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  :تمهید

تحتل الدراسة الحقلیة في البحث السوسیولوجي قدرا كبیرا من األهمیة بالنظر إلى أنها تكمـل 
  الجانــــب النظــــري، الــــذي یشــــكل االنطالقــــة األساســــیة للبحــــث، كمــــا تمكــــن مــــن اســــتخدام الوســــائل 

  لقــــــــادرة علــــــــى إثبــــــــات صــــــــدق الفرضــــــــیات مــــــــن عدمــــــــه، و األدوات الالزمــــــــة لجمــــــــع البیانــــــــات ا
و انطالقــا مــن فرضــیات البحــث . و منــه إثبــات مــدى تطــابق التحدیــدات النظریــة للبحــث مــع الواقــع

المحددة في هذه الدراسة التـي تسـتهدف إبـراز الكیفیـة التـي یسـاهم بهـا الفقـر فـي انحـراف األحـداث، 
حداث كمتغیر تابع باالعتماد على المدخل البنائي فقد تم اعتماد الفقر كمتغیر مستقل و انحراف األ

الــوظیفي و تحدیــدا علــى النظریــة الالمعیاریــة، كمــا حاولــت هــذه الدراســة تحدیــد المؤشــرات المتصــلة 
بمفهوم الفقر كمتغیرات فرعیة، و من ثَمَّ محاولة ربطها بالمؤشرات الخاصة باالنحراف لمعرفة مدى 

ــــــــــــــدانیا، و ســــــــــــــ ــــــــــــــي حــــــــــــــدوثها می ــــــــــــــك مــــــــــــــن خــــــــــــــالل هــــــــــــــذا الفصــــــــــــــل مســــــــــــــاهمتها ف   یتم ذل
  تحدیــد المــنهج المســتخدم : -الخــامس –و الفصــل األخیــر مــن هــذه الدراســة، و سیضــم هــذا الفصــل 

و كــذا أدوات جمــع البیانــات المیدانیــة و تحدیــد العیِّنــة و الفــروض، إضــافة إلــى التعریــف بمختلــف 
  .مجاالت الدراسة

  :منهجیة البحث: أوال
  :المنهـج المستخـدم .1

الطریقــة العلمیــة لمعرفــة القــوانین االجتماعیــة التــي یعتمــدها الباحــث للوصــول  ،عتبــر المــنهجی     
تقـــف وراء  إلــى األهــداف التــي ینشــدها، كمــا یمكــن مــن خاللهــا أیضــا اكتشــاف أهــم األســباب التــي

ـــــــــتمكن مـــــــــن تفســـــــــیرها و ضـــــــــبط نتائجهـــــــــا ــــــى حـــــــــدوثها لل ـــ ـــــــــؤدي إل ـــــــــة و ت   الظـــــــــواهر االجتماعی
العلــوم االجتماعیــة بالعدیــد مــن المنــاهج كــل منهــا تحــدده طبیعــة الظــاهرة  و تزخــر .1و الــتحكم فیهــا

االجتماعیة المدروسة و لما كان موضوع هذه الدراسة یدور حول ظاهرة الفقر في عالقتها بانحراف 
األحداث فیبدو المنهج الوصفي هو األنسب لدراسة هذا الموضـوع، فهـو یعـد أسـلوبا ناجحـا إلـى حـد 

  جوانــــــــــــب المشــــــــــــكلة و تحلیــــــــــــل أجزائهــــــــــــا المختلفــــــــــــة انطالقــــــــــــا كبیــــــــــــر فــــــــــــي الكشــــــــــــف عــــــــــــن
یمــات لتفسـیر الســلوك ملتوصـل إلـى تعلمـن المعلومـات التــي یمـدنا بهـا، و التــي یمكـن اإلسـناد إلیهــا 

                                                        
 .46، ص ).ت.د. (ديوان املطبوعات اجلامعية. حماضرات يف منهجية البحث اإلجتماعي. خري اهللا عصار 1
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  .تیحها هذا المنهجیاالجتماعي، و سنحاول االعتماد على بعض أدوات البحث التي 

  :أدوات جمـع البیانـات .2
  :وات التالیـةاألدو قد تم االعتماد على 

و هــي أداة بحـث تحتــل مكانــة هامـة فــي البحـث السوســیولوجي حیـث تمكــن الباحــث  :المقابلــة 1.2
تسـاهم فـي تعـدیل فـروض الدراسـة و  إذمن اإلطالع على خبایا الموضوع و تعمیق فهمـه للظـاهرة، 

ع فــي تطــویر أهــدافها و بنــاء االســتمارة و قــد تمــت مــع بعــض المســؤولین المختصــین حــول الموضــو 
مكتب اإلدماج االجتماعي بمدیریـة النشـاط االجتمـاعي و كـذا بمحكمـة بسـكرة و بـالمجلس القضـائي 
و بالدائرة أیضا و ذلك للتعرف على مختلف جوانب الظاهرة و أهم مظاهرها و أكثر المنـاطق التـي 

ـــــــة بســـــــكرة ـــــــة فـــــــي تحلیـــــــل  ، تعـــــــرف معـــــــدالت مرتفعـــــــة لهـــــــا بمدین   بهـــــــذا ســـــــاهمت هـــــــذه المقابل
  .عة عن طریق االستمارةالبیانات المجمّ  و تفسیر

كــون أســئلتها و تسلســل طــرح هــذه األســئلة محــددین مســبقا مــن قبــل و هــي التــي ت: االســتمارة 2.2
فهي عبارة عن نموذج یضم مجموعة من األسئلة من أجل الحصـول علـى معلومـات حـول  ،الباحث

ابلــة الشخصــیة أو عــن طریــق إمــا عــن طریــق المقها و یــتم تنفیــذ مــا، موضــوع أو مشــكلة أو موقــف
و قبل وضع اإلستمارة فـي صـیغتها  یتم اختبار مدى صدق فرضیات البحث،ها و عن طریق .البرید

 10النهائیة تم أوال تجریبها على بعض األحداث المنحرفین من حي العالیة الشمالیة و كان عـددهم 
ــاتهم تــم حــذف ــاء علــى إجاب بعــض األســئلة و تغییــر  و الــذین تمــت محــاكمتهم بمحكمــة بســكرة و بن

صــیاغة أخـــرى، كالســـؤال المتعلـــق بالــدخل مـــثال أو الســـؤال المتعلـــق بنــوع اإلنحـــراف الممـــارس مـــن 
  :سؤاال وزعت على أربعة محاور كما یلي 41و قد تضمنت إستمارة اإلستبیان . قبلهم

  .ئلةأس تسعةق بالبیانات األولیة حول األحداث المنحرفین و قد ضم علَّ تَ : لمحور األولا
. مضم بیانات حول ضعف إشباع الحاجات الضروریة لألحداث و عالقته بانحرافه: المحور الثاني

  .و قد جاء في ثمانیة أسئلة
تضمن بیانات حول الظروف السـكنیة السـیئة و عالقتهـا بـاالنحراف لـدى األحـداث : المحور الثالث

  .سؤاالً  عشرأحد و جاءت أسئلته 
انحرافهم  ر األحداث المبحوثین و عالقتهَس نات الخاصة بالتفكك داخل أُ تعلق بالبیا: المحور الرابع

  .عشر سؤاال ثالثةو ضم هذا المحور 
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  :نةالعیِّ تحدید  .3
إلى طریقة العینة في حاالت كثیرة لعل أهمها صعوبة الوصول إلى جمیع تم اللجوء ی

یة للباحث، لذلك یلجأ عناصر مفردات مجتمع البحث إما لمحدودیة اإلمكانیات المادیة أو المعرف
  .إلى اختیار نسبة معینة یشترط فیها تمثیلها للمجتمع األصلي لبحثه

و في هذا البحث تم جمع اإلحصائیات الخاصة بالمنحرفین لدى محكمة بسكرة منذ بدایة 
و هي بدایة  – 2003حتى ماي  2002هذا البحث و تحدیدا بدایة من الفترة الممتدة من جانفي 

إلخضاعها  %14حدثا منحرفا أختیرت منهم نسبة  289ن عددهم یقدر بـ ا، و ك-دانیةالدراسة المی
 40أي ما یعادل تقریبا   40.46=100)/14×289: (للدراسة و ذلك إعتمادا على العملیة التالیة

  .حدثا منحرفا
تم اللجوء إلى طریقة و بعد تحدید حجم العینة ال بد من تحدید كیفیة إختیار وحداتها، حیث 

و التي یعتبر البعض أنَّ  التي تتوفر على خصائص الظاهرة المراد دراستها القصدیة العینة
بإمكانها إعطاء نتائج جیدة تخدم أهداف البحث بطریقة أفضل من العینات اإلحتمالیة شرط اختیار 

كرة ، وهذا ما تم الحرص علیه في هذا البحث و ذلك باإلعتماد على عینة 1وحداتها بشكل صحیح
و هي إحدى أنواع العینات غیر العشوائیة التي یضبط فیها الباحث خصائص أو صفات  2لثلجا

و تتمثل .  3العینة التي یجب توفرها في المبحوث، و علیها یرتكز في اختیاره لوحدات عینة بحثه
 18إلى  7من (السن : الخصائص التي تم اإلعتماد علیها في عملیة اإلختیار في العناصر التالیة

، اإلیقاف من طرف الشرطة أو التعرض إلجراءات عقابیة رسمیة بسبب ممارسة أحد )نةس
). السرقة، تناول المخدرات، إنحراف جنسي، إعتداء بالضرب و الجرح(اإلنحرافات التالیة 

مع فروض  اإلمكانلتتوافق العینة المختارة قدر  ،السكن في حي العالیة الشمالیةباإلضافة إلى 
لعدم وجود  ونظراً  ،إلى ثمانیة عشرة سنة تم اختیار األحداث المنحرفین من سبعة لذلك ،الدراسة

مبحوثین في سن ما بین سبعة إلى تسعة سنوات فقد تم االقتصار على ذوي العشرة إلى ثمانیة 
على ضرورة أن یكونوا قد أوقفوا من قبل  دون التأكید عشرة سنة و الذین ارتكبوا فعال منحرفاً 

وقد تم اإلعتماد على مقابلة أحد األحداث المنحرفین  .عرضوا إلجراءات عقابیة رسمیةالشرطة أو ت
في میدان الدراسة وبعد ذلك طلبنا منه إرشادنا إلى حدث منحرف آخر، و بعد إجراء المقابلة مع 

                                                        
 .95ص،. 1995. باعة و النشردار وائل للط. 2. ط. القواعد و املراحل و التطبيقات: منهجية البحث العلمي. حممد عبيدات و آخرون  1
 .199ص،  -مرجع سابق–رشيد زروايت   2
  .197ص، . املرجع السابق  3
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الثاني طلبنا منه هو اآلخر إرشادنا إلى حدث منحرف آخر، وهكذا حتى صارت العینة تتكون من 
  .فردا 40

  :فـروض الدراسـة .4
ه مـع بعضـها الـبعض لتكـون كـال واحـدا بـدء ؤ یعتبر البحث العلمي بناء متناسقا، تتكامل أجزا

  محــــــــور اإلشــــــــكالیة المتغیــــــــرات تشــــــــكل أكثــــــــر وبــــــــالعنوان الــــــــذي یحتــــــــوي متغیــــــــرا أو اثنــــــــین أو 
  ، و منهــــــا الفــــــروض التــــــي تمثــــــل اقتراحــــــات أو تفســــــیرات محتملــــــة حــــــول الظــــــاهرة محــــــل البحــــــث

تـدور فـي فلـك البنائیـة ض هـذا البحـث قـد تـم اسـتقائها مـن بعـض النظریـات االجتماعیـة التـي و فرو 
  .و غیرهم ممن درسوا هذا الموضوع من خالل آراء و نتائج دراسات بعض روادهاالوظیفیة و ذلك 
یـؤدي الفقـر إلـى تهیئـة األوضـاع ": قد تم وضع فرضیة عامة لهذا البحث و هـي :الفرضیــة العـامة

  كضــــــــــعف إشــــــــــباع الحاجــــــــــات الضــــــــــروریة و الســــــــــكن نحــــــــــراف األحــــــــــداثاعدة علــــــــــى إالمســــــــــ
  ."في ظروف سیئة و التفكك األسري

العامة، و قد تم وضع ثالث فرضـیات  یةهي عبارة عن عناصر جزئیة للفرض :الفرضیـات الفرعیـة
  :فرعیة و هي

لحدث بحاجة فا ،اتجاهه نحو االنحراف علىضعف إشباع الحاجات الضروریة للحدث  یساعد -1
 اللباس، قضاء وقت الفراغ ،الغذاء: إلى أشیاء كثیرة تتفاوت من حیث ضرورتها بالنسبة له، مثل

فبمجرد إشباع  -هناك خلق مستمر للحاجات  أصبحخاصة في الوقت الحالي أین  ،الخ…
و بالمقابل لیس هنالك وسائل مشروعة تمكن من تلبیة مختلف  -واحدة تظهر الحاجة إلى غیرها

  تطلبات الحدث نظرا لقلة دخل أسرته، مما یدفعه إلى البحثم
  .إلشباعها -االنحراف - عن وسائل غیر مشروعة

الحدث ف .تكوین االستعداد نحو االنحراف لدى الحدث على السیئة الظروف السكنیة تساعد -2
، الذي یعیش في ظروف سكنیة غیر مالئمة من حیث نوعیة المسكن و مادة بنائه و عدد غرفه

و كذا من حیث طبیعة الحي السكني، حیث یعیش في حي فقیر تسوده االنحرافات المختلفة و 
 الصحبة السیئة من السهل اجتذابه نحو االنحراف، فالحرمان من تلك الظروف السكنیة المالئمة

نفسیا و اجتماعیا سلیما یؤدي به إلى  ،و التي تسمح بنمو الحدث نموا جسمیا )الصحیة(
  .االنحراف
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 یةسر أ بیئةفالحدث بحاجة إلى ، سر األحداث في اتجاههم نحو االنحرافأالتفكك داخل  یساهم -3
لكي ینمو نموا طبیعیا تقوم فیه األسرة بوظیفتها األساسیة المتمثلة في اإلشباع العاطفي  ةمستقر 

 و تلعب المكانة االقتصادیة و و االجتماعي الذي ینشأ من التماسك الوثیق بین أفرادها،
أبنائها،  تـنشئةمما یؤثر بدوره على  ،االجتماعیة دورا هاما في التأثیر على بناء و وظیفة األسرة

حیث یحدث التفكك داخلها و الذي یعني انهیار األسرة و اختالل وظائفها و تدهور نظامها أي 
أنه عكس الترابط و التماسك، و الذي یحدث بسبب الخالفات و عدم الثبات العاطفي بین 

  . افي انحراف الحدث الذي یتعرض لتأثیره تساعدو هي أسباب  ،لوالدین أو الوفاة أو الطالقا

  : التعریف بمجاالت الدراسة: ثانیا
لقد تم تحدید المجال المكاني لهذه الدراسة بحي فقیر من أحیاء  :المجال المكاني للدراسة -1

مال الشرقي لمدینة بسكرة، و یفصله عن حي العالیة الشمالیة الذي یقع في الشو هو  ،مدینة بسكرة
و تحده شماال واحة النخیل و من الشمال الشرقي منطقة  ،كلم 4.5مركز المدینة القدیمة مسافة 

و  أما من الغرب و الشمال الغربي فیحده وادي بسكرة ، بینما یحده حي العالیة الجنوبیة ،ائرضالح
و  31رقم  یتصل هذا الحي بالطریق الوطني كما ،المنطقة الحضریة الشرقیة من ناحیة الجنوب

ل من أفقر نق إن لم أنه قدیم وفقیر، تبدو السمة البارزة فیه و هو حي .ةـالمتجه نحو والیة باتن
  أحیاء البؤس و الفقر  «: و تعرف األحیاء الفقیرة على أنها 1أحیاء مدینة بسكرة

2و الجریمة وجنوح األحداث
أنه حي  ،ي بعد المعاینة المیدانیة لهو ما یمكن قوله عن هذا الح .»

  یغلب علیه طابع الفقر من مختلف النواحي سواء من حیث البنایات أو الشوارع القدیمة
قة في بعض األحیان حیث ال تتمكن السیارات من المرور، و عدم النظافة في أماكن و الضیّ 

المحلیة للمدینة من أجل  وتجدر اإلشارة إلى أن هناك اهتماما من قبل السلطات. الخ...عدیدة
   و هذا منذ ثالث سنوات تقریبا -كغیره من األحیاء الفقیرة بالمدینة  -ذلك الحيتغییر وجه 

حیث تكثر  به،للوضع المتردي  او رغم هذا فإن المالحظ أن هناك استمرار ) 2000منذ سنة ( 
ُ مة و خیوط الكهرباء التي تَ هدَّ النفایات و حطام بعض المنازل المُ  مما یشكل  ،ر على األرضعب

ومن بین األسباب األخرى التي دفعت إلى اختیار هذا  .خطرا كبیرا على السكان خاصة األطفال

                                                        
 1 Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Agence N.A.T. étude socio-économique et 

hiérarchisation des besoins. Quartier d'El-Alia Nord. Commune de Biskra. Phase3. Juin 2003. p 5.   
 .15ص، ). ت.د. (اجلزائر. مركز منشورات جامعة باتنة. دراسة نظرية يف علم اإلجتماع احلضري: التطوير احلضري و املناطق املتخلفة باملدن. أمحد بوذراع  2
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الحي إلجراء البحث، هو أنه من األحیاء ذات النسب المرتفعة من حیث االنحرافات المسجلة لدى 
  .*األحداث، حسب تقاریر و إحصائیات الجهات المختصة

  : و یمكن الحدیث عن المجال الزمني لهذه الدراسة عبر مرحلتین :ي للدراسةالمجال الزمان -2
   ،إلى شهر آفریل من نفس السنة 2003امتدت تقریبا من بدایة شهر جانفي  :المرحلة األولى

بالمجلس  تم فیها االتصال بمختلف المصالح المختصة باألحداث المنحرفین بالمدینة بدءً  و
  حیث تم االلتقاء بقاضیة األحداث  ،مة والقسم الخاص باألحداث بهابالمحك من ثم القضائي و 

باإلضافة إلى أنه تم  ،و االستفادة من خبرتها و المعلومات و اإلحصائیات التي لدى المحكمة
االتصال بمدیریة النشاط االجتماعي بالمدینة، حیث یوجد الجهاز المختص بمتابعة قضایا 

مكتب اإلدماج  :وهذه الجهة هي، ي خطر معنوي بالمدینةن هم فاألحداث المنحرفین أو مَ 
 بمعلومات و إحصائیات حول الموضوع ون مختصون أمدونا هم أیضاً أین یوجد مربُّ  ،االجتماعي

  ساعدتنا في تعدیل و إثراء الكثیر من جوانب الدراسة و في اختیار میدان البحث 
صة بالفقر بالمدینة من خالل االتصال معلومات خا استقاءكما حاولنا  .و اإلعداد لالستمارة
و في هذه األخیرة تم إمدادنا بدراسة أجریت  ،الدائرة والبلدیةو الوالیة بالمدینة، كبالمصالح الخاصة 

  .  حول الحي المدروس من قبل الوكالة الوطنیة للتهیئة العمرانیة
 من السنةسبتمبر شهر حتى  2003من بدایة شهر ماي من سنة  اً امتدت تحدید :المرحلة الثانیة

و قد تم فیها القیام بالدراسة االستطالعیة األولیة لمیدان الدراسة و كذا تجریب االستمارة  نفسها،
  و من ثم إجراء التعدیالت الالزمة كحذف بعض األسئلة ،في صیغتها المبدئیة

  .النهائیة لیتم بعد ذلك تنفیذ االستمارة في صیغتها من التعدیالت، أو إضافة أخرى و غیرها
  

  

  )خصائص مجتمع الدراسة: (المجال البشري -3

تذهب بعض الدراسات إلى أن اإلنحراف ینتشر عند الذكور أكثر منه عند اإلناث نظرا : الجنس
إضافة إلى الخوف من إستهجان . لطبیعة الخصائص التكوینیة و النفسیة و أثرها على الشخصیة

                                                        
 . 2003أفريل  30األربعاء . تماعي مبدينة بسكرةمقابلة مع أحد املربني املختصني مبكتب اإلدماج اإلجتماعي مبديرية النشاط اإلج  *
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و هذا ما سنحاول التأكد منه من خالل  1ثر من الذكورالمجتمع و هي عوامل تؤثر على البنات أك
  .الجدول التالي

  

  .یمثل جنس الحدث المنحرف )01(جدول رقم 
  النسب  التكرارات  االحتماالت

  % 87.50  35  ذكور

  %12.50  05  إناث

  %100  40  المجموع

  

هم ذكور  تشیر بیانات البحث المیدانیة الواردة في الجدول أعاله أن أغلبیة المبحوثین    
من اإلناث، رغم أن هذه الدراسة حاولت عدم التركیز على جنس % 12.50في مقابل  87.50%

   - دون آخر، و یمكن إرجاع ذلك إلى قلة االنحراف لدى اإلناث مقارنة بالذكور من جهة
و لرفض الكثیر من  -و هو ما توصلت إلیه العدید من الدراسات كما سبقت اإلشارة أعاله 

ال  إجراء بحث علميأن األمر ال یتعدى إجراء مقابلة معهن رغم التأكید المتكرر  نَّ هِ رِ َس أُ  و الفتیات
فإن انحرافات الفتیات تتراوح بین  و عموماً  ،غیر، و أن معلوماتهم ستحاط بالسریة التامة

  . االنحرافات األخالقیة و السرقات في غالب األحیان

  . آخر سواء من حیث بدایته أو انتهائه یختلف تحدید سن الحدث من بلد إلى: السن
، و تشیر أغلب 2و في الجزائر حددت هذه المرحلة ببدایة سن السابعة حتى سن الثامنة عشر

سنة هي الفئة العمریة التي یكثر فیها  18و  13الدراسات حول اإلنحراف أن السن ما بین 
مي إلیها أكبر عدد من األحداث االنحراف، و سیكشف الجدول التالي عن الفئة العمریة التي ینت

  .محل البحث

                                                        
 .41ص،  - مرجع سابق -علي حممد جعفر  1
 .111ص،  -مرجع سابق –يوسف داالندة : أنظر  2
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  :یمثل الفئات العمریة ألفراد العینة) 02(جدول رقم 
  النسب  التكرارات  الفئات  

  %7.50  03  سنة 12إلى  10من 
  %30  12  سنة 15إلى  13من 
  %62.50  25  سنة 18إلى  16من 

  %100  40  المجموع

لعمریة ألفراد عینة البحث قـد تراوحـت بـین العاشـرة البحث المیداني فإن الفئة ا من خالل نتائج     
، و قد تم حذف الفئة من سبع إلى تسع سنوات لعدم وجود أحداث منحرفین في هذه عشر و الثامنة

  .*السن خالل الدراسة
تنتمـي إلـى فئـة  %62.50كما یتضح من خالل الجدول أعاله أن أغلبیة األحداث المنحـرفین     
حیـث تتمیـز بحـدوث  ،رحلة التي تعتبر مـن أكثـر مراحـل النمـو حساسـیةو هي الم) سنة18إلى 16(

  تكـــون لهـــا آثـــار واضـــحة علـــى األحـــداث كحـــب االســـتقاللیة  كثیـــرة،تغیـــرات جســـمیة و ســـیكولوجیة 
  .و لعل هذا ما یبرر خطورة هذه المرحلة الخ،... و التمرد و االندفاع

ــة تمثــل % 30ة بنســبة ســن 15إلــى  13بــة الثانیــة الفئــة مــا بــین تتــأتي فــي المر و  وهــذه المرحل
  ) ســـــــنة12إلـــــــى 10 (بدایـــــــة فتـــــــرة المراهقـــــــة، فـــــــي حـــــــین قـــــــدرت نســـــــبة الفئـــــــة العمریـــــــة األخیـــــــرة 

  . %7.50 ـب
نســــبة االنحــــراف تــــزداد مــــع ارتفــــاع أعمــــار األحــــداث " أن تأسیســــا علــــى مــــا ســــبق یتضــــح 

  ."المنحرفین
  علـــــى نفســـــیة الحـــــدث یلعـــــب حجـــــم األســـــرة دورًا مهمـــــا فـــــي التـــــأثیر: عـــــدد أفـــــراد األســـــرة

و تكــــوین شخصــــیته، انطالقــــا مــــن أنــــه یســــاهم بدرجــــة كبیــــرة فــــي تحدیــــد العوامــــل النفســــیة و كــــذا 
االجتماعیة التي یعیش في ظلها و التي یمكن أن تؤثر على سلوكه و تؤدي بـه إلـى االنحـراف، إذا 

  ة األخــــرى، لـــم یتلــــق الحــــدث الرعایــــة و االهتمـــام الالزمــــین إضــــافة إلــــى إشـــباع حاجاتــــه الضــــروری
و لهــذا اســتهدفت هــذه الدراســة التعــرف علــى حجــم أســر األحــداث المبحــوثین و مــدى تــأثیره علــى 

  :انحرافهم، و هو ما سیتضح من خالل الجدول التالي
                                                        

. مرجع سابق–بقادة زينب محدية : أنظر. تفسر بعض الدراسات اخنفاض نسبة املنحرفني يف تلك الفئة لضعف تكوين الطفل خالل تلك املرحلة ة قلة عالقاته اإلجتماعية *
 .110، 109. ص، ص
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  .أفراد األسرة عدد یمثل) 03(جدول رقم 
  النسبة  التكرارات  االحتماالت

  %7.50  03  5إلى  4من 
  %30  12    7إلى  6من 
  %30  12   9إلى 8من 
  %27.50  11  11إلى 10من 
  %5  02  13إلى  12من

  %100  40  المجموع

من المعطیات الواردة في الجدول أعاله فإن أغلبیة األحداث المنحـرفین ینتمـون إلـى  انطالقاً     
ـنهم یتــــــــــــــــــراوح عــــــــــــــــــدد أفــــــــــــــــــراد أســــــــــــــــــرهم % 30أســــــــــــــــــر كبیــــــــــــــــــرة العــــــــــــــــــدد، حیــــــــــــــــــث    مـــــــــــــــــ

