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Abstract:  

 The research of criminal act structure of minors is considered as 

social phenomenon related to different human communities in spite 

of their difference in values, standards and social rules. In terms of 

this phenomenon, the Algerian society is one of concerned societies 

in which investigation remains complex because research pass 

through different levels linked to social organization forms that Emile 
Durkheim considers as integral part of social system where 

durability and continuity depend on. 

Anthony Giddens admits that structure and act are in constant state 

of development and construction, that is why a new step of this 

construction and development are shaped because criminal act has a 
common purpose needs a decision taking and judicious organization 

where group of minors and band become hierarchical organization in 

professionalism state. 

The latter led to a new transformation in terms of phenomenon 

processing that is one of the greatest disasters affect the interest of 

individual, security and stability of society in general en particular. 
As far as these problems and hypothesis that criminal phenomenon 

lies down in terms of structure of criminal act for minors in the 

Algerian society, we set up a filed study in Cité Seybouse, Wilaya of 

Annaba in order to shed light on repercussions of this disaster on 

social values system in the analysis of structure of criminal act of 
minors and its interpretation so as to define development way or 

method of this social structure till policies instauration that can 

diminish this phenomenon which we will deal with answering the 

following sub-hypothesis: 

1. Is the criminal act structured and developed according to social 

system? 
2. Do group of minors play a role in producing criminal act?. 
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ي تجتمع واقع األرسة الجزائرية كمؤسسة التنشئة ال 
 
الحدث انحرافية ودورهع ف  

( الحدث نحرافاألسبعب، العوامل، المقعربعت النظرية التحليلية المفرسة ل  ) 
 

 3 خروفة سعيد

 4 معرة فعتح

 
 الملخص

ي حيعة األحداث، فبفضلهع يتعلم تجتاع التنشئة ال تعد 
 
ية  الية أسعسية وحعساة ف

ي تجاع ة ويسلك سلوكع اتجتاع الحدث، كيف يصبح كعئنع 
 
يع منعسبع لكل اتجتاع يع يعيش ف
ي تجاع ة ويسلك سلوكع اتجتاع موقف وكل ظرف ويتعلم كيف يصبح كعئنع 

 
يع يعيش ف

م بقيم و قعئد و عدات وتقعليد   يع منعسبع لكل موقف وكل ظرف ويتعلماتجتاع  كيف يلت  
ي التنشئة ال 

 
 اتجتاععي ية ألنهع نتعج تجتاع معينة وإذا كعنت األرسة هي الاؤسسة األوىل ف

 اتجتاععي ية وأسعسية ونظعم اتجتاع يعكس صورة الاجتاع الذي تظهر وتتطور فيه تجاع ة 
ي أسعس وتجود الاجتاع فحسب، بل هي مصدر األخالق وال

 
األ ىل   د عمةرئيسي وليس ف

ي إنجعز 
 
 أنهع ل ياكن أن تنعزل  ن الاؤسسعت األخرى القريبة إليهع ف

ّ
لضبط السلوك إال
ة  .1هذه الاهاة الكبتر

ي نجد تعلكوت بعرسونز الذي يهتم بدراسة كل تجزء من 
ي الوظيف 

ي سيعق اإلتجعه البنعئ 
 
وف

ي أتجزائه الاكونة له، ركز  ىل كيفية قيعم اتجتاععي النسق ال 
 
ألرسة بتنشئة أبنعئهع  ببعف

وتعلياهم أدوارهم داخل مجتاعهم، وإقعمة العالقعت التفع لية مع اآلخرين، تدوم وتستار 
لية، ودور كل فرد/ حدث،  األرسة، كاع تاعرس وظعئفهع البنيوية مثل تحقيق مستلزمعت مت  

م باع  لاته نحرافيظهر ال  ي أداء وظعئفهع أو  ندمع ل يلت  
 
 .2م األرسة إيعهلاع تقترص األرسة ف

ي حير  نجد أن ظعهرة 
 
ي  انحرافف

 
األحداث ليست غريبة  ىل الاجتاععت اإلنسعنية ف

، اتجتاع تعريخهع الطويل ولكنهع لم تصبح مشكلة  ي
ي منتصف القرن الاعض 

 
 ف
ّ
ة إال ية خطتر

ومع ذلك فإن مواتجهة هذه الظعهرة بعلقعنون تعرة وبعلعلم تعرة أخرى، ل زالت قعرصة  ىل 
ي تجايع بلوغ 

 
الاستويعت الاطلوبة بعلرغم من انحالل الععلم وتفتحه ومشعركة العلاعء ف

ي دراسة الظعهرة ال 
 
ية، ولقد قدم لنع العلاعء الكثتر من الفرضيعت نحرافتخصصعتهم ف

ي ميدان السبب
 
 .3والنظريعت العلاية ف

 .األرسة الجزائرية ،انحراف الحدث ،التنشئة التجتاع ية: الكلمعت المفتعحية
 
 

 

 : المقدمة
ي حيعة األحداث، فبفضلهع يتعلم الحدث، كيف يصبح كعئنع تجتاع تعد التنشئة ال 

 
يع اتجتاع ية  الية أسعسية وحعساة ف

ي تجاع ة ويسلك سلوكع 
 
ي اتجتاع يع منعسبع لكل موقف وكل ظرف ويتعلم كيف يصبح كعئنع اتجتاع يعيش ف

 
يع يعيش ف

م بقيم و قعئد و عدات وتقعليد معينة وإذا  يع منعسبع لكل اتجتاع تجاع ة ويسلك سلوكع  موقف وكل ظرف ويتعلم كيف يلت  
ي التنشئة ال 

 
 يعكس صورة الاجتاع الذي تظهر وتتطور اتجتاععي ية ألنهع نتعج تجتاع كعنت األرسة هي الاؤسسة األوىل ف

ي أسعس وتجود الاجتاع فحسب، بل اتجتاععي ية وأسعسية ونظعم اتجتاع فيه تجاع ة 
 
هي مصدر األخالق  رئيسي وليس ف

ي إنجعز هذه الاهاة   والد عمة
 
 أنهع ل ياكن أن تنعزل  ن الاؤسسعت األخرى القريبة إليهع ف

ّ
األ ىل لضبط السلوك إال

ة  .4الكبتر

ي نجد تعلكوت بعرسونز الذي يهتم بدراسة كل تجزء من النسق ال 
ي الوظيف 

ي سيعق اإلتجعه البنعئ 
 
ي أتجزائه تجتاععي وف

 
 ببعف

كز  ىل كيفية قيعم األرسة بتنشئة أبنعئهع وتعلياهم أدوارهم داخل مجتاعهم، وإقعمة العالقعت التفع لية مع الاكونة له، ر 
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لية، ودور كل فرد/ حدث، يظهر  اآلخرين، تدوم وتستار األرسة، كاع تاعرس وظعئفهع البنيوية مثل تحقيق مستلزمعت مت  
ي أداء وظعئفهع أو  ندمع  نحرافال 

 
م باع  لاتهم األرسة إيعه لاع تقترص األرسة ف  .5ل يلت  

ي حير  نجد أن ظعهرة 
 
ي تعريخهع الطويل ولكنهع لم تصبح  انحرافف

 
األحداث ليست غريبة  ىل الاجتاععت اإلنسعنية ف

، ومع ذلك فإن مواتجهة هذه الظعهرة بعلقعنون تعرة وبعلعلم تعرة اتجتاع مشكلة  ي
ي منتصف القرن الاعض 

 
 ف
ّ
ة إال ية خطتر

ي تجايع أخرى، ل زا
 
لت قعرصة  ىل بلوغ الاستويعت الاطلوبة بعلرغم من انحالل الععلم وتفتحه ومشعركة العلاعء ف

ي دراسة الظعهرة ال 
 
ي ميدان نحرافتخصصعتهم ف

 
ية، ولقد قدم لنع العلاعء الكثتر من الفرضيعت والنظريعت العلاية ف

 .6السبب
 

 .  أول: مدخل مفعهيمي
 مفهوم األرسة: -1

هع هي الجاع ة  ي سنواته األوىل، ويقع تحت تأثتر
 
ي ينتمي إليهع الحدث ويعيش بير  أحضعنهع مع أفرادهع ف

األوىل الت 
بية وينعم فيهع  ( الذي ينعل فيه الطفل أول قسط من الت  ويستاع إىل توتجيهعت أفرادهع، واألرسة هي )الاعال النفسي

ي يبدو بعلحب والطاأنينة، ويصعحبه أثرهع طول حيعته، ولألرسة مسؤولي
ي تقرير الناعذج السلوكية الت 

 
ى ودورهع ف ة كتر

به من تقعليد و عدات ومععيتر  ه، فال شك أن شخصية اإلنسعن وفكرته  ن هذا الععلم، ومع يتشر ي كبتر
 
 ليهع الحدث ف

ي أرسته منذ يوم ولدته
 
 .7للسلوك إنهع هي نتعج لاع يتلقعه الحدث ف

ي 
 لتوتجيهعت الفرد الفكرية والسلوكية إلتجعهعته نحو مختلف الاوضو عت وتظهر أهاية األرسة، كونهع الاحدد الحقيف 

