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 دور الجامعة في تحصين الشباب ضد الجريمة .
                                                                          

 م.م أمل عبد الحسن علوان                                 أ.م جاسم محمد حمزة       
                               / جامعة القادسيةية للبنات كلية الترب        كلية القانون/ جامعة القادسية             

 
 8/9/5155 -تاريخ قبوؿ النشر :                          55/7/5155 -تاريخ أستالـ البحث :

 الخالصة .
اف األوضاع الحالية التي يعيشيا المجتمع العراقي بشكؿ عاـ والشباب بشكؿ خاص وما ينطوي 

تجدات أدى الى نتائج سمبية عمى الشباب نجـ عف ذلؾ وجود أزمة خمقت عمييا مف تحديات ومس
 مشكالت عديدة أصبحت تشكؿ قمقا لممجتمع العراقي .

فأصبح الشباب العراقي يعيشوف أزمة حقيقية تيدد بعواقب خطيرة اف لـ تبذؿ الجيود الصادقة 
ة وتطرؼ ديني وفكري وارىاب لتدارؾ األمر ، ولعؿ ما نشاىده مف مشكالت وانحرافات سموكية وفكري

 مظاىر خطيرة لذلؾ .
وتعد الجامعات مف أىـ المؤسسات المجتمعية التي تؤثر وتتأثر بالجو االجتماعي المحيط بيا 
فيي مف صنع المجتمع مف ناحية ومف ناحية أخرى ىي أداتو في صنع قياداتو الفنية والمينية والسياسية 

 والفكرية  .
في مجاؿ تحصيف الشباب ضد الجريمة ينبغي اف تنيض بو بوسائؿ لذا فإف اسياـ الجامعة 

تمكنيا كأداة صالحة ألداء وظيفتيا والقياـ بمياميا بشكؿ يتسؽ والسياسة الوقائية كيدؼ مرسوـ ليا مف 
 خالؿ الدور الذي تضطمع بو . 

 وقد توصؿ الباحث الى مجموعة مف االستنتاجات نذكر منيا :
عراقية يكاد يكوف عمميا أحادي الجانب كمؤسسة تعميمية مقتصرة عمى الجانب ػ  اف أغمب الجامعات ال5

 المعرفي وغائبة عف ذىنيا الوظيفة األساسية التي ينبغي اف تؤدييا أال وىي الوظيفة التربوية . 
وفي ضوء النتائج التي خرجت بيا الدراسة وضع الباحث مجموعة مف التوصيات لمجيات ذات 

 منيا نذكر منيا :العالقة لالستفادة 
ػ اضافة مناىج جديدة حوؿ الوقاية مف الجريمة واالنحراؼ توضح كيؼ يمكف لمشباب مف تحصيف 5

أنفسيـ ضد الجريمة ومعرفة السبؿ الناجعة لالبتعاد عف مياوي الرذيمة واالنحراؼ وذلؾ باالستفادة 
 مف التجارب الدولية في ىذا المجاؿ .
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   المقدمة :
ى مجموعة مف القواعد دوف سواىا ألىميتيا مف خالؿ عالقتيا باالنحراؼ تنيض المجتمعات عم

والجريمة والعادات والتقاليد في ذلؾ المجتمع مف ناحية ، وخطورة الخروج عمييا مف ناحية أخرى ، 
والجريمة ظاىرة اجتماعية تختمؼ مف مجتمع آلخر ، ومف مكاف آلخر ، كما تختمؼ في نفس المكاف 

. لذا فإف الوقاية مف االنحراؼ الجريمة وتحصيف الشباب منيا يتطمب وضع استراتيجية باختالؼ الزماف 
تضع في حساباتيا كؿ االحتماالت وتتوقع ما يمكف اف يحصؿ ، وتعمؿ عمى تحصيف المحيط الذي 

 يعيش فيو الفرد بشكؿ يسمح لو التكيؼ واالنسجاـ مع قيـ وتقاليد المجتمع واعرافو. 
معية المرحمة الحاسمة لمشباب مف حيث التطمع نحو مستقبؿ حياتو المينية وتعد المرحمة الجا

واألسرية ، وفييا تتحدد األىداؼ والسعي نحو تحقيقيا في عالـ متغير اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا . مما 
ينعكس عمى األمف النفسي لمشباب ، وال شؾ اف الشباب ىو عدة المستقبؿ ألي مجتمع مف المجتمعات 

نحو مستقبؿ أفضؿ ، فيو الرصيد األساسي لكؿ أمة وعمادىا المتيف مف القوى البشرية . وقطاع  يطمح
الشباب ال يوجد في معزؿ عف مجريات الحياة االجتماعية والسياسية مف حولو ، لذلؾ فدوره يؤثر في ىذه 

 . (5)وانتماءاتو المجريات ويتأثر بيا مما ينعكس عمى سموكو وأخالقياتو وشبكة عالقاتو االجتماعية 
ولقد كانت المؤسسة العممية  )الجامعة( األكثر مالئمة في تحصيف مجتمع ىذه المؤسسة العممية 

 والتربوية بتحديد الدور االخالقي والتربوي الذي يساىـ في تحقيؽ أىدافيا.
لميؿ نحو اذ اف ىناؾ ترابطا بيف درجة التعميـ واسموب التنشئة ، فكمما ازدادت درجة التعميـ زاد ا

اسموب التشجيع في التربية والتنشئة عمى القيـ والمباديء التي تحظ عمى االبتعاد عف كؿ ما يخالؼ 
 القواعد القانونية واالجتماعية . 

اف دور الجامعة في تحصيف الفرد بالقيـ واألخالؽ الحميدة يعني تزكية النفس ونجاتيا مف 
فراد التي تحصنيـ ضد الجريمة واالنحراؼ مف خالؿ اإللماـ الميالؾ ، وكذلؾ االىتماـ بتنمية معارؼ األ

بأنواعيا وكيفية ارتكابيا والعوامؿ المسببة ليا والعقوبات التي توقع عمى مرتكبييا سواء أكانت عقوبات 
 قانونية أو اجتماعية وكذلؾ معرفة مواطف الخمؿ في المنظومة االجتماعية وكيفية مواجيتو . 

دميا الجامعة في وقاية األفراد مف الوقوع في االنحراؼ والجريمة ىو الذي اف الوسائؿ التي تستخ
 يحدد درجة اسياميا في ىذا المجاؿ . 

 

 

 



 
معة في تحصين الشباب دور الجا                  م.م أمل عبد الحسن علوان&  أ.م جاسم محمد حمزة

 ضد الجريمة

 

171 
 

المجلد                                                                نسانية     مجلة القادسية للعلوم اإل
 م1/2011التاسع عشر: العدد 

 الفصل األول / عناصر البحث الرئيسة .

 المبحث األول / مشكمة البحث وأهميته . 
نسانية كبرى، تعمؽ عمييا  أصبح قطاع التربية والتعميـ يشكؿ مسؤولية اجتماعية ووطنية وا 

وتطمعاتيا في بناء أجياليا ورسـ صورة حاضرىا ومستقبميا. وأصبح المجتمع ينظر  ليا،أماالمجتمعات 
تكوف أكثر فاعميًة وتأثيراً، والسّيما أف  وأف.(  5ة )إلييا عمى إنيا عممية استثمار وتنمية لمموارد البشري

 وتراكمية العمـ والمعرفة والتخطيط الشامؿلعؿ مف أبرزىا التكامؿ ، عالمنا المعاصر يتسـ بسمات متميزة
تبدأ مف  ،عمى عوامؿ عدة تحصيف الشباب ضد االنحراؼ والجريمةويرتكز نجاح  لكؿ نواحي الحياة.

والتطورات المواكبة لسير العممية التربوية في  ونوعية التدريب الذي تمارسو ،تمقاه  ينوعية اإلعداد الذي 
 أىميا: زيادة تأثيرىا في تحسيف مستوى التعميـ. وذلؾ لعوامؿ،و  ،مف أجؿ تفعيؿ دورىا، المجتمع

 والسموكية خاصة. ،التطور الذي حدث في العمـو اإلنسانية عامةػ 5
  تزايد االىتماـ بالتربية، بوصفيا أداة مف أدوات التنمية.ػ 5
 التجديد والتطور في النظاـ التربوي وما تمخض عنو مف تطورات ميمة.ػ 3
 (3) ميني لمتربية بعدىا أصبح التدريس مينة وسيمتيا النظرية وغايتيا التطبيؽػ التطور ال4

وتشكؿ الظروؼ األمنية الراىنة نتيجة طبيعية لما مر بو العراؽ مف حروب مدمرة أثرت وبشكؿ 
مباشر عمى كؿ الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية وما أفرزتو مف انعكاسات سمبية عمى الوضع 

لمشباب ، ومدى قدرتيـ عمى التكيؼ االجتماعي السميـ  وتحاوؿ مف خاللو القوى المعادية اختراؽ  النفسي
القيـ والعادات األصيمة في مجتمعنا والتأثير في سموؾ وتوجيات الشباب باعتبارىـ ثروة األمة وقوتيا 

 الضاربة  . 
بسبب آثار الحروب المتتالية ومما الشؾ فيو اف تفشي السموؾ االجرامي  بيف الشباب في العراؽ و 

واليجمة اإلرىابية  قد حفز واضعي السياسات الجنائية ومخططييا  5113اعقبيا االحتالؿ األمريكي عاـ 
الى العناية بالوسائؿ الوقائية في الحد مف مخاطر ىذه الظاىرة عمى أمف المجتمع ومصالح أفراده وقبؿ 

 وقوعيا . 
والتصرؼ اىتماما خاصا وىو عدـ اعتماد الصيغ حيث أخذت مسألة الشباب في التصور 

التقميدية في التعامؿ مع فئة الشباب ، وانما ىي ميمة وطنية ، لكي تأخذ األجياؿ الشابة مكانتيا في بناء 
 المجتمع ، وىذا ابمغ معاني ودالالت السياسة الوقائية اليادفة الى تحصيف الشباب ضد الجريمة . 

