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 :الممخص
 َيا باف ىذا الكوف عمى سعتو انما ابتدأ مف اسرة صغيرة } يذكرنا اهلل تعالى

ـْ ِمْف َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَمَؽ ِمْنَيا َزْوَجَيا َوَبثَّ  ـُ الَِّذي َخَمَقُك َأيَُّيا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّك
ـَ ِإفَّ المََّو َكاَف  ِمْنُيَما ِرَجاال َكِثيًرا َوِنَساًء َواتَُّقوا المََّو الَِّذي َتَساَءُلوَف ِبِو َواألْرَحا

ـْ َرِقيًبا{ )النساء/  فأف ركيزة الحياة االجتماعية ىي االسرة واىـ  (1َعَمْيُك
 .عناصرىا الرجؿ والمرأة واالوالد  

عنوية والمادية مكانة خاصة في وتحتؿ التنشئة االجتماعية وىي الرعاية الم
ومنيا حب االوالد والعدالة بينيـ , ووقايتيـ مف  لؤلوالدعمـو الرعاية 

االنحراؼ وتعميميـ طرؽ مجتمعيـ وعاداتيـ وتقاليدىـ حتى يتمكف الفرد 
         مف المعيشة في ذلؾ المجتمع او بيف تمؾ الجماعة .                                                 

اما عف انحراؼ االحداث وىو انتياؾ لمتوقعات والمعايير االجتماعية 
والفعؿ المنحرؼ ليس اكثر مف كونو حالة مف التصرفات السيئة التي قد 
تيدد النظاـ االجتماعي والسموؾ االخبلقي بؿ والحياة نفسيا , لذا فاف ىذه 

ية مف انحراؼ الظاىرة تقتضي توظيؼ الكثير مف الجيود في مجاؿ الوقا
االحداث وعمى جميع االصعدة سواء في االسرة او المدرسة و الحي و 
المجتمع . اىمية البحث تكمف في كوف ىذه الظاىرة بدأت تنتشر بشكؿ 

في المجتمع العربي عامة والعراقي خاصة وذلؾ تنبيو االسرة  غمسو 
 والمجتمع ككؿ لمحماية ورعاية ابنائيا
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Abstract: 

God reminds us that this universe at its capacity started 

from a small family (o people, fear your Lord, who 

created you from one soul, her husband, and spread 

many men and women from them).  

The Iraqi family is a Muslim and contemporary family 

that has given a lot to its children and maintains its 

family entity.       Socialization, which is moral and 

material care, occupies a special place in the general care 

of children, including the love of children and justice 

among them, and their protection from deviation and 

teaching them the ways of their society and their customs 

and traditions so that the individual can live in that 

community or among that group.                                                                

As for the deviation of events, which is a violation of 

social expectations and standards and deviant act is not 

more than a case of bad behavior that may threaten the 

social system and moral behavior and even life itself, so 

this phenomenon requires the use of a lot of efforts in the 

field of prevention of juvenile delinquency And at all 

levels, whether in the family or school, neighborhood 

and community.    The importance of research lies in the 

fact that 
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 المقدمة :
وضعت نواة االسرة التي تسيطر عمييا غريزة االمومة ويرعاىا عطؼ االبوة فتبنت    

 نباتا حسنا وتستمر ثمارىا اليافعة وىـ االبناء .
اف ركيزة الحياة االجتماعية ىي االسرة االمر الذي يتطمب اف يحاط برعاية خاصة    

واىـ عناصرىا المرأة والرجؿ واالوالد. لذا سمحت التقاليد االجتماعية في الحياة العربية قبؿ 
االسبلـ بتعدد الزوجات لمالو مف اثر في انجاب عدد كبير مف االوالد وىو ما تبتغيو حتى 

 ونو يسيـ في قوتيا .القبيمة ك
اما عف انماط االسرة في المجتمع االسبلمي عامة والعراؽ جزء منو قد قسـ الى    

نمطيف االوؿ : االسرة النووية والتي تتكوف مف زوج وزوجة واطفاليما , والنمط االخر االسرة 
كثر مف الممتدة وىي التي تضـ ايضًا اقارب الزوج او الزوجة واالجداد , فيي تحتوي عمى ا

 جيؿ , وليا قوانيف خاصة تحكـ العبلقات العائمية .
اما عف التنشئة االجتماعية عامة واالسبلـ خاصة التي تقوـ بيا االسرة في تنشأت النشئ 
ترفع مف مستوى اخبلقيـ وقيميـ الروحية مما يجعميـ متمسكيف بقواعد دينيـ , ويصبح الديف 

انحراؼ االحداث بشكؿ عاـ وانحراؼ االحداث  وما يخص ؼعاصما وواقيًا ليـ مف االنحرا
في العراؽ بشكؿ خاص وكما يرى بعض الباحثوف في ىذا المجاؿ اف ىناؾ صمة وثيقة بيف 

وبيف االنحراؼ , وىذا يعود الى اف الحدث الذي ينشأ في أسرة  لؤلسرةالضعؼ المادي 
                             .ية والتوجيو الصحيح متصدعة االركاف سوؼ يفقد بالضرورة  كثيرا مف جوانب الرعاية الصح

وبذلؾ ال بد مف القوؿ اف االسرة اساس لممجتمع وفي تنشئة االطفاؿ واالحداث ولحد    
اليوـ االخير مف عمرىـ وليـ تأثير ايجابي وسمبي في حياتيـ االجتماعية واالقتصادية 

                                                                        والصحية والتربوية وغيرىا .
ويمكف القوؿ اخيرا اف البحث يتضمف المقدمة , وتحديد المفاىيـ , واالسرة , ثـ دور    

االسرة في التنشئة االجتماعية لبلبناء, ثـ انحراؼ االحداث في العراؽ , واالستنتاجات 
 والخاتمة , ثـ اليوامش والمصادر .

 المفاهيم : تحديد اوال :
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االسرة : ورد في قاموس عمـ االجتماع اف االسرة ىي اصؿ راسخ مف اصوؿ الحياة  -1
البشرية وىي ضرورة ال يستغني عنيا البناء االجتماعي , ومف اىـ وظائفيا رعاية االوالد 

 . (1)ونشأتيـ 
وعرؼ ىيكؿ االسرة بأنيا : ))مجموعة اشخاص يشتركوف سويا في المعيشة , ورب  -2

 .(2)االسرة , ىو الشخص الذي تعتبره االسرة مسؤوال عنيا (( 
اما االسبلـ فقد عرفيا عمى انيا : )) الصورة الطبيعية لمحياة المستقرة التي تمبي  -3

رغائب االنساف وتفي بحاجاتو , وىي الوضع الفطري الذي ارتضاه اهلل لحياة الناس منذ فجر 
 .( 3)الخميقة (( 

 : التنشئة االجتماعية
عرؼ تشيؿ التنشئة االجتماعية بانيا العممية الكمية التي يوجو بواسطتيا الفرد الى  -1

تنمية سموكو الفعمي في مدى اكثر تحديدا وىو المدى المعتاد والمقبوؿ طبقا لمعايير الجماعة 
 .(4)التي ينشأ فييا

كتساب الفرد وعرفة التنشئة االجتماعية كبل مف دبابنة ومحفوظ , عمى انيا عممية ا -2
لثقافة مجتمعو ولغتو والمعاني والرموز والقيـ التي تحكـ سموكو وتوقعات وسموؾ الغير والتنبوء 

                                              (5)باستجابات االخريف وايجابية التفاعؿ معيـ
اء يمكف اعتبار اي نشاط يبذؿ لتعمـ دور اجتماعي جديد يمكف الشخص مف اد -3

 .(6)وظيفة في جماعة او مجتمع بمثابة عممية تنشئة اجتماعية 
واخيرا يمكف القوؿ اف التنشئة االجتماعية عممية مستمرة ال تقتصر فقط عمى مرحمة    

الى  باستمرارالطفولة ولكنيا تستمر في المراىقة والرشد وحتى الشيخوخة , وينتمي الفرد 
جماعات جديدة , ال بد اف يتعمـ دوره الجديد فييا ويعدؿ سموكو ويكتسب انماطو الجديدة مف 

                                                                                  السموؾ  
 انحراف االحداث 

جتماعية , والفعؿ عرؼ العمماء االنحراؼ عمى انو انتياؾ لمتوقعات والمعايير اال -1
المنحرؼ ليس اكثر مف كونو حالة مف التصرفات السيئة التي قد تيدد النظاـ االجتماعي 

 , بؿ والحياة نفسيا . (7)والسموؾ االخبلقي ,
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اما االنحراؼ ) كحريمة ( كما عرفيا الما وردي فأنيا : )) ارتكاب محظورات شرعية  -2
 .(8)زجر اهلل عنيا بحد او تعزيز ((

ما عرؼ محمد نجيب حسني الجريمة في القوانيف الوضعية عمى انيا رد فعؿ غير ك -3
 .(9)مشروع صادر عف ارادة جنائية يقرر ليا القانوف عقوبة او تدبيرا احترازيا 

مف ىذه التعريفات يمكف القوؿ اف الفرؽ بيف التعريفات الشرعية والتعريفات القانونية :    
فاضمة اولى الدعائـ التي يقوـ عمييا المجتمع . لذا تحرص اف الشريعة تعتبر االخبلؽ ال

الشريعة عمى حماية االخبلؽ , وتتشدد في ىذه الحماية اذ تكاد تعاقب عمى كؿ االفعاؿ التي 
 تمس االخبلؽ  

اما القوانيف الوضعية فتكاد تيمؿ الجوانب االخبلقية اىماال كامبل وال تعني بيا اال اذا    
 .(14)ر االفراد او االمف العاـ لممجتمع ككؿاصاب ضررىا المباش
 ثانيا : االسرة :

لـ يشاء اهلل تعالى اف يجعؿ االنساف كغيره مف العوالـ , فيدع غرائزه تنطمؽ دوف        
وعي ويترؾ اتصاؿ الذكر باالنثى فوضى ال ضابط لو , لذا وضع النظاـ المناسب لسياد بو 
والذي مف شأنو اف يحفظ شرفو , ويصوف كرامتو . فجعؿ اتصاؿ الرجؿ بالمرأة اتصاال كريما 

رضاىما وعمى ايجاب وقبوؿ كمظيريف ليذا الرضا , وعمى اشياد واف كبل منيما  , فيبنا عمى
, بما يسمى الزواج . والذي بدوره يكوف االسرة , ويذكرنا اهلل سبحانو وتعالى  لآلخرقد اصبح 

ـُ الَِّذي ـْ  بأف ىذا الكوف عمى سعتو انما ابتدأ مف اسرة صغيرة : }َياَأيَُّيا النَّاُس اتَُّقوا َربَُّك َخَمَقُك
اَءُلوَف ِبِو ِمْف َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَمَؽ ِمْنَيا َزْوَجَيا َوَبثَّ ِمْنُيَما ِرَجاال َكِثيًرا َوِنَساًء َواتَُّقوا المََّو الَِّذي َتسَ 

ـْ َرِقيًبا{  ـَ ِإفَّ المََّو َكاَف َعَمْيُك  .                                            (11)َواألْرَحا
وبناء عميو فأف ركيزة الحياة االجتماعية ىي االسرة االمر الذي يحتاج اف تحاط برعاية    

 ة واىـ عناصرىا المرأة والرجؿ واالوالد .صخا
قبؿ الكبلـ عف عناصر االسرة ال بد مف القوؿ اف الزواج ىو اوؿ خطوة مف خطوات 

ركف مف اركانيا كونيا المنتجة  تكويف االسرة فيو مرتع الحياة االجتماعية االولى ليا وىي اىـ
االولى لبلوالد وال سيما الزوجة )االـ( ومنيا يرثوف العديد مف الصفات والمزايا , اذ يتربى 
االطفاؿ في احضانيا وتتكوف عواطؼ الطفؿ وتربى ممكتو ويتعمـ لغتو ويكتسب منيا الكثير 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )4العدد )

 2020 كانون األول

 

)3534 ) 
 

عي ومف اجؿ ذلؾ عني مف تقاليده وعاداتو , ويتعرؼ عمى دينو ويتعود السموؾ االجتما
 .   (12)المجتمع العربي االسبلمي بالزواج وجعمو ىير مرتع يجب التطمع اليو والحرص عميو .

فالزواج ىو النظاـ العربي االسبلمي الوحيد لتكويف االسرة , ويعد كؿ مف الزواج وتكويف 
ـ في تكويف االسرة مسؤولية خطيرة ويخضع كؿ منيما لتنظيمات معينة , وبالتالي فأف النظا

االسرة )الزواج( امر منطقي , وال بد مف القوؿ بأف تفكؾ االسرة سوؼ يخمخؿ مجتمعات 
الغرب , بينما تظؿ االسرة المسممة اكبر دعامة لمنظاـ وتكوف العمود الفقري لممجتمعات 

 .                               .                                 (13)االسبلمية
ف اف نتوصؿ الى اف الزواج يؤدي الى االنجاب , اال اف االنجاب ليس بالضرورة ويمك   

ىو اليدؼ االوحد او الممـز , ويعني كذلؾ اف العبلقة الجنسية بيف الزوجيف ليست دائما 
 .(14)ليدؼ االنجاب بؿ الجؿ العفاؼ , وىذا اختبلؼ واضح بيف االسبلـ والديانات االخرى

 سنتطرؽ الى العناصر االساسية لتكويف االسرة  :   
       المرأة :

حظيت المرأة بنصيب كبير مف االىتماـ في المجتمع العربي االسبلمي وىذه الرعاية    
جزء مف برنامج الدولة الذي وضعت اسسو تعاليـ الشريعة االسبلمية , وتوجييات الرسوؿ 
صمى اهلل عميو وسمـ , والتي كاف ىدفيا مكاـر االخبلؽ وىو ما يسيـ في البناء االجتماعي 

               . (15)مكاـر االخبلؽ (( ألتمـصمى اهلل عميو وسمـ ( : )) انما بعثت الرصيف ولمرسوؿ )
 .(16)وجاء في حديث الرسوؿ )صمى اهلل عميو وسمـ ( : ))النساء شقائؽ الرجاؿ ((   

نادى االسبلـ باكراـ المرأة , وىو عامؿ اساسي في اصبلح االسرة واكراـ االسبلـ        
اذ اعترؼ بحقوقيا المدنية والمالية ولـ  (17)لممرأة لـ يبمغو اي تشريع اجتماعي سابؽ لئلسبلـ 

                                 .(18)يفرؽ بينيا وبيف الرجؿ في المجاؿ االنساني واالجتماعي
ـْ َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ُّفالمرأة في القراف الكريـ مف نفس الرجؿ :  ـْ ِمْف َأْنُفِسُك َوِمْف آَياِتِو َأْف َخَمَؽ َلُك

ـْ َمَودًَّة َوَرْحَمًة                                               . (19) َِّإَلْيَيا َوَجَعَؿ َبْيَنُك
بالمسمميف الى السير عمى ىداىا في معاممة المرأة  وىذه التشريعات والتوجييات دفعت   

 .(24)مقتديف بالرسوؿ ) صمى اهلل عميو وسمـ (
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, (21)ولذا اخذ الرجؿ يحرص عمى ابنتو اذ كاف يختار لزواجيا مف يرع فيو النبؿ       
واستئذانيا فيمف تتزوج  وجعؿ االسبلـ لذلؾ توجييا عف الرسوؿ )صمى اهلل عميو وسمـ ( )) 

                 (22)االيـ احؽ مف ولييا والبكر تستأذف في نفسيا واذنيا صمتيا ((
  ( 23) َّ َوَعاِشُروُىفَّ ِباْلَمْعُروؼِ ُُّّكما اوصى االسبلـ بحسف معاشرة المرأة :    
ولمتماسؾ االسري , فقد اولى االسبلـ رعاية االسرة مف الوالديف واوالدىـ وجاء في    

ْنَساَف ِبَواِلَدْيِو َحَمَمْتُو ُأمُُّو َوْىًنا َعَمى َوْىٍف َوِفَصاُلُو ِفي َعاَمْيِف َأِف ُُّّاالية الكريمة :  ْيَنا اإْلِ َوَوصَّ
 . (24) َّ اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَؾ ِإَليَّ اْلَمِصيرُ 

كما نص القراف عمى وجوب رعاية االبناء لؤلباء , وكذلؾ التأكيد عمى حسب         
وصى الرسوؿ الكريـ صمى اهلل عميو وسمـ رجبل سألو مف االحؽ بحسف الصحبة المعاممة , وا

 . (25)فاؿ : )) امؾ ثـ امؾ ثـ امؾ ثـ ابوؾ ثـ اذناؾ ثـ اذناؾ ((
 .رضي اهلل عميـ جميعاً وقد اقتدى بو الخمفاء الراشدوف    
وبذلؾ اعطيت لممرأة حقيا في االسبلـ كزوجة واـ وابنة وغيرىا في الميراث والعمؿ    

 والتعمـ زيادة لكونيا اـ ومؤسسة لبلسرة .
 واليفوتنا اف نذكر بعض الواجبات االساسية لممرأة في تنظيـ االسرة وتربية االوالد :

ىي الحفاظ عمى النسؿ فالمرأة تشارؾ الرجؿ في اتماـ رسالتو واجباتيا االساسية    
وتدبير شؤوف المنزؿ واعداد ابنائيا بنجاح با نبات بذور الخير واالصبلح فييـ لتؤتي اكميا 

 .                        , ووظيفتيا ىذه تعد خدمة اجتماعية كبيرة لممجتمع ككؿ(26)بعد حيف
 :الرجل      

فيو العضو الفاعؿ في  ال يوجد مفصؿ مف مفاصؿ الحياة اال ولمرجؿ دور فيو   
المجتمع ككؿ , ولذا دائما الزماـ بيد الرجؿ , وال خير في اي مؤسسة ال مدير ليا , اذ 

يصيبيا العبث والضياع وال اخطر مف مؤسسة االسرة والبيت اف تضيع بدونو .                                  
ة والحمـ  والخمؽ واالدب والتضحية فالمسؤولية االدارية تحتاج الى الحكمة والتعقؿ والمرون

وبعد النظر والمشاورة واستئناس اآلراء , فاإلرادة المستبدة الدكتاتورية ادارة تربوية فاشمة ال 
يقرىا االسبلـ وال المنطؽ السميـ في جميع المجتمعات االسبلمية , فاالدارة المتواضعة 

اوب معيا جميع افراد االسرة بالطاعة والحنونة تمؾ الصفات التي تأنس بيا المرأة وتطيع وتتج
لموالديف فالتفكير السميـ والتصرؼ الحكيـ ىو التربية وىو التوجيو وىو الموجو الحقيقي لجو 
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االسرة والجميع مكمفوف لتنفيذه ال سيما الوالديف والرجؿ اكبرىـ سنا واكثرىـ تجربة وارجحيـ 
ا عمى الزوجة واىتماما بواقع االوالد عقبل , واغزرىـ تضحية وجيدا وانفاقا , وابمغيـ حرص

ومستقبميـ , فمكانة الرجؿ القيادي بيذه الخصائص وتمؾ المؤىبلت امر طبيعي ال اعتراض 
َؿ المَُّو (27)عميو , والى ىذا تشير االية القرأنية الكريمة : }الرَِّجاُؿ َقوَّاُموَف َعَمى النَِّساِء ِبَما َفضَّ

ـْ َعَمى َبْعٍض َوِبمَ  { َبْعَضُي ـْ فعمى الرجؿ اف يوفر لممرأة مف المأكؿ  (28)ا َأْنَفُقوا ِمْف َأْمَواِلِي
والممبس واالمف مف االخطار الخارجية والطمأنينة , وعمى ىذا فطر اهلل تعالى الرجؿ والمرأة 
وىو خمؽ اهلل الذي اقره القرآف الكريـ , القوامة تتضمف المسؤولية والحرص والرعاية وكميا 

  .                                                                              (29), وال تدعوا الى التسمط او الييمنة او ترسيخ فكرة التابع والمتبوع وغيرىااعماؿ طيبة 
ومما تقدـ يمكف القوؿ اف لممرأة واالسرة بشكؿ عاـ حؽ عمى الرجؿ في حمايتيـ        

ي وتوفير المأكؿ والمشرب والممبس وغيرىا لمالو مف نظاـ مف كؿ خطر داخمي او خارج
جسدي خمقو اهلل لتأدية المياـ الموكمة اليو , كما خمؽ لممرأة نظاـ جسدي لتأدية الجوانب 

 الخاصة بيا , وبذلؾ يكتمؿ النظاـ االسري بيف الزوج والزوجة                                           
 :اما االوالد 

سوؼ اتناوؿ الموضوع بشكؿ ممخص جدا وذلؾ لوجود مبحث التنشئة االجتماعية    
 سيكوف اكثر تفصيبل :

تقع مسؤولية رعاية االطفاؿ وتربيتيـ اجتماعيا واخبلقيا وثقافيا عمى الوالديف      
ج ويقدموف الرعاية الصحية البنائيـ , وعمى اولئؾ الذيف ال يستطيعوف القياـ بذلؾ تأجيؿ الزوا

, وفي مقابؿ ذلؾ فمموالديف )خاصة االميات( كؿ التقدير والتبجيؿ , ويجب اف يتمقوا االحتراـ 
. وعمى االوالد رعاية الوالديف اذا بمغ احدىما او (34)والحب والحناف والرعاية مف اوالدىـ

كبلىما الكبر وعجز عف اعالة نفسو وجب عمى االوالد البالغيف تقديـ المساعدة االجتماعية 
ة . فعمى االبناء والبنات المسارعمسنيف والمرضى والمعوقيف باالسرة, وعدـ اىماؿ الليما

بناء لف يوفوا الوالديف , والود والرحمة فميما فعؿ االواحاطة الوالديف بالحب والحناف
            (31)حقوقيما
 :اهم وظائف االسرة   
اساسية وليا وظائؼ ال يمكف  تكونت االسرة الجؿ تحقيؽ اىداؼ وغايات اجتماعية 

 االستغناء عنيا  
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 اوال : كونيا نواة البناء االجتماعي الذي يتوقؼ عميو استقرار المجتمع وازدىاره .  
ثانيا : الضوابط التي وضعيا اهلل تعالى لحماية البناء االسري , وكذلؾ مف اىـ وظائفيا 

التأثيرات والعناصر الثقافية في  انيا تمثؿ المجاؿ االوؿ الذي يتعرض فيو الفرد لمختمؼ
مجتمعو , وبفضؿ االسرة تتكوف لدى الفرد الروح العائمية والعواطؼ االسرية المختمفة وتنشأ 

                                                                                                .(32)االتجاىات االولى لمحياة االجتماعية المنظمة
اما عف وظيفة االسرة المعاصرة ال بد مف ذكر مبلحظة ميمة اف العائبلت المسممة    

تمر حاليا بعممية تطور كبير , اذ تتجو االسرة الى نمط االسرة النووية ,اذ يتزايد عدد 
الزوجات المثقفات وتتناقص ظاىرة الزواج الذي ترتبو العائبلت بينما يرتفع سف الزواج 

اخذت وظائؼ االسرة تختمؼ عما كانت عميو سابقا . نذكر بعض ىذه وغيرىا لذا (33)
 الوظائؼ :

 ومعاييره. اشباع الدافع الجنسي بطريقة مشروعة , يقبميا المجتمع لتحافظ عمى كيانو -1
التكاثر مف الوظائؼ االساسية التي تقوـ بيا االسرة كي تضمف استمرارية الزيادة في  -2

 السكاف .
اة اجتماعية ضابطة لسموؾ االفراد في الداخؿ والخارج مع الجماعات تعد االسرة اد -3

  (34)االخرى .
 رعاية االبناء , وتنشئتيـ اجتماعيا , وتعميميـ قيـ مجتمعاتيـ وعاداتو وتقاليده . -4
الحاجات النفسية لمفرد , والمساىمة في تكويف شخصيتو السوية ,  بإشباعتقوـ  -5

 .(35)وتوفير الشعور باألمف والطمأنينة 
اذا ال تختمؼ وظيفة االسرة بيف االسبلـ والمجتمع المعاصر اال في بعض االمور التي    

 تطورت حسب تطور العصر والزماف .
الكثير البنائيا وحافظة عمى كيانيا العراقية اسرة مسممة ومعاصرة قدمت  فاألسرة      

االسري مف جميع النواحي االجتماعية والدينية واالقتصادية والتربوية وغيرىا فيي جزء مف 
المجتمع العربي الكبير . رغـ كؿ الظروؼ التي مرت بيا وال تزاؿ تكافح في سبيؿ حماية 

                                       ابنائيا وحفظ وظائفيا الماضية والحالية .                    
 ثانيا : التنشئة االجتماعية :
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التنشئة االجتماعية ىي عممية تعمـ تيدؼ الى اعداد الطفؿ ثـ الصبي فاليافع فالراشد    
, لبلندماج في انساؽ البناء االجتماعي والتوافؽ مع المعايير االجتماعية والقيـ السائدة ولغة 

ت الخاصة باالسرة التي ولد فييا , والجماعات التي ينتمي الى عضويتيا , االتصاؿ واالتجاىا
كما يتفيـ الحقوؽ والواجبات الممزمة المتعمقة بمجموعة المراكز التي يشغميا . ويتعمـ االدوار 
المناسبة لكؿ مركز . كما يتفيـ ادوار االخريف الذيف يتعامؿ معيـ في المواقؼ االجتماعية 

                                                                          .     (36)المتنوعة
 الهدف من التنشئة االجتماعية :

تشير اآلية القرآنية الكريمة الى مكانة االوالد في الحياة : }اْلَماُؿ َواْلَبُنوَف ِزيَنُة اْلَحَياِة الدُّْنَيا 
يا عمى عباده , وتوعد مف جحد ولـ يشكر بقولو اهلل , وىي نعمو مف اهلل تعالى منة ب(37){ 

. ومف ىنا  (38)تعالى }َذْرِني َوَمْف َخَمْقُت َوِحيًدا * َوَجَعْمُت َلُو َماال َمْمُدوًدا * َوَبِنيَف ُشُيوًدا { 
تظير مكانة االوالد , لذا كانوا محط رعاية االسرة واىتماـ الدولة في المجتمع العربي 

. الذي يؤثر عمى حياتيـ (39)والضرر اآلفاتيسيـ في اعدادىـ بعيدًا عف االسبلمي  وبما 
                                                                     وتنشئتيـ االجتماعية .