ي شكل قيم و عدات، فتكون لدى الحدث 
 
ي نقل ثقعفة الاجتاع إىل األتجيعل الاتععقبة ف

 
الخعرتجية، كاع تسعهم األرسة ف

 .8 قلية التايتر  بير  الجعئز وغتر الجعئز
 ية: تجتمع مفهوم التنشئة ال -2

ي من خاللهع يعتر الطفل/ الحدث تدريجيع تجتاععي  هي مختلف تجعر  التعلم ال تجتاععي ال يعرفهع  لاعء النفس 
 والت 

، فهو يتعلم كيف يندمج مع  علاه األرسي واستدخعل الاعطيعت األوىل  ن األخالق والثقعفة،  مراحل الناو الشخصي
ي 
ي يتحصل  ليهع حت   والتعرف  ىل مععيتر وقيم الاجتاع الذي يعيش فيه أي الترصف وفق األطر الت 

بية الت  تفرضهع الت 
ي الجاع ة ال اتجتاععي يصبح  ضو 

 
ية تجتاع ية هي العالية ال تجتاع ية، وتعتتر أيضع التنشئة ال تجتاع ، حعمل العضوية ف

ي تتم داخل األرسة تكسب األفراد/ األحداث، قيم وأخالق ومععيتر 
ية، تتطبع  ليهع منذ الولدة والنشأة حت  اتجتاع الت 

ي األرس الجزائرية قيد الدراسة التحليلية الوصفية، بحيث تنتج تلك الترصفعت 
 
تبلغ سن الرشد، وهذا مع لاسنعه ف

ي   .9والسلوكعت من ثقعفة فر ية معينة داخل األرسة قد تعكس  ىل شخصية الفرد خعرج األرسة أي  ىل الععلم الخعرجر
 مفهوم الحدث المنحرف: -3

ي تبدأ منذ ولدته وحت  يتم له النضج : يطلق تجتاععي من الانظور ال 
مفهوم الحدث  ىل الصغتر طوال مرحلة  اره الت 

ية  اتجتاع  وتتكعمل له  نعرص الرشد، والحدث الانحرف من هذا الانظور هو ضحية ظروف سيئة تجتاععي النفسي وال 
 .10كعنت أم اقتصعدية أم صحية أم ثقعفية أم حضعرية

 : ي  *من الانظور السيكولوجر
ي مثل يعرفه 

 
 لاعء النفس بأنه: "هو ذلك الشخص الذي يرتكب فعال يخعلف أناعط السلوك الاتفق  ليه لألسويعء ف

ي البيئة ذاتهع، نتيجة لاععنعته لرصا عت نفسية ل شعورية تدفعه ل إراديع إلرتكع  هذا الفعل الشعذ كعلشقة أو 
 
سنة وف

 العدوان أو الكذ ...إلخ. 
، ولكن يجب أن نلفت تجتاععي تجية لألحداث الانحرفير  سوء التوافق أو سوء التكيف ال إذ تتضان النعحية السيكولو 

، وليس تجايع األحداث الاجرمير  ل متكيفير  أول  النظر إىل أن ليس تجايع الالمتكيفير  من األحداث مجرمير 
 .11يير  اتجتاع 

 
ي التنشئة ال اتجتمععي ثعنيع: األرسة كوسط 

 
 ية. تجتمع  خع  ف

ي حيعة الفرد والاجتاع بع تبعرهع مرحلة هعمة تجعل من الفرد كعئنع تجتاع تعتتر التنشئة ال 
 
يع ذا اتجتاع ية منعرتجع حعساع ف

، مقتبس من قيم و قعئد و عدات وتقعليد مأخوذة من بيئة اإلنسعن ال اتجتاععي سلوك  ي تجتاع  معير 
ية، ونظرا لألهاية الت 

ي حيعة الفرد والاجتاع،تجتاع تكتسبهع التنشئة ال 
 
 تجتاع رشحهع لتكون محل اإلهتاعم  ند العديد من  لاعء ال  ية ف
 و لاعء النفس إبتداءا من األرسة. 
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 األرسة: -1
ي نطعق 

 
ي تصعدفه وتثتر فيه الت   ة إىل التقليد هو مع يحدث ف

يايل الحدث بطبعه إىل التقليد، وأول صور السلوك الت 
ي 
ي فيهع طفولته. األرسة، فعألرسة هي الاجتاع األول والخلية األوىل الت 

  يبدأ الشخص أو الحدث فيهع حيعته ويقص 
ي هذا الاجتاع يبدأ التشكيل ال 

 
ي صلته بأفراد األرسة تتم  الية التكيف تجتاععي وف

 
 لنفسية الحدث و قليته، وف

 .12األوىل
 وظعئف األرسة: -2

: تجتاع لقد بينت الدراسعت ال   ية أن وظعئف األرسة تتلخص فياعيىلي

  ي بير  أفراد األرسة. اإلنجع  والتفع ل
 الوتجدائ 

  .الحاعية الجسدية ألفراد األرسة 

  .إ طعء مكعنة اتجتاع ية للكبعر والصغعر 

  .التنشئة التجتاع ية 

  13الضبط التجتاععي. 

ن" إىل   وظعئف لألرسة:  06ويشتر "وليعم أوتجتر

 الوظيفة اإلقتصعدية: تستهلك األرسة مع كعنت تنتجه.  .أ 
ي الاجتاع.  الوظيفة التجتاع ية: يستهدف أفراد  .  

 
 األرسة مكعنتهم التجتاع ية تبعع لاكعنة أرسهم ف

 الوظيفة التعلياية: تعلم األرسة أفرادهع حرفة أو صنعة أو أي مهنة أخرى.  .ج 

ي الحاعية الجسدية واإلقتصعدية والنفسية.  .د 
 
 الوظيفة الوقعئية: تلعب األرسة دور ف

 العبعدات. الوظيفة الدينية: كعلصالة وقراءة الكتب الدينية وماعرسة  .ه 

ن" أن فقدان األرسة لهذه الوظعئف هو  .و  وظيفة التليسة: تلعب األرسة دور ترفيهي كبتر ولقد أخطر "وليعم أوتجتر
 .14الذي أدى إىل تفككهع وانحاللهع

ي بهع 
ي أن  الية "التاعيز" تؤدي إىل تزايد الاؤسسعت الت 

ي الوظيف 
كاع أكد "تعلكوت بعرسونز" أحد  لاعء اإلتجعه البنعئ 

 .15هع قعدرة  ىل أداء األ اعل الاتبقية لهع بطريقة أكتر نجعحعتجعل

 ية: تجتمع األرسة والتنشئة ال -3
 إن أهم وظيفة تقوم بهع األرسة هي وظيفة تربية األطفعل وتهذيبهم. 

بية سلوك معتدل ل إفراط فيه ول تفريط بية  ىل  عتق األم فقط بل تقوم  ىل كعهل األ  أيضع، والت  فال  ول تقوم الت 
 تخنق إرادة األطفعل ول تكبت رغبعتهم وحعتجعتهم. 

 
ي 
 
ي تسعهم ف

 الحدث.  انحرافثعلثع: األسبعب والعوامل البيئية الت 
 أو تقطع  القعت أ ضعئه أو ضعف فع لية ضوابطه تجتاععي هنعك  القة متفع لة بير  تصد  أو تكش مفعصل التنظيم ال 

 (.نحرافوقيم الاجتاع الععم أو الاحىلي أو األرسة )ال ية )التفكك( وخروج الحدث  ن مععيتر تجتاع ال 
ي  انحراف*وينحرص موضو  

ي الروابط الت 
 
ي  دم تكيف أو ضعف ف

األحداث  ىل التفكك األرسي فإنه باعنعه الواسع يعت 
 .16تربط الزوتجير  بعضهاع ببعض وربعطهاع بأبنعئهاع بعضع

 التصدع أو التفكك األرسى: -1
ي تقوم  ىل الود والتفعهم بير  الوالدين، وبينهاع وبير  األبنعء يخرج منهاع شخصية سوية ل 

فعألرسة القوية الاتاعسكة الت 
يرة، وتقعوم كل إغراء يدفع بهع إىل سلوك سبيل   .17نحرافالجرياة أو ال تنسعق وراء الت   عت الشر

تولد  نهع إضطرا  نفسي لدى الحدث، و دم إستقرار قد يدفع أمع األرسة الافككة أو الاتصد ة أيع كعن سبب تفككهع ي
ا وخطورة  ىل الانحرفير  اإلنعث   تأثتر

به إىل اإلتجرام، وقد أسفرت الدراسعت الاختلفة  ن التصد  األرسي يكون أكتر
 .18باقعرنتهع بعلانحرفير  الذكور

ي س
يقية والثعئ   يكولوتجية. و ىل كل نجد أن التصد  األرسي يتخذ صورتير  إحداهاع فتر 

ي -أ
يق   :« Physical disruption »التصدع الفي  

ي فقدان أيع من الوالدين  ن الحيعة األرسية بعلاوت، أو الهجر، أو اإلنفصعل، أو الطالق، أو السجن. 
 يعت 

ي تحوي هذا النو  من التصد  تعرف بعلبيوت الاحطاة 
ا مع تؤدي لنتعئج سيئة (Broken homes)والبيوت الت  ، وهي كثتر
ء لال  ي الحعلت نحرافتهي

 
، فقد يصع  الحدث بعلقلق بسبب غيع  الوالد أو الوالدة، وقد يصحب اإلنفصعل والطالق ف

ي الاععملة، نحرافتوترات إنفععلية لألحداث ماع يعرضهم لال 
 
تب  ليه اختالف ف ، حيث يتنعز هم بيتعن وسلطتعن، يت 

ي استخدام السلطة الضعبطة، وفقدان لأل 
 
ي أمعكن أخرى، وتذبذ  وسوء ف

 
من والطاأنينة ماع يؤدي بهم إىل البحث  نهع ف

ي أغلب األحيعن وكرا لألحداث الانحرفير  أو أصدقعء السوء، وهكذا تؤثر البيوت 
 
غعلبع تكون منحرفة وقد تكون ف
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ة دون إشبع  حعتجعتهم األسعسية وتانع من إكتسع   الاحطاة  ىل التكيف اإلنفععىلي  ند األحداث، وتقف حجر  تر
 .نحرافية الالزمة لناو الشخصية، وبذلك تصبح نفسية األحداث مهيئة لال تجتاع الاهعرات ال 

ي -ب  :« Psychological disruption »التصدع السيكولوج 
، اإلضطرا  اإلنفععىلي لآلبعء والانعخ األرسي  ذلك التصد  الذي يبدو من خالل إدمعن الخار، الارض العقىلي أو النفسي

ي خلق ال الااتر  بعلرصا  
 
، إذ تشتر بعض الدراسعت نحرافالداخىلي والتوتر الاستار، فهذا من شأنه أن يشكل  عمال هعمع ف

ي لألرسة يكون  ىل مزاملة بعل  ي حير  أن السععدة والبنعء السليم لحيعة األرسة نحرافإىل أن مثل هذا التصد  السيكولوجر
 
، ف

 .19نحرافو المة  ىل  دم وتجود أي مظعهر لال يكونعن ذات  القة بعلتوافق النعتجح الاثار للاجتاع 
بوي لألرسة: -2  السلوك الي 

بية الخعطئة وال  بية الخعطئة من نحرافوفياع يتعلق بعلعالقة بير  الت  ، فقد دلت معظم الدراسعت واألبحعث  ىل أن الت 
 .نحرافأهم العوامل البيئية صلة بعلجرياة وال 

بية الخعطئة إمع إىل   دم الابعلة والتجعهل من تجعنب الوالدين بسلوك األحداث، وإمع إىل القسوة الاشفة ويشتر تعبتر الت 
ي الاععملة، إن كل واحدة من هذه األسعليب  ندمع ترتبط 

 
بية والتقويم، أو اللير  والتهعون الاشف، أو التذبذ  ف

ي الت 
 
ف

بي ي الت 
 
ة إىل تجهل األبوين أو أحدهاع بأسعليب بعوامل أخرى تكون لهع  القة خعصة بسلوك السلوك، ويرتجع الخطأ ف

ي الزواج لحيعة األبوة واألمومة 
ي الزواج أو حديتر

 
بية والتهذيب السلياة، ويشتر هذا إىل أهاية العنعية بإ داد الراغبير  ف الت 

ي أن تحالهع مراكز ر عية األمومة والطفولة
ورية  ن تربية األحداث، وتلك مهاة ينبغ   .20وإمدادهم بعلاعلومعت الرص 

ي األرسة: -3
 
ي السعئد ف

 المستوى القيمي والخلق 
ي تدفع الحدث إىل ال 

ي مقدمة العوامل البيئية الت 
 
ي والقيمي ف

، حيث أن أهم  وامل اإلنهيعر نحرافيعتتر اإلنهيعر الخلف 
ي داخل األرسة بل وأخطرهع هو 

 
أكتر األبنعء أو أكتر البنعت، والاقصود  نحرافالوالدين أو أحدهاع، أو ل  انحرافاألخالف

ي والقيمي فقدان الاثل العليع واختالل الاععيتر ال 
ل وانعدام القيم الروحية، تجتاع بعإلنهيعر الخلف  ية داخل تجدران الات  

ف أو الفضيلة أو السلوك الطيب، وتصبح فيهع الجرياة أو ال  ي الشر
 افنحر ماع يجعل الحيعة داخل األرسة مجرد من مععئ 

 .21أو سوء الخلق أمرا  عديع، ل يرى فيه أفراد األرسة غضعضة ول يحسون فيه معت  الخطيئة
وقد أشعر بعض البعحثير  بوتجه خعص إىل  القة تجنوح األحداث بجنوح الوالدين، ذلك أنهم يؤكدون  ىل أن الطفل 
حيوان صغتر مقلد يتأثر بكل مع يحيط به من ألفعظ سلوكية مختلفة، وليس أهم من الوالدين من يستطيع أن يرسم 

