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  خاتمــــــة

   انحـراف األحـداث فـي ظـل الفقـرلمشـكلة لقـد تـم علـى مـدى صـفحات هـذه الدراسـة التعـرض 
و منها المجتمـع الجزائـري  احدة من بین المشاكل الكبیرة التي تعانیها الكثیر من المجتمعاتو هي و 

ـــذي عالفـــت دائـــرة الفقـــر فیـــه إتســـاعا كبیـــرا حیـــث شـــملت حســـب إحصـــائیات المجلـــس الـــوطني  ال
الــذین أصــبحوا یعیشــون تحــت خــط الفقــر و  إلقتصــادي و اإلجتمــاعي مــا یقــارب ثلثــي الجزائــریینا

ـــــــــا معیشـــــــــیة صـــــــــعبة ـــــــــدخل یعـــــــــانون ظروف ـــــــــة و انعـــــــــدام ال ــــــــرا مـــــــــا تكـــــــــون بســـــــــبب البطال    ،كثیـ
و هــي ظــروف ناجمــة عــن التحــوالت اإلقتصــادیة و اإلجتماعیــة المتتالیــةالتي عملــت علــى زعزعــة 

عمومــا و الطبقـة الوسـطى علـى وجــه الخصـوص حیـث إنخفضـت القــدرة  إسـتقرار البنیـة اإلجتماعیـة
و  .إلـخ...الشرائیة للجزائریین و أغلقت الكثیر من المؤسسات اإلقتصادیة و تم تسریح آالف العمال

كــل هــذه األوضــاع زادت مــن حــدة الحرمــان المــادي و اإلجتمــاعي و عمقــت نتائجــه علــى مختلــف 
   .التي زادت نسبة اإلنحراف لدیها صة فئة األحداثالفئات داخل المجتمع الجزائري، خا

إلـى أن أهمیـة الـدور الـذي یلعبـه الفقـر فـي اإلنحـراف إنمـا في هذه الدراسة  التوصل و قد تم
دي إلـى ؤ خلـق مجموعـة مـن الظـروف النفسـیة و اإلجتماعیـة التـي قـد تـ یكمن في كونه یساعد علـى
 و ال شــك أن القضــاء علیهــا. د اإلنحــرافالــذي یمثــل حصــنا منیعــا ضــ إضــعاف الــوازع األخالقــي

 -األهــم وهــي -الفقــر بكــل الوســائل المادیــة المتاحــة، و مــن جهــة أخــرى محاربــةمــن جهــة، یتطلــب 
. یجـــب التركیـــز علــــى الجانـــب األخالقـــي أثنــــاء عملیـــة التنشـــئة االجتماعیــــة خاصـــة داخـــل األســــرة

لیـات الثقافــة االجتماعیـة، و تتشــكل باعتبارهـا المدرسـة األولــى للحـدث، و التــي مـن خاللهـا یتلقــى أو 
َ َج شخصیته و مواقفه تُ : على أساس معطیاتها الحــدث  ةِ یَ وِّ فلألسـرة إذن دور هـام فــي َسـ   .المجتمع اه

أو انحرافه، و یبدو من الصعوبة بمكان قیامها بدورها كمـا یجـب فـي ظـل وجـود الصـعوبات المادیـة 
  .هیئة الجو المناسب لالنحرافالتي تقف عائقا أمام تحسین ظروفها و تعمل على ت

و إضافة لألسرة فللمدرسة دورها البارز في إبعاد االنحراف، عن طریق التركیز على التلمیذ    
من أي شيء آخر و تفهم مشاكله و مدى قدرته على التلقي و االستیعاب، ألن ذلـك كثیـرا مـا  أكثر

نحـو االنحـراف، للفـراغ الـذي ینـتج  هـذا األخیـر الـذي یعـد بوابـة هامـة .یكون سببا للتسرب المدرسـي
عنه من جهة، و لعدم السماح للحدث بالحصول على قسط أوفر من التعلـیم ربمـا كـان سـیمكنه مـن 

كمــا  .بتهــذیب ســلوكه و تمكینــه مــن الحصــول علــى عمــل مناســب مــن جهــة أخــرى ،تخطــي مشــاكله
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   تعـــــد وســـــائل اإلعــــــالم عـــــامال هامـــــا فــــــي هـــــذا الشــــــأن خاصـــــة مـــــن خــــــالل التوعیـــــة و التهــــــذیب
 ِ   .مخاطر االنحراف و عواقبه الوخیمة انِ بیَ و كذا ت

فالتجنیـــد الكامـــل لجمیـــع اإلمكانیـــات المادیـــة و الطاقـــات البشـــریة الفاعلـــة هـــو وحـــده الكفیـــل 
فالقضــاء علــى الفقــر وحــده لــیس حــال  .بالقضــاء علــى المشــكل أو التخفیــف مــن حدتــه علــى األقــل

عامال مساعدا من خالل تهیئته للظروف المالئمة  للمشكلة ألنه لیس في ذاته أساسها و إنما یشكل
إضـافة إلـى . الضـروریة همإشـباع حاجـات ضـعفلإلنحراف كالحرمان الذي یشعر به األحداث جـراء 

 ُ السكنیة و أیضا تأثیره على مدى اإلسـتقرار األسر التي تعاني منه من تحسین ظروفها  ُن كِّ مَ أنه ال ی
و هـذا ال یعنـي أبـدا التقلیـل مـن أهمیـة . و غیرها من النتائج التـي یسـاهم الفقـر فـي إحـداثها ،داخلها

ـــــى العكــــــــــس تمامــــــــــا، فهــــــــــذا یعــــــــــد عــــــــــامال حیویــــــــــا    وجــــــــــوب القضــــــــــاء علــــــــــى الفقــــــــــر بــــــــــل علـــــ
ي عـدم اإلهتمـام بالجوانـب األخـرى و أساسیا، لكن ال یجب اعتباره العامل الرئیس و الوحید و بالتـال

   .كالتنشئة اإلجتماعیة داخل األسرة و التركیز على دور الوازع األخالقي و التأثیر األدبي داخلها
ـــى مـــا ســـبق،  ـــي فـــي كـــل األحـــوال وجـــود ال یو تأسیســـا عل ـــر یعن ـــول أن وجـــود الفق مكـــن الق

لــذا فإنــه . لــدى الفئــات الغنیــة حتــى موجــود االنحراففــاالنحــراف، و إال لكــان كــل الفقــراء منحــرفین، 
لفقر هي التي تسـاعد علـى االنحـراف لـدى األحـداث و مترتبة عن ایمكن القول بأن هنالك أوضاعا 

و بالتـالي العمـل  -اجتماعیة و نفسیة-دراسات وافیة حولهإجراء هي ما یجب البحث فیه من خالل 
و المزیــــد مـــن البحــــوث حــــول و الوصـــول إلــــى تلـــك النتــــائج یتطلـــب تكــــاتف الجهـــود . علـــى إزالتــــه

الموضوع، خاصة حول الجوانب التي لم تتناولها هذا الدراسة الرتباطها بفترة زمنیة محـددة، كـإجراء 
دراسات مقارنة بین أحداث فقراء منحرفین و أحداث فقراء غیر منحرفین أو دراسات حول األحـداث 

ـــراء و األحـــداث المنحـــرفین األغنیـــاء للتوصـــل إلـــ ـــدى المنحـــرفین الفق ى ضـــبط ألســـباب اإلنحـــراف ل
  .األحداث الفقراء

  
  
 