 لؤلوالدوتحتؿ التنشئة االجتماعية وىي الرعاية المعنوية مكانة خاصة في عموـ الرعاية 
ومنيا حب االوالد والعدالة بينيـ , والتنشئة االجتماعية ىي العممية التي بواسطتيا يتعمـ الفرد 
طرؽ مجتمع ما او جماعة اجتماعية حتى يتمكف مف المعيشة في ذلؾ المجتمع او بيف تمؾ 

                                                                          . (44)الجماعة . 
ومف الجدير بالذكر اف االسبلـ انكر الجفاء والغمظة في التعامؿ بشكؿ عاـ ودعا الى 
الرحمة والرأفة , وخاصة رأفة االباء بأبنائيـ , وعمى العدؿ بيف االوالد بقولو صمى اهلل عميو 

ولـ يقتصر االمر عمى الحب والتقرب بؿ يشمؿ  (41)وسمـ ))اتقوا اهلل واعدلوا في اوالدكـ((
ؾ التسوية في العطاء ., وكاف التعميـ والعناية بو لؤلبناء واجبًا ضروريًا والسيما ما يتعمؽ كذل

في تحقيؽ (42)بو في الجانب الديني وغيره مف االمور االخرى ويشترؾ في ذلؾ الرجؿ والمرأة 
     ىذه الميمة الصعبة وتوصيميا الى االبناء بشكؿ صحيح .                                   

المجتمعات االسبلمية االولى . اما عف اىداؼ التنشئة في   ىذا ما يخص اىداؼ التنشئة في
                                                       العصر الحديث يمكف القوؿ : 
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اف التربية كعممية تكويف لمفرد عمى شكؿ تؤكد فيو عبلقتو بثقافة مجتمعو وباحتياجاتو 
لتي حدودىا المجتمع لمركزه الذي يشغمو ولدوره الذي يمارسو , نجدىا متمثمة في الخاصة ا

عممية التنشئة االجتماعية ومف اىـ الوظائؼ واالدوار واالىداؼ التي تسعى التنشئة 
 تحقيقيا ىي : االجتماعية في 

_ التدريبات االساسية لضبط السموؾ واساليب اشباع الحاجات ضمف التحديد 1
, فضمف عممية التنشئة االجتماعية يكتسب الطفؿ مف اسرتو المغة والعادات  االجتماعي

والتقاليد السائدة في مجتمعو , والمعاني المرتبطة بطرؽ اشباع رغباتو ومتطمباتو الفطرية 
واالجتماعية والنفسية , كما يكتسب القدرة عمى توقيع استجابات الغير نحو سموكو 

   (43)واتجاىاتو
تقوـ بو االسرة المسممة منذ عصور بعيدة مع فارؽ الوقت والوسائؿ وىذا ما كانت 

وتوصمت الى ذلؾ عمى افضؿ وجو مف خبلؿ ما ذكر في اآليات القرآنية واالحاديث النبوية 
 الشريفة .

_ اكتساب المعايير االجتماعية التي تحكـ السموؾ وتوجييو , اذا تنبع المعايير 2
 يمو ونظامو الثقافي بصفة عامة .االجتماعية مف اىداؼ المجتمع وق

_ تعميـ االدوار االجتماعية : لكي يحافظ المجتمع عمى بقائو واستمراره وتحقيؽ رغبات 3
افراده وجماعتو , فانو يضع تنظيمًا خاصًا لممراكز واالدوار االجتماعية التي يشغميا ويمارسيا 

والمينة , مع اختبلؼ ثقافات االفراد والجماعات . وتختمؼ المراكز باختبلؼ السف والجنس 
                                             .                                 (44)المجتمع 

_ تحويؿ الطفؿ مف كائف بيولوجي الى كائف اجتماعي , اذ يكسب الفرد صفة 4
رد ناضج يدرؾ اجتماعية , كما يقوـ بتحويؿ الفرد مف طفؿ يعتمد عمى االخريف في نموه الى ف

 معنى المسؤولية .
_ يكتسب الفرد العناصر الثقافية لمجماعة والتي تصبح جزءًا مف تكوينو الشخصي , 5

فيما بيف (45)وىنا يظير االختبلؼ في انماط الشخصية , كذلؾ الفوارؽ الفردية واالجتماعية
 االفراد .

ومما تقدـ يتبيف لنا التنشئة االجتماعية تعمؿ عمى بناء شخصية الفرد المتمثمة مع قيـ 
واتجاىات وعادات مجتمعية , فالتنشئة االجتماعية ىي الرافد لمفرد والمجتمع في نمو الثقافة 
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المجتمعية لديو , عممًا اف الثقافات واالنماط السموكية تختمؼ , فسموؾ معيف يشجعو مجتمع 
  ويمكف اف تضع عقوبة لفاعميو (46)في حيف تقـو ثقافة اخرى رفض ىذا السموؾ معيف 

والبد اف نذكر مراحؿ النمو االجتماعي بشكؿ ممخص اي تعدد المراحؿ فحسب اذ اف 
الحياة كونيا سمسة مف المتغيرات المستمرة ومع تقدـ العمر واكتساب الخبرات بتغير السموؾ 

ى شكؿ تغيرات وتطورات يمر بيا الفرد النامي وىي : تبدأ ويحدث النمو في كافة مظاىره عم
بجنينًا ثـ وليدًا بعدىا رضيعًا , فطفبًل , ومف ثـ مراىقًا , فراشدًا , واخيرًا شيخًا , فمراحؿ النمو 
تتداخؿ فيما بينيا , فانتقاؿ الفرد مف مرحمة الى المرحمة االخرى يكوف تدريجيًا وليس فجائيًا , 

 .  (47)نياية مرحمة عف بداية المرحمة التي تمييا في معظـ االحياف ومف الصعب تميز
وىناؾ الكثير عف التنشئة االجتماعية ال يسعنا المجاؿ لذكرىا اذ اف االسرة ىي المؤسسة 
االولى ليذه التنشئة وىي القاعدة االساسية ليا اذ فييا يتـ التقاء الزوجيف , وانجاب االطفاؿ 

يعيش االخوة واالخوات مع بعضيـ , ومع ابوييـ ويتمقياف التربية وتربيتيـ االولى وفييا 
  (48)والخمؽ عنيـ , وتتبمور شخصيتيـ لحد بعيد نحو  االسرة , وال سيما في نشأتيـ االولى

ثـ يأتي دور المدرسة والتعميـ المدرسي في مختمؼ مراحمو ويكوف تعميمًا مقصودًا كما ىو 
و وأساليبو ونظمو ومنياجو التي تتصؿ بتربية االفراد الحاؿ في االسرة ولو اىدافو وطرق

وتنشئتيـ بطريقة معينة ويتـ ىذا النمط مف التنشئة عف طريؽ المسجد ووسائؿ االعبلـ 
واالذاعة والتمفاز والسينما والمسرح وغيرىا مف المؤسسات التي تسيـ في عممية التنشئة مف 

النوع مف التنشئة االجتماعية يعد تنشئة مختمفة كبًل حسب اختصاصو وىذا  (49) خبلؿ ادوار
                                        .                                 غير مقصودة   

ومع ذلؾ تبقى االسرة تحتفظ بدورىا الرئيسي في التنشئة االجتماعية لما لؤلسرة االنسانية 
االجتماعية , فيما يجعميا  صفة عامة مف خصائص اساسية مميزة عف سائر المؤسسات

اذ تبدأ عممية التنشئة  (54)انسب ىذه المؤسسات لتبدأ فييا , ومنيا عممية التنشئة االجتماعية
,ومف  االجتماعية منذ والدة الطفؿ , وىنا يتعرض الطفؿ ألنماط مختمفة في التنشئة االسرية

