدب ىحا التعخيف ىي " ...وحجة السجتسع ،وىي مغ أىع األنطسة
االجتساعية التي تجور حػليا حياة اإلندان ،وتتكػن األسخة عادة مغ الػالجيغ واألبشاء
وغيخىع مسغ يشتسػن إلييع برالت عائمية بيػلػجية ،بحيث ةزع الجسيع اعادة بيت
واحج ...وفي مجتسع األسخة تتبمػر شخرية الصفل بسا يتأثخ بالتفاعالت االجتساعية
والسعاييخ الخمقية التي يتعخض ليا( ...بركات.)1211 ،
ومغ ىحيغ التعخيفييغ ،نالحظ أن ىشاك وضيفتيغ أساسيتيغ لألسخة6
 )1وضيفة بيػلػجية
 ).وضيفة اجتساعية 6وتسثل السجال الػاسع لمتفاعالت االجتساعية بيغ أفخاد
األسخة.
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أما التعخيف اإلجخائي لألسخة فيػ كل األفخاد الحيغ ةعيذػن في مدكغ واحج ،والحيغ
يخبصيع تخابة الجم والشدب ،والتي تزع مجسػع العائالت التي تعير في نفذ ىحا
السدكغ ،كانت كل واحجة مدتقمة في مراريفيا ،أو أنيع يتقاسسػن نفذ السصبخ،
ويتشاولػن نفذ الػجبة.
-2مفهوم الحدث3
ةختمف السذخعػن ،وعمساء الشفذ ،وعمساء االجتساع في تعخيف وتحجيج مفيػم
الحجث .فالحجث تانػنيا ةختمف تحجيجه مغ بمج آلخخ ،وذلظ حدب خرػصيات كل
بمج ،وحدب تحجيج الدغ األدنى واألترى لسخحمة الحجاثة .وتتبع في ذلظ معاييخ
ومقاييذ كالحالة العقمية والشفدية واالجتساعية (قواسمية )1222 ،حيث نجج أن
السذخع الجدائخي تج تدع الحجاثة إلى مخحمتيغ6
أ-مخحمة األحجاث دون  13سشة.
ب-مخحمة األحجاث مغ  13إلى  14سشة.
أما مفيػم الحجيث مغ السشطػر االجتساعي والشفدي فيػ الرغيخ مشح والدتو وحتى
يتع لو الشزج االجتساعي والشفدي ،وتتكامل لو عشاصخ الشزج واإلدراك.
مغ كل ىحه السفاىيع ةدتػجب تقجةع مفيػم إجخائي لمحجث ،بحيث ةكػن الحجث6
ىػ ذلظ الفخد الحي ال يديج سشو عغ  14سشة ،ويدسى بالحجث لحجاثة سشو وصغخىا،
فيػ غيخ مدؤول ع ن نفدو ،وإنسا ةقع تحت كفالة والجةو أو أحجىسا أو شخز آخخ
في حاالت استثشائية.
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-3مفهوم التنذئة االجتماعية3
فالتشذئة االجتساعية بحلظ عبارة عغ عسمية تعمع وتعميع ،وتخبية تقػم عمى التفاعل
االجتساعي ،وتيجف إلى إكداب الفخد سمػكيات ومعاييخ واتجاىات مشاسبة ألدوار
اجتساعية معيشة ،تسكشو مغ مدايخة لجساعتو والتػافق االجتساعي معيا ،وتكدبو الصابع
االجتساعي وتديخ لو االنجماج في الحياة االجتساعية "(زهران.)1212 ،
مغ خالل ىحا التعخيف السحجد لعسمية التشذئة االجتساعية ،مغ وجية نطخ نفدي
و اجتساعي ،فإن عسمية التشذئة االجتساعية عبارة عغ عسمية تعمع وتعميع ،بحيث
ةكتدب الفخد مسا يتعمسو مغ ثقافة السجتسع ،والتي يتمقاىا مغ شخف األسخة ،والتي
ىي ..."6أول بيئة تتػلى ىحا اإلعجاد ،فيي تدتقبل السػلػد ،وتحيط بو وتخوضو عمى
آداب الدمػك االجتساعي ،وتعمسو لغة تػمو ،وتخاثو الثقافي ،والحزاري م ن عادات
وتقاليج وسفغ اجتساعية ...واألسخة في ىحا الذأن ال ةعادليا فيو بيشة أخخى" (مذكور،
)1215
وعمى ىحا األساس تعسل األسخة عمى تشذئة الصفل و تكػيغ شخريتو في اتجاىيغ
متجاخميغ إحجاىسا ىػ تصبيعو بالصابع الحي يتساشى مع ثقافة السجتسع برفة عامة،
وثانييا ىػ تػجيو نسػه في داخل ىحا اإلشار في االتجاىات التي تتساشى مع ثقافة
األسخة ذاتيا واتجاىات الصبقة او الػسط االجتساعي الحي يشتسي اليو (الدين)1214 ،
فالػسط األسخي ونػعية انتسائو الثقافي ،واالجتساعي لو دور ميع وخاصة مغ
حيث القيع الخمقية الثقافية لألسخة ،ولمػالجيغ بالخرػص ،فيسا يؤثخان بذكل مباشخ في
تكػيغ نػع مغ التػازن القيسي والدمػكي لمفخد.

124

التنذئة االجتماعية وانعكاساتها على جنوح االحداث

أما السفيػم اإلجخائي لمتشذئة االجتساعية الحي نػضفو في دراستشا ىي تمظ العسمية
التخبػية ،التي ةقػم بيا كل مغ األب واألم ،وأفخاد األسخة في تخبية أبشائيع مغ خالل
األساليب التخبػية التي ةدتعسميا والستسثمة في نػعية القيع االجتساعية واألخالتية التي
ندعى ألن نطيخىا في سمػكا تيع اليػمية ،وحسايتيع مغ الخخوج إلى الذارع وبالتالي
إلى االنحخاف وىحا تحت تأثيخ حجع األسخة والػضعية االتترادةة ليا.
-4مفهوم العائلة3
حدب التعخيف السعسػل بو في الجيػان الػششي لإلحرائيات ،وحدب تعجاد
 ،1554ف إن العائمة عخفت كسا يمي6
 رجل مع زوجتو أو زوجاتو وأبشائو العداب ةعيذػن تحت سقف واحج ،تج ةكػن
األشفال مغ الدوج أو مغ الدوجة أو مشيسا معا.
 رجل وزوجتو بجون أشفال ةعيذان تحت سقف واحج.
 رجل وزوجتو مع أبشائو العداب ةعيذػن تحت سقف واحج.
 إخػة وأخػات عداب ةعيذػن تحت سقف واحج.
أما السفيػم اإلجخائي لمعائمة ىػ كل رجل وزوجتو أو زوجاتو وأبشائو العداب
ةعيذػن تحت سقف وتج ةكػن األشفال مغ الدوج أو الدوجة أو مشيسا معا ،وىحا
التعخيف ىػ الحي سشتشاولو في بحثشا ىحا.
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-5مفهوم انحراف األحداث3
مفيػم انحخاف األحجاث مفيػم غيخ واضح ةدتمدم البحث والجتة والحيصة ،وفيسا يمي
تػضيحا ليجا السفيػم6
انحراف األحداث من المفهوم البيولوجي3
إن انحخاف األحجاث مغ وجية الشطخ البيػلػجية ىػ سمػك مزاد لمسجتسع مختبط
إلى حج كبيخ بالتخاث الحي يشتقل لمحجث مغ أسالفو .فالجانح إنسا يػلج مجخما سالكا
في حياتو سمػك الذػاذ ال ةججي فيو إصالح وال ةفيج عقاب ،وىحا رأي أصحاب الػراثة
وكل أصحاب ىحا السحىب يخجعػن انحخاف األحجاث إلى التكػيغ العزػي السعيب
لمحجث سػاء مغ حيث الذكل الخارجي ألعزاء جدسو أو أداء أعزاءه الجاخمية
لػضائفيا.
انحراف األحداث من المنظور الديكولوجي3
أصحاب السجرسة الديكػلػجية ةعخفػنو كالتالي6
ف ( burtبيخت ) ةعخفو بأنو " حالة تتػافخ في الحجث كمسا اضيخ ميػال مزادة
لمسجتسع ،لجرجة خصيخة تجعمو ،أو ةسكغ أن تجعمو مػضػع إلجخاء رسسي"( .الديد،
. )1225
أما  ( august aichornأكيػرن ) فيعخفو " بان عجم التػافق الحي يشذا مغ
العػامل الجاخمية والخارجية التي تحػل دون الشسػ العاشفي لمحجث ،فال يختبط بحب
والجةو أو مغ ةحل محميسا ".
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أما  ( Alexanderأليكدشجر ) فيعخفو بأنو ىػ الحي تتغمب عشجه الجوافع الغخيدية
والعجوانية عمى القيع السجتسعية ،كسا يخى أن اإلضصخاب في البيئة إنسا ةكػن بسثابة
عػامل لخمق الذخرية االجتساعية ،ومغ ثع فالبيئات اإلجخامية ،تشتج اكثخ السجخميغ
أي أنيا تكػن بسثابة معسل لتفخيغ السشحخفيغ.
انحراف األحداث من المنظور الدوسيولوجي3
إنو في مقابل التفديخات الشفدية والبيػلػجية لالنحخاف والتي تج أرجعت انحخاف
الحجث إلى تكػيشو العزػي أو الشفدي ،نجج عمى الجانب اآلخخ مغ أنرار السحىب
االجتساعي يخكدون عمى بيئتو ،وما ةحيط بو مغ ضخوف اجتساعية واتترادةة وثقافية
وحزارية ...تؤثخ في تكػيغ شخريتو وتػجيو سمػكو ،تمظ الطخوف الخارجية التي
تحيط بالحجث السدؤولة عغ سمػكو االنحخافي ركدىا السشطػر االجتساعي في الفقخ،
والدكغ في السشاشق الستخمفة ،الفداد واالنحالل األسخي ،والتحزخ ،والحخمان السادي
والديكػلػجي ،الترجع األسخي وغيخ ذلظ مغ عػامل.
انحراف األحداث من المنظور القانوني3
أما رجال القانػن فيع فخيقان 6السحافطػن أصحاب السحىب الجشائي القجةع ،والسججدون،
انرار الفكخ الحجيث.
 السحافطػن ةعخفػن انحخاف األحجاث بأنو نػع مغ اإلجخام وخخوج عغ القانػنةدتػجب العقاب.
 أما السججدون فيعخفػن االنحخاف مغ الشاحية القانػنية بأنو نػع مغ الدمػك أومػتف ةسكغ ألن ةعخض أمخه عمى السحكسة ويرجر فييا حكع تزائي.
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ويعخف (تابان  )w. tappan -الحجث السشحخف بأنو شخز تج صجر ضجه
حكع مغ إحجى السحاكع بالتصبيق لتذخيع معيغ.
وعميو فالقانػن ةحرخ االنحخاف في حجود معيشة ،ويحيصو بدياج م ن الذكميات
واإلجخاءات الخسسية ،وىحه الحجود والذكميات واإلجخاءات ال تيسة ليا مغ الػجية
الشفدية.
 -1التنذئة االجتماعية وانحراف األحداث
أ -عوامل انحراف األحداث3
االنحخاف سمػك إنداني يتسيد عغ غيخه مغ الدمػكات اإلندانية ،بانو
انحخافي .وىحا الدمػك االنحخافي إنسا ةرجر عغ إندان ةختمف في تخكيبو وتكػيشو عغ
إندان آخخ ،وبالتالي فإن درجة تأثيخ التكػيغ الجاخمي لكل إندان عمى ترخفاتو ودرجة
تأثخه بسختمف العػامل الخارجية تختمف مغ إندان إلی آخخ عمى نحػ ةكػن فيو مغ
العبث القػل بان ىحا العامل أو ذاك ةعج سببا كافيا و الزما لػتػع االنحخاف.
كسا أن االنحخاف مغ جية أخخى ضاىخة اجتساعية بحاتيا أو مجسػعة محجدة مشيا -
يؤدي حتسا إلى وتػع االنحخاف.
ىحا الػضع السخكب لمدمػك اإلنحخافي ةجب أن يؤخح بعيغ االعتبار عشج
البحث في العػامل الجافعة إليو .ومغ ثع فعػامل انحخاف األحجاث إذا مددوجة بعزيا
عام يتعمق باالنحخاف كطاىخة اجتساعية ،وىحه ىي العػامل االجتساعية أو البيئية أو
الخارجية التي تجفع الحجث لالنحخاف ،وبعزيا خاص باألحجاث كأفخاد وىحه ىي
العػامل الفخدةة أو الجاخمية ألحجاث ىحا االنحخاف.
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 العوامل االجتماعية3تتزسغ العػامل االجتساعية النحخاف األحجاث الػسط السحيط بالحجث مشح ميالده،
وحتی لحطة ارتكابو الجخيسة أو وتػعو في ىاوية االنحخاف.
ةختمف الػسط االجتساعي السحيط بالحجث باختالف مػتف اإلرادة مشو ،فقج ةكػن
مفخوضا أو عخضيا ،ويكػن الػسط االجتساعي مفخوضا حيث ال ةكػن لإلرادة في