أوضاع غير طبيعية أخذ البعض مف الشباب يمارس سموكيات منحرفة  ونتيجة لما يعيشو البمد مف
كالركض وراء المودات والتقميعات بشكؿ ينافي الذوؽ ويفتقر الى اليدؼ الواضح ، وتعاطي المواد المخدرة 

 لمتخمص مف وطأة المعاناة النفسية والعاطفية  ...الخ .
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قوانيف واألنظمة واألعراؼ االجتماعية وتأتي الجريمة وخروج البعض مف الشباب الى مخالفة ال
واالخالقية ولعؿ في مقدمتيا انخراط الشباب في مجاميع إجرامية نتيجة لضغوط اقتصادية و دينية وغيرىا 
في مقدمة المشكالت االجتماعية األكثر خطورة ، حيث دلت االحصاءات الجنائية الى ارتفاع معدالتيا 

 رؾ آثارىا لفترة طويمة عمى الفرد والمجتمع . وما يترتب عمى ذلؾ مف آثار سمبية تت
ولقد تناولت ىذه المشكمة دراسات وبحوث  عمى المستوييف العربي والعالمي منيا دراسة قاـ بيا 

اىتمت الدراسة بتحديد عوامؿ البيئة الفيزيقية واالجتماعية المييئة  5995أحمد العتيؽ وحاتـ أحمد عاـ 
منيـ شباب جامعي ،  311شاب وفتاة ، 711وتكونت العينة مف لمسموؾ االجرامي عند الشباب ، 

وتوصمت نتائج  الدراسة عف اف سوء التوافؽ األسري يترتب عميو انخفاض المساندة االجتماعية والنفسية 
لألبناء ، ويمثؿ ذلؾ حرمانا نسبيا يمكف اف يزيد مف احتمالية ارتكاب السموؾ االجرامي ، كما اجرى السيد 

بحثا ىدؼ الى التعرؼ عمى دوافع سموؾ العنؼ لدى الشباب واشتممت  5999الجندي عاـ  عبد الرحمف
طالبا جامعيا وتوصؿ البحث الى نتائج مرتبة حسب أىميتيا منيا  551شاب منيـ  411الدراسة عمى 

لجانب دوافع دينية ثـ الدوافع الثقافية واالخالقية ودوافع أسرية ثـ الدوافع المدرسية ودوافع متعمقة با
بدراسة  5114االقتصادي واخيرا دوافع نفسية ، وعمى المستوى العالمي قاـ الباحث وليـ مارتينز عاـ 

حوؿ سمات شخصية االرىابي بيدؼ تحديد مالمح شخصيتو ومدى عالقة االرىاب ببعض المتغيرات 
رت نتائج الدراسة عف النفسية مستخدما عينة كبيرة مف االرىابييف منيـ بعض الطمبة الجامعييف ، وقد اسف

وجود عالقة ارتباطية دالة بيف السموؾ االجرامي واالغتراب االجتماعي لدى تمؾ العينة ، كما اجرى 
بدراسة تناوؿ فيو األسر المستيدفة بالعنؼ السياسي ، وقد تـ الحصوؿ  5115الباحث زينزيوا نكويني عاـ 

طالبا جامعيا ، وأسفرت نتائج  75اب منيـ ش 551عمى بيانات الدراسة مف خالؿ تطبيؽ استبياف شمؿ 
الدراسة عف اف العنؼ السياسي يؤثر تأثيرا داال في حياة األسر ، حيث شيدت ىذه األسر تفككا وعدـ 
تكامؿ اجتماعي لوحدة األسرة في ظؿ غياب العدالة والمساندة مف قبؿ المجتمع ،واالغتراب عف النظـ 

 . (4) ع وأنظمة الدولة السياسي وفقد الثقة بيف افراد المجتم
التي ىدفت الى  5995ىذا الموضوع ، منيا دراسة الكبيسي عاـ  وتناولت دراسات عراقية متعددة

طالبا وطالبة تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية  561معرفة الميؿ العدواني ضد اآلخريف لطمبة الجامعة ضمت 
 .(5)بات أعمى منو عند الذكور، وتوصمت نتائج الدراسة الى اف الميؿ العدواني لدى الطال

التي ىدفت الى معرفة مستوى العدائية عند طمبة الجامعة في العراؽ  5998ودراسة الزبيدي عاـ 
وعالقتو بالقمؽ وكانت العينة مف طالب الصفيف األوؿ والرابع وأظيرت نتائج الدراسة اف الطالب لدييـ 

  . (6)لتزعـ بالقوة ويتسموف بالقمؽ وعدـ التوافؽ مستوى عاؿ مف العدائية وعدـ االنصياع والميؿ الى ا
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الذي مر بتغيرات سياسية وحروب وحصار  5113وال يختمؼ الوضع في العراؽ بعد عاـ 
اقتصادي ثـ دخؿ في دوامة االحتالؿ وتغيير النظاـ السياسي وما أعقبو مف انفالت أمني وتدىور الوضع 

مية بدوافع سياسية ومذىبية ومساندتيـ لمجماعات المسمحة االقتصادي وتدخؿ دوؿ الجوار في شؤونو الداخ
لمقياـ بعمميات ارىابية يضاؼ الى ذلؾ عدـ الجدية في االىتماـ بشريحة الشباب بشكؿ عاـ مف الحكومات 

والطمبة الجامعييف بشكؿ خاص فيما يتعمؽ باحتياجاتيـ اذا  5113المتعاقبة بعد التغيير السياسي عاـ 
نفسية اـ كانت اجتماعية لمحيمولة دوف اعطائيـ المبرر لمتمرد او العصياف واالنخراط  كانت اقتصادية أو

في جماعات خارجة عف القانوف وبالتالي خسارة المجتمع ليذه القوة البشرية التي تعد العمود الفقري ألي 
 مجتمع .

ددا مف الدوافع وفي ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسات عمى المستوييف العربي والعالمي ىناؾ ع
 أو األسباب التي تكمف خمؼ ظاىرة السموؾ اإلجرامي لمشباب الجامعي :

 ػ عدـ الوفاء باحتياجات الحياة الضرورية لمشباب .5
 ػ عدـ توفر فرص العمؿ وخاصة بعد التخرج .5
 ػ التكدس واالزدحاـ في أماكف اإلقامة أو السكف . 3
 واالجتماعية . ػ األعباء والضغوط االقتصادية والنفسية4
  .(7)ػ تدني مستوى الرعاية الصحية والمشكالت التعميمية 5

وقد تطمبت ىذه الحقيقة توفير أفضؿ صيغ الرعاية والتربية لجيؿ الشباب بدءا مف مرحمة الطفولة 
وحتى مرحمة الشباب الناضج ، فيذه المراحؿ مف عمر االنساف ىي المراحؿ األساسية التي تستجيب 

 لصيغ وأساليب وفمسفة التربية والتوجيو واإلعداد .  بدرجة عالية
فإذا أىممت ىذه الثروة ولـ توجو التوجيو الصحيح ونشأت عمى الفساد والتخريب فإف األمة 
تتعرض لمدمار ، حيث اف ىذه األمة تحتاج الى طاقة كؿ فرد مف أفرادىا وكمما كاف الشاب سميما مف 

وكاف توجييو صحيحا فاف العطاء الذي يقدمو ألمتو يكوف أساسا متينا الناحية النفسية والخمقية والجسمية 
لبناءىا ، فالتقدـ واالزدىار ال يتـ اال بنمو ىذه الثروة نموا صحيحا واعيا ومدركا يبعدىـ عف مزالؽ 

 االجراـ ومخاطر االنحراؼ والجريمة . 
والشباب الجامعي بشكؿ بمشكمة الجريمة والعنؼ عند الشباب بشكؿ عاـ  االهتمامولقد تزايد 

خاص في أغمب بمداف العالـ ، وىذا راجع الى تأكيد المسؤوليف والعمماء والباحثيف مف اآلثار السمبية 
الخطيرة لمجريمة والعنؼ عمى الفرد والمجتمع مف كافة النواحي النفسية واالجتماعية واالقتصادية 

   . عمى سبؿ معالجتيا والسياسية ، مما يستمـز الحاجة الى مواجيتيا والتعرؼ 
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 وتأتي أىمية البحث في تحصيف الشباب ضد الجريمة مف مبررات عديد لعؿ مف أىميا : 
ػ اف توجيات البحث تنسجـ مع التوجيات الجنائية الحديثة في االىتماـ بوقاية المجتمع مف الجريمة قبؿ 5

 التفكير بالوسائؿ العالجية لمرتكبييا .
شكؿ متوازي مع االىتماـ العممي المتزايد في دراسة مشكالت الشباب في حقوؿ ػ اف ىذه الدراسة تسير ب5

عممية عديدة ، مثؿ عمـ نفس الشباب وعمـ اجتماع الشباب ، إضافة الى اىتماـ المؤسسات العممية 
 الدولية بعقد المؤتمرات المتخصصة بوقاية الشباب ضد الجريمة . 

يمثؿ أعنؼ وأخطر النماذج االجرامية ، وأشدىا خروجا عمى ػ اف جرائـ الشباب تكشؼ عف نمط اجرامي 3
القانوف واالعراؼ االجتماعية ، حيث يعتمد الشباب في الغالب القسوة والمخاطرة في تنفيذ جرائميـ 

 كالسطو واالغتصاب والتسميب . 
كس معاناة ػ اف الشباب يشكموف نسبة ثمث اليـر السكاني ، وبالتالي فإف مشكالتيـ تصبح في مستوى يع5

 المجتمع .    

 المبحث الثاني ـ مفاهيم البحث .

  Fortification   التحصين .أوال ػ 
 ػ التفسير المغوي .5

حصف :حصف المكاف يحصف حصانة ، فيو حصيف : يعني المنع ، وأحصنو صاحبو وحصنو . 
. وتحصف إذا  والحصف :كؿ موضع حصيف ال يوصؿ الى ما في جوفو ، وحصنت القرية إذا بنيت حوليا

دخؿ الحصف واحتمى بو . ودرع حصيف وحصينة :محكمة ، وأصؿ اإلحصاف المنع ، والمحصف : القفؿ 
(8) . 

( تعني عممية تحصيف ، أو عممية تقوية أو  Fortificationوفي قاموس وبستر فإف كممة ) 
 . (9) دفاع أو إسناد لمدفاع عف المكاف أو الموقع

 
 ػ التفسير الشرعي .5

، فمف قرأ ليحصنكـ  81اهلل تعالى  )وعممناه صنعة لبوس لكـ لتحصنكـ مف بأسكـ ( األنبياء قاؿ 
فالتذكير لمبوس ، ومف قرأ لتحصنكـ ذىب الى الصنعة ، ومعنى ليحصنكـ ليمنعكـ ويحرزكـ ، ومف قرأ 

شدة لنحصنكـ  نحف ، الفعؿ هلل عز وجؿ . وعممناه صنعة لبوس أي سالح لكـ ليحصنكـ مف بأسكـ و 
 .     (51) وقع السالح عميكـ 
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، متزوجيف غير زناة ، واإلحصاف إحصاف 54وقاؿ اهلل تعالى )محصنيف غير مسافحيف ( النساء 
الفرج وىو إعفافو . والمحصنات مف نسائيـ لممؤمنيف تسييال وتخفيفا وذريعة إلنتشار كممة التقوى وسرياف 

لى السقوط في أودية اليوسات ، ويغمب فسادىف عمى األخالؽ اإلسالمية ، دوف اف يتخذ ذلؾ وسيمة ا
 .   (55) صالحيـ

يقاؿ أحصف الرجؿ إذا تزوج فيو محصف ، وأحصنت المرأة عفت ، وأحصنيا زوجيا فيي 
 ، والتحصيف اصطالحا يعني الوقاية . (55) محصنة

ا الحماية (ويقصد بي preventionويتداخؿ ىذا المفيوـ مع مفاىيـ أخرى مثؿ مفيـو الوقاية ) 
والصيانة مف األذى . أما الوقاية مف الجريمة فتفيد منع حدوثيا قبؿ وقوعيا بالتصدي لألسباب الجوىرية 

 .  ( 53)المسؤولة عف تكويف السموؾ االجرامي 

وتعرؼ الوقاية كذلؾ ىي ) مجموعة مف االجراءات الالزمة لمحيمولة دوف ارتكاب الجريمة ،  
ساليبو الخداعية ، وتجنيب المجتمع أضرارىا . ويكوف ذلؾ بالمراقبة والدوريات وتمكيف فاعميا مف تمرير أ

 .(54)واتخاذ اجراءات الحصانة الذاتية لألفراد 
كما تعرؼ الوقاية ىي )مجموعة مف التدابير التي يجب اف تتخذ لمنع حدوث الجريمة وبخاصة  

التيـ االجتماعية بارتكاب الجريمة في المستقبؿ لدى األفراد وذوي الميوؿ اإلجرامية الخطرة أو التي تنذر ح
(55) . 

وبمعنى آخر فإف مفيوـ الوقاية مف الجريمة في معناه العاـ ىي كؿ جيد يبذؿ لدعـ عممية   
 .(56)الضبط االجتماعي في اخضاع الفرد لقيـ المجتمع وضوابطو ومعاييره السموكية بما ينسجـ معيا 

المعموـ جنائيا اف السموؾ اإلجرامي في غالبيتو يتكوف مف خالؿ  أما الوقاية بمعناىا الخاص فمف 
عممية تطويرية ، تبدأ عادة في مراحؿ الطفولة المبكرة ، ليذا فاف العمميات الوقائية الخاصة ، يجب اف 
تتركز في مرحمتي الطفولة والشباب ، فمتى تطور ىذا السموؾ الى فعؿ مرتكب ، صعب وتعذر مواجيتو 

ئية وتتمثؿ ىذه الوقاية بالتشخيص المبكر لمنوازع اإلجرامية التي تبدو عند بعض األفراد بأساليب وقا
المعرضيف لالنحراؼ ودراسة ظروفيـ والعمؿ عمى تحسينيا ومعالجة األسباب والعوامؿ التي أسيمت في 

 .  (57)تكويف سموكيـ أالنحرافي 
 يتناوؿ النشاطات المترابطة التالية:  وفي ضوء ما سبؽ فإف مفيـو الوقاية والتحصيف مف الجريمة

 ػ تطويؽ أسباب النشاط االجرامي قبؿ وقوعو .5
 ػ تطويؽ بعض البواعث االجرامية في أطر واتجاىات مشروعة . 5
 ػ أستئصاؿ البواعث االجرامية في مراحميا األولى . 3
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  The Youth ثانيا ـ الشباب .
ية بعدـ وجود تعريؼ شامؿ لمفيوـ الشباب ويضع أتفؽ المختصوف في العموـ االجتماعية والنفس

التصنيؼ الخاص ليذه الفئة العمرية بيف مرحمتي الطفولة والبموغ ، فالشباب مفيوـ حديث ارتبط بالثورة 
الصناعية وظيور المجتمعات الحديثة وبناءا عمى ذلؾ فاف مفيوـ الشباب يختمؼ باختالؼ الزماف 

 . (81)والمكاف والبمداف
نما يشكؿ  ناواذا توقف قميال لدى المجتمع العراقي نجد اف الشباب ليس أىـ رأس ماؿ لديو فحسب وا 

( مميوف 9,3)5119الشريحة الكبرى مف السكاف حيث بمغت نسبة الشباب مف الذكور واالناث في عاـ 
 . (59)نسمة 

عراقي ينظر ولكف برغـ ىذا نجد اف معدالت البطالة مرتفعة جدا باالضافة الى ذلؾ اف المجتمع ال
الى ىذه الفئة عمى انيا مجرد فئة عمرية ولكف بالحقيقة ىي مفيوـ اجتماعي ثقافي وحالة مجتمعية تربط 

  . (51)الشباب بأدوارىـ المتوقعة مجتمعيا 
 وفي ضوء ما سبؽ يمكف تحديد مفيـو الشباب مف خالؿ عدة اتجاىات منيا :

البيولوجية في تحديد الشباب عمى اعتبار انيا مرحمة  ػ االتجاه البيولوجي : الذي يؤكد عمى الحتمية5
 عمرية مف نمو اإلنساف والذي يكتمؿ فيو نضجو العضوي وكذلؾ العقمي والنفسي . 

ػ االتجاه السيكولوجي : حيث يرى ىذا االتجاه باف الشباب حالة عمرية تخضع لنمو بيولوجي مف جية 5
وغ وانتياءا بدخوؿ الفرد الى عالـ الراشديف الكبار حيث ولثقافة المجتمع مف جية أخرى بدأ مف سف البم

 تكوف قد اكتممت عممية التطبيع االجتماعي .
ػ االتجاه السوسيولوجي : وينظر الى الشباب عمى اعتبار انو حقيقة اجتماعية وليس ظاىرة بيولوجية 3

الشباب بخصائص  فقط أي اف ىناؾ مجموعة مف السمات والخصائص تميز ىذه الفئة ، وتتميز مرحمة
جسمية وحركية وعضمية واجتماعية وانفعالية تميزىا عف غيرىا مف مراحؿ النمو ، اال اف النمو االجتماعي 
الذي يتسـ بتقدير الشباب لمقيـ األخالقية وىذا مرتبط الى حد كبير بدور األسرة الذي تقوـ بو مف حيث 

 .  (55) ترسيخ القيـ األخالقية
ي تحديد سنوات الفئة العمرية لمرحمة الشباب ، فقد عرفت الجمعية العامة كما اف ىناؾ اختالؼ ف

سنة ، ومنذ ذلؾ  54ػ 55الشباب بأنيـ األفراد الذيف تتراوح أعمارىـ بيف  5985لألمـ المتحدة في عاـ 
الحيف فجميع الدوائر الرسمية اإلحصائية في األمـ المتحدة تستخدـ تمؾ الفئة العمرية في جميع 

سنة ، وىذا يتفؽ  55ػ55ءات العالمية المتعمقة بالشباب . وىناؾ توجو يحصر تمؾ المرحمة بيف اإلحصا
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، وىناؾ يرى اف مرحمة  5969مع مفيـو المؤتمر األوؿ لوزراء الشباب العرب المنعقد في القاىرة في 
 . (55)الشباب ال تتوقؼ عند سف الخامسة والعشريف بؿ تمتد الى سف الثالثيف 

 ما سبؽ يمكف تعريؼ فئة الشباب بأنيا : وفي ضوء 
عاما وتتسـ ىذه المرحمة بعدد مف الخصائص والقدرات  55ػ 58الفئة العمرية التي تمتد مف   

البيولوجية والسموكية واالجتماعية ، وتتحدد بداية ىذه المرحمة ونيايتيا عمى أساس طبيعة األوضاع 
 . (53)بيا المجتمع االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي يمر 

 الفصل الثاني / دور الجامعة في تحصين الشباب ضد الجريمة .   

  The university roleالمبحث األول / دور الجامعة.

تعد الجامعات مف أىـ المؤسسات المجتمعية التي تؤثر وتتأثر بالجو االجتماعي المحيط بيا فيي 
داتو في صنع قياداتو الفنية والمينية والسياسية مف صنع المجتمع مف ناحية ومف ناحية أخرى ىي أ

 والفكرية .
فمـ يعد ينظر الى الجامعة عمى انيا بيت الحكمة أو منبر العمـ وانما ينظر الييا عمى انيا    

بيت الخبرة الذي يضـ النخب الفكرية لمختمؼ قطاعات المجتمع االنتاجية والخدمية عمى اختالؼ 
 نشاطاتيا .

طرح نفسو ىؿ اف الجامعة معدة فعال ألداء دورىا في تحصيف الشباب ضد والسؤاؿ الذي ي
الجريمة ؟ وىؿ ىي في وضع يمكنيا مف تؤدي دورىا الفعاؿ في تنفيذ ستراتيجية تحجيـ اإلرادة االجرامية 

 أو االنحراؼ لدى الشباب ؟
جرامية لدى أفراد ويمكف القوؿ اف الجامعة يجب اف تتحمؿ الدور المناط بيا في تقميؿ اإلرادة اإل

المجتمع بشكؿ عاـ وفئة الشباب بشكؿ خاص حيث اف األمف يرتبط ارتباطا وثيقا وجوىريا بالتربية والتعميـ 
، اذ بقدر ما تنغرس القيـ األخالقية النبيمة في نفوس أفراد المجتمع بقدر ما يسود ذلؾ المجتمع األمف 

أحد األنساؽ االجتماعية الميمة التي تؤدي دورا حيويا واألستقرار واالطمئناف ، ويمثؿ النسؽ التعميمي 
 وميما في المحافظة عمى بناء المجتمع واستقراره.    

اف دور الجامعة بمختمؼ درجاتيا ، يكاد يكوف الدور األكثر تأثيرا في بناء وتكويف الجانب 
لجانب كمؤسسة السموكي لمشاب ، ولكف المالحظ اف أغمب عمؿ ىذه الجامعات يكاد يكوف أحادي ا

تعميمية مقتصرة عمى جانب المعرفة وغائبة عف ذىنيا الوظيفة األساسية التي ينبغي اف تؤدييا ، أال وىي 
الوظيفة التربوية ، وىذا خطأ شائع ربما أسيـ في عزلة الجامعة عف مجتمع الطمبة ، فعندما يكوف دور 

خاصيتيا كمؤسسة تربوية ، ألف عممية بناء  الجامعة مقتصرا عمى الجانب المعرفي والتحصيمي فإنيا تفقد
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الشخصية ال تقتصر فقط عمى اف يتعمـ االنساف الجانب المعرفي ، بؿ واف تغني كؿ جوانب شخصيتو 
 االجتماعية والنفسية . 

ولكي تنجح الجامعة في مياميا التربوية البد مف اف يكوف دورىا مكمال لدور األسرة والمجتمع 
كف لمجامعة عف طريؽ إشراؾ منظمات المجتمع المدني مف ايجاد حموؿ مناسبة ومتفاعال معيما . ويم

 لمكثير مف المشكالت التي تعكر التكيؼ االجتماعي والنفسي لمشباب.
وتستطيع الجامعة تحصيف الشباب ضد الجريمة مف خالؿ عقد الندوات والمحاضرات وتييئة 

ظاىر االنحراؼ وتحديد أوقات مناسبة ، كما يمكف برامج تعمؽ الوعي القانوني ومخاطر الجريمة وجميع م
 والقانوف والشريعة ليذه الغايةاالستعانة بالمختصيف في مجاؿ التربية وعمـ النفس واالجتماع 

كما ينبغي عمى كؿ جامعة اف تضع برنامجا العداد طمبتيا ييدؼ الى اتاحة فرص تعميمية 
 االنحراؼ والجريمة وىذا يتطمب عدد مف المحاور : متميزة يمكف ليا اف تحصنيـ مف الوقوع في مياوي 

ػ المحور األكاديمي : ويعتمد عمى تزويد الطمبة ممف لدييـ االستعداد ليصبحوا قادة نتيجة تطبيؽ 5
اختبارات خاصة عمييـ في الفصؿ الدراسي األوؿ مف التحاقيـ بالجامعة بأحدث المعارؼ مف خالؿ 

 والمكتبات .مناىج تنافسية وأعضاء ىيئة تدريس 
ػ محور تنمية الميارات الحياتية والقيادية : ويتطمب ذلؾ اخذ عينات مختارة مف الطمبة حيث يعمموىـ 5

عمى تحمؿ المسؤولية والعمؿ بروح الفريؽ الواحد وادارة الوقت وحؿ المشكالت وغيرىا باالضافة الى 
واخضاعيـ لدورات داخؿ وخارج الجامعة التكنموجيا واتقانيـ االتصاالت في المغة العربية واالنكميزية 

 . 
ػ محور األخالؽ والقيـ والتعمـ بالقدوة : ويركز ىذا المحور عمى دعـ احتراـ الوقت واحتراـ العمؿ وتقبؿ 3

واحتراـ اآلخر والصدؽ والصراحة والتعبير عف الرأي ويتـ التأكيد عمى ىذه القيـ مف خالؿ الممارسة 
 .  (54) ييـ المستمراليومية والمثؿ األعمى والتق

فإفَّ أغمب البمداف أدركت أثر التعميـ ومكانتو وأىميتو في مجاؿ التقدـ والنيوض والتأثير  وليذا  
فاىتمت بِو اىتمأما كبيرًا، ليس عمى مستوى بمدانيا فحسب، بؿ عمى مستوى بمداف العالـ. فالنظاـ 

األفراد وتفاعالتيـ وفي مستوى أدائيـ البد أف التربوي، باعتباره قوة وتنظميًا وعالقات يتمثؿ في سموؾ 
 . (55) يتفاعؿ ويتفعؿ بحركة المجتمع

  :ىيو  مف الجامعة صراعمالفرد ال ووفي عصرنا الحالي ىناؾ ثالثة جوانب يتطمب 
 نظاـ اجتماعي متطور يفتح مجااًل لالبداع والتغيير. أػ 

 ة. التكامؿ والمرونة والتنوع في التركيبات اإلجتماعيب ػ 
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  . (62)ـإطار اجتماعي يوفر الميارات والمعارؼ الضرورية لممعيشة في عالـ تكنولوجي متقد –ج 
 فالتقدـ في التعميـ يعتمد الى حد بعيد عمى مؤىالت وكفايات الييئة التعميمية عامة، وكذلؾ عمى 

لسياقات الصفات الفنية واإلنسانية لممدرس. ليذا أوصت )المجنة المشتركة(. بوجوب تصميـ ا
تمكف بواسطتيا مف االطالع عمى أخر ما توصؿ إليو العمـ ت، للمجامعاتوالتسييالت األخرى المناسبة 

 ( .    57)بكؿ ما يتعمؽ بموضوعات تخصصاتو، أكانت في مجاؿ مضموف المادة أو أساليب التدريس
غيير االجتماعي وخالصة القوؿ اف الجامعة في أي مجتمع ال يمكف اف تؤدي دورىا الكامؿ في الت

دوف تحقيؽ التفاعؿ بيف الفرد مف ناحية وبيئتو مف ناحية أخرى ،وقد اعترؼ العديد مف الباحثيف بعالقة 
التعميـ الجامعي بالتنفيذ والتقدـ االجتماعي ألنيما يقوياف الميارات ويزكياف روح االبتكار واالبداع لدى 

 . (58)القادر عمى النيوض والتطور  الفرد ومف ىنا تبرز أىمية الجامعة في خمؽ الشباب

  Staff of the instructorالمبحث الثاني / دور الهيئة التدريسية .   
 تفرض نوعًا مف المطالب عمى المؤسسة اف التحديات التي تواجو المجتمع العراقي بطبيعة الحاؿ

تطيع جمع متغيرات العصر لكي تس ،التدريسية بصورة خاصة ييئةوعمى ال ،التربوية بصورة عامة التعميمية
التطورات وأف تأخذ بتفعيؿ دورىٍا المتميز، الذي يكوف  و ومواكبًة لمتغيُّرات  ،وتصبح عصريةً  وسماتو،

لـ يؤكدىا المختصوف والمربوف ، الى جانب أف أىمية المدرس بمستوى متطمبات العصر وتحدياتو.
 فقد أكدت منظمة .الدراسية العالمية والعربية والحمقات فحسب، بؿ أكدتيا الكثير مف المؤتمرات والندوات

إّف تقدـ التربية يعتمد بشكؿ كبير  عمى ،(5966مف خالؿ مؤتمرىا المنعقد في باريس عاـ ) ،اليونسكو
. الى جانب ما  (59) وعمى المزايا االنسانية والتعميمية والفنية لممدرسيف ،عمى مؤىالت الييئة التدريسية

مف توصيات  ،( في بغداد5993ي الخامس لمتربوييف العرب، الذي انعقد عاـ)تمخض عف المؤتمر الفكر 
تدعو لتطوير معارؼ الييئات التعميمية ورفع كفاياتيا، وتنمية اتجاىاتيا بما يسيـ بتفعيؿ مستوى أدائيا 

يكمف في العممية الواعية التي ترمي الى توجيو النتائج  فالدور التربوي ، (31) ونواتج العممية التعممية
التدريسية  ييئةفال اإلجتماعية وتزايد التنوع في األدوار اإلجتماعية الناجـ عف تعقيد التنظيـ في المجتمع.

ّف (35)بيذا المفيوـ ىي جمع لمواصفات عديدة ومقومات مختمفة ومطالب شاممة ت عدُّ وليدة ىذا العصر . وا 
اليزاؿ ينطوي عمى العديد مف العقبات اإلجتماعية واإلقتصادية والحقوقية  لتغيير،اي مسار ف ىادور 

ّف  .(26) لمدخوؿ في عممية التغير الكبرى والثقافية التي بات مف الواجب المساىمة الفّعالة في حميا، وا 
فإذا أردنا أف نصؿ .  مةتقدر بما لدييا مف السكاف بؿ بما يتوافر ليا مف قوى بشرية مؤى  ثروات األمـ ال

أدركنا أىمية دور التربية والمربيف مَّمف يمعبوف ، وطوائفو المتعددة والى مجتمع متوازف منسجـ بيف جماعات
الدور األساسي في كؿ تغيير يطاؿ المجتمع ويساىـ في تكويف صورة عف مجتمع المستقبؿ الذي نريده  
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 ،في التدريب والتأىيؿ الييئة التدريسيةالتي تعترض طريؽ  ألبنائنا. ويحتـ ىذا إلقاء الضوء عمى المشاكؿ
منا جممًة مف التغيرات في مجاؿ التربية والتعميـ  ىذا تطمبويما يحوؿ دوف قياميا بدورىا الفّعاؿ، مَّ 

واالقتصاد والسياسة والقوانيف. ولقد أفرزت نتائج العديد مف الدراسات الميدانية أف اتساع األفؽ المعرفي 
تمتع بمكانة اجتماعية يي ذال مدرسيساعدىا عمى توفر أفضؿ األجواء لمتعميـ. فال ييئة التدريسيةفي لموالثقا

كوف أكثر فاعمية في إحداث تغييرات نحو األفضؿ  في تنفيذه عممية  التأثير في تشكيؿ يمرموقة 
 شخصيات الطالب. 

في مدارس ومعاىد وكميات والييئة التدريسية ىي كؿ مف يعمؿ في مجاؿ التربية والتعميـ   
وجامعات ، كوف دوره مكمال لدور األسرة في التربية والتوجيو والرعاية والتحصيف ضد الجريمة واالنحراؼ 
فيو عماد العممية التربوية ، وأىـ ركف مف اركانيا ، ويتوقؼ عمى صالحو صالح ونجاح بقية اركاف 

وطريقة تدريس ووسائؿ تعميمية ....الخ ، فيو دور  وعناصر العممية التربوية والتعميمية مف منيج دراسي
ال يقتصر عمى توصيؿ المعمومات الى الطمبة وضبط النظاـ داخؿ الفصؿ الدراسي بؿ يتعدى ذلؾ الى 
االسياـ في احداث التغيير الشامؿ في شخصية طالبو وتنمية قدراتيـ ومياراتيـ وميوليـ واتجاىاتيـ 

 .(33) جة المستقرةالمتسقة مع الحياة الجادة المنت
كما وتعتبر مسؤولية التدريسي جزء ميـ في اسيامو في تحصيف الطمبة ضد االنحراؼ والجريمة 
مف خالؿ تيذيب اخالقيـ وتقوية ارادتيـ ومعنوياتيـ ووازعيـ الديني والخمقي وانتمائيـ الى مجتمعيـ ، 

جتمعيـ ، ومساعدتيـ عمى التغمب وبعث األمؿ في نفوسيـ ، ومميء اوقات فراغيـ بما ينفعيـ وينفع م
عمى مشكالتيـ وتنبيييـ الى ما فيو خير الدنيا واآلخرة ، وتنفيرىـ عف كؿ ما ىو ضار بمجتمعيـ ، 
 واكسابيـ الوالء لمفضيمة والحب والمعروؼ واألداء الحسف في اعماليـ ، والتعمؽ بالنظاـ واالعتياد عميو .

نو في مجاؿ التحصيف ضد الجريمة واالنحراؼ ال بد اف ولكي يقوـ التدريسي بالدور المتوقع م  
يتصؼ ىو نفسو باإليماف القوي باهلل واالستقامة وااللتزاـ بتعاليـ الديف وقيمو واخالقو واف يترجـ ذلؾ الى 
عمؿ وبناء وسموؾ ويكوف قدوة صالحة يتحمى برجاحة العقؿ وعمؽ التفكير والثقافة الواسعة والتعمؽ في 

لشخصية القوية المؤثرة والروح االجتماعية العالية ، وبالرسالة التعميمية التي عميو اف مجاؿ تخصصو وا
يؤدييا اتجاه طالبو واتجاه مجتمعو واتجاه العمـ وغير ذلؾ مف األمور التي تمكنو مف القياـ بدوره بنجاح 

(34) . 

   Centers of the researchالمبحث الثالث / دور مراكز البحث  . 

حة الجريمة وتحصيف الشباب ضدىا ال يمكف اف يتـ فقط مف خالؿ عمؿ عالجي أو اف مكاف
   وقائي عاـ ،بؿ يتطمب وضع خطط خاصة بكؿ نوع مف أنواع الجرائـ التي يتعرض ليا أفراد المجتمع .
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أية ظاىرة مرضية  يمكف اف تشكؿ خطرا عمييـ ، ال تتـ إال وفؽ  كما اف تحصيف الشباب مف
لعممي والتشخيص الصائب ليا ، وىذه الميمة يمكف اف تقوـ بيا مراكز البحث العممي أساليب البحث ا

االجتماعية والنفسية والتربوية والجنائية  في الجامعة والتي تتطمب الكثير مف الميارات واالستعداد 
حثيف عند االكاديمي لممارستيا . وال تخمو ىذه البحوث مف المشكالت المينية والعممية التي تواجو البا

تنفيذ دراساتيـ . وتشكؿ الظروؼ االجتماعية الصعبة والمشكالت التي يعاني منيا المجتمع كالبطالة 
والفقر والجريمة أساسا لمدراسة ، ومف خالؿ البحوث العممية يمكف وصؼ أية ظاىرة والتعرؼ عمى 

 . (35)عممية مدروسة  أبعادىا ، وبالتالي وضع األسس السميمة لمحد منيا والسيطرة عمييا وفؽ أسس
كما يمكف لمراكز البحث العممي اف تقوـ بحممة مكثفة مف الندوات والمؤتمرات العممية اضافة الى 
توجيو الباحثيف والمختصيف بشؤوف الجريمة والشباب لتشخيص أسباب ىذه المشكمة التي يعاني منيا 

ما يمكف اف تقدمو مف استشارات لموقاية بعض الشباب والتثقيؼ بفداحة الخسائر المترتبة عمييا ، وبياف 
 مف ظاىرة الجريمة عند الشباب .

