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Thesis Abstract 

BOUDANE Kaoutar 

 

The role of specialized centers in the re-education of juvenile deviants: 

The Boukadir Center as a model 

Field Study in Boukadair Center for Re-Education - Chlef 

  The study object of the thesis dealt with the role that specialized centers are supposed to 

play in the re-education of juvenile deviants in Algeria, under the legal legislative and 

organizational system established for the state policy aimed at caring for children and preventing 

them from deviation.  

The field study dealt with the centre specializing in the re-education of juvenile delinquents 

located in Boukadir district of Chlef, a centre under the guardianship of the Ministry of National 

Solidarity, Family and Women's Issues, which receives juveniles in a state of moral danger, as well 

as juvenile delinquents who have committed delinquent acts punishable by law, in order to see 

closely the nature of the role played by specialized centres in the re-education of juvenile deviants, 

and to see whether this centre plays its full role specified in the legislative and regulatory legal 

texts, aimed at protecting and caring for juveniles, preventing them from entering the world of 

deviance and delinquency, reforming their behaviour and rehabilitating them for reintegration after 

leaving the centre, due to their placement following the commission of legally punishable acts, and 

knowing whether they have the human and material resources to play their role best.  

In order to conduct the field study, the descriptive approach was adopted, and on the data 

collection tools of observation, interview, case study, the comprehensive survey method was 

adopted for all members of the research community, all the staff working at the centre, and all the 

minors that were present between 2019 and 2021.   

The results of the study revealed that the centre does not have care programmes that 

contribute to the re-education, social rehabilitation and reintegration of juvenile delinquents into 

society.  

  Keywords: Specialized centres, deviant juveniles, social welfare, prevention of delinquency, 

reform and rehabilitation, reintegration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé de Thèse  

BOUDANE Kaoutar 

Le rôle des centres spécialisés dans la rééducation des mineurs déviants :  

Le centre de Boukadir comme modèle 

Étude de terrain au centre de rééducation de Boukadir – Wilaya de Chlef 

 

L’étude, objet de la thèse, a examiné le rôle que les centres spécialisés sont censés jouer 

dans la rééducation des mineurs délinquants en Algérie, dans le cadre du système juridique 

législatif et réglementaire établi par la politique de l’État pour prendre soin des enfants et prévenir 

la déviance et la délinquance des mineurs.  

L’étude de terrain portait sur le centre spécialisé dans la rééducation des mineurs 

délinquants situé dans la Daira de Boukadir de la Wilaya de Chlef, un centre placé sous la tutelle 

du Ministère de la solidarité nationale, de la famille et des questions de la femme, qui accueille des 

mineurs en situation de danger moral, ainsi que des mineurs délinquants qui ont commis des actes 

délinquants punissables par la loi, afin de voir de près la nature du rôle joué par ces centres 

spécialisés dans la rééducation des mineurs déviants ou délinquants, et de voir si ce centre joue 

pleinement le rôle spécifié dans les textes juridiques législatifs et réglementaires, dont l’objectif est 

de protéger et de prévenir les mineurs, de les empêcher d’entrer dans le monde de la déviance et de 

la délinquance, de réformer leur comportement et de les réhabiliter pour les réinsérer après avoir 

quitté le centre, suite à leur placement après avoir commis des actes légalement punissables, et de 

voir s’ils ont les ressources humaines et matérielles pour s'acquitter de leurs rôle de la meilleure 

façon possible.  

Afin de mener l’étude de terrain, l’approche descriptive a été adoptée, avec des outils de 

collecte de données comme l'observation, l'entretien, l'étude de cas, ainsi la méthode d’enquête 

complète a été adoptée pour couvrir tout le personnel travaillant au centre, et tous les mineurs qui 

ont été présents entre 2019 et 2021.  

Les résultats de l’étude ont révélé que le centre ne dispose pas de programmes de soins qui 

contribuent à la rééducation, à la réadaptation sociale et à la réinsertion des jeunes délinquants dans 

la société.   

Mots-clés : centres spécialisés, mineurs déviants, protection sociale, prévention de la délinquance, 

réforme et réadaptation, réinsertion. 

 

 
 

   



 

 طػركحػػةاألص ػملخ
 بػػػوداف كػػػوثػػر

 صصة في إعادة تربية األحداث المنحرفين: مركز بوقادير أنموذجادكر المراكز المتخ
 كالية الشلف -دراسة ميدانية بمركز إعادة التربية ببوقادير

اؼبراكز اؼبتخصصة تناكلت الدراسة، موضوع األطركحة، الدكر الذم يفًتض أف تضطلع بو 
انونية التشريعية كالتنظيمية يف اعبزائر، يف ظل اؼبنظومة الق يف إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت

 اؼبؤسسة لسياسة الدكلة اؽبادفة إذل رعاية الطفولة ككقايتها من االكبراؼ.
كقد تناكلت الدراسة اؼبيدانية اؼبركز اؼبتخصص يف إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت الواقع 

األسرة كقضايا بدائرة بوقادير بوالية الشلف، كىو مركز يقع ربت كصاية كزارة التضامن الوطٍت ك 
اؼبرأة، يستقبل األحداث اؼبتواجدين يف حالة خطر معنوم، ككذا األحداث اؼبنحرفُت الذم ارتكبوا 

طبيعة الدكر الذم تؤديو اؼبراكز أفعاال جاكبة يعاقب عليها القانوف، ألجل الوقوؼ عن كثب على 
اؼبركز يقـو بدكره الكامل ، كمعرفة ما إذا كاف ىذا إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت اؼبتخصصة يف

احملدد يف النصوص القانونية التشريعية كالتنظيمية، اؽبادؼ إذل ضباية األحداث كرعايتهم ككقايتهم 
من دخوؿ عادل االكبراؼ كاعبنوح، كإصالح سلوكهم كتأىيلهم إلعادة إدماجهم بعد اػبركج من 

قانونا، كمعرفة ما إذا كاف يتوفر اؼبركز، على إثر إيداعهم بو عقب ارتكاب أفعاؿ معاقب عليها 
 على اؼبوارد البشرية كاؼبادية للقياـ بدكره على أحسن كجو. 

كألجل القياـ بالدراسة اؼبيدانية، ًب اعتماد اؼبنهج الوصفي، كعلى أدكات صبع البيانات 
راد ؾبتمع اؼبتمثلة يف اؼبالحظة، اؼبقابلة، دراسة اغبالة، كقد ًب اعتماد أسلوب اؼبسح الشامل لكل أف

 2019البحث، كىم كل أفراد الطاقم العامل باؼبركز، ككل األحداث الذين تواجدكا فيو بُت 

 . 2021ك
اليت تساىم يف ربقيق كقد كشفت نتائج الدراسة عن أف اؼبركز ال يتوفر على برامج الرعاية 

  .كإعادة إدماجهم يف اجملتمع إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت كتأىيلهم اجتماعيا
 

: اؼبراكز اؼبتخصصة، األحداث اؼبنحرفوف، الرعاية االجتماعية، الوقاية من الكلمات المفتاحية
االكبراؼ، اإلصالح كإعادة التأىيل، إعادة اإلدماج.



 

 
ي ػركح كالدتى ػإل أىدم شبرة ىذا العمل ،على توفيقو لػي بعد شكرم اهلل سبحانو كتعاذل

كما  ،حد منهمكامن الكبَت إذل الصغَت دكف نسياف أم  ألعزاءعائليت اأفراد كل كإذل   ،رضبها اهلل
، بل كحىت ي من بعيد أك من قريب حىت كلو بالقليلػكل من ساعدنإذل  أىدم شبرة ىذا العمل 

 .بالكلمة الطيبة
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
أتوجو  كثػانيا، ؼبتواضعا ي إقباز ىذا العملػف يػعلى توفيقو ل كجل ى عز  ػاؼبول أضبد أكال

 يػمػلػدي زػػػزيػػعبد الع األستاذ الدكتور ،أستاذم اؼبشرؼ ىػإل رناف كالتقديػاالمتعظيم جبزيل الشكر ك 
، ىذا البحث ي كل خطوة من خطواتػف يػل سديهامة اليت كاف يعلى نصائحو كتوجيهاتو القي  

، أسبٌت لو إذل أف اكتمل العملىذا  اؼبتفحصة لشذراتالعديدة كعلى ما تكبده من عناء القراءات 
 .كدكاـ الصحة كالعافية ،النجاح يف حياتو العلمية كالعملية

ي ػالعظيم عبميع أساتذت أعرب عن االمتنافك  ،قدـ بالشكر اعبزيلػأتال يفوتٍت أف كما 
 أظبى فلهم مٍت   ،الدراسي سارمم كل  يػم على أيديهم فتعل  ي شرؼ الػحصل لالذين  الكراـ

 .التقديركاإلكبار ك  االحًتاـ عبارات
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 ةػػدمػػقػػم

معظم اجملتمعات الظواىر االجتماعية اليت تشهدىا  بُت تعترب ظاىرة اكبراؼ األحداث من
حبيث نالحظ أحيانا  ،خراختالؼ طبيعتها كأنظمتها، غَت أهنا زبتلف من ؾبتمع آل البشرية على

ذاتية  بعض األطفاؿ يرتكبوف سلوكات اكبرافية يف سن مبكر نتيجة صبلة من العوامل قد تكوف
األسرة،  ترجع إذل كقد تكوف موضوعية، ...إخلأك إذل األمراض العقلية كالنفسية، إذل الوراثةترجع 

دفع هبم إذل تبٍت ت قد اليت ،...إخل كيفيات قضاء أكقات الفراغ  اؼبدرسة، صباعة الرفاؽ، اغبي،
شرع اعبزائرم يف الكثَت كىذه التسمية نص عليها اؼب فيصبحوف أحداثا منحرفُت. ،سلوكات اكبرافية

 بوضع اؼبشرع اعبزائرم قاـعلى ىذا األساس ك  اصة حبماية الطفولة كاؼبراىقة،اػبمن القوانُت 
كأكجب ، اصة هبؤالء األحداث اؼبنحرفُتاػبجراءات األخرل موعة من التدابَت االحًتازية كاإلؾب

تسمى باؼبراكز اؼبتخصصة يف إعادة الًتبية، هبدؼ إعادة تربيتهم  كضعهم يف مراكز خاصة
الرعاية اؼبختلفة اليت  ؿ برامجكإصالح سلوكهم اؼبنحرؼ، كتأىليهم اجتماعيا مرة أخرل، من خال

مصلحة اؼبالحظة، مصلحة إعادة  تشتمل على اؼبصاحل التالية:اليت  مراكز إعادة الًتبية، ىاوفر ت
كلكن زبتلف مدة  ،حداث اؼبنحرفُتككل مصلحة تستقبل األ مصلحة العالج البعدم،، الًتبية

كما توجد مصاحل   ،وباارتكًب بقائهم من مصلحة ألخرل حبسب خطورة السلوؾ االكبرايف الذم 
 دؼهب 1966سنة  تأسست اجتماعية تربوية اتمؤسس كالًتبية يف الوسط اؼبفتوح كىي اؼبالحظة

اؼبراكز  كما توجد ،كبراؼالالذين ىم يف خطر ا كأتربية كإعادة إدماج الشباب اعبانح ك  حظةالم
االت اليت تقتضي كىي مراكز ذات طبيعة خاصة تكوف يف اغب ،دمات لوقاية الشبيبةاػباؼبتعددة 

يتم ذبميعها ضمن ف ،مع اؼبراكز اؼبتخصصة يف اغبمايةصبع مركز إعادة الًتبية  فيها األكضاع
كتعد اؼبراكز اؼبتخصصة يف إعادة ، دمات لوقاية الشبيبةاػبدة تسمى اؼبراكز اؼبتعددة حاك  مؤسسة

نحرؼ من صبيع ذات طابع إصالحي كتربوم تعمل على رعاية اغبدث اؼبمراكز تربية األحداث 
فضال عن اعبوانب  اؼبهنية،ك التعليمية، ك كالصحية، كالدينية،  ،كاالجتماعية ،)النفسية بواناعب

اليت تقدمها ىذه اؼبراكز لألحداث  تلك حبيث تندرج برامج الرعاية اؼبختلفة ،الثقافية كالًتفيهية(
خصص يف ؾباؿ رعاية تتنظيم ؿبكم، يشرؼ عليها طاقم تربوم م ضمنأثناء تواجدىم باؼبركز 

نص عليو اؼبشرع اعبزائرم يف اؼبراسيم التنفيذية اؼبتضمنة  خربة ككفاءة حسب ما ااألحداث، كذ
يف ىذا ك . تعديل القانوف األساسي النموذجي للمؤسسات اؼبتخصصة يف ضباية الطفولة كاؼبراىقة
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اؼبراكز  بوتضطلع من خالؿ ىذه الدراسة الكشف عن طبيعة الدكر الذم  سنحاكؿاإلطار 
كانت تؤدم دكرىا يف إعادة تربية   للوقوؼ عما إذااؼبتخصصة يف إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت، 

، القانونية وص عليو يف النصوصاألحداث اؼبنحرفُت بشكل فعاؿ كناجح، يتماشى مع ما ىو منص
 .التشريعية كالتنظيمية

ضمن اعبانب النظرم، كالذم قسمت ىذه الدراسة إذل بابُت: الباب األكؿ تفقد كعليو 
 فصوؿ كىي كاآلٌب: ةقسم بدكره إذل ثالث

دخل إذل الدراسة، كًب التطرؽ فيو إذل أسباب اختيار موضوع الدراسة، اؼبتضمن  الفصل األكؿ:
إشكالية الدراسة، فرضيات الدراسة، أىداؼ الدراسة، أنبية الدراسة، ربديد مفاىيم الدراسة، 

 صعوبات الدراسة. فضال عن اإلشارة إذل أىم ،ةبة السوسيولوجيالدراسات السابقة، اؼبقار 
دخل إذل دراسة اكبراؼ األحداث، كًب التطرؽ فيو إذل التعرؼ على ماىية اؼب ناكؿت ي:ػالفصل الثان

اغبدث اؼبنحرؼ، تصنيفات األحداث، األفعاؿ االكبرافية اليت يرتكبها األحداث )تعريفها، طبيعتها 
من اكبراؼ  عبزائرم(، العوامل اؼبؤثرة يف اكبراؼ األحداث كسبل الوقايةكحجمها يف اجملتمع ا

 ، النظريات العلمية اؼبفسرة لظاىرة اكبراؼ األحداث.األحداث
اؼبراكز اؼبتخصصة يف إعادة الًتبية كبرامج رعايتها لألحداث اؼبنحرفُت يف  عاجل الفصل الثالث:

ؼبتخصصة يف إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت، نشأهتا، اعبزائر، كًب التطرؽ فيو إذل تعريف اؼبراكز ا
أنواعها، دكر اؼبراكز اؼبتخصصة يف إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت كبرامج الرعاية اؼبقدمة ؽبم، 
التجارب الدكلية يف إعادة تربية كتأىيل كإدماج األحداث اؼبنحرفُت، ماىية التدابَت االحًتازية 

 نحرفُت، العقوبات اؼبقررة لألحداث اؼبنحرفُت.اؼبتخذة يف شأف األحداث اؼب
 كاآلٌب:أيضا ىي   فصوؿ ةتضمن ثالثك ي للدراسة ػاعبانب اؼبيدان فقد تناكؿي ػأما الباب الثان

ؾبتمع  ،تضمن اإلطار اؼبنهجي للدراسة، كًب التطرؽ فيو إذل منهج الدراسة الفصل الرابع:
اؼبقابلة،  ،راسة )البحث االستطالعي، اؼبالحظةالدراسة، عينة الدراسة، أدكات صبع بيانات الد

 .ي، اجملاؿ البشرم(ػشل، اجملاؿ اؼبكانادراسة اغبالة(، ؾباالت الدراسة )اجملاؿ الزم
عرض كربليل بيانات الدراسة، كًب التطرؽ فيو إذل عرض اؼبقابالت  اشتمل على امس:الخالفصل 

حداث اؼبنحرفُت باؼبركز اؼبتخصص يف إعادة اصة بالطاقم الًتبوم اؼبشرؼ على إعادة تربية األاػب
اصة باألخصائية االجتماعية، عرض اػبالشلف )عرض البيانات الشخصية  -الًتبية ببوقادير
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البيانات اؼبتعلقة بالدكر الذم تقـو بو األخصائية االجتماعية اذباه األحداث اؼبنحرفُت داخل 
عرض البيانات اؼبتعلقة بالدكر  ،النفسانيةاصة باألخصائية اػباؼبركز، عرض البيانات الشخصية 

الذم تقـو بو األخصائية النفسانية اذباه األحداث اؼبنحرفُت داخل اؼبركز، عرض البيانات 
اصة بطبيب اؼبركز، عرض البيانات اؼبتعلقة بالدكر الذم يقـو بو الطبيب اذباه اػبالشخصية 

اصة دبدير اؼبركز، عرض البيانات اػبية األحداث اؼبنحرفُت داخل اؼبركز، عرض البيانات الشخص
اصة اػبعرض اؼبقابالت  ،اؼبتعلقة بالدكر الذم يقـو بو مدير اؼبركز اذباه األحداث اؼبنحرفُت

يف ضوء الفرضية  اصة باألحداث اؼبنحرفُتاػباؼبقابالت بيانات  باألحداث اؼبنحرفُت، ربليل 
 الثالثة.األكذل، الثانية ك 

ض نتائج الدراسة، كًب التطرؽ فيو إذل عرض نتائج الدراسة يف ضوء تضمن عر  الفصل السادس:
الفرضية األكذل، عرض نتائج الدراسة يف ضوء الفرضية الثانية، عرض نتائج الدراسة يف ضوء 

 .خاسبة الدراسة، توصيات الدراسةٍب الفرضية الثالثة، كأخَتا عرض النتائج العامة للدراسة، 
 اؼبالحق.كأىم ؼبراجع، قائمة اكفػي األخَت ًب عرض 
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  تمهيد
 أسباب اختيار موضوع الدراسةأكال:  
 إشكالية الدراسة ثانيا: 

 فرضيات الدراسة ثالثا:
 أىداؼ الدراسة رابعا:

 أنبية الدراسة خامسا:
 ربديد مفاىيم الدراسة سادسا:
 الدراسات السابقة سابعا:
 قاربة السوسيولوجيةاؼب ثامنا:

 صعوبات الدراسة تاسعا:
 خالصة الفصل
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 تمهيد
يدرس الظواىر االجتماعية اؼبختلفة، إذل  ايسعى الباحث يف علم االجتماع باعتباره علم

اختيار موضوع يكوف من عمق اجملتمع الذم يعيش فيو، حبيث هبلب اؼبوضوع اىتمامو كيثَت فيو 
كضع ؾبموعة من من خالؿ  ،للبحث عن إجابات علمية فيو الرغبة توقظتساؤالت إشكالية 

 الدراسة اؼبيدانية، كلكن الباحث ال يبكن أف يكوف تصوره العلمي ربع اختبارىاالفرضيات وباكؿ 

بقة اليت سبكنو من دكف أف يطلع على الًتاث العلمي كالدراسات السا اكمنهجي احوؿ اؼبوضوع دقيق
الباحث أيضا  توجب على، كما ياكمؤشراهت اكتعيُت أبعادىكضبط متغَتاتو  تو،ربديد موضوع دراس

دبثابة حلقة كصل بُت ىي ربديد مفاىيم الدراسة بشكل مضبوط كدقيق، ألف مفاىيم الدراسة 
سنحاكؿ يف ىذه الدراسة التعرؼ على طبيعة الدكر الذم  على ىذه األسس، ك تطبيقالنظرية كال

كانت ىذه   ذاما إ وقوؼ عماالاألحداث اؼبنحرفُت، ك تقـو بو اؼبراكز اؼبتخصصة يف إعادة تربية 
. فهذا ىو موضوع إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت عملية حبيث توفق يفدكرىا فعال اؼبراكز تؤدم 

 الدراسة ربديدا.
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 أكال: أسباب اختيار موضوع الدراسة
ذاتية  اتكوف أسباب كعي غالبا ماىناؾ عدة أسباب تؤدم بالباحث إذل دراسة موضوع ما 

 ما يلي:في بعضها نذكرف ،كموضوعية
 األسباب الموضوعية -1

طالع عليها ركزت على العوامل عظم الدراسات السابقة اليت ًب اإلكوف منظرا ل - أ
اىتمامنا يف  إذل تغيَت توجيوكىذا ما دفع بنا ، اكبراؼ األحداث كاألسباب اؼبؤدية إذل

الضوء  للدراسات اليت اطلعنا عليها، فحاكلنا تسليطرة كية مغاياز  لتناكؿدراستنا اغبالية 
 ،األحداث اؼبنحرفُت اؼبراكز اؼبتخصصة يف إعادة تربية تضطلع بوعلى طبيعة الدكر الذم 

ة إعادة تربية نجاح عملييسمح ب إف كانت فعال تؤدم دكرىا بشكل فعاؿ للوقوؼ عما
 الذين يتم إيداعهم هبذه اؼبراكز. األحداث اؼبنحرفُت

داخل  حداث اؼبنحرفُتوعية برامج الرعاية اؼبقدمة لألؿباكلة التعرؼ على طبيعة كن - ب
 .يف إعادة تربيتهم اؼبركز كمدل استفادة األحداث منها

 األسباب الذاتية  -2
ي إعادة تربية ػموضوع "دكر اؼبراكز اؼبتخصصة ف من األسباب اليت دفعت بنا الختيار

 يلي: األحداث اؼبنحرفُت" ما

فئة حساسة يف اجملتمع كىي "فئة تعلق بي وكونلالشخصية يف معاعبة ىذا اؼبوضوع  ةرغبلا -أ
على شخصيتهم كأمنهم كاستقرارىم  عادل االكبراؼ مدخوؽبكمدل خطورة  ،األحداث"

 كسالمتهم النفسية كاعبسدية كالًتبوية.

اعبزائرم  عجرامي لدل األحداث يف اجملتماإلاالكبرايف ك تزايد ظاىرة العود ة حظمال -ب
، بل كالعودة إليها مرة يف إعادة الًتبية من قبل ةبالرغم من إيداعهم يف اؼبركز اؼبتخصص

 .أخرل
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 دراسةػػػال إشكاليةا: ػيػانػث

الباحثُت يف  عندأنبية بالغة العادل  ؾبتمعات يف ـبتلفاكبراؼ األحداث  تكتسي ظاىرة
 ػنخرطكخصوصية اؼبرحلة العمرية اليت ي دقةبسبب  نسانية كاالجتماعية، كحىت القانونية،العلـو اإل

كاكبراؼ األحداث ليس كليد الصدفة بل ىو نتاج جملموعة من  .يػالسلوؾ االكبرافيف فيها اغبدث 
العوامل الذاتية، كاؼبوضوعية اليت من شأهنا أف تغذم ىذه الظاىرة، كتنميها كتوسع دائرة انتشارىا، 

مراض النفسية كالعقلية، كاأل ة،الوراث للحدث، هبا التكوين العضوم فاذا قلنا العوامل الذاتية فنقصد
بأف للعامل الوراثي  أظهرتدراسات كاألحباث العلمية اليت كيف ىذا الصدد أجريت الكثَت من ال

أما بالنسبة ، ي أك اعبانح، كمن بينها دراسة: "ؼبربكزك"ػدكر يف انتهاج اغبدث للسلوؾ االكبراف
 ، ألفيف اكبراؼ األحداث أكؿ عامل مساىمىي األسرة  فيمكن القوؿ أف ،للعوامل اؼبوضوعية

باعتبارىا اؼبؤسسة األكذل من مؤسسات  ،ى فيهاػمسؤكلية أسرتو اليت ينشأ كيًتبقع ربت اغبدث ي
كسابو معظم إكتعليمو كتلقينو ك  ،تقـو باحتضاف اغبدثيفًتض أف التنشئة االجتماعية، اليت 

جملتمع اليت تشكل ىوية اكاالجتماعية، كالثقافية  ،لوكات، كالقيم األخالقيةار، كالساؼبعارؼ كاألفك
علماء االجتماع، كعلى رأسهم أصحاب اؼبدرسة البنائية الوظيفية أمثاؿ  حسب ،الذم ينتمي إليو

"تالكوت بارسونز"، فاألسرة عبارة عن نسق اجتماعي يتكوف من ؾبموعة من األفراد )األب، 
كالوظائف  ع بينهم ركابط الدـ كعالقات اجتماعية ـبتلفة، كيتقاظبوف األدكاراألـ، األبناء( ذبم

حدكث أم  (، كبالتارل فإف...إخل اؼبختلفة منها )الوظيفة الًتبوية، الدينية، االجتماعية، االقتصادية
كغياب رقابة كاإلنباؿ كعدـ كاؼبتابعة   ،خلل على مستول أم دكر أك كظيفة من كظائف األسرة

الفقر، كضعف اؼبستول التعليمي للوالدين، أك ك كالتفكك األسرم، ، أك ضعفها ن ألبنائهملوالديا
عوامل أخرل كالبيئة فضال عن أك كالنبا،  من قبل أحد الوالدين كاؼبسكرات تعاطي اؼبخدرات

 ،...إخل سوء، كسائل التواصل االجتماعيرفقاء الـبالطة اؼبدرسية، اغبي الذم يعيش فيو اغبدث، 
 .السلوكات االكبرافية االلبراط يفدفع بو إذل تك  ثر سلبا على شخصية اغبدثؤ قد ت

كاآلثار  ككل،  اكبراؼ األحداث على مستول الفرد، كاعبماعة، كاجملتمع كنظرا ػبطورة ظاىرة
العديد من الدكؿ إذل توفَت كافة  فقد بادرت، مالصعيد اؼبادم، كاؼبعنو السلبية اليت تًتكها على 

اعبنائية دبا يتالءـ ك  سياسة االجتماعيةذه الظاىرة، فبدأت بتطوير الزمة الحتواء ىاإلمكانات الال
مع متطلبات كاحتياجات األحداث يف عصرنا اغبارل، كذلك بالتخلي عن األسلوب العقايب 
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اغبدث على أنو ؾبـر كهبب معاقبتو، كاستبدالو باألسوب اإلصالحي  ينظر إذلالقمعي الذم 
إعادة تربيتو كتأىيلو كإدماجو يف اجملتمع مرة أخرل، إذل هدؼ الذم ي ،للحدث كالتهذييب التأىيلي

 فيصبح فردا فعاال كنافعا عوضا أف يكوف ؾبرما كخطَتا على نفسو كأسرتو كاجملتمع ككل.
ظهور التشريعات الدكلية كاإلقليمية على  كما ساعدت كذلك الفلسفة اعبنائية اؼبعاصرة

 رامجبعلى صبيع  توفرضركرة إنشاء مؤسسات إصالحية كتربوية ت كحىت احمللية اليت تنص على
كتؤىلو اجتماعيا، كتغيَت مبط  ،اليت من شأهنا أف تعيد تربية اغبدث اؼبنحرؼ من جديد الرعاية
 .تفكَته

السياسة اعبنائية اإلصالحية فيما ىبص مراكز إعادة  انتهجت اعبزائر كغَتىا من دكؿ العادلك 
من بينها اتفاقية ك داث اؼبنحرفُت، كفق ما نصت عليها االتفاقيات الدكلية الًتبية كتأىيل األح

كغَتىا من االتفاقيات الدكلية كاإلقليمية األخرل اليت ىدفت إذل تكريس اغبقوؽ  ،بكُت
 كتعد اؼبراكز اؼبتخصصة يف إعادة الًتبية . ىذا(1) اؼبنحرفُتكالضمانات الكفيلة حبماية األحداث 

ذات طابع إصالحي كتربوم كهتذييب لألحداث ك  الوطٍت كاألسرة، ارة التضامنمؤسسات تابعة لوز 
بغية إعادة تربيتهم كإصالح سلوكهم كتأىليهم  ،الذين ارتكبوا أفعاال جاكبة ، السيمااؼبنحرفُت

يف تقوصل كإصالح سلوؾ اغبدث اؼبنحرؼ مراكز إعادة الًتبية  كنظرا ألنبية .اجتماعيا مرة أخرل
قاـ اؼبشرع اعبزائرم من خالؿ برامج الرعاية اؼبختلفة اليت تقدمها لألحداث،  ،عياكتأىيلو اجتما

كالتكفل هبم داخل اؼبراكز  األحداث اؼبنحرفُترعاية اصة باػببسن ؾبموعة من التشريعات 
، نص عليها يف قانوف تنظيم اؼبتخصصة يف إعادة الًتبية هبدؼ إعادة تربيتهم كتأىليهم اجتماعيا

كنص عليها كذلك يف  ،116ادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسُت بدءا من اؼبادة السجوف كإع
كؿ اؼبشرع ا، حيث تن...إخل 131كاؼبادة ، 6يف اؼبادة  اؼبتعلق حبماية الطفل 12-15 القانوف رقم

)برامج الرعاية االجتماعية، النفسية،  اعبزائرم يف ىذه القوانُت ـبتلف الربامج اإلصالحية كالتأىيلية
اليت تدخل ضمن حقوؽ  لصحية، التعلمية، اؼبهنية، الًتبوية كالدينية، األنشطة الثقافية كالًتفيهية(ا

طوات كاؼبراحل اليت يبر هبا اغبدث أثناء تواجده اػبأم صبيع ، األحداث داخل مراكز إعادة الًتبية

                                                           

باعتمادىا مؤسبر األمم  بكُت( أكصىقواعد )، قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤكف قضاء األحداث( 1)
كاعتمدهتا  1985أيلوؿ/سبتمرب  6آب/أغسطس إذل  26اؼبتحدة السابع ؼبنع اعبريبة كمعاملة اجملرمُت اؼبعقود يف ميالنو من 

 (.1985تشرين الثاشل/نوفمرب  29اؼبؤرخ يف  40/22اعبمعية العامة بقرارىا 
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اية الالحقة للحدث كحىت بعد خركجو من اؼبركز، من خالؿ ما ظباه اؼبشرع اعبزائرم بالرع ،باؼبركز
اؼبفرج عنو، هبدؼ ربقيق توازنو النفسي كاالجتماعي، كمساعدتو على ربقيق االندماج كالتكيف 

، كأكد يف الكثَت من النصوص كبراؼمع اجملتمع مرة أخرل، كمن ٍب ضماف عدـ عودتو لال
ة يكمن يف توفَت على أف دكر اؼبراكز اؼبتخصصة يف إعادة الًتبيالتنظيمية ك  يةالتشريع، القانونية

يتماشى كاحتياجاهتم كرغباهتم  ،برامج الرعاية اؼبختلفة لألحداث اؼبنحرفُت بشكل متوازف كمتكامل
توفَت طاقم تربوم مكوف من كذا على ضركرة ك  ،كمراعاة ظركفهم ،كشخصيتهم كجنسهم كسنهم

ذكم كفاءة  ،إخل...  اجتماعُت كنفسانيُت كأطباءكأخصائيُت ،مربيُت كمعلمُت، كمدربُت مهنيُت
، كىذا لتكفل هبم من ـبتلف اعبوانبل ،كخربة كمؤىالت عالية يف ميداف رعاية األحداث اؼبنحرفُت

، هبدؼ اؼبتعلق حبماية الطفل 12 -15من القانوف رقم  129ما نص عليو اؼبشرع اعبزائرم يف اؼبادة 
كدكر   ،اجتماعيا مرة أخرل ربقيق قباح كفعالية عملية إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت كتأىليهم

نطرح يبكن أف  بناء على ما سبق استعراضوك  ،بو اؼبراكز اؼبتخصصة يف إعادة الًتبية اطمسطر تن
ي إعادة تربية ػالمراكز المتخصصة ف تضطلع بوما طبيعة الدكر الذم : التارل الرئيسي تساؤؿال

 األحداث المنحرفين؟
 التساؤالت اعبزئية منها: ىذا التساؤؿ الرئيسي ؾبموعة من عنكيتفرع 

 ما ىو الدكر الذم تؤديو برامج الرعاية االجتماعية اؼبقدمة للحدث يف اؼبركز إلعادة تربيتو؟ -1

 ما ىو الدكر الذم تؤديو برامج الرعاية النفسية اؼبقدمة للحدث يف اؼبركز إلعادة تربيتو؟  -2

لرياضية اؼبقدمة للحدث يف اؼبركز إلعادة ما ىو الدكر الذم تؤديو الربامج الثقافية كاألنشطة ا -3
 تربيتو؟

 ثالثا: فرضيات الدراسة
من خالؿ برامج  اكتربوي اإصالحي اتؤدم اؼبراكز اؼبتخصصة يف إعادة الًتبية دكر  الفرضية الرئيسية:

الرعاية اؼبختلفة اليت تقدمها لألحداث اؼبنحرفُت أثناء تواجدىم باؼبركز إلعادة تربيتهم كتأىيلهم 
 .تماعيااج

 الفرضيات الجزئية

تؤدم برامج الرعاية االجتماعية اؼبقدمة للحدث داخل اؼبركز إذل االىتماـ باعبانب الصحي  -1
 كتربيتو دينيا كأخالقيا كتكوينو دراسيا كمهنيا إلعادة تربيتو. ،للحدث
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قيق تؤدم برامج الرعاية النفسية اؼبقدمة للحدث داخل اؼبركز إذل مساعدة اغبدث على رب -2
 تكيفو كاستقراره النفسي إلعادة تربيتو.

تؤدم الربامج الثقافية كاألنشطة الرياضية اؼبقدمة للحدث داخل اؼبركز إذل مساعدة اغبدث  -3
 على تنمية مواىبو كمهاراتو الفكرية كاؼبعرفية كملء كقت فراغو إلعادة تربيتو.

 رابعا: أىداؼ الدراسة
كموضوع دراستنا اغبالية يهدؼ إذل ربقيق  ؿبدد،ال توجد أم دراسة علمية بدكف ىدؼ 

 :أنبهاصبلة من األىداؼ 
إعادة تربية األحداث اؼبراكز اؼبتخصصة يف  تضطلع بوالضوء على طبيعة الدكر الذم  تسليط -1

إعادة تربية  يبك ن من كانت فعال تؤدم دكرىا بشكل فعاؿ كناجح  إذاعرفة ما ؼباؼبنحرفُت، 
 الح سلوكهم كتأىيلهم اجتماعيا.األحداث اؼبنحرفُت كإص

كانت برامج الرعاية االجتماعية، كالرعاية النفسية، كالربامج   ذاما إعؿباكلة التعرؼ  -2
فعال تؤدم  ،الثقافية، كاألنشطة الرياضية كالًتفيهية اؼبقدمة لألحداث اؼبنحرفُت داخل اؼبركز

 تماعيا كنفسيا كتربويا كأخالقياسلوكهم كإعادة تربيتهم كتأىيلهم اج يف تقوصل كإصالح دكرىا
 كتسَت كفق برنامج مسطر خاص. كتعليميا كمهنيا

كاف كاقع دكر مراكز إعادة الًتبية يف التكفل باألحداث   ذاؿباكلة التعرؼ على ما إ -3
التشريعية  يتماشى مع ما ىو منصوص عليو يف النصوص القانونية فػي اعبزائر اؼبنحرفُت

 .كالتنظيمية

 .ؼبعرفة ما إذا ربققت أـ دل تتحقق فرضيات الدراسة حةاختبار ص -4

 خامسا: أىمية الدراسة
 يبكن عرض أنبية ىذه الدراسة من خالؿ التمييز بُت األنبية النظرية كاألنبية العملية:

يبكن القوؿ أهنا تقف على الًتاث النظرم فإنو نبية النظرية ؽبذه الدراسة فمن حيث األ
صة يف إعادة تربية األحداث، يف العادل عموما، كيف اعبزائر خصوصا، ال اؼبتعلق باؼبراكز اؼبتخص

النصوص االتفاقيات الدكلية ك سيما من حيث دكرىا الرعائي كاإلصالحي اؼبنصوص عليو يف 
جدين يف القانونية التشريعية كالتنظيمية، عرب التكفل باألحداث اؼبنحرفُت كاعباكبُت، ككذا اؼبتوا

 م عادل االكبراؼ كاعبنوح.ؽبو بدخ حالة خطر معنوم تنذر
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تكمن يف ؿباكلة الوقوؼ على ناحية العملية، فيمكن القوؿ أف أنبية ىذه الدراسة لأما من ا
كاقع اؼبراكز اؼبتخصصة يف إعادة تربية اغبداث اؼبنحرفُت كاعباكبُت يف اعبزائر، من خالؿ دراسة 

الية الشلف، ؼبعرفة ما إذا كاف يقـو مركز مبوذجي يشتغل منذ عدة سنوات، ىو مركز بوقادير بو 
ة السارية اؼبفعوؿ يف اعبزائر، حبيث يساىم يف يبالدكر اؼبنوط هبا طبقا للنصوص القانونية كالتنظيم

إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت كاعباكبُت، كإصالح سلوكهم كإعادة تأىيلهم اجتماعيا حبيث ال 
كيقي األحداث اؼبتواجدين يف حالة خطر معنوم،  يعودكف إذل االكبراؼ كاعبنوح من جهة، كيرعى

   حىت ال ينخرطوا يف السلوؾ اؼبنحرؼ كاعبانح من جهة أخرل.
 سادسا: تحديد مفاىيم الدراسة

ىو السلوؾ اؼبتوقع من شاغل اؼبركز االجتماعي، كاؼبركز ىو العالمة أك اإلشارة : الدكر -1
 (.1) االجتماعياليت ربدد طبيعة الدكر 

 (.2) يضا بأنو معيار اجتماعي مرتبط بوضع اجتماعي معُت يبلي عالقة تبادلية معينةكيعرؼ أ
ىو اؼبهاـ أك الوظيفة اليت تقـو هبا اؼبراكز اؼبتخصصة لتقوصل التعريف اإلجرائي للدكر: 

 .كإصالح سلوؾ األحداث اؼبنحرفُت كإعادة تربيتهم كتأىيلهم اجتماعيا
مؤسسات اجتماعية رظبية موجودة يف   ىي: دة التربيةمفهـو المراكز المتخصصة في إعا -2

مراكز ـبصصة كعليو فهي  كل دكؿ العاـ تقريبا، تعٌت بفئة األحداث، السيما اؼبنحرفُت منهم.
تنفيذا لقرار  ،(3) ( سنة18الستقباؿ األحداث اؼبنحرفُت الذين تقل أعمارىم عن شباشل عشرة )

 (.4) جهة ـبتصةأك صادر عن جهة قضائية 

                                                           

دراسة ميدانية على  :ة المدارس المسائية في الوقاية من االنحراؼمدل فاعلي( فهد، بن ناصر، ؿبمد، العبودم، 1)
)الرياض: جامعة نايف  ، حبث مقدـ استكماال ؼبتطلبات اغبصوؿ على درجة اؼباجستَتالرياض المدارس المسائية بمدينة

 .11-10ص (، ص2007العربية للعلـو األمنية، 
دار الوفاء لدنيا  )اإلسكندرية: 1ط دمات االجتماعية،لخادمة االجتماعية ك الخقاموس ( أضبد شفيق، السكرم، 2)

 .685(، ص2013الطباعة كالنشر، 
، اؼبتضمن قانوف تنظيم السجوف 2005فرباير سنة  6اؼبوافق  1425ذم اغبجة عاـ  27اؼبؤرخ يف  04-05القانوف رقم  (3)

فرباير  13، 12 األحداث، اعبريدة الرظبية العدد امس إعادة تربية كإدماجاػبكإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسُت يف بابو 
 .8ص ،2005سنة 

)عماف: دار اغبامد  1ط أسبابو كأنماطو، :العنف داخل مراكز اإلصالح كالتأىيل( عبد اهلل، عمر، مبارؾ، الزكاىرة، 4)
 .26(، ص2013للنشر كالتوزيع، 
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ىي مؤسسة تربوية تستقبل  لتعريف اإلجرائي للمراكز المتخصصة في إعادة التربية:ا
( من عمرىم ألجل إعادة تربيتهم 18)ة األحداث اؼبنحرفُت الذين دل يبلغوا سن الثامنة عشر 

 كتأىيلهم اجتماعيا.

جو  أم أف الًتبية ماىي إال هتيئة ظركؼ تتاح فيها الفرص ألف نو : مفهـو إعادة التربية -3
لقية كاعبسمية اػبكل مقومات الًتبية اليت ذبعلنا ننشئ اغبدث تنشئة سليمة يف النواحي 

كونو تعرض لًتبية سيئة جعلت بناءه النفسي يبٌت بشكل غَت متوازف   (1) كالعقلية كالركحية
 .(2) كجعلتو يتالءـ مع احمليط كيستوعبو بطرؽ ملتوية كغَت متعارؼ عليها يف اجملتمع

كسيلة تربوية تستعمل أثناء إعادة تنشئة اغبدث  ىي جرائي إلعادة التربية:التعريف اإل
 سلوكو غَت السوم كربقيق تكيفو كتوافقو النفسي كاالجتماعي مرة أخرل. صالحاؼبنحرؼ إل

عشرة  ةكز سنو شبانياكدل يتج، ىو كل حدث يبلغ السابعة من عمره: الحدث المنحرؼ -4
 .(3) االكبرايف الفعل سنة ميالدية كقت ارتكابو

كما يعرؼ أيضا البعض اغبدث اؼبنحرؼ بأنو: "الشخص الذم يقل سنو عن سن 
اؼبسؤكلية اعبنائية كيسلك سلوكا مغايرا ؼبا اعتاد عليو اجملتمع الذم يعيش فيو، فيؤدم إذل 

 .(4) اإلضرار بنفسو أك بغَته
يقل  مراىق ال ىو "كل طفل صغَت السن أك كل التعريف اإلجرائي للحدث المنحرؼ: -

سنة ارتكب سلوكات اكبرافية بل كجاكبة أحيانا يعاقب 18سنة كال يزيد عن  13عمره عن 
 عليها القانوف".

                                                           

دراسة ميدانية دبركز  :دراسة يف اذباىات األحداث اعباكبُت :( سهاـ، مكي، "الدكر الًتبوم للمؤسسات العقابية يف اعبزائر1)
 .509(، ص2013)ديسمرب  40العدد  مجلة العلـو اإلنسانية،إعادة الًتبية بقسنطينة"، 

(، 2006)بَتكت: دار اؼبنهل اللبناشل،  1ط النظريات الحديثة في التنشئة النفسية كاالجتماعية،زين الدين، امتثاؿ،  (2)
 .21ص

(، 2014دار الثقافة للنشر كالتوزيع،  د.ط )عماف: التعليم كالممارسة في العالم العربي، :خدمة الجماعةح، سادل، ظبا ( 3)
 .257ص

، القاىرة: أكاديبية الشرطة، 418، العدد مجلة األمن كالحياة( ؿبمد، عنب، "تطبيقات لوقاية األحداث من االكبراؼ"، 4)
 .84)د.س(، ص
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 سابعا: الدراسات السابقة

 ،ىي ؾبمل األعماؿ العلمية اليت ؽبا صلة دبوضوع البحث اؼبراد دراستو من طرؼ الباحث
أك قبد دراسات ، صدد إقبازه، عالقة مباشرةكقد تكوف عالقة ىذه الدراسات بالعمل الذم كبن ب

كعلى ىذا  .(1) ؽبا مثال ركن أك جزء أك فرع من فركعها ىبدـ اؼبوضوع الذم كبن بصدد إقبازه
األساس ًب االعتماد على بعض الدراسات السابقة يف تأطَتنا النظرم منها: دراسات أجنبية، 

ئج توصل إليها الباحثوف الذين سبقونا يف دراسات جزائرية( ألجل تزكيدنا بنتاك دراسات عربية، 
دكر اؼبراكز اؼبتخصصة يف إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت"، حبيث سبثل دراستنا "تناكؿ موضوع 

إضافة ؼبا دل تتناكلو سبثل ، أك امتدادا للدراسات السابقة اليت تناكلت موضوعنا من زاكية مغايرة
 .الدراسات السابقة

 قةعرض الدراسات الساب -1
 الدراسات األجنبية -أ

تغيَت سلوؾ اعباكبُت  بعنواف: 1967(Gold Martin) دراسة جولد مارتن ى:ػالدراسة األكل
 (.2) داخل اؼبؤسسة اإلصالحية كأثره يف توافقهم النفسي

ىدؼ الباحث من خالؿ دراستو ىذه إذل ربقيق التوافق النفسي لألحداث  ىدؼ الدراسة: -
 .حداث يف كالية ميتشجاف بالواليات اؼبتحدة األمريكيةاعباكبُت داخل مؤسسة األ

 دل يعرض الباحث تساؤالت كفرضيات دراستو تساؤالت كفرضيات الدراسة: -

  يذكر الباحث يف دراستو أدكات البحث اليت استعاف هبا يف دراستو.دل أدكات الدراسة: -

 .دل يذكر الباحث ذلك يف دراستو منهج كعينة الدراسة: -

 من أىم النتائج اليت توصل إليها الباحث يف دراستو: ج الدراسة:نتائ -

* وبتاج اعباكبوف داخل اؼبؤسسة إذل الربامج اليت من شأهنا أف تتعامل مع متغَتاهتم النفسية 
 كاالجتماعية كالصحية.

                                                           

(، 2012)القاىرة: دار الكتاب اغبديث،  1، طالعلـو االجتماعية كالبحث االجتماعي منهجية( صباؿ، معتوؽ، 1)
 .50ص

دراسة ميدانية في مركز إعادة التربية  :عالقة مراكز إعادة التربية بالعود لدل األحداث المنحرفينبوزبرة، ( سوسن، 2)
 (.2008/2009، 2 )جامعة اعبزائر نائيرسالة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت، زبصص علم االجتماع اعب، باألبيار
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اصة كاليت مشلت جوانب متعددة من األنشطة، اتضح بعد اػب* عند إعداد الربامج اإلرشادية 
أف ىناؾ ربسنا ملحوظا فبا يؤكد على أف اإلرشاد النفسي من شأنو أف يغَت من سلوؾ  القياس

 .(1) اعباكبُت

 (.2) اغبدث اعبانح : بعنواف:1961 (Cyril Burt) دراسة سَتيل بَتت :ثانيةالدراسة ال
ىدؼ الباحث من خالؿ دراستو ىذه إذل ؿباكلة الكشف عن العوامل  ىدؼ الدراسة: -

 ح ككضع خطة لعالجو.اؼبؤدية للجنو 

 .دل يتطرؽ الباحث يف دراستو إذل ذكر تساؤالت الدراسة تساؤالت الدراسة: -
 قد صاغ بَتت فرضية حبثو القائلة بتعدد عوامل اعبنوح، فمنها ما ىو فرضيات الدراسة: -

 اجتماعي. ىو نفسي، كمنها ما ىو بيولوجي، كمنها ما
 ستو أدكات صبع البيانات كاؼبعلومات.دل يذكر الباحث يف درا أدكات الدراسة: -
كقد استخدـ "بَتت" منهج دراسة حالة مركزا على ماضي كحاضر منهج الدراسة:  -

 .كمستقبل اغبدث
الذين ًب  ،( حدث جانح من الذكور كاإلناث288مشلت عينة الدراسة ) عينة الدراسة: -

 لة.صبعيات العناية باألحداث كالطفو  ؿبكمة األحداث أك منربويلهم 
أف عوامل اعبنوح  ،خلص الباحث إذل عشر نتائج يف جنوح األحداث منها نتائج الدراسة: -

متعددة، إال أف ىناؾ عوامل رئيسية كعوامل صغرل، كمن العوامل الرئيسية: الظركؼ البيئية 
سواء كانت داخل البيت أك خارجو، كعدـ االستقرار العاطفي، ككذلك الرفاؽ كيندرج ربت 

اخلية يف البيت الفقر كالعالقات األسرية الناقصة كالًتبية الناقصة بُت أسر الظركؼ الد
 .(3)األحداث اعباكبُت، كالبيت الفاسد

                                                           

 .22ص ،سابق مرجعبوزبرة، سوسن،  (1)
)القاىرة:  1ط، مشاكل الوسط األسرم كعالقتها بانحراؼ األحداث( عبد اللطيف، سعيد، عبد القوم، مصلح، 2)

 (.2010مؤسسة طيبة للنشر كالتوزيع، 
 .97-96ص ص، سابق مرجع( عبد اللطيف، سعيد، عبد القوم، مصلح، 3)
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  Healy et Brunner(1958دراسة كلياـ ىيلي كأكجستاؼ بركنر )أمريكا  :ثالثةالدراسة ال

 .(1)ضوء جديد على اعبناح كعالجو: بعنواف
 حث ذلك.دل يذكر الباأىداؼ الدراسة:  -
 أيضا دل يقـو الباحث بذكرىا يف دراستو. تساؤالت كفرضيات الدراسة: -
دل يتطرؽ الباحث يف دراستو إذل ذكر أدكات صبع البيانات كاؼبعلومات  أدكات الدراسة: -

 اليت استعاف هبا يف دراستو.
 تو.أيضا دل يذكر الباحث يف دراستو اؼبنهج الذم استعاف بو يف دراس منهج الدراسة: -

فردا بُت جانح كغَت  574أسرة مكونة من  1934مشلت عينة الدراسة  عينة الدراسة: -
 من أشقائهم غَت اعباكبُت. 185من اعباكبُت مع  185جانح، كسبت مقارنة 

 من أىم النتائج اليت توصل إليها الباحث: نتائج الدراسة:  -

 36 %.من األكلياء أميُت كقليلي التعلم 

 28 % سيئ السمعة. احملاكم أك سوابق يف اإلجراـ أكمن اآلباء ذكم 

 .يكثر الطالؽ كاؽبجر كاالنفصاؿ يف أسر األحداث اعباكبُت 

 65 %(2) من األحداث اعباكبُت كانوا يعيشوف مع الوالدين يف اؼبنزؿ.  

 الدراسات العربية -ب
 دمةاػبفاعلية برامج  بعنواف: 2818دراسة مناىل سليماف عبد الرضبن : كلىالدراسة األ

 .(3) االجتماعية يف تعديل سلوؾ األحداث اعباكبُت

دمة اػبىدفت الباحثة من خالؿ دراستها إذل معرفة مدل فاعلية برامج  ىدؼ الدراسة: -
اليت تؤىل األحداث تعليميا كدينيا كمهنيا كربليل الربامج اليت تقدمها اؼبؤسسة اإلصالحية 

                                                           

(، ص 2012)اإلسكندرية: اؼبكتب اعبامعي اغبديث،  1ط األسرة كدكرىا في انتشار الجريمة، بوطبيس، بوفولة،( 1)
175. 

  .176 -175ص ص نفس المرجع،( بوطبيس بوفولة، 2)
لة دراسة حا: دمة االجتماعية في تعديل سلوؾ األحداث الجانحينالخفاعلية برامج ( سليماف عبد الرضبن، مناىل، 3)

دمة االجتماعية بكلية الدراسات العليا، قسم علم االجتماع اػبحبث مقدـ لنيل درجة اؼباجستَت يف دار تربية الفتياف بحرم، 
 (.2018دمة االجتماعية )جامعة النيلُت: اػبكاألنثركبولوجيا ك 
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لتعرؼ على اؼبعوقات اليت سبنع تنفيذ برامج لتقوصل األحداث كتعديل سلوكهم االكبرايف كا
 اإلصالح كالتأىيل يف اإلصالحية.

 انطلقت الباحثة يف دراستها من التساؤالت التالية: تساؤالت الدراسة: -

 :ماىي الربامج اؼبقدمة داخل اإلصالحية كاليت تؤىل األحداث دينيا  التساؤؿ األكؿ
 كتعليميا كمهنيا؟

 :مج كاألنشطة اؼبقدمة يف اإلصالحية تؤىل األحداث كتعدؿ ىل الربا التساؤؿ الثاني
 سلوكهم؟

 :ماىي اؼبعوقات اليت سبنع تنفيذ برامج اإلصالحية كالتأىيل يف  التساؤؿ الثالث
 اإلصالحية؟

 .دل تعرض الباحثة يف دراستها فرضيات الدراسة فرضيات الدراسة: -

 هج الوصفي التحليلي، ألهنا قامتاعتمدت الباحثة يف دراستها على اؼبن منهج الدراسة: -
 .(1) بتحليل طبيعة الربامج كأنواعها كاليت يتم من خالؽبا تعديل السلوؾ اعبانح لألحداث

عينة  قامت الباحثة باستخداـ اؼبسح الكامل جملتمع الدراسة اؼبتمثل يف: عينة البحث: -
  ، كعينة العاملُت باؼبؤسسة.األحداث اعباكبُت اؼبوجودين يف الدار

 : )اؼبالحظة، االستبانة(.قامت الباحث بإعداد أدكات الدراسة التالية أدكات الدراسة: -

 توصلت الباحثة إذل النتائج التالية: نتائج الدراسة: -

* أف نسبة كبَتة من اؼببحوثُت أكدكا أف الربامج التعليمية اليت تقدـ ؽبم داخل اإلصالحية  
 ية كاغبريف.كافية بالنسبة ؽبم يف اجملاؿ األكاديب

* أف احملاضرات الدينية اؼبنتظمة كاؼبقررة من قبل إدارة اإلصالحية لألحداث ؽبا فائدة كبَتة يف 
 رفع الوازع الديٍت كربسُت كهتذيب سلوكهم داخل اإلصالحية كمن ٍب خارجها.

* أف الربامج اليت توضع داخل اإلصالحية كاؼبراد منها تعديل السلوؾ االكبرايف للحدث 
ددة، لكن قبد أف االنشغاؿ بالرياضة كالربامج االجتماعية لو األثر األكرب يف ذلك متع

 .(2) كلألخصائي االجتماعي الدكر األعظم يف تعديل سلوؾ األحداث

 

                                                           

 .4ص ،سابق مرجع( سليماف عبد الرضبن، مناىل، 1)
  .83-6ص صابق، مرجع س( سليماف عبد الرضبن، مناىل، 2)
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بعنواف: أثر مراكز إصالح كتأىيل  1994دراسة لبٌت عبد الرضبن نايف السعود  :ثانيةالدراسة ال
 .(1) ت العود لالكبراؼاألحداث يف األردف يف خفض معدال

لفيات اػبالتعرؼ على  سعت الباحثة من خالؿ ىذه الدراسة إذلىدؼ الدراسة:  -
التعرؼ على برامج التأىيل ، ك االجتماعية كاالقتصادية كالدراسية لألحداث اؼبوجودين يف اؼبركز

 اؼبهٍت اليت يوفرىا اؼبركز لألحداث كمدل استفادة األحداث منها.
 طرحت الباحثة يف ىذه الدراسة صبلة من التساؤالت منها مايلي: اسة:تساؤالت الدر  -

  لفيات االجتماعية كاالقتصادية كالدراسية لألحداث اؼبوجودين داخل اؼبركز؟اػبماىي 

  ماىي طبيعة العالقات االجتماعية اليت يعيشها األحداث داخل اؼبركز؟ كماىي عالقتها
 بتعديل السلوؾ داخل اؼبركز؟

 مدل استفادة األحداث منها؟ التأىيل اؼبهٍت اؼبنفذة داخل اؼبركز؟ كما ماىي برامج 

 .دل تتطرؽ الباحثة يف دراستها إذل ذكر فرضيات الدراسة فرضيات الدراسة: -

 تذكر الباحثة طبيعة اؼبنهج الذم اعتمدت عليو يف دراستها، دل منهج كأدكات الدراسة: -
احثة يف دراستها دبجموعة من األدكات منها: أما فيما ىبص أدكات الدراسة استعانت الب

 االستبانة اؼبقابلة، اؼبالحظة، دراسة حالة.

قامت الباحثة بإجراء دراستها على صبيع األحداث اؼبوجودين يف اؼبركز  عينة الدراسة: -
 ( حدثا جاكبا.78خالؿ فًتة التطبيق، كقد بلغ عددىم )

 تائج التالية:نتائج الدراسة: توصلت الباحثة إلى أىم الن -

لفيات االجتماعية كاالقتصادية كالدراسية لألحداث اؼبوجودين كانت من العوامل اػب* أف 
 اؼبرتبطة باكبراؼ األحداث.

* أظهرت نتائج الدراسة أف اغباجات األساسية لألحداث داخل اؼبركز: الطعاـ، كاؼبأكل 
 ستثناء اغباجة إذل األمن.كالرعاية الصحية، كاألمن كانت مشبعة بشكل جيد إذل حد ما با

                                                           

أثر مراكز إصالح كتأىيل األحداث في األردف في خفض معدالت العود  لبٌت، عبد الرضبن نايف السعود، (1)
درجة اؼباجستَت يف اغبصوؿ على رسالة مقدمة استكماال ؼبتطلبات  إربد، - دراسة حالة مركز محمد بن القاسم :لالنحراؼ

  .(1994امعة األردنية، كلية الدراسات العليا )اعب ،علم االجتماع
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* أما فيما ىبص بالنتائج اؼبتعلقة بربامج التأىيل اؼبهٍت اؼبنفذة داخل اؼبركز كمدل استفادة 
امج تأىيل ناألحداث منها، أظهرت نتائج الدراسة أف غالبية األحداث كانوا مسجلُت يف بر 

 .(1) مهٍت كاستفادكا من ذلك بشكل كبَت

خدمات الرعاية اؼبؤسسية لألحداث اؼبنحرفُت  بعنواف: 1994رشود دراسة ال :ثالثةالدراسة ال
 .(2) باؼبملكة العربية السعودية

ىدؼ الباحث من خالؿ دراستو إذل ؿباكلة الكشف عن مدل التناسب  ىدؼ الدراسة: -
بُت خدمات الرعاية اؼبؤسسية لألحداث اؼبنحرفُت كبُت خصائصهم األساسية كعن دكر 

 سسية يف إقباز األىداؼ اإلصالحية كاإلنشائية لألحداث.خدمات الرعاية اؼبؤ 
 تساؤالت كفرضيات دل يتطرؽ الباحث يف دراستو إذل ذكرتساؤالت كفرضيات الدراسة:  -

 الدراسة.
دل يتطرؽ الباحث يف دراستو إذل ذكر أدكات صبع البيانات أدكات كمنهج الدراسة:  -

 دل يذكر اؼبنهج الذم اعتمد عليو يف دراستو. كاؼبعلومات اليت استعاف هبا يف دراستو ككذلك
نزيال من نزالء دار اؼبالحظة  88أجرم الباحث دراستو على عينة قوامها  عينة الدراسة: -

 االجتماعية دبدينة الرياض.

 من أىم النتائج اليت توصل إليها الباحث يف دراستو:  نتائج الدراسة: -
ة الدراسة بينوا أف الرعاية اؼبؤسسية ال تشبع من األحداث اؼبنحرفُت عين %48* أف نسبة 

 .احتياجاهتم
دمات كإنباؿ خدمات أخرل مثل التدريب على حرؼ اػب* الًتكيز على نوعية معينة من 

 جديدة وبتاجها السوؽ.

 .(3) * عدـ القياـ بعقد االجتماعات مع األحداث إال يف حاالت نادرة

                                                           

 .160 -147-56 -52 -4 - 3ص ص ،مرجع سابق ( لبٌت، عبد الرضبن نايف السعود،1)
 اتجاىات األحداث المنحرفين نحو البرامج المقدمة لهم بدار المالحظة( مساعد، الشهرم، ناصر، بن علي، 2) 

دراسة مقدمة استكماال  تماعية بالرياض،دراسة مسحية على األحداث بدار المالحظة االج :بالرياض االجتماعية
ؼبتطلبات اغبصوؿ على درجة اؼباجستَت يف العلـو االجتماعية، زبصص رعاية الصحة النفسية )الرياض: أكاديبية نايف العربية 

  (.2001للعلـو األمنية، 
 .71 -68ص ص ،سابق مرجع( مساعد، الشهرم، ناصر، بن علي، 3)
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 الدراسات الجزائرية - ج
فعالية برامج مراكز إعادة الًتبية لألحداث اؼبنحرفُت  بعنواف: ضبار سامية دراسة: كلىالدراسة األ

 .(1)يف اعبزائػر
 قامت الباحثة يف دراستها بطرح التساؤؿ الرئيسي للدراسة كاآلٌب:تساؤالت الدراسة:  -
 ما مدم فعالية برامج مراكز إعادة الًتبية لدل األحداث اؼبنحرفُت؟* 

 موعة من التساؤالت اعبزئية منها مايلي:كالذم بدكره تفرعت عنو ؾب
* ىل تقـو مراكز إعادة الًتبية بتقدصل برامج متنوعة تعمل على تأىيل كادماج كتسوية سلوؾ 

 األحداث اؼبنحرفُت داخل اؼبركز؟

األحداث اؼبنحرفوف اؼبتواجدكف دبراكز إعادة الًتبية راضوف نوعا ما عن الربامج اؼبقدمة  * ىل
 إليهم؟

د صعوبات كعراقيل تواجو القائمُت على تقدصل الربامج اؼبقررة دبراكز إعادة تربية توج * ال
 األحداث كاليت ربد من فعاليتها؟

 فركض الدراسة: -

تقـو مراكز إعادة الًتبية بتقدصل برامج متنوعة تعمل على تأىيل كادماج * الفرضية األكلى: 
 كتسوية سلوؾ األحداث اؼبنحرفُت داخل اؼبركز.

األحداث اؼبنحرفوف اؼبتواجدكف دبراكز إعادة الًتبية راضوف نوعا ما عن فرضية الثانية: * ال
 الربامج اؼبقدمة إليهم.

توجد صعوبات كعراقيل تواجو القائمُت على تقدصل الربامج اؼبقررة دبراكز * الفرضية الثالثة: 
 (.2) إعادة تربية األحداث كاليت ربد من فعاليتها

  

                                                           

أطركحة مقدمة ضمن متطلبات نيل  مج مراكز إعادة التربية لألحداث المنحرفين في الجزائر،فعالية برا( سامية، ضبار، 1)
 (.2020/2021زبصص علم اجتماع اإلجراـ )جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف،  ،شهادة دكتوراه الطور الثالث

 .13 -12 -11ص ص ، مرجعنفس ال( سامية، ضبار، 2)
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 :أىداؼ الدراسة -

)تعليمية، تربوية كدينية،  * الكشف عما إذا كانت مراكز إعادة الًتبية تقدـ برامج إصالحية
قيم اجتماعية  فيو كإعادة غرس اغبدث تعلق بتسوية سلوؾمهنية ثقافية، رياضية كترفيهية ت

 .(1) صحيحة
ة برامج دبقارنة )فعالي، اعتمدت الباحثة يف دراستها على اؼبنهج اؼبقارفمنهج الدراسة: * 

 إعادة الًتبية لألحداث اؼبنحرفُت يف مركزين إلعادة الًتبية ذكور، كاآلخر إناث(، كالكشف عن
كاستخدمت أيضا اؼبنهج الوصفي التحليلي كمنهج  أكجو التشابو كاالختالؼ ؽبذه الظاىرة،

 .مساعد للمنهج اؼبقارف للتمكُت من كصف ؾبتمع البحث كتبياف خصائصو
 يف دراستها بثالث أدكات عبمع البيانات كىي كالتارل: ستعانت الباحثةاأدكات الدراسة:  -

 استمارة اؼبقابلة )االستبياف(، اؼبقابلة، اؼبالحظة. 
عينة -)عينة األحداث اؼبنحرفُت اعتمدت الباحثة يف دراستها علىعينة الدراسة:  -

 .(2) األخصائيُت العاملُت(

 : الباحثة من خالؿ دراستها ىي كاآلٌبأىم النتائج العلمية اليت توصلت إليها  -

* قلة العامل البشرم اؼبتخصص كاؼبؤىل دبراكز إعادة الًتبية يضعف من فعالية الربامج اؼبقدمة 
 لألحداث.

* قلة الورشات كمعدات التدريب اؼبهٍت أك انعدامها يضعف من فعالية الربنامج اؼبهٍت اؼبقدـ 
 لألحداث.

 سائل الطبية يضعف من فعالية الربنامج الصحي اؼبقدـ باؼبركز.* قلة أك انعداـ اؼبعدات كالو 

 * عدـ كجود مصلى كمرشد ديٍت يضعف من فعالية الربنامج الديٍت دبراكز إعادة الًتبية.

* قلة كسائل كأساليب الًتفيو دبراكز إعادة الًتبية يضعف من فعالية الربنامج الًتفيهي اؼبقدـ 
 لألحداث.

رعاية االجتماعية دبراكز إعادة الًتبية يضعف من فعالية الربنامج * ضعف أساليب كطرؽ ال
 االجتماعي اؼبقدـ لألحداث.

                                                           

 .211 -4 -3ص ص مرجع سابق،( سامية، ضبار، 1)
 .214 -213 -212-211ص ص مرجع سابق،( سامية، ضبار، 2)
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 أك ربقيق األىداؼ اؼبرجوة من  * قلة برامج إعادة الًتبية كالتأىيل كعدـ تنوعها يبنع الوصوؿ
 (.1) إنشاء مراكز إعادة تربية األحداث

دكر مراكز إعادة الًتبية يف تقوصل السلوؾ دراسة دليلة ضبادم بعنواف: الدراسة الثانية: 
 (.2) االكبرايف لألحداث

سعت الباحثة من خالؿ ىذه الدراسة إذل ؿباكلة التعرؼ على مبط  أىداؼ الدراسة: -
 كطبيعة الربامج البيداغوجية داخل اؼبراكز يف خدمة الفتيات اؼبنحرفات أك يف طريق االكبراؼ.

 ثة يف دراستها من التساؤالت التالية:: انطلقت الباحتساؤالت الدراسة -
ىو الدكر الفعلي للمربيُت كاألخصائيُت النفسانيُت كاالجتماعيُت يف تقوصل السلوؾ  ما *

 االكبرايف للفتيات اؼبنحرفات؟
مدل إسهاـ الربامج كاؼبناىج الًتبوية اؼبعتمدة يف مراكز إعادة الًتبية يف تقوصل السلوؾ  * ما

 نحرفات؟االكبرايف للفتيات اؼب
مدل توافق أىداؼ مراكز إعادة الًتبية يف تلبية االحتياجات النفسية كاالجتماعية  * ما

 كالثقافية كالًتبوية للفتيات اؼبنحرفات؟
لقد اعتمدت الباحثة يف ىذه الدراسة على ؾبموعة من الفرضيات فرضيات الدراسة:  -

 التالية:
ُت دبراكز إعادة الًتبية تأثَت على تقوصل السلوؾ * للمربيُت كاألخصائيُت النفسانيُت كاالجتماع

 االكبرايف للفتيات اؼبنحرفات.
* تساىم الربامج كاؼبناىج الًتبوية اؼبعتمدة يف مراكز إعادة الًتبية يف تقوصل السلوؾ االكبرايف 

 للفتيات اؼبنحرفات.
مات اجتماعية تتوافق * إعادة تربية الفتيات اؼبنحرفات دبراكز إعادة الًتبية مرىونة بتقدصل خد

 مع االحتياجات الًتبوية كالنفسية كاالجتماعية كالثقافية لكل فتاة.

                                                           

 .340-339ص ص مرجع سابق،سامية، ضبار، ( 1)
دكر مراكز إعادة التربية في تقويم السلوؾ االنحرافي لألحداث: دراسة ميدانية على عينة من ( دليلة، ضبادم، 2)

، زبصص علم االجتماع  أطركحة ،الفتيات المنحرفات في مركز إعادة التربية بن عاشور مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علـو
 (.2020/2021، 2 البليدةجامعة ) االكبراؼ كاعبريبة
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اعتمدت الباحثة يف دراستها على منهج دراسة اغبالة، كاؼبنهج  منهج كأدكات البحث: -
الوصفي التحليلي، أما بالنسبة ألدكات البحث استعانت الباحثة دبجموعة من أدكات البحث 

 اؼبقابلة.-حظةالتالية: اؼبال
اعتمدت الباحثة يف دراستها على العينة القصدية، كالعينة العشوائية  عينة الدراسة: -

اؼبنتظمة، كمشل ؾبتمع البحث )الفتيات اؼبنحرفات، كالطاقم الًتبوم اؼبشرؼ على إعادة 
 .(تربيتهم دبركز إعادة الًتبية بن عاشور بالبليدة

لباحثة من خالؿ دراستها إذل صبلة من النتائج، كاؼبتمثلة توصلت ا النتائج العامة للدراسة: -
 :ما يليفي

لعدـ توفر اؼبواد  %93.33* ال تواصل الفتيات الدراسة داخل اؼبركز أك خارجو بنسبة 
 (.1) الدراسية، كلغياب األستاذة كغلق األقساـ كذلك

فيها فًتات ـبتلفة * أغلبية الفتيات ذبدف أف اؼبركز عبارة عن سجن كمؤسسة عقابية يقضوف 
 ؼبعاقبتهن على السلوؾ االكبرايف.

* التكفل الطيب داخل اؼبركز ضعيف جدا، ككذلك الوعظ كاإلرشاد الديٍت ضعيف، كما أف 
 الرعاية االجتماعية ضعيفة جدا كغَت متوازنة كتطبيقها عشوائيا.

ة بُت الفتيات كاؼبربيُت * غالبية الفتيات ال يتم إشراكهن يف التكوين اؼبهٍت، كما أف مبط العالق
 (.2) عالقة عادية، كمعظم الفتيات تعاشل من عدـ التوازف كاالستقرار النفسي داخل اؼبركز

دراسة حياة ؼبوشي بعنواف: دكر مراكز إعادة الًتبية يف ربقيق التوافق النفسي  ثالثة:الدراسة ال
 .(3) االجتماعي للمراىقة اعباكبة

 كاقع على االطالع ة من خالؿ ىذه الدراسة إذل ؿباكلةسعت الباحثأىداؼ الدراسة:  -

 كاإلمكانيات ظركفها، للتعرؼ على الًتبية إعادة مراكز طرؼ من اؼبقدمة الرعاية كأساليب دماتاػب

 .اعباكبُت األحداث ؽبؤالء اؼبتاحة الفرصك  هبا اؼبتوفرة

                                                           

 .346-173-172-171-6-3ص ص مرجع سابق،( دلية، ضبادم، 1)
 .348-347ص ص مرجع سابق،( دليلة، ضبادم، 2)
، مذكرة لنيل شهادة االجتماعي للمراىقة الجانحةدكر مراكز إعادة التربية في تحقيق التوافق النفسي  حياة، ؼبوشي، (3)

 (.2003/2004 جامعة اعبزائر) اؼباجستَت يف علـو الًتبية، قسم علم النفس كعلـو الًتبية كاألرطوفونيا
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 نذكر بعضها كاآلٌب: يةانطلقت الباحثة يف دراستها من التساؤالت التالتساؤالت الدراسة:  -
ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية فيما ىبص اعتماد اؼبراىقة اعباكبة على نفسها قبل  ىل* 

 بداية عملية اإلدماج كبعد مركر فًتة من اإلدماج؟

الذاتية  بقيمتها اعباكبة اؼبراىقة إحساس ىبص فيما إحصائية داللة ذات * ىل ىناؾ فركؽ
 ؟جاإلدما  من فًتة مركر بعدك  اإلدماج عملية بداية قبل كقبوؽبا من طرؼ اآلخرين

 بداية قبل باغبرية اعباكبة اؼبراىقة إحساس ىبص فيما إحصائية داللة ذات * ىل ىناؾ فركؽ

 .(1) اإلدماج؟ من فًتة مركر بعدك  اإلدماج عملية

 :لقد اعتمدت الباحثة يف ىذه الدراسة على ؾبموعة من الفرضيات منهافرضيات الدراسة:  -
* ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية فيما وبص اعتماد اؼبراىقة اعباكبة على نفسها قبل بداية 

 .اإلدماج من فًتة مركر بعدك  اإلدماج عملية

 كقبوؽبا. الذاتية بقيمتها اعباكبة اؼبراىقة إحساس ىبص فيما إحصائية داللة ذات * ىناؾ فركؽ

س اؼبراىقة اعباكبة بقيمتها الذاتية من * ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية فيما ىبص إحسا
 .اإلدماج من فًتة مركر كبعد اإلدماج عملية بداية طرؼ اآلخرين قبل

كالذم يقيس التوافق النفسي  تتمثل أداة ىذا البحث يف اختبار الشخصيةأداة الدراسة:  -
 .االجتماعي

دبقارنة نتائج  ككذل اؼبنهج اؼبقارف،اعتمدت الباحثة يف دراستها على  :منهج البحث -
 .اؼبقياس اؼبطبقة قبل بداية عملية اإلدماج، كبعد مركر فًتة كافية من ىذه العملية

 حجمككاف  الغرضية أك اؼبتعمدة العينة على اعتمدت الباحثة يف دراستهاعينة الدراسة:  -

 مركز من جاكبة 18ك ،بالبليدة عاشور بن مركز من جاكبة 12 منها حالة، 30 ىو اغبقيقي العينة

 .(2) باعبزائر خادـ بئر
 

 

 

 

                                                           

 .13 -9ص صنفس المرجع،  حياة، ؼبوشي،( 1)
 .151-11 ص ص ،مرجع سابق حياة، ؼبوشي،( 2)
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 النتائج العامة للدراسة -
جل العاملُت هبذه اؼبراكز ىم أعضاء غَت متخصصُت يف ميداف إعادة الًتبية، كىذا ـبالف  * 

لقانوف إعادة تأىيل األحداث كالذم ينص أنو يقـو خبدمة األحداث ؾبموعة من موظفي مراقبة 
 علم النفس، كمربُت فبرنُت كمساعدات اجتماعيات متخصصا.ما كـبتصُت يف ئمال تلقوا تكوينا

أف مراكز إعادة الًتبية باعبزائر دل تستفد كدل توظف طرؽ الرعاية اؼبشار إليها يف اعبانب *  
 التطبيقي، كاليت من شأهنا أف تقضي على االذباىات السلبية كالعدكانية للقاصرات. 

 .ترفيهية لتمتص فائض الطاقة* أف القاصرات باؼبركز حباجة إذل نشاطات 
 .* الرعاية النفسية للقاصرات دل تصل إذل أىدافها اؼبرجوة

* قلة اإلمكانيات اؼبادية كعدـ االىتماـ بالنشاطات كالربامج الًتفيهية كاغبفالت، كالرحالت 
  ككذا عدـ مراعاة ميوؿ كاىتمامات كقدرات القاصرات يف التوجيو اؼبهٍت كالتعليمي االستكشافية،

كلها أمور حالت دكف إشباع حاجاهتن، كىذا ما ساىم يف استمرار مزاملة األعراض العصابية عند 
 كاليت ىي ظبة من ظبات سوء التوافق النفسي.  القاصرات

 * الًتبية البدنية دبختلف أنواعها تساىم يف التقليل من السلوكات العدكانية لدل األحداث.
 ن ربقيق األىداؼ اؼبسطرة.* نقص اإلمكانيات لو دكر يف اغبد م

زيارات األسر ألحداث باؼبؤسسة كانت هتدؼ بذلك إذل رفع معنوية اغبدث كإحساسو  *
ما يف ربسُت عالقة القاصرات  بقيمتو، كبالتارل فإف مراكز إعادة الًتبية قد سانبت إذل حد

 بأسرىم، كلو أهنا دل تصل إذل اؼبستول اؼبطلوب.
ا برنامج خاص مسطر تسَت عليو، كإمبا تعمل ىذه اؼبراكز بربامج مراكز إعادة الًتبية ليس ؽب *

فوضوية تتحدد نوعيتها كقيمتها حسب اجتهادات اؼبريب كىذا ما أنقص من فعالية عملية 
 (.1) إعادة الًتبية

 قيب على الدراسات السابقةػعػالت -2

حيث  ىناؾ دراسات سابقة اختلفت مع دراستنا اغبالية من :من حيث الموضوع -أ
كوهنا ركزت على طرح اؼبوضوع من زاكية معينة تتمثل يف تشخيص ظاىرة جنوح ل ،اؼبوضوع

ىناؾ دراسات من حيث فهم العوامل كاألسباب اؼبؤدية إذل جنوحهم من جهة، ك  ،األحداث
                                                           

 .204 -151 ص ص ،مرجع سابق حياة، ؼبوشي، (1)
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كوهنا ركزت على ل لموضوعتشاهبت مع موضوع دراستنا اغبالية من حيث طرحها ل أخرل
فجاءت دراستنا اغبالية مكلمة  ،من جهة أخرل عادة الًتبية يف اعبزائرالدكر الًتبوم ؼبراكز إ

 ؽبذه الدراسات السابقة.

 ،زبتلف األىداؼ باختالؼ طبيعة اؼبوضوع اؼبراد دراستو من حيث أىداؼ الدراسة: -ب
فهناؾ دراسات سابقة تشاهبت مع دراستنا اغبالية من حيث األىداؼ كوهنا حاكلت التعرؼ 

ة الدكر الذم تؤديو اؼبراكز اؼبتخصصة يف إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت، كاقع طبيع على
كوهنا ركزت على ؿباكلة التعرؼ على   ،كأخرل اختلفت مع دراستنا اغبالية من حيث األىداؼ

 .أك اؼبسانبة فيو اكبرافهم إذل اؼبؤدية لألحداث كاؼبدرسية لفيات االجتماعية كاالقتصاديةاػب

تشاهبت دراستنا اغبالية مع  الدراسة كأدكات جمع البيانات: عينةك  من حيث منهج -جػ
أم طبيعة اؼبنهج اؼبعتمد يف الدراسة  خاصة منها العربية كاعبزائرية يف ،بعض الدراسات السابقة

الدكر  لوصف كربليل كتفسَت طبيعة ،"اؼبنهج الوصفي" الذم قمنا باعتماده يف دراستنا اغبالية
خالؿ ربليل ـبتلف تخصصة يف إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت، من الذم تؤديو اؼبراكز اؼب

البيانات كاؼبعلومات اؼبستقاة من األحداث كالطاقم الًتبوم اؼبتواجد باؼبركز، ككذلك من خالؿ 
قبد جل  اؼبالحظات اؼبيدانية اليت قمنا هبا كمن ٍب تفسَتىا، أما بالنسبة لعينة الدراسة

اليت اعتمدنا فيها على  ،ؼبسح الشامل تشاهبت مع دراستنا اغباليةالدراسات اليت ركزت على ا
كفئة الطاقم ، اؼبسح الشامل لكل كحدات ؾبتمع البحث كاؼبتمثل يف فئة األحداث اؼبنحرفُت

الًتبوم اؼبتواجد باؼبركز اؼبتخصص يف إعادة الًتبية، كيبقى االختالؼ بُت الدراسات السابقة 
كعدد اغباالت اؼبتواجدة يف   ،واجد اؼبركز الذم أجريت فيو الدراسةكدراستنا اغبالية يف مكاف ت

كل مركز، كعليو يبكننا القوؿ بأف اختيار عينة الدراسة يتوقف على طبيعة ؾبتمع البحث اؼبراد 
قبد جل الدراسات اليت ركزت على أداة  كاؼبعلومات كفيما ىبص أدكات صبع البيانات، دراستو
يف االستعانة بنفس أدكات  تشاهبت مع دراستنا اغبالية ،اة دراسة اغبالةكأد ،كاؼبالحظة ،اؼبقابلة

تشابو أك اختالؼ الدراسات كاف كأخَتا يبكننا القوؿ بأنو مهما  صبع البيانات كاؼبعلومات، 
يبقى اؼبنهج  ،السابقة مع دراستنا اغبالية من حيث منهج الدراسة كأدكات صبع البيانات

ت صبع البيانات حسب طبيعة كخصوصية اؼبوضوع اؼبراد دراستو، اؼبستخدـ يف الدراسة كأدكا
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ألف طبيعة اؼبوضوع ىي اليت تفرض طبيعة أدكات صبع البيانات كاؼبعلومات كنوع اؼبنهج 
 .اؼبستخدـ يف الدراسة

اختلفت النتائج اؼبتوصل إليها من قبل الدراسات  من حيث النتائج المتوصل إليها: -د
أغلب األحداث  توصلت إذل أف كل دراسة، فهناؾ دراساتالسابقة باختالؼ موضوع  

ككاف كمدرسية سيئة  اعباكبُت لديهم مشاكل أسرية كمن ذكم خلفيات اجتماعية كاقتصادية
مركز إعادة الًتبية  أفتوصلت إذل  ىذا من العوامل اؼبرتبطة باكبرافهم، كىناؾ دراسات أخرل

ب التطبيقي، كليس ؽبا برنامج خاص مسطر تسَت دل تطبق برامج الرعاية اؼبشار إليها يف اعبان
كمنو يبكننا القوؿ بأف ة، يإذل عدـ توفرىا على االمكانيات اؼبادية كالبشر  باإلضافةعليو، 

تشابو أك اختالؼ النتائج اؼبتوصل إليها يف الدراسات السابقة من دراسة لدراسة أخرل راجع 
كإذل طبيعة أدكات صبع البيانات كاؼبعلومات لطبيعة اؼبوضوع يف كيفية دراستو من قبل الباحث 

 اليت اعتمد عليها يف دراستو كاؼبكاف كالزماف الذم أجرل فيو الباحث دراستو.

 ة السوسيولوجيةػاربػقػا: المػنػامػػػث
من اؼبراحل اغباظبة يف البحث العلمي، حيث يستحيل االنطالؽ مرحلة تعد اؼبقاربة النظرية 

 نظرية عند القياـ بالبحث السوسيولوجي، فالنظرية أك نظرم أك من العدـ من دكف أم إطار

ىي اليت تعطي للبحث قوتو كتؤسسو علميا، كعليو فعلى الباحث عند  ةالنظريات السوسيولوجي
، (1)مقاربات تتماشى كطبيعة موضوعو القياـ بالدراسة لظاىرة اجتماعية ما االنطالؽ من مقاربة أك

اغبالية على النظرية البنائية الوظيفية كنظرية الدكر االجتماعي ألننا  كمن ىنا اعتمدنا يف دراستنا
، كعليو سنقـو بإسقاط النظريتُت التاليتُت على ناكطبيعة موضوع دراستياف الحظنا أهنما تتماش

 :على النحو التارل موضوعنا
 النظرية البنائية الوظيفية: -1

جزاء النسق كاالعتماد اؼبتبادؿ بُت ينطلق االذباه الوظيفي من مسلمة مؤداىا تكامل أ
الوظائف اليت تؤديها كقد أكد عادل االجتماع "ركبرت مَتتوف" على أف  (2)عناصر اجملتمع

                                                           

 .53ص مرجع سابق،( صباؿ، معتوؽ، منهجية العلـو االجتماعية كالبحث االجتماعي، 1)
د.ط )اإلسكندرية: مؤسسة شباب  األنساؽ كالجماعات، :البناء االجتماعي( حسُت عبد اغبميد أضبد، رشواف، 2)

 .28(، ص2007اعبامعة،



 ةػػدراسػػػال ىػدخل إلػم                                            الفصل األكؿ:                  

24 
 

على إحداث التكيف كالتوافق بُت أجزاء النسق، األمر الذم يؤدم إذل  تعمل أجزاء اجملتمع
مع بأداء دكرىم الوظيفي يف من الضركرم أف يلتـز أفراد اجملت أكد على أنواستمرار كجوده، ك 

اجملتمع الذم ينتموف إليو، كيؤدم عدـ التزاـ األفراد بواجبات الدكر إذل فشل النظاـ يف 
لل الوظيفي، الذم يتمثل اػب اؼبعوقات الوظيفية أك التكيف كحدكث ما يطلق عليو األضرار أك

األمر إذل تفكك النظاـ كاقع فعال كقد ينتهي  يف التعارض بُت ما ينبغي أف يكوف كبُت ما ىو
 (.1)كاهنياره

كما جاءت ربليالت بارسونز للنسق االجتماعي على أنو ؾبموعة من الفاعلُت )األفراد( 
بارسونز" على ضركرة كضع ما يعرؼ "كيف ضوء ذلك ركز  الذين يتفاعلوف مع بعضهم البعض،

ربقيق اؽبدؼ،  "باؼبتطلبات الوظيفية"، كاليت تكمن داخل عمليات أربعة ىي: "التكيف،
التكامل، كاحملافظة على بقاء النمط"، كذلك ليؤكد عالقة األنساؽ الفرعية بالنسق األكرب 

 .(2) )اجملتمع(

 :نظرية الدكر االجتماعي -2
تعد نظرية الدكر االجتماعي كاحدة من أبرز النظريات ذات العالقة بالتنشئة 

كبالتارل فإنو إذا خرج الفرد عما  ،عاالجتماعية، فالدكر االجتماعي ما ىو إال سلوؾ متوق
كمن بُت اإلضافات اليت قدمها تالكوت ، (3) فإنو يصبح شاذا أك منحرفا منو تتوقعو اعبماعة

 : يبكن ذكر ما يلي بارسونز لتطوير نظرية الدكر
كأف الدكر  اعتقاد بارسونز بأف الفرد ال يشغل يف اجملتمع دكرا كاحدا كإمبا يشغل عدة أدكار، - أ

 د الذم يشغلو الفرد ينطوم على صبلة كاجبات كحقوؽ.الواح

                                                           

د.ط )االسكندرية: دار  المعاصرة في علم االجتماع،النظرية ( لطفي إبراىيم، طلعت، كماؿ عبد اغبميد، الزيات، 1)
 .76غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع، د.س(، ص

 . 102- 101-100ص (، ص2012)اعبزائر: جسور للنشر كالتوزيع،  2ط المدخل إلى علم االجتماع،خالد، حامد، ( 2)
ف اعبميلة، قسم الفنوف اؼبسرحية، جامعة كلية الفنو   محاضرة نظرية الدكر االجتماعي،( سعد، كاظم، عطية، دعيبل، 3)

على  28/10/2017، يـو www.uobabylon.edu.iqي ػلكًتكننظاـ التعليم اإلاػباص ببابل، نشرت على موقع الكلية 
 .19:45:11الساعة 

http://www.uobabylon.edu.iq/
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إذ أف ىناؾ أدكارا قيادية كأدكارا كسطية  ،أف األدكار يف اؼبؤسسة الواحدة تكوف ـبتلفة -ب
إذ أف كل دكر يكمل  ،كأدكارا قاعدية، كعلى الرغم من اختالؼ األدكار فإهنا متكاملة

 الدكر اآلخر يف اؼبؤسسة الواحدة.

ع بُت األدكار عندما تطلب اؼبؤسسات من الفرد الواحد الذم يشغل فيها وبدث الصرا  -ج
  .(1) أدكارا ـبتلفة القياـ دبهاـ ككاجبات يف نفس الوقت
ما ىي إال نسق من األنساؽ االجتماعية اليت كحسب نظرية "بارسونز" فمراكز إعادة الًتبية 

ضع ، حبيث زبألكرب اؼبتمثل يف اجملتمعتتكامل فيما بينها لتحقق استمرار كاستقرار كتطور النسق ا
 كاليت سنفسرىا كما يلي:  كما ذكر "بارسونز"  ؼبا يسمى دبتطلبات النسق

، ارجيةاػبكىذا اؼبتطلب يعود إذل ضركرة أف يتكامل النسق االجتماعي مع البيئة التكيف:  -
 تستطيع إصالح مراكز إعادة الًتبية ال، ألف ارجية تبقى على حاؽبااػبفبيئة اغبدث اؼبنحرؼ 

للحدث  األكضاع اؼبوجودة خارج اؼبركز، كلكنها رباكؿ توفَت صبيع اإلمكانات اؼبادية كاؼبعنوية
داخل اؼبركز، اليت من شأهنا إعادة تقوية شخصية اغبدث كتسوية سلوكو كرفع كعيو 
االجتماعي، حىت يستطيع ؾباهبة الظركؼ الصعبة بكل صالبة كبعيدا عن طريق االكبراؼ 

 دما ىبرج من اؼبركز.عن
كقبد على مستول اؼبراكز اؼبتخصصة إلعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت   تحقيق الهدؼ: *

كأنساؽ اجتماعية أف ؽبا متطلبات كظيفية البد من إشباعها، كما أف ىناؾ ؾبموعة من 
جيهها حشد اإلمكانات كالطاقات اؼبتوفرة كتو يف  كاؼبتمثلة األىداؼ ترغب اؼبراكز يف ربقيقها،

 اؼبنحرفُت. كبو ربقيق ىدؼ إعادة تربية ىؤالء األحداث

إذا تكلمنا عن التكامل يف دراستنا اغبالية فهي تتعلق بتكامل األدكار كالوظائف  التكامل: *
اليت يقـو هبا العاملُت من إداريُت كأخصائيُت اجتماعيُت كنفسانيُت كمدربُت مهنيُت كرياضيُت 

ؾباؿ إعادة تربية كإصالح األحداث اؼبنحرفُت داخل اؼبراكز كمعلمُت كأطباء ـبتصُت يف 
اؼبتخصصة من خالؿ تطبيق القانوف الداخلي للمركز، ألجل تسيَت شؤكنو كربديد اغبقوؽ 

اصة بكل من األحداث كالعاملُت باؼبركز، كحىت تضمن استقرار اػبكالواجبات كاالحتياجات 

                                                           

 3، طة تحليلية في النظريات االجتماعية المعاصرةدراس :النظريات االجتماعية المتقدمة( إحساف، ؿبمد اغبسن، 1)
 .162 -161ص ص(، 2015)عماف: دار كائل للنشر كالتوزيع، 
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أف يلتـز كل على األفراد العاملُت داخل اؼبركز  كاستمرار عملو يقتضي توزيع األدكار بُت صبيع
فرد بدكره اؼبنوط لو اذباه األحداث شرط أف يكوف ىناؾ تكامل كتناسق يف األدكار مع باقي 
 العاملُت باؼبركز للوصوؿ إذل اؽبدؼ اؼببتغى ربقيقو كىو "إصالح سلوؾ اغبدث كإعادة تربيتو"،

ملُت باؼبركز بأدكارىم اؼبنوطة ؽبم كدل يكن ىناؾ أما إذا حدث العكس كدل يلتـز األفراد العا
تكامل كتناسق يف األدكار مع بعضهم البعض فإنو ينجم عن ذلك ما يسمى باألضرار أك 

كىذا ما يؤدم إذل فشل اؼبراكز ، لل الوظيفي كما ظباه "مَتتوف"اػباؼبعوقات الوظيفية أك ب
كرىا اؼبتوقع منها كاحتماؿ عودة اؼبتخصصة يف إعادة تربية األحداث يف ربقيق فعالية د

 .األحداث إذل ارتكاب األفعاؿ االكبرافية مرة أخرل
من أىم أدكار اؼبراكز اؼبتخصصة إلعادة تربية المحافظة على النمط كإدارة التوتر:  *

من  كؿباكلة تطويرىاىا، األحداث اؼبنحرفُت باعتبارىا نسق اجتماعي ىو احملافظة على استقرار 
كاألحداث من جهة  من جهة لوسائل اؼبادية كاؼبعنوية لكل من العاملُت باؼبركزخالؿ توفَت ا

أخرل، حيث يتم احملافظة على االستقرار بتطبيق النظاـ الداخلي للمؤسسة بشكل منظم 
 .كمستمر من طرؼ العاملُت كاألحداث على حد سواء

اؼبراكز اؼبتخصصة تفسَت نظرية "الدكر االجتماعي" كإسقاطها عما يدكر بأما بالنسبة ل
إلعادة تربية كتأىيل األحداث اؼبنحرفُت قبد بأف ىناؾ نوعُت من األدكار حسب الدراسة اغبالية: 
الدكر األكؿ كالذم أطلقت عليو "الدكر االجتماعي ذك ىدؼ إصالحي"، يتكلف بالقياـ بو 

كخربتو، كل حسب زبصصو  العاملُت من إداريُت كمتخصصُت يف ؾباؿ تربية كتأىيل األحداث
لتحقيق اؽبدؼ  حيث أهنم يتفاعلوف فيما بينهم كتنشأ بينهم عالقات اجتماعية مهنية تكاملية،

األظبى للمركز كىو )إصالح األحداث كإعادة تربيتهم كتأىيلهم كإدماجهم يف اجملتمع من جديد(، 
لمية يقـو بدكر يستمد شرعيتو اؼبهنية من الشهادة الع حبيث قبد أف كل شخص داخل اؼبركز

ربة كالكفاءة اؼبهنية كيستمد سلطتو التنفيذية من النظاـ الداخلي للمؤسسة، كالذم اػباؼبطلوبة ك 
ربات كاؼبهارات من خالؿ الربامج اإلصالحية اؼبقررة باؼبركز، ىذا يف اػبيسمح لو بتجسيد كل تلك 

قياـ هبذه األدكار على حالة كجود اإلمكانات اؼبادية كالبشرية الالزمة اليت يتوفر عليها اؼبركز لل
أكمل كجو، أما إذا كاف العكس فهذا قد يؤثر سلبا على نظاـ اؼبركز، كوبدث ما يسمى بصراع 
األدكار عند "تالكوت بارسونز"، ألف الشخص الواحد ال يستطيع أف يقـو بعدة أدكار لوحده، 
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ـو بدكر األخصائي كتكوف بنفس الكفاءة اؼبهنية، مثاؿ فاألخصائي االجتماعي ال يستطيع أف يق
 .النفساشل كاؼبعلم كاؼبريب كاؼبرشد الديٍت، باإلضافة إذل اؼبهاـ اؼبنوطة بعملو

كما أف اؼبراكز اؼبتخصصة إلعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت ربتاج إذل تكامل صبيع األدكار 
سيؤدم  سواء القيادية أك الوسطية أك القاعدية، فإذا حدث خلل على مستول أم من األدكار فهنا

طاقم الًتبوم، ربدث الصراعات بُت الاؼبركز، ك  بالضركرة إذل حدكث خلل كظيفي على مستول
كيفقد اؼبركز مكانتو كيكوف دكره غَت فعاؿ يف إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت نتيجة نقص 

عدـ تناسق اإلمكانات اؼبادية كالبشرية من جهة كعدـ التزاـ العاملُت باؼبركز باألدكار اؼبنوطة ؽبم ك 
 البعض. اكتكامل ىذه األدكار مع بعضه

أما الدكر الثاشل فهو يتعلق بالدكر االجتماعي لألحداث اؼبنحرفُت داخل اؼبركز اؼبتخصص 
فيذم" حيث ػنػكالذم أطلق عليو حسب الدراسة اغبالية اسم "الدكر االجتماعي ذك اؽبدؼ الت

التنظيمية اؼبقررة باؼبركز كفق النظاـ الداخلي لو، يقـو من خاللو اغبدث بتنفيذ القوانُت كالتعليمات 
على تعديل سلوكو اؼبنحرؼ كفق تعمل فيتعرؼ على اؼبركز كبيئة اجتماعية جديدة مستقبلة لو 

كما يتعرؼ على حقوقو ككجباتو اليت تسمح لو بأداء الدكر اؼبنوط بو، ،برنامج إصالحي شامل 
لقياـ بدكره نتيجة للتنشئة االجتماعية اليت تلقاىا يف كيف حالة ما إذا كاف اغبدث غَت قادر على ا

أسرتو أك ؿبيطو االجتماعي كاليت كونت فيو شخصية غَت متزنة كمنضبطة ال ربًـت القوانُت كالقيم 
االجتماعية اؼبتعارؼ عليها من قبل اجملتمع، فإنو وبدث ما ظباه "تالكوت بارسونز" بالصراع بُت 

االذباىات( كالسلوؾ احملدد للدكر، فاغبدث داخل اؼبركز بشخصية مشبعة اؼبعايَت الداخلية )القيم ك 
بأفكار كقيم كاذباىات خاطئة مستمدة من ؿبيطو االجتماعي الذم كاف ينتمي إليو كاليت دفعت 

كىنا يكوف الدكر االجتماعي استخدـ كوسيلة لعملية الضبط االجتماعي ، بو إذل االكبراؼ
 لألحداث.

 الدراسةوبات ػا: صعػػتاسع 
أم حبث علمي ال ىبلو من صعوبات سواء على اؼبستول النظرم أك التطبيقي، كيبكن  

 تلخيص ىذه الصعوبات اليت اعًتضتنا أثناء قيامنا هبذه الدراسة فيما يلي:
بالرغم من أننا سبكنا من صبع اؼبادة العلمية حوؿ صعوبات على المستول النظرم:  -1

للبحث  ،طمح يف الذىاب إذل جامعات أخرل خارج اعبزائرموضوع دراستنا إال أننا كنا ن
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كزيارة اؼبكتبات كاقتناء كتب كدراسات كأحباث علمية حوؿ موضوع دراستنا، لكن لألسف 
سبثلت يف  كقائيةقامت الدكلة بفرض تدابَت  ،بسبب الوضع الصحي الذم شهده العادل ككل

ت حفاظا على سالمة أفراد اجملتمع كتعليق الرحال ،منع كل التظاىرات كالًتبصات العلمية
كتفاديا النتشار العدكل بفَتكس كوركنا، ككاف ىذا أحد أىم الصعوبات اليت كاجهتنا أثناء 

 .، إذ دل نتمكن من االستزادة من صبع اؼبادة كتنوعيهاقيامنا هبذه الدراسة
نا لقد كاجهتنا صبلة من الصعوبات أثناء قيامصعوبات على المستول التطبيقي:  -2

 بالدراسة اؼبيدانية سبثلت يف:
اصة باألفعاؿ اؼبرتكبة من اػبصعوبة يف اغبصوؿ على اإلحصائيات  وجودلقت طويل ك استغراؽ  -أ

األمن من طرؼ اعبهات األمنية ) 2819إذل غاية سنة  2815قبل األحداث اؼبنحرفُت من سنة 
الذم  ،الشلف -الًتبية ببوقادير (، ككذا من طرؼ اؼبركز اؼبتخصص يف إعادةالدرؾ الوطٍتالوطٍت ك 

 .فيو إجراء الدراسة اؼبيدانية تقرر
على اؼبدل الزماشل الذم استغرقتو  باؼبركز احدثا متواجد 15صغر ؾبتمع البحث حبيث مشل  -ب

 ،مديرية النشاط االجتماعي اؼبتواجدة بوالية الشلف كالصعوبات اليت كاجهتنا من طرؼ ،الدراسة
إصدار تعليمة كزارية سبنع من زيارة اؼبراكز كإجراء  فرضاألمر الذم ، ابسبب تفشي كباء كوركن

 الدراسات فيها إذل غاية رفع التعليق.
كذلك من بُت الصعوبات اليت كاجهتنا أثناء قيامنا بالدراسة اؼبيدانية تواجد اؼبركز دبنطقة   -ج

وبتاج إذل جهد كبَت  بعيدة جدا كمعزكلة، كعدـ توفر كسائل النقل يف تلك اؼبنطقة، كىذا ما
 .كالتفكَت يف مغادرتو قبل هناية الدكاـ كاستغراؽ كقت طويل للوصوؿ إذل اؼبركز
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 خالصة الفصل
قمنا يف ىذا الفصل بتحديد موضوع الدراسة بشكل منهجي، حبيث قمنا بصياغة 

راكز طبيعة الدكر الذم تؤديو اؼبما  االشكالية اليت كاف تساؤؽبا الرئيسي يتمحور حوؿ:
اؼبتخصصة يف إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت؟ انبثقت عنو عدة تساؤالت فرعية سنحاكؿ 

حاكلنا  اليت تدكر حوؽبا الدراسة، إذجابة عنها يف اعبانب اؼبيداشل، كمن حيث اؼبفاىيم اإل
 اغبدث، اغبدث اؼبنحرؼ، اؼبراكز اؼبتخصصة،كمنها: جرائيا إتعريفها لغويا كاصطالحيا، ك 

اليت من خالؽبا استطعنا ربديد اعبانب النظرم كاؼبيداشل، أما بالنسبة  ،الًتبية، الدكر إعادة
للدراسات السابقة فلقد استخدمنا دراسات أجنبية، كدراسات عربية، كدراسات جزائرية، كلها 
تطرقت إذل دراسة ظاىرة اكبراؼ األحداث، كلكن كل كاحدة منها تناكلت زاكية معينة لدراسة 

اخًتنا النظرية البنائية الوظيفية، كنظرية الدكر فقد أما من حيث اؼبقاربة النظرية  .اىرةىذه الظ
االجتماعي باعتبارنبا النظريتاف األقرب إذل طرحنا كتفسَتنا ؼبوضوع الدراسة، كلكي نكوف 

سواء من الناحية  ،و من صعوبات كعراقيل تواجو الباحثلصادقُت فإف أم دراسة علمية ال زب
ة، أك اؼبيدانية، كلكن ما زاد يف صعوبة الدراسة اغبالية، ىو اقبازىا يف فًتة صعبة كخطَتة النظري

 ةاؼبيداني الدراسةجرينا أمع "تفشي كباء كوركنا" الذم شهده العادل ككل، حيث  تزامنت
 .بصعوبة كبَتة
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 تمهيد

 ماىية اغبدث اؼبنحرؼ أكال:

  احملرفُت تصنيفات األحداثثانيا: 
 األفعاؿ االكبرافية اليت يرتكبها األحداث ثالثا: 
 كعالجو منو الوقاية أساليبالعوامل اؼبؤثرة يف اكبراؼ األحداث ك  رابعا:

 األحداثالنظريات العلمية اؼبفسرة لظاىرة اكبراؼ خامسا: 
 خالصة الفصل
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 تمهيد
ىبتلف ربديد مفهـو اغبدث اؼبنحرؼ باختالؼ التخصص العلمي للباحث، فإف كاف ؾبالو 

 ابلغ سن الرشد، كارتكب سلوكػأم كل طفل دل ي ،علم االجتماع فينظر إليو بنظرة اجتماعية
م النفس ينظر إذل عن قيم كعادات كثقافة اجملتمع الذم ينتمي إليو، كالباحث يف ؾباؿ عل اخارج

عات نفسية الشعورية، أما ااغبدث اؼبنحرؼ من زاكية نفسية تتعلق باضطرابات يف الشخصية كصر 
سنة، كارتكب 18يف ؾباؿ القانوف فينظر الباحث إذل اغبدث اؼبنحرؼ على أنو كل حدث دل يبلغ 

ية فإف الباحث ينظر أما من الناحية الدين فيتحوؿ االكبراؼ إذل جنوح، يعاقب عليو القانوف، فعال
إذل اغبدث اؼبنحرؼ على أنو كل طفل دل يصل إذل سن البلوغ، كخرج عن قيم كمبادئ الدين 
االسالمي، فظاىرة اكبراؼ األحداث ظاىرة تناكؽبا العديد من الباحثُت كاؼبفكرين يف ـبتلف 

ها الباحث  كقاموا بوضع تصنيفات للحدث اؼبنحرؼ باختالؼ الزاكية اليت ينظر إلي ،التخصصات
حسب زبصصو، فهناؾ اغبدث اؼبشكل، كاغبدث اؼبضطرب عقليا، كاغبدث اؼبنحرؼ، كل 

، كإذا قلنا اغبدث اؼبنحرؼ ىذا يعٍت أنو قاـ بارتكاب فعل ...إخل كاغبدث اؼبعرض لالكبراؼ
اكبرايف، كلكن ىبتلف الفعل االكبرايف اؼبرتكب من حدث إذل آخر، كزبتلف حدة كخطورة الفعل 

األشخاص أك  ةسرقايف على قدر خطورتو على الفرد كاجملتمع، فتناكؿ السجائر ىبتلف عن االكبر 
، كإذا قمنا بدراسة ظاىرة اكبراؼ األحداث فال يبكن ذباكز العوامل اؼبؤدية إذل ظهور ىذه  همقتل

الظاىرة، فلقد حدد العلماء العوامل اليت تساىم يف تفشي ظاىرة اكبراؼ األحداث على أهنا 
ل ذاتية كأخرل موضوعية تعمل على هتيئة اغبدث لالكبراؼ، كنظرا ألنبية اغبدث عوام

الذم  ظهرت العديد من النظريات اؼبفسرة للفعل االكبرايف ، كتعقد الفعل االكبرايف،كخصوصيتو
، كذلك هبدؼ تقدصل تفسَتات علمية من شأهنا أف تدفع اعبهات اؼبختصة يف يرتكبو األحداث

األساليب الوقائية كالعالجية باستخداـ  ،حلوؿ علمية للظاىرة اقًتاحث إذل ؾباؿ رعاية األحدا
مبائية، كمن ىنا سنحاكؿ يف ىذا الفصل التعمق أكثر يف دراسة ظاىرة اغبدث اؼبنحرؼ، كاإل

كؿباكلة الكشف عن طبيعة األفعاؿ اليت يرتكبها األحداث لكال اعبنسُت )ذكور، إناث(، كالتعرؼ 
 تمع اعبزائرم.على حجمها يف اجمل
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 أكال: ماىية الحدث المنحرؼ
غبدث اؼبنحرؼ بأنو: "الذم ا Burt)) يعرؼ بَتت :التعريف االجتماعي للحدث المنحرؼ -1

يقـو بسلوؾ اجتماعي كيكوف ـبالفا ؼبا ينتظره اجملتمع كما نص عليو يف قوانينو"، أما )جلوؾ( يعرفو 
 .(1) "يبأنو: "سوء تكيف األحداث مع النظاـ االجتماع

يعرؼ علماء النفس اغبدث اؼبنحرؼ بأنو: "من التعريف النفسي للحدث المنحرؼ:  -2
يرتكب فعال ىبالف أمباط السلوؾ اؼبتفق عليو لألسوياء يف مثل سنو، كيف البيئة نتيجة معاناتو 
لصراعات نفسية الشعورية ثابتة نسبيا تدفعو ال إراديا الرتكاب فعل شاذ كالسرقة أك العدكاف 

 .(2) ...إخل أك الكذب أك التبوؿ الالإرادم

يرل رجاؿ القانوف أف اغبدث اؼبنحرؼ ىو ذلك : ي للحدث المنحرؼػالتعريف القانون -3
، كخرج على القانوف كانتهك (3) ( عاما18) دل يبلغ من العمر ، الذمذكرا كاف أك أنثى ،الشخص

 .(4) حرمتو، كارتكب فعال ينهى القانوف عنو
ي الفًتة اليت حددىا القانوف بُت سن التمييز كسن بلوغ ػػعلى أنو: الصغَت فكيعرؼ أيضا 

)اعبناية،  أًب سبع سنوات كدل يتم الثامنة عشر، كيرتكب فعال يعاقب عليو القانوف مثل (5) الرشد
  .(6) كاعبنحة، كاؼبخالفة( كيبثل أماـ احملكمة اعبزائية

ها يعرؼ علتدة تصنيفات للحدث اؼبنحرؼ سنىناؾ ع: انيا: تصنيفات األحداث المنحرفينػث
 ما يلي: يف

                                                           

 ص ، مرجع سابق،( عبد اللطيف، سعيد، عبد القوم، مصلح، مشاكل الوسط األسرم كعالقتها باكبراؼ األحداث1)
 .76 -75ص

 (، ص2013دار زىراف للنشر كالتوزيع،  )عماف: 1ط دمة االجتماعية المعاصرة،الخموسوعة ( صاحل، الصقور، 2)
 .178 -177ص

، العدد 21اجمللد  مجلة كلية التربية للبنات، "،األسباب النفسية كاالجتماعية اؼبؤدية إذل جنوح األحداث( طو، إظباعيل، "3)
 .5(، ص2010، )03

: دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع، )القاىرة 1ط دراسات في علم االجتماع الجنائي،لطفي إبراىيم، طلعت، ( 4)
 .285(، ص2008

)د.ب: خوارـز العلمية للنشر  1، طدمة االجتماعية: شمولية التطبيق كمهنة الممارسةالخسعد أبو لباع، الشهراشل، ( 5)
 .311ق(، ص1428كالتوزيع، 

 .20(، ص2016)جامعة األقصى:  3، ط االنحراؼ االجتماعي كالجريمة( بساـ ؿبمد، أبو علياف، 6)
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يصنف بعض علماء : تصنيف األحداث المنحرفين من المنظور السوسيولوجي -1
 االجتماع األحداث اؼبنحرفُت إذل أربع فئات رئيسية ىي:

كمن أمثلة ذلك: حاالت الكذب كالعناد كالتحطيم كاؽبركب من  أحداث مشكلوف: -أ
 كما إذل ذلك.اؼبدرسة أك العمل 

دبا يؤدم إذل ظهور حاالت غَت  أحداث يعانوف من اضطراب في التركيب النفسي: -ب
 ....إخل سوية من أمثلتها حاالت الشذكذ اعبنسي

يساء معاملتهم بسبب ضعف رقابة اآلباء أك بسبب تفكك األسرة  أحداث مهملوف: -جػػػ
 أك كفاة أحد الوالدين أككليهما. 

ىم الذين يرتكبوف جرائم تقع ربت طائلة العقاب أك يرتكبوف أفعاال ك  أحداث جانحوف: -د
 .(1) تنهى قوانُت اجملتمع أك نظمو عنها

يقسم بعض علماء الطب : تصنيف األحداث المنحرفين من المنظور السيكولوجي -2
 النفسي األحداث اؼبنحرفُت إذل ثالث فئات ىي:

 األحداث اؼبضطربوف عقليا. -أ
 ضى بعاىات عقلية.األحداث اؼبر  -ب

 األحداث العاديوف. -جػػ

يصنف علما القانوف األحداث : يػتصنيف األحداث المنحرفين من المنظور القانون -3
 اؼبنحرفُت إذل فئتُت نبا:

يعترب اغبدث منحرفا إذا ارتكب فعال معاقبا عليو بقانوف العقوبات  األحداث المنحرفوف: -أ
ككفقا  .(2) من الالئحة التنفيذية لقانوف الطفل( 281)اؼبادة  سواء كاف جناية أك جنحة أك ـبالفة

                                                           

 (، ص2011د.ط )اإلسكندرية: دار اؼبعرفة اعبامعية،  التأىيل االجتماعي لألحداث المنحرفين،( رمضاف، السيد، 1)
 .39 -38ص

اإلسكندرية: دار اؼبعرفة ) ، د.طدمة االجتماعية في مجاؿ الجريمة كاالنحراؼالخإسهامات ( رمضاف، السيد، 2)
 .214ص(، 2003اعبامعية، 
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ألحداث اؼبنحرفُت ىم الذين ىبرجوف عن اؼبعايَت االجتماعية فإف ا" Pingeon"لربكفيسور ا قالو اؼب
 .(1) كيتعارضوف مع القواعد القانونية اؼبتعارؼ عليها من قبل اجملتمع

من القانوف  2اؼبشرع اعبزائرم يف اؼبادة أشار األحداث المعرضوف لخطر االنحراؼ:  -ب
إذل تعريف اغبدث  ،، اؼبتعلق حبماية الطفل2815يوليو سنة  15ػػػ اؼبوافق ل 12 -15رقم 

اؼبعرض ػبطر االكبراؼ بأنو: كل حدث تكوف صحتو أك أخالقو أك تربيتو أك أمنو يف خطر أك 
يعرضاه للخطر احملتمل أك اؼبضر عرضة لو، أك تكوف ظركفو اؼبعيشية أك سلوكو من شأهنما أف 

  دبستقبلو، كأف يكوف يف بيئة تعرض سالمتو البدنية أك النفسية أك الًتبوية للخطر.
 ا: األفعاؿ االنحرافية التي يرتكبها األحداثػثػالػث

ىو كل فعل يصدر عن الشخص، كال يتماشى مع القواعد ي: ػتعريف الفعل االنحراف -1
  .(2) كاؼبعايَت العامة للمجتمع

طبيعة كحجم األفعاؿ االنحرافية التي يرتكبها األحداث في المجتمع الجزائرم:  -2
من خالؿ االطالع على حجم ىذه  ،حصائيسنتناكؿ ظاىرة اكبراؼ األحداث يف جانبها اإل

 يف ـبتلف ُتاصة باألحداث اؼبتورطاػبحصائيات اإلالظاىرة يف اجملتمع اعبزائرم حسب 
الصادرة عن فرقة ضباية األحداث إناث(  -الفة لكال اعبنسُت )ذكورخاعبنايات كاعبنح كاؼب

كمن ٍب  2819إذل سنة  2815الدرؾ الوطٍت خالؿ الفًتة اؼبمتدة من سنة كذا لألمن الوطٍت ك 
 قراءهتا سوسيولوجيا.

غَت أنو ذبدر اإلشارة إذل أف تكييف فرؽ الضبطية القضائية التابعة لألمن الوطٍت أك الدرؾ 
كثَتا ما يتغَت، إذ يعاد تكييف الوقائع من طرؼ اعبهات القضائية، كعليو للوقائع   الوطٍت

يف اعبداكؿ اإلحصائية اؼبتعلقة بالوقائع اليت رصدهتا فرؽ الضبطية القضائية أدناه الواردة  فالتكيفات
على أهنا التابعة لألمن الوطٍت كالدرؾ الوطٍت مؤقتة كقابلة إلعادة التكييف، فقد تكيف اعبنايات 

 كقد تكيف اعبنح على أهنا جنايات، كىكذا.جنح، مثال، 
                                                           

(1) Cynthia, Bapst de Genève, Quelle est l’mportance relative de la délinquance et de la 

déviance juvéniles au féminin en suisse ? l’apport des sondages de délinquance 

autorévélée sur la perspective du genre, mémoire- orientation recherche présenté à l’unité 

d’enseignement et de recherche en droits de l’enfant de l’lnstitut universitaire Kurt Bosch, 

mai 2010, p13- 15. 

(، 2014عماف: دار األياـ للنشر كالتوزيع، ) د.طاألسرة كاالنحراؼ بين النظرية كالتطبيق، ( فَتكز مامي، زرارقة، 2)
 .158ص
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بوالية  لألمن الوطني التابعة اإلحصائيات المنجزة من قبل فرقة حماية األحداث - أ
 . 2119إلى غاية سنة  2115ما بين سنة  الشلف

 2119ك 2115ين ب ف في حالة خطر معنومك األحداث المتواجد :11جدكؿ رقم 

ىي أكرب نسبة سجلت من  % 27.68( أف نسبة 81نالحظ من خالؿ اعبدكؿ رقم )
من الذكور   % 26.79، كتليها نسبة 2819اجدكا يف حالة خطر معنوم سنة الذكور الذين تو 

من  %21.52، يف مقابل ذلك قبد نسبة 2816كذلك الذين تواجدكا يف حالة خطر معنوم سنة 
من  %28.25، كتأٌب نسبة 2818ك 2817اإلناث الذين تواجدكا يف حالة خطر معنوم سنة 

 .2816نوم سنة اإلناث كذلك اؼبتواجدين يف حالة خطر مع
إذل الظركؼ اليت بإرجاعو كن تفسَت سبب ارتفاع تواجد األحداث يف حالة خطر معنوم يب

سواء كانت ىذه الظركؼ تتعلق دبحيطو األسرم أك باحمليط االجتماعي  ،تواجد فيها اغبدث
قت كاليت وبتمل أف تكوف سببا يف اكبرافو مستقبال إف دل يتم التكفل بو يف الو  ،اؼبتواجد فيو

اؼبناسب، كعلى ىذا األساس قاـ اؼبشرع اعبزائرم بازباذ تدابَت اغبماية كالوقاية بشأف اغبدث 
ة لوقوعو يف االكبراؼ، كيكوف التكفل باغبدث ئبعاده عن الظركؼ اؼبهيإلاؼبعرض ػبطر االكبراؼ 

 12 -15قانوف رقم ( من 85اؼبعرض ػبطر االكبراؼ حسب ما جاء بو اؼبشرع اعبزائرم يف اؼبادة )
أف يتخذ تعلق حبماية الطفل، اؼب، 2815يوليو سنة  15اؼبوافق  1436رمضاف عاـ  28مؤرخ يف 

أك لشخص أك  ،كتسليمو ؼبمثلو الشرعي  ،ضده تدبَت كاحد أك أكثر من تدابَت اغبماية كالتهذيب
وص عليها يف كأف وبدد اإلعانات اؼبالية الالزمة لرعايتو كفقا لألحكاـ اؼبنص ،عائلة جديرين بالثقة

 نسػالج
 السنة

 ذكور ثإنا

 ؾ ف ؾ ف
2815 

18.99% 15 9.82% 11 
20.25% 16 26.79% 30 2816 

21.52% 17 16.96% 19 2817 

21.52% 17 18.75% 21 2818 

17.72% 14 27.68% 31 2819 

 المجموع 112 100% 77 100%
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ىذا القانوف، أك كضعو يف مؤسسة معتمدة مكلفة دبساعدة الطفولة، أك كضعو يف مدرسة داخلية 
 (.1)صاغبة إليواء األطفاؿ يف سن الدراسة، أك كضعو يف مركز متخصص يف ضباية األطفاؿ اعباكبُت

 2115: تكييف األفعاؿ المرتكبة من طرؼ األحداث خالؿ سنة 12جدكؿ رقم 
 الجنس

 تكييف األفعاؿ بيعة األفعاؿط
 ذكور إناث

  ؾ ف ؾ ف
 الفعل اؼبخل باغبياء

 
 جناية

/ / 1.66% 1 
 الضرب كاعبرح العمدم اؼبفضي إذل كفاة 2 3.33% / /
 إىانة ىيئة نظامية مع سبزيق ـبالفة جزافية 1 1.66% / /

 جنحة

 استغالؿ حاجة قاصر 2 3.33% / /
 بيض ؿبضورضبل سالح أ 4 6.67% / /
 حيازة مشركبات كحولية كبيعها 1 1.67% / /
 حيازة كاستهالؾ اؼبخدرات 1 1.67% / /

 تكوين صباعة أشرار 4 6.67% 01 %20
 السرقة دبختلف أنواعها 15 25% / 

 

 الضرب كاعبرح العمدم 17 28.33% 02 %40
 العنف العمدم 4 6.67% / /
 لك الغَتالتحطيم العمدم ؼب 4 6.67% / /
 انتهاؾ حرمة منزؿ 1 1.67% / /

 السب كالشتم متبوع بالتهديد 3 5% 02 %40
 مخالفة / / / / /

 المجموع 60 100% 5 %100
 2815ىي أكرب نسبة سجلت سنة  %48( أف نسبة 82نالحظ من خالؿ اعبدكؿ رقم )

كالشتم متبوع بالتهديد،  جنحة الضرب كاعبرح العمدم، كـبالفة السباإلناث الالئي ارتكنب  من

                                                           

اعبريدة  اعبزائر: ، يتعلق حبماية الطفل،2015يوليو سنة  15اؼبوافق  1436عاـ رمضاف  28مؤرخ يف  12-15( قانوف رقم 1)
 .16 -15ص ، ص39الرظبية، العدد 
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من الذكور الذين ارتكبوا جنحة الضرب كاعبرح العمدم سنة  %28.33يف مقابل ذلك قبد نسبة 
2815. 

 2116: تكييف األفعاؿ المرتكبة من طرؼ األحداث خالؿ سنة 13جدكؿ رقم 
  الجنس

 طبيعة األفعاؿ
تكييف 
  ذكور إناث األفعاؿ

  ؾ ف ؾ ف
  الفعل اؼبخل باغبياء

 جناية
33.33% 1 18% 18 

 اعتداء متبوع بالسرقة باستعماؿ كلب مدرب 2 2% / /
 السرقة دبختلف أنواعها 29 29% / /

 جنحة

 الضرب كاعبرح العمدم 17 17% / /
 العنف العمدم 4 4% 2 66.67%

 التحطيم العمدم ؼبلك الغَت 3 3% / /
 السكر العلٍت الفاضح 1 1% / /

/ / 2% 2 
ستغالؿ حاجة قاصر كالتحريض على اؽبجرة ا

 السرية
 االذبار غَت الشرعي باؼبخدرات 6 6% / /
 ورضبل سالح أبيض ؿبظ 2 2% / /
 حيازة مشركبات كحولية كبيعها 1 1% / /
 حيازة كاستهالؾ اؼبخدرات 10 10% / /
 السب كالشتم متبوع بالتهديد 5 5% / /
 مخالفة / / / / /
 المجموع 100 100% 3 100%

 
 الئيمن اإلناث ال %66.67( أف أكرب نسبة سجلت 83نالحظ من خالؿ اعبدكؿ رقم )

من الذكور الذين ارتكبوا جنحة  %29جنحة العنف العمدم، يف مقابل ذلك قبد نسبة  ارتكنب
 السرقة دبختلف أنواعها.
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 2117ة : تكييف األفعاؿ المرتكبة من طرؼ األحداث خالؿ سن14جدكؿ رقم 

 الجنس
 طبيعة األفعاؿ

تكييف 
 ذكور إناث األفعاؿ

  ؾ ف ؾ ف
 الفعل اؼبخل باغبياء

 
 جناية

/ / 7.21% 8 
 التعدم على األصوؿ 2 1.80% / /

%28.56 2 1.80% 2 
التزكير كاستعماؿ اؼبزكر مع انتحاؿ صفة 

 الغَت
 السرقة دبختلف أنواعها 35 31.53% 3 %42.86

 جنحة

 حيازة كاستهالؾ اؼبخدرات / / / /
 الضرب كاعبرح العمدم 20 18.01% / /
 العنف العمدم 11 9.91% / /
 التحطيم العمدم ؼبلك الغَت 9 8.11% / /

 انتهاؾ حرمة منزؿ 1 0.90% 1 %14.29
 عدـ االمتثاؿ مع قيادة مركبة بدكف رخصة 1 0.90% / /
 السكر العلٍت السافر 1 0.90% / /
 تكوين صبعية أشرار 7 6.31% / /
 ضبل سالح أبيض ؿبضور 3 2.70% / /
 حيازة مشركبات كحولية كبيعها / / / /

 السب كالشتم متبوع بالتهديد 11 9.91% 1 %14.29
 مخالفة / / / / /

%100 7 77.77% 111 
 

 المجموع
 

إلناث ا من %42.86( أف أكرب نسبة سجلت ب 84نالحظ من خالؿ اعبدكؿ رقم )
 %31.53، يف مقابل ذلك قبد أف نسبة 2817جنحة السرقة دبختلف أنواعها سنة الالئي ارتكنب 

 .2817من الذكور قاموا بارتكاب جنحة السرقة دبختلف أنواعها سنة 
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 2118: تكييف األفعاؿ المرتكبة من طرؼ األحداث خالؿ سنة 15جدكؿ رقم 
 الجنس

 طبيعة األفعاؿ
تكييف 
 كورذ  إناث األفعاؿ

  ؾ ف ؾ ف
  الفعل اؼبخل باغبياء

 جناية
/ / 3.23% 4 

 التعدم على األصوؿ 1 0.80% 1 %14.29
 السرقة دبختلف أنواعها 46 37.10% 1 %14.29

 جنحة

 الضرب كاعبرح العمدم 22 17.74% / /
 العنف العمدم 14 11.29% 3 %42.86

 التحطيم العمدم ؼبلك الغَت 6 4.84% / /
 اؼبشاجرة يف الطريق العاـ كالسكر العلٍت 1 0.81% / /
 حيازة كاستهالؾ اؼبخدرات 4 3.23% / /
 تكوين صبعية أشرار 7 5.65% / /
 ضبل سالح أبيض ؿبضور 13 10.48% / /
 استغالؿ حاجة قاصر 1 0.80% / /

 السب كالشتم متبوع بالتهديد 5 4.03% 2 %28.56
 مخالفة / / / / /

 المجموع 124 100% 7 %100
 

اإلناث  من %42.86( أف أكرب نسبة سجلت ب 85) نالحظ من خالؿ اعبدكؿ رقم
 %37.18، يف مقابل ذلك قبد أف نسبة 2818جنحة العنف العمدم خالؿ سنة الالئي ارتكنب 

 .2818من الذكور قاموا بارتكاب جنحة السرقة دبختلف أنواعها سنة 
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2119المرتكبة من طرؼ األحداث خالؿ سنة  : تكييف األفعاؿ16جدكؿ رقم   
 الجنس

 طبيعة األفعاؿ
تكييف 
 ذكور إناث األفعاؿ

  ؾ ف ؾ ف
 الفعل اؼبخل باغبياء على قاصر

 
 جناية

/ / 4.38% 6 

/ / %0.73 1 
الضرب كاعبرح العمدم بواسطة سالح 

 أبيض)خنجر( متبوع بالسرقة
 التعدم على األصوؿ 1 0.73% / /
 التحطيم العمدم ؼبلك الدكلة 3 2.19% / /
 اصة لألشخاصاػباؼبساس باغبياة  2 %1.46 / /

 جنحة

 تكوين صباعة أشرار كالسرقة من داخل ؿبل ذبارم 1 0.73% / /
 اغبيازة كاؼبتاجرة يف األقراص اؼبهلوسة 1 %0.73 / /

 الضرب كاعبرح العمدم بواسطة سالح أبيض 8 %5.84 1 %25
 )كيف معاجل( الًتكيج باؼبخدرات 3 %2.19 / /
 ضبل سالح أبيض ؿبضور 4 %2.92 / /
 حيازة كاستهالؾ اؼبخدرات )كيف معاجل( 4 %2.92 / /
 ىتك عرض قاصر 2 %1.46 / /
 السرقة من داخل مسكن 16 %11.67 / /

 العنف العمدم 23 %16.79 2 %50
 أعماؿ عنف عمدية 7 %5.11 / /
 السرقة كإخفاء مسركقات 11 %8.03 / /
 التحطيم العمدم ؼبلك الغَت 13 %9.49 / /
 السكر العلٍت السافر 1 %0.73 / /

 / %1.46 2 
حيازة أقراص مهلوسة لغرض االستهالؾ 

 الشخصي
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 ؿباكلة اغبرؽ العمدم ؼبلك الغَت 1 %0.73 / /
 السرقة من داخل مركبة 2 %1.46 / /
 ل العمدمؿباكلة القت 2 %1.46 / /
 السرقة من داخل ؿبل ذبارم 3 %2.19 / /
 انتهاؾ حرمة منزؿ/ السب كالتهديد 1 %0.73 / /
 سرقة ىاتف نقاؿ 4 %2.92 / /
 إىانة موظف 1 %0.73 / /

 التهديد اللفظي/ الرشق باغبجارة 1 %0.73 / /

 مخالفة السب كالشتم 13 %9.49 1 %25
 المجموع 137 100% 4 %100

 من 2819ىي أكرب نسبة سجلت سنة  %58الحظ من خالؿ اعبدكؿ أعاله أف نسبة ن
من الذكور  %16.79يف مقابل ذلك قبد نسبة جناية العنف العمدم، اإلناث الالئي ارتكنب 

ارتكبوا جناية العنف العمدم، كعليو نستنتج من خالؿ اعبداكؿ أعاله اليت تعرب عن طبيعة كحجم 
بل األحداث، أف ىناؾ اختالؼ نوعي ككمي يف طبيعة األفعاؿ اؼبرتكبة من األفعاؿ اؼبرتكبة من ق

قبل الذكور كاإلناث، حبيث قبد أف اكبراؼ األنثى يفوؽ اكبراؼ الذكر من سنة إذل سنة أخرل، 
كأف األنثى أصبحت ترتكب األفعاؿ االكبرافية مثلها مثل الذكر، فقط االختالؼ يبقى يف طبيعة 

أحيانا قبد أهنم يرتكبوف نفس األفعاؿ، كما أف األفعاؿ اليت كانت ترتكبها األفعاؿ اؼبرتكبة، ك 
، حىت كإف كانت ىناؾ تقدـ حبقها  شكاكل األنثى دل تكن يف السابق مرتفعة كمتنوعة مقارنة باليـو

قبد نسبة قليلة منها يف السابق كانت تصل إذل األمن، كما قبد أف فكرة العقوبة تغَتت اليـو 
ح كإعادة الًتبية على اعتبار أف اغبدث اؼبنحرؼ سواء كاف )ذكر أك أنثى( ىو كل بفكرة اإلصال

( سنة ارتكب فعل اكبرايف ىبالف القانوف، وبتاج إذل إعادة الًتبية كاإلصالح 18طفل دل يبلغ )
داخل اؼبراكز اؼبتخصصة يف إعادة الًتبية، كأف قاضي األحداث ىو من يقرر اؼبدة اؼبمنوحة 

ة تربيتو داخل اؼبركز، بعد أف ينظر إذل طبيعة الفعل اؼبرتكب من قبلو كمراعاة سنو للحدث إلعاد
كظركفو اؼبتواجد فيها، فارتفاع نسبة اكبراؼ اإلناث مقارنة بالذكور ليس باألمر الغريب ألف األنثى 
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فا رافاء، كىذا ما هبعل الذكر يظهر دائما أنو أكثر اكباػبيف الغالب ترتكب السلوؾ االكبرايف يف 
عبهات األمنية كاجملهودات القيمة اليت يبذلوهنا لصاحل أمن منها، لكن بفضل الدكر اؼبنوط با

قع ضحيتها فئة حساسة جدا كيف سن من اآلفات االجتماعية اليت تكاستقرار الوطن كضبايتو 
ها يتم اكتشاف فاءاػبأصبحت األنثى اليت ترتكب السلوكات االكبرافية حىت كإف كانت يف  ،صغَت

يف إعادة الًتبية، كأصبحت صالح سلوكها بوضعها يف اؼبراكز اؼبتخصصة كإعادة تربيتها كإ
الصادرة يف حقها اليـو تصل إذل األمن كالدرؾ الوطٍت كيصرح هبا عرب كسائل اإلعالـ  الشكاكل

 كالتواصل دكف التسًت عليها ألف الفكرة تغَتت بكثَت عما كانت عليو يف السابق.
 بوالية الشلف ت المنجزة من قبل فرقة حماية األحداث للدرؾ الوطنياإلحصائيا -ب
اصة باألحداث المتورطوف في مختلف الجنايات كالجنح خالؿ الفترة ما بين سنة الخ

 .2119سنة إلى  2115
 2119ك 2115ف في حالة خطر معنوم بين ك : األحداث المتواجد17جدكؿ رقم 

 الجنس
 السنة

 ذكور إناث

 ؾ ف ؾ ف
2115 

28% 3 17.71% 17 

28% 3 21.87% 21 2116 

28% 3 36.46% 35 2117 

26.67% 4 15.63% 15 2118 

13.33% 2 8.33% 8 2119 

 المجموع 96 111% 15 111%

من الذكور  %36.46ىي (: أف أكرب نسبة سجلت 87نالحظ من خالؿ اعبدكؿ رقم )
من تواجدكا يف حالة  %21.87نسبة ، كتليها 2817الذين تواجدكا يف حالة خطر معنوم سنة 

منهم أيضا تواجدكا يف حالة خطر معنوم سنة  %17.71، كتليها نسبة 2816خطر معنوم سنة 
، يف مقابل ذلك قبد 2818تواجدكا يف حالة خطر معنوم خالؿ سنة  %15.63، كنسبة 2815
يها نسبة ، ك كتل2818من اإلناث الذين تواجدكا يف حالة خطر معنوم سنة  %26.67نسبة 

، كيبكن تفسَت 2817ك 2816ك 2815من اإلناث اؼبتواجدين يف حالة خطر معنوم سنة  28%
سبب تواجد األحداث يف حالة خطر معنوم بشكل متباين كبنسبة مرتفعة إذل الظركؼ اليت كجد 
فيها اغبدث سواء كانت ىذه الظركؼ على مستول أسرتو )كفقداف اغبدث لوالديو كبقائو دكف 
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لي، أك تقصَت الوالدين يف تربية اغبدث كتقدصل الرعاية الكافية لو، سوء معاملة الطفل سند عائ
السيما بتعريضو للتعذيب كاالعتداء على سالمتو البدنية أك احتجازه أك منع الطعاـ عنو أك اتياف 
أم عمل ينطوم على القساكة من شأنو التأثَت على توازف الطفل العاطفي أك النفسي، أك كاف 

، أك على مستول البيئة احمليطة بو ...إخل لق أك متعاطي اؼبخدرات، أك ـبتلوف عقليااػبواه سيء أب
)كتعرضو لإلنباؿ كالتشرد التسوؿ بالطفل أك تعريضو للتسوؿ، اؼبساس حبقو يف التعليم، فبارستو 

عة عمل ضار بصحتو أك استغاللو االقتصادم السيما بتشغيلو أك تكليفو بعمل وبرمو من متاب
، كىذا ما نص عليو اؼبشرع ...إخل بسالمتو البدنية أك اؼبعنوية دراستو أك يكوف ضارا بصحتو أك

، يتعلق حبماية الطفل، 2815يوليو سنة  15اؼبؤرخ يف  12 -15من قانوف رقم  2اعبزائرم يف اؼبادة 
يف اكبرافو يف حبيث قبد ىذا النوع من اؼبظاىر السلوكية اليت يتواجد فيها اغبدث قد تكوف سببا 

اؼبستقبل، كعلى ىذا األساس قاـ اؼبشرع اعبزائرم بازباذ تدابَت خاصة باغبدث اؼبعرض ػبطر 
من خالؿ التكفل بو يف اؼبراكز  ،االكبراؼ ربميو كتقييو من الظركؼ اؼبهيأة لوقوعو يف االكبراؼ

تلقى الطفل اؼبوضوع التخصصية للحماية هبدؼ ضبايتو من الوقوع يف االكبراؼ كاعبريبة، على أف ي
كاألنشطة الرياضية  ،داخل مركز متخصص يف ضباية الطفولة برامج التعليم كالتكوين كالًتبية

كأف يستفيد من الرعاية الصحية كالنفسية  ،كالًتفيهية اليت تتناسب مع سنو كجنسو كشخصيتو
 15اؼبؤرخ يف  12 -15من قانوف رقم  128كىذا ما نص عليو اؼبشرع اعبزائرم يف اؼبادة  ،اؼبستمرة

 .، يتعلق حبماية الطفل2815يو سنة يول
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 2115: تكييف األفعاؿ المرتكبة من طرؼ األحداث خالؿ سنة 18جدكؿ رقم 
 الجنس

 طبيعة األفعاؿ
تكييف 
 ذكور إناث األفعاؿ

  ؾ ف ؾ ف
 الضرب كاعبرح العمدم

 جناية

75% 3 48.57% 17 

/ / 5.71% 82 
 16م على قاصر أقل من الضرب كاعبرح العمد

 سنة بسالح أبيض

 سنة16الفعل اؼبخل باغبياء ضد قاصر دل يكمل  11 31.43% 81 25%

 دخوؿ الًتاب الوطٍت كاإلقامة غَت الشرعية 83 8.57% / /

 جنحة
/ / 5.71% 82 

ترؾ طفل عاجز كتعريض حياتو للخطر من طرؼ 
 أحد األصوؿ

 المجموع 35 99.99% 4 111%

اإلناث الالئي  من %75ػػػػ (: أف أكرب نسبة سجلت ب88ن خالؿ اعبدكؿ رقم )نالحظ م
من الذكور  %48.57، يف مقابل ذلك قبد نسبة 2815جناية الضرب كاعبرح العمدم سنة ارتكنب 

 الذين ارتكبوا أيضا جناية الضرب كاعبرح العمدم.
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 2116نة : تكييف األفعاؿ المرتكبة من طرؼ األحداث خالؿ س19جدكؿ رقم 
تكييف  طبيعة األفعاؿ الجنس

  ذكور إناث األفعاؿ

  ؾ ف ؾ ف
 4 %9.89 / / جناية الضرب كاعبرح العمدم على قاصر

 سنة16الفعل اؼبخل باغبياء ضد قاصر أقل من  22 58% 4 36.36%

27.27% 3 27.27% 12 
الضرب كاعبرح العمدم على قاصر أقل من 

 سنة بسالح أبيض16
 جنحة

 
 دخوؿ الًتاب الوطٍت كاإلقامة غَت الشرعية 82 4.55% / /

36.36% 4 4.55% 82 
ترؾ طفل عاجز كتعريض حياتو للخطر من 

 طرؼ أحد األصوؿ

 مخالفة عرض كبيع سلعة على الطريق 82 4.54% / /

 المجموع 44 111% 11 111%

الؿ سنة ىي أكرب نسبة سجلت خ %58(: أف نسبة 89نالحظ من خالؿ اعبدكؿ رقم )
يف مقابل  ،سنة 16من الذكور الذين ارتكبوا جناية الفعل اؼبخل باغبياء ضد قاصر أقل من  2816

أيضا جناية الفعل اؼبخل باغبياء ضد قاصر اإلناث الالئي ارتكنب  من %36.36ذلك قبد نسبة 
سنة، كجنحة ترؾ طفل عاجز كتعريض حياتو للخطر من طرؼ أحد األصوؿ بنسبة  16أقل من 
 .2816سنة  36.36%
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 2117: تكييف األفعاؿ المرتكبة من طرؼ األحداث خالؿ سنة 11جدكؿ رقم 
 الجنس

 تكييف األفعاؿ طبيعة األفعاؿ
 ذكور إناث

 جناية // ؾ ف ؾ ف
/ / / / 

 السرقة 2 66.67% / /

 دخوؿ الًتاب الوطٍت كاإلقامة غَت الشرعية 81 %33.33 / / جنحة

 ترؾ طفل عاجز كتعريض حياتو للخطر  / / 81 188%

 المجموع 13 111% 11 111%

اإلناث الالئي  من %188(: أف أكرب نسبة سجلت ب 18نالحظ من خالؿ اعبدكؿ رقم )
كيف  2817جنحة ترؾ طفل عاجز كتعريض حياتو للخطر من طرؼ أحد األصوؿ سنة ارتكنب 

 %33.33كبوا جنحة السرقة، كتأٌب نسبة من الذكور الذين ارت %66.67مقابل ذلك قبد أف نسبة 
 .2817من منهم أيضا ارتكبوا جنحة دخوؿ الًتاب الوطٍت كاإلقامة غَت الشرعية سنة 

 2118: تكييف األفعاؿ المرتكبة من طرؼ األحداث خالؿ سنة 11جدكؿ رقم 
تكييف  طبيعة األفعاؿ الجنس

  ذكور إناث األفعاؿ

 16قاصر دل يكمل الفعل اؼبخل باغبياء ضد  ؾ ف ؾ ف
 سنة

 جناية
66.67% 4 67.86% 19 

33.33% 82 25% 87 
الضرب كاعبرح العمدم على قاصر أقل من 

 جنحة سنة بسالح أبيض16

 حيازة كاستهالؾ األقراص اؼبهلوسة 82 7.14% / /

 المجموع 28 111% 6 111%

جلت سنة ىي أكرب نسبة س %67.86(: أف نسبة 11نالحظ من خالؿ اعبدكؿ رقم )
سنة، يف  16من الذكور الذين ارتكبوا جناية الفعل اؼبخل باغبياء ضد قاصر دل يكمل  2818

 جناية الفعل اؼبخل باغبياء.اإلناث الالئي ارتكنب  من %66.67مقابل ذلك قبد نسبة 
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 2119: تكييف األفعاؿ المرتكبة من طرؼ األحداث خالؿ سنة 12جدكؿ رقم 
 الجنس

 ف األفعاؿتكيي طبيعة األفعاؿ
 ذكور إناث

  ؾ ف ؾ ف
 سنة 16الفعل اؼبخل باغبياء ضد قاصر دل يكمل 

 جناية
/ / 46.67% 14 

 حيازة كبيع اؼبشركبات الكحولية 82 6.66% / /
 جنحة

 الضرب كاعبرح العمدم 14 46.67% / /

 مخالفة / / / / /

 المجموع 31 111% / /

ىي أكرب نسبة سجلت سنة  %46.67ف نسبة (: أ12نالحظ من خالؿ اعبدكؿ رقم )
سنة، كجنحة  16من الذكور الذين ارتكبوا جناية الفعل اؼبخل باغبياء ضد قاصر دل يكمل  2819

من الذين ارتكبوا  %6.66ػػػ الضرب كاعبرح العمدم بنفس النسبة، كتليها أخر نسبة قدرت ب
 جنحة حيازة كبيع اؼبشركبات الكحولية خالؿ نفس السنة.

تج من خالؿ اعبداكؿ أعاله اليت تعرب عن اإلحصائيات حوؿ طبيعة األفعاؿ اؼبرتكبة ػػنػتنس
من قبل األحداث إذل أف اكبراؼ الذكور يفوؽ اكبراؼ األنثى، كيبكن تفسَت سبب ارتفاع اكبراؼ 
الذكر عن األنثى بالرجوع إذل التكوين اؼبورفولوجي كاؽبرموشل كاعبسماشل الذم يبيز الذكر عن 

ككذا إذل طبيعة التنشئة االجتماعية اليت تلقاىا كل من الذكر كاألنثى داخل األسرة كالدكر  ،نثىاأل
اآلخر، قد يكوف لذلك تأثَت على اكبراؼ الذكر مقارنة با كل منهما مكاغبرية اليت يتمتع هب

قة باستعماؿ كارتكابو األفعاؿ االكبرافية األكثر عنفا كاليت تتالءـ كطبيعتو اعبسدية كالقتل كالسر 
، بشكل يفوؽ بكثَت اكبراؼ ...إخل باغبياء، الضرب كاعبرح العمدمالعنف كالكسر، الفعل اؼبخل 

األنثى، فإذا نظرنا إذل بنية األسرة اعبزائرية قبد أهنا دائما تريب كتلقن الذكر منذ طفولتو كتعوده على 
عادة بنصيب أكفر من الرعاية شونة، عكس األنثى اليت ما ربظى اػبالقسوة كالعنف كالعدكانية ك 

كاإلشراؼ كتعود كتلقن على الرقة كاغبناف كتشبع بقيم كمعايَت تتعلق باالحتشاـ كاغبياء كاالمتثاؿ 
، كردبا ...إخل ركج من اؼبنزؿاػبة اللباس أك لألكامر من الذكر يف ازباذ القرارات بشأهنا سواء يف طريق

تكاب السلوكات االكبرافية مقارنة بالذكر، لكن ىذا ال ؽبذا السبب تسهم األنثى بنسبة قليلة يف ار 
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يعٍت أف األنثى ال ترتكب األفعاؿ االكبرافية، على سبيل اؼبثاؿ قبد من خالؿ اعبداكؿ اليت عربت 
جناية الضرب  ل األحداث أف اإلناث كذلك ارتكنبعن اإلحصائيات حوؿ األفعاؿ اؼبرتكبة من قب

حىت  ،جز كتعريض حياتو للخطر من طرؼ أحد األصوؿكاعبرح العمدم، كجنحة ترؾ طفل عا
كلوكاف بنسبة قليلة مقارنة باكبراؼ الذكر، كيبكن تفسَت اكبراؼ األنثى بنسبة تقل عن اكبراؼ 

مثال كجرائم السرقة يف  ،فاءاػبأف معظم اإلناث أحيانا يرتكنب األفعاؿ اؼبنحرفة يف  بكوفالذكر 
ح لو ا . مقارنة بالذكر الذم ال تت...إخل جرائم الدعارةجرائم اإلجهاض، اؼبنازؿ كاغبفالت، ك 

 الفرصة يف أف ىبفي ما يرتكب من أفعاؿ اكبرافية أحيانا، كما أف معظم االكبرافات اليت ترتكبها
 اؼبقدمة يف حقهن إذل اعبهات األمنية كحىت إف كانت ىناؾ لاألنثى ال تصل يف الغالب الشكاك 

اؼبقدمة يف حق الذكر  لية نوعا ما قليلة مقارنة بالشكاك نضدىن تصل إذل اعبهات األمل شكاك 
طأ الذم اػبألف يف الغالب معظم األسر تلجأ إذل طلب الصلح مع الطرؼ األخر كتصحيح 

ارتكبتو األنثى كؿباكلة الوصوؿ إذل حل يرضي كال الطرفُت بشكل متسًت دكف تضخيم اؼبشكل 
 كالوصوؿ إذل احملاكم. لكتقدصل الشكاك 

 منو كعالجو الوقاية أساليبوامل المؤثرة في انحراؼ األحداث ك ػػا: العػػعػراب
تتدخل الكثَت من العوامل الذاتية كاؼبوضوعية اليت تدفع باغبدث إذل طريق االكبراؼ، كذبعلو 
ىبالف قيم كعادات كثقافة اجملتمع الذم يعيش فيو، كىبالف أيضا القانوف كالضوابط الدينية. 

 و يف ىذا اؼبطلب.ف نتعرؼ عليأسنحاكؿ 

كيقصد هبا ؾبموعة اؼبقومات اعبسمية كالنفسية العوامل الذاتية النحراؼ األحداث:  -1
كالعقلية للحدث دبا يف ذلك تكوينو العضلي كعمل كظائف األعضاء كحالتو الصحية ككذلك  

 اآلٌب:، كمن ىنا سنتطرؽ إذل أقساـ العوامل الذاتية ك(1) كاالنفعاالتكل مالو عالقة باؼبيوؿ 
 

 

 

                                                           

علم اإلجراـ كالسياسة الجنائية: دراسة حوؿ الظاىرة اإلجرامية من حيث أسبابها كطرؽ القضاء ( ؿبمد، الرازقي، 1)
 .46(، ص2004)بَتكت: دار الكتاب اعبديد اؼبتحدة،  3ط عليها،
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كيتضح تأثَتىا من خالؿ االختالالت يف التكوين العضوم لإلنساف  العوامل العضوية: -أ
لل اػبلل العضوم الذم يصيب اؼبخ، ك اػبيبكن ذكر: ككظائفو اغبيوية، كمن تلك االختالالت 

 . ( 1)العقليالذم يصيب الغدد الصماء، كاختالالت الًتكيب العقلي، كالتخلف 
حيث يعترب من أكؿ  "سيزار ؼبربكزككمن ركاد ىذا االذباه الطبيب اإليطارل" اثي: العامل الور  -ب

" عن نظريتو كمضموهنا: 1876من حبث يف ربط اإلجراـ بالوراثة، كربدث يف كتابو" الرجل اجملـر 
أف اجملـر ىو الشخص الذم يعتاد ارتكاب اعبرائم ألسباب أصيلة يف تكوينو البيولوجي، أم أف 

كيف ىذا  (2) لفطرة قد كرث االستعداد اإلجرامي عن أسالفو من األحفاد كاآلباء كاألجداداجملـر با
من األحداث اؼبنحرفُت ارتكبوا األفعاؿ االكبرافية  %91الصدد أكدت أغلب الدراسات أف نسبة 

 .)3( بسبب عامل الوراثة
يت قد تصيب دماغ كيقصد هبا األمراض اؼبتنوعة كالرضوض اؼبختلفة الالعوامل العقلية:  -ج

اإلنساف فتحدث اضطرابا يف جهازه العقلي كاختالال يف قواه الذىنية تدفعو أحيانا إذل اإلتياف 
  (.4) بتصرفات شاذة كأفعاؿ إجرامية

كيرجع  (.5)كتتضمن االضطرابات النفسية كاألمراض النفسية كالتوافق النفسي العوامل النفسية: -د
القديبة اليت تفسر السلوؾ اإلجرامي على أساس أف ىذا السلوؾ  ىذا لوجهة نظر النظرية النفسية

لل كاالضطراب يف التكوين النفسي للشخصية الذم يفصح عن نفسو يف اػبيعود أساسا إذل 
  (.6) أشكاؿ ـبتلفة من السلوؾ اؼبنحرؼ

                                                           

، التشرد كانحراؼ سلوؾ الصغار كاألحداث: دراسة ميدانية في علم االجتماع الجنائي( عبد األمَت ياسُت، جعفر، 1)
  .79 -78ص (، ص2012)بَتكت: منشورات اغبليب اغبقوقية،  1ط
، د.ط )الرياض: الحيةأساليب معالجة األحداث الجانحين في المؤسسات اإلصاصة الثانية، اػبأحباث الندكة العلمية ( 2)

 .26 -25ص (، ص1990دار النشر باؼبركز العريب للدراسات األمنية كالتدريب، 
(3) Lucien, Bovet. Les aspects psychiatriques de la délinquance juvénile (l’état de Vaud 

Lausanne : Attaché au département de justice et de police, 1950), p70. 

)عماف: دار صفاء للنشر كالتوزيع،  1ط دمة االجتماعية في المؤسسات العدلية،الخصر، غٍت، حسُت، القريشي، ( نا4)
 .219(، ص2012

د.ط )اإلسكندرية: اؼبكتب اعبامعي اغبديث،  دمة االجتماعية كرعاية األسرة كالطفولة،الخ( عبد الرضبن ؿبمد، رأفت، 5)
 .254(، ص2013

)عماف: دار كائل للنشر كالتوزيع،  1ط المشكالت االجتماعية،عمر موسى، سرحاف،  ( دالؿ ملحس، إستيتية،6)
 .128(، ص2012
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كاؼبقصود هبا الوسط الذم يتواجد فيو اغبدث : العوامل الموضوعية النحراؼ األحداث -2
ىب فيو، حبيث أف ىذا الوسط ينسج صبيع أفعالو كسلوكو، كلتبياف ذلك سنتكلم عن البيئة كيًت 

، كذلك ...إخل احمليطة باغبدث يف أغلب اجملاالت كأقرهبا الوسط العائلي كاؼبدرسي كصباعة الرفاؽ
 على النحو اآلٌب:

قاىا األحداث من إف التنشئة االجتماعية السيئة اليت يتلالوسط العائلي كانحراؼ الحدث:  -أ
أسرىم كؾبتمعهم احمللي بالدرجة الثانية بعد عامل اغباجة االقتصادية يدفع هبم إذل ارتكاب 
السلوكات االكبرافية، فمعظم األحداث اؼبنحرفُت دل يكتسبوا الًتبية االجتماعية كاألخالقية 

األخالقية كالًتبوية  اإلهبابية من أسرىم بسبب جهلها كعدـ معرفتها باؼببادئ كالقيم كاؼبمارسات
يف دراستو  " Mc Cord" كيف ىذا الصدد أكد العادل  (1)اعبيدة كتدشل اؼبستول التعليمي لألبوين

من الذكور اؼبنحرفُت ينتموف إذل أسرة أين األـ ذكم مستول تعليمي  %47أف نسبة  1991سنة 
فات بُت الوالدين، متدشل )أمية(، أك اؼبستول اؼبعيشي لألسرة ضعيف، أك كجود مشاكل كخال

من الذكور الذين ينتموف ألسرة يسودىا االستقرار كمستواىا اؼبعيشي  %5باؼبقارنة كجد أف نسبة 
كبالتارل فاألسرة ؽبا دكر أساسي كحاسم  )2(جيد، كاألـ مثقفة، ىم أقل اكبرافا باؼبقارنة مع غَتىم

يات اؼبنحرفة لدل األحداث، يف ظهور كتطور ظاىرة اكبراؼ األحداث ألهنا تسمح بتعلم السلوك
كذلك بسبب ضعف الرقابة كالبفاض معدالت االشراؼ الًتبوم للوالدين على أبنائهم كسوء 

 .)3(اؼبعاملة ؽبم، كىذا ما أكدتو أغلب الدراسات

                                                           

 .242(، ص2005)عماف: دار الشركؽ للنشر كالتوزيع،  1ط ،المشكالت االجتماعية علم( خليل عمر، معن، 1)
(2) Julie, Racine, Trajectoires délinquantes des adoléscents du Saguenay- Lac- Saint- 

Jean : Le point de vue des jeunes, Mémoire présenté à comme exigence partielle de la 

maitrise en travail social, l’universtté du Québec à Chicoutimi en vertu d’un protocole 

d’entente, 2010, p 30. 

(3) Magalie, Vézina, Facteurs associés aux conduites chez des jeunes suivis pour 

troubles de comportement sérieux en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse, 

Thèse de doctorat en psychologie, recherche, intervention et oriéntation clinique, Québec, 

Canada, 2018, p 8. 
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هتيئ أكقات الفراغ الفرصة لالختالط برفقة السوء أكقات الفراغ كانحراؼ األحداث:  -ب 
مر كاؼبخدرات كأخبار اعبريبة اػبيت يشغل هبا األحداث كقت فراغهم ككاكتساب العادات السيئة ال

  (.1) كأنواع االكبراؼ األخرل
ظهرت عدة نظريات كدراسات تؤكد على دكر الرفاؽ يف التأثَت على اذباه الفرد رفاؽ السوء:  -ج

ىذه النظرية كنوعية تصرفاتو مثل نظرية "احملاكاة كالتعلم" أك اإلوباء"، كيعترب من أبرز أصحاب 
  على اذباه اغبدث كطريقة تصرفاتو الذم يرل أف صباعة الرفاؽ تؤدم تأثَت مباشر " Tard"تارد

فإذا كاف الرفاؽ الذين وبيطوف بو من األسوياء فإنو سيحاكي ىذه التصرفات كيقلد أنشطتهم، 
كيرتكب اعبريبة، كإذا كاف الرفاؽ الذين وبيطوف بو منحرفُت فإنو أيضا سيقلد تصرفاهتم اؼبنحرفة 

كمن النظريات األخرل اليت تركز على أنبية دكر صباعة الرفاؽ، نظرية االختالط التفاضلي للعادل 
الذم يرل أف ىناؾ عالقة كثيقة كارتباطا كبَتا بُت االختالط  "Sutherlandاألمريكي "سذرالند 

لو يقتدم هبم يف ـبتلف إذل تأثَت األقراف اعباكبُت على سلوؾ اغبدث، كجعكيشَت  (2)كاعبريبة
كىذا ما أكده يف نظريتو "اؼبخالطة الفارقة" على أف السلوؾ يكتسب بالتعلم الذم  )3(سلوكاهتم

يتم عند ـبالطة اآلخرين كالتفاعل معهم يف اعبماعات اؼبتميزة بالقرب كاأللفة كالتأثر بتوجيههم كبو 
ف العالقات السيئة اليت ذبمع إذل أ  Agnewكتشَت نظرية ، (4)تصرؼ معُت يف مواقف معينة

اغبدث باألقراف اعباكبُت ستدفع حتما باغبدث إذل طريق االكبراؼ عن طريق التأثَت السليب هبم يف 
ـبتلف سلوكاهتم، كبالتارل فإف تعزيز اؼبواقف اؼبعادية للمجتمع من جانب األقراف السيئُت سيؤدم 

 (.5) إذل زيادة خطر اكبراؼ األحداث

                                                           

، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه يف القانوف اعبنائي كالعلـو اعبنائية ة الجنائية لألحداثالحماي( عبد الرحيم، مقدـ، 1)
 .124(، ص2013، 1)جامعة قسنطينة

)القاىرة: دار الفكر العريب،  1ط ،التوافق النفسي كالمسؤكلية االجتماعية لدل المجرمينؿبمد عايد، نايف اؼبركاشل،  (2)
 .141، 140ص (، ص2009

 (3) Cohésion sociale, famille, solidarités, Délinquance juvénile. Institut national de la 

jeunesse et de l’éducation populaire, janvier 2015, p1- 3. 

)الرياض: أكاديبية نايف  1ط العود إلى االنحراؼ في ضوء العوامل االجتماعية،( صاحل بن ؿبمد، آؿ رفيع العمرم، 4)
 .89 -88ص (، ص2002للعلـو األمنية، العربية 

(5) Tracey, Fournier, A la recherche de perceptions autochtones, judiciaires et 

professionnelles de la réadaptation des jeunes délinquants algonquins d’Abitibi, 

mémoire présenté comme exigence partielle de la maitrise en travail social extensionnée à 

l’université du Québec à Montréal en Abtitibi- Témiscamingue, juin 2015, p9- 10- 11- 12. 
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: يقصد باغبي كل ما يوجد خارج البيت كاألسرة من و بانحراؼ الحدثالحي كعالقت -د
عوامل اإلغراء اليت كفرهتا اؼبدينة كدكر السينما كالقمار كاؼبالىي كبيوت الدعارة كاؼبقاىي كاجملرموف 
يف ىذه األماكن كغَتىا من الشوارع كالطرقات األخرل اليت تؤدم باغبدث إذل طريق االكبراؼ، 

خالؿ ىذه اؼبظاىر يف تزكيد اغبدث ببعض القيم كاؼبفاىيم كاؼبواقف كالنماذج  كيسهم اغبي من
السلوكية اؼبنحرفة اليت سبثل معيار القيم الذم يبيز ىذه اؼبنطقة االجتماعية اليت تتصل باجملتمع احمللي 

 الذم يعيش فيو اغبدث كفرد من اعبماعة. 
الة االقتصادية اليت يعيش فيها اغبدث تلعب اغبالعامل االقتصادم كانحراؼ األحداث:  -ىػػ

قاـ "سبَتيل برت" يف إنكلًتا بدراسة أثر الفاقة يف جناح األحداث كانتهى دكرا بارزا يف اكبرافو فقد 
إذل نتيجة مفادىا إذل أف األحياء اليت تعاشل من الفقر ىي األحياء اليت يسود فيها اعبناح أكثر من 

  (.1)غَتىا
البفاض مستول الدخل قد يدفع إذل تشغيل األحدث : إف األحداث بيئة العمل كانحراؼ -ك

بأم أجر كيف أسوأ اؼبهن من أجل توفَت مواد مالية، كيظهر ذلك كاضحا يف األحداث الذين 
يعملوف يف اؼبقاىي كاألندية كاؼبطاعم كدكر اللهو، كغَتىا من احملالت العامة، إذ ىبتلطوف بأمباط 

اسدة كتنتقل عدكاىم إذل الصغار بدافع التقليد كاحملاكاة كىذا ما من الناس قد تكوف أخالقهم ف
 (.2) ربدث عنو العادل "سيزار ؼبربكزك" كالعادل "تارد" يف نظريتهما

تلعب اؼبدرسة دكرا ىاما يف التنشئة االجتماعية باعتبارىا : المدرسة كانحراؼ األحداث -ز
ؿ عندىا اغبدث الصغَت كبو طريق البيئة الثانية للحدث، كقد تكوف النقطة اليت يتحو 

اؼبباشر يف اكبراؼ األحداث، إمبا قد تكوف ىناؾ  االكبراؼ، كليس معٌت ذلك أهنا السبب

                                                           

 1ط دكر التنشئة االجتماعية في الحد من السلوؾ اإلجرامي: مدخل نظرم كدراسة ميدانية،( صالح أضبد، العزم، 1)
 .170 -169ص ص(، 2010)عماف: دار غيداء للنشر كالتوزيع، 

أطركحة لنيل المعاملة الجنائية لألحداث المنحرفين في القانوف اليمني: دراسة مقارنة، عبد الرضبن ؾباىد، اعبمرة، ( 2)
 .42 -41ص (، ص2012/2013: كلية اغبقوؽ، 1شهادة الدكتوراه يف القانوف العاـ )جامعة اعبزائر
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و، كعالقتو أسباب أخرل تتمثل يف ثالث جوانب كىي: عالقة التلميذ دبعلميو، كعالقتو بزمالئ
 (.1)هادبواد الدراسة كموضوع

يرل "دم بيتش" أف ضعف القول ؼ األحداث: ضعف الوازع الديني كعالقتو بانحرا -ح
الدينية ىو العامل الرئيس على ىذه الزيادة اؼبفزعة يف اإلجراـ، فعندما يكوف اإلنساف خارل 
من اإليباف كاالعتقاد كاإلخالص للدين يؤثر ذلك يف البراطو كبو اعبنوح كمن ٍب اعبريبة، كيف 

ا يتضمن بو من صفات ركحانية تطمئن ىذا اجملاؿ البد أف نشَت عظمة الدين اإلسالمي ؼب
 (.2)ىػاإلنساف كتسَت اغبياة كبو ؾبتمع سليم معاف

 وعالجك  انحراؼ األحداث الوقاية من أساليب -3 
البد للعالج أف يتناكؿ أسباب االكبراؼ كيزيلها، كيزيل الدكاعي األساليب الوقائية:  -أ

 يتم ذلك على مستويُت:كاغباالت االجتماعية كالنفسية اؼبهيأة لو، كهبب أف 

اؼبتمثل يف إصالح األسرة كاؼبنتديات الثقافية االجتماعية  المستول الطوعي الشعبي: -
 كدكر اؼبدرسة كتعديل اؼبناىج.

ي التشريعي لضماف ػكال بد أيضا من التأييد القانوني التشريعي: ػمستول التأييد القانون -
ألحداث بشكل عاـ، حبيث البد يف ىذا سالمة األحداث كاجملتمع كمنع أسباب اكبراؼ ا

 اجملاؿ من معاعبة األمور التالية:
تلعب األسرة دكرا أساسيا يف الوقاية من اكبراؼ األحداث، إذا كفرت في مجاؿ األسرة:  *

للحدث كل الظركؼ اؼبالئمة كالرعاية اؼبتوازنة اليت سبكنو من االندماج بشكل مباشر مع ؾبتمعو 
ترب الوسط األكؿ الذم يعيش فيو اغبدث كيكتسب فيو ـبتلف القيم منذ صغر سنو ألهنا تع

 (.3)كاؼبعايَت االجتماعية كالقواعد اؼبتعارؼ عليها من قبل اجملتمع الذم يتواجد فيو

                                                           

جتماعية في جنوح األحداث من كجهة نظر األحداث المنحرفين: دراسة أثر العوامل اال( حيالف بن ىالؿ، اغبارثي، 1)
حبث مقدـ استكماال ؼبتطلبات اغبصوؿ على درجة اؼباجستَت يف العلـو  مسحية في دكر المالحظة بالرياض كالدماـ كبريدة،

 .15(، ص2003االجتماعية، زبصص التأىيل كالرعاية االجتماعية )الرياض، 
اهلل أضبد، منعم، عبد القادر، عثماف، "دكر اؼبؤسسات الًتبوية كاإلدارية يف رعاية األحداث اعباكبُت: ( عبَت، قبم، عبد 2)

 .166-165ص (، ص2010، )16العدد  مجلة العلـو النفسية،اجتماعيا كنفسيا كصحيا"، 
(3) Exemplaire par avance d’un rapport qui sera publié dans la revue internationale de 

politique criminelle, n7- 8, la prévention de la délinquance juvénile, premier congrès des 

nations unies en la matière, p37. 
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تلعب اؼبدرسة دكرا ىاما يف الًتبية بعد األسرة من خالؿ هتيئة اؼبواقف  :في مجاؿ المدرسة *
طمأنينة، كذلك بتنمية عالقات كدية طيبة بُت اغبدث اليت يشعر فيها اغبدث باألمن كال

العصابات أك  كمدرستو ؼبا لذلك من أثر عميق يف كقاية الناشئ الصغَت من االنطواء ربت لواء
 اعبماعات اؼبنحرفة اليت قد هبد لديها اإلشباع النفسي الذم يفتقده.

طريق تشريعات اليت ربدد  هبب أف تتدخل الدكلة ببعض كسائل الوقائية عن :في مجاؿ العمل* 
يف كل حالة، كيف كل مهنة كربديد  نوع العمل الذم يسمح بو لألحداث كاغبد األدسل لسن

 .ساعات العمل كأكقاهتا حىت ال يتعرض اغبدث لسوء التوجيو كاالستغالؿ يف العمل
 لوسائل اإلعالـ أنبية كبَتة فهي شريك :دكر اإلعالـ في الوقاية من انحراؼ األحداث *

األسرة ك اؼبدرسة يف تنشئة األطفاؿ، كىذا ما يقتضي اعتمادىا يف براؾبها على الػأخذ بعُت 
االعتبار نسبة األحداث يف اجملتمع، كىذا ما يستدعي منها اعتماد سياسة إعالمية كتربوية ذات 

عوية نشر الوعي بُت أفراد اجملتمع عن طريق تنظيم برامج تو تراعي فيها ( 1)طابع اجتماعي كقائي
 .)2(عرب التلفزيوف كالبث الوطٍت ككسائل التواصل األخرل خبصوص خطورة ظاىرة اكبراؼ األحداث

 تتمثل األساليب العالجية فيما يلي: :األساليب العالجية -ب
قاضي األحداث ىو الذم أعطيت لو  :دكر القاضي في عالج األحداث الجانحين -

 ا القرار يكوف لو طابعا تربويا مستعينا بذلكالصالحية بإصدار القرارات بشأف اغبدث، كىذ
بالتقرير االجتماعي الختيار كيفية اؼبعاملة كاألسلوب األقبح لذلك، فالقاضي السلطة يف ازباذ 

 مع توفَت اعبو اؼبالئم للمحاكمة. القرارات اؼبؤقتة للحماية كاؼبالحظة

كؿ من يواجو من اؼبتعارؼ عليو أف أ :دكر الشرطة في عالج انحراؼ األحداث -
األحداث ىي الشرطة فتوقف نشاطهم سواء كانوا منحرفُت أك كجدكا يف حالة تشرد أك 

 1973لالكبراؼ، كقبد أف اؼبؤسبر العريب للدفاع االجتماعي اؼبنعقد يف تونس سنة  معرضُت
يف تعاملها مع اغبدث منذ ضبطو فقط، بل ؽبا  صوص أف الشرطة ال تقتصراػبالذم يرل هبذا 

قائي يف تطبيق اإلجراءات كذلك، كما أف العالقة بُت الشرطة كاألحداث ال تعد جانب ك 
                                                           

مجلة حقائق للدراسات ( أضبد، دكارة، "دكر اؼبؤسسات االجتماعية الًتبوية كاسًتاتيجياهتا يف رعاية األحداث اعباكبُت"، 1)
 .403 -402ص (، ص2018العدد العاشر، جامعة اعبلفة، )اعية، النفسية كاالجتم

 (2) Antoine، Ibouanga-Nzamba، la delinquance juvenile : Cas des enfants de la gare 

routière de libreville au Gabon, université Cheick Anta Diop de Dakar : institut national 

supérieur de l’éducation populaire et du sport (I.N.S.E.P.S), 2012- 2013, p8. 
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عالقة قانونية فحسب، بل ىي عالقة اجتماعية كذلك، حيث أف ىناؾ أساليب كطرؽ 
تستعمل من طرؼ شرطة األحداث يف العادل كيف اعبزائر أيضا يف تعاملها مع ىذه الشروبة 

 كيكوف كفق أساليب مدركسة.

يقـو قاضي األحداث باختيار ما  تدابير القانونية في عالج انحراؼ األحدث:دكر ال -
بإهباز اإلحاطة من خالؿ األنواع اؼبختلفة ؽبذه التدابَت  كسنحاكؿ يراه مناسبا غبالة اغبدث،

اإليداع يف مؤسسات  منها تسليم اغبدث إذل كالديو أك كصيو، أك توبيخو، إنذاره، الغرامة، أك
 (.1) األحداث

 امسا: النظريات العلمية المفسرة لظاىرة انحراؼ األحداثخ
يرل فركيد أف اؼبنحرؼ ي تفسير انحراؼ األحداث: ػالنظريات ذات البعد النفسي ف -1

ىو الشخص الذم هبرل حلوال غَت كافية للصراع غَت الواعي بُت العناصر األساسية 
فس الذم يعترب اؼبصدر األساسي اعبانب الالشعورم من الن -األنا األعلى -للشخصية )األنا

للطاقة الغريزية(، كطبقا ؼببادئ كأسس نظرية التحليل النفسي فإف األفراد كثَتا ما يبركف 
برغبات سيكولوجية ال تتناغم مع مستوياهتم كمقاييسهم كىذا الصراع بُت رغبات األفراد 

 عقدة الذنب. السيكولوجية كمستوياهتم الذاتية يولد لديهم مشاعر القلق كالشعور ب
أما أصحاب النظرية السلوكية فَتكف أف العدكاف سلوؾ يتعلمو اعبانح من البيئة اليت يعيش  -

فيها، كأف القلق الذم يعانيو بسبب اغبرماف كغَته يستجيب لو بسلوؾ عدكاشل موجو فإذا قبح 
 (.2) اعبانحالعدكاف كاستجابة يف خفض القلق فإف ذلك يعزز العدكاف لدل اغبدث 

كينظر أنصار النظرية البيولوجية كذلك إذل اعباكبُت على أهنم يعانوف من اكبراؼ أخالقي  -
فطرم كمن عدـ القدرة على كف الدكافع الغريزية، كمن تأثَت ذم طابع إجرامي آلباء مدمٍت 

 (.3) سريةطبر أك مرضى بأمراض 

 

                                                           

 .403ص مرجع سابق،( دكارة أضبد، دكر اؼبؤسسات االجتماعية الًتبوية كاسًتاتيجياهتا يف رعاية األحداث اعباكبُت، 1)
راؽ للنشر )عماف: مؤسسة الو  1ط علم النفس االجتماعي كمتطلبات الحياة المعاصرة،( سليماف عبد الواحد، إبراىيم، 2)

 .301-299ص (، ص2014كالتوزيع، 
د.ط  ،المنحرفات الصغيرات الجزء األكؿ: دراسة لجرائم الفتيات الصغيرات كالمراىقاتعبد اهلل عبد الغٍت غازل،  (3)

  .40 -38ص  (، ص2004)اإلسكندرية: اؼبكتب اعبامعي اغبديث، 
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 ي تفسير انحراؼ األحداث ػالنظريات ذات البعد االجتماعي ف -2

 ي تفسير انحراؼ األحداث: ػالنظرية الالمعيارية ف -أ
يرل "مَتتوف" أف االكبراؼ ىو استجابة طبيعية لألكضاع اليت يعيشها األفراد، كقد ميز 
مَتتوف بُت طبسة ردكد أفعاؿ أك استجابات ؿبتملة اذباه التجاذب كالتوتر بُت القيم السائدة 

تاحة لألفراد لتحقيق ىذه الطموحات كالرغبات، كاؼبتفق عليها، كقلة اإلمكانيات كالوسائل اؼب
فعندما يعجز األفراد عن ربقيق أىدافهم بالسبل اؼبشركعة، يظهر ما ظباه "باالكبراؼ 
االبتكارم"، فقد يكوف االكبراؼ حسب "مَتتوف" ابتكارم، أك انتمائي، أك انسحايب، أك 

ربقيق التكيف اؼبناسب كحسب "ركبرت مَتتوف" أف عجز األفراد عن ( 1)ثورم، أك طقوسي
بُت طموحاهتم الثقافية كبُت الوسائل اؼبتاحة ؽبم لتحقيقها يشكل حالة" الالمعيارية أك 
األنومي"، كىي حالة قد تدفع بعض األفراد إذل التماس أم طريق متيسر أمامهم حىت كإف  

  (.2)كاف غَت مشركع لتحقيق طموحاهتم
ينطلق "سذرالند" يف نظرية االختالط اضلية(: نظرية المخالطة الفارقة )النظرية التف -ب

التفاضلي من عدد من الفرضيات اليت ترل أف السلوؾ اإلجرامي لدل الفرد ىو سلوؾ 
مكتسب يتم عن طريق التعلم، بعد ىذا انتقل إذل الفركض اليت أسس عليها نظريتو اؼبسماة 

 باؼبخالطة الفارقة أك الًتابط الفارقي فيما يلي:
انح متعلم: كيعٍت ذلك أف ىذا السلوؾ ليس كراثيا كأف من دل يتلق تدريبا على السلوؾ اعب -

 (.3) اإلجراـ ال ىبًتع اعبريبة

                                                           

دمة الصحية: دراسة ميدانية لبعض اؼبمارسات كالسلوكيات اػب( راضية، لزغد، سوسيولوجية السلوؾ االكبرايف يف تقدصل 1)
العدد الرابع عشر، اعبزائر: مؤسسة كنوز  "مجلة الحكمة للدراسات االجتماعية"،االكبرافية السلبية باؼبستشفيات اعبزائرية، 

 .176(، ص2018اغبكمة للنشر كالتوزيع، )

 ص مرجع سابق،ط األسرم كعالقتها باكبراؼ األحداث، عبد اللطيف، سعيد، عبد القوم، مصلح، مشاكل الوس( 2)
 .95 -91ص

 -299ص (، ص2011د.ط )اعبزائر: دار بن مرابط للنشر كالتوزيع، مدخل إلى سوسيولوجية العنف، ( صباؿ، معتوؽ، 3)
309. 
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يرل أنصار ىذا االذباه االجتماعي بأف السلوؾ اؼبنحرؼ ىو ي: ػنظرية االنحراؼ الثقاف -ج
تنوعة اليت إفرازا اجتماعيا ناصبا عن مظاىر السلوؾ كالتفاعالت كالعمليات االجتماعية اؼب

 ربدث داخل اجملتمع.
ترتبط ىذه النظرية باسم كل من "ألربت كوىن ككلًت : نظرية الثقافة الفرعية الجانحة -د

ميلر"، كترجع ىذه النظرية االكبراؼ إذل طبيعة البناء االجتماعي كالثقايف للمجتمع، كيبكن 
 إهباز أبرز فرضيات ىذه النظرية على النحو التارل:

األحداث يف الطبقة الدنيا يرجع إذل إحباطهم الشديد بسبب شعورىم بتدشل  إف اكبراؼ -
 منزلتهم االجتماعية الناشئة عن انتمائهم لطبقة اجتماعية دنيا يولدكف هبا.

لقد أكد "بارؾ كزمالئو" أف االكبراؼ يتمركز يف مناطق تتجمع النظرية اإليكولوجية:  -ىػ
ناطق مصطلح "مناطق اعبناح أك اؼبناطق اإلجرامية" اليت حوؿ مركز اؼبدينة كأطلقوا على ىذه اؼب

يرجع ظهورىا إذل عملية التحضر كمبو اؼبدينة، كتتميز ىذه اؼبناطق بأف معدالت اعبريبة هبا 
مرتفعة للغاية، نتيجة سوء اغبالة االقتصادية كاالكتظاظ السكاشل، كالبفاض مستول اؼبعيشة، 

 اف. كعدـ التجانس القومي كالعنصرم للسك

من أىم فرضيات ىذه النظرية أف االكبراؼ ناجم عن فشل  نظرية الضبط االجتماعي: -ك
ارجية يف إهباد االتساؽ بُت السلوؾ كبُت اؼبعايَت اػبالضوابط الشخصية الداخلية كاالجتماعية 

االجتماعية، كيؤكد "ىَتشي" أف الرباط االجتماعي الذم تعمل التنشئة على توثيقو ىو 
ن امتثالنا للمجتمع كأف االكبراؼ كاعبريبة مظاىر لضعف ىذا الرباط كاالمتثاؿ اؼبسؤكؿ ع

 (.1)كاالنضباط مظاىر لقوتو كفعاليتو

 ي تفسير انحراؼ األحداثػالنظريات ذات البعد االقتصادم ف -3
كفقا ؼبفهـو ىذه اؼبدرسة فإف الظاىرة اإلجرامية ظاىرة شاذة يف حياة اجملتمع، كإهنا ترتبط 

طا كثيقا بالنظاـ الرأظبارل بل إهنا شبرة من شبراتو، كيف ىذا الصدد قدـ العادل "ركلس" ارتبا
تفسَتا يربط بُت الظركؼ االقتصادية كالسلوؾ اؼبنحرؼ، كحبسب رأم مؤيدم ىذه النظرية 
االقتصادية أف الفقر يعترب أحد أىم العوامل الرئيسية يف تشكيل السلوؾ اإلجرامي كاألمباط 

                                                           

ؼبلك فهد )الرياض: مكتبة ا 1ط ،دمة االجتماعية في مجاؿ الجريمة كاإلصالحالخمشي، اػبصاحل عياده، ة ( سار 1)
 .59 -55ص (، ص2013الوطنية للنشر، 
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ة يف اجملتمع كخاصة اؼبرتبطة باؼباؿ كالسرقة، كالسطو اؼبسلح كاالحتياؿ، كاالختالس االكبرافي
كذلك بسبب الفاقة كالعوز اؼبادم، كمن بُت الباحثُت كذلك الذين ربطوا بُت الفقر كاالكبراؼ 
الباحث اإليطارل" فورنا سارم دم فَتشى" الذم أثبت يف أحباثو أف أكثر الطبقات يف إيطاليا 

 (.1)من اجملرمُت %85من سكاهنا يسانبوف يف تكوين  %68ىا يبثلوف حوارلكأفراد

تنطلق اؼبدرسة ي تفسير انحراؼ األحداث: ػالنظريات ذات البعد التكاملي ف -4
التكاملية يف تفسَتىا للسلوؾ اإلجرامي من نقاط رئيسية ثالث ىي: الشمولية، عدـ االرتباط 

اعبريبة ال تفسر بعامل  إنو حسب ىذا البعد فإف. كعليو فباختصاص معُت، تعدد العوامل
كقد حاكلت ىذه  اؼبتعددة كاؼبتنوعة كاؼبتفاعلة، دبجموعة من العوامل، تفسر كاحد بل

النظريات أف تألف العوامل اؼبسببة للجريبة يف ضوء التطور الفعلي للشخصية كما تبدك 
 (.2) متفاعلة مع الوضع االجتماعي الذم توجد فيو

  

                                                           

 . 95ص  مرجع سابق، عبد اللطيف عبد القوم سعيد مصلح، مشاكل الوسط األسرم كعالقتها باكبراؼ األحداث،( 1)
)عماف: دار  1ط ،ػيالمتغيرات االقتصادية كأثرىا على السلوؾ الجرمي كاالنحراف( عبد اهلل، عمر، مبارؾ، الزكاىرة، 2)

 .103 -102ص (، ص2013للنشر كالتوزيع،  اغبامد
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 لفصلخالصة ا
من خالؿ ما سبق يبكن القوؿ أف اكبراؼ األحداث ىو نتاج جملموعة من العوامل منها 
ذاتية تتعلق باغبدث نفسو، كمنها موضوعية تتعلق دبحيطو االجتماعي، كاكبراؼ األحداث 
غَت مقتصر على الذكور فقط فهو يبس اإلناث أيضا، ىذا ما بينتو احصائيات اكبراؼ 

يت ًب التطرؽ إليها، كىبتلف الفعل االكبرايف من حدث إذل آخر فهناؾ األحداث يف اعبزائر ال
، كىناؾ األحداث ...إخل راؼ على سبيل اؼبثاؿ اؼبشردكفاألحداث اؼبعرضوف ػبطر االكب

اؼبنحرفوف كالذين ارتكبوا فعل يعاقب عليو القانوف كالسرقة، القتل كالتخريب كغَتىا من 
ية ىذه الفئة اؽبشة كالضعيفة قاـ اؼبشرع اعبزائرم بوضع كسن األفعاؿ االكبرافية األخرل، كغبما

اصة حبماية األحداث كاليت تنص على ضركرة التكفل باألحداث اػبؾبموعة من القوانُت 
اليت نص عليها القانوف، كذلك باتباع األساليب ؽبم اؼبنحرفُت كتقدصل ـبتلف برامج الرعاية 
سائل االعالـ، كاتباع كذلك األساليب العالجية على الوقائية على مستول األسرة كاؼبدرسة كك 

 مستول الشرطة كالقضاء كباقي اؼبؤسسات األخرل اؼبتخصصة يف رعاية األحداث.
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 الفصل الثالث:

كبرامج  ي إعادة التربيةػالمراكز المتخصصة ف
  ي الجزائرػتها لألحداث المنحرفين فػرعاي



في  نالمراكز المتخصصة في إعادة التربية كبرامج رعايتها لألحداث المنحرفي         الفصل الثالث: 
 الجزائر
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 تمهيد
 عادة تربية األحداث اؼبنحرفُت يف اعبزائر اؼبراكز اؼبتخصصة يف إ: أكال

 دكر اؼبراكز اؼبتخصصة يف إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت كبرامج الرعاية اؼبقدمة ؽبم :نياثا
 التجارب الدكلية يف إعادة تربية كتأىيل كإدماج األحداث اؼبنحرفُت ا:ثالث

 اصة هبماػبتشريع األحداث اؼبنحرفُت كالتدابَت : رابعا
 ماىية التدابَت االحًتازية اؼبتخذة يف شأف األحداث اؼبنحرفُت: خامسا
 العقوبات اؼبقررة لألحداث اؼبنحرفُت: سادسا

 خالصة الفصل



في  نالمراكز المتخصصة في إعادة التربية كبرامج رعايتها لألحداث المنحرفي   الفصل الثالث:
 الجزائر
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 تمهيد
اؼبراكز اؼبتخصصة يف إعادة الًتبية ىي كليدة اغباجة، فرضها الواقع االجتماعي نتيجة تعترب  

نشاء إكاالقليمي كحىت احمللي، كأف اؽبدؼ من لتنامي ظاىرة اكبراؼ األحداث على الصعيد العاؼبي 
بل ضبايتو من نفسو، كمن احمليط االكبرايف  عليو، ىذه اؼبراكز ليس سجن اغبدث كتسليط العقوبة

الذم كاف فيو كإصالح سلوكو كإعادة تربيتو كتأىليو اجتماعيا من جديد كفق مع ما يتناسب مع 
 .قيم كعادات اجملتمع الذم يتواجد فيو

ئر كغَتىا من دكؿ العادل كجدت نفسها حباجة ماسة اذل إنشاء مراكز غبماية كاعبزا
بل باألطفاؿ  كلكن دل تكن خاصة باألحداث اؼبنحرفُت، بعد االستقالؿ، الطفولة كاؼبراىقة

كاؼبراىقُت الذين استشهد أباءىم، فتم إنشاء مراكز لرعايتهم كضبايتهم من خطر االكبراؼ 
عراقيل من أنبمها ضعف كبَت يف إذل الكثَت من الصعوبات كال ككانت ىذه اؼبراكز تتعرض

طارات كاؼبتخصصُت يف ؾباؿ رعاية األطفاؿ كاؼبراىقُت يف تلك الفًتة، كلكن سرعاف ما ًب اإل
كًب تكوين كتأطَت اؼبربيُت كاؼبتخصصُت لتعيينهم بتلك  ،االىتماـ دبجاؿ األحداث اؼبنحرفُت

أصبحت تسمى باؼبراكز ك  ادة تربيتهم كتأىيلهم من جديد،اؼبراكز هبدؼ رعاية األحداث كإع
اؼبتخصصة يف إعادة الًتبية، اليت تعترب ذات طابع انساشل كاصالحي كتربوم، تعمل على رعاية 

من صبيع جوانبو )النفسية، االجتماعية، الصحية، الدينية كالًتبوية، اؼبهنية،  اؼبنحرؼ اغبدث
دؼ إعادة تربيتو كإصالح سلوكو كتأىيلو اجتماعيا مرة الثقافية، الرياضية كالًتفيهية(، هب

 .أخرل
التجارب الدكلية خبصوص إعادة تربية كتأىيل كإدماج األحداث كما ظهرت العديد من   

لفيات النظرية اليت تؤطرىا، كاتفقت كلها على ىدؼ كاحد يتمثل يف اػبكتنوعت بتنوع اؼبدارس ك 
إعادة تكييفو اجتماعيا، نفسيا، تربويا كأخالقيا ، ك اغبدث اؼبنحرؼ العمل على تغيَت سلوؾ

كيعترب التشريع من أىم مصادر القانوف يف العصر اغبديث، فاألغلبية  ،...إخل تعليميا، مهنيا
الساحقة من القواعد القانونية تستمد منو كجودىا يف النظم القانونية اؼبعاصرة، كدل يكن التشريع 

اف العرؼ وبتل مكاف الصدارة بُت مصادر القانوف، حبيث أف وبتل ىذه اؼبكانة يف اؼباضي، فقد ك
زيادة أنبية التشريع تؤدم إذل توطيد سلطة الدكلة كتشعب أنشطتها كمبو االذباىات االجتماعية 
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كيعد ؾباؿ ىذا  .(1)اليت تقضي بتدخل الدكلة يف العديد من اجملاالت لتنظيمها عن طريق التشريع
نظرا  ،جملاالت اليت حظيت باىتماـ اؼبشرعُت يف ـبتلف دكؿ العادلاكبراؼ األحداث من بُت أىم ا

دل يبلغوا سن الرشد بعد، كما أف اؼبشرع اعبزائرم اىتم  ألنبية فئة األحداث باعتبارىم قاصرين
باألحداث اؼبنحرفُت، كفصل يف كيفية ؿباكمتهم كاالجراءات االحًتازية اؼبتخذة يف شأهنم ككيفية 

 ىذا سنحاكؿ التفصيل فيو من خالؿ ىذا الفصل.معاقبتهم أيضا، كل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 24، ًب نشره يـو www.mohamah.netموقع ؿباماة نت،  ،تعريف التشريع كخصائصو كأىميتو، بوا العالأ ،مركة (1)
 .20.34عة اعلى الس 7/11/2021ًب االطالع عليو يـو ك  ،2017كت أ

http://www.mohamah.net/
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 ي الجزائر ػأكال: المراكز المتخصصة في إعادة تربية األحداث المنحرفين ف
سنحاكؿ يف ىذا اؼبطلب التعرؼ أكثر على أصل نشأة اؼبراكز اؼبتخصصة يف إعادة تربية 

تقدمها لألحداث اؼبنحرفُت أثناء تواجدىم كأىم برامج الرعاية اليت  كأنواعها األحداث اؼبنحرفُت،
 باؼبركز.

 تعريف المراكز المتخصصة في إعادة تربية األحداث المنحرفين في الجزائر -1

مؤسسات إصالحية تستقبل األحداث الذين يًتاكح  على أهنا: تعرؼ مراكز إعادة الًتبية
سيما إذا كن إناثا، فتمتد ، كال سنة، ارتكبوا أفعاال جاكبة 21سنة كال يتجاكز  14سنهم من 

كتعد ىذه اؼبركز اؼبختصة بإعادة الًتبية  ضبايتهن إذل ما بعد بلوغ سن الرشد يف بعض القوانُت،
حيث زبضع يف قيامها دبهامها إذل  ،مؤسسات عمومية ذات طابع إدارم تتمتع باستقالؿ مارل

تابعة كدراسة تطورات ؼبلًتبوم اؼبؤسسات كاؼبصاحل اؼبكلفة حبماية الطفولة من خالؿ عبنة العمل ا
اغبدث اؼبوضوع باؼبؤسسة، كاقًتاح ما هبب اقًتاحو من التدابَت كاغبلوؿ اليت زبدـ مصلحة اغبدث 

  .(1)نحرؼاؼب
 نشأة المراكز المتخصصة في إعادة تربية األحداث المنحرفين في الجزائر -2

نسي حيث كانت يف بادئ يعود أصل نشأة مراكز إعادة الًتبية إذل عهد االستعمار الفر 
كزارة اغبماية ك األمر تابعة لوزارة العدؿ كدبوجب اتفاقية عقدت بُت كزارة الشبيبة كالرياضة آنذاؾ 

 1962كبعد عاـ ( 2) ككزارة العدؿ أصبحت تابعة لوزارة الشؤكف االجتماعية ،االجتماعية حاليا

مستقلة تعمل بالتنسيق مع كزارٌب تأسست مديرية فرعية غبماية الطفولة كاؼبراىقة، كىي مديرية 
العدؿ كالداخلية، ككاف نطاؽ عملها ؿبدكدا، فهي تعٍت فقط باألحداث اؼبنحرفُت لكل األطفاؿ 
اعبزائريُت الذين استشهد آباؤىم يف حرب التحرير، كليس ؽبم من يكفلهم، كقد بلغ عدد 

 ـًب إغالقها نظرا لعد مؤسسة، 26، بعد أف كانت 1966مؤسسة سنة  12مؤسسات إعادة الًتبية 

                                                           

، اجمللد العاشر مجلة متوف، ،"كاقع مؤسسات إعادة الًتبية كدكرىا يف اغبد من ظاىرة جنوح األحداث" قليل، ؿبمد رضا، (1)
 .126، ص(2018) العدد األكؿ، جامعة الدكتور موالم الطاىر سعيدة،

ة مذكرة لنيل إجاز  نفيذ الحكم،ػأحكاـ معاملة الحدث خالؿ مراحل الدعول العمومية كفي مرحلة تياسُت، خليفي،  (2)
 .59ص ،(2005/2006:باتنة)اؼبدرسة العليا للقضاء 
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 19توافر اؼبربُت كاإلطارات اؼبتخصصة، كبعدىا كضعت كزارة الشبيبة كالرياضة ـبططا إلنشاء 
مؤسسة غبماية الطفولة كاؼبراىقة من االكبراؼ، كمع بداية السبعينات أصبح عدد ىذه اؼبؤسسات 

 حدثا. 3728ػػػػػ مؤسسة تتسع ل 31
مع برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي بإنشاء مراكز استماع كما باشرت كزارة العدؿ بالتعاكف 

جتماعي للشباب اؼبنحرفُت الذين أهنوا مدة عقوباهتم من قبل الكشافة االدماج اإلكإعادة 
الوطنية للتشاكر كالتنسيق بُت اعبمعيات بتكوين  ةالكونفدرالياإلسالمية اعبزائرية، كما سارعت 

بسيارات إسعاؼ تتنقل بُت األحياء الشعبية ذات الكثافة  اجتماعية متنقلة مزكدة ،فرؽ نفسية
من ظاىرة اكبراؼ األحداث يف العاصمة، للقياـ دبحاكرة األحداث  كاليت تشكو السكانية الكبَتة،

على أف يتم مستقبال تطوير التجربة لتشمل كاليات أخرل، ككانت العودة إذل تفعيل مصاحل اؼبراقبة 
 مركزا إضافيا كثالثة 11) ا على اؼبستول الوطٍت( كإقباز اؼبزيد منهامركز  43) يف الوسط اؼبفتوح

حق( ىي األخرل من القرارات اليت ازبذهتا كزارة التضامن الوطٍت للتكفل باألحداث الذين مال
 يعانوف من خطر معنوم.

 أنواع المراكز المتخصصة في إعادة التربية في الجزائر -3
الًتبية إذل نوعُت: منها ما ىو تابع لوزارة العدؿ كمراكز  تنقسم اؼبراكز اؼبتخصصة يف إعادة

اصة هبم يف اؼبؤسسات العقابية، كمنها ما ىو اػبإعادة الًتبية كإدماج األحداث، ككذا األجنحة 
 ،تابع لوزارة التضامن كالنشاط االجتماعي كاؼبراكز اؼبتخصصة يف استقباؿ األحداث اؼبنحرفُت

  ا دراستنا اغبالية، انطالقا من مبوذج ىو مركز بوقادير بوالية الشلف.كىي اؼبراكز اليت تنصب عليه
تعد اؼبراكز التخصصية إلعادة الًتبية مؤسسات داخلية المراكز التخصصية إلعادة التربية:  -أ

( عاما من عمرىم بقصد إعادة 18ـبصصة إليواء األحداث الذين دل يكملوا الثامنة عشرة )
 -66من األمر رقم  444وضوع أحد التدابَت اؼبنصوص عليها يف اؼبادة تربيتهم، كالذين كانوا م

كاؼبعدؿ كاؼبتمم كاؼبتضمن قانوف  1966يونيو سنة  8اؼبوافق  1386صفر عاـ  18اؼبؤرخ يف  155
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 زبتص اؼبراكز التخصصية إلعادة الًتبية بقبوؿ األحداث اؼبتخلفُت بدنيا أك كال، اإلجراءات اعبزائية
 :(1)كاآلٌب  اؼبراكز التخصصية إلعادة الًتبية على بعض اؼبصاحل كىي عقليا، كتشتمل

تقـو ىذه اؼبالحظة بدراسة شخصية اغبدث كحركة التشوشات اليت مصلحة المالحظة:  -
  .(2)كذلك عن طريق اؼبالحظة اؼبباشرة لسلوؾ اغبدث ،يتعرض ؽبا اغبدث

تم فيها الكشف عن العوامل عيادية ي كمقابالت كما يتم إخضاعو لفحوصات طبية مستمرة
كما أف اإلقامة يف ىذا الوسط ال يبكن أف تقل   اكبراؼ اغبدث، النفسية كالعقلية اؼبؤدية إذل

اؼبدة يقدـ فيها  انتهاءكبعد ( 3)(86تزيد عن ستة أشهر ) ف(، كال هبوز أ83عن ثالثة أشهر )
 .(4) النهائياؼبختصُت تقرير يرفع لقاضي األحداث اؼبختص من أجل ازباذ التدبَت

 كتكلف دبا يأٌب: مصلحة إعادة التربية: -

 * متابعة كتنسيق عمل التأطَت الًتبوم كاألخالقي للحدث. 

 * متابعة التكوين اؼبدرسي كاؼبهٍت للحدث. 

 * اقًتاح اغبلوؿ كالتدابَت الكفيلة باإلدماج االجتماعي للحدث. 

  .(5)* التكفل باؼبشاكل االجتماعية للحدث 
 

                                                           

، سنة 81اعبريدة الرظبية العدد  اعبزائر: اؼبتضمن إحداث اؼبؤسسات اؼبكلفة حبماية الطفولة كاؼبراىقة، 64-75األمر رقم  (1)
 .1091، ص 1975

جامعة )ؼباجستَت زبصص حقوؽ، مذكرة لنيل شهادة ا العقوبات كتدابير األمن المطبقة على القصر، سعداكم، بشَت، (2)
 .169ص(، 2009/2010 :كىراف

 -126ص مرجع سابق،، كاقع مؤسسات إعادة الًتبية كدكرىا يف اغبد من ظاىرة جنوح األحداثقليل، ؿبمد رضا،  (3)
127. 

ىا في المؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة كالمراىقة كدكر  :فهيمة، قسورم، مداخلة بعنواف بام يزيد، عريب، (4)
جامعة )اؼبلتقى الوطٍت حوؿ جنوح األحداث قراءات يف كاقع كآفاؽ الظاىرة كعالجها،  حماية األحداث كإعادة إدماجهم،

 .12ص (،2016 :1 باتنة
سنة  ،15اعبريدة الرظبية، العدد اعبزائر: وبدد كيفيات تنظيم اؼبؤسسة العقابية كسَتىا،  109 -06مرسـو تنفيذم رقم  (5)

 .25، ص2015



في  نالمراكز المتخصصة في إعادة التربية كبرامج رعايتها لألحداث المنحرفي   الفصل الثالث:
 الجزائر

 

69 
 

فهي مكلفة بالدمج االجتماعي لألحداث كتشرع يف تربيتهم  حة العالج البعدم:مصل -
  .(1)خارجيا بانتظار هناية التدبَت اؼبتخذ بشأهنم بعد أخذ رأم عبنة العمل الًتبوم

تعد اؼبراكز التخصصية للحماية مؤسسات داخلية  المراكز التخصصية للحماية: -ب
عاما من عمرىم بقصد تربيتهم كضبايتهم  21ا ـبصصة إليواء األحداث الذين دل يكملو 

 3 -72من األمر رقم  11ك 6ك 5كالذين كانوا موضوع أحد التدابَت اؼبنصوص عليها يف اؼبواد 
كال زبتص ىذه اؼبراكز  ،1972فرباير سنة  18اؼبوافق  1391ذم اغبجة عاـ  25اؼبؤرخ يف 

كهبوز ؽبا أف تقبل عالكة على  قليا،ع التخصصية للحماية بقبوؿ األحداث اؼبتخلفُت بدنيا أك
ذلك األحداث الذين سبق كضعهم يف اؼبراكز التخصصية إلعادة الًتبية كالذين استفادكا من 

كتشتمل اؼبراكز التخصصية للحماية على اؼبصاحل التالية: ، تدبَت إيوائهم للعالج البعدم
  .مصلحة اؼبالحظة، مصلحة الًتبية، مصلحة العالج البعدم

أسست ىذه اؼبصلحة كمؤسسة  الح المالحظة كالتربية في الوسط المفتوح:مص -ج
كأغبقت ىذه اؼبصاحل دبكتب اإلدماج االجتماعي كمتابعة  1966اجتماعية تربوية سنة 

كتتم يف  ،األحداث يف الوسط اؼبفتوح على مستول مديريات النشاط االجتماعي للواليات
أمره، فتعمل على دراسة شخصية اغبدث  حظة اغبدث غبُت الفصل يفمال ىذه اؼبؤسسة

كذلك عن طريق اؼبالحظة اؼبباشرة لسلوكو كبواسطة ـبتلف الفحوص كالتحقيقات كال يبكن 
كعند انتهاء  أف تقل اإلقامة يف مصلحة اؼبالحظة عن ثالثة أشهر، أك تزيد عن ستة أشهر

كتدابَت عالجية لصاحل اؼبدة يوجو مربُت كـبتصُت يف ىذه اؼبصلحة تقريرا يتضمن اقًتاحات 
 .(2)ىذا اغبدث إذل قاضي األحداث

 :كاالٌبكيبكن أف تضم قسما للمشورة التوجيهية كالًتبوية كقسما لالستقباؿ كالفرز  
كيقـو دبختلف الفحوص كالتحقيقات للوقوؼ على  قسم المشورة التوجيهية كالتربوية: -

 الًتتيب.  دة الًتبية أككذلك بقصد ربديد الطريقة اؼبالئمة إلعا ،شخصية اغبدث

                                                           

 .13ص ،مرجع سابق فهيمة، قسورم، بام يزيد، ي،ػعرب (1)
أنبية االندماج االجتماعي يف إعادة تأىيل اغبدث اعبانح لدل مؤسسات إعادة ، "مزارة كنوقي، عيسى، عبد القادر، (2)

 .134ص (،2016جواف )العدد الثالث عشر،  مجلة المعيار،"، الًتبية
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 كتكوف مهمتو إيواء األحداث كضبايتهم كتوجيههم ؼبدة ال تتجاكز قسم االستقباؿ كالفرز: -
 .(1)اصة باألحداثاػباعبهة القضائية  أشهر كالذين يعهد هبم إليو قاضي األحداث أك 3

كوف يف كىي مراكز ذات طبيعة خاصة تدمات لوقاية الشبيبة: الخالمراكز المتعددة  -د
اغباالت اليت تقتضي فيها األكضاع إذل صبع مركز إعادة الًتبية مع اؼبراكز اؼبتخصصة يف 

 (2)دمات لوقاية الشبيبة.اػباغبماية يتم ذبميعها ضمن مؤسسة كحيدة تسمى اؼبراكز اؼبتعددة 

مقدمة ا: دكر المراكز المتخصصة في إعادة تربية األحداث المنحرفين كبرامج الرعاية الػيػانػػث
 لهم
تتوذل اؼبراكز اؼبختصة مهاـ ضماف الًتبية  :دكر مراكز إعادة تربية األحداث المنحرفين -1

كإعادة الًتبية كاغبماية كإعادة اإلدماج لألحداث اؼبوضوعُت من قبل اعبهات القضائية 
لألحداث، كالسهر على صحتهم كأمنهم كرفاىيتهم كتنميتهم اؼبنسجمة، طبقا ألحكاـ اؼبواد 

القياـ ك  ضماف تربية األحداث كإعادة تربيتهم كضبايتهم،ك  64-75من األمر رقم  25ك 13 ،8
بدراسة شخصية اغبدث كقدراتو كاستعداداتو باؼبالحظة اؼبباشرة لسلوكو كدبختلف االختبارات 

 .(3)كالتحقيقات االجتماعية

                                                           

 .1092ص مرجع سابق، ؤسسات اؼبكلفة حبماية الطفولة كاؼبراىقة،اؼبتضمن إحداث اؼب 64-75األمر رقم  (1)
اؼبؤسسات اؼبتخصصة يف ضباية الطفولة كاؼبراىقة كدكرىا يف ضباية : فهيمة، قسورم، مداخلة بعنواف بام يزيد، عريب، (2)

 .14ص ،مرجع سابق ،األحداث كإعادة إدماجهم
نوف األساسي النموذجي للمؤسسات اؼبتخصصة يف ضباية الطفولة ، اؼبتضمن تعديل القا165-12( مرسـو تنفيذم رقم 3)

 .11ص مرجع سابق، كاؼبراىقة،
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يشرؼ  :لمنحرفينعلى عملية إعادة تربية األحداث ا لذين يقوموف باإلشراؼا موظفينال -2
اؼبساعدين الطبيُت،  من )الفريق الطيب على األحداث داخل اؼبراكز اؼبتخصصة فريق تربوم متكوف

اؼبرشدين الدينيُت،  ُت، اؼبربيُت، اؼبعلمُت، اؼبدربُت اؼبهنيُت،انياألخصائيُت االجتماعيُت كالنفس
ذم يشرؼ على عملية إعادة تربية كمن ىنا سنقـو بعرض الطاقم الًتبوم ال (1) اؼبدربُت الرياضيُت(

 األحداث اؼبنحرفُت داخل اؼبراكز اؼبتخصصة يف إعادة الًتبية كاآلٌب:
يساعده  يعترب رئيس اؼبؤسسة اؼبسؤكؿ الوحيد عن سَتىارئيس المؤسسة )مدير المركز(:  -أ

ل موظفوف مكلفوف بالرقابة كالًتبية كالتكوين، تتمثل مهامو يف احملافظة على النظاـ داخ
 كلو اغبق يف حالة ـبالفة اغبدث لألنظمة أف يقرر حبقو العقوبتُت اآلتيتُت: اؼبؤسسة،

 .(2)يوما على األكثر 45منع الزيارات ؼبدة ، التوبيخ 

تتكوف ؾبموعة موظفي اؼبراكز اؼبختصة باألحداث من موظفي مراقبة موظفي المركز:  -ب
 كمدربُت كفبرنُت كمساعدات ُتربيئما كـبتصُت يف علم النفس كمن ممال تلقوا تكوينا
مهمتهم اذباه األحداث تربيتهم أخالقيا كتكوينهم دراسيا كمهنيا، كإحياء  اجتماعيات

  .(3)شعورىم باؼبسؤكلية كبالواجب كبو اجملتمع
تعمل كل مؤسسة على توفَت الرعاية الطبية لألحداث عن طريق الكشف الطيب  ي:ػطاقم طب -

شف الدكرم كصرؼ األدكية الالزمة للعالج مع التحويل للمستشفيات عليهم عند االلتحاؽ كالك
اصة إذا استدعى األمر، كلتحقيق ىذا الغرض يوجد بكل مركز مكاف للتمريض يلتحق بو اػب

 موظفوف طبيوف كأخصائيوف شبو طبيُت.

                                                           
(1) Etudes et résultats, les jeunes accueillis en instituts de rééducation, Solveig 

Vanovermeir, ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministère 

de la santé et des solidarités, direction de la recherche des études de l’évaluation et des 

statistiques, p8. 

جامعة أيب ) مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت يف علم اإلجراـ الحماية الجنائية لألحداث الجانحين،عراب، ي ػثان قبيبة، (2)
 .96ص (،2003/2004بكر بلقايد تلمساف، 

 .203، ص1972، سنة 15اعبريدة الرظبية العدد  اعبزائر: اؼبتعلق حبماية الطفولة كاؼبراىقة، 03 -72األمر رقم  (3)
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يسهر ىذا الطاقم على تربية األحداث أخالقيا كعلى تكوينهم  طاقم اجتماعي تربوم: -
ي كاؼبهٍت، كيدخل ضمن األعماؿ الًتبوية تعليم حرفة أك مهنة، كتنظيم الدركس لألحداث الدراس

 .(1)داخل اؼبركز

سنحاكؿ : برامج الرعاية المقدمة لألحداث المنحرفين داخل المراكز المتخصصة -3
التعرؼ على برامج الرعاية اؼبختلفة اليت تعترب حق من حقوؽ اغبدث أثناء تواجده باؼبركز حسب 

  ما نصت عليو الكثَت من النصوص القانونية اؼبتعلقة حبماية الطفل كرعايتو داخل اؼبركز فيما يلي:
يوجد بكل مؤسسة قسم طيب يرأسو طبيب لإلشراؼ على الناحية برامج الرعاية الصحية:  -أ

الصحية يساعده جهاز فٍت من اغبكيمات كاؼبمرضات، كتبدأ الرعاية الصحية للحدث منذ إيداعو 
  .(2)ؼبؤسسة حيث يوقع عليو الكشف الطيب ؼبعرفة األمراض اليت يكوف مصابا هباا

إضافة إذل ذلك قبد أف سالمة الطفل كصحتو ليست ؿبصورة فقط يف توفَت الغذاء اعبيد 
كالوفَت بقدر ما ترتبط بنظافة اؼبكاف اليت تنعكس على نظافتو، فالنظافة كقيمة أخالقية كبيئية 

ا تضافر جهود كل اؼبتواجدين باؼبركز من عاملُت كأحداث، كالنظافة ال صحية يستدعي توفرى
تنحصر يف نظافة اؼبكاف فحسب بل تتعداه إذل نظافة اعبسم كالثياب لذا هبب تعويد اغبدث على 

  .(3)طَتةاػباالستحماـ كغسل الثياب، فبا يساعده على كقايتو من األمراض 
دبختلف أنواعها  ية النفسية استخداـ الطرؽ النفسية: يقصد بالرعابرامج الرعاية النفسية -ب

دمات النفسية كالطبيب اػبؼبعاكنة من اضطربت شخصياهتم، كيقـو هبا شخص متخصص يف 
الذم يقـو  (4)االختصاصي أك اؼبرشد النفسي بَت اإلكلينيكي أكاػب النفسي أك احمللل النفسي أك

                                                           

 .97-96ص ص مرجع سابق، ،اغبماية اعبنائية لألحداث اعباكبُت عراب، يػثان قبيبة، (1)
 .183(، ص2004مع العريب للنشر، )عماف: مكتبة اجملت 1 ، طدمات االجتماعيةالخبرىم،  نضاؿ، طيفلعبد ال (2)
مجلة ، "التكفل النفسي اجتماعي تربوم باألطفاؿ اعباكبُت اؼبودعُت باؼبراكز اؼبختصة إلعادة الًتبية"يدم، ػبوب ،ميةال (3)

 .153، ص(2018مارس )امس، اػبالعدد السراج في التربية كقضايا المجتمع، 
أبو ) 1ط لنفسية لألحداث الجانحين في دكلة اإلمارات العربية المتحدة،يم الرعاية اػقيػتاؼبنصورم،  إبراىيم، علي (4)

 .24 -23ص (، ص2010: مركز اإلمارات للدراسات كالبحوث االسًتاتيجية، ظيب
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دير حالتهم النفسية كالتعليمية كرسم طريقة بإجراء االختبارات النفسية الالزمة لألحداث لتق
  .(1)عالجهم كيستعاف يف ذلك بأخصائي يف ىذا اجملاؿ

للرعاية النفسية اليت تقدمها مؤسسات رعاية أشكاؿ الرعاية النفسية لألحداث الجانحين:  -
 األحداث مراحل ثالث:

حداث ر على تأىيل األإف دكر مؤسسات رعاية األحداث ال يقتصالرعاية النفسية الوقائية:  *
يف أثناء فًتة إيداعهم يف اؼبؤسسة، بل هبب أف يكوف ؽبا دكر بارز يف توعية أفراد اجملتمع  اؼبنحرفُت

من خالؿ إقامة األنشطة كبرامج التوعية كاحملاضرات  بطرؽ الوقاية من اكبراؼ األحداث،
 اؼبسببة لو.  كالندكات كاؼبؤسبرات اليت تتناكؿ عوامل اكبراؼ األحداث كالدكافع

: تعد اؼبرحلة الثانية للرعاية النفسية من اؼبراحل األساسية الرعاية النفسية في أثناء فترة اإليداع *
لعمل مؤسسات الرعاية كالتأىيل لألحداث، فبقاء اغبدث يف اؼبؤسسة كاستقراره فيها يساعد على 

ارجية كالداخلية، فبا يساىم اػبؤثرات القياـ بالرعاية اؼبتواصلة ربت اؼبالحظة كالسيطرة على صبيع اؼب
 .يف تقدصل أفضل الطرؽ يف الرعاية النفسية كسهولة متابعة تطور سلوؾ اغبدث كربسنو

: إف الرعاية النفسية الالحقة ال تقل أنبية عن غَتىا من الرعاية النفسية الالحقة للحدث *
داث، هتدؼ إلعادة قدرات مراحل الرعاية، فهي عملية عالجية مكملة للعالج اؼبؤسسي لألح

اغبدث على استيعاب مشكالتو كفهمها، كربمل مسؤكلياتو يف ـبالطة اجملتمع الذم يعيش فيو 
 (.2)كالتكيف معو، كاحملافظة على استقرار سلوكو كهتيئة اعبو اؼبناسب لذلك

يف أف تعليم األحداث يسمح باستئصاؿ أحد عوامل  ؿال جد برامج الرعاية التعليمية: -ج
لقية السامية اػبكبراؼ فيهم، يضاؼ إذل ذلك أف التعليم يساعد على تنمية اؼببادئ كالقيم اال

كاإلؼباـ دبختلف اغبقوؽ كااللتزامات يف اجملتمع، فبا ينعكس على شخصية اغبدث سواء من حيث 

                                                           

)اإلسكندرية: اؼبكتب اعبامعي اغبديث،  د.ط ،السلوؾ االنحرافي في إطار التخلف كالتقدـخَتم خليل، اعبميلي،  (1)
 .301-299ص (، ص1998

 ، صمرجع سابق، تقييم الرعاية النفسية لألحداث اعباكبُت يف دكلة اإلمارات العربية اؼبتحدةاؼبنصورم،  إبراىيم، علي (2)
 .29 -24ص
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التكيف االجتماعي داخل اؼبؤسسة أك خارجها، أكمن حيث اإلحاطة باؼبشاكل االجتماعية 
 .يػالصحيحة غبلها كالتغلب عليها دكف اللجوء إذل السلوؾ االكبراف كاألساليب

هتتم مراكز إعادة الًتبية اغبديثة بالربامج اؼبهنية لألحداث، خاصة أف برامج الرعاية المهنية:  -د
نسبة كبَتة منهم يعانوف من األمية كعدـ إتقاف أم مهنة أك حرفة، حيث توجد يف ىذه اؼبراكز 

كهبب أف يبتد  (1)...إخل حداث حرفا ـبتلفا كالنجارة كاغبدادة كاؼبيكانيكاكرشات لتعليم األ
التدريب اؼبهٍت يف اؼبراكز اؼبتخصصة يف إعادة الًتبية إذل ماىي أبعد من تلك العمليات الضركرية 

كأف زبصص  اجملاؿ لصيانة اؼبركز، حبيث هبب أف يشرؼ عليو أستاذة ذكم كفاءة كخربة يف ىذا
 كتتوفر على األدكات كالوسائل اليت وبتاجها األحداث للتدريب اؼبهٍت لكي يزاكلوا كرشات كاسعة

نشاطهم اؼبهٍت بسهولة كبشكل متقن كيستفيدكا من تلك اغبرفة أك النشاط بعد اإلفراج عنهم يف 
  .(2)حصوؽبم على عمل دكف كجود صعوبات كتسهيل عملية اندماجهم يف اجملتمع مرة أخرل

: البد من إعطاء أنبية ؽبذه الربامج االجتماعية ألف ىناؾ الكثَت ة االجتماعيةبرامج الرعاي -ق
من النظريات اليت فسرت اعبريبة من الناحية االجتماعية أم أف سبب اعبريبة يعود إذل العوامل 

دمات اػب اؼبقدـ لألحداث داخل اؼبراكز االجتماعية لذلك البد أف يتضمن الربنامج العالجي
كاليت يتم من خالؽبا معاعبة األسباب االجتماعية اليت كانت سببا يف دفعو إذل  ،االجتماعية
كذلك من خالؿ دراسة كتشخيص اؼبشاكل اليت تواجو اغبدث عن طريق  فعل االكبرايف،ارتكاب ال

 .(3)إجراء لقاءات كمقابالت فردية معو، كربط األسباب مع النتائج

عظ كاإلرشاد الديٍت يلعب دكرا فعاال يف عملية إف الو لقي: الخبرامج التهذيب الديني ك  -ك
العالج كالتأىيل االجتماعي للحدث، إذ عن طريق الدين يتيقظ ضمَته كتتغَت كتتعدؿ أفكاره 

                                                           

 ص(، 2014 : دار األياـ للنشر كالتوزيععمافد.ط ) مشكالت كقضايا سوسيولوجية معاصرة،زرارقة،  ،فَتكز مامي (1)
 .232 -231ص

(2) Ellah, Isheeaque, Design guidelines, inmates housing, security and rehabilitative 

specifications for prisons (Publishing house: Arab security studies and training center, 

Riyad, 1988), p88- 89- 90- 91. 

 .152 -151صص  ،مرجع سابق، ، زرارقة، مشكالت كقضايا سوسيولوجية معاصرةمامي فَتكز (3)
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اطئة، كينمي فيو الرغبة ألف يعيش بعد اإلفراج اػبكطباعة كأمباطو السلوكية كاذباىاتو االجتماعية 
  .(1)عنو يف ظل القانوف

شك فيو أف للنشاط الرياضي كظيفة ىامة يف مبو  فبا الطة الرياضية كالترفيهية: برامج األنش -ز
اعبسم كالعقل كيعطي اغبدث الفرصة للتفاعل كاالندماج مع اجملتمع كاالستجابة ؼبثَتات البيئة 

كاؼبؤسسات مطالبة باالىتماـ باألنشطة الرياضية اؼبتنوعة، كإتاحة الفرصة للحدث الختيار  ،احمليطة
كوثر السعيد أف النشاط الرياضي   :الرياضة اليت يرغب يف فبارستها، كقد توصلت دراسة نوع

، كيعزز فيو الثقة على الشعور أنو مرغوب فيو كلو أصدقاء يساعد اغبدث للحدث داخل اؼبؤسسة
 .(2)...إخل بالنفس، تشجيعو على احًتاـ العمل

 أكقات فراغ األحداث كتوفر ؽبم يف كىي األنشطة اليت تقاـ يفبرامج األنشطة الثقافية:  -ح
ذلك ـبتلف اإلمكانيات كالوسائل مثل األمكنة اليت سبارس فيها ىذه األنشطة كما يرتبط هبا من 

كتتمثل  كسائل )كتب، ؾباالت، تلفزيوف، فيديو، كمبيوتر كغَتىا( من أجل استثماره فيما يفيد،
 لي:فيما ي الربامج الثقافية اؼبقدمة للحدث داخل اؼبركز

فبارسة اؽبوايات اؼبختلفة كالتمثيل )اؼبسرح(، اؼبوسيقى، الرسم أك النحت، الرقص، كتابة  -
 ....إخل القصص

إشراؾ األحداث يف الرحالت كاؼبصايف كاؼبخيمات كاؼبهرجانات الثقافية كالفنية اليت تنظمها  -
 .(3)اؼبؤسسة

 ف الكرصل.إقامة دركس علمية أك حلقات دراسية مسائية كربفيظ القرآ -
 إقامة اؼبسابقات الثقافية الشفهية كالتحريرية. -
 إصدار النشرات الداخلية )اؼبطبوعات( كاليت ربمل موضوعات ىادفة كإرشادات تربوية. -

                                                           

)اإلسكندرية: دار اؼبعرفة اعبامعية للطباعة كالنشر  د.ط ،الجريمة كاألعراؼ: رعاية كتأىيل المسجونينرمضاف، السيد،  (1)
 .133ص(، 2011كالتوزيع، 

 ،ةمجلة كلية التربيألدكار الًتبوية ؼبؤسسات رعاية األحداث دبدف القناة" دراسة تقويبية"، "احبيشي،  ،سوسن أضبد (2)
 .222ص (،2009سبتمرب ، )العدد اػبامس عشر ،اإلظباعيليةجامعة 

ي ػ)عماف: دار البَتكن 1ط الرعاية االجتماعية لألحداث الجانحين في التنظيمات المتخصصة،جهامي،  ،عبد العزيز (3)
 .359(، ص2016للنشر كالتوزيع، 
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 عقد الندكات كاحملاضرات ذات العالقة بتوجيو كإصالح كتقوصل سلوؾ األحداث. -
 إصدار الصحف اغبائطية كؾبلة الدار السنوية. -
 زيارة الدكرية ؼبكتبة الدار.ال -
 إسناد تنفيذ فقرات اإلذاعة الصباحية لألحداث بإشراؼ أحد األخصائيُت. -
 مسابقة حفظ مقطوعات شعرية كإقامة أمسيات شعرية. -
 .(1)توزيع بعض الكتيبات كالنشرات اؽبادفة كاألشرطة النافعة على أكلياء أمور األحداث -
ترب اؼبرحلة األخَتة ؼبراحل العالج باؼبؤسسة، كىي يف الواقع كتعبرامج الرعاية الالحقة:  -ط

امتداد لعملية عالج األحداث اعباكبُت، إال أهنا تتم يف البيئة الطبيعية خارج اؼبراكز اؼبتخصصة يف 
 كلتحقيق الرعاية الالحقة لألحداث شبة كسائل أنبها: (2) إعادة الًتبية

ي يبقى اغبدث دبقتضاه يف بيئتو الطبيعية متمتعا حبريتو كىي أسلوب عالج المراقبة االجتماعية: *
 ربت رعاية ماىرة كمالحظة شخصية ؼبندكب احملكمة يعرؼ باؼبراقب االجتماعي. 

يقـو األخصائي كل فًتة بزيارة أسرة اغبدث للوقوؼ على التغَتات اليت تطرأ  الزيارة التتبعية: *
 دمات ألسرتو.اػبها كما قد يرل تقدصل بعض تعديل على ظركؼ اغبدث كمتابعة خطة العالج أك

حيث تتيح الرعاية الالحقة الفرصة للحدث إلعانة أسرتو  التأمين االقتصادم للحدث:* 
 اقتصاديا كإدراؾ مبوه اؼبهٍت كاالستمتاع بنتائج عملو كأجره كامال.

تعبَت عن فوجود اؼبراقب االجتماعي جبانب اغبدث يتيح اجملاؿ لل التأمين النفسي للحدث:* 
 انفعاالتو كالشعور باألمن كالتخلص من الصراعات النفسية اؼبختلفة.

دمات لو اليت سبكنو من إسباـ اػبعن طريق متابعتو دراسيا كتقدصل كل  التأمين التعليمي للحدث: *
 .(1)تعليمو إذا ما رغب اغبدث يف ذلك

                                                           

دراسة مقدمة  اضية في تأىيل األحداث في اإلصالحيات،دكر األنشطة الثقافية كالريي، ػالزىران ،طارؽ بن ؿبمد زياد (1)
ؼبتطلبات اغبصوؿ على درجة اؼباجستَت يف العلـو االجتماعية )الرياض: أكاديبية نايف العربية للعلـو األمنية،  استكماال

 .27 -26ص (، ص2004
)الرياض:  1ط ،لعربية السعوديةالرعاية االجتماعية في اإلسالـ كتطبيقاتها في المملكة اصاحل، بن أضبد،  ؿبمد (2)

 .197ص(، 1999مكتبة اؼبلك فهد الوطنية للنشر، 
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 المنحرفين ثالثا: التجارب الدكلية في إعادة تربية كتأىيل كإدماج األحداث
إف التجارب الدكلية خبصوص إعادة تربية كتأىيل كإدماج األحداث متنوعة بتنوع اؼبدارس 

كمن التجارب العاؼبية إلعادة تربية كتأىيل كإدماج األحداث  لفيات النظرية اليت تؤطرىا،اػبك 
 اؼبنحرفُت ما يلي:

ة فردية ترتبط بشخصية يعترب ىيلي مشكلة اعبنوح مسأل :D.W. Healy كلياـ ىيليتجربة  -1
كىو بذلك يتفق مع عدد من  هبا، اعبانح كحده كذلك اعتمادا على نتائج الدراسة اليت قاـ

كيعترب أنو من الضركرم الكشف مبكرا على اؼبشكالت النفسية  النظريات النفسية يف تغيَت اعبنوح،
ئمة لطبيعة الاؼب العويصة لدل ىؤالء األحداث للتمكن من كضع برامج التدخل كالعالج

مسينات من القرل اػباؼبشكالت، ىذا الطرح كاف موجود لدل العديد من فرؽ البحث يف 
لدل األحداث اعباكبُت يف " العود"اكلة ربديد العوامل الفردية اؼبسؤكلة عن ظاىرة حملاؼباضي، 

 .جتماعيؿباكلة معاعبتها فرديا بالعمل على تغيَت سلوؾ اغبدث اعبانح لتحقيق غايات اإلدماج اال
تعد ذبربة التدخل ؼبدينة شيكاغو األكثر شهرة ليس يف الواليات  Chifford Show: تجربة -2

العادل، ىذه التجربة انطلقت يف أربعينيات القرف  ؿكلكن يف العديد من دك  ،اؼبتحدة كحدىا
تنظيم اؼبرتكزة على أنبية إعادة  كثَتا باألفكار االجتماعية ؼبدرسة شيكاغو، كتأثرت اؼباضي،

كلقد ركز التدخل  1942سنة  Henry األحياء داخل اؼبدينة انطالقا من الدراسة اؽبامة اليت أقبزىا
االجتماعي ؼبدينة شيكاغو على خلق عبنة مشًتكة للتدخل كاغبد من مشاكل األحياء، ككضع 

تدخل برامج ناجحة يف ؾباؿ استثمار الوقت اغبر، ككذا التدخل الصحي كالوقائي بتوظيف فرؽ لل
 .(2)كالعمل يف الشارع

يف ستينات القرف اؼباضي برزت عدة ؿباكالت ػبلق برامج جديدة مرتكزة  Emgey: تجربة– 3
على النظريات السوسيولوجية اغبديثة، كاليت تعترب اعبنوح بصفة عامة كجنوح األحداث على كجو 

                                                                                                                                                                                

د.ط )الرياض: دار النشر  نموذج عربي للرعاية الالحقة لألحداث في الوطن العربي، عبد الفتاح عبد الصمد، عثماف، (1)
 .54 -52صص  ،(1988باؼبركز العريب للدراسات األمنية كالتدريب، 

مذكرة زبرج لنيل شهادة  نماذج التماىيات لدل المراىق المنحرؼ في الوسط المؤسساتي،ين، بومد ،عمَتم (2)
 .62-61-60صص  ،(2013/2014) عيادمعلم النفس الاؼباجستَت، قسم علم النفس زبصص: 
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يف عالج األحداث  اليت تعتمد  Provoكعلى اعتبار ذبربة صوص مظهر التفاعل االجتماعياػب
اعباكبُت على عدـ إحداث كظيفة مع نشاطهم السابق، فاألحداث الذين كانوا يف اؼبدرسة 

لكنهم صبيعا ملزموف حبضور اجتماعات ، يشتهركف يف التعلم كالتحصيل )اؼبدرسة، العمل(
 ايب،كتتلخص فكرة ىذا الربنامج يف جعل أسلوب مناسب للجماعة ككسيلة للتغيَت االهب، اعبماعة

حيث إذا كانت بعض النظريات السوسيولوجية للجنوح تعطي أنبية قصول عبماعة الرفاؽ، فإف 
 إذل التفكَت يف أنبية التأثَت يف نفس السلوؾ اؼبرغوب فيها اجتماعيا. Emgey ذلك ما دفع

تندرج أفكار ىذه التجربة يف سياؽ سوسيولوجيا الضبط االجتماعي،  :Braithwaite تجربة -4
ثقة عن ضركرة فهم العالقة اليت تربط اعبريبة أك الفعل اعبانح دبيكانيزمات الضبط االجتماعي، اؼبنب

كذلك بالعمل عن تقدير موقع كمكانة اؼبرتكبُت ؽبذه األفعاؿ داخل ؿبيطهم االجتماعي كأهنا 
يف  اليت انتشرت تكتسي أنبية بالغة يف الصَتكرة اإلدماجية ؽبذه العناصر، كتنطلق ىذه التجربة

من ضركرة العمل على صبع األحداث اعباكبوف باألشخاص كالذين وبتلوف أنبية   اسًتاليا كنيوزلندا
، كيبكن أيضا جعلهم )مهنأقربائهم أك أصدقائهم أك صباعة من األشخاص يقدرك (كربل يف حياهتم 

كذلك حملاكلة ضبط اعبانح كعالجو انطالقا من  ،مع ضحاياىم أك عائالت ىؤالء الضحايا
داعيات الفعل الذم ارتكبو كالذم يبس بالتأكيد ىذه الفئة اليت ربتضنو كتشكل صباعة مرجعية ت

 كلو كانت ثانوية.

تعترب ىذه التجربة أف عالج األحداث اعباكبُت داخل اؼبؤسسات اإلصالحية  :Ackerتجربة  -5
يف الواقع  ال يؤىلهم إصالحا لإلدماج االجتماعي، فكل الربامج اليت ىبضعوف ؽبا ال ربدث

التغَتات اؼبنشودة سواء على مستول شخصية اغبدث أك كسطو العائلي ىذا ما دفعو إذل البحث 
على مشاريع بديلة إلدماج األحداث دكف إيداعهم باؼبؤسسات اإلصالحية حيث يركز على 

أف نؤثر ضركرة فهم العالقة اليت تربط ىؤالء بآبائهم، ال يبكن أف نريب أطفالنا دكف أف كببهم كدكف 
 (1).فيهم كنصل إذل قلوهبم، كال يبكن إحداث أم تغيَت حقيقي يف ما دل نستطيع التأثَت فيهم

ذلك أف تغيَت يف سلوؾ األحداث ىو اختيار حر من قبلنا من قبلهم كال يبكن أف يكوف مفركضا  
 لية:كتوصى ىذه التجربة باإلجراءات التا ،من أم شخص كيفما كانت الرابطة اليت تربطهم بو

                                                           

 .66 -64 -63صص ، مرجع سابق، يػبومدين، مباذج التماىيات لدل اؼبراىق اؼبنحرؼ يف الوسط اؼبؤسسات ،عمَتم (1)



في  نالمراكز المتخصصة في إعادة التربية كبرامج رعايتها لألحداث المنحرفي   الفصل الثالث:
 الجزائر

 

79 
 

 طر العائلية باعتبارىا مسؤكلة عن سلوؾ اعبانح. اػبتوطيد الصلة بأسرة اغبدث ؼبعرفة عوامل  -

 إعادة النظر يف أساليب كطرؽ معاملة اآلباء كاؼبعلمُت كاؼبربيُت كاؼبهتمُت باألحداث.  -

عدـ األخذ باذباه نفسي عالجي ؿبدد كما ىو سائد يف العديد من اؼبؤسسات اإلصالحية  -
لألحداث، بل ال بد من االستفادة من صبيع االذباىات النفسية، االجتماعية، كالثقافية كتكيفها 

 مع كل حالة على حدة. 

 القياـ بزيارات مسًتسلة لألسرة من قبل اؼبتدخلُت.  -

 تشجيع كمساندة اآلباء كإشراكهم يف مقاربة عالجية تكاملية لصاحل أطفاؽبم.  -

أجل تقوية جوانب معينة من شخصية اغبدث من خفض زبصيص حصص لألحداث من  -
 .(1)التوترات الزائدة كتصريف اؼبيوالت العنيفة كتنمية القدرات االجتماعية

الكندية يف رعاية كإدماج األحداث  لقد شكلت اؼبدرسة :Bosco Villeتجربة بوسكوفيل  -6
لدارسُت من ـبتلف بقاع العادل اعباكبُت ذبربة غنية بكل اؼبقاييس، أؽبمت العديد من الباحثُت كا

كتؤطر ىذه االذباىات النظرية يف ؾبموعها كل  ،كلتزاؿ مؤثرة كفاعلة كقادرة على االبتكار كالتجديد
عالكة على كل ذلك  Bosco Villeكتقًتح ، التدخالت الًتبوية كالنفسية للفرد كاعبماعة معا

النشاط التعليمي كالًتفيهي ىناؾ أنشطة  برناؾبا غنيا كمتكامال لألحداث اعباكبُت فباإلضافة إذل
رياضية كفنية ككرشات مهنية متعددة كتكوين مهٍت متعدد التخصصات يؤطره ـبتصوف، ككذلك 
ترتكز على تكوين مربيُت العاملُت باؼبؤسسة كالذين يتم انتقاؤىم بعناية من اؼبؤسسات اعبامعية 

 .(2)ذين يتلقوف تكوينا خاصاؼبتخصصة يف علم النفس كعلم االجتماع كالًتبية، كال
 اصة بهمالخرابعا: تشريع األحداث المنحرفين كالتدابير 

 تشريع األحداث المنحرفين في العالم:  -1
كانت أكؿ دكلة أنشأت ؿبكمة خاصة باألطفاؿ اعباكبُت   الواليات المتحدة األمريكية: -أ

يدريك كينز" الدكر األكرب يف كخصتو بإجراءات كمعاملة تليق بسنو كنفسيتو، ككاف للدكتور " فر 
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 .89-88صص ، (2018)، جامعة اعبلفة، 02العدد 
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كلتنتشر يف كل أمريكا كأكركبا  ،دبدينة شيكاغو 1899إنشاء أكؿ ؿبكمة خاصة باألحداث عاـ 
منع األطفاؿ من دخوؿ السجن بسبب ارتكاهبم  1988الغربية مع اإلشارة إذل أنو يف بريطانيا سنة 

األحداث الذم نص على أنو قانوف  1933صوص سنة اػبلسلوكيات ـبالفة للقانوف، كصدر هبذا 
هبب على كل ؿبكمة وبضر أمامها كلد جانح ىو يف حاجة إذل الرعاية كالعناية، كأف تراعي 
مصلحتو اغبقيقية كتتخذ من اإلجراءات ما يضمن إصالحو كيكفل تعليمو كهتذيبو، كهبذا ازبذت 

كالعالج دكف  ؿباكم األحداث األمريكية فيما بعد االذباه اإلصالحي كأصرت على اإلصالح
 .العقاب

فقد ارتفع عدد األحداث اؼبنحرفُت الذين مثلوا أماـ ؿباكم األحداث بشكل ملفت  فرنسا: -ب
للنظر، كأف السرقة ىي أكثر اعبرائم انتشارا بينهم، ٍب ربطيم اؼبمتلكات كاستعماؿ العنف اعبسدم 

غوف عن أطفاؽبم خاصة فيما ضد األشخاص، ٍب اؽبركب من اؼبنزؿ، كىذا ألف معظم األكلياء ال يبل
 يتعلق باالكبرافات داخل األسرة أك اؼبدرسة.

سبعة  2888إذل  1991بُت سنة  فقد تضاعف عدد اؼبنحرفُت يف الفًتة اؼبمتدة ما بريطانيا: -ج
مرة، فبا دفع باعبهات اؼبعنية إذل كضع األحداث يف سجوف الكبار، متجاكزة بذلك  17عشر

ة أك اؼبراىقة، الذم ينص على عدـ إذل إرساؽبا إذل أحياء القصر يف اص بالطفولاػب 1969تشريع 
 1995حدث سنة  8888السجوف، أك مؤسسات إعادة الًتبية، إذا أدخل إذل ىذه األماكن 

 (1)أرسلوا إذل مراكز إعادة الًتبية. 2854أرسلوا إذل مركز اغبجز ك 4793ك
د أنو بعد اغبرب العاؼبية األكذل يف عاـ قب الدكؿ العربية:ي ػف المنحرفين تشريع األحداث -2

حدثت ذبزئة ؼبعظم البالد العربية اليت كانت تابعة ؽبا إذل دكؿ  كاهنيار الدكلة العثمانية 1918
 كما يلي:  اصة باألحداثاػبتباينت فيها التشريعات دبا فيها األحكاـ 

انوف العقوبات كتطبيقو يف استمر تطبيق قانوف اعبزاء العثماشل يف لبناف حىت صدكر ق لبناف: -أ
لسنة  119اصة مطبقة إذل حُت صدكر اؼبرسـو االشًتاكي رقم اػبكبقيت أحكامو  1943سنة 

غبماية األحداث اؼبنحرفُت، الذم نص على عدـ اؼبالحقة اعبزائية ؼبن دل يتم السابعة من  1983
كاإلصالح كالتأديب على من عمره حُت اقًتؼ اعبريبة، كفرض تدابَت اغبماية كاؼبراقبة االجتماعية 
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امسة عشرة اػبامسة عشرة، كتوقيع العقوبات اؼبخففة على من أًب اػبأًب السابعة من عمره كدل يتم 
 كدل يتم الثامنة عشرة عند ارتكابو اعبريبة.

استمر تطبيق قانوف اعبزاء اعبنائي العثماشل يف ليبيا حىت إصدار السلطة الربيطانية  ليبيا: -ب
الذم ظل نافذا بعد استقالؿ ليبيا حىت صدكر قانوف العقوبات لسنة  1947وبات سنة قانوف العق

منو على أنو ال يكوف مسؤكال جنائيا الصغَت الذم سنو الرابعة  88الذم نصت اؼبادة  1953
نو أمنو على  81كنصت اؼبادة  ،عشرة، غَت أنو للقاضي أف يتخذ بشأنو التدابَت الوقائية اؼبالئمة

يا من أًب الرابعة عشرة كدل يتم الثامنة عشرة كقت ارتكابو اعبريبة، ككانت لو قوة الشعور يسأؿ جنائ
 ثقيفو كهتذيبو.ػػكاإلرادة توقع عليو عقوبة ـبففة يف ؿبل خاص ىبضع فيو لنظاـ ت

استمر تطبيق قانوف اعبزاء العثماشل يف سوريا حىت صدكر قانوف العقوبات كتطبيقو يف  سوريا: -ج
اصة باألحداث مطبقة إذل حُت صدكر قانوف األحداث اعباكبُت اػبكظلت أحكامو  1949سنة 
الذم ينص على  1974لسنة  18، ٍب حل ؿبلو قانوف األحداث اعباكبُت رقم 1953لسنة  58رقم 

عدـ اؼبالحقة اعبزائية ؼبن دل يتم السابعة من عمره حُت ارتكابو اعبريبة، كفرض تدابَت إصالحية 
سابعة من عمره كدل يتم الثامنة عشرة عند ارتكابو جنحة، كعند ارتكابو جناية فإنو على من أًب ال

 .(1)(2،3)اؼبادتُت  توقع عليو عقوبات ـبففة

قانوف العقوبات  كلعل أكؿ قانوف يتعرض ؼبشكلة األحداث يف اجملتمع اؼبصرم ىو مصر: -د
طبق على األحداث ، ككما ىو موضح من مسمى القانوف فهو ي1883األىلي الصادر يف 

، إال أف ىناؾ بعض اؼبواد كضعت ربت عنواف حاالت ذبعل اؼبذنبُت أىال  :اؼبنحرفُت كعلى الكبار 
كقد حدد ىذا القانوف سن اؼبسؤكلية اعبنائية الناقصة  ،للتسامح أك مسئولُت أك يستحقوف العقاب

بالنسبة للحدث اؼبذنب  إذا مضى على عدـ جواز تقدصل األحداث دكف السابعة إذل احملاكمة، أما
امسة عشرة سنة فقد بٌت اغبكم على أساس إدراؾ اغبدث اػببُت السابعة ك  الذم يًتاكح عمره ما

كيبكن أف ربكم احملكمة بتسليمو إذل كالديو  ،لفعلتو، ففي حالة عدـ اإلدراؾ زبلى احملكمة سبيلو

                                                           

-52ص (، ص2009دار الثقافة للنشر كالتوزيع،  )عماف: 2ط دراسة مقارنة، :قضاء األحداثأضبد عوين،  ،زينب (1)
53. 
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ناعية إذل أف يبلغ إرسالو إذل مؤسسة زراعية أك ص أك كضعو ربت إشراؼ شخص مؤسبن أك
 .(1)العشرين من عمره

تناكؿ اؼبشرع اعبزائرم ضباية اغبدث اؼبنحرؼ يف تشريع األحداث المنحرفين في الجزائر:  -3
كعاقب  ،ـبتلف فركع القانوف أخصها القانوف اعبنائي الذم ضبى اغبدث من كل أشكاؿ االعتداء

ة حدد اؼبشرع اإلجراءات اليت تتخذ ذباه لقصر، كمن الناحية اإلجرائيباعلى كل فعل يلحق األذل 
اغبدث اؼبنحرؼ يف ـبتلف مراحل الدعول يف قانوف اإلجراءات، كما أنو دل يهمل فئة األحداث 

 18اؼبؤرخ يف  3 -72اؼبعرضُت ػبطر معنوم فأصدر قانوف ضباية الطفولة كاؼبراىقة دبقتضى األمر 
عبزائية، كنظرا ؼبا للتنفيذ السليم للتدابَت كقانوف مكمل لقانوف اإلجراءات ا  1972فرباير سنة 

كالعقوبات من دكر يف معاعبة ظاىرة االكبراؼ قاـ اؼبشرع بإصدار أمر يتضمن إحداث اؼبؤسسات 
الذم يتضمن تنظيم السجوف  84-85كاؼبصاحل اؼبكلفة حبماية الطفولة كاؼبراىقة، كالقانوف رقم: 

 مر تشريع األحداث اؼبنحرفُت يف اعبزائر دبرحلتُت: كقد (2)كإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسُت

، إذ 1966استمر العمل بالتشريع الفرنسي بعد االستقالؿ لغاية قالؿ: ػاالستبُعيد مرحلة  -أ
سبتمرب  21كيف  ،مديرية قضائية تتوذل تسيَت اعبهاز القضائي 1962جويلية 18أنشئت بتاريخ 

 27القضاة بصفة مؤقتة يف األماكن الشاغرة، كيف صدر أمر من نفس اؽبيئة يأذف بتعيُت  1962
كأنشئت كزارة العدؿ كمدد ، ًب إنشاء أكؿ حكومة منبثقة عن اجمللس التأسيسي 1962سبتمرب 

، كصدر أكؿ أمر 1945العمل بالقوانُت القديبة، كبقيت ؿباكم األحداث تعمل حسب قانوف 
كأجريت  64 -62ككاف وبمل رقم  1964مارس  14متعلق باألحداث كالطفولة بصفة عامة يف 

دبقتضاه بعض التعديالت كاإلضافات، كذلك سباشيا مع الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية 
 كالسياسية اؼبستجدة. 

                                                           

 (، ص2009اعبامعية للنشر كالتوزيع، د.ط )اإلسكندرية: دار اؼبعرفة  التشريعات االجتماعية،بيومي،  ،مد أضبدؿب (1)
 .274 - 273ص

)القاىرة: دار الفجر للنشر كالتوزيع،  1ط ي قانوف اإلجراءات الجزائية الجزائرم،ػحماية األحداث فدرياس، زيدكمة،  (2)
 .9 -8ص (، ص2007
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 1966جواف  8اؼبؤرخ يف  155 -66تبدأ ىذه اؼبرحلة من األمر مرحلة التشريع الجزائرم:  -ب
ائية، إذ حدد اؼبشرع سن انعداـ اؼبسؤكلية بأقل اؼبعدؿ كاؼبكمل، اؼبختص يف قانوف اإلجراءات اعبز 

سنة، كيف ىذه اؼبرحلة ال توقع على اغبدث أم عقوبة جزائية مهما كانت اعبريبة اؼبرتكبة  13من 
أما إذا ارتكب ـبالفة فال  جناية بل تتخذ بشأنو تدابَت اغبماية كالًتبية يف حالة ارتكابو عبنحة أك

" من قانوف اإلجراءات 445" من قانوف العقوبات كاؼبادة "49ة "اؼباد وبكم عليو إال بالتوبيخ
كذلك غبل اؼبسؤكلية االجتماعية ؿبل اؼبسؤكلية اعبنائية أما مرحلة اؼبسؤكلية اؼبخفضة فهي  ،اعبزائية

سنة كالعقوبات اليت تتخذ يف ىذه اؼبرحلة فهي عقوبات ذات طابع تربوم  18ك 13بُت سن 
ففي حالة اعبنايات كاعبنح زبفف عقوبات ، ء ىي العقوبات اؼبخفضةبالدرجة األكذل، كاالستثنا
سنة يف حالة اغببس اؼبؤقت زبفض إذل نصف اؼبدة 28ك 18بُت سن  اإلعداـ كالسجن اؼبؤبد ما

 51غَت حسب اؼبادة  الغرامة ال اؼبقررة للراشدين، أما يف حالة اؼبخالفات فيحكم عليو بالتوبيخ أك
 .(1)من قانوف العقوبات

 ي شأف األحداث المنحرفينػخامسا: ماىية التدابير االحترازية المتخذة ف
 ي شأف األحداث المنحرفينػمفهـو التدابير المتخذة ف -1

تدابَت كقائية ترمي إذل إبعاد اغبدث عن العوامل اليت قد  :على أهنا تعرؼ التدابَت االحًتازية
 كبراؼها قاضي األحداث مهما كاف نوع االكيفرض االكبراؼ، تعرضو ػبطر تدفعو إذل االكبراؼ أك

باجملتمع ؾبددا كقيامو بعمل  نحرؼكاليت هتدؼ إذل إعادة اندماج اغبدث اؼب (2)ارتكبو اغبدث الذم
 .(3)نافع ىبدـ اجملتمع الذم غبق بو الضرر

                                                           

األحداث بمدينتي دراسة ميدانية أجريت بمركزم  :أثر العوامل االجتماعية في جنوح األحداثظبية، حومر،  (1)
(، 2005/2006)جامعة منتورم قسنطينة،  مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت يف علم االجتماع اغبضرم قسنطينة كعين ميلة،

 .68 -67صص 
)بَتكت: ؾبد اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع،  1، طفلسفة العقاب كالتصدم للجريمةعلي ؿبمد، جعفر،  (2)

 .180(، ص2006
للتطبيق الفعاؿ لإلصالح في مجاؿ عدالة األحداث بما يتماشى مع المعايير  االستراتيجيةاألطر ؿبمد، الطراكنة،  (3)

عماف، )، ، دراسة للمنظمة الدكلية لإلصالح اعبنائيالدكلية كيتناسب مع االحتياجات الوطنية كاإلقليمية في الدكؿ العربية
 . 13ص (،2006
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التدابَت اؼبقررة يف شأف األحداث : أنواع التدابير المتخذة في شأف األحداث المنحرفين -2
 2815يوليو سنة  15اؼبؤرخ يف  12 -15قانوف رقم  من 36ك 35اؼبادة  حرفُت نصت عليهااؼبن

 كاآلٌب:  يتعلق حبماية الطفل، كمن ىنا سنشرع يف عرضها
كبناءا  ،كىو توجيو اللـو إذل اغبدث عن فعل ارتكبو يف نطاؽ إرشادم كإصالحيالتوبيخ:  -أ

ث ككشف عما ينطوم عليو عملو من خطورة على ذلك فإف ىذا التدبَت وبتوم على توجيو للحد
  .(1)يبكن أف تؤدم بو إذل االنزالؽ يف ىوة الفساد كاعبريبة

كقد أعترب الشارع التوبيخ تدبَتا هتذيبيا ألف من األحداث من يؤثر عليهم التوبيخ إذل اغبد 
 إذ ال كيتعُت أف يصدر التوبيخ من احملكمة، أم من قاضي األحداث ،الذم يصرفهم عن اإلجراـ

  .(2)يكوف لو التأثَت اؼبطلوب على نفسية اغبدث إال إذا صدر عن القاضي
لشخص  أك الوصاية عليو كيكوف بتسليم اغبدث إذل أحد أبويو أكمن لو الوالية أكالتسليم:  -ب

فإذا دل تتوافر يف أيهما الصالحية للقياـ بًتبيتو سلم إذل من  ،مؤسبن من أسرتو، أكمن غَت أسرتو
  .(3)ىال لذلك من أفراد أسرتويكوف أ

يكوف االلتحاؽ بالتدريب اؼبهٍت بأف تعهد احملكمة باغبدث إذل االلتحاؽ بالتدريب المهني:  -ج
  .(4)اؼبتاجر أك اؼبزارع اليت تقبل تدريبو أحد اؼبراكز اؼبخصصة لذلك أك أحد اؼبصانع أك

الطفل يف بيئتو الطبيعية  يكوف االختبار القضائي بوضعكضعو تحت االختبار القضائي:  -ق
ربت التوجيو كاإلشراؼ كمع مراعاة الواجبات اليت ربددىا احملكمة، كال هبوز أف تزيد مدة االختبار 

                                                           

مجلة أبحاث قانونية ، "اؼبتعلق حبماية الطفل 15/12كمة األحداث يف ظل القانوف "خصوصية ؿبا ، سعاد، حايد (1)
 .175(، ص2018العدد السادس، )جواف  كسياسية،

المعدؿ كالقانوف رقم  1774 لسنة 31جرائم األحداث كتشريعات الطفولة في القانوف رقمعبد اغبميد، الشواريب،  (2)
 .65(، ص1997كشركاه،  حزماؼبعارؼ جالؿ  )اإلسكندرية: منشأة ، د.ط1776 لسنة 12

(، 1990)اعبزائر: اؼبؤسسة الوطنية للكتاب،  د.ط دراسة مقارنة، :النظرية العامة للتدابير االحترازيةسليماف، ، عبد اهلل (3)
 .144ص

(، 1994لتوزيع، )القاىرة: دار غريب للطباعة كالنشر كا د.ط علم النفس الجنائي،كآخركف،  ربيع، صبعة ،شحاتو ،ؿبمد (4)
 .225ص
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القضائي على ثالث سنوات، فإذا فشل اغبدث يف االختبار عرض األمر على احملكمة لتتخذ ما 
 .(1)تراه مناسبا من التدابَت األخرل

يكوف إيداع الطفل يف إحدل مؤسسات ات الرعاية االجتماعية: إيداعو في إحدل مؤسس -ك
كإذا كاف الطفل  الرعاية االجتماعية لألحداث التابعة لوزارة الشؤكف االجتماعية أك اؼبعًتؼ هبا منها

، كال ربدد احملكمة يف حكمها مدة لإليداع ،ذا عاىة يكوف اإليداع يف معهد مناسب لتأىيلو
اع على عشر سنوات يف اعبنايات كطبس سنوات يف اعبنح كثالث كهبب أال تزيد مدة اإليد

سنوات يف حاالت التعرض لالكبراؼ، كعلى اؼبؤسسة اليت أكدع هبا الطفل أف تقدـ إذل احملكمة 
 .(2)شأنويف  مناسباتقريرا عن حالتو كسلوكو كل ستة أشهر على األكثر لتقرر احملكمة ما تراه 

إذا كاف ذا خطورة اجتماعية ككاف مصابا المتخصصة: إيداعو في إحدل المستشفيات  -ز
دبرض عقلي أك نفسي أك ضعف عقلي، كأثبتت اؼبالحظة أنو فاقد كليا أك جزئيا القدرة على 

كيف ىذه اغبالة يودع إذل  (3)اإلدراؾ أك االختبار، حبيث ىبشى منو على سالمتو أك سالمة الغَت
 ليت ينظمها القانوف.أحد اؼبستشفيات اؼبتخصصة كفقا لإلجراءات ا

من قانوف رقم  36ك 35حبيث ال يبكن أف تتجاكز مدة التدابَت اؼبؤقتة اؼبنصوص عليها يف اؼبادتُت 
( أشهر، كيعلم قاضي األحداث الطفل ك/ أك 6ستة ) 2815يوليو سنة  15اؼبؤرخ يف  12 -15

 من صدكرىا بأية كسيلة. ( ساعة48فبثلو الشرعي بالتدابَت اؼبؤقتة اؼبتخذة خالؿ شباف كأربعُت )
 سادسا: العقوبات المقررة لألحداث المنحرفين

تعترب العقوبة من األساليب العقابية التقليدية اليت تعتمد عليها التشريعات اعبنائية  تعريف العقوبة: -1
حداث اؼبنحرفُت يف ثالث كيبكن حصر أكجو السياسة اعبنائية يف ؾباؿ األ، يف مواجهة ظاىرة اإلجراـ

 ور:ص

                                                           

معاملة المجرمين كأساليب رعايتهم في ضوء التكافل االجتماعي في الفقو اإلسالمي علي،  ،حسُت شعباف، ،صباؿ (1)
 .353(، ص2012)اإلسكندرية: دار الفكر اعبامعي،  1ط مقارنة، دراسة :كالقانوف الوضعي

 .307-306ص (، ص2005ندرية: دار الفكر اعبامعي، )اإلسك 1ط ،جرائم الصغارعبد الرضبن ؿبمد، العيسوم،  (2)
 ص (،1983دار النهضة العربية للطباعة كالنشر كالتوزيع،  )بَتكت: 2ط الجريمة كالمجتمع،سامية حسن، الساعاٌب،  (3)

 .154ص
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الدكؿ اليت يقرر تشريعها لألحداث التدبَت فقط، كيف ىذه اغبالة ال ؾباؿ للكالـ عن  الصورة األكلى:
 العقوبة دبفهومها الضيق.

كإمبا تفرض عليهم العقوبات  ،كتتعلق بالدكؿ اليت ال ذبيز فرض تدابَت على األحداث الصورة الثانية:
حملكمة مراعاة لسنهم، أما التدابَت فهي تفرض على الصغار اؼبقررة قانونا مع إمكانية زبفيفها من قبل ا

 فبن ىم دكف اؼبسؤكلية اعبنائية.
كتتعلق بالتشريعات اليت تذىب إذل فرض التدابَت على األحداث كقاعدة عامة مع  الصورة الثالثة: 

 .(1)جواز فرض العقوبة اؼبخففة دبوجب قرار مسبب كىذا ما أخذ بو اؼبشرع اعبزائرم
 قوبات المقررة لألحداثالع -2
تطبق العقوبات على اغبدث الذم تزيد سنو عن طبس عشرة سنة ي الجنايات: ػالعقوبات المقررة ف -

 كال تتجاكز شباشل عشر سنة، كتتخذ أحد األمرين:
األشغاؿ الشاقة اؼبؤبدة أك  * تطبيق العقوبات كما وبددىا القانوف، كعادة هبوز اغبكم باإلعداـ أك

لكن تستبدؿ بالسجن ؼبدة معينة ال تزيد بأم حاؿ على ثلث اغبد األقصى للعقوبة اؼبقررة ك  ،اؼبؤقتة
 للجريبة.

 * هبوز للمحكمة بدال من اغبكم بالعقوبة أف ربكم على اغبدث باإليداع يف مؤسسات الرعاية 
 .(2) االجتماعية مدة ال تقل عن سنة

ت ؼبدة من عشر سنوات إذل عشرين سنة أك كإذا كانت اعبريبة جناية معاقب عليها بالسجن اؼبؤق
االعتقاؿ اؼبؤقت نفس اؼبدة، وبكم على اغبدث بعقوبة اغببس ؼبدة ال تتجاكز نصف اغبد األقصى اؼبقرر 

 .(3)للعقوبة اليت نص عليها القانوف بالنسبة للجريبة اؼبرتكبة

                                                           

اإلخوة  جامعة) محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية ماستر، :السياسة الجنائية تجاه األحداثربيعة، زكاش،  (1)
 .46ص(، 2015/2016منتورم قسنطينة، 

)اإلسكندرية: اؼبكتب اعبامعي اغبديث،  د.ط دمة االجتماعية لألحداث المنحرفين،الخخَتم خليل، اعبميلي،  (2)
 .19-18ص (، ص1994

سة )بَتكت: ؾبد اؼبؤس 1، طحماية األحداث المخالفين للقانوف كالمعرضين لخطر االنحراؼعلي ؿبمد، جعفر،  (3)
 .337 ص (، ص2004اعبامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع، 
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أك الغرامة أك العقوبتُت  أما إذا ارتكب اغبدث جنحة عقاهبا اغببس ي الجنح:ػالعقوبات المقررة ف -
معا يفرض عليو أحد تدابَت اإلصالح، إال أنو هبوز للمحكمة يف حاالت الضركرة كحفاظا على سالمة 

 .(1)اجملتمع أف تقضي عليو باغببس مدة ال تتجاكز ثلث مدة عقوبة اعبـر اؼبرتكب
تعلقة حبماية الطفل، لقد تضمن قانوف العقوبات األحكاـ اؼبي المخالفات: ػالعقوبات المقررة ف -

( 18) من قانوف العقوبات "ال يكوف ؿبال للمتابعة اعبزائية القاصر الذم دل يكمل عشر 49فتنص اؼبادة 
 اغبماية أك"سنة إال تدابَت 13إذل أقل من  18سنوات، كال تطبق على القاصر الذم يًتاكح سنو من 

 إال للتوبيخ كىبضع القاصر الذم يبلغ سنو من يكوف ؿبال الًتبية"، كمع ذلك فإنو يف مواد اؼبخالفات ال
 .(2)لعقوبات ـبففة التهذيب أك الًتبية أك سنة إما لتدابَت اغبماية أك 18إذل  13

 

                                                           

 (، ص2016ليج، اػب)عماف: دار  د.ط التجربة العربية في مجاؿ عدالة األحداث، نظاـ، عساؼ، بومدرة، ،طاىر (1)
 .257 -256ص

 .241ص(، 2019)اعبزائر: بيت األفكار،  1ط القسم العاـ،: شرح قانوف العقوباتعبد اهلل، أكىايبية،  (2)



في  نالمراكز المتخصصة في إعادة التربية كبرامج رعايتها لألحداث المنحرفي   الفصل الثالث:
 الجزائر
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 خالصة الفصل

تاج إذل االمكانات اؼبادية كالبشرية ربغبدث اؼبنحرؼ باؼبراكز اؼبتخصصة صالح اإعملية  تبُت أف
فاغبدث يدخل إذل اؼبركز كىو يعاشل ، ة كالتأىيلية بشكل فعاؿ كناجحالالزمة للقياـ بالعملية االصالحي

وبتاج لقية، لذلك فهو اػبمن العديد من اؼبشكالت النفسية كالصحية كاالجتماعية كاالقتصادية، كحىت 
خاصة سبس صبيع جوانب حياتو، حىت يتمكن من زبطي ىذه اؼبرحلة الصعبة إذل رعاية شاملة كمتكاملة 

إذل االكبراؼ، كمنذ دخوؿ اغبدث للمركز قبده ىبضع للنظاـ الداخلي فيتمتع حبقوقو اليت أدت بو 
اؼبتمثلة يف اغبفاظ على كرامتو كصحتو النفسية كاعبسدية، غذائو كنظافتو، كسالمتو كأمنو، كحقو يف 

حقو يف  كزيارة أىلو لو داخل اؼبركز يف كل أسبوع، كحقو يف العالج، ،االتصاؿ بأىلو ربت مراقبة اؼبركز
مواصلة التعليم كتعلم حرفة معينة سواء داخل اؼبركز أك خارج اؼبركز يف حالة عدـ توفر اؼبركز على تلك 

، كال هبب أف ينسى كذلك ...إخل لثقافية كالرياضية كالًتفيهيةحقو يف االستفادة من الربامج اك الربامج، 
اؼبقدمة لو، احًتاـ مواعيد األكل، احًتاـ مواعيد القياـ بواجباتو اؼبتمثلة يف االنضباط يف مواعيد الربامج 

ُت باؼبركز، كزمالئو لما، احًتاـ مواعيد النظافة اعبسدية، كاحًتاـ الطاقم الًتبوم ككل العستيقاظالنـو كاال
وبظى اغبدث اؼبنحرؼ باىتماـ كرعاية خاصة من قبل السلطات القضائية، اؼبتواجدين باؼبركز، كقد 

كعدـ سبتعو باؼبسؤكلية الكاملة مثل الراشدين، لذلك فإف اغبدث إذا ارتكب جنحة إذل صغر سنو  بالنظر
ككانت خطَتة يعاقب عليها القانوف بنصف مدة سجن البالغ الراشد، كذلك العتبارات تدخل ضمن 
النقص يف اؼبسؤكلية، كما تتجلى مظاىر النقض يف اؼبسؤكلية اعبنائية لألحداث يف القانوف اعبزائرم من 

ؿ النصوص سواء يف قانوف العقوبات أك قانوف اإلجراءات اعبزائية أك قانوف ضباية الطفل، حيث خال
 18إذل  13من قانوف العقوبات على أنو: "ىبضع القاصر الذم يبلغ سنو من  82فقرة  49تنص اؼبادة 

لتدابَت االحًتازية كىبضع اغبدث اؼبنحرؼ إذل ا (1)سنة إما لتدابَت اغبماية أك الًتبية أك لعقوبات ـبففة"
مثل: التوبيخ أك التسليم أك ايداعو يف مؤسسات الرعاية االجتماعية أك اؼبستشفيات إف كانت حالتو 

ضباية اغبدث اؼبنحرؼ من  دكرؽبا فاإلجراءات االحًتازية  ،العقلية أك النفسية تتطلب ذلك الصحية أك
 .ا صاغبانفسو كمن ؿبيطو الفاسد كإعادتو إذل اجملتمع من جديد فرد

                                                           

، جامعة اغبسن األكؿ، اؼبغرب، مجلة القانوف كاألعماؿ، "ضباية األحداث اعباكبُت يف القانوف اعبزائرم، سحارة، "سعيد (1)
 .(2018يناير )، 16العدد 
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 الػبػاب الػثػانػي:
الػجػانػب المػيػػػدانػي
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 تمهيد
 منهج الدراسة أكال:
 ؾبتمع الدراسة ثانيا:
 عينة الدراسة ثالثا:
 أدكات صبع بيانات الدراسة رابعا:

 ؾباالت الدراسة خامسا:
 خالصة الفصل
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 تمهيد
يقـو الباحث بدراسة علمية دكف أف يتبع منهجية ؿبددة تتالءـ مع  من غَت اؼبقبوؿ أف

كاؼبنهج اؼبالئم كما  ،ككيفية اختيار العينة اؼبناسبة ،من ؾبتمع الدراسة ،موضوع دراستو كما يتعلق بو
لوصوؿ إذل لتفسَتىا ك  ربليلهاعرضها ك ككيفية صبع اؼبعطيات ك  ،يناسبو من أدكات صبع البيانات

جابات للفرضيات اليت ًب كضعها، كىذه النتائج ترتبط إكاليت ىي يف األساس  ،يةالنتائج العلم
فال يبكن تعميمها على ؾبتمعات أخرل كيف أزمنة أخرل  ،دبجاؿ زماشل كمكاشل خاص بالدراسة

أيضا، فلكل ؾبتمع خصائصو اليت سبيزه عن باقي اجملتمعات األخرل، كتبقى نتائج الدراسات اليت 
غَت قابلة للتعميم مثلما ىو اغباؿ يف العلـو  باحثوف يف العلـو االجتماعية نسبيةيتوصل إليها ال

 .الطبيعة
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ىذه " كوف أف منهج دراسة حالة:" ًب االعتماد يف ىذه الدراسة على أكال: منهج الدراسة:
كجدنا ، اؼبنحرفُتإذل معرفة طبيعة دكر اؼبراكز اؼبتخصصة يف إعادة تربية األحداث  الدراسة تسعى

 وضوعميبثل أحسن طريقة للكشف عن ىذه اؼبعلومات كاغبقائق حوؿ منهج دراسة اغبالة أف 
، كما اعتمدنا كذلك كمن ٍب التحقق من صحة فرضيات الدراسة اليت قمنا بصياغتهادراستنا، 

 النظرم أثناء ربليلنا للمقابالت. بُت اعبانب العملي كاعبانب ةعلى اؼبقارن
كىو اإلطار اؼبرجعي للباحث يف اختيار عينة البحث، كقد يكوف ىذا  :الدراسةا: مجتمع يػانػػث

(1) اإلطار ؾبتمعا كبَتا كقد يكوف ؾبتمعا صغَتا
كحسب طبيعة موضوعنا فإف ؾبتمع دراستنا يتمثل ، 

 :اثنُت يف ؾبتمعُت
 الشلف.-الًتبية ببوقاديرن دبركز إعادة ي اؼبتواجدُتكسبثل يف فئة األحداث اؼبنحرف المجتمع األكؿ:

 الشلف.-دبركز إعادة الًتبية ببوقادير وفيعمل نالذي وظفُتكسبثل يف فئة اؼب ي:ػالمجتمع الثان
أسلوب اؼبسح الشامل موضوع دراستنا ًب االعتماد على  انطالقا من طبيعة :ا: عينة الدراسةػثػالػث

-ركز إعادة الًتبية بوالية الشلفمن خالؿ اغبصر الشامل عبميع األحداث الذكور اؼبتواجدين دب
كمستواىم  سنة(،16-15حدثا، كتًتاكح أعمارىم ما بُت ) 15ببوقادير كالذين بلغ عددىم 

منهم  4باؼبركز كالذم بلغ عددىم  وظفُت العاملُتر الشامل أيضا لكل اؼبكاغبصمتوسط،  الدراسي
كز(، هبدؼ التعرؼ على طبيعة )الوسيطة االجتماعية، األخصائية النفسانية الطبيب، مدير اؼبر 

 .اذباه ىؤالء الفئة من األحداث همالدكر الذم يقـو بو كل من
إف طبيعة اؼبوضوع ىي اليت تفرض نوع األدكات البحثية : ا: أدكات جمع بيانات الدراسةػرابع

عبمع البيانات كاؼبعلومات، ككوف دراستنا دراسة كصفية ربليلية ًب االستعانة ببعض األدكات 
 حثية إلقباز دراستنا على النحو التارل:الب
على الباحث قبل البدء يف إجراءات الدراسة القياـ بإجراء الدراسة الدراسة االستطالعية:  -1

االستطالعية اليت سبكنو من التعرؼ على الظركؼ اليت سيتم فيها إجراء البحث، كصبع اؼبعلومات 
 ا كمعاعبتها.كالبيانات حوؿ مشكلة البحث اليت يرغب يف دراسته

تربية األحداث  فبعد اختيارنا ؼبوضوع الدراسة اؼبتمثل يف: "دكر اؼبراكز اؼبتخصصة يف إعادة
من التسجيل يف خالؿ السنة األكذل  2818/2819بوقادير أمبوذجا" ًب سنة اؼبنحرفُت: مركز 

                                                           

 .221(، ص1999مكتبة مدبورل، : )جامعة الفاتح د.ط مناىج البحث العلمي،حسُت، عقيل، ( 1)
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( ...إخل وانُتت، قؾبال   مقاالت،رسائل كأطركحات جامعية، دكتوراه صبع اؼبادة العلمية )كتب، ال
أخذ فكرة عن تناكؿ ىذا اؼبوضوع من قبل اآلخرين سواء من ناحية  ألجل ،حوؿ موضوع دراستنا

أك اعبانب اؼبيداشل للدراسة، كالكشف عن الثغرات اليت كقع فيها الباحثوف يف  نظرماعبانب ال
االجتماعي  دراستهم السابقة كؿباكلة عدـ الوقوع فيها مرة أخرل، كبعد موافقة مدير النشاط

ـ ، كالقياكلية االستكشافية للمركز، قمنا بالزيارة األ2819بالسماح لنا بزيارة اؼبركز يف شهر أكتوبر
أخذ صورة أكلية عن طبيعة  ساعدتنا كثَتا علىاليت  ،باؼبركز دبقابالت حرة مع اؼبوظفُت العاملُت

امج الرعاية اليت يقدمها اؼبركز كمعرفة طبيعة بر  دكر اؼبركز يف إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت،
اليت ًب صبعها حوؿ اكبراؼ األحداث من  الرظبية كذلك استفدنا من اإلحصائياتلألحداث،  

 بوالية الشلف كاؼبركز اؼبتخصص يف إعادة الًتبية (بوالية الشلف اعبهات األمنية )الشرطة كالدرؾ
 -اؼبرتكبة من قبل اعبنسُت )ذكورعلى طبيعة األفعاؿ للتعرؼ  2819إذل غاية سنة  2815من سنة 
، كاليت ًب أك العكسمن سنة إذل سنة أخرل  الذكور مقارنة باإلناث ددكسبب تزايدىا عإناث( 

 .2828استالمها خالؿ شهر جانفي 
إحصائية لإلحصائيات اؼبنجزة من طرؼ فرقة ضباية األحداث للمركز -كفيما يلي قراءة سوسيو  

الشلف حوؿ حجم ظاىرة اكبراؼ األحداث من سنة كالية  -وقاديراؼبتخصص يف إعادة الًتبية بب
 :2819إذل غاية  2815

 2119ك 2115ي حالة خطر معنوم بين ػف فك : األحداث الذكور المتواجد13جدكؿ رقم 
 السنة ؾ ف

%6.25 1 2815 
%18.75 3 2816 

%37.5 6 2817 

%31.25 5 2818 

%6.25 1 2819 

 المجموع 16 %111
من األحداث  %37.5(: أف أكرب نسبة سجلت ب13ن خالؿ اعبدكؿ رقم )نالحظ م

من األحداث اؼبتواجدين يف  %31.25، كتليها نسبة 2817اؼبتواجدين يف حالة خطر معنوم سنة 
من األحداث اؼبتواجدين يف حالة خطر  %18.75، كتليها نسبة 2818حالة خطر معنوم سنة 
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من األحداث الذين تواجدكا يف حالة  %6.25ب  آخر نسبة سجلت ، كتبقى2816معنوم سنة 
 .2819ك 2815خطر معنوم خالؿ سنة 

نستنتج من خالؿ اعبدكؿ أعاله أف اؼبشرع اعبزائرم قبل التطرؽ إذل ربديد تدابَت اغبماية 
يف حالة  اؼبتواجد كاغبدث نحرؼاصة باغبدث اؼبعرض ػبطر معنوم، ميز أكال بُت اغبدث اؼباػب

ككضع التدبَت اؼبناسب لكل منهما كالتكفل هبم  ،لط بُت الفئتُتاػبيتم  خطر معنوم حىت ال
من القانوف  2اؼبادة  عليو اؼبشرع اعبزائرم يف فاغبدث اعبانح حسب ما نص حسب احتياجاهتم

ىو الطفل الذم يرتكب فعال  ،تعلق حبماية الطفلاؼب، 2815يوليو سنة  15اؼبوافق ؿ 12 -15رقم 
( سنوات، أما بالنسبة للحدث يف خطر معنوم ىو ذلك 18مره عن عشر )ؾبرما كالذم ال يقل ع

الطفل الذم تكوف صحتو أك أخالقو أك تربيتو أك أمنو يف خطر أك عرضة لو، أك تكوف ظركفو 
اؼبعيشية أك سلوكو من شأهنما أف يعرضاه للخطر احملتمل أك اؼبضر دبستقبلو، أك يكوف يف بيئة 

من نفس  2كىذا ما نصت عليو اؼبادة  ،فسية أك الًتبوية للخطرتعرض سالمتو البدنية أك الن
، يتعلق حبماية الطفل، حبيث قبد أف ىذه 2815يوليو سنة  15اؼبوافق ؿ 12 -15القانوف رقم 

اؼبرحلة اليت يتواجد فيها ىؤالء األحداث يف خطر معنوم تسبق مرحلة اعبنوح، كعلى ىذا األساس 
ء الفئة من األحداث اؼبعرضُت ػبطر االكبراؼ إذل ازباذ التدابَت نص اؼبشرع اعبزائرم خبصوص ىؤال

الالزمة حفاظا على سالمتهم كأمنهم كمستقبلهم، كىذا من خالؿ إسناد الدكر إذل مراكز خاصة 
هبم تسمى باؼبراكز اؼبتخصصة يف اغبماية اليت تكلف باستقباؿ األحداث يف خطر معنوم قصد 

من اؼبرسـو  8مرحلة االكبراؼ كاعبنوح حسب ما نصت عليو اؼبادة  تربيتهم كضبايتهم من الوقوع يف
، يتضمن تعديل القانوف األساسي 2812أبريل سنة 5اؼبوافق ؿ  165 -12التنفيذم رقم 

كلكن يف ضوء الواقع اعبزائرم ، النموذجي للمؤسسات اؼبتخصصة يف ضباية الطفولة كاؼبراىقة
 أثناء نحرفُتكاألحداث اؼب ،ُت األحداث يف خطر معنومب ال يقـو بالفصلقـو ياؼبركز كجدنا أف 
أكده لنا مدير اؼبركز أثناء إجراء مقابلة  الحظناه يف اؼبركز، كما ماىذا التكفل هبم، ك رعايتهم ك 

 .معو
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 2115: تكييف األفعاؿ المرتكبة من طرؼ األحداث خالؿ سنة 14جدكؿ رقم 
 تكييف األفعاؿ طبيعة األفعاؿ ؾ ف

 الفعل اؼبخل باغبياء 4 12.12%

 
 جناية

 الضرب كاعبرح العمدم اؼبفضي إذل الوفاة دكف قصد 2 6.86%
 ربريض قاصر على الفسق كفساد األخالؽ 1 3.83%
 الضرب كاعبرح العمدم بسالح أبيض 2 6.86%
 استغالؿ حاجة قاصر 2 6.86%

 السرقة 15 45.45%

 جنحة

 يدالتحريض على السرقة مع التهد 2 6.86%
 احملظورضبل السالح األبيض  1 3.83%
 السرقة يف الليل بالكسر 1 3.83%
 عرض مؤثرات عقلية قصد البيع 1 3.83%
 الضرب كاعبرح العمدم 2 6.86%
 مخالفة / / /
 المجموع  33 111%

ىي أكرب نسبة سجلت سنة  %45.45( أف نسبة 14نالحظ من خالؿ اعبدكؿ رقم )
من األحداث الذين  %12.12الذين ارتكبوا جنحة السرقة، كتليها نسبة من األحداث  2815

 .ارتكبوا جناية الفعل اؼبخل باغبياء يف نفس السنة
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 2116: تكييف األفعاؿ المرتكبة من طرؼ األحداث خالؿ سنة 15جدكؿ رقم 

 تكييف األفعاؿ طبيعة األفعاؿ ؾ ف

  الفعل اؼبخل باغبياء 9 19.15%
 ؿباكلة القتل 1 %2.13 جناية

 السرقة 7 14.89%

 جنحة

 الفعل اؼبخل باغبياء 12 25.53%
 إخفاء أشياء مسركقة 2 4.26%
 تكوين صبعية أشرار 4 8.51%
 االعتداء بالعنف 2 4.26%
 السرقة يف األماكن العمومية 1 2.13%
 السرقة يف الليل بالكسر 2 4.26%
 يقة غَت شرعيةدخوؿ الًتاب الوطٍت بطر  2 4.26%
 التخريب العمدم ؼبلك الغَت 1 2.12%
 حيازة اؼبخدرات لغرض البيع 2 4.26%
 القتل العمدم 1 2.12%
 الضرب كاعبرح بسالح أبيض 1 2.12%
 مخالفة / / /
 المجموع  47 111%

 
من األحداث  %25.53(: أف أكرب نسبة سجلت ب15) نالحظ من خالؿ اعبدكؿ رقم

من الذين ارتكبوا  %19.15، كتليها نسبة 2816بوا جنحة الفعل اؼبخل باغبياء سنة الذين ارتك
 .جناية الفعل اؼبخل باغبياء
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 2117: تكييف األفعاؿ المرتكبة من طرؼ األحداث خالؿ سنة 16جدكؿ رقم 

 تكييف األفعاؿ طبيعة األفعاؿ ؾ ف

 الفعل اؼبخل باغبياء 2 3.57%
 
 قًتنة بظريف الكسر كالتعددالسرقة اؼب 2 %3.57 جناية

 تكوين صبعية أشرار 2 3.57%
 السرقة 12 21.43%

 جنحة

 الفعل اؼبخل باغبياء 1 1.79%
 إخفاء أشياء مسركقة 1 1.79%

 تكوين صبعية أشرار 6 18.71%
 السرقة بظرؼ الكسر 5 8.93%
 استغالؿ حرمة منزؿ 1 1.79%
 السرقة بظرؼ الليل 2 3.57%
 دخوؿ الًتاب الوطٍت كاإلقامة غَت شرعية 1 1.79%
 مغادرة الًتاب الوطٍت بطريقة غَت شرعية 1 1.79%
 السرقة بظرؼ التسلق 1 1.79%
 عرض على الغَت مؤثرات عقلية بطريقة غَت شرعية 1 1.79%

 الضرب كاعبرح العمدم 6 18.71%
 السرقة بتوافر ظركؼ التعدد 4 7.14%
 متناكؿ اعبمهور صور بغَت إذف صاحبهاكضع يف  1 1.78%
 ؿباكلة السرقة بالتهديد كالتحطيم العمدم ؼبلك الغَت بالسالح 2 3.57%
 السرقة بأحد ظركؼ التشدد 1 1.78%
 الضرب كاعبرح العمدم بسالح أبيض 4 7.14%
 مخالفة / / /

 المجموع  56 111%
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ىي أكرب نسبة سجلت سنة  %21.43( أف نسبة 16نالحظ من خالؿ اعبدكؿ رقم )
من األحداث الذين  %18.71من األحداث الذين ارتكبوا جنحة السرقة، كتليها نسبة  2817

 .ارتكبوا جنحة تكوين صبعية أشرار كجنحة الضرب كاعبرح العمدم خالؿ نفس السنة

 2118: تكييف األفعاؿ المرتكبة من طرؼ األحداث خالؿ سنة 17جدكؿ رقم 
 تكييف األفعاؿ ؿطبيعة األفعا ؾ ف

 الضرب كاعبرح العمدم اؼبفضي إذل الوفاة دكف قصد إحداثها 1 2.22%
 جناية

 تكوين صبعية أشرار 1 2.22%
 تكوين صبعية أشرار 3 6.67%

 جنحة

 السرقة بالتعدد 18 22.22%
 الفعل اؼبخل باغبياء على قاصر 7 15.56%
 ضرب األصوؿ 2 4.44%
 ة بظرؼ الكسرالسرقة اؼبقًتن 3 6.67%
 حيازة سالح أبيض بدكف مربر شرعي 2 4.44%
 الضرب كاعبرح العمدم 4 8.89%
 إخفاء أشياء مسركقة 1 2.22%
 عرض على قاصر ـبدرات بطريقة غَت شرعية 1 2.22%
 السب كالتهديد 1 2.22%
 إتالؼ منقوالت فبلوكة للغَت 1 2.22%
 مع التهديد التحطيم العمدم ؼبلك الغَت 2 4.44%
 ضبل السالح من الصنف السادس 1 2.22%
 اإلىانة باإلقرار عن جريبة كنبية 1 2.22%
 اإلقامة غَت الشرعية يف البالد 1 2.22%
 استغالؿ قاصر لالختالس كااللتزاـ منو 1 2.22%
 مضايقة قاصر يف مكاف عمومي بالقوؿ 1 2.22%
 الغَتحيازة اؼبخدرات بالعرض على  1 2.22%
 مخالفة / / /
 المجموع  45 111%
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من األحداث  %15.56( أف أكرب نسبة سجلت ب 17نالحظ من خالؿ اعبدكؿ رقم )
من األحداث الذين  %22.22الذين ارتكبوا جنحة الفعل اؼبخل باغبياء على قاصر، كتليها نسبة 

 .2818 ارتكبوا جنحة السرقة بالتعدد سنة
2119ؿ المرتكبة من طرؼ األحداث خالؿ سنة : تكييف األفعا18جدكؿ رقم   

 تكييف األفعاؿ طبيعة األفعاؿ ؾ ف

  الفعل اؼبخل باغبياء 7 9.21%
 الزنا 1 %1.32 جناية

 القتل 4 5.26%
 السرقة 43 56.58%

 جنحة

 سب األصوؿ 4 5.26%
 ضبل السالح 3 3.95%
 حيازة اؼبخدرات 4 5.26%
 التهديد 4 5.26%
 تكوين صبعية أشرار 5 6.58%
 مخالفة مضايقة امرأة 1 1.32%
 المجموع  76 111%

من األحداث  %56.58 ( أف أكرب نسبة قدرت ب18) نالحظ من خالؿ اعبدكؿ رقم
من الذين ارتكبوا جناية الفعل  %9.21، كتليها نسبة 2819الذين ارتكبوا جنحة السرقة سنة 

 .اؼبخل باغبياء
أعاله أف أكرب نسبة سجلت من األفعاؿ اليت ارتكبها الذكور نستنتج من خالؿ اعبداكؿ 

 ،ىي جنحة السرقة بالدرجة األكذل 2819إذل غاية سنة  2815خالؿ الفًتة اؼبمتدة من سنة 
سبب ارتكاب الذكور عبرائم السرقة بالدرجة األكذل غباجة اغبدث إذل اؼباؿ كالفقر كالعوز كيرجع 

نا إليو من خالؿ اعبداكؿ البسيطة اؼبتعلقة بالبيانات الشخصية كىذا ما توصل الذم تعانيو أسرتو،
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غياب كإنباؿ األب عن (، ف%68للحدث )تدشل اؼبستول اؼبعيشي ألغلب ألسر األحداث بنسبة 
دكره يف الًتبية كالرعاية كربمل اؼبسؤكلية يدفع باغبدث كىو يف سن مبكر إذل التسرب من اؼبدرسة 

ىت الطرؽ، حىت لو كانت غَت مشركعة من خالؿ ارتكابو السلوكات كالسعي لتوفَت لقمة العيش بش
 اليتك ، أما بالنسبة عبنحة الفعل اؼبخل باغبياء كالسرقة دبختلف طرقها على سبيل اؼبثاؿ  االكبرافية

جاءت يف اؼبرتبة الثانية بعد جنحة السرقة، يبكن تفسَت سبب ارتكاب اغبدث جنحة الفعل اؼبخل 
باإلضافة إذل الدكر ، التنشئة األسرية اليت تلقاىا اغبدث أساليب يعود إذل طبيعةباغبياء بنسبة أكرب 

خالؿ من الذم تلعبو مواقع التواصل االجتماعي يف دفع اغبدث إذل ارتكاب السلوكات االكبرافية 
الربامج اؼبنحلة ، فتأثَتىا السليب على أفكار اغبدث خاصة يف ظل ضعف أك غياب الرقابة األسرية

ما يدفع باغبدث يف ىو  لة باغبياء اليت تبثها دكف كعي خبطر ذلك على سلوؾ اغبدث،كاؼبخ
،  إذل ارتكاب سلوكات اكبرافية عديدة كالعنف، كالقتل، كخاصة جرائم الفعل اؼبخل باغبياء األخَت

 خالؿ قيامنا بالدراسة االستطالعية كما قبد أف األخصائية االجتماعية أثناء إجراء مقابلة معها
من مناطق حضرية،  اؼبتواجدين يف اؼبركز ينحدركف اؼبنحرفُت أف أغلبية األحداث حت لناصر 

معظم الدراسات كما قبد أف   كأكدت لنا أف األصل اعبغرايف لو األثر الكبَت يف اكبرافهم،
تشَت ك األحداث على العالقات األسرية السائدة،  اكبراؼ اؼبتخصصة يف ىذا اؼبيداف تلقي مسؤكلية

 العالقة بُت بعض متغَتات البيئة األسرية كطبيعة التنشئة االجتماعية السائدة يف األسرة، أف إذل
من ذكم ، كأف أغلب األحداث اؼبنحرفُت من األحداث %98أكثر من ىي السبب يف اكبراؼ 

(1) خلفيات اقتصادية كاجتماعية كاطئة
. 

اصة باألحداث اؼبنحرفُت ػبااؼبتضمنة اؼبالحظات عرض شبكة اؼبالحظة سنقـو بالمالحظة: -3
من  إبتداءاالشلف ب داخل اؼبركز اؼبتخصص يف إعادة الًتبية ببوقادير كالطاقم الًتبوم اؼبتواجدين

 .25/83/2821 اػبميس يـو إذل غاية 16/18/2819يـو األربعاء 
  

                                                           

)بَتكت: دار كمكتبة البصائر  1ط بحث ميداني في مدينة بغداد، :لوجيا االنحراؼسوسيو  نعماف، نبيل إظباعيل، (1)
 .21 -20(، ص2011 للطباعة كالنشر كالتوزيع،
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 المالحظات
 مكاف

 المالحظة
مدة 

 المالحظة
 تاريخ

 المالحظة
اغبصوؿ على  بزيارة اؼبركز من أجل طلب ناقم

إحصائيات حوؿ طبيعة األفعاؿ اؼبرتكبة من قبل 
 2819إذل غاية سنة  2815األحداث خالؿ سنة 

كأثناء ، بعد اغبصوؿ على ترخيص بزيارة اؼبركز
من قبل حارس اؼبركز  ناللمركز ًب استقبال ناكصول

أف اؼبركز ىادئ جدا كخارل  ناهالحظ أكؿ شيءك 
ث فقط الحظت من العاملُت باؼبركز كمن األحدا

عامل كاحد مكلف باإلدارة هبلس يف ساحة اؼبركز 
كاستقبلٍت دبكتب اؼبدير ككاف شكل اؼبكتب غَت 
منظم ككل األكراؽ مبعثرة، كالشيء الذم الحظتو 
أف اؼبدير كاألخصائية النفسانية كالوسيطة 

بعدىا قمنا َت موجودين، ك االجتماعية كلهم غ
لف الًتخيص عند اؼبوظف اؼبك طلببوضع 

 بأعماؿ اإلدارة.

 ساحة اؼبركز
كمكتب 

 اؼبدير

 18:88من
 إذل غاية
12:88 

 يـو األربعاء
 16/18/2819 

للمركز ؼبعرفة سبب التأخَت  نازيارت ًب يف ىذا اليـو
سابقا  ناهحوؿ الطلب الذم قدم نايف االتصاؿ ب

اصة بطبيعة األفعاؿ اػبخبصوص اإلحصائيات 
كعند  ُت،اؼبرتكبة من قبل األحداث اؼبنحرف

من طرؼ طفل يًتاكح  ناللمركز ًب استقبال ناكصول
سنة كالشيء الذم الحظتو  17 -16بُت  سنو ما

بأف الطفل الذم فتح رل الباب من األحداث 
كالحظت أف اغبارس غَت  ،اؼبتواجدين باؼبركز

كاغبدث ، موجود اليـو كاؼبدير جالس بساحة اؼبركز

 ساحة
 اؼبركز

 كمكتب
 اؼبدير

11:88 
إذل غاية 
13:88 

يـو األربعاء 
6/11/2819 
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ألحداث الذم فتح رل الباب جالس مع اؼبدير كا
اآلخرين أيضا متواجدين بساحة اؼبركز بعضهم 
جالس كالبعض اآلخر يسقي بعض الشجَتات 

صغَتة جدا كأخريُت يلعبوف كرة القدـ يف مساحة 
 فأل، مةئمال تبدك غَتك  ـبصصة ؼبمارسة الرياضة

تشكل ناسبة ؼبمارسة الرياضة، ك األرضية غَت م
خطورة على اغبدث يف حالة سقوطو ألهنا صلبة 

ذا من جهة، كمن جهة آخرل اغبشيش الغَت ى
نافع يغطي تلك اؼبساحة كوبوط هبا حىت شكلها 

كقريبة جدا من اؼبساحة  ،ـ للعبءمال غَت
اؼبخصصة للحيوانات، كالحظت أيضا كجود 

 .أقساـ ككرشات مغلقة

للمركز من أجل استالـ  ناـو زيارتًب يف ىذا الي
كبة من اصة بطبيعة األفعاؿ اؼبرتاػباإلحصائيات 

للمركز ذىبت  ناقبل األحداث، كأثناء دخول
كمن  ،مباشرة ؼبكتب اؼبدير كاستقبلٍت بشكل جيد

اؼبساعدة االجتماعية  ٍب قاـ بتوجيهي ؼبكتب
ؼبساعدٌب يف كتابة اإلحصائيات اليت أحتاجها 

اؼبساعدة االجتماعية  كتبكعند دخورل ؼب
الحظت أف األخصائية النفسانية جالسة معها يف 
نفس اؼبكتب لعدـ توفر مكتب خاص هبا كًب 
استقبارل من طرفهن بشكل جيد كتعرفت عليهما 

كالنفسانية دبساعدٌب اؼبساعدة االجتماعية  كقامت
كالشيء الذم الحظتو ، يف كتابة اإلحصائيات

اؼبكتب صغَت جدا أثناء تواجدم باؼبكتب أف 

مكتب اؼبدير 
 كمكتب

اؼبساعدة 
االجتماعية 
كاألخصائية 
النفسانية 
)مكتب 
 مشًتؾ(

18:38 
إذل غاية 
13:38 

 يـو الثالثاء
 28/81/2828 
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كضيق، كال يتوفر على الوسائل الضركرية فقط 
كراسي   3مكتبُت كخزانة تتوفر على ملفات، ك

اؼبساعدة االجتماعية  كالحظت أف فقط،
كالنفسانية جالستُت تتحدثاف ال تقوماف بأم 

 .عمل

 قمت يف ىذا اليـو بزيارة اؼبركز كقمت دبقابلة مع
كاألخصائية النفسانية اؼبساعدة االجتماعية 

كطرحت عليهم بعض األسئلة خبصوص دكر اؼبركز 
 كنوعية الربامج اليت يتوفر عليها، كالحظت أف ردة

ىتزاز كانت بشكل سريع، كااؼبساعدة االجتماعية  
رأسها كابتسامة عريضة أف اؼبركز ليس لديو أم 
دكر كقوؽبا" أف اؼبركز ىذا عاجز سباما عن ربقيق 

صرحت بأنو ؼبنوط بو اذباه فئة األحداث ك دكره ا
 يبكنهم قوؿ أشياء غَت موجودة يف الواقع أصال ال

 ال أكدت من خالؿ تصروبها مااؼبركز ك ألف
س ىناؾ كلي ،أية برامج إصالحية يتوفر على

إمكانيات بيداغوجية تقـو بتطبيق الربامج، 
أف عدد اؼبساعدة االجتماعية  كحسب ردة فعل

األحداث قليل ككما تالحظُت األحداث 
اؼبتواجدين باؼبركز يأكلوف كيشربوف كيناموف 
كيلعبوف مع بعضهم البعض فقط نفس الركتُت 
كنفس األشياء يقوموف هبا كل يـو حىت انقضاء 

ددت ؽبم بالبقاء داخل اؼبركز، كأحيانا اؼبدة اليت ح
ىناؾ فًتة إقامتهم باؼبركز قصَتة جدا، كليس لدينا 
أية برامج يستفيدكف منها األحداث سواء كانت 

 مكتب
اؼبساعدة 

االجتماعية 
كاألخصائية 
النفسانية 

تب )مك
 مشًتؾ(

9:38  
إذل غاية 
12:88 

 يـو االثنُت
 17/82/2828 
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تعليمية أك دينية أك ثقافية أك مهنية أك أنشطة 
 .رياضية كترفيهية سبأل أكقات فراغهم

، عاكدُت االتصاؿ باؼبركز 19-كبعد تسجيل انقطاع فرضتو ظركؼ جائحة كوفيد
 الستكماؿ العمل، فكاف ذلك على النحو التارل:

 المالحظات
 مكاف

 المالحظة
 مدة

 المالحظة
 تاريخ

 المالحظة
از دراستنا قمت بزيارة اؼبركز من أجل البدء يف اقب

اؼبيدانية، بعد أف قمنا يف األكؿ بالدراسة االستطالعية 
نا إذل يكبعدىا اضطر  ،2828/ 2819يف اؼبركز سنة 

 82/2828/ 17التوقف عن مواصلة دراستنا بتاريخ 
أشهر  18 ألنو بعد أياـ ًب الغلق لفًتة دامت حوارل

بسبب كباء كوركنا كدل نتمكن خالؿ تلك الفًتة من 
ركز بسبب اغبجر الصحي الذم كاف مفركض زيارة اؼب

علينا خاصة كأف كل شيء كاف متوقف عن العمل، 
كأكؿ شيء الحظتو بعدنا عودتنا للمركز من جديد يـو 

كجود عماؿ البناء باؼبركز كمستلزمات  2821/ 81/ 3
البناء موجودة بساحة اؼبركز، كبعد ذلك اذبهت إذل 

جد معها ككانت تتوااؼبساعدة االجتماعية  مكتب
األخصائية النفسانية كًب استقبارل من طرفهن بشكل 
 جيد، كالحظت أهنما جالستاف ال تقوماف بأم عمل

يتواجد فيو حوارل كأخربتٍت أف اؼبركز حاليا  ،كالعادة
حدث فقط، كال يستقبل األحداث يف ىذه الفًتة 15

 ساحة اؼبركز
كمكتب 
اؼبدير 
 كمكتب
 الوسيطة

 االجتماعية
 كاألخصائية
 النفسانية
 )مكتب
 مشًتؾ(

18:88 
 إذل غاية
12:38 

 يـو األحد
3/81/2821 
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، إذل غاية االنتهاء من األشغاؿ اليت يشهدىا اؼبركز
صوص ذلك من طرؼ مديرية النشاط كىناؾ تعليق خب

 االجتماعي إذل غاية االنتهاء من ترميم اؼبركز.

 

 المالحظات
 مكاف

 المالحظات

 مدة
 المالحظة

 تاريخ
 المالحظة

اليـو قمنا بزيارة اؼبركز بعد الصعوبات الكبَتة اليت 
كاجهتنا يف مديرية النشاط االجتماعي من شهر 

خبصوص  2821جانفي إذل غاية شهر مارس
اغبصوؿ على ذبديد الًتخيص السابق الستكماؿ 

كأكؿ شيء الحظتو عند دخورل ، دراستنا اؼبيدانية
حظة اؼبركز أف األحداث دل يستيقظوا بعد نفس اؼبال

الحظتها سابقا أثناء قيمنا بالدراسة االستطالعية، 
، كاؼبدير 18:88بالرغم من أف الساعة كانت حوارل 

متواجد بساحة اؼبركز جالس مع أحد األحداث 
 الذم الحظتو سابقا، كتوجهت مباشرة إذل مكتب

كالحظت أهنا غَت متواجدة اؼبساعدة االجتماعية 
ة النفسانية ككانت ىناؾ فقط األخصائي ،باؼبكتب

كانت يف إجازة، كبقيت اؼبساعدة االجتماعية   ألف
طلبت األخصائية  11:38أنتظر حىت الساعة 

قاظ أحد األحداث إيالنفسانية من اغبارس 
بدأت بإجراء مقابلة معو الواحد بعدىا ك  ،كإحضاره

تلوا اآلخر، كلكن بعد اغبدث األكؿ الذم قابلتو 
شيء الذم انتظرت كذلك ألنو كقت الفطور، كال

الحظتو أثناء إجراء اؼبقابلة مع األحداث أهنم ال 

 مالحظة
 ساحة
 اؼبركز

 كمكتب
 الوسيطة

 االجتماعية
 كاألخصائية
 النفسانية
 كالغرفة

 اليت أقـو فيها
دبقابلة 

 األحداث.
 

18:88 
 إذل غاية
15:88 

 
 
 
 
 
 
 

 األحد يـو
21/83/2821 
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يستيقظوف باكرا كال يتناكلوف فطور الصباح ألهنم 
، ككذلك يناموف يف غذاءدائما يستيقظوف كقت ال

الليل يف كقت جد متأخر بعضهم يناـ على الساعة 
 كالبعض األخر إذل غاية طلوع الفجر كىذا ما 1:88

 ثناء مقابلتهم.صرح بو أغلب األحداث أ

 
 

 

 المالحظات
مكاف 

 المالحظات

 مدة
 المالحظة

 تاريخ
 المالحظة

زيارة اؼبركز كعند كصورل على يف ىذا اليـو قمت ب
كالعادة كجدت األحداث نائموف،   9:88الساعة 

كساحة اؼبركز فارغة كيسودىا اؽبدكء كأف اؼبركز 
مهجور من األشخاص، توجهت مباشرة إذل 
األخصائية النفسانية كالحظت أهنا دبفردىا ككانت 
منشغلة ببعض اؼبلفات ترتب فيها كانتظرت حىت 

ن اؼبدير أف وبضر أحد طلبت م 18:38الساعة 
األحداث، كطلب اؼبدير من اغبارس إحضار حدث 
ما، كبعد كصوؿ اغبدث توجهت مع األخصائية 

اؼبقابلة مع  بإجراءالنفسانية إذل الغرفة الذم أقـو فيها 
األحداث، كالشيء الذم الحظتو على اغبدث أنو 

كعندما سألتو عن سبب ذلك  ،مازاؿ يشعر بالنعاس
حىت طلوع الفجر كقضى معظم  اـين أجابٍت بأنو دل

كقتو يف الفايسبوؾ، كعند االنتهاء من مقابلتو ًب 
 ،إحضار حدث آخر كىكذا مع باقي األحداث

 ساحة اؼبركز
 كمكتب
 الوسيطة

 االجتماعية
 كاألخصائية
النفسانية 

 كالغرفة
 اليت أقـو فيها

ابلة دبق
 األحداث

 

9:88 
 إذل غاية
14:38 

 
 
 
 
 
 

 اإلثنُت يـو
22/83/2821 
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 المالحظات
 مكاف

 المالحظة

 مدة
 المالحظة

تاريخ 
 المالحظة

قمت يف ىذا اليـو بزيارة اؼبركز من أجل إجراء 
مقابلة مع باقي األحداث اؼبتواجدين باؼبركز، 
ككالعادة عند كصورل للمركز الحظت اؽبدكء يعم 

ؼبركز ككأف اؼبركز مكاف مهجور حىت أنٍت عندما ا
أدخل إليو أشعر أنو ـبيف للهدكء التاـ، كاغبارس 
أماـ الباب توجهت مباشرة إذل مكتب اؼبدير 

 ،سيجارةال ناكؿكجدتو جالس كيشرب القهوة كيت
، أجابٍت بأهنم  سألتو عن هنوض األحداث من النـو

داث مازالوا نائموف كالعادة، كالحظت أحد األح
 الذم الحظتو سابقا جالس يف مكتب الطبيب،

كدائما أجده جالس سواء مع اؼبدير أك اغبارس 
كىذا اغبدث الحظتو أكؿ أياـ الدراسة 

كبعدىا توجهت  االستطالعية عندما فتح رل الباب،
كالحظت أهنا تكتب  إذل األخصائية النفسانية

 ساحة اؼبركز
 كمكتب اؼبدير

كمكتب 
 الوسيطة

 االجتماعية
 كالغرفة اليت
 أقـو فيها

قابلة دب
 األحداث.

 

9:38 
 إذل غاية
15:38 

 
 
 
 
 

 الثالثاء يـو
23/83/2821 

 
 
 
 
 
 
 

كالشيء الذم الحظتو أف األحداث كلهم كانوا 
نائموف كاغبارس قاـ بإيقاظهم ككلهم يشعركف 
بالنعاس بسبب عدـ النـو يف الليل باكرا، كالحظت 

، كيبدك عليهم اضبرار يف أعي نهم بسبب قلة النـو
أغلب األحداث الذين أف التعب، كما الحظت 

جريت مقابلة معهم يبلكوف ىاتف ذكي كعند أ
الستقباؽبم رسائل  مقابلتهم كل دقيقة يرف ىاتفهم،

 عرب الفايسبوؾ.
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كبعدىا  جلست أنتظر حىت انتهت من الكتابة
دل  ارس إحضار أحد األحداث الذينطلبت من اغب

حضر "بوب" كسألتها إف  أأقابلهم، ٍب قالت لو 
كاف ىذا اظبو اغبقيقي فأجابتٍت بال فقط ينادكنو 
ىكذا كىذه التسمية ظباىا بو أصدقائو ككبن كذلك 
ننادكه ىكذا، ككل كاحد منهم لديو اسم آخر 

"بوب" ىو الوحيد كقالت رل أف ، ينادكنو بو ىنا
ا ، كأيضا ال وبب الكالـ كثَت ض قبلهمالذم ينه

مع اؼبدير  لسكيرفض مقابلة أم أحد، فقط هب
كاغبارس كالطبيب، كال أظن أنو سيأٌب ؽبذا السبب 

ألنٍت أكؿ مرة ناديتو إلجراء  دل أناديو لك من قبل،
رفض، كيف اؼبرة الثانية جاء، كأجريت  يمقابلة مع

عند معو مقابلة كدل يتجاكب معي، كيشعر بالقلق 
سؤالو، كبعد غبظة جاء، كالحظت أف األخصائية 
النفسانية ابتسمت كاستغربت نوعا ما، كقالت لو 

 غرفة اليت أقابلالاذىب معها، كتوجهت معو إذل 
فيها األحداث كجاءت معي األخصائية النفسانية 
ألقت نظرة ٍب خرجت، كالشيء الذم الحظتو على 

ح ككدمات بس بالية كجرك مال اغبدث القلق كالتوتر،
يف يديو كعندما سألتو عن سبب ذلك أجابٍت بأنو  
كاف يساعد العماؿ عندما كانوا يقوموف بًتميم 
اؼبركز كقيامو بطالء جدراف الغرؼ، كىذا الشيء  

رل أنو وبب  صرحكنت الحظتو سابقا، كأيضا 
بغرس  هتماالعتناء باغبيوانات اؼبتواجدة يف اؼبركز، كي

على اغبيوانات، كما الشجَتات كسقيها كالتنظيف 
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الحظت كذلك على ىذا اغبدث التأتأة يف كالمو 
كعدـ استخراج كنطق الكلمات بشكل جيد، 

خاصة حركة اليدين كالضرب على  كاغبركة اؼبفرطة
اؼبكتب بيديو لفًتة طويلة، كطلب مٍت كرقة، 
كالحظتو كاف يرسم صواريخ كبعدىا سألٍت ما نوع 

شات بشكل ىذه الصواريخ؟، ٍب بدأ يرسم خرب
عنيف، ٍب قاـ بتشكيل تلك الورقة على شكل 
طائرة كقاؿ رل أنظرم كرماىا كأتى هبا، ٍب قاـ 
بتشكيلها بعنف على شكل كرة كرماىا ثانية كتركها 
يف األرض، كأيضا الحظت أثناء طرح عليو األسئلة 

كبدا رل أف التوتر كالقلق كاالنفعاؿ، اصة بوالديو اػب
اف عاطفي كانباؿ كدل ىذا اغبدث يعاشل من حرم

يعش طفولتو خاصة عندما بدأ وبكي رل عن قضاء 
معظم مع خركؼ صغَت كيقـو باالعتناء بو كيشربو 
 اغبليب يف رضاعة األطفاؿ، كأف حقو يعطيو ؽبا،

حىت انتهى  انتظرت كعند االنتهاء من مقابلتو
مقابلة  بإجراءاألحداث من تناكؿ فطورىم كقمت 

، ين الواحد تلوا اآلخرحداث اآلخر األباقي مع 
كالشيء الذم الحظتو أثناء مقابليت "لبوب"، كباقي 
األحداث أف ىناؾ خلط بُت األحداث اؼبنحرفُت 
كاألحداث اؼبتواجدين يف حالة خطر معنوم داخل 
اؼبركز، كبُت األحداث الذين ارتكبوا السلوكات 
االكبرافية ألكؿ مرة، كبُت األحداث الذين أعادكا 

وكات االكبرافية أكثر من مرة، كبُت ارتكاب السل
األحداث الذين لديهم سوابق قضائية أخرل أثناء 
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رعايتهم كالتكفل هبم يف جناح كاحد دكف مراعاة 
الفركقات الفردية بُت األحداث كما ىو منصوص 

 عليو يف القانوف.

 

 المالحظات
 مكاف

 المالحظة

 مدة
 المالحظة

 تاريخ
 المالحظة

قمت اليـو بزيارة اؼبركز الستكماؿ إجراء مقابلة 
األحداث ككالعادة دائما األحداث نائموف، 

كجدتو يف الساحة جالس مع  فقط "بوب"
جهت مباشرة إذل مكتب األخصائية اغبارس تو 

قالت رل بعد الفطور ، النفسانية كجدهتا كحدىا
ألهنم منذ  مقابلة مع األحداث بإجراءقومي 

، كذىبت معها قليل فقط استيقظوا من النـو
للمطعم اؼبتواجد باؼبركز كعندما دخلنا كجدت 

 ،امرأتُت تقوماف بإحضار الفطور لألحداث
واحد تلوا اآلخر يدخلوف ال بدأكاكاألحداث 

كجلسوا على اؼبائدة مع اؼبدير كأحضرت ؽبم 
ظت كجود كأسُت فقط حتلك اؼبرأة األكل، كال

لشرب اؼباء يتبادلوف فيما بينهم، كبعض اؼبالعق 
توجهت مباشرة إذل ىا تبدكا قديبة كمعوجة، كبعد

الغرفة اليت أقابل فيها األحداث كانتظرت حىت 

 ساحة اؼبركز
كمكتب 
 الوسيطة

 االجتماعية
 كاألخصائية
 النفسانية

 كمطعم اؼبركز
 كالغرفة اليت
 أقـو فيها
دبقابلة 

 األحداث.
 

18:88 
 إذل غاية
الساعة 
15:38 

 
 
 
 
 
 

 األربعاء يـو
24/83/2821 
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ث كقالت رل أحضرت األخصائية النفسانية حد
 بإجراءبعدىا سيأٌب آخر كىكذا، كبدأت 

مقابلة مع األحداث كالشيء الذم الحظتو على 
أحد األحداث اضبرار شديد يف عينيو كعندما 
سألتو أجابٍت بأنو يعاشل من حساسية مفرطة 

كىي الصباغة،  اف يبارسها بسبب اؼبهنة اليت ك
كما الحظت أيضا على بعض األحداث الذين 

من ضمنهم ىذا اغبدث ارتدائهم لباس قابلتهم ك 
متسخ كقدصل كخفيف بالرغم أف تلك األياـ كاف 
اعبو باردا جدا كيبدكا أهنم دل يستحموا لفًتة 
طويلة، كبعدىا انتظرت مقابلة آخر حدث 

قمت  الذم كاف يدرس كعندما جاء من اؼبدرسة
بسو مال الحظت أف ىذا اغبدثدبقابلتو، ك 

ف ىذا اغبدث من نظيفة جدا كغالية كيبدك أ
عائلة مستواىا اؼبعيشي جيد، كالحظت كذلك 
قصة شعر اغبدث تبدك غريبة كيف جانب رأسو 
يوجد خطوط كأف لوف شعره يبدك مصبوغ 
كالشعر األمامي الحظت أنو مسرح بالسيشوار، 

كالحظت  على رقبتو كيف يديو، سنسلوكيضع 
كبدأت ، لو اؽباتفااستعم أثناء جلوسو

كنفس  األخرل للواحدة تلو اؼبيساجات تصل ا
 سابقا. الشيء الحظتو على باقي األحداث
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 المالحظات
 مكاف

 المالحظة

 مدة
 المالحظة

 تاريخ
 المالحظة

قمت يف ىذا اليـو بإجراء مقابلة مع الطاقم 
البيداغوجي الذم يشرؼ على إعادة تربية 

بعد االنتهاء من إجراء بوقادير  ركزيف ماألحداث 
مقابلة كل األحداث اؼبتواجدين باؼبركز، كعند 

كجدت اؼبدير  9:38كصورل للمركز على الساعة 
ساحة كالحظت أنو يقـو بإصالح بعض يف ال

إذل مكتب الوسيطة  ت مباشرةكتوجه، األشياء
الحظت أف األخصائية النفسانية ك  ،االجتماعية

جالسة تتكلم يف اؽباتف كالوسيطة االجتماعية 
تكتب، كبدأت أربدث مع الوسيطة االجتماعية، 
ٍب قولت ؽبا سأجرم اليـو مقابلة معكي كمع 

كالطبيب كاؼبدير، كسألتها إف  األخصائية النفسانية
كاف متاح اآلف، فأجابتٍت نعم، دقيقة فقط 
كأنتهي، كبعدىا بدأت بطرح األسئلة اليت كنت قد 

الوسيطة االجتماعية، ٍب مع مع أعدهتا سابقا، 
األخصائية النفسانية بعد أف انتهت من اؼبكاؼبة يف 

توجهت مباشرة إذل مكتب اؼبدير  ، ٍباؽباتف
كبدأت بطرح عليو ، أهنى عملو حيث كجدتو قد

كبعد االنتهاء  األسئلة اليت كنت قد أعدهتا سابقا،
من مقابلة اؼبدير توجهت مباشرة ؼبكتب الطبيب، 

عنده  كالحظت ذلك اغبدث الذم يدعى "بوب"
يقـو بعمليات اغبساب كالطبيب يساعده، ٍب 

 ساحة اؼبركز
كمكتب 
 الوسيطة

 االجتماعية
 كاألخصائية
 النفسانية

 كمكتب اؼبدير
 كعيادة اؼبركز.

 

9:38 
 إذل غاية
 الساعة
15:38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اػبميس يـو
25/83/2821 
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ارج قليال كإكماؿ عملية اػبطلب منو االنتظار يف 
عد قليل سيقـو بتصحيح ما قدمو اغبساب كأنو ب

بدأت بطرح األسئلة اؼبعدة سلفا على  لو، كبعدىا
الطبيب، كالحظت أف الطبيب كاف هبيب على 
 األسئلة بشكل صادؽ كيبتسم بُت تارة كأخرل،

 مكتب الطبيب فأكأثناء تواجدم دبكتبو الحظت 
توفر على سريرين كخزانة يك  ،اجدا كمظلم اصغَت 

كبعد  جهاز حاسوب فقط،فيها بعض األدكية ك 
االنتهاء من إجراء مقابلة الطبيب، شكرتو على 
ذباكبو مع األسئلة اؼبطركحة عليو، كبعدىا توجهت 
إذل اؼبدير كاألخصائية النفسانية كالوسيطة 
 االجتماعية كقمت بشكرىم على حسن استقبارل

كتقدصل رل اؼبساعدة منذ أكؿ  كمعالتهم اعبيدة رل
آخر زيارة رل يف اؼبركز ألف  تنللمركز ككا زيارة رل

اؼبدة كانت ؿبددة من طرؼ مديرية النشاط 
 بسبب الوضع الصحي الذم نعيشو. االجتماعي

 ةػظػة المالحػتحليل شبك

إذا ربدثنا عن طبيعة دكر اؼبراكز اؼبتخصصة يف إعادة الًتبية على اؼبستول النظرم القانوشل 
قصد  نحرفُتقبد أف اؽبدؼ الرئيسي من إنشاء كإقامة اؼبراكز اؼبتخصصة ىو استقباؿ األحداث اؼب

 -12( من اؼبرسـو التنفيذم رقم 7دة )اؼباعليو اؼبشرع اعبزائرم يف  نص كىذا ما ،إعادة تربيتهم
، اؼبتضمن تعديل القانوف 2812أبريل سنة  5اؼبوافق  1433صبادل األكذل عاـ  13اؼبؤرخ يف  165
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كذلك من خالؿ السهر  (1)األساسي النموذجي للمؤسسات اؼبتخصصة يف ضباية الطفولة كاؼبراىقة
( من 86نصت عليو اؼبادة ) كىذا ما ،على صحة األحداث كأمنهم كرفاىيتهم كتنميتهم اؼبنسجمة

على اؼبستول العملي )التطبيقي( من  إال أنو يتضح لنا ،165 -12نفس اؼبرسـو التنفيذم رقم 
كالية الشلف  -خالؿ اؼبالحظات البسيطة اليت قمنا هبا باؼبركز اؼبتخصص يف إعادة الًتبية ببوقادير

رعاية كاملة إذل لشروبة اغبساسة اليت ربتاج يعجز عن القياـ بدكره اذباه ىذه اىذا اؼبركز  أف
كمتوازنة تفوؽ رعاية الطفل العادم، لعدـ توفر اؼبركز على اإلمكانيات اؼبادية كالبشرية الالزمة، 

ربة كالكفاءة يف ؾباؿ رعاية األحداث اؼبنحرفُت من جهة، اػبالسيما اؼبتخصصُت اؼبؤىلُت ذكم 
رامج الرعاية التأىيلية كاإلصالحية اؼبختلفة )متابعة تربوية كمن جهة آخرل افتقار ىذا اؼبركز إذل ب

اؼبنصوص  (...إخل أخالقية تعليمية، مهنية، متابعة الحقة، نشاطات ثقافية كترفيهية كرياضيةك 
 خصائيةاأل كىذا ما أكدتو لنا كذلك ،165 -12( من اؼبرسـو التنفيذم رقم 86عليها يف اؼبادة )

كالتكفل هبم غَت  ،كما أف نظاـ توزيع األحداث باؼبركز  ،ابلة معهاأثناء إجراء مقاالجتماعية 
( 87اؼبادة ) ىو منصوص عليو يف ألف ىذا اؼبركز حسب ما ،معموؿ بو يف ىذا اؼبركز ؿبل الدراسة

قصد إعادة  نحرفُتمكلف فقط باستقباؿ األحداث اؼب 165 -12من اؼبرسـو التنفيذم رقم 
م اجتماعيا، لكن يف الواقع كجدنا أنو يستقبل أيضا فئة سلوكهم كتأىيله تربيتهم كإصالح

قدـ ؽبم يك  ،األحداث اؼبتواجدين يف خطر معنوم كال يفصل بُت الفئتُت أثناء عملية التكفل هبم
 ،(84كىذا ما أكدتو إجابة مدير اؼبركز أثناء إجراء مقابلة معو )أنظر اعبدكؿ رقم  نفس الرعاية

( من اؼبرسـو التنفيذم رقم 88انونية نص اؼبشرع اعبزائرم يف اؼبادة )بالرغم من أنو من الناحية الق
ىناؾ مراكز متخصصة يف اغبماية تكلف باستقباؿ األحداث يف حالة خطر  :على أف 165 -12

كمراكز متخصصة يف إعادة الًتبية تكلف باستقباؿ األحداث  ،معنوم قصد تربيتهم كضبايتهم
اؼبذكورة أعاله، كيرجع ذلك لألنبية  (87نصت عليو اؼبادة ) ا ماقصد إعادة تربيتهم كىذنحرفُت اؼب

الكبَتة يف الفصل التاـ بُت األحداث طبقا لشدة االكبراؼ أك التعرض لالكبراؼ ؼبا وبققو ىذا 
أىدافا عالجية ، ك الفصل من أىداؼ كقائية ؼبنع التأثَت اؼبتبادؿ ذم الطابع السيئ بُت األحداث

                                                           

، اؼبتضمن تعديل 2012أبريل سنة  5اؼبوافق  1433صبادل األكذل عاـ  13اؼبؤرخ يف  165-12فيذم رقم ػنػاؼبرسـو الت( 1)
أبريل  11، 21 اعبريدة الرظبية العدداعبزائر: اؼبتخصصة يف ضباية الطفولة كاؼبراىقة،  القانوف األساسي النموذجي للمؤسسات

 .2012سنة 



 اإلطار المنهجي للدراسة                                                         : رابعالفصل ال
 

116 
 

رتبط بشدة االكبراؼ كتتناسب مع سن األحداث كمستول مبوىم اعبسمي من خالؿ تنفيذ برامج ت
فضال عن ذلك أنو ال يأخذ بعُت االعتبار أثناء استقباؿ  (1)كالتعليمي كالصحي كالعقلي.

األحداث ترتيب كتوزيع األحداث حسب سنهم ككضعيتهم اعبزائية، كالنظر إذل طبيعة األفعاؿ 
سامتها كخطورهتا أثناء تواجدىم باؼبركز، كىذا ما الحظناه اؼبرتكبة من قبل األحداث من حيث ج

أثناء إجراء مقابلة مع األحداث أف ىناؾ خلط بُت األحداث اؼبتواجدين باؼبركز ألكؿ مرة، مع 
، آخرين ؽبم خربة عن اعبنوح كسوابق قضائية آخرل كبُت آخرين ليس لديهم أم نظرة عن اعبنوح

 ككذا تفاكت السن بينهم يف ارتكاب األفعاؿة، ة أكثر من مر مع آخرين ارتكبوا السلوكات اعباكب
كطبيعة الفعل اؼبرتكب من قبل كل ، اعباكبة ككضعهم يف جناح كاحد دكف مراعاة فارؽ السن بينهم

كاحد منهما، كىذا ما الحظناه باؼبركز أثناء مقابلتنا لألحداث كجود بعض األحداث لديهم 
دة مع أحداث متواجدين يف خطر معنوم، رغم أف القانوف رقم يبكثوف يف غرفة كاح قضائية سوابق

، اؼبتضمن قانوف تنظيم 2885فرباير سنة  6اؼبوافق  1425ذم اغبجة عاـ  27اؼبؤرخ يف  84 -85
يتم ترتيب كتوزيع  :أنو 116يف اؼبادة  نص السجوف كإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسُت

ربية األحداث حسب جنسهم كسنهم ككضعيتهم اعبزائية داخل مراكز إعادة ت نحرفُتاألحداث اؼب
حظتنا البسيطة كمن خالؿ مال إال أننا من خالؿ (2)حظة كتوجيو كمتابعة.مال كىبضعوف لفًتة

اؼبدير أثناء مقابلتو أف ىذا األمر غَت معموؿ بو يف اؼبركز كال نراعي ترتيب كتوزيع األحداث  ةإجاب
يك عن ذلك أف كل ما يقدـ للحدث يف ىذا اؼبركز سول اؼبأكل أثناء استقباؽبم كالتكفل هبم. ناى

، كىذا ما الحظناه أثناء تواجدنا باؼبركز، كأيضا ما أكدتو لنا اؼبساعدة االجتماعية  كاؼبشرب كالنـو
 .أثناء إجراء مقابلة معها

على  رضورضيات الدراسة اغبالية، كًب عًب تصميم كبناء دليل اؼبقابلة كفقا لف دليل المقابلة: -5
كبعد اؼبالحظات اليت قدمت لنا من طرؼ  ،كضبطو موعة من األساتذة من أجل ربكيموؾب

األساتذة احملكمُت قمنا بالتعديالت الالزمة بالتشاكر مع األستاذ اؼبشرؼ كاألخذ برأيو يف 

                                                           

 .262ص ،مرجع سابق ،التعليم كالممارسة في العالم العربي :خدمة الجماعةظباح، سادل،  (1)
ؼبتضمن قانوف تنظيم السجوف ، ا2005فرباير سنة  6اؼبوافق  1425ذم اغبجة عاـ  27اؼبؤرخ يف  04-05القانوف رقم  (2)

 13، 12 اعبريدة الرظبية العدداعبزائر: امس إعادة تربية كإدماج األحداث، اػبكإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسُت يف بابو 
 .22، ص2005فرباير سنة 
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و لعينة إذل غاية الوصوؿ إذل الصورة النهائية لدليل اؼبقابلة اؼبوج ،اؼبالحظات اليت قدمها لنا كذلك
األحداث اؼبنحرفُت كالطاقم الًتبوم اؼبتواجدين باؼبركز، كبعد ذلك سبت عملية إجراء اؼبقابالت من 

من اؼبقابلة تسمى باؼبقابلة نصف اؼبوجهة   انوع خالؿ طرح صبلة من األسئلة تضمنت يف صياغتها
خصص يف إعادة مع صبيع األحداث اؼبنحرفُت اؼبتواجدين باؼبركز اؼبتاستعملت كأداة أساسية 
سنة( كبلغ عددىم  16 -15كالية الشلف، كالذين تًتاكح أعمارىم ما بُت ) -الًتبية ببوقادير

حدثا، كىذا بغية التعرؼ ما إف كاف فعال يتم إعادة تربيتهم كتقوصل كإصالح سلوكهم  15الكلي 
اؼبقابلة اؼبوجو لفئة  كتأىيلهم اجتماعيا، نفسيا، تعليميا، تربويا كأخالقيا، مهنيا، حيث اشتمل دليل

 .سؤاال 59األحداث اؼبنحرفُت على 
 نالذياؼبوظفُت  كذلك ًب اعتماد نفس األداة )دليل اؼبقابلة( كأداة أساسية أيضا مع صبيع

حبيث قمنا  كالية الشلف،-باؼبركز اؼبتخصص يف إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت ببوقادير وفيعمل
باؼبركز منهم: )الوسيطة االجتماعية،  يناؼبتواجد وظفُتع اؼب( مقابالت مع صبي84بإجراء أربع )

األخصائية النفسانية، الطبيب، مدير اؼبركز( هبدؼ التعرؼ على الدكر الذم يقـو بو كل منهم 
قابلة كقد تراكح عدد أسئلة دليل اؼب اذباه فئة األحداث ألجل إعادة تربيتهم كإصالح سلوكهم،

 .سؤاال 54باؼبركز حوارل  يناؼبتواجد وظفُتاؼبوجو إذل اؼب
 دراسةػاالت الػجػخامسا: م

مراحل حىت كصلت إذل مرحلتها عدة ًب اجراء الدراسة اغبالية عرب ي: ػػالمجاؿ الزمان -1
 ي:ػتىذه اؼبراحل كاآل النهائية، ككانت

ع اؼبوضو  ضبط لت يف القراءات كصبع اؼبادة العلمية حوؿ موضوع الدراسة بعدثسب المرحلة األكلى:
من التسجيل يف مع األستاذ اؼبشرؼ كقبولو من طرؼ اجمللس العلمي، ككاف ذلك يف السنة األكذل 

 .2818/2819سنة  السنة اعبامعية خالؿ دكتوراهال

لت يف طلب اغبصوؿ على ترخيص من طرؼ مديرية النشاط االجتماعي ثسب المرحلة الثانية:
كمالؿبو كأخذ  ،نزكؿ إذل اؼبيداف كالكشف عن كاقعوكاليت ًب فيها ال ،للقياـ بالدراسة االستطالعية

 وظفُتلقاءات الدكرية مع اؼبنظرة عامة عن اؼبيداف كالتعرؼ على خصوصياتو من خالؿ ال
إذل اؼبركز كنقـو  فيها كاؼبالحظات اليت كنا نالحظها يف كل مرة نذىب ،باؼبركز يناؼبتواجد
 .بتدكينها
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بعد  على أحسن كجو فبكن إقبازههبدؼ ي ػب اؼبيدانالتحضَت للجان مشلت المرحلة الثالثة:
ًب  ،كبعد اغبصوؿ على اؼبوافقة من أجل اقباز الدراسة اؼبيدانية االطالع على اؼبيداف بشكل أعمق،

كالقياـ بتطبيق أداة البحث )دليل اؼبقابلة( اليت ًب االعتماد  21/83/2821الذىاب إذل اؼبركز يـو 
  .حوؿ موضوع الدراسةعليها من أجل صبع اؼبعلومات 

كيقصد بو اؼبكاف الذم سوؼ ذبرل فيو الدراسة اؼبيدانية، حيث ًب إجراء  ي:ػالمجاؿ المكان -2
باؼبركز  دراستنا اغبالية: بعنواف: "دكر اؼبراكز اؼبتخصصة يف إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت"

 كالية الشلف. -اؼبتخصص يف إعادة الًتبية ببوقادير

اؼبركز اؼبتخصص يف إعادة الًتبية ببوقادير بوالية الشلف حبي الشهيد خليفة  يقع موقعو: -أ
 اؼبساحة اؼببنية. 2سم 38أر  73ىكتار  81بورعدة الدكايدية ببوقادير، كتبلغ مساحتو 

 261/ 87لقد أنشئ اؼبركز اؼبتخصص يف إعادة الًتبية ببوقادير بناءا على اؼبرسـو  تاريخو: -ب
، كىو خاص باستقباؿ فئة األحداث الذكور فقط الذين يًتاكح سنهم من 81/12/1987اؼبؤرخ يف 

 .حدث 128سنة، كما أف اؼبركز مؤىل الستقباؿ  18إذل  14

اص باعبانب اإلدارم، اػبأقساـ كتتمثل يف القسم  3وبتوم اؼبركز على  أقسامو ككرشاتو: -ج
 اص باإلقامة.اػباص باعبانب البيداغوجي، القسم اػبالقسم 

مكاتب إدارية كقاعة االجتماعات، كقاعة  8كوبتوم على  اص بالجانب اإلدارم:الخقسم ال
 االنتظار، التدفئة اؼبركزية كمكيف اؽبواء.

كرشات ربتاج  18كوبتوم على قسمُت للدراسة مغلقة، ك اص بالجانب البيداغوجي:الخالقسم 
ات األخرل، كقاعة األلعاب للًتميم، كمكتب بيداغوجي، كمكتبة ربتاج للًتميم كبعض التجهيز 

اص اػبربتاج للًتميم، قاعة النشاطات مغلقة، كقاعة إعادة الًتبية الوظيفية مغلقة، ككذلك الفضاء 
 باستقباؿ عائالت األحداث مغلق.

، كغرفة نـو خاصة باؼبريب، ك18كوبتوم على  اص باإلقامة:الخالقسم  غرؼ  3غرفة نـو
 كاؼبطعم. مراحيض، قاعة االنتظار، 3استحماـ، ك

األحداث اؼبنحرفُت  من تضمن اجملاؿ البشرم يف دراستنا اغبالية عينةلقد  المجاؿ البشرم: -3
حدثا  15الشلف كالذم بلغ عددىم  -اؼبتواجدين باؼبركز اؼبتخصص يف إعادة الًتبية ببوقادير

ة تربية على إعاد وفيشرف نالذي وظفُتسنة(، كعينة من اؼب 16 -15كتًتاكح أعمارىم ما بُت )
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( سبثل يف: )الوسيطة االجتماعية، 84) ةاألحداث اؼبنحرفُت داخل اؼبركز كالذم بلغ عددىم أربع
 .األخصائية النفسانية، الطبيب، مدير اؼبركز(
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 خالصة الفصل
، كىذا يرجع إذل تناكال تعترب مواضيع علم اجتماع االكبراؼ كاعبريبة من أصعب اؼبواضيع

لدراسة، فموضوع دراستا اغبالية: "دكر اؼبراكز اؼبتخصصة يف إعادة تربية صعوبة الوصوؿ إذل عينة ا
األحداث اؼبنحرفُت: مركز بوقادير أمبوذجا" يفرض علينا دراسة األحداث اؼبنحرفُت اؼبتواجدين 

الشلف، حبيث كاف الوصوؿ إذل العينة أمرا صعبا سواء  -باؼبركز اؼبتخصص يف إعادة الًتبية ببوقادير
ة ارتفاع حاالت اإلصابات خاصة يف فًت  ،جراء الدراسة اؼبيدانيةإحصائيات أك ع اإلث صبمن حي

إال أننا  ،كلكن رغم صبيع تلك الصعوبات كالعراقيل اليت كاجهتنا ا،جائحة كوركنبسبب  ياتكالوف
ربليل كتفسَت ك  عرضسبكنا من صبع ك حاكلنا صبع اؼبعلومات كالبيانات حوؿ موضوع دراستنا، كمن 

.نفي الفرضيات اليت ًب صياغتهاتعلومات كالبيانات للوصوؿ إذل نتائج علمية تأكد أك تلك اؼب
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 الفصل الخامس
 دراسةػات الػانػيػحليل بػرض كتػع
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 تمهيد
 باؼبركز ؼبقابالت مع اؼبوظفُتبااػباصة  البياناتعرض  أكال:
 واجدين باؼبركزاؼبت األحداث اؼبنحرفُتمع اؼبقابالت ب عرض البيانات اػباصة ثانيا:
 اصة باألحداث اؼبنحرفُتاػبربليل اؼبقابالت  ثالثا:

 خالصة الفصل
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 تمهيد
كفيو  ،ي للدراسةػبعد االنتهاء من اقباز اعبانب النظرم للدراسة، انتقلنا إذل اعبانب اؼبيدان

قابلة  حاكلنا عرض صبيع البيانات كاؼبعلومات اليت ًب صبعها من الدراسة اؼبيدانية، حيث اخًتنا اؼب
، كاغبصوؿ على أكرب قدر كأداة رئيسية عبمع البيانات هبدؼ التواصل اؼبباشر مع عينة الدراسة

لنظريات كالدراسات بتحليلها كتفسَتىا كفقا لك  بعرضهاجابات اؼببحوثُت، كبعدىا قمنا إفبكن من 
بدكف ضوابط ك  ضفي عليها نوعا من اؼبصداقية العلمية، كال يكوف التحليل عشوائيانالسابقة، حىت 

 يف ىذا الفصل. عرضوعلمية، كىذا ما سن
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 بالمركزالموظفين مع اصة الخالمقابالت البيانات الخاصة بأكال: عرض 
 مدير المركز -1
 اصة بمدير المركزالخعرض البيانات الشخصية  -أ

 14:88إذل غاية الساعة  13:88من الساعة  25/83/2821يـو تاريخ المقابلة:  -

 ذكرالجنس:  -

 سنة 59السن:  -

 ي متخصص رئيسيػمرباالختصاص التعليمي:  -

 سنة. 38 برة المهنية:الخ -

عرض البيانات المتعلقة بالدكر الذم يقـو بو مدير المركز اتجاه األحداث المنحرفين  -ب
 داخل المركز

 األسئلة األجوبة
نو متواجد يف منطقة ىادئة بعيدة نعم مناسب من حيث اؼبوقع اعبغرايف اؼبتواجد فيو أل

 عن الضجيج كاالزعاج.
6س  

كبرامج الرعاية النفسية  ،طبيعة الربامج اؼبسطرة باؼبركز تتمثل يف برامج الرعاية االجتماعية
كبرامج الرعاية الطبية، أما باقي برامج الرعاية األخرل غَت متوفرة كغَت مطبقة باؼبركز 

)الفرقة البيداغوجية( اؼبكلفة بتطبيق برامج رعاية  لعدـ كجود اؼبستخدمُت اؼبؤىلُت
 األحداث اؼبنحرفُت.

7س  

الربامج اؼبعتمدة يف اؼبركز ال تسَت كفق برنامج خاص مسطر، فهي مطبقة من خالؿ 
)ؾبهودات فردية(، كحسب اإلمكانيات اليت  اجملهودات اؼببذكلة من طرؼ اؼبؤطرين باؼبركز

أنو من اؼبفركض ىذا اؼبركز ما  :"دير من خالؿ قولويتوفر عليها اؼبركز، كأضاؼ اؼب
مركز متخصص يف إعادة  أنو يفتحش كامل كما يستقبلش األحداث ألف حىت نقوؿ

لكن لألسف   ،ىو منصوص عليو يف القانوف الًتبية الـز شركط كمعايَت تتماشى مع ما
كالبشرية كامل ىاذك غَت موجودين يف ىذا اؼبركز لعدـ توفر االمكانيات اؼبادية 

 . "خصوصا

8س  

برامج الرعاية اليت يتوفر عليها اؼبركز غَت كافية إلشباع رغبات كحاجات اغبدث كغَت    9س
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كطبية  ،كنفسية ،رعاية اجتماعية ألنو يوجد لدينا فقط ،كفيلة باؼبسانبة يف إعادة تربيتو
ؾ برامج كىذا قليل بالنسبة إلعادة تربية اغبدث كاصالح سلوكو كتأىيلو اجتماعيا، فهنا

رعاية آخرل وبتاج إليها اغبدث كتساىم يف تقوصل كإصالح سلوكو كإعادة تربيتو أخالقيا 
كتكوينو تعليميا كمهنيا، كلكن لألسف ال تتوفر باؼبركز لعدـ توفر الطاقم البيداغوجي 

 اؼبكلف بتطبيق ىذه الربامج.
قدصل ؽبم اغبماية فقط، كلكن الدكر الذم يقـو بو اؼبركز اذباه فئة األحداث ىو ايوائهم كت

ال يبكنٍت القوؿ أنو يساىم يف إعادة تربيتهم حسب الدكر اؼبنوط بو يف القانوف، لعدـ 
توفره على اإلمكانيات اؼبادية كالبشرية اليت ربقق تكيف اغبدث اجتماعيا كمهنيا 

اـ كلكن بالرغم من أنٍت لديا أفكار كسهل جدا أشل ندير برككر كقولو: كأخالقيا كتربويا، 
يستحيل أف أطبقو لوحدم لعدـ توفر الفرقة البيداغوجية اؼبتخصصة يف عملية إعادة 
الًتبية من جهة كمن جهة آخرل االمكانيات اؼبادية اؼبمنوحة للمركز قليلة جدا، ككم من 
مرة راسلنا الوزارة اؼبعنية بذلك كطلبنا منهم ربسُت كضع اؼبركز كربسُت اؼبيزانية اؼبمنوحة 

ز لتوفَت كتلبية حاجيات األحداث كتوفَت الفرقة البيداغوجية لكن دكف جدكل دل للمرك
نقولكش كامل بصح الواقع  نتلقى منهم أم رد يعٍت نقدر قباكبك ىكا كخالص كما

 ."نكذبوش كأنيت راكي تالحظي بنفسك يكشفلك كاش كاين ما

 18س

طرة كاؼبنصوص عليها يف يتماشى مع طبيعة النظم اؼبس الدكر الذم يقـو بو اؼبركز ال
لعدـ توفر اؼبركز على برامج الرعاية اؼبنصوص عليها يف  النصوص القانونية كالتنظيمية

اصة حبماية الطفولة كاؼبراىقة داخل مراكز إعادة الًتبية، كانعداـ الطاقم اػبالقوانُت 
داث البيداغوجي )الفرقة البيداغوجية اؼبتخصصة( اؼبكلفة بتطبيق برامج رعاية األح

اؼبنحرفُت من جهة، كمن جهة آخرل لعدـ توفر اؼبركز على اإلمكانيات اؼبادية لتوفَت 
الوسائل اليت وبتاجها الطاقم العامل باؼبركز )األخصائية النفسانية، األخصائية 

، كبالتارل بشكل ناجح كفعاؿ اذباه األحداث ماالجتماعية، الطبيب( للقياـ بدكرى
رم اذباه اغبدث من خالؿ تقدصل ؽبم النصائح كاالرشادات أف دكرىم نظبيبكنٍت القوؿ 

 كىذا غَت كايف لنجاح عملية إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت. ،فقط

11س  

منحرفُت  نعتمد على أم تصنيف أثناء استقباؿ األحداث باؼبركز سواء كانوا أحداث ال 12س  
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خطر معنوم،  أك متواجدين يف كبرافيةألكؿ مرة أك أعادكا ارتكاب السلوكات اال
فاستقباؽبم كالتكفل بو كتوزيعهم كترتيبهم داخل اؼبركز يكوف متشابو من حيث السن 
كالوضعية اعبزائية كطبيعة األفعاؿ اؼبرتكبة، ألنو ليس لدينا اإلمكانيات اؼبادية كالبشرية 
حىت نقـو بتوزيع كترتيب كل فئة من األحداث حسب سنهم ككضعيتهم اعبزائية كطبيعة 

 ؼبرتكب من قبلهم، كزبصيص لكل فئة منهم جناح كرعاية خاصة هبا.الفعل ا

نعم ينظم اؼبركز ضبالت ربسيسية من أجل توعية األسرة كاجملتمع بدكرىم اذباه فئة 
لكن ليس  األحداث كتبصَتىم باألسباب اليت يبكن أف تؤدم إذل اكبراؼ األحداث،

 ؼبادية. دائما مرة أك مرتُت يف السنة حسب اإلمكانيات ا

13س  

نعم ىناؾ عالقة كتواصل بُت اؼبركز كبُت اؼبؤسسات االجتماعية األخرل )األسرة، 
من أجل توعية كتوجيو كارشاد اغبدث كتعزيز عالقتو بأسرتو كتقبل  اؼبدرسة، اعبمعيات(

كربقيق تكيفو االجتماعي من جديد،  ،أسرتو كاجملتمع لو عند خركجو من اؼبركز
إسباـ دراستو كربسُت مستواه الدراسي لكن ليس كل األحداث كمساعدتو أيضا على 

كذلك تقدصل اؼبساعدات اؼبادية ك  تتيح ؽبم فرصة مواصلة دراستهم خارج اؼبركز،
لألحداث من طرؼ اعبمعيات الناشطة يف ؾباؿ رعاية األحداث، كىذا التواصل بيننا 

ماديا من جهة، كمن كبُت ىذه اعبمعيات يكمن دكره يف مساعدة األحداث احملتاجُت 
جهة آخرل ادخاؿ البسمة على كجوىهم، كلكن يبقى جانب مهم من جوانب 

كبينهم كىي مراكز التكوين اؼبهٍت  نااؼبؤسسات االجتماعية األخرل ال يوجد تواصل بين
لعدـ كجود اتفاقية كتنسيق بيننا بالرغم من أننا طلبنا ذلك من الوزارة اؼبعنية لكن 

 د.لألسف ليس ىناؾ جدي

14س  

يف حالة عدـ التزاـ اغبدث بالنظاـ الداخلي للمركز مثال كقوع شجارات بينو كبُت 
أصدقائو عدـ احًتامو شركط النظافة كعدـ تنظيف غرفتو مثال، أك ؿباكلتو اؽبركب من 
اؼبركز يتم نصحو فقط بعدـ تكرار ذلك، كيف حالة ىركبو من اؼبركز يتم إعالف السلطات 

إحضاره للمركز  الشرطة، مديرية النشاط االجتماعي، األسرة(، كعند اؼبختصة )احملكمة،
ماكباسبوش يعاكد يدخل عادم ألف " من خالؿ قولو: ال أقـو بازباذ أم تدبَت يف شأنو

 ".السلطات اؼبعنية ماراىيش رباسبهم كىذا الشيء رل زاد شجعهم على اؽبركب

 15س
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مرة، كيعود سبب ذلك لعدـ توفر نعم سبق للمركز كاستقبل نفس األحداث أكثر من 
كإصالح سلوكهم  اؼبركز على برامج الرعاية اؼبختلفة اليت تساىم يف إعادة تربية األحداث

كتأىيلهم اجتماعيا مرة آخرل، كانعداـ الفرقة البيداغوجية اؼبتخصصة يف عملية إعادة 
عة الوسط تربية األحداث كاؼبكلفة بتطبيق برامج رعاية األحداث، كأيضا لعدـ متاب

كىذا يؤثر بشكل كبَت يف عودة اغبدث لالكبراؼ  ،اؼبفتوح اغبدث بعد خركجو من اؼبركز
لو دكر يف إعادة ارتكاب  اغبدث مرة آخرل، ككذا إنباؿ األسرة لدكرىا يف رعاية كتربية

اغبدث السلوؾ االكبرايف خاصة إذا كانت األسرة اليت يتواجد فيها اغبدث منحرفة كأيضا 
كبالتارل ال يبكننا إلقاء مسؤكلية عودة األحداث إذل  ،ذم يعيش فيو سيءاحمليط ال

ؽبا دكر يف عودة اغبدث  األخرلاالكبراؼ على عاتق اؼبركز فقط، فاألسرة أيضا ىي 
 لالكبراؼ مرة آخرل إذا كانت فاسدة.

16س  

، ُتنعم يعاشل مركزنا من صعوبات تعرقل قيامو بدكره يف إعادة تربية األحداث اؼبنحرف
كتتمثل ىذه الصعوبات يف انعداـ برامج الرعاية اؼبختلفة اليت وبتاجها اغبدث، حىت كلو 
كجدت بعض من برامج الرعاية باؼبركز )الرعاية االجتماعية، الرعاية النفسية، الرعاية 

ف تطبيقها ليس عملي لعدـ توفر أل عادة تربية اغبدثالطبية( إال أهنا غَت كافية إل
كىذا يف إعادة الًتبية،  كأيضا انعداـ الفرقة البيداغوجية اؼبتخصصة، انياتالوسائل كاالمك

 .هبعل مركزنا يعجز بشكل كبَت جدا يف القياـ بدكره يف عملية إعادة الًتبية ما

17س  

 

 طبيب المركز -2
 اصة بطبيب المركزالخعرض البيانات الشخصية  -أ

 15:38إذل غاية  14:88من الساعة  25/83/2821يـو تاريخ المقابلة:  -

 ذكرالجنس:  -

 سنة 41السن:  -

 ستة أشهر برة المهنية:الخ -
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عرض البيانات المتعلقة بالدكر الذم يقـو بو الطبيب اتجاه األحداث المنحرفين في  -ب
 المركز

 األسئلة األجوبة
 5س الدكر الذم أقـو بو اذباه األحداث ىو التكفل الصحي هبم.

كعند خركجهم من اؼبركز ؼبعرفة  ،ث عند دخوؽبم للمركزنعم أقـو بفحص األحدا
األمراض اليت يعاشل منها األحداث كتفادم تنقل العدكل لألحداث اآلخرين يف حالة إف  

من خالؿ مسألتهم  كاف أحد منهم يعاشل من مرض معدم، كصرح بأنو يقـو بفحصهم
 ز.فقط دكف استخداـ الوسائل العالجية لفحصهم لعدـ توفرىا باؼبرك

6س  

فقط عند دخوؽبم للمركز كأثناء  كمنتظم ال أقـو بفحص األحداث بشكل دكرم
  من اؼبركز. خركجهم

7س  

 ، كىو غَت متسعخاص يب صغَت كتب، فقط يوجد مال يتوفر اؼبركز على عيادة طبية
كوبتاج إذل العديد من اإلصالحات كالتجهيزات كالوسائل العالجية للقياـ بدكرم اذباه 

 اغبدث.

8س  

ال أحرص على الوجبات الغذائية اليت تقدـ للحدث من ناحية القيمة الغذائية كالتقدصل 
شركط النظافة الصحية بشكل دكرم، فقط صرح أنو أحيانا فقط  كتوفر ،يف اؼبوعد

يذىب ليلقي نظرة عن ذلك، كأكد من خالؿ قولو أنو حىت لو دل أرضى بالوجبات 
ألف ىذا يبقى  ،لغذائية ال أستطيع التحكم يف ذلكاؼبقدمة لألحداث من ناحية القيمة ا

كال  جدا حسب اإلمكانيات اؼبادية اليت يتوفر عليها اؼبركز كاؼبيزانية اليت تقدـ لو قليلة
تفي بالغرض اؼبطلوب، أما من ناحية التقدصل يف اؼبوعد كتوفر شركط النظافة الصحية 

أيضا حاالت قليلة جدا  كمنتظم أكد أنو ينظر يف ذلك لكن ليس بشكل دكرم دفق
من ناحية القيمة الغذائية ذلك، أما  أف ىناؾ تذبذب كبَت يفكأكد  يذىب للمطعم

نوعا ما متوسطة، كال يبكن أف توصف بأهنا جيدة كمتوازنة ككافية  فقد صرح بأهنا للوجبة
 بالنسبة للحدث، ألف ىذا يتوقف على اإلمكانيات اؼبادية اليت يتوفر عليها اؼبركز.

 9س

نعم لكن ليس بشكل دكرم كمنتظم، أحيانا فقط أقـو بالذىاب إذل غرؼ األحداث 
ألطمئن عليهم كأرل إف كانوا وبتاجوف لشيء ما، كأالحظ غرفهم دكف إشعارىم 

 18س
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 كإحساسهم أنٍت جئت ؼبراقبتهم.

ال أحرص على أف يكوف لباس اغبدث نظيف كمناسب، فقط يف بعض األحياف أقدـ 
كنصائح فيما ىبص اغبرص على نظافة اللباس، كأكد من خالؿ  لألحدث إرشادات

 منهم حىت لو قدمت ؽبم نصائح أك ميؤكسإجاباتو أنو لألسف ىناؾ بعض األحداث 
ال  اما دامو دل أقدـ ال وبرصوف على نظافة اللباس كتغيَته، كال يبكنٍت فرض عليهم ذلك 

 وببوف النظافة كارتداء اللباس اؼبناسب.

11س  

 جدا على إلزاـ اغبدث بفرش أسنانو، ألف اؼبيزانية اليت يستفيد منها اؼبركز قليلة ال أحرص
كال تسمح بتوفَت كل حاجيات اغبدث، أما فيما ىبص اغبرص على استحماـ اغبدث 
بشكل دكرم كذلك ال أحرص على ذلك، الوقت الذم أتيحت فيو الفرصة لألحداث 

م بذلك، ألنو أصال ىناؾ صعوبة يف كال أحرص عليهم كألزمه قوموف باالستحماـ،ي
ئمة حىت أبقى أضغط عليهم خاصة يف فصل مال ذلك اغبماـ معطل كالظركؼ غَت

كيبكن أف يصيبوا بأمراض، األغلب منهم يستحموف إذا  ،الشتاء الربد كاؼبدفئة غَت متوفرة
، مارسوا الرياضة، فمنهم من يقـو بتسخُت اؼباء كاالستحماـ يف اؼبطعم أك يف غرفتو

لكن  ،كأحيانا إذا أتيحت لبعض األحداث فرصة يأخذىم اؼبدير للحماـ خارج اؼبركز
 ليس دائما يف بعض اؼبرات فقط. 

12س  

يف حالة مرض اغبدث يتم التكفل بو حسب اغبالة اليت تستدعي ذلك، فإذا كانت 
كذلك اصة يب، أك ينقلو اؼبدير  اػبحالة اغبدث خطَتة كمستعجلة أقـو بنقلو يف السيارة 

 يف سيارتو.

13س  

كبن من ننقلهم يف  للمستشفى ال توجد سيارة إسعاؼ خاصة باؼبركز لنقل األحداث
 سيارتنا.

14س  

الدكلة تتكفل دبصاريف عالج اغبدث يف حالة نقلو للمستشفى العاـ، كلكن يف حالة 
اليت تطلب من اغبدث إجرائها، ينقل للمستشفى  اليلعدـ توفر اؼبستشفى على التح

اص كيتكفل دبصاريف عالج اغبدث اؼبدير إذا كانت اغبالة االقتصادية للحدث اػب
كالعكس إذا كانت جيدة أسرتو ىي من تتكفل دبصاريف عالج اغبدث، كلكن   مزرية،

اصة اػبكاف من اؼبفركض أف تقـو الدكلة بوضع اتفاقية كتنسيق مع بعض اؼبستشفيات 

 15س
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 للتكفل باألحداث صحيا كؾبانا.
مو للحدث ال يبكن أف يساىم يف إعادة تربيتو كإصالح سلوكو كضبايتو كتأىيلو ما أقد

أنٍت أقدـ لو إال القليل جدا كأف دكرم اذباه اغبدث يف التكفل بو  :اجتماعيا، لقولو
الغرفة  انعداـ ككذا ،صحيا ينحصر يف اعبانب النظرم فقط لعدـ توفر الوسائل العالجية

الذين يسانبوف يف قباح الرعاية الطبية اؼبقدمة  الطبيُت نكاؼبساعديالعالجية اؼبناسبة 
دكر اؼبركز ضئيل جدا يف إعادة تربية  :للحدث داخل اؼبركز، كصرح من خالؿ قولو أف

، ك أف دكرنا %5األحداث اؼبنحرفُت كتقدر نسبتو يف القياـ بدكره يف إعادة الًتبية ب 
الرعاية قليل جدا كمتذبذب كال  ؽبم األحداث يف تقدصلاذباه كبن كطاقم بيداغوجي 

يبكن أف يساىم يف إعادة تربيتهم كإصالح سلوكهم كربقيق تكيفهم االجتماعي مرة 
آخرل، لعدـ توفر اؼبركز على اإلمكانيات اؼبادية كالبشرية الضركرية اليت تساىم يف قباح 

 عملية إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت.

16س  

 

 الوسيطة االجتماعية -3
 اصة بالوسيطة االجتماعيةالخض البيانات الشخصية عر  -أ

 11:38إذل غاية الساعة 18:88من الساعة  25/83/2821يـو تاريخ المقابلة:  -

 أنثىالجنس:  -

 سنة 45السن:  -

 كسيطة اجتماعيةاالختصاص التعليمي:  -

 سنوات 5برة المهنية: الخ -

اتجاه األحداث اعدة االجتماعية المس عرض البيانات المتعلقة بالدكر الذم تقـو بو -ب
 المنحرفين في المركز

 األسئلة األجوبة
إجراء مقابالت مع األحداث، استقباؿ أكلياء األحداث، مرافقة األحداث إذل احملكمة 

 ربرير تقارير عن اغباالت بصفة عامة.

6س  

7س عملي هبذا اؼبركز.بداية فقط منذ  تكوينُت دكرتُتنعم تلقيت   
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كأغلبهم  ألف حالة اغبدث أحيانا تكوف سيئة كيرفض إجراء مقابلة معو،ليس بانتظاـ 
م للمقابالت كاف من اؼبستحسن كجود ئمال لديهم فوبيا من اؼبقابلة، كذلك اؼبكتب غَت

مقابلة معو، يف  إلجراءغرفة تتوفر على اإلمكانيات الالزمة كيتوفر فيها اعبو اؼبناسب 
 كأثناء خركجهم من اؼبركز.  لمركزل الغالب أقابلهم مرتُت عند دخوؽبم

8س  

نعم ىناؾ تنسيق كتكامل يف العمل بيٍت كبُت األخصائية النفسانية كالطبيب كاؼبدير 
كحىت قاضي األحداث ألجل سَت اؼبهاـ بشكل جيد كمنضبط، فأنا كوسيطة اجتماعية 

التعرؼ ال أستطيع دراسة حالة اغبدث دبفردم قبل معرفة أكال اغبالة النفسية للحدث ك 
كمن ٍب  ،على اؼبشكالت النفسية اليت يعاشل منها حىت أسبكن من كيفية التعامل معو

التعرؼ على الظركؼ االجتماعية اليت أدت إذل اكبرافو، كأيضا يوجد تكامل يف الدكر 
بيٍت كبُت اؼبدير يف حالة ؿباكلة ىركب اغبدث من اؼبركز أك ىركبو أخربه بذلك حىت يتخذ 

زمة، أك الحظت أف اغبدث يعاشل من مرض خطَت البد أف يكوف اؼبدير االجراءات الال
كالطبيب أيضا على دراية بذلك، كنفس الشيء مع قاضي األحداث ىناؾ تنسيق يف 
العمل بيٍت كبينهم من خالؿ إعالمهم جبميع الظركؼ االجتماعية اليت يعاشل منها اغبدث 

  كاليت وبتمل أف تكوف سببا يف اكبرافو أك جنوحو.

9س  

نعم أراعي الفركقات الفردية بُت األحداث ألف ىناؾ من لديو فراغ عاطفي كآخر كبَت يف 
كالعكس كآخرين لديهم قدرة على االستيعاب كالفهم بشكل سريع  ،عقلو مقارنة بسنو

مقارنة بالبعض اآلخر من األحداث ؽبذا أحرص على مراعاة الفركقات الفردية بُت 
 بلة معهم.األحداث أثناء إجراء مقا

18س  

مع الربنامج الذم قمت بتطبيقو عليهم، كالبعض  انعم ىناؾ البعض من األحداث ذباكبو 
الحظتو  كىذا ما ،اآلخر دل يتجاكب خاصة األحداث الذين يعانوف من حرماف عاطفي

 عليهم أثناء أكؿ مقابلة رل معهم يرفضوف الكالـ عند مسائلتهم.

11س  

فرقة البيداغوجية اؼبكلفة بتأىيل اغبدث من عدة جوانب ال ليس بشكل كايف النعداـ ال
تربوية كتعليمية كمهنية كثقافية كرياضية كترفيهية، كأنا بدكرم ال أستطيع تقدصل للحدث  
كل ما وبتاجو فقط أقدـ لو القليل من النصح كاإلرشاد كالتوجيو كىذا ليس كايف إلعادة 

 تربية اغبدث كتأىيلو اجتماعيا.

12س  
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13س اليت ربدث بُت األحداث يف الغالب مناكشات بالكالـ كشجارات خفيفة. اؼبشكالت  

أقـو بنصحهم كإرشادىم كتوجيهم حىت ال يتكرر ذلك مرة آخرل كأصلح بينهم يف حالة 
إذا جاء أحد منهم كأخربشل بذلك، كلكن يف غالب األحياف اؼبدير ىو من يتعامل معهم 

ألحداث مثال شجارات كخالفات بينهم أك يف حالة حدكث مثل ىذه اؼبشكالت بُت ا
 يف حالة ىركهبم من اؼبركز، أك ؿباكلتهم اؽبركب، ألف ىذا يدخل ضمن دكره اؼبنوط بو.

14س  

نعم ىناؾ تواصل بيٍت كبُت أسر األحداث لكن ليس بشكل مستمر كمنتظم، فقط 
تصرؼ أتصل هبم يف حالة كجود مشاكل للحدث كؿباكلة معرفة األسباب اليت جعلتو ي

 ىكذا من أجل مساعدتو يف حل اؼبشاكل اليت يعاشل منها.

15س  

ليس لدم مساعدات أقدمها ألسر األحداث إال النصح كاإلرشاد كالتوجيو يف كيفية 
التعامل مع اغبدث أثناء خركجو من اؼبركز حىت ال يعيد تكرار الفعل الذم قاـ بو، 

ا نريد معرفة األسباب كصرحت أف أغلب أسر األحداث ال يقولوف الصدؽ عندم
كالظركؼ اليت أدت باغبدث إذل االكبراؼ كإنباؽبم لدكرىم يف مساعدتنا على إصالح 

 سلوؾ اغبدث فكيف بإمكاننا تقدصل ؽبم اؼبساعدة يف ىذه اغبالة.

16س  

 ةال أقـو دبتابعة اغبدث بعد خركجو من اؼبركز ألف عملية التنقل إذل أسر األحداث صعب
 .مكانيات مادية كثَتة كإذل اعبهد كالوقت، كاؼبركز ال يستطيع توفَت ذلكجدا كربتاج إذل إ

17س  

ال يوجد أم مساعدات أقدمها لألحداث بعد خركجهم من اؼبركز، فقط أثناء فًتة 
ف بعض تواجدىم باؼبركز أقدـ ؽبم مساعدات تتمثل يف النصح كاإلرشاد كالتوجيو فقط، أل

لتارل ىم وبتاجوف إذل مساعدات مادية أكثر كبا ،األحداث مستواىم اؼبعيشي ضعيف
كأنا بدكرم كوسيطة اجتماعية ليس بإمكاشل  ،من معنوية عند خركجهم من اؼبركز

مساعدة اغبدث ماديا فقط أستطيع تقدصل لو اؼبساعدة اؼبعنوية كىذا كحده غَت كايف 
 ؼبساعدة اغبدث كتأىيلو كربقيق تكيفو االجتماعي مرة آخرل.

18س  

إعادة تأىيلو كإدماجو اجتماعيا مرة آخرل، لعدـ توفر اؼبركز ك إلعادة تربيتو ليس كايف 
على برامج الرعاية اليت وبتاجها اغبدث، كعدـ توفره على اؼبربيُت اؼبتخصصُت يف إعادة 
تربية كتأىيل اغبدث اجتماعيا من جهة، كمن جهة آخرل ألف اغبدث عندما ىبرج من 

ا كانت أسرتو سلوكها سيء كتعتمد على أساليب التنشئة اؼبركز يعود إذل كنف أسرتو، كإذ

19س  
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اطئة يبقى اغبدث يتأثر هبا، كنفس الشيء بالنسبة للمحيط الذم يعيش فيو إذا كاف اػب
حتما سينعكس ذلك على  سيء كاألصدقاء الذين يتفاعل معهم ذكم سلوؾ سيء،

، كبالتارل كبن ال مرة آخرل فعل االكبرايفسلوكو بشكل سليب من خالؿ إعادة ارتكابو ال
نستطيع تغيَت أسرتو كؿبيطو االجتماعي الذم يتواجد فيو ماداـ ليس ىناؾ متابعة لو بعد 

الوسط اؼبفتوح مسؤكلية  خركجو من اؼبركز، ألف ىذا الدكر ليس كبن من نقـو بو كإمبا
التسمية لكن لألسف غَت معموؿ بو عندنا فقط  ،اؼبتواجد دبديرية النشاط االجتماعي

 لكن من الناحية العملية ال يؤدم دكره اذباه ىؤالء الفئة من األحداث.ودة، موج

 األخصائية النفسانية: -4
 اصة باألخصائية النفسانيةالخعرض البيانات الشخصية  -أ

 12:38إذل غاية الساعة  11:38من الساعة  25/83/2821يـو تاريخ المقابلة:  -

 أنثىالجنس:  -

 سنة 27السن:  -

 علم النفس العيادمختصاص التعليمي: اال -

 عامُت كنصف برة المهنية:الخ -

عرض البيانات المتعلقة بالدكر الذم تقـو بو األخصائية النفسانية اتجاه األحداث  -ب
 المنحرفين في المركز

 األسئلة األجوبة
دراسة حاالت األحداث )كيف عاش طفولتو، التعرؼ على صحتو إف كاف يعاشل من 

ال(، اكتشاؼ اغباالت النفسية، تطبيق اؼبقاييس النفسية )اختبار العائلة، مرض أك 
ال يبكن تطبيقها لعدـ توفر الوسائل العالجية  اختبار الشجرة( كبعض اؼبقاييس

(، كضع خطة عالجية للحالة، تقدصل ...إخل )كمقاييس االسًتخاء، مقياس ركشاخ
فًتة عن م مع أمهات األحداث مقًتحات خاصة )النصح كاإلرشاد كالتوجيو(، التكل

، كالتعرؼ على أساليب التنشئة اليت كانوا يعتمدكف عليها أثناء تنشئتو، من بابنهمضبلهم 
أجل التمكن من تشخيص حالة اغبدث، كمعرفة األسباب النفسية اليت أدت إذل 
 اكبرافو، كؿباكلة كضع عالج يتناسب كحالتو النفسية، كلكن أكدت األخصائية النفسانية

6س  
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من خالؿ إجابتها أف كضع العالج للحدث داخل اؼبركز يتم دائما بطريقة نظرية فقط 
من خالؿ اللجوء إذل أسلوب الكالـ بالنصح كاالرشاد كالتوجيو، لعدـ توفر الوسائل 

حىت كإف  العالجية اليت أحتاجها أثناء تشخيص أك بعد تشخيص حالة اغبدث،
األحداث الذين طلبت منهم فإف اغبدث على طريقة الرسم يف تشخيص حالة  اعتمدت

 باؼبركز. رسم عائلتهم كانوا يرظبوف بقلم أزرؽ لعدـ توفر أدكات الرسم

دكرة تكوينية يف ؾباؿ  ةدكرة تكوينية ألنو دل تنظم أي ةال منذ تواجدم باؼبركز دل أتلقى أي
 عملي منذ تواجدم هبذا اؼبركز.

7س  

كعند  للمركز دث مرتُت فقط عند دخولوليست دكرية أقـو بعقد جلسات مع اغب
ألف  ،، كال أستطيع كل مرة أقـو فيها دبقابلة األحداث كأكرر ذلكمن اؼبركز خركجو

الظركؼ ال تسمح بذلك دائما كال يوجد كسائل لتشخيص حالة اغبدث كال حىت غرفة 
 معو. كمنتظمة مهيأة تسمح رل بعقد جلسات دكرية

8س  

اية خاص بو، كلكن قبل مراعاة الفركؽ الفردية أقـو أكال نعم أضع لكل حدث برنامج رع
 .اص بكل حالةاػببدراسة كتشخيص اغباالت ٍب أضع برنامج الرعاية 

9س  

مع الربنامج النفسي الذم أطبقو عليهم، كالبعض اآلخر منهم  وابعض األحداث يتجاكب
 .كالـيعًتضوف التجاكب مع الربنامج النفسي الذم أطبقو عليهم، كيرفضوف ال

18س  

ألف  ،دل أستخدـ أم أساليب عالجية ؼبساعدة اغبدث يف التغلب على مشاكلو النفسية
األحداث كلو مرة جاء أحد منهم كطلب مٍت اؼبساعدة أك أخربشل بأنو يعاشل من مشكلة 

 نفسية معينة.

11س  

ال يتوفر اؼبركز على الوسائل اليت أحتاجها للقياـ بدكرم اذباه اغبدث بشكل جيد 
كفعاؿ، ألف العالج النفسي وبتاج إذل كجود غرفة ؾبهزة بكافة الوسائل العالجية كتوفر 
اؽبدكء كاعبو اؼبناسب الذم هبعل اغبدث يشعر بالراحة النفسية كيعرب عن كل ما يشعر 
بو بداخلو، كىذا ال يتوفر يف اؼبركز، كبالتارل أعتمد على اعبانب النظرم فقط من خالؿ 

النصح كاإلرشاد كالتوجيو كمسائلة اغبدث عند دخولو للمركز فقط، اللجوء إذل أسلوب 
اعتماد اؼبقاييس اليت ال ربتاج إذل كسائل عملية، كصرحت أيضا أف ىناؾ بعض  أك

األحداث أثناء تشخيص حالتهم وبتاجوف إذل تطبيق بعض اؼبقاييس النفسية كلكن ال 

12س  
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يف إعادة تربية  غوجية اؼبتخصصةيوفرىا اؼبركز، إضافة إذل ذلك انعداـ الفرقة البيدا
 األحداث اؼبنحرفُت.

ال أقـو دبتابعة اغبدث بعد خركجو من اؼبركز، ألف اؼبركز ال يوفر لنا اؼبساعدة اؼبادية 
كمن جهة آخرل ىذا الدكر  ،ؼبتابعة اغبدث خارج اؼبركز كالتنقل إذل أسرتو ىذا من جهة

ة الوسط اؼبفتوح اؼبتواجد دبديرية النشاط ليس مهمة اؼبركز أك مهمتنا كبن، كإمبا مهم
االجتماعي كىو اؼبكلف دبتابعة األحداث خارج اؼبركز كتقدصل ؽبم اؼبساعدة اؼبادية 

 كاؼبعنوية، كلكن يف الواقع ال يقـو دبتابعة األحداث بعد خركجهم من اؼبركز.

13س  

ز ال يوفر لنا ، ألف اؼبركال توجد مساعدات أقدمها لألحداث بعد خركجهم من اؼبركز
 اإلمكانيات اليت تساعدنا على القياـ بذلك.

14س  

ما أقدمو للحدث غَت كايف إلعادة تربيتو كإصالح سلوكو كتأىيلو اجتماعيا، ألف 
بعضهم ىبرج من اؼبركز كيعيد ارتكاب نفس األفعاؿ أك ارتكاب أفعاؿ أكثر خطورة من 

انب سلوكو بعد خركجو من اؼبركز اؼبرة األكذل لعدـ كجود متابعة للحدث يف ـبتلف جو 
من طرؼ الوسط اؼبفتوح من جهة، كمن جهة آخرل ألف اغبدث أثناء تواجده باؼبركز دل 

الرعاية  ىيتلقى الًتبية كالرعاية الكافية اليت تساىم يف إعادة تربيتو كتأىيلو فقط تلق
لى اإلمكانيات كالنفسية كالطبية كلكن بنسبة ضئيلة جدا لعدـ توفر اؼبركز ع االجتماعية

اؼبادية كالبشرية الالزمة، كىذا ما هبعل عملية إعادة تربية األحداث ال تعطي نتيجة 
ىذا ال يعٍت أف اؼبركز كحده ىو اؼبسؤكؿ  كيعود اغبدث إذل االكبراؼ مرة أخرل، كلكن

عن عودة األحداث لالكبراؼ مرة آخرل بعد خركجهم من اؼبركز، فاألسرة ىي األخرل 
لك عن عودة ارتكاب األحداث الفعل االكبرايف العتمادىا على أساليب اؼبسؤكلة كذ

 لدكرىا يف اطئة كعدـ اتباعها النصائح كاالرشادات اليت نقدمها ؽبم، كانباؽبااػبالتنشئة 
 رعاية كمتابعة اغبدث باستمرار يف كل جوانب سلوكو.

15س  
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 المتواجدين بالمركز المنحرفين األحداثمع المقابالت ب عرض البيانات الخاصةيا: ػانػػث

 اصة باألحداث المنحرفينالخعرض البيانات الشخصية  -1
 توزيع الحاالت حسب السن (:19) جدكؿ رقم                   

 الفئة العمرية ت %

%73.33 11 )15-16( 
%26.67 4 )16-17( 

 المجموع 15 100%

بحوثُت الذكور ينتموف إذل الفئة العمرية ( أف أغلبية اؼب19) يتضح لنا من خالؿ اعبدكؿ رقم
من اؼببحوثُت الذكور تًتاكح  26.66%، يف حُت قبد أف نسبة 73.33%( بنسبة 16-15(بُت ما 

 (.17-16أعمارىم بُت )
( ىم يف مرحلة اؼبراىقة 16-15نستنتج بأف أغلبية اؼببحوثُت الذكور تًتاكح أعمارىم بُت )

بفًتة أزمة  (S.Hall) ىوؿ ستانلي النفس أمثاؿ العادلحيث ظبيت ىذه اؼبرحلة عند علماء 
، كيف ىذا الصدد دثكاضطراب كتوتر كقلق، فهي أشبو بعاصفة حادة تؤثر سلبا يف سلوؾ اغب

يقوؿ بأف اؼبراىقة" مولد جديد للفرد، كىي فًتة عواصف كتوتر كشدة تظهر فيها إذل الوجود أعلى 
ذه اؼبرحلة من أىم اؼبراحل العمرية اليت يبر هبا اغبدث يف باعتبار ى (1)"واىاقكأالسمات اإلنسانية 

 يتلقى الًتبية دل حياتو ألهنا حساسة جدا إذ يبكن أف تؤثر يف حياة اغبدث بشكل كبَت كسريع إذا
كالرعاية الكاملة كالتوجيو السليم من األسرة اليت يعيش فيها، فاغبدث يف ىذه اؼبرحلة تطرأ عليو 

عبسمية كالبيولوجية كالفيزيولوجية، السلوكية كالوجدانية كاالنفعالية كحىت ؾبموعة من التغَتات ا
فيجد صعوبة يف  ، من العديد من االضطرابات كالصراعات النفسيةاشلاالجتماعية فبا ذبعلو يع

الصراعات كاالضطرابات كالضغوطات تلك ربقيق تكيفو النفسي كاالجتماعي كعدـ التوافق نتيجة 
 منها فيحدث لو قصور عقلي هبعلو يتصرؼ تصرفات صبيانية يف الكثَت من النفسية اليت يعاشل

يتصف فيها سلوكو باالندفاعية كعدـ القدرة على ضبط نفسو كالتمييز بُت الصواب ك األحياف 

                                                           

 .40، ص(2018 : د.ف،د.ب) 1ط المراىقة في علم النفس، بوحوش، فاطمة،ضبداكم،  صبيل، (1)
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 طأ، فيوجو شحناتو االنفعالية اليت ربدث نتيجة صراعات نفسية داخلية كبو ارتكاب سلوكاتاػبك 
 قوانُت اجملتمع. كغَت متفقة معاكبرافية 

 (: توزيع الحاالت حسب المستول التعليمي21)رقم جدكؿ 
 المستول التعليمي ت %

 أمي / /

 ابتدائي / /

 متوسط 15 %100

 ثانوم / /

 المجموع 51 100%

( أف أغلبية اؼببحوثُت الذكور ذكم مستول تعليمي 28) يتضح لنا من خالؿ اعبدكؿ رقم
 100%.  متوسط بنسبة
فبا سبق أف أغلبية اؼببحوثُت األحداث الذين ؽبم مستول دراسي متوسط يشكلوف  نستنتج

عالقتهم السيئة  بسبب فشلهم الدراسي أك الرسوب اؼبتكرر أك نحرفُتالفئة األساسية من اؼب
دبعلميهم كانباؿ متابعة كالديهم ؽبم أثناء دراستهم أك بسبب الظركؼ االقتصادية اؼبتدنية اليت تدفع 

كبو العمل بدال من اكماؿ دراستو، كىذا ما ساىم يف إبراز ظاىرة االكبراؼ لدل باغبدث 
ثر على سلوكهم بشكل سليب ككجدكا أنفسهم يف الشارع كيف فراغ تاـ، فبا عبؤا إذل أاألحداث ك 

جعلهم يكتسبوف كيتعلموف ك  فبارسة أعماؿ ال تتناسب كسنهم كاختلطوا بأشخاص كثَتكف،
كبرافية دكف كعيهم بالنتائج الوخيمة اليت تنجر عن فبارستهم ؽبذه كات االالعادات السيئة كالسلو 

ضرب كاعبرح السلوكات، كسبثلت سلوكات ىؤالء األحداث يف )السرقة، الفعل اؼبخل باغبياء، ال
كىذا ما أكدتو إجابات أغلب اؼببحوثُت أثناء إجراء مقابلة ، (...إخل العمدم بسالح أبيض
مسانبا يف  وؿ بأف تسرب اغبدث من اؼبدرسة يف سن مبكر يعترب عامالمعهم، كمنو يبكننا الق

كىذا ما أكدتو دراسة عبد اغبسُت ، جعل اغبدث يقع يف بؤرة االكبراؼ نتيجة تدشل مستواه اؼبعريف
ىناؾ : "أف، التسرب اؼبدرسي كعالقتو جبنوح األحداث يف ؿبافظة دياذل :ؿبمود طريخ بعنواف
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كبالتارل فإف اؼبستول التعليمي أك الثقايف يلعب  (1)."من اؼبدرسة كاعبنوحعالقة قوية بُت التسرب 
دكرا كبَتا يف اغبد من ظاىرة االكبراؼ لدل األحداث، كيف ىذا الصدد يذىب العادل" فيكتور 

، كيقصد بذلك التعليم يساىم (2)ىوغو" إذل القوؿ بأف: "من يفتح باب مدرسة يغلق باب سجن"
 ع يف االكبراؼ كاعبريبة.يف الوقاية من الوقو 

 (: توزيع الحاالت حسب مكاف إقامة الحدث21) جدكؿ رقم
 
 
 
 
 
 

من األحداث اؼبنحرفُت ترجع  100%( أف نسبة 21) يتضح لنا من خالؿ اعبدكؿ رقم
 .أصوؽبم إذل مناطق حضرية

ىذه البيانات يبكننا أف نستنتج أف األحداث الذين ينحدركف من أصل جغرايف  من خالؿ
، حبيث قبد أف الكثَت من الدراسات أشارت بأف نحرفُتحضرم يشكلوف الفئة األساسية من اؼب

اؼبناطق اغبضرية ترتبط بالعديد من العوامل اليت تتيح فرصا كثَتة لوقوع اغبدث يف عادل االكبراؼ 
لو، أماكن كفضاءات لقضاء كقت الفراغ مثل: بيوت الدعارة، كالنوادم  بتوفَت وإغرائمن خالؿ 

غَت اؼبناسبة كالغابات كاغبدائق كاؼبنتزىات غَت احملًتمة كغَت احملركسة كتوفرىا على  الليلية، كالشواطئ
فاؼبناطق اغبضرية يف ، تؤثر يف اكبراؼ األحداثاليت خرل العديد من اآلفات االجتماعية األ

لغالب تفتقد للرقابة كاؼبتابعة األسرية كالضبط االجتماعي كالشعور باغبرية اؼبطلقة كعدـ احًتاـ ا
العادات كالتقاليد اؼبتعارؼ عليها من قبل اجملتمع، كىذا ما هبعل اغبدث يتعلم كيكتسب سلوكات 

لريفية اليت جديدة مغايرة لعاداتو كثقافتو كيقبل على ارتكاب السلوؾ االكبرايف، عكس اؼبناطق ا

                                                           

دراسة يف علم االجتماع ، التسرب المدرسي كعالقتو بجنوح األحداث في محافظة ديالى طريخ، سُت ؿبمود،عبد اغب( 1)
 .25، ص(2013الَتموؾ، )جامعة اعبنائي، حبث مقدـ إذل اؼبؤسبر العلمي األكؿ 

 .12:06على الساعة  02/08/2021لى اؼبوقع يـو ًب االطالع ع https://www.hekams.comىوغو، ، فيكتور (2)

 مكاف اإلقامة ت %

 حضرم 15 100%

 شبو حضرم / /

 ريفي / /

 المجموع 51 100%

https://www.hekams.com/
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تكوف ؿبافظة كأكثر سبسكا بالعادات كالتقاليد كتكوف لألسرة سلطة على أبنائها كأكثر حرصا على 
 السلوكات اليت يقوموف هبا كتنعدـ فيها اغبرية اؼبطلقة يف تصرفات اغبدث، كىذا ما ذىب إليو

مبط اغبياة الذم " :و أفأثناء مقارنتو بُت اجملتمعات اغبضرية كالريفية، بقول "خلدكف ابن" العالمة
يعيشو البدك جعلهم أحسن حاال يف أجسامهم كأخالقهم أبعد من االكبراؼ كأذىاهنم أثقب يف 
اؼبعارؼ كاإلدراكات، كأبعد عن األمراض كإتباع اؼبلذات كأقرب إذل التدين، عكس رغد اغبياة 

كهبعلهم ينغمسوف  م،الذم يتوفر عليو اجملتمع اغبضرم ينعكس سلبا على طباع أفراده كسلوكياهت
يف اؼبلذات كرغد اغبياة حىت أنو يبعدىم ذلك عن الفضائل كالتدين، ألف زخرؼ اغبياة يشغلهم 

 :إذل أف "Hmalewska, et V. Peyreكيف ىذا الصدد توصلت دراسة العادل"  (1)"عن التدين
ناطق الريفية اليت ظاىرة اكبراؼ األحداث تكثر يف اؼبناطق اغبضرية كتكوف متضاعفة مقارنة باؼب"

تكوف فيها نسبة اكبراؼ األحداث قليلة، ألف اؼبناطق اغبضرية تتوفر على أماكن الًتفيو اليت ال 
 .(2) "للرقابة كالضبط االجتماعي، كىذا ما هبعل اكبراؼ األحداث يكثر يف ىذه اؼبناطق عزبض

 (: يمثل ما إذا كاف الوالداف على قيد الحياة22)م جدكؿ رق
 األب األـ

 اإلجابة
 ت % ت %

 على قيد اغبياة 14 %93.33 15 %100

 ىػمتوف 1 %6.67 / /

 المجموع 15 %100 15 %100

، %93.33( أف أغلبية إجابات اؼببحوثُت الذكور بنسبة 22يتضح من خالؿ اعبدكؿ رقم )
كا من اؼببحوثُت الذكور أكد %188أكدكا على أف األب على قيد اغبياة، ككذلك قبد أف نسبة 

 .من خالؿ إجاباهتم أثناء إجراء مقابلة معهم أف األـ أيضا على قيد اغبياة، كيعيشوف معهم

                                                           

مجلة الواحات للبحوث ، "البعد اإليكولوجي العمراف البشرم يف فكر ابن خلدكف، "رميليقمانة، رضا، ؿبمد،  (1)
 .336. ص2011، 15العدد  كالدراسات

(2) Alice, Parizeau, « Délinquance juvénile et société », éditeur : les presses de 

l’université de Montréal, volume 8, numéro 1- 2, 1975, pp193- 194. 
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حداث الذين صرحوا بأف كل من األب كاألـ على اعبدكؿ أعاله نستنتج بأف األ كمن خالؿ
، بالرغم من تواجد كالديهم معهم إال أهنم ارتكبوا السلوكات اكبرافا اغبياة ىم الفئة األكثر قيد
، كيبكن تفسَت ذلك نتيجة جهل الوالدين بأساليب التنشئة الصحيحة للحدث يف ـبتف كبرافيةاال

اطئة اليت اػباليت يبارسها، كيبكن القوؿ بأف ىؤالء األحداث ىم ضحايا أساليب التنشئة  وسلوكيات
على اكبراؼ يتبعها الوالدين أثناء تنشئة اغبدث كغياب الرقابة كالضبط األسرم الذم لو تأثَت كبَت 

( يف 1969اكبراؼ األحداث يف تونس )بعنواف:  اغبدث، كىذا ما أشارت إليو دراسة بوحديبو
انعداـ الرقابة كالتوجيو السليم، كفقداف الثقة كدفئ العاطفة ربطم نفسية " :نتائج دراستها بأف

اعد القانونية، كتؤكد اغبدث كتدفعو لالبتعاد عن اجملتمع كالثورة على األعراؼ كالقيم كالتقاليد كالقو 
 (.1)"على خطورة كأنبية دكر األسرة يف التنشئة االجتماعية

 الحالة العائلية(: 23) جدكؿ رقم
 اإلجابة ت %

 مطلقاف 2 13.33%

 ُتغَت مطلق 13 86.67%

 المجموع 15 100%

، % 86.67( أف أغلبية إجابات اؼببحوثُت الذكور بنسبة 23يتضح من خالؿ اعبدكؿ رقم )
من اؼببحوثُت الذكور أكدكا % 13.33، يف حُت قبد أف نسبة ُتدكا على أف الوالدين غَت مطلقأك

، كأغلبهم يعيش مع األب كزكجة ُتاء مقابلة معهم أف كالديهم مطلقمن خالؿ إجاباهتم أثناء إجر 
 األب كاإلخوة.

رغم  كلكن ،ُتكالديهم غَت مطلق نحرفُتنستنتج بأف أغلب األحداث اؼب كمن خالؿ ذلك
الوالدين كعدـ قيامهم  إنباؿ، كىذا يدؿ على منحرفُت ىذا بيئتهم األسرية جعلت منهم أحداث

بدكرىم يف الًتبية اذباه أبنائهم كتوفَت ؽبم الرعاية الكاملة اليت وبتاجوف إليها كاؼبتمثلة يف الرعاية 
رع كىبتلط برفاؽ السوء ألف غياب ذلك هبعل اغبدث يلجأ إذل الشا ،العاطفية كاؼبادية كاالجتماعية

                                                           

)عماف: دار الثقافة للنشر  1ط اضطرابات الوسط األسرم كعالقتهما بجنوح األحداث،العكايلة،  ( ؿبمد سند،1)
 .274(، ص2006كالتوزيع، 
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 وبتاج إليو من خالؿ ظواىر كآفات اجتماعية عديدة ذبعل منو حدث منحرؼ كوباكؿ تعويض ما
 يف الكثَت من األحياف.

 (: يمثل ما إذا كانت ىناؾ مشاكل كخالفات داخل أسرة الحدث24) جدكؿ رقم
 اإلجابة ت %

 كجود مشاكل كخالفات داخل أسرة اغبدث 5 % 33.33

 عدـ كجود مشاكل كخالفات داخل أسرة اغبدث 10 66.67%

 المجموع 15 100%

، %66.67( أف أغلبية إجابات اؼببحوثُت الذكور بنسبة 24يتضح من خالؿ اعبدكؿ رقم )
من  %33.33يف حُت قبد أف نسبة  ،توجد مشاكل كخالفات داخل أسرهتم أكدكا على أنو ال

أثناء إجراء مقابلة معهم أنو كانت توجد مشاكل  اؼببحوثُت الذكور أكدكا من خالؿ إجاباهتم
 ككانت ربدث بُت األب كاألـ كتتمثل يف الضرب كالسب كالشتم. كخالفات داخل أسرهتم

يهم مشاكل نستنتج من خالؿ اعبدكؿ أعاله بأف أغلب األحداث صرحوا بأهنم دل يكن لد
كفقداف اؼبتابعة ة، اطئاػبنشئة الت اليبالرجوع إذل أسكيبكن تفسَت ذلك ب كخالفات داخل أسرهتم،

 اآلباءبسبب ضعف العالقات العاطفية بُت  ، أكوسلوكياتكالرقابة األسرية للحدث يف ـبتلف 
 على سلوؾ اغبدث فبا أدل بو إذل سوء التوافق كاالكبراؼ. بدكره كالذم انعكس كاألحداث

 (: المستول التعليمي لألب25) جدكؿ رقم
 المستول التعليمي لألب ت %

 أمي 5 33.33%
 ابتدائي 3 %20

 متوسط 4 %26.67

 ثانوم 3 %20

 جامعي / /

 المجموع 15 100%
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  33.33%  أف أغلبية إجابات اؼببحوثُت الذكور بنسبة (:25يتضح من خالؿ اعبدكؿ رقم )
من اؼببحوثُت  %26.67أكدكا على أف اؼبستول التعليمي لألب أمي، يف حُت قبد أف نسبة 

 .ا من خالؿ إجاباهتم أثناء إجراء مقابلة معهم أف اؼبستول التعليمي لألب متوسطالذكور أكدك 
نستنتج من خالؿ معطيات اعبدكؿ أعاله بأف أغلب آباء األحداث اؼبنحرفُت دكف اؼبستول 
)أمي(، كىذا ما تشابو مع النتيجة اليت توصلت إليها دراسة كلياـ ىيلي كأكجستاؼ بركنر بعنواف: 

من  %36 : نسبةبأف ، اليت ًب االعتماد عليها كدراسة سابقةاعبناح كعالجوضوء جديد على 
أميُت كقليلي التعلم، كيبكننا تفسَت ذلك بالرجوع إذل أف تدشل اؼبستول األحداث اؼبنحرفُت أكلياء 

خرل ساعدت أالتعليمي آلباء األحداث ردبا كاف لو دكر يف اكبراؼ األحداث مع تظافر عوامل 
يدركوف أساليب التنشئة الصحيحة أثناء   اؼبستول التعليمي لبآباء هبعلهم العلى ذلك، فتدشل

تربية األبناء، ألف الطفل يتعلم كيقلد كالده يف ـبتلف السلوكات سواء كاف ىذا السلوؾ سوم أك 
غَت سوم باعتباره اؼبثل األعلى لو، كمنو يبكن القوؿ بأنو كلما ارتفع اؼبستول التعليمي لبآباء كلما 

 لت نسبة اكبراؼ األحداث.ق
 (: المستول التعليمي لألـ26جدكؿ رقم )

 المستول التعليمي لألـ ت %

 أمية 8 53.33%

 ابتدائي 1 6.67%

 متوسط 2 %13.33

 ثانوم 4 %26.67

 جامعي / /

 المجموع 15 100%

 ،%53.33أف أغلبية إجابات اؼببحوثُت الذكور بنسبة  :(26يتضح من خالؿ اعبدكؿ رقم )
من اؼببحوثُت الذكور  %26.67أكدكا على أف اؼبستول التعليمي لألـ أمية، يف حُت قبد أف نسبة 

 .أكدكا من خالؿ إجاباهتم أثناء إجراء مقابلة معهم أف اؼبستول التعليمي لألـ ثانوم
مهات األحداث اؼبنحرفُت تنتشر أنستنتج من خالؿ معطيات اعبدكؿ أعاله بأف غالبية 

مهات األحداث ردبا يكوف لو عالقو ، كىنا يبكن القوؿ أف تدشل اؼبستول التعليمي أللديهن األمية
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خرل تساعد على ذلك، ألف تدشل اؼبستول التعليمي ألمهات أباكبراؼ األحداث مع توفر عوامل 
 كيضعف دكرىم يف مراقبتو اغبدث األحداث هبعلهم هبهلوف بأساليب التنشئة الصحيحة أثناء تربية

 ينعكس سلبا على سلوكات اغبدث كهبعلو يف ـبتلف السلوكات اليت يقـو هبا، كىذا ماكمتابعتو 
 يسلك طريق االكبراؼ.

 (: المستول المعيشي ألسرة الحدث27) جدكؿ رقم
 المستول المعيشي ألسرة الحدث ت %

 جيد 2 %13.33

 متوسط 4 %26.67

 ضعيف 9 %60

 المجموع 15 100%

، %68أف أغلبية إجابات اؼببحوثُت الذكور بنسبة  (:27يتضح من خالؿ اعبدكؿ رقم )
من اؼببحوثُت  %26.67أكدكا على أف اؼبستول اؼبعيشي ألسرهتم ضعيف، يف حُت قبد أف نسبة 

 الذكور أكدكا من خالؿ إجاباهتم أثناء إجراء مقابلة معهم أف مستواىم اؼبعيشي متوسط.
ات اغبدث الضركرية يعترب أحد العوامل نستنتج فبا سبق أف عجز األسرة عن تلبية احتياج

األساسية الكبراؼ األحداث، ألف اغبدث الذم ينتمي ألسرة فقَتة كمستواىا اؼبعيشي ضعيف 
ذبعلو يشعر بالنقص كاغبرماف اؼبادم، كالشعور بالعجز يف ربقيق طموحاتو، كيبدأ يف البحث عن 

 طرؽ أخرل ملتوية غبصولو على اؼباؿ مصدر اؼباؿ سواء أكاف بطريقة شرعية مثال العمل أك إتباع
( رغبة يف ربقيق طموحاتو، كحاجياتو اليت دل ...إخل السرقة مثال، أك الًتكيج كبيع اؼبخدراتك)

تستطع أسرتو توفَتىا لو، كىذا ما ًب اإلشارة إليو يف اعبانب النظرم أثناء عرضنا للنظريات اؼبفسرة 
"ركبرت مَتتوف"  العادل تفسَت اكبراؼ األحداث( حسبالكبراؼ األحداث )النظرية الالمعيارية يف 

أف عجز األفراد عن ربقيق التكيف اؼبناسب بُت طموحاهتم الثقافية كبُت الوسائل اؼبتاحة ؽبم 
أم  التماسلتحقيقها يشكل حالة" الالمعيارية أك األنومي"، كىي حالة قد تدفع بعض األفراد إذل 

كأيضا عدـ حرص الوالدين  ،مشركع لتحقيق طموحاهتمطريق متيسر أمامهم حىت كإف كاف غَت 
على توجيو اغبدث التوجيو األمثل أثناء اختياره ألصدقائو كمسائلتو عن كيفية قضاء كقت فراغو 
معهم، كاف سببا يف اكبرافو من خالؿ ـبالطتو رفاؽ السوء، كمن ٍب إتباع طريق االكبراؼ نتيجة 
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صرح بو أغلب األحداث  السلوؾ غَت السوم كىذا ماتفاعلو كاحتكاكو هبم كتعلمو منهم ىذا 
مع أصدقائهم ككانوا معظم الوقت يقضونو يف كبرافية أثناء مقابلتهم بأهنم ارتكبوا السلوكات اال

الشارع مع أصدقائهم، كيف ىذا الصدد أكد العادل "سذرالند" صاحب نظرية اؼبخالطة الفارقة من 
انب النظرم أثناء عرضنا للنظريات اؼبفسرة الكبراؼ إليو سابقا يف اعباإلشارة  خالؿ ما ًب

تسمى بالنظرية التفاضلية( قائال: "بأف السلوؾ االكبرايف  األحداث )نظرية اؼبخالطة الفارقة أك ما
كمعٌت ذلك أف الفرد ال يصبح ؾبـر بدكف خربة إجرامية سابقة  ،ىو سلوؾ مكتسب كمتعلم

عرض الفرد لالختالط باجملرمُت أصبح فريسة سهلة كتدريب كاؼ على السلوؾ اإلجرامي، فإذا ت
 ."لتعلم األمباط اإلجرامية كمن ٍب ارتكاب اعبريبة

تفسَتا يربط بُت الظركؼ االقتصادية كالسلوؾ اؼبنحرؼ،  "ركلس"العادل كذلك   قدـك 
الفقر يعترب أحد أىم العوامل الرئيسية يف " :كحبسب رأم مؤيدم ىذه النظرية االقتصادية أف

يف اجملتمع كخاصة اؼبرتبطة باؼباؿ كالسرقة، كالسطو اؼبسلح كاالحتياؿ،  ل األمباط االكبرافيةتشكي
 ءيف اعبانب النظرم أثنااإلشارة إليو  ًب كىذا ما"، كذلك بسبب الفاقة كالعوز اؼبادم ،كاالختالس

 عرضنا للنظريات اؼبفسرة الكبراؼ األحداث.
 عادة التربية(: سبب دخوؿ الحدث لمركز إ28) جدكؿ رقم

 سبب دخوؿ الحدث لمركز إعادة التربية ت %

 السرقة 5 33.33%

 خطر معنوم )تواجده يف حالة تشرد( 1 %6.66
 جناية القتل العمدم 1 %6.67
 الضرب كاعبرح العمدم بسالح أبيض 1 %6.67

 جناية الفعل اؼبخل باغبياء 6 %40

 جرة غَت الشرعيةجناية الفعل اؼبخل باغبياء مع جنحة اؽب 1 6.67%
 المجموع 15 %100

 
خالؿ إجابتهم  من ( أف أغلبية األحداث الذكور أكدكا28) نالحظ من خالؿ اعبدكؿ رقم

يف حُت قبد  %48على أف سبب تواجدىم باؼبركز ىو ارتكاهبم عبناية الفعل اؼبخل باغبياء بنسبة 
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 ؼبركز ىو ارتكاهبم عبنحةمن األحداث الذين صرحوا بأف سبب تواجدىم با %33.33أف نسبة 

 .السرقة
نستنتج من خالؿ اعبدكؿ أعاله أف سبب تواجد األحداث باؼبركز اؼبتخصص يف إعادة 
الًتبية بشلف متعددة، حيث تأٌب إجابات األحداث متداخلة فيما بينها، كيف أغلب األحياف 

تتعلق جبناية  أسباب تكرر نفسها عند مساءلة كل حدث عن سبب تواجده باؼبركز، منها أسباب
الفعل اؼبخل باغبياء، جنحة السرقة، جناية الفعل اؼبخل باغبياء مع جنحة اؽبجرة غَت الشرعية، 
جناية القتل العمدم، جنحة الضرب كاعبرح العمدم بسالح أبيض، حالة خطر معنوم )تشرد 

 اغبدث(.
باؼبركز  كحسب اعبدكؿ أعاله قبد أف أغلب األحداث اؼبنحرفُت صرحوا أف سبب تواجدىم

، كىذا راجع %33.33كجنحة السرقة بنسبة  %48ىو ارتكاهبم عبناية الفعل اؼبخل باغبياء بنسبة 
ىو متعلق  أك ما اطئة اليت تلقاىا اغبدث يف أسرتواػب االجتماعيةلعوامل عدة منها أساليب التنشئة 

كانت تعيشها أسرتو، الفات اليت  اػبكاالقتصادية ألسرة اغبدث )كاؼبشاكل ك  االجتماعيةبالناحية 
أك تدشل اؼبستول اؼبعيشي ألسرتو كشعوره بالنقص اؼبادم، أك بسبب صباعة رفاؽ السوء الذم كاف 

خرل(، فبا أكتوجهاهتم األخرل، أك ألسباب  مبسلوكياهتيصاحبهم اغبدث كيتفاعل معهم كيتأثر 
 كانت سببا يف اليت كبرافيةبشكل سليب كجعلو يرتكب السلوكات اال وسلوكياتثر ذلك على أ

 تواجده باؼبركز اؼبتخصص يف إعادة الًتبية.
 الحدث من قبل لمركز إعادة التربية(: دخوؿ 29) جدكؿ رقم

 دخوؿ الحدث من قبل لمركز إعادة التربية ت %

 نعم 5 %33.33

 ال 10 %66.67

 المجموع 15 100%

 %66.67ذكور بنسبة (: أف أغلبية إجابات اؼببحوثُت ال29يتضح من خالؿ اعبدكؿ رقم )
من  %33.33أكدكا على أهنم دل يدخلوا من قبل ؼبركز إعادة الًتبية، يف حُت قبد أف نسبة 

اؼببحوثُت الذكور أكدكا من خالؿ إجاباهتم أثناء إجراء مقابلة معهم أهنم دخلوا من قبل ؼبركز 
 إعادة الًتبية. 
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ق ؽبم من قبل الدخوؿ ؼبركز نستنتج من خالؿ اعبدكؿ أعاله أف أغلبية األحداث دل يسب
يفسر لنا أف ىؤالء األحداث  ، كىذا ماكبرايفأهنم أكؿ مرة يرتكبوف فيها الفعل االك إعادة الًتبية، 

 أخرل. سوابق قضائية أمك ، يكن لديهم من قبل خربة يف االكبراؼ اؼبتواجدين باؼبركز دل
 (: عدد مرات دخوؿ الحدث لمركز إعادة التربية31) جدكؿ رقم

 عدد مرات دخوؿ الحدث لمركز إعادة التربية ت %

 مرة 10 66.67%

 مرتُت 5 %33.33

 ثالث مرات / /

 ثالث مراتأكثر من  / /

 المجموع 15 100%
 

 %66.67أف أغلبية إجابات اؼببحوثُت الذكور بنسبة  (38يتضح من خالؿ اعبدكؿ رقم )
رة كاحدة فقط، يف حُت قبد أف نسبة ؼبركز إعادة الًتبية م أكدكا على أف عدد مرات دخوؽبم

من اؼببحوثُت الذكور أكدكا من خالؿ إجاباهتم أثناء إجراء مقابلة معهم أف عدد مرات  33.33%
 دخوؽبم ؼبركز إعادة الًتبية مرتُت. 

نستنتج من خالؿ معطيات اعبدكؿ أعاله أف أغلب األحداث اؼبنحرفُت اؼبتواجدين باؼبركز 
كبالتارل يبكننا القوؿ بأف ىؤالء األحداث  إعادة الًتبية مرة كاحدة فقط، عدد مرات إيداعهم دبركز

اؼبنحرفُت اؼبتواجدين باؼبركز عملية إعادة تربيتهم تكوف سهلة مقارنة باألحداث الذين لديهم خربة 
يف االكبراؼ كسوابق قضائية أخرل، يف حالة ما إف ًب االىتماـ كالتكفل هبم داخل اؼبركز بشكل 

ككفر ؽبم اؼبركز برامج الرعاية  كرغباهتم كميوؽبم كمتطلباهتم الضركرية، كاحتياجاهتماشى جيد يتم
، 2815يوليو سنة  15اؼبوافق  12 -15قانوف رقم اؼبشرع اعبزائرم يف ال اؼبختلفة اليت نص عليها

إصالح سلوؾ  كاليت من شأف ىذه الربامج أف تساىم يف 128يف اؼبادة  يتعلق حبماية الطفل
 .حداث كإعادة تربيتهم كتأىيلهم كضماف عدـ عودهتم لالكبراؼ مرة أخرلاأل
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 اصة باألحداث المنحرفينالخالمقابالت عرض ك الحاالت تقديم  -2
 :األكلى حالةالالمقابلة مع عرض تقديم ك 

 المحور األكؿ: بيانات عامة حوؿ المبحوث
، كقد ةحضري ، كيقيم يف منطقةتوسطم الثانيةسنة، كمستواه التعليمي  17من العمر يبلغ اغبدث  

 كالده، ككانت ككاف يعيش مع ،مطلقُتعلى قيد اغبياة ك  بأف كالداه أثناء مقابلتو صرح اغبدث
، كما أكد اؼببحوث من خالؿ إجابتو ككانت ربدث بُت األب كاألـ ،توجد مشاكل داخل أسرتو

رح أيضا بأف ، كصلدتو متوسطوا، كاؼبستول التعليمي لابتدائيلوالده بأف اؼبستول التعليمي 
، كصرح بأنو دل يسبق ليا باؼبركز ىو قيامو بالسرقة، كأف سبب تواجده حامستواىم اؼبعيشي متوسط

 لو الدخوؿ من قبل للمركز، كىذه اؼبرة األكذل اليت يتواجد هبا باؼبركز. 
قدمة للحدث يف تؤدم برامج الرعاية االجتماعية اؼب المتعلق بالفرضية القائلة: ثانيالمحور ال
باعبانب الصحي للحدث كتربيتو دينيا كأخالقيا كتكوينو دراسيا كمهنيا إلعادة  االىتماـاؼبركز إذل 

 تربيتو.
 : كيف كجدت اغبياة داخل اؼبركز؟ 81س
 اغبياة فبلة باؼبركز لعدـ توفره على أية نشطات كبرامج سبأل كقت الفراغ.: 81ج
 ا اؼبركز؟: ماىي اؼبرافق اليت وبتوم عليه82س
خاصة باألحداث، كيوجد ثالثة ضبامات غَت صاغبة لالستعماؿ،  غرؼ  18مطعم كيوجد : 82ج

تتوفر فقط على تلفاز ًب ، ، كمكتبة صغَتةالطبيبب صغَت خاص مكتب كما يتواجد أيضا
إصالحو حاليا فقط، كيوجد ملعب صغَت لكن وبتاج لإلصالح كالًتميم كالعديد من التجهيزات 

 ا بالنسبة للمصلى فال يتوفر باؼبركز.األخرل، أم

 : ىل يوجد أخصائي اجتماعي باؼبركز؟83س
 نعم يوجد.: 83ج
 : ما طبيعة العالقة بينك كبُت األخصائي االجتماعي؟84س
 عادية.: 84ج
 : أثناء دخولك للمركز ىل قاـ األخصائي االجتماعي بعقد جلسات معك؟85س
 ائليت.نعم قامت بعقد جلسة معي من خالؿ مس: 85ج
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ىل وبرص األخصائي االجتماعي على متابعة سلوكك كعقد جلسات معك بشكل  :86س
 دكرم؟

 .ال فقط مرة كاحدة قامت بعقد جلسة معي منذ تواجدم باؼبركز :86ج
 : ما طبيعة ىذه اعبلسات اليت ذبمعك مع األخصائي االجتماعي؟ 87س
 قامت بعقد جلسة معي بشكل فردم.: 87ج
ه اعبلسات اليت ذبمعك باألخصائي االجتماعي على التكيف مع اغبياة : ىل ساعدتك ىذ88س

 داخل اؼبركز كربسن سلوكك؟
 ال دل تساعدشل يف أم شيء.: 88ج
 كيف ذلك؟  -

 ألهنا فقط قامت دبسائليت. -

 : ىل ربدث مشاكل كخالفات بينك كبُت زمالئك داخل اؼبركز؟89س
 نعم أحيانا.: 89ج
 بُت زمالئك؟ما سبب ىذه اؼبشاكل بينك ك  -

 بسبب اللعب كأحيانا بسبب بعض األشياء اػباصة يب يتم سرقتها أك أخذىا بدكف إذشل. -
الفات اػب: ىل يقـو األخصائي االجتماعي بتقدصل اؼبساعدة لك يف حل ىذه اؼبشاكل ك 18س

 اليت ربدث بينكم؟
 تقدـ لنا أم مساعدة. : ال18ج
 : كيف ىي عالقتك بأسرتك؟11س
 : عادية.11ج

 : ىل تتلقى زيارات من طرؼ أسرتك بشكل مستمر؟12س
 نعم.: 12ج
 ىل الوقت اؼبخصص للزيارة كايف بالنسبة لك؟: 13س
 نعم كايف.: 13ج

 يف كلتا اغبالتُت ؼباذا؟ -

 ألهنم هبلسوف معي لوقت طويل. -
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دعمك : ىل الزيارات اليت تتلقاىا ساعدتك يف ربسُت عالقتك بأسرتك كتقويتها ك 14س
  ؟عنوياكمساندتك م

عند ظباع أف أسرتٍت ستقـو بزيارٌب أشعر بالفرح كثَتا، كأيضا دائما ك  ،نعم ساعدتٍت كثَتا :14ج
  .كتوجيهي عند زيارهتم رل خوفا علييقوموف بنصحي 

 : ىل يوجد طبيب باؼبركز؟15س
 نعم يوجد.: 15ج

 : كيف ىي عالقتك مع طبيب اؼبركز؟ 16س
 ركز فقط أعرفو من بعيد.دل يتعامل معي منذ تواجدم باؼب: 16ج
 : أثناء دخولك للمركز ىل خضعت لفحوصات من قبل طبيب اؼبركز؟17س
  .: ال17ج

 يف حالة اإلجابة بال ؼباذا؟ -

 .باستدعائيم ألف الطبيب دل يق -

 : ىل وبرص الطبيب على فحصك كمتابعة صحتك بشكل دكرم؟18س
 .: ال18ج
 كز؟ : ىل سبق كأف أصبت دبرض أك حادث يف اؼبر 19س
كميات كبَتة، كمن قبل كنت بنعم أحيانا أشعر بنوبات عصبية ألنٍت أتعاطى الدخاف : 19ج

 أتعاطى اؼبشركبات الكحولية كاغببوب.

 يف حالة اإلجابة بنعم أين ًب عالجك؟  -

 يف اؼبستشفى. -

 ىل ًب االىتماـ بك كتقدصل العالج لك؟ -

 قدموف رل الدكاء كاغبقن.عادم ي -

 اؼبركز على تقدصل الوجبات الغذائية الثالث يف كقتها؟: ىل وبرص 28س
 نعم فقط كجبة العشاء تقدـ لنا يف كقت مبكر جدا.: 28ج

 : ىل يراعي اؼبركز الشركط الصحية عند إعداد كتقدصل الوجبات اليومية؟21س
 نوعا ما. :21ج
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 يف حالة اإلجابة بال ؼباذا؟ -

حيانا، ي ال تنظف أكاشل اليت يقوموف فيها بالطهألهنم ال يقوموف بالتنظيف دائما، كحىت األ -
 جد القطط داخل اؼبطبخ.كتو 

 : ىل زبضع غرؼ النـو للتنظيف بشكل دكرم؟22س
 نعم.: 22ج

 : ىل تشعر بالراحة يف الغرفة اليت تناـ فيها؟23س
نعم أشعر بالراحة مع تواجد أصدقائي، كلكن بالنسبة للغرفة غَت مروبة ألهنا صغَتة،  :23ج

، األغطية كاألفرشة اػباصة بالنـو كربت اج للعديد من التجهيزات منها اؼبدفئة، السرير اؼبناسب للنـو
 غَت كافية...اخل.

 : ىل يوجد مرشد ديٍت باؼبركز؟24س
 .ال يوجد :24ج
 : ىل يقـو اؼبركز بتنظيم إحياء اؼبناسبات الدينية كالوطنية؟25س
ال لنا كشراء اؼبالبس  اؼبأكوالتيف يقوموف بطهي فقط يف العيد أك اؼبولد النبوم الشر  : ال25ج

 غَت.

 : ىل كنت تشارؾ يف ىذه اؼبناسبات الدينية كالوطنية؟26س
 ألف اؼبركز ال يهتم بتنظيم مسابقات يف اؼبناسبات الدينية أك الوطنية. : ال26ج

 : كنت تدرس قبل دخولك للمركز؟27س
 نعم.: 27ج

 : كيف كاف ربصيلك الدراسي؟ 28س
 أحيانا. 18متوسط، كنت أربصل على معدؿ : 28ج

 : ىل لديك رغبة يف مواصلة دراستك؟29س
 نعم.: 29ج

 : بعد دخولك اؼبركز ىل أتيحت لك فرصة ؼبواصلة دراستك؟38س
 ال ألف اؼبركز ال يتوفر على اؼبعلم كالوسائل التعليمية اػباصة بالتدريس.: 38ج

 ؼ؟: ىل يوفر لك اؼبركز تدريبا على فبارسة حر 31س
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ال لعدـ توفر مدرب مهٍت باؼبركز، كأيضا كل األقساـ اؼبتواجدة باؼبركز مغلقة كربتاج إذل : 31ج
 .لاألخر اإلصالح كالًتميم كإذل العديد من التجهيزات 

 : يف حالة عدـ توفر حرؼ باؼبركز ىل يوجهك إذل مركز التكوين اؼبهٍت لتعلمك حرفة؟32س
 يقـو بتوجيهنا ألم مركز. : ال32ج
تؤدم برامج الرعاية النفسية اؼبقدمة للحدث يف اؼبركز  المتعلق بالفرضية القائلة: لثمحور الثاال

 إذل مساعدة اغبدث على ربقيق تكيفو كاستقراره النفسي إلعادة تربيتو.
 : ىل يوجد أخصائي نفساشل باؼبركز؟33س
 نعم يوجد.: 33ج
 شل؟ : كيف ىي طبيعة العالقة بينك كبُت األخصائي النفسا34س
 عادية.: 34ج

 : أثناء دخولك للمركز ىل قاـ األخصائي النفساشل بعقد جلسات نفسية معك؟35س

 نعم عند دخورل للمركز قامت بعقد جلسة نفسية معي من خالؿ مسائليت.: 35ج

 : ىل يقـو األخصائي النفساشل بعقد جلسات نفسية معك بشكل دكرم كمنتظم؟36س
 ابليت.ال مرة كاحدة فقط قامت دبق: 36ج
 : ما ىي طبيعة اعبلسات اليت ذبمعك مع األخصائي النفساشل؟ 37س
 فردية.: 37ج
 : ىل ساعدتك اعبلسات اليت ذبمعك باألخصائي النفساشل؟38س
 ال دل تساعدشل يف أم شيء، ألهنا قامت دبسائليت فقط.: 38ج

عدـ قدرتك على وؼ، اػب، : أثناء تعرضك ؼبشكالت نفسية على سبيل اؼبثاؿ القلق كالتوتر39س
، ىل يقـو األخصائي النفساشل دبساعدتك على التغلب على ىذه اؼبشكالت ...إخل النـو

 النفسية؟
 منذ تواجدم باؼبركز، بالرغم من أنٍت أشعر بالقلق.أية مساعدة  دل تقدـ رل : ال39ج

ة اؼبقدمة تؤدم الربامج الثقافية كاألنشطة الرياضي المتعلق بالفرضية القائلة: رابعالمحور ال
للحدث يف اؼبركز إذل مساعدة اغبدث على تنمية مواىبو كمهاراتو الفكرية كاؼبعرفية كمأل كقت 

 فراغو.
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 ىل ينظم اؼبركز مسابقات كنشاطات فكرية كثقافية؟: 48س
 ينظم أم مسابقات كنشاطات فكرية كثقافية. : ال48ج
 : ىل يتوفر اؼبركز على األنشطة الرياضية؟41س
 توجد لعبة كرة القدـ.ال فقط : 41ج
 ىل توجد قاعة ـبصصة ؼبمارسة األنشطة الرياضة؟ :42س
 نعم.: 42ج
 يف حالة اإلجابة بنعم ىل تتوفر على اؼبستلزمات الرياضية اليت ربتاجها أثناء فبارستك الرياضة؟ -

مح البايب فوت، البيار، كلكنها مغلقة كال يس ،ال فقط تتوفر على بعض األلعاب منها الشطرنج -
 لنا باستعماؿ ىذه األلعاب.

 : ىل يتوفر اؼبركز على نشاطات ترفيهية؟43س
 ال فقط يوجد تلفاز ًب إصالحو حاليا كال يسمح لنا دبشاىدتو يوميا.: 43ج
: ىل ساعدتك ىذه النشاطات الرياضية كالًتفيهية يف ملء كقت فراغك كعدـ شعورؾ 44س

 (....إخل خلك )القلق، التوتر، اغبزفبداباؼبلل، كتفريغ الشحنات االنفعالية اليت 
كقت فراغي كذبعلٍت  ة كرة القدـ كاؽباتف ىي اليت سبألدل تساعدشل يف أم شيء فقط لعب: 44ج

ال أشعر باؼبلل، خاصة اؽباتف معظم كقيت أقضيو يف استعمالو من خالؿ مشاىدة أفالـ، 
االجتماعي، يعٍت أقضي الليل   االستماع إذل اؼبوسيقى، التحدث مع األصدقاء عرب مواقع التواصل

 كلو يف اؽباتف حىت الصباح أحيانا.
 الثانية: حالةالالمقابلة مع عرض تقديم ك 

 المحور األكؿ: بيانات عامة حوؿ المبحوث

قد ، ك ةحضري ، كيقيم يف منطقةمتوسط الثانيةسنة، كمستواه التعليمي  17يبلغ من العمر اغبدث 
كصرح اؼببحوث من خالؿ  ،مطلقُتعلى قيد اغبياة كغَت  اهبأف كالد أثناء مقابلتو صرح اغبدث

، كما أكد اؼببحوث ككانت ربدث بينو كبُت إخوتو توجد مشاكل داخل أسرتو إجابتو أنو كانت
، ابتدائيوالدتو كذلك ، كاؼبستول التعليمي لابتدائيلوالده من خالؿ إجابتو بأف اؼبستول التعليمي 

، ليا باؼبركز ىو قيامو بالسرقة، كأف سبب تواجده حامتوسطرح أيضا بأف مستواىم اؼبعيشي كص
 كصرح بأنو دل يسبق لو الدخوؿ من قبل للمركز، كىذه اؼبرة األكذل اليت يتواجد هبا باؼبركز.
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: تؤدم برامج الرعاية االجتماعية اؼبقدمة للحدث يف المتعلق بالفرضية القائلة لثانيالمحور ا
لصحي للحدث كتربيتو دينيا كأخالقيا كتكوينو دراسيا كمهنيا إلعادة اؼبركز إذل االىتماـ باعبانب ا

 تربيتو.
 : كيف كجدت اغبياة داخل اؼبركز؟ 81س
 ةعادية خاصة من ناحية اؼبعاملة، كلكن أشعر باؼبلل كاإلحباط لعدـ توفر اؼبركز على أي: 81ج

ـ، كاألكل كىكذا، أشعر النو  ،هبا كل يـو  كقت الفراغ، نفس األشياء نقـونشاطات كبرامج سبأل
 ككأنٍت يف اغببس ألف اغبياة شبو منعدمة يف ىذا اؼبركز.

 : ماىي اؼبرافق اليت وبتوم عليها اؼبركز؟82س
خاصة باألحداث، كيوجد ثالثة ضبامات غَت صاغبة لالستعماؿ،  غرؼ  18مطعم ك يوجد: 82ج

ط على تلفاز ًب إصالحو تتوفر فق، كمكتبة صغَتة الطبيبب صغَت خاص مكتب كما يتواجد أيضا
حاليا فقط، كيوجد ملعب صغَت لكن وبتاج لإلصالح كالًتميم كالعديد من التجهيزات األخرل، 

 أما بالنسبة للمصلى فال يتوفر باؼبركز.

 : ىل يوجد أخصائي اجتماعي باؼبركز؟83س
 نعم يوجد.: 83ج
 : ما طبيعة العالقة بينك كبُت األخصائي االجتماعي؟83س
 .ة: عادي83ج
 : أثناء دخولك للمركز ىل قاـ األخصائي االجتماعي بعقد جلسات معك؟84س
 جلسات معي. ةم األخصائية االجتماعية بعقد أيدل تق : ال84ج
ىل وبرص األخصائي االجتماعي على متابعة سلوكك كعقد جلسات معك بشكل  :85س

 دكرم؟
 جلسة معي. ةعقد أيم األخصائية االجتماعية بال منذ تواجدم باؼبركز دل تق: 85ج
 : ما طبيعة ىذه اعبلسات اليت ذبمعك مع األخصائي االجتماعي؟ 86س
جلسات معي  ةم بعقد أيألف األخصائية االجتماعية دل تق ال يبكنٍت ربديد طبيعة اعبلسة: 86ج

 منذ تواجدم باؼبركز.
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اغبياة : ىل ساعدتك ىذه اعبلسات اليت ذبمعك باألخصائي االجتماعي على التكيف مع 87س
 داخل اؼبركز كربسن سلوكك؟

 جلسات منذ تواجدم باؼبركز. ةيأل أدعأصال دل  ، أناال :87ج
 : ىل ربدث مشاكل كخالفات بينك كبُت زمالئك داخل اؼبركز؟88س
 أحيانا بسبب اللعب أك بسبب أشياء خاصة يب يأخذكهنا مٍت دكف علمي.: 88ج
الفات اػباعدة لك يف حل ىذه اؼبشاكل ك : ىل يقـو األخصائي االجتماعي بتقدصل اؼبس89س

 اليت ربدث بينكم؟
 مساعدات. ةتقدـ لنا أي : ال89ج
 : كيف ىي عالقتك بأسرتك؟18س
 : جيدة.18ج

 : ىل تتلقى زيارات من طرؼ أسرتك بشكل مستمر؟11س
 نعم.: 11ج
 ىل الوقت اؼبخصص للزيارة كايف بالنسبة لك؟: 12س
 باعبلوس معي ؼبدة طويلة. نعم كايف ألف اؼبدير يسمح ؽبم: 12ج

دعمك : ىل الزيارات اليت تتلقاىا ساعدتك يف ربسُت عالقتك بأسرتك كتقويتها ك 13س
  ؟كمساندتك معنويا

ال شيء يعوض الوالدين، فهما السند الوحيد رل يف ىذه اغبياة،  وثَتا ألننعم ساعدتٍت ك: 13ج
 . كاالطمئنافأشعر بالفرح  افعندما أرانب

 طبيب باؼبركز؟: ىل يوجد 14س
 نعم يوجد.: 14ج

 : كيف ىي عالقتك مع طبيب اؼبركز؟ 15س
 جيدة.: 15ج
 : أثناء دخولك للمركز ىل خضعت لفحوصات من قبل طبيب اؼبركز؟16س
 فحوصات من قبل الطبيب. ةدل أخضع ألي : ال16ج

 : ىل وبرص الطبيب على فحصك كمتابعة صحتك بشكل دكرم؟17س
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م الطبيب بفحصي، إال يف حالة مرض أحد منا يذىب إليو كز دل يقمنذ تواجدم باؼبر  : ال17ج
 إلعطائو الدكاء لكن دكف فحصو بالوسائل الطبية.

 : ىل سبق كأف أصبت دبرض أك حادث يف اؼبركز؟ 18س
 نعم.: 18ج

 يف حالة اإلجابة بنعم أين ًب عالجك؟  -

 عند طبيب اؼبركز. -

 : ىل ًب االىتماـ بك كتقدصل العالج لك؟19س
 عادم فقط قدـ رل الدكاء.: 19ج

 : ىل وبرص اؼبركز على تقدصل الوجبات الغذائية الثالث يف كقتها؟28س
ال ألف كجبة العشاء تقدـ لنا يف كقت مبكر جدا، كأيضا أحيانا ال يقوموف بطهي األكل  :28ج

 خاصة كجبة العشاء.لنا 

 بات اليومية؟: ىل يراعي اؼبركز الشركط الصحية عند إعداد كتقدصل الوج21س
كأحينا األكاشل اػباصة باألكل ال  ،كل بشكل غَت منظمنوعا ما ألهنم يقدموف لنا األ: 21ج

 تنظف جيدا.

 : ىل زبضع غرؼ النـو للتنظيف بشكل دكرم؟22س
 نعم دائما نقـو بتنظيف غرفة النـو اػباصة بنا.: 22ج

 : ىل تشعر بالراحة يف الغرفة اليت تناـ فيها؟23س
عر بالراحة ألف الغرفة ربتاج للعديد من التجهيزات منها اؼبدفئة، السرير اؼبناسب ال أش :23ج

، األغطية كاألفرشة اػباصة بالنـو غَت كافية...اخل.  للنـو

 : ىل يوجد مرشد ديٍت باؼبركز؟24س
 .يوجد : ال24ج
 : ىل يقـو اؼبركز بتنظيم إحياء اؼبناسبات الدينية كالوطنية؟25س
 .لنا كشراء اؼبالبس تاؼبأكوالعيد يقوموف بطهي فقط يف ال : ال25ج

 : ىل كنت تشارؾ يف ىذه اؼبناسبات الدينية كالوطنية؟26س
 مسابقات أك نشاطات يف ىذه اؼبناسبات الدينية كالوطنية. ةأصال اؼبركز ال ينظم أي : ال26ج
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 : كنت تدرس قبل دخولك للمركز؟27س
 نعم.: 27ج

 : كيف كاف ربصيلك الدراسي؟ 28س
 : كاف متوسط.28ج

 : ىل لديك رغبة يف مواصلة دراستك؟29س
 نعم.: 29ج

 : بعد دخولك اؼبركز ىل أتيحت لك فرصة ؼبواصلة دراستك؟38س
ال ألف اؼبركز أصال ال يتوفر على اؼبعلم كالوسائل التعليمية اػباصة بالتدريس، كما أف  :38ج

 لًتميم كإذل العديد من التجهيزات. األقساـ اؼبتواجدة باؼبركز مغلقة كربتاج إذل اإلصالح كا

 : ىل يوفر لك اؼبركز تدريبا على فبارسة حرؼ؟31س
كباقي الوسائل  ال يوفر لنا أم حرفة ؼبمارستها لعدـ توفر اؼبركز على اؼبدربُت اؼبهنيُت،: 31ج

 األخرل اػباصة بتعلم حرفة ما.

 ن اؼبهٍت لتعلمك حرفة؟: يف حالة عدـ توفر حرؼ باؼبركز ىل يوجهك إذل مركز التكوي32س
 ال يقـو بتوجيهنا ألم مركز مهٍت.: 32ج

تؤدم برامج الرعاية النفسية اؼبقدمة للحدث يف اؼبركز  المتعلق بالفرضية القائلة: لثالمحور الثا
 إذل مساعدة اغبدث على ربقيق تكيفو كاستقراره النفسي إلعادة تربيتو.

 : ىل يوجد أخصائي نفساشل باؼبركز؟33س
 نعم يوجد.: 33ج
 : كيف ىي طبيعة العالقة بينك كبُت األخصائي النفساشل؟ 34س
 عادية.: 34ج

 : أثناء دخولك للمركز ىل قاـ األخصائي النفساشل بعقد جلسات نفسية معك؟35س

جلسة نفسية  نعم بعد ثالثة أياـ من تواجدم باؼبركز قامت األخصائية النفسانية بعقد: 35ج
 .علي ئلةبعض األسمعي من خالؿ طرح 

 : ىل يقـو األخصائي النفساشل بعقد جلسات نفسية معك بشكل دكرم كمنتظم؟36س
 فقط مرة كاحدة قامت بعقد جلسة نفسية معي. : ال36ج
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 : ما ىي طبيعة اعبلسات اليت ذبمعك مع األخصائي النفساشل؟ 37س
 قامت بعقد جلسة نفسية معي بشكل فردم.: 37ج
 معك باألخصائي النفساشل؟: ىل ساعدتك اعبلسات اليت ذب38س
دل تساعدشل يف شيء، ألهنا قامت بعقد جلسة نفسية كاحدة فقط معي منذ تواجدم : 38ج

 باؼبركز.

وؼ، عدـ قدرتك على اػب: أثناء تعرضك ؼبشكالت نفسية على سبيل اؼبثاؿ القلق كالتوتر، 39س
 ىذه اؼبشكالت النفسية؟، ىل يقـو األخصائي النفساشل دبساعدتك على التغلب على ...إخلالنـو
مساعدة منذ تواجدم باؼبركز، كال يـو من األياـ حاكلت معرفة إف كاف  ةدل تقدـ رل أي : ال39ج

 ينقصنا شيء أك ال.
تؤدم الربامج الثقافية كاألنشطة الرياضية اؼبقدمة  المتعلق بالفرضية القائلة: رابعالمحور ال

ة مواىبو كمهاراتو الفكرية كاؼبعرفية كمأل كقت للحدث يف اؼبركز إذل مساعدة اغبدث على تنمي
 فراغو.

 ىل ينظم اؼبركز مسابقات كنشاطات فكرية كثقافية؟: 48س
 ينظم أم شيء بالرغم من أنٍت أحب اؼبطالعة كالرسم كثَتا. : ال48ج
 : ىل يتوفر اؼبركز على األنشطة الرياضية؟41س
 ال فقط توجد لعبة كرة القدـ.: 41ج
 عة ـبصصة ؼبمارسة األنشطة الرياضة؟ىل توجد قا :42س
 نعم كلكنها مغلقة.: 42ج
 يف حالة اإلجابة بنعم ىل تتوفر على اؼبستلزمات الرياضية اليت ربتاجها أثناء فبارستك الرياضة؟ -

ار، كلكن ال يسمح لنا ال فقط تتوفر على بعض األلعاب منها الشطرنج، البايب فوت، البي -
 كالًتميم. لإلصالح، كأيضا ربتاج باللعب فيها

 : ىل يتوفر اؼبركز على نشاطات ترفيهية؟43س
 فقط يوجد تلفاز ًب إصالحو حاليا، كال يسمح لنا دبشاىدتو دائما. : ال43ج
: ىل ساعدتك ىذه النشاطات الرياضية كالًتفيهية يف ملء كقت فراغك كعدـ شعورؾ 44س

 (....إخل ، التوتر، اغبزفبداخلك )القلقباؼبلل، كتفريغ الشحنات االنفعالية اليت 
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: ال أصال ال توجد أنشطة رياضية كترفيهية باؼبركز سبأل كقت فراغنا، فمعظم الوقت أقضيو يف 44ج
...اخل، ىذا الشيء الوحيد ىنا الذم اؽباتف من خالؿ مشاىدة األفالـ، كاالستماع إذل األغاشل

  يبأل كقت فراغي كهبعلٍت ال أشعر باؼبلل داخل اؼبركز.
 الثالثة: حالةالالمقابلة مع عرض م ك تقدي

 المحور األكؿ: بيانات عامة حوؿ المبحوث
، كصرح ةحضري ، كيقيم يف منطقةمتوسط سنة، كمستواه التعليمي أكذل 17يبلغ من العمر اغبدث 
كصرح اؼببحوث من خالؿ إجابتو  ،مطلقُتعلى قيد اغبياة كغَت  بأف كالداه أثناء مقابلتو اغبدث

، كما أكد اؼببحوث من ككانت ربدث بينو كبُت إخوتو د مشاكل داخل أسرتوتوج أنو كانت
رح أيضا كصوالدتو ثانوم، ، كاؼبستول التعليمي للوالده أميخالؿ إجابتو بأف اؼبستول التعليمي 

، كصرح بأنو دل ليا باؼبركز ىو قيامو بالسرقة، كأف سبب تواجده حابأف مستواىم اؼبعيشي متوسط
 من قبل للمركز، كىذه اؼبرة األكذل اليت يتواجد هبا باؼبركز.يسبق لو الدخوؿ 

: تؤدم برامج الرعاية االجتماعية اؼبقدمة للحدث يف المتعلق بالفرضية القائلة ثانيالمحور ال
اؼبركز إذل االىتماـ باعبانب الصحي للحدث كتربيتو دينيا كأخالقيا كتكوينو دراسيا كمهنيا إلعادة 

 تربيتو.
 دت اغبياة داخل اؼبركز؟ : كيف كج81س
 عادم، كلكن استغرقت كقت أطوؿ حىت حاكلت التكيف مع ىذه اغبياة، ألف اؼبركز ال: 81ج

يتوفر على أم شيء يبأل كقت الفراغ، كاغبياة فيو فبلة، ككأنو يشبو اغببس، حىت أنٍت حاكلت 
  ألنٍت أشعر باؼبلل كاإلحباط داخل اؼبركز. مرات عديدة اؽبركب من اؼبركز

 : ماىي اؼبرافق اليت وبتوم عليها اؼبركز؟82س 
خاصة باألحداث، كيوجد ثالثة ضبامات غَت صاغبة لالستعماؿ،  غرؼ  18مطعم ك يوجد: 82ج

، كمكتبة صغَتة تتوفر فقط على تلفاز ًب إصالحو الطبيبب صغَت خاص مكتب كما يتواجد أيضا
يم كالعديد من التجهيزات األخرل، حاليا فقط، كيوجد ملعب صغَت لكن وبتاج لإلصالح كالًتم

 كأصال اؼبركز ال وبرص علينا على الصالة. النسبة للمصلى فال يتوفر باؼبركز،أما ب

 : ىل يوجد أخصائي اجتماعي باؼبركز؟83س
 : نعم يوجد.83ج
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 : ما طبيعة العالقة بينك كبُت األخصائي االجتماعي؟84س
اؼبركز فقط أراىا عندما أذىب لتناكؿ األكل أك ال أعرفها كدل أتعامل معها منذ تواجدم ب: 84ج

 يف الساحة.
 : أثناء دخولك للمركز ىل قاـ األخصائي االجتماعي بعقد جلسات معك؟85س
 جلسة معي منذ تواجدم باؼبركز. ةم بعقد أي دل تق: ال85ج
ىل وبرص األخصائي االجتماعي على متابعة سلوكك كعقد جلسات معك بشكل  :86س

 دكرم؟
 مرة قامت بعقد جلسة معي منذ كجودم باؼبركز.كال  ،ال: 86ج
 : ما طبيعة ىذه اعبلسات اليت ذبمعك مع األخصائي االجتماعي؟ 87س
 جلسة مع األخصائية االجتماعية منذ تواجدم باؼبركز. ةدل أخضع ألي: 87ج
: ىل ساعدتك ىذه اعبلسات اليت ذبمعك باألخصائي االجتماعي على التكيف مع اغبياة 88س
 اخل اؼبركز كربسن سلوكك؟د

 جلسات معي أصال. ةم بعقد أي تق: دل88ج
 : ىل ربدث مشاكل كخالفات بينك كبُت زمالئك داخل اؼبركز؟89س
 توجد أم مشاكل بيننا. : ال89ج
الفات اػب: ىل يقـو األخصائي االجتماعي بتقدصل اؼبساعدة لك يف حل ىذه اؼبشاكل ك 18س

 اليت ربدث بينكم؟
أم مشاكل كخالفات  مساعدة، كأصال منذ تواجدم باؼبركز دل تواجهٍت ةرل أيدل تقدـ : 18ج

 مع أم أحد من أصدقائي داخل اؼبركز.
 : كيف ىي عالقتك بأسرتك؟11س
 : عادية.11ج

 : ىل تتلقى زيارات من طرؼ أسرتك بشكل مستمر؟12س
 نعم.: 12ج
 ىل الوقت اؼبخصص للزيارة كايف بالنسبة لك؟: 13س
 عند زيارهتم رل. طويال األهنم يقضوف معي كقت نعم كايف :13ج
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دعمك : ىل الزيارات اليت تتلقاىا ساعدتك يف ربسُت عالقتك بأسرتك كتقويتها ك 14س
 كمساندتك معنويا؟

 نعم ساعدتٍت كثَتا.: 14ج
 : ىل يوجد طبيب باؼبركز؟15س
 نعم يوجد.: 15ج

 : كيف ىي عالقتك مع طبيب اؼبركز؟ 16س
 عادية.: 16ج
 ثناء دخولك للمركز ىل خضعت لفحوصات من قبل طبيب اؼبركز؟: أ17س
 م بفحصي بالوسائل الطبية، فقط قاـ دبسائليت.نعم كلكن دل يق: 17ج

 : ىل وبرص الطبيب على فحصك كمتابعة صحتك بشكل دكرم؟ 18س
 فقط مرة كاحدة قاـ دبقابليت منذ تواجدم باؼبركز. : ال18ج

 دث يف اؼبركز؟ : ىل سبق كأف أصبت دبرض أك حا19س
 .: ال19ج

 : ىل وبرص اؼبركز على تقدصل الوجبات الغذائية الثالث يف كقتها؟28س
لنا باكرا،  ليس كل الوجبات، أحيانا فطور الصباح ال يتوفر، كأيضا كجبة العشاء تقدـ : ال28ج

 غَت كافية. ىي حياناكأحيانا ال تتوفر، كأ

 داد كتقدصل الوجبات اليومية؟: ىل يراعي اؼبركز الشركط الصحية عند إع21س
  نعم.: 21ج

 : ىل زبضع غرؼ النـو للتنظيف بشكل دكرم؟22س
 نعم : 22ج

 : ىل تشعر بالراحة يف الغرفة اليت تناـ فيها؟23س
ال أشعر بالراحة يف الغرفة اػباصة بالنـو ألهنا ضيقة كربتاج للعديد من التجهيزات منها : 23ج

، التلفاز...اخل، ال يوجد  األفرشة اػباصة بالنـو غَت كافية،األغطية ك  اؼبدفئة، السرير اؼبناسب للنـو
هبعلٍت أشعر باؼبلل كالكأبة  جدراف، ىذا ما ةمعظم الوقت نقضيو داخل الغرفة بُت أربع ،أم شيء

 حباط كالقلق، ككأنٍت داخل السجن.كاإل
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 : ىل يوجد مرشد ديٍت باؼبركز؟24س
 يوجد. : ال24ج
 بتنظيم إحياء اؼبناسبات الدينية كالوطنية؟: ىل يقـو اؼبركز 25س
 مناسبات. ةال يقـو بتنظيم إحياء أي: 25ج

 : ىل كنت تشارؾ يف ىذه اؼبناسبات الدينية كالوطنية؟26س
 اؼبناسبات.ب باالحتفاؿال ألف اؼبركز أصال ال يهتم : 26ج

 : ىل كنت تدرس قبل دخولك للمركز؟27س
 نعم.: 27ج

 اسي؟ : كيف كاف ربصيلك الدر 28س
 .متوسط :28ج

 : ىل لديك رغبة يف مواصلة دراستك؟29س
 نعم.: 29ج

 : بعد دخولك اؼبركز ىل أتيحت لك فرصة ؼبواصلة دراستك؟38س
ال ألف اؼبركز ال يتوفر على اؼبعلم كالوسائل التعليمية األخرل، كما أف األقساـ اؼبتوفرة : 38ج

 يد من التجهيزات األخرل.باؼبركز مغلقة كربتاج لإلصالح كالًتميم كإذل العد

 : ىل يوفر لك اؼبركز تدريبا على فبارسة حرؼ؟31س
حرفة لعدـ توفر اؼبدربُت اؼبهنيُت باؼبركز، كأيضا كجود كرشات باؼبركز مغلقة  ةال يوفر لنا أي: 31ج

 .ألهنا ربتاج لإلصالح كالًتميم كالوسائل اػباصة بتعلم حرفة ما

 ز ىل يوجهك إذل مركز التكوين اؼبهٍت لتعلمك حرفة؟: يف حالة عدـ توفر حرؼ باؼبرك32س
 ال يقـو بتوجيهنا ألم مركز مهٍت.: 32ج

تؤدم برامج الرعاية النفسية اؼبقدمة للحدث يف اؼبركز  المتعلق بالفرضية القائلة: لثالمحور الثا
 إذل مساعدة اغبدث على ربقيق تكيفو كاستقراره النفسي إلعادة تربيتو.

 صائي نفساشل باؼبركز؟: ىل يوجد أخ33س
 نعم يوجد.: 33ج
 : كيف ىي طبيعة العالقة بينك كبُت األخصائي النفساشل؟ 34س
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 عادية.: 34ج

 : أثناء دخولك للمركز ىل قاـ األخصائي النفساشل بعقد جلسات نفسية معك؟35س

 نعم من خالؿ مسائليت.: 35ج
 ل دكرم كمنتظم؟: ىل يقـو األخصائي النفساشل بعقد جلسات نفسية معك بشك36س
فقط مرة كاحدة منذ تواجدم باؼبركز قامت األخصائية النفسانية بعقد جلسة نفسية  : ال36ج

 فقط.معي كاحدة 
 : ما ىي طبيعة اعبلسات اليت ذبمعك مع األخصائي النفساشل؟ 37س
 قامت األخصائية النفسانية بعقد جلسة نفسية معي بشكل فردم.: 37ج
 ليت ذبمعك باألخصائي النفساشل؟: ىل ساعدتك اعبلسات ا38س
دل تساعدشل يف أم شيء، ألهنا قامت بعقد جلسة نفسية معي مرة كاحدة فقط من : 38ج

 خالؿ مسائليت.
وؼ، عدـ قدرتك على اػب: أثناء تعرضك ؼبشكالت نفسية على سبيل اؼبثاؿ القلق كالتوتر، 39س

 تغلب على ىذه اؼبشكالت النفسية؟، ىل يقـو األخصائي النفساشل دبساعدتك على ال...إخلالنـو
،  ةدل تقدـ رل أي : ال39ج مساعدة، بالرغم من أنٍت أعاشل من األرؽ كعدـ القدرة على النـو
 أشياء ـبيفة. رؤيةك 

تؤدم الربامج الثقافية كاألنشطة الرياضية اؼبقدمة  المتعلق بالفرضية القائلة: رابعالمحور ال
لى تنمية مواىبو كمهاراتو الفكرية كاؼبعرفية كمأل كقت للحدث يف اؼبركز إذل مساعدة اغبدث ع

 فراغو.

 ىل ينظم اؼبركز مسابقات كنشاطات فكرية كثقافية؟: 48س
 مسابقات كنشاطات. ةال ينظم أي: 48ج
 : ىل يتوفر اؼبركز على األنشطة الرياضية؟41س
 ال فقط توجد لعبة كرة القدـ. :41ج
 ىل توجد قاعة ـبصصة ؼبمارسة األنشطة الرياضة؟ :42س
 نعم كلكنها مغلقة كربتاج إذل اإلصالح كالًتميم.: 42ج
 يف حالة اإلجابة بنعم ىل تتوفر على اؼبستلزمات الرياضية اليت ربتاجها أثناء فبارستك الرياضة؟ -
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، كلكن ال يسمح لنا فقط تتوفر على بعض األلعاب منها البايب فوت، الشطرنج، البيار...اخل ال -
 باستعماؽبا، كما أهنا مغلقة كربتاج إذل اإلصالح كالًتميم.

 : ىل يتوفر اؼبركز على نشاطات ترفيهية؟43س
 ال يوجد فقط ىناؾ تلفاز ًب إصالحو حاليا كال يسمح لنا دبشاىدتو يوميا.: 43ج
عدـ شعورؾ : ىل ساعدتك ىذه النشاطات الرياضية كالًتفيهية يف ملء كقت فراغك ك 44س 

 (....إخل بداخلك )القلق، التوتر، اغبزفباؼبلل، كتفريغ الشحنات االنفعالية اليت 
فقط يوجد تلفاز كلعبة كرة القدـ كىذا غَت كايف بالنسبة رل كال  ،دل تساعدشل يف أم شيء: 44ج

را ف حىت أنٍت ال أناـ باكرا كال أهنض باكشيء، فمعظم الوقت أمضيو يف اؽبات يساعدشل يف أم
بسبب اؽباتف ألف ال شيء ىنا يبأل كقت فراغي، فقط اؽباتف ىو الذم هبعلٍت ال أشعر باؼبلل 

 أنشطة سبأل كقت الفراغ. كأبرامج  يةكالوقت، فهذا اؼبركز مثل اغببس ال يوجد فيو أ
 الرابعة: حالةال المقابلة مععرض تقديم ك 

 بيانات عامة حوؿ المبحوث المحور األكؿ:
، ةحضري ، كيقيم يف منطقةمتوسط الثانيةسنة، كمستواه التعليمي  16العمر يبلغ من اغبدث 

كصرح اؼببحوث من خالؿ  ،مطلقُتعلى قيد اغبياة كغَت  بأف كالداه أثناء مقابلتو كصرح اغبدث
اؼببحوث من خالؿ إجابتو بأف اؼبستول  صرحكما ،  توجد مشاكل داخل أسرتودل تكن إجابتو أنو 
ح أيضا بأف مستواىم اؼبعيشي ر ، كصثانوموالدتو ، كاؼبستول التعليمي للوالده أميالتعليمي 

، كصرح بأنو دل يسبق لو الدخوؿ من ليا باؼبركز ىو قيامو بالسرقة، كأف سبب تواجده حاضعيف
 قبل للمركز، كىذه اؼبرة األكذل اليت يتواجد هبا باؼبركز.

لرعاية االجتماعية اؼبقدمة للحدث يف : تؤدم برامج االمتعلق بالفرضية القائلة ثانيالمحور ال
اؼبركز إذل االىتماـ باعبانب الصحي للحدث كتربيتو دينيا كأخالقيا كتكوينو دراسيا كمهنيا إلعادة 

 تربيتو.
 : كيف كجدت اغبياة داخل اؼبركز؟ 81س
لل، كىذا ما جعلٍت أشعر باؼب لكن اؼبركز ال يتوفر على أية برامج سبال كقت الفراغ،عادية، : 81ج

فمعظم الوقت أقضيو داخل الغرفة، أك أذىب لتناكؿ الفطور أك العشاء كالرجوع إذل الغرفة بُت أربع 
.كىي جدراف   ال تتوفر على أم شيء، نفس الشيء أقـو بو كل يـو
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 : ماىي اؼبرافق اليت وبتوم عليها اؼبركز؟82س 
صاغبة لالستعماؿ،   خاصة باألحداث، كيوجد ثالثة ضبامات غَتغرؼ  18مطعم ك يوجد: 82ج

تتوفر فقط على تلفاز ًب إصالحو ، كمكتبة صغَتة الطبيبب صغَت خاص مكتب كما يتواجد أيضا
حاليا فقط، كيوجد ملعب صغَت لكن وبتاج لإلصالح كالًتميم كالعديد من التجهيزات األخرل، 

 أما بالنسبة للمصلى فال يتوفر باؼبركز.

 ؟: ىل يوجد أخصائي اجتماعي باؼبركز83س
 .نعم يوجد :83ج
 : ما طبيعة العالقة بينك كبُت األخصائي االجتماعي؟84س
 ال أعرفها كدل أتعامل معها منذ تواجدم باؼبركز.: 84ج
 : أثناء دخولك للمركز ىل قاـ األخصائي االجتماعي بعقد جلسات معك؟85س
 جلسة معي. ةم بعقد أيدل يق : ال85ج
متابعة سلوكك كعقد جلسات معك بشكل ىل وبرص األخصائي االجتماعي على  :86س

 دكرم؟
 جلسة معي. ةم بعقد أي، أصال منذ تواجدم باؼبركز دل يقال يقـو بذلك: 86ج
 : ما طبيعة ىذه اعبلسات اليت ذبمعك مع األخصائي االجتماعي؟ 87س
 جلسة معي منذ كجودم باؼبركز. ةم بعقد أيدل تق: 87ج
باألخصائي االجتماعي على التكيف مع اغبياة : ىل ساعدتك ىذه اعبلسات اليت ذبمعك 88س

 داخل اؼبركز كربسن سلوكك؟
 منذ تواجدم باؼبكرزأية جلسات  دل أتلق: 88ج

 : ىل ربدث مشاكل كخالفات بينك كبُت زمالئك داخل اؼبركز؟89س
 مشاكل بيٍت كبُت أصدقائي داخل اؼبركز. ة ربدث أي: ال89ج
الفات اػب اؼبساعدة لك يف حل ىذه اؼبشاكل ك : ىل يقـو األخصائي االجتماعي بتقدصل18س

 اليت ربدث بينكم؟
 مشاكل كخالفات بيٍت كبُت أصدقائي. ةال، أصال منذ تواجدم باؼبركز دل ربدث أي: 18ج
 : كيف ىي عالقتك بأسرتك؟11س
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 : عادية.11ج

 : ىل تتلقى زيارات من طرؼ أسرتك بشكل مستمر؟12س
 نعم.: 12ج
 يارة كايف بالنسبة لك؟ىل الوقت اؼبخصص للز : 13س
نوعا ما، ألف عند زيارة أسرٌب رل باؼبركز يقضوف كقت قصَت معي، حوارل ساعة أك ساعة : 13ج

 كنصف.

دعمك : ىل الزيارات اليت تتلقاىا ساعدتك يف ربسُت عالقتك بأسرتك كتقويتها ك 14س
 كمساندتك معنويا؟

لزيارٌب أشعر بالفرح ككل القلق الذم  أٌبكثَتا، فعندما زبربشل أسرٌب بأهنا ستنعم ساعدتٍت  : 14ج
اػبوؼ يبدكف بداخلي يذىب، كدائما يدعمونٍت كيساندكنٍت يف كل شيء، كيقوموف بنصحي ك 

 .عليكالقلق 
 : ىل يوجد طبيب باؼبركز؟15س
 نعم يوجد.: 15ج

 : كيف ىي عالقتك مع طبيب اؼبركز؟ 16س
 .: عادية16ج
 ات من قبل طبيب اؼبركز؟: أثناء دخولك للمركز ىل خضعت لفحوص17س
 نعم قاـ دبسائليت.: 17ج

 : ىل وبرص الطبيب على فحصك كمتابعة صحتك بشكل دكرم؟18س
فقط مرة كاحدة قاـ بفحصي من خالؿ مسائليت فقط كليس معاينة صحيت بالوسائل  : ال18ج

 الطبية لعدـ توفرىا باؼبركز.

 : ىل سبق كأف أصبت دبرض أك حادث يف اؼبركز؟ 19س
 ال.: 19ج

 : ىل وبرص اؼبركز على تقدصل الوجبات الغذائية الثالث يف كقتها؟28س
ألف كجبة العشاء تقدـ لنا يف كقت مبكر جدا، حىت أنٍت أشعر باعبوع أحيانا، كأيضا  : ال28ج

 كجبة العشاء قليلة كال تكفي للجميع.تكوف رات كيف بعض اؼب، لنا أحيانا ال يقوموف بطهي العشاء
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 اؼبركز الشركط الصحية عند إعداد كتقدصل الوجبات اليومية؟: ىل يراعي 21س
حيانا ال يقوموف بالتنظيف، كيسمحوف للقطط بالدخوؿ للمطبخ نوعا ما، ألهنم أ: 21ج

 كالصعود فوؽ الطاكالت كفوؽ مكاف الطهي.

 : ىل زبضع غرؼ النـو للتنظيف بشكل دكرم؟22س
 نعم كل يـو أقـو بالتنظيف مع أصدقائي.: 22ج

 : ىل تشعر بالراحة يف الغرفة اليت تناـ فيها؟23س
معظم الوقت أقضيو داخل الغرفة، كما أف الغرفة صغَتة كال تتوفر على اؼبستلزمات  ال ألف: 23ج

، نقص األغطية كاألفرشة ، نفس الضركرية اليت كبتاج إليها كاؼبدفئة، التلفاز، السرير اؼبناسب للنـو
كل فال يوجد أم شيء مبأل بو كقت فراغنا سول اؽباتف، ألهنم النـو كاأل ،الشيء نقـو بو كل يـو

ال يسمحوف لنا باػبركج من الغرفة إال عند كقت الفطور أك العشاء، مرات قليلة جدا يسمح لنا 
 باعبلوس يف ساحة اؼبركز.

 : ىل يوجد مرشد ديٍت باؼبركز؟24س
 .ال يوجد :24ج
 لدينية كالوطنية؟: ىل يقـو اؼبركز بتنظيم إحياء اؼبناسبات ا25س
فقط يف العيد أك اؼبولد النبوم الشريف يقـو  ،مناسبة دينية أك كطنية ةأيإحياء   ينظم: ال25ج

 بطهي اؼبأكوالت كإحضار اعبمعيات مالبس لنا.

 : ىل كنت تشارؾ يف ىذه اؼبناسبات الدينية كالوطنية؟26س
 دينية أك كطنية. مسابقات أثناء مناسبة ةال ألف اؼبركز أصال ال ينظم أي :26ج

 كنت تدرس قبل دخولك للمركز؟ىل  : 27س
 نعم.: 27ج

 : كيف كاف ربصيلك الدراسي؟ 28س
 : كاف متوسط.28ج

 : ىل لديك رغبة يف مواصلة دراستك؟29س
 نعم.: 29ج

 : بعد دخولك اؼبركز ىل أتيحت لك فرصة ؼبواصلة دراستك؟38س
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تاج لإلصالح كالًتميم، كأيضا عدـ توفر اؼبركز ال ألف األقساـ اؼبتواجدة باؼبركز مغلقة كرب :38ج
 على معلمُت ككسائل تعليمية ألجل التدريس.

 : ىل يوفر لك اؼبركز تدريبا على فبارسة حرؼ؟31س
كمن جهة أخرل  ،من جهة حرفة لعدـ توفر اؼبركز على مدربُت مهنيُت ةيوفر لنا أي : ال31ج

 م.تاج لإلصالح كالًتميكجود كرشات مهنية مغلقة رب
 : يف حالة عدـ توفر حرؼ باؼبركز ىل يوجهك إذل مركز التكوين اؼبهٍت لتعلمك حرفة؟32س
 ال يقـو بتوجيهنا إذل أم مركز تكوين مهٍت.: 32ج

تؤدم برامج الرعاية النفسية اؼبقدمة للحدث يف اؼبركز  المتعلق بالفرضية القائلة: لثالمحور الثا
 تقراره النفسي إلعادة تربيتو.إذل مساعدة اغبدث على ربقيق تكيفو كاس

 : ىل يوجد أخصائي نفساشل باؼبركز؟33س
 نعم يوجد.: 33ج
 : كيف ىي طبيعة العالقة بينك كبُت األخصائي النفساشل؟ 34س
 ال أعرفها منذ تواجدم باؼبركز دل تتعامل معي. :34ج

 : أثناء دخولك للمركز ىل قاـ األخصائي النفساشل بعقد جلسات نفسية معك؟35س

 .: ال35ج
 : ىل يقـو األخصائي النفساشل بعقد جلسات نفسية معك بشكل دكرم كمنتظم؟36س
 نفسية معي.أية جلسة  م األخصائية النفسانية بعقدمنذ تواجدم باؼبركز دل تق : ال36ج
 : ما ىي طبيعة اعبلسات اليت ذبمعك مع األخصائي النفساشل؟ 37س
 ة نفسية.جلس ةألي دعمنذ تواجدم باؼبركز دل أ: 37ج
 : ىل ساعدتك اعبلسات اليت ذبمعك باألخصائي النفساشل؟38س
 جلسة نفسية منذ تواجدم باؼبركز. ةدل تساعدشل ألنٍت أصال دل أخضع ألي: 38ج

وؼ، عدـ قدرتك اػب: أثناء تعرضك ؼبشكالت نفسية على سبيل اؼبثاؿ القلق كالتوتر، 39س 
دبساعدتك على التغلب على ىذه اؼبشكالت  ، ىل يقـو األخصائي النفساشل...إخلعلى النـو
 النفسية؟
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مقابلة منذ تواجدم باؼبركز بالرغم من أنٍت  ةمساعدة، كدل تعقد معي أي ةدل تقدـ رل أي: 39ج
 منها.أية مساعدة  النوع يف الليل إال أنٍت دل أتلقأشعر بالقلق كالتوتر كال أستطيع 

م الربامج الثقافية كاألنشطة الرياضية اؼبقدمة تؤد المتعلق بالفرضية القائلة: رابعالمحور ال
للحدث يف اؼبركز إذل مساعدة اغبدث على تنمية مواىبو كمهاراتو الفكرية كاؼبعرفية كمأل كقت 

 فراغو.

 ىل ينظم اؼبركز مسابقات كنشاطات فكرية كثقافية؟: 48س
 ال ينظم أم شيء.: 48ج
 : ىل يتوفر اؼبركز على األنشطة الرياضية؟41س
 توجد لعبة كرة القدـ فقط.: 41ج
 ىل توجد قاعة ـبصصة ؼبمارسة األنشطة الرياضة؟ :42س
 نعم توجد كلكنها مغلقة.: 42ج
 يف حالة اإلجابة بنعم ىل تتوفر على اؼبستلزمات الرياضية اليت ربتاجها أثناء فبارستك الرياضة؟ -

لكن ال يسمح لنا باللعب خل، ك ال فقط تتوفر على بعض األلعاب كالبايب فوت، الشطرنج...ا -
 مغلقة ألهنا ربتاج لإلصالح.ىي ، كأيضا فيها

 : ىل يتوفر اؼبركز على نشاطات ترفيهية؟43س
  يوجد فقط تلفاز كلعبة كرة القدـ. :43ج
: ىل ساعدتك ىذه النشاطات الرياضية كالًتفيهية يف ملء كقت فراغك كعدـ شعورؾ 44س

 (....إخل بداخلك )القلق، التوتر، اغبزفيت باؼبلل، كتفريغ الشحنات االنفعالية ال
برامج أك نشاطات  ةأصال ىذا اؼبركز يشبو اغببس، كال يتوفر على أي ،دل تساعدشل يف شيء: 44ج

اؽباتف من خالؿ مشاىدة  استعماؿسبأل كقت فراغنا، فمعظم الوقت أقضيو يف غرفة النـو مع 
دقاء عرب مواقع التواصل االجتماعي، حىت فالـ كاالستماع إذل اؼبوسيقى، كالتحدث مع األصاأل

ليس لدينا أم دائما، ، نفس الشيء نقـو بو ىنا غداءطلوع الفجر، كأهنض أحيانا حىت كقت ال
كال اعبلوس يف ساحة  ،شيء نقـو بو سول النـو كاألكل، فال يسمح لنا باللعب بكرة القدـ دائما

 شيءمنهمك يف كل كاحد منا   ،و يف غرفة النـواؼبركز، كال مشاىدة التلفاز يوميا، الوقت كلو نقضي
 قضي الوقت يف اؽباتف حىت ال نشعر باؼبلل كالقلق.ما، معظمنا ي
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 امسة:الخ حالةال المقابلة مععرض تقديم ك 
 المحور األكؿ: بيانات عامة حوؿ المبحوث

كصرح  ،ةحضري ، كيقيم يف منطقةمتوسطسنة، كمستواه التعليمي ثالثة 16يبلغ من العمر اغبدث 
كصرح اؼببحوث من خالؿ إجابتو  ،مطلقُتعلى قيد اغبياة كغَت  بأف كالداه أثناء مقابلتو اغبدث

توجد مشاكل داخل أسرتو، كما أكد اؼببحوث من خالؿ إجابتو بأف اؼبستول أنو دل تكن 
، درح أيضا بأف مستواىم اؼبعيشي جيكصوالدتو ثانوم، ، كاؼبستول التعليمي للوالده أميالتعليمي 

، كصرح بأنو دل يسبق لو الدخوؿ من قبل للمركز، ليا باؼبركز ىو قيامو بالسرقةكأف سبب تواجده حا
 كىذه اؼبرة األكذل اليت يتواجد هبا باؼبركز.

: تؤدم برامج الرعاية االجتماعية اؼبقدمة للحدث يف المتعلق بالفرضية القائلة ثانيالمحور ال
للحدث كتربيتو دينيا كأخالقيا كتكوينو دراسيا كمهنيا إلعادة  اؼبركز إذل االىتماـ باعبانب الصحي

 تربيتو.
 : كيف كجدت اغبياة داخل اؼبركز؟ 81س
ل من ىذا اؼبكاف الذم يشبو السجن، ألف معظم الوقت سيئة ألنٍت أشعر باإلحباط كاؼبل: 81ج

 مة سباما.نقضيو بُت أربع جدراف لعدـ توفر أم شيء يبأل كقت فراغنا، فاغبياة ىنا منعد
 : ماىي اؼبرافق اليت وبتوم عليها اؼبركز؟82س 

خاصة باألحداث، كيوجد ثالثة ضبامات غَت صاغبة لالستعماؿ،  غرؼ  18مطعم ك يوجد: 82ج
تتوفر فقط على تلفاز ًب إصالحو ، كمكتبة صغَتة الطبيبب صغَت خاص مكتب كما يتواجد أيضا

ح كالًتميم كالعديد من التجهيزات األخرل، حاليا فقط، كيوجد ملعب صغَت لكن وبتاج لإلصال
 أما بالنسبة للمصلى فال يتوفر باؼبركز.

 : ىل يوجد أخصائي اجتماعي باؼبركز؟83س
 نعم يوجد. :83ج
 : ما طبيعة العالقة بينك كبُت األخصائي االجتماعي؟84س
 ال أعرفها كدل أتعامل معها منذ تواجدم باؼبركز.: 84ج
 ز ىل قاـ األخصائي االجتماعي بعقد جلسات معك؟: أثناء دخولك للمرك85س
 معي منذ دخورل للمركز.أية جلسة  م بعقدال دل تق: 85ج
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ىل وبرص األخصائي االجتماعي على متابعة سلوكك كعقد جلسات معك بشكل  :86س
 دكرم؟

 كدل أتعامل معها أصال، جلسة، كال أعرفها ةال أصال منذ تواجدم باؼبركز دل تعقد معي أي: 86ج
 مٍت ذلك. تمرة طلب ألهنا كال

 : ما طبيعة ىذه اعبلسات اليت ذبمعك مع األخصائي االجتماعي؟ 87س
 منذ تواجدم باؼبركز.أية جلسة  دل أتلق: 87ج
: ىل ساعدتك ىذه اعبلسات اليت ذبمعك باألخصائي االجتماعي على التكيف مع اغبياة 88س

 داخل اؼبركز كربسن سلوكك؟
 منذ تواجدم باؼبركز. معي أصال ال أعرفها كدل تتعامل ،شيءم دل تساعدشل يف أ: 88ج
 : ىل ربدث مشاكل كخالفات بينك كبُت زمالئك داخل اؼبركز؟89س
 ال.: 89ج
الفات اػب: ىل يقـو األخصائي االجتماعي بتقدصل اؼبساعدة لك يف حل ىذه اؼبشاكل ك 18س

 اليت ربدث بينكم؟
 تعامل معي كال أعرفها منذ تواجدم باؼبركز.دل تقدـ رل أم مساعدة، كأصال دل ت :18ج
 : كيف ىي عالقتك بأسرتك؟11س
 عادية.: 11ج

 : ىل تتلقى زيارات من طرؼ أسرتك بشكل مستمر؟12س
 نعم.: 12ج
 ىل الوقت اؼبخصص للزيارة كايف بالنسبة لك؟: 13س
 نعم كايف ألهنم هبلسوف معي لوقت طويل. :13ج

دعمك عدتك يف ربسُت عالقتك بأسرتك كتقويتها ك : ىل الزيارات اليت تتلقاىا سا14س
 ؟كمساندتك معنويا

 نعم ساعدتٍت كثَتا، ألنٍت أشعر بالفرح كاالطمئناف كالراحة النفسية عندما يقوموف بزيارٌب.: 14ج
 : ىل يوجد طبيب باؼبركز؟15س
 نعم يوجد.: 15ج
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 : كيف ىي عالقتك مع طبيب اؼبركز؟ 16س
 .: عادية16ج
 ك للمركز ىل خضعت لفحوصات من قبل طبيب اؼبركز؟: أثناء دخول17س
دكف ك  نعم بعد دخورل للمركز بأسبوع قاـ الطبيب بإجراء مقابلة معي من خالؿ مسائليت: 17ج

 فحصي بالوسائل الطبية لعدـ توفرىا باؼبركز.

 : ىل وبرص الطبيب على فحصك كمتابعة صحتك بشكل دكرم؟18س
 ال. :18ج

 ض أك حادث يف اؼبركز؟ : ىل سبق كأف أصبت دبر 19س
 .: ال19ج

 : ىل وبرص اؼبركز على تقدصل الوجبات الغذائية الثالث يف كقتها؟28س
لنا، ألف كجبة العشاء تقدـ لنا يف كقت مبكر جدا، كأحينا ال يقوموف بطهي العشاء  : ال28ج

بة فنحن من نقـو بطهي شيء خفيف لتناكلو كسلق البيض كصنع السالطة، كما أنو أحيانا كج
 الفطور تًتؾ للعشاء كلكن ال تكفي للجميع.

 : ىل يراعي اؼبركز الشركط الصحية عند إعداد كتقدصل الوجبات اليومية؟21س
نوعا ما ليس دائما، ألنو أحيانا األكاشل اليت تقدـ فيها الوجبات الغذائية ال تنظف كال : 21ج

 تغسل جيدا، كحىت اؼبطبخ أحيانا ال يتم تنظيفو.

 ع غرؼ النـو للتنظيف بشكل دكرم؟: ىل زبض22س
، ألف اؼباء أحي: 22ج  انا ال يكوف متوفر انعم مرة أك مرتُت يف األسبوع نقـو بتنظيف غرفة النـو

 باؼبركز.

 : ىل تشعر بالراحة يف الغرفة اليت تناـ فيها؟23س
ر اؼبناسب ال ألف الغرفة غَت مروبة ألهنا ربتاج للعديد من التجهيزات منها اؼبدفئة، السري: 23ج

، األغطية كاألفرشة اػباصة بالنـو غَت كافية...اخل.  للنـو

 : ىل يوجد مرشد ديٍت باؼبركز؟24س
 يوجد. ال: 24ج
 : ىل يقـو اؼبركز بتنظيم إحياء اؼبناسبات الدينية كالوطنية؟25س
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 ال ينظم أم شيء.: 25ج

 : ىل كنت تشارؾ يف ىذه اؼبناسبات الدينية كالوطنية؟26س
 مسابقات خاصة باؼبناسبات الدينية كالوطنية. ةأي مبتنظييقـو ال ف اؼبركز أصال ال أل: 26ج
 كنت تدرس قبل دخولك للمركز؟ىل  : 27س
 نعم.: 27ج

 : كيف كاف ربصيلك الدراسي؟ 28س
 .9كأحيانا  8 ؿضعيف كنت أربصل على معد :28ج

 : ىل لديك رغبة يف مواصلة دراستك؟29س
 لدراسة، كأحيانا يف العمل كمرات أفكر يف الذىاب إذل فرنسا.أحيانا أفكر يف مواصلة ا: 29ج

 : بعد دخولك اؼبركز ىل أتيحت لك فرصة ؼبواصلة دراستك؟38س
 كسائل تعليمية خاصة بالتدريس داخل اؼبركز. ةوجد أيال أصال ال يوجد معلم، كال ت: 38ج

 : ىل يوفر لك اؼبركز تدريبا على فبارسة حرؼ؟31س
حرؼ باؼبركز، بالرغم من كجود كرشات باؼبركز إال أهنا مغلقة، ككذلك عدـ  ةال يوجد أي: 31ج

 توفر اؼبدربُت اؼبهنيُت باؼبركز، كباقي الوسائل كاألدكات األخرل اػباصة بتعلم حرفة ما.

 : يف حالة عدـ توفر حرؼ باؼبركز ىل يوجهك إذل مركز التكوين اؼبهٍت لتعلمك حرفة؟32س
جد حرؼ باؼبركز، إال أف اؼبركز ال يقـو بتوجيهنا إذل مراكز التكوين و بالرغم من أنو ال ت: 32ج

 اؼبهٍت ألجل تعلم حرفة ما.
تؤدم برامج الرعاية النفسية اؼبقدمة للحدث يف اؼبركز  المتعلق بالفرضية القائلة: لثالمحور الثا

 إذل مساعدة اغبدث على ربقيق تكيفو كاستقراره النفسي إلعادة تربيتو.
 وجد أخصائي نفساشل باؼبركز؟: ىل ي33س
 نعم يوجد.: 33ج
 : كيف ىي طبيعة العالقة بينك كبُت األخصائي النفساشل؟ 34س
 عرفها كدل أتعامل معها منذ كجودم باؼبركز.أال : 34ج

 : أثناء دخولك للمركز ىل قاـ األخصائي النفساشل بعقد جلسات نفسية معك؟35س

 نفسية معي.أية جلسة  عقدم بال منذ دخورل للمركز دل تق: 35ج
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 : ىل يقـو األخصائي النفساشل بعقد جلسات نفسية معك بشكل دكرم كمنتظم؟36س
 ال كلو مرة قامت بعقد جلسة نفسية معي منذ كجودم باؼبركز.: 36ج
 : ما ىي طبيعة اعبلسات اليت ذبمعك مع األخصائي النفساشل؟ 37س
 معي منذ كجودم باؼبركز. نفسيةأية جلسات  م بعقددل تتعامل معي كدل تق: 37ج
 : ىل ساعدتك اعبلسات اليت ذبمعك باألخصائي النفساشل؟38س
 نفسية معي منذ كجودم باؼبركز.أية جلسة  م بعقدتقأصال ال أعرفها كدل أتعامل معها كدل : 38ج

وؼ، عدـ قدرتك على اػب: أثناء تعرضك ؼبشكالت نفسية على سبيل اؼبثاؿ القلق كالتوتر، 39س
، ىل يقـو األخصائي النفساشل دبساعدتك على التغلب على ىذه اؼبشكالت .إخل.. النـو

 النفسية؟
ال بالرغم من أنٍت أشعر بالقلق كالتوتر كعدـ القدرة على النـو يف الليل، إال أنو منذ : 39ج

دل تتعامل معي لو مرة منذ  مساعدة، كأصال ةتواجدم باؼبركز دل تقدـ رل األخصائية النفسانية أي
 ودم باؼبركز.كج

تؤدم الربامج الثقافية كاألنشطة الرياضية اؼبقدمة  المتعلق بالفرضية القائلة: رابعالمحور ال
كقت  ءكمهاراتو الفكرية كاؼبعرفية كمل للحدث يف اؼبركز إذل مساعدة اغبدث على تنمية مواىبو

 فراغو.

 ىل ينظم اؼبركز مسابقات كنشاطات فكرية كثقافية؟: 48س
 مسابقات أك نشاطات فكرية كثقافية. ةم أيال ينظ: 48ج
 : ىل يتوفر اؼبركز على األنشطة الرياضية؟41س
  .فقط توجد لعبة كرة القدـ: 41ج
 ىل توجد قاعة ـبصصة ؼبمارسة األنشطة الرياضة؟ :42س
 نعم توجد كلكنها مغلقة.: 42ج
 ها أثناء فبارستك الرياضة؟يف حالة اإلجابة بنعم ىل تتوفر على اؼبستلزمات الرياضية اليت ربتاج -

ال فقط تتوفر على بعض األلعاب منها الشطرنج، البيار، البايب فوت، كلكن دل يسمح لنا  -
مغلقة ألهنا ربتاج لإلصالح كتوفر العديد من التجهيزات كالوسائل  ىي كأيضا ،باستعماؽبا
 الرياضية.
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 : ىل يتوفر اؼبركز على نشاطات ترفيهية؟43س
 د لعبة كرة القدـ كالتلفاز.ال فقط توج: 43ج
: ىل ساعدتك ىذه النشاطات الرياضية كالًتفيهية يف ملء كقت فراغك كعدـ شعورؾ 44س 

 (....إخل بداخلك )القلق، التوتر، اغبزفباؼبلل، كتفريغ الشحنات االنفعالية اليت 
اؽباتف ال ألف اؼبركز أصال ال يتوفر على ىذه النشاطات، فقط معظم الوقت أقضيو يف : 44ج

من خالؿ مشاىدة أفالـ، كاالستماع إذل اؼبوسيقى، كالتواصل مع أصدقائي عرب مواقع التواصل 
االجتماعي...اخل، حىت الصباح أحيانا، حىت ال أشعر باؼبلل كأفكر باألشياء السلبية، فهذا اؼبركز ال 

 يوفر لنا أم شيء فقط النـو كاألكل.
  :السادسة حالةالالمقابلة مع عرض تقديم ك 

 المحور األكؿ: بيانات عامة حوؿ المبحوث
، كيقيم يف ثالثة متوسطالسنة، كمستواه التعليمي  16اغبدث من جنس ذكر كيبلغ من العمر 

، كدل تكن غَت مطلقُتعلى قيد اغبياة ك  بأف كالداه أثناء مقابلتو صرح اغبدثقد ، ك ةحضري منطقة
خالؿ إجابتو بأف اؼبستول التعليمي لوالده مشاكل داخل أسرتو، كما أكد اؼببحوث من  ةتوجد أي

كأف سبب أمي، كاؼبستول التعليمي لوالدتو ثانوم، كصرح أيضا بأف مستواىم اؼبعيشي ضعيف، 
تواجده حاليا باؼبركز ىو ارتكابو للفعل اؼبخل باغبياء، كصرح بأنو دل يسبق لو الدخوؿ من قبل 

 ركز. للمركز، كىذه اؼبرة األكذل اليت يتواجد هبا باؼب
: تؤدم برامج الرعاية االجتماعية اؼبقدمة للحدث يف المتعلق بالفرضية القائلة ثانيالمحور ال

اؼبركز إذل االىتماـ باعبانب الصحي للحدث كتربيتو دينيا كأخالقيا كتكوينو دراسيا كمهنيا إلعادة 
 تربيتو.

 : كيف كجدت اغبياة داخل اؼبركز؟ 81س
اؼبدير كانت جيدة من طرؼ   ، كأكد اغبدث بأف معاملتوز: اغبياة عادية داخل اؼبرك81ج

 شعر باؼبلل.ذا ما جعلو يكى ،كقت الفراغ سبأل ، لكن اؼبركز ال يتوفر على أية برامجكالطبيب
 : ماىي اؼبرافق اليت وبتوم عليها اؼبركز؟82س
  خاصة باألحداث، كيوجد ثالثة ضبامات غَت صاغبة لالستعماؿ،غرؼ  18مطعم ك يوجد: 82ج

تتوفر فقط على تلفاز ًب إصالحو ، كمكتبة صغَتة الطبيبب صغَت خاص مكتب كما يتواجد أيضا
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حاليا فقط، كيوجد ملعب صغَت لكن وبتاج لإلصالح كالًتميم كالعديد من التجهيزات األخرل، 
 أما بالنسبة للمصلى فال يتوفر باؼبركز.

 : ىل يوجد أخصائي اجتماعي باؼبركز؟83س
 نعم : 83ج
 ما طبيعة العالقة بينك كبُت األخصائي االجتماعي؟: 84س
 .: عادية84ج
 : أثناء دخولك للمركز ىل قاـ األخصائي االجتماعي بعقد جلسات معك؟85س
 نعم مرة كاحدة فقط منذ تواجدم باؼبركز.: 85ج
ىل وبرص األخصائي االجتماعي على متابعة سلوكك كعقد جلسات معك بشكل  :86س

 دكرم؟
 امت بإجراء مقابلة معي مرة كاحدة فقط منذ تواجدم باؼبركز.فقط ق : ال86ج
 : ما طبيعة ىذه اعبلسات اليت ذبمعك مع األخصائي االجتماعي؟ 87س
 قامت بإجراء مقابلة معي بشكل فردم.: 87ج
: ىل ساعدتك ىذه اعبلسات اليت ذبمعك باألخصائي االجتماعي على التكيف مع اغبياة 88س

 كك؟داخل اؼبركز كربسن سلو 
 نعم.: 88ج
 كيف ذلك؟   -

 ألهنا قدمت رل نصائح كإرشادات ساعدتٍت كثَتا كجعلتٍت أشعر بالراحة النفسية. -

 : ىل ربدث مشاكل كخالفات بينك كبُت زمالئك داخل اؼبركز؟89س
 بالسب كالضرب. أحيانا ربدث بيٍت كبُت أصدقائي شجارات : 89ج
 ما سبب ىذه اؼبشاكل بينك كبُت زمالئك؟ -

 الشجارات اليت ربدث بيٍت كبُت أصدقائي سببها اللعب. -

الفات اػب: ىل يقـو األخصائي االجتماعي بتقدصل اؼبساعدة لك يف حل ىذه اؼبشاكل ك 18س
 اليت ربدث بينكم؟

 كجود مشكلة ما. عندمساعدات  ةدل تكن األخصائية االجتماعية تقدـ لنا أي : ال18ج



 عرض كتحليل بيانات الدراسة                             الخامس:                    الفصل 
 

176 
 

 : كيف ىي عالقتك بأسرتك؟11س
 عا ما عادية.نو : 11ج

 : ىل تتلقى زيارات من طرؼ أسرتك بشكل مستمر؟12س
 نعم.: 12ج
 ىل الوقت اؼبخصص للزيارة كايف بالنسبة لك؟: 13س
 نعم بالنسبة رل كايف، ألف اؼبدير يسمح ؽبم بالبقاء معي لوقت طويل.: 13ج

مك دع: ىل الزيارات اليت تتلقاىا ساعدتك يف ربسُت عالقتك بأسرتك كتقويتها ك 14س
 عنويا؟كمساندتك م

عند زيارة أسرٌب رل، كال أشعر بالوقت الذم أمضيو  َتا ألنٍت أشعر بالفرحكثنعم ساعدتٍت  : 14ج
داخل اؼبركز طيلة ىذه الفًتة، ألف أسرٌب تقـو بزيارٌب بشكل مستمر كيف األكقات اليت وبددىا 

  اؼبركز.
 : ىل يوجد طبيب باؼبركز؟15س
 نعم يوجد :15ج

 عالقتك مع طبيب اؼبركز؟  : كيف ىي16س
 ، ألنو يعاملٍت معاملة جيدة.: عادية16ج
 : أثناء دخولك للمركز ىل خضعت لفحوصات من قبل طبيب اؼبركز؟17س
 نعم كلكن فقط من خالؿ مسائلتو رل. :17ج
 : ىل وبرص الطبيب على فحصك كمتابعة صحتك بشكل دكرم؟18س
بعض األسئلة فقط دكف  اـ دبقابليت كطرح عليم باؼبركز قفقط مرة كاحدة منذ تواجد : ال18ج

 فحصي باألجهزة الطبية لعدـ توفرىا باؼبركز. 
 : ىل سبق كأف أصبت دبرض أك حادث يف اؼبركز؟ 19س
 نعم  :19ج

 يف حالة اإلجابة بنعم أين ًب عالجك؟  -

 عند طبيب اؼبركز. -

 : ىل ًب االىتماـ بك كتقدصل العالج لك؟28س
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 دكف معاينة حاليت الصحية.رل بتقدصل الدكاء  عادم فقط يقـو: 28ج

 : ىل وبرص اؼبركز على تقدصل الوجبات الغذائية الثالث يف كقتها؟21س
 نعم كلكن فقط كجبة العشاء تقدـ يف كقت مبكر جدا.: 21ج

 : ىل يراعي اؼبركز الشركط الصحية عند إعداد كتقدصل الوجبات اليومية؟22س
 . نوعا ما :22ج

 جابة بال ؼباذا؟يف حالة اإل -

 ألنو أحيانا ال يقوموف بتنظيف اؼبطبخ. -

 : ىل زبضع غرؼ النـو للتنظيف بشكل دكرم؟23س
 .ـو بتنظيفهاقنعم كل يـو أ :23ج

 : ىل تشعر بالراحة يف الغرفة اليت تناـ فيها؟24س
للعديد  غَت مروبة ألهنا ربتاجفإهنا نعم أشعر بالراحة مع أصدقائي كلكن بالنسبة للغرفة : 24ج

، األغطية كاألفرشة اػباصة بالنـو غَت  من التجهيزات منها اؼبدفأ ة، السرير اؼبناسب للنـو
 كافية...اخل

 : ىل يوجد مرشد ديٍت باؼبركز؟25س
 ال يوجد. :25ج
 : ىل يقـو اؼبركز بتنظيم إحياء اؼبناسبات الدينية كالوطنية؟26س
 أكوالت كشراء اؼبالبس لنا.يقـو بطهي اؼب إذ يقـو بذلك فقط يف العيد : ال26ج

 : ىل كنت تشارؾ يف ىذه اؼبناسبات الدينية كالوطنية؟27س
 يقـو بتنظيم مسابقات كأنشطة يف اؼبناسبات الدينية أك الوطنيةال  ألنو أصال ال: 27ج

 : كنت تدرس قبل دخولك للمركز؟28س
 ال: 28ج

 : كيف كاف ربصيلك الدراسي؟ 29س
 .نت أعيد السنةضعيف جدا كيف كل مرة ك: 29ج

 : ىل لديك رغبة يف مواصلة دراستك؟38س
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اؼبعاملة السيئة ال ألنٍت أصال ال أحب الدراسة، كالشيء الذم جعلٍت أكره الدراسة ىو : 38ج
 ف.لمو شل هبا اؼبعاليت كاف يعاملو 

 : بعد دخولك اؼبركز ىل أتيحت لك فرصة ؼبواصلة دراستك؟31س
 كسائل تعليمية خاصة بالتدريس داخل اؼبركز. ةجد أيال أصال ال يوجد معلم، كال يو : 31ج

 : ىل يوفر لك اؼبركز تدريبا على فبارسة حرؼ؟32س
 ال يوجد أم حرؼ باؼبركز.: 32ج

 : يف حالة عدـ توفر حرؼ باؼبركز ىل يوجهك إذل مركز التكوين اؼبهٍت لتعلمك حرفة؟33س
ال يقـو بتوجيهنا إذل مراكز التكوين  بالرغم من أنو ال يوجد حرؼ باؼبركز، إال أف اؼبركز: 33ج

 اؼبهٍت ألجل تعلم حرفة ما.
تؤدم برامج الرعاية النفسية اؼبقدمة للحدث يف اؼبركز  المتعلق بالفرضية القائلة: لثالمحور الثا

 إذل مساعدة اغبدث على ربقيق تكيفو كاستقراره النفسي إلعادة تربيتو.
 : ىل يوجد أخصائي نفساشل باؼبركز؟34س
 نعم يوجد :34ج
 : كيف ىي طبيعة العالقة بينك كبُت األخصائي النفساشل؟ 35س
 دل أعرفها كدل أتعامل معها أصال منذ تواجدم باؼبركز.: 35ج

 : أثناء دخولك للمركز ىل قاـ األخصائي النفساشل بعقد جلسات نفسية معك؟36س

 نفسية معي.أية جلسة  م بعقدمنذ تواجدم باؼبركز دل تق : ال36ج
 : ىل يقـو األخصائي النفساشل بعقد جلسات نفسية معك بشكل دكرم كمنتظم؟37س
  .: ال37ج
 : ما ىي طبيعة اعبلسات اليت ذبمعك مع األخصائي النفساشل؟ 38س
 معي.أية جلسة  م األخصائية النفسانية بعقددل تقمنذ تواجدم باؼبركز : 38ج
 اشل؟: ىل ساعدتك اعبلسات اليت ذبمعك باألخصائي النفس39س
 ال ألنٍت دل أخضع ألم جلسة مع األخصائية النفسانية منذ تواجدم باؼبركز. :39ج
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وؼ، عدـ قدرتك اػب: أثناء تعرضك ؼبشكالت نفسية على سبيل اؼبثاؿ القلق كالتوتر، 48س 
، ىل يقـو األخصائي النفساشل دبساعدتك على التغلب على ىذه اؼبشكالت ...إخل على النـو
 النفسية؟

غم من أنٍت أشعر بالقلق كالتوتر كعدـ القدرة على النـو يف الليل، إال أنو منذ ر بال ال: 48ج
 مساعدة. ةتواجدم باؼبركز دل تقدـ رل األخصائية النفسانية أي

تؤدم الربامج الثقافية كاألنشطة الرياضية اؼبقدمة  المتعلق بالفرضية القائلة: رابعالمحور ال
دث على تنمية مواىبو كمهاراتو الفكرية كاؼبعرفية كمأل كقت للحدث يف اؼبركز إذل مساعدة اغب

 فراغو.
 ىل ينظم اؼبركز مسابقات كنشاطات فكرية كثقافية؟: 41س
 .مسابقة ةال ينظم أي :41ج
 : ىل يتوفر اؼبركز على األنشطة الرياضية؟42س
 ال فقط توجد لعبة كرة القدـ.: 42ج
 لرياضة؟ىل توجد قاعة ـبصصة ؼبمارسة األنشطة ا :43س
 . نعم توجد لكنها مغلقة :43ج
 يف حالة اإلجابة بنعم ىل تتوفر على اؼبستلزمات الرياضية اليت ربتاجها أثناء فبارستك الرياضة؟ -

كلكن دل يسمح لنا  ال فقط تتوفر على بعض األلعاب منها الشطرنج، البيار، البايب فوت، -
 باستعماؽبا، كأصال مغلقة.

 على نشاطات ترفيهية؟: ىل يتوفر اؼبركز 44س
 دبشاىدتو يوميا.لنا ال فقط يوجد تلفاز كال يسمح : 44ج
: ىل ساعدتك ىذه النشاطات الرياضية كالًتفيهية يف ملء كقت فراغك كعدـ شعورؾ 45س 

 (....إخل بداخلك )القلق، التوتر، اغبزفباؼبلل، كتفريغ الشحنات االنفعالية اليت 
 فر على ىذه النشاطات، فقط معظم الوقت أقضيو يف اؽباتفال ألف اؼبركز أصال ال يتو : 45ج

إذل اؼبوسيقى، كالتواصل مع أصدقائي عرب مواقع التواصل  كاالستماعمن خالؿ مشاىدة أفالـ، 
أشعر بو  القلق كاؼبلل الذمأتغلب على ك  اؼبشاكل لتسبب يفا ، حىت أذبنباالجتماعي...اخل

 بداخلي.
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 السابعة: حالةال المقابلة مععرض تقديم ك 
 المحور األكؿ: بيانات عامة حوؿ المبحوث

، كصرح ةحضري ، كيقيم يف منطقةمتوسطسنة، كمستواه التعليمي ثالثة 16يبلغ من العمر اغبدث 
كصرح اؼببحوث من خالؿ إجابتو  ،مطلقُتعلى قيد اغبياة كغَت  بأف كالداه أثناء مقابلتو اغبدث

أكد اؼببحوث من خالؿ إجابتو بأف اؼبستول توجد مشاكل داخل أسرتو، كما أنو دل تكن 
رح أيضا بأف مستواىم اؼبعيشي كصوالدتو كذلك أمي، ، كاؼبستول التعليمي للوالده أميالتعليمي 

، كصرح الضرب كاعبرح العمدم بسالح أبيضقيامو بليا باؼبركز ىو ، كأف سبب تواجده حاضعيف
 األكذل اليت يتواجد هبا باؼبركز. بأنو دل يسبق لو الدخوؿ من قبل للمركز، كىذه اؼبرة

: تؤدم برامج الرعاية االجتماعية اؼبقدمة للحدث يف المتعلق بالفرضية القائلة ثانيالمحور ال
اؼبركز إذل االىتماـ باعبانب الصحي للحدث كتربيتو دينيا كأخالقيا كتكوينو دراسيا كمهنيا إلعادة 

 تربيتو.
 : كيف كجدت اغبياة داخل اؼبركز؟ 1س
 اؼبدير كالطبيب، كأكد اغبدث بأف اؼبعاملة كانت جيدة من طرؼ : اغبياة عادية داخل اؼبركز1ج

 شعر باؼبلل.كىذا ما جعلو ي كقت الفراغ، ركز ال يتوفر على أية برامج سبأللو، لكن اؼب
 : ماىي اؼبرافق اليت وبتوم عليها اؼبركز؟2س
ضبامات غَت صاغبة لالستعماؿ،  خاصة باألحداث، كيوجد ثالثة غرؼ  18مطعم ك يوجد: 2ج

تتوفر فقط على تلفاز ًب إصالحو ، كمكتبة صغَتة الطبيبب صغَت خاص مكتب كما يتواجد أيضا
وبتاج لإلصالح كالًتميم كالعديد من التجهيزات األخرل،  وحاليا فقط، كيوجد ملعب صغَت لكن
 أما بالنسبة للمصلى فال يتوفر باؼبركز.

 عي باؼبركز؟: ىل يوجد أخصائي اجتما3س
 نعم : 3ج
 : ما طبيعة العالقة بينك كبُت األخصائي االجتماعي؟4س
 .: عادية4ج
 : أثناء دخولك للمركز ىل قاـ األخصائي االجتماعي بعقد جلسات معك؟5س
 نعم مرة كاحدة فقط منذ تواجدم باؼبركز.: 5ج
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 ل دكرم؟ىل وبرص األخصائي االجتماعي على متابعة سلوكك كعقد جلسات معك بشك :6س
 فقط قامت بإجراء مقابلة معي مرة كاحدة فقط منذ تواجدم باؼبركز. : ال6ج
 : ما طبيعة ىذه اعبلسات اليت ذبمعك مع األخصائي االجتماعي؟ 7س
 قامت بإجراء مقابلة معي بشكل فردم.: 7ج
: ىل ساعدتك ىذه اعبلسات اليت ذبمعك باألخصائي االجتماعي على التكيف مع اغبياة 8س

 اؼبركز كربسن سلوكك؟ داخل
ال ألنٍت منذ تواجدم باؼبركز قامت بعقد جلسة معي مرة كاحدة فقط من خالؿ مسائليت : 8ج

 فقط كىذا دل يساعدشل يف أم شيء.
 : ىل ربدث مشاكل كخالفات بينك كبُت زمالئك داخل اؼبركز؟9س
 بالسب كالضرب. أحيانا ربدث بيٍت كبُت أصدقائي شجارات : 9ج
 ه اؼبشاكل بينك كبُت زمالئك؟ما سبب ىذ -

أك عندما يأخذكف األشياء اػباصة يب  بالشجارات اليت ربدث بيٍت كبُت أصدقائي سببها اللع -
 دكف علمي.

الفات اػب: ىل يقـو األخصائي االجتماعي بتقدصل اؼبساعدة لك يف حل ىذه اؼبشاكل ك 18س
 اليت ربدث بينكم؟

 قدـ لنا أم مساعدات أثناء كجود مشكلة ما.دل تكن األخصائية االجتماعية ت : ال18ج
 : كيف ىي عالقتك بأسرتك؟11س
 نوعا ما عادية.: 11ج

 : ىل تتلقى زيارات من طرؼ أسرتك بشكل مستمر؟12س
 نعم.: 12ج
 ىل الوقت اؼبخصص للزيارة كايف بالنسبة لك؟: 13س
 .نعم بالنسبة رل كايف، ألف اؼبدير يسمح ؽبم بالبقاء معي لوقت طويل: 13ج

دعمك : ىل الزيارات اليت تتلقاىا ساعدتك يف ربسُت عالقتك بأسرتك كتقويتها ك 14س
 عنويا؟كمساندتك م
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نعم ساعدتٍت كثَتا ألنٍت أشعر بالفرح عند زيارة أسرٌب رل، كال أشعر بالوقت الذم أمضيو : 14ج
اليت وبددىا  داخل اؼبركز طيلة ىذه الفًتة، ألف أسرٌب تقـو بزيارٌب بشكل مستمر كيف األكقات

  اؼبركز.
 : ىل يوجد طبيب باؼبركز؟15س
 نعم يوجد :15ج

 : كيف ىي عالقتك مع طبيب اؼبركز؟ 16س
 ، ألنو يعاملٍت معاملة جيدة.: عادية16ج
 : أثناء دخولك للمركز ىل خضعت لفحوصات من قبل طبيب اؼبركز؟17س
 نعم كلكن فقط من خالؿ مسائلتو رل. :17ج
 لى فحصك كمتابعة صحتك بشكل دكرم؟: ىل وبرص الطبيب ع18س
بعض األسئلة فقط دكف  م باؼبركز قاـ دبقابليت كطرح عليفقط مرة كاحدة منذ تواجد : ال18ج

 فحصي باألجهزة الطبية لعدـ توفرىا باؼبركز. 
 : ىل سبق كأف أصبت دبرض أك حادث يف اؼبركز؟ 19س
 نعم  :19ج

 يف حالة اإلجابة بنعم أين ًب عالجك؟  -

 د طبيب اؼبركز.عن -

 : ىل ًب االىتماـ بك كتقدصل العالج لك؟28س
 دكف معاينة حاليت الصحية.رل عادم فقط يقـو بتقدصل الدكاء : 28ج

 : ىل وبرص اؼبركز على تقدصل الوجبات الغذائية الثالث يف كقتها؟21س
 لنا، عشاءال ألف كجبة العشاء تقدـ يف كقت مبكر جدا كأحيانا ال يقوموف بطهي كجبة ال: 21ج

 كأحيانا تكوف رديئة كغَت كافية للجميع.

 : ىل يراعي اؼبركز الشركط الصحية عند إعداد كتقدصل الوجبات اليومية؟22س
 . نوعا ما :22ج

 يف حالة اإلجابة بال ؼباذا؟ -
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ألنو أحيانا ال يقوموف بتنظيف اؼبطبخ، كأحيانا األكاشل اليت تقدـ لنا فيها الوجبات ال تنظف  -
 جيدا.

 : ىل زبضع غرؼ النـو للتنظيف بشكل دكرم؟23س
 .نعم كل يـو أقـو بتنظيفها :23ج

 : ىل تشعر بالراحة يف الغرفة اليت تناـ فيها؟24س
، : 24ج ال ألف الغرفة غَت مروبة كربتاج للعديد من التجهيزات منها اؼبدفئة، السرير اؼبناسب للنـو

 .اخلاألغطية كاألفرشة اػباصة بالنـو غَت كافية...

 : ىل يوجد مرشد ديٍت باؼبركز؟25س
 ال يوجد. :25ج
 : ىل يقـو اؼبركز بتنظيم إحياء اؼبناسبات الدينية كالوطنية؟26س
 فقط يف العيد يقـو بطهي اؼبأكوالت كشراء اؼبالبس لنا. ،يقـو بذلك : ال26ج

 : ىل كنت تشارؾ يف ىذه اؼبناسبات الدينية كالوطنية؟27س
 .يقـو بتنظيم مسابقات كأنشطة يف اؼبناسبات الدينية أك الوطنية الال ألنو أصال : 27ج

 : كنت تدرس قبل دخولك للمركز؟28س
 نعم: 28ج

 : كيف كاف ربصيلك الدراسي؟ 29س
 .11كأحيانا  18متوسط كنت أربصل على معدؿ : 29ج

 : ىل لديك رغبة يف مواصلة دراستك؟38س
 .دة أيبعكر بالعمل ؼبساكأحيانا أف ،أحيانا أفكر دبواصلة دراسيت: 38ج

 : بعد دخولك اؼبركز ىل أتيحت لك فرصة ؼبواصلة دراستك؟31س
 كسائل تعليمية خاصة بالتدريس داخل اؼبركز. ةوجد أيال أصال ال يوجد معلم، كال ت: 31ج

 : ىل يوفر لك اؼبركز تدريبا على فبارسة حرؼ؟32س
 حرؼ باؼبركز. ةوجد أيال ت: 32ج

 حرؼ باؼبركز ىل يوجهك إذل مركز التكوين اؼبهٍت لتعلمك حرفة؟ : يف حالة عدـ توفر33س
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وجد حرؼ باؼبركز، إال أف اؼبركز ال يقـو بتوجيهنا إذل مراكز التكوين بالرغم من أنو ال ت: 33ج
 اؼبهٍت ألجل تعلم حرفة ما.

 اؼبركز تؤدم برامج الرعاية النفسية اؼبقدمة للحدث يف المتعلق بالفرضية القائلة: لثالمحور الثا
 إذل مساعدة اغبدث على ربقيق تكيفو كاستقراره النفسي إلعادة تربيتو.

 : ىل يوجد أخصائي نفساشل باؼبركز؟34س
 نعم يوجد :34ج
 : كيف ىي طبيعة العالقة بينك كبُت األخصائي النفساشل؟ 35س
 عادية.: 35ج

 ة معك؟: أثناء دخولك للمركز ىل قاـ األخصائي النفساشل بعقد جلسات نفسي36س

 نعم.: 36ج
 : ىل يقـو األخصائي النفساشل بعقد جلسات نفسية معك بشكل دكرم كمنتظم؟37س
  .: ال37ج
 : ما ىي طبيعة اعبلسات اليت ذبمعك مع األخصائي النفساشل؟ 38س
 قامت بعقد جلسة نفسية معي بشكل فردم.: 38ج
 : ىل ساعدتك اعبلسات اليت ذبمعك باألخصائي النفساشل؟39س
من خالؿ مسائليت فقط  ،ال ألنٍت منذ تواجدم باؼبركز خضعت عبلسة نفسية كاحدة فقط :39ج

 كىذا دل يساعدشل يف أم شيء.

وؼ، عدـ قدرتك اػب: أثناء تعرضك ؼبشكالت نفسية على سبيل اؼبثاؿ القلق كالتوتر، 48س 
ؼبشكالت ، ىل يقـو األخصائي النفساشل دبساعدتك على التغلب على ىذه ا...إخل على النـو
 النفسية؟

ال بالرغم من أنٍت أشعر بالقلق كالتوتر كعدـ القدرة على النـو يف الليل، إال أنو منذ : 48ج
 مساعدة. ةتواجدم باؼبركز دل تقدـ رل األخصائية النفسانية أي

تؤدم الربامج الثقافية كاألنشطة الرياضية اؼبقدمة  المتعلق بالفرضية القائلة: رابعالمحور ال
يف اؼبركز إذل مساعدة اغبدث على تنمية مواىبو كمهاراتو الفكرية كاؼبعرفية كمأل كقت للحدث 

 فراغو.
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 ىل ينظم اؼبركز مسابقات كنشاطات فكرية كثقافية؟: 41س
 .مسابقة ةال ينظم أي :41ج
 : ىل يتوفر اؼبركز على األنشطة الرياضية؟42س
 ال فقط توجد لعبة كرة القدـ.: 42ج
 ـبصصة ؼبمارسة األنشطة الرياضة؟ ىل توجد قاعة :43س
 . نعم توجد لكنها مغلقة :43ج
 يف حالة اإلجابة بنعم ىل تتوفر على اؼبستلزمات الرياضية اليت ربتاجها أثناء فبارستك الرياضة؟ -

ال فقط تتوفر على بعض األلعاب منها الشطرنج، البيار، البايب فوت، كلكن دل يسمح لنا  -
 غلقة.مىي باستعماؽبا، كأصال 

 : ىل يتوفر اؼبركز على نشاطات ترفيهية؟44س
 ال فقط يوجد تلفاز كال يسمح لنا دبشاىدتو يوميا.: 44ج
: ىل ساعدتك ىذه النشاطات الرياضية كالًتفيهية يف ملء كقت فراغك كعدـ شعورؾ 45س 

 (.بداخلك )القلق، التوتر، اغبزف ...إخلباؼبلل، كتفريغ الشحنات االنفعالية اليت 
ال ألف اؼبركز أصال ال يتوفر على ىذه النشاطات، فقط معظم الوقت أقضيو يف اؽباتف : 45ج

مواقع التواصل  إذل اؼبوسيقى، كالتواصل مع أصدقائي عرب كاالستماعفالـ، األمن خالؿ مشاىدة 
االجتماعي...اخل، ألف اغبياة فبلة باؼبركز كال يوجد أم شيء يرفو عنا، فقط يقدـ لنا اؼبأكل 

.كالن  ـو
 الثامنة: حالةال المقابلة مععرض تقديم ك 

 المحور األكؿ: بيانات عامة حوؿ المبحوث
، ةحضري ، كيقيم يف منطقةمتوسطسنة، كمستواه التعليمي سنة رابعة 15يبلغ من العمر اغبدث 

كصرح اؼببحوث من خالؿ  ،مطلقُتعلى قيد اغبياة كغَت  بأف كالداه أثناء مقابلتو كصرح اغبدث
توجد مشاكل داخل أسرتو، كما أكد اؼببحوث من خالؿ إجابتو بأف اؼبستول أنو دل تكن إجابتو 

رح أيضا بأف مستواىم كصوالدتو أمية، ، كاؼبستول التعليمي للوالده سنة أكذل متوسطالتعليمي 
ناية الفعل اؼبخل باغبياء )اغتصاب جب ليا باؼبركز ىو قيامو، كأف سبب تواجده حااؼبعيشي متوسط
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كصرح بأنو دل يسبق لو الدخوؿ من قبل للمركز، كىذه اؼبرة (، سنوات 5تبلغ من العمر طفلة 
 األكذل اليت يتواجد هبا باؼبركز.

: تؤدم برامج الرعاية االجتماعية اؼبقدمة للحدث يف المتعلق بالفرضية القائلة ثانيالمحور ال
قيا كتكوينو دراسيا كمهنيا إلعادة اؼبركز إذل االىتماـ باعبانب الصحي للحدث كتربيتو دينيا كأخال

 تربيتو.
 : كيف كجدت اغبياة داخل اؼبركز؟ 1س
من ىذا اؼبكاف الذم يشبو السجن، ألف معظم الوقت  سيئة ألنٍت أشعر باإلحباط كاؼبلل: 1ج

 جدراف لعدـ توفر أم شيء يبأل كقت فراغنا، فاغبياة ىنا منعدمة سباما. ةنقضيو بُت أربع
 اليت وبتوم عليها اؼبركز؟: ماىي اؼبرافق 2س
وجد ثالثة ضبامات غَت صاغبة لالستعماؿ،  خاصة باألحداث، كتغرؼ  18مطعم ك يوجد: 2ج

تتوفر فقط على تلفاز ًب إصالحو ، كمكتبة صغَتة الطبيبب صغَت خاص مكتب كما يتواجد أيضا
ات األخرل، حاليا فقط، كيوجد ملعب صغَت لكن وبتاج لإلصالح كالًتميم كالعديد من التجهيز 

 أما بالنسبة للمصلى فال يتوفر باؼبركز.

 : ىل يوجد أخصائي اجتماعي باؼبركز؟3س
 نعم : 3ج
 : ما طبيعة العالقة بينك كبُت األخصائي االجتماعي؟4س
 .: عادية4ج
 : أثناء دخولك للمركز ىل قاـ األخصائي االجتماعي بعقد جلسات معك؟5س
 ؼبركز.نعم مرة كاحدة فقط منذ تواجدم با: 5ج
 ىل وبرص األخصائي االجتماعي على متابعة سلوكك كعقد جلسات معك بشكل دكرم؟ :6س
 فقط قامت بإجراء مقابلة معي مرة كاحدة فقط منذ تواجدم باؼبركز. : ال6ج
 : ما طبيعة ىذه اعبلسات اليت ذبمعك مع األخصائي االجتماعي؟ 7س
 قامت بإجراء مقابلة معي بشكل فردم.: 7ج
عدتك ىذه اعبلسات اليت ذبمعك باألخصائي االجتماعي على التكيف مع اغبياة : ىل سا8س

 داخل اؼبركز كربسن سلوكك؟
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 أصال منذ تواجدم باؼبركز خضعت عبلسة كاحدة. ،دل تساعدشل يف أم شيء: 8ج

 : ىل ربدث مشاكل كخالفات بينك كبُت زمالئك داخل اؼبركز؟9س
 بالسب كالضرب. ات أحيانا ربدث بيٍت كبُت أصدقائي شجار : 9ج
 ما سبب ىذه اؼبشاكل بينك كبُت زمالئك؟ -

 الشجارات اليت ربدث بيٍت كبُت أصدقائي سببها اللعب أك اؽباتف. -

الفات اػب: ىل يقـو األخصائي االجتماعي بتقدصل اؼبساعدة لك يف حل ىذه اؼبشاكل ك 18س
 اليت ربدث بينكم؟

 مساعدات أثناء كجود مشكلة ما. ةلنا أيدل تكن األخصائية االجتماعية تقدـ  : ال18ج
 : كيف ىي عالقتك بأسرتك؟11س
 عادية.: 11ج

 : ىل تتلقى زيارات من طرؼ أسرتك بشكل مستمر؟12س
 نعم.: 12ج
 ىل الوقت اؼبخصص للزيارة كايف بالنسبة لك؟: 13س
 ال بالنسبة رل غَت كايف.: 13ج

دعمك قتك بأسرتك كتقويتها ك : ىل الزيارات اليت تتلقاىا ساعدتك يف ربسُت عال14س
 عنويا؟كمساندتك م

نعم ساعدتٍت كثَتا ألنٍت أشعر بالفرح عند زيارة أسرٌب رل، كال أشعر بالوقت الذم أمضيو : 14ج
داخل اؼبركز طيلة ىذه الفًتة، ألف أسرٌب تقـو بزيارٌب بشكل مستمر كيف األكقات اليت وبددىا 

  اؼبركز.
 : ىل يوجد طبيب باؼبركز؟15س
 نعم يوجد :15ج

 : كيف ىي عالقتك مع طبيب اؼبركز؟ 16س
  ال أعرفو كدل أتعامل معو منذ تواجدم باؼبركز. :16ج
 : أثناء دخولك للمركز ىل خضعت لفحوصات من قبل طبيب اؼبركز؟17س
 ال :17ج
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 : ىل وبرص الطبيب على فحصك كمتابعة صحتك بشكل دكرم؟18س
  : ال18ج
 حادث يف اؼبركز؟  : ىل سبق كأف أصبت دبرض أك19س
 نعم اضبرار العينُت ألنٍت أعاشل من حساسية مفرطة قبل دخورل اؼبركز ككنت أتناكؿ الدكاء :19ج

 يف حالة اإلجابة بنعم أين ًب عالجك؟  -

ال دل يتم عالجي بالرغم من أنٍت أخربت اؼبدير بذلك كأيضا الطبيب لديو علم حباليت الصحية إ -
 .رل م دبعاينة حاليت الصحية أك تقدصل أم دكاء يقأنو منذ تواجدم باؼبركز دل

 : ىل ًب االىتماـ بك كتقدصل العالج لك؟28س
 ال.: 28ج

 : ىل وبرص اؼبركز على تقدصل الوجبات الغذائية الثالث يف كقتها؟21س
 ألف كجبة العشاء تقدـ يف كقت مبكر جدا. ،ليس كل الوجبات: 21ج

 عند إعداد كتقدصل الوجبات اليومية؟: ىل يراعي اؼبركز الشركط الصحية 22س
 . نوعا ما :22ج

 يف حالة اإلجابة بال ؼباذا؟ -

 ألنو أحيانا ال يقوموف بتنظيف اؼبطبخ كاألكاشل اليت يقدـ فيها لنا األكل. -

 : ىل زبضع غرؼ النـو للتنظيف بشكل دكرم؟23س
 .نعم كل يـو أقـو بتنظيفها :23ج

 ليت تناـ فيها؟: ىل تشعر بالراحة يف الغرفة ا24س
ة، السرير اؼبناسب للعديد من التجهيزات منها اؼبدفأ ال ألف الغرفة ضيقة كغَت مروبة كربتاج: 24ج

، األغطية كاألفرشة اػباصة بالنـو غَت كافية...اخل  .للنـو

 : ىل يوجد مرشد ديٍت باؼبركز؟25س
 ال يوجد. :25ج
 ة كالوطنية؟: ىل يقـو اؼبركز بتنظيم إحياء اؼبناسبات الديني26س
 فقط يف العيد يقـو بطهي اؼبأكوالت كشراء اؼبالبس لنا. ،يقـو بذلك : ال26ج

 : ىل كنت تشارؾ يف ىذه اؼبناسبات الدينية كالوطنية؟27س
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 يقـو بتنظيم مسابقات كأنشطة يف اؼبناسبات الدينية أك الوطنيةال ال ألنو أصال : 27ج

 : كنت تدرس قبل دخولك للمركز؟28س
 ال: 28ج

 : كيف كاف ربصيلك الدراسي؟ 29س
 .ضعيف جدا كيف كل مرة كنت أعيد السنة: 29ج

 : ىل لديك رغبة يف مواصلة دراستك؟38س
ؼبعاملة السيئة ال ألنٍت أصال ال أحب الدراسة، كالشيء الذم جعلٍت أكره الدراسة ىو ا: 38ج

 ف.اليت كاف يعاملوشل هبا اؼبعلمو 

 ك فرصة ؼبواصلة دراستك؟: بعد دخولك اؼبركز ىل أتيحت ل31س
 وجد أم كسائل تعليمية خاصة بالتدريس داخل اؼبركز.ال أصال ال يوجد معلم، كال ت: 31ج

 : ىل يوفر لك اؼبركز تدريبا على فبارسة حرؼ؟32س
 حرؼ باؼبركز. ةأي ال تتوفر: 32ج

 فة؟: يف حالة عدـ توفر حرؼ باؼبركز ىل يوجهك إذل مركز التكوين اؼبهٍت لتعلمك حر 33س
حرؼ باؼبركز، إال أف اؼبركز ال يقـو بتوجيهنا إذل مراكز التكوين أية وجد بالرغم من أنو ال ت: 33ج

 اؼبهٍت ألجل تعلم حرفة ما.
تؤدم برامج الرعاية النفسية اؼبقدمة للحدث يف اؼبركز  المتعلق بالفرضية القائلة: لثالمحور الثا

 النفسي إلعادة تربيتو. إذل مساعدة اغبدث على ربقيق تكيفو كاستقراره
 : ىل يوجد أخصائي نفساشل باؼبركز؟34س
 نعم يوجد :34ج
 : كيف ىي طبيعة العالقة بينك كبُت األخصائي النفساشل؟ 35س
 عادية: 35ج

 : أثناء دخولك للمركز ىل قاـ األخصائي النفساشل بعقد جلسات نفسية معك؟36س

 نعم : 36ج
 جلسات نفسية معك بشكل دكرم كمنتظم؟ : ىل يقـو األخصائي النفساشل بعقد37س
  .: ال37ج
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 : ما ىي طبيعة اعبلسات اليت ذبمعك مع األخصائي النفساشل؟ 38س
 جلسات فردية.: 38ج
 : ىل ساعدتك اعبلسات اليت ذبمعك باألخصائي النفساشل؟39س
معي ال ألنٍت منذ تواجدم باؼبركز قامت األخصائية النفسانية بعقد جلسة نفسية كاحدة  :39ج

 من خالؿ مسائليت فقط كىذا دل يساعدشل يف أم شيء.
وؼ، عدـ قدرتك على اػب: أثناء تعرضك ؼبشكالت نفسية على سبيل اؼبثاؿ القلق كالتوتر، 48س

، ىل يقـو األخصائي النفساشل دبساعدتك على التغلب على ىذه اؼبشكالت ...إخل النـو
 النفسية؟

التوتر كعدـ القدرة على النـو يف الليل، إال أنو منذ ال بالرغم من أنٍت أشعر بالقلق ك : 48ج
 مساعدة. ةتواجدم باؼبركز دل تقدـ رل األخصائية النفسانية أي

تؤدم الربامج الثقافية كاألنشطة الرياضية اؼبقدمة  المتعلق بالفرضية القائلة: رابعالمحور ال
الفكرية كاؼبعرفية كمأل كقت للحدث يف اؼبركز إذل مساعدة اغبدث على تنمية مواىبو كمهاراتو 

 فراغو.
 ىل ينظم اؼبركز مسابقات كنشاطات فكرية كثقافية؟: 41س
 .مسابقة ةال ينظم أي :41ج
 : ىل يتوفر اؼبركز على األنشطة الرياضية؟42س
 ال فقط توجد لعبة كرة القدـ.: 42ج
 ىل توجد قاعة ـبصصة ؼبمارسة األنشطة الرياضة؟ :43س
 . غلقةنعم توجد لكنها م :43ج
 يف حالة اإلجابة بنعم ىل تتوفر على اؼبستلزمات الرياضية اليت ربتاجها أثناء فبارستك الرياضة؟ -

يسمح لنا  الال فقط تتوفر على بعض األلعاب منها الشطرنج، البيار، البايب فوت، كلكن  -
 مغلقة.ىي باستعماؽبا، كأصال 

 : ىل يتوفر اؼبركز على نشاطات ترفيهية؟44س
  فقط يوجد تلفاز كال يسمح لنا دبشاىدتو يوميا.ال: 44ج
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: ىل ساعدتك ىذه النشاطات الرياضية كالًتفيهية يف ملء كقت فراغك كعدـ شعورؾ 45س 
 (.بداخلك )القلق، التوتر، اغبزف ...إخلباؼبلل، كتفريغ الشحنات االنفعالية اليت 

عظم الوقت أقضيو يف اؽباتف ال ألف اؼبركز أصال ال يتوفر على ىذه النشاطات، فقط م: 45ج
إذل اؼبوسيقى، كالتواصل مع أصدقائي عرب مواقع التواصل  كاالستماعفالـ، األمن خالؿ مشاىدة 
، كقت الفراغ كيبألأم شيء يرفو عن النفس  فيو ال يوجدك  فاؼبركز يشبو السجناالجتماعي...اخل، 

 حىت األكل ردمء كأحيانا غَت كايف.ك  ،النـو كاألكليوجد فقط 
 التاسعة: حالةال المقابلة مععرض تقديم ك 

 المحور األكؿ: بيانات عامة حوؿ المبحوث
، ةحضري ، كيقيم يف منطقةمتوسطسنة أكذل سنة، كمستواه التعليمي  15من العمر يبلغ اغبدث 

 ة، كدل تكن توجد أيغَت مطلقُتعلى قيد اغبياة ك  بأف كالداه أثناء مقابلتو صرح اغبدثقد ك 
، متوسطأسرتو، كما أكد اؼببحوث من خالؿ إجابتو بأف اؼبستول التعليمي لوالده مشاكل داخل 

، كصرح أيضا بأف مستواىم اؼبعيشي ضعيف، كأف سبب تواجده أميةكاؼبستول التعليمي لوالدتو 
 3من خالؿ قيامو بالتعدم على طفلة تبلغ من العمر  حاليا باؼبركز ىو ارتكابو للفعل اؼبخل باغبياء

 صرح بأنو دل يسبق لو الدخوؿ من قبل للمركز، كىذه اؼبرة األكذل اليت يتواجد هبا باؼبركز. ، ك سنوات
: تؤدم برامج الرعاية االجتماعية اؼبقدمة للحدث يف المتعلق بالفرضية القائلة ثانيالمحور ال

ا إلعادة اؼبركز إذل االىتماـ باعبانب الصحي للحدث كتربيتو دينيا كأخالقيا كتكوينو دراسيا كمهني
 تربيتو.

 : كيف كجدت اغبياة داخل اؼبركز؟ 81س
ل من ىذا اؼبكاف الذم يشبو السجن، ألف معظم الوقت سيئة ألنٍت أشعر باإلحباط كاؼبل: 81ج

 جدراف لعدـ توفر أم شيء يبأل كقت فراغنا، فاغبياة ىنا منعدمة سباما. ةنقضيو بُت أربع
 ركز؟: ماىي اؼبرافق اليت وبتوم عليها اؼب82س 

وجد ثالثة ضبامات غَت صاغبة لالستعماؿ،  خاصة باألحداث، كتغرؼ  18مطعم ك يوجد: 82ج
تتوفر فقط على تلفاز ًب إصالحو ، كمكتبة صغَتة الطبيبب صغَت خاص مكتب كما يتواجد أيضا

حاليا فقط، كيوجد ملعب صغَت لكن وبتاج لإلصالح كالًتميم كالعديد من التجهيزات األخرل، 
 سبة للمصلى فال يتوفر باؼبركز.أما بالن
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 : ىل يوجد أخصائي اجتماعي باؼبركز؟83س
 نعم يوجد. :83ج
 : ما طبيعة العالقة بينك كبُت األخصائي االجتماعي؟84س
 ال أعرفها كدل أتعامل معها منذ تواجدم باؼبركز.: 84ج
 : أثناء دخولك للمركز ىل قاـ األخصائي االجتماعي بعقد جلسات معك؟85س
 معي منذ دخورل للمركز.أية جلسة  م بعقدال دل تق: 85ج
ىل وبرص األخصائي االجتماعي على متابعة سلوكك كعقد جلسات معك بشكل  :86س

 دكرم؟
ال أصال منذ تواجدم باؼبركز دل تعقد معي أم جلسة، كال أعرفها كدل أتعامل معها أصال، : 86ج

 ألهنا كلو مرة طلب مٍت ذلك.
 سات اليت ذبمعك مع األخصائي االجتماعي؟ : ما طبيعة ىذه اعبل87س
 منذ تواجدم باؼبركز.أية جلسة  دل أتلق: 87ج
: ىل ساعدتك ىذه اعبلسات اليت ذبمعك باألخصائي االجتماعي على التكيف مع اغبياة 88س

 داخل اؼبركز كربسن سلوكك؟
 ركز.منذ تواجدم باؼب معي دل تساعدشل يف أم شيء أصال ال أعرفها كدل تتعامل: 88ج
 : ىل ربدث مشاكل كخالفات بينك كبُت زمالئك داخل اؼبركز؟89س
نعم بالسب كالشتم كالضرب أحينا بسبب اللعب أك أخذ األشياء اػباصة يب دكف علمي : 89ج

 يوجو رل. غَت مناسب أك بسبب كالـ زائد
ت الفااػب: ىل يقـو األخصائي االجتماعي بتقدصل اؼبساعدة لك يف حل ىذه اؼبشاكل ك 18س

 اليت ربدث بينكم؟
 مساعدة. ةدل تقدـ رل أي :18ج
 : كيف ىي عالقتك بأسرتك؟11س
 نوعا ما عادية كلكن سيئة مع أيب.: 11ج

 : ىل تتلقى زيارات من طرؼ أسرتك بشكل مستمر؟12س
 لو مرة.دل يأٌب لزيارٌب ك نعم أمي فقط من تقـو بزيارٌب، ألف أيب عالقيت بو سيئة ك : 12ج
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 خصص للزيارة كايف بالنسبة لك؟ىل الوقت اؼب: 13س
 نعم كايف ألهنا ذبلس مع لوقت طويل. :13ج

دعمك : ىل الزيارات اليت تتلقاىا ساعدتك يف ربسُت عالقتك بأسرتك كتقويتها ك 14س
 ؟كمساندتك معنويا

نعم ساعدتٍت كثَتا، ألنٍت أشعر بالفرح كاالطمئناف كالراحة النفسية عندما تقـو أمي : 14ج
مشاكل داخل اؼبركز كاالبتعاد عن أم لتسبب يف أية ائما تقـو بنصحي كتوصيٍت بعدـ ابزيارٌب، كد

 شيء ال يعنيٍت.
 : ىل يوجد طبيب باؼبركز؟15س
 نعم يوجد.: 15ج

 : كيف ىي عالقتك مع طبيب اؼبركز؟ 16س
 .: عادية16ج
 : أثناء دخولك للمركز ىل خضعت لفحوصات من قبل طبيب اؼبركز؟17س
خورل للمركز بأسبوع قاـ الطبيب بإجراء مقابلة معي من خالؿ مسائليت دكف نعم بعد د: 17ج

 فحصي بالوسائل الطبية لعدـ توفرىا باؼبركز.

 : ىل وبرص الطبيب على فحصك كمتابعة صحتك بشكل دكرم؟18س
 ال. :18ج

 : ىل سبق كأف أصبت دبرض أك حادث يف اؼبركز؟ 19س
 .: ال19ج

 الوجبات الغذائية الثالث يف كقتها؟ : ىل وبرص اؼبركز على تقدصل28س
لنا، ألف كجبة العشاء تقدـ لنا يف كقت مبكر جدا، كأحيانا ال يقوموف بطهي العشاء  : ال28ج

فنحن من نقـو بطهي شيء خفيف لتناكلو كسلق البيض كصنع السالطة، كما أنو أحيانا كجبة 
 الفطور تًتؾ للعشاء كلكن ال تكفي للجميع.

 ركز الشركط الصحية عند إعداد كتقدصل الوجبات اليومية؟: ىل يراعي اؼب21س
نوعا ما ليس دائما، ألنو أحيانا األكاشل اليت تقدـ فيها الوجبات الغذائية ال تنظف كال : 21ج

 تغسل جيدا، كحىت اؼبطبخ أحيانا ال يتم تنظيفو، كأيضا السالطة اليت تقدـ لنا ال تغسل جيدا.
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 يف بشكل دكرم؟: ىل زبضع غرؼ النـو للتنظ22س
 نعم كل يـو أقـو أنا كأصدقائي بتنظيف غرفة نومنا.: 22ج
 : ىل تشعر بالراحة يف الغرفة اليت تناـ فيها؟23س
ة، السرير اؼبناسب للعديد من التجهيزات منها اؼبدفأ ال ألف الغرفة غَت مروبة ألهنا ربتاج: 23ج

، األغطية كاألفرشة اػباصة بالنـو غَت كافية...اخل  .للنـو

 : ىل يوجد مرشد ديٍت باؼبركز؟24س
 يوجد. ال: 24ج
 : ىل يقـو اؼبركز بتنظيم إحياء اؼبناسبات الدينية كالوطنية؟25س
 ال ينظم أم شيء.: 25ج

 : ىل كنت تشارؾ يف ىذه اؼبناسبات الدينية كالوطنية؟26س
 ية كالوطنية.مسابقات خاصة باؼبناسبات الدين ةيقـو بتنظيم أيال ال ألف اؼبركز أصال : 26ج
 كنت تدرس قبل دخولك للمركز؟ىل  : 27س
 ال.: 27ج

 : كيف كاف ربصيلك الدراسي؟ 28س
 ضعيف، ككنت دائما أعيد السنة. :28ج

 : ىل لديك رغبة يف مواصلة دراستك؟29س
ال أصال قبل دخورل اؼبركز كنت أشتغل يف مهنة تصليح السيارات، ككنت سأربصل على : 29ج

 طرؼ مركز التكوين اؼبهٍت.شهادة خبصوص ذلك من 
 : بعد دخولك اؼبركز ىل أتيحت لك فرصة ؼبواصلة دراستك؟38س
 وجد أم كسائل تعليمية خاصة بالتدريس داخل اؼبركز.ال أصال ال يوجد معلم، كال ت: 38ج

 : ىل يوفر لك اؼبركز تدريبا على فبارسة حرؼ؟31س
باؼبركز إال أهنا مغلقة، ككذلك عدـ  حرؼ باؼبركز، بالرغم من كجود كرشات ةوجد أيال ت: 31ج

 توفر اؼبدربُت اؼبهنيُت باؼبركز، كباقي الوسائل كاألدكات األخرل اػباصة بتعلم حرفة ما.

 : يف حالة عدـ توفر حرؼ باؼبركز ىل يوجهك إذل مركز التكوين اؼبهٍت لتعلمك حرفة؟32س
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يقـو بتوجيهنا إذل مراكز التكوين بالرغم من أنو ال يوجد حرؼ باؼبركز، إال أف اؼبركز ال : 32ج
 اؼبهٍت ألجل تعلم حرفة ما.

تؤدم برامج الرعاية النفسية اؼبقدمة للحدث يف اؼبركز  المتعلق بالفرضية القائلة: لثالمحور الثا
 إذل مساعدة اغبدث على ربقيق تكيفو كاستقراره النفسي إلعادة تربيتو.

 : ىل يوجد أخصائي نفساشل باؼبركز؟33س
 عم يوجد.ن: 33ج
 : كيف ىي طبيعة العالقة بينك كبُت األخصائي النفساشل؟ 34س
 ال أعرفها كدل أتعامل معها منذ كجودم باؼبركز.: 34ج

 : أثناء دخولك للمركز ىل قاـ األخصائي النفساشل بعقد جلسات نفسية معك؟35س

 نفسية معي.أية جلسة  م بإجراءال منذ دخورل للمركز دل تق: 35ج
 ـ األخصائي النفساشل بعقد جلسات نفسية معك بشكل دكرم كمنتظم؟: ىل يقو 36س
 ال كلو مرة قامت بعقد جلسة نفسية معي منذ كجودم باؼبركز.: 36ج
 : ما ىي طبيعة اعبلسات اليت ذبمعك مع األخصائي النفساشل؟ 37س
 نفسية معي منذ كجودم باؼبركز.أية جلسات  دل تتعامل معي كدل تقـو بعقد: 37ج
 ل ساعدتك اعبلسات اليت ذبمعك باألخصائي النفساشل؟: ى38س
 نفسية معي منذ كجودم باؼبركز.أية جلسة  م بعقد أعرفها كدل أتعامل معها كدل تقأصال ال: 38ج

وؼ، عدـ قدرتك على اػب: أثناء تعرضك ؼبشكالت نفسية على سبيل اؼبثاؿ القلق كالتوتر، 39س
 دبساعدتك على التغلب على ىذه اؼبشكالت ، ىل يقـو األخصائي النفساشل...إخل النـو

 النفسية؟
ال بالرغم من أنٍت أشعر بالقلق كالتوتر كعدـ القدرة على النـو يف الليل، إال أنو منذ : 39ج

مساعدة، كأصال دل تتعامل معي لو مرة منذ  ةتواجدم باؼبركز دل تقدـ رل األخصائية النفسانية أي
 كجودم باؼبركز.

تؤدم الربامج الثقافية كاألنشطة الرياضية اؼبقدمة  تعلق بالفرضية القائلة:الم رابعالمحور ال
كقت  ءكمهاراتو الفكرية كاؼبعرفية كمل للحدث يف اؼبركز إذل مساعدة اغبدث على تنمية مواىبو

 فراغو.
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 ىل ينظم اؼبركز مسابقات كنشاطات فكرية كثقافية؟: 48س
 كثقافية.مسابقات أك نشاطات فكرية  ةال ينظم أي: 48ج
 : ىل يتوفر اؼبركز على األنشطة الرياضية؟41س
 فقط توجد لعبة كرة القدـ : 41ج
 ىل توجد قاعة ـبصصة ؼبمارسة األنشطة الرياضة؟ :42س
 نعم توجد كلكنها مغلقة.: 42ج
 يف حالة اإلجابة بنعم ىل تتوفر على اؼبستلزمات الرياضية اليت ربتاجها أثناء فبارستك الرياضة؟ -

فقط تتوفر على بعض األلعاب منها الشطرنج، البيار، البايب فوت، كلكن دل يسمح لنا ال  -
  العديد من التجهيزات كالوسائل الرياضية.َتباستعماؽبا كأيضا مغلقة ألهنا ربتاج لإلصالح كتوف

 : ىل يتوفر اؼبركز على نشاطات ترفيهية؟43س
 ال فقط توجد لعبة كرة القدـ كالتلفاز.: 43ج
ل ساعدتك ىذه النشاطات الرياضية كالًتفيهية يف ملء كقت فراغك كعدـ شعورؾ : ى44س 

 (.بداخلك )القلق، التوتر، اغبزف ...إخلباؼبلل، كتفريغ الشحنات االنفعالية اليت 
ال ألف اؼبركز أصال ال يتوفر على ىذه النشاطات، فقط معظم الوقت أقضيو يف اؽباتف : 44ج

ستماع إذل اؼبوسيقى، كالتواصل مع أصدقائي عرب مواقع التواصل فالـ، كاالاألمن خالؿ مشاىدة 
االجتماعي...اخل، حىت الصباح أحيانا، حىت ال أشعر باؼبلل كأفكر باألشياء السلبية، فهذا اؼبركز ال 

 يوفر لنا أم شيء فقط النـو كاألكل.
 العاشرة: حالةال المقابلة مععرض تقديم ك 

 المبحوثالمحور األكؿ: بيانات عامة حوؿ 
، ةحضري ، كيقيم يف منطقةمتوسطسنة، كمستواه التعليمي سنة ثالثة 17يبلغ من العمر اغبدث 

 ،كأنو كاف يعيش مع كالده مطلقُتعلى قيد اغبياة ك  بأف كالداه أثناء مقابلتو صرح اغبدثقد ك 
،  ككانت بُت األب كاألـ توجد مشاكل داخل أسرتوكصرح اؼببحوث من خالؿ إجابتو أنو كانت 

، كاؼبستول التعليمي ابتدائيلوالده كما أكد اؼببحوث من خالؿ إجابتو بأف اؼبستول التعليمي 
ليا باؼبركز ىو ، كأف سبب تواجده حارح أيضا بأف مستواىم اؼبعيشي متوسطكصوالدتو  متوسط، ل

تواجده يف حالة خطر معنوم )تواجده مع أصدقائو يف الشارع يف منتصف الليل يتعاطوف 
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، كصرح بأنو دل يسبق لو الدخوؿ من قبل للمركز، كىذه اؼبرة األكذل اليت بات الكحولية(اؼبشرك 
 يتواجد هبا باؼبركز.

: تؤدم برامج الرعاية االجتماعية اؼبقدمة للحدث يف المتعلق بالفرضية القائلة ثانيالمحور ال
نو دراسيا كمهنيا إلعادة اؼبركز إذل االىتماـ باعبانب الصحي للحدث كتربيتو دينيا كأخالقيا كتكوي

 تربيتو.
 : كيف كجدت اغبياة داخل اؼبركز؟ 1س
 اؼبدير كالطبيب، كأكد اغبدث بأف اؼبعاملة كانت جيدة من طرؼ : اغبياة عادية داخل اؼبركز1ج

 كىذا ما جعلٍت أشعر باؼبلل. كقت الفراغ، ركز ال يتوفر على أية برامج سبأللو، لكن اؼب
 وبتوم عليها اؼبركز؟: ماىي اؼبرافق اليت 2س
خاصة باألحداث، كيوجد ثالثة ضبامات غَت صاغبة لالستعماؿ،  غرؼ  18مطعم ك يوجد: 2ج

تتوفر فقط على تلفاز ًب إصالحو ، كمكتبة صغَتة الطبيبب صغَت خاص مكتب كما يتواجد أيضا
خرل، حاليا فقط، كيوجد ملعب صغَت لكن وبتاج لإلصالح كالًتميم كالعديد من التجهيزات األ

 أما بالنسبة للمصلى فال يتوفر باؼبركز.

 : ىل يوجد أخصائي اجتماعي باؼبركز؟3س
 نعم : 3ج
 : ما طبيعة العالقة بينك كبُت األخصائي االجتماعي؟4س
 ، قامت دبعامليت بشكل جيد أثناء قيامها بإجراء مقابلة معي.: عادية4ج
 عقد جلسات معك؟: أثناء دخولك للمركز ىل قاـ األخصائي االجتماعي ب5س
 نعم مرة كاحدة فقط منذ تواجدم باؼبركز.: 5ج
 ىل وبرص األخصائي االجتماعي على متابعة سلوكك كعقد جلسات معك بشكل دكرم؟ :6س
 فقط قامت بإجراء مقابلة معي مرة كاحدة فقط منذ تواجدم باؼبركز. : ال6ج
 ؟ : ما طبيعة ىذه اعبلسات اليت ذبمعك مع األخصائي االجتماعي7س
 قامت بإجراء مقابلة معي بشكل فردم.: 7ج
: ىل ساعدتك ىذه اعبلسات اليت ذبمعك باألخصائي االجتماعي على التكيف مع اغبياة 8س

 داخل اؼبركز كربسن سلوكك؟
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ابليت مرة كاحدة فقط من مت دبقادل تساعدشل يف أم شيء رغم معاملتها اعبيدة معي ألهنا ق: 8ج
 شل يف أم شيء.ليت كىذا دل يساعدخالؿ مساء

 : ىل ربدث مشاكل كخالفات بينك كبُت زمالئك داخل اؼبركز؟9س
 بالسب كالضرب. أحيانا ربدث بيٍت كبُت أصدقائي شجارات : 9ج
 ما سبب ىذه اؼبشاكل بينك كبُت زمالئك؟ -

 الشجارات اليت ربدث بيٍت كبُت أصدقائي سببها اللعب. -

الفات اػباؼبساعدة لك يف حل ىذه اؼبشاكل ك : ىل يقـو األخصائي االجتماعي بتقدصل 18س
 اليت ربدث بينكم؟

مساعدات أثناء كجود مشكلة ما، فقط  ةدل تكن األخصائية االجتماعية تقدـ لنا أي : ال18ج
 عندما ربدث مشاكل كبَتة بيننا يتدخل اؼبدير كيقـو باستدعائنا كيطلب منا عدـ تكرار ذلك.

 : كيف ىي عالقتك بأسرتك؟11س
 يئة.س: 11ج

 : ىل تتلقى زيارات من طرؼ أسرتك بشكل مستمر؟12س
فقط ىناؾ  ،ال أحد من أفراد أسرٌب يسأؿ عٍت أك يقـو بزيارٌب منذ تواجدم باؼبركز ،ال: 12ج

 أحد جَتاننا أتصل بو عندما أحتاج إذل شيء كيقـو بإحضاره رل باؼبركز.
 ىل الوقت اؼبخصص للزيارة كايف بالنسبة لك؟: 13س
 أفراد أسرٌب.من زيارة من أحد  ةأي منذ تواجدم باؼبركز دل أتلق أصال: 13ج

دعمك : ىل الزيارات اليت تتلقاىا ساعدتك يف ربسُت عالقتك بأسرتك كتقويتها ك 14س
 عنويا؟كمساندتك م

 زيارة من أسرٌب منذ تواجدم باؼبركز. ةأي ال أصال دل أتلق: 14ج
 : ىل يوجد طبيب باؼبركز؟15س
 نعم يوجد :15ج

 : كيف ىي عالقتك مع طبيب اؼبركز؟ 16س
 جيدة، ألنو يعاملٍت معاملة جيدة.: 16ج
 : أثناء دخولك للمركز ىل خضعت لفحوصات من قبل طبيب اؼبركز؟17س
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 لتو رل.نعم كلكن فقط من خالؿ مساء :17ج
 : ىل وبرص الطبيب على فحصك كمتابعة صحتك بشكل دكرم؟18س
بعض األسئلة فقط دكف  باؼبركز قاـ دبقابليت كطرح عليم فقط مرة كاحدة منذ تواجد : ال18ج

 فحصي باألجهزة الطبية لعدـ توفرىا باؼبركز. 
 : ىل سبق كأف أصبت دبرض أك حادث يف اؼبركز؟ 19س
 نعم، أحيانا أتعرض عبركح بسبب اللعب أك بسبب عمل ما أقـو بو داخل اؼبركز. :19ج

 يف حالة اإلجابة بنعم أين ًب عالجك؟  -

 ند طبيب اؼبركز.ع -

 : ىل ًب االىتماـ بك كتقدصل العالج لك؟28س
 دكف معاينة حاليت الصحية.رل عادم فقط يقـو بتقدصل الدكاء : 28ج

 : ىل وبرص اؼبركز على تقدصل الوجبات الغذائية الثالث يف كقتها؟21س
 نعم كلكن فقط كجبة العشاء تقدـ يف كقت مبكر جدا.: 21ج

 لشركط الصحية عند إعداد كتقدصل الوجبات اليومية؟: ىل يراعي اؼبركز ا22س
  نعم ألهنم دائما يقوموف بالتنظيف. :22ج

 : ىل زبضع غرؼ النـو للتنظيف بشكل دكرم؟23س
نعم كل مرة أك ثالث مرات يف األسبوع أقـو أنا كأصدقائي بتنظيف غرفة النـو اػباصة  :23ج

 بنا.

 فيها؟ : ىل تشعر بالراحة يف الغرفة اليت تناـ24س
للعديد من  نعم أشعر بالراحة مع أصدقائي كلكن بالنسبة للغرفة غَت مروبة ألهنا ربتاج: 24ج

، األغطية كاألفرشة اػباصة بالنـو غَت كافية...اخلالتجهيزات منها اؼبدفأ  .ة، السرير اؼبناسب للنـو

 : ىل يوجد مرشد ديٍت باؼبركز؟25س
 ال يوجد. :25ج
 يم إحياء اؼبناسبات الدينية كالوطنية؟: ىل يقـو اؼبركز بتنظ26س
 فقط يف العيد يقـو بطهي اؼبأكوالت كشراء اؼبالبس لنا. ،يقـو بذلك : ال26ج

 : ىل كنت تشارؾ يف ىذه اؼبناسبات الدينية كالوطنية؟27س
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 .ال ألنو أصال يقـو بتنظيم مسابقات كأنشطة يف اؼبناسبات الدينية أك الوطنية: 27ج

 دخولك للمركز؟ : كنت تدرس قبل28س
 ال: 28ج

 : كيف كاف ربصيلك الدراسي؟ 29س
 .ضعيف جدا كيف كل مرة كنت أعيد السنة كربدث مناكشات كمشاكل بيٍت كبُت اؼبعلمُت: 29ج

 : ىل لديك رغبة يف مواصلة دراستك؟38س
اؼبعاملة السيئة ال ألنٍت أصال ال أحب الدراسة، كالشيء الذم جعلٍت أكره الدراسة ىو : 38ج
 ف.ليت كاف يعاملوشل هبا اؼبعلمو ا

 : بعد دخولك اؼبركز ىل أتيحت لك فرصة ؼبواصلة دراستك؟31س
 كسائل تعليمية خاصة بالتدريس داخل اؼبركز. ةوجد أي، أصال ال يوجد معلم، كال تال: 31ج

 : ىل يوفر لك اؼبركز تدريبا على فبارسة حرؼ؟32س
 حرؼ باؼبركز. ةوجد أيال ت: 32ج

 عدـ توفر حرؼ باؼبركز ىل يوجهك إذل مركز التكوين اؼبهٍت لتعلمك حرفة؟ : يف حالة33س
بالرغم من أنو ال يوجد حرؼ باؼبركز، إال أف اؼبركز ال يقـو بتوجيهنا إذل مراكز التكوين : 33ج

 اؼبهٍت ألجل تعلم حرفة ما.
ة للحدث يف اؼبركز تؤدم برامج الرعاية النفسية اؼبقدم المتعلق بالفرضية القائلة: لثالمحور الثا

 إذل مساعدة اغبدث على ربقيق تكيفو كاستقراره النفسي إلعادة تربيتو.
 : ىل يوجد أخصائي نفساشل باؼبركز؟34س
 نعم يوجد :34ج
 : كيف ىي طبيعة العالقة بينك كبُت األخصائي النفساشل؟ 35س
 سيئة.: 35ج

 سات نفسية معك؟: أثناء دخولك للمركز ىل قاـ األخصائي النفساشل بعقد جل36س

 نعم مرة كاحدة فقط كدل أتركها تكمل حديثها معي ألنٍت ال أحبها.: 36ج
 : ىل يقـو األخصائي النفساشل بعقد جلسات نفسية معك بشكل دكرم كمنتظم؟37س
  .: ال37ج
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 : ما ىي طبيعة اعبلسات اليت ذبمعك مع األخصائي النفساشل؟ 38س
 قامت دبقابليت بشكل فردم.: 38ج
 ل ساعدتك اعبلسات اليت ذبمعك باألخصائي النفساشل؟: ى39س
 دل تساعدشل يف أم شيء كأصال عندما قامت دبقابليت شعرت بالقلق كالتوتر. ،ال :39ج

وؼ، عدـ قدرتك اػب: أثناء تعرضك ؼبشكالت نفسية على سبيل اؼبثاؿ القلق كالتوتر، 48س 
ك على التغلب على ىذه اؼبشكالت ، ىل يقـو األخصائي النفساشل دبساعدت...إخل على النـو
 النفسية؟

ال بالرغم من أنٍت أشعر بالقلق كالتوتر كعدـ القدرة على النـو يف الليل، إال أنو منذ : 48ج
 تواجدم باؼبركز دل تقدـ رل األخصائية النفسانية أم مساعدة.

رياضية اؼبقدمة تؤدم الربامج الثقافية كاألنشطة ال المتعلق بالفرضية القائلة: رابعالمحور ال
للحدث يف اؼبركز إذل مساعدة اغبدث على تنمية مواىبو كمهاراتو الفكرية كاؼبعرفية كمأل كقت 

 فراغو.
 ىل ينظم اؼبركز مسابقات كنشاطات فكرية كثقافية؟: 41س
 .ال ينظم أم مسابقة :41ج
 : ىل يتوفر اؼبركز على األنشطة الرياضية؟42س
 ـ.ال فقط توجد لعبة كرة القد: 42ج
 ىل توجد قاعة ـبصصة ؼبمارسة األنشطة الرياضة؟ :43س
 . نعم توجد لكنها مغلقة :43ج
 يف حالة اإلجابة بنعم ىل تتوفر على اؼبستلزمات الرياضية اليت ربتاجها أثناء فبارستك الرياضة؟ -

ال فقط تتوفر على بعض األلعاب منها الشطرنج، البيار، البايب فوت، كلكن دل يسمح لنا  -
 ستعماؽبا، كأصال مغلقة.با

 : ىل يتوفر اؼبركز على نشاطات ترفيهية؟44س
 ال فقط يوجد تلفاز كال يسمح لنا دبشاىدتو يوميا.: 44ج
: ىل ساعدتك ىذه النشاطات الرياضية كالًتفيهية يف ملء كقت فراغك كعدـ شعورؾ 45س 

 (.غبزف ...إخلبداخلك )القلق، التوتر، اباؼبلل، كتفريغ الشحنات االنفعالية اليت 
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ألف اؼبركز أصال ال يتوفر على ىذه النشاطات، فقط معظم الوقت أقضيو يف اؽباتف  ،ال: 45ج
فالـ، كاالستماع إذل اؼبوسيقى عندما يسمحوف رل بذلك األمع أصدقائي من خالؿ مشاىدة 

ر بو القلق كاؼبلل الذم أشعأعاشل من ك  ،اؼبشاكل التسبب يفألنٍت ال أملك ىاتف، حىت أذبنب 
ىذا  ،بداخلي، فهذا اؼبركز ال يوجد فيو أم شيء يرفو عنا كيبأل كقت فراغنا سول اؼبأكل كاؼبشرب

الشيء الوحيد الذم يوفره لنا اؼبركز، كأحيانا أقـو دبساعدة اؼبدير كالطبيب كتصليح أشياء باؼبركز 
 حىت ال أشعر بالقلق كاؼبلل، ألنٍت أحب العمل كثَتا.

 ةالحادية عشر  حالةال مع المقابلةعرض تقديم ك 

، ةحضري ، كيقيم يف منطقةمتوسطسنة، كمستواه التعليمي سنة أكذل  15يبلغ من العمر اغبدث 
كصرح اؼببحوث من خالؿ  ،مطلقُتعلى قيد اغبياة كغَت  بأف كالداه أثناء مقابلتو كصرح اغبدث

إجابتو بأف اؼبستول  توجد مشاكل داخل أسرتو، كما أكد اؼببحوث من خالؿإجابتو أنو دل تكن 
رح أيضا بأف مستواىم اؼبعيشي ، كصوالدتو أمي، كاؼبستول التعليمي للوالده متوسطالتعليمي 

جناية الفعل اؼبخل باغبياء مع ؿباكلة اؽبجرة ارتكابو  ليا باؼبركز ىو، كأف سبب تواجده حاضعيف
  .ؼبركزًب إيداعو با الثانية رة، كىذه اؼبدخل للحبس يف اؼبرة األكذل كصرح بأنو، بطريقة غَت شرعية

: تؤدم برامج الرعاية االجتماعية اؼبقدمة للحدث يف المتعلق بالفرضية القائلة لثانيالمحور ا
اؼبركز إذل االىتماـ باعبانب الصحي للحدث كتربيتو دينيا كأخالقيا كتكوينو دراسيا كمهنيا إلعادة 

 تربيتو.
 : كيف كجدت اغبياة داخل اؼبركز؟ 81س
 ةعادية خاصة من ناحية اؼبعاملة، كلكن أشعر باؼبلل كاإلحباط لعدـ توفر اؼبركز على أي: 81ج

النـو كاألكل كىكذا، أشعر  ،هبا كل يـو غ، نفس األشياء نقـونشاطات كبرامج سبأل كقت الفرا 
 ككأنٍت يف اغببس ألف اغبياة شبو منعدمة يف ىذا اؼبركز.

 اؼبركز؟: ماىي اؼبرافق اليت وبتوم عليها 82س
خاصة باألحداث، كيوجد ثالثة ضبامات غَت صاغبة لالستعماؿ،  غرؼ  18مطعم كيوجد : 82ج

تتوفر فقط على تلفاز ًب إصالحو ، كمكتبة صغَتة الطبيبب صغَت خاص مكتب كما يتواجد أيضا
حاليا فقط، كيوجد ملعب صغَت لكن وبتاج لإلصالح كالًتميم كالعديد من التجهيزات األخرل، 

 النسبة للمصلى فال يتوفر باؼبركز.أما ب
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 : ىل يوجد أخصائي اجتماعي باؼبركز؟83س
 نعم يوجد.: 83ج
 : ما طبيعة العالقة بينك كبُت األخصائي االجتماعي؟84س
 .: عادية84ج
 : أثناء دخولك للمركز ىل قاـ األخصائي االجتماعي بعقد جلسات معك؟85س
 معي.أية جلسات  م األخصائية االجتماعية بعقددل تق : ال85ج
ىل وبرص األخصائي االجتماعي على متابعة سلوكك كعقد جلسات معك بشكل  :86س

 دكرم؟
 معي.أية جلسة  م األخصائية االجتماعية بعقدباؼبركز دل تق ال منذ تواجدم: 86ج
 : ما طبيعة ىذه اعبلسات اليت ذبمعك مع األخصائي االجتماعي؟ 87س
معي أية جلسات  م بعقدألف األخصائية االجتماعية دل تق سةال يبكنٍت ربديد طبيعة اعبل: 87ج

 منذ تواجدم باؼبركز.
: ىل ساعدتك ىذه اعبلسات اليت ذبمعك باألخصائي االجتماعي على التكيف مع اغبياة 88س

 داخل اؼبركز كربسن سلوكك؟
 منذ تواجدم باؼبركز.أية جلسات  أصال دل أتلق ال :88ج
 بينك كبُت زمالئك داخل اؼبركز؟: ىل ربدث مشاكل كخالفات 89س
 أحيانا بسبب اللعب أك بسبب أشياء خاصة يب يأخذكهنا مٍت دكف علمي.: 89ج
الفات اػب: ىل يقـو األخصائي االجتماعي بتقدصل اؼبساعدة لك يف حل ىذه اؼبشاكل ك 18س

 اليت ربدث بينكم؟
 مساعدات. ةتقدـ لنا أي : ال18ج
 : كيف ىي عالقتك بأسرتك؟11س
 جيدة.: 11ج

 : ىل تتلقى زيارات من طرؼ أسرتك بشكل مستمر؟12س
 نعم.: 12ج
 ىل الوقت اؼبخصص للزيارة كايف بالنسبة لك؟: 13س
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 نعم كايف ألف اؼبدير يسمح ؽبم باعبلوس معي ؼبدة طويلة.: 13ج

دعمك : ىل الزيارات اليت تتلقاىا ساعدتك يف ربسُت عالقتك بأسرتك كتقويتها ك 14س
  ؟كمساندتك معنويا

ال شيء يعوض الوالدين، فهما السند الوحيد رل يف ىذه اغبياة،  ونعم ساعدتٍت كثَتا ألن: 14ج
 أشعر بالفرح كاالطمئناف.  افعندما أرانب

 : ىل يوجد طبيب باؼبركز؟15س
 نعم يوجد.: 15ج

 : كيف ىي عالقتك مع طبيب اؼبركز؟ 16س
 ال أعرفو كدل أتعامل معو منذ تواجدم باؼبركز.: 16ج
 : أثناء دخولك للمركز ىل خضعت لفحوصات من قبل طبيب اؼبركز؟17س
 فحوصات من قبل الطبيب. ةدل أخضع ألي : ال17ج

 : ىل وبرص الطبيب على فحصك كمتابعة صحتك بشكل دكرم؟18س
م الطبيب بفحصي، إال يف حالة مرض أحد منا يذىب إليو منذ تواجدم باؼبركز دل يق : ال18ج

 دكف فحصو بالوسائل الطبية.إلعطائو الدكاء لكن 

 : ىل سبق كأف أصبت دبرض أك حادث يف اؼبركز؟ 19س
 نعم.: 19ج

 يف حالة اإلجابة بنعم أين ًب عالجك؟  -

 عند طبيب اؼبركز. -

 : ىل ًب االىتماـ بك كتقدصل العالج لك؟28س
 عادم فقط قدـ رل الدكاء.: 28ج

 الثالث يف كقتها؟: ىل وبرص اؼبركز على تقدصل الوجبات الغذائية 21س
ال ألف كجبة العشاء تقدـ لنا يف كقت مبكر جدا، كأيضا أحيانا ال يقوموف بطهي األكل  :21ج

 خاصة كجبة العشاء.لنا 

 : ىل يراعي اؼبركز الشركط الصحية عند إعداد كتقدصل الوجبات اليومية؟22س



 عرض كتحليل بيانات الدراسة                             الخامس:                    الفصل 
 

205 
 

كاشل اػباصة باألكل ال كأحينا األ ،كل بشكل غَت منظمنوعا ما ألهنم ال يقدموف لنا األ: 22ج
 تنظف جيدا.

 : ىل زبضع غرؼ النـو للتنظيف بشكل دكرم؟23س
 نعم دائما نقـو بتنظيف غرفة النـو اػباصة بنا.: 23ج

 : ىل تشعر بالراحة يف الغرفة اليت تناـ فيها؟24س
سب ال أشعر بالراحة ألف الغرفة ربتاج للعديد من التجهيزات منها اؼبدفئة، السرير اؼبنا :24ج

، األغطية كاألفرشة اػباصة بالنـو غَت كافية...اخل.  للنـو

 : ىل يوجد مرشد ديٍت باؼبركز؟25س
 .يوجد : ال25ج
 : ىل يقـو اؼبركز بتنظيم إحياء اؼبناسبات الدينية كالوطنية؟26س
 .لنا فقط يف العيد يقوموف بطهي اؼبأكوالت كشراء اؼبالبس : ال26ج

 اسبات الدينية كالوطنية؟: ىل كنت تشارؾ يف ىذه اؼبن27س
 مسابقات أك نشاطات يف ىذه اؼبناسبات الدينية كالوطنية. ةأصال اؼبركز ال ينظم أي ،: ال27ج

 : كنت تدرس قبل دخولك للمركز؟28س
 نعم.: 28ج

 : كيف كاف ربصيلك الدراسي؟ 29س
 : كاف متوسط.29ج

 : ىل لديك رغبة يف مواصلة دراستك؟38س
 نعم.: 38ج

 لك اؼبركز ىل أتيحت لك فرصة ؼبواصلة دراستك؟: بعد دخو 31س
ألف اؼبركز أصال ال يتوفر على اؼبعلم كالوسائل التعليمية اػباصة بالتدريس، كما أف  ،ال :31ج

 األقساـ اؼبتواجدة باؼبركز مغلقة كربتاج إذل اإلصالح كالًتميم كإذل العديد من التجهيزات. 

 سة حرؼ؟: ىل يوفر لك اؼبركز تدريبا على فبار 32س
حرفة لعدـ توفر اؼبركز على اؼبدربُت اؼبهنيُت، كباقي الوسائل األخرل اػباصة  ةال يوفر لنا أي: 32ج

 بتعلم حرفة ما.
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 : يف حالة عدـ توفر حرؼ باؼبركز ىل يوجهك إذل مركز التكوين اؼبهٍت لتعلمك حرفة؟33س
 ال يقـو بتوجيهنا ألم مركز مهٍت.: 33ج

تؤدم برامج الرعاية النفسية اؼبقدمة للحدث يف اؼبركز  بالفرضية القائلة:المتعلق  لثالمحور الثا
 إذل مساعدة اغبدث على ربقيق تكيفو كاستقراره النفسي إلعادة تربيتو.

 : ىل يوجد أخصائي نفساشل باؼبركز؟34س
 نعم يوجد.: 34ج
 : كيف ىي طبيعة العالقة بينك كبُت األخصائي النفساشل؟ 35س
 عادية.: 35ج

 : أثناء دخولك للمركز ىل قاـ األخصائي النفساشل بعقد جلسات نفسية معك؟36س

جلسة نفسية  نعم بعد ثالثة أياـ من تواجدم باؼبركز قامت األخصائية النفسانية بعقد: 36ج
 .علي بعض األسئلةمعي من خالؿ طرح 

 : ىل يقـو األخصائي النفساشل بعقد جلسات نفسية معك بشكل دكرم كمنتظم؟37س
 فقط مرة كاحدة قامت بعقد جلسة نفسية معي. : ال37ج
 : ما ىي طبيعة اعبلسات اليت ذبمعك مع األخصائي النفساشل؟ 38س
 قامت بعقد جلسة نفسية معي بشكل فردم.: 38ج
 : ىل ساعدتك اعبلسات اليت ذبمعك باألخصائي النفساشل؟39س
فقط معي منذ تواجدم  دل تساعدشل يف شيء، ألهنا قامت بعقد جلسة نفسية كاحدة: 39ج

 باؼبركز.

وؼ، عدـ قدرتك على اػب: أثناء تعرضك ؼبشكالت نفسية على سبيل اؼبثاؿ القلق كالتوتر، 48س
، ىل يقـو األخصائي النفساشل دبساعدتك على التغلب على ىذه اؼبشكالت ...إخل النـو

 النفسية؟
من األياـ حاكلت معرفة إف كاف منذ تواجدم باؼبركز، كال يـو أية مساعدة  دل تقدـ رل : ال48ج

 ينقصنا شيء أك ال.
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تؤدم الربامج الثقافية كاألنشطة الرياضية اؼبقدمة  المتعلق بالفرضية القائلة: رابعالمحور ال
للحدث يف اؼبركز إذل مساعدة اغبدث على تنمية مواىبو كمهاراتو الفكرية كاؼبعرفية كمأل كقت 

 فراغو.

 كنشاطات فكرية كثقافية؟ىل ينظم اؼبركز مسابقات : 41س
 ينظم أم شيء بالرغم من أنٍت أحب اؼبطالعة كالرسم كثَتا. : ال41ج
 : ىل يتوفر اؼبركز على األنشطة الرياضية؟42س
 ال فقط توجد لعبة كرة القدـ.: 42ج
 ىل توجد قاعة ـبصصة ؼبمارسة األنشطة الرياضة؟ :43س
 نعم كلكنها مغلقة.: 43ج
 ىل تتوفر على اؼبستلزمات الرياضية اليت ربتاجها أثناء فبارستك الرياضة؟يف حالة اإلجابة بنعم  -

فقط تتوفر على بعض األلعاب منها الشطرنج، البايب فوت، البيار، كلكن ال يسمح لنا  ،ال -
 كالًتميم. لإلصالحباللعب فيهم، كأيضا ربتاج 

 : ىل يتوفر اؼبركز على نشاطات ترفيهية؟44س
 از ًب إصالحو حاليا، كال يسمح لنا دبشاىدتو دائما.فقط يوجد تلف : ال44ج
: ىل ساعدتك ىذه النشاطات الرياضية كالًتفيهية يف ملء كقت فراغك كعدـ شعورؾ 45س

 (.بداخلك )القلق، التوتر، اغبزف ...إخلباؼبلل، كتفريغ الشحنات االنفعالية اليت 
أل كقت فراغنا، فمعظم الوقت أقضيو أصال ال توجد أنشطة رياضية كترفيهية باؼبركز سب ،: ال45ج

يف اؽباتف من خالؿ مشاىدة األفالـ، كاالستماع إذل األغاشل...اخل، ىذا الشيء الوحيد ىنا الذم 
 يبأل كقت فراغي كهبعلٍت ال أشعر باؼبلل داخل اؼبركز.

 ةالثانية عشر  حالةال المقابلة مععرض تقديم ك 
، ةحضري ، كيقيم يف منطقةمتوسط الثانية سنة ليميسنة، كمستواه التع 15يبلغ من العمر اغبدث 

كصرح اؼببحوث من خالؿ  ،مطلقُتعلى قيد اغبياة ك  بأف كالداه أثناء مقابلتو صرح اغبدثقد ك 
، كما أكد اؼببحوث ككانت ربدث بُت األب كاألـ توجد مشاكل داخل أسرتو إجابتو أنو كانت

رح ، كصوالدتو متوسط، كاؼبستول التعليمي لتدائيابلوالده من خالؿ إجابتو بأف اؼبستول التعليمي 
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ليا باؼبركز ىو قيامو جبناية الفعل اؼبخل ، كأف سبب تواجده حاأيضا بأف مستواىم اؼبعيشي متوسط
 اليت يتواجد هبا باؼبركز. وؿ من قبل للمركز، كىذه اؼبرة الثانيةسبق لو الدخ، كصرح بأنو  باغبياء

: تؤدم برامج الرعاية االجتماعية اؼبقدمة للحدث يف ة القائلةالمتعلق بالفرضي لثانيالمحور ا
اؼبركز إذل االىتماـ باعبانب الصحي للحدث كتربيتو دينيا كأخالقيا كتكوينو دراسيا كمهنيا إلعادة 

 تربيتو.
 : كيف كجدت اغبياة داخل اؼبركز؟ 81س
أل كقت اطات كبرامج سبسيئة ألنٍت أشعر باؼبلل كاإلحباط لعدـ توفر اؼبركز على أم نش: 81ج

كاألكل كىكذا، أشعر ككأنٍت يف اغببس ألف اغبياة  ، النـوهبا كل يـو الفراغ، نفس األشياء نقـو
 شبو منعدمة يف ىذا اؼبركز.

 : ماىي اؼبرافق اليت وبتوم عليها اؼبركز؟82س
  خاصة باألحداث، كيوجد ثالثة ضبامات غَت صاغبة لالستعماؿ،غرؼ  18مطعم كيوجد : 82ج

تتوفر فقط على تلفاز ًب إصالحو ، كمكتبة صغَتة الطبيبب صغَت خاص مكتب كما يتواجد أيضا
حاليا فقط، كيوجد ملعب صغَت لكن وبتاج لإلصالح كالًتميم كالعديد من التجهيزات األخرل، 

 أما بالنسبة للمصلى فال يتوفر باؼبركز.

 : ىل يوجد أخصائي اجتماعي باؼبركز؟83س
 نعم يوجد.: 83ج
 : ما طبيعة العالقة بينك كبُت األخصائي االجتماعي؟84س
 ال أعرفها كدل أتعامل معها منذ تواجدم باؼبركز.: 84ج
 : أثناء دخولك للمركز ىل قاـ األخصائي االجتماعي بعقد جلسات معك؟85س
 معي.أية جلسات  م األخصائية االجتماعية بعقد، دل تق: ال85ج
ي على متابعة سلوكك كعقد جلسات معك بشكل ىل وبرص األخصائي االجتماع :86س

 دكرم؟
 معي.أية جلسة  م األخصائية االجتماعية بعقدال منذ تواجدم باؼبركز دل تق: 86ج
 : ما طبيعة ىذه اعبلسات اليت ذبمعك مع األخصائي االجتماعي؟ 87س
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معي لسات أية ج م بعقدألف األخصائية االجتماعية دل تق ال يبكنٍت ربديد طبيعة اعبلسة: 87ج
 منذ تواجدم باؼبركز.

: ىل ساعدتك ىذه اعبلسات اليت ذبمعك باألخصائي االجتماعي على التكيف مع اغبياة 88س
 داخل اؼبركز كربسن سلوكك؟

 منذ تواجدم باؼبركز.أية جلسات  ، أصال دل أتلقال :88ج
 : ىل ربدث مشاكل كخالفات بينك كبُت زمالئك داخل اؼبركز؟89س
 بب اللعب أك بسبب أشياء خاصة يب يأخذكهنا مٍت دكف علمي.أحيانا بس: 89ج
الفات اػب: ىل يقـو األخصائي االجتماعي بتقدصل اؼبساعدة لك يف حل ىذه اؼبشاكل ك 18س

 اليت ربدث بينكم؟
 مساعدات. ةتقدـ لنا أي : ال18ج
 : كيف ىي عالقتك بأسرتك؟11س
 نوعا ما سيئة خاصة مع أيب.: 11ج

 ات من طرؼ أسرتك بشكل مستمر؟: ىل تتلقى زيار 12س
 نعم من طرؼ أمي كإخوٌب فقط.: 12ج
 ىل الوقت اؼبخصص للزيارة كايف بالنسبة لك؟: 13س
 نعم كايف ألف اؼبدير يسمح ؽبم باعبلوس معي ؼبدة طويلة.: 13ج

دعمك : ىل الزيارات اليت تتلقاىا ساعدتك يف ربسُت عالقتك بأسرتك كتقويتها ك 14س
  ؟كمساندتك معنويا

نعم ساعدتٍت كثَتا ألف ال شيء يعوض الوالدين، فهما السند الوحيد رل يف ىذه اغبياة، : 14ج
 فعندما أراىم أشعر بالفرح كاالطمئناف. 

 : ىل يوجد طبيب باؼبركز؟15س
 نعم يوجد.: 15ج

 : كيف ىي عالقتك مع طبيب اؼبركز؟ 16س
 عادية أصال تعاملت معو مرة كاحدة فقط.: 16ج
 خولك للمركز ىل خضعت لفحوصات من قبل طبيب اؼبركز؟: أثناء د17س
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 نعم.: 17ج

 : ىل وبرص الطبيب على فحصك كمتابعة صحتك بشكل دكرم؟18س
 ـ دبقابليت من خالؿ مسائليت فقط. افقط مرة كاحدة ق : ال18ج

 : ىل سبق كأف أصبت دبرض أك حادث يف اؼبركز؟ 19س
 ال.: 19ج

 الج لك؟: ىل ًب االىتماـ بك كتقدصل الع28س
 ب بأم مرض أك حادث.أصال منذ تواجدم باؼبركز دل أص: 28ج

 : ىل وبرص اؼبركز على تقدصل الوجبات الغذائية الثالث يف كقتها؟21س
ال ألف كجبة العشاء تقدـ لنا يف كقت مبكر جدا، كأيضا أحيانا ال يقوموف بطهي األكل  :21ج

 خاصة كجبة العشاء.لنا، 

 ركط الصحية عند إعداد كتقدصل الوجبات اليومية؟: ىل يراعي اؼبركز الش22س
 نعم.: 22ج

 : ىل زبضع غرؼ النـو للتنظيف بشكل دكرم؟23س
 نعم دائما نقـو بتنظيف غرفة النـو اػباصة بنا.: 23ج

 : ىل تشعر بالراحة يف الغرفة اليت تناـ فيها؟24س
ة، السرير اؼبناسب اؼبدفأ للعديد من التجهيزات منها ال أشعر بالراحة ألف الغرفة ربتاج :24ج

، األغطية كاألفرشة اػباصة بالنـو غَت كافية...اخل.  للنـو

 : ىل يوجد مرشد ديٍت باؼبركز؟25س
 .يوجد : ال25ج
 : ىل يقـو اؼبركز بتنظيم إحياء اؼبناسبات الدينية كالوطنية؟26س
 .لنا فقط يف العيد يقوموف بطهي اؼبأكوالت كشراء اؼبالبس : ال26ج

 كنت تشارؾ يف ىذه اؼبناسبات الدينية كالوطنية؟  : ىل27س
 مسابقات أك نشاطات يف ىذه اؼبناسبات الدينية كالوطنية. ةأصال اؼبركز ال ينظم أي : ال27ج

 : كنت تدرس قبل دخولك للمركز؟28س
 ال. :28ج
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 : كيف كاف ربصيلك الدراسي؟ 29س
 .ضعيف: 29ج

 : ىل لديك رغبة يف مواصلة دراستك؟38س
 .ال :38ج

 : بعد دخولك اؼبركز ىل أتيحت لك فرصة ؼبواصلة دراستك؟31س
ألف اؼبركز أصال ال يتوفر على اؼبعلم كالوسائل التعليمية اػباصة بالتدريس، كما أف  ،ال :31ج

 األقساـ اؼبتواجدة باؼبركز مغلقة كربتاج إذل اإلصالح كالًتميم كإذل العديد من التجهيزات. 

 دريبا على فبارسة حرؼ؟: ىل يوفر لك اؼبركز ت32س
حرفة ؼبمارستها لعدـ توفر اؼبركز على اؼبدربُت اؼبهنيُت، كباقي الوسائل  ةال يوفر لنا أي: 32ج

 األخرل اػباصة بتعلم حرفة ما.

 : يف حالة عدـ توفر حرؼ باؼبركز ىل يوجهك إذل مركز التكوين اؼبهٍت لتعلمك حرفة؟33س
 .ال يقـو بتوجيهنا ألم مركز مهٍت: 33ج

تؤدم برامج الرعاية النفسية اؼبقدمة للحدث يف اؼبركز  المتعلق بالفرضية القائلة: لثالمحور الثا
 إذل مساعدة اغبدث على ربقيق تكيفو كاستقراره النفسي إلعادة تربيتو.

 : ىل يوجد أخصائي نفساشل باؼبركز؟34س
 نعم يوجد.: 34ج
 نفساشل؟ : كيف ىي طبيعة العالقة بينك كبُت األخصائي ال35س
 ال أعرفها كدل أتعامل معها منذ كجودم باؼبركز. :35ج

 : أثناء دخولك للمركز ىل قاـ األخصائي النفساشل بعقد جلسات نفسية معك؟36س

 ال.: 36ج
 : ىل يقـو األخصائي النفساشل بعقد جلسات نفسية معك بشكل دكرم كمنتظم؟37س
 نفسية معي.أية جلسة  سانية بعقدم األخصائية النفمنذ كجودم باؼبركز دل تق : ال37ج
 : ما ىي طبيعة اعبلسات اليت ذبمعك مع األخصائي النفساشل؟ 38س
 جلسة نفسية منذ تواجدم باؼبركز. ةدل أخضع ألي: 38ج
 : ىل ساعدتك اعبلسات اليت ذبمعك باألخصائي النفساشل؟39س
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 نفسية.أية جلسة  دل أتلق: 39ج

وؼ، عدـ قدرتك على اػبسبيل اؼبثاؿ القلق كالتوتر،  : أثناء تعرضك ؼبشكالت نفسية على48س
، ىل يقـو األخصائي النفساشل دبساعدتك على التغلب على ىذه اؼبشكالت ...إخل النـو

 النفسية؟
منذ تواجدم باؼبركز، كال يـو من األياـ حاكلت معرفة إف كاف أية مساعدة  دل تقدـ رل ،: ال48ج

 ينقصنا شيء أك ال.
تؤدم الربامج الثقافية كاألنشطة الرياضية اؼبقدمة  لمتعلق بالفرضية القائلة:ا رابعالمحور ال

للحدث يف اؼبركز إذل مساعدة اغبدث على تنمية مواىبو كمهاراتو الفكرية كاؼبعرفية كمأل كقت 
 فراغو.

 ىل ينظم اؼبركز مسابقات كنشاطات فكرية كثقافية؟: 41س
 اؼبطالعة كالرسم كثَتا.ينظم أم شيء بالرغم من أنٍت أحب  : ال41ج
 : ىل يتوفر اؼبركز على األنشطة الرياضية؟42س
 ال فقط توجد لعبة كرة القدـ.: 42ج
 ىل توجد قاعة ـبصصة ؼبمارسة األنشطة الرياضة؟ :43س
 نعم كلكنها مغلقة.: 43ج
 رياضة؟يف حالة اإلجابة بنعم ىل تتوفر على اؼبستلزمات الرياضية اليت ربتاجها أثناء فبارستك ال -

ار، كلكن ال يسمح لنا ال فقط تتوفر على بعض األلعاب منها الشطرنج، البايب فوت، البي -
 كالًتميم. لإلصالحربتاج ىي ، كأيضا باللعب فيها

 : ىل يتوفر اؼبركز على نشاطات ترفيهية؟44س
 فقط يوجد تلفاز ًب إصالحو حاليا، كال يسمح لنا دبشاىدتو دائما. : ال44ج
دتك ىذه النشاطات الرياضية كالًتفيهية يف ملء كقت فراغك كعدـ شعورؾ : ىل ساع45س

 (.بداخلك )القلق، التوتر، اغبزف ...إخلباؼبلل، كتفريغ الشحنات االنفعالية اليت 
: ال أصال ال توجد أنشطة رياضية كترفيهية باؼبركز سبأل كقت فراغنا، فمعظم الوقت أقضيو 45ج

معهم يف اؽباتف األفالـ، كاالستماع إذل األغاشل...اخل، ىذا مع أصدقائي من خالؿ اؼبشاىدة 
 الشيء الوحيد ىنا الذم يبأل كقت فراغي كهبعلٍت ال أشعر باؼبلل داخل اؼبركز.
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 :ةة الثالثة عشر حالال المقابلة مععرض تقديم ك 
 ،ةحضري ، كيقيم يف منطقةمتوسط سنة أكذل سنة، كمستواه التعليمي 15يبلغ من العمر اغبدث 

كصرح اؼببحوث من  ،مطلقُتعلى قيد اغبياة كغَت  بأف كالداه أثناء مقابلتو صرح اغبدثقد ك 
توجد مشاكل داخل أسرتو، كما أكد اؼببحوث من خالؿ إجابتو بأف خالؿ إجابتو أنو دل تكن 

رح أيضا بأف مستواىم ، كصوالدتو أمي، كاؼبستول التعليمي للوالده ثانوماؼبستول التعليمي 
ليا باؼبركز ىو ارتكابو جناية الفعل اؼبخل باغبياء )التعدم ، كأف سبب تواجده حاضعيف اؼبعيشي

وؿ من قبل للمركز، كىذه اؼبرة ، كصرح بأنو سبق لو الدخسنوات 3على طفلة تبلغ من العمر 
 اليت يتواجد هبا باؼبركز. الثانية

الجتماعية اؼبقدمة للحدث يف : تؤدم برامج الرعاية االمتعلق بالفرضية القائلة لثانيالمحور ا
اؼبركز إذل االىتماـ باعبانب الصحي للحدث كتربيتو دينيا كأخالقيا كتكوينو دراسيا كمهنيا إلعادة 

 تربيتو.
 : كيف كجدت اغبياة داخل اؼبركز؟ 81س
أل كقت نشاطات كبرامج سب ةسيئة ألنٍت أشعر باؼبلل كاإلحباط لعدـ توفر اؼبركز على أي: 81ج

كاألكل كىكذا، أشعر ككأنٍت يف اغببس ألف اغبياة  ، النـوهبا كل يـو فس األشياء نقـوالفراغ، ن
 شبو منعدمة يف ىذا اؼبركز.

 : ماىي اؼبرافق اليت وبتوم عليها اؼبركز؟82س
خاصة باألحداث، كيوجد ثالثة ضبامات غَت صاغبة لالستعماؿ،  غرؼ  18مطعم كيوجد : 82ج

تتوفر فقط على تلفاز ًب إصالحو ، كمكتبة صغَتة الطبيبب صغَت خاص مكتب كما يتواجد أيضا
حاليا فقط، كيوجد ملعب صغَت لكن وبتاج لإلصالح كالًتميم كالعديد من التجهيزات األخرل، 

 أما بالنسبة للمصلى فال يتوفر باؼبركز.

 : ىل يوجد أخصائي اجتماعي باؼبركز؟83س
 نعم يوجد.: 83ج
  األخصائي االجتماعي؟: ما طبيعة العالقة بينك كبُت84س
 عادية.: 84ج
 : أثناء دخولك للمركز ىل قاـ األخصائي االجتماعي بعقد جلسات معك؟85س
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معي ىذه اؼبرة، لكن يف اؼبرة األكذل أية جلسات  م األخصائية االجتماعية بعقد، دل تق: ال85ج
 اليت دخلت فيها للمركز قامت بعقد جلسة معي من خالؿ مسائليت فقط.

وبرص األخصائي االجتماعي على متابعة سلوكك كعقد جلسات معك بشكل  ىل :86س
 دكرم؟

 معي.أية جلسة  م األخصائية االجتماعية بعقداؼبرة منذ تواجدم باؼبركز دل تق ىذه ،ال: 86ج
 : ما طبيعة ىذه اعبلسات اليت ذبمعك مع األخصائي االجتماعي؟ 87س
أية  م بعقدائية االجتماعية ىذه اؼبرة دل تقصال يبكنٍت ربديد طبيعة اعبلسة ألف األخ: 87ج

معي منذ تواجدم باؼبركز، كلكن يف اؼبرة األكذل اليت دخلت فيها للمركز قامت بعقد جلسات 
 جلسة معي بشكل فردم.

: ىل ساعدتك ىذه اعبلسات اليت ذبمعك باألخصائي االجتماعي على التكيف مع اغبياة 88س
 داخل اؼبركز كربسن سلوكك؟

 منذ تواجدم باؼبركز ىذه اؼبرة.أية جلسات  ، أصال دل أتلقال :88ج
 : ىل ربدث مشاكل كخالفات بينك كبُت زمالئك داخل اؼبركز؟89س
 أحيانا بسبب اللعب أك بسبب أشياء خاصة يب يأخذكهنا مٍت دكف علمي.: 89ج
فات الاػب: ىل يقـو األخصائي االجتماعي بتقدصل اؼبساعدة لك يف حل ىذه اؼبشاكل ك 18س

 اليت ربدث بينكم؟
 تقدـ لنا أم مساعدات، أصال ال لبربىا بذلك. : ال18ج
 : كيف ىي عالقتك بأسرتك؟11س
 عادية.: 11ج

 : ىل تتلقى زيارات من طرؼ أسرتك بشكل مستمر؟12س
 نعم.: 12ج
 ىل الوقت اؼبخصص للزيارة كايف بالنسبة لك؟: 13س
 ي ؼبدة طويلة.نعم كايف ألف اؼبدير يسمح ؽبم باعبلوس مع: 13ج

دعمك : ىل الزيارات اليت تتلقاىا ساعدتك يف ربسُت عالقتك بأسرتك كتقويتها ك 14س
  ؟كمساندتك معنويا
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نعم ساعدتٍت كثَتا ألف ال شيء يعوض الوالدين، فهما السند الوحيد رل يف ىذه اغبياة، : 14ج
 فعندما أراىم أشعر بالفرح كاالطمئناف. 

 : ىل يوجد طبيب باؼبركز؟15س
 .امتواجدالطبيب نعم يوجد، لكن يف اؼبرة األكذل اليت دخلت فيها اؼبركز دل يكن : 15ج

 : كيف ىي عالقتك مع طبيب اؼبركز؟ 16س
 عادية أصال تعاملت معو مرة كاحدة فقط.: 16ج
 : أثناء دخولك للمركز ىل خضعت لفحوصات من قبل طبيب اؼبركز؟17س
 ليت.نعم فقط من خالؿ مساء: 17ج

 وبرص الطبيب على فحصك كمتابعة صحتك بشكل دكرم؟ : ىل18س
 ليت فقط. كاحدة قاـ دبقابليت من خالؿ مساء فقط مرة : ال18ج

 : ىل سبق كأف أصبت دبرض أك حادث يف اؼبركز؟ 19س
 ال.: 19ج

 : ىل ًب االىتماـ بك كتقدصل العالج لك؟28س
 ب بأم مرض أك حادث.أصال منذ تواجدم باؼبركز دل أص: 28ج

 ىل وبرص اؼبركز على تقدصل الوجبات الغذائية الثالث يف كقتها؟ :21س
ال ألف كجبة العشاء تقدـ لنا يف كقت مبكر جدا، كأيضا أحيانا ال يقوموف بطهي األكل  :21ج

 خاصة كجبة العشاء.لنا، 

 : ىل يراعي اؼبركز الشركط الصحية عند إعداد كتقدصل الوجبات اليومية؟22س
حيانا ال يقوموف بتنظيف اؼبطبخ، كحىت األكاشل اليت تقدـ فيها الوجبات نوعا ما ألهنم أ: 22ج

 الغذائية ال تنظف جيدا، كال يقوموف بتنظيف اؼبائدة.

 : ىل زبضع غرؼ النـو للتنظيف بشكل دكرم؟23س
 نعم دائما نقـو بتنظيف غرفة النـو اػباصة بنا.: 23ج

 : ىل تشعر بالراحة يف الغرفة اليت تناـ فيها؟24س
ة، السرير اؼبناسب للعديد من التجهيزات منها اؼبدفأ ال أشعر بالراحة ألف الغرفة ربتاج :24ج

، األغطية كاألفرشة اػباصة بالنـو غَت كافية...اخل.  للنـو
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 : ىل يوجد مرشد ديٍت باؼبركز؟25س
 .يوجد : ال25ج
 : ىل يقـو اؼبركز بتنظيم إحياء اؼبناسبات الدينية كالوطنية؟26س
 .لنا فقط يف العيد يقوموف بطهي اؼبأكوالت كشراء اؼبالبس : ال26ج

 : ىل كنت تشارؾ يف ىذه اؼبناسبات الدينية كالوطنية؟27س
 مسابقات أك نشاطات يف ىذه اؼبناسبات الدينية كالوطنية. ةأصال اؼبركز ال ينظم أي : ال27ج

 : كنت تدرس قبل دخولك للمركز؟28س
 الوقت.نعم كنت أدرس كأعمل يف نفس  :28ج

 : كيف كاف ربصيلك الدراسي؟ 29س
 .11كأحيانا  18متوسط ألنٍت كنت أربصل على معدؿ  :29ج

 : ىل لديك رغبة يف مواصلة دراستك؟38س
 نعم لدم رغبة يف مواصلة دراسيت كالعمل أيضا ألجل مساعدة أسرٌب. :38ج

 : بعد دخولك اؼبركز ىل أتيحت لك فرصة ؼبواصلة دراستك؟31س
اؼبركز أصال ال يتوفر على اؼبعلم كالوسائل التعليمية اػباصة بالتدريس، كما أف  ال ألف :31ج

 األقساـ اؼبتواجدة باؼبركز مغلقة كربتاج إذل اإلصالح كالًتميم كإذل العديد من التجهيزات. 

 : ىل يوفر لك اؼبركز تدريبا على فبارسة حرؼ؟32س
ؼبركز على اؼبدربُت اؼبهنيُت، كباقي الوسائل حرفة ؼبمارستها لعدـ توفر ا ةال يوفر لنا أي: 32ج

 األخرل اػباصة بتعلم حرفة ما.

 : يف حالة عدـ توفر حرؼ باؼبركز ىل يوجهك إذل مركز التكوين اؼبهٍت لتعلمك حرفة؟33س
 ال يقـو بتوجيهنا ألم مركز مهٍت.: 33ج

اؼبقدمة للحدث يف اؼبركز تؤدم برامج الرعاية النفسية  المتعلق بالفرضية القائلة: لثالمحور الثا
 إذل مساعدة اغبدث على ربقيق تكيفو كاستقراره النفسي إلعادة تربيتو.

 : ىل يوجد أخصائي نفساشل باؼبركز؟34س
 نعم يوجد.: 34ج
 : كيف ىي طبيعة العالقة بينك كبُت األخصائي النفساشل؟ 35س
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 عادية :35ج

 بعقد جلسات نفسية معك؟: أثناء دخولك للمركز ىل قاـ األخصائي النفساشل 36س

 نعم من خالؿ مسائليت فقط. :36ج
 : ىل يقـو األخصائي النفساشل بعقد جلسات نفسية معك بشكل دكرم كمنتظم؟37س
 .: ال37ج
 : ما ىي طبيعة اعبلسات اليت ذبمعك مع األخصائي النفساشل؟ 38س
 قامت بعقد جلسة نفسية معي بشكل فردم.: 38ج
 يت ذبمعك باألخصائي النفساشل؟: ىل ساعدتك اعبلسات ال39س
أصال منذ تواجدم باؼبركز قامت األخصائية النفسانية بعقد  ،دل تساعدشل يف أم شيء: 39ج

 جلسة نفسية معي مرة كاحدة فقط من خالؿ مسائليت فقط، كىذا دل يساعدشل يف أم شيء.

عدـ قدرتك على وؼ، اػب: أثناء تعرضك ؼبشكالت نفسية على سبيل اؼبثاؿ القلق كالتوتر، 48س
، ىل يقـو األخصائي النفساشل دبساعدتك على التغلب على ىذه اؼبشكالت ...إخل النـو

 النفسية؟
منذ تواجدم باؼبركز، كال يـو من األياـ حاكلت معرفة إف كاف أية مساعدة  دل تقدـ رل : ال48ج

 ينقصنا شيء أك ال.
ج الثقافية كاألنشطة الرياضية اؼبقدمة تؤدم الربام المتعلق بالفرضية القائلة: رابعالمحور ال

للحدث يف اؼبركز إذل مساعدة اغبدث على تنمية مواىبو كمهاراتو الفكرية كاؼبعرفية كمأل كقت 
 فراغو.

 ىل ينظم اؼبركز مسابقات كنشاطات فكرية كثقافية؟: 41س
 ينظم أم شيء بالرغم من أنٍت أحب اؼبطالعة كالرسم كثَتا. : ال41ج
 اؼبركز على األنشطة الرياضية؟ : ىل يتوفر42س
 ال فقط توجد لعبة كرة القدـ.: 42ج
 ىل توجد قاعة ـبصصة ؼبمارسة األنشطة الرياضة؟ :43س
 نعم كلكنها مغلقة.: 43ج
 يف حالة اإلجابة بنعم ىل تتوفر على اؼبستلزمات الرياضية اليت ربتاجها أثناء فبارستك الرياضة؟ -
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ب منها الشطرنج، البايب فوت، البيار، كلكن ال يسمح لنا ال فقط تتوفر على بعض األلعا -
 كالًتميم. لإلصالحباللعب فيهم، كأيضا ربتاج 

 : ىل يتوفر اؼبركز على نشاطات ترفيهية؟44س
 فقط يوجد تلفاز ًب إصالحو حاليا، كال يسمح لنا دبشاىدتو دائما. : ال44ج
ملء كقت فراغك كعدـ شعورؾ  : ىل ساعدتك ىذه النشاطات الرياضية كالًتفيهية يف45س

 (.بداخلك )القلق، التوتر، اغبزف ...إخلباؼبلل، كتفريغ الشحنات االنفعالية اليت 
: ال أصال ال توجد أنشطة رياضية كترفيهية باؼبركز سبأل كقت فراغنا، فمعظم الوقت أقضيو 45ج

ألغاشل...اخل، ألنٍت ال مع أصدقائي من خالؿ اؼبشاىدة معهم يف اؽباتف األفالـ، كاالستماع إذل ا
 ، ىذا الشيء الوحيد ىنا الذم يبأل كقت فراغي كهبعلٍت ال أشعر باؼبلل داخل اؼبركز.اأملك ىاتف

 :ةالرابعة عشر  حالةال المقابلة مععرض تقديم ك 
 المحور األكؿ: بيانات عامة حوؿ المبحوث

، ةحضري يقيم يف منطقة، ك متوسطسنة، كمستواه التعليمي سنة أكذل  15يبلغ من العمر اغبدث 
كصرح اؼببحوث من خالؿ  مطلقاف،على قيد اغبياة كغَت  بأف كالداه أثناء مقابلتو كصرح اغبدث

توجد مشاكل داخل أسرتو، كما أكد اؼببحوث من خالؿ إجابتو بأف اؼبستول إجابتو أنو دل تكن 
ف مستواىم اؼبعيشي رح أيضا بأ، كصوالدتو أمي، كاؼبستول التعليمي للوالده ثانومالتعليمي 

ليا باؼبركز ىو ارتكابو جناية الفعل اؼبخل باغبياء )التعدم على ، كأف سبب تواجده حاضعيف
سبق لو الدخوؿ من قبل للمركز، كىذه اؼبرة الثانية اليت ، كصرح بأنو أحد جَتانو(من طفل صغَت 

 يدخل فيها للمركز بسبب نفس الفعل.
: تؤدم برامج الرعاية االجتماعية اؼبقدمة للحدث يف قائلةالمتعلق بالفرضية ال لثانيالمحور ا

اؼبركز إذل االىتماـ باعبانب الصحي للحدث كتربيتو دينيا كأخالقيا كتكوينو دراسيا كمهنيا إلعادة 
 تربيتو.

 : كيف كجدت اغبياة داخل اؼبركز؟ 81س
اؼبركز سيئة ألنٍت  من ناحية اؼبعاملة جيدة خاصة من طرؼ اؼبدير، لكن اغبياة ىنا داخل: 81ج

نشاطات كبرامج سبأل كقت الفراغ، نفس األشياء  ةأشعر باؼبلل كاإلحباط لعدـ توفر اؼبركز على أي
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كاألكل كىكذا، أشعر ككأنٍت يف اغببس ألف اغبياة شبو منعدمة يف ىذا  ، النـوهبا كل يـو نقـو
 اؼبركز.

 : ماىي اؼبرافق اليت وبتوم عليها اؼبركز؟82س
خاصة باألحداث، كيوجد ثالثة ضبامات غَت صاغبة لالستعماؿ،  غرؼ  18مطعم كيوجد : 82ج

، كمكتبة صغَتة كتتوفر فقط على تلفاز ًب الطبيبب صغَت خاص مكتب كما يتواجد أيضا
إصالحو حاليا فقط، كيوجد ملعب صغَت لكن وبتاج لإلصالح كالًتميم كالعديد من التجهيزات 

 يتوفر باؼبركز. األخرل، أما بالنسبة للمصلى فال

 : ىل يوجد أخصائي اجتماعي باؼبركز؟83س
 نعم يوجد.: 83ج
 : ما طبيعة العالقة بينك كبُت األخصائي االجتماعي؟84س
 عادية.: 84ج
 : أثناء دخولك للمركز ىل قاـ األخصائي االجتماعي بعقد جلسات معك؟85س
 نعم.: 85ج
كعقد جلسات معك بشكل  ىل وبرص األخصائي االجتماعي على متابعة سلوكك :86س

 دكرم؟
 ال منذ تواجدم باؼبركز قامت بعقد جلسة كاحدة معي من خالؿ مسائليت فقط.: 86ج
 : ما طبيعة ىذه اعبلسات اليت ذبمعك مع األخصائي االجتماعي؟ 87س
 قامت بعقد جلسة معي أثناء دخورل للمركز دبفردم.: 87ج
ائي االجتماعي على التكيف مع اغبياة : ىل ساعدتك ىذه اعبلسات اليت ذبمعك باألخص88س

 داخل اؼبركز كربسن سلوكك؟
دل تساعدشل يف أم شيء أصال منذ كجودم باؼبركز خضعت عبلسة كاحدة من خالؿ  ال :88ج

 مسائليت فقط، كدل أستفد أم شيء من ذلك.
 : ىل ربدث مشاكل كخالفات بينك كبُت زمالئك داخل اؼبركز؟89س
 ك بسبب أشياء خاصة يب يأخذكهنا مٍت دكف علمي.أحيانا بسبب اللعب أ: 89ج
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الفات اػب: ىل يقـو األخصائي االجتماعي بتقدصل اؼبساعدة لك يف حل ىذه اؼبشاكل ك 18س
 اليت ربدث بينكم؟

 مساعدات. ةتقدـ لنا أي : ال18ج
 : كيف ىي عالقتك بأسرتك؟11س
 عادية.: 11ج

 : ىل تتلقى زيارات من طرؼ أسرتك بشكل مستمر؟12س
 نعم.: 12ج
 ىل الوقت اؼبخصص للزيارة كايف بالنسبة لك؟: 13س
 نوعا ما ألنو لدينا يـو كاحد للزيارة يف األسبوع كىذا بالنسبة رل غَت كايف.: 13ج

دعمك : ىل الزيارات اليت تتلقاىا ساعدتك يف ربسُت عالقتك بأسرتك كتقويتها ك 14س
  ؟كمساندتك معنويا

شيء يعوض الوالدين، فهما السند الوحيد رل يف ىذه اغبياة، نعم ساعدتٍت كثَتا ألف ال : 14ج
 فعندما أراىم أشعر بالفرح كاالطمئناف. 

 : ىل يوجد طبيب باؼبركز؟15س
 نعم يوجد.: 15ج

 : كيف ىي عالقتك مع طبيب اؼبركز؟ 16س
 عادية أصال تعاملت معو مرة كاحدة فقط.: 16ج
 قبل طبيب اؼبركز؟: أثناء دخولك للمركز ىل خضعت لفحوصات من 17س
 نعم.: 17ج

 : ىل وبرص الطبيب على فحصك كمتابعة صحتك بشكل دكرم؟18س
 فقط مرة كاحدة قاـ دبقابليت من خالؿ مسائليت فقط.  : ال18ج

 : ىل سبق كأف أصبت دبرض أك حادث يف اؼبركز؟ 19س
 نعم.: 19ج

 : ىل ًب االىتماـ بك كتقدصل العالج لك؟28س
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بيب اؼبركز الدكاء كقاـ بتضميد رل اعبركح، كلكن ال يقـو بفحصنا عادم فقط قدـ رل ط: 28ج
 بالوسائل الطبية لعدـ توفرىا باؼبركز.

 : ىل وبرص اؼبركز على تقدصل الوجبات الغذائية الثالث يف كقتها؟21س
ال ألف كجبة العشاء تقدـ لنا يف كقت مبكر جدا، كأيضا أحيانا ال يقوموف بطهي األكل  :21ج

 كجبة العشاء.خاصة لنا، 

 : ىل يراعي اؼبركز الشركط الصحية عند إعداد كتقدصل الوجبات اليومية؟22س
 نعم.: 22ج

 : ىل زبضع غرؼ النـو للتنظيف بشكل دكرم؟23س
 نعم دائما نقـو بتنظيف غرفة النـو اػباصة بنا.: 23ج

 : ىل تشعر بالراحة يف الغرفة اليت تناـ فيها؟24س
الغرفة ربتاج للعديد من التجهيزات منها اؼبدفئة، السرير اؼبناسب ال أشعر بالراحة ألف  :24ج

، األغطية كاألفرشة اػباصة بالنـو غَت كافية...اخل.  للنـو

 : ىل يوجد مرشد ديٍت باؼبركز؟25س
 .يوجد : ال25ج
 : ىل يقـو اؼبركز بتنظيم إحياء اؼبناسبات الدينية كالوطنية؟26س
 .لنا اؼبأكوالت كشراء اؼبالبس فقط يف العيد يقوموف بطهي : ال26ج

 : ىل كنت تشارؾ يف ىذه اؼبناسبات الدينية كالوطنية؟27س
 مسابقات أك نشاطات يف ىذه اؼبناسبات الدينية كالوطنية. ةأصال اؼبركز ال ينظم أي ،: ال27ج

 : كنت تدرس قبل دخولك للمركز؟28س
 ال. :28ج

 : كيف كاف ربصيلك الدراسي؟ 29س
 عيد السنة كثَتا.ضعيف ككنت أ: 29ج

 : ىل لديك رغبة يف مواصلة دراستك؟38س
 ال. :38ج

 : بعد دخولك اؼبركز ىل أتيحت لك فرصة ؼبواصلة دراستك؟31س
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ال ألف اؼبركز أصال ال يتوفر على اؼبعلم كالوسائل التعليمية اػباصة بالتدريس، كما أف  :31ج
 الًتميم كإذل العديد من التجهيزات. األقساـ اؼبتواجدة باؼبركز مغلقة كربتاج إذل اإلصالح ك 

 : ىل يوفر لك اؼبركز تدريبا على فبارسة حرؼ؟32س
ال يوفر لنا أم حرفة ؼبمارستها لعدـ توفر اؼبركز على اؼبدربُت اؼبهنيُت، كباقي الوسائل : 32ج

 األخرل اػباصة بتعلم حرفة ما.

 ين اؼبهٍت لتعلمك حرفة؟: يف حالة عدـ توفر حرؼ باؼبركز ىل يوجهك إذل مركز التكو 33س
 ال يقـو بتوجيهنا ألم مركز مهٍت.: 33ج

تؤدم برامج الرعاية النفسية اؼبقدمة للحدث يف اؼبركز  المتعلق بالفرضية القائلة: لثالمحور الثا
 إذل مساعدة اغبدث على ربقيق تكيفو كاستقراره النفسي إلعادة تربيتو.

 : ىل يوجد أخصائي نفساشل باؼبركز؟34س
 نعم يوجد. :34ج
 : كيف ىي طبيعة العالقة بينك كبُت األخصائي النفساشل؟ 35س
 ال أعرفها كدل أتعامل معها منذ كجودم باؼبركز. :35ج

 : أثناء دخولك للمركز ىل قاـ األخصائي النفساشل بعقد جلسات نفسية معك؟36س

 ال.: 36ج
 رم كمنتظم؟: ىل يقـو األخصائي النفساشل بعقد جلسات نفسية معك بشكل دك 37س
 نفسية معي.أية جلسة  م األخصائية النفسانية بعقدمنذ كجودم باؼبركز دل تق : ال37ج
 : ما ىي طبيعة اعبلسات اليت ذبمعك مع األخصائي النفساشل؟ 38س
 جلسة نفسية منذ تواجدم باؼبركز. ةدل أخضع ألي: 38ج
 : ىل ساعدتك اعبلسات اليت ذبمعك باألخصائي النفساشل؟39س
 نفسية.أية جلسة  دل أتلق: 39ج

وؼ، عدـ قدرتك على اػب: أثناء تعرضك ؼبشكالت نفسية على سبيل اؼبثاؿ القلق كالتوتر، 48س
، ىل يقـو األخصائي النفساشل دبساعدتك على التغلب على ىذه اؼبشكالت ...إخل النـو

 النفسية؟
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ياـ حاكلت معرفة إف كاف منذ تواجدم باؼبركز، كال يـو من األأية مساعدة  دل تقدـ رل : ال48ج
 ينقصنا شيء أك ال، بالرغم من أنٍت أشعر بالقلق كالتوتر كال أستطيع النـو يف الليل.

تؤدم الربامج الثقافية كاألنشطة الرياضية اؼبقدمة  المتعلق بالفرضية القائلة: رابعالمحور ال
ية كاؼبعرفية كمأل كقت للحدث يف اؼبركز إذل مساعدة اغبدث على تنمية مواىبو كمهاراتو الفكر 

 فراغو.

 ىل ينظم اؼبركز مسابقات كنشاطات فكرية كثقافية؟: 41س
 ينظم أم شيء بالرغم من أنٍت أحب اؼبطالعة كالرسم كثَتا. : ال41ج
 : ىل يتوفر اؼبركز على األنشطة الرياضية؟42س
 ال فقط توجد لعبة كرة القدـ.: 42ج
 ة الرياضة؟ىل توجد قاعة ـبصصة ؼبمارسة األنشط :43س
 نعم كلكنها مغلقة.: 43ج
 يف حالة اإلجابة بنعم ىل تتوفر على اؼبستلزمات الرياضية اليت ربتاجها أثناء فبارستك الرياضة؟ -

ار، كلكن ال يسمح لنا ال فقط تتوفر على بعض األلعاب منها الشطرنج، البايب فوت، البي -
 كالًتميم. لإلصالح، كأيضا ربتاج باللعب فيها

 ىل يتوفر اؼبركز على نشاطات ترفيهية؟: 44س
 فقط يوجد تلفاز ًب إصالحو حاليا، كال يسمح لنا دبشاىدتو دائما. : ال44ج
: ىل ساعدتك ىذه النشاطات الرياضية كالًتفيهية يف ملء كقت فراغك كعدـ شعورؾ 45س

 .(بداخلك )القلق، التوتر، اغبزف ...إخلباؼبلل، كتفريغ الشحنات االنفعالية اليت 
: ال أصال ال توجد أنشطة رياضية كترفيهية باؼبركز سبأل كقت فراغنا، فمعظم الوقت أقضيو يف 45ج

الغرفة بُت أربع جدراف، ال يوجد أم شيء أشغل بو كقيت، كالبعض من أصدقائي يقضي كقتو يف 
شاىدة اؽباتف من خالؿ مشاىدة األفالـ، كاالستماع إذل األغاشل...اخل، كأحيانا يسمحوف رل باؼب

، ىذا الشيء الوحيد ىنا الذم يبأل كقت فراغي كهبعلٍت ال أشعر امعهم، ألنٍت ال أملك ىاتف
.في باؼبلل داخل اؼبركز، ف  ىذا اؼبركز اغبياة منعدمة كال يوفر لنا أم شيء سول اؼبأكل كالنـو
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 :ةامسة عشر الخ حالةال المقابلة مععرض تقديم ك 
 بحوثالمحور األكؿ: بيانات عامة حوؿ الم

، ةحضري ، كيقيم يف منطقةمتوسطسنة، كمستواه التعليمي سنة رابعة  17يبلغ من العمر اغبدث 
 ،مطلقُتغَت أف كالداه أثناء مقابلتو بأف كالده متويف كأمو على قيد اغبياة، ك  صرح اغبدثقد ك 

ن توجد مشاكل داخل أسرتو، كما أكد اؼببحوث مكصرح اؼببحوث من خالؿ إجابتو أنو دل تكن 
رح أيضا ، كصوالدتو أمي، كاؼبستول التعليمي للوالده ثانومخالؿ إجابتو بأف اؼبستول التعليمي 

، جبناية القتل العمدمليا باؼبركز ىو قيامو ، كأف سبب تواجده حابأف مستواىم اؼبعيشي جيد
 كز.كصرح بأنو دل يسبق لو الدخوؿ من قبل للمركز، كىذه اؼبرة األكذل اليت يتواجد هبا باؼبر 

: تؤدم برامج الرعاية االجتماعية اؼبقدمة للحدث يف المتعلق بالفرضية القائلة لثانيالمحور ا
اؼبركز إذل االىتماـ باعبانب الصحي للحدث كتربيتو دينيا كأخالقيا كتكوينو دراسيا كمهنيا إلعادة 

 تربيتو.
 : كيف كجدت اغبياة داخل اؼبركز؟ 81س
صة مع كل اؼبوظفُت باؼبركز، لكن اغبياة ىنا داخل اؼبركز سيئة من ناحية اؼبعاملة جيدة خا: 81ج

أل كقت الفراغ، نفس ألنٍت أشعر باؼبلل كاإلحباط لعدـ توفر اؼبركز على أم نشاطات كبرامج سب
كاألكل كىكذا، أشعر ككأنٍت يف اغببس ألف اغبياة شبو منعدمة يف  ، النـوهبا كل يـو األشياء نقـو
 ىذا اؼبركز.

 ي اؼبرافق اليت وبتوم عليها اؼبركز؟: ماى82س
خاصة باألحداث، كيوجد ثالثة ضبامات غَت صاغبة لالستعماؿ،  غرؼ  18مطعم كيوجد : 82ج

تتوفر فقط على تلفاز ًب إصالحو ، كمكتبة صغَتة الطبيبب صغَت خاص مكتب كما يتواجد أيضا
من التجهيزات األخرل،  حاليا فقط، كيوجد ملعب صغَت لكن وبتاج لإلصالح كالًتميم كالعديد

 أما بالنسبة للمصلى فال يتوفر باؼبركز.

 : ىل يوجد أخصائي اجتماعي باؼبركز؟83س
 نعم يوجد.: 83ج
 : ما طبيعة العالقة بينك كبُت األخصائي االجتماعي؟84س
 عادية.: 84ج
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 : أثناء دخولك للمركز ىل قاـ األخصائي االجتماعي بعقد جلسات معك؟85س
 نعم.: 85ج
ىل وبرص األخصائي االجتماعي على متابعة سلوكك كعقد جلسات معك بشكل  :86س

 دكرم؟
 ال منذ تواجدم باؼبركز قامت بعقد جلسة كاحدة معي من خالؿ مسائليت فقط.: 86ج
 : ما طبيعة ىذه اعبلسات اليت ذبمعك مع األخصائي االجتماعي؟ 87س
 قامت بعقد جلسة معي أثناء دخورل للمركز دبفردم.: 87ج
: ىل ساعدتك ىذه اعبلسات اليت ذبمعك باألخصائي االجتماعي على التكيف مع اغبياة 88س

 داخل اؼبركز كربسن سلوكك؟
أصال منذ كجودم باؼبركز خضعت عبلسة كاحدة من خالؿ  ،دل تساعدشل يف أم شيء ال :88ج

 مسائليت فقط، كدل أستفد أم شيء من ذلك.
 زمالئك داخل اؼبركز؟ : ىل ربدث مشاكل كخالفات بينك كبُت89س
 ال منذ تواجدم باؼبركز دل أتشاجر مع أم أحد من أصدقائي بالرغم من أنٍت منفعل جدا.: 89ج
الفات اػب: ىل يقـو األخصائي االجتماعي بتقدصل اؼبساعدة لك يف حل ىذه اؼبشاكل ك 18س

 اليت ربدث بينكم؟
 أحد منذ كجودم باؼبركز. مساعدات، كأنا أصال دل أتشاجر مع أم ةتقدـ لنا أي : ال18ج
 : كيف ىي عالقتك بأسرتك؟11س
 عادية.: 11ج

 : ىل تتلقى زيارات من طرؼ أسرتك بشكل مستمر؟12س
 نعم.: 12ج
 ىل الوقت اؼبخصص للزيارة كايف بالنسبة لك؟: 13س
، ألف أسرٌب األسبوع كىذا بالنسبة رل غَت كاؼنوعا ما ألنو لدينا يـو كاحد للزيارة يف : 13ج

 أطوؿ. ابعيدا كعند ؾبيئهم ال يقضوف معي كقت تقطن

دعمك : ىل الزيارات اليت تتلقاىا ساعدتك يف ربسُت عالقتك بأسرتك كتقويتها ك 14س
  ؟كمساندتك معنويا
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نعم ساعدتٍت كثَتا ألف ال شيء يعوض الوالدين، فهما السند الوحيد رل يف ىذه اغبياة، : 14ج
 . فعندما أراىم أشعر بالفرح كاالطمئناف

 : ىل يوجد طبيب باؼبركز؟15س
 نعم يوجد، كلكن دل يكن موجود من قبل فقط منذ فًتة قصَتة ًب إحضاره.: 15ج

 : كيف ىي عالقتك مع طبيب اؼبركز؟ 16س
 عادية، أربدث معو عندما أراه يف ساحة اؼبركز.: 16ج
 : أثناء دخولك للمركز ىل خضعت لفحوصات من قبل طبيب اؼبركز؟17س
 م بفحصي.ا، كلكن بعد ؾبيئو دل يقٍت عندما دخلت اؼبركز دل يكن الطبيب موجودال ألن: 17ج

 : ىل وبرص الطبيب على فحصك كمتابعة صحتك بشكل دكرم؟18س
 كلو مرة منذ ؾبيئو للمركز. ، دل يقم بفحصي: ال18ج

 : ىل سبق كأف أصبت دبرض أك حادث يف اؼبركز؟ 19س
 نعم.: 19ج

 صل العالج لك؟: ىل ًب االىتماـ بك كتقد28س
دل يكن  ؾآنذارل، ألنو  عادم فقط قدـ رل مدير اؼبركز الدكاء كقاـ بتضميد اعبركح: 28ج

 كاؼبدير ىو من كاف يقـو دبعاعبتنا. اموجودالطبيب 

 : ىل وبرص اؼبركز على تقدصل الوجبات الغذائية الثالث يف كقتها؟21س
 نعم. :21ج

 إعداد كتقدصل الوجبات اليومية؟: ىل يراعي اؼبركز الشركط الصحية عند 22س
 نوعا ما، ألهنم أحيانا ال يقوموف بالتنظيف جيدا.: 22ج

 : ىل زبضع غرؼ النـو للتنظيف بشكل دكرم؟23س
 نعم دائما نقـو بتنظيف غرفة النـو اػباصة بنا.: 23ج

 : ىل تشعر بالراحة يف الغرفة اليت تناـ فيها؟24س
اج للعديد من التجهيزات منها اؼبدفئة، السرير اؼبناسب ال أشعر بالراحة ألف الغرفة ربت :24ج

، األغطية كاألفرشة اػباصة بالنـو غَت كافية...اخل.  للنـو

 : ىل يوجد مرشد ديٍت باؼبركز؟25س
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 .يوجد : ال25ج
 : ىل يقـو اؼبركز بتنظيم إحياء اؼبناسبات الدينية كالوطنية؟26س
 .لنا كشراء اؼبالبس فقط يف العيد يقوموف بطهي اؼبأكوالت : ال26ج

 : ىل كنت تشارؾ يف ىذه اؼبناسبات الدينية كالوطنية؟27س
 أصال اؼبركز ال ينظم أم مسابقات أك نشاطات يف ىذه اؼبناسبات الدينية كالوطنية. : ال27ج

 : كنت تدرس قبل دخولك للمركز؟28س
 نعم. :28ج

 : كيف كاف ربصيلك الدراسي؟ 29س
 جيد.: 29ج

 يف مواصلة دراستك؟ : ىل لديك رغبة38س
 نعم. :38ج

 : بعد دخولك اؼبركز ىل أتيحت لك فرصة ؼبواصلة دراستك؟31س
فر رل النقل ألف و نعم أكاصل دراسيت خارج اؼبركز يف مؤسسة تعليمية، كلكن اؼبركز ال ي :31ج

مقارنة بالسابق قبل دخورل  أصبح ضعيف جدااؼبؤسسة غَت بعيدة كثَتا، كما أف ربصيلي الدراسي 
 ؼبركز.ا

 : ىل يوفر لك اؼبركز تدريبا على فبارسة حرؼ؟32س
حرفة ؼبمارستها لعدـ توفر اؼبركز على اؼبدربُت اؼبهنيُت، كباقي الوسائل  ةال يوفر لنا أي: 32ج

 األخرل اػباصة بتعلم حرفة ما.

 : يف حالة عدـ توفر حرؼ باؼبركز ىل يوجهك إذل مركز التكوين اؼبهٍت لتعلمك حرفة؟33س
 ال يقـو بتوجيهنا ألم مركز مهٍت. :33ج

تؤدم برامج الرعاية النفسية اؼبقدمة للحدث يف اؼبركز  المتعلق بالفرضية القائلة: لثالمحور الثا
 إذل مساعدة اغبدث على ربقيق تكيفو كاستقراره النفسي إلعادة تربيتو.

 : ىل يوجد أخصائي نفساشل باؼبركز؟34س
 نعم يوجد.: 34ج
 ة العالقة بينك كبُت األخصائي النفساشل؟ : كيف ىي طبيع35س
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عادية، كلكن دل أتعامل معها كثَتا فقط عندما أذىب عند األخصائية االجتماعية ألتقي  :35ج
 معها أك يف اؼبطعم أك يف ساحة اؼبركز أحيانا كتسألٍت فقط عن حارل كعن دراسيت.

 ات نفسية معك؟: أثناء دخولك للمركز ىل قاـ األخصائي النفساشل بعقد جلس36س

 ال.: 36ج
 : ىل يقـو األخصائي النفساشل بعقد جلسات نفسية معك بشكل دكرم كمنتظم؟37س
 نفسية معي.أية جلسة  م األخصائية النفسانية بعقدمنذ كجودم باؼبركز دل تق : ال37ج
 : ما ىي طبيعة اعبلسات اليت ذبمعك مع األخصائي النفساشل؟ 38س
 ية منذ تواجدم باؼبركز.جلسة نفس ةدل أخضع ألي: 38ج
 : ىل ساعدتك اعبلسات اليت ذبمعك باألخصائي النفساشل؟39س
 نفسية.أية جلسة  دل أتلق: 39ج

وؼ، عدـ قدرتك على اػب: أثناء تعرضك ؼبشكالت نفسية على سبيل اؼبثاؿ القلق كالتوتر، 48س
اؼبشكالت  ، ىل يقـو األخصائي النفساشل دبساعدتك على التغلب على ىذه...إخل النـو

 النفسية؟
منذ تواجدم باؼبركز، كال يـو من األياـ حاكلت معرفة إف كاف أية مساعدة  دل تقدـ رل ،: ال48ج

 ينقصٍت شيء أك ال.
تؤدم الربامج الثقافية كاألنشطة الرياضية اؼبقدمة  المتعلق بالفرضية القائلة: رابعالمحور ال

مواىبو كمهاراتو الفكرية كاؼبعرفية كمأل كقت للحدث يف اؼبركز إذل مساعدة اغبدث على تنمية 
 فراغو.

 ىل ينظم اؼبركز مسابقات كنشاطات فكرية كثقافية؟: 41س
 ينظم أم شيء بالرغم من أنٍت أحب اؼبطالعة كالرسم كثَتا. : ال41ج
 : ىل يتوفر اؼبركز على األنشطة الرياضية؟42س
 ال فقط توجد لعبة كرة القدـ.: 42ج
 ـبصصة ؼبمارسة األنشطة الرياضة؟ ىل توجد قاعة :43س
 نعم كلكنها مغلقة.: 43ج
 يف حالة اإلجابة بنعم ىل تتوفر على اؼبستلزمات الرياضية اليت ربتاجها أثناء فبارستك الرياضة؟ -
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ار، كلكن ال يسمح لنا ال فقط تتوفر على بعض األلعاب منها الشطرنج، البايب فوت، البي -
 كالًتميم. لإلصالح ربتاجىي ، كأيضا باللعب فيها

 : ىل يتوفر اؼبركز على نشاطات ترفيهية؟44س
 فقط يوجد تلفاز ًب إصالحو حاليا، كال يسمح لنا دبشاىدتو دائما. : ال44ج
: ىل ساعدتك ىذه النشاطات الرياضية كالًتفيهية يف ملء كقت فراغك كعدـ شعورؾ 45س

 (.ق، التوتر، اغبزف ...إخلبداخلك )القلباؼبلل، كتفريغ الشحنات االنفعالية اليت 
أصال ال توجد أنشطة رياضية كترفيهية باؼبركز سبأل كقت فراغنا، فمعظم الوقت أقضيو  ،: ال45ج

يف الغرفة بُت أربع جدراف، يف اؽباتف من خالؿ مشاىدة األفالـ، كاالستماع إذل األغاشل...اخل، 
أل كقت فراغي كهبعلٍت ال أشعر كالتحدث مع أصدقائي كأسرٌب، ىذا الشيء الوحيد ىنا الذم يب

.  باؼبلل داخل اؼبركز، فهذا اؼبركز اغبياة منعدمة فيو كال يوفر لنا أم شيء سول اؼبأكل كالنـو

  في ضوء الفرضيات اصة باألحداث المنحرفينالخا: تحليل المقابالت ػثػالػػث

بات أغلب يف إجا اكبَت   اأثناء إجراء مقابلة مع األحداث داخل اؼبركز كجدنا تشاهب
األحداث عن األسئلة اليت ًب طرحها عليهم، كىذا راجع إذل أف الظركؼ اليت كاف يعيشها 
األحداث داخل اؼبركز كانت متشاهبة من ناحية طبيعة التكفل هبم أثناء تواجدىم باؼبركز فيما 

ميع تقدصل ربليل سوسيولوجي شامل عب نقًتحكعلى ىذا األساس ، ىبص برامج الرعاية اؼبقدمة ؽبم
تفاديا للتكرار كاغبشو الذم ينقص من كذلك  ،داخل اؼبركز اغباالت اليت ًب إجراء مقابلة معها

 قيمة البحث العلمي.
الفرضية األكلى في ضوء  الخاصة باألحداث المنحرفين المقابالت بياناتتحليل  -1

تماـ باعبانب الصحي تؤدم برامج الرعاية االجتماعية اؼبقدمة للحدث يف اؼبركز إذل االى القائلة:
 للحدث كتربيتو دينيا كأخالقيا كتكوينو دراسيا كمهنيا إلعادة تربيتو.

كىذا ما ، كجدكا اغبياة داخل اؼبركز فبلة ،كجدنا أف معظم اغباالت اليت ًب إجراء مقابلة معها
بوف يأكلوف كيشر " :كل اغباالت أثناء مقابلتهم، كيف نفس الوقت صرحوا لنا بأهنم  إجابات أكدتو

كال يوجد أم نشاطات أك برامج سبأل كقت  ،كنفس الشيء يقوموف بو كل يـو ،كيناموف فقط
الؿ قيامنا كىذا ما أكدتو كذلك األخصائية االجتماعية أثناء إجراء مقابلة معها خ ."فراغهم

 ننا، فإأما فيما ىبص تصروبهم حوؿ طبيعة اؼبرافق اليت وبتوم عليها اؼبركز .بالدراسة االستطالعية
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أكدكا من خالؿ إجاباهتم أف اؼبركز يتوفر على  مًب مقابلته ذينال حداثأف صبيع األ كجدنا
غَت  الكنهغرؼ لالستحماـ   3كما صرحوا بأنو يوجد  ،غرؼ نـو خاصة هبم 18ك ،مطعم
أقساـ كلكنها مغلقة كال تتوفر على توجد  ، كماكاإلصالحتاج للًتميم ربلالستحماـ حاليا ك  ةصاغب

كالعديد من التجهيزات، كحىت اؼبصلى غَت متوفر باؼبركز،  اإلصالحء ألهنا ربتاج إذل م شيأ
 5ك 4ك 2ك 1رقم  التاغبا إجابات كىذا ما أكدتو ،كأغلب األحداث صرحوا بأهنم ال يصلوف

،كما صرحوا كذلك أنو يوجد مكتب خاص بالطبيب كمكتبة 15ك 13ك 11ك 18ك 9ك 7ك 6ك
، كأيضا توجد كبعض الكتب القديبة ،الذم ًب إصالحو منذ أسبوع ،فقطصغَتة يتواجد فيها تلفاز 

ىذه  كل  كأكدكا أف ،قاعة رياضة لكنها مغلقة كتتوفر على لعبة الشطرنج كالبيار كالبايب فوت
تاج وب كأف بعضها ،ألف اؼبدير ال يسمح ؽبم بذلك اجديدة كدل يتم استعماؽبال تزاؿ  األلعاب

وبتاج أيضا لإلصالح  وملعب صغَت يلعبوف فيو كرة القدـ لكن ذلككلإلصالح أيضا، كما يوجد  
كثرة اغبشيش فيو، كما صرحوا كذلك من بالنظر إذل   رضية غَت صاغبة ؼبمارسة الرياضةألف األ

جبانب اؼبلعب يوجد مكاف على شكل حديقة صغَتة تتوفر على شجَتات  وخالؿ إجاباهتم أن
 ت.اناكزىور كحيو 

جدين باؼبركز، استول العملي، من خالؿ تصروبات صبيع األحداث اؼبتو كمنو قبد أنو على اؼب
كىذا ما  أف اغبياة داخل اؼبركز دل تكن جيدة كمناسبة كمالئمة الحتياجات كرغبات األحداث،

اؼبشرع اعبزائرم نص  إال أنو من الناحية القانونية قبد أف ،مأكدتو إجابات األحداث أثناء مقابلته
اؼبتضمن قانوف  2885فرباير سنة  6ػػػػ اؼبوافق ل 84-85من القانوف رقم  119اؼبادة  من خالؿ

أف يتلقى اغبدث داخل اؼبركز " :تنظيم السجوف كإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسُت على
، كىذا من أجل ربقيق تكيف اغبدث االجتماعي كالنفسي داخل "فسحة يف اؽبواء الطلق يوميا
 يفيو ىو منصوص عل النفسية، إال أف الواقع أثبت لنا عكس ما اؼبركز كجعلو يشعر بالراحة

، فبا جعل األحداث يشعركف باؼبلل كاإلحباط لعدـ توفر اعبو اؼبالئم داخل اؼبركز، كانعداـ القانوف
كجدنا أف أغلب حبيث اؼبتطلبات كاالحتياجات الضركرية اليت تشبع رغبات اغبدث داخل اؼبركز، 

وباكلوف اؽبركب كيفكركف يف ذلك،  اكمازالو  ،من اؼبركز مرات عديدةاألحداث حاكلوا اؽبركب 
 اؼبركز حىت أنو ًب كصف ،كعدـ شعورىم بالراحة ،داخل اؼبركز اؼبالئمة اغبياةظركؼ نتيجة انعداـ 

شبو  الطبيعية ، كمنو نستنتج بأف اغبياةوات كل األحداث اؼبتواجدين بمن خالؿ إجاب "باغببس"
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سلبا على نفسية األحداث كجعلهم يشعركف بالقلق، اإلحباط،  ، كىذا ما أثرمنعدمة داخل اؼبركز
 فيما بينهم، على سلوكهم فبا أثرنفسية،  اضطراباتالتفكَت السليب، اليت تعترب االكتئاب، اؼبلل، 

الفات اللفظية كاعبسدية كالرمزية اليت كانت ربدث بينهم داخل اؼبركز، اػبمن خالؿ الشجارات ك 
ئمة مال اغبياة داخل اؼبركزىي جعل  اكز اؼبتخصصة يف إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُتمهاـ اؼبر ف

 التكيف كالتأقلم مع حياتو اعبديدة اغبدث حىت يستطيع ،لحياة األسريةكمشاهبة لإذل حد كبَت 
 كاإلمكانياتكصبيع اؼبرافق الضركرية ، ظركؼ اإليواء اؼبناسبة داخل اؼبركز، كذلك من خالؿ توفَت

اغبدث على ربقيق االستقرار النفسي، كتعمل على ربسُت كإصالح سلوكو،  ؼبادية اليت تساعدا
اؼبشرع  كمن ٍب اؼبسانبة يف إعادة تربيتو كتأىيلو اجتماعيا مرة أخرل، كيف ىذا الصدد قبد أف

اؼبتعلق حبماية الطفل على أنو: "هبب أف  12-15من القانوف رقم  131اؼبادة  اعبزائرم نص يف
تفيد اغبدث اؼبودع داخل مركز إعادة تربية األحداث من الًتتيبات اليت تستهدؼ ربضَت عودتو يس

إذل حياة األسرة كاجملتمع، كأف يتلقى من أجل ذلك برامج التعليم كالتكوين كالًتبية كاألنشطة 
 .(1)الرياضية كالًتفيهية اليت تتناسب مع سنو كجنسو كشخصيتو"

صرح كل األحداث اؼبتواجدين  دفق ،ئي االجتماعي باؼبركزأما فيما ىبص تواجد األخصا
باؼبركز، كأكد أغلبهم أنو ال توجد عالقة بينهم كبُت  ةاجتماعي ةباؼبركز بأنو يوجد أخصائي

ألهنم منذ تواجدىم باؼبركز دل يسبق ؽبم أف تعرفوا باألخصائية  ،ةاالجتماعي ةاألخصائي
العالقة اليت ذبمع بُت األحداث كاألخصائية االجتماعية كؽبذا السبب دل ربدد طبيعة  ،االجتماعية

 امقابلته تسب يتال 12ك  9ك 7ك 5ك 4ك 3رقم  تكىذا ما أكدتو إجابات اغباال ،بصورة كاضحة
فقد أكدكا من  15ك 14ك 13ك 11ك 18ك 8ك 6ك 2ك 1رقم  تأما بالنسبة للحاال ،داخل اؼبركز

عادية بالرغم من  ةاالجتماعي ةبينهم كبُت األخصائيخالؿ إجابتهم أف طبيعة العالقة اليت ذبمع 
كرغم ىذا ال يبكن أف كبدد طبيعة العالقة اليت ذبمع بُت ، تعاملهم معها مرة أك مرتُت فقط

 هبا خالؿ االلتقاءمن عادية، أك سيئة  ،صائية االجتماعية إف كانت جيدةاألحداث كاألخ
فيما ىبص إف كاف األخصائي االجتماعي قاـ  ، أمافقط كالتحدث معها مرة كاحدة أك حىت مرتُت

 11ك 18ك 8ك 7ك 6ك 1نجد أف اغباالت رقم ف ،بعقد جلسات مع اغبدث أثناء دخولو للمركز
بعقد جلسات معهم أثناء  تقام ةاالجتماعي ةأكدكا يف إجاباهتم أف األخصائي 15ك 14ك 13ك

                                                           

 .20ص ،مرجع سابقاؼبتعلق حبماية الطفل،  12-15( قانوف رقم 1)
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 18بأنو بعد أسبوعُت أك بعد  دخوؽبم للمركز بعد أسبوع من تواجدىم باؼبركز، كىناؾ من صرح
عليهم صبلة من األسئلة اؼبتمثلة يف االسم،  تكطرح ،دبقابلتهم ةاالجتماعي ةاألخصائي تأياـ قام

عن الدراسة أـ ال، طبيعة الفعل الذم قاـ بارتكابو، اغبالة  االلقب، السن، إف كاف اغبدث متوقف
 12ك 9ك 5ك 4ك 3ك 2رقم  تلحاالل بالنسبة االجتماعية للوالدين، اؼبستول اؼبعيشي ألسرهتم، أما

بعقد جلسات معهم أثناء  ـوة دل تقاالجتماعي ةاألخصائي أكدكا من خالؿ إجاباهتم أففقد 
رص على ربال  ةاالجتماعي ةاألحداث أف األخصائيصبيع  كيف نفس السياؽ صرح دخوؽبم للمركز،

 .متابعة سلوكهم كعقد جلسات معهم بشكل دكرم كمنتظم
يما ىبص طبيعة اعبلسات اليت كانت ذبمع بُت األخصائية االجتماعية كاألحداث أما ف 

مقابلة  نا"دارت معا :األحداث كانت بشكل فردم على حد تصريحفالذين قامت دبقابلتهم 
أف اعبلسات  15ك 14ك 13ك 11ك 18ك 8ك 7ك 1كحدم"، كقد صرحت معظم اغباالت رقم 

ال دل تساعدىم على التكيف مع اغبياة داخل اؼبركز ك  ةعياالجتما ةاليت كانت ذبمعهم باألخصائي
الفات اليت ربدث بُت األحداث مع بعضهم اػبأما بالنسبة للمشاكل ك ، على ربسن سلوكهم

كانت   اأهن 14ك 13ك 18ك 9ك 8ك 7ك 6ك 2ك 1رقم  تاغباال تالبعض داخل اؼبركز فقد صرح
ككاف سبب ىذه اؼبشاكل على حد ، زمشاكل كخالفات داخل اؼبرك رفقائهاكبُت  اربدث بينه

 اإلجاباتككانت ىذه بسبب اللعب أك أشياء خاصة تسرؽ منهم أك تأخذ بدكف"،  :اقوؽب
هنا كانت ربدث مشاكل بينها كبُت أصدقائها، أمتشاهبة فيما بينها بالنسبة للحاالت اليت صرحت 

مساعدة  ةقدـ ؽبا أيت تكن دل ةاالجتماعي ةأف األخصائي تلك اغباالت كيف نفس الوقت أكدت
 4ك 3رقم  تأما بالنسبة للحاال، أك رفقائها عندما ربدث مشاكل كخالفات بينها كبُت أصدقائها

أم  اكبُت أصدقائه اباؼبركز دل ربدث بينه امنذ تواجدىا بأهنت فقد صرح 15ك 12ك 11ك 5ك
 .االتككانت ىذه اإلجابات متشاهبة فيما بينها بالنسبة لتلك اغب، مشاكل كخالفات

بالرغم من تواجد األخصائية االجتماعية ك  ،قبد أنو على اؼبستول العملي ا سبق عرضوكفب
إال أف دكرىا اذباه األحداث داخل اؼبركز يف اؼبسانبة يف إعادة تربيتهم كربقيق اندماجهم  ،باؼبركز

كأيضا من خالؿ تصريح  ،من خالؿ إجابات صبيع األحداث االجتماعي مرة أخرل ضئيل جدا
نو من الناحية النظرية قبد أف دكر األخصائي ألاألخصائية االجتماعية أثناء إجراء مقابلة معها، 

االجتماعي يكمن يف استقباؿ اغبدث كإزالة اؼبخاكؼ عنو، كتكوين عالقات مهنية كطيبة مع 
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كمساعدتو على  ،األحداث، كما يكمن دكره يف القياـ دبحاكلة ربقيق تأقلم اغبدث داخل اؼبركز
دمات اؼبتاحة داخل اػبيف حياتو اعبديدة يف اؼبؤسسة، كسبكينو من االستفادة من  االندماج

كما أشار  (1)حظة سلوكو كتسجيل التقارير اليومية عن جوانب شخصيتومال اؼبؤسسة كالعمل على
ث توجيو األحدايف مقالو إذل أف توفر الربامج االجتماعية باؼبركز تعمل على  "دكارة أضبد" الباحث

ارجية كتأىيلهم كإعدادىم اػبيف حل مشاكلهم، كمنها مشاكلهم العائلية، ككذلك تنظيم صالهتم 
 .(2)للعودة إذل اجملتمع مواطنُت صاغبُت

ألننا كجدنا أف دكر  ،ىو منصوص عليو من الناحية النظرية إال أف الواقع أثبت لنا عكس ما
لنجاح عملية إعادة  كغَت كاؼ ئيل جدااألخصائية االجتماعية اذباه األحداث داخل اؼبركز ض

اؼبادية كالبشرية اليت تسهل على األخصائية  لإلمكانيات، كأف اؼبركز يفتقر تربية األحداث اؼبنحرفُت
االجتماعية القياـ بدكرىا اذباه األحداث اؼبنحرفُت بشكل ناجح كفعاؿ، كىذا ما أكدتو لنا 

 .ء مقابلتهاأثنانفسها األخصائية االجتماعية 
 3ك 1رقم  ،أما بالنسبة لطبيعة العالقة اليت ذبمع اغبدث بأسرتو فقد صرحت معظم اغباالت

"عالقيت  بأف عالقتها بأسرهتا كانت عادية على حد قوؽبم: 15ك 14ك 13ك 11ك 8ك 7ك 5ك 4ك
 13ك 12ك 11ك 9ك 8ك 7ك 6ك 5ك 4ك 3ك 2ك1كما قبد أف معظم اغباالت رقم  ،"بأسرٌب عادية

يف مرة  ككاف كقت الزيارة ،بشكل مستمر هتمبأهنم يتلقوا زيارات من طرؼ أسر  صرحوا 15ك 14ك
 12ك 11ك 9ك 7ك 6ك 5ك 3ك 2ك 1رقم  تكأكدت اغباال ،يـو السبت فقط ااألسبوع ككاف مربؾب

 15ك 14ك 8ك 4رقم  تأما بالنسبة للحاال، أف الوقت اؼبخصص للزيارة كايف بالنسبة ؽبم 13ك
 قصَتة تألف مدة الزيارة كان ا،ف الوقت اؼبخصص للزيارة دل يكن كافيفقد أكدت يف إجابتها أ

ىي الوحيدة اليت صرحت أهنا منذ  18فقد قبد اغبالة رقم ، ؽبم خاصة مرة فاألسبوع ،بالنسبة
 6ك 5ك 4ك 3ك 2ك 1كما قبد أف اغباالت رقم ،  زيارة من طرؼ أسرهتا ةأي تلقتواجدىا باؼبركز دل ت

صرحوا بأف الزيارات اليت يتلقوهنا من طرؼ أسرهتم ساعدهتم  15ك 14ك 13 12ك 11ك 9ك 8ك 7ك
  .يف ربسُت عالقتهم بأسرهتم كتقويتها كدعمهم كمساندهتم معنويا

                                                           

 .404ص مرجع سابق، ،دكر اؼبؤسسات االجتماعية الًتبوية كاسًتاتيجياهتا يف رعاية األحداث اعباكبُتدكارة،  د،أضب( 1)
)اإلسكندرية:  د.ط ،دمة االجتماعيةالخالجريمة كاالنحراؼ من منظور السيد،  ،رمضاف جالؿ الدين، الق،اػبعبد  (2)

 .163ص (،2001اؼبكتب اعبامعي اغبديث، 
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ظباح اؼبركز لزيارات أسر األحداث كمنحهم الوقت الكايف للجلوس مع أف كبالتارل قبد 
تهم كزبفيف الضغوطات النفسية اليت ساعد األحداث كثَتا يف ربسُت نفسيي ،أكالدىم داخل اؼبركز

كيرفع من معنوياهتم، كيعزز ثقتهم بأنفسهم كيقوم عالقتهم بأسرىم  يشعركف هبا داخل اؼبركز
تتواصل  دل تكن كلكن من جهة أخرل كجدنا أف األخصائية االجتماعيةكوبافظ على استمرارىا، 

 اؼبركز، كىذا مامع أسر األحداث بشكل مستمر إال عند حدكث مشاكل للحدث داخل 
كيف نفس السياؽ كجدنا كذلك أف األخصائية  .أثناء مقابلتها صرحت بو من خالؿ إجابتها

كالتوجيو يف كيفية  كاإلرشادمساعدات ألسر األحداث سول النصح  ةتقدـ أي  تكناالجتماعية دل
ؿ إجابتها كما أكدت األخصائية االجتماعية من خال،  التعامل مع اغبدث أثناء خركجو من اؼبركز

كإنباؽبم  ،رشادات اليت تقدمها ؽبمتستجيب للنصائح كالتوجيهات كاإل  تكنأف أسر األحداث دل
 مساعدهتا على إعادة تربية اغبدث كىذا ما أكدتو من خالؿ إجابتها أثناء مقابلتها. لدكرىم يف

كمنو نستنتج أف عدـ تواصل األخصائية االجتماعية مع أسر األحداث بشكل مستمر 
كعلى تكيفهم االجتماعي  ،نتظم يؤثر بشكل سليب على عملية إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُتكم

السليم سواء داخل اؼبركز أك خارج اؼبركز بعد عودهتم إذل الوسط األسرم، ألنو من الناحية النظرية 
قبد أف دكر األخصائي االجتماعي يكمن يف التواصل مع أسر األحداث بشكل مستمر، كربط 

 إصالح، لنجاح دكره اذباه األحداث يف ربسُت ك ؽبم اؼبساعدات اؼبختلفة كتقدصل قات معهمعال
كخارج اؼبركز مرة أخرل، كذلك عن  ،سلوكهم، كمن ٍب ربقيق تكيفهم االجتماعي داخل اؼبركز
 كاذباىاهتم، مميوؽبم كرغباهت كاكتشاؼطريق إشراؾ األحداث مع اعبماعة يف الربامج كاألنشطة، 

كتوجيههم مهنيا دبا يالءـ قدراهتم اعبسمية ، (1)طة اؼبناسبة لعالجهماػبسلوكهم إلعداد  كأمباط
ي ىذا الصدد قبد أف ػكف. (2)كالعقلية إذل بعض األعماؿ ليفتح أمامهم فرصة الكسب الشريف

 2812أبريل سنة  5اؼبوافق  165 -12 من اؼبرسـو التنفيذم رقم 6اؼبادة اؼبشرع اعبزائرم نص يف 
أف " على: تضمن تعديل القانوف األساسي للمؤسسات اؼبتخصصة يف ضباية الطفولة كاؼبراىقةاؼب

تتوذل ىذه اؼبؤسسات السهر على اؼبرافقة العائلية طواؿ عملية التكفل باألحداث قصد اغبفاظ 
غياب برامج ، كما كجدنا كذلك ، إال أف الواقع أثبت لنا عكس ذلك"على الركابط مع أسرىم

                                                           

 .283ص مرجع سابق، ،علم االجتماع اعبنائيالسيد،  علي شتا، (1)
 .190ص ،مرجع سابق ،دمات االجتماعيةاػببرىم،  نضاؿ عبد اللطيف، (2)
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عودة األحداث إذل ارتكاب األفعاؿ من خالؿ  ،لالحقة للحدث بعد اإلفراج عنوالرعاية ا
كىذا ما أكدتو إجابات بعض األحداث أثناء مقابلتهم  ،إيداعهم باؼبركز مرة أخرلليتم  كبرافيةاال

األخصائية االجتماعية كاألخصائية النفسانية كذلك إجابة ، ك بأهنم للمرة الثانية يدخلوف اؼبركز
"أف اغبدث عند خركجو من اؼبركز ال يتلقى رعاية إذ صرحوا  ؼبركز أثناء إجراء مقابلة معهم كمدير ا
اؽبيئات اؼبسؤكلة عن ىذا الدكر متواجدة دبديرية كدكا من خالؿ إجاباهتم بأف: "، كأ"الحقة

النشاط االجتماعي، لكن من الناحية العملية ال تقـو بدكرىا يف متابعة كرعاية األحداث بعد 
كجهم من اؼبركز"، كىذا ما يوضح لنا يف األخَت عجز كفشل كعدـ فعالية اؼبركز اؼبتخصص يف خر 

فئة األحداث  اذباهالشلف يف القياـ بدكره اؼبنوط بو  -إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت ببوقادير
 .مرة أخرل كبراؼاؼبنحرفُت، كعودة األحداث لال

ة للحدث بعد خركجو من اؼبركز أكد "طارؽ كنظرا ألنبية دكر الرعاية الالحقة اؼبقدم
أف تقـو بتخصيص عدد من األخصائيُت  اإلصالحيةالسيد": على أنو هبب على اؼبؤسسات 

االجتماعيُت مهمتهم تتبع حالة اغبدث بعد اإلفراج عنو، كذلك لضماف عدـ عودتو إذل عادل 
ألف ، (1) مدة سنة كاملة كأكد على ضركرة استمرار تتبع اغبدث ،االكبراؼ كاعبنوح مرة أخرل

اغبدث بعد خركجو من اؼبركز كعودتو للحي الذم كاف يعيش فيو كالذم كاف سببا يف اكبرافو، 
لو، الرعاية الالحقة يف ؿبيطو، دكف متابعتو كتقدصل كعودتو ؼبصاحبة نفس رفاؽ السوء اؼبتواجدين 

 فإف اغبدثتماعي من جديد، اليت تلعب دكر فعاؿ يف إعادة تأىيل اغبدث كربقيق اندماجو االج
إذل ارتكاب الفعل اؼبنحرؼ الذم قاـ بارتكابو يف اؼبرة األكذل، أك يعود الرتكاب  حتما سيعود
 .أكثر خطورة من السابق اكبرافية أفعاؿ

كل اغباالت اؼبتواجدة باؼبركز أكدت كجود أف  نجد ف ،يما ىبص تواجد الطبيب باؼبركزأما ف
 15ك 14ك 12ك 11ك 7ك 6ك 5ك 4ك 3ك 2 ت رقمقت صرحت اغباالطبيب باؼبركز، كيف نفس الو 

"عالقيت بالطبيب  كبُت الطبيب كانت عادية على حد قوؽبم: مبأف العالقة اليت كانت ذبمع بينه
فقد صرحت بأف عالقتها بالطبيب كانت جيدة كفيما ىبص  18أما بالنسبة للحالة رقم " عادية

                                                           

 (،2008د.ط )اإلسكندرية: مؤسسة شباب اعبامعة،  ،األسباب كالمعالجة :االنحراؼ االجتماعيطارؽ، السيد،  (1)
 .79ص
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من  اأهنم ال يعرفوف الطبيب جيدا ألنو دل يكن موجودفقد صرحوا ب 13ك 9ك 8ك  1اغبالة رقم 
 .فقطأشهر  3منذ شهرين أك د التحق باؼبركزفق ،قبل

نجد ف ،أما بالنسبة ػبضوع اغبدث لفحوصات من قبل طبيب اؼبركز أثناء دخولو للمركز 
صرحوا بأهنم أثناء دخوؽبم للمركز  14ك 13 ك 12ك 11ك 18ك 9ك 7ك 6ك 5ك 4ك 3رقم  تاغباال

 3كمنهم بعد  ،كذلك بعد أسبوع من تواجدىم باؼبركز ،لفحوصات من قبل طبيب اؼبركز اضعو خ

 يتلقوا فحوصات على جسمهم دل كأكدكا من خالؿ إجابتهم بأهنم ،أياـ من تواجدىم باؼبركز
، السن، إذ كاف االسمفقط ًب مسائلتهم من طرؼ طبيب اؼبركز عن  ،باستعماؿ األدكات الطبية

كصرحوا أف  ،من مرض أك ال، إف كاف يتعاطى اغببوب كالكحوليات كالتدخُتاغبدث يعاشل 
يتناكلوف السيجارة من كانوا هم أهنم  مصرح معظكما طبيب اؼبركز قاـ بنصحهم أثناء فحصهم،  

 اصرحوا بأهنم دل ىبضعو فقد  15ك 8ك 2اغبالة رقم ، أما بالنسبة قبل كحىت أثناء تواجدىم باؼبركز
أف  اغباالت صبيع أكدت سياؽكيف نفس ال يب اؼبركز منذ تواجدىم باؼبركز،لفحوصات من قبل طب

أما فيما ىبص إصابة كمنتظم،  ال وبرص على فحصهم كمتابعة صحتهم بشكل دكرم اؼبركز طبيب
أهنا أحيانا تتعرض لنوبات  1فقد صرحت اغبالة  ،اغبدث دبرض أك حادث ما أثناء تواجده باؼبركز

كصرحت أف سبب ذلك ىو أهنا كانت تتعاطى  بشكل طبيعي، التنفس عصبية كعدـ قدرهتا على
إال أهنا التزاؿ  ،للمركز دخوؽباوب كلكن توقفت عن ذلك قبل من قبل اؼبشركبات الكحولية كاغبب

كصرحت أهنا عندما ربدث ؽبا ىذه اغبالة يتم نقلها للمستشفى ، كبَت  شكلارة بتتناكؿ السيج
ًب االىتماـ هبا يف اؼبستشفى، كما  اأهن تسيارتو كأكد يف اؼبركز العمومي من طرؼ طبيب

أثناء كحوادث دبرض  واأصيبأهنم  15ك 14ك 11ك 18ك 7ك 6ك 2 ت رقمصرحت كذلك اغباال
 همجركحؽبم، كتضميد  الدكاء اؼبركز من خالؿ تقدصل عند طبيب همكًب عالج، باؼبركز متواجدى

ة حالتهم الصحية كفحصهم باألجهزة الطبية بالنسبة للذين أصيبوا حبادث ما، لكن دكف معاين
هنا أصيبت دبرض أثناء تواجدىا باؼبركز أصرحت  8لحالة رقم لعدـ توفرىا باؼبركز، أما بالنسبة ل

دخوؽبا للمركز، ة اليت كاف تعمل فيها قبل تعاشل من حساسية مفرطة يف العينُت بسبب اؼبهن ألهنا
كالطاقم  ا منذ تواجدىا باؼبركز، رغم علم الطبيبم بفحصها كمعاينة حالتهكلكن الطبيب دل يق

 الًتبوم حبالتها الصحية.
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أما فيما ىبص إف كاف اؼبركز وبرص على تقدصل الوجبات الغذائية الثالث يف كقتها فقد 
 13ك 12ك 11ك 18ك 9ك 8ك 7ك 6ك 5ك 4ك 3ك 2ك 1)صرحت معظم اغباالت اؼبتواجدة باؼبركز 

ألف كجبة العشاء تقدـ باكرا  ،يف كقتها تقدـ ليس كل الوجبات أنو ،مقابلتها تكاليت سب( 14ك
أما بالنسبة ؼبراعاة اؼبركز لشركط النظافة الصحية عند إعداد ، جدا كرديئة كغَت كافية بالنسبة ؽبم

أف اؼبركز يراعي شركط النظافة  14ك 12ك 18ك 3فقد صرحت اغبالة رقم  ،كتقدصل الوجبات اليومية
 8ك 7ك 6ك 5ك 4ك 2ك 1رقم  تأما بالنسبة للحاال، تقدصل الوجبات اليوميةالصحية عند إعداد ك 

يراعي شركط النظافة الصحية عند  فقد أكدكا من خالؿ إجابتهم أف اؼبركز ال 15ك 13ك 11ك 9ك
 .إعداد كتقدصل الوجبات اليومية بشكل يومي

غباالت كل ا  أف نجدف ،أما بالنسبة ػبضوع غرؼ نـو األحداث للتنظيف بشكل دكرم
أهنم يقوموف بتنظيف غرؼ نومهم بشكل بصرحوا  ،اؼبتواجدة باؼبركز كاليت ًب إجراء مقابلة معها

اليت يقدمها ؽبم اؼبركز  كيف نفس الوقت أكدت كل اغباالت أف أدكات التنظيف ،كمنتظم دكرم
يناـ  حة يف الغرفة اليتأما فيما ىبص شعور اغبدث بالراغَت كافية،  من أجل تنظيف غرؼ نوىم

صرحت أهنا ال تشعر بالراحة يف  ،نجد أف كل اغباالت اؼبتواجدة باؼبركز كاليت ًب مقابلتهافيها ف
يف الغرفة لوقت طويل دكف كجود أم  ابقائهبسبب  تشعر بالقلق كاؼبللك  ،الغرفة اليت تناـ فيها

 جوف إليهاعلى األشياء اليت وبتا الغرفة رل لعدـ توفرأخكمن جهة  ،شيء يقوموف بو من جهة
 (....إخل لغطاء قليل، عدـ توفر اؼبدفأة)ا

الرعاية الصحية اؼبقدمة لألحداث اؼبنحرفُت داخل اؼبركز ال تؤدم دكرىا يف  أف كمنو قبد
االىتماـ باعبانب الصحي للحدث كاغبفاظ على صحتو كسالمتو اعبسدية، إلعادة تربيتو 

أكدتو إجابات األحداث اؼبتواجدين  ، كىذا مااجتماعيا مرة أخرل كإدماجوكإصالح سلوكو 
جدا يف إعادة تربية األحداث  كز ضعيفباؼبركز، كأيضا إجابة طبيب اؼبركز أثناء مقابلتو أف دكر اؼبر 

سيؤثر بشكل سليب على صورة اؼبركز كمؤسسة إصالحية ، كىذا %5 ، إذ قدر النسبة بػػػػػػػػاؼبنحرفُت
إال أنو  نحرفُت، كعلى انطباعات كسلوكات األحداث،مسؤكلة عن عملية إعادة تربية األحداث اؼب

 األسباب كاؼبعاعبة أنو: :االكبراؼ االجتماعي من الناحية النظرية أشار "طارؽ السيد" يف كتابو
"من الواجب دائما توافر الرعاية الصحية لألحداث اؼبنحرفُت داخل مراكز إعادة الًتبية، ألف 

قدمة لألحداث باؼبركز ىو رعايتهم صحيا، كإعادة تأىيلهم اؽبدؼ األساسي من الرعاية الصحية اؼب
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دمة اػبيف كتابو  "سيد فهمي"كأضاؼ ؿبمد ، (1)من الناحية االجتماعية، كتغيَت اذباىاهتم السلبية"
"االىتماـ بالرعاية الصحية لألحداث يسمح باحتفاظهم  :أفباالجتماعية يف ؾباؿ اعبريبة كالعقاب 

تشار األمراض كاألكبئة ػاألساليب التقويبية األخرل، كتفادم اجملتمع ان بصحة جيدة تسهم يف قباح
  .(2)"اليت هتدد كيانو

ية دمة االجتماعاػبإسهامات  سلول عثماف كرمضاف السيد يف كتاهبما كما أشارت كل من
دكر الطبيب اذباه األحداث داخل اؼبركز يتمثل يف توفَت الشركط "أف  يف ؾباؿ اعبريبة كاالكبراؼ

الصحية الضركرية يف اؼبأكل كاؼبلبس كاألماكن اؼبختلفة اليت يًتدد عليها األحداث، كيطمئن على 
نظافتهم الشخصية، إذل جانب كفاية أماكن االستحماـ كذبهيزىا باؼبياه الكافية كاليت تتالءـ درجة 

نظافة بدنو حرارهتا مع الظركؼ اؼبناخية، كأف يبنح للحدث األدكات الشخصية الالزمة للعناية ب
كالوقت الكايف لتحقيق ذلك، كأف يلتـز باالستحماـ كقص شعره بشكل دكرم كمنتظم، كنظرا 
ألنبية التغذية كما ؽبا من ارتباط شديد حبالة اغبدث الصحية كالنفسية كجب أف تكوف كجبات 

كأف يتم الطعاـ اؼبقدمة لألحداث داخل اؼبركز متنوعة ككافية من حيث الكمية كالقيمة الغذائية، 
"السيد رمضاف"  كأضاؼ، (3)"إعدادىا بطريقة نظيفة، كأف تقدـ بطريقة الئقة كريبة ربفظ كرامتهم

هبب على اؼبركز تزكيد األحداث بكساء كأغطية كافية " :على أنو رعاية كتأىيل اؼبسجونُت ابويف كت
اؼبركز نظيفة بس األحداث اؼبتواجدين بمال كنظيفة كمناسبة للمحافظة على صحتهم، كأف تكوف

 .(4)"كحبالة جيدة، كهبب تغيَتىا كغسلها دكريا كبانتظاـ كبالقدر الكايف للمحافظة على صحتهم
اؼبوافق  165-12من اؼبرسـو التنفيذم رقم  86اؼبادة  نص كذلك اؼبشرع اعبزائرم يفكما 

كاؼبراىقة اؼبؤسسات اؼبتخصصة يف ضباية الطفولة و: "هبب على أنعلى  2812أبريل سنة  5ػػػػػل
 ."كمراقبة سلوكو كتقييمو ،سهر على ضماف اؼبتابعة الطبية للحدثال

                                                           

 .89ص مرجع سابق، سباب كاؼبعاعبة،األ االكبراؼ االجتماعي: ( طارؽ، السيد،1)
 )اإلسكندرية: اؼبكتب اعبامعي اغبديث، د.ط ،دمة االجتماعية في مجاؿ الجريمة كالعقابالخ السيد، فهمي، ( ؿبمد2)

  .315ص، (2012
)اإلسكندرية:  د.ط دمة االجتماعية في مجاؿ الجريمة كاالنحراؼ،الخإسهامات  ( سلول، عثماف، رمضاف، السيد،3)

 .346 -345ص ص (،2007اؼبعرفة اعبامعية، دار 
 .120ص مرجع سابق، ،اعبريبة كاألعراؼ: رعاية كتأىيل اؼبسجونُت رمضاف، السيد، (4)
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 2885فرباير سنة  86ػػػػ اؼبوافق ل 84-85القانوف رقم  من 119اؼبادة  يف ككذلك نص
"هبب أف  اؼبتضمن قانوف تنظيم السجوف كإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسُت على أنو:

صوص من كجبة غذائية اػبتخصصة يف إعادة الًتبية على كجو يستفيد اغبدث داخل اؼبراكز اؼب
إذل استفادتو من لباس مناسب، كرعاية صحية  باإلضافةمتوازنة ككافية لنموه اعبسدم كالعقلي، 

يت نص عليها إال أننا كجدنا على اؼبستول العملي أف كل ىذه اغبقوؽ ال "،كفحوص طبية مستمرة
 ستفيد منها اغبدث داخل اؼبركز ؿبل الدراسة.دل ياؼبشرع اعبزائرم يف القانوف 

أما فيما ىبص كجود مرشد ديٍت باؼبركز فقد صرح كل األحداث اؼبتواجدين باؼبركز كالذين ًب 
 متكررة عند كل األحداث اإلجاباتككانت ىذه ، أنو ال يوجد مرشد ديٍت باؼبركز مقابلتهم

نجد أف كل ف ،يم إحياء اؼبناسبات الدينية كالوطنيةأما فيما ىبص قياـ اؼبركز بتنظاؼبتواجدين باؼبركز، 
اغباالت اؼبتواجدة باؼبركز كاليت ًب مقابلتها صرحت بأف اؼبركز ال يقـو بتنظيم إحياء اؼبناسبات 

اؼبناسبات الدينية مثل العيد كاؼبولد النبوم الشريف يتم طهي اؼبأكوالت  فقط يف، الدينية كالوطنية
اعبمعية للمركز كإحضار معها اؼبأكوالت كمالبس العيد  ركأيضا حضو  ،من طرؼ اؼبركز

كما كجدنا اؼبتواجدين باؼبركز أثناء مقابلتهم،   األحدثجابات صبيع تو إكىذا ما أكد ،لألحداث
أف ىذه اؼبناسبات الدينية اليت يقـو اؼبركز بإحيائها )العيد، كاؼبولد النبوم الشريف( دل تساعد 

  .مفيد شيءيستفيدكا أك يتعلموا منها أم  األحداث يف ربسن سلوكهم كدل
ى عملية ف غياب دكر الربامج الدينية باؼبركز ؿبل الدراسة، يؤثر سلبا علأ يبكن القوؿ كبالتارل

دينيا كأخالقيا كتربويا، باعتبار ىذه الربامج إحدل األىداؼ اؼبسطرة للمراكز  همإعادة تربية كتأىيل
فر اؼبركز على الربامج الدينية اليت يسهر على تقديبها اؼبرشد اؼبتخصصة يف إعادة الًتبية، ألف تو 

، الزكاة، الصدؽ  الديٍت كاليت تتمثل يف )دركس كؿباضرات دينية فيما ىبص الصالة، الصـو
 كرصل، حلقات الذكر، قصص دينية، حفظ القرآف ال...إخل ألمانة، مكاـر األخالؽ األخرلكا

ربية األحداث اؼبنحرفُت كتأىليهم دينيا كأخالقيا كتربويا (، تساىم بشكل فعاؿ يف إعادة ت...إخل
كهتذيب أنفسهم، كجعلهم يشعركف بالراحة النفسية، كتقوية  فيهم الوازع الديٍت يةمن خالؿ تنم

كيقوموف حبفظ  إيباهنم كجعلهم يتقربوف من اهلل أكثر، فيصبحوف يؤدكف الصالة كيواظبوف عليها،
ميدة اليت ؽبا أنبية  صاؿ كالقيم اغباػب، كيتعلموف كالفاحش السيئبتعدكف عن الكالـ ػالقرآف، كي
كإبعادىم عن طريق االكبراؼ، كما أف تنظيم اؼبركز  اطئةاػبسلوكيات األحداث  تقوصلكبَتة يف 
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تنمية مواىبهم الفكرية  علىوطنية يساعد األحداث بشكل كبَت للنشاطات كاؼبسابقات الدينية كال
راهتم الثقافية كيهذب النفس كيروبها، كينمي يف األحداث ركح اعبماعة، كالعقلية، كيزيد من مها

شخصياهتا كأبرز أعماؽبم على أىم  اطالعابات الدينية كالوطنية كأكثر كهبعلهم على دراية باؼبناس
الوطنية، كالتعرؼ على مبادئها، كتارىبها كمكاهنا، ككذلك  اليت قاموا هبا يف تلك اؼبناسبة الدينية أك

ز كترسيخ يف نفوس األحداث حب فكرة تنظيم إحياء اؼبناسبات الدينية كالوطنية، كتعلمهم تعزي
مرة  أشياء مفيدة منها تساعد يف ربسُت كإصالح سلوكهم كإعادة تربيتهم كتأىيلهم اجتماعيا

 أخرل.
اعبريبة  الق، كالسيد رمضاف" يف كتاهبمااػبكيف ىذا الصدد أشار كل من "جالؿ الدين عبد 

لقي اؼبقدـ للحدث اػبأنبية التهذيب الديٍت ك " :دمة االجتماعية إذلاػبكبراؼ من منظور كاال
اؼبنحرؼ داخل اؼبركز يف إصالح سلوكو، كسبهيده لالندماج يف اجملتمع، كتكييفو معو بعد اإلفراج 

العوامل االكبرافية لدل اغبدث، كذلك عن طريق إلقاء  صاؿئاستعنو، فضال عن أنو يعمل على 
كإقامة الشعائر  ،كاإلجابة عن استفسارات األحداث ،ركس كاحملاضرات كاؼبناقشات اعبماعيةالد

ها لألحداث داخل اؼبؤسسة، كما أكد على ضركرة الدينية اليت وبرص اؼبرشد الديٍت على تقديب
  .(1)"عليها االطالعتزكيد مكتبة اؼبؤسسة بالكتب كاجملالت الدينية حىت يتيسر لألحداث 

نص اؼبشرع اعبزائرم يف  نبية الربامج الدينية يف إعادة تربية اغبدث كإصالح سلوكو،كنظرا أل
أف تتوذل " :على 2812أبريل سنة  5ػػػ اؼبوافق ل 165-12من اؼبرسـو التنفيذم رقم  6اؼبادة 

اؼبؤسسات اؼبتخصصة يف ضباية الطفولة كاؼبراىقة مهاـ ضماف تربية مدنية كأخالقية هبدؼ تعزيز 
 ."القيم لدل اغبدث احًتاـ

ىو منصوص عليو من الناحية النظرية لعدـ توفر برامج  غَت أف الواقع أثبت لنا عكس ما
لقي كالديٍت باؼبركز ؿبل الدراسة، كىذا ما انعكس بشكل سليب على دكر اؼبركز يف اػبالتهذيب 

 .قانونا إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت كهدؼ منوط بو
 7ك 5ك 4ك 3ك 2ك 1رقم  تنجد أف اغباالفدث قبل دخولو اؼبركز أما فيما ىبص سبدرس اغب

 كاف   مستواىم الدراسي ، كأفصرحوا بأهنم قبل دخوؽبم للمركز كانوا يدرسوف 15ك 13ك 11ك
صرحوا من خالؿ  14ك 12ك 18ك 9ك 8ك 6رقم  تيف حُت قبد أف كل من اغباال ا،متوسط

                                                           

 .162ص مرجع سابق،، دمة االجتماعيةاػباعبريبة كاالكبراؼ من منظور الق، جالؿ الدين، رمضاف، السيد، اػب( عبد 1)
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كصرحوا بأف ربصليهم الدراسي قبل ، ُت عن الدراسةإجاباهتم أهنم قبل دخوؽبم للمركز كانوا متوقف
أما فيما ىبص رغبة اغبدث يف مواصلة دراستو بعد دخولو للمركز ، اتوقفهم عن الدراسة كاف ضعيف

صرحوا بأف لديهم رغبة يف مواصلة  15ك 13ك 11ك 4ك 3ك 2ك 1رقم ت نجد أف اغباالف
 ةدراساليف مواصلة  ةرغبالبُت  ما ة،جاباإليف ُت تمًتدد فكانتا 7ك 5أما بالنسبة للحالة ، دراستهم
 تأما بالنسبة للحاال، من جهة أخرل ةدراساليف العمل كالتخلي عن  ةرغبالكأحيانا  ،من جهة

  .فقد صرحوا بأهنم ليس لديهم رغبة يف مواصلة دراستهم 14ك 12ك 18ك 9ك 8ك 6رقم 
اغباالت من تو فقد أكدت كل إتاحة اؼبركز فرصة للحدث ؼبواصلة دراسب يتعلقأما فيما  

بأف اؼبركز ال يوفر ؽبا فرصة  ،اليت لديها رغبة يف مواصلة دراستها 13ك 11ك 4ك 3ك 2ك 1رقم 
 ككذلك ،بسبب عدـ توفر معلمُت باؼبركز ،ؼبواصلة دراستها سواء داخل اؼبركز أك خارج اؼبركز

الًتميم كالعديد من التجهيزات أقساـ التعليم اؼبتواجدة باؼبركز ربتاج لإلصالح ك  تصروبهم بأف
اليت صرحت يف إجابتها أف اؼبركز يتيح ؽبا فرصة ؼبواصلة دراستها  15نجد اغبالة رقم ف، األخرل

أما فيما ىبص ربسن ، كصرحت بأف اؼبركز ال يوفر ؽبا النقل للذىاب إذل اؼبدرسة، خارج اؼبركز
أنو قبل بفقد صرح اغبدث  ،السابق ا كاف عليو يفدبالدراسي كاؼبعريف للحدث مقارنة  اؼبستول

دخولو للمركز كاف يدرس جيدا كلكن عند دخولو للمركز كمواصلة دراستو أصبح مستواه الدراسي 
 .ا كاف عليو يف السابقدبمقارنة  اكاؼبعريف ضعيف

كمنو قبد غياب كعدـ توفر برامج الرعاية التعليمية باؼبركز اؼبتخصص يف إعادة الًتبية 
بشكل سليب على عملية إعادة تربية األحداث كإصالح سلوكهم، كإدماجهم يف  أثر ببوقادير

بُت  اجملتمع مرة أخرل، حبيث قبد أف ىناؾ دراسات يف علم اإلجراـ كشفت عن كجود عالقة ما
كأكدت أف توفر برامج التعليم لألحداث باؼبراكز اؼبتخصصة يف إعادة الًتبية  األمية كاالكبراؼ،

  .(1) وامل اليت أدت هبم إذل ارتكاب األفعاؿ االكبرافيةالع صاؿئباستيسمح 
 :أفبالوجيز يف قانوف الطفل كجرائم األحداث  ياؽ أشار "أبو سعد شتا" يف كتابوكيف نفس الس

النظرة اغبديثة يف رعاية األحداث اؼبنحرفُت داخل اؼبراكز اؼبتخصصة يف إعادة الًتبية تتمثل يف "
مية، كذلك لتطوير شخصية اغبدث، فاغبدث األمي وبتاج إذل أف يتعلم الًتكيز على العملية التعلي

القراءة كالكتابة، كاغبدث الذم كاف ملتحقا بأحد الفرؽ أك اؼبستويات الدراسية يتم مساعدتو من 
                                                           

 .314ص مرجع سابق، عية يف ؾباؿ اعبريبة كالعقاب،دمة االجتمااػب ( ؿبمد فهمي، السيد،1)
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خالؿ منحو فرصة ؼبواصلة دراستو، كأيا كانت النظرية اليت تقـو عليها اؼبراكز اؼبتخصصة يف إعادة 
 .(1) "رنامج التعليم يعترب أمرا أساسيا يف عمليات اإلصالح كالتأىيلفإف ب ة،الًتبي

-12من اؼبرسـو التنفيذم رقم  86اؼبادة يف كذلك اؼبشرع اعبزائرم   نص كيف ىذا السياؽ
تتوذل اؼبؤسسات اؼبتخصصة يف ضباية الطفولة " :، على أف2812أبريل سنة  5ػػ اؼبوافق ل 165

هبدؼ إعادة تربيتهم  ،"مع القطاعات اؼبعنية باالتصاؿاث كاؼبراىقة ضماف التمدرس لألحد
 .كتأىيلهم اجتماعيا مرة أخرل

عدـ توفره  كأ، الفتقار اؼبركز يف القوانُتىو منصوص عليو  إال أف الواقع أثبت لنا عكس ما
على برامج الرعاية التعليمية اليت تعترب أحد األىداؼ اؼبسطرة اليت تدخل ضمن أدكار اؼبراكز 

شرع اعبزائرم يف الكثَت من القوانُت اؼبتعلقة حبماية كاليت نص عليها اؼب ،تخصصة يف إعادة الًتبيةاؼب
كغَت فعاؿ يف عملية إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت يف  عيف، كبالتارل قبد أف دكر اؼبركز ضالطفل

سلوؾ اغبدث إصالح ك  اليت تلعب دكرا كبَتا يف تعديل ،ظل غياب كانعداـ برامج الرعاية التعليمية
 نحرؼ.اؼب

نجد أف كل اغباالت ف ،معينة با على فبارسة حرؼػػأما فيما ىبص توفَت اؼبركز للحدث تدري
معينة،  با على فبارسة حرؼػػصرحت بأف اؼبركز ال يوفر ؽبا تدري ،اؼبتواجدة باؼبركز كاليت ًب مقابلتها

عدـ كجود مدربُت مهنيُت رؼ ىو غب صرحت أف سبب عدـ توفَت اؼبركز  نفس السياؽكيف
بالرغم من كجود كرشات مهنية " :أنوبكأضافوا أيضا قائلُت من خالؿ إجاباهتم  ،اؼبركزملحقُت ب

زات كالوسائل ػػى العديد من التجهيػكإل ،رميمػصالح كالتى اإلػتاج إلػػباؼبركز إال أهنا مغلقة ألهنا رب
ى مركز ػإل مهػهػيػقـو بتوجػػيال ز ػػركػبأف اؼب ذلكػوا كصرحك  ،رؼ معينةػلم حػعػتػاصة باػباألخرل 

 ."تعلم حرفة ما لالتكوين اؼبهٍت
أف غياب كعدـ توفر الربامج اؼبهنية باؼبركز اؼبتخصص يف إعادة الًتبية  كعليو يبكن القوؿ

يؤثر بشكل سليب على عملية إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت كإعادة تأىيلهم كإدماجهم  ،ببوقادير
يا مرة أخرل، ألف توفر اؼبراكز اؼبتخصصة على برامج التدريب اؼبهٍت لو أنبية كبَتة يف تنمية اجتماع

ربقيق  اهتم، كمساعدهتم علىك كربقيق ذ ،كمهارهتم اؼبعرفية كاؼبهنية ،ثاكتطوير قدرات األحد

                                                           

 ص ،(1997)اإلسكندرية: دار الفكر اعبامعي،  د.ط الوجيز في قانوف الطفل كجرائم األحداث،أبو سعد، شتا، ( 1)
 .178-177ص
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كقت فراغهم كجعلهم وبسنوف استغاللو،  ملء تكيفهم االجتماعي داخل اؼبركز من خالؿ
 يضمن للحدث بعد اإلفراج عنو اغبصوؿ على عملك م مهنيا بعد خركجهم من اؼبركز، كتأىيله

بطريقة أسهل كدكف رفضو من قبل أرباب العمل، كذبنبو  سن،يسًتزؽ منو كيضمن لو العيش اغب
عند ف ،الذم سلكو سابقا، مقارنة بالذين دل يؤىلوا مهنيا أثناء تواجدىم باؼبركز كبراؼطريق اال

رفضوف من قبل أصحاب العمل ػُػركز سيجدكف صعوبة يف التكيف مع اجملتمع، كيخركجهم من اؼب
حرفة معينة، كيف ىذه اغبالة  لعدـ حصوؽبم على شهادة تثبت قدرهتم كخربهتم ككفاءهتم يف فبارسة

، كنظرا ألنبية برامج طوعا أك كرىا غبصوؽبم على كسب عيشهم كبراؼسيعودكف إذل طريق اال
اؼبادة إصالح سلوؾ اغبدث كتأىيلو اجتماعيا مرة أخرل نص اؼبشرع اعبزائرم يف  التدريب اؼبهٍت يف

اؼبتضمن تعديل القانوف  2812أبريل سنة  5ػ اؼبوافق ل 165 -12من اؼبرسـو التنفيذم رقم  86
تتوذل ىذه " :األساسي النموذج للمؤسسات اؼبتخصصة يف ضباية الطفولة كاؼبراىقة على أف

وين اؼبهٍت لألحداث باالتصاؿ مع القطاعات اؼبعنية، كمرافقة األحداث يف اؼبؤسسات ضماف التك
" هبدؼ ربقيق اندماجهم االجتماعي مرة أخرل إعداد مشاريعهم اؼبهنية حسب احتياجاهتم

 .كضماف عدـ عودهتم لالكبراؼ
فرباير سنة  6اؼبوافق  84-85من قانوف رقم  128اؼبادة  أضاؼ اؼبشرع اعبزائرم يف كأيضا

يسند " :، اؼبتضمن قانوف تنظيم السجوف كإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسُت على أف2885
بغرض رفع مستواه اؼبهٍت ما دل  ئممال إذل اغبدث داخل اؼبراكز اؼبتخصصة يف إعادة الًتبية عمل

ىو منصوص عليو  إال أف الواقع العملي أثبت لنا عكس ما"، يتعارض ذلك مع مصلحة اغبدث
 .وانُتيف القمن 
الفرضية الثانية في ضوء  الخاصة باألحداث المنحرفين المقابالت بياناتعرض كتحليل  -2

تؤدم برامج الرعاية النفسية اؼبقدمة للحدث يف اؼبركز إذل مساعدة اغبدث على ربقيق  القائلة بأف:
 تكيفو كاستقراره النفسي إلعادة تربيتو.

 ًب إجراء مقابلة معها صرحت بوجود أخصائية قبد أف كل اغباالت اؼبتواجدة باؼبركز كاليت
 تنفسانية باؼبركز، أما بالنسبة لطبيعة العالقة بُت األحداث كاألخصائية النفسانية قبد أف اغباال

ككاف  ،صرحوا يف إجاباهتم بأف عالقتهم باألخصائية النفسانية عادية 13ك 8ك 7ك 3ك 2ك 1رقم 
 11ك 9ك 6ك 5ك 4رقم  تأما بالنسبة للحاال، باؼبركزلقائهم هبا مرة كاحدة فقط منذ تواجدىم 



 عرض كتحليل بيانات الدراسة                             الخامس:                    الفصل 
 

244 
 

فقد صرحوا من خالؿ إجاباهتم بأهنم دل يسبق ؽبم التعامل مع األخصائية  15ك 14ك 12ك
كمنو دل يتضح لنا طبيعة العالقة بُت األخصائية  ،النفسانية كال يعرفوهنا منذ تواجدىم باؼبركز

رحت من خالؿ إجاباهتا بأف طبيعة العالقة بينها فقد ص 18أما بالنسبة للحالة رقم ، كاألحداث
 .سيئةكانت كبُت األخصائية النفسانية  

أما فيما ىبص قياـ األخصائية النفسانية بعقد جلسات نفسية مع اغبدث أثناء دخولو  
صرحوا من خالؿ إجاباهتم بأف  13ك 18ك 8ك 7ك 3ك 2ك 1رقم  تللمركز فقد قبد أف اغباال

من خالؿ مساءلتهم  قامت بعقد جلسات نفسية معهم أثناء دخوؽبم للمركز األخصائية النفسانية
فقد صرحوا بأهنم أثناء  15ك 14ك 12ك 11ك 9ك 6ك 5ك 4أما بالنسبة للحاالت رقم فقط، 

أما فيما ، نفسية معهم من طرؼ األخصائية النفسانيةأية جلسات  دخوؽبم للمركز دل يتم عقد
عقد جلسات نفسية مع اغبدث بشكل دكرم كمنتظم قبد أف ىبص قياـ األخصائية النفسانية ب

تقـو تكن صرحوا من خالؿ إجاباهتم بأف األخصائية النفسانية دل اؼبتواجدة باؼبركز  اغباالتصبيع 
أما فيما ىبص طبيعة اعبلسات النفسية اليت ، بعقد جلسات نفسية معهم بشكل دكرم كمنتظم

صرحوا  13ك 18ك 8ك 7ك 3ك 2ك 1د أف اغباالت رقم ذبمع اغبدث باألخصائية النفسانية فقد قب
أثناء دخوؽبم  بأف طبيعة اعبلسة النفسية اليت ًب عقدىا معهم من طرؼ األخصائية النفسانية

أما فيما ىبص إف كانت اعبلسات النفسية اليت ذبمع اغبدث  ،بشكل فردم للمركز كانت
صرحت بأف  13ك 18ك 8ك 7ك 3ك 2ك 1باألخصائية النفسانية ساعدتو قبد أف اغباالت رقم 

اليت صبعتها باألخصائية النفسانية أثناء دخوؽبا للمركز دل تساعدىا على الشعور اعبلسة النفسية 
وؼ الذم كانت تشعر بو أثناء دخوؽبا اؼبركز، كدل تساعدىا على تعزيز اػببالراحة النفسية كإزالة 

 .الثقة بنفسها كدبن حوؽبا
خصائية النفسانية اغبدث على التغلب على اؼبشكالت النفسية أما فيما ىبص مساعدة األ

يف حالة تعرضو ؽبا  ...إخل وؼ، عدـ قدرة اغبدث على النـواػبالقلق كالتوتر،  :على سبيل اؼبثاؿ
كاليت ًب مقابلتها صرحت من خالؿ إجابتها بأهنا أثناء  ،باؼبركز ةاؼبتواجدقبد أف كل اغباالت 

اؼبساعدة للتغلب على ىذه  اتقـو األخصائية النفسانية بتقدصل ؽب تكن تعرضها ؼبشكالت نفسية دل
 .اؼبشكالت النفسية
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كبالتارل فإف ضعف دكر األخصائية النفسانية اذباه األحداث داخل اؼبركز سيؤثر بشكل 
ألف برامج الرعاية النفسية ، سليب على عملية إعادة تربيتهم كتأىيلهم نفسيا كاجتماعيا مرة أخرل

ة للحدث داخل اؼبركز على النحو السليم كبشكل يتالءـ كاحتياجات اغبدث تؤدم دكر اؼبقدم
فعاؿ يف تعديل شخصية اغبدث كجعلها متزنة، كتعمل على استئصاؿ العوامل اليت دفعت بو إذل 

، كتعزيز الثقة بنفسو كجعلو يشعر بالراحة النفسية اليت تساعده على كبرايفارتكاب الفعل اال
كجعلو قادرا على التغلب على اؼبشاكل اليت تعًتض حياتو كالتفكَت يف اغبلوؿ  إصالح سلوكو

 السليمة لتجاكزىا، كمن ٍب اؼبسانبة يف إعادة تربيتو كتأىيلو اجتماعيا، كيف ىذا الصدد أشارت:
الرعاية النفسية كاالجتماعية للمحبوسُت داخل اؼبؤسسة العقابية  بعنواف: "حياة نوراشل" يف مقاؽبا

أنبية توفر الرعاية النفسية داخل اؼبراكز اؼبتخصصة يف إعادة تربية "إذل  لتشريع اعبزائرميف ا
األحداث اؼبنحرفُت يف احملافظة على صحة األحداث كتدعيم إمكانيات التأىيل، ألف سالمة 
النفس شرط للتفكَت السليم كالتصرؼ إزاء اؼبشكالت على الوجو اؼبتناسب مع مقتضيات اغبياة 

تمع، كأكدت على أف الرعاية النفسية اؼبقدمة لألحداث داخل مراكز إعادة الًتبية هبب أف يف اجمل
تشتمل على األساليب الوقائية كاألساليب العالجية، حبيث تتمثل األساليب الوقائية يف االىتماـ 

شراؼ الطيب، ألف ىذه العناصر ؽبا تأثَت على نفسية اغبدث، دبلبس كمأكل كمشرب اغبدث، كاإل
أما بالنسبة لألساليب العالجية فتتمثل يف فحص اغبدث كعالجو للقضاء على اؼبرض الذم يعد 

حياة نوراشل" أف إنباؿ الرعاية النفسية داخل مراكز إعادة الًتبية يؤدم " ، كقد أثبتت:وحو"سببا عبن
 .(1) إذل انتشار األمراض داخل اؼبركز

معاملة األحداث باؼبؤسسة قائما على حىت يكوف توجيو ك " :حناف ثوابيت قائلة كأضافت
األسس العلمية يلـز أف يتزكد كل مركز بوحدة نفسية كمكتبة اختبارات، كأف تضم ؾبموعة من 
االختبارات السيكولوجية للقياس، إذل جانب اختبارات القدرات كالتحصيل كأف تسجل صبيع ىذه 

ركز حىت هناية زبرجو منو، كهبوز للحدث منذ إيداعو باؼب تتبعيوالفحوص يف استمارة سيكولوجية 
االستعانة باألخصائيُت كالعيادات النفسية، إذل جانب اإلشراؼ الليلي حيث يقـو دبعاعبة اؼبشاكل 
اليت ربدث للحدث أثناء الليل كدراسة االضطرابات السلوكية اليت تبدأ يف الظهور كالتبوؿ 

                                                           

 مجلة اإلحياء، ،"الرعاية النفسية كاالجتماعية للمحبوس داخل اؼبؤسسة العقابية يف التشريع اعبزائرم"ي، ػحياة، نوران (1)
 .1155 -1154ص ص (،2021جانفي )، 28، العدد 21اجمللد 
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، فالعالج النفسي ال يقـو فقط دبحاكلة الالإرادم كاألحالـ اؼبزعجة كاؼبشكالت النفسية األخرل
كإمبا يهدؼ أيضا إذل القضاء على كافة مشاكلو أيا   ،القضاء على األمراض النفسية لدل اغبدث

 .(1) "كاف نوعها
أبريل  5اؼبوافق  165-12من اؼبرسـو التنفيذم رقم  86اؼبادة  اؼبشرع اعبزائرم يف كما أشار

اؼبتخصصة يف ضباية الطفولة كاؼبراىقة ضماف اؼبتابعة أف تتوذل اؼبؤسسات " :على 2812سنة 
النفسية للحدث، كالقياـ بدراسة شخصية اغبدث كقدراتو كاستعداداتو باؼبالحظة اؼبباشرة لسلوكو 

 ."كدبختلف االختبارات كالتحقيقات االجتماعية
ائية إال أف الواقع أثبت لنا عكس ما ىو منصوص عليو يف اعبانب النظرم، ألف دكر األخص

ىو منصوص  النفسانية اذباه األحداث داخل اؼبركز كاف ضعيف كضئيل جدا، كدل تكن تراعي ما
، كىذا يبثل عائقا كبَتا أماـ القياـ بدكرىا اذباه األحداث داخل اؼبركز انب النظرمعليو يف اعب

للحدث بشكل ناجح كفعاؿ، كىذا ما أكدتو األخصائية النفسانية أثناء مقابلتها بأف ما تقدمو 
اؼبادية كالبشرية  اإلمكانياتغَت كايف إلعادة تربيتو كإصالح سلوكو كتأىيلو اجتماعيا لعدـ توفر 

 كتربوية. يف األخَت بشكل سليب على صورة اؼبركز كمؤسسة إصالحية ذلك فبا يؤثر، الكافية باؼبركز
 ثالثةالفرضية الفي ضوء  الخاصة باألحداث المنحرفين المقابالتيانات بتحليل  -3

تؤدم الربامج الثقافية كاألنشطة الرياضية اؼبقدمة للحدث يف اؼبركز إذل مساعدة اغبدث القائلة: 
 .كقت فراغو ءرفية كملعلى تنمية مواىبو كمهاراتو الفكرية كاؼبع

قبد أف كل اغباالت اؼبتواجدة باؼبركز كاليت ًب إجراء مقابلة معها صرحت من خالؿ إجابتها 
كأضافوا قائلُت ، ظم أم مسابقات كنشطات فكرية كثقافية منذ تواجدىم باؼبركزبأف اؼبركز ال ين

فيها تلفاز القديبة جدا كيوجد  كتبال بعض اؼبكتبة اؼبتواجدة باؼبركز تتوفر على" :أيضا بأف
 توفر مراكز إعادة الًتبية على مكتبة ربتوم على كتبحبيث قبد أف ، فقط" كطاكالت ككراسي

كتكوف شاملة ؼبختلف التخصصات يساعد بشكل كبَت  ت العمرية لألحداث،مفيدة تناسب الفئا
اذباىاتو كانطباعاتو  كزيادة كتطور رصيده الفكرم كاؼبعريف، كيساىم يف تغيَت يف تثقيف اغبدث

الفكرية اليت  قبد أف النشاطات كاؼبسابقاتكما   اطئة كيقـو بتعديل سلوكو كإصالحواػبكأفكاره 
                                                           

مركز إعادة الًتبية عبد الواحد خزناجي بسطيف  :كاقع الرعاية النفسية كاالجتماعية لألحداث اعباكبُت" ثوابيت، ،حناف (1)
 .14 -13 -12ص ص (،2012ديسمرب )، 01العدد ،7اجمللد  مجلة تنمية الموارد البشرية، ،"مبوذجا
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الًتبية لألحداث اؼبنحرفُت سبثل أحد اعبوانب اؼبهمة يف ربقيق العملية الًتبوية تقدمها مراكز إعادة 
مواىبهم  كزيادة ألهنا تساعد على ربسن سلوؾ األحداث من خالؿ تنمية ،كالتأىيلية لألحداث

 كمهاراهتم الفكرية كالعقلية كاؼبعرفية كتزيد من ثقافة اغبدث، كتعمل على تنمية ركح اؼبثابرة كاؼبنافسة
فسهم كتعزيزىا، ػتهم بأنػقػزيادة ث، كتعمل على ق لديهم ركح اإلبداعػلػبُت األحداث، كزب اإلهبابية

الق كالسيد رمضاف يف كتاهبما بعنواف: اعبريبة اػبد بمن جالؿ الدين ع كيف ىذا الصدد أشار كل
الت اؼبوسيقية أك )كإقامة اغبف األنشطة الثقافية: "دمة االجتماعية إذل أفاػبكاالكبراؼ من منظور 
ارجي لألحداث كالرحالت كاؼبعسكرات اػبكاالىتماـ بربامج النشاط ، اؼبسرحية، أك الًتفيهية

( تشبع رغبات كحاجات األحداث إذل األمن ...إخل ارجيةاػباؼبختلفة أك حضور اغبفالت 
فف من التوتر كالتقدير كتوكيد الذات كالتعبَت عن اؼبشاعر كفرص الصداقة من ناحية، كزب كاالنتماء

كما تلعب دكرا كبَتا يف ربقيق اعبانب الًتفيهي ( 1)كالقلق كالسلوؾ العدكاشل من ناحية أخرل
كذلك من خالؿ إبعادىم عن التفكَت السليب الذم يعكر مزاجهم  ،لألحداث من جهة أخرل

عملية ، كمن ٍب تعمل على تسهيل كإقباح كبرافيةكيتعب نفسيتهم كيدفعهم الرتكاب األفعاؿ اال
 إعادة تربيتهم كتأىيلهم كإدماجهم اجتماعيا مرة أخرل.

كنظرا ألنبية كفعالية دكر الربامج الثقافية يف ربسُت سلوؾ اغبدث كإصالحو كإعادة تربيتو 
من اؼبرسـو التنفيذم رقم  86اؼبادة  اؼبشرع اعبزائرم يف نص ،كتأىليو كربقيق تكيفو االجتماعي

تتوذل اؼبؤسسات اؼبتخصصة يف ضباية  و: "هبب أفعلى أن 2812سنة أبريل  5ػػ اؼبوافق ل 12-165
الطفولة كاؼبراىقة ضماف النشاطات الثقافية كالًتفيهية كالرياضية للحدث أثناء تواجده باؼبركز ألجل 

 ."إعادة تربيتو كتأىيلو اجتماعيا مرة أخرل
توفر  الحظنا عدـننا ىو منصوص عليو يف النص القانوشل أل إال أف الواقع أثبت لنا عكس ما

الشلف، كىذا ما -الربامج الثقافية باؼبركز اؼبتخصص يف إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت ببوقادير
يربز لنا عدـ فعالية دكر اؼبركز كعجزه يف ربقيق كقباح عملية إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت 

 كتأىيلهم اجتماعيا مرة أخرل.

                                                           

 ص مرجع سابق،، دمة االجتماعيةاػبالق، جالؿ الدين، رمضاف، السيد، اعبريبة كاالكبراؼ من منظور اػبعبد ( 1)
 .173-172-171-170ص
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نجد أف كل اغباالت اؼبتواجدة باؼبركز من فاألنشطة الرياضية أما فيما ىبص توفر اؼبركز على 
كرة   "يف من األنشطة الرياضية اؼبتمثلكاحد خالؿ مقابلتها صرحت بأف اؼبركز يتوفر على نوع 

 ".القدـ
قاعة ـبصصة ؼبمارسة األنشطة الرياضية قبد أف كل اغباالت بالنسبة لتوفر اؼبركز على أما 

اؼبركز يتوفر على قاعة ـبصصة ؼبمارسة " :ز صرحت من خالؿ إجابتها بأفاليت ًب مقابلتها باؼبرك
األنشطة الرياضية لكنها مغلقة ألهنا ربتاج لإلصالح كالعديد من التجهيزات كيف نفس الوقت 

توفر "، فأكدكا بأهنا ال تتوفر على اؼبستلزمات الرياضية اليت وبتاجوف إليها أثناء فبارستهم للرياضة
ألنشطة الرياضية اؼبختلفة يلعب دكرا فعاال من الناحية االجتماعية، كالصحية، كالنفسية اؼبركز على ا

كمساعدتو يف  ،فيوتنمية ركح اؼبشاركة اعبماعية ك  يػهبابخالؿ ربفيز اغبدث على التفاعل اإلمن 
شباع ميولو كرغباتو كهتذيب سلوكو، كامتصاص طاقتو السلبية من خالؿ تفريغ الشحنات إ

ية اليت بداخلو، كؽبا دكر فعاؿ يف شغل كقت الفراغ لدل اغبدث بشكل إهبايب كمفيد، ألف االنفعال
إذا ًب استغاللو بطريقة  كبرافيةيف دفع اغبدث إذل ارتكاب األفعاؿ اال امهم كقت الفراغ يعترب عامال

مهارات يف شتت فيحدث ت ،شراؼ كالتوجيو داخل اؼبركزخاصة يف ظل عدـ توفر اإل ،خاطئة
كيز لدل اغبدث كيساىم يف تكوين الفكر السليب لديو، كمن ٍب هبعل عملية إعادة تربية الًت 

غياب الرقابة ف ،العملي كىذا ما أثبتو لنا الواقع ،مرة أخرل كبراؼيعود لالف ،األحداث فاشلة
شراؼ من قبل الطاقم الًتبوم داخل اؼبركز، كاستغالؿ األحداث اؼبتواجدين داخل اؼبركز كقت كاإل

واقع التواصل لوقت طويل يف م راغهم بشكل سليب من خالؿ السماح ؽبم باستعماؿ اؽباتفف
االجتماعي اؼبختلفة )الفايسبوؾ، السناب شات، األنستغراـ، التيكتوؾ، اؼباسينجر، ـبتلف 

، دكف احًتامهم موعد النـو كاالستيقاظ كمشاىدة ـبتلف األفالـ األخرل (...إخل األلعاب األخرل
 دكف رقابةإذل ذلك السماح ؽبم التحدث يف اؽباتف  باإلضافةكز ال وبرص على ذلك، ألف اؼبر 

 -85من القانوف رقم  119اؼبادة  اؼبشرع اعبزائرم نص يف بالرغم من أف كضبط من طرؼ اؼبركز،
استعماؿ كسائل االتصاؿ بالنسبة للحدث داخل اؼبركز " :على أف 2885فرباير سنة  6اؼبوافق  84

، لكن الواقع أثبت لنا عكس ذلك، كىذا ما أثر على "ربت رقابة اإلدارةك ف عن بعد تكو هبب أف 
ى األحداث بعض األعراض منها: األرؽ صحة األحداث بشكل سليب من خالؿ ما الحظناه عل

اص بشبكة اؼبالحظة( كما اػب)أنظر اعبدكؿ  ...إخل رار العينُت، الشعور بالنعاسكالتعب، اضب
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 "دم ث أيضا أثناء مقابلتهم، كيف ىذا اجملاؿ يشَت الباحث األمريكيأكدتو إجابات األحدا
كالفايسبوؾ التيكتوؾ، األلعاب   صل االجتماعياالتو "كسائل  :على أف "Desolapoolسوالبوؿ 

بطريقة غَت مباشرة تفتح أذىاف األحداث على قيم كأفكار جديدة وباكلوف  (...إخلكنيةاإللكًت 
ربمل يف طياهتا بشكل مباشر أك غَت مباشر قيما غريبة، كثَتا ما ا ألهن تقليدىا يف حياهتم اليومية،

تتعارض مع الًتتيب القيمي السائد كاؼبنشود يف ؾبتمعنا، كاليت تنعكس على عادات كسلوكات 
السيما يف مرحلة اؼبراىقة اليت  ،(1)كتكوف عامال مشجعا الرتكاهبم األفعاؿ االكبرافية األحداث

ألف األحداث يف ىذه اؼبرحلة مهيؤكف أكثر من غَتىم لتقمص  اث،يتواجد فيها األحد
 .(2) الًتبوم من قبل اؼبركز كاإلشراؼالشخصيات كالتأثر هبا إذا كانت ال زبضع للرقابة كالضبط 

كقت فراغو  ءيف تعديل كإصالح سلوؾ اغبدث، كملكنظرا ألنبية الًتبية البدنية كالرياضية 
ربيتو كتأىيلو اجتماعيا أشار "نور الدين دعتوٌب" يف مقالو بعنواف: بشكل إهبايب كمفيد، كإعادة ت

ضركرة كضع  إذل ،أنبية حصة الًتبية البدنية كالرياضية لألحداث اؼبنحرفُت يف مراكز إعادة الًتبية
برنامج خاص بالًتبية البدنية كالرياضية يف مراكز إعادة الًتبية، كزيادة حجمها الساعي خالؿ 

حصرىا على نشاطات ؿبددة كتنويعها حىت يصبح ؾباؽبا الًتبوم أمشل كأكسع،  األسبوع، كعدـ
اكبراؼ  كتشجيع األحداث على فبارسة الرياضة كعامل كحافز لإلقالؿ أك اغبد من مشكلة

األحداث، كذلك بإقامة البطوالت كاؼبهرجانات الرياضية، كتنظيم دكرات داخل كبُت مراكز إعادة 
ُت باؼبركز االىتماـ هبذا النشاط الفعاؿ كإعطائو أنبية كبَتة ؼبا ػػعلى اؼبرب لًتبية، على أف يستوجبا

لو دكر فعاؿ يف تربية اغبدث تربية كاملة من كل اعبوانب )االجتماعية، الًتبوية، النفسية 
 .(3) "كالصحية(

نا إذ الحظ ،ىو منصوص عليو من الناحية النظرية كالقانونية إال أف الواقع أثبت لنا عكس ما
جاءت  كىذه النتيجةاليت سبأل كقت فراغ األحداث،  غياب دكر األنشطة الرياضيةبل ضعف 

دمة اػبمقدمة يف  "سحر فتحي كمربكؾ قمرا كآخركف" بعنواف: دراسةإليو  تمع ما توصل تتوافق
                                                           

 .105 -104 -103ص ، ص(2005يل، ػػجامعة صالح الدين أرب) د.ط عالـ كالجريمة،إلاي، ػنورم ياسُت، ىرزان (1)
دراسة اجتماعية ميدانية في قسم األحداث في سجن  :األسباب كالعالج، اثظاىرة جنوح األحدؿبمد، ضو،  (2)

 .16، ص2001/2002 اص برعاية اإلناث في مدينة حلب،الخحلب المركزم كمركز المالحظة 
العلمية المجلة ، "أنبية حصة الًتبية البدنية كالرياضية لألحداث اؼبنحرفُت يف مراكز إعادة الًتبية"ي، ػوتػتػ( نور الدين، دع3)

 .192-191ص ص (،2011ديسمرب )، العدد الثامن، لعلـو كتقنيات األنشطة البدنية كالرياضية
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عدـ توافر اإلشراؼ كالتوجيو خالؿ قضاء كقت الفراغ قد يؤدم إذل " :االجتماعية إذل أف
كىذا ما ينعكس يف األخَت بشكل سليب على قباح عملية إعادة تربية األحداث ، (1) "االكبراؼ

 اؼبنحرفُت كهدؼ مسطر تسعى مراكز إعادة الًتبية إذل ربقيقو لنجاحها كزيادة فعاليتها.
 ،نجد أف كل اغباالت اؼبتواجدة باؼبركزفأما فيما ىبص توفر اؼبركز على نشاطات ترفيهية 

 كنادرا ما فقط، يوجد تلفاز، إذ رحوا بأف اؼبركز ال يتوفر على نشاطات ترفيهيةكاليت ًب مقابلتها ص
كأكدكا أيضا أنو بالرغم من توفر بعض األلعاب باؼبركز كالبايب فوت ، يسمح ؽبم باؼبشاىدة

 .كالشطرنج كالبيار إال أف اؼبدير ال يسمح ؽبم باللعب فيها
كقت فراغ اغبدث كعدـ شعوره  ملء فيهية يفساعدة النشاطات الرياضية كالًت بالنسبة ؼب أما

نجد أف كل ف ،(...إخلبداخلو )القلق، التوتر، اغبزفكتفريغ الشحنات االنفعالية اليت  ،باؼبلل
كاليت ًب إجراء مقابلة معها صرحت من خالؿ إجابتها بأنو ال توجد  ،اغباالت اؼبتواجدة باؼبركز

 مرةفيها يسمح ؽبم باللعب إذ  ،لعبة كرة القدـ اما عد ،أصال نشاطات رياضية كترفيهية باؼبركز
قبل إجراء  كالتلفاز الذم ًب إصالحو منذ أياـ قليلة فقط ،يـو 15يف األسبوع أك مرة يف  كاحدة

كقت فراغهم كتفريغ  ملء كىذه األشياء بالنسبة ؽبم غَت كافية كدل تساعدىم أصال يف ،اؼبقابالت
ألف معظم الوقت كانوا يقضونو  ،(...إخل لقلق، التوتر اغبزفبداخلهم )االشحنات االنفعالية اليت 

كىو الشيء الوحيد الذم كاف يبأل كقت فراغهم كيرفو عنهم، كىذا ما أكدتو إجابات  يف اؽباتف
 األحداث اؼبتواجدين باؼبركز أثناء مقابلتهم.

ألنشطة الًتفيهية توفر مراكز إعادة الًتبية على ايبكن القوؿ أف  إال أنو من الناحية النظرية 
الًتكيح عن يساعد يف بشكل إهبايب، ك  األحداث كقت فراغ ملء اؼبختلفة يساعد األحداث على

اخلهم )كالقلق على تفريغ الشحنات االنفعالية اليت بد ة األحداثمساعد النفس من خالؿ
اكز اؼبتخصصة يف توفر الربامج الًتفيهية باؼبر كجعلهم ال يشعركف باؼبلل، ك  (،...إخل كالتوتر، اغبزف

إعادة الًتبية تكمن أنبيتها يف كوهنا غاية تعليمية كأساس العملية التأىيلية الًتبوية، كتنوعها 
يساىم بشكل فعاؿ يف إعادة تربية  ،كتقديبها بشكل يتماشى كمتطلبات كرغبات اغبدث

ربقيقو  األحداث اؼبنحرفُت كتأىيلهم اجتماعيا كهدؼ مسطر تسعى مراكز إعادة الًتبية إذل
                                                           

)عماف: دار الفكر ناشركف كموزعوف،  1ط دمة االجتماعية،الخمقدمة في كآخركف،  سحر قمر، ، عصاـ،توفيق (1)
 .146ص، (2009
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الرعاية  "إيباف القطارنة" يف دراستها بعنواف: لضماف قباحها كفعاليتها، كيف ىذا الصدد أشارت
هبب أف تضمن مراكز إعادة " :على أنو الالحقة كأنبيتها يف إعادة إدماج األحداث اؼبفرج عنهم

ت يوميا لألنشطة ارج، باإلضافة إذل زبصيص كقاػبالًتبية ما يكفي من الوقت التمارين اليومية يف 
 15ػػ اؼبوافق ل 12-15من القانوف رقم  131اؼبادة  اؼبشرع اعبزائرم يف ككذلك نص .(1)الًتكوبية

يتلقى اغبدث اؼبودع داخل مراكز إعادة الًتبية " :اؼبتعلق حبماية الطفل على أف 2815يوليو سنة 
هبدؼ إعادة تربيتو كتأىليو " األنشطة الرياضية كالًتفيهية اليت تتناسب مع سنو كجنسو كشخصيتو

 اجتماعيا مرة أخرل.
إذ الحظنا  كالقانونية، ىو منصوص عليو من الناحية النظرية إال أف الواقع أثبت لنا عكس ما

ساىم يف ربقيق قباح عملية إعادة تربية األحداث اليت تعدـ توفر اؼبركز على الربامج الًتفيهية 
فعالية  ع ما توصلت إليو دراسة "ضبار سامية" بعنواف:تتوافق م جاءت كىذه النتيجة اؼبنحرفُت،

دكر  "حياة ؼبوشي" بعنواف: ككذا دراسة، برامج مراكز إعادة الًتبية لألحداث اؼبنحرفُت يف اعبزائر
  اعتمادنبااليت ًب  ،مراكز إعادة الًتبية يف ربقيق التوافق النفسي االجتماعي للمراىقة اعباكبة

بوجود قلة كسائل كأساليب الًتفيو دبراكز إعادة الًتبية ساىم "قوؿ كدراسات سابقة من خالؿ ال
يف ضعف فعالية الربنامج الًتفيهي اؼبقدـ لألحداث، ككذا عدـ االىتماـ بالنشاطات كالربامج 
الًتفيهية كاغبفالت كالرحالت االستكشافية كلها أمور حالت دكف إشباع حاجاهتن كىذا ما 

راض العصابية عند القاصرات اليت ىي ظبة من ظبات سوء التوافق ساىم يف استمرار مزاملة األع
كاؼبالحظ ىنا أف ىذه الدراسة أجريت على الفتيات اؼبراىقات كليس الذكور، لكن  ."النفسي

نتائجها تبقى صاغبة للتعميم على الذكور األحداث، ألهنا تتعلق حباجات أساسية يستوم فيها 
 الذكور كاإلناث.

  

                                                           

كرقة عمل مقدمة إذل مؤسبر عدالة  إدماج األحداث المفرج عنهم،الرعاية الالحقة كأىميتها في إعادة إيباف، القطارنة، ( 1)
 .12-9ص ص(، 2013عماف، ) ،اؼبنظمة الدكلية لإلصالح اعبنائي، األحداث مديرية األمن العاـ
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 خالصة الفصل
جراء اؼبقابالت مع الطاقم الًتبوم كاألحداث اؼبنحرفُت اؼبتواجدين باؼبركز اؼبتخصص إد بع

يف موجود  ىو اليت كانت تتوافق مع ما ،جاباهتمإكاالستماع إذل  ،الشلف-يف إعادة الًتبية ببوقادير
، كانعداـ الدكر الذم تؤديو برامج الرعاية اؼبتوفرة باؼبركز اذباه األحداث ضعف فقد لوحظ ،اؼبركز

 اؼبادية كالبشرية الكفيلة بتطبيق الربامج اؼبسطرة باؼبركز، كبعد اإلمكاناتكقلة  ،البعض اآلخر منها
كربطها بالتفسَتات النظرية كالقانونية  ،ربليل البيانات كاؼبعلومات اؼبتعلقة دبوضوع الدراسةك  عرض

عل، فهو ىيكل من غَت كظائف كأدكار كالدراسات السابقة، تبُت لنا أف الدكر اؼبنوط باؼبركز غَت مف
فنجاح اؼبركز كفعالية دكره يف ربقيق عملية إعادة تربية األحداث  .مثل "اعبسد من غَت ركح"

كتكامل كتوازف برامج الرعاية اؼبختلفة كجود من  تأتىخرل يأكتأىيلهم اجتماعيا مرة  اؼبنحرفُت
من كفاءة كخربة الطاقم الًتبوم دمات األخرل اليت تدخل ضمن حقوؽ األحداث، ك اػبكباقي 

اؼبادية  اإلمكاناتكأيضا من توفر  األحداث اؼبنحرفُت، الذم يشرؼ على عملية إعادة تربية
يف ربقيق عملية إعادة الًتبية كهدؼ مسطر  كالبشرية اليت تساىم يف قباح كزيادة فعالية دكر اؼبركز

لقة حبماية الطفولة كاؼبراىقة.نص عليو اؼبشرع اعبزائرم يف الكثَت من القوانُت اؼبتع
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 تمهيد
 نتائج الدراسة يف ضوء الفرضيات كربليل عرضأكال: 
 نتائج الدراسة يف ضوء الفرضية األكذل كربليل عرض -1
 نتائج الدراسة يف ضوء الفرضية الثانية كربليل عرض -2
 راسة يف ضوء الفرضية الثالثةنتائج الد كربليلعرض  -3

 عرض النتائج العامة للدراسة يا:ػانػث
 الصة الفصلػخ
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 تمهيد
"لكل بداية هناية" يف ؾباؿ البحث العلمي، فيمكننا القوؿ أف بداية  إذا استخدمنا مقولة:

ربية ىذه الدراسة كانت عند اختيار موضوعنا اؼبتمثل يف: "دكر اؼبراكز اؼبتخصصة يف إعادة ت
األحداث اؼبنحرفُت: مركز بوقادير أمبوذجا"، كما تالىا من حبث متواصل يف اؼبكتبات اعبامعية 

اإلحصائيات الرظبية  للحصوؿ علىاعبهات األمنية على مستول ك  ،للحصوؿ على اؼبراجع اؼبتنوعة
ىذه  جدا كاجهتعراقيل كبَتة  دراسة، كاستمرت رحلة البحث، اليت شابتهااليت زبدـ موضوع ال

الوصوؿ إذل نقطة ، كلكن استطعنا 19كوفيد   جائحة يف ظل انتشار الدراسة يف شقها اؼبيداشل
قد تكوف نسبية كلكنها  ، اليتىذه الدراسة كىي الوصوؿ إذل النتائج العلمية النهاية يف مسار

 .األكاديبي لقواعد البحث العلمي قطعا خاضعة
 رضية، ٍب نعرض النتائج العامة للدراسة. كفيما يلي نعرض نتائج الدراسة يف ضوء كل ف
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 نتائج الدراسة في ضوء الفرضيات كتحليلأكال: عرض 
لقد أسفرت نتائج الدراسة يف : نتائج الدراسة في ضوء الفرضية األكلى كتحليلعرض  -1

تماـ القائلة: تؤدم برامج الرعاية االجتماعية اؼبقدمة للحدث يف اؼبركز إذل االى األكذل ضوء الفرضية
 :على ،باعبانب الصحي للحدث كتربيتو دينيا كأخالقيا كتكوينو دراسيا كمهنيا إلعادة تربيتو

كىذه النتيجة ، أف اغبياة داخل اؼبركز دل تكن جيدة كمالئمة الحتياجات كرغبات األحداث -
لدل سوسن بوزبرة بعنواف: عالقة مراكز إعادة الًتبية بالعود دراسة  تتوافق مع ما توصلت إليو

أف الربامج عربكا عن  من األحداث اؼبنحرفُت %48من خالؿ القوؿ أف نسبة  ،األحداث اؼبنحرفُت
اليت يسَت عليها اؼبركز ليس من شأهنا أف ربقق الطمأنينة للحدث ألهنا تعتمد على ركتينية اغبياة 

 (.1) اليومية داخل اؼبركز
كال تتابع سلوكهم بشكل  ،ع األحداثأف األخصائية االجتماعية دل تكن تقـو بعقد جلسات م -

كىذا ما أكدتو إجابات صبيع اغباالت اؼبتواجدة باؼبركز اليت سبت مقابلتها، كأيضا  ،منتظم كمستمر
ة اليت اص بعرض اؼبقابلاػبمقابلتها )أنظر اعبدكؿ  ءأثنا نفسها إجابة األخصائية االجتماعية

شاهبت مع ما توصلت إليو دراسة )الرشود (، كىذه النتيجة تاألخصائية االجتماعية مع أجريت
أف  ،خدمات الرعاية اؼبؤسسية لألحداث اؼبنحرفُت باؼبملكة العربية السعودية ( بعنواف:1994

 .(2)الطاقم الًتبوم باؼبركز دل يكن يقـو بعقد االجتماعات مع األحداث إال يف حاالت نادرة

ياة اعبديدة داخل ث على التكيف مع اغبدل تكن األخصائية االجتماعية تقـو دبساعدة األحدا -
كىذا ما أكدتو إجابات صبيع اغباالت اليت ًب  ،م دبساعدهتم على ربسُت سلوكهماؼبركز، كدل تق

 بعنواف: 2818مناىل سليماف عبد الرضبن  مقابلتها باؼبركز، كىذا عكس ما توصلت إليو دراسة
اليت ًب االعتماد عليها   ،اث اعباكبُتدمة االجتماعية يف تعديل سلوؾ األحداػبفاعلية برامج 

دمة االجتماعية داخل اإلصالحية مفيدة جدا لألحداث اػب أف اليت أظهرت كدراسة سابقة،
 .ح ككذلك يف ربسُت مستواىم الفكرمو حيث ساعدت يف عدـ عودهتم للجن

                                                           

 .173صمرجع سابق،  ( سوسن، بوزبرة، عالقة مراكز إعادة الًتبية بالعود لدل األحداث اؼبنحرفُت،1)
، بن علي، اذباىات األحداث اؼبنحرفُت كبو الربامج اؼبقدمة ؽبم بدار اؼبالحظة االجتماعية، ( مساعد، الشهرم، ناصر2)

 . 68ص مرجع سابق،
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 تواصل األخصائية االجتماعية مع أسر األحداث دل يكن بشكل دكرم كمنتظم كمتواصل إال -
)أنظر  يف حالة تعرض اغبدث ؼبشاكل ما، كىذا ما أكدتو األخصائية االجتماعية أثناء مقابلتها

اص بعرض اؼبقابلة اليت أجريت مع األخصائية االجتماعية يف اؼبركز(، بالرغم من أف اػباعبدكؿ 
يف ( اليت ًب الرجوع إليها يف اإلطار النظرم كتجربة دكلية 1997) Julian Oman Acker ذبربة

هبب القياـ بزيارات مسًتسلة  :إعادة تربية كتأىيل كإدماج األحداث اؼبنحرفُت، توصي على أنو
لألسرة من قبل اؼبتدخلُت، كتلقُت اآلباء بالطرؽ كاألساليب الًتبوية اؼبطلوبة كتشجيعهم 

 كمساندهتم كإشراكهم يف مقاربة عالجية تكاملية لصاحل أطفاؽبم.

على فحص األحداث كمتابعة صحتهم كسلوكهم بشكل دكرم أف طبيب اؼبركز ال وبرص  -
كاليت ًب إجراء مقابلة معها  ،كىذا ما أكدتو إجابات صبيع اغباالت اؼبتواجدة باؼبركز ،كمنتظم
 اص بعرض اؼبقابلة اليت أجريت مع طبيب اؼبركز(.اػب)أنظر اعبدكؿ  إجابة طبيب اؼبركز ،كأيضا

دل يتم فحصهم من طرؼ الطبيب منذ تواجدىم من  ؼبركزأف ىناؾ من األحداث اؼبتواجدين با -
إال أنو دل  ،بالرغم من معاناهتم من أمراض مزمنة، كرغم علم الطاقم الًتبوم حبالتهم الصحية باؼبركز

 يتم التكفل هبم صحيا.
، كظباح اؼبركز ؽبم  - أغلب األحداث اؼبتواجدين باؼبركز يتناكلوف السيجارة بكميات كبَتة يف اليـو
 ذلك.ب

عدـ حرص طبيب اؼبركز على مراقبة الوجبات الغذائية الثالث اؼبقدمة لألحداث داخل اؼبركز  -
كالتقدصل يف اؼبوعد كتوفر شركط النظافة الصحية عند تقديبها  ،من حيث قيمتها الغذائية

بسهم كاستحمامهم مال لألحداث، ككذا عدـ مراقبتو لغرؼ األحداث، كعدـ حرصو على تغيَت
سناهنم بعد كل كجبة بشكل دكرم كمنتظم إال يف حاالت نادرة جدا، كىذا ما أكدتو كفرش أ

اص بعرض اؼبقابلة اليت أجريت مع اػبإجابة طبيب اؼبركز أثناء إجراء مقابلة معو )أنظر اعبدكؿ 
 طبيب اؼبركز(.

ؼبركز، أف اؼبركز ال وبرص على تقدصل الربامج الدينية لألحداث بسبب غياب اؼبرشد الديٍت با -
 كأغلب األحداث اؼبتواجدين باؼبركز ال يؤدكف الصالة.

إحياء اؼبناسبات الدينية كالوطنية )فقط يهتم بإحياء مناسبة حفالت عدـ قياـ اؼبركز بتنظيم  -
العيد كاؼبولد النبوم الشريف من خالؿ طهي اؼبأكوالت كاغبلويات لألحداث، كحضور اعبمعيات 
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مسابقات  ةاغبلويات كألبسة العيد لألحداث(، لكن دكف تنظيم أيك  اؼبأكوالتللمركز كإحضارىا 
كأنشطة يستفيد منها اغبدث حوؿ اؼبناسبة اليت ًب إحيائها، كىذا ما أكدتو إجابات صبيع 

فعالية  :( بعنواف1993األحداث اؼبتواجدين باؼبركز، كىذا عكس ما توصلت إليو دراسة )الرشودم 
من العينة  %88أف نسبة  ، إذ كشفت عنملكة العربية السعوديةبرامج الوقاية من االكبراؼ باؼب

 .(1)استفادكا من الدركس الدينية باؼبركز

دراستهم داخل اؼبركز بسبب عدـ توفر اؼبعلمُت  ؼبواصلةأف اؼبركز ال يوفر فرصة لألحداث  -
كالوسائل كأقساـ التدريس اؼبتواجدة باؼبركز مغلقة ألهنا ربتاج لإلصالح كالًتميم  ،باؼبركز

 .اصة بالعملية التعليميةاػبكالتجهيزات 

كىذه النتيجة تتفق مع دراسة يسمح غبدث كاحد فقط دبواصلة دراستو خارج اؼبركز،  أف اؼبركز -
 اليت كشفت عنالربامج التعليمية كالتأىيلية يف اؼبؤسسات اإلصالحية  بعنواف: سعود بن ضحياف

عكس مدل ضعف قدرات تلك اؼبؤسسات على تلبية أف قلة اؼبلتحقُت بالربامج التعليمية ي
 .(2) احتياجات النزالء، كأف تلك الربامج ال تضم إال أعداد قليلة

كىذا ما أكدتو إجابات صبيع  ،عدـ توفَت اؼبركز للحدث تدريبا على فبارسة حرؼ معينة -
ما توصلت إليو  األحداث اؼبتواجدين باؼبركز أثناء إجراء مقابلة معهم، كىذه النتيجة جاءت عكس

بعنواف: أثر مراكز إصالح كتأىيل األحداث يف األردف يف  لبٌت عبد الرضبن نايف السعود دراسة
 من خالؿ القوؿ بأف: ،خفض معدالت العود لالكبراؼ اليت ًب االعتماد عليها كدراسة سابقة

كاستفادكا من ذلك  ،غالبية األحداث كانوا مسجلُت يف برامج التأىيل اؼبهٍت اؼبنفذة داخل اؼبركز
الرعاية اؼبهنية يف مؤسسات األحداث  بعنواف: (1994بشكل كبَت، ككذلك دراسة )الفياض 

بالدار   لألحداث برامج الرعاية اؼبهنية اؼبقدمة :أف توصلت إذل اليت كعالقتها بتقوصل سلوؾ اغبدث
(3)لكاف ؽبا دكر يف تعديل كإصالح سلوؾ األحداث ككقايتهم من االكبراؼ مرة أخر 

.  

                                                           

 .71-68ص ص ،مرجع سابق( مساعد، الشهرم، ناصر، بن علي، 1)
لعربية )الرياض: أكاديبية نايف ا 1طالبرامج التعليمية كالتأىيلية في المؤسسات اإلصالحية، ( سعود، بن ضحياف، 2)

 . 175-174ص (، ص2001للعلـو األمنية، 
اذباىات األحداث اؼبنحرفُت كبو الربامج اؼبقدمة ؽبم بدار اؼبالحظة االجتماعية،  ( مساعد، الشهرم، ناصر، بن علي،3)

 .71 -68ص ص ،مرجع سابق
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معينة، كىذا ما أكدتو  ابتوجيو األحداث إذل مراكز التكوين اؼبهٍت لتعلمهم حرفعدـ قياـ اؼبركز  -
 اتفاقيةإجابات صبيع األحداث أثناء إجراء مقابلة معهم، ككذلك إجابة اؼبدير بأنو ال يوجد 

قابلة اليت أجريت مع اص بعرض اؼباػب كز التكوين اؼبهٍت )أنظر اعبدكؿكتنسيق بُت اؼبركز كباقي مرا 
 مدير اؼبركز(.

: تؤدم برامج الرعاية االجتماعية المقدمة للحدث القائلة األكذل كفبا سبق فإف الفرضية
في المركز إلى االىتماـ بالجانب الصحي للحدث كتربيتو دينيا كأخالقيا كتكوينو دراسيا 

ؼبتواجد باؼبركز )األخصائية بدليل أف دكر الطاقم الًتبوم ا ،دل تتحقق كمهنيا إلعادة تربيتو
جدا كغَت فعاؿ يف  عيفكطبيب اؼبركز( اذباه األحداث ض، االجتماعية، كاألخصائية النفسانية

ؼبسناه من خالؿ إجاباهتم، تربير ىذا القوؿ عملية إعادة تربيتهم كتأىيلهم اجتماعيا مرة أخرل، ك 
عدـ توفر اؼبركز على برامج أيضا ك ككذلك من خالؿ إجابات صبيع األحداث اؼبتواجدين باؼبركز، 

لقي كالديٍت، كبرامج الرعاية التعليمية، كبرامج الرعاية اؼبهنية اليت تساىم يف عملية اػبالتهذيب 
إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت كتأىيلهم اجتماعيا، كىذا ما أكدتو إجابات األحداث اؼبتواجدين 

 .اء إجراء مقابلة معهمأثن باؼبركز، ككذلك إجابات كل الطاقم الًتبوم

لقد أسفرت نتائج الدراسة يف ضوء  :نتائج الدراسة في ضوء الفرضية الثانية كتحليل عرض -2
إذل مساعدة اغبدث القائلة: تؤدم برامج الرعاية النفسية اؼبقدمة للحدث يف اؼبركز الثانية  الفرضية

 :التالية النتائج عنعلى ربقيق تكيفو كاستقراره النفسي إلعادة تربيتو 
أف األخصائية النفسانية دل تقـو بعقد جلسات نفسية مع األحداث اؼبتواجدين باؼبركز بشكل  -

كأيضا  ،كىذا ما أكدتو إجابات صبيع األحداث الذين سبت مقابلتهم داخل اؼبركز ،دكرم كمنتظم
 ا.األخصائية النفسانية أثناء مقابلته ابةإج

ـ دبساعدة األحداث اؼبتواجدين يف اؼبركز على التغلب على أف األخصائية النفسانية دل تكن تقو  -
(، بالرغم من أف ...إخل وؼ، عدـ قدرة اغبدث على النـواػبمشاكلهم النفسية )كالقلق كالتوتر، 

كيف ىذا الصدد تشَت  غالبية األحداث اؼبتواجدين باؼبركز كانوا يتعرضوف ؽبذه اؼبشكالت النفسية،
اليت ًب  D.W. Healy كلياـ ىيلي"اليت تدعم اذباه ذبربة " Cambridge Somervilleذبربة 

الرجوع إليها يف اإلطار النظرم كتجربة دكلية يف إعادة تربية كتأىيل كإدماج األحداث اؼبنحرفُت، 
هبب توجيو األحداث كبو برامج عالجية مؤطرة تعمل على  :حيث أكدت ىذه التجربة على أنو
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ألجل ربقيق اندماجهم االجتماعي، كضماف عدـ عودهتم  تطوير مهارات األحداث النفسية
 كبراؼ.الل

النفسية المقدمة للحدث  : تؤدم برامج الرعايةالقائلة الثانية كفبا سبق فإف ىذه الفرضية
 دل تتحقق إلى مساعدة الحدث على تحقيق تكيفو كاستقراره النفسي إلعادة تربيتوفي المركز 

جدا كغَت فعاؿ يف  عيففسانية اذباه األحداث داخل اؼبركز ضبدليل أف دكر األخصائية الن أيضا،
كتربير ىذا القوؿ ؼبسناه من خالؿ إجابة  عملية إعادة تربيتهم كتأىيلهم اجتماعيا مرة أخرل،

 ما توصلت إليومع  كىذه النتيجة تتوافقاألحداث كاألخصائية النفسانية أثناء مقابلتهم باؼبركز، 
دكر مراكز إعادة الًتبية يف ربقيق التوافق النفسي االجتماعي للمراىقة  حياة ؼبوشي" بعنواف: دراسة
من خالؿ القوؿ بأف: الرعاية النفسية اؼبقدمة  اليت ًب االعتماد عليها كدراسة سابقة اعباكبة

 للقاصرات باؼبركز دل تصل إذل أىدافها اؼبرجوة. 
أسفرت الدراسة يف ضوء  لقد: نتائج الدراسة في ضوء الفرضية الثالثة كتحليلعرض  -3

القائلة: تؤدم الربامج الثقافية كاألنشطة الرياضية اؼبقدمة للحدث يف اؼبركز إذل  الثالثة الفرضية
 النتائج التالية: عن كقت فراغو ءية كملمساعدة اغبدث على تنمية مواىبو كمهاراتو الفكرية كاؼبعرف

لرغم من أف ىناؾ من األحداث لديهم ال ينظم اؼبركز مسابقات كنشاطات فكرية كثقافية با -
أغلب األحداث أثناء  ، كىذا ما أكدتو إجابات...إخل ايات منها الرسم، قراءة القصصىو 

 مقابلتهم.

أف القاعة اؼبخصصة للرياضة اؼبتواجدة باؼبركز مغلقة ألهنا ربتاج لإلصالح كالًتميم، كال تتوفر  -
 حداث أثناء فبارستهم للرياضة.على اؼبستلزمات الرياضية اليت وبتاج ؽبا األ

كىذا ما  أف اؼبساحة اؼبخصصة ؼبمارسة الرياضة باؼبركز ليست مناسبة كمالئمة ؼبمارسة الرياضة، -
 كما أكدتو إجابات األحداث أثناء مقابلتهم باؼبركز. ،الحظناه أثناء قيامنا بالدراسة االستطالعية

كقت فراغ األحداث  ملء ليها اؼبركز دل تساىم يفأف األنشطة الرياضية كالًتفيهية اليت يتوفر ع -
، إذ ؿبدكدة جدا كغَت متنوعةك  منعدمة شبو ألهنا ،اليت بداخلهم االنفعاليةكتفريغ الشحنات 

جدا يف عملية إعادة تربية  عيفدكرىا ضبالتارل فإف ك  تنحصر فقط يف )كرة القدـ، التلفاز(
 .األحداث اؼبنحرفُت كتأىيلهم اجتماعيا
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: تؤدم البرامج الثقافية كاألنشطة الرياضية القائلة الثالثة بق فإف ىذه الفرضيةكفبا س
كمهاراتو الفكرية  المقدمة للحدث في المركز إلى مساعدة الحدث على تنمية مواىبو

بدليل غياب كانعداـ الربامج الثقافية  ىي األخرل، دل تتحققكقت فراغو  ءكالمعرفية كمل
اليت  ،الشلف-ز اؼبتخصص يف إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت ببوقاديركاألنشطة الرياضية باؼبرك

، كىذا ما كسبأل كقت فراغو ،تؤدم إذل مساعدة اغبدث على تنمية مواىبو كمهاراتو الفكرية كاؼبعرفية
 أكدتو إجابات األحداث كالطاقم الًتبوم أثناء مقابلتهم.

 ا: عرض النتائج العامة للدراسةػيػانػػث
، يبكن إصباؿ النتائج فرضياتنتائج الدراسة اؼبتعلقة باؼبقابالت، كتلك اؼبتعلقة بالبناء على 

 العامة األساسية لكل ىذه الدراسة فيما يلي: 
ضعف كعجز الدكر الذم تؤديو األخصائية االجتماعية اذباه األحداث اؼبنحرفُت داخل  -1

يف القياـ  فشل اؼبركزر لنا عجز، بل حداث اؼبنحرفُت، كيفسال يساىم يف إعادة تربية األ اؼبركز،
 .بدكره

كىذا ما يفسر أف  ضعف كعجز الدكر الذم يؤديو الطبيب اذباه األحداث اؼبنحرفُت باؼبركز، -2
الدكر الذم تؤديو الرعاية الصحية اؼبقدمة لألحداث اؼبنحرفُت باؼبركز اؼبتخصص يف إعادة الًتبية 

ربقيق قباح عملية إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت  كال يساىم يف ،جدا عيفالشلف ض -ببوقادير
 خرل.أكتأىيلهم اجتماعيا مرة 

دكر اؼبركز يف إعادة تربية األحداث  عجزلنا يفسر ، غياب برامج الرعاية الدينية باؼبركز -3
 اؼبنحرفُت أخالقيا كتربويا.

يف إعادة تربية األحداث غياب برامج الرعاية التعليمية باؼبركز يوضح أف دكر اؼبركز اؼبتخصص  -4
جدا يف ربقيق قباح عملية إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت  عيفالشلف ض-اؼبنحرفُت ببوقادير

 كإصالح سلوكهم كتأىيلهم اجتماعيا.

توجيو ألجل اؼبركز مع مراكز التكوين اؼبهٍت غياب برامج الرعاية اؼبهنية باؼبركز، كعدـ تواصل  -5
يعرقل عملية إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت كتأىيلهم اجتماعيا مرة  ،األحداث إذل ىذه اؼبراكز

من اؼبركز، كهبعل اغبدث يواجو صعوبات كعراقيل من طرؼ أرباب العمل  مخرل عند خركجهأ
على شهادة مهنية تثبت قدرتو كسبكنو من فبارسة حرفة معينة، كيبكن تفسَت ىذه  حصولو لعدـ
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ئية الوظيفية اليت ًب االعتماد عليها كمقاربة سوسيولوجية لدراستنا، النتيجة من خالؿ النظرية البنا
يقتضي التواصل كالتضامن كربط عالقة بُت مكونات النسق الداخلي أنو  كاليت ركزت على

أم أف مراكز  .عالقة األنساؽ الفرعية بالنسق األكرب )اجملتمع(عن كما ذكر "بارسونز"   ،ارجياػبك 
لتحقق استمرار كاستقرار  ،تتكامل فيما بينها هبب أفألنساؽ االجتماعية إعادة الًتبية كنسق من ا

كتطور النسق األكرب اؼبتمثل يف اجملتمع، هبب عليها أف تتواصل كتتضامن كتكوف عالقة مع 
بشكل مستمر هبدؼ ربقيق اؼبتطلبات  )مراكز التكوين اؼبهٍت( ارجياػبمؤسسات اجملتمع 

ربقيق اؽبدؼ، التكامل، كاحملافظة على  ،يات أربعة ىي: التكيفكاليت تكمن داخل عمل، الوظيفية
اؼبركز  تعمل ىذه اؼبتطلبات الوظيفية يف األخَت على ربقيق تكامل كتوافقحبيث  ،طبقاء النم

ة دكره يف عملية كاستقراره كقباح كفعاليه كاحملافظة على توازنو كاستمرار  ،اؼبتخصص يف إعادة الًتبية
 . ةكالتنظيميالتشريعية  مسطر منصوص عليو يف النصوص القانونية إعادة الًتبية كهدؼ

 ضعف كعجز الدكر الذم تؤديو األخصائية النفسانية اذباه األحداث اؼبنحرفُت داخل اؼبركز -6
يؤثر بشكل سليب على ربقيق قباح عملية إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت، كيفسر أف برامج الرعاية 

اث داخل اؼبركز ال تؤدم إذل إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت كتأىيلهم النفسية اؼبقدمة لألحد
 خرل، كال تساىم يف إصالح سلوكهم.أمرة  اجتماعيا

جدا يف ربقيق قباح عملية إعادة تربية  عيفاغياب الربامج الثقافية باؼبركز هبعل دكر اؼبركز ض -7
اؼبتخصصة يف إعادة الًتبية يساعد األحداث  األحداث اؼبنحرفُت، ألف توفر الربامج الثقافية باؼبراكز

على ربسن كإصالح سلوكهم، كينمي مواىبهم كمهاراهتم الفكرية كاؼبعرفية، كيبأل كقت فراغهم، 
 خرل.أكمن ٍب اؼبسانبة بشكل فعاؿ يف إعادة تربيتهم كتأىيلهم اجتماعيا مرة 

ىم يف ملء كقت فراغ األحداث الًتفيهية اليت تساك  الرياضية عدـ توفر اؼبركز على األنشطة -8
يؤثر بشكل سليب على عملية إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت كتأىيلهم  ،بشكل إهبايب كمفيد

خرل، كيفسر لنا أف دكر اؼبركز غَت فعاؿ يف عملية إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت  أاجتماعيا مرة 
قيقو، كىذه النتيجة جاءت تتوافق كهدؼ مسطر تسعى اؼبراكز اؼبتخصصة يف إعادة الًتبية إذل رب

دكر العالج النفسي اعبماعي يف تعديل السلوؾ  بعنواف: راحيس إبراىيم مع ما توصلت إليو دراسة
نقص فضاءات الًتفيو كالتسلية دبراكز من خالؿ القوؿ بأف:  العدكاشل لدل األحداث اعباكبُت
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خاصة يف ظل  ،لقياـ بالسلوؾ العدكاشلإعادة الًتبية يعترب أحد العوامل اليت تؤدم باغبدث إذل ا
 (.1)عدـ استفادتو من خدمات العالج النفسي

دكف رقابة كضبط من طرؼ  لوقت طويل معظم األحداث يقضوف كقت فراغهم يف اؽباتف -9
يفسر لنا غياب دكر ك اؼبركز، كىذا لو تأثَت سليب على سلوكهم كعلى صحتهم اعبسدية كالنفسية، 

 يا.عملية إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت كتأىيلهم اجتماع اؼبركز يف ربقيق قباح

لقياـ بدكره اذباه على اغياب اإلمكانيات اؼبادية كالبشرية باؼبركز اليت تساعد الطاقم الًتبوم  -11
جدا يف  عيفيفسر لنا أف دكر اؼبركز ض بشكل فعاؿ كناجح، كىذا ما داخل اؼبركز األحداث

خرل، حبيث قبد أف أاجتماعيا مرة  فُت كإصالح سلوكهم كتأىيلهمإعادة تربية األحداث اؼبنحر 
ضبار سامية بعنواف: فعالية برامج مراكز  تتوافق مع ما توصلت إليو دراسة جاءت ىذه النتيجة

إعادة الًتبية لألحداث اؼبنحرفُت يف اعبزائر اليت ًب االعتماد عليها كدراسة سابقة بأف:" قلة العامل 
 ".ؼبؤىل دبراكز إعادة الًتبية يضعف من فعالية الربامج اؼبقدمة لألحداثالبشرم اؼبتخصص كا

جدا، كال  عيفةض الشلف-برامج الرعاية اؼبعتمدة باؼبركز اؼبتخصص يف إعادة الًتبية ببوقادير -11
طاقم مبادرات ؿبتشمة قلما يقدمها المطبقة من خالؿ ىي  تسَت كفق برنامج مسطر خاص، كإمبا

تربيتهم كتأىيلهم  ال يساىم يف إصالح سلوؾ األحداث كإعادةكىذا د باؼبركز، الًتبوم اؼبتواج
 .خرلأاجتماعيا مرة 

أف اؼبركز ال يعتمد تصنيفا معينا أثناء استقباؿ األحداث من خالؿ الفصل بُت األحداث  -12
إف  ،داكاألحداث اؼبتواجدين يف حالة خطر معنوم، كينفذ يف شأهنم صبيعا برناؾبا كاح نحرفُت،اؼب

كىذا ما هبعل عملية إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت  ملهم معاملة كاحدة،ابل يع توفر ذلك،
 .يف ربقيق قباحها كفعاليتها اؼبركز يساىمكال  ،صعبة

، كىذا ما يفسر لنا -13 دكر  كل ما يقدمو اؼبركز لألحداث يكمن يف اؼبأكل كاؼبشرب كالنـو
 مرة أخرل. تربية األحداث اؼبنحرفُت كتأىيلهم اجتماعيا جدا يف عملية إعادة الضعيفاؼبركز 

                                                           

الجانحين: دراسة  دكر العالج النفسي الجماعي في تعديل السلوؾ العدكاني لدل األحداثإبراىيم، راحيس،  (1)
، 2أطركحة للحصوؿ على شهادة دكتوراه علـو يف علم النفس العيادم )جامعة كىرافتجريبية ببعض مراكز إعادة التربية، 

 .199-198ص ص(، 2019/ 2018



 الدراسة نتائج كتحليل عرض                                                 :  لسادساالفصل 
 

264 
 

مرة  كبراؼ، كعودة البعض منهم إذل االمن اؼبركز ألحداث بعد خركجهملعدـ متابعة اؼبركز  -14
، ثانية، يشكل عائقا أماـ ربقيق تكيف األحداث كاندماجهم اجتماعيا بعد خركجهم من اؼبركز

 يستفيدكا من برامج الرعاية اؼبقدمة ؽبم باؼبركز من قبل، خرل يفسر لنا أف األحداث دلأكمن جهة 
 كأف دكر اؼبركز ضعيف جدا يف إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت كتأىليهم اجتماعيا.

دكرات تكوينية يف ؾباؿ رعاية األحداث ككيفية  واباؼبركز دل يتلق عاملُتالوظفُت اؼب أف -15
ؼبنحرفُت كتأىيلهم اجتماعيا ية إعادة تربية األحداث االتكفل هبم، كىذا لو تأثَت سليب على عمل

كىذه النتيجة جاءت عكس  اؼبراكز اؼبتخصصة يف إعادة الًتبية،ب منوطخرل كهدؼ مسطر أمرة 
، 2815يوليو سنة  15اؼبوافق  12 -15من القانوف رقم  129ما ىو منصوص عليو يف اؼبادة 

ؼبوظفُت العاملُت مع األحداث داخل اؼبركز "هبب اختيار ا تعلق حبماية الطفل على أنو:اؼب
ربة، كهبب أف يتلقوا تكوينا خاصا اػبعلى أساس الكفاءة ك  128كاألجنحة اؼبذكورة يف اؼبادة 

 .بكيفية التعامل مع اغبدث داخل ىذه اؼبراكز

كبالتارل فإف كاقع التكفل باألحداث اؼبنحرفُت كرعايتهم باؼبركز اؼبتخصص يف إعادة الًتبية 
الشلف يفتقر إذل برامج الرعاية اليت تساىم يف ربقيق قباح عملية إعادة تربية األحداث -قاديرببو 

يف النصوص القانونية كيتعارض مع ىو منصوص عليو  ،خرلأؼبنحرفُت كتأىيلهم اجتماعيا مرة ا
ادة إذل فشل دكر اؼبركز كعجزه يف ربقيق عملية إع األخَت، كىذا ما أدل يف التشريعية كالتنظيمية

كىذه النتيجة جاءت تتوافق مع ما  ،قانونيا تربية األحداث اؼبنحرفُت كهدؼ مسطر منصوص عليو
عملية إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت كتأىيلهم باؼبراكز  :بأف Alain le Coz  توصلت إليو دراسة

كالربامج  ،ليميةسبيزت بالفشل، لعدـ ربفيز األحداث كتقدصل ؽبم الرعاية الكافية منها الربامج التع
إضافة إذل عدـ متابعتهم كمراقبتهم  ،اليت سبأل كقت فراغهم كتغَت نظرهتم للحياة كالثقافيةالًتفيهية 

أثناء تواجدىم باؼبركز، كعدـ تلقيهم أم تدريب مهٍت أثناء تواجدىم باؼبركز، فبا أدل هبؤالء 
الذم جعلهم يعتمدكف  ،نفسيإذل عدـ النضج االجتماعي كال ،بعد خركجهم من اؼبركز ،األحداث

 .(1)اعتمادا كبَتا على البيئة اليت تؤثر على سلوكهم بشكل كبَت
  

                                                           

(1) Alain, Le Coz, La reinsertion sociale des mineurs délinquants et pré- délinquants. 

Diplôme d’études approfondies d’administration publique de la faculté de droit et des 

sciences économiques de Reims, P284- 286.  
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 خالصة الفصل
إعادة يبكننا القوؿ بأف فرضيات ىذه الدراسة دل تتحقق كفقا لواقع اؼبركز اؼبتخصص يف 

الرعاية  الذم يعاشل من ضعف كبَت جدا يف الدكر الذم تؤديو برامجالشلف،  -الًتبية ببوقادير
  ،االجتماعية النفسية، الصحية، كانعدـ باقي الربامج األخرل اؽبامة كاؼبفيدة للحدث اؼبنحرؼ

كربامج الرعاية الدينية الثقافية، كالتعليمية، كاؼبهنية، كاألنشطة الرياضية كالًتفيهية، كلذلك فال يوجد 
 ،ؽبم ؼبأكل كاؼبشرب كاؼبرقدا ، كإيوائهم كتوفَتدكر للمركز سول استقباؿ األحداث داخل أسواره

، ةكالتنظيميالتشريعية  القانونية يف النصوصأما بقية األدكار اؼبنوط هبا حسب ما ىو منصوص عليو 
، كمنو فإف اغبدث اؼبنحرؼ يدخل إذل اؼبركز هبدؼ إعادة الًتبية منعدمة فمهمشة، بل تكاد تكوف

لوكات كبنفس الشخصية ألنو دل ىبضع كالتأىيل، كلكنو ىبرج منو بنفس مبط التفكَت، كنفس الس
 .برامج إصالحية ةكدل يستفيد من أي ،يف النفسية كالسلوؾ ألم تغيَت
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 توصيات الدراسة
كألجل االضطالع باؼبهاـ اؼبنوطة دبراكز إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت، طبقا للنصوص 

يف ىذه على ما توصلنا إليو من نتائج  بناءن ىا، ك القانونية التشريعية كالتنظيمية اليت ربكم سَت 
دكر ىذه  ف األخذ هبا تفعيلُ أالتوصيات أك االقًتاحات اليت من شبعض تقدصل  ارتأينا الدراسة

اؼبراكز كمؤسسات اجتماعية رظبية تعٌت بوظائف الوقاية كالرعاية كاإلصالح كالتأىيل اؼبوجهة لفئة 
  : حالة خطر معنوماألحداث اؼبنحرفُت أك اؼبتواجدين يف

سَت عملية إعادة الًتبية سن ربسُت الظركؼ اؼبادية كرفع اؼبيزانية اؼبمنوحة ؼبراكز إعادة الًتبية غب -
 باؼبراكز كضماف قباحها كفعاليتها.

، كمدربُت كز دبختصُت مؤىلُت يف علم االجتماع كعلم النفس كمرشدين دينيُتا تزكيد اؼبر  -
 كتأىيلهم اجتماعيا كنفسيا كتربويا كأخالقيا. ألحداثللتكفل با مهنيُت، كمعلمُت

اؼبراكز دبختلف األنشطة الثقافية كالرياضية كالًتفيهية كتنوعها ؼبساعدة  تنشيطالعمل على  -
كامتصاص الطاقة السلبية لديو كتفريغ  ،اغبدث على تنمية مهاراتو الفكرية كاؼبعرفية كاليدكية كالفنية

 .بداخلوالشحنات االنفعالية اليت 

أف تكوف عملية التخطيط لربامج الرعاية اؼبقدمة لألحداث داخل اؼبركز منسقة كغَت  كجوب -
تتماشى مع ما ىو منصوص عليو يف النصوص تسَت كفق برنامج خاص مسطر، ك ك  ،عشوائية
 .كأف تراعي متطلبات كرغبات كميوؿ األحداث كتتوافق مع سنهم كجنسهم ،القانونية

الطاقم الًتبوم اؼبشرؼ على إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت داخل اؼبركز  العمل على إخضاع -
التعامل معهم أثناء عملية التكفل هبم  اتككيفي ،ية يف ؾباؿ رعاية األحداثػبػػإذل دكرات تدري

ظم، كذلك ؼبساعدة الطاقم الًتبوم على ربسُت أداء دكره اذباه ػتػداخل اؼبراكز بشكل دكرم كمن
 عاؿ كناجح.اغبدث بشكل ف

عن العائدين لالكبراؼ كغَت العائدين لالكبراؼ ك  نحرفُت،العمل على فصل األحداث اؼب -
تفاديا  ،دبراكز إعادة الًتبية كالتكفل هبم خطر معنوم أثناء استقباؽبمحالة اؼبتواجدين يف األحداث 

قوف صعوبة يف كتفاقم الوضع الذم هبعل العاملُت باؼبركز يتل ،لتأثر األحداث ببعضهم البعض
 إعادة تربيتهم كتأىيلهم بسبب عدـ الفصل بينهم.
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اؼبدرسة كمراكز التكوين اؼبهٍت كـبتلف اؼبؤسسات ك  األسرة العمل على إشراؾ كل من -
تربية  إعادةيف عملية  ،االجتماعية األخرل يف التعاكف مع اؼبراكز اؼبتخصصة يف إعادة الًتبية

 تأىيلهم كدؾبهم يف اجملتمع من جديد.األحداث اؼبنحرفُت كإعادة 

هبب تفعيل دكر مصلحة اؼبالحظة اؼبتواجدة دبديرية النشاط االجتماعي )الوسط اؼبفتوح(  -
 اؼبكلفة برعاية األحداث كمتابعتهم بعد خركجهم من اؼبركز يف ـبتلف اعبوانب )النفسية

الرياضية كالًتفيهية(  االقتصادية، الثقافية،االجتماعية، الصحية، التعليمية، اؼبهنية، الًتبوية كالدينية، 
.كبراؼؼبساعدة اغبدث على التكيف يف اجملتمع مرة أخرل كضماف عدـ عودتو لال
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 مةػاتػػػخ

ىي عبارة عن مؤسسات ذات  ،إف مراكز إعادة الًتبية، حسب ما نص عليو اؼبشرع اعبزائرم
 دؼ، هتأساسا ي لألحداث اؼبنحرفُت الذين ارتكبوا أفعاال جاكبةػبػػكتربوم كهتذيطابع إصالحي 

إعادة تربيتهم كإصالح سلوكهم كتأىليهم اجتماعيا مرة أخرل، من خالؿ برامج الرعاية إذل 
اؼبختلفة اليت نص عليها اؼبشرع اعبزائرم يف الكثَت من النصوص القانونية، ؼبا ؽبا من أنبية كبَتة يف 

اؼبراكز اؼبتخصصة، إال أف كاقع التكفل ب مناط كظيفي يق قباح عملية إعادة الًتبية كدكرربق
عن أنو  ، كشفالشلف-باألحداث اؼبنحرفُت كرعايتهم باؼبركز اؼبتخصص يف إعادة الًتبية ببوقادير

األنشطة  يفتقر إذل برامج الرعاية اؼبختلفة )برامج الرعاية التعليمية، اؼبهنية، الًتبوية كالدينية،
الثقافية، الرياضية كالًتفيهية( اليت تساىم يف ربقيق قباح عملية إعادة الًتبية، كمن جهة أخرل أف 

-برامج الرعاية االجتماعية، النفسية الصحية اليت يقدمها اؼبركز اؼبتخصص يف إعادة الًتبية ببوقادير
ض مع ما ىو منصوص شبو منعدـ، كيتعار دكرىا ضعيف جدا، بل  الشلف لألحداث اؼبنحرفُت

عدـ توفر اؼبركز على اإلمكانيات يف النصوص القانونية التشريعية كالتنظيمية، بالنظر إذل عليو 
يف ربقيق عملية إعادة  هكىذا ما أدل يف األخَت إذل عجز كفشل دكر  ،اؼبادية كالبشرية الالزمة

 الًتبية.
كرفع أدائها الوظيفي هبب  ،بيةكلتحقيق قباح كفعالية دكر اؼبراكز اؼبتخصصة يف إعادة الًت 

على الوزارة الوصية اؼبعنية هبذه اؼبراكز تدعيمها دبختلف اإلمكانيات اؼبادية كالبشرية الالزمة، 
اؼبيزانية اؼبمنوحة ؽبا، لتؤدم دكرىا يف إعادة الًتبية بشكل فعاؿ كناجح، كأف مبلغ كربسُت كرفع 

الفصل بُت يراعى فيو  ،ظم كعمليػتػختلفة بشكل منتعمل ىذه اؼبراكز على تطبيق برامج الرعاية اؼب
سن األحداث ككذا  األحداث اؼبنحرفُت أك اعباكبُت كاألحداث اؼبتواجدين يف حالة خطر معنوم،

كجنسهم كشخصيتهم كطبيعة األفعاؿ اؼبرتكبة من قبلهم، كباقي الفركقات الفردية األخرل اليت سبيز 
كفق برنامج مسطر خاص يتماشى مع ما التكفل هبم كما يتوجب   األحداث عن بعضهم البعض،

ىو منصوص عليو، كما هبب على ىذه اؼبراكز إشراؾ كتدعيم دكر كل من األسرة اؼبدرسة، مراكز 
، النوادم الثقافية يف اؼبسانبة يف عملية إعادة الًتبية للتقليل اجملتمع اؼبدشل التكوين اؼبهٍت، صبعيات

 .لعود إليهاأك ا من ظاىرة اكبراؼ األحداث،
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 .2813/2814عيادم، ال علم النفس يف لنيل شهادة اؼباجستَت رسالة مقدمة

لنيل شهادة  رسالة مقدمة ث الجانحين.الحماية الجنائية لألحداثاشل عراب، قبيبة.  -78
 .2883/2884ي بكر بلقايد تلمساف، ػاؼباجستَت يف علم اإلجراـ، جامعة أب
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المعاملة الجنائية لألحداث المنحرفين في القانوف اليمني: اعبمرة، عبد الرضبن ؾباىد.  -71
: كلية 1 عة اعبزائرلنيل شهادة الدكتوراه يف القانوف العاـ، جام مقدمة أطركحةدراسة مقارنة. 

 .2812/2813اغبقوؽ، 
أثر العوامل االجتماعية في جنوح األحداث من كجهة نظر اغبارثي، حيالف بن ىالؿ.  -72

حبث مقدـ األحداث المنحرفين: دراسة مسحية في دكر المالحظة بالرياض كالدماـ كبريدة. 
ماعية، زبصص التأىيل كالرعاية استكماال ؼبتطلبات اغبصوؿ على درجة اؼباجستَت يف العلـو االجت

 .2883االجتماعية، الرياض، 
دكر مراكز إعادة التربية في تقويم السلوؾ االنحرافي لألحداث: دراسة ضبادم، دليلة.  -73

. أطركحة مقدمة ميدانية على عينة من الفتيات المنحرفات في مركز إعادة التربية بن عاشور
، زبصص علم ا   ،2 البليدةجامعة  ،جتماع االكبراؼ كاعبريبةلنيل شهادة دكتوراه علـو

(2828/2821). 
فعالية برامج مراكز إعادة التربية لألحداث المنحرفين في الجزائر. ضبار، سامية.  -74

، جامعة حسيبة اإلجراـزبصص علم اجتماع  ،نيل شهادة دكتوراه الطور الثالثلأطركحة مقدمة 
 .2828/2821بن بوعلي بالشلف، 

أثر العوامل االجتماعية في جنوح األحداث: دراسة ميدانية أجريت ظبية.  حومر، -75
لنيل شهادة اؼباجستَت يف علم  رسالة مقدمة بمركزم األحداث بمدينتي قسنطينة كعين ميلة.

 .2885/2886االجتماع اغبضرم، جامعة منتورم قسنطينة، 
عمومية كفي مرحلة أحكاـ معاملة الحدث خالؿ مراحل الدعول الخليفي، ياسُت.  -76

 .2885/2886مذكرة لنيل إجازة اؼبدرسة العليا للقضاء، باتنة:  تنفيذ الحكم.
ي لدل ػدكر العالج النفسي الجماعي في تعديل السلوؾ العدكانراحيس، إبراىيم.  -77

للحصوؿ على مقدمة أطركحة  األحداث الجانحين: دراسة تجريبية ببعض مراكز إعادة التربية.
 .2818/2819، 2 راه علـو يف علم النفس العيادم، جامعة كىرافشهادة دكتو 

لنيل شهادة  رسالة مقدمة العقوبات كتدابير األمن المطبقة على القصر.سعداكم، بشَت.  -78
 .2889/2818 ،اؼباجستَت زبصص حقوؽ، جامعة كىراف
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اتجاىات األحداث المنحرفين نحو البرامج الشهرم، مساعد، بن علي، ناصر.  -79
: دراسة مسحية على األحداث بدار بالرياض االجتماعية المقدمة لهم بدار المالحظة

دراسة مقدمة استكماال ؼبتطلبات اغبصوؿ على درجة اؼباجستَت  المالحظة االجتماعية بالرياض.
يف العلـو االجتماعية، زبصص الرعاية الصحة النفسية، الرياض: أكاديبية نايف العربية للعلـو 

 .2881األمنية، 
ظاىرة جنوح األحداث، األسباب كالعالج: دراسة اجتماعية ميدانية في ضو، ؿبمد.  -88

اص برعاية اإلناث في مدينة الخقسم األحداث في سجن حلب المركزم كمركز المالحظة 
 .2881/2882حلب. 

ي دكر األنشطة الثقافية كالرياضية في تأىيل األحداث فطارؽ بن ؿبمد زياد، الزىراشل.  -81
دراسة مقدمة استكماال ؼبتطلبات اغبصوؿ على درجة اؼباجستَت يف العلـو  اإلصالحيات.

 .2884االجتماعية، الرياض: أكاديبية نايف العربية للعلـو األمنية، 
أثر مراكز إصالح كتأىيل األحداث في األردف في  عبد الرضبن نايف السعود، لبٌت. -82

رسالة مقدمة الة مركز محمد بن القاسم إربد. خفض معدالت العود لالنحراؼ: دراسة ح
كلية الدراسات العليا، اعبامعة األردنية،   ،استكماال ؼبتطلبات درجة اؼباجستَت يف علم االجتماع

1994. 
دكر مراكز إعادة التربية في تحقيق التوافق النفسي االجتماعي للمراىقة ؼبوشي، حياة.  -83

اجستَت يف علـو الًتبية، قسم علم النفس كعلـو الًتبية لنيل شهادة اؼب رسالة مقدمة. الجانحة
 .2883/2884 جامعة اعبزائر، كاألرطوفونيا

. رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه يف الحماية الجنائية لألحداثمقدـ، عبد الرحيم.  -84
 .2813، 1القانوف اعبنائي كالعلـو اعبنائية، جامعة قسنطينة

دمة االجتماعية في تعديل سلوؾ الخفاعلية برامج ن. مناىل، سليماف عبد الرضب -85
لنيل درجة  رسالة مقدمةحبث األحداث الجانحين: دراسة حالة دار تربية الفتياف بحرم. 

كلية الدراسات العليا، قسم علم االجتماع كاألنثركبولوجيا   ،دمة االجتماعيةاػباؼباجستَت يف 
 .2818دمة االجتماعية، جامعة النيلُت، اػبك 
 ابعا: الدكريات كالمجالت العلميةر 
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مجلة كلية  "،األسباب النفسية كاالجتماعية اؼبؤدية إذل جنوح األحداثإظباعيل، طو. " -86
 .(2818، )83، العدد 21اجمللد  التربية للبنات.

بوبيدم، المية. "التكفل النفسي اجتماعي تربوم باألطفاؿ اعباكبُت اؼبودعُت باؼبراكز  -87
امس، )مارس اػبالعدد مجلة السراج في التربية كقضايا المجتمع. دة الًتبية"، اؼبختصة إلعا

2818.) 
مجلة تطوير بومدين، عمَتم. "كاقع اسًتاتيجية التكفل باألحداث اعباكبُت باعبزائر"،  -88

 (.2818، جامعة اعبلفة، )82العدد  11اجمللد  العلـو االجتماعية.
لنفسية كاالجتماعية لألحداث اعباكبُت: مركز إعادة الًتبية عبد كاقع الرعاية ا" ثوابيت، حناف. -89

، )ديسمرب 81 ، العدد7اجمللد مجلة تنمية الموارد البشرية. الواحد خزناجي بسطيف مبوذجا"، 
2812.) 

اؼبتعلق حبماية  12/ 15حايد، سعاد. "خصوصية ؿباكمة األحداث يف ظل القانوف  -98
 (.2818العدد السادس، )جواف  ياسية."، مجلة أبحاث قانونية كسالطفل
حبيشي، سوسن أضبد. "األدكار الًتبوية ؼبؤسسات رعاية األحداث دبدف القناة" دراسة  -91

 (.2889امس عشر، )سبتمرب اػبالعدد مجلة كلية التربية باإلسماعيلية. تقويبية"، 
حداث اؼبنحرفُت يف مراكز ي، نور الدين. "أنبية حصة الًتبية البدنية كالرياضية لألػوتػتػدع -92

. العدد الثامن، المجلة العلمية لعلـو كتقنيات األنشطة البدنية كالرياضيةإعادة الًتبية"، 
 .(2811)ديسمرب 

دكارة، أضبد. "دكر اؼبؤسسات االجتماعية الًتبوية كاسًتاتيجياهتا يف رعاية األحداث  -93
العدد العاشر، جامعة اعبلفة، ية. مجلة حقائق للدراسات النفسية كاالجتماعاعباكبُت"، 

(2818.) 
 .مجلة القانوف كاألعماؿسحارة، سعيد. "ضباية األحداث اعباكبُت يف القانوف اعبزائرم"،  -94

  .(2818)يناير  ،16جامعة اغبسن األكؿ، اؼبغرب، العدد 
 . العددمجلة األمن كالحياةعنب، ؿبمد. "تطبيقات لوقاية األحداث من االكبراؼ"،  -95
 ، القاىرة: أكاديبية الشرطة، )د.س(.418
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قليل، ؿبمد رضا. "كاقع مؤسسات إعادة الًتبية كدكرىا يف اغبد من ظاىرة جنوح  -96
اجمللد العاشر، العدد األكؿ، جامعة الدكتور موالم الطاىر سعيدة، مجلة متوف. األحداث"، 

(2818.) 
مراف البشرم يف فكر ابن خلدكف"، قمانة، ؿبمد، رميلي، رضا. "البعد اإليكولوجي الع -97

 (.2811، )15العدد  مجلة الواحات للبحوث كالدراسات.
دمة الصحية: دراسة ميدانية اػبلزغد، راضية. سوسيولوجية السلوؾ االكبرايف يف تقدصل  -98

مجلة الحكمة لبعض اؼبمارسات كالسلوكيات االكبرافية السلبية باؼبستشفيات اعبزائرية"، 
. العدد الرابع عشر، اعبزائر: مؤسسة كنوز اغبكمة للنشر كالتوزيع، جتماعيةللدراسات اال

(2818.) 
مكي، سهاـ. "الدكر الًتبوم للمؤسسات العقابية يف اعبزائر، دراسة يف اذباىات األحداث  -99

، 48العدد  مجلة العلـو اإلنسانية.اعباكبُت: دراسة ميدانية دبركز إعادة الًتبية بقسنطينة"، 
 (.2813رب )ديسم
قبم، عبَت، منعم، عبد اهلل أضبد، عثماف، عبد القادر. "دكر اؼبؤسسات الًتبوية كاإلدارية  -188

، 16العدد  مجلة العلـو النفسية.يف رعاية األحداث اعباكبُت: اجتماعيا كنفسيا كصحيا"، 
(2818.) 

ة العقابية يف التشريع نوراشل، حياة. "الرعاية النفسية كاالجتماعية للمحبوس داخل اؼبؤسس -181
 (.2821، )جانفي 28، العدد 21اجمللد  مجلة اإلحياء.اعبزائرم"، 

كنوقي، عبد القادر، مزارة، عيسى. "أنبية االندماج االجتماعي يف إعادة تأىيل اغبدث  -182
 (.2816العدد الثالث عشر، )جواف  مجلة المعيار.اعبانح لدل مؤسسات إعادة الًتبية"، 

 الملتقيات العلميةأكراؽ اضرات كالندكات ك خامسا: المح
أساليب معالجة األحداث الجانحين في اصة الثانية. اػبأحباث الندكة العلمية  -183

د.ط، الرياض: دار النشر باؼبركز العريب للدراسات األمنية كالتدريب،  .المؤسسات اإلصالحية
1998. 
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المؤسسات المتخصصة في حماية  :ي، قسورم، فهيمة. مداخلة بعنوافػبام يزيد، عرب -184
اؼبلتقى الوطٍت حوؿ جنوح  الطفولة كالمراىقة كدكرىا في حماية األحداث كإعادة إدماجهم.

 .2816: 1قراءات يف كاقع كآفاؽ الظاىرة كعالجها، جامعة باتنة :األحداث
السياسة الجنائية تجاه األحداث، محاضرات ألقيت على طلبة السنة زكاش، ربيعة.  -185

 .2816/ 2815جامعة اإلخوة منتورم قسنطينة، الثانية ماستر. 
التسرب المدرسي كعالقتو بجنوح األحداث في محافظة طريخ، عبد اغبسُت ؿبمود.  -186
جامعة الَتموؾ،  . دراسة يف علم االجتماع اعبنائي، حبث مقدـ إذل اؼبؤسبر العلمي األكؿ،ديالى
2813. 
 الالحقة كأىميتها في إعادة إدماج األحداث المفرج عنهم.الرعاية القطارنة، إيباف.  -187

مديرية األمن العاـ، اؼبنظمة الدكلية لإلصالح  ،كرقة عمل مقدمة إذل مؤسبر عدالة األحداث
 .2813اعبنائي، عماف، 

كلية الفنوف اعبميلة،   محاضرة نظرية الدكر االجتماعي.بل، عطية. ػكاظم، سعد، دعي -188
 اإللكًتكشلنظاـ التعليم على ية، جامعة بابل، نشرت على موقع الكلية قسم الفنوف اؼبسرح

www.uobabylon.edu.iq 19:45:11على الساعة  28/18/2817، يـو. 
 اإللكتركنيةسادسا: المواقع 

اة نت، موقع ؿبام .تعريف التشريع كخصائصو كأىميتوأبو العال، مركة.  -189
www.mohamah.net ، على  7/11/2821ًب االطالع عليو يـو ك ، 2817اكت  24ًب نشره يـو

 .28.34الساعة 
 التنظيميةك  القانونية التشريعية كالنصوص لمواثيقسابعا: ا

أكصى  ()قواعد بكُت اثاألحد قضاء قواعد األمم اؼبتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤكف -118
 26باعتمادىا مؤسبر األمم اؼبتحدة السابع ؼبنع اعبريبة كمعاملة اجملرمُت اؼبعقود يف ميالنو من 

اؼبؤرخ يف  48/22 رقم كاعتمدهتا اعبمعية العامة بقرارىا 1985أيلوؿ/سبتمرب  6آب/أغسطس إذل 
 (.1985تشرين الثاشل/نوفمرب  29

 .1972، سنة 15حبماية الطفولة كاؼبراىقة، اعبريدة الرظبية العدد اؼبتعلق  3-72األمر رقم  -111

http://www.uobabylon.edu.iq/
http://www.uobabylon.edu.iq/
http://www.mohamah.net/
http://www.mohamah.net/
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 اعبزائر: اؼبتضمن إحداث اؼبؤسسات اؼبكلفة حبماية الطفولة كاؼبراىقة، 64-75األمر رقم  -112
 .1975، سنة 81اعبريدة الرظبية، العدد 

، 2885ر سنة فرباي 6اؼبوافق  1425ذم اغبجة عاـ  27اؼبؤرخ يف  84 -85القانوف رقم  -113
اعبريدة الرظبية  اعبزائر: اؼبتضمن قانوف تنظيم السجوف كإعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوسُت،

 .2885فرباير سنة 13 الصادر بتاريخ ،12 العدد
يوليو اؼبتعلق حبماية  15اؼبوافق  1436رمضاف عاـ  28مؤرخ يف  12 -15القانوف رقم  -114

 .2815يوليو سنة  19( الصادر بتاريخ 39، العدد )اعبريدة الرظبية اعبزائر: الطفل،
أبريل  5اؼبوافق  1433صبادل األكذل عاـ  13اؼبؤرخ يف  165 -12اؼبرسـو التنفيذم رقم  -115

اؼبتضمن تعديل القانوف األساسي النموذجي للمؤسسات اؼبتخصصة يف ضباية الطفولة كاؼبراىقة، 
 .2812أبريل سنة  11بتاريخ  ( الصادر21) ية، اعبزائر، العدداعبريدة الرظباعبزائر: 
اعبزائر: وبدد كيفيات تنظيم اؼبؤسسة العقابية كسَتىا،  189 -86تنفيذم رقم الرسـو اؼب -116

 .2815 ، سنة15ريدة الرظبية، العدد اعب
 ا: اإلحصائيات الرسميةػنػػامػػث

 .2819إذل غاية سنة  2815إحصائيات الدرؾ الوطٍت من سنة  -117
 .2819إذل غاية سنة  2815إحصائيات الشرطة من سنة  -118
إذل غاية  2815الشلف من سنة -إحصائيات اؼبركز اؼبتخصص يف إعادة الًتبية ببوقادير -119
 .2819سنة 
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الرجاء منكم اإلجابة على ىذه األسئلة اليت تدخل يف إطار إعداد أطركحة دكتوراه  مالحظة:
: علم االجتماع االكبراؼ كاعبريبة، ككبيطكم علما زبصصيف العلـو االجتماعية  الطور الثالث

 بأف ىذه اؼبعلومات اليت ستدلوف هبا ستظل يف السرية كال تستعمل إال ألغراض علمية ال غَت. 
 

 ةاالجتماعي ةاصة باألخصائيالخ( 11دليل المقابلة رقم )
 البيانات الشخصية -1
 :تاريخ اؼبقابلة -
 اعبنس: -

 السن: -

 مي:االختصاص التعلي -

 ربة اؼبهنية:اػب -

 اتجاه فئة األحداث داخل المركز ةاالجتماعي ةبيانات حوؿ دكر األخصائي -2
 ....................................... األحداث داخل اؼبركز؟ فيما يتمثل دكرؾ اذباه -

 ................................ ىل تتلقى دكرات تكوينية يف ؾباؿ التكفل باألحداث؟ -

 ................................... ىل تقـو بتنظيم جلسات مع اغبدث بشكل دكرم؟ -

 .............................................................. يف كليت اغبالتُت ؼباذا؟ -

 ........................ ىل يوجد تنسيق يف العمل بينك كبُت فريق العمل اآلخر باؼبركز؟ -

 ............................................................ يف كليت اغبالتُت ؼباذا؟ -  

 ...................... أثناء تطبيقك لربناؾبك ىل تراعي الفركقات الفردية بُت األحداث؟ -

 ............................................................ يف كليت اغبالتُت ؼباذا؟ -  

 ........................................... ىل ىناؾ ذباكب لألحداث مع برناؾبك؟ -

 .............................................................. يف كليت اغبالتُت ؼباذا؟ -

جيد  ىل يوفر لك اؼبركز كل اإلمكانيات اليت تساعدؾ يف القياـ بدكرؾ اذباه اغبدث بشكل -
 ............................................................................. كفعاؿ؟

 .............................. ما نوع اؼبشكالت اليت ربدث بُت األحداث داخل اؼبركز؟ -



 

 
 

 ........................... خرل؟أكيف تتعامل مع ىذه اؼبشكالت حىت ال تتكرر مرة   -

 ................................ ىل ىناؾ تواصل مستمر بينك كبُت أسر األحداث؟ -

 ...................................... ....................... يف كليت اغبالتُت ؼباذا؟ -

 ................................................. ىي اؼبساعدات اليت تقدمها ؽبم؟ ما -

 ....................................... قـو دبتابعة اغبدث بعد خركجو من اؼبركز؟ىل ت -

 .........................................................يف كليت اغبالتُت ؼباذا؟...... -

 ...................... ىي اؼبساعدات اليت تقدمها للحدث أثناء متابعتو خارج اؼبركز؟ ما -

 يف رأيك ما تقدمو للحدث يبكن لو أف يساىم يف إعادة تربيتو كإصالح سلوكو كضبايتو؟ لى -
..................................................................................... 

 ...............يف كليت اغبالتُت ؼباذا؟..................................................
 

 ةالنفساني ةاصة باألخصائيالخ( 12) دليل المقابلة رقم
 البيانات شخصية -1
 تاريخ اؼبقابلة: -
 اعبنس: -

 السن: -

 االختصاص التعليمي: -

 ربة اؼبهنية:اػب -

 اتجاه فئة األحداث داخل المركز  ةالنفساني ةبيانات حوؿ دكر األخصائي -2
 ...............................فيما يتمثل دكرؾ اذباه األحداث داخل اؼبركز؟..........  -

 .....ىل تتلقى دكرات تكوينية يف ؾباؿ التكفل باألحداث؟............................  -

 .........ىل اعبلسات النفسانية اليت تنظمها مع اغبدث دكرية؟.........................  -

 .............................يف كليت اغبالتُت ؼباذا؟..................................  -

 .........ىل تضع لكل حالة برنامج رعاية خاص هبا؟.................................  -

 ...........يف كليت اغبالتُت ؼباذا؟....................................................  -



 

 
 

 .......................ىل ىناؾ ذباكب لألحداث مع برناؾبك النفساشل؟..............  -

 ..............يف كليت اغبالتُت ؼباذا؟.................................................  -

وؼ، القلق كالتوتر عدـ قدرتو اػبيف حالة مواجهة اغبدث مشكالت نفسية على سبيل اؼبثاؿ   -
يب كالطرؽ العالجية . ماىي األسال...إخل على التكيف داخل اؼبركز كالتواصل مع أصدقائو

 اليت تستخدمها مع اغبدث ؼبساعدتو يف التغلب على مشاكلو النفسية؟

................................................................................... 

ىل يوفر لك اؼبركز كل الوسائل اليت ربتاجها للقياـ بدكرؾ اذباه اغبدث بشكل جيد   -
 .....................................................................كفعاؿ؟........

 .................ىل تقـو دبتابعة اغبدث بعد خركجو من اؼبركز؟........................  -

 ...................يف كليت اغبالتُت ؼباذا؟............................................  -

 ........ات اليت تقدمها للحدث بعد خركجو من اؼبركز؟...................ماىي اؼبساعد  -

ىل يف رأيك ما تقدمو للحدث يبكن أف يساىم يف إعادة تربيتو كإصالح سلوكو   -
 .....................................................................كضبايتو؟.......

 .......................................................يف كليت اغبالتُت ؼباذا؟........  -
 

 اصة بطبيب المركزالخ( 13) دليل المقابلة رقم
 البيانات الشخصية -1

 تاريخ اؼبقابلة: -
 اعبنس: -

 السن: -

 ربة اؼبهنية:اػب -

 بيانات حوؿ دكر طبيب المركز اتجاه فئة األحداث داخل المركز -2
 ...............................اخل اؼبركز؟..........فيما يتمثل دكرؾ اذباه األحداث د -

 ....ىل قمت بفحص اغبدث عند دخولو للمركز؟.................................... -

 .....يف كليت اغبالتُت ؼباذا؟......................................................... -



 

 
 

 ....................................ىل تقـو بفحصو بشكل دكرم؟................. -

 ......يف كليت اغبالتُت ؼباذا؟........................................................ -

 ..........ىل يتوفر اؼبركز على عيادة طبية؟.......................................... -

ت كالوسائل العالجية الالزمة اليت يف حالة اإلجابة بنعم ىل ىي مزكدة بكافة اإلمكانيا  -
 ..........تساعدؾ يف القياـ بدكرؾ بشكل جيد اذباه األحداث؟.......................

ىل ربرص على مراقبة الوجبات الغذائية اليت تقدـ للحدث من ناحية القيمة الغذائية  -
 .............................كالتقدصل يف اؼبوعد كتوفر شركط النظافة الصحية؟.........

 ....يف كليت اغبالتُت ؼباذا؟.......................................................... -

اصة باألحداث من ناحية توفر شركط النظافة الصحية اػبىل ربرص على مراقبة غرؼ النـو  -
، توفر كتوفر كل اؼبستلزمات األخرل )سرير مستقل، كساء دافئ، أفرشة كافية تنظف دكريا

 اليت وبتاجها اغبدث يف غرفتو؟ (...إخل ياه تنظف دكرياالتلفاز كالتدفئة، دكرة اؼب
................................................................................. 

 .....ىل ربرص على أف يكوف لباس اغبدث نظيف كمناسب؟.......................... -

لزاـ األحداث بتنظيف أسناهنم بعد كل كجبة كاالستحماـ بشكل ىل ربرص على إ  -
 ...............................................دكرم؟.............................

 .....يف حالة مرض اغبدث ىل يتم التكفل بو داخل اؼبركز أك ينقل للمستشفى؟......... -

غبدث إذل اؼبستشفى يف اغباالت ىل توجد سيارة إسعاؼ خاصة باؼبركز لنقل ا -
 ............................................طَتة؟..............................اػب

 .....من يتكفل دبصاريف العالج كاألدكية يف حالة نقلو للمستشفى؟.................... -

ح سلوكو ىل يف رأيك ما تقدمو للحدث يبكن لو أف يساىم يف إعادة تربيتو كإصال -
 ...........................................................كضبايتو؟................

 ........................يف كليت اغبالتُت ؼباذا؟...................................... -
 
 
 



 

 
 

 زػػركػػمدير المػاصة بالخ( 14) دليل المقابلة رقم
 البيانات الشخصية -1

 اؼبقابلة:تاريخ  -
 اعبنس: -

 السن: -

 االختصاص التعليمي: -

 ربة اؼبهنية:اػب -

 

 بيانات حوؿ دكر مدير المركز اتجاه فئة األحداث داخل المركز -2

 ...................ىل تركف بأف اؼبركز مناسب من حيث اؼبوقع اعبغرايف اؼبتواجد فيو؟.... -

 .................................يف كليت اغبالتُت ؼباذا؟............................. -

 ........ماىي طبيعة برامج الرعاية اؼبسطرة باؼبركز ألجل التكفل باألحداث؟............. -

ىل برامج الرعاية اؼبعتمدة يف اؼبركز مطبقة كفقا ؼبا ىو منصوص عليو من طرؼ كزارة  -
بذكلة من طرؼ اؼبؤطرين التضامن الوطٍت كاألسرة كقضايا اؼبرأة أك من خالؿ اجملهودات اؼب

 ......................................................باؼبركز؟.....................

ىل ترل بأف برامج الرعاية اليت يتوفر عليها اؼبركز كافية إلشباع رغبات كحاجات اغبدث  -
 .................ككفيلة باؼبسانبة يف إعادة تربيتو؟...................................

 ..يف كليت اغبالتُت ؼباذا؟............................................................ -

 ........ما الدكر الذم يقـو بو اؼبركز اذباه فئة األحداث؟.............................. -

ؼبسطرة كاؼبنصوص ىل الدكر الذم يقـو بو اؼبركز اذباه األحداث يتماشى مع طبيعة النظم ا -
 .......................عليها يف النصوص القانونية كالتنظيمية؟........................

 .......ىل تعتمدكف تصنيفا معينا أثناء استقباؿ األحداث يف اؼبركز؟.................... -

 ........................يف كليت اغبالتُت ؼباذا؟...................................... -

ىل ينظم اؼبركز ضبالت ربسيسية من أجل توعية األسرة كاجملتمع بدكرىم اذباه فئة  -
 .................األحداث؟.......................................................

 .......يف حالة اإلجابة بال ؼباذا؟.................................................... -



 

 
 

ىل ىناؾ عالقة كتواصل بُت اؼبركز كباقي اؼبؤسسات االجتماعية األخرل )األسرة، اؼبدرسة،  -
( اؼبسؤكلة عن إعادة تربية كرعاية كضباية ...إخل اكز التكوين اؼبهٍت، اعبمعياتمر 

 .....................................................................األحداث؟...

  .................ُت ؼباذا؟.............................................يف كليت اغبالت -
 يف حالة عدـ التزاـ اغبدث بالنظاـ الداخلي للمركز ماىي التدابَت اؼبتخذة يف شأنو؟ -

.................................................................................. 

 ............................... نفس األحداث أكثر من مرة؟ ىل سبق للمركز كاستقبل -

 ..................يف كليت اغبالتُت ؼباذا؟............................................ -

ىل يعاشل مركزكم من صعوبات معينة تعرقل قيامو بدكره يف إعادة تربية األحداث اؼبنحرفُت  -
 ..................................................سلوكهم؟............... كإصالح

........فيما تتمثل ىذه الصعوبات؟................................................ -
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 2121/2122 السنة الجامعية:
الرجاء منكم اإلجابة على ىذه األسئلة اليت تدخل يف إطار إعداد أطركحة دكتوراه  مالحظة:

كاعبريبة، ككبيطكم علما  اجتماع االكبراؼزبصص: علم يف العلـو االجتماعية  الطور الثالث
                        بأف ىذه اؼبعلومات اليت ستدلوف هبا ستظل يف السرية كال تستعمل إال ألغراض علمية ال غَت

 البيانات الشخصية:
 السن: ................................ -1
 وسط           ثانوم         متابتدائي                     ستول اؼبستول التعليمي: دكف م -2

 ريفي شبو حضرم                     كاف اإلقامة: حضرم   -3
 نعم           ال   ىل أبوؾ على قيد اغبياة؟ -4
 نعم            ال   ىل أمك على قيد اغبياة؟ -5

 النعم              الداؾ مطلقاف؟ ىل ك  -6

 ............................................ؼبركز؟.مع من كنت تعيش قبل دخولك ا -

 .............…………………ىل كانت ىناؾ مشاكل كخالفات داخل أسرتك؟ -7

 .....الفات؟.......................اػبيف حالة نعم بُت من كانت ربدث ىذه اؼبشاكل ك  -

متوسط         ثانوم           ابتدائي               أمي ىو اؼبستول التعليمي لألب: ما -8
 جامعي

        ثانوم        متوسط  ي         ابتدائ            ىو اؼبستول التعليمي لألـ: أمي ما -9
 جامعي

 جيد          متوسط          ضعيف ىل كاف اؼبستول اؼبعيشي ألسرتك:  -18
 .................................................سبب الدخوؿ إذل اؼبركز: ...... -11
 .........................ىل دخلت من قبل ؼبركز متخصص يف إعادة الًتبية؟...... -12

مرتُت        ثالث مرات              مرة    يف حالة اإلجابة بنعم كم مرة دخلت اؼبركز؟  -
 أكثر من ذلك
تماعية المقدمة للحدث في المركز إلى االىتماـ برامج الرعاية االج تؤدم المحور األكؿ:

 بالجانب الصحي للحدث كتربيتو دينيا كأخالقيا كتكوينو دراسيا كمهنيا إلعادة تربيتو.



 

 
 

 ...........................................كيف كجدت اغبياة داخل اؼبركز؟....... -1
 ........................................ماىي اؼبرافق اليت تتواجد باؼبركز؟........ -2
 ..........................................ىل يوجد أخصائي اجتماعي باؼبركز؟..... -3
 .............................ما طبيعة العالقة بينك كبُت األخصائي االجتماعي؟ .... -4
 .........سات معك؟.....أثناء دخولك للمركز ىل قاـ األخصائي االجتماعي بعقد جل -5
ىل وبرص األخصائي االجتماعي على متابعة سلوكك كعقد جلسات معك بشكل  -6

 ..................................................……………………دكرم؟
 ما طبيعة ىذه اعبلسات اليت ذبمعك مع األخصائي االجتماعي فردية  أك صباعية؟  -7

..................................................................................... 
ىل ساعدتك ىذه اعبلسات اليت ذبمعك باألخصائي االجتماعي على التكيف مع اغبياة  -8

 .......................................................... داخل اؼبركز كربسن سلوكك؟
 ..............................................كيف ذلك؟......................... -

 .........ىل ربدث مشاكل كخالفات بينك كبُت زمالئك داخل اؼبركز؟............... -9
 ...........ما سبب ىذه اؼبشاكل اليت ربدث بينك كبُت زمالئك داخل اؼبركز؟........... -

الفات اػبلك يف حل ىذه اؼبشاكل ك ىل يقـو األخصائي االجتماعي بتقدصل اؼبساعدة  -18
 ...............................................................اليت ربدث بينكم؟.....

 يف حالة اإلجابة بنعم ما نوع اؼبساعدة اليت يقدمها لك األخصائي االجتماعي غبل  -
 ................................................................زمالئك؟ مشاكلك مع

 ....................كيف ىي عالقتك بأسرتك؟ ................................ -11

 .............................ىل تتلقى زيارات من طرؼ أسرتك بشكل مستمر؟... -12
 ............................ىل الوقت اؼبخصص للزيارة كايف بالنسبة لك؟......... -13

 ..............يف كلتا اغبالتُت ؼباذا؟................................................. -
ىل الزيارات اليت تتلقاىا من طرؼ أسرتك ساعدتك يف ربسُت عالقتك بأسرتك  -14

 .......................................دعمك كمساندتك معنويا؟............كتقويتها ك 
 .......................................د طبيب باؼبركز؟..................ىل يوج -15
 .............................كيف ىي عالقتك مع طبيب اؼبركز؟ ................ -16
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ؼبركز على كرشات حرفية غَت ؾبهزة كربتاج إذل اؼبعدات اؼبركز على كرشات حرفية، توفر ا

 .......................................... كاألدكات الضركرية، أخرل أذكرىا إف كجدت؟
 ....................................ما نوع اغبرؼ اؼبتواجدة باؼبركز؟.................. -
 ...............................ؼبركز؟................ىي اغبرفة اليت تتعلمها داخل ا ما -

ىل ساعدتك ىذه اغبرفة اليت تتعلمها يف اؼبركز على ربقيق تكيفك االجتماعي من  -41
خالؿ مشاركتك يف العمل اعبماعي، ملء كقت فراغك، تنمية قدراتك الفكرية كاؼبهنية،  رفع 

سابقات اليت ينظمها اؼبركز، تنمية الرغبة معنوياتك من خالؿ عرض أعمالك يف النشاطات كاؼب
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