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 األحداث باملغرب الحنراف اجتماعية مقاربة
 دراسة ميدانية مبؤسسة محاية الطفولة

يعتبر انحراؼ األحداث في كضعو الراىف، كبشكمو المتسع، في  _ممخص
في باقي بمداف العالـ، مف أخطر المشاكؿ االجتماعية، المغرب، كما 

لبنيات االقتصادية تطكرات اقترف تنامييا بالتقدـ الصناعي، ك التي ا
اجتماعية  بحث المكسـك ب "مقاربةالفقد تناكؿ مكضكع  كاالجتماعية.

طالقا مف األبعاد االجتماعية، معتمدا النحراؼ األحداث بالمغرب"، ان
لقد اتخذ الباحث ممية المفسرة النحراؼ األحداث. ك العأىـ النظريات عمى 

حيث  أقرت نتائج البحث  في معالجة مكضكعو، منحنى الدراسة الكيفية.
الميداني، بكجكد عكامؿ كمتغيرات متداخمة، كمعقدة، أكضحت بجالء، 

 المعيش الذم يكتنؼ مشكمة انحراؼ األحداث بالمغرب. 
 بحث، في النقاط التالية:كتتحدد األىداؼ المقصكدة مف ىذا ال

دراسة مشكمة انحراؼ األحداث بالمغرب، الذيف لـ تتجاكز أعمارىـ  -
القة بيف ، محاكلة لفيـ طبيعة العية عشر سنة، دراسة كصفية تحميميةثمان

 مسألة انحراؼ الفئة المذككرة.المتغيرات االجتماعية ك 
عرؼ عمى التىذه الفئة الجانحة مف األحداث، ك التعمؽ في شخصية  -

 األكساط االجتماعية التي تنشأ فييا.
االقتصادية التي تعيش فييا ىذه ك التعرؼ عمى الظركؼ االجتماعية  -

العالقات اإلنسانية التي ، كاألساليب التربكية ك الشريحة الفتية مف المجتمع
 يخضعكف ليا.

مؤسسات اإلصالحية التي الكشؼ عف مكقؼ ىذه الفئة المعنية مف ال -
 تأىيميـ.كالمكككؿ ليا إعادة تربيتيـ ك  تأكييـ،
ا في ىذا الشأف، مف رصد المعطيات المحصؿ عميي كقد تساعد     

العكامؿ الرئيسية، التي تساىـ بشكؿ كبير في الدفع باألحداث ك األسباب 
يسيؿ اقتراح بعض التكصيات لمحاكلة إلى االنحراؼ بالمغرب، مما 

 احتكاء ىذه المشكمة.
"دراسة الحالة"، نيج مف  أداةاحث في ىذا البحث، استخدـ الب     

 لمتعرؼ عمى خالليا الخطكات التي رسميا، بدءا بإجراء المقابمة المباشرة،
المعمكمات المتكفرة الخاصة بو، جمع الحدث الجانح مكضكع الدراسة، ك 

كاألسرية،  الصحية،بالجكانب: الشخصية، ك ك  قة بالبيانات العامة،المتعمك 
بالحياة داخؿ المركز اإلصالحي؛ فضال عف كاالنفعالية، ك  كالعالئقية،

 اعتماد الممفات اإلدارية المتكاجدة بإدارة المركز اإلصالحي. 
فقد اكتفى الباحث بنمكذجيف مف األحداث بالنسبة لعينة الدراسة،      

الجانحيف الذيف يشكمكف مجتمع البحث، الذم يشكمو فريؽ األحداث 
ة الغربية مركز حماية الطفكلة، المتكاجد بالجيالجانحكف، المكدعكف ب

إلى حد ما، النمكذج الحقيقي  الشمالية لممممكة، كىاتيف الحالتيف يمثالف
 لألحداث المنحرفيف.

مف خالؿ المعطيات التي تـ التكصؿ إلييا، عف طريؽ االتصاؿ المباشر 
 الية:فقد تـ التكصؿ إلى النتائج الت مع نماذج مختارة لحاالت االنحراؼ،

 المجكء إلى أساليب تربكية غير سميمة،أف التنشئة األسرية الخاطئة، ك  -
غياب الرقابة كاستعماؿ العنؼ، كفقداف العطؼ كالحناف، كالتدليؿ الزائد، ك 

عدـ االكتراث لرغباتو كحاجاتو، كميا ث، ك عمى مجاالت تحرؾ الحد
 تشكؿ عكامؿ رئيسية مف عكامؿ االنحراؼ في صفكؼ األحداث.

أف تدىكر األكضاع االقتصادية ألسر األحداث المنحرفيف، تساىـ  -
بشكؿ كبير في الدفع بيـ الرتكاب الجريمة، كتزداد دعما، إذا ما أضيفت 

 األسرية.االجتماعية ك  إلييا تمؾ المرتبطة بضعؼ التنشئة
، عجز المؤسسة كما اتضح مف خالؿ المستكل المتدني لممفحكصيف -

"المدرسة"، مف احتكائيا لمناشئة، التي تعاني مف صعكبات التربكية الثانية 
تعميمية، ميما كانت في التكيؼ، كفشميا في أداء رسالتيا التربكية كال

يترؾ ىذه الفئة رب مف جية، ك يرفع مف نسبة األمية بالمغ األسباب، مما
الرفقة الفاسدة، لينتيي ية ثانية، عرضة لمخاطر الشارع ك مف ج الفتية،

  اؼ، في بؤر االنحراؼ، كالتعاطي لكؿ أنكاع المخدرات.بيا المط
ة، مف خالؿ أساليبيا اتضح بجالء، فشؿ المؤسسات اإلصالحي -

عادة إدماج عتمدة، في تأىيؿ ك الترفييية، المالتربكية، كالتعميمية كالمينية ك  ا 
 ىذه الفئة مف األحداث الجانحيف. 

 :بناء عمى النتائج التي خمصت إلييا الدراسة
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تربكيا، بدعـ كضعية األسر اليشة، ماديا ك إنشاء مرصد كطني يعنى  -
 لمتغمب عمى المشاكؿ التي قد تأثر سمبا عمى التنشئة االجتماعية لألبناء. 

سة، قطبي رحى العممية التربكية المدر األسرة ك  تكطيد العالقة بيف -
 األخالقية بالنسبة لمناشئة.ك 
ي داخؿ األكساط األسرية خالقاألالعمؿ عمى تقكية الكازع الديني ك  -

فعاليات المجتمع المدني، لمكقاية عف طريؽ كسائؿ اإلعالـ، ك  لممجتمع،
 مف االنحراؼ عمى جميع مستكياتو كأشكالو.

تأطير الزيارة العائمية لألحداث الجانحيف، داخؿ المؤسسات  -
اإلصالحية، مف أجؿ إشراؾ األسر في عممية إعادة تربية ىذه الفئة 

 ة.الجانح
مداكمة أطباء نفسانييف، يؤمنكف التعييف أخصائييف في عمـ النفس ك  -

 لتتبع الصحة النفسية لمنزالء. داخؿ المؤسسات اإلصالحية،
مف أجؿ الكقاية مف العكد لالنحراؼ بيف  تفعيؿ الرعاية الالحقة كتعميميا،

 األحداث المنحرفيف.
اإلصالحية، المتغيرات الحدث، الجنكح، المؤسسات الكممات المفتاحية: 

 .االجتماعية
 . المقدمة1

يعد انحراؼ األحداث، مف المشاكؿ التي تعاني منيا الدكؿ      
المتقدمة، كتمؾ التي ىي في طكر النمك، مع اختالؼ نكعي 

لقد عرفت ىذه المشكمة، كما أجمع ك ككمي، في طبيعة المشكمة. 
الكثير مف الباحثيف، تزايدا كبيرا مع التقدـ الصناعي، كالتكنكلكجي، 

الثقافية، ك االجتماعية، ك كالتحكؿ الذم طاؿ البنيات االقتصادية، 
 .إلى جانب الطفرة النكعية التي لحقت كسائؿ االتصاؿ قاطبة

أزمة في قد أضحى تشخيص ىذه المشكمة لكحده، يطرح ك      
اتساع ك المتدخميف، بفعؿ تداخؿ عكامميا، ك الباحثيف، ك كجو الدارسيف 

  .أسبابيا  االجتماعية
تكمف أىمية الدراسة الحالية، في جمعيا بيف تخصصات ك      

ما ك الجغرافيا، ك البيكلكجيا، ك عمـ اإلجراـ، ك مختمفة كعمـ االجتماع 
تطبيقية، ك تزخـ بو ىذه التخصصات مف إنتاجات عممية نظرية 

 الكشؼ عفك سعت إلى تفسير السمكؾ اإلنحرافي لدل األحداث، 
 .العكامؿ التي تقؼ كراء نشأتو

مف ىذا المنطمؽ، يتناكؿ الباحث في ىذا المقاؿ، دراسة ك      
انحراؼ األحداث بالمغرب، استنادا عمى النظريات العممية، التي 

في لألحداث؛ اعتمدت المقاربة االجتماعية لتناكؿ السمكؾ االنحرا
بعد ذلؾ تقديـ قراءة تركيبية، تستثمر أىـ ما قيؿ حكؿ المكضكع، 
دائما مف الزاكية المحددة أعاله، ثـ االىتداء إلى الخالصات 

 .التفسير التي قدميا  بصدد الدراسة الميدانيةك األساسية لمتأكيؿ 
عميو فالباحث حاكؿ صياغة مشكمة الدراسة مف خالؿ ك      

ة العالقة التي تربط المتغيرات االجتماعية البحث عف طبيع
 .بانحراؼ األحداث بالمغرب

 : ما يمكف تمخيصو في األسئمة التالية كىك 
انحراؼ ك ما ىي العالقة التي تربط بيف البعد االجتماعي  -

 األحداث بالمغرب؟
ما مدل الدكر الذم تمعبو الكضعية االجتماعية لألسرة في الدفع  -

 الكقاية منو؟ كأ ؼبالحدث إلى االنحرا
جماعة األصدقاء، ك الحي، ك إلى أم حد تساىـ كؿ مف المدرسة،  -
  الكقاية منو؟ ككسائؿ اإلعالـ، في إنتاج انحراؼ األحداث أك 
المينية كالصحية كالترفييية ك إلى أم حد تساىـ البرامج التربكية  -

لممؤسسات اإلصالحية بالمغرب في معالجة مشكمة انحراؼ 
 األحداث؟

 كأما المنيج الذم اعتمده الباحث لدراسة ىذه المشكمة، في     
المنيج الكصفي التحميمي، لدراسة الحالة، لنمكذجيف مف بيف 
األحداث نزالء مركز حماية الطفكلة، كىذا المنيج يستدعي، 

جمع ك الدراسة الميدانية العتمادىا عمى الكاقع االجتماعي، 
 سماتو األساسية بجميع ايجابياتو،ك عكس طبيعتو ك المعمكمات عنو 

 [1]. تناقضاتوك اتساقو ك سمبياتو، ك 
 والدراسات السابقة. االطار النظري 2

 :تحديد المفاىيـ -1
 لغكيا، يدؿ مفيـك الحدث، حسب معجـ المغة العربية عمى -أ

 تشير ىذه المفظة إلى مرحمة عمرية تنحصر بيفك صغير السف 
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 .النمكك  اإلدراؾبيف مقتبؿ اكتماؿ ك الطفكلة 
بناء عميو ك أما االنحراؼ لغكيا: يعني الميؿ عف جادة الطريؽ، 

صغير السف الذم يحيد عف جادة الطريؽ  ك"فالحدث المنحرؼ ى
  [2].الصحيح" كالقكيـ أ
مف ناحية أخرل، انحراؼ األحداث لغة يعني الفشؿ في أداء ك      

