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مرة أخرى أو عدمه، ] هذا العود هو حالة من حاالت العود إلى االنحراف[
مشروطة بعوامل  ومتى يرتكب جريمته األخرى، من األمور التي تبدو

ظروفه االجتماعية بغض النظر عما إذا كان ذكاؤه عاديا أو كان غبيا، وما 
إذا كان ناضجا أو غير ناضج، أو ما إذا كان يتسم بنقص في الخلق أو 

أنه مع االعتراف بتأثير العوامل ... <<ويضيف كذلك . )4(>>...كان سويا
إال أن هناك نتائج للعديد . )*(الفردية إلى حد بعيد في فئة معتادي اإلجرام

من الدراسات تشير إلى تأثير العوامل االجتماعية ليس فقط في حالة 
العائدين األسوياء، بل أيضا في حالة الجانحين الذين يعتبرون منحرفين أو 

  .)5("مرضى من الناحية النفسية

هذه اإلضافة النوعية التي جاء بها أستاذ علم اإلجرام بجامعة 
كز من جديد على مدى أهمية تأثير البيئة االجتماعية في  كوبنهاجن تر

  بروز

ولعل من ابرز البيئات االجتماعية ذات التأثير . إلى االنحراف دالعو
فيا ترى كيف تؤثر . العميق في بناء سلوك الشخص هناك البيئة األسرية

   ؟هذه البيئة في تشكل سلوك العود إلى االنحراف عند أفراد األسرة

�ــ� إ�� ا���ــ�ص ��������ــ�ي ا��ــ� ا�ــا�
	�� ــ���ه�
  �اف "! ا�� 

إن المتفحص في المادة النظرية المعالجة للعوامل المميزة للبيئة األسرية 
ليخلص مبدئيا إلى أنه ) سواء أكانوا مبتدئين أو عائدين(التي تضم منحرفين 

  :إلى - ة على األقل من الناحية النظري–من الممكن أن يتم تصنيفها 

  .لألسرة) البنائي(عوامل تتعلق بالجانب المادي  -

  .لألسرة) الوظيفي(عوامل تتعلق بالجانب المعنوي  -

هي جد مترابطة ) المعنوية –المادية (مع العلم أن هذه العوامل   
ففي الواقع . ومتداخلة فيما بينها، ويتم التفرقة بينها لمجرد المعالجة النظرية

هما، حيث أن كل واحد يؤثر في اآلخر، فهي متفاعلة ال يمكن الفصل بين
  .فيما بينها

  .�ديـــــــ� ا��ــــا�
	�:أو�

كثيرا ما يذهب الباحثون والكتاب في ميدان االنحراف واألسرة إلى 
 اعتبار ظروف البيئة األسرية من العوامل األساسية التي تنتج االنحراف، 

  .�افـــــــــ/د إ�� ا���ـــــــــ. وا��ــــــــــ. ا�-
��,*ـــا�+*( 

الكثير من الباحثين والكتاب في موضوع العود إلى  يجمع  
أن من الممكن أن يكون نتاج  ىاالنحراف، كظاهرة اجتماعية مرضية، عل

لعوامل خارجية، ال تتعلق بشخصية العائد إلى االنحراف بدرجة أساسية، 
ون من شأنها التأثير على تتصل بالوسط الذي يعيش فيه، ويك... <<وإنما 

  .)1(>>..سلوكه وتوجيهه نحو اقتراف الجريمة

هذه العوامل الخارجية هناك من يصطلح على تسميتها بالعوامل البيئية، 
ويراد بها تلك القوى واألوضاع والظروف التي تحيط بالعائد إلى االنحراف، 

س يرى وعلى هذا األسا. والتي تؤثر فيه، بصفة مباشرة أو غير مباشرة
مجموعة المؤثرات ... <<: أحمد حبيب السماك أن العوامل البيئية عبارة عن

الطبيعية والدينية والثقافية واالقتصادية والسياسية وغيرها من القوى 
االجتماعية المتواجدة في بيئة الفرد، والتي يمكن أن يكون لها أثر مباشر أو 

  .)2(>>غير مباشر على شخصيته وسلوكه االجتماعي

من جهة أخرى، البعد الذاتي وما يمثله من بنية نفسية وأخرى عقلية 
في بروز  –في تقدير بعض الباحثين –وعضوية، ليس له دور يذكر 

االنحراف أو العود إليه، وهذا في ظل البعد البيئي وخاصة منه 
اعتبار أن العوامل  معتصم زكي السنوي إلىلهذا يذهب  .االجتماعي

وإلى حد كبير في نشوء ...<<تساهم  –ا البيئة الخاصةبما فيه–االجتماعية 
ظاهرة العود، فالمجرم بصفاته الشخصية ومميزاته الطبيعية 
واالنتروبولوجية ليس هو األساس الوحيد لإلجرام بل الوسط االجتماعي 

وقد يكون العود أحيانا ... هو العامل اآلخر المهم لنشوء ظاهرة العود
كما ... يئة يمر بها الجاني كالفقر والعوز مثاللظروف اقتصادية س] راجعا[

أثرها الكبير في هذه الظاهرة ] لها[أن للبيوت الرديئة واألسر المتصدعة 
إضافة إلى العيش في مناطق تكثر فيها الجريمة وتنتشر فيها الرذيلة، 

ومن السهل على . فكثير من العائدين ينحدرون من هذه األسر والبيئات
ي طريق الجريمة والعود إليها ثانية بسبب أوضاعهم هؤالء االنحدار ف

  .)3(>> االجتماعية هذه وحياتهم البيئية

إليه معتصم زكي السنوي، ورد إثر وفي االتجاه ذاته الذي ذهب 
المداخالت التي قدمت في إطار انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لعلم اإلجرام 

  أن عود السجين للجريمة  ...<<بالهاي، تقريرا قدمه كريستيانسن جاء فيه 
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األسرة، إلى نتائج تؤكد وجود عالقة تنبؤية ما بين حجم العائلة أو 
  .)12( ترتيب الوالدة والعود اإلجرامي

  /يــــــــ� ا���1ــــــــا�
	�: �ـــــــــــ��0*

لجزء من البحث سيتم التركيز على بعض أشكال على مستوى هذا ا
التفكك المعنوي التي من الممكن أن تميز أسرة العائد إلى االنحراف، ومن 

  .جهة أخرى لها تأثير في دفع الفرد نحو العود

من جانب  -تجدر اإلشارة فيما يخص التفكك المادي للبيئة األسرية
الوحيد الذي من الممكن   إلى أنه ال يعد العامل  -الوالدين ،حجم األسرة

أن يدفع الشخص نحو العود إلى االنحراف، حيث هناك احتمال توافر 
على مستوى أسرة ) الوظيفي(عوامل  معنوية خاصة بالتفكك المعنوي 

والتي بدورها تساهم في نشوء العود إلى االنحراف على مستوى ،دالعائ
  .أفرادها

7/ك ا��/د إ�� ا����اف ا�
��*. 8*� ا�75*�. و أ�0ه� "! اآ
�5ب - 1.  

يمكن اعتبار التربية األسرية عير السليمة من بين أهم العوامل المؤثرة 
نحو ارتكاب االنحراف  -داخل األسرة وحتى خارجها -في توجيه األفراد

  ).العود إلى االنحراف(بدرجاته المختلفة، وحتى االستمرار فيه 

جهة من قبل األسرة من جهة أخرى، يمكن أن تعد هذه التربية المو
نحو الفرد مؤثر مباشر في انسياق أفرادها وراء االنحراف والعود إليه، 

أحد األبوين أو كالهما مجرما أو ...<<وهذا في حالة كون 
يكتسب االبن السلوك اإلجرامي عن أبويه ] حيث...[منحرفا

اب ففي ظل غي. وتقليد أبويه، أو حتى أحد أفراد عائلته )13(>>...بالمعاشرة
النموذج السوي الذي يعتمد عليه الطفل في تحديد السلوك المنحرف من 
غيره، أي بمعنى آخر، في ظل عدم توفير المرجعيات السلوكية المتوازنة 
اجتماعيا على مستوى األسرة، ينشأ الفرد في بيئة تنمي في نفسيته التوجه 

. كانت نحو االنحراف واالستمرار فيه من اجل إشباع حاجاته بأي طريقة
المنحرفين افتقدوا خالل  تسعة إعشار المراهقينوفي السياق ذاته،اتضح أن 

  .)14(طفولتهم إلى النموذج األبوي السوي 

في إنتاج  -من الناحية التربوية–يمكن كذلك أن تساهم ظروف األسرة 
االنحراف والعود إليه لدى األفراد، بطريقة غير مباشرة عندما يجهل 

ة تربية األبناء األسس السوية للتربية، ومن الممكن القائمون على عملي
  :مالحظة ذلك مثال في حالة

إسراف األبوين في الحنان والتدليل الزائد للطفل، أو إسرافهما ...<< -
، وهذا )15(>>...في القسوة على الطفل وحرمانه من مطالبه الضرورية

با على بناء التطرف في اتجاهات الوالدين نحو تربية األبناء، ينعكس سل
شخصيتهم وسلوكهم المستقبلي، الذي قد يوجههم نحو االنغماس في 

كذلك تتضمن التربية غير السوية احتمال اتجاه الوالدين إلى . االنحراف
اعتماد أسلوب التذبذب في المعاملة جزاء على السلوك ذاته، و هذا ما يفقد 

  .ألبوينالطفل فهم لب الرسالة التربوية الموجهة إليه من قبل ا

كذلك السماح ألحد األصدقاء أو الجيران أو األقارب بالتدخل في تربية  - 
، وخاصة إذا كان النموذج المقدم ليس قائما على تنمية )16(األبناء بشكل كبير

  .الجوانب اإليجابية في شخصية الفرد، بل بالعكس تشجيعه على االنحراف

لتربية الخاطئة ومن بين الدراسات التي أجريت في موضوع عالقة ا
مجرم من  500ألمانيا على ...<<باالنحراف والعود إليه، ما تم إجرائه في 

منهم قد نشأوا في ظل مبادئ تربوية غير  %60أن ] حيث تبين[العائدين 
  .)17(>>سليمة

دراسة  )Chocka   Linghamشوكا لينجام  (أجرى  1983وفي سنة 
  دف من الدراسة هوعائدا وآخرين غير عائدين، وكان اله 50على 

أو على األقل توفر البيئة الخصبة ألفرادها لينغمسوا في عالم الجريمة  
واالنحراف، وهذا بالنظر إلى جملة من المعطيات التي ترتبط بها، والذي من 
بينها الجانب المادي، الذي في حالة ال فاعليته يصطلح على تسميته بالتفكك 

الذكر أن هذا التفكك يتعلق باألساس والجدير ب. المادي لألسرة) التصدع(
  .بتواجد أو غياب األبوين على مستوى األسرة، وكذلك حجم األسرة

1 - �  و��5ه�
>  "! ,/د ا;"�اد إ�� ا����اف ا�
	�� ا���دي "*�� ��: ا�/ا���

عدم وجود ...<<أن التفكك المادي يرجع إلى ) فوزية عبد الستار(ترى 
فقد يغيب األب ...بغيابهما، أو غياب أحدهمااألبوين معا في نطاق األسرة 

عن منزل األسرة إذا مات، أو جند، أو سجن، أو هجر أسرته أو كان عمله 
ويرجع كذلك في حاالت . )6(>>يقتضي غيابه عن المنزل أغلب الوقت

 –العضوي (أخرى إلى عجز أحد الوالدين أو كالهما بسبب المرض 
رعاية والتعهد مثال اتجاه األبناء، مع عن إنجاز وظيفة ال) العقلي –النفسي 

العلم أن غياب األم ال يقل أهمية عن غياب األب، بل في بعض األحيان 
يفوقه أهمية، مع إمكانية محاولة ملء  فراغ األب من طرف األم أكثر مما 

  .هو الحال عند غياب األم

فيما يخص تواجد  –ويمكن معالجة التفكك األسري من الناحية المادية 
من حيث أن ال فعالية هذا التواجد من شأنه أن يؤثر بصفة غير  -لوالدينا

أن األسرة التي <<مباشرة في انحراف أفراد األسرة وحتى العود إليه، حيث 
تفقد إحدى دعامتيها سواء األب أم األم، يجعلها شبه عاجزة عن مراقبة 

سلوك وتوجيه سلوك أفرادها، لذا فقد يميل بعض أبنائها لممارسة ال
  .وذلك في ظل غياب نموذج سلوكي يقتفي أثره األبناء. )7(>>االنحرافي

ومن بين الدراسات التي أجريت في باب البحث عن عالقة التصدع أو 
وانحراف بعض أفرادها هناك  -فيما يخص الوالدين–التفكك المادي لألسرة

  :الذي توصل إلى) جعفر عبد األمير الياسين(دراسة 

عالقة طردية بين حاالت وفاة أحد الوالدين أو كليهما ...<<أن هناك  -
  .)8(>>...وبين جنوح األحداث

كلما زادت نسبة حاالت الهجر بين الوالدين كلما زاد <<كذلك  -
  .)9(>>...احتمال وقوع األحداث في مهاوي الجريمة

وهذه نتائج تؤكد مدى الصلة الوثيقة بين التفكك المادي األبوي وتوجه 
  .حداث نحو االنحراف والجريمةاألفراد األ

المجرمين  3/4باإلضافة لهذا،  أكدت اإلحصائيات الفرنسية على أن 
الحال بالنسبة إلى أكثر من  كالعائدين ينحدرون من اسر متصدعة، وكذل

يبرز هذا التصدع المادي بوضوح إمكانية . 10من المجرمين المبتدئين 1/3
] التي[انحرافات البيئة العائلية <<تصنيف غياب الوالدين أو أحدهما ضمن 

تبرز في مقدمة العوامل االجتماعية لنشوء السلوك اإلجرامي بوجه عام 
  .)11(>>وجنوح األحداث على وجه الخصوص


> �1?/ء ا��/د إ�� ا����اف - 2@A,ة و�  .ا�
	�� ا���دي "*�� ��: C D ا�

ية األبوين،  ويتعلق األمر هنا بعدد أفراد األسرة الذين هم تحت مسؤول
بحيث كلما زاد هذا الحجم تطلب ذلك مجهودات وإمكانيات مادية وشروط 

ولهذا كثرة األفراد داخل . معنوية لإلشراف العام على أفراد األسرة
العم، (األسرة، سواء األبناء، أو حتى التابعين إلى األسرة الممتدة 

التوتر  وتواجدهم في المسكن ذاته من شانه أن يزيد من...) الخال،
وهذا ما قد يساهم في توجه أفرادها خاصة . والمشاكل داخل األسرة

الصغار نحو الخارج بحثا عن الهدوء والراحة، ولكن هذا البحث قد 
  .يقودهم نحو االنخراط في عالم االنحراف

هناك باحثين توصلوا، إثر دراسات قاموا بها فيما يخص حجم األسرة 
  ك بالعود إلى االنحراف لدى أفرادأو صف ترتيب الوالدة وعالقة ذل
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على عينة ...<<دراسة  )P. Stumpelستمبل (وفي هذا المجال أجرى 
شملت مجموعات من األسوياء والمجرمين المبتدئين والمجرمين العائدين، 

ء المجرمين العائدين هم من مدمني من أبا %66تبين له من خاللها أن 
  .)24(>>...المسكرات أومن المصابين بأمراض عقلية

من العائدين  400...<<بحثا حول  )Leteneurلثنير (وكذلك أجرى 
من العائدين  %30أن ] حيث خلص إلى[بفرنسا  Ensistenالمودعين سجن 

  .)25(>>... المدمنين جاءوا من أسر تفشى فيها اإلدمان

مجرما حدث  144...<<في ألمانيا دراسة شملت  )Stury( ىوقد أجر
وفي ...كان مدمن خمر %25منها كان األب مجرما، و %32 وجد أنه في

هذه األرقام جميعا تفوق  تمنها كان أحد اإلخوة مجرما، وكان  36%
  .)26(>>المتوسط العام 

هذه النتائج اإلحصائية تؤكد بصفة ملموسة بعض الظروف المتعلقة 
نهيار الخلقي والسلوكي الذي تميز اسر المنحرفين والعائدين إلى باال

ففي ظل بيئة أسرية تتميز بسوء األخالق كيف يكون . االنحراف كذلك
  مصير األفراد الصغار ضمن هذا الوسط ؟ 

  .�Fه/ر ا��A@�ت "*�� �*� أ"�اد ا��ة و0EF*�ه� "! ,/دهC إ�� ا����اف - 3

فيما بين أفراد األسرة ال يمكن فصلها  على الرغم من كون العالقات
من الناحية الواقعية عن الجانب المادي لها أو حتى عن باقي أشكال 
الجانب المعنوي، وذلك راجع لتداخلها فيما بينها من جهة، ومن جهة 
أخرى لتأثير كل واحدة منها على الطرف اآلخر، إال انه سيتم إجراء 

فيما بين أفراد أسرة العائدين إلى محاولة لتبيان بعض خصائص العالقات 
  .االنحراف

أن من بين خصائص األسرة التي تنتج ) عبد الحميد رشوان(يرى 
  :المنحرفين هناك

شيوع التوتر في األسرة، ازدياد الصراعات بين األزواج يتلف << -
العالقات القرابية، ويولد فيها أخطر ردود فعل، ومنها الفعل 

سائد في األسرة الذي يملؤه الصراع وكثرة فالجو ال. )27(>>اإلجرامي
الخالفات بين األبوين وبين اإلخوة من جهة وبين األبوين واإلخوة من جهة 

  .أخرى، هذا من شأنه أن يفسد الحياة المتوازنة لألفراد بداخل األسرة

أن من مظاهر العالقات األسرية السيئة في ) نظير فرج مينا(ويرى 
  :ارتباطها باالنحراف هناك

وقسوة الوالد على األم أمام األبناء ...مظهر وجود زوجة األب...<< -
فتعدد زواج األب من الممكن أن . )28(>>وعدم االختالط بين الوالد واألبناء

بين الزوجة السابقة والحالية و قد  -على األقل–يعمل على توتر العالقات 
حياة االسرلية يؤدي بدوره إلى الصراع الذي من شأنه أن يهدد استقرار ال

وفي ظل هذه األجواء يتجه بعض األفراد للبحث عن متنفس، . بصفة عامة
يروح عنهم وطأة ثقل الجو المشحون داخل البيت، فمن الممكن أن يتعاطوا 
المخدرات ويستمروا في ذلك، كما من الممكن أن يسلكوا انحرافات أخرى 

  .اقل أو أكثر ضررا

ن الناحية العالئقية فيما بين م–أن األسرة ) محمد شفيق(ويعتقد 
من الممكن أن تؤدي إلى انحراف األحداث بها وتماديهم مستقبال  -أفرادها

من العوامل ...يعتبر عدم التجانس المنزلي<<: في عالم االنحراف فيقول
التي تؤدي إلى زيادة احتماالت انحراف األحداث، وذلك كما يشاهد في 

ر أو على الجميع، أو كما يبدو ذلك حاالت سيطرة أحد األعضاء على اآلخ
في حاالت المحاباة بين أفراد األسرة الواحدة وتفضيل البعض على اآلخر، 
والتجنيب أو العزل االضطهادي أو السخرية تجاه أفرادها أو كما يحدث 

 .)29(>>...حينما تشيع روح الغيرة والعداوة والحقد بين اإلخوة

ل اجتماعية مثل نقصان التربية، ومن بين تبيان العالقة ما بين العود وعوام
العائدون كانوا أكثر من غير العائدين، من ...<<: النتائج المتحصل عليها

كذلك كان لهم آباء لم يكونوا . ةحيث افتقادهم للتربية والمراقبة الو الدي
وهنا يظهر بوضوح غياب . )18(>>على علم بالمخالفات المرتكبة من قبلهم

  .من قبل الوالدين كميزة أساسية عند العائد إلى االنحراف الضبط والمتابعة

كما قام مركز دراسات وبحوث السجون في فرنسا بإجراء دراسة 
من المجرمين المبتدئين كانت  %40..<<: توصل من خاللها إلى أن

من المجرمين العائدين  %50تعوزهم في طفولتهم رعاية األم، وأن نسبة 
وهذا مع العلم أن رعاية . )19(>> ...ك الرعايةعانوا كذلك الحرمان من تل

  .وتعهد األم لطفلها وظيفة جد مهمة في بناء شخصية سوية في المجتمع

ومن الظروف التربوية المميزة لألسرة هو انخفاض المستوى   
تجدر اإلشارة هنا إلى أن انخفاض المستوى التعليمي -التعليمي للوالدين

في دفع األفراد نحو العود إلى االنحراف، عند األبوين ال يعد عامل أساس 
ولكنه في ظل تفاعله مع عوامل أخرى  يشجع ذلك على انتهاج العود إلى 

وهذا من الممكن أن يساهم في فشلهما في  -االنحراف كسلوك في المجتمع
تربية األبناء تربية سوية، وهذا بالنظر لعدم مقدرتهما في بعض األحيان 

توجيهه نحو الوجهة الصحيحة، وقد توصل كل على فهم سلوك األبناء و
إثر دراسة جملة مساجين ينتسبون ) تماضر حسون وحسين الرفاعي(من 

إلى ثالث دول عربية، أنه بالنسبة لألمهات فقد بلغت نسبة األمية لديهن 
في حين بلغت نسبة األمية ...[من مجموع أمهات أفراد العينة % 90...<<

  .)20(>>...]% 39 لدى اآلباء

  .ا�L*�ر ا��5
/ى ا�AJ@! �"�اد ا��ة ودورI "! ا��/د إ�� ا����اف - 2

يعتبر المستوى األخالقي المنهار من بين أشكال التفكك المعنوي على 
ويتضمن . مستوى األسرة، وهو بدوره له دور كبير في سلوك أفرادها

دان المثل انعدام القيم الروحية وفق...<<انهيار األخالق على مستوى األسرة 
مثل هذه األسرة . العليا، واختالل المعايير االجتماعية داخل جدران المنزل

تكون الحياة فيها مجردة من معاني الشرف والفضيلة أو السلوك الطيب، 
وأهم عوامل ...ويصبح فيها الجريمة واالعوجاج وسوء الخلق أمرا عاديا
أو كالهما، أو  االنهيار األخالقي داخل األسرة هو انحراف الوالدين

  .)21(>انحراف أكبر األبناء أو أكبر البنات 

فالبيئة األخالقية المتدهورة والفاسدة، تعمل على توفير الجو المالئم 
إلنتاج انحراف أفرادها، وذلك في ظل غياب ضمير قوي يضبط داخليا 
سلوكيات األفراد من جهة، ومن جهة أخرى في ظل غياب أبسط قواعد 

ق، وهذا ما يشجع األفراد من األسرة على االندفاع بدون النظام واألخال
  .رقيب نحو اقتراف األفعال المنحرفة اجتماعيا وأخالقيا

كذلك تدعيما لما سبق، يتمظهر االنهيار الخلقي داخل األسرة بمظاهر 
انحراف الوالدين، فقد يكون األب منحرف أو من تجار ...<<: متعددة منها

وقد ال ... عميل للسجون ألي جريمة أخرى المخدرات، أو بصفة عامة 
من جهة . )22(>>يكون انحراف األب راجعا بالضرورة إلى ارتكابه الجريمة

أخرى يعد انحراف األم شيء جد خطير على تربية األبناء ومستقبل 
أشدها خطرا <<سلوكهم داخل المجتمع، ولهذا االنحراف صور متعددة 

كس سلبا وبصفة خاصة على احتراف األم للرذيلة، وهو سلوك ينع
وقد ينحصر انحراف األم في سلوكها المعيب داخل ...البنات
  .)23(>>...المنزل

فهذا المستوى األخالقي المنحط لدى األبوين ولدى الراشدين من 
األبناء، يوفر القدوة السيئة لباقي األفراد داخل األسرة، وهذا من الممكن 

خالق الفاسدة ويجعلونها منطلقات جدا أن يؤثر في جعلهم يتبنون تلك األ
 .أساسية توجههم في عالم انتهاج االنحراف واالستمرار فيه
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�&��G : ام��8دي وLgh ا_�G XG OG,�P8%– V ا��8
j@ا ا��T8 ى ه"G-  0ت ا�� د� 9G 78�� 
C8d?�

�افإ1 ا0*. 
��	u ا�"
ك - 5 $tص ص :أ ، p�-198ا���X ا�"

199. 
دئ ,�P ا_��ام و ,�P : � ز%� ,�$ ا�"8ر - 6�G

بiوت، 5ط . ا���� ،�	��، 1978، دار ا�'��C ا��
 .166ص 

7 - -,���" ن و�"7 ا� �^l : �	'Gت ا��Q[ا�
C	ة إ���Wا�$ن وا  
'�  ���روق : \i$�. ا�?�

ا��G 9tــ�اد، ا��آr ا����- ��$را!ت  ,�$
ض، %� .138، ص 1408ا�G'	� وا�8$ر%u، ا�

8 - 7!� ,�$ ا��G ا�	d�� : -�e� ا�nQd8 ا��Mأ
، ص 1981، ,� ا�����، ��وت، 1ط. L �' ح ا��$اث

232. 
9 - 7!� ,�$ ا��G ا�	d�� : ص ،p�ا���X ا�"

276. 
�167��X ا�"�p، ص ا: � ز%� ,�$ ا�"8ر - 10. 
11 - P	اه�. ,�P ا8�0
ع ا�'e-: : أآ�م �]�ت إ�

,� وا�']�، ��وت، ، ص ص ���� �	�G، ا�$ار ا�
35-36. 

12- www.csc-scc-gc-ca/text/research/reports/r192/r192_f.shtml. 
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ن -  22	�! P�'ن ,�$ ا�
	�! : P�, ل Eأ
-� �iام ا��ا�$ار ا��G	� ا�$%$ة ��']�، . ا_�

 .339، ص 1994ا_!Q'$ر%�، 

من الدراسات التي أجريت فيما يخص تبيان عالقة واقع العالقات في 
األسرة بتوجه أفرادها أو البعض منهم نحو االنحراف أو حتى العود إليه، 

في ) شيلدون واليانور جلوك( الدراسة التي أجراها...<<: هناك مثال
أن من األحداث المجرمين ] حيث تبين[الواليات المتحدة األمريكية 

موضوع الدراسة قد تربوا في بيوت استحكم العداء فيما بين اآلباء 
  .)30(>>واألمهات أو بين الوالدين واألبناء

لقد أشارت ...<<، حيث رأى أنه )محمود عقل(كذلك ما جاء به 
من الذين شملهم   %61,6الدراسات التي أجريت على أحداث منحرفين أن 

كانت العالقات   %65البحث كانت عالقاتهم مع أبائهم غير مرضية، وأن 
بينهم وبين والديهم تمتاز بشبه القطيعة التامة واإلهمال من قبل الوالدين، 

ثم عدم التوافق بين وذلك بسبب اإلدمان على المخدرات، القمار، الخمور، 
  .)31(>>...األبناء واآلباء

وقد أثبتت الدراسات أن العائدين إلى االنحراف من الممكن          
جدا أن تكون لهم عالقات جد متدهورة اجتماعية على مستوى األسر التي 

)  Blacklerبالكالر (وفي هذا المجال أجرى . يكونوها في حياتهم
في بداية مسارهم اإلجرامي، وهذا بمقارنة  دراسة واسعة حول رجال...<<

ومن جملة . )32(>>رجال يقضون عقوبتهم األولى 438عائدا أولى بـ 242
  :النتائج التي توصل إليها صاحب الدراسة

العائدين يميلون إلى معرفة إخفاقات أسرية ومشاكل ما بين ...<< -
، حيث )33(>>ناألشخاص في مجال واسع للعالقات مقارنة بالجانحين األوليي

العائدين األوليين عرفوا نسبة كبيرة من اإلخفاق في ...<<بينت الدراسة أن 
  .)34(>>...الزواج

ماندال (أجرى  ،)Blackler : 1966(وقبل سنة من إجراء دراسة 
Mandel(  أن العائدين يميلون لمعرفة مشاكل ...<<دراسة أكدت نتائجها

  .)35(>> ...ر العائدينوصراعات زوجية أكثر تكرارا مقارنة بغي

MA��ــــــــــــــا .  

على مستوى هذا العمل تمت محاولة تسليط الضوء على بعض 
المادية والمعنوية،  ةالعوامل الخاصة بتفكك البيئة األسرية من الناحي

مع . المؤثرة في نشوء العود االنحرافي في المجتمع لدى أفراد األسرة 
ضمن عوامل البيئة االجتماعية التي تتميز  العلم أنها كعوامل أسرية تندرج

  .بالنسبية في مساهمتها في عملية إنتاج العود إلى االنحراف

والجدير بالذكر انه جراء المعالجة النظرية لموضوع الدراسة تبرز 
من الناحية االمبريقية ضرورة تناول هذه الظاهرة عن طريق المعالجة 

ولعل هذا ما سيكون جديرا .  الميدانية على مستوى المجتمع الجزائري
 .باهتمام الباحثين في أعمالهم المستقبلية

Nا�ـــــــــــ/L�ا  

$ �bل ا���- و,�- �"9 � ا��� - h : ام�,�P ا_�

بiا�� P�,ن، 1ط. و
، ص 1998، دار ا�"�ة، ,
161. 

��	u ا�"
ك - 2 $tأ : �R�4ه�ة ا�� د إ1 ا�) L
، ذات ا�"�!�id .( O ا�'e-ا�]�%�� ا_!�G	� و ا�

 ،�% Qا� ،� 194، ص  .�1985���,� و ا�']
أ!�ب ا�� د إP?8�G :" : 1 زآ- ا�"' ي - 3

�R��	� (ا�9G وا�	ة ". ا�iM �	'Gأ ���
�	G�,م 247، ا��$د )إ ���� �%� �	Rد، أآ
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