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Abstract
Juvenile delinquency at contemporary levels is a historical extension of the natural patriarchal
authority to control behavior among children, and embodiment of the growing concern of
human societies towards achieving the requirement of compatibility between the behavior of
their children, and between the minimum expectations of these societies in achieving the
causes of harmony . In this research, the two researchers attempt with a psychosocial view to
shed light on juvenile delinquency as a social concept and a legal concept with highlighting
the most important factors contributing to its emergence with a presentation to explain the
phenomenon according to a set of theoretical headquarters.
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سببية جنوح احلدث يف ضوء املقاربة النفس اجتماعية
د .فريدة بولسنان  -أستاذ حماضر "أ" -جامعة دمحم بوضياف "املسيلة"
د .ايمسينة كتفي -أستاذ حماضر "أ" -جامعة دمحم بوضياف "املسيلة"
امللخص
جنوح األحداث يف مستوايهتا اؼبعاصرة ليست إال امتدادا اترخييا للسلطة األبوية الطبيعية يف ضبط السلوؾ عند
األطفاؿ  ،وذبسيدا لقلق اجملتمعات اإلنسانية اؼبتزايدة كبو ربقيق مطلب التوافق بُت سلوؾ أطفاؽبم ،وبُت اغبدود
الدنيا لتوقعات ىذه اجملتمعات يف ربقيق أسباب التوافق واالنسجاـ.
ورباوؿ الباحثتُت يف ىذا البحث بنظرة نفسية اجتماعية إلقاء الضوء على جنوح األحداث كمفهوـ سيكو
اجتماعي ومفهوـ قانوين مع إببراز أىم العوامل اؼبسامهة يف ظهوره مع عرض لتفسَت الظاىرة وفق ؾبموعة من
اؼبقارات النظرية.

الكلمات املفتاحية:

جنوح األحداث ،اؼبقاربة النظرية  ،اؼبقاربة النفس اجتماعية.

املدخل:
إف تنشئة األحداث كانت والزالت مطلبا جوىراي ووظيفة أساسية من وظائف األسرة يف كل اجملتمعات اإلنسانية
عرب التاريخ ،فهناؾ قدر متوقع من جانب كل أسرة لتلبية مطالب التنشئة االجتماعية والرعاية اؼبطلوبة ،وىناؾ قدر
آخر متوقع من جانب كل طفل ليسلك السلوؾ اؼبتوافق اؼبطلوب يف إطار معايَت اجتماعية معينة  ،ومن خبلؿ
أمناط سلوكية مقبولة.
ولكن الذي حيدث يف الغالب أف خيفق أحد الطرفُت يف ربقيق توقعات الطرؼ اآلخر ،ألسباب متعددة .فقد
زبفق األسرة يف تيسَت اغبد األدىن من متطلبات العيش ،وتوفَت أسباب التنشئة والرعاية السليمة ،وقد خيفق الطفل
نفسو يف ربقيق التوافق اؼبطلوب ،وقد تتدخل الدولة كطرؼ اثلث من خبلؿ بعض مؤسساهتا الرظبية ،أو بعض
اؼبؤسسات الغَت رظبية يف مساعدة أحد الطرفُت على ربقيق توقعات الطرؼ اآلخر .وذلك فيما تقدمو من إعاانت
مادية ورعاية صحية وعقلية ونفسية ،أو خدمات اجتماعية أو مشورة أو إعبلـ أو توعية أو إرشاد.
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وعبء اؼبسؤولية يقع على األسرة ابلدرجة األوىل يف رعاية الطفل وتنشئتو و تدخل الدولة واؼبؤسسات الغَت رظبية
ابلدرجة الثانية يهدؼ إىل تنظيم العبلقة بُت الطفل وأسرتو يف إطار توقعات اجملتمع و ربقيق القدر اؼبناسب من
التوافق و االن سجاـ اؼبطلوبُت  ،والعبلقة بُت الطفل وأسره كانت وال زالت عبلقة قانونية وموضوع تنظيم القانوف

(

عدانف . )15،1985،

أولً :التعريف جنوح األحداث
ليس ىناؾ تعريف واحد متفق عليو عبنوح األحداث ،فردبا خيتلف معٌت اعبنوح من ابحث اىل آخر يف البلد
الواحد ،وقد يؤوؿ ىذا التعريف أتويبل ـبتلفا ،أو ردبا ال يوجد مثل ىذا التعريف على اإلطبلؽ .وتعتمد ىذه
االختبلفات كلها على اختبلؼ اؼبكاف ،كما أف السلوؾ الذي ال يدرج ربت اسم السلوؾ اعبانح يف بعض الببلد،
ردبا يصنف على أنو سلوؾ جانح يف بعض الببلد األخرى.
إذ تفرؽ ببلد معينة يف الشرؽ األوسط على سبيل اؼبثاؿ بُت األحداث اعباكبُت واألحداث اؼبشردين ،ىذا بينما
ديكن أف يطلق مفهوـ جانح يف ببلد أخرى مثل الوالايت اؼبتحدة األمريكية على كثَت من جوانب السلوؾ اليت
تصنف ربت مفهوـ مشرد ،ومن انحية أخرى ردبا تتضمن الصياغة القانونية للجنوح يف ببلد معينة لبعض األفعاؿ
اليت ال تعترب يف ببلد أخرى .خاصة حُت تقصر تلك الببلد مصطلح "جنوح األحداث" على األفعاؿ اليت تعد
جردية اذا ارتكبها الشخص البالغ ،كما أف ىناؾ عامبل آخر يؤثر يف حجم جنوح األحداث ،وىو اؼبدى الذي
يشملو لفظ "حدث جانح" وذلك ألف السن اػباصة بتحديد األحداث اعباكبُت متفاوتة اىل حد بعيد ال بُت
ـبتلف الببلد فحسب بل زبتلف كذلك يف نطاؽ البلد الواحد.

 -1جنوح األحداث من املنظور القانوين (التعريف القانوين)
اعبنوح كمصطلح قانوين ظهر ألوؿ مرة يف الوالايت اؼبتحدة األمريكية سنة  1899حيث أنشأت أوؿ ؿبكمة
لؤلحداث دبقاطعة "كوؾ" غَت أف تباين أراء الباحثُت من فقهاء القانوف يف ضبط مدلوؿ ىذا اؼبصطلح .وإعطاء
تعريف خاص بو لعدة أسباب نوجزىا فيها ما يلي:
اختبلؼ النتائج احملصل عليها من خبلؿ الدراسات واإلحصائيات اليت قاـ هبا الباحثوف يف ـبتلف الدوؿ

-

واختبلؼ االستنتاجات العلمية بشأف اغبدث.
اختبلؼ اؼبرجعيات الثقافية الذي أدى إىل االختبلؼ يف ربديد السلوؾ اعبانح من غَته ،إذ كثَت من

-

التصرفات تعد جرائم يف ؾبتمع ما بينما ال تعترب كذلك يف ؾبتمع آخر.
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االختبلؼ البيئي الذي يؤثر على اعبانب البيولوجي يف اإلنساف ،والذي أدى خاصة إىل االختبلؼ يف

-

ربديد العمر الذي ديكن إسناد وصف السلوؾ اعبانح إليو

(زوانيت .)48 ،2004 ،

حيث يثَت ىذا اؼبفهوـ (جنوح األحداث) بعض اؼبشكبلت اؼبنهجية وأخرى علمية وفقهية ،وذلك منذ ظهوره،
ويعترب من اؼبفاىيم القانونية اؼبعاصرة اليت أفرزىا الفقو اعبنائي اؼبعاصر للتعامل مع فئة من األشخاص .فبن تقل
أعمارىم عن سن معُت ،وذلك حُت يرتكبوف أفعاال ـبالفة للقانوف.
و حسب املشرع اجلزائري :اغبدث اعبانح ىو كل شخص مل يكمل الثامنة عشر من عمره وارتكب فعبل يعترب
حداث ويعٍت ذلك:
 أف دير إبجراءات متابعة وؿباكمة متميزة وأبحكاـ تتناسب ونقص أىليتو. تكوف العربة يف ربديد سن الرشد اعبزائي سن اغبدث يوـ ارتكاب اعبردية (اؼبادة  442من ؽ.أ.ج) وما يليها: تتميز ؿباكم األحداث إبجراءات خاصة متميزة عن غَتىا من احملاكم ابعتبارىا ىيئة عبلجية وتربوية هتدؼ أوالإىل إصبلح اغبدث اعبانح وهتذيبو ليس معاقبتو ،لذا حوؿ اؼبشرع لقاضي األحداث سلطات واسعة ؼبتابعة تطور
شخصية اغبدث سواء داخل اؼبركز أو يف وسطو العائلي أو اؼبدرسي أو اؼبهٍت حىت يتمكن من إخضاعو ألحسن
تدبَت يبلئم حالتو.
أ -يتم تعيُت قاضي األحداث ابحملاكم اؼبوجودة دبقر اجمللس القضائي دبوجب قرار من وزير العدؿ ؼبدة ثبلث
سنوات.
ب -يعُت قضاة األحداث ابحملاكم األخرى دبوجب أمر يصدر عن رئيس اجمللس القضائي ،بناء على طلب النائب
العاـ.
_ ربقيقا لدور قاضي األحداث الًتبوي فانو خيتص ابلنظر يف حاالت اػبطر اؼبعنوي اؼبنصوص عليها يف األمر رقم
 03/72اؼبتعلق ابلطفولة واؼبراىقة ابالضافة اىل حاالت اعبنوح.
 و يوجد بكل ؿبكمة قسم لؤلحداث يشكل من قاضي األحداث رئيسا ومن مساعدين اثنُت يتميزاف دبعرفتهموميوؽبم لقضااي

األحداث (مرشد .)1997 ،

فجنوح األحداث حسب التعريف القانوين ،ىو كل سلوؾ يقوـ بو غَت البالغُت .وىذا خبروجهم عن اؼبعايَت
القانونية واؼبعايَت االجتماعية بصفة متكررة دبثوؿ اغبدث أماـ السلطة القضائية أو سلطة أخرى ـبتصة.
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 -2جنوح األحداث من وجهة نظر علم الجتماع (التعريف الجتماعي):
التعريف االجتماعي للجنوح يعٍت إببراز الصفة االجتماعية غَت السوية لطبيعة السلوؾ اعبانح ودور االىتماـ
بتصنيف ىذا السلوؾ وفق أصناؼ قانونية ؿبددة ،وابلرغم من اختبلؼ وجهات النظر للمذاىب واؼبدارس
االجتماعية ،فإف الشيء اعبوىري الذي يتفق عليو الباحثوف ىو أف اإلشارة إىل لفظ اعبنوح ال يتعلق بشيء خاص
ابلسلوؾ يف ذاتو وإمنا يف عبلقة ذلك السلوؾ ابؼبعايَت االجتماعية اؼبتعارؼ عليها عند التقييم .أي ابلتوقعات اليت
يتقاظبها أفراد اجملتمع ابلنسبة للسلوؾ اؼببلئم اؼبقبوؿ لديهم .وابلنسبة للسلوؾ الذي ال يتفق مع اؼبعايَت االجتماعية
وىذا ما ورد على لساف صوفيا روبيسوف  S.Robssonحيث ترى اف "اعبنوح ىو سلوؾ يعارض مصلحة
اعبماعة يف زماف ومكاف معُت ،بصرؼ النظر عن كشف ىوية الفاعل  ،وبصرؼ النظر عن تقدًن الفاعل إىل
احملكمة" (عدانف .)27.1985 ،
أما روت كافاف  R.Cavanفًتى أف اعبنوح ىو "كل طفل أو شاب ينحرؼ بسلوكو عن اؼبعايَت االجتماعية
السائدة بشكل كبَت يؤدي إىل إغباؽ الضرر بنفسو أو دبستقبل حياتو أو ؾبتمعو".
فعلماء االجتماع اعبنائي يؤكدوف على أف االكبراؼ يعٍت كل سلوؾ يعارض مصلحة اعبماعة يف زماف ومكاف
معُت وبصرؼ النظر عن ؿباكمة اعبانح أو إرادتو .ويؤكدوف على ضرورة التفسَت التكاملي للظاىرة .وىذا ما جيب
أخذه بعُت االعتبار عند ربديد معٌت اعبنوح "أمهية السلوؾ ونطاقو ومظاىره وصبيع العوامل اؼبؤدية إليو".

 -3جنوح األحداث من وجهة علم النفس:
ديكن تعريف جنوح األحداث حسب اؼبنظور النفسي ،أبنو "سلوؾ غَت اجتماعي أو مضاد للمجتمع يقوـ على
عدـ التوافق والصراع بُت الفرد ونفسو ،وبُت الفرد واعبماعة بشرط أف يكوف الصراع والسلوؾ البلجتماعي ظبة
واذباىا نفسيا واجتماعيا تقوـ عليو شخصية اغبدث اؼبنحرؼ ،وتستند إليو يف التفاعل مع أغلب مواقف حياتو و
إال كاف ىذا السلوؾ حداث سطحيا عارضا يزوؿ بزواؿ أسبابو (اؼبغريب  ،دس.)30 ،
حيث قبد أف أغلب علماء النفس وابختبلؼ أطرىم النظرية يركزوف على شخصية اغبدث اعبانح ومراحل منوه
وتطوره ،ويؤكدوف على أف أي اضطراب جسمي أو انفعايل ال بد أف حيدث خلل (زايدة أو نقص) يف عملية
النمو الطبيعي للشخصية وابلتايل يؤدي إىل ظهور اضطراابت نفسية ـبتلفة قد تدفع اغبدث إىل ارتكاب سلوؾ
جانح أو غَت متوافق (السمالوطي .)162.1983 ،
وعلى خبلؼ علماء القانوف الذين يعتربوف العمر الزمٍت عنصر أساسي يف تعريفهم للحدث فعلماء النفس
أيخذوف دبعيار العمر العقلي وىم يرفضوف ربديد سن معُت تنتهي هبا كل مرحلة من مراحل منو اغبدث مع
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تسليمهم أبف الفرد دير منذ والدتو عرب مراحل متعددة ،واليت ينذر أف تتوافق مع العمر الزمٍت للحدث

(زوانيت

بلحسن.)13.2004.
فاغبدث يف ضوء مفهوـ علم النفس ال يعٍت فقط تلك اؼبرحلة من العمر اليت ينتقل فيها اغبدث من مرحلة النمو
إىل مرحلة البلوغ ،وإمنا ىي تلك اؼبرحلة من اغبياة اإلنسانية اليت تتميز دبجموعة من الظواىر البيولوجية والنفسية
وما يصاحبها من تنشئة اجتماعية ينتقل هبا الوليد تدرجييا منذ خلقو من طور النمو والتطور إىل البلوغ والرشد
(زوانيت . )14.2004 ،
فاغبدث وفق ىذا اؼبفهوـ ىو الصغَت منذ والدتو حىت يتم لو النضج االجتماعي والنفسي وتتكامل لو عناصر
الرشد .فجنوح األحداث وفق تفسَت علما ء النفس دبثابة سلوؾ مرضي ال حيكم عليو من خبلؿ اؼبعايَت
االجتماعية .وإمنا حيكم عليو من زاوية الصحة النفسية والسلوؾ النفسي وىو كأي مرض من األمراض لو أعراض
خاصة بو.
فالبنسبة عبنوح األحداث فاألعراض اؼبرضية ال تقتصر على تلك اؼبظاىر السلوكية اؼبضادة للمجتمع ،وإمنا تتعدى
ذلك إىل عبلقة اغبدث بذاتو ،ونوع اغبيل الدفاعية اليت يستخدمها وطبيعة البناء النفسي .فاؼببلحظ أف اعباكبُت
يشيع بينهم ألواف ـبتلفة ومتعددة من السلوؾ العدواين اؼبتماثل يف السرقات و التدمَت والتخريب واالعتداء على
األشخاص واؼبمتلكات وكذلك حاالت اإلدم اف فإف صبيع ىذه األعراض انبعة من النزعة العدوانية اليت تدفع
سلوكهم ىذا .وإف ىذه النزعة نتيجة إلحباطات نفسية واجتماعية متكررة.بدأت منذ مرحلة الطفولة األوىل ،وىي
أيضا نتائج للصراعات الداخلية بُت القوى النفسية ،حيث عجزت األان (الذات الشعورية) عن حلها أو السيطرة
عليها