أكـر  د.الحدث حسب، ك  [.3] ارتكاب العمؿ السيئ كالكاجب أ
الصغير منذ كالدتو حتى يتـ نضجو االجتماعي  كنشأت إبراىيـ، "ى

  [4].تتكامؿ لديو عناصر الرشد" )   (ك النفسي ك 
انتياؾ لمتكقعات " كى كحسب المفيـك االجتماعي، فاالنحراؼ -ب
الفعؿ المنحرؼ ليس أكثر مف أنو حالة مف ك  المعايير االجتماعية،ك 

  [5].تيدد الحياة نفسيا"التصرفات السيئة، التي قد 
الذم " الحدث المنحرؼ بأنو، ىك (BURT) كما يعرؼ بيرتك 

ما نص ك يككف مخالفا لما ينتظره المجتمع ك يقـك بسمكؾ اجتماعي 
  [6].عميو في قكانينو"

المؤسسات ك نظرة مكجزة عف مشكمة انحراؼ األحداث 2- 
  .اإلصالحية الخاصة بيا

القديمة لمحدث الجانح تتميز إذا كانت نظرة المجتمعات      
بالقسكة، حيث كانت تعتبره مجرما، اسكة كغيره مف الراشديف 
المخالفيف لمقانكف، فإنيا لـ تعمر مع مر الزمف، كالسيما مع 

لمشؾ أف األحداث  كالمجتمعات الحديثة، التي أدركت بما ال يدع
سكء ك غالبا ىـ ضحية ظركؼ اجتماعية أدت بيـ إلى االنحراؼ، 

ىكذا أصبح االتجاه السائد في مجاؿ العمـك اإلنسانية، ك يؼ، التك
 كى مف عمـ النفس، كعمـ االجتماع كعمـ اإلجراـ كالعمـك القانكنية،

حالؿ ك اتجاىو،  استبعاد العقكبةك تكفير الحماية لمحدث الجانح،  ا 
العالجية محميا، بيدؼ صقؿ شخصية الحدث ك التدابير التيذيبية 

صالحو باعك المنحرؼ،  تبار حالة االنحراؼ، ظاىرة اجتماعية ا 
 تدابيرك الرعاية، عف طريؽ برامج ك اإلصالح ك تستكجب العالج، 

 .تقكيمية
 ليذا األساس، أحدثت المؤسسات اإلصالحية الخاصة     

باألحداث الجانحيف، لتجنيب اختالطيـ بالسجناء الكبار،  
حقكف تيذيبي، ال معاممتيـ كمجرميف يستك معاممتيـ بشكؿ تربكم ك 

العقاب. كتجدر اإلشارة إلى أف ىذه المؤسسات اإلصالحية تعكد 
با، عمى إثر الثكرة الصناعية، في محاكلة لمحد مف ك نشأتيا ألكر 

االجتماعية، التي نجمت عنيا العديد ك آثار التحكالت االقتصادية 
مف المشاكؿ االجتماعية، كاليجرة القركية، كتشغيؿ األطفاؿ 

اؿ، مما ساىـ بشكؿ كبير في تنامي ظاىرة تشرد األطفك النساء، ك 
 . انحراؼ األحداث

لقد تـ نقؿ ىذه المؤسسات اإلصالحية إلى الدكؿ المستعمرة ك      
بذلؾ جاءت نشأتيا حسب نظر بعض المختصيف في ك سابقا، 

مجاؿ إعادة تربية الجانحيف، غريبة عف اإلطار الثقافي السائد في 
 .الدكؿ العربية

ما يميز التجارب المحمية لممؤسسات اإلصالحية، افتقادىا ك      
دماج األحداث ك إلى األسس النظرية الكاضحة في شاف تأىيؿ  ا 

كما ذىب في ىذا الشأف الدكتكر عبد المطيؼ كدام  ،الجانحيف
بالقكؿ، بأف ىذه المؤسسات اإلصالحية، بقيت بعيدة عف مالمسة 

 ،ثقافية الجارية في محيطياالك االقتصادية، ك  التحكالت االجتماعية،
غير  ،بعيدة بذلؾ عف مقاربة اإلشكاالت المرتبطة بقضية اإلدماج

غافمة عف  ،قادرة عمى تكييؼ برامجيا مع المستجدات االجتماعية
التأىيؿ بمتطمبات التنمية االجتماعية ك إدراؾ عالقة التككيف 

 ،عف عالقة كؿ ذلؾ بالحد مف انتشار مظاىر الجريمةك  ،المنشكدة
 ،فظمت بالتالي منغمقة عمى ذاتيا ،الجنكح بيف صفكؼ األحداثك 

لسنكات عديدة عمى نيج نفس الكسائؿ، كاألساليب ك حيث بقيت 
مما  ،التأىيميةك اإلدارية، ك العتيقة في تسيير شؤكنيا التربكية، 

 [7].أسقطيا في كاقع الرتابة 
 :مشكمة انحراؼ األحداث عمى المستكل الكطني3- 
 التيديد الذم أصبحتك  ،منو بخطكرة ىذه المشكمة ككعيا     

 فإف المغرب عمى غرار ،تشكمو عمى جميع مستكيات الحياة العامة
 ،االجتماعية تجند لمكاجية ىذه اآلفة ،باقي المجتمعات الدكلية
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البحث عف ك  ،دكف ادخار أم جيد مف حيث االىتماـ برصدىا 
باف ىذه المشكمة  ،مع الكعي التاـ ،عالجياك  أسبابيا المتعددة

فيي الزالت تتسع،  ،بالرغـ مف كؿ الجيكد التي بدلت لمكاجيتيا
استقرار ك أمف ك تشكؿ تيديدا مباشرا عمى سالمة ك  ،تزداد خطكرةك 

 . مما يعيؽ تنميتو ،المجتمع
يمكف القكؿ، أف تنامي ىذه المشكمة عمى المستكل الكطني، ك      

عمى مستكل  ،المغربلو ارتباط كثيؽ بالتحكالت التي يعرفيا 
االجتماعية، كاألساليب الحديثة التي أصبحت ك البنيات االقتصادية 

ما نتج عنيا مف انعكاسات ك  ،ترسـ الحياة العامة لشرائح المجتمع
كالسيما فئة األحداث الذيف يشكمكف جيؿ  ،عمى كؿ مككناتو

ىذه الشريحة الفتية مف المجتمع التي أكليناىا اىتماما  ،المستقبؿ
إال أف  ،عمى الرغـ مف إدراكنا ألىمية ذلؾك  ،دراستنا ىاتو في

مكضكع ىذا المقاؿ، سكؼ يتمحكر حكؿ مقاربة نفسية، اجتماعية، 
عمى اعتبار أف انحراؼ ىذه الفئة، ال  ،النحراؼ األحداث بالمغرب

 كال يمكف حصره عمى عامؿ أك ينظر إليو مف زاكية كاحدة، 
نما ثمة عدة عكامؿ، قدك  ،عامميف متداخمة فيما ك تككف مختمفة،  ا 

 . الجريمةك بينيا، مجتمعة تدفع بالحدث إلى االنحراؼ 
 . النظريات العممية التي تناكلت تفسير انحراؼ األحداث -4

لقد أسفرت جيكد العمماء المتتابعة عف بمكرة مجمكعة مف       
المدارس الفكرية التي تناكلت مكضكع الجريمة، ك النظريات، 

أكلت اىتماما خاصا بمشكمة االنحراؼ في صفكؼ ك االنحراؼ، ك 
 .األحداث

غيرىـ مف كاف يعزم ظاىرة ك الباحثكف، ك فيناؾ مف الفالسفة،      
دكف االىتداء إلى  ،خمقيةك انحراؼ األحداث إال أفكار دينية، 

 .االنحراؼك معرفة عامؿ كاحد يككف شامال، يؤدم إلى الجريمة 
الباحثكف إلى أف ك فقد خمص العمماء  ،أما في العصر الحديث     

ال ترجع إلى عامؿ كاحد سكاء كاف  ،ظاىرة انحراؼ األحداث

نما إلى ك االجتماعي  كالنفسي أ كالكراثي أ كالتككيف العضكم أ ا 
 .عكامؿ متعددة

كىكذا لـ تعد النظرة إلى الحدث الجانح عمى انو إنساف مجـر      
نما أصبح ينظر ك  ،الناس يجب إنزاؿ العقاب عميو كعزلو عف بقية ا 

كاف السمكؾ الجانح الذم  ،في المجتمع كإليو عمى انو إنساف كعض
معارض ألنماط السمكؾ السائدة في ك سمكؾ مخالؼ  كأقدـ عميو ى

برامج ك مما يستدعي إصالحو عف طريؽ كضع خطط  ،المجتمع
 . تيدؼ إلعادة تأىيمو مف اجؿ إدماجو في المجتمع

ىذه المقالة عمى بعض النظريات ىكذا سكؼ نقتصر في ك 
 .االجتماعية التي تناكلت تفسير انحراؼ األحداث

  :أىـ النظريات االجتماعية المؤطرة النحراؼ األحداث •
ذا كاف عمـ النفس، ييتـ في تفسيره لمسمكؾ االنحرافي       كا 

لمحدث بترتيب كتحميؿ مجمكعة مف األحداث، التي يتـ جمعيا عف 
مباشرة، كالتي يمكف اعتبارىا شعكرية كاعية، طريؽ المالحظة ال

التي تنتج عف نكعيف مف الحالة العضكية الداخمية، كالعضكية 
اكلو في نالخارجية، فإف االتجاه االجتماعي الذم سكؼ نت

مكضكعنا، ييتـ بدراسة ىذا السمكؾ، بكصفو ليس منفصال عف 
تفيـ ىذا بيئتو االجتماعية، كفي حالة تفاعمو مع ىذه البيئة بغرض 

تغييره، إذا كاف سمككا سمبيا  كالعمؿ عمى تعديمو أ كالسمكؾ، أ
العمؿ عمى  كلمف يعيشكف معو، مشكالت، أك يسبب لمفرد نفسو، أ

 [8].تنميتو كتحسينو إذا كاف سمككا إيجابيا...
 كلقد قدـ لنا العمماء كاألخصائيكف بالعمـك السمككية، مجمكعة     

فسير السمكؾ االنحرافي، يمثؿ بعضيا مف النظريات، التي حاكلت ت
مدارس فكرية معينة، كسكؼ يتـ االقتصار في ىذه  كاتجاىات أ

عمى بعض النظريات االجتماعية التي ارتكزت عمى  ،الدراسة
بعض العكامؿ االجتماعية، كتأثيرىا عمى سمكؾ األفراد كخاصة 

سكؼ يعرض الباحث مجمؿ ىذه النظريات ك عمى فئة األحداث. 
 الخطاطة التالية، قبؿ التطرؽ إلييا بنكع مف اإليجاز.في 
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 1الخطاطة 

  تمثل بعض النظريات العممية التي عالجت موضوع انحراف األحداث
 :نظرية العكامؿ السائدة ( أ)

تعتبر ىذه النظرية مف أكلى المحاكالت العممية في ىذا      
تقـك عمى مبدأ إحصاء الشركط المسببة لالنحراؼ، الصدد، 

السمكؾ اإلجرامي بشكؿ  كاستخالص العكامؿ الالزمة لظيكر
العكامؿ  اعتبارىا أسبابا، أم عكاممو السائدة. كمثاؿ ذلؾ،متكاتر، ك 

: النشأة في ، ىيBammelen السائدة التي تكصؿ الييا "بامالف"
شأة في أسرة غير مكتممة، النشأة كطفؿ كحيد الن أسرة كبيرة العدد،

النشأة بدكف تعمـ تعميـ كاؼ، النشأة في منطقة مكتظة بأماكف 
حانات الشرب، الفقر المباشر، البطالة، ىجرة لـ يحضر ك  الميك،

 الجنسيةصنيع جد سريع، اختالؼ في العرؽ ك ليا بشكؿ كاؼ، ت
 . [9]مشكالت السمطةك 

اتخذت ىذه النظرية مف الدراسات االجتماعية أساسا      
لمنيجيتيا، كبحثيا عف أسباب السمكؾ االنحرافي، كربطت 
االنحراؼ بالمتغيرات المختمفة التي تحدد السمكؾ اإلجرامي، مع 

في البطالة، السف، الجنس، الحالة : حصر ىذه المتغيرات مثال
تصنيفيا حسب درجة ك  الثقافية، الحالة السكنية، الحالة الصحية...،

 ارتباطيا بالجريمة، كبالتالي الخركج بأكثر العكامؿ ذات عالقة

 سببية بالسمكؾ االنحرافي.
 :نظرية دكر كيايـ )الالمعيارية( ()ب

( الذم حاكؿ  تفسير )إميؿ دكر كيايـ مف ركادىا عالـ االجتماع
، ظرتو لمعالقة بيف الفرد كالمجتمعالسمكؾ االنحرافي مف خالؿ ن

 :يك يرل أف تمؾ العالقة يحكميا نكعاف مف األسسف
: كيتمثؿ في تكاتؼ بيف أفراد التضامف اآللي: النكع األكؿ

( بسبب كحدة مشاعر كتعاكف يفرضيما )العقؿ الجمعي المجتمع،
 .أفراد المجتمع كمعتقداتيـ كأفكارىـ كعاداتيـ كتقاليدىـ

يظير التمايز : كفي ىذا النكع، التضامف العضكم: الثانيالنكع 
كلكؿ منيـ  ،كأفكارىـ ،د المجتمع في مشاعرىـ كمعتقداتيـبيف أفرا

كيمكف مالحظة  العقؿ الجمعي، كبالتالي تقؿ سيطرة حرية التعبير
 ىذا النكع مف التضامف في المجتمعات المتطكرة ماديان.

كمف خالؿ النكع الثاني مف التضامف، يبرز في المجتمع حالة      
كالمعايير االجتماعية، التي تساعد  ،في المقاييس مف االختالؿ،

، حتى يصؿ األمر إلى ؤ بالسمكؾ المرغكب فيو مف أفرادهعمى التنب
)االنكمي(،  الالمعياريةكظيكر كضع  انييار كامؿ لتمؾ المعايير،
 تنطمؽ شيكات الفرد المحررة مف كؿ ،كنتيجة لذلؾ الكضع الجديد
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 .تتعارض مع النظاـ العاـ لممجتمع قيد، فيرتكب أفعاالن 
أك   ordre،ىي حالة اضطراب تصيب النظاـ ،كالالمعيارية     

أك التسيب الذم ينجـ عف أزمات  ،حالة مف انعداـ النظاـ
اقتصادية، أك تشنجات أسرية، في نفس الكقت التي تؤدم إلى 

 .[10] بركز السمكؾ االنحرافي
ة أف العكامؿ األساسية المساىم «Merton»ميرتكف  كيرل     

تكيفو في الميؿ الى السمكؾ االنحرافي، تعكد الى ردكد فعؿ الفرد ك 
تمؾ المنبثقة عف التي تفرزىا ثقافة مجتمعو، ك  مع الضغكطات،

في نفس السياؽ، يعتبر عالـ ك  التنظيـ االجتماعي،، ك البنية
أف  Thorsten Sellinاالجتماع األمريكي "تكرستيف سيممف" 

 التفكؾ االجتماعي يمعب دكرا ىاما في نمك السمكؾ االنحرافي
[11] . 
 La Théorie de l’ Imitation (Gabriel( نظرية التقميد:)ت

Tarde)  
 في، ىذه النظرية 1890سنة   G. Tardجبريؿ طاردكضع      

الذم يرل أف التقميد ىك العنصر النمطي المميز  19 نياية القرف
ـ السمكؾ، أساس تعم ىكد ية. كيرل أيضا أف التقمياالجتماعلمحياة 

، فاالنحراؼ لدل )تارد( ينتشر بانتقالو مف فرد أيًّا كاف ىذا السمكؾ
أخرل مف خالؿ المحاكاة أك  إلى فرد أك مف طبقة اجتماعية إلى

 التقميد.
كيعتقد "تارد" أف السمكؾ اإلجرامي، ال يشكؿ سمة أك مرضان      

يتعمميا اإلنساف مف خالؿ ينتقؿ إلى اإلنساف بالكراثة بؿ ىك مينة 
اختالطو باآلخريف، كتقميده ليـ، كذلؾ حيف يختار لنفسو مثالن معينان 

 يحذك حذكه.
كىك ال يرل أيضا في الظكاىر االجتماعية مجرد أشياء خارجة عف 

خالفا لما  شعكر الفرد، بؿ يرل أنيا مكجكدة كحقيقة مكضكعية،
             )دكركايـ(. يرل

في  التقميد كالمحاكاة، ىما األساس النظرية إلى أفّ كتذىب      
 ، فالمجـر يقّمد في فعمو مجرمان آخر،تفسير تعمـ السمكؾ االنحرافي
 تأّثر بالعادةكي العميا، إلى السفمى، كأّف التقميد ينتقؿ مف الطبقات

                                            كاالختالط.                                                   ،كالفضكؿ كالذاكرة
 l'association: "لػ )سذرالند( نظرية االختالط التفاضمي )ج(

différentielle" 
سذرالند(، كتنظر عمى يد ) 1934ت ىذه النظرية سنة ظير      

، كبالتالي فيك جزء مف جماعتو التي ينتمي إلييا إلى الفرد عمى أنو
 فيك يتعمـ حب القانكف، ،كتصرفاتيا، كاتجاىاتياؿ مكاقفيا يتبنى ك

، فيذه الحالة مف خالؿ مكقؼ جماعتو مف القانكف أك كراىيتو،
التفضيمية لدل الفرد عف القانكف، تتكقؼ عمى نكعية كماىية 
التركيب االجتماعي الخاص بكؿ جماعة، كمدل احتراميا لمقانكف 

   . [12]مف عدمو
"كاطسف"، التي ترل أف السمكؾ ابف "سذرالند" بسمككية  كقد تأثر

ة التي يتمقاىا الفرد مف البيئة االجتماعية، فيك ردكد الفعؿ المتعمم
  الجانحة التي ينتمي إلييا. الجماعة
 سذرالند" انطالقا مف اعتباره أف السمكؾ الجانح،تتضح آراء "     

مفسرا ذلؾ أف ىناؾ  ،متعمـ مف خالؿ االحتكاؾ بأشخاص آخريف
أبعادا، كمعايير لمسمكؾ الجانح، مترابطة ال تجابييا معايير متكيفة 
عمى درجة كافية لردع الفرد عف االنحراؼ، كىذا ىك الترابط 
الفارقي الذم أدل إلى انحراؼ الفرد، ألنو كصؿ إلى التعييف 
الذاتي، بمعايير منحرفة قبؿ أف يتعرض لتأثير المعايير 

 . [13]المتكيفة
 La Théorie Des( نظرية مناطؽ االنحراؼ لشاك ماؾ كام)ح

zones de Delinquance  
يرل أنصار ىذه النظريو، أف السمكؾ اإلجرامي، مرتبط بالظركؼ 

 فيالمكجكدة  ليس بطبيعة الجماعةية كاالقتصادية ك االجتماع
 المنطقة.

"ىينرم ماؾ أمريكية لكؿ مف "لكميفكرد شاك" كأجريت دراسات      
مدينة شيكاغك، بينت أنو  فيكام" عف مناطؽ االنحراؼ الشبابي 

 سيـ المدينة، إلى عدد مف المناطؽ أك نكاحي االنحراؼ،يمكف تق
 كز إلى األطراؼ، بصكرةتكصؿ إلى أف االنحراؼ، يسير مف المر ك 

 انحرافا. تنازلية، بمعنى أف المركز أكثرتدريجية ك 
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إلى بعض العكامؿ مثؿ الظركؼ السكنية  "كميفكرد شك" ينظرك      
السيئة، كاالزدحاـ، كانخفاض مستكيات المعيشة، كالصراعات 

"تعكس نمط الحياة في االجتماعية، كالساللية، عمى أنيا أمراض 
ـ إسيامان مباشران في أكثر مف ككنيا عكامؿ تساى ،الجماعة المحمية

 كفي نفس اإلطار فقد أثبتت أبحاثالسمكؾ اإلنحرافي. الجريمة، ك 
الت الجانحيف، ىك ، أف ما يميز عائ1961"سمكس" بفرنسا سنة 

عدـ االستقرار "األب"، كسكء تفاىـ الكالديف، كالبطالة، ك  غياب
الماضي الجانح ألحد كاإلدماف الكحكلي في األسرة، ك  الميني،

ع نسبة الجنكح في األحياء "سمكس" أسباب ارتفا الكالديف، كما ارجع
الفقيرة إلى قياـ الشرطة بمراقبة ىذه األحياء أكثر مف مراقبتيا 

  [14].لألحياء الغنية
 théorie (:Frédéric thrasherتراشر ) لػ نظرية العصبة )ق(

de la ligue  
ىذه النظرية، أف العصبة  ( كاضعيرل )فريدريؾ تراشر     

كأم جماعة أخرل، حيث تتككف ذات تاريخ طبيعي،  ،الجانحة
بنفس العمميات كالظركؼ التي تتككف بيا الجماعات األخرل، إال 

، بؿ ىي ة الجانحة، سببان مباشران لمجنكحأنو ال يرل، أف ىذه العصب
                   .                                                           اإلنحرافيعامؿ ميـ يسيؿ ألفرادىا الميؿ إلى السمكؾ 

النظرية، بالقكؿ أف عصبة األطفاؿ الجانحيف  ك يذىب أنصار ىذه
تتصؼ بالتنظيـ، كالتعاكف، كالمشاركة، كالكالء. إذ إف ليا قائدىا، 
كما أف ليـ أماكف معينة لعقد اجتماعاتيـ، كليـ نشاط أجرامي غير 

 ( أف العصبة الجانحة ال تنشأ إال في ظؿكيرل )تراشر .محدكد
مف بيف المالحظات كغياب الضبط األسرم مثالن، ك ظركؼ مالئمة 

اتصاؿ كاحتكاؾ  لتي كجيت ليذه النظرية، ىك ككنيا اعتبرتا
األفراد بعضيـ ببعض يساعد عمى نقؿ العادات كالتقاليّد؛ كىي 

 .مف ناحية التقميد بذلؾ لـ تأخذ إال بالجانب السمبي
   :نظرية الكصـ)د( 

la théorie de la stigmatisation sociale 

 .EDWIN Mلميرت"ُيَعد العالـ األمريكي "أكديف      

LEMERT  أبرز مف يتبنى ىذه النظرية، التي ترل أف الطريقة

التي يتعامؿ بيا المجتمع مع الفرد ىي التي تؤدم إلى استمراره، 
كؾ االنحرافي، إال نتيجة في ذلؾ السمكؾ المنحرؼ، كما ذلؾ السم

بيف فعؿ الفرد المنحرؼ، كردكد أفعاؿ المجتمع ، تفاعمية
 . [15]اتجاىو
كترل ىذه النظرية بأف مؤسسات اإلصالح كالسجكف      

صالح  كالمستشفيات العقمية كغيرىا ليا دكرىا في عرقمة تقكيـ كا 
األحداث الجانحيف، ألف كجكدىـ في ىذه المؤسسات يعني صبغيـ 

 .بالجريمة مما يعرقؿ تقكيميـ
 تفسير السمكؾ االنحرافي: فيية التكاممية النظر  -5

  la théorie de la complémentarité dans  

L’interprétation de la criminalité 

مف أبرز willem Healy كيعد العالـ األمريكي كلياـ ىمي "     
أك العكامؿ المتعددة،  ،ماء، الذيف قامكا بدراسة السببية المتعددةالعم

الذيف يفسركف السمكؾ االنحرافي، بأنو سمكؾ إنساني منحرؼ ناتج 
 عف تفاعؿ عدد ضخـ مف العكامؿ.

الذم يجمع بيف مختمؼ  التكاممية كمف أنصار المدرسة     
 Walter Cadeالعكامؿ المسببة لمجريمة، عالـ اإلجراـ" ركمس" 

Reckless السمكؾ االنحرافي  صاحب نظرية االحتكاء، التي ترجع
اء الداخمي، الذم يعبر عمى قدرة إلى الضعؼ، أك فشؿ االحتك 

ة لممعايير االجتماعية، فيالفرد، عمى اإلمساؾ عف رغباتو بطرؽ منا
كىك قدرة الجماعة، أك النظـ االجتماعية، عمى  كاالحتكاء الخارجي

تظير قكة عمى األفراد، ك ا فعاال ف تجعؿ لمعاييرىا االجتماعية أثر أ
. كلقد درجة مقاكمتو لمضغكط االجتماعية في االحتكاء الخارجي

 شيمدكف" ك" الباحثيف، أمثاؿك  دلت الكثير مف أعماؿ العمماء،
نو "اليانكر جمكؾ "عمى اتجاه تعددم ينظر إلى اإلنساف عمى أ

 كحدة عضكية نفسية، كاجتماعية.
 مناقشة النظريات االجتماعية -6

كيعيب عمى ىذِه النظريات االجتماعية ككنيا أىممت دكر      
أكبر مف  أف ىذِه األخيرة قد يككف ليا دكرالعكامؿ الفردية، مع 

العكامؿ االجتماعية أك ربما تتعادؿ معيا في التأثير، باتجاه دفع 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81+%D9%81%D9%8A+%D8%B9%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-05-16&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-06-09&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-06-09&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-06-09&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-06-09&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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الشػخص إلى السػمكؾ االنحرافي، حسػب األحكاؿ. ُيضاؼ إلى ذلؾ 
ذ يرل أف المجتمع مسػؤكؿ عف  يـ""دكركا أف أحد أىـ أقطابيا كا 

انحراؼ الشػخص، فإَف فكرتو ىذِه، تقترب كثيران مف الفكرة 
أف  أ حتمية السػمكؾ اإلجرامي، بمعنىالممبركزية، التي تؤمف بمبد

، ان ُمنقادان إلى ارتكاب االنحراؼالفكرتيف، تعتبراف الُمجـر شػخص
  .كىك تبسػيط شػديد لعمؿ ُمعقد كُمركب

ة(، ذلؾ أف مشكمة كنحُف نميؿ إلى النظرية التكاممية )الُمختمط     
ُمركبة، سػببيا عكامؿ عديدة، كُمتنكعة، قسػـ  ،انحراؼ األحداث

منيا، يتصؿ بشػخص الفاعؿ ذاتو، كالقسػـ اآلخر يرتبط بالبيئة 
أك الحالة االقتصادية، مع أف ىذا العامؿ،  األسرية أك رفاؽ السػكء،

فيان إلنتاج السمكؾ المنحرؼ، ما لـ يتداخؿ معُو ال يككف كحدُه كا
عامؿ، أك عكامؿ ُأخرل، فردية كانت أـ اجتماعية. كعمكمان، إف 

، إذ ال يمكف الجـز بأَف ذات كُمتنكعة عديدة،ذه المشكمة أسػباب ى
العكامؿ )الُمختمطة(، تؤثر في عدد مف األفراد، بنفس القكة 

 .كالدرجة، باتجاه دفعيـ إلى االنحراؼ
 .ةالميداني ةالدراسثانيا: 
تـ دراسة الحالة لنمكذجيف مف األحداث الجانحيف، المكدعيف      

بمراكز حماية الطفكلة، اليدؼ منيا في ىذه المقالة، ىك االىتماـ 
اث كالتعمؽ في بمختمؼ السمككات المتعمقة ببعض األحد

ؿ المشاكفيـ االجتماعية، كاالقتصادية، ك كاقع ظرك شخصيتيـ، ك 
ات التي ترسـ حياتيـ اليكمية، الصعكبالمتعمقة بأكساطيـ األسرية، ك 

في سمككيـ، كفي ذلؾ بيدؼ الكشؼ عف العكامؿ، التي تؤثر ك 
مسايرة  خاصة ىؤالء الذيف يجدكف صعكبات فياضطراباتيـ، ك 

ندماج داخؿ النسيج االجتماعي، االالتفاعالت االجتماعية، ك 
 . التكيؼ مع أفراد أسرىـك 
 : خطكات دراسة الحالة -1
بدراسة بعض ىذه الحاالت، اتبع الباحث بعض الخطكات التي ك 

 : رسميا كالتالي
 القياـ بالتعرؼ عمى الحدث الجانح مكضكع دراسة الحالة. -

المعمكمات المتكفرة الخاصة بو، كالتي ليا عالقة تجميع كؿ  -
، كالجانب الشخصي، بجكانب شخصيتو، مثؿ البيانات العامة

الجانب ك الجانب العالئقي، نب الصحي، كالجانب األسرم، ك لجاكا
 .نفعالي، كعف الحياة داخؿ المركزاال
أسئمة مييأة مسبقا في بطاقات خاصة لالستعانة بيا أثناء  -

 . المقابمة
اجدة الممفات اإلدارية المتك عتماد عمى مجمكعة مف الكثائؽ، ك اال -

التي ىي بمثابة بيانات معمكمات عف  بإدارة مركز حماية الطفكلة،
 حكصة. ىذه الحاالت المف

االستعانة بتصريحات المشرفيف التربكييف، حتى نستكفي الشركط  -
 . العممية، لمحصكؿ عمى معمكمات شاممة

ا ، قمنلمعمكمات الخاصة بياتيف الحالتيفحفاظا عمى سرية اك  -
ل، التي خر بعض المعطيات األبتغييرات طفيفة، شممت االسـ، ك 

 .لسرد تاريخ الحالة التسمسؿ العمميتؤثر عمى المنطؽ، ك  لـ
 :الحالة األكلى 
 حالة مركاف.... -أ
 بيانات عامة: -

عرع تر "مركاف" السابعة عشر سنة مف عمره، ازداد ك يبمغ      
، بمدينة الدار البيضاء الكبرل، مستكاه الدراسي: األكلى إعدادم

شيادة الحاصمة عمى الشقيقة، التي تكبره بسنتيف، ك  يعيش مع أختو
ناف ، حيت يقطالبكالكريا، كعمى شيادة الكفاءة في فف الطباعة

 لكحدىما بشقة بالدار البيضاء.
تزكج األب مف زكجة ثانية، تكفيت األـ مباشرة بعد كالدتو، ك      

، فتاتيف، ليتزكج بعدىا زكجة ثالثةتكفيت ىي األخرل بعدما أنجبت 
 ثة أبناء ذككر.ثال يعيش معيا في بيت مستقؿ كلو منيا

 ، بسبب التكرار،2012منذ سنة انقطع "مركاف" عف الدراسة 
 .صعبة التي مر منيا بحسب تصريحاتوظركفو األسرية الك 
 الجانب الشخصي: -

 بالرغـ مف بمكغو ،الحدث، مستكاه التعميمي ضعيؼ جدان      
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دكف مبرر، س بسبب الغيابات بعف التدري مرحمة اإلعدادم، انقطع
دـ ، المعركفيف بعرار، كاف مف التالميذ المشاغبيفبسبب التكك 

غير الالئؽ اتجاه األساتذة بسمككيـ الالرغبة في متابعة التعميـ، ك 
 .أيضان 

 :الجانب الصحي -
حة جيدة، ال "مركاف" مف ناحية البنية الجسدية يبدك في ص     

بنية، طكيؿ القامة، كسيـ، ، قكم اليشكك مف أم مرض عضكم
 ناذر االبتسامة، نظيؼ الحالة، يعتني بيندامو.

 الجانب األسرم: -
شقة بالدار البيضاء .. مع أختو الشقيقة في يعيش "مركاف"     

، كالتي 2010لجدة التي فارقت الحياة سنة ليـ ا التي اقتنتيا
عف األب الذم تزكج بعيدان  ـ،يعيشاف تحت كنفيا منذ كفاة األ كانا

 .لمرتيف متتاليتيف كما سمفا الذكر
لكحدىما، بعد كفاة الجدة،  ركاف" ... يعيش مع أختو ظؿ "م     

التي تكمفت برعايتيما، بمثابة األـ الحنكنة ليـ، ك  التي كانت ىي
 .، حيت فارقت الحياة2009مكؿ سنة حتى ح
النسبة لمسار تحكؿ ب، بداية نقطة شكؿ تاريخ كفاة الجدة كقد     

ثـ حناف كعناية  ، كىكذا كتب لو أف يعاني حناف األـحياة "مركاف"
 .ر رعايتو الكحيد ماديان كمعنكيان الجدة التي كانت مصد

، داءن مف سف الرابعة عشرة مف عمره، ابتكقد عانؽ عالـ االنحراؼ
 .تركتيا ليـ بعد كفاة الجدة كالعيش رفقة األخت بالشقة التي

، كعدـ قدرتو عمى التعايش مع تدني مستكاه المعيشيكبسبب     
، الذم يعاني مف خاللو مف نقص، الكضع االقتصادم الجديد

ذية، ، سكاء عمى مستكل التغكخصاص، عمى جميع المستكيات
. ان لما كاف يعيشو قيد حياة الجدة، خالفكالمباس كالمصركؼ اليكمي

كل المست مما دفعو إلى البحت بشتى السبؿ لمحفاظ عمى نفس
دة، كلتمبية كؿ حاجياتو حياة الج المعيشي السابؽ الذم كاف إباف

 .خاصة في غياب رقابة األب ،الضركرية
 حيت كجد في الشارع مالذه الكحيد، ،بدأ مشكاره االنحرافي كىنا    

، كعمى بدأ يتعاطى التدخيف، حتى أصبح مدمنا عميو حينما 
 .ميمكسةيش( كيتناكؿ األقراص الالمخدرات )الحش

حاجة إلى االتجار في ، بؿ دفعتو الكلـ يقؼ عند ىذا الحد    
األقراص الميمكسة، لمحصكؿ عمى مبالغ مالية ميمة، المخدرات، ك 
، ال تمكنو درىـ حسب تصريحاتو 5000ك 3000ف تتراكح ما بي

 اتو في اإلدماف.مف تغطية متطمباتو اليكمية كسد حاجي
في المخدرات،  لإلتجار اطيوف تعكبعد مركر حكالي سنة م     

رجاؿ الشرطة، الذيف ضبطكه  ، سقط في قبضةكاألقراص الميمكسة
ف نكع  ريفكتريؿ، عمى في األقراص الميمكسة، م باإلتجارمتمبسا، 
 .قرصا مف النكع المذككر 22بحكزتو ، حيث حجز حد تعبيره

" ... ؿ ىذا المسار كما جاء عمى لساف "مركافككقكفا عند تحمي    
القياـ  فإننا نستشؼ الظركؼ التي كانت كراء اختياره طريؽ

خمى األقرباء مف جية ، بما في ذلؾ تباألعماؿ الغير المشركعة
عف أختو، في الكقت الذم كاف ىذاف األخيراف في األب عنو، ك 

أف الجتماعي، خاصة ك االحاجة لدعميـ، النفسي كالمادم، ك  أمس
قكلو بمستكل مادم الئؽ كف بحسب ىؤالء األقرباء كانكا يتمتع

سو نكعا مف التمرد عمى األشياء ، الشيء الذم خمؽ في نفككاؼ
بو سمكؾ طريؽ  التي دفعت الرئيسية الي كاف مف بيف األسباببالتك 

 .االنحراؼ كحؿ بديؿ
فإف "مركاف"  ،ؿ التي تربى فيياالدالكنظران لظركؼ الرفاىية ك      

لالتجار في  عاطيوه مف تكاف أيضان إلى جانب ما كاف يحصد
خالتو المقيمة ، مف طرؼ آلخر المخدرات، يدعـ ماديا مف حيف

يصمو مف طرؼ محسنة  ، زيادة عمى دعـ كافبالديار اليكلندية
 ألمو. ، صديقةمقيمة بتركيا

كأتناء استرسالو في الحديث، مرت حكالي ساعتيف مف       
 كاحدة لـ يتحدث عنو إال مرةدكف أف يشير إلى أبيو، ك  ،الزمف
 الثالثة.الثانية ك  محطة زكاجو لممرة ثانكية، عندما أشار إلى بطريقة

اتجاه أبيو طيمة فترة الحديث رغـ تظاىره بالبركدة العاطفية ك       
و مف أجؿ الحديث عف بعد محاكلتي المتكررة لجذبمعو، إال أنو ك 
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لـ سرعاف ما أبدل استعداده لمبكح، ك ، فطبيعة كنكع عالقتو بكالده
  .اتو مف الدعـ المادم مف جية األبيخؼ معان

عف الجدة إال أنو كاف يشعر بنكٍع مف االرتياح عندما يتحدث       
، بالرغـ مف أنو كاف كاع كؿ الكعي بأف كما قدمتو لو مف رعاية

 .تباره غير كاؼ لتعكيض مكانة األـذلؾ كاف في اع
ى و عم" شديد الحرص أتناء الحديث عف أبيككاف "مركاف     

دائما  حيت كاف يكرر، إيجاد مبررات لعدـ اعتنائو بو، كرعايتو لو
أنو ي يتحمميا، تعد كثيرة، خصكصان ك المسؤكليات التأف األعباء ك 

 .ية كالثالثةالثان أبنائو مف زكجتو يغطي مصاريؼ
 :الجانب االنفعالي -
فالحدث "مركاف"، سريع االنفعاؿ، كالغضب، تبدك عميو مف     

المتكررة مالمح المعاناة النفسية، خاصة المقاءات حكارات ك خالؿ ال
الدتو، كلـ يدؽ طعـ عطؼ األـ منذ ك كأنو لـ ينعـ قط بحناف ك 

ف عاش ال الشعكر بدؼء األمكمة السعادة ك  عمى حد تعبيره، كا 
ـ القياإلسعاده، ك  التي لـ تدخر أم جيد، تحت كنؼ جدتو مف األـ

 .بدكر األـ كاألب في نفس الكقت
فيك يعتبر األخت بمثابة األـ كالجدة كاألب،  ،كبعد فقدانو لمجدة   

تقـك بزيارتو داخؿ المركز دائما في السراء كالضراء؛ ك  كىي ترافقو
 ؿ منتظـ.بشك
 المسار المخالؼ لمقانكف: -

طيو كاف دخكؿ "مركاف" لمركز حماية الطفكلة بسبب تعا     
بط متمبسان حيت ض ،لالتجار في المخدرات، كاألقراص الميمكسة

كمية ميمة مف ىذه األقراص  بحكزتو مف طرؼ رجاؿ الشرطة ك 
 (.مراء)البكلة الحنكع رفك تريؿ كما نعتيا ىك  مف
، الحدث أتناء الحديث معو، ال تظير معالـ الخكؼ كالصدمة     

، حيت عبر و السمبية عف المركز المتكاجد بولكنو لـ يخؼ نظرت
الصحية، التي لتربكية، كالمينية، ك ت اعف استيائو عف نكع الخدما

التي كصفيا بدكف المستكل، ، ك ثدميا المركز اإلصالحي لالحدايق
غياب أكراش مينية عصرية تتماشى كحاجيات إضافة إلى 

" التي تتماشى لذلؾ، ذكر لنا "كيرباء البنايات كمثاؿ، ك األحداث
 .تعمميا كامتيانيا لبناء مستقبمومع رغبتو الممحة في 

، إال دائما رار مف المركز التي تراكدهكاف" أباح لنا عف فكرة الف"مر 
 .حبيسان، بسبب ترددهأف أمر تنفيذىا ظؿ 

لتي قدميا عف الحياة داخؿ المركز، ىك مف المالحظات اك      
ينية، مع حاجيات األحداث النزالء، المعدـ تمشي البرامج التربكية ك 

ة التي تعـ الحياة داخؿ الرتابكأيضا غياب األنشطة الترفييية؛ ك 
دارة المركز ، ك ي يعاني منيا المشرفكف التربكيكفالتالمركز ك  ا 

 كعزلة دكف ، معتبرا التكاجد داخؿ المركزكالنزالء عمى حد سكاء
  فائدة. جدكل، كقيد لمحرية بدكف

 .مناقشة الحالة األكلىتحميؿ ك  -ب
حية األسرية الصينطمؽ التحميؿ ليذه الحالة مف الكضعية      

د كالدتو، المتمثمة في فقدانو ألمو مباشرة بعالتي عاشيا الحدث، ك 
عايتو، حيث بمغ مف ، التي تكمفت بر 2010ثـ كفاة الجدة سنة 

دا عف األب ، بعيكالعيش مع أختو التي تكبره سنا ،سنة 14العمر 
  .أبناء آخريفالذم أسس لو أسرة ك 

كعطؼ الكضعية، حرماف الحدث مف حناف  تجسد ىذهك      
دميرا ىذا يشكؿ تك  صة دؼء األـ، الذم لـ ينعـ بو قط،، خااألبكيف

ؾ أثرا سمبيا في بناء ، حيث يتر خطيرا لمتكازف النفسي لديو
نحراؼ، كتحكؿ عالقات التعاطؼ يكجييا نحك االشخصيتو، ك 

عالقات سمبية تتميز  العطؼ التي كاف المفركض أف ينعـ بيا إلىك 
ىذا بدكره يدفع بو إلى تو المادية، ك باإلىماؿ، كعدـ تمبية حاجا

  .االنحراؼ
بالرجكع لتحميؿ ىذا المسار، تظير بكضكح، الظركؼ التي ك      

ألعماؿ الغير مشركعة، بما في كانت كراء اختياره طريؽ القياـ با
عف أختو في الكقت الذم تخمي األقرباء مف جية األب عنو ك ، ذلؾ

، خاصة حرمانو جتماعيكانا في أمس الحاجة لمدعـ المادم كاال
و نكعا مف االضطراب كاالستياء مف حناف األـ الذم خمؽ في نفس

 بو سمكؾ بالتالي كاف ىذا مف بيف األسباب الرئيسية، التي دفعتك 
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 .طريؽ االنحراؼ كحؿ بديؿ
كقد دلت العديد مف الدراسات االجتماعية التي أجريت عمى      

لمعديد مف االنحرافات ف أطفاؿ األسر المفككة، أنيـ يتعرضك 
مف كنؼ بب تجردىـ مف مناخ أسرم صحي ك ، بسالسمككية

 .  [16]األمافكالديف المذاف يشعرانيـ باألمف ك ال
نكات المبكرة، يساعدىـ في الس إف كجكد األبكيف، مع أطفاليما     

، ألنيـ يمدكنيـ بالعديد مف عمى تككيف مفيـك ايجابي عف ذكاتيـ
 حكؿ أساليب التعامؿكؿ الجنس اآلخر، ك ات كالخبرات حالمعمكم

المثاؿ في ىذه السف الذم يتـ فييا معو، فاألب يقدـ ليـ القدكة، ك 
، حظة حتى يستطيعكف النمك بشكؿ سكمالتعمـ عف طريؽ المال

  [17].  "باندكرا"  Bandoura كما يكضح ذلؾ
ذم تقدمو األـ فالحب ال ف الطفؿ المحبكب ىك حقا طفؿ سعيد"إ"

مى الصعيد العاطفي فحسب ، ليس عضركرم جدا لنمكهلمطفؿ 
نما أيضا عمى الصعيد الجسمي ك  العقمي كما تبيف ذلؾ عدة كا 

 دراسات.
 :الحالة الثانية

 :حالة عباس -ج
 بيانات عامة: -

"عباس" .. سبعة عشرة سنة مف عمره، مستكاه الدراسي يبمغ      
، ثالث سنكات الدراسة منذ أكتر مف ، انقطع عفالرابعة إعدادم

 إخكة في منزؿ صفيحي في حي كثيؼ. يعيش مع أبكيو كثالثة
 :الجانب الشخصي -     
أنو التحؽ ، بالرغـ مف مستكل الدراسي "لعباس" ضعيؼ جدان ال     

؛ إلى كدرس بالتعميـ األساسي اإلعدادم ،بالمدرسة في سف قانكني
، مما لـ يمكنو مف إتقاف مبكرةنو انقطع عف الدراسة في سف أ
 .قراءة كالكتابةال
، بيف التالميذ المشاغبيف في الفصؿكاف مف "عباس"       

 .غياب المتكرر كالفرار مف المدرسةكالمعركفيف بعدـ االنضباط كال
 ، أفاد أنو منذ بداية طفكلتو،أتناء الحديث معو عباس"إف "     

ليمر بذلؾ إلى التعكد عمى ، اعتاد الدخكؿ لمبيت في كقت متأخر
طفاؿ الذيف سبقكه في ، بسبب معاشرة بعض األبيت خارج المنزؿالم

، فأصبح يتعاطى التدخيف حتى أصبح مدمنان عميو حياة التشرد
 كعمى استيالؾ المخدرات )الحشيش كاألقراص الميمكسة(.

 :الجانب الصحي -
شاحب  عيؼ البنية الجسدية، قصير القامة،، يبدك ضفالحدث     
كلو مف ، ناتجة بحسب قخدكش عمى مستكل الكجنتيف، بو الكجو

قديـ عمى جبيتو بو خمسة  ، كجرحجراء الخصكمات مع األحداث
 ."غرزات"

اني مف مرض أنو يع عف حالتو الصحية، صرح عباس     
، كالتي يرجع مصدرىا إلي الركماتيـز في مفاصمو، بسبب البركدة

 رعرع فيو مع أسرتو.طبيعة السكف القصديرم الذم ت
 الحالة األسرية: -

داخؿ أسرة تتألؼ مف األب كاألـ  "ترعرع الحدث "عباس     
؛ كعمى حد قكلو ة، مف ضمنيـ فتاة كىك أصغرىـ سناكثالثة إخك 
، بسبب قسكة األب بيف أفراد األسرة يككف شبو منعدـفالتكاصؿ 

 .يعرض األـ لمعنؼ ألتفو األسباب الذم كاف دكمان 
فر عباس مف المنزؿ  ،بمكغو سف الثالثة عشرة مف عمره كعند     

كسافر إلى مدينة  ،ممة األب لو، كلباقي أفراد أسرتومعا كءبسبب س
زؿ خالتو التي ، فراكد عالـ التشرد لمدة أسبكعيف، ليمتحؽ بمنأسفي

 .أعادتو رغمان عنو عمى منزؿ أسرتو، كالتي تعيش بنفس المدينة
خالو  " في العمؿ معمف عمره، شرع "عباسعة عشرة كفي الراب    

لسد حاجياتو، حسب قكلو ، كذلؾ كمساعد في البناء كالترصيص
لكقت رفقة كالتدخيف كاستيالؾ المخدرات كقضاء ا ،في المباس

 .رفقائو في محالت الميك
 ، أفاد "عباس" أنو في صراعكبخصكص عالقتو ما أفراد أسرتو    

، كالتي كانت ىي األخرل تعاني مف التي تكبره سنان دائـ مع، أختو، 
نت بدكرىا شديدة ككا ،اتيـز المفاصؿ، كمف مرض فقر الدـركم

 كاف يعرضيما لمعقاب مف طرؼ األب. ، مماالغضب كاالنفعاؿ
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 36عف خالو، الذم يبمغ مف العمر  "أتناء الحديث مع "عباس     
تقديره كالذم حسب  ،متعددةفقد كصفو بسكابقو اإلجرامية ال ،سنة

سنة داخؿ السجف، عمى فترات  20يككف قد قضى ما يزيد عف 
 جرائـ نعتيا "بالغميظة"، تتراكح بيف الضرب ارتكابو بسبب متقطعة،

كالسرقات المكصكفة، زيادة  ،كالجرح الخطيريف بالسالح األبيض
لقد إدمانو المفرط عمى شرب الخمر، كتعاطيو لممخدرات، ك  عمى

فو ، كأبدل تخك لماضي خالو اإلجراميعف عدـ رضاه عبر الحدث 
 مف أف يككف مستقبمو شبييان لو.

كعف عالقتو بباقي أقربائو، أفاد أنيا يشكبيا التكتر، كالزيارات      
، كيرجع ذلؾ حسب تقديره لنظرتيـ السيئة فيما بينيـ منعدمة

الجد لألسرة، التي يعتبركنيا دكف المستكل، باستثناء العالقة مع 
   .ي كصفيا بالطيبةمف األـ الت

 :الجانب االنفعالي -
أثناء الحكار الحدث يبدك شديد االنفعاؿ، سريع الغضب، ك      

 معو لـ يخؼ حالتو العصبية، التي تطبعو منذ بداية طفكلتو،
عدـ كلو الدائـ لمعراؾ مع اآلخريف، ك ينعت نفسو بالطيش، كميك 

 سيمحقو مف أدل أك عقاب.االكتراث لما 
 12فساره عف جرح يبدك عمى مستكل جبيتو بو )كعف است     

اـ غرز(، أفاد أنو بسبب تبادؿ الضرب كالجرح مع تمميذ أم
 سنة. 12المدرسة حيت كاف عمره 

، كأباف لنا عف جرحيف قديميف كتمقائيان مف نفسو رفع قميصو     
غرزات(  5األكؿ عمى مستكل البطف مف الجية اليسرل )

جر  مف بو لحقا غرزات(، 6) بو أليسرا ذراعو مستكل عمى كاثتاني
مع مجمكعة مف  بكاسطة السالح األبيض كالجرح الضرب تبادلو اء
 حداث المتشرديف، كعمره خمسة عشرةاأل
 ،البيت خارج يقضييا كاف التي ياليالم مف ليمة إباف كذلؾ ،سنة

، )مادة المصاؽ( يكف"كتعاطيو المخدرات كاستيالؾ مادة "السمكس
ىذه المكاد خاصة كأف الحي الذم كاف يعيش فيو معرؼ بانتشار 

  .كبسيكلة الحصكؿ عمييا

 المسار المخالؼ لمقانكف: -
ىذه المرة، ىك التسبب في  ،كاف سبب دخكؿ "عباس" المركز     

، بالحي الذم بكاسطة تمكينو باألقراص الميمكسةكفاة شخص 
لـ يستطع التكيؼ مع  .ركز شكؿ لو صدمة قكيةيقطنو. تكاجده بالم

، يحس حسب قكلو بعزلة كيأس شديديف ىذا الكضع الجديد أصبح
الحياة  الكىمة األكلى ، بالنسبة "لعباس"ضمت فكرة الفرار تراكده منذ 

حيت غياب األنشطة التربكية  ،داخؿ المركز بمثابة فراغ كضياع
ز كانت أف تجربتو األكلى داخؿ المركخاصة ك  كالمينية المفيدة،

 .سب تصريحو كميا معاناة كبدكف أية استفادةح
اس مف ، تمكف عبركر ثالثة أشير عمى دخكلو المركزبعد م     

التشرد في الشارع بعيدان عف ، ليراكد حياة تنفيذ فكرة الفرار بمفرده
 .المركز مف جديد عف طريؽ المحكمة ، ليتـ إرجاعو إلىبيتو
، الحياة داخؿ المركزيا "عباس" عف مف المالحظات التي قدم     

، باإلضافة إلى ـ الطاقـ التربكم بمصمحة األحداثىك عدـ اىتما
عدـ رضا ىؤالء النزالء عف الخدمات التي يقدميا المركز كالتي 
عمى حد قكلو، ال تمبي حاجياتيـ في الرعاية الصحية ك النفسية، 

، كأيضان غياب أكراش مينية عصرية وكالتككيف كالتربية كالترفي
، كالحالقة، اشى مع تطمعاتيـ لتتم بناء مشركعيـ، الذاتي كاأللمنيـك

حصر قضاء جؿ أكقات الفراغ داخؿ المركز ككيرباء السيارات، ك 
العصابات، إضافة إلى األفالـ مشاىدة أفالـ المغامرة كالعنؼ ك في 

اليندية، التي يعرضكنيا بكاسطة األقراص المدمجة عمى شاشة 
 التمفاز داخؿ قاعة. 

لـ تكف ىذه ىي المرة األكلى التي يمج فييا المفحكص      
المركز، بؿ سبؽ لو أف اكدع بو السنة الفارطة مف أجؿ ارتكابو 
جريمة السرقة بكاسطة السالح األبيض، استيدؼ إبانيا تمميذتيف، 

  حيث قضى مدة ستة أشير.
 .مناقشة الحالة الثانيةتحميؿ ك  -ح

لعكدة إلى الماضي عند امف خالؿ ىذه المقابمة نستشؼ ك      
لماضي التفاعمي لديو داخؿ األسرة، أكثر تحديدا، االنفسي لمحدث ك 
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ما يميز ف يعيش في جك تربكم جد مضطرب، ك ، حيث كامف خمؿ
ىذه الحالة عف األكلى ىك العنؼ الممارس بقكة مف طرؼ األب 

ى األبناء لـ حتالزكجة األـ، أماـ مرأل كحضكر األبناء، ك في حؽ 
عف ىذه المرحمة . ما جعؿ الحدث يتحدث مف ىذا العنؼينجكا 

، ىك خمؽ الشعكر لديو باألسكأ في حياتو، كاألمر األكثر تعقيدا
العكاقب رمز الحقيقي الذم يجسده األب، ك بانعداـ األماف اتجاه ال

ة األبكية عمى الصعيديف المادم الكخيمة التي خمفتيا السمط
 .كالنفسي
ده " يسعى بكؿ جيالطفؿ "مشركع راشدكيؤكد أحمد أكزم أف      

إلى أف يككف عمى شاكمة الكبار، كاقرب إليو مف ىؤالء الكبار، أبكه 
و، كذلؾ انو منذ ، ليذا يقـك األب بدكر ىاـ في تككيف شخصيتكأمو

 ، يقـك الطفؿ بتقميده ...  السنة الثالثة
بمة أف الحدث منحرؼ عف القانكف يتبيف مف خالؿ ىذه المقاك      

عف المعايير االجتماعية، بحيث عمؿ عمى تقكيض بعضيا، ك 
ضرب كالجرح يتمثؿ ىذا التقكيض في الجرائـ التي ارتكبيا، كالك 

رب كالجرح بكاسطة السالح تبادؿ الضبكاسطة السالح األبيض، ك 
ية التي أكدع بمكجبيا بالمؤسسة الجريمة الحالاألبيض كالتشرد ك 

نو بكمية مف أقراص ىي التسبب في قتؿ شخص بكاسطة تمكيك 
، مع العمـ أف التعاطي لتركيج ىذا المكاد ميمكسة، كاالتجار فييا

ئـ خطيرة التي النكع مف األقراص الميمكسة أصبح يشكؿ اليـك جرا
ا تسببو مف تخريب لعقكؿ الشباب ، لمتيدد كياف المجتمع

 األطفاؿ.ك 
 عنؼالا منذ طفكلتو األكلى مف الحيؼ، ك فالحدث عانى كثير      

، الذم المتمثؿ في السمطة القيرية لألب، اتجاه أفراد األسرة عامة
مما  الرمزم.تعامؿ بيف العنؼ الجسدم ك يشكؿ أرقى أشكاؿ ال

ة كاالجتماع إلى انتشار يؤدم في نظر الكثير مف عمماء التربي
محاكلة التخمص مف القمؽ كعدـ الرضي، كبالتالي إلى التمرد، ك 

ما  ىذاكسائؿ، كميما كاف الثمف، ك ف الىذا الكضع بأم كسيمة م
 ، الذم كجد في اليركب مفحصؿ بالفعؿ مع الحدث المفحكص

 .عاناةالمنزؿ حال بديال لمبحث عف كضع جديد يخمصو مف تمؾ الم
كانت الضريبة األكلى التي أداىا ىي االنقطاع عف الدراسة      

لينضـ لتشرد، اك  ،ة ، ثـ االرتماء في أحضاف الشارعفي سف مبكر 
المتشرديف، الذيف لفضتيـ أسرىـ بسبب  إلى جماعة األصدقاء

الذيف اعية، كاالقتصادية، كالصحية، ك تدني أكضاعيـ االجتم
القياـ باألعماؿ غير ى االنحراؼ ك يجدكف لذتيـ في الميؿ إل

، النسبة إلييـ عف المحبة المفقكدة، كاإلىماؿالمشركعة كبديؿ ب
 يـ كؿ منيـ بحسب تصكره الذاتي.كذلؾ محاكلة منيـ إلثبات ذكات

تي رسمت مسار حياة مف ثمار ىذه السيركرة االنتقالية الك      
 المتمثمة فيرتكبيا، ك ، الجريمة الخطيرة التي االحدث المفحكص

فاة شخص بسبب التسبب في ك االتجار في األقراص الميمكسة، ك 
شرد في لتاك  نتقمت رحمتو مف زنزانة األسرة،، فاتناكلو ىذه األقراص

لكف ىذه المرة ذات ظركؼ معقدة ك  ،الشارع إلى زنزانة أخرل
 ، ترسـ محطة حياتو داخؿ فضاء مؤسسة حماية الطفكلة.كمغايرة
ياتو داخؿ ىذه المؤسسة في إطار الحديث عف حك      

التأكيد عمى أنيا معاناة أخرل، ، فانو لـ يتردد في اإلصالحية
حياتو منذ  رسمت مساربشكؿ مغاير، تنضاؼ إلى تمؾ التي ك 

حيث الممؿ كالرتابة، كالحرماف مف الحرية كضياع  ،الطفكلة المبكرة
، إضافة إلى انعداـ تككيف ميني الكقت، كالشعكر بالعزلة كالفراغ

امحة في تعمـ ، برغبتو الجماشى كرغبتو، كيستدؿ عمى ذلؾجيد يت
، ك  المتكفرة لمينية التي ال كجكد ليا ضمف االكراش احرفة األلمنيـك