السػافقة عميو أو رفزو ،وأسخة اإلندان التي ولج فييا ،والدكغ أو الحي الحي تقيع فيو
تمظ األسخة ةعتبخ وسصا اجتساعيا مفخوضا ال دخل إلرادة األبشاء في اختياره.
وليذ ىشاك أي شظ في أن األسخة ىي المبشة األولى في السجتسع ،وىي أول وسط
اجتساعي تتفتح فيو وعميو عيشي الصفل ،وعمى أساسو تتكػن شخريتو ومػاتفو اتجاه
السجتسع فيكػن الذخز سػيا إذا كانت األسخة سػية ،والعكذ كحلظ.
واستػاء األسخة مغ عجمو أمخ يتػتف عمى بشيتيا ،ومجسػع القيع الدائجة فييا،
وكثافتيا وعالتة افخادىا ،والسدتػى االجتساعي واالتترادي لمػالجيغ ،وىحه وتمظ تج
ةكػن ليا دخل إذا ما تطافخت مع غيخىا مغ العػامل في انحخاف األحجاث.
التردع األسري 3األسخة القػية الستساسكة التي تقػم عمى الػد والتفاىع بيغ الػالجيغ،
وبيشيسا وبيغ األوالد ويخخج مشيا شخرية سػية ال تشداق وراء الشداعات وتقاوم كل
إغخاء يجفع بيا إلى سمػك س بيل الجخيسة .أما األسخة السفككة أو السترجعة يتػلج
عشيا اضصخاب نفدي لمصفل تج يجفع بو إلى اإلجخام .او عمى كل فالترجع األسخي
ةأخح صػرة فيديقية ونعشي بيا فقجان أةا مغ الػالجيغ عغ الحياة األسخية بالسػت أو
اليجخ أو االنفرال أو الصالق ،ويتخح الترجع كحلظ صػرة سيكػلػجية ويبجو مغ
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خالل إدمان الخسخ والسخض العقمي ،االضصخاب االنفعالي لألباء ،و السشاخ األسخي
السسيد بالرخاع الجاخمي والتػتخ السدتسخ ،فيحا مغ شأنو أن ةذكل عامال ىاما في
خمق االنحخاف.
الدلوك التربوي لألسرة 3لقج دلت معطع الجراسات واألبحاث عمى أن التخبية الخاشئة
مغ أىع العػامل البيئية ذات صمة بالجخيسة واالنحخاف ونقرج بتعبيخ التخبية الخاشئة
مغ جية إلى عجم السباالة والتجاىل مغ شخف الػالجيغ بدمػك األشفال ،ومغ جية
أخخى إلى القدػة السدخفة في التخبية ،او المبغ أو التياون السدخف ،أو التحبحب في
السعاممة.
المدتوى القيمي والخلقي الدائد في األسرة 3ونقرج ىشا6
 عجم احتخام وتقجيخ العادات والقيع والتقاليج وأنساط الدمػك الستعارف عمييا فيحجود السدتػى الصبقي والسكانة االجتساعية ،وفي إشار الجيخة والسجتسع
بحدب تػة الشسط ودرجة اتداعو.
 خفػت القيع الخوحية أو انعجاميا كميا سػاء برػرة مكذػفة أو برػرة مدتسخة،ويجخل في إشار ذلظ االنرخاف عغ تأدةة الذعائخ الجيشية وما ةدتمدمو مغ
فخائس وشقػس.
 انييار معاني الرفة وتغميب الغخائد ،واالستدالم ليا سػاء بالزعف فيالسقػمات األخالتية أو األسباب مخضية.
 اليخوب مغ الػاتع االجتساعي واألخالتي الدائج في السجتسع ،ومحاولة تقميجنساذج معيشة مغ الحياة في مجتسعات أخخى ،تختمف في ضخوفيا وخرائريا
وثقافتيا وتخاثيا عغ السجتسع الحي تعير فيو األسخة.
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ومغ ىشا تمعب اإلباحية السشبثقة في إشار األسخة دو ار مباش اخ في تكػيغ شخرية