ـــــــى  8مـــــــا بـــــــین  ـــــــراوح بـــــــین % 30، و 9إل ـــــــراوح % 27.50، بینمـــــــا 7إلـــــــى  6مـــــــنهم یت   مـــــــنهم یت
متوســـط عـــدد األبنـــاء داخـــل أســـر  نَّ ، یمكـــن القـــول أومـــن خـــالل تلـــك النســـب  .فردا11إلى  10بین 

فــي  اأبنــاء، وهــو كمــا یبــدو عــدد كبیــر و ال شــك أن لــه دور  9إلــى  8األحــداث المنحــرفین هــو مــن 
و االجتماعیــة داخــل تلــك األســر و التــي تكــون لهــا عالقــة بظهــور الســلوك  ةیتشــكیل العوامــل النفســ

  وهذه النتیجة قد تم التوصل إلیها في الكثیر مـن الدراسـات سـواء الجزائریـة .المنحرف لدى األحداث
أو العربیة و التـي أثبتـت هـي األخـرى أن غالبیـة األحـداث المنحـرفین ینحـدرون مـن أسـر ذات عـدد 

   .1كبیر
ـــــرة الجزائریـــــــــــة ال زالـــــــــــت تتمیـــــــــــز بـــــــــــالحجم الكبیـــــــــــر ی عمومـــــــــــاً و    مكـــــــــــن القـــــــــــول أن األســــــ
 ال یتماشى و أوضاعها السكنیة و المعیشیة بصفة عامة، هذا فضال عـن صـعوبة اإلشـراف وهو ما

  .و الرعایة الالزمین لنشأة األبناء نشأة سلیمة تبعدهم عن االنحراف
أن الفقر كثیرا ما یقف حجر عثرة أمام  تذهب الكثیر من الدراسات إلى: المستوى الدراسي للحدث

مواصلة األحداث لدراستهم، أین یضطر األولیاء إلى توقیف أبنائهم عن الدراسة لعجزهم أمام 
و نظرا . تكالیفها، األمر الذي یبعد هؤالء األحداث عما یمكن أن یحصنهم من الوقوع في االنحراف

                                                        
 .M'hammed Ramdani. Construction à l'étude des facteurs psychosociologiques de la délinquance enfanto-juvénile:أنظر 1

DEA en Psychologie. Université d'Alger. Alger. 1980. p97  
 .164ص،  -مرجع سابق–. األحداث اجلاحمون. مصطفى حجازي -

 



 منهجیة البحث و التعریف بمجاالت الدراسة    الفصل الخامس 
 

115 

ین فقد ارتأت هذه الدراسة التعرف على المستوى الرتفاع عدد المتسربین مدرسیًا في أوساط المنحرف
  :الدراسي للمبحوثین، وهذا ما یمثله الجدول التالي

  :یمثل المستوى الدراسي للحدث )04( جدول
  النسبة  التكرار  الفئات
  %72.50  29  ابتدائي
  %22.50  09  متوسط
  %5  02  ثانوي

  %100  40  المجموع

ــــات ــــب مفــــردات العینــــة یتَّ  ،)04(م فــــي الجــــدول رقــــ الــــواردة مــــن خــــالل البیان ضــــح أن أغل
  .لهم مستوى ابتدائي مما یعني انخفاض المستوى التعلیمي لدیهم% 72.50

مـنهم % 90مـا یقـارب فولعل هذا یطـرح التسـاؤل حـول هـؤالء األحـداث ومسـتواهم الدراسـي،    
باستثناء -بتدائیةیتعدى سنهم الثانیة عشرة سنة مما یعني أنهم تجاوزوا سن التمدرس في المرحلة اال

ــابع دراســته أم ال  -إمكانیــة اإلعــادة ــا لطــرح تســاؤل حــول مــا إذا كــان الحــدث یت ولعــل هــذا مــا دعان
مـن خـالل التعـرف علیـه  و هـذا مـا سـیتم -أثناء إجـراء الدراسـة-للتأكد من مستواهم الدراسي الحالي

       :الجدول التالي

  

  

  

  

  :متابعة الحدث لدراستهیوضح ) 05(جدول رقم 
  النسبة  التكرارات  االحتماالت

  %15  06  نعم
  %85  34  ال
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  %100  40  المجموع
    

عبــارة عــن متســربین  تضــح مــن خــالل البحــث المیــداني أن غالبیــة األحــداث المنحــرفین هــمی
  .وهذا ما یفسر ارتفاع سنهم و انخفاض مستواهم التعلیمي% 85:بنسبةمدرسیا 

  الطـــرد: ة إلـــى أســـباب مختلفـــة منهـــاســـدراانقطـــاع هـــؤالء األحـــداث عـــن الو ترجـــع أســـباب 
  .وأیضا ضعف التحصیل الدراسي االضطرار للعمل،أو تجاوز سن الدراسة، كثرة الغیابات، 

عــاني أغلبهــا یالتــي تتــابع دراســتها % 15وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الحــاالت المدروســة الباقیــة     
ت الدراسة ألكثر من مـرة فـي ضعف التحصیل الدراسي و إعادة سنوا: من اضطرابات مختلفة منها

  .بعض األحیان
مكــن تفســیر هــذه الوضــعیة بكــون أغلــب األحــداث المبحــوثین ال یرغبــون فــي متابعــة مــن الم    

لألمـــوال وأن هنـــاك أشـــیاء أخـــرى أولـــى بـــأن  اً در و هـــإیاهـــا مجـــرد تضـــییع للوقـــت معتبـــرین الدراســـة 
بالمقابــل فهنـاك الـبعض مــنهم  ، ولـخا... صـرف علیهـا تلــك األمـوال كاألكـل أو الملــبس أو التـداويتُ 

بـأن ذاتـه ، إال أنهـم یقـرون فـي الوقـت تهـاحوا بـرغبتهم فـي متابعو صـرَّ ضـروریا،  یعتبر الدراسـة أمـراً 
الظروف المحیطـة بهـم ال تشـجع علـى ذلـك، رغـم المسـاعدات التـي تقـدمها الدولـة فـي هـذا المجـال، 

ــــــــــــــــر حجــــــــــــــــم العائلــــــــــــــــة  ال، إ...او غیرهــــــــــــــــ كمــــــــــــــــنح التمــــــــــــــــدرس، األدوات المدرســــــــــــــــیة   أن كب
و استغالل تلك المنح في غیر محلها في أغلب األحیان إضافة إلى ضعف الدخل ، كل هذا ساهم 

  .من الصعوبة بمكان -هارغم رغبتهم فی- في جعل متابعة الدراسة بالنسبة ألولئك األحداث
النحـراف، ل وعموما یمكن القول بأن التحرر من سلطة المدرسة یعد عـامال مسـاعدا و مهیئـا   

فهــو مــن جهــة یعنــي حرمــان الحــدث مــن اســتكمال تكوینــه المعرفــي الــذي قــد یحمیــه مــن االنحــراف، 
ومن جهة أخرى فإنه یتركه للفراغ و للشارع في سن خطیرة، أین یتعرض لالختالط بالمنحرفین مما 

ائجـــه و المجتمـــع كالهمـــا یتحمـــل مســـؤولیة ذلـــك و نت و ال شـــك أن األســـرة ،یســـهل عملیـــة انحرافـــه
  .أیضا

  .یمثل المستوى الدراسي لوالدي الحدث المنحرف) 06(جدول رقم 
  المستوى الدراسي لألب   المستوى الدراسي لألم

  %النسبة   التكرارات  الفئات  %النسبة   التكرارات  الفئات
  67.50  27  أمي  80  32  أمي
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  25  10  إبتدائي  12.50  05  إبتدائي
  7.50  03  متوسط  7.50  03  متوسط

األحداث  ألمهاتا من المعلومات الواردة في الجدول أعاله فإن المستوى التعلیمي نطالقإ
 أمهاتهممن % 80المنحرفین منخفض على العموم، حیث دلت البیانات المسجلة میدانیا على أن 

  .فقط% 7.50مستوى ابتدائي ال تكاد تذكر حیث بلغت  نمن له% 12.50، وأن األمیات
ن األمیة، و یعان ممنه% 67.50حرفین فقد بینت هذه الدراسة أن األحداث المن آباءأما عن 

  ابتدائي  ممستواه% 25: ، منها%32.50م منهالمتعلمین في حین یبلغ عدد 
 ممستوى تعلیمي منخفض مثله واأو ذو  أمیون مما یعني أن أغلبه. متوسط ممستواه% 7.50و 

ُ األحداث المنحرفین رغم الفارق المسجل بین الن أمهاتمثل  ضئیال و غیر ذي  عدُّ سبتین و الذي ی
  .داللة إحصائیة مهمة في هذه الدراسة

أو انخفاض  وهكذا فإن نسبة كبیرة من آباء و أمهات األحداث المنحرفین یعانون األمیة
المستوى التعلیمي، مما یدعو إلى اعتبار هذا العامل جوهریا في خلق الجو المساعد على 

الكبیر في تربیة األوالد و توجیههم و متابعة دراستهم و تفهم مشاكلهم االنحراف انطالقا من تأثیره 
و التربیة أن للمستوى التعلیمي  التي تصنعها طبیعة سنهم و متطلباته، إذ یرى علماء النفس

و  ،تأثیرا بالغا في نمو الطفل، و تفهمه في مختلف المواقف أثناء مراحل نموه للوالدین المرتفع
  ، ألبناهماتفهمهما  مخفاض المستوى التعلیمي للوالدین عائقا أمابالمقابل یعتبر ان

وهذه نتیجة تدعمها العدید من . و التمكن من حل المشاكل التي تواجههم مهما كان نوعها
الدراسات التي توصلت إلى نتائج مشابهة أظهرت و بشكل واضح تأثیر انخفاض المستوى 

  .   1افهمانحر  علىالتعلیمي آلباء و أمهات األحداث 

  

  .المتكفل بمصاریف أسرة الحدث یوضح) 07(جدول رقم 
  %النسبة   التكرارات  االحتماالت

  60  24  األب

                                                        
 .181ص،  -مرجع سابق–و  حمي الدين خمتار . 133ص،  -مرجع سابق–زينب محيدة بقادة  - 1
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  17.50  07  األم

  10  04  أحد االخوة

  5  02  الحدث

  7.50  03  ال أحد

  100  40  المجموع

هـو الـذي یتكفـل بمصـاریف األسـرة ) 07(یتضح من خالل البیانات الـواردة فـي الجـدول رقـم 
% 10ثـم أحـد اإلخـوة بنسـبة % 17.50و تلیـه األم بنسـبة % 60في غالـب األحیـان بنسـبة تقـدر بــ 

  %.5فالحدث بنسبة 
ــــاك نســــبة ضــــئیلة جــــدا لــــیس داخــــل أســــرها      ــــل فــــإن هن   و تعــــیش فــــي كثیــــر عائــــل،بالمقاب

  .من األحیان على التسول أو المساعدات الخارجیة
  . الــذي یقــوم بوظیفتــه بالنســبة ألغلــب أفــراد العینــةویمكــن االســتنتاج بعــد ذلــك أن األب هــو      

ـــــــــــــورین علـــــــــــــى تحمـــــــــــــل مســـــــــــــؤولیات أســـــــــــــرهم% 95و أن معظـــــــــــــم األحـــــــــــــداث     ،لیســـــــــــــوا مجب
، األمــر *)مــنهم ال یتــابعون دراســتهم% 85(و فــي الوقــت ذاتــه فــإنهم ال یتــابعون دراســتهم كمــا رأینــا 

ة و أن الحـي الـذي یسـكنون عنـد هـؤالء فیمـا یقضـونه خاصـ یطـرح التسـاؤل حـول وقـت الفـراغ الـذي
  .فیه ال یتوفر على أماكن ترفیهیة أو مالعب أو ما شابه

و للتعرف أكثر على المستوى االقتصادي الذي تعیش في ظله أسر المبحـوثین اهتمـت هـذه     
للوصـول إلـى  اولهـاالدراسة بالتعرف على مصدر دخل مـن یتكفـل بمصـاریفها و نـوع المهنـة التـي یز 

 یوضــحه الجــدول رقــم اخل الشــهري الــذي یتقاضــونه ولــو بصــورة تقریبیــة و هــو مــمعرفــة مقــدار الــد
)08(.  

