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مقدمة:
تمعات يف نسبة  جنوح األحداث رغم تفاوت هذه ا ال يكاد خيلو جمتمع معاصر من قضا

رجاعه إىل أسباب وراثية أو دينية أو جنوح األحداث. يف القدمي كان يتم تفسري جنوح األح داث 
ت علم االجتماع احلديث واليت أرجعت مشكلة جنوح األحداث إىل أسباب  بيولوجية حىت جاءت نظر

لتايل فعلى الدولة حتمل مسؤولية  اجتماعية تتمثل يف فشل الفرد يف التأقلم مع احمليط االجتماعي، و
تمع كأفراد منتجني ومدركني للمسؤولية.ونفقات إصالح األحداث اجلاحنني لكي ي عودوا إىل ا

ت علم  جنوح األحداث وطبق نظر وقد واكب األردن هذه التطورات يف تناول قضا
رمني البالغني يف مراكز التوقيف واإلصالح، كما  االجتماع احلديث فقام بفصل األحداث اجلاحنني عن ا

جنوح األحداث، ووضع قانون خاص سن تشريعات خاصة وحماكم وقضاة خمتصني ف قط يف قضا
لألحداث اجلاحنني وأنشأ مؤسسات خاصة لألحداث املوقوفني وأخرى لألحداث احملكومني. هذا كله 

جهزة الشرطة والقضاء ومؤسسات إصالح األحداث والرعاية الالحقة. شراف خمتصني  يتم 
جنوح األحداث لغم من هذا االهتمام الرمسي بقضا ، ال زال هناك نقص ملحوظ يف و

األحباث والدراسات اليت تتعلق بدراسة وحتليل واقع جنوح األحداث يف األردن. لذلك تسعى هذه 
الدراسة للتعرف على اخلصائص االجتماعية والتعليمي لألحداث اجلاحنني يف األردن من خالل أخذ 

اسم الثقفي لألحداث احملكومني يف إربد عينة عمدية عشوائية لألحداث املوجودين يف مركز حممد بن الق
إلقامة األحداث اجلاحنني من خمتلف مناطق اململكة ممن مت حماكمتهم وسجنهم.

مشكلة الدراسة:
تنحصر مشكلة الدراسة يف التعرف على اخلصائص االجتماعية مثل: الدخل، حجم 

حداث اجلاحنني والذين اخل، لأل…اخل، وكذلك اخلصائص التعليمية مثل: الصف ، املدرسة…األسرة
متت إدانتهم ووضعهم يف مراكز إصالح األحداث.

هدف الدراسة:



حتديد خصائص األحداث اجلاحنني من أجل وضع مناذج اجتماعية لألحداث املعرضني للخطر 
تمع على مثل هذه اخلصائص من أجل منع أو تقليل  من خالل تعريف األسر وأصحاب القرار يف ا

نوح األحداث.تعرض األطفال جل

فرضية الدراسة:
إن األحداث اجلاحنني جتمع بينهم خصائص اجتماعية وتعليمية مشرتكة ميكن التعرف عليها، 

لتايل تقف وراء نوع وخطورة اجلنحة اليت يرتكبها  ا وبساطتها و وهذه اخلصائص تتفاوت يف شد
احلدث.

منهجية الدراسة:
ئقي جلمع  ت واألحباث والكتب حول جنوح األحداث. كما سيتم اعتماد املنهج الو البيا

ت بصورة  ت من عينة الدراسة. وسيتم عرض البيا سيتم اعتماد املهج اإلحصائي/امليداين جلمع البيا
جداول/نسب من أجل تسهيل عملية املقارنة والتحليل.

عينة الدراسة:
اجدين فيمركز حممد بن قاسم سيتم أخذ عينة عشوائية عمدية من األحداث احملكومني املتو 

حدث عند إجراء الدراسة ميثلون خمتلف مناطق اململكة، وهذا يفي بغرض ٦٤الثقفي يف إربد وعددهم 
الدراسة.

خلفية نظرية:
ا ال حتدث مشكلة  تعترب ظاهرة جنوح أحداث من املشاكل االجتماعية املعقدة خاصة وأ

على سلوك احلدث. لذلك وضعت الدول تشريعات عامل حمدد بل بسبب عدة عوامل متداخلة تؤثر
ألحداث حلمايتهم من االحنراف.  خاصة 

: الفل يف سن  سنة. واالحنراف نوعان: احنراف إجيايب ويعين ارتكاب ١٢- ٧تعين كلمة حدث لغو
قف احلدث جلرم ما لسبب معني لكن مل يرتك بيته وأهله بعد، أما االحنراف السليب فيعين تبين احلدث ملوا

) إىل جانب ذلك هناك أحداث معرضني لالحنراف وهم مل ١٩٨٣سلبية وشاذة كجزء من  شخصيته(جنم
لوقوع يف  يقوموا على ارتكاب أي جرمية بعد لكن من احملتمل وقوع ذلك، أي أحداث مهددين 
مرحلة االحنراف إذا توفرت الظروف الالزمة لذل. أما من حيث علم النفس وعلم االجتماع فاحلداثة هي 

من مراحل منو اإلنسان حيث يتصف احلدث بصفات وظواهر نفسية وشخصية تلعب دورا هاما يف 
مرحلة -١التأثري على سلوكياته. من هنا قسم علماء النفس مراحل منو اإلنسان على النحو التايل: 