وعميو فقد أصبح البحث العممي الحجر األساس في دراسة الظواىر االجتماعية بشكؿ عاـ وظاىرة 
 الجريمة بشكؿ خاص والتخطيط لسبؿ الوقاية منيا في المجتمعات المعاصرة .

يمة وتحصيف المجتمع ضدىا ال يمكف اف يتـ دوف اعارة وبدأت الدوؿ تدرؾ اف السيطرة عمى الجر 
البحث العممي في المؤسسات التربوية والتعميمية بصورة عامة والبحث الجنائي بصورة خاصة أىمية كبرى 

 . (36)في سبيؿ الوقوؼ عمى أسباب السموؾ االجرامي ومعالجتو 
لسياسات الوقائية واستراتيجيات ومف ىنا يتضح دور البحث العممي رغـ أىميتو البالغة في رسـ ا

المكافحة ، اال أنو ما يزاؿ يواجو جممة مف الصعوبات المادية والبشرية والتنظيمية والمنيجية في العراؽ 
 ومنيا :

ػ قمة الكوادر العممية البحثية العاممة في مجاؿ البحث الجنائي واالجتماعي مضافا اليو ضعؼ الدعـ 5
 نية مقارنة بالدعـ المالي لدوؿ العالـ في ىذا المجاؿ . المالي إلجراء البحوث الميدا

ػ ضعؼ التواصؿ والتعاوف بيف المخططيف الجنائييف والعامميف في ميداف الجريمة واالنحراؼ ،والباحثيف 5
 . (37)العممييف واالكاديمييف في الجامعات والمؤسسات العممية 

نتائج البحوث العممية المتخصصة في السياسة  ػ عدـ اىتماـ المؤسسات الحكومية ذات الشأف بتطبيؽ3
 الجنائية المنجزة في الواقع العممي واالستفادة منيا في الوقاية مف الجريمة .
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ػ ضعؼ التعاوف أو عدمو بيف الباحثيف المتخصصيف في الدراسات الميدانية  في المجاؿ الجنائي وبيف 4
ئـ لالستفادة منيا بذريعة )األسرار األمنية ( السمطات األمنية فيما يخص االحصاءات المسجمة لمجرا

. 
 
 

  The Iraqi's legislationالمبحث الرابع / دور التشريع العراقي . 

تحظى المؤسسة التعميمية في كؿ المجتمعات البشرية بأىمية كبيرة في مجاؿ تشخيص بوادر 
شخصية الفرد خارج أطار األسرة  االنحالؿ في سموؾ األحداث والشباب باعتبارىا تجربة اجتماعية الختبار

حيث تقع فييا بعض الممارسات الخطيرة التي تؤشر وجود اضطراب في الشخصية ومنيا مثال التسرب 
الدراسي واالعتداء عمى بعض الطالب كعالمة خطيرة دالة عمى االنحراؼ االجتماعي اذ انو بيذه 

 التصرفات تفتح أمامو أبواب االنحراؼ  والجريمة .  
التشريع ىو تنظيـ الحياة االجتماعية ألفراد المجتمع بما يجعؿ اشباع حاجاتيـ وفؽ الطرؽ  وميمة

المشروعة في كافة المجاالت ، وفي أطار التشريع الجنائي فإف المصالح التي يستيدفيا المشرع ىي 
قرار العقوبات  وضع أفضؿ درجات الحماية ليا ،فإنو يجـر األفعاؿ والنشاطات التي تمس ىذه المصالح وا 

 . (38)الالزمة ليا 
ولقد أكد القانوف العراقي عمى الكثير مف األساليب الوقائية التي تؤمف حماية األحداث والشباب 
مف ممارسة االنحرافات السموكية داخؿ المؤسسات التعميمية التي تقود الى وقوعيـ في شرؾ الجريمة ، 

ح النظاـ القانوني وكذلؾ قانوف رعاية األحداث ويمكف مالحظة ذلؾ في المباديء التي نص عمييا أصال
نما  والتي تسعى الى ايجاد نظاـ متكامؿ يستند الى أسس عممية ال يقتصر عمى معالجة الحدث الجانح ، وا 

 يسعى ايضا الى وقايتو مف الجنوح وشمولو بالرعاية الالحقة لمنعو مف العودة الى الجريمة . 
عمى سبؿ الوقاية مف انحراؼ  5983لسنة  76افذ رقـ حيث أكد قانوف رعاية األحداث الن

 األحداث عبر ما يأتي :
أوالػ االكتشاؼ المبكر : ويقصد بو تشخيص األحداث المشكميف والعمؿ عمى حؿ مشاكميـ قبؿ اف تتفاقـ 
وتؤدي بيـ الى ىاوية الجنوح ، ويتحقؽ ذلؾ مف خالؿ توسيع اطار مساىمة مسؤولية المنظمات 

 المينية وادارات المدارس في مجاؿ الرعاية النفسية واالجتماعية الواقية مف الجنوح . الجماىيرية و 
حيث تقوـ وزارة الصحة بإنشاء مكتب لمخدمات النفسية واالجتماعية في مركز كؿ محافظة يعنى 

ي بدراسة ومعالجة األحداث المشكميف أو المعرضيف لمجنوح الذيف يحالوف اليو مف إدارات المدارس أو أ
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( مف قانوف رعاية األحداث اجراء 58ػ  57جية أخرى ، حيث يتولى المكتب المذكور طبقا لممادة )
 الفحص الطبي والنفسي والبحث االجتماعي لمحدث بطمب مف ادارة المدرسة . 

ويبدو مف واقع الحاؿ اف مياـ ىذه المكاتب ىامشية حيث تجري انشطتيا بشكؿ رتيب ال يحقؽ 
 .  اليدؼ مف إنشاءىا 

( مف القانوف المذكور في كؿ مدرسة باحث اجتماعي يكوف مسؤوؿ عف 55ويعيف طبقا لممادة )
 تشخيص األحداث المشكميف ويعمؿ عمى حؿ مشاكميـ بالتعاوف مع مكتب الخدمات النفسية واالجتماعية .   

ف الى كذلؾ أولى القانوف المنظمات الجماىيرية دورا في االكتشاؼ المبكر حيث أوعز القانو 
ضرورة اىتمامو بانشاء لجاف في مجاؿ االستشارات األسرية بشأف العالقات الزوجية وتربية األطفاؿ وحؿ 

 ومشاكميـ وكذلؾ حمايتيـ حيث تتولى :
 ػ المساىمة باالشراؼ لرعاية األحداث في األسر البديمة في حالة سمب الوالية .5
 عالجتيـ .ػ مساعدة االدارة في تشخيص األحداث المشكميف وم5
 ػ مساعدة الجيات المختصة في انجاح مراقبة السموؾ والرعاية الالحقة .3
 ػ  توفير الجو األسري المناسب لألحداث الجانحيف . 4
ػ التعاوف مع شرطة االحداث في تشخيص األحداث المشكميف أو المعرضيف لمجنوح واالخبار عف اآلباء 5

 .  الذيف يسيئوف معاممة الحدث داخؿ األسرة 
( مف القانوف بفرض عقوبات عمى 38ػ  59ثانياػ مسؤولية األولياء وسمب الوالية : حيث نصت المواد ) 

الولي اذا ما أىمؿ رعاية الحدث اىماؿ أدى بو الى التشرد أو انحراؼ السموؾ أو ارتكاب الجريمة ، أو 
جريمة مف الجرائـ المخمة شجع عمى ذلؾ ، وأقر القانوف سمب الوالية مف ولي الحدث اذا حكـ عميو ب

 . (39) باألخالؽ أو اآلداب العامة وخاصة جرائـ البغاء
  Conclusions الستنتاجات .ا
ػ  اف أغمب الجامعات العراقية يكاد يكوف عمميا أحادي الجانب كمؤسسة تعميمية مقتصرة عمى الجانب 5

 أال وىي الوظيفة التربوية .  المعرفي وغائبة عف ذىنيا الوظيفة األساسية التي ينبغي اف تؤدييا
 ػ ضعؼ التعاوف بيف المؤسسات الحكومية ذات الصمة ومراكز البحث العممي داخؿ الجامعة.5
ػ عد تطبيؽ نتائج  وتوصيات الدراسات الميدانية عمى أرض الواقع مف قبؿ المؤسسات الحكومية ذات 3

 استفحاليا .   الصمة بيذه الدراسات لالستفادة منيا في مكافحة الجريمة قبؿ
ػ عدـ جدية الحكومات المتعاقبة في معالجة مشكالت الشباب العراقي بشكؿ عاـ والشباب الجامعي 4

 بشكؿ خاص سواء أكانت اقتصادية أـ اجتماعية أـ نفسية .  
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  Recommendations التوصيات .
انفتاحية جديدة يكوف لدييا ػ اعادة النظر في الكثير مف المناىج الدراسية واألساليب التربوية بعقمية 5

الرغبة والقدرة والصالحيات واإلمكانات المادية والبشرية لحذؼ ما أصبح غير مالئـ لمعطيات 
 العصر واضافة ما ىو ضروري .

ػ اضافة مناىج جديدة حوؿ الوقاية مف الجريمة واالنحراؼ توضح كيؼ يمكف لمشباب مف تحصيف 5
اجعة لالبتعاد عف مياوي الرذيمة واالنحراؼ وذلؾ باالستفادة أنفسيـ ضد الجريمة ومعرفة السبؿ الن
 مف التجارب الدولية في ىذا المجاؿ . 

ػ تنظيـ محاضرات تثقيفية تدور حوؿ مشكالت الشباب النفسية واالجتماعية واالقتصادية وكيفية 3
  مواجيتيا . كذلؾ تعميميـ لميارات الحياة والميارات االجتماعية مف خالؿ ورش عمؿ.

ػ عقد لقاءات ودية بيف الشباب الجامعي واألساتذة الجامعييف والعمداء لتقميؿ حجـ األخطاء غير 4
 المقصودة ومف ثـ ازالة سوء الفيـ بيف الطرفيف . 

 ػ القاء محاضرات حوؿ مخاطر االستخداـ السيء لمحواسيب واالنترنت والقنوات الفضائية . 5
ؿ أىمية التمسؾ بتعاليـ الديف والعبادات ، كوقاية أساسية مف ػ القاء محاضرات مف قبؿ متخصصيف حو 6

 سموكيات االنحراؼ والجريمة . 
ػ تكثيؼ البحث العممي في أسباب اجراـ الشباب بشكؿ عاـ والطمبة الجامعييف بشكؿ خاص وطرؽ الحد 7

عمومات منو ، ودعـ الباحثيف في ىذا المجاؿ ماديا ومعنويا وتسييؿ ميمتيـ في الحصوؿ عمى الم
التي يحتاجونيا ، واالستفادة مف نتائج البحوث في رسـ سياسة فعالة لوقاية الشباب وتحصينيـ ضد 

 الجريمة .  
 ػ تنمية الشعور بالمسؤولية لطمبة الجامعة وغرس القيـ المرتبطة بالزمالة والصداقة بيف طمبة الجامعة  .8
اطي المواد المخدرة لما ليا مف أثر ىداـ عمى شخصية ػ اتخاذ التدابير األمنية لمحد مف ظاىرة انتشار تع9

 ونفسية الشباب.
 Footnotesالهوامش . 

 ػ القرآف الكريـ .
ػ  د.تياني محمد عثماف ود. عزة محمد سميماف : العنؼ لدى الشباب الجامعي ،جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية ، 5

 ( .3،ص5117الرياض ، 
 .7،ص5986د والكفاءة االنتاجية ، مكتبة غريب ،القاىرة ،عمي السممي :ادارة األفرا ػ5
  . 45، ص5989عبد اهلل محمد وآخروف : اعداد المعمـ وتدريسو ػ دراسة تقويمية ،الكويت ،  ػ3
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د.تياني محمد ود. عزة محمد سميماف : العنؼ لدى الشباب الجامعي ، جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية ، الرياض،  ػ4
 .45ػ39، ص 5117

ػ وىيب مجيد الكبيسي : قياس الميؿ العصابي لدى طمبة الجامعة ،الجمعية العراقية لمعمـو التربوية والنفسية ، بغداد ، 5
 551،ص5995

ػ عبد السالـ جودت الزبيدي : العدائية وعالقتيا بمستوى القمؽ ودخؿ األسرة لطمبة الجامعة ، اطروحة دكتوراه،جامعة 6
 56،ص5998بغداد ،

محمد عبد الرحمف الجندي : دراسة تحميمية ارشادية لسموؾ العنؼ لدى طمبة الجامعة ، مجمة االرشاد  النفسي  ػ7
 48،ص 5999،مركز االرشاد النفسي ،القاىرة ،55،ع

  555ػ559، ص5997،دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع ،دار صادر ،بيروت ،53ػ ابف منظور : لساف العرب ،ج8 
 Webster, N.: Third New International Dictionary, U.S.A, The Lake side press, 1959,p453ػ 9

 389ىػ ، ص5454، قـ ، 5ػ كماؿ مصطفى شاكر : مختصر تفسير القرآف لمطباطبائي ، ط51
 533ىػ ، ص5454، قـ ، 5ػ  كماؿ مصطفى شاكر : مختصر تفسير القرآف لمطباطبائي ، ط55
 541،ص5983حاح ،دار صادر،بيروت،ػ الرازي : مختار الص55
 Flew Antony : The stication of punishment ,in Herbert Hart , punishment andػ 53

responsibility, oxford university press,1968,p221. 
نية والتدريب ، ػ عبد الحكيـ عباس : إجراءات منع الجريمة السياحية وضبطيا ، منشورات المركز العربي لمدراسات األم54

 54،ص5995الرياض ،
،اصدار 4ػ طمعت ابو زىرة :دور المؤسسات الدينية في مقاومة االنحراؼ ومنع الجريمة ،مجمة الدفاع االجتماعي ،ع55

 51،ص5985المنظمة العربية لمدفاع االجتماعي ،
ـ الى الندوة العربية "الظواىر االجرامية ػ طاىر جميؿ الحبوش: الوقاية والتأىيؿ والمكافحة لمجرائـ المستحدثة ، بحث مقد56

 554، ص5999المستحدثة وسبؿ معالجتيا "، مركز الدراسات العربية لمبحوث األمنية ، ،تونس ،
 565، ص5975ػ أحمد فتحي سرور :أصوؿ السياسة الجنائية ، دار النيضة العربية ، القاىرة ،57
،دار الميسرة لمنشر والتوزيع ،عماف 5يادة اإلدارية والتنمية البشرية ،طػ محمد حسنيف العجمي :االتجاىات الحديثة في الق58

 81،ب ت ، ص
 54،ص5119ػ األمـ المتحدة : صندوؽ التنمية البشرية ،59
ػ مينا رعد خيوف : الجامعات ودورىا في تأىيؿ الشباب لتحمؿ المسؤولية المجتمعية ،مجمة كمية التراث الجامعة 51

 535،بغداد ،ب ت ،ص56،ع
 55،ص5991ػ محمد عبد القادر: دور الشباب في التنمية ، منشأة المعارؼ، االسكندرية ،55
،جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية ، الرياض 5ػ راشد بف سعد : أزمة الشباب الخميجي واستراتيجية المواجية ، ط55

 51ػ9،ص5114،
 51، ص5117ػ رحاب السعدي : األسرة والعنؼ عند الشباب ، فمسطيف ، 53



 
معة في تحصين الشباب دور الجا                  م.م أمل عبد الحسن علوان&  أ.م جاسم محمد حمزة

 ضد الجريمة

 

133 
 

المجلد                                                                نسانية     مجلة القادسية للعلوم اإل
 م1/2011التاسع عشر: العدد 

ػ د.عدناف ياسيف : وشيباء خزعؿ ،الشباب العراقي والمتغيرات المجتمعية ، الممتقى العربي األوؿ ػ دور الشباب في 54
 378التنمية البشرية ، بيت الحكمة ،بغداد ،ب ت ، ص

 . 388ص،5979عفيفى محمد اليادي : في أصوؿ التربية، القاىرة، مكتبة االنجمو المصرية،ػ 55
 peter David-E-The Politis of Modernization Chicago.The University of Chicage)ػ 56

press1969-p65)  . 
منظمة العمؿ الدولية، ومنظمة اليونسكو ػ المجنة المشتركة، مكانة المعمميف وثيقة لتطويرىا، ترجمة فخري رشيد، مكتب ػ 57

 45-58، ص5984ية،التربية لدوؿ الخميج، جامعة قطر، مركز البحوث التربو 
،دار الميسرة لمنشر والتوزيع ،عماف 5محمد حسنيف العجمي :االتجاىات الحديثة في القيادة االدارية والتنمية البشرية ،طػ 58

 81،ب ت ،ص
فوزي بالط : اعداد معممي المدرسة االبتدائية والمدرسة الثانوية )دراسة مقارنة( ،ترجمة عمر حسف ،المنظمة العربية  ػ 59

،تونس،لم  .516،ص5986تربية والثقافة والعمـو
 .9،ص5993ػ التقرير الختامي والتوصيات لممؤتمر الفكري الخامس لمتربوييف العرب ، األمانة العامة ،بغداد ،31
     Lewis-Arthur –W.The Theory of Economic Growth london-1963.P77ػ 35
 . 46، ص5984 ،القاىرة مكتبة األنجمو المصرية ،5ط5ج،دراسات وقراءات نفسية وتربوية :عزيز حناػ 35
ػ مصطفى العوجي :االتجاىات الحديثة لموقاية مف الجريمة ، دار النشر بمركز العربي لمدراسات األمنية والتدريب، 33

 . 66،ص5987الرياض ، 
نحراؼ والجريمة ، مجمة القانوف ػ د.فراس ياوز :عبد القادر ود.تميـ طاىر : دور المؤسسات الجامعية في الوقاية مف اال34

 .55ػ55، ص5119، بغداد ،65المقارف ،ع
،مجمة القانوف المقارف 65ػ د.فراس ياوز د.تميـ طاىر: دور المؤسسات الجامعية في الوقاية مف الجريمة واالنحراؼ ،ع35

 . 55، ص5119،
، القاىرة،  5ػ5،ع55ائية القومية ، ،ـػ محمد يوسؼ بدر الديف : مقدمة لمسح عاـ لمجريمة في مصر ، المجمة الجن36

 .53،ص5979
،مجمة القانوف المقارف 65ػ د.فراس ياوز د.تميـ طاىر: دور المؤسسات الجامعية في الوقاية مف الجريمة واالنحراؼ ،ع37

 .55، ص5119،
لشرطة العامة ،مطبعة ػ فاضؿ زيداف : االعتداءات الواقعة عمى المؤسسات المالية ووسائؿ حمايتيا ،منشورات مديرية ا38

 .54،ص5985الشرطة ، بغداد ، 
 . 5983،الباب الثالث ، دار الحرية لمطباعة ،بغداد ، 5983لسنة  76ػ قانوف رعاية األحداث رقـ 39

 References Arabicالمصادر العربية . 

 ػ القرآف الكريـ .
 .5997،دار صادر ،بيروت ، ،دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع53: لساف العرب ،جابف منظور ػ 5
 . 5119ػ األمـ المتحدة : صندوؽ التنمية البشرية ،5
 .5975ػ أحمد فتحي سرور :أصوؿ السياسة الجنائية ، دار النيضة العربية ، القاىرة ،3
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 . 5117ػ تياني محمد عثماف: العنؼ لدى الشباب الجامعي ،جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية ، الرياض ، 4
،جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية ، الرياض 5اشد بف سعد سعد : أزمة الشباب الخميجي واستراتيجية المواجية ، طػ ر 5

،5114 
 . 5117ػ رحاب السعدي : األسرة والعنؼ عند الشباب ، فمسطيف ، 6
 . 5983ػ الرازي : مختار الصحاح ،دار صادر،بيروت،7
يؿ والمكافحة لمجرائـ المستحدثة ، بحث مقدـ الى الندوة العربية "الظواىر االجرامية : الوقاية والتأى ػ طاىر جميؿ الحبوش8

 5999المستحدثة وسبؿ معالجتيا "، مركز الدراسات العربية لمبحوث األمنية ، ،تونس ،

اصدار ،4ػ طمعت ابو زىرة :دور المؤسسات الدينية في مقاومة االنحراؼ ومنع الجريمة ،مجمة الدفاع االجتماعي ،ع9
 5985المنظمة العربية لمدفاع االجتماعي ،

ػ عبد الحكيـ عباس : اجراءات منع الجريمة السياحية وضبطيا ، منشورات المركز العربي لمدراسات األمنية والتدريب ، 51
 5995الرياض ،

اطروحة دكتوراه،جامعة  ػ عبد السالـ جودت الزبيدي : العدائية وعالقتيا بمستوى القمؽ ودخؿ األسرة لطمبة الجامعة ،55
 5998بغداد ،

 . 5989ػ عبد اهلل محمد وآخروف : اعداد المعمـ وتدريسو ػ دراسة تقويمية ،الكويت ، 55

ػ عدناف ياسيف : وشيباء خزعؿ ،الشباب العراقي والمتغيرات المجتمعية ، الممتقى العربي األوؿ ػ دور الشباب في التنمية 53
 . ،ب ت البشرية ، بيت الحكمة ،بغداد

 . 5984 ،القاىرة مكتبة األنجمو المصرية ،5ط5ج،دراسات وقراءات نفسية وتربوية :ػ عزيز حنا 54
 . 5979: في أصوؿ التربية، القاىرة، مكتبة االنجموا المصرية،ػ عفيفى محمد اليادي 55
 5986ػ عمي السممي : ادارة األفراد والكفاءة االنتاجية ، مكتبة غريب ،القاىرة ،56

ػ فاضؿ زيداف: االعتداءات الواقعة عمى المؤسسات المالية ووسائؿ حمايتيا ،منشورات مديرية الشرطة العامة ،مطبعة 57
 .  5985الشرطة ، بغداد ، 

فراس ياوز عبد القادر :عبد القادر ود.تميـ طاىر : دور المؤسسات الجامعية في الوقاية مف االنحراؼ والجريمة ،  ػ58
 5119، بغداد ،65ارف ،عمجمة القانوف المق

ػ فوزي بالط  : اعداد معممي المدرسة االبتدائية والمدرسة الثانوية )دراسة مقارنة( ،ترجمة عمر حسف ،المنظمة العربية 59
،تونس،  5986لمتربية والثقافة والعمـو

 ىػ5454، قـ ، 5ػ كماؿ مصطفى شاكر : مختصر تفسير القرآف لمطباطبائي ، ط51

،دار الميسرة لمنشر والتوزيع ،عماف 5:االتجاىات الحديثة في القيادة االدارية والتنمية البشرية ،طلعجمي ػ محمد حسنيف ا55
 . ،ب ت

ػ محمد عبد الرحمف الجندي : دراسة تحميمية ارشادية لسموؾ العنؼ لدى طمبة الجامعة ، مجمة االرشاد  النفسي 55
 . 5999،مركز االرشاد النفسي ،القاىرة ،55،ع

 . 5991حمد عبد القادر : دور الشباب في التنمية ، منشأة المعارؼ، االسكندرية ،ػ م53
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، القاىرة،  5ػ5،ع55ػ محمد يوسؼ بدر الديف : مقدمة لمسح عاـ لمجريمة في مصر ، المجمة الجنائية القومية ، ،ـ54
5979 . 

ركز العربي لمدراسات األمنية والتدريب، ػ مصطفى العوجي :االتجاىات الحديثة لموقاية مف الجريمة ، دار النشر بم55
 5987الرياض ، 

فخري رشيد، ػ 57منظمة العمؿ الدولية ومنظمة اليونسكو ػ المجنة المشتركة، مكانة المعمميف وثيقة لتطويرىا، ترجمة ػ 56
 .5984مكتب التربية لدوؿ الخميج، جامعة قطر، مركز البحوث التربوية،

ودورىا في تأىيؿ الشباب لتحمؿ المسؤولية المجتمعية ،مجمة كمية التراث الجامعة ػ مينا رعد خيوف : الجامعات 58
 . ،بغداد ،ب ت56،ع

ػ وىيب مجيد الكبيسي : قياس الميؿ العصابي لدى طمبة الجامعة ،الجمعية العراقية لمعمـو التربوية والنفسية ، بغداد ، 59
5995. 

 . 5993الخامس لمتربوييف العرب ، األمانة العامة ،بغداد ، ػ التقرير الختامي والتوصيات لممؤتمر الفكري31
 . 5983،الباب الثالث ، دار الحرية لمطباعة ،بغداد ، 5983لسنة  76ػ قانوف رعاية األحداث رقـ 
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The role of the university in the youth immunization against crime . 
Conclusion . 

The current situation of Iraqi society in general and youth in particular ,experienced 

and involved in the challenges and developments led to negative consequences for young  

people resulted in a crisis created many problems become a concern of the Iraqi society .                                                                                         

Bringing the Iraqi youth are living a real crisis threatens serious consequences that has 

not made sincere efforts to rectify the matter ,and perhaps what we see from deviations and 

behavioral problems ,intellectual and religious extremism and terrorism , intellectual and 

serious manifestations of it .                                                                 
The university of the most important societal institutions that affect and are affected 

by the social atmosphere surrounding it from making society on the one hand and on the other 

hand , is its tool-making in the technical and professional , political and intellectual leaders .                                                                                                  

Therefore , the contribution of the university in the field of youth immunization 

against crime should be played by means of enabling them to perform a valid function and 

carry out its functions in a manner consistent preventive policy as a target decree through her 

role as a tool .                                                                                        
The researcher reached a set of conclusions , including ;                       
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1- One that most Iraqi universities almost single side work educational institution limited to 

the cognitive side and absent from her mind the basic function that should be performed , 

namely , the educational function .                                                                            

  In light of the findings that emerged from the study , the researcher to develop a set of 

recommendations to the relevant of them , including ;                                                                                              

1- Add new approaches on the prevention of crime and delinquency explain how young 

people can insulate themselves against crime and find out effective ways to move away 

from vice and shafts  deviation by taking advantage of international experiences in this 

field.           

 
 
 