  

  :یمثل مهنة المتكفل بمصاریف األسرة) 08(جدول رقم 
  %النسبة   راراتكالت      االحتماالت

  26.31  10  حارس
  7.90  03  سائق

                                                        
 ).05(أنظر اجلدول رقم   *
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  5.26  02  حرفي
  7.90  03  تقاعد
  52.63  20  بطال

  100  38  المجموع

الكثیــر مــن أســر األحــداث المبحــوثین : البیانــات الــواردة فــي الجــدول أعــاله یتضــح أن إنطالقــا مــن
  %.52.63تعاني من مشكلة البطالة و ذلك بنسبة تقدر بـ 

ــــب األعمــــال التــــي تشــــكل مصــــدر دخــــل أســــر األحــــداث    ــــى أن أغل كمــــا تشــــیر البیانــــات إل
و الحـرف % 7.90بنسـبة  و السـیاقة% 26.31الحراسـة بنسـبة : المنحـرفیین هـي عبـارة عـن أعمـال

  %.7.90و األجر المترتب على التقاعد بنسبة % 5.26بنسبة 
أغلب أسر المبحوثین لـیس لهـا دخـل تعـیش منـه و حتـى أن  النتائجو یتضح من خالل هذه      

األســر التــي لهــا دخــل فهــو ضــئیل و ال یكفــي لســد حاجاتهــا إنطالقــا مــن أن األعمــال التــي تشــكل 
و تخضـــع للظـــروف المحیطـــة بهـــا و كـــذا الفـــرص مـــال غیـــر مســـتقرة مصـــدر ذلـــك الـــدخل هـــي أع

  .مما یشكل تهدیدا واضحا لمصیر تلك األسر. المتاحة
و یمكــن مــن خــالل هــذه المهــن المرصــودة إعطــاء صــورة و لــو تقریبیــة حــول األجــر الــذي      

ـــــــث تقـــــــدر نســـــــبة  ،تتقاضـــــــاه تلـــــــك األســـــــر ـــــــ 6000األقـــــــل مـــــــن  المـــــــداخیلحی   ، %39.47 ـدج ب
   6000المتراوحــــة بــــین المــــداخیل كمــــا تقــــدر نســــبة ، الحــــراس و  المتقاعــــدین، لحــــرفیینو تضــــم ا

دج فهـــي  8000 أمـــا نســـبة مـــن یفـــوق دخلهـــم  ،و تضـــم الســـائقین %7.90 ـدج تقـــدر بـــ 8000و 
  .منعدمة

 جمیـع أسـر، حیـث تشـمل البـارزة ویبدو من خالل هذه النسب أن انخفاض الدخل هو السمة    
و المعـروف أن األجــر  ،فـي اغلــب األحیـان دج 6000ال یتعـدى  اأن دخلهــ اتضـحالتـي  المبحـوثین

، و هو األجر الذي تقاس على أساسه العائالت التـي *دج 8000: القاعدي األدنى في الجزائر هو
عنـد أسـر منعدمـة أو المسـاویة لهـا دج  8000األكثر من  المداخیلو بما أن  ،1تحتاج إلى مساعدة

   األساســــیةأن عامــــل انخفــــاض الــــدخل هــــو مــــن بــــین العوامــــل  القــــول و بهــــذا یمكــــن  المبحــــوثین
في انحراف األحداث ، وهو ما أثبتته العدید من الدراسات، التي أوضحت الدور الكبیـر الـذي یلعبـه 

                                                        
 .2004إبتداء من جانفي . ج.د 10000و قد تقرر رفعه إىل . ج.د 8000عند حتديدها للحد األدىن لألجر القاعدي كان ال يتجاوز   *
  47اجلريدة الرمسية رقم . 2001أوت  19املؤرخ يف  238-01ىل من مرسوم رئاسي رقم و هو ما حتدده املادة األو   1
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معظـــم أســر المبحـــوثین ألي افتقــار خاصـــة فــي ظـــل ، 1الــدخل فــي زیـــادة االنحــراف لـــدى األحــداث
  .مصدر دخل آخر

جه ممــا ســبق أن غالبیــة أســر األحــداث المنحــرفین تعــاني مــن عــدم كفایــة و مــا یمكــن اســتنتا   
ــــدخل لتلبیــــة حاجیــــات أفرادهــــا المختلفــــة مــــن غــــذاء و لبــــاس و ســــكن مالئــــم، و بیئــــة صــــحیة،    ال

 2رفعـت محمدكدراسـة  الجو المساعد على االنحراف، وهو ما تسانده العدید من الدراسات یهیئمما 
ـــــي ربحـــــول إدمـــــان المخـــــدرات و  ـــــین الظـــــروف االجتماعیـــــة الت ـــــین ظـــــاهرة االنحـــــراف و ب   طـــــت ب

و التــي تنتشــر علــى وجــه الخصــوص بــین الطبقــات الكادحــة و الفقیــرة نتیجــة  و المادیــة الملموســة،
ـــمِ . الحرمـــان االقتصـــادي الشــــدید    للحاجــــات األساســـیة مــــن ســـكن مالئــــم إشـــباعا نــــتج عنـــه عــــدم مَّ

ـــة الح ترتـــب علیـــه عـــدم اســـتقرار و صـــحي، األمـــر الـــذي یـــاة األســـریة و تفككهـــا و أیضـــا عـــدم الثق
  .وما لكل هذا من دور هام في اتجاه األحداث نحو مسالك االنحراف ،بالنفس

                                                        
 .34، 33. ص، ص - مرجع سابق–ابن الشيخ خبيت  1
  ).ت.د. (بريويت. دار املعرفة. 3ط. أضرارها و عالجها: إدمان املخدرات. حممد رفعت 2
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  :االنحراف الممارس من قبل الحدثیوضح ) 09(جدول رقم 
  %النسبة   راراتكالت  اإلحتماالت

  65  26  السرقة
  15  06  تناول المخدرات

  7.50  03  شرب الخمر
  7.50  03  نحراف جنسيإ

  10  04  االعتداء بالضرب والجرح
  100  40  المجموع

نصـل إلـى أن أكثـر االنحرافـات  )09(رقـم  ومن خالل مالحظة البیانـات الـواردة فـي الجـدول     
، تلیهــا تنــاول %65ممارسـة مــن قبـل أفــراد العینــة هـي الســرقة سـواء البســیطة أو الموصــوفة، بنسـبة 

  ، %10الضــــــــــــــــــرب و الجــــــــــــــــــرح بنســــــــــــــــــبة ، ثــــــــــــــــــم االعتــــــــــــــــــداء ب%15المخـــــــــــــــــدرات بنســــــــــــــــــبة 
  .و بنسب ضئیلة تلیها االنحراف الجنسي و شرب الخمر

و للتعلیق على هذه النسب یمكـن القـول بـأن ارتفـاع نسـبة السـرقة إنمـا یعـود فـي الغالـب إلـى      
الحرمان الذي یعانیه هؤالء األحداث الـذین أصـبحوا یـرون فـي السـرقة أسـلوبا للتعـویض عمـا حرمـوا 

لــوحظ فــي هــذه الدراســة أن بعــض المبحــوثین یســرقون لیســاعدوا فــي مصــروف البیــت، و كمــا  ه،منــ
  .بتشجیع من أهلهم في بعض األحیان سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

كما توصلت هذه الدراسة أیضا إلى أن األحـداث المنحـرفین غالبـا مـا ینتمـون إلـى عصـابات      
ـــي إطـــار شـــبه مـــنظم، ســـاهمت األوضـــاع  ـــي تغـــذیتها تعمـــل ف ـــي یعیشـــون فـــي ظلهـــا ف ـــة الت   المتردی

و إطالة عمرها، ولعل هذا ما یفسر تردد الشرطة من حین آلخـر للبحـث عـن منحـرفین مـنهم نتیجـة 
  .االشتباه في اشتراكهم في أعمال سرقة أو اعتداء أو ما شابه

ـــــــي أوســـــــاط المنحـــــــرفین،       ـــــــاول المخـــــــدرات ف ـــــــف لظـــــــاهرة تن ـــــــوحظ االنتشـــــــار المخی   كمـــــــا ل
  .التي اكتسحت حتى المدارسو 

وتتفــق أغلــب هــذه النتــائج مــع دراســات أخــرى تناولــت الموضــوع خاصــة فیمــا یتعلــق بســیادة 
ـــــــــر  ـــــــــي تحـــــــــدث نتیجـــــــــة للفق ـــــــــرة و الت ـــــــــة الفقی ـــــي البیئ ــــ ـــــــــات انتشـــــــــارا ف   الســـــــــرقة كـــــــــأكثر االنحراف
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یة التي في تحدیده لآلل روبرت میرتون، وهو ما یتوافق أیضا مع ما ذهب إلیه و العوز في األساس
  .1یحدث من خاللها االنحراف و كیف أن الفقراء هم أكثر عرضة له

فـي  كما تجدر اإلشارة إلى أن ثلثي األحداث المنحرفین تقریبا قد وقعـوا تحـت طائلـة الشـرطة     
و لمعـاییر المجتمـع  أفعاال منحرفة و مخالفة للقـانون واارتكب مرغم أنهحین فلت الباقون من قبضتها 

ــــــــــــى الســــــــــــواء ــــــــــــاالنحراف  ،عل ــــــــــــات االنحــــــــــــراف ب ــــــا یســــــــــــمى فــــــــــــي أدبی ــــــــــــيو هــــــــــــذا مــــــ    2الفعل
الـذي یتجــاوز مجــرد إحصـائیات الشــرطة أو القضــاء لیشــمل كـل األحــداث المنحــرفین علــى أرض  و

  .تطولهم اإلحصائیات الرسمیة الواقع، و الذین غالبا ال
ت علیــه كمــا قــد لــوحظ مــن خــالل هــذه الدراســة أن هنــاك مــن األحــداث المنحــرفین مــن قبضــ    

عـن السـیطرة  مـاالشرطة و هناك من سلمه والـداه لهـا أو للمصـالح الخاصـة باألحـداث بسـبب عجزه
  .ماعلیه في غالب األحیان و كثرة المشاكل التي یجلبها له

وتوصلت هذه الدراسة أیضا إلى أن األحداث المنحرفین الذین سبق وأن تعرضوا إلجراء رسمي،    
أو دفــع  *یعنــي عـدم جـدوى اإلجــراءات التـي اتخـذت معهــم، كـالتوبیخ مـا االنحـراف،قـد اسـتمروا فــي 

فیهــا،  نغرامــة أو حتــى الحــبس لمــدة معینــة، و أن هنالــك عوامــل أقــوى تتصــل بالبیئــة التــي یعیشــو 
  .  تدفعهم إلى سلوك تلك االنحرافات

  

                                                        
  .175ص،  -مرجع سابق–سلوى عبد احلميد اخلطيب  -: أنظر  1

 .68ص،  -مرجع سابق–األحداث اجلاحنون . و   مصطفى حجازي. 135ص  -مرجع سابق-زينب محدية بقادة  -          
  .69ص،  -مرجع سابق–تأهيل الطفولة غري املتكيفة : األحداث اجلاحمون. أنظر مصطفى حجازي  2
اصالحي عن طريق توجيهه و كشف ما حيتوي عليه عمله من خطورة قد تقود إىل الفساد  يتضمن التوبيخ عادة توجيه الللوم إىل احلدث عن فعل ارتكبه يف نطاق ارشادي و  *

 .246ص،  -مرجع سابق–أنظر علي حممد جعفر . و اجلرمية
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  : خالصة و تقییم

راسـة، بدایـة مـن تحدیـد المـنهج لقد تم في هذا الفصل تحدید المنطلقات المنهجیة الهامة لهذه الد
  المعتمـــــــــد فـــــــــي تناولهـــــــــا و هـــــــــو المـــــــــنهج الوصـــــــــفي بمـــــــــا یتضـــــــــمنه مـــــــــن وصـــــــــف و تحلیـــــــــل
و تفسیر للظاهرة محل الدراسة، و في هذا اإلطار تمـت االسـتعانة بجملـة مـن أدوات جمـع البیانـات 

المیدانیــة التــي یتیحهــا هــذا المــنهج مــن مالحظــة و مقابلــة و اســتمارة، للــتمكن مــن جمــع المعلومــات 
الالزمــة، و تــم أیضــا تحدیــد عینــة البحــث التــي ضــمت أربعــین حــدثا تــم إختیــارهم مــن حــي العالیــة 
ـــــوفر خصـــــائص الســـــن  ـــــا مـــــن ت ـــــثلج، انطالق ـــــة كـــــرة ال ـــــق عین ـــــة بســـــكرة عـــــن طری   الشـــــمالیة بمدین
و االنحـــراف و الســـكن فـــي ذلـــك الحـــي الفقیـــر، و قـــد كـــان مـــن أهـــم خصـــائص عینـــة هـــذا البحـــث، 

  :لیةالخصائص التا
  %.87.50أغلب أفرادها من الذكور بنسبة  -
 .أغلب أفرادها كانوا بین سن الثالثة عشرة و الثامنة عشرة -

 .ُأَسر أفرادها كبیرة العدد في غالب األحیان -
 .و ال یزید عن المستوى اإلبتدائي% 72.50المستوى الدراسي ألغلب أفرادها یقارب  -

 %.85أغلب أفرادها هم متسربون مدرسیا  -
 .وى الدراسي لوالدي معظم أفراد العینة ال یتجاوز المستوى اإلبتدائيالمست -

 .یتكفل األب بمصاریف األسرة في معظم الحاالت -

تعاني أغلب أسر المبحوثین من بطالة المتكفل بمصاریفها و یغلب علـى المهـن التـي تشـكل  -
 .مصدر الدخل لدیها، أنها مهن بسیطة، یدویة و قلیلة الدخل

ـــــــــب اال - ـــــــــات المرتكبـــــــــة مـــــــــن طـــــــــرف األحـــــــــداث حـــــــــول الســـــــــرقة تتركـــــــــز أغل   % 65نحراف
 %.15و تناول المخدرات 