الصفل مسا يؤدي بو إلى اإلحداس الخاشئ بطمع السجتسع وتدػة اآلخخيغ عميو
وضغصيع عمى حخيتو الذخرية مسا تج يجفعو إلى سمػك كافة أشكال االنحخاف.
ب -العوامل االقترادية3
الشظ أن السقجرة االتترادةة لألسخة تكػن سببا في تحجيج كثيخ مغ العػامل السؤثخة
والتي تج تؤدي إلى إجخام أو إنحخاف األحجاث.
وأول ما يتاثخ بالطخوف االتترادةة ىػ السدكغ والحي الحي ةقيع فيو الحجث ذلظ أن
رب األسخة يتخيخ السكان في الحي الحي يتساشى اتترادةا مع مػارده ،فيشاك أحياء
تتصمب مدتػى معيغ مغ الجخل ،وكمسا انخفزت مقجرة األب السالية كمسا بعج عغ تمظ
األحياء ،وبالتالي التػجو إلى احياء متػاضعة مداكشيا تتشاسب مع الجخل السشخفس،
أغمبيا مداكغ ضيقة ،يتكجس فييا كل أفخاد العائمة .وىحا لو أكبخ األثخ في استقخار
الرغيخ داخل السدكغ أو اليخب مشو إلى الصخيق ،ال سيسا في أوتات الفخاغ ،والحي
بجوره إلى مخالصة رفاق الدػء.
ىحا والزيق االتترادي نفدو تج ةكػن عامال مغ عػامل الجشاح ،فاألسخة الرغيخة
حيشسا تكػن محجودة االحتياجات ،ويكػن ليا مغ إيخادىا ما ةكفييا ،ومع مخور الػتت
وكثخة األوالد ،ةقترخ اإليخاد عمى تمبية الزخوريات ،حيشئح ةذعخ األوالد بالحخمان
الحي تدداد وشأتو بخؤية ما ىػ محخوميغ مشو بأيجي غيخىع ،ال سيسا مع ما تؤدي إليو
السجيشة الحجيثة مغ تصمعات إلى مختمف أنػاع الستعة .ىحا الحخمان ةدػق أحيانا إلى
ترخفات مشحخفة ،أبخزىا الدختة.
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ومغ ثع فإنو عمى الخغع ما بيغ الزيق االتترادي (الفقخ واالنحخاف مغ ارتباط
تػي إال أن ىحا ةجب أن يؤخح دائسا بالححر عمى أساس أن الفقخ في حج ذاتو ليذ
عامال رئيديا في االتجاه أن الدمػك اإلجخامي أو االنحخافي.
ويتفق بيخت مع دوجخيف في القػل بان الفقخ عامال ناد ار ما ةكػن وحيجا في
تدبب الجخيسة ،كسا أن الفقخ يبجو عامال غيخ مباش اخ .فسغ خالل األحػال التي يؤدي
إلييا الفقخ وتمة السال ،کاالزدحام والزيق والقمق واالحتكاك تبجو والجخيسة واضحة.
ظاهرة انحراف األحداث في الجزائر
ةعتبخ البحث في مدألة تشسية الصفل عمى السدتػى العالسي مغ االنذغاالت
السرمة بحقػق اإلندان مشح سشة  ،15.0ودق تجدجت في إنذاء صشجوق دولي لتقجةع
العػن لمصفل في الترخيح العالسي لحقػق الصفل الحي صادتت عميو ىيئة الجسعية
العامة لألمع الستحجة يػم  .4نػفسبخ( 1515القادري )1224 ،وتج التدمت الجدائخ
كغيخىا مغ بمجان العالع باالىتسام بيحه الذخيحة مغ السجتسع ،ونقخ بحلظ مجسػع
السخاسيع والقػانيغ الرادرة عغ الجولة الجدائخية ،والستعمقة بحقػق الصفل ،إضافة إلى
بعس الجراسات والسحاضخات التي عالجت مػضػع إنحخاف األحجاث.
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الخاتمة3
االنحخاف سمػك إنداني يتسيد عغ غيخه مغ الدمػكات اإلندانية ،بانو انحخافي.