(رغدة.)78.2003 ،

ويشكل عاـ فإف علماء النفس على اختبلؼ توجهاهتم يروف أف اعبنوح ظاىرة تنشأ نتيجة عدـ توافق اغبدث أو
سوء تكيفو مع البيئة اليت يعيش فيها .وىذا ال يكفي وحده الحتواء مفهوـ جنوح األحداث ،فالًتكيز الشديد على
اعبانب النفسي فقط يلغي أو يقلل من قيمة اعبوانب األخرى ،واليت ال تقل أمهية من اعبوانب األخرى .فعلى
الرغم من تباين مدارس علم النفس اؼبعاصر من حيث مناىجها وفرضياهتا العلمية يف تفسَت طبيعة السلوؾ
اإلنساين ،فإف غالبية علماء ىذه اؼبدارس يروف أف ظاىرة جنوح األحداث من الظواىر اليت تنشأ نتيجة عدـ توافق
الطفل أو سوء تكيفو ،وىذا يرجع إىل اضطراابت شخصية بوجو عاـ ،ولذلك فإهنم يتناولوف شخصية الطفل
اعبانح كحجر أساس لتشخيص أسباب جنوحو ،وذلك من خبلؿ دراسة مراحل تطور ىذه الشخصية سواء
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كانت يف اؼبراحل األولية اؼببكرة أو تلك اؼبراحل البلحقة ،و ذلك يف ؿباولة تشخيص عوامل اضطراب الشخصية
.

اثنياً :دراسة أهم العوامل املسامهة يف جنوح األحداث:
ؼباذا ينحرؼ األطفاؿ عن الطريق الذي يرظبو ؽبم اجملتمع كحد أدىن ؼبا يريده اآلابء واألمهات واؼبربوف؟ وؼباذا ىذا
التمرد الكبَت على طاعة اآلابء واألمهات؟ وؼباذا ىذا التحدي الطاغي للسلطة والنظاـ والقانوف؟
ردبا ال تعكس غالبية االحصائيات اعبنائية الرظبية اغبجم اغبقيق عبرائم األحداث يف أقطار عامل اليوـ ،ومع ذلك
فاف مايظهر يف مثل ىذه االحصائيات يشكل مؤشرات خطَتة ال زبلو من دالالت كثَتة ،تدعوان لوقفة علمية
لدراسة أسباب ىذه الظاىرة االجتماعية والنفسية اػبطَتة.
فقد حاوؿ األمريكي "ديفيد دريسلَت" Dresslerحصر أسباب جنوح األحداث كما جاء بشهادات بعض
اػبرباء واؼبتخصصُت أماـ عبنة ربقيق خاصة لتقصي أسباب جنوح األحداث يف أمريكا .فقد ذكر "دريسلَت" أف
أسباب جنوح األحداث كما وردت بشهادات ىؤالء اػبرباء واؼبتخصصُت تنحصر يف األسباب التالية:


الزايدة اؼبفرطة يف عطف اآلابء على أطفاؽبم خبلؿ مرحلة الطفولة اؼببكرة.



انعداـ العطف األبوي خبلؿ مرحلة الطفولة اؼببكرة.



القسوة البدنية يف معاملة األطفاؿ يف البيت.



التساىل واللُت الشديدين يف معاملة األطفاؿ يف البيت.



استخداـ القسوة مشفوعة ابللُت يف معاملة األطفاؿ بصورة متناوبة.



الطفولة الفقَتة اؼبعدمة.



الطفولة الغنية اؼبفرطة يف الرخاء.



التعليم اؼبدرسي الزائد.



التعليم اؼبدرسي الناقص.



غياب الًتبية الدينية.



االفراط يف الًتبية الدينية.



األسرة اؼبتصدعة.



األسرة الغَت اؼبتصدعة ولكنها تعاين من توتر عائلي شديد وصراع دائم بُت األبوين.



حالة الفقر.
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حالة الرخاء.



القسوة الشديدة يف تعامل الشرطة مع األحداث.



اللُت والتساىل الشديدين يف تعامل الشرطة مع األحداث.



حالة التخلف العقلي.



ارتفاع مستوايت ذكاء الطفل.



عرض مظاىر العنف واعبردية يف مناىج التلفزيوف وأفبلـ السينما بشكل كبَت (عدانف.)106.107.1985،

والشك أف مثل ىذه اآلراء تعكس خربة أكاددييُت وعاملُت من خبلؿ دراساهتم النظرية العلمية أو من خبلؿ
خرباهتم وتعاملهم مع األحداث اعباكبُت .ولكن ماىي القيمة العلمية ؼبثل ىذه األسباب والعوامل اليت يذكرىا
ىؤالء العلماء واؼبتخصصوف يف ميداف جنوح األحداث؟ كيف يفيد كل عامل من ىذه العوامل اؼبذكورة معٌت
السببية؟ كيف يصبح الفقر مثبل سببا يف جنوح األحداث ويف نفس الوقت يكوف الرخاء ىو اآلخر سببا يف جنوح
األحداث أيضا؟
فمن خبلؿ دراساهتما اؼبستفيضة أللف طفل جانح تعرض األمريكياف "الينوروشيلدوف جلوؾ" ؼبفهوـ السب يف
ميداف جنوح األحداث بشيء من الدقة واؼبوضوعية ،فلقد كتب ىذاف الرائداف منذ عاـ  1934حوؿ مفهوـ
السب يف جنوح األحداث ما مفاده "الشك أف ابستطاعة الكثَت من علماء اعبردية وأطباء البدف والعقل وضباط
اؼبراقبة القضا ئية واالفراج الشرطي أف يكتشفوا من خبلؿ دراستهم أو تعاملهم مع األحداث اعباكبُت ؾبموعة كبَتة
من العوامل ذات الصلة بتكوين اعبناح اال أف أحدا من ىؤالء صبيعا ال يستطيع أف جيزـ ابنفراد عامل واحد أو
ؾبموعة من العوامل يف احداث النتيجة ،وىي اعبنوح .كما وليس دبقدور أحد من ىؤالء أف يؤكد لنا بصورة قاطعة
عدـ وجود عوامل أخرى غَت معروفة لو ،وقد تكوف على درجة كبَتة من األمهية السببية يف تكوين السلوؾ اعبانح
وردبا تطغى يف أمهيتها فوؽ كل العوامل اؼبعروفة من قبل ( عدانن .) 189.1901،
فاغبدث ال يعرب يف سلوكو اعبانح عن فرديتو األ صلية فحسب ،وامنا يعرب عن بناء شخصيتو اليت سبثل حصيلة
امتزاج ىذه الفردية ابؼبؤثرات االجتماعية اليت أحاطت هبا ،وتبعا لذلك تنقسم عوامل جنوح األحداث اىل عوامل
فردية وأخرى اجتماعية ،وؼبا كانت ذاتية الفرد تنطوي على تكوينُت بيولوجي ونفسي ،فاف العوامل الفردية تنشطر
بذورىا اىل عوامل بيولوجية وأخرى نفسية ،ال يوجد أحياان فاصل دقيق بينهما ،كما ال يوجد مثل ىذا الفاصل
بينهما وبُت العوامل االجتماعية يف بعض األحواؿ.
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اثلثاً :بعض املقارات املفسرة جلنوح األحداث:
تعددت وتنوعت النظرايت واالذباىات اؼبفسرة للسلوؾ اعبانح ،وذلك العتبار الظاىرة متموقعة دبفًتؽ طرؽ
العديد من العلوـ فهي هتم رجل القانوف من زاوية األمن االجتماعي للفرد .وىي هتم رجل االقتصاد من زاوية
التعدي على األمواؿ واالقتصاد ،وهتم عامل االجتماع من زاوية التجاوز والتعدي على اؼبعايَت االجتماعية والتقاليد.
وهتم عامل النفس من زاوية وجود اضطراب يف الضبط الداخلي عند الفرد وسوء تكيفو .وقد يرجع ىذا التعدد
أصبل الختبلؼ القائم حوؿ السلوؾ يف حد ذاتو من حيث ىو (وراثي ،مكتسب)( ،فردي  ،صباعي) ( ،شعوري،
ال شعوري)( ،داخلي ،خارجي)( ،سوي ،مضطرب) ،ورغم أف مسار ىذه الدراسات أظهرت على األقل أف ىناؾ
اتفاقا نسبيا بُت القائلُت أبسبقية الوراثة عن البيئة والقائلُت أبولوية البيئة عن الوراثة .حيث مت التوصل إىل نوع من
التكامل يف التفسَت ،بينما بقي النقاش على أشده بُت القائلُت أبسبقية اؼبعطيات الداخلية (الدافع من جهة و
اؼبعتقدات و األفكار من جهة أخرى .والقائلُت أبسبقية البيئة اػبارجية ومثَتاهتا اؼبتنوعة) ،والباحثة ستتجاوز
التعرض بشكل مسحي لكل النظرايت اليت تفسر السلوؾ االكبرايف ،وستقتصر على أىم النظرايت نظرا ؼبقتضيات
البحث واليت حبث يف دوافع السلوؾ اعبانح و مسبباتو ووسائل التعامل معو .من أجل مكافحتو والوقاية منو ،ومن
أىم ىذه اؼبدارس:

 -1املقاربة البيولوجية:
إف أوىل النظرايت العلمية اغبديثة اليت حاولت تفسَت ظاىرة اعبنوح ىي تلك اليت خرج هبا الطبيب اإليطايل
"لومربوزو" من خبلؿ فحصو لعدة آالؼ من اجملرمُت وقيامو أبحباث ودراسات يف اؼبؤسسات العقارية وعلى
صباجم اجملرمُت الذين نفذت فيهم عقوبة اإلعداـ.
وتقوـ نظرية لومربوزو ( ) 1909-1835يف فكرة أساسية ىي أف اجملرـ نوع معُت من البشر ،يتميز عن غَته
دببلمح عضوية وظبات نفسية خاصة يرتد هبا إىل صفات اإلنساف البدائي واؼبخلوقات األولية .ولذلك فقد أطل
على ىذه النظرية "نظرية االرتداء الوراثي" إذ أوضحت أبف أسباب اعبردية غَت كامنة يف اجملتمع وإمنا يف اجملرـ
نفسو ،ويرجع ذلك إىل عامل الوراثة الذي يؤدي إىل السلوؾ اإلجرامي (قبيب . )68.2006،
ويؤكد ؼبربوزو أف اغبدث مؤىبل سلفا ؼبثل ىذا اؼبستقبل االكبرايف عن طريق تكوين حيوي خاص دييزه عن غَته
(اعبنوح يعود ألسباب ذاتية) ،وقد بُت كتابو اؼبعروؼ ابسم (أسباب السلوؾ اإلجرامي) أف اغبتمية البيولوجية ىي
اليت ذبعل الشخص يولد ظبات اإلجراـ مطبوعة على جسمو .وأشار إىل ىذه السمات ،منها :النقص يف منو
اعبسم ،وتكاملو العضوي  ،النقص والقصور يف وظائف األعضاء ويف كفايتها الفنيولوجية ،االضطراب العصيب
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والفكري والعاطفي وعدـ االتزاف االنفعايل ،عدـ االكًتاث واالندفاع وقصر النظر ،اؼبيل اؼببكر كبو الشر و
الرذيلة ،روح االستخفاؼ وحب الكسل واػبموؿ مع انعداـ اإلحساس ابغبياء ،وعدـ التورع واعبشع.

(رغدة

)45.2003،

وتتلخص نظريتو يف أف أسباب اعبنوح تعود إىل التكوين العضوي والنفسي للمجرـ ،وليس للعوامل االجتماعية
والسيكولوجية والبيئية .إذ رجحت عامل الوراثة على ما عداه من العوامل يف خلق السلوؾ اإلجرامي ،و "ؼبربوزو"
يف هناية دراستو و أحباثو يف ظاىرة اعبردية توصل إىل االستنتاجُت اآلتيُت:
-1

إف الصفات االرتدادية (الوراثية) تتوافر لدى معظم اجملرمُت ال لدى صبيعهم.

-2

إف الوراثة وجدىا ال تؤدي إىل اعبردية ،وإمنا تؤدي إىل توافر ميل كبو اعبردية .وىذا اؼبيل ال يولد اعبردية

وحده مامل يكن مقًتان بعوامل معينة قد تكتسب بعد اؼبيبلد (قبيب .)69،70.2006،
فمن بُت اآلراء اليت تفسر السلوؾ اؼبنحرؼ وترجعو إىل دالوراثة  ،قبد ما يقولو  Coddardجودارد أف السلوؾ
اإلجرامي والسلوؾ اؼبنحرؼ ينتقل ابلوراثة ،وذلك عندما يكوف الشخص الذي اكبدر من العائلة مصاب بضعف
عقلي ( مث إثبات بدراسة عائلة مارتن) (رغدة . )45. 2003،
ودراسة دوجداؿ لتاريخ عائلة جوؾ  The Jukes Familyاألمريكية .على مدى سبعة أجياؿ ،وكاف رأس
األسرة من مدمٍت اؼبسكرات ،وزوجتو لصة ،وفحص اتريخ حياة  1200فردا من اؼبنحدرين منها ،وتبُت لو أنو
خرج من ىذه األسرة  280متسوال و  124متشرد ،و  7قتلة  ،و  60لصا ،و  202من ؿبًتيف الدعارة ،و
 50عاىرة 440 ،مصااب أبمراض سرية نتيجة السلوؾ اعبنسي اؼبشاع ،و  30طفبل غَت شرعي ،واستنتج
دوجداؿ من ىذه الدراسة أف السلوؾ اإلجرامي و الضعف العقلي صفات تورث مثل أي صفات جسمية

(

حسُت. )90.2010،
فهناؾ من الباحثُت من يرى أف انقص العقل يرتكب اعبردية اػبطَتة كجرائم االعتداء واعبرائم اعبنسية وذلك إما
بسبب افتقاره إىل الذكاء الذي حيقق حاجاتو ابلطرؽ والوسائل اؼبباشرة .و إما لعجزه عن التحكم يف دوافعو ومن
التفسَتات ما يرى أف انقص العقل عاجز عن إدراؾ القيم االجتماعية يف الوسط الثقايف الذي يعيش فيو ،دبا يف
ذلك القيم اػباصة بتحديد ما ىو خطأ أو صواب يف السلوؾ أو التصرؼ .ومنها ما يرى أف انقص العقل يعجز
إدراؾ نتائج أعمالو .ولذلك ال يردعو التهديد ابلعقاب (رغدة .)45.2003 ،
ويعترب "دي توليو" من البارزين يف علم اإلجراـ فنظريتو "االستعداد اإلجرامي" من النظرايت البيولوجية الشهَتة
واليت ظهرت يف  ،1945وىذه النظرية تعد االكبراؼ واعبردية شبرة تفاعل بُت العوامل الداخلية اؼبرتبطة بشخص
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اجملرـ ،أكانت عضوية أـ نفسية ،وبُت العوامل اػبارجية احمليطة بو ،إال أهنا تعطي العوامل الداخلية الدور األكرب يف
خلق السلوؾ اإلجرامي (قبيب. )71.2006،
فالعوامل اػبارجية سواء كانت طبيعية أـ اجتماعية أـ اقتصادية ...إخل يتعرض ؽبا صبيع أفراد اجملتمع .ومع ذلك ال
تثَت النزعة إىل اإلجراـ واالندفاع إىل ارتكاب اعبردية إال ابلنسبة إىل بعضهم دوف بعضهم اآلخر فإنو يربز السؤاؿ
اآليت :ؼباذا يرتكب اعبردية بعض األشخاص دوف اآلخرين على الرغم من تشابو العوامل اػبارجية احمليطة هبم،
أجاب "دي توليو" عن ىذا السؤاؿ موضحا أف اجملرمُت يكوف لديهم استعداد أو ميل سابق إىل ارتكاب اعبردية،
نتيجة لتكوين شخصياهتم اػباصة واتسامها بصفات عضوية ونفسية خاصة وراثية أو مكتسبة .و إف ىذا
االستعداد يظل كامنا حىت توقظو مؤشرات بيئية اجتماعية وتتفاعل معو فيًتتب على ذلك حدوث خلل واضطراب
نفسي يؤدي ابلفرد إىل ارتكاب اعبردية .وؽبذا فقد أطلق على ىذه النظرية نظرية "التكوين اإلجرامي"
)71.2006

(قبيب،

أو "االستعداد اإلجرامي" ووجد "وليم ىيلي" يف دراسة تناولت  823طفبل جاكبا أف  %13منهم

يعانوف من اضطراابت وشذوذ يف منوىم اعبسمي .واكتشف العلماء أف الذين يعانوف من اؼبرض أو العجز أو نقص
التغذية يصبحوف غَت مستقرين جسميا وعقليا ونفسيا .قد تدفع هبم إىل اعبردية واالكبراؼ .فالسل الرئوي حيدث
اختبلال يف التوازف اعبسمي والنفساين للمصاب قد تكوف مفضيا للجردية (حسُت .)98.2010،
ويلعب كذلك زايدة إفرازات الغدد  Glandsأو طبوؽبا وقبة إفرازىا دورا ىاما يف الطبع وأسلوب السلوؾ .ويتمثل
يف الغدة النخامية والغدة الدرقية والغدة التناسلية وىي تعرؼ ابلغدد الصماء ألهنا مقفلة إال من قنوات زبرج ما
تفرزه من "ىرموانت" تساعد على النمو اعبسمي والعقلي للفرد ،ىذا ومعدؿ إفراز ىذه الغدد لو زاد أو نقص
حيدث اضطراب للنمو.
فنجد مثبل أف اإلسًتوجُت ،األندروجُت ،والثَتوكسُت واألدرينالُت تؤثر يف السلوؾ ،وتنشأ عنو تقلبات مزاجية قد
تفضي إىل اعبنوح ،ومن الدراسات اؼبؤكدة لذلك قبد دراسة "جرمربج" LG rimbergفقد قاـ بفحص 500
خارج عن القانوف فحصا طبيا شامبل ،كما اختربىم نفسيا ،مث قرر أف إجرامهم انجم عن خلل يف انفعاالهتم،
وىذه األعراض بدورىا انصبة عن نقص عضوي مصدره خلل يف الغدد الصماء (حسُت . )100.2010 ،
ؼ اؼبقاربة البيولوجية اليت كانت من أوىل النظرايت اليت كاف ؽبا الفضل يف توجيو الدراسات اإلجرامية صوب
دراسة شخص اجملرـ من الناحيتُت العضوية و النفسية ،ومن مث سلك بعده اؼبفكرين و الباحثُت يف ميداف اإلجراـ
منهجو يف دراسة الظاىرة اإلجرامية من خبلؿ العزوؼ عن دراسة السلوؾ اإلجرامي اجملرد إىل البحث يف العوامل
والظروؼ اليت تؤدي ابجملرـ إىل ارتكاب اعبردية .فبالرغم من صحة ىذه النظرية إىل حد ما من خبلؿ إسهاـ
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الوراثة ،الضعف العقلي ،واختبلؿ الغدد يف ظهور اعبنوح .فقد القت نقد كبَت بعد أف أثبت علماء آخروف أف
الصفات والسمات اليت اعتمدىا "لومربوزو" وأتباعو يف تشخيص اجملرمُت موجودة لدى عامة الناس من أساتذة،
طلبة...إخل بنفس وجودىا عند اؼبساجُت .كما أنو ال بد من عدـ التسليم النهائي ابلوراثة وحدىا يف نشوء اعبنوح.
فاألدلة اليت اعتمدىا أصحاب ىذه النظرية سبثلت يف دراسة عينات خاصة من اجملرمُت .ومن مث مت تعميم فرضياهتم
وىذا ما يفقد النظرية الدقة العلمية .فاألشخاص ال خيضعوف لنفس الضروؼ وابلتايل فاستجابتهم وردود أفعاؽبم
زبتلف من شخص آلخر.

 -2املقاربة النفسية :ديكن التطرؽ لنظرايت التالية
 1-2مقاربة التحليل النفسي:
سلك أصحاب النفسية اذباىا آخر  ،ال يقيم للتكوين البيولوجي وزان يف تفسَت السلوؾ اعبانح فبحث يف ثنااي
النفس البشرية عن بواعث ومشاعر وأحاسيس من خبلؽبا ديكن تفسَت السلوؾ اإلنساين بوجو عاـ ومن ضمنو
السلوؾ اعبانح ،و أمهها نظرية التحليل النفسي للعامل النمساوي فرويد سيجموند ()1939 -1856
. Sigmund Frend
فنظرية فرويد تقوـ على أساس الصراع النفسي اؼبوجود عند الطفل ،والناتج عن التناقص بُت دوافعو واذباىاتو
وبُت القيم األخبلقية واؼببادئ السامية اؼبوجودة يف اجملتمع .وقد أنكر "فرويد"عامل الوراثة يف تكوين السلوؾ
اإلجرامي ،إذ فسر اعبنوح تفسَتا نفسيا يقوـ على عوامل مكتسبة تتكوف خبلؿ مراحل تطور الشخصية .وبوجو
خاص مرحلة الطفولة اؼببكرة.
ومن مث فقد فسر السلوؾ اإلجرامي عن طريق التحليل النفسي للشخصية اإلنسانية ،إذ قسم النفس البشرية إىل
ثبلثة أقساـ ،وأطلق على كل منها إظبا خاصا ،وىذه التقسيمات ىي :اؽبو (الذات الدنيا) ،األانو األان األعلى
(الذات العليا).
ويركز فرويد يف تفسَته على مرحلة الطفولة األوىل -وما جيري خبلؽبا من عبلقات وتفاعبلت بُت الطفل وبُت
األبوين بوصف ىذه الفًتة األرضية األساسية اليت تبٌت فوقها سوية الشخصية أو اضطراهبا ،ويؤكد فرويد بوجو
خاص على مراحل تطور ومنو الغريزة اعبنسية حىت بلوغها مرحلة النضج اعبنسي الكامل وبرأيو أف الكثَت من
اؼبشكبلت النفسية تكوف ذات طبيعة جنسية ألهنا تعكس يف الواقع الصراع الذي يقوـ بُت بعض الدوافع اعبنسية
الفطرية وبُت موقف األان العليا إزاءىا (عدانف.) 155.1984،
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وحىت يستمر اعبانح يف سلوكو اؼبنحرؼ البد لؤلان من أف يقوـ بعمليات دفاعية من أجل احملافظة على الذات
وتوازف الشخصية ،ىذه العمليات من وجهة نظر "روؿ" و "إيتماف" ىي:
عمليات ضد الضمَت الذي يعترب العدو الداخلي الندفاعاهتم وحرية التعبَت عن اغبقد والبغض والتخريب،

-1

ىذه العمليات تساعد اعبانح على التخلص من مشاعر الذنب الداخلية ووضعو اػباطئ اجتماعيا وذلك إبلقاء
اللوـ على اجملتمع والضحية أو الظروؼ وبذلك يتمكن من االستمتاع بثمار ىذه اغبياة اعباكبة.
العمليات اليت هتدؼ إىل البحث عما يساند سلوكهم اؼبنحرؼ ،وىذا البحث أيخذ أشكاؿ عدة أمهها ما

-2

يلي :اكتشاؼ أصدقاء جاكبُت ،التعاطف مع العصاابت اعباكبة ،االقبذاب كبو الوضعيات اليت تطلق األفعاؿ
اعباكبة ،البحث عن الوضعيات اليت تعزى ابالكبراؼ ،الثورة على حساب اآلخرين ،وىم السبلمة والقدرة على
اإلفبلت من العقاب ،االعتماد على اؼبهارات والطموحات اؼبرتبطة ابالكبراؼ.
-3

العمليات اليت هتدؼ إىل مقاومة التغيَت  ،أي تغيَت الوضعية اعباكبة اليت ال تستطيع أف يرى نفسو خارج

نطاقها ،ولذلك يعمل على إلغاء وذباىل كل ؿباولة من قبل اؼبؤسسة االجتماعية إلعادة الًتبية ،ويتم التجاىل
أبشكاؿ ـبتلفة كأف يت هم اؼبسؤولُت عنو ابلظلم واالضطهاد أو ؿباربة األحداث اؼبيالُت إىل التكيف ورفض أي
مساعدة أو حب يقدـ لو ،ألف اغبب جير حتما االلتزاـ بروابط اجيابية .وابلتايل حيمل خطر التغيَت ،وإذا ازداد
الضغط عليو عبأ إىل إسًتاتيجية التكيف اؼبزيفة والسلوؾ اعبانح ال يرجع إىل ضعف األان واضطرابو فحسب ،وإمنا
يرجع كذلك إىل ضعف الضمَت "األان األعلى" (رغدة.)50.2003،
إال أنو غالبا ما يكوف السلوؾ اعبانح تعبَت عن انفعاالت مكبوتة يف البلشعور ،وىذه االنفعاالت اؼبكبوتة عبارة
عن صراع ال شعوري جيري يف العقل الباطن انتج عن فشل اغبدث يف ذباوز عقدة أديب أو عقدة الذنب،
والصراع الناتج عن عقدة أديب ينشأ نتيجة التناقص اغباصل يف نفسية الطفل من كرىو ألبيو ألنو ينافسو يف حب
أمو ،ومن جهة أخرى حيبو ألنو يضفي عليو مشاعر األبوة .وابلتايل ينشأ لديو ضمَت عنيف إذا فشل يف ذباوز
ىذه العقدة (فوزية . )45.1985 ،
وذلك عندما يبقى متعلقا أبمو ومشحوان بنوااي عدوانية عن غَت وعي ذباه أبيو فبا يولد مشاعر القلق واػبوؼ من
انتقاـ األب وىكذا يتكوف لديو الضمَت العنيف (مصطفى. )39.1981،
فاعبانح كما يرى فرويد مدفوع يف أفعالو ابلبحث البلواعي عن العقاب ويفعل ذلك ألنو مدفوع دبشاعر ذنب
شديد انذبة عن أان أعلى مفرط يف قسوتو (الضمَت العنيف) يتطلب العقاب بشكل دوري لكي يهدأ.
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ويفسر فرويد ظاىرة التكرار والعودة للجنوح أبف اعبانح يكرر السلوؾ اؼبنحرؼ حىت يعود إىل السجن ،ويف السجن
يبدو عليو اؽبدوء ألف العقاب يسكت صوت األان األعلى ،وعند خروجو يسلك سلوؾ مضاد للمجتمع ليعود من
جديد (فاطمة . )28.2008،
أما كبلين فًتى أف اعبنوح مدفوع أساسا أبان أعلى عنيف ،ولقد عربت عن رأيها ىذا أبف األان األعلى سابق
لعقدة أديب ،ويتكوف يف السنة األوىل من اغبياة وىي ترجعو إىل العبلقة األولية مع األـ من خبلؿ ذبربة الرضاعة،
فالطفل عندما يرضع ال يبلع اغبليب فقط وإمنا تتكوف لديو يف نفس الوقت صورة لؤلـ ،وابلتايل عن نفسو من
خبلؿ نوعية ذبربة الرضاعة  ،فإذا كانت ىذه التجربة وما رافقها من عبلقة سارة ومطمئنة ومشبعة للطفل تكوف
لديو صورة األـ الصاغبة ،أما إذا كانت ىذه التجربة مؤؼبة أو ؿببطة ،ومل حيصل الطفل من خبلؽبا على االرتياح
والطمأنينة ،فتتكوف لديو صورة سلبية عن األـ ،وىو ما نطلق عليو إسم صورة األـ السيئة وىكذا تؤدي صورة األـ
الصاغبة إىل تكوين صورة إجيابية عن الذات  ،وابلتايل تنشئ أان أعلى ودودا،أما الصورة السيئة فتؤدي إىل تكوين
قيمة سلبية للذات والعملية العبلجية يف مدرسة التحليل النفسي هتدؼ إىل تقوية األان األعلى وبناء الضمَت لدى
اعباين وخلق حالة من الوعي الداخلي لطبيعة الدوافع اليت تكمن وراء سلوؾ اعباين ،وأخَتا بناء "أان" قادرة على
ضبط دوافع اؽبو والتعبَت عنها إبجيابية (فاطمة .)27.2008،
وأكد "أدلر"  1937-1870مفهوـ "الشعور ابلنقص" والصراع من أجل التفوؽ ،فلما حيس الفرد ابلنقص
حياوؿ تعويضو ،وقد يفرط يف التعويض فينحرؼ ،وينحرؼ الفرد الذي يشعر ابلنقص عبلب االنتباه لديو وليكوف
ؿبل اىتماـ اآلخرين (بوفولة.) 06. 2006،
وقد أشار " 1941دوالرد" و "ميبلر" إىل الدور الذي يلعبو التعلم يف اعبنوح أثناء مرحلة التنشئة االجتماعية
تساعد بعض الثقافات األفراد على تعلم االستجابة للعدواف يف حُت تعلم ثقافات أخرى االستجابة لو بطريقة
مغايرة ،ولفت "أدلر" االنتباه إىل ترتيب الطفل ضمن إخوتو ،فقد حيس الطفل األوؿ ابإلحباط ابزدايد أخ اثين لو
واعتقاده بفقداف اغبب واالىتماـ الوالدي (بوفولة. ) 06. 2006،
فما ديكن استخبلصو من نظرية التحليل النفسي اليت تعرضت للعديد من االنتقادات ابعتبارىا اعتمدت على
مبدأ العامل الواحد يف تفسَت السلوؾ وىو العامل النفسي  ،وأمهلت أتثَت العوامل األخرى من االجتماعية
واغبضارية وغَتىا من العوامل اػبارجية واليت ابلغت يف إرجاع السلوؾ اإلنساين برمتو إىل ؿبركات غريزية جنسية
واليت يؤدي بدورىا إىل اػبلل النفسي ،إهنا من أىم النظرايت اليت أظهرت أمهية اغبقائق النفسية ذات الصلة
ابلصراع النفسي عند ال فرد ،وال سيما تلك اؼبتعلقة ابلبلشعور ودورىا الكبَت يف توجيو السلوؾ اإلنساين ومنو
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السلوؾ اؼبنحرؼ فالظروؼ البيئية اؼبختلفة ما ىي يف حقيقة األمر إال عوامل معززة ،أو معجلة يندلع يف أعقاهبا
اعبنوح ولكن العامل اغبقيقي ىو االضطراب العاطفي القدًن يف عهد الطفولة اؼببكرة ،فاعبنوح تعبَت رمزي عن
عقد نفسية تكونت يف الطفولة بطريقة ال شعورية.

 2-2املقاربة السلوكية:
ترى السلوكية أف معظم سلوكيات اإلنساف متعلمة ،وىي سبثل استجاابت ؼبثَتات ؿبددة يف البيئة ،فاإلنساف يولد
ال ىو خَت وال ىو شرير وإمنا يولد صفحة بيضاء ولكن يتعلم يف البيئة االستجاابت السلوكية سواء اجيابية أـ سلبية
وعندما يولد الشخص يكوف مزودا ابستعداد ويعتب سلوكو تفاعل االستعدادات الوراثية مع البيئة.
فيذىب واطسن إىل رفض كل ما ىو وراثي أو غريزي ،وال يعًتؼ يف تفسَته للسلوؾ اإلنساين إال ابلعوامل البيئية
اؼبكتسبة ،ويقوؿ واطسن هبذا الصدد أنو مستعد إذا أعطى طبسة أطفاؿ أف جيعل من األوؿ طبيبا ومن الثاين
ؿباميا ومن الثالث ؾبرما فاألمر كلو يعود إىل اؼبثَتات البيئية ،ولذلك نراه يقوؿ أف كل سلوؾ جانح متعلم وىو
وليد مثَتات خارجية تلقاىا الشخص من اعبماعة اعباكبة اليت ينتمي إليها.
وإذا ربدثنا عن نظرية التعلم االجتماعي فهي ترى أف السلوؾ اعبانح ديثل مشكلة يف التعلم االجتماعي إذ ترى
روتَت  Rutterأنو سلوؾ غَت مرغوب فيو وفقا جملموعة من اؼبعايَت و القيم وىو سلوؾ سبق تعلمو واحتفظ بو
الفرد ألنو يتوقع أف ذلك السلوؾ يؤدي إىل تدعيم ىذه القيم  ،األمر الذي يشَت إىل أف السلوؾ اعبانح يتم تعلمو
من خبلؿ السياؽ االجتماعي واستنادا لؤلىداؼ اؼبنتظرة ،كما يرى ابندورا  Bandoraرائد ىذا التناوؿ أف
السلوؾ اعبانح ىو نشاط انفعايل يعرب عن مؤثرات غَت ابرزة تعرض ؽبا الفرد من خبلؿ اػبربات السابقة وىو يشَت
إىل خلل يف اػبدمة االجتماعية ويؤكد ابندورا أف ىذا السلوؾ قد حيدث ابالرتكاز على ثبلث ؿبددات رئيسية
ىي التعلم عن طريق اؼببلحظة  ،وعن طريق نتائج االستجاابت واؼبراقبة اؼبعرفية (رغدة عرساف سامل سليماف.)49.2003.
فهذه النظرية تؤكد أف اعبنوح سلوؾ متعلم من رأيتها لشخصية اعبانح ابتسامها ابلتوتر يف تنظيمها بسبب
حاجات معينة ؽبا أمهيتها والبيئة عجزت عن إشباع اغباجات الفسيولوجية كالطعاـ  ،الراحة ،اؼبأوى وتعلم الفرد
القلق اؼبرتبط دبوضوعات وإشارات ودالئل كلها تدور حوؿ توقع الفرد للخطر كالقلق من اغبرماف أو الفقر أو
اؼبوت أو يعتدي عليو أو العقاب ...إخل
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ويعترب القلق يف شخصية اعبانح من الدوافع اؼبكتسبة اؼبرتبطة بسلوكو العدواين اعبناحي فالظروؼ البيئية
االجتماعية والطبقة اليت ينحدر منها قد فرضت عليو أف يتعلم عادات معينة عدوانية غرزت بتكرارىا حيث أهنا
زبفض ما يعانيو من توتر القلق.

(خَتي . )159.1998 ،

فاؽبروب أييت نتيجة قلق الذي يعانيو الطفل من اػبربات االنفعايل اؼبؤؼبة يف اؼبنزؿ من قسوة األب أو الظروؼ
األسرية غَت اؼبشبعة غباجات البيولوجية والنفسية وىنا يصبح اؼبنزؿ مثَتا شرطيا للقلق فهو حُت يهرب يسعى إىل
خفض توتر القلق وإذا قبح ىذا السلوؾ يف خفض توتر القلق مع تكراره يصبح سلوكو متعلما اثبتا معززا ،والسرقة
زبفض قلق اإلحساس ابلقلق واغبرماف والدونية وتعزر حينما تنجح يف خفض توتر القلق والعدواف سلوؾ متعلم
فاغبدث حينما يعتدي يشعر بشيء من الزىو فيخفف من شعوره

ابلدونية (خَتي .)160.1998 ،

وتفسَت ما سبق ديكن القوؿ أف العدواف سلوؾ يتعلمو اعبانح من البيئة اليت يعيش فيها ،وأف القلق الذي يعانيو
بسبب اغبرماف وغَته يستجيب لو بسلوؾ عدواين موجو وإذا قبح العدواف كاستجابة يف خفض القلق ويتكرر ذلك
السلوؾ يعزز مث يصبح عادة متعلمة.
فما ديكن استخبلصو أف ىذا النموذج قد اىتم ابلسلوؾ اعبانح على أنو نتيجة لتعلم اجتماعي خاطئ كما أنو أمل
دبختلف اعبوانب يف دراستو ؽبذا اؼبوضوع حيث اعتربه مستمر بُت احملددات احمليطة والسلوكية واؼبعرفية  ،فتفسَت
السلوؾ اإلنساين توج يف ظهور منحى سلوكي معريف الذي ديثلو كل من (جولياف -روتر )...والتقارب بُت
القائلُت بتحكم الدوافع الداخلية وبعض السلوكيُت مثل "دوالرد" و "ميلر" يف نظرية الغرائز .حيث أف جل
النظرايت اؼبعرفية ترى أف سلوؾ اإلنساف سواي كاف أو منحرؼ يعتمد على عنصرين أساسيُت أحدمها فردي (ذايت)
وىو الذي يشمل كافة اػبصائص الشخصية اؼبميزة للفاعل كقيمتو ،أىدافو ،إدراكو للمحيط ،رغباتو ،مورواثتو...
والثاين احمليط (البيئة) الشاملة لكافة الظروؼ ،واؼبثَتات البيئة اليت ربيط ابلفرد ،وإذا حدت أي تغَت يف أحد ىذين
العاملُت ،فذلك يؤدي إىل حدوث تغَت ما يف طبيعة الفعل ذاتو.

 3-2املقاربة املعرفية:
تبدأ معتقدات الفرد ابلتكوين يف الطفولة اؼببكر ،.وتتطور خبلؿ اغبياة ،وتؤدي خربات الطفولة اؼببكرة إىل تكوين
معتقدات أساسية عن ذات الشخص وعامل ،.وبشكل طبيعي فإف األفراد ديروف بتجربة دعم الوالدين اليت تؤدي إىل
معتقدات مثل "أان ؿببوب ،وأان كفء" واليت بدورىا تؤدي إىل تكوين نظرة إجيابية عن أنفسهم وىذه اػبربات
النمائية ابإلضافة إىل اػبربات اغبرجة (اؼبواقف الصعبة) تؤثر على أنظمة اؼبعتقدات للفرد.
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كما أف اػبربات السلبية مثل :خربات القمع من معلم أو أحد الوالدين قد تؤدي إىل معتقدات مشروطة"،إذا مل
حيب اآلخروف ما أعمل فأان عدًن القيمة" مثل ىذه اؼبعتقدات تصبح أساسية كمخططات معرفية سلبية
( )Negative Cognitive Schemasىذه االعتقادات أو اؼبخططات اؼبهمة يف البناء اؼبعريف لدى الفرد
ىي خاضعة للتشويو اؼبعريف ،ألف اؼبخططات غالبا ما تبدأ يف الطفولة ،لذا فإف عمليات األفكار اليت تدعم
اؼبخططات قد تعكس أخطاء مبكرة يف تربير التشويهات اؼبعرفية اليت تظهر عندما تكوف اؼبعلومات غَت دقيقة أو
غَت فعالة) وتتلخص النظرية اؼبعرفية بتفسَت جنوح األحداث استنادا إىل تلك التشويهات اؼبعرفية اليت صنفها
جيانكوال وزمبلؤه ) (Giancola,et al, 1999وىي أربعة تشويهات معرفية رئيسية ىي  :األاننية ،ولوـ
اآلخرين ،والتصغَت وإساءة التصنيفػ وافًتاض األسوأ.
إف التشويو اؼبعريف األوؿ وىو األاننية  ،أساسي ،يلجأ إليو الفرد كتشويو معريف أانين يتصرؼ وفقا لوجهة نظره
اػباصة بو ،وتوقعاتو ،وحاجاتو ،وما يناسبو ىو فقط من مشاعر ورغبات فورية لدرجة أف الرؤية الصحيحة لآلخُت
اندرا ما تؤخذ ابالعتبار ،أو يتم ذباىلها سباما .أما التشويو اؼبعريف الثاين ىو لوـ اآلخرين ،فيكوف على ىيئة عزو
خاطئ ( )Misattributingبسبب أفعاؿ اعبانح الضارة واؼبوجهة لآلخرين ،أو االكبراؼ اؼبؤقت ،أو العزو
اػباطئ من خبلؿ لوـ الضحية أو ابتبلء اآلخرين األبرايء لو .أما التشويو الثالث :وىو التصغَت وسوء التصنيف
( ) Minimizingوفيو يصور الفرد سلوكو البلجتماعي أبنو مل يسبب أذى حقيقيا ،أو أنو جدير ابإلعجاب
والقبوؿ أو اإلشارة إ ىل أف اآلخرين يقللوف من شأنو وقدره .أما التشويو اللمعريف الرابع وىو :افًتاض األسوأ ،فيتم
عندما يعزو اغبدث اعبانح نواايه العدوانية لآلخرين بدوف مربر ،ابعتبار أف أسوأ األحواؿ لوضع اجتماعي معُت
كما لو أنو حتمي ،أو على افًتاض أف التحسن يف حياتو وحياة اآلخرين أمر مستحيل .والتشوىات اؼبعرفية الثبلثة
األخَتة اثنوية ،وتستعمل لتربير وتقليل اؼبشاعر السيئة ،لذلك جيد األحداث اعباكبُت أف التشويهات اؼبعرفية مقبولة
االستعماؿ ،فهم يستعملوهنا كثَتا.
وينتشر ذلك بُت الشباب اؼبعرضُت للخطر اؼبنحدرين من أسر عدائية ومضطربة يف وضعها لقواعد وحدود
االنضباط .والبيئة اليت يعيشوف هبا سبيل إىل أف تكوف على مستوى عاؿ من االنتقاد ،واإلساءة اعبسمية
واالنفعالية ،والعقوابت القاسية بشكل مبالغ فيو ،ونقص يف التأثَت الوالدي اإلجيايب .لقد وجد الباحثوف أف
األطفاؿ الذين عاشوا مع منوذج سليب من البيئة شخصوا يف الغالب على أهنم أكثر عدوانية ،وبشكل متزايد ،فبن
مت تشخيصهم على أف لديهم اضطراب اؼبعارضة والعناد ،أو اضطراب ضعف االنتباه ،أو اضطراب التصرؼ ،أو
اضطراب الشخصية اؼبضادة للمجتمع ،وىم يظهروف استعماال متكررا أكثر للتشويهات اؼبعرفية.
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وقد توصل بيكر  Baker1999إىل نتائج متشاهبة ،حيث بشَت إىل أف األحداث اعباكبُت يستعملوف
التشويهات اؼبعرفية أكثر من الشباب غَت اعباكبُت ،وذلك لتربير أفعاؽبم غَت اؼبقبولة ،كما أهنم يتسموف بتقدير
ذايت منخفض مقارنة ابألحداث غَت اعباكبُت (عقل بن عبد العزيز العقل،دس.)8،9،10،

النظرية التكاملية:

3

اعتمدت اؼبقارابت السابقة الذكر يف تفسَتىا للجنوح على مبدأ العامل الفردي تقريبا .وىذا ما جعلها قاصر على
الوصوؿ إىل نتيجة علمية صحيحة ،وؽبذا فقد تراجع بعض أصحاب النظرايت عن آرائهم ومت تعديلها فيما بعد.
فأصحاب النظرية التكاملية يقولوف أهنا تتميز أبف تفسَتىا تكامليا جيمع بُت العوامل اؼبختلفة اؼبتفاعلة اؼبسببة
لئلجراـ والتشرد وفقا غبالة وظروؼ كل فرد أو ؾبتمع أي مراعاة ظروؼ األفراد والزماف واؼبكاف مراعاة اتمة ،فيتبع
علماء ىذه النظرية منهجا تكامليا يف تفسَت التشرد واإلجراـ (خربي. )161.1998،
فيقولوف أنو يرجع لعوامل عديدة منها ما ىو عضوي وعقلي  ،ومنها ما ىو اجتماعي أو اقتصادي إىل غَت ذلك
من العوامل اليت تتداخل وتتفاعل وتتسبب يف التشرد واإلجراـ واعبنوح ،فالبحوث العلمية اؼبختلفة يف العلوـ
اإلنسانية ودراسة اعبردية واالكبراؼ أثبتت عدـ وجود سبب واحد يعتمد عليو يف تفسَت تلك الظاىرة السلوكية،
ولكن ىناؾ ما نطلق عليو (العوامل) اؼبتعددة اليت تتخذ جانبا فرداي وآخر اجتماعيا على أساس أف االذباه الفردي
يشمل العوامل اعبسمية والعقلية والنفسية واالذباه االجتماعي يشمل العوامل البيئية ،مادية كانت أو اجتماعية
مرتبطة ابلظروؼ األسرية أو

خارجها (خربي)162.1998،

.

ومن أنصارىا "أنريكو فَتي"  1928 -1856الذي يرى أف السلوؾ اؼبنحرؼ ىو انتج عن شبرة حتمية نتيجة
لتفاعل ثبلثة أنواع من العوامل اإلجرامية أوؽبا العوامل األنثروبولوجية Facteurs anthropologiques
اؼبتصلة ابلشخص سواء اليت تتعلق ابػبصائص العضوية والنفسية أو اؼبميزات الشخصية كالسن واؼبهنة واغبالة
االجتماعية ،واثنيها العوامل الطبيعية و اعبغرافية Facteurs physiques ou consmo-
 telluriquesومثاؽبا الظروؼ اعبوية وأتثَت الفصوؿ ودرجة اغبرارة ،أما آخر تلك العوامل فهي العوامل
االجتماعية  Facteurs sociouxمثل ىذه العوامل قبد تركيز السكاف ،الرأي العاـ ،اؼبعتقدات الدينية ونظاـ
التعليم  ...إخل وربدث "فَتي" عن ما يسمى "بقانوف اإلشباع والتشبع اإلجرامي".
"  " Loi de la saturation et de la sursaturation criminellesومؤداه أنو إذا
تكاتفت عوامل طبيعية وجغرافية معينة مع ظروؼ اجتماعية معينة فينتج حتما عددا معينا من السلوكات اؼبنحرفة،
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ورغم أنو مل يقع يف خطأ التفسَت األحادي ورغم عدـ إنكاره أمهية العوامل البيولوجية يف الدفع كبو االكبراؼ ،غَت
أنو يضع العوامل االجتماعية والطبيعية يف اؼبقاـ األوؿ ابعتبارىا احملرؾ لدفع اجملرـ إىل سلوؾ االكبراؼ.

(أضبد2010 ،

.)06.
فالكثَت من الباحثُت والعلماء تتجو أعماؽبم إىل االذباه التعددي ابلنظر إىل اإلنساف على أنو وحدة عضوية نفسية
واجتماعية.
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خامتة
ما ديكن قولو بعد ىذا العرض ،أف مفهوـ جنوح األحداث وابختبلؼ وجهات نظر اؼبذاىب واؼبدارس النفسية
واالجتماعية ينشأ نتيجة عدـ توافق اغبدث وسوء تكيفو ،والذي يستلزـ دراسة شخصية اغبدث هبدؼ البحث
والتقصي عن أسباب جنوحو  .فقد يكوف جنوحو كتعبَت رمزي عن عقد نفسية تكونت يف الطفولة بطريقة ال
شعورية ،كما أوضحت وجهة نظر التحليل النفسي وقد تكوف نتيجة لتعلم اجتماعي خاطئ ،أو نتيجة معتقدات
خاطئة اكتسبها اغبدث يف طفولتو اؼببكرة نتيجة خربات منائية سلبية .
ويف ىذا السياؽ ديكن القوؿ أف ىناؾ جانب فردي مساىم يف جنوح اغبدث ،ويشمل العوامل اعبسمية والعقلية
والنفسية ،وآخر اجتماعي يشمل العوامل البيئية دبكوانهتا اؼبادية واالجتماعية .
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