يدة كؿ البعد عف التي ظمت بعك  ،كالتي تنحصر في النجارة كالحدادة
، المستكل المطمكب، سكاء مف ناحية التجييزات كالكسائؿ التقميدية

  .أك مف ناحية الجكدة في التككيف
 .قراءة تحميمية لدراسة الحالتيف -2

 ، يمكننا اإلشارة إلى أفبعد استعراضنا لدراسة الحالتيف     
ت عمى االتصاؿ لمعطيات التي تـ التكصؿ إلييا، اعتمدا

قد اذج مختارة لحاالت االنحراؼ، ك الشخصي المباشر، مع نم
كصيف، المذاف استطعنا بكاسطتيا الحصكؿ عمى ثقة الحدثيف المفح
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فتحا لنا قمكبيما كشرحا لنا تاريخ حياتيما كتجاربيما بصدؽ 
حالة يتيما ل، مما مكننا أف نسجؿ تأسيسا عمى ركاكصراحة

الصكرة  بيذا الكصؼ تتكامؿنمكذجية لالنحراؼ في المغرب، ك 
لمغرب، سمات مشكمة االنحراؼ في االمستكعبة لخصائص ك 

حظات، فيك تصكر الكسط المالتدعميا نتائج المعطيات ك 
المدرسي،  العائمي، كالتاريخالطبيعي، كاالقتصادم، كاالجتماعي، ك 

يات تساعد عمى تقييـ الظركؼ معطكؿ ىذه ال كالمنحى االنحرافي،
 انحراؼ األحداث، كتقييـ شخصيتيـالعكامؿ التي تساىـ في ك 

  .أيضا
غيره مف الباحثيف أف ىذا السياؽ يرل "كميؼ كرد شك" ك  في     

المعمكمات المستخمصة عف طريؽ قياـ الحدث بالتحدث عف قصة 
كماضي سمككو في التعرؼ عمى أسس  حياتو بنفسو، تفيدنا ليس

، بحيث ضا في تكجيو منياجنا اإلصالحي لوأيمنحرؼ فقط، بؿ ك ال
ىذا المنياج شخصية ىذا الحدث، كمكاقفو، كدكافعو  يكافؽ

معمكمات تفيدنا في تشخيص الداء كفي ، آم أف ىذه الالداخمية
 .صؼ العالجك 

سجمنا بعض الخصائص  تيف، فقدخالؿ دراستنا لياتيف الحالك      
حالة مف الحالتيف المذككرتيف، كقد تبيف لنا  العكامؿ المكجكدة لكؿك 

بذلؾ تمكننا أف عامال، ك  14يفيا أنيا تصؿ إلى تصنبعد جمعيا، ك 
، مستحضرة مف كاقع حياة سجؿ قائمة لعكامؿ انحراؼ األحداثن

المنحرفيف، ال مف النظريات العامة المعركفة، مع اإلشارة لألىمية 
 النسبية لكؿ مف ىذه العكامؿ.

ي حيف ينفرد عكامؿ ف 06 الحالتيف يشتركاف معا في كما أف كال
عالقة  ىذا يعني أف ىذه العكامؿ لياك  ،عكامؿ 04كؿ منيما ب 

قادتنا  ىذه النتائج التي تكصمنا إليياكثيقة بانحراؼ األحداث، ك 
 لكضع االفتراضات التالية: 

تدىكر  إف انحراؼ األحداث بالمغرب، ليس نتيجة عامؿ -
كحده، ميما كانت  دية ألسر األحداث المنحرفيفاألكضاع االقتصا

 خطكرة ىذا العامؿ. أىمية ك 
يا عالقة، إف حدكث انحراؼ األحداث مرتبط بعدة عكامؿ ل -

 الثقافي.  ية، كبتدني المستكل التعميمي ك األسر بالتنشئة االجتماعية ك 
بأسباب إف مسألة االنحراؼ في صفكؼ األحداث، مرتبطة  -

 استعداداتو.دث نفسو ك متعمقة بشخصية الح
إف انحراؼ األحداث بالمغرب، لو عالقة كطيدة بفشؿ  -

المؤسسات اإلصالحية في إعادة تأىيؿ النزالء لالندماج 
 االجتماعي.

، يصيغ الباحث في الجدكؿ المركب كانطالقا مف ىذا الطرح     
مؿ المنبثقة مف الكسط العائمي، كاالجتماعي، التالي، مجمكع العكا

النحرافي، الخاصة بكؿ اصادم، كالتاريخ المدرسي، كالمنحى كاالقت
 تمؾ المشتركة بينيما.حالة عمى حدا، ك 
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 2جدول 
 تمك المشركة بينهمامل األسرية واالجتماعية الخاصة بكل حالة و يوضح العوا

 حالة مروان حالة عباس
 العنؼ مف طرؼ األب.ك  القسكة فقداف األـ في سف مبكرة.

 المبيت في الشارعاليركب مف البيت ك  زكاج األب مف أكثر مف كاحدة.
 مراكدة التشرد التدليؿ الزائد.

 أحد أفراد األسرة مف ذكم السكابؽ اإلنحرافية. عدـ التزاـ األب بكاجباتو اتجاه األبناء.
 العوامل المشتركة بين الحالتين

كالعدكاف.القمؽ االنفعاؿ ك   
 تدني المستكل التعميمي.

 الفشؿ الدراسي.
 االنضماـ إلى الصحبة السيئة.

االتجار فييا.األقراص الميمكسة ك اإلدماف عمى المخدرات ك   
الممؿ كالرتابة داخؿ المؤسسة اإلصالحيةالشعكر بالتذمر ك   

 المتغيرات االجتماعية النحراف األحداث -3
تعد المتغيرات االجتماعية، ىي كؿ ما يحيط بالطفؿ منذ      

، كيككف ليا انعكاسات كظركؼ كمؤثرات كالدتو مف عكامؿ،
، بحيث يؿ األنماط السمككية لومباشرة، أك غير مباشرة، عمى تشك

إلى انحراؼ  يؤدم أم خمؿ، أك اضطراب، في ىذه المتغيرات،
 .األطفاؿ
لكا البعد االجتماعي، أتناء الباحثكف، الذيف تناك  قد كشؼك      

آثارىا ك  دراستيـ النحراؼ األحداث، عف بيئة الحدث المنحرؼ،
ثقافية، ك  ية،السمبية، كما يحيط بو مف ظركؼ اجتماعية، كاقتصاد

، كيشمؿ ذلؾ األسرة أك المكجية لسمككو المؤثرة في شخصيتو،
األقراف، أك األصدقاء، ككسائؿ  كالجماعة كالمدرسة، كالحي،

التي يتعامؿ معيا الحدث،  ،كالييئات االجتماعية الـ،اإلع
كالمؤسسات اإلصالحية، كىك ما سكؼ نحاكؿ التطرؽ إليو، في 

 .المقاؿتناكلنا ليذا 
 األسرة: -
التي يترعرع  تعتبر األسرة، ىي الخمية االجتماعية األكلى،      

إنيا  كقيـ المجتمع، ، كيتعمـ مف خالليا معايير،في داخميا الطفؿ
" كمنيا يستمد Goolyىي الجماعة األكلية عمى حد تعبير ككلي "

تأثير  الفرد، أكؿ األمر قيمة كاتجاىاتو. كمما ال ريب فيو، أف

تأثير أم جماعة  مفجماعة األسرة في سمكؾ الطفؿ، أشد 
ىي  ألف العالقات بيف أفراد األسرة، ، كذلؾاجتماعية أخرل

ال يتكافر في الجماعات ، كىك ما عالقات تتسـ بالحرارة كالدؼء
 االجتماعية األخرل.

نتيجة  فعجز األسرة عف تشرب الناشئة معايير، كقيـ المجتمع،     
باإلضافة إال التفرقة في  ، بأم سبب مف األسباب،لتصدعيا

معاممة األبناء، كالقدكة السيئة، ككبر حجـ األسرة؛ كؿ ىذه 
بالدفع بيـ، إلى ، يساىـ تأثيرا سمبيا تؤثر عمى األطفاؿ الظركؼ،

. كما أف انحراؼ األحداث، قكط في براثيف االنحراؼ كالجريمةالس
يشمؿ أيضان األسر المترابطة، التي قد ينشأ مف بيف أفرادىا، مف 
يسمؾ سبيؿ االنحراؼ، خصكصان حيف تتبع األسرة أساليب تربكية 
غير صحيحة ينقصيا تعمـ المعايير، كاألدكار االجتماعية السميمة. 

ما زاد عدد المتغيرات السمبية، داخؿ األسرة، كمما زاد احتماؿ فكم
 .كالجريمة لدل الطفؿ، كالعكس صحيح لالنحراؼ الميؿ

 المدرسة: -
الثانية لمطفؿ، فييا يقضي جزءا كبير  تعتبر المدرسة، البيئة     

؛ كالعمـ ، حيث يتمقى فييا التربية، كألكانان مف المعرفة،مف حياتو
ميمان في تككيف شخصيتو، مف حيت التككيف فيي تعد عامالن 
 ، كمف حيت تقرير اتجاىاتو في حياتوكاألخالقي العممي، كالتربكم،
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 .كعالقتو مع باقي أفراد المجتمع المقبمة، 
، نستطيع ، أف مف خالؿ المدرسةكيذىب بعض األخصائييف    

أف نكشؼ عكارض االنحراؼ مبكران لدل األطفاؿ، مما يييئ 
كرة لعالجيا، قبؿ استفحاليا، مثؿ االعتداء عمى الفرصة المب

مما يعطي مؤشران أكليان لكجكد خمؿ  الخ،...كسرقة أدكاتيـ الزمالء،
 ما في سمككيات الطفؿ.

، يفترض أف تقـك المدرسة، بغرس القيـ ىذا األساسعمى       
في  االجتماعية اإليجابية، التي تحقؽ األىداؼ العميا لممجتمع،

حيت تساىـ ىذه  ،العكس ؛ إال أنو أحيانا يحدثنفكس الناشئة
األخيرة، كلك بشكؿ غير مباشر، في تمقيف قيـ سمبية، كمنحرفة لدل 
ىذه الفئة، مما ينعكس سمبان عمى سمككياتيـ في المستقبؿ، كيخرج 
جيؿ مف الفاشميف، كالمنحرفيف، كنذكر أسبابا في ىذا الشأف، عمى 

 معاممة بعض المدرسيف، :  سكءمنيا سبيؿ المثاؿ ال الحصر،
، كعدـ حماية محيط المؤسسات الذم يؤدم إلى نفكر التالميذ

 ، اليدر)استيالؾ المخدرات التعميمية، مف بعد الشكائب االنحرافية
( مما يكلد لدل ىذه الفئة القابمية كالميؿ الدراسي كالفشؿ الدراسي

  لالنحراؼ، في سمكؾ طريؽ الجريمة كاعتيادىا.
 :الحي -

قصد بالحي، الكسط المحيط باألسرة مف مكاف جغرافي، ي     
كجيراف، كأماكف المقاءات، كنكعية العالقات، كالصالت القائمة في 
مكاف الحي. كلمجك السائد في الحي، دكر كبير في سمكؾ أفراده 
سمككان سكيان، أك منحرفان. كقد أكضحت دراسات عديدة ىذا الدكر، 

تأثير الحي عمى خمسة أخكة كمف أىميا دراسة "شك" الذم درس 
أشقاء، كانكا معركفيف بتاريخيـ اإلجرامي الطكيؿ، كقد كصؼ 
"شك" الحي الذم سكنكا فيو بأنو منطقة جناح، تكافرت فيو أسباب 
عدـ التنظيـ االجتماعي، كتشجيع السمكؾ اإلجرامي، عف طريؽ 

ضفاء طابع الرجكلة، كالبطكلة عميو، مما جعؿ ، كا   احتراـ المجـر
 .الحي، بيئة فاسدة، أنبتت ىؤالء المجرميف ىذا
 جماعة األصدقاء: -

كىـ مجمكعة األفراد المقاربيف لمطفؿ في عمره، كميكلو،      
كاتجاىاتو، كمنزلتو االجتماعية، كجماعة الرفاؽ، تمعب دكران كبيران 
في حياة الحدث، مف ناحية التأثير في سمككياتو، فإذا كاف ىؤالء 
الرفاؽ مف الصالحيف، فإنو يتكقع أف يككف سمككو صالحان، بؿ 

ياـ، كطكؿ المخالطة مع ىؤالء الرفاؽ. كيزداد صالحان مع مركر األ
كلكف الخطر، يتأتى عندما يككف ىؤالء الرفاؽ منحرفيف، مما يقكده 
لالنحراؼ عاجالن، أك آجالن، ألف استمرار عالقة الطفؿ بيؤالء 
األفراد، البد أف ينتج عنيا تأثير، يجعؿ الفرد يسمؾ سمككا منحرفا، 

التأثير المتبادؿ مع يتعممو عف طريؽ االختالط، كالتفاعؿ، ك 
 أشخاص آخريف، خالؿ عمميات التكاصؿ كاالتصاؿ. 

 كسائؿ اإلعالـ: -
 إف اىتماـ كسائؿ اإلعالـ عمى جميع أنكاعيا، بتتبع الجرائـ،     

 نشر تفاصيميا. في المقاالت، أصبح رافدا مف ركافد اإلجراـ،ك 
كما أف كجكد سف المراىقة ضمف ىذه  السيما بالنسبة لألطفاؿ،ك 
لشريحة، يشكؿ أحد األسباب الرئيسية في ارتفاع نسبة األحداث ا

عميو فإف ىذه الكسائؿ اإلعالمية، تعتبر عامال مف . ك الجانحيف
إلى االنحراؼ، العكامؿ التي تساىـ في الدفع بالعديد مف ىؤالء 

تقمص كتدفعيـ في بعض األحياف إلى  ،حيث تستثير خياليـ
كسائؿ اإلعالـ مف العكامؿ  تعتبرالشخصيات التي يشاىدكنيا. ك 

ىي أشد خطكرة في الكقت ية كقت الفراغ، ك اليامة في تمض
 المدرسة في تربية األطفاؿ،، ك الحالي، مما يقمؿ مف أثر البيت

أخطر ما يمكف أف تدفع إليو كسائؿ اإلعالـ، ىك  إفتكجيييـ. ك 
كتمجيد حياة المتعاطيف ليا،  غير قصد مفالتركيج لممخدرات 

 ت. السعادة كالمذة كالمسرا كتصكيرىا عمى أنيا تقـك عمى
 نحك قراءة جديدة لمشكمة انحراؼ األحداث بالمغرب: -4

 تمحكر السؤاؿ األساسي في ىذه الدراسة، حكؿ طبيعة العالقة     
 بيف المتغيرات االجتماعية، كانحراؼ األحداث بالمغرب، كىك ما

جعمنا نسير أغكار المكضكع، مف زاكية اجتماعية، بحيث،  
عد كقكفنا عمى مككنات ىذا استثمرنا مجمكعة مف المقاربات، كب

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-06-24&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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المكضكع، الذم اخذ  منحنى الدراسة الكيفية كما أطرناه، كبناء 
عمى نتائج البحث الميداني التي أقرت بكجكد عكامؿ كمتغيرات 
متداخمة، كمعقدة، أكضحت لنا المعيش الذم يكتنؼ المشكمة 

 المدركسة.
جممة  كانطالقا مف قراءة تركيبية، تجمع بيف ما خمصت إليو     

مف الدراسات، كالنتائج الميدانية، التي المسنا مف خالليا المشكمة 
عف قرب، تمكنا، كفي إطار كقفة عممية، تقديـ مقاربة تركيبية 
جديدة  لممكضكع، كذلؾ مف خالؿ الجمع بيف المتغيرات 
االجتماعية، التي ىي: األسرة، كالمدرسة، كالحي، كاألصدقاء، 

مسألة انحراؼ األحداث، مف ناحية ناحية، ك ، مف كسائؿ اإلعالـك 
ثانية؛ كىي محطات أساسية، أبانت لنا، أف كاقع انحراؼ األحداث 
بالمغرب، ال يمكف تناكلو في دراسة ما دكف ربطو باألسرة، كمبنة 
أساسية، تساىـ إلى حد كبير في إنتاج االنحراؼ، كتأتي المدرسة، 

تبة أساسية، عمى اعتبار إف لـ نقؿ في المرتبة الثانية، بؿ في مر 
أف تقكيـ كتقييـ سمكؾ الطفؿ، ال يمكف أف يتـ خارج رؤية تربكية، 
بيداغكجية، تراعي خصكصيتو، كانفتاحو عمى العالـ الخارجي، كما 
يشكب ىذا االنفتاح مف صعكبات مرتبطة بحالتو النفسية، في إطار 

 .تفاعميا مع المجتمع المحيط بو، الحي كالشارع
ديـ ىاتو المقاربة يذىب بنا في اتجاه تكميؿ الرؤية إف تق     

بمقاربة نفسية قانكنية، كبذلؾ نككف قد ميدنا، لفتح السؤاؿ المرتبط 
بدكر المتغيرات النفسية أيضا، في إنتاج انحراؼ األحداث 

 بالمغرب.
 الخالصة

المساىمة في انحراؼ  بعض العكامؿ ناقشت ىذه الدراسةلقد       
األحداث انطالقا مف األبعاد االجتماعية، مع استعراض ألبرز 
النظريات العممية كالتي تمثؿ اإلطار المرجعي المفسر النحراؼ 

كضكعي متعمؽ اإلجرامي كبعد م األحداث مف خالؿ تفسير السمكؾ
االجتماعي أك بعد ذاتي متعمؽ بماىية ككيفية  باختالالت في البناء

 تفسير السمكؾ اإلنساني. 

     كما تـ استعراض أبرز المتغيرات االجتماعية التي تساىـ 
باشر عمى تشكيؿ األنماط السمككية، بحيث بشكؿ مباشرة أك غير م

يؤدم أم خمؿ أك اضطراب في ىذه المتغيرات إلى انجراؼ 
 . كاعتياده األحداث نحك السمكؾ اإلجرامي

كىكذا يتبيف آف دراستنا لياتيف الحالتيف، جاءت معززة      
كمتطابقة إلى حد ما مع نظريات ىؤالء الباحثيف، مع العمـ أنيا 

    المجتمع المغربي كمف حاالت معينة مختارة.نابعة مف كاقع 
نشير في الختاـ أف نتائج ىذه الدراسة جاءت لتعزز نظرية ك      

العكامؿ المتعددة في تفسير السمكؾ اإلجرامي التي نادل بيا كيمياـ 
، كما أبدل باحثكف "الفرد الجانح" ىيمي كالتي شرحيا في كتابو

يضا باحثيف عمى المستكل، أك  كمريؿ"" ايميكت" ك" أمريكيكف أمثاؿ
العربي، في مختمؼ الدراسات التي  قامكا بيا عف األحداث الحمي ك 

المنحرفيف، ذاكريف أف الحدث قد ينجح في اتقاء شر عامؿ أك 
 عامميف أك ثالثة، كلكنو قد ال يصمد أماـ العكامؿ األخرل.

ال يقع كمية  ،جة ىذه المشكمةكما أف الثقؿ مف حيث معال     
عمى المؤسسات اإلصالحية، بالرغـ مف االنتقادات المكجية ليذه 

ؼ جميع الجاد مف طر كف األمر، يتطمب التدخؿ الفعمي ك األخيرة، ل
 مككناتو، كؿ مف زاكيتو.فعاليات المجتمع المدني ك 
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Abstract_The juvenile delinquency in its current situation is considered, with its expanding form in Morocco, as well 

as in the rest of the world, one of the most serious social problems, which its development is related to industrial 

progress and economic and social structures revolution. The researcher has taken the subject of his paper entitled 

"the social approach to juvenile delinquency in Morocco ", on the basis of the social dimensions, depending on the 

most important scientific theories of juvenile delinquency.  

     The researcher has used in the treatment of its subject, the qualitative study, knowing that the field research, has 

proved the existence of overlapping factors and complex variables, who made clear the reality surrounding the 

problem of juvenile delinquency in Morocco. 

     The objectives of the research can be identified in the following points: 

- Study the problem of juvenile delinquency in Morocco, who are under the age of eighteen years, by descriptive, 

analysis study, in an attempt to understand the nature of the relationship between social variables and the deviation 

category mentioned. 

- Depth in the character of this group of juvenile delinquent, and identify the social context in which they grow. 

- Understand the social and economic conditions in which live this young community, and educational methods and 

human relations which they are subject. 

- Detection of the position of this group on the correctional institutions harboring them and to which is assigned 

their rehabilitation and reeducation. 

     The data obtained in this study, can help the researcher to identify the reasons and the main factors, which 

contribute significantly to the deviation in Morocco, which may ease to suggest some recommendations to try to 

contain this problem. 

     The researcher used in this research the "case study" tool, following the steps he fixed, starting with a direct 

interview, to identify the juvenile subject of the study, and collect available information on him, related to general 

aspects, this personal, health, family, relational and  emotional information and life within the correctional Centre ; 

well as administrative files existing in Centre. 

     Concerning the study sample, the researcher sample consisted of two models of juvenile offenders, and these 

cases represent to some extent, the real model for juvenile offenders. 

Based on the information collected via direct contact with chosen cases of delinquency the researcher has reached 

the following conclusions: 

- That wrong family upbringing, and the incorrect methods of education, such as the use of violence, the loss of 

affection and tenderness, the indulging overload, the absence of control, and indifference to his desires and needs, 

are all key factors of deviation. 

- That the deterioration of the economic situation to the families of juvenile delinquents, contribute significantly to 

commit the crime, and increases when added to weak socialization and family. 
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- As evidenced by the low level of this sample, the inability of the second educational institution "school" to contain 

this young people, who suffer from difficulties adaptation, and failing to fulfill their mission of educational, for 

whatever reason, thus raising the rate of illiteracy in Morocco on the one hand, and leaving the young category, on 

the other hand, to the risk of the street and companionship corrupt, to end up in hotbeds of deviation, and all types of 

drug dealing. 

- It has become evident, the failure of correctional institutions, through educational, professional and recreational 

methods, adopted, in the rehabilitation and reintegration of this group of juvenile delinquents. 

Based on the results of the study: 

- The establishment of a national observatory to support the fragile status of families, financially and educationally, 

to overcome the problems that have occurred in the socialization of children. 

- Strengthening the relationship between the family and the school, polar millstone of the educational process and of 

the emerging ethical. 

- strengthen religious faith and moral within the family of the society, through the media and civil society, for the 

prevention of deviation at all levels and forms. 

- Framing family visit for juvenile delinquents, within correctional institutions, in order to involve families in the 

process of re- education to this category of delinquent. 

- Appointment of psychologists and psychiatrists, for pollutants within correctional institutions, to track the mental 

health of guests. 

- Activation of aftercare and its generalization, for the prevention of recidivism to the deviation for juvenile 

delinquents. 

Keywords:  juvenile, delinquency, correctional institutions, social variables. 

 