وىحا الدمػك االنحخافي إنسا ةرجر عغ إندان ةختمف في تخكيبو وتكػيشو عغ إندان

آخخ ،وبالتالي فإن درجة تأثيخ التكػيغ الجاخمي لكل إندان عمى ترخفاتو ودرجة تأثخه
بسختمف العػامل الخارجية تختمف مغ إندان إلی آخخ عمى نحػ ةكػن فيو مغ العبث

القػل بان ىحا العامل أو ذاك ةعج سببا كافيا والزما لػتػع االنحخاف.
كسا أن االنحخاف مغ جية أخخى ضاىخة اجتساعية بحاتيا أو مجسػعة محجدة مشيا
يؤدي حتسا إلى وتػع االنحخاف.
ىحا الػضع السخكب لمدمػك اإلنحخافي ةجب أن يؤخح بعيغ االعتبار عشج البحث في
العػامل الجافعة إليو .ومغ ثع فعػامل انحخاف األحجاث إذا مددوجة بعزيا عام يتعمق
باالنحخاف كطاىخة اجتساعية ،وىحه ىي العػامل االجتساعية أو البيئية أو الخارجية التي
تجفع الحجث لالنحخاف ،وبعزيا خاص باألحجاث كأفخاد وىحه ىي العػامل الفخدةة أو
الجاخمية ألحجاث ىحا االنحخاف.

133

رحمي مخاد  ،سعػدي الجشيجي

المراجع3

CENEAP. (04/1999). EVALUTION DE FAMILLE ET
COMPORTANT DEMOGRAPHIQUE. ALGER.
Minister de la santé et de la population. (12/1999). tendance
observe et principaux indicateurs par wilaya. ALGER.
ONS. (11/2000). DONNEES STATISTIQUES. ALGER.
ONS. (12/ 2000). COLLECTIONS STATISTIQUES. ALGER.
اسيامات الخجمة االجتساعية في مجال انحخاف األحجاث . (1995).اإلسكشجرية :
-

دار السعخفة الجامعية.
-

الجيغ ,م .ع . (1974).كيف نخبي أشفالشا -التشذئة االجتساعية لمصفل في األسخة

-

الديج ,ر  . (1995).اسيامات الخجمة االجتساعية في مجال انحخاف األحجاث .

-

القادري ,ع .ا . (1994).الصفل في القانػن الجولي .الجدائخ :السجمذ األعمى

العخبية .القاىخة :دار الشيزة العخبية.
اإلسكشجرية :دار السعخفة الجامعية.
لمذباب.
-

العمع.
-

بخكات ,م .خ . (1977).عمع الشفذ التخبػي في األسخة (Vol. 1).الكػيت :دار
زىخان ,ح .ع . (1972).عمع الشفذ االجتساعي .القاىخة :عالع الكتب.

غيث ,م .ع . (1998).تامػس عمع االجتساع .مرخ :دار السعخفة الجامعية.

تػاسسية ,م . (1992).جشػح األحجاث في الجدائخ في التذخيع الجدائخي .الجدائخ :

السؤسدة الػششية لمكتاب.

 -محكػر ,ا . (1975).معجع العمػم االجتساعية .الييئة السرخية العامة لمكتاب.

134