مرحلة - ٢سنوات حيث الطفل مييز بني الصح واخلطأ.  ٦الطفولة: ومتتد منذ زمن الوالدة حىت سن 



سنوات حيث يبدأ الطفل مرحلة التكيف للعيش مع اآلخرين.  ٩-٦الطفولة الوسطى: ومتتد ما بني سن 
سنة، وهنا تبدأ مرحلة التطبيع االجتماعي يف ١٢-٩مرحلة الطفولة املتأخرة: ومتتد ما بني سن -٣

- ١٢تد ما بني سن مرحلة املراهقة املبكرة : ومت-٤شخصية الطفل لكي تنسجم مع احمليط من حوله.  
مرحلة املراهقة الوسطى: -٥سنة حيث تغري املظاهر اجلسمية والييولوجية واالنفصالية عند احلدث. ١٤

لنضج واالستقاللية. ١٨-١٢ومتتد ما بني  مرحلة املراهقة -٦حيث يتولد لدى احلدث الشعور 
ة والزوج. هذه الفواصل العمرية سنة حيث تبدأ عملية اختيار املهن٢٠- ١٨املتأخرة: ومتتد ما بني سن 

ا تتفاوت من شخص آلخر. بني سن احلدث والرشد يصعب حتديدها كما أ
أما من وجهة نظر القانون، فاحلداثة تسبق سن الرشد، وقانون األحداث األردين حدد احلدث 

ات هي نه كل شخص أمت السابعة ومل يتم الثانية عشرة من عمره، كما صنف األحداث إىل ثالث فئ
سنة). هذه الفئات العمرية ١٨أقل من -١٥سنة) والفىت (١٥- ١٢سنة) واملراهق (١٢- ٧الولد (

ت الدفاع االجتماعي احلديثة مع أن اإلدراك  روعيت يف قانون األحداث األردين، حيث مت تبين نظر
لرعا لنسبة لألحداث وحرية االختيار شرطني إليقاع املسؤولية على الفرد، لذلك مت استبدال العقوبة  ية 

ا (نغوي/ ).١٩٩٨اجلاحنني ألن احنرافهم ليس برغبتهم ولكن بسبب الظروف اليت مروا 
والسؤال الذي يطرح نفسه هو ملاذا بعض األحداث حيدث عندهم احنراف وآخرين ال حيدث عندهم 

ملدرسة كسبب ذلك؟؟ لقد تعددت تفسريات الباحثني يف هذا الصدد، فالبعض أرجعها إىل اهلروب من ا
) يف حني أرجعها إىل عوامل أخرى مثل الفقر، الوراثة، وغري ذلك، لكن ما ١٩٧٧,Biehlerرئيسي (

من شك أن عملية جنوح احلدث ال ميكن إرجاعها إىل سبب واحد فقط وإمنا إىل مجلة أسباب بيئية 
لك سلوك منحرف. وقد واقتصادية واجتماعية ونفسية وغري ذلك تسيطر على الفرد وجتعله يسوبيولوجية

ن الوراثة هي سبب االحنراف عند األحداث، وإمنا هي ألسباب تعود إىل  رفض علماء االجتماع القول 
لفرد وإىل عملية التنشئة االجتماعية يف سن الطفولة والذي يدفع الفرد لتبين سلوكيات ال  البيئة احمليطة 

) إىل ١٩٧٠,Clerezioكندا، توصل  العلماء  (تتوافق مع القانون. يف دراسة أجريت عن األحداث يف
من حيث السن: معظم األحداث - ١مسات مشرتكة بني األحداث اجلاحنني على النحو التايل:          

سنة.١٦سنة مث ١٨سنة يليهم ١٧هم يف سن 
ث.-٢ من حيث اجلنس: معظمهم من الذكور حيث بلغت نسبتهم مخسة أضعاف نسبة اإل
ستقرار األسري: أكثر من النصف كانوا من أسر مفككة بسبب الطالق أو غياب من حيث اال-٣

األب.
من حيث احلالة االقتصادية: معظمهم من سكان املناطق الفقرية واملناطق الشعبية.-٤
نيني هم أقل الفئات جنوحا.-٥ من حيث العرق: السود واملكسيكان هم أكثر الفئات واليهود واليا
ان: املدن تساوى مع الريف، وبني املهاجرين للمدن أعلى منه بني سكان املدينة.من حيث السك-٦



من حيث اجلسم: معظمهم يتمتع بكتف عريض وعضالت قوية وجثة ضخمة ونسبة ذكاء عال.-٧
رة، يشعر أنه أذكى من غريه، حيب -٨ من حيث احلالة النفسية: معظمهم ال مبال، حمبط، سهل اإل

طة.الرعب، يكره السل
ت اجتماعية حاولت تفسري جنوح األحداث خلصها العلماء ( Elkinand Handel)وهناك نظر

ت التالية: - يف النظر
م ينحدرون من الطبقة .١ ن األحداث اجلاحنني مييلون إىل الشعور  النظرية االجتماعية: وتقول 

م غري مرغوبني وهلم سلوكيات تتصف لعصيان وكره العمل والشعور الوسطى والفقرية، يشعرون 
خلوف وعدم األمان، وخربات مهنية قليلة وعدم مشاركة سياسية وكثرة الغياب عن املدرسة، هذا 

ليانصيب، رة واإلميان  إىل جانب امليل إىل القسوة والغباء وسهولة اإل