ي سلوك للطفل طريق الاحعكعة والتقليد، فعلطفل يتعلم الكثتر من والد
 
يه ويتعلم ذلك بش ة فعئقة، فكل إضطرا  ف

ي شخصيتهم لشك يعكس أثعره  ىل شخصية الطفل  عتجال أو أتجال.  انحرافالوالدين أو 
 
 ف

ي والقيمي  ىل 
 األحداث:  انحرافوياكن أن تالحظ ثالث درتجعت يؤثر من خاللهع اإلنهيعر الخلف 

 ي خطة محكاة األحداث ارتكع  ال
 
 جرائم.  ندمع يعلم اآلبعء ف

  هاع من أ ضعء  ندمع يكتسب األحداث دون تعليم مبعرسر أناعط الجرياة  ن طريق التقليد لسلوك اآلبعء أو غتر
 األرسة. 

  .ندمع يكتسب األبنعء/ األحداث أناعط سلوك أخرى تتجه إىل السلوك الاععدي للاجتاع  

  ي األرسة
 
ي ف

 الصور اآلتية: هذا وقد ينطوي أيضع تحت اإلبعحية وانهيعر الاستوى الخلف 

  ي والاكعنة
ي حدود الاستوى الطبف 

 
ام وتقدير الععدات والتقعليد وأناعط السلوك الاتععرف  ليهع ف  دم احت 
ة والاجتاع بحسب قوة الناط ودرتجة اتسع ه.  ي إطعر الجتر

 
 التجتاع ية وف

  ي إطعر
 
ة ويدخل ف ذلك اإلنرصاف  ن  اختفعء القيم الروحية، أو إنعدامهع كلية سواء بصورة مكشوفة أو مستت 

 تأدية الشععئر الدينية ومع يستلزمه من فرائض وطقوس. 

  ي الاقومعت األخالقية أو ألسبع  مرضية
 
ي الصفة وتغليب الغرائز، واإلستسالم لهع سواء لضعف ف

إنهيعر مععئ 
يقية.   فتر 

  ي الاجتاع ومحعولة تقليد ومحعكعة ناعذجتجتاععي الهرو  من الواقع ال
 
ي السعئد ف

 
ي   واألخالف

 
معينة من الحيعة ف

  ن الاجتاع الذي تعيش فيه األرسة ومن أمثلة تجتاععي مجتاععت أخرى، تختلف ظروفهع وثقعفتهع وتراثهع ال 
 ذلك إقعمة السهرات الليلية الصعخبة باع يصعحبهع من خاور ومخدرات ورقص مزدوج ومع إىل ذلك. 

  ي إطعر األرسة دورا
 
ي تشكيل شخصية النعشر  الصغتر ماع يؤدي به إىل ومن هنع تلعب اإلبعحية الانبثق ف

 
ا ف مبعرسر

اإلحسعس الخعط  بظلم الاجتاع ونظاه وقسوة اآلخرين  ليه وضغطهم  ىل حريته الشخصية ماع قد يدفعه 
و  وأشكعل السلوك ال  ي إىل كعفة رص 

 
 .22نحراف
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 رابعع: المقعربعت النظرية التحليلية والمفرسة للحدث المنحرف. 
 : تجتمععي ال  نظرية التعلم-1

ت بعندورا  متشل  « Bandura »ومن أ المهع ألتر ز  « Mishel »ووالت  ، نجد أن سلوك « Walters »وريتشعرد والت 
األحداث يتبع ردود األفععل من قبل اآلخرين سواء أكعن سلبع أم إيجعبيع، وخعصة أولئك النعس الكبعر الاحيطير  بهم 

، إضعفة إىل ولديهم  القعت تواصل معهم، وبشكل خعص  اآلبعء واإلخوة الكبعر أو مع يسايه "تومعس" النعس الاهتاير 
ه من وسعئل اإلتصعل ولنفرض أن األطفعل/ األحداث يشعهدون  ذلك مع يشعهده الصغعر األحداث  ىل شعشة التلفعز وغتر

هذا السلوك تم  فيلاع يتسم بعلعنف. فقد شعهد األحداث شخصع بعلغع يرص   ويستخدم العنف، وإذا مع لحظوا أن
 تعزيزه أو مكعفأته، فعىل األرتجح سوف يستجيب الحدث بنفس األسلو  إذا مع مّر بنفس التجربة. 

، هنع نجد أن الاثعل  ح الععلم بندورا أن سلوك العنف  ند األحداث هو نتيجة للعالقعت الاضطربة  ند اليعفعير  *ويقت 
 .23انحرف هو سلوك متعلم من البيئة األرسيةالذي يحتذيه الحدث سيئع وبعلتعىلي نجد أن السلوك ال

 :John Dollardنظرية اإلحبعط لجون دولر -2
ي يرى أنصعر هذه النظرية أن العدوان/ السلوك ال 

 
  بعرة  ن رد فعل طبيغي لاع يواتجهه الفرد من احبعطعت حيث أن نحراف

وري أن تخفف أو ترصف بأسلو  مع حت   ي النفس من الرص 
 
 يشعر الفرد بعلراحة منهع، ومن اإلحبعط يولد طعقعت ف

 . ي
 أسعليب التخفيف أو اإلستهالك لهذه الطعقعت للسلوك العدوائ 

وهنع نرى أن العدوان أو مواتجهة اآلخرين وتعنيفهم ليس دائاع بعلشكل الوحيد واإلستجعبة اآللية لإلحبعطعت، بل يعد 
 .24يرصف بهع الفرد هذه الطعقعتطريقة أو شكل من أشكعل الترصيف لهذه الطعقة، وهنعك أشكعل أخرى 

وا العدوان/ السلوك ال  ي وا تتر
 
 استجعبة فطرية لإلحبعط تزداد شدته وتقوى حدته كلاع زاد اإلحبعط وتكرر حدوثه، نحراف

ة  ىل مصدر احبعطه، إن  ة مؤلاة( وا تدى بطريقة مبعرسر وري له شعر بعإلحبعط )ختر فإذا منع اإلنسعن من هدف رص 
ي نفسه الشجع 

 
 .25ة  ىل مهعتجاته ومععقبتهوتجد ف

، بل قد تظهر أنوا  أخرى من  ي
ورة إىل السلوك العدوائ  وقد بينت بعض الدراسعت األخرى أن اإلحبعط ل يؤدي بعلرص 

ي 
 
السلوك مثل طلب العون والاسع دة من اآلخرين أو اإلنسحع  أو اإللتجعء إىل تععطي الخاور والاخدرات، ويتدخل ف

ي تجعل الطفل هذا الاوقف الكثتر من الع
ته الشخصية السعبقة الت  بية الطفل و القته بوالديه وختر

وامل الخعصة بت 
ا من  لاعء النفس الاحدثير  يايلون إىل إ تبعر أن  ي وبنعءا  ىل ذلك فإن كثتر

يتعلم أن يستجيب لإلحبعط بعلسلوك العدوائ 
ي هو سلوك مكتسب

 .26السلوك العدوائ 
 لـ: "ابراهيمسن":  نحرافنظرية التحليل النفسي وال -3

ي تفستر الجرياة وال تجتاععي وهو من  لاعء النفس ال 
 
، يعتقد "ابراهياسن" أن نحراف الذين ا تادوا  ىل نظرية فرويد ف

ي الشخصية، والانحرف هو ذلك الشخص الذي ‘تجرائم األحداث معهي 
 
ل نتيجة لرصا عت بير  األنع واألنع األ ىل ف

ات الطفولة السيئة  ي من  دم الاقدرة  ىل السيطرة  ليهع وكبح نزواتهع. وقد يكون مر ذلك ختر
سيطرت  ليه الهو ويععئ 

ي الاجتاع  و دم مقدرة األهل  ىل توفتر 
 
الحب والر عية، فهؤلء األحداث يععنون من أنع ضعيفة غتر قعدرة  ىل التكيف ف

والذي ل يعتر أي إنتبعه لشعور  « Psychosis »بشكل سوي، وهي األشكعل الانحرفة الاتطرفة هنع الاريض نفسيع 
ي هذا الاجعل يرى  علم الن

 
ي  ليهم، ول يستطيع السيطرة  ىل ملذاته، وف

فس التحليىلي "أوغست أكورن" الاجت 
« August Aichoru »  ي بافهوم

أن ضغوط الحيعة وحدهع غتر قعدرة  ىل تفستر الحعلة الععطفية لألحداث. وهنع يأئ 
ي تقودهم حيعتهم األرسية الاضطربة للبحث  ن اإلشبع  « Latent Delinquents »األحداث الكعمنير  

، هؤلء الفنية الت 
ي لرغبعتهم بدون أ

 .27ية ا تبعرات لاشع ر اآلخرين ومععيتر الخطأ والصوا األئ 
 

ي ظل التنشئة ال 
 
ي تجتمع خعمسع: واقع األرسة الجزائرية ف

 
 الحدث.  انحرافية وأثرهع ف

ي أتجراهع البعحثون حول ظعهرة 
ي الاجتاع الجزائري الدور الكبتر الذي  انحرافبينت سلسلة الدراسعت الت 

 
األحداث ف

ي بروز هذه الظعهرة، فإن 
 
ي الجزائر راتجع إىل  دم إشبع  حعتجعت الحدث البيولوتجية  انحرافتلعبه األرسة ف

 
األحداث ف

ي بيوت قصديرية،تجتاع والنفسية وال 
 
ي وتعيش أرسهم ف

 ية، وأن غعلبية األحداث الانحرفير  ينحدرون من الوسط الريف 
 نحراف، كاع يرتبط ال نحرافوهم أميون وآبعئهم ذوي دخل ضعيف، وغيع  الوالدين يؤثر  ىل توتجيه األبنعء نحو ال 

ي من تفكك 
بية، كاع إتضح أن الحدث الانحرف يععئ  ي الت 

 
بإنعدام الجو األرسي الدياقراطي وتبعين اإلتجعهعت الوالدية ف

ي الجزائر، كاع  نحراف، وأن مشكلة التاون لهع  القة بعل نحرافىل ال أرسي ماع يولد  نده آثعر نفسية سلبية تدفعه إ
 
ف

ات والتحولت العايقة دور فيه  .28تلعب التغتر
ي دراسة قياه له أن أكتر من 

 
ي  %50ويخلص "نوار الطيب" ف

من أرس األحداث الانحرفير  تنتمي إىل الطبقة الوسىط الت 
ة الحجم ومتفككة ي أرس كبتر

 
ي األحداث الانحرفير  من سوء مععملة آبعئهم لهم وهم يعيشون ف

 .29تايل  ىل الفقر، ويععئ 
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ي الجزائر فوتجد أن التنقل من ال انحراف  ىل تجتاععي واهتم " ىلي معنع" بدراسة أثر التغتر ال 
 
ريف إىل الادينة األحداث ف

ي الاجتاع الجزائري، كاع يرتبط ال  نحرافيسع د  ىل ال 
 
ي الادينة بعألرسة  نحرافنظرا للتحولت الاجتاعية الشيعة ف

 
ف

ي الريف بعألرسة النووية، وتزيد درتجة ال 
 
ة، وتنتشر األمية  ند آبعء الانحرفير   نحرافالااتدة وف ي األرسة الاكتظة والفقتر

 
ف

 أخواتهم وأقعرب  هم كاع يربط  ىلي معنع وينقص التاعسك 
داخل أرسهم، وتتاتر  أرس الانحرفير  األحداث بوتجود سوابق بير 

ي  انحرافبير  
 
بية الاتشدد و دم النجعح الادرشي من تجهة ثعنية، وف األحداث وبير  الفقر والبطعلة من وتجهة وأسلو  الت 

ي بير  األحداث الانحرفير  وأو 
 
ي وصحبة السوءاألختر يشتر إىل الرصا  الثقعف

ي والخلف 
 .30ليعئهم وإنعدام التهذيب الديت 

 
 خالصة: 

ي انتشعر ظعهرة 
 
ا، سعهم بشكل واضح ف ا كبتر األحداث، فقد أصبحت األرسة أكتر  انحرافلقد  رفت األرسة الجزائرية تغتر

ي التنشئة ال 
 
ي ضبطهع ألفرادهع، ونعم األوليعء  ن تجتاع تفككع وأقل تاعسكع، وأهالت وظعئفهع ف

بية، وتالشر ية والت 
بوية التعلياية والتهذيبية، كاع سعد الرصا  بير  اآلبعء  ي أدوارهم الت 

 
مسؤوليعتهم داخل أرسهم، من نعحية التقصتر ف

 األبنعء.  انحرافواألمهعت، فذا  الشقعق والعنف بير  أفراد األرسة ماع سع د  ىل 
ية داخل تجتاع زائرية نتيجة ظروف سيعسية واقتصعدية وثقعفية وإ المية، وأن تحقيق التنشئة ال كاع تفككت األرسة الج
ي والقيمي تجتاع ، يتم بعألسعس تكييف الحدث مع األرسة والبيئة ال تجتاععي األرسة والاحيط ال 

 
اث األخالف ية ونقل الت 

عت الحدث، ومععيتر األرسة والجاع ة من  بصورة سوية، يحث ذلك التوافق بير  رغبعت وإشبع عت حعتجتجتاععي وال 
خالل المتثعل لاطعلبه واإلندمعج والذوبعن داخل األرسة وإتبع  أسعليب وقعئية تجعل الوالدين يقومون بدورهم تحت 

ام يسبل ر عية األحداث، وشعورهم بروح الاسؤولية، وتقدير قياة تجتاععي طعئلة الر عية والتكفل النفسي ال   واإللت  
 . تجتاععي لجهد لدى الحدث  تر  الية التفع ل ال الوقت وا
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