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  ملخص
وامل التي تؤدي الى انحراف االحداث من ھدفت الدراسة الى التعرف الى االسباب والع

وتمحورت الدراسة حول جميع االحداث المنحرفين المودعين في مركز رعاية  ،وجھة نظرھم
وركزت الدراسة على االسباب  ).حدث 90( حيث بلغ عددھم 2010وتأھيل احداث اربد في عام 

اسباب  )1 :نحراف وھيعوامل رئيسة تؤدي لالووالعوامل التي رأى الباحث انھا تشكل اسباب 
ضعف  )4 .عوامل اقتصاديةاسباب و) 3 .عوامل اجتماعيةاسباب و )2 .وعوامل اسرية ونفسية

 ،وسائل االعالم(اسباب وعوامل تكنولوجية ) 5 .الوازع الديني والقيمي واألخالقي عند االحداث
مكان  ،لديهعمر الحدث وعمر كل من وا: ھذا باإلضافة الى متغيرات ).الحاسوب. االتصال
وأظھرت نتائج الدراسة ان أھم اسباب  .المستوى التعليمي للحدث ولكل من والديه ،السكن

 .شئة االجتماعية السليمة ألبنائھاغياب دور االسرة في عملية التن )1 :انحراف االحداث تعود الى
اب رفاق السوء للحدث وغي )3 .ضعف الوازع الديني والقيمي واألخالقي عند االحداث )2

دد كثرة ع(اتساع حجم االسرة  )5 ).الفقر(الدخل االقتصادي المتدني لألسرة  )4 .الرقابة االسرية
المؤسسات وعدم إيالء فترة المراھقة األھمية التي تحتاج اليھا من قبل األھل أ) 6 ).أفرادھا

  .إذ تبين أن معظم المنحرفين في سن المراھقة،االجتماعية المعنية
 
Abstract 

This study aimed to identify the reasons and factors that lead to 
juveniles' deviation from their points of view. The study revolved around 
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all deviated juveniles in Juveniles correction and Rehabilitation Center in 
Irbid in 2012 ،and they are counted as 90 juveniles. The study also 
focused on reasons and factors that have been seen by the researcher to 
be main causes and factors of deviation. 1) Psychological and family 
factors and causes. 2) Social factors and causes. 3) Economic factors and 
causes. 4) Backwardness in the Religious ،ethical and moral motivations 
of Juveniles. 5) Technological factors and causes (mass media ،
telecommunication and computer). In addition to the above mentioned 
factors ،the following variables are taken into consideration:  Age of 
juveniles ،Age of his parents ،place of living ،and the level of education 
of both parents and juvenile. The study showed that the main reasons for 
juveniles' deviations are: 1) The absence of the family role in proper 
socialization process for the children. 2) Backwardness in the Religious ،
ethical and moral motivations of Juveniles. 3) Juvenile's bad peer 
environment and the absence of family monitoring. 4) Low-economic 
status of the family. (Poverty). 5) The size of the family. (Large number 
of its members). 6) Parents and social centers don’t pay adolescence the 
importance it needs. Since the study shows that most deviants are at 
adolescence period. 

 
  المقدمة

تمر المجتمعات اإلنسانية بمراحل مختلفة من التطور والتغيير الذي تنعكس آثاره المختلفة 
يجد أنھا تعاني من وجود مشاكل كثيرة ومتعددة تترك  والباحث في ھذه المجتمعات، على شعوبھا

آثارھا السلبية على العديد من أفراد المجتمع وبالذات على االسرة التي تعد الخلية االولى في 
  .المجتمع

نظرا لما  ،وتعتبر مشكلة انحراف االحداث من أھم ھذه المشكالت  االجتماعية االسرية
تنعكس على االسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام نظرا  آثار سلبيةويترتب عليھا من أخطار 

أنظمة وقواعد الضبط االجتماعي المتعارف عليھا في ولخروج ھؤالء المنحرفين عن قوانين 
اجتماعيا له ومجتمعاتھم أألمر الذي ينعكس سلبيا على ھذه المجتمعات ويكلفھا عبئا اقتصاديا 

إال وومجرم اليوم ما ھ، مجرم الغدوفمنحرف اليوم ھ. آثاره السلبية على أمن المجتمع واقتصاده
وكالھما بتجاوزه لألعراف أخرج نفسه من المواطنة الصالحة التي يفترض ، منحرف أألمس
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وأصبح بانحرافه يشكل عنصر ھدم وقلق لمجتمعه ، بصاحبھا أن يكون عنصر بناء في المجتمع
  .)1()1985، رؤوف، عبيد. (أبناء مجتمعهو

راسات النظرية أن االنماط الشخصية لألفراد تلعب الدور الھام والرئيس وتؤكد بعض الد
وھذه االنماط تختلف ، )السيطرة، القلق، الثبات االنفعالي، الذكاء، الكذب. (في انحراف االحداث

  .)2()1988، اليوسفي( . غير المنحرفين من االحداثوبين المنحرفين 

باإلضافة الى التنشئة ، الوراثة، البيئة: أھمھا وتتأثر ھذه االنماط الشخصية بعوامل كثيرة
أألمر الذي يقود الى أن توقع ضبط االنماط الشخصية عند ھؤالء االحداث ، األسريةواالجتماعية 

  .)3()1990، جابر. (ممكنة من خالل عملية التنشئة االجتماعية السليمة

تم اجراء ھذا البحث فقد ، منھا مجتمع انسانيووكون ھذه الظاھرة ظاھرة عامة ال يخل
 .العوامل التي تؤدي االنحرافوللكشف عن أألسباب 

 البحثأھداف 
يھدف ھذا البحث الى الكشف عن أألسباب والعوامل الكامنة وراء انحراف االحداث 

  . تأھيل احداث اربدوالموقوفين في مركز تربية 

  أھمية البحث
التي تواجه االسرة في االردن تعتبر ظاھرة انحراف االحداث من أھم المشكالت الخطرة 

وربما ، فتجعل منھم معول ھدم بدال من معول بناء، والتي تصيب أبنائھا وھم في مقتبل العمر
لذا تبرز أھمية ، تدفع بھؤالء االحداث الى أبعد من ذلك فيعتادوا على االنحراف بعد سن البلوغ

راف االحداث والتي ال تقف عند ھذا البحث من أھمية أآلثار السلبية المترتبة على مشكلة انح
إذا ما عرفنا أن نسبة االحداث في ، وعند أسرته بل تتعداھم لتشمل المجتمع بأسرهوالحدث نفسه أ

فإن ، من سكان االردن% 37. 1االردن ممن ھم دون الخامسة عشر من أعمارھم يشكلون نسبة 
لذا فإن ھذا البحث أعد ليغطي  .)4()2005، االحصاءات العامة. (دراسة ھذه الظاھرة تزداد أھمية

جزء ھاما في الدراسات االجتماعية ويحقق نتائج تفيد في معالجة ھذه الظاھرة إذا ما أخذت بعين 
  .القراراالعتبار لدى صناع 

                                                            
 . دار الفكر العربي، 6ط ، أصول علمي االجرام والعقاب). 1985. (رؤوف، عبيد  )1(
داث الجانحات وأثرھا على بعض محددات انماط الشخصية لدى االح). 1988. (مشيرة عبدالحميد، اليوسفي  )2(

 . مصر، جامعة القاھرة، رسالة ماجستير غير منشورة. سلوكھن
. التقويم –طرق التحدث  –النمو –الديناميات  –البناء  –نظريات الشخصية ). 1990. (عبدالحميد جابر، جابر  )3(

  . مصر، القاھرة: دار النھضة العربية
  .عمان، 2005، منشورات دائرة االحصاءات العامة   )4(
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  البحثمحددات 
تمحور ھذا البحث حول جميع االحداث المنحرفين المودعين في مركز رعاية وتأھيل 

  ). حدث 90(ھم وعدد 2010احداث اربد في عام 

  فروض البحث
يفترض الباحث وجود مجموعة من األسباب والعوامل وراء انحراف االحداث المودعين 

اسباب ، اسرية ونفسية، اجتماعية، اقتصادية: منھا اسباب.  في مركز رعاية وتأھيل احداث اربد
باإلضافة ، عالماإلووأخرى تتعلق بوسائل التكنولوجيا ، األخالقوعوامل ترتبط بالدين والقيم و

  .المستوى التعليمي للحدث ولكل من والديه، منطقة السكن، عمر الحدث وعمر كل من والديهالى 

  تعريف اإلنحراف
حرف الشيء ، )1(أي مال وعدل : يقال إنحرف عنه، الميل والعدولوھ: االنحراف في اللغة

  . )4(انحرف بمعنى مال و، )3(وإذا مال اإلنسان عن شيء يقال انحرف  )2(عن وجھه أي صرفه 

ومن الناحية القانونية يكون الفرد منحرفا عندما يفعل فعال ما  من شأنه الحاق الضرر بفرد 
  . جماعة من افراد المجتمعوا

بأن الجنوح مصطلح يصعب وضع تعريف  )5()145: 1969، محمد نيازي، حنانه(ويرى 
فكل حدث جانح يتميز بلون ، اھرهمحدد له بدقة نظرا لتشعب جذوره وتعدد اسبابه وتنوع مظ

يختلف عن الحدث الجانح اآلخر في العوامل التي دفعت كليھما للجنوح ووھ، خاص من السلوك
  . تشابه سلوك كل منھماوول

، فرد قائم بذاتهوويشترك علماء االجتماع مع علماء النفس في الرأي بأن الحدث الجانح ھ
القوى الفاعلة فيھا الكتشاف االسباب النفسية التي  وقد حاولوا دراسة شخصيته وتكوينھا وطبيعة

اال تعبير عن عدم التكيف ووحاولوا التأكيد على ان السلوك الجانح ما ھ، دفعت به للجنوح
. نفسية مختلفة تحول دون اشباع الحدث لحاجاته المختلفةوالناشيء عن عوامل مختلفة  مادية  أ

   .)6()16: 1996، عبد القادرمحمد ، قواسمية(

                                                            
دار العلم : بيروت، 4ط ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، الصحاح). 1990. (اسماعيل بن حماد، الجوھري  )1(

  13343/  4. للماليين
 . 167ص ، 2ط ، المعجم الوسيط). ت. د. (ابراھيم ورفاقه، أنيس  )2(
 . 127/  3، ر الفكردا: بيروت، القاموس المحيط). ـھ 1398. (محمد بن يعقوب، الفيروز أبادي  )3(
 . 43/ 9، دار صادر: بيروت، لسان العرب). ت. د. (ابوالفضل جمال الدين محمد بن كرم، ابن منظور  )4(
العدد ، المجلة العربية للدفاع االجتماعي، مكافحة االحداث في الدول العربية). 1969. (محمد نيازي، حنانه  )5(

  . 145: ص، االول
: ص. المؤسسة الوطنية للكتاب. جنوح االحداث في التشريع الجزائري). 1996. (ادرمحمد عبد الق، قواسمية  )6(

16 . 
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لألمم المتحدة الحدث الجانح من الناحية  االجتماعية التابعوقد عرف مكتب الشؤون 
أية سلطة أخرى متخصصة والقانونية بأنه شخص في حدود سن معينة يمثل امام ھيئة قضائية أ

، طه( .االجتماعيبسبب ارتكابه جريمة جنائية ليتلقى رعاية من شأنھا ان تسھل إعادة تكيفه 
  .)1( )149: 1961، منير، لعصرةا، والخيرواب

مراھق يتصرف تصرفا وليدل على اي طفل ا" الحدث المنحرف"ويستخدم مصطلح 
دل على عدم يووھ، يسلك سلوكا مخالف للسلوك الذي يتوقعه منه المجتمع الذي يعيش بهوا

 . ةالحدث مع جماعته التي يتعايش معھا ضمن عادات وقيم المجتمع السائدالتكيف الطبيعي لھذا 
(2) (Cloward, R. A, & Ohlin, L. E. 1960) 

من خالل أربعة محاور  )الجنوح(ويمكن النظر الى الى التعاريف التي عرفت االنحراف 
  :ھي

تعتبر ھذه التعاريف ھي االكثر : )Role Definitions(التعاريف القائمة على أساس الدور  .1
الحدث لفترة طويلة وال تركز وھي تركز على االنحراف الذي يسلكه ، شيوعا لالنحراف

الن التركيز حسب ھذا المحور يكون على ذوي ، على من ينحرف لمرة واحدة مثال
  . السلوكيات المنحرفة الذين يتعايشون معھا

يتفق اصحاب ھذا االتجاه : )Typological Definitions(التعاريف المتعددة االنماط  .2
ويرى ، مخالفة قانونيةوف للمجتمع مألووھاال خروج عن ما وعلى ان االنحراف ما ھ

اصحاب ھذا االتجاه أن يكون ھناك تعاريف فرعية لكل انحراف على حده نظرا لعدم تشابه 
  . افعال االنحراف في شيء سوى مخالفتھا للقانون وقيم المجتمع

يرى اصحاب ھذا االتجاه ان التعريف : ) (Legal Definitionsالتعاريف القانونية .3
المنحرف يشمل كل حدث عمره اكثر من سبع سنوات واقل من خمسة عشر  القانوني للحدث

  . (3) (Baker, H.S. 1963) شرعيةوسنة وصدر بحقه حكم من محكمة نظامية ا

ھنا ينظر : )Syndrome Definitions(التعاريف القائمة على اساس االعراض  .4
ك مخالف للقوانين حيث يكون ھذا السلو، لالنحراف على انه سلوك يرتكبه غير الراشدين

 ويقوموا بتكرار ھذا السلوك ، اعراف المجتمع الذي يعيشون بهولعادات واالنظمة و
 حتى قد وحتى يعتادوا علبه لدرجة انھم يصبحوا بحاجة الى مساعدة إلصالحھم ا

                                                            
نشأة المعارف ، 1ط ، انحراف االحداث في التشريع العربي المقارن). 1961. (منير، والعصرة، ابوالخير، طه )1(

  . 149: ص، االسكندرية
(2) Cloward, R. A. & Ohlin, L. E. (1960). Delinquency and Apportunity. New York: 

the free Press , 
(3) Baker. H. S. (1963). Outsiders. New york: the free Press.   
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. يحتاجوا الى اجراء قانوني يردعھم ويمنعھم عن سلوك مثل ھذه السلوكيات المنحرفة
(Cohen, A. K. 1959) )1(.  

  نظريات المفسرة النحراف االحداثاالتجاھات وال

  (Strain theories)نظريات الضغط   .1
كلما اشبع حاجة منھا ظھرت ومتعددة ويرى أتباع ھذه النظريات بأن حاجات الفرد كثيرة 

عن طريق اخضاع لذا ال يمكن اشباع رغبات االفراد ، له حاجة اخرى جديدة بحاجة الى اشباع
نمط السائد في مجتمعه؛ كون حاجات ھذا الحدث تتعارض مع االنماط السائدة في الحدث لل
، االمر الذي يقود الحدث للخروج على ھذه االنماط السائدة إلشباع حاجاته غير المشبعة، المجتمع

 خرج وعلى االنماط السائدة في مجتمعه يكون قد خالف انظمة المجتمع بخروجه و
  . منحرفا نظرا لمخالفته لما يقّره مجتمعه من نظم تضبط سلوك افرادهوبخروجه ھذا يعتبر ، عليھا

(. 2) (Merton, R. K. & Nisbet, R. 1976)  

  (Control theories) التحكم  نظريات  .2
المجتمع فكلما ويركز اتباع ھذه النظريات على العالقات االجتماعية القائمة بين الفرد 

الن االنحراف ، صحيحالية االنحراف اكبر والعكس احتمضعفت العالقة بينھما كلما كانت 
القيم وفالفرد في المجتمع محكوم للعادات . مألوف في المجتمعوھ بنظرھم يعني الخروج عن ما

االمتثال وھذه النظم وعلى كل فرد في المجتمع احترام ، التقاليد التي يرتضيھا المجتمع ألفرادهو
غير مقبولة وتحكم على تصرفات االفراد بأنھا مقبولة ا لھا كونھا تشكل القواعد السلوكيّة التي

  .3)( (Merton, K. R 1975)مخالفتھا لتلك النظم وفي حال موافقتھا ا )منحرفة(

  )Cultural Reviance theories(االنحراف الثقافي  نظريات  .3
القيم يعتقد اتباع ھذا االتجاه ان للحدث المنحرف مجموعة من القيم ال تتناسب مع منظومة 

. في مجتمعه الذي يعيش فيه مما يؤدي به للخروج عن قيم مجتمعه وبالتالي انحرافه
(Kornhauser, R. 1963) (4) .  

إفرازا اجتماعيا ناجما عن وويرى أنصار االتجاه االجتماعي بأن السلوك المنحرف ھ
وينظروا . جتمعمظاھر السلوك والتفاعالت والعمليات االجتماعية المتنوعة التي تحدث داخل الم

  :للسلوك المنحرف من خالل بعدين اساسيين ھما
                                                            

(1) Cohen. A. K. (1959). The study of Social Disorganization and Devlat Behavior. 
Sociology Today. (ed) Robert. K. Merton et. Newyork: Basic Book.   

(2) Merton, R. K. (1975). Social theory & Social Structure. Newyork: the free Press . 
(3) Merton, R. K.  & Nisbet, