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  الخالصة

ظاهرة جنوح األحداث واحدة من أهم الظواهر التي ازدادت في األعوام األخيرة. ويهدف هذا البحث إلى  تعد

التعرف على أسباب ازدياد هذه الظاهرة في محافظة ذي قار، وكذلك معرفة النتائج التي تمخضت عن دخول 

يات والمجتمع ومؤسسات الدولة هؤالء األحداث إلى اإلصالحية، وطبيعة الجنح المرتكبة، وما هو دور اإلصالح

-1122)وزارات: الداخلية، والشباب، والشؤون االجتماعية( لمعالجة هذه الظاهرة؟ أجري البحث خالل الفترة 

( ٤٦الذي تضمن دراسة الجانحين في سجن الناصرية لإلصالح. وكان مجتمع البحث عينةً تتكون من ) 1122

ً في السجن اإلصالحي في مدين ً مقيما ة الناصرية، التي يعد فيها التعليم واالقتصاد والفقر مؤشرات لمعرفة جانحا

 النتائج التي يمكن أن نتوصل اليها كباحثين في علم االجتماع.

 

 

Juvenile Delinquency Phenomenon 
(A Field Study In The Prison Of Juvenile Reform In The City Of Nasiriyah) 

 

 

 

ABSTRACT 
The phenomenon of juvenile delinquency is regarded as one of the most important 

phenomena that have got bigger in recent years in Iraq and other countries. This 

research aims to identify the reasons for this phenomenon in Dhi Qar Governorate, as 

well as the outcomes of the involved of these juvenile offenders into the reform 

process, the nature of the crimes committed, and the role of the reform prisons, society 

and state institutions (e.g. Ministries: Interior, Youth and Social Affairs) in treating this 

phenomenon. The study accomplished during the period 2011-2016; which involved 

the study of delinquents in Nasiriyah prison for reform. The research community was a 

sample consisting of (64) delinquents in the reform prison in the city of Nasiriyah. The 

research considers education, economy and poverty as indicators to measure the results 

that we, as sociological researchers, can reach. 
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 المبحث األول

 
 مشكلة البحث:

ترتبط مشكلة البحث بطبيعة المشكلة المراد بحثها والوقوف على أسبابها في الكثير من تلك المشاكل التي     

تحدد األسباب التي تقف خلفها، وبالتالي نشأت الحاجة إلى دراسة هذه الظاهرة من خالل المنهج العلمي بهدف 

 التوصل إلى المعرفة من خالل طرح التساؤالت.

 التعليمي للحدث أو الوالدين على انتشار مشكلة جنوح األحداث؟ هل تؤثر المستوى .2

 هيل يؤثر المستوى االقتصادي وانتشار الفقر إلى زيادة جنوح األحداث؟ .1

هل تؤدي جماعة األصدقاء أو اللعب علي انتشار العنف كمسوق بارتكاب الجنح بالنسبة للمراهقين أو  .3

 الشباب؟

 

 أهداف البحث:

 اب التي دفعت الشباب أو المراهقين على ارتكاب الجنح.التعرف على أهم األسب .2

 التعرف على طبيعة  المؤشرات االقتصادية واالجتماعية التي دفعت إلى ارتكاب   الفعل. .1

 التعرف على النتائج التي تؤدي الى تفشي ظاهرة الجنوح بين الشباب بين الشباب. .3

 

 أهمية البحث:

 حجم المشكلة )جنوح األحداث( من حيث األسباب والعدد. التعرف على .2

 تسليط الضوء على أهم النتائج التي تؤدي إلى انتشار هذه المشكلة.  .1

 وضع معالجات وخطط مستقبلية للحد من هذه الظاهرة. .3

 

 جنوح األحداث:
يمكن أن نحدد أوالً مفهوم الجنحة، وهو سلوك شاذ يتطلب العقوبة من المجتمع        

(1)
. 

يعد مفهوم جنوح األحداث واحداً من المفاهيم التي يشترك في تحديده القانون، وعلم االجتماع وجنوح        

األحداث هشاشة عامة في الروابط األخالقية في المجتمع وليس إلى دافع إجرامي واع أو عوامل اجتماعية أخرى 

عفونها من القيود األخالقية للقانون أو للمعايير تحتمه بشكل قوي، وإن األحداث الجانحين يحيدون أنفسهم أو ي

االجتماعية، ولذلك يتصرفون من دون شعور قوي بالمسؤولية أو الذنب أو الندم
(2)

، أو هو مخالفة لنوع معين من 

القوانين السلوكية السائدة في المجتمع، وهم ال يختلفون عن غيرهم  من األحداث الذين يخالفون القوانين السلوكية 

أنهم ليسوا فئة فريدة من نوعها كما تعتبر في السلوك الجانح ليس بالنتيجة بالطبيعة المنحرفة، فقد يكون  أو

وبخاصة لألحداث مجرد وسيلة أو وسيلة الوحيدة الممكنة إلشباع حاجات أساسية يشارك الحدث الجانح فيها
(3)

. 

أن تربط ذي ينجم عن ضعف الرابطة التي ينبغي إلى جنوح األحداث ال ويحدد علماء االجتماع األسباب التي تؤدي

 -، وعدد مكونات هذه الرابطة أربع:مبدئيا المراهق بالمجتمع

 االرتباط بالغير الذي يحفز الفرد على أن يأخذ بالحساب توقعاته. .2

 دخول المراهق في مشروع أكاديمي أو مهني يمنحه البواعث ليتجنب ما يمكنه أن يعرض نفسه للمخاطرة. .1

 االنخراط في فاعليات  تترك له قليالً من أوقات الفراغ. .3

 االعتقاد أن القوانين يجب أن تحترم. .4

هذه األفكار مفيدة لفهم األفكار والمعاني للتفكك األسري والمجتمعي لمجمل المالحظات التي يعاني منها       

والعزلة المجتمعية التي تسبب كثير من  األحداث الجانحين، في حين كثير من األسر التي تعاني من التفكك األسري

االنحرافات، وخاصة في المدن والحراك االجتماعي الكبير لصعوبة فهم التغيرات االجتماعية ربما كانت األسباب 

القانونية واالجتماعية الدافع األكبر لالنتشار ظاهرة األحداث
(4)

. 

 

 الدراسات السابقة:

أن تكون الدراسات السابقة واحدة من أهم المؤشرات على متابعة البحوث، والى أي مدى وصلت  يمكن       

 النتائج حتى تكمل من خالل البحوث القادم: 

الدراسات العراقية )فريد جاسم دمحم، العوامل الدافعة لجنوح األحداث، دراسة ميدانية علي األحداث الجانحين  .2

ث في محافظة كركوك(والمودعين لدى مركز شرطة األحدا
(5)

، 
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سنة، وهي الفئة التي تنضوي تحت مسمى الحدث، ودرست ٨١-٩درس الباحث في هذا البحث الفئة العمرية من 

أيضا العالقات التفاعلية بين العوامل االجتماعية المتمثلة في حجم االسرة، وطبيعة األنشطة االقتصادية، وعالقة 

لجنوح، فعرف االنحراف على أنه سلوك غير متوافق مع السلوك الوالدين، إذ عرف الباحث االنحراف وا

االجتماعي السوي، ويتمثل ذلك في اقدام الحث على ارتكاب السرقة او اإليذاء او االغتصاب، او أي فعل آخر 

يعاقب عليه القانون. أما الجانح فهو الحدث الذي يقوم بالسلوك المنحرف، الذي يعرض على المحكمة إلصدار حكم 

 ائي بحقه، بغرض أخذ التدابير التهذيبية المقررة بالقانون عليه.قض

أما الطرق المستخدمة في البحث فركزت على المقابلة الشخصية وإعداد استمارة استبيانية من ضمن        

( جانحا موقوفين، وكانت أهداف الدراسة الحصول على ٦٤محكمين، وتركزت العينة القصدية المتكونة من )

 و معلومات تخص المبحوثين لوضع الحلول المناسبة لمشكلة جنوح األحداث.بينات أ

الدراسات العربية: )الجريمة والمجتمع، بحوث في علم االجتماع الجنائي، د. سامية الساعاتي( .1
(6)

. 

سلطت الدراسة الضوء على علي جنوح األحداث في مصر ولبنان، إذ كشفت الدراسة عن أن الجنوح         

المدينة و)القاهرة، واإلسكندرية( وكذلك في )بيروت(، وكانت الجنح التي يرتكبها األحداث الجانحين  ينتشر في

الضرب، السرقة، النصب، االحتيال، خيانة األمانة، واإلصابة، هذه في المدينة، أما في الريف فاإلتالف الزراعي، 

 وسرقة المواشي. 

، وهي تنتشر بين الذكور اكثر من اإلناث، وأن ٦:٨ين وهي نسبة يتضح من الدراسة أن عدد األفراد الجانح      

األغلبية من أعمار الجانحين من األحداث تقع ما بين الثانية عشر والثالثة عشر، أي وهم في ترك المدارس 

 االبتدائية وفق متغيرات التعليم.

منحرفة، وفي القانون المصري تعمل التشريعات القانونية الخاصة بجنوح األحداث للحد من الظواهر ال     

 يعتبر الحدث من سن التاسعة الى سن الخامسة عشر.

الدراسات األجنبية: )برامج توعية األحداث للحيلولة دون انحرافهم، مراجعة منهجية لبينات تجريبية  .3

وغيره من اإلخافة المباشرة تضمن برنامج  عشوائية، انتوني بيترسينو، وكارولين بيترسينو، وجون بوهلير(.

 البرامج تنظيم زيارات إلى السجون من قبل األحداث الجانحين أو األطفال المعرضين للخطر لردعهم عن الجنوح. 

على الرغم من وجود عدة دراسات بحثية ومراجعات تشكك في فعالية تلك الزيارات، فإنها تظل قيد االستخدام وقد 

مؤلفون هنا حول نتائج مراجعة منهجية الختبارات تجريبية تم تجربتها اآلن في ستة دول على األقل. يقول ال

تضمن الدراسات التي اختبرت أي برنامج الزيارات المنظمة للجانحين أو األطفال  عشوائية من هذا البرنامج.

المعرضين للخطر زيارات إلى المؤسسات العقابية. يجب أن تتضمن كل دراسة حالة تحكم عدم معالجة مع قياس 

ما بعد الزيارة." عن طريق استخدام أساليب بحث واسعة النطاق، حدد  األقل لنتيجة السلوك اإلجرامي"واحد على 

نوعية بعد وصف الدراسات وتقييم قبولها وأهليتها. المؤلفون تسعة محاوالت عشوائية تنطبق عليها معايير 

لمعدالت االنتشار إلى أن التدخل، في  التحليل البعدي يشير ، يقدم المؤلفون نتائج سردية من كل تقييم.منهجيتها

أكثر ضرراً على األحداث من عدم فعل أي شيء. يختتم المؤلفين بالقول إنه ينبغي على الحكومات وضع المتوسط، 

برامج صارمة من البحوث لضمان أن العالجات حسنة النية ال تسبب ضرراً للمواطنين الذين صممت تلك البرامج 

ث كيف يمكنا أن نضع السياسات والوقائية التي تحد من طبيعة جنوح األحداث وكذلك وناقش البح .لحمايتهم

اضطالع على كثير من التجارب او الممارسات الجنحية التي سلطت الضوء من خالل الدراسات التتبعية لتلك 

ر التغيرات الحاالت وإن أغلب الحاالت التي سلط الضوء عليها من قبل الباحث من حيث أجواء المدينة وتأثي

االجتماعية الهائلة
7
. 

  

 الجانب الميداني:

ً منا لدراسة التي يعتمد فيها الباحثون في تقديم وتحليل البيانات المهمة او يمثل الجانب الميداني       جزءاً مهما

تقديم مفاهيم أساسية تآخذ مجالها النظري كمفهوم ينطلق من البحث الميداني
(8)

ويمكن أن نرى ذلك من خالل  

 .تحليل البيانات العلمية واألكاديمية  مهمة في ضود تمكين الباحثين في الوصول للحقائق العلمية 

 منهجية البحث:

في العلوم االجتماعية يشير المنهج العلمي الى المنهجيات البحثية التي تسعى الى معرفة قابلة للتحقق منها      

ات التجريبية وتقوم تلك المنهجيات بجمع المعطيات وقياسها من دون تحيزمن خالل تحليل البيان
(9)

. 

طور العلماء استراتيجيات في البحث االجتماعي في عملية جمع الشواهد واألدلة من عالم الواقع  عن        

بعض الظواهر االجتماعية المحددة التي يشرعون في دراستها
(10)

دوات المستخدمة وتبقى المنهجية العلمية وفق األ 

هي الدليل المباشرة على بناء األفكار والمعاني التي يمكن ان تكون موجه حقيقي لنا في فهم طبيعة المشكالت 
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االجتماعية واالجابة عن التساؤالت المهمة .واستخدم الباحث المنهج االحصائي في جمع البيانات والتي يستخدم في 

 ء المطلقات في مجتمع البحث.استخدام جمع البيانات المهمة حول النسا

 

 مجالت البحث:

 المجال المكاني: نقصد بالمجال في محافظة ذي قار 

 ١٤٨٤-١٤٨٨المجال الزماني: يتضمن المجال الزماني للسنوات 

المجال البشري: تتضمن الدراسة األحداث الجانحين في محافظة ذي قار والمودعين في سجن الناصرية 

 اإلصالحي.

 

 يانات:أدوات جمع الب

 تعد وسائل جمع البيانات اليات العمل المستخدمة من قبل الباحث في الحصول على البيانات المطلوبة      

 االستبيان : .2

يعد االستبيان واحداً من أدوات جمع المعلومات التي يروم الباحث الحصول عليه من مجتمع البحث التي    

يمكن ان تكون ذا ت توجه ميداني
(11)

 .على الرغم من ان جمع البيانات استخدمت في منطقة معلومة  

المقابلة: تستخدم المقابلة للتعرف على الخاص الشخصية والفردية للباحثين من خالل مقابلة عدد من   .1

األحداث للحصول على البيانات التي لم يتم الحصول عليها من خالل االستبيان او لم يجب عليها بشكل صريح او 

 احث.واضح للب

 

 عينة البحث: 

( حدث جانح في السجن اإلصالحي في مدينة 24استخدمت العينة القصدية في اختيار عينة البحث باختيار )      

 الناصرية 

 ( يبين اعمار األحداث المبحوثين1جدول )

 % العدد العمر

 %30 21 سنة 24 – 22

 %70 44 سنة 21 – 22

 %211 24 المجموع

 

٪ من العينة هم الذين تتراوح 31يتضح من الجدول أعاله ان نسبة االعمار لعينة المبحوثين الذين تتجاوز نسبة  

٪ من حجم العينة 41٪ من حجم العينة للمبحوثين والذي يشكل مانسبته44سنة بينما نسبة 24-22أعمارهم بين 

د الذين يقضون مدة المحكومية بآنهم احداث ومن ثم وبهذا يكون اعداد االفراد من حجم العينة طبعا ان اغلب االفرا

 ينقلون الى سجن الكبار في محافظة ذي قار.

 

 المستوي التعليمي:-3

 ( يبين المستوى التعليمي لالحداث المبحوثين2جدول )

 % العدد المستوى التعليمي

 %20 23 امي

 %12 1 يقرأ ويكتب

 %47 31 ابتدائية

 %19 21 متوسطة

 %2 2 اعدادية

 %211 24 المجموع
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٪ من حجم العينة التتجاوز الدراسة االبتدائية مع المقارنة بعمر 41يتضح من الجدول أعاله ان نسبة       

٪ من 12من ان االعداد الين يتجاوزون مديات الدراسة االبتدائية في حين ان مانسبته 1األحداث في جدول رقم 

العينة من لديهم الشاهدة المتوسطة او الثانوية مما يؤشر ان األحداث الجانحين في عينة الدراسة ليس لديهم  خجم

او عرضة لالستغالل  sمستوى تعليمي يؤهلهم بان يكونوا ممحمين فكريا او  انهم كانوا ضمن العمالة المبكرة

لمراهقين في العمر اكثر عرضة لالفكار الوافدة الفكري او االقتصادي نتيجة لرخص االيدي العاملة في حين ان ا

 لالحداث خاصة والشباب عامة. 

 

 منطقة السكن:

 ( يوضح منطقة السكن بالنسبة لألحداث المبحوثين3جدول )

 % العدد منطقة السكن

 %48 32 الناصرية 

 %18 21 الشطرة

 %15 21 سوق الشيوخ

 %3 1 الجبايش

 %9 2 الرفاعي

 %2 2 بغداد

 %2 2 السماوة

 %3 1 واسط

 24 المجموع
211

% 

 

داث المبحوثين ح٪ من نسبة العينة ال41ان نسبة األحداث من مدينة الناصرية هي  4يتضح من الجدول رقم 

٪ 21والنواحي فكانت لقضاء الشطرة  والتي تكون ضمن حدود هذه المدينة في حين ان نسبة ذلك بالنسبة لالقضية

سوق الشيوخ بلغ نسبة األحداث  ئيمن حجم العينة وهي ثاني اكبر االقضية في محافظة ذي قار في حين ان قضا

٪ من حجم العينة بالنسبة لالحداث الجانحين في حين 3الجبايش بنسبة  ء٪ من حجم العينة وكان قضا21عينة من ال

$ 1في حين نصيب محافظات اخري  بنسبة ٪ من حجم العينة لالحداث في المحافظة 1تكون قضاء الرفاعي بنسبة 

٪ من حجم الحينة هي مدينة الناصرية مركز المحافظة والتي تؤشر 41لكل من بغداد السماوة واسط ، وان نسبة 

 بشكل كبير الى نسبة الجنوح بشكل اكبر من االقضية والنواحي في عموم محافظة ذي قار.

 

 لسكن:طبيعة ا .2

 ( يوضح طبيعة السكن لالحداث المبحوثين4الجدول )

 % العدد طبيعة السكن

 %11 42 ملك

 %22 21 ايجار

 %3 1 عشوائي

 %2 2 طين

 %211 24 المجموع
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أن أغلب افراد العينة الذين ينتمون لالحداث المبحوثين هم وعوائلهم يسكنون في بيوت  4يتضح من الجدول رقم 

النواة او الممتدة والتي يكون فيها السكن مستقل عن بقية افراد العائلة الممتدة من االخوة والبنات والتي  ملك لالسرة

٪ من حجم العينة من األحداث يسكنون في بيت مستأجر يكون 22كانت كجزء من الحياة اليومية في حين مانسبته 

االقتصادي بالنسبة لالسرة وخروجهم للعمل بشكل الحدث مع عائلته في البيت والتي تمثل نوع من عدم االستقرار 

٪ من حجم العينة يكون سكنهم 4مستمر او التسرب المدرسي بالنسبة لالحداث صغيري السن في حين تشكل نسبة 

 من العشوائيات والطين .
 

 هل الوالدين على قيد الحياة؟ .1

 ( يوضح وجود الوالدين على قيد الحياة5الجدول )

 % العدد الحياةالوالدان على قيد 

 %11 42 كالهما

 %1 4 االب فقط

 %22 4 االم فقط

 %2 2 الوالدان متوفيان

 %211 24 المجموع

٪ من حجم العينة ان االبوين علي قيد 11ان االفراد الجانحين في عينة البحث وبنسبة  ٥يتضح من الجدول رقم 

ليس موثر بصورة مباشرة على مستقبل األحداث او يؤثر بشكل كبير على حياة  الحياة وهو يؤشر ان فقد الوالدن

٪ من حجم العينة من األحداث المبحوثين  بفقدان االب وهو يوشر على ان لالب دور 1الحدث، في حين ان نسبة 

٪ 22ان نسبة  او احد الوالدين على حياة المراهق لكن بنسبة اقل مما كان عليه لو كانا موجودين ، ويظهر البحث

٪ من حجم العينة قد 2د االفراد الفاقدين لوجود االب ، وان نسبة دمن حجم العينة بقدان االم وهي اكثر بقليل من بع

 فقدو الوالدين 

 

 المستوى التعليمي لالب: .3

 ( يوضح المستوى التعليمي آلباء األحداث المبحوثين7) الجدول

 % العدد المستوى التعليمي لالب

 %13 24 امي

 %24 22 يقرأ ويكتب

 %32 11 ابتدائية

 %22 4 متوسطة

 %21 1 اعدادية

 %2 3 معهد او كلية

 %211 24 المجموع

        

٪ 42 يشير الجدول أعاله ان مستوى التعليم لالباء دور رئيسي بالنسبة لالحداث الجانحين وتظهر ان مانسبته

من اباء األحداث الجانحين ال يتجاوز تعليمهم المستوى االبتدائي وهذا يوشر اللى ان مستوى تعليم اإلباء يؤثر 

، وفي حين ما  بشكل ما على طبيعية التأثير على األحداث الجانحين ومنها الحث على التعليم ومتابعة األحداث

 ل علمي في الكلية او المعهد .الذين لديهم تحصي ءهم من االباء ٪ من االبا2نسبته 
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 المستوى التعليمي االم: .4

 ( يوضح المستوى التعليمي ألمهات األحداث المبحوثين8) الجدول

 % العدد المستوى التعليمي لألم

 %44 34 امي

 %21 1 يقرأ ويكتب

 %11 21 ابتدائية

 %2 4 متوسطة

 %3 1 اعدادية

 %1 1 معهد او كلية

 %211 24 المجموع
      

٪ من أمهات األحداث الجانحين ال تتجاوز تعليمهم  المستوى االبتدائي، 11أعاله ان نسبة  ليتضح من الجدو

 ءيمي لالبناء كون االم هي اكثر شخص يقكون بقرب االبناتوشر بشكل كبير على مستوى التعل وان هذه النسبة

بية ردية العيمجتمعات التقلال لمتابعة بحكماثناء خروج االب من البيت وهي التي تكون في اغلب األوقات ا

٪ من أمهات األحداث الجانحين  تكون بين التحصيل الدراسي المتوسطة والكلية وهي نسبة 22اإلسالمية اما نسبة

 في االنخراط في الدراسة  ءقليلة جدا على مستوى التعليم الذي يقلل من دافعية االبنا
 

 الدخل الشهري لالسرة: .4

 ( يوضح الدخل الشهري السر األحداث المبحوثين9) الجدول

 مقدار الدخل الشهري السرة الحدث المبحوث
الع

 دد
% 

 %39 14 الف دينار 311الف الى  211

 %28 21 الف دينار 411الف الى  312

 %5 3 الف دينار  211الف الى  412

 %2 2 الف دينار 411الف الى  212

 %20 23 الف الى مليون دينار  412

 %6 4 أكثر من مليون دينار

  24 
211

% 

 

الف دينار وهي من  211٪ من حجم العينة ال تتجاوز دخول اسرهم 41يتضح من الجدول اعاله ان نسبة 

المؤشرات على انخفاض حصة الفرد من حجم دخل االسرة سيما ان مجتمع مثل المجتمع العراقي يعتبر من البلدان 

وكيف يكون اذا كان عدد افراد االسرة اكبر النفطية والريعية ال تكفي مثال لثالثة لو افترضنا الحدث مع االم واألب 

اشخاص ، يوشر ذلك الى ضعف الموارد االقتصادية بالنسبة لالسر  4من ذلك والتي يتجاوز اعداد افرادها 

األحداث المبحوثين وضعف الدخل متأت من ضعف اهتمام الدولة بقطاعات كبيرة  من المجتمع حول إمكانية رفع 

فة الى افراد االسرة الى العمل او االتجاه الى االعتماد على ارتكاب فعل جرمي يودي نسبة الفقر في المجتمع إضا

٪ من حجم عينه تتجاوز مدخوالت اسرهم اكثر من 11بهم الى السجن من اجل الحصول على المال ، وما نسبته 

 .الف  211
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 عدد أفراد االسرة: .2

 المبحوثين( يوضح عدد افراد االسرة بالنسبة لالحداث 11) الجدول

 % العدد عدد افراد االسرة

3 – 2 21 21% 

4- 21 41 21%' 

22-24 1 24% 

24- 21 3 2% 

 %211 24 المجموع

افرا، وتزداد النسبة  2-3٪ من حجم اسر األحداث تتراوح اعدادهم ما بين 21يتضح من الجدول أعاله ان نسبة 

قورنت بدخل نسبته  وهذه نسبة كبيرة جدا اذا ما 21ـ4 ٪ من حجم العينة حجم عوائل األحداث تتراوح بين21الى 

الف دينار  41-44الف دينار اذاي كون معدل حصة الفرد بين  211٪ من تلك االسر  يقل معدل دخلها عن 41

التي تتمتع بنس دخل عالية وهذا يؤشر الى ان نسبة الفقر وقلة  دون خط الفقر اذا ما قورنت لالسر وهي ما

المدخوالت تجبر األحداث الى العمل او ترك التعليم من اجل الحصول على العمل وربما تدفع األحداث الى السرقة 

عاني فردا وهو ضمن االسر الكبيرة التي ت 21-22٪ من حجم االسر لالحداث بلغت بين 11او الجنوح ، وما نسبته 

 من نقص الموارد او انتشار العمل المبكر بالنسبة لالطفال.

 

 ترتيب الحدث بين اخوته وأخواته: .4

 ( يوضح ترتيب الحدث بين اخوته وأخواته11) الجدول

 % العدد ترتيب الحدث

 %21 21 األول

 %21 21 الثاني

 %22 21 الثالث

 %24 1 الرابع

 %2 4 الخامس

 %2 4 السادس

 %4 3 السابع 

 %3 1 الثامن

 %1 4 التاسع

 %1 2 العاشر

 %1 2 الحادي عشر

 %\1 2 الثاني عشر

 %211 24 المجموع

 

٪ من حجم العينة 32يتضح من الجدول أعاله ان نسبة الفرد الجانح األول والثاني بتسلسل األبناء نسبته 

٪ من 22نسبته  المبحوثين، أي  ان ما٪ من حجم األحداث 31لالحداث الجانحين ، بينما الثالث والرابع نسبتهم 

 في االسرة بمعنى ان االفراد الذين يكون في مشوار الحياة االولى السر 4الى تسلسل 2حجم العينة هم من تسلسل 

احداث جانحين والذي يؤشر أيضا الى ان االفراد الذين يكونون هم األكبر سنا هم يساهمون في اعالة االسرة او 

العمل المبكر او الخروج من المدرسة او الدخول مع جماعة االنحراف او االنخراط في جماعة اجتماعية تمتهن 
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من حجم العينة والذين يشكلون قلة بالنسبة ٪ 34يتراوح اعدادهم  21-4الجريمة او انحراف، اما نسبته من 

 لألشخاص الذين يمثلون الشخص األول في تجربة التربية لالفراد االسرة .

 

 طبيعة منطقة السكن .1

 ( يوضح طبيعة منطقة السكن بالنسبة لالحداث المبحوثين12الجدول )

 % العدد طبيعة منطقة السكن

 %2 4 منطقة راقية

 %44 11 منطقة متوسطة

 %12 24 منطقة شعبية

 %21 1 منطقة تجاوز

 %21 4 ريف

 24 المجموع
211

% 

   

قورنت  ٪ اذا ما2يتضح من الجدول أعاله ان نسبة األحداث الجانحين الساكنين في مناطق مرفهة نسبتهم 

عدد السكان  ٪ من حجم العينة وهي بالنسبة لمناطق يزداد فيها41نسبته  بالمناطق المتوسطة او الشعبية اذ تمثل ما

ويكون التعليم فيها ضعيف إضافة الي ذلك فإن ازدياد عدد افراد االسر بصورة كبيرة ومساحة المنزل وزيادة 

االختالط بالجماعات فرصة اكبر من المناطق المرفهة والتي تسكن في مناطق الضواحي أحيانا إضافة الى ان 

االقتصادية أصبحت تلك المناطق اكثر انتشارا وتزايدا ب الظروف ب٪ من حجم العينية بس21نسبة مناطق التجاوز 

بسبب غياب التخطيط العمراني والتوزيع السكاني للمناطق المؤهلة بعيدا عن الخدمات األمنية  1113بعد عام 

٪ من نسبة جنوح األحداث 21والتعلمية حتى تكون جزء من مصادر الجنوح وغيرها ، بينما شكل الريف نسبة 

 ا استخدام النزاع او السالح في القضايا العشائرية.وهنا تدخل قضاي

 

 عدد الغرف في المنزل:

 ( يوضح عدد الغرف في منازل األحداث المبحوث13) الجدول

 % العدد عدد الغرف

 %3 1 غرفة واحدة

 %11 21 غرفتان

 %14 22 ثالث غرف

 %12 24 اربع غرف

 %22 4 خمس غرف

 %1 2 ست غرف

 %4 1 سبع غرف

 %211 24 المجموع

 

غرف وهي نسبة غير  3-1٪ من حجم العين تتراوح اعداد غرف السكن من 44يتضح من الجدول ان نسية 

الجانحين والتي يمكن ان توثر بشكل كبير على طبيعة السكن  لالسر المتزايدةاالفراد  بأعدادكافية اذا ما قورنت 

٪ من حجم العينة لديهم اربع 12والعالقات االجتماعية وقضايا الخصوصية االجتماعية، في حين يشكل ما نسبته 

٪ من حجم العينة 24غرف وهي نسبة قليلة ألفراد االسر التي تشهد تزايد في اعدادها ، في حين شكلت نسبة 

 الغرف التي هي اقل من ثالثة او اثنين  بأعدادقياسا  4-4اعداد الغرق من  تتراوح
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 هل الوالدين مطلقين/ منفصلين عن بعضهما: .1

 ( يوضح حالة انفصال او طالق والدي األحداث المبحوثين14جدول )

 طالق او انفصال الوالدين
العد

 د
% 

 %24 22 نعم

 %13 43 كال

 %211 24 المجموع

 

٪ من حجم العينة من الحداث هناك جالة انفصال في االسرة بين االم 24يتضح من الجدول أعاله ان نسبة 

واألب والتي ربما تؤثر على طبيعة االنسجام العاطفي والتفسي واالجتماعي في اسرة مستقرة مما تنعكس سلبا على 

ن الجانحي األفراد٪ من 13البيت ، وشكلت نسبة  طبيعة التفاعل االجتماعي والقيمي والمسؤولية التشاركية في إدارة

زوج والزوجة والتي يمكن ان تكون موشر مهم على االستقرار داخل االسرة من عدم وجود حالة انفصال بين ال

 الجوانب االجتماعية واالقتصادية وحتى النفسية لها تآثير مهم وتشدد المراقبة بوجود الوالدين واالخوة 

 

 مشكالت في داخل االسرة )بين افراد االسرة(:هل كانت تحصل  .21

 

 كالت في داخل اسرة الحدث المبحوث( يوضح ما اذا كانت هناك مش15الجدول )

 % العدد حدوث مشكالت في داخل االسرة

 %24 22 دائما

 %43 34 احياناً 

 %11 21 كال

 24 المجموع
211

% 

 

٪ من حجم العينة 24 االذين لهم مشاكل مع اسرهم شكلوفي الجدول أعاله نسبة االفراد الجانحين من العينة 

والتي  ربما تكون العامل المؤثر في الدفع باألحداث الي اختيار طريق اخر ليكون الموقف الداعم للقيم التي تعزز 

 على شخصية التأثيرالثقة او اختيار أصدقاء لهم تآثير او جماعة اجتماعية مثل األصدقاء تمثل العنصر المهم في 

٪ من األحداث الجانحين تتراوح بين وجود مشاكل في بعض األحيان 43الحدث، وشكلت  النسبة األكبر من العينة 

وهي تؤشر على ان هم ضمن دائرة المشاكل االجتماعية واالسرية في عدم استقرار االسرة اذا كان الحدث جزء 

٪ من حجم العينة 11رار لعدم وجود مشاكل نسبة منها ، وشكلت نسبة األحداث الذين يتمتعون بقدر كبير من االستق

التي تمثل األحداث المبحوثين وهو نوع من االستقرار االستقرار االجتماعية بالنسبة لالفراد وهناك دوافع اخري 

 يتعرض لها الجانح.  يارتكاب الجنح من غير المشاكل التتؤثر علي االفراد في 

 

 في عمرك يمارسون العنف في الشارع؟ هل كانت لديك عالقات صداقة باطفال .22

 ( يوضح عالقة المبحوث بأطفال عنيفين في الصغر16) الجدول

 % العدد العالقة مع اطفال يمارسون العنف

 %31 14 نعم

 %22 31 كال

 %211 24 المجموع
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وهذا يأتي من يفين ٪ من حجم عينة البحث كانت لهم رفقة مع أطفال عن31يتضح من الجدول أعاله ان نسبة 

وهي سمة طبع  1113المدرسة او جماعة اللعب او التعلم من الواقع االجتماعي المؤثر الذي شهده العراق بعد عام 

العسكرية إضافة الى تآثير وسائل االتصال االجتماعي وكذلك الفيس بك  1113فيها المجتمع العراقي اثناء احداث 

ألكبر منه هو من الطفال وخاصة العاب االلكترونية التي تحمل طابع وتويتر وهي نسبة كبيرة من مشاهدي العدد ا

٪ من 22العنف ، وربما ازداد عدد األطفال الذين تأثروا بطبيعة االعمال التي تحمل جانبا عنفيا، وشكلت نسبة 

لعنف كآحد ا احجم العينة ان األطفال لم يكن لهم تجربة اللعب مع األطفال او عالقة مع أطفال عنفين او استخدمو

وسائل العنف في اللعب بل يمكن ان يكون تأثير وسائل التواصل آكثر في الفضاء االلكتروني لمجموعة مهمة من 

 االطفال. هؤالءسلبي على  تأثيرالفراد التي يمكن ان تكون ذات 

 

 هل كان يتم ضربك من قبل أحد افراد االسرة؟ .21

 الضرب ضمن نطاق االسرة( يوضح تعرض األحداث المبحوثين الى 17) الجدول

 % العدد تعرض الحدث للضرب في داخل االسرة

 %21 22 دائما

 %41 31 احياناً 

 %13 24 كال

 %211 24 المجموع
  
 

٪ من 21في العينة الذين يتعرضون للضرب في االسرة  نسبتهم  األحداثيتضح من الجدول أعاله ان نسبة 

حجم العينة والتي يمكن ان تكون دافعا مهما النحراف األحداث وهم في هذا السن المبكر والتي لم تعد وسائل 

ن التعنيف في التربية مجدية في الوقت لحاضر اذا ان هناك أساليب مهمة في التربية، وقد اشر في الجدول أعاله ا

دافع معين، وهذا يؤكد  ألي٪ من حجم العينة قد يستخدم التعنيف والضرب من قبل الوالدين في التربية او 41نسبة 

أدوات التربية او الضبط االسري فضال عما يستخدم  كأحدان نسبة كبيرة ممكن ان تكون معرضة للعنف االسري 

الرمزي ) اللغوي ( او غيرها ، في حين تشكل نف عفي بعض األحيان من قبل المدرسة بآستخدام الضرب او ال

٪ من األحداث المبحوثين ال يتعرضون الى وربما كانت هناك عوامل أخرى تتعلق بمتغيرات معينة اثرت 13نسبة 

 بشكل مباشر على جنوح األحداث.

 

 كيف تقيم عالقتك بأفراد اسرتك قبل دخولك الدار؟ .23

 الحدث لعالقته بأسرته قبل دخول الدار ( يوضح تقييم18) الجدول

 العالقة مع االسرة قبل دخول الدار
العد

 د
% 

 %21 41 قوية

 %11 21 متوسطة

 %1 4 ضعيفة

 %1 2 ضعيفة جدا

 %211 24 المجموع
 

 

٪ من حجم العينة والتي يمكن ان 21في الجدول أعاله ان نسبة االفراد الذين تربطهم عالقة قوية شكلت نسبتهم 

تكون هذه الرابطة قوية بين افراد االسرة الواحدة  تعتمد على القيم االجتماعية في المجتمع التقليدي العربي المسلم 

 ا٪ بين متوسطة وضعيفة جدا بين افراد االسرة والذين كانو31وهي روابط اسرية قوية، في حين شكلت نسبة 

م العنف ضد األطفال او اإلهمال الدين او استخدايجة غياب احد الونت لألهلتحت تأثير الظروف االجتماعية 

 االجتماعي والنفسي لدى الوالدين تجاه الطفل او الحدث اذ يواجه بعض المواقف االجتماعية منفردا.
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 نوع الجنحة التي دخلت بسببها الى الدار: .24

 ( يوضح نوع الجنحة التي دخل الحدث بسببها الى الدار19) الجدول

 نوع الجنحة
الع

 دد
% 

 %43 34 سرقة

 %14 24 قتل

 %2 4 لواط

 %4 3 مخدرات

 %3 1 مشاجرة

 %3 1 اغتصاب

 %3 1 شروع بالقتل 

 %1 2 اختطاف

 %1 2 هدر المال العام

 %211  المجموع

٪ من حجم العينة لالحداث الجانحين قد ارتكبوا جنحة السرقة وتعددت 43يتضح من الجدول أعاله ان نسبة 

أنواع السرقات منها سرقت الحلي او األموال والدوافع هي دوافع معروفة للحاجة بعض األحداث الى مبالغ مادية 

العوز او الحاجة التي يتعرض لها او احتياج كون بعض العوائل تعيش تحت مستوى خط الفقر وتحت طائلة 

المجتمع بعد انخفاض الموارد الخاصة بالمجتمع بعد دخول داعش وضعف المردودات االقتصادية والمادية فضال 

عن ذلك ان بعض اصدقاء او جماعة األصدقاء تدفع ببعض األصدقاء الى ارتكاب فعل جرمي اليعي فيه الحدث 

٪ من حجم العينة ان بعض 14ل او عدم الوعي بالعواقب، وتمثل نسبة هالج نتيجةحجم الفعل الجرمي المرتكب 

األحداث قد ارتكبوا فعل القتل وهذا النوع من األفعال الجرمية للحدث تحدث في الريف فهي اكثر المناطق التي 

اطق التي تومن بالثأر بالنسبة لدى افراد العشيرة في الحصول على الحقول، ويعتبر الريف العراقي من اكثر المن

داعش اإلرهابي والذي جعل السالح متوفر دون ضوابط  روظهو 1124ينتشر فيها السالح وخصوصا بعد عام 

بايدي الجماعات واالفراد على حد سواء، وتحتل نسبة المخدرات من الجنح التي ازدادت ظهورها لدى األحداث 

حين ان نسبة جنحة اللواط نتيجة االستغالل ٪، في 4بشكل ملفت والتي يمكن ان تروج في بعض المناطق ونسبتها 

والشروع بالقتل  واالغتصاب٪ من االجنح التي ارتكبها افراد العينة، تلتها جنح المشاجرة 2الجنسي لدى ونسبتها 

 واالختطاف وهدر المال العام.

 

 ما هي أسباب قيامك بالعمل الذي أدى الى دخولك الدار )سبب الجنحة(: .24

 ارتكاب الجنحة بالنسبة لالحداث المبحوثين ( يوضح سبب21الجدول )

 % العدد سبب الجنحة

 %41 31 الحصول على المال

 %24 22 االنتقام والثأر

 %22 4 دعوى كيدية

 %21 2 الحصول على المتعة الجنسية

 %4 4 تأثير المخدرات

 %4 3 الدفاع عن النفس

 %4 3 تحت تأثير المخدرات

 %211 24 المجموع
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٪ من الجانحين بارتكاب الجنحة هو بدافع الحصول على األموال ومنها 41يتضح من الجدول أعاله ان نسبة 

الحصول بصيغة الحاجة الى األموال او بدافع الحصول على المال نفسه من الحصول علي على مقتنيات او الرغبة 

مخدرات نفسها التي انتشرت بين األحداث، في االمتالك او شراء االحتياجات الخاصة مثل األقراص المخدرة او ال

٪ من حجم العينة بدافع الثأر التي نتشر من اجل الدافع عن النفس او الحصول على الحقوق 24وشكلت نسبة 

بالنسبة لألفراد في الريف العراقي او المناطق التي تتعلق بغسل العار لضعف القانون من جانب والروابط 

٪ ، والمتعة الجنسية 22شكلت الدعاوي الكيدية ما نسبته لالتهام الحدث بالجنحة االجتماعية من جانب، في حين 

٪من حجم التي انتشرت بشكل ملفت نتيجة 1٪ من حجم العينة وثاثير المخدرات والحصول عيلها ننسبة21شكلت 

فاع عن ضعف الرقابة االجتماعية والوالدين وكذلك ضعف مراقبة الحدود او المروجين للمخدرات وشكلت الد

 ٪ من حجم العينة.4النفس في االعتداء على بعض األحداث نسبة 

 

 عدد سنوات الحكم: .22

 ( يوضح عدد سنوات الحكم بالنسبة لالحداث المبحوثين21الجدول )

 % العدد عدد سنوات الحكم

 %24 41 خمس سنوات –اشهر  2

 %31 21 ست سنوات الى عشر سنوات

 %4 3 سنة 24سنة الى  21

 %211 24 المجموع
 

سنوات من  4-اشهر2٪ من األحداث الجانحين فترة الحكم تتراوح من 24يتضح من الجدول أعاله ان نسبة 

اكثر افراد العينة واغلب األحداث الجانحين تكتل فترة المحكومية ليس فقط بسجن األحداث أحيانا تنقل لسجن الكبار 

الحي في السجون من خالل اكمال الدراسة او التعليم ولقد بعد بلوغهم السن القانونية والتي تحتاج الى جانب إص

 21-2٪ من األحداث الجانحين من 31فتحت مدرسة ابتدائية مرخصة للحد من الجهل والتخلف، شكلت نسبة 

٪ من حجم العينة  4سنوات وهي فترة كبيرة قياسا بالجنح األخرى تتعلق بالخطف والشروع بالقتل وال قتل ، شكلت 

 سنة.  24-21وح بينوالتي تترا
 

 تاريخ دخول الدار: .24

 ( يوضح تاريخ دخول الدار بالنسبة لالحداث المبحوثين22) الجدول

 % العدد تاريخ الدخول

1121 2 1% 

1122 4 1% 

1121 4 2% 

1123 23 11% 

1124 42 24٪ 

 %211 24 المجموع
 

٪ من حجم العينة في حين 1شكلت  1121يتضح من الجدول ان نسبة األحداث الجانية مع توقيت االحتجاز في 

 1123٪ من حجم العينة، وشكلت سنة 2٪  1121، وشكلت في غام 1122٪ من حجم العينة لسنة 1شكلت نسبة 

٪ من حجم العينة وهي الكبر بين السنوات التي تم 24بنسبة  1124٪ من حجم العينة، وشكلت سنة 11ما نسبته 

ح تزايدت هذه النسبة نتيجة الوضع األمني او ضعف في القانون نتيجة فيها إيداع الجانحين في السجن اإلصال

 الظروف السياسية التي مر بها البلد.
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 الوضع الدراسي قبل دخول الدار:  .21

 ( يوضح الوضع الدراسي لالحداث المبحوثين قبل دخول الدار23) الجدول

 % العدد الوضع الدراسي

 %43 34 مستمر على الدراسة

 %44 31 الدراسةترك 

 %211 24 المجموع
 

٪ من حجم العينة ان الجانحين اثناء ارتكاب الجنحة كانوا ضمن الدراسة 43يتضح من الجدول اعله ان نسبة 

٪ من حجم العينة ان الجانحين قد تركوا الدراسة في ظروف معينة او ترك 44ومستمرين على ذلك، اما بنسبة 

دم ادراكهم أهمية الدراسة او متابعة الدراسة للعمل واالعتماد االقتصادي على االحداث من خالل االعمال وع

الوالدين لهم فانجرف بعض األحداث مع جماعة العنف او األصدقاء الذين اعتمدوا العنف كأحد الوسائل التي 

يعتمدها األحداث في التعامل مع االفراد والمجتمع وهنا ندرك ان التعليم مؤشر مهم لحماية االفراد داخل المجتمع 

يم او طبيعة التعليم، التي تعتبر فيه المدرسة البيت الثاني واعتبر طريقة التدريس ونوع التدريس او أحيانا نوع التعل

 في استمرار نسق التعليم واعتباره فاعال داخل المجتمع. 
 

 عدد سنوات الترك والرسوب للدراسة عندما كنت طالبا في المدرسة: .21

 سنوات الترك والرسوب للحدث عندما كان طالبا ( يوضح عدد24) الجدول

 عدد سنوات الرسوب والترك
الع

 دد
% 

 %21 21 سنة واحدة

 %21 1 سنتان

 %11 24 ثالث سنوات

 %1 4 اربع سنوات

 %2 4 خمس سنوات

 %1 2 ست سنوات

 %32 11 ال يوجد

 24 المجموع
211

% 

٪ لسنة واحدة بالنسبة للعينة لألحداث الجانحين، 21يتضح من الجدول أعاله الى ان نسبة سنوات الرسوب بلغ 

٪ من 11٪ من حجم العينة الذين تركوا الدراسة لسنتين متتاليتين في حين ازدات بنسبة21في حين شكلت ما نسبته 

٪ من حجم العينة اكثر 32وازدادت النسب الى حجم العينة للرسوب على مدى ثالث سنوات بالنسبة لحجم العينة 

سنوات والمتتبع ذلك ان أسلوب ترك الدراسة بسبب الرسوب واالبتعاد عن المدرسة الكثر من  خمسة وأربع  2من 

 سنوات في ازدياد مضطرد. 

 

 االستنتاجات
السجون اإلصالحية يعد موضوع التعليم واحداً من اهم االسباب الرئيسة الرتفاع نسبة جنوح األحداث في  .2

 نتيجة التسرب المدرسي او العمل المبكر او عدم متابعة الوالدين .

يعد العامل االقتصادي واحداً من اهم الدوافع التي دفعت نسبة كبيرة من األحداث الي ارتكاب الجنح وكانت  .1

 السرقة واحدة من اهم الجنح التي ترتكب والدافع هو الحصول على األموال.

بشكل كبير على بقية السنوات السابقة والالحقة لهذا التاريخ، وربما  1124الجناحين في عام ازدادت نسب  .3

يرجع ذلك الزياد حاالت السرقة او ارتكاب الجرائم او ضعف سلطة القانون نتيجة الظروف التي رافقت دخول 

 داعش الى البالد. 
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رتكاب الجنح، بل ان اغلب الجانحين كانوا في يلعب العنف االسري دوراً كبيراً جداَ في حياة األحداث قبل ا .4

 الصغر يستخدمون العنف في عالقاتهم او اللقاء بجماعة اللعب التي تستخدم العنف.

انخفاض المستوى التعليمي لالبوين الذي يؤثر بشكل كبير على طبيعة المستوى التعليمي او طبيعة التعامل  .4

 نشئة االجتماعي وتلقيها بشكل كبير.مع المراهقين الذين يمثلون جزءاً كبير من الت

أغلب الجانحين ينتمون الى المناطق الشعبية والمتوسطة في المستوي المعيشي التي يلعب فيها  المستوي  .2

 الخدمات الصحية والتعليمية والمؤسسات الترفيهية التي تتيح اكبر قدر ممكن من الوقت والتعلم.

 

  التوصيات

االسرة والطفولة للح من ظاهرة العمالة المبكرة ومن اجل الحفاظ على التركيز علي سن قوانين لرعاية  .2

 حقوق االسرة والطفل.

شمول االسر المتعففة او الفقيرة او المتعففة بمنحة شبكة الحماية االجتماعية او العاطلين على العمل لتسد  .1

 جزء من االحتياج اليومي.

الحية من خالل مشاركتهم في برنامج تعليمي داخل إيجاد برنامج خاص بتعليم األحداث داخل السجون اإلص .3

 االصالحيات من اجل المساهمة برفع المستوي التعليمي.

إعادة ادماج الجانحين المفرج عنهم بالمجتمع من اجل رفع الوصمة االجتماعية نتيجة دخولهم االصالحيات  .4

 نتيجة ارتكاب جنحة.

ن خالل وسائل التواصل االجتماعي او االعالم اعداد برامج خاصة للحد من ظاهرة العنف المستشري م .4

 التلفزيوني او استخدام برامج تحث على العنف.

زيادة مراكز الشباب بتطوير مهارات العامل في المدن والمحافظات الستيعاب اكبر قدر ممكن من طاقات  .2

 الشباب واستثمارها في النشاطات المختلفة.

للحفاظ علي سلوكيات الشباب او المراهقين او الحد من دخول  العمل على تفعيل برنامج الشرطة المجتمعية .4

 المراهقين المقاهي او العمل المبكر.
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