  :ىذه االنماط
_ نمط القسوة والتسمط : ويقصد بو المنع والرفض لرغبات الطفؿ ومنعو القياـ بما 1

يرغب , وتعني ايضًا الصرامة والقسوة في معاممة االطفاؿ وتحميميـ مياـ ومسؤوليات فوؽ 
 طاقاتيـ , وتحديد اسموب اكميـ ونوميـ ودراستيـ وغيرىا 
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غبات الطفؿ ومنعو القياـ بما يرغب , _ نمط الحماية الزائدة : وتعني المنع والرفض لر 2
كما يقصد الصرامة والقسوة في معاممة االطفاؿ وتحميميـ بمياـ ومسؤوليات فوؽ طاقتيـ , 

 وتحديد اسموب اكميـ ودراستيـ ونوميـ وما الى ذلؾ 
_ نمط االىماؿ : ىناؾ اشكاؿ كثيرة لبلىماؿ منيا عدـ االىتماـ بنظافة الطفؿ , او 3

تو االساسية الفسيولوجية والنفسية , كذلؾ عدـ اثباتو عندما ينجز عمبًل وىذا عدـ اشباع حاجا
 ما يبعث في نفس الطفؿ روح العدوانية , وينعكس سمبًا عمى شخصيتو وعمى تكيفو وعمى نموه 

.                                                                               يواالجتماعالنفسي 
نمط التذبذب : ويعد مف اقوى االنماط خطورة عمى الطفؿ وعمى صحتو النفسية , _ 4

ويتضمف التقمب في معاممة الطفؿ بيف الشدة والميف , يثاب مرة عمى العمؿ ويعاقب عميو مرة 
اخرى , وىذا النوع مف التعامؿ بيف الثواب والعقاب , الميف والشدة , المدح والذـ , مما يجعؿ 

مف امره دائـ القمؽ غير مستقر , ويترتب عمى ىذا النمط شخصية مستقمة  الطفؿ في حيرة
 متذبذبة 
_ وىناؾ نمط التفرقة التي يمجأ الييا االباء في التفرقة بيف االبناء في المعاممة وعدـ 5

المسواة بينيـ بسبب الجنس او السف او ترتيب الولد او ألي سبب اخر , وىذه التفرقة قد 
 ف شخصيات مميئة بالغيرة يترتب عمييا تكوي

_ واخيرًا ىناؾ نمط السواء , وىو االسموب االفضؿ واالنسب مف بقية االنماط , التي 6
تحقؽ الصحة النفسية المناسبة لؤلطفاؿ , وال سيما اف ىذا النمط يتضمف تجنب االساليب 

ة التطبيع التربوية غير السوية , كما تضمف تطبيؽ الصحة النفسية , وممارستيا اثناء عممي
االجتماعي لؤلطفاؿ , ويترتب عمى ىذا االسموب التوافؽ والتكيؼ النفسي واالجتماعي 

وبذلؾ يكوف لؤلسرة االثر الكبير عمى النمو النفسي لمطفؿ , وتكويف شخصيتو , وتحديد (51)
مبلمحيا , كما تؤثر في نموه العقمي والجسمي واالجتماعي ,وذلؾ عف طريؽ نمط التنشئة 

اف ىناؾ ثبلث انماط       (D.BAUMRIND)التي تتبعيا , وقد وجدت ديانا بومرنداالسرية 
ويمكف (52)لمتنشئة االجتماعية وىي النمط التسمطي , والضبط التربوي , والتساىؿ المفرط 

القوؿ اف نتائج كثيرة في الدراسات تشير الى المكانة الميمة التي تحتميا االسرة , مف حيث 
الطفؿ , وعمى ضرورة االنتباه الى طرؽ التكيؼ التي يعتادىا الطفؿ في تأثيرىا عمى شخصية 
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جو التنشئة االجتماعية لبلسرة , تنتقؿ معو الى المجتمع الخارجي والى اسرتو التي يبنييا في 
  <المستقبؿ والتي ترجع الى انماط التنشئة االسرية في معظميا

السموكية غالبًا ما يأتوف مف بيوت ف العديد مف االطفاؿ واالحداث ذوي المشاكؿ ااذ 
تعاني مف مشكبلت حادة في بعض المناحي ولذلؾ صار مقبواًل بشكؿ واسع اف المشكبلت 

  (53)كأىماؿ االوالد والزواج غير المتكافئ تسبب لبلوالد انحرافات حادة في السموؾ العائمية
 
 

 انحراف االحداث )في العراق( :
لمتوقعات والمعايير االجتماعية , والفعؿ المنحرؼ ليس اكثر انحراؼ االحداث ىو انتياؾ 

, (54)مف كونو حالة مف التصرفات السيئة التي قد تيدد النظاـ االجتماعي والسموؾ االخبلقي
 بؿ والحياة نفسيا .

في ضوء  لوحظأما عف انحراؼ االحداث في المجتمع العربي والعراؽ جزء منيـ 
اجتماعية وامنية اف ىناؾ تزايد في اعداد االحداث  الدراسات التي قامت بيا منظمات

المنحرفيف وفي ارتفاع نسبتيـ في المنطقة العربية ضمف العقد االخير مف السنوات الماضية 
مقارنة مع اعدادىـ ونسبتيـ قبؿ تمؾ الفترة , مع ذلؾ اف معدؿ ونسبة عدد االحداث 

لمنحرفيف في العالـ الثالث وفي الدواؿ المنحرفيف ال تزاؿ منخفضة مقارنة مع نسبة االحداث ا
الصناعية بشكؿ خاص , وىناؾ بعض الببلد العربية تعد نسبة جنوح االحداث فييا اقؿ مف 

مع ذلؾ فاف واقع ىذه المشكمة في المجتمع العربي تقتضي توظيؼ (55)النسب في العو الـ
لمستويات سواء في الكثير مف الجيود في مجاؿ الوقاية مف انحراؼ االحداث وعمى جميع ا

االسرة والمدرسة والحي وعمى مستوى المجتمع ككؿ , اال اف ما ييمنا في ىذا البحث االسرة 
باعتبارىا اوؿ مجاؿ يتأثر فيو الحدث منذ والدتو وحتى نياية حياتو . اذ اف الدور الكبير الذي 

في العناية واالىتماـ بيا تمعبو االسرة في التنشئة االجتماعية والعممية التربوية والوقاية يجعؿ 
اوؿ الخطوات الواجب القياـ بيا مف جانب عممية الوقاية , لذا مف االىمية بمكاف اف يتاح 
لبلسرة اف تقوـ بمسؤولياتيا كاممة في العممية التربوية , وىذا يأتي مف خبلؿ توصية كؿ مف 

عمى االسرة وتماسكيا باعتبارىا  ظى اىمية الحفامبمسؤوليتيما في ىذا المجاؿ , وعاالب واالـ 
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الخمية االجتماعية االولى التي يتوقؼ عمييا تحسيف تربية الطفؿ عمى سبلمتيا وقدرتيا عمى 
  (56)القياـ بوظائفيا

لذا اكد الباحثوف اف ىناؾ ارتباطًا بيف االسرة المتصدعة وجنوح االحداث المنحرفيف , اي 
قبؿ ىذه االسرة . كما اف االطفاؿ المنحرفيف مف اف اغمب االحداث المنحرفيف قد جاءوا مف 

ابناء االسر التي انيارت بسبب الطبلؽ لـ يكف انحرافيـ قد نتج بالضرورة عف طبلؽ والدييـ 
الحؿ البديؿ المناسب بعد الطبلؽ او نتيجة  بإيجادبؿ ربما يكوف ذلؾ نتيجة لجيؿ والدييـ 

مؤسسات كافية تتحمؿ ىذه  لتخمؼ او قصور اساليب رعاية الطفولة وعدـ وجود
 . (57)المسؤولية

اال اف االسرة العربية عامة والمسممة خاصة قد تخفؼ مف حدة ىذه الظاىرة في 
المجتمعات العربية الى حد ما اذ تقوـ برعاية اطفاؿ االسرة المتصدعة , فما زالت عائمة الزوج 

         والزوجة تتقبؿ رعاية احفادىا .
ؼ االحداث يرجع الى انحراؼ احد االبويف او كبلىما او انحراؼ وىناؾ سبب اخر النحرا

االبف االكبر او االخت الكبرى اما الطفؿ فاف ذلؾ يكوف سببًا في انحراؼ الحدث , وىذا ما 
يجعمو يمتص عوامؿ االنحراؼ منذ صغره , اذ يميؿ الطفؿ في مثؿ ىذا السف الى التقميد 

وه فاذا كاف سموكو ىو الجريمة كالسرقة مثبًل فاف ويكوف حيف اذ مثمو االعمى ابوه او اخ
  (58)الحدث يرتكب السرقة دوف مباالة .

والبد اف نوضح اف الجريمة ليست ىي المظير الوحيد لبلنحراؼ عند االباء , بؿ ىناؾ 
بعض الجرائـ التي ال يعاقب عمييا القانوف , مع ذلؾ كانت مف االسباب المباشرة لبلنحراؼ 

ولعب الميسر واالنحراؼ الجنسي المبكر لدى الطفؿ الذي يؤدي بو فيما بعد كشرب الخمر 
 القتراؼ الخطايا مثؿ الزنا وغيرىا .

كما اف لبلب انحراؼ فاف االـ قد تمارس بعض االنحراؼ مثؿ االـ الخميعة والسكيرة او 
ت في سف ذات العبلقات المريبة او التي تسرؽ يكوف تأثيرىا اشد واخطر والسيما عمى البنا

المراىقة اذ تكوف البنات اكثر اتصااًل بأمياتيف ورغبة في تقميدىف . كذلؾ سموؾ االـ داخؿ 
البيت لو تأثير عمى االبناء مثؿ االـ الشديدة القسوة او الميممة او المتراخية وغيرىا او ذات 

ففي ىذه . (59)االلفاظ البذيئة في كبلميا ., او التي تكثر الخبلؼ مع االب اماـ االطفاؿ
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المواقؼ يمتص االطفاؿ طريقة المعاممة والسموؾ الذي يتصرؼ بو كؿ مف االب واالـ ثـ 
 تقميده مما يسبب انحرافيـ .

االحداث وىو الظرؼ االقتصادي الصعب لبلسرة او عطمة  النحراؼوىناؾ عامؿ اخر 
تظ بالسكاف االب في العمؿ وفقدانو مصدر رزقو , سوء المسكف والسيما اذا كاف صغيرًا ومك

او خاليًا مف النوافذ او مسقؼ بالصفيح او القش , او متصؿ بفناء واسع يميو فيو الحدث دوف 
مراقبة او توجيو وغيرىا مف الظروؼ السكنية القاسية فينشأ الطفؿ فييا محرومًا مف بعظ 

رغباتو  علئلشبااحتياجاتو االساسية وال يجد مصدرًا الشباعيا فما يدفعو الى الطرؽ المنحرفة 
 . (64)وسد حاجاتو , اي انو يأخذ االنحراؼ كوسيمة الشباع حاجاتو 

وبما اف الطفؿ او الحدث بحاجة الى المعب كونو ضرورة لنشاطو البدني ولنموه النفسي 
واالجتماعي , واذا لـ يجد في منزلو المكاف والفسحة الكافية مما يدفعو لمخروج الى الشارع 

. والشارع ممئ بالمغريات التي قد تدفع بو لبلنحراؼ كاإلعبلنات  لتأدية نشاطو بشكؿ تمقائي
وانواع السمع المختمفة التي يحـر منيا بعض االحداث , كما يجد في الشارع مكانًا واسعًا لمعب 
مع اقرانو مف نفس عمره او اكبر منو سنًا , وقد يتعرض لبلختبلط بالصغار الجانحيف او 

في تنفيذ اعماليـ االجرامية . وىناؾ في المؤثرات التي تعد  الكبار المجرميف اذ يستغمونو
مجااًل وميدانًا النحراؼ الناشئة مثؿ دور السينما والتمفزيوف والمسرح واالذاعة وغيرىا مف 
الوسائؿ التي لـ تمتـز بوسائؿ التربية والتيذيب واالخبلؽ في ما تعرضو كانت وسيمة قوية مف 

 .(61)وسائؿ االنحراؼ 
تنا اف نذكر اف االنحراؼ قد يحدث في بيئات ذات مستوى اقتصادي عالي وتكوف وال يفو 

حاالت االنحراؼ فييا ضيقة بسبب عدـ التبميغ عنيا او القياـ بعبلجيا قبؿ اف تتفاقـ , كما 
اف ىناؾ الكثير مف االطفاؿ الذيف نشأوا في بيئات فقيرة ومتواضعة ولكنيـ لـ ينحرفوا ويرجع 

 اد النفسي والشخصي واالجتماعي لمحدث .ذلؾ الى االستعد
اما عف االسرة العراقية وانحراؼ االحداث فيي ال تختمؼ عف اي اسرة عربية فيي جزء ال 
يتجزأ عف الوطف العربي واالمة العربية , مع ذلؾ ىناؾ نوع مف االختبلؼ عانت منو االسرة 

تكررة التي ادت الى حدوث العراقية مف خبلؿ الظروؼ التي مر بيا ومف اىميا الحروب الم
التغيرات في االسرة سواء في التعامؿ االسري او الحياة االقتصادية واالجتماعية او النفسية 
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والتربوية وغيرىا التي اثرت عمى جميع افراد االسرة والسيما االطفاؿ منيـ واالحداث اي مف 
 كاف دوف سف الثامنة عشر مف العمر . 

ة سبب اساسي وميـ الى االنحراؼ والسيما ما تعرض لو ويعد تكرار الحروب المتوالي
العراؽ مف عقوبات فرضتيا االمـ المتحدة اذ أدت الى اذًا جسدي خطير مع سوء التغذية 
والقمؽ الى حد تأثر عمى سبلمة االطفاؿ الفكرية والتصرفات الشاذة اذ اوضح تقرير اعده 

بيف اف  1991بجامعة ىارفرد لعاـ فريؽ مف القانونييف واالخصائييف في الصحة العامة 
مميوف طفؿ عراقي يعاني مف االلـ والجوع في العراؽ مما ادى الى فقداف مشاعرىـ كافة وادى 
ذلؾ الى تدىور في النسيج االجتماعي العراقي , كذلؾ القتؿ الذي ناؿ ىذه الفئة بسبب ىذه 

فاز ))سي بي أس(( في الحروب حتى اف )مادليف اولوبرايت( في مقابمة ليا عمى شبكة تم
سئمت مف قبؿ مقدـ البرنامج )ليزؿ يستوؿ( قولو : سمعنا اف مميوف طفؿ  1996/ مايس /12

يستحؽ ذلؾ اجابة بكؿ ىدوء اننا نعتقد  ءالشيماتوا نتيجة الجزاءات ضد العراؽ ... ىؿ ىذا 
 .(62)اف الثمف يستحؽ ذلؾ 

اف الواليات المتحدة االمريكية انحرفت  2444كذلؾ اف تقرير منظمة ىيومف رايس لعاـ 
عف اليدؼ في ادارة الحرب والخسائر بيف المدنييف وخاصة االطفاؿ في العراؽ . وىذا 

 2448اعتراؼ رسمي مف المنظمة كما اف منظمة اليونيسيؼ لمطفولة افادة في تقريرىا لعاـ 
  (63)وحروب اىمية كاف االطفاؿ الضحايا  2444الى  1989وقوع صراعات لمعواـ 

ىذا وضع الطفؿ العراقي ووضعو االسري فمشكمة جنوح االحداث في العراؽ مشكمة 
شائكة وتحتاج الى حموؿ يشارؾ فييا المجتمع ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة , 

ف تضامف جميع الجيات المختصة وال يمكف اف تحؿ ىذه المشكمة بيف يوـ وليمة , لذا البد م
ب االحداث مف االنحراؼ وتعويضيـ بما يسد ذلؾ الشعور يتجنل ة وضع الحموؿ الممكن ألجؿ

 بالنقص والحاجة الماسة لمعيش الرغيد ليـ و ألسرىـ .
 

 اهم انواع انحراف االحداث وطرق عالجها : 
جنوح االحداث )انحراؼ االحداث( ىو قياـ االحداث )القصر الذي تقؿ اعمارىـ عف    

بسموكيات مخالفة لمقانوف , وتضع الدوؿ النظامية قوانيف ومحاكـ وسجوف (64)السف القانوني
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سنة( ,  18خاصة باألحداث . والحدث الجانح في اغمب دوؿ العالـ يكوف عمره اقؿ مف )
 سنة( .  18كـ عميو لو كاف عمره اكثر مف )وكاف مف الممكف اف يحا

اىـ احداث جنوح االحداث سواء في الدوؿ العربية او العراؽ عمى حدًا سواء يرجع السبب 
الرئيسي الى اىماؿ االىؿ وانشغاليـ عف رقابة ابنائيـ , او عدـ استطاعتيـ تقديـ الرعاية 

والظروؼ التي يمروف فييا مف فقدانيـ االبوية االزمة ليـ وال سيما في العراؽ بالوقت الحاضر 
االب او السمطة المؤثرة عمى االطفاؿ , زيادة لوجود مشاكؿ اسرية كالطبلؽ والتفكؾ االسري 
الذي زاد بشكؿ ممحوظ في السنوات االخيرة في العراؽ . كما اف تأثير اليرمونات الجنسية في 

ستقبللية واثبات الذات عند الحدث , فترة المراىقة لو اثر كبير عمى توجو المراىقيف نحو اال
 وقد توجد مشاكؿ عاطفية او كبت جنسي بيف الشباب .

وىناؾ اسباب اساسية ايضًا كالفقر والبطالة والجيؿ في المجتمعات فأف ليا تأثير قوي 
عمى المراىقيف والتي تنشر حالة مف االحباط والسخط بينيـ . فالفقر قد يدفع الحدث لمسرقة 

رغباتو . اما ابناء االغنياء فيـ فريسة لمجنوح ولكف في مجاالت اخرى اذ لسد حاجاتو و 
يتوجيوف نحو المخدرات والقضايا الجنسية والعنؼ المفرط . وذلؾ ناتج عف نقص العاطفة 

     . (65)المقدمة مف االىؿ او الخبلفات العائمية او النشغاؿ االىؿ باالعماؿ العديدة 
زيادة الى ما تقدـ فاف الحروب تفسح المجاؿ النحراؼ االحداث لمحاجة الماسة مف قبؿ 
االسرة الى بعض امور الحياة الضرورية مما تدفع بو الى ارتكاب الجريمة لمساعدة اسرتو , 
كذلؾ تطور وسائؿ االتصاؿ كاألنترنيت والتمفاز ووسائؿ االعبلـ المنتشرة في شوارع المدينة 

حياة مع ارتباطيا بالحرماف سيؿ الطريؽ اماـ الحدث الرتكاب الجنح ألجؿ ومغريات ال
الوصوؿ الى اىدافو ورغباتو . وىناؾ الكثير مف االسباب التي ال يسعنا الوقت لذكرىا جميعًا 
والسيما في مجتمعنا العراقي لما يقاسي ويعاني مف مشاكؿ وظروؼ صعبة فسحت المجاؿ اما 

ؿ الجريمة وصار مف الصعب السيطرة عمييا دوف تدخؿ جيات االحداث لبلنخراط في مجا
     عديدة كما ذكرنا سابقًا . 

 لذا البد مف وضع بعض العبلجات الممكنة لذلؾ 
_ االنتباه عمى سموؾ االطفاؿ وكشؼ سموكيـ ألجؿ العبلج والرجوع عف الخطأ بشكؿ 1

فؿ مف دوف اف يكشفيا االىؿ مبكر , غير انو اذا مرت اكثر مف تجربة مف ىذا النوع مع الط
 .(66)كالسرقة مثبًل فاف ىذا السموؾ سيستمر 
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_ توفير مراكز اعادة تربية وادماج االحداث : اذ يفترض التنفيذ العقابي لؤلحداث 2
الجانحيف , اي اعداد مجموعة مف اساليب المعاممة التي تستيدؼ توجييو الى االغراض 

 المبتغاة منو .
_ المراكز المتخصصة في اعادة التربية : تعرؼ اعادة التربية عمى انيا تكويف معنوي 3

 ايدولوجي جديد يمقف لمحدث مف اجؿ تصحيح سموكو المنحرؼ . 
عادة ادماج االحداث اج البعدي : وىذه المصمحة مكمفة ب_ وىناؾ مصمحة العبل4

 اجتماعيًا . 
لجنوح ىي االسرة لكونيا النواة الحقيقية _ واىـ جانب وقائي لحماية االحداث مف ا5

لمتربية وضرورة اعطائيا االولوية لممحافظة عمييا ومساعدتيا اذ يجب عمى الدولة تتكفؿ 
برعاية االطفاؿ وحماية البيئة االسرية كي تكوف نزيية ومستقرة بدأ مف الضمانات االقتصادية 

ة , كما يجب عمى الدولة اف تتولى لؤلسرة وتأميف لرعاية المعاشية لؤلطفاؿ . منذ الوالد
االطفاؿ المحروميف مف الرعاية االسرية في جميع مراحؿ حياتيـ مف طفولة ومراىقيف واحداث 
, كما يجب عمى الدولة رعاية االحداث الذيف يعانوف مف المشاكؿ الناجمة مف المتغيرات 

رامج تتيح لبلسرة وظروؼ الحرب , واألوضاع االقتصادية المتردية , وضرورة استحداث ب
  (67)فرض تربية الناشئة ورعايتيـ وتعزيز العبلقة االبوية وغيرىا 

_ التعميـ مف جممة العوامؿ التي تعد وقاية لمنع جنوح االحداث وذلؾ عف طريؽ تطبيؽ 6
( مع ضرورة اعطاء القيـ االساسية واحتراـ ىوية 1976لسنة 118قانوف التعميـ االلزامي )رقـ 

عمى النظـ التعميمية اف تتجنب استعماؿ القسوة في تأديب االحداث وحؿ الطفؿ , ويجب 
مشاكميـ واحتياجاتيـ بشكؿ سممي بمساعدة المرشديف االجتماعييف وادماجيـ في النشاطات 
االجتماعية وزرع روح الوالء والمواطنة لدييـ مع الجماعة والمجتمع والدولة وبث روح المواطنة 

 لدييـ .
العبلجية االخرى لمشكمة جنوح االحداث , ادارة شؤف قضاء االحداث _ ومف الجوانب 7

اذ يجب التشريع وادارة شؤف قضاء االحداث وسف تشريعات تمنع ايذاء االطفاؿ واالحداث 
واستغبلليـ في االنشطة االجرامية مع ضرورة سف قوانيف تستيدؼ تقيد ومراقبة حصوؿ 

 االطفاؿ واالحداث السبلح ميما كاف نوعو .
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_ انشاء مكتب او جياز مستقؿ خاص بالحداث ألجؿ الحفاظ عمى وضعيـ وحقوقيـ 8
 ومصالحيـ ويشرؼ عمى حماية االحداث المتشرديف مف حريتيـ 

وىناؾ الكثير والعديد مف الجوانب العبلجية يحتاجيا المجتمع ألجؿ الحد مف انحراؼ     
نقاذ االحداث بما واقع البؿ يجب اف تطبؽ عمى ارض الاالحداث ليس كمقترحات فحسب 

 يعترض حياتيـ ويوقعيـ في مياوي الجنح واالجراـ . 
ويبقى الدور الميـ لحؿ ىذه المشكمة مف مسؤولية السمطة التنفيذية والتشريعية وتفعيؿ    

        (68)ىذه القوانيف سواء كانت داخميًا او دوليًا منعًا لتفاقـ المشكمة 
 االستنتاجات  : 

مما تقدـ توصمت الباحثة الى بعض االستنتاجات عف دور االسرة في التنشئة    
 االجتماعية نذكر منيا : 

_ لؤلسرة دور كبير في التنشئة وحماية االحداث مف االنحراؼ كونيا النواة االولى 1
دىا لمجميع والمدرسة االولى لو وارتباطو المباشر فييا منذ الوالدة حتى الوفاة النو فرد مف افرا

 , ويرجع اثره عمى المجتمع ككؿ .                                                                  
_ تعد التنشئة االجتماعية الرافد االساسي لمفرد والمجتمع في تعميمو الثقافة المجتمعية , 2

حاجاتو ورغباتو السيما المغة والعادات والتقاليد السائدة والمعاني المرتبطة بطرؽ اشباع 
 ومتطمباتو الفطرية . 

_ استخداـ القسوة المفرطة في التنشئة االجتماعية مف االساليب االساسية النحراؼ 3
االحداث . وافضؿ اسموب يجب التعامؿ بو مع االطفاؿ ىو نمط السواء الذي يحقؽ الصحة 

                                النفسية والتربوية واالجتماعية لمطفؿ .                            
_ تزايد اعداد انحراؼ االحداث في المجتمع العربي عامة والعراقي خاصة ضمف 4

الخمسيف عامًا المنصرمة لعدة اسباب منيا الحروب المتكررة في المجتمع العراقي , تصدع 
نحراؼ االسرة اما بسبب طبلؽ الوالديف وقصور رعاية االطفاؿ الذي ينعكس بدوره الى ا

االحداث . كذلؾ انحراؼ احد االبويف او كبلىما اذ يميؿ الطفؿ في ىذا السف الى التقميد , 
فيقمد المثؿ االعمى لو وىـ والديو او أخوتو الكبار فيتعمـ االنحراؼ اذ انحرفوا . مثؿ القياـ 

                      بالسرقة او تناوؿ المخدرات او المشروبات او االنحراؼ الجنسي وغيرىا.            
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_ ومف االسباب االخرى لبلنحراؼ ىو الظرؼ االقتصادي وعطؿ االب عف العمؿ 5
وعدـ امكانو توفر ابسط متطمبات العائمة مما يدفع الطفؿ او الحدث لبلنحراؼ اما بسبب دعـ 

            االسرة او لتحقيؽ رغباتو وحاجاتو الخاصة .                                         
_ لـ ينحصر انحراؼ االحداث عمى االسرة الفقيرة فحسب بؿ ىناؾ انحراؼ االحداث في 6

االسر الموسرة ويرجع ذلؾ ألسباب اما نفسية او اىماؿ الوالديف ليـ او مصاحبة اصدقاء 
السوء وغيرىا . وىذا ال يعني اف كؿ اطفاؿ االسر الفقيرة منحرفيف بؿ يرجع ذلؾ الى مستوى 

 سرة وتنشئتيا االجتماعية واالستعداد النفسي والبيولوجي لكؿ طفؿ .                اال
 _ نوع البيئة لو االثر عمى انحراؼ االحداث , وكذلؾ اصدقاء السوء .7
_ تطور وسائؿ االعبلـ الحديثة كاألنترنيت  والموبايؿ والتمفاز وغيرىا فسحت المجاؿ 8

 باب داخؿ المنزؿ او خارجو لؤلطفاؿ لبلنحراؼ , سواء كانت ألس
ومع كؿ ىذه االستنتاجات وغيرىا يرجع السبب االساسي النحراؼ االحداث الى     

االسرة اواًل والى الحكومات بسبب عدـ دعـ االسر المحتاجة وعدـ رعاية االطفاؿ المحتاجيف 
واالرشاد والعناية بيـ مف خبلؿ توفير المؤسسات الخاصة لدعميـ او توفير وسائؿ الترفيو 

التربوي والنفسي في المدارس ومراقبة االعبلـ قد طرحة عمى المشاىد العامة واالطفاؿ خاصة 
 )المراقبة الثقافية( وغيرىا .                                                                        

 : الخاتمة
والبد مف العناية بيا ومساعدتيا وفي الختاـ يمكف القوؿ اف لبلسرة اىمية كبيرة         

في حؿ مشكبلتيا المادية والمعنوية لكي تستطيع القياـ بمسؤوليتيا االساسية كوحدة اجتماعية 
اولية غالبًا ما يقود تفككيا وفشميا في اداء مياميا في التنشئة االجتماعية الخاصة الى زيادة 

 تكبة مف الكبار ايضًا                 حاالت االنحراؼ لدى االحداث وزيادة عدد الجرائـ المر 
ولكي تتمكف االسرة لمقياـ بدورىا وواجباتيا في التنشئة قد تحتاج االسرة ذاتيا الى       

تتمقي التربية وتوجيييا , قد يكوف ذلؾ باكتساب االـ او االب او كبلىما معًا خبرات افضؿ 
 مجتمع في االسرة .تمكنيا مف النجاح في تأدية الرسالة التي ينتظرىا ال

اذًا البد مف التأكد عمى القيـ الدينية واالخبلقية والثقافية سواء في االسرة او المدرسة      
او الحي او المجتمع ومف خبلؿ وسائؿ االعبلـ ايضًا التي تدعـ االحداث والشباب المنحرفيف 

ة والمدرسة لما ليا في توعيتيـ لما ليا مف دور كبير وحساس وخطير عمييـ فيي تنافس االسر 
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مف جاذبية عمى االطفاؿ . والمجتمع ككؿ, اال اف تأثيرىا عمى الصغار والشباب يكتسب 
 اىمية كبيرة لما لو مف نتائج مباشرة وغير مباشرة عمى سموكيـ وتربيتيـ .                    

شأنو اف  وعمى المؤسسات التربوية الرسمية وغير الرسمية كافة اف تمعب دورًا مف     
يدعـ االخبلؽ والقيـ االجتماعية الصحيحة خدمة لحماية االحداث مف االنحراؼ وكافة الفئات 

                                              .                         رى.االخ االجتماعية
  االحاالت

 

                                                 

 
1
 ػ    178,ص1979غيث , أحمد عاطؼ, قاموس عمـ االجتماع,القاىرة,ـ  

   ػ    144,ص1974موسوعة المصطمحات االقتصادية و االحصائية, بيروت,ػ ىيكؿ,عبد العزيز فيمي , 2
 .     11ـ , ص1972ىػ /1392, 1ػ عبد الواحد ,مصطفى ,االسرة في االسبلـ, ط 3 

 23, ص 1,القاىرة الييئة المصرية العامة لمكتاب ,ج1ػ ممكية , لويس ,سيكولوجية الجماعات والقيادة ج 4 
.  
 .   95,ص1984دار المستقبؿ لمنشر والتوزيع, -محفوظ نبيؿ ,سيكولوجية الطفولة ,عمافػ دبابنة ,ميشيؿ , 5
دار الشروؽ لمنشر -ػ الغزوي , فيمي سميـ وآخروف ,المدخؿ الى عمـ االجتماع, عماف 6

  87,ص1992والتوزيع,

,المكتب الجامعي 1ػ د.قباري,محمد سبلمة محمد, مدخؿ خبلص جديد النحراؼ االحداث,ط7
 ػ   .       13,ص1986يث,الحد

, مطبعو البابي 2ىػ( االحكاـ السمطانية, ط 454ػ الماوردي, ابو الحسف عمي بف محمد ) 8
   ػ  .192,ص1965الحمبي,

                                                                                                                                        26,ص1965,دمشؽ,1ػ   حسني ,محمد نجيب, شرح قانوف العقوبات المبناني,ط    9

                                                                                       26صػالمصدرنفسو,14
                                                                                      1ػسورةالنساء/اية11

               

ػ حسيف, احبلـ محسف , التراث االجتماعي لمزواج في مدينة بغداد دراسة اجتماعية, بحث منشور , مجمة 12
 ػ   8,ص2418كمية التربية لمبنات/جامعة بغداد/

لصندوؽ االمـ المتحدة ػ  عمراف, عبد الرحيـ, تنظيـ االسرة في التراث االسبلمي ,ثـ نشرىا بدعـ مف ا13
                                                                                         19,ص1994لمستاف)طبعو  مزيوف ومنقحة مف الطبعة االنجميزية,

 .   21ػ المصدر نفسة , ص 14
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  1مؤسسة الكتاب الثقافية ,طىػ( , االدب المفرد, 256البجاري ,ابو عبد اهلل محمد بف اسماعيؿ )ت 15
   (273,رقـ)67ـ  ص1986ىػ / 1,1446

,تحقيؽ محمد فؤاد عبد 1ىػ( , صبح مسمـ,ط256مسمـ, ابو الحسف مسمـ بف الحجاج النيسابوري )ت  - 16
 .   2744,برقـ24 97/ص4ـ,ـ1955ىػ/1375الباقي ,مطبعة دار  احياء التراث العربي,

نشأتيا وتطورىا ,بيروت دار العمـ  الصالح, صبحي, النظـ االسبلمي, 17
     .441,ص1968ىػ/1388لممبلييف,

 المصدر نفسو 18
 21سورة الرـو / اية  19
ػ بييـ , محمد جميؿ , المرآة في حضارة العرب والعرب في تاريخ المرآة , بيروت ػ دار النشر لمجامعييف 24
   .  92ـ , ص1962, 

 21 ػ   .  98المصدر نفسة , ص
    .  1421, رقـ الحديث  37ػ مسمـ , صحصح مسمـ , ص 22
  19/ آية     سورة النساء  ػ . 23
      14ػ سورة لقماف / اية  24
ػ البخاري كتاب االدب /  25
                                                                                                  41ص

       
ـ 1994ىػ / 1414رج توفيؽ ,فقو القرآف وخصائصو , بحث مقارف , بغداد ػ مطبعة االرشاد , ػ الوليد, ف 26

 .  444,ص
, 2442, عماف _ دار وائؿ لمنشر والتوزيع , 1ػ قاسـ عبد الستار , الحياة العامة لممرأة المسممة , ط 27
   94ص
   24ػ سورة النساء / اية  28
 39ػ قاسـ , الحياة العامة لممرأة ,  29
   23ػ عمراف ,تنظيـ االسرة ,ص 34
     . 334ػ الجرجاني / زيداف عمي , ابعاد الرعاية التربوية لممسنيف )رؤية اسبلمية( ببل . ت, ص 31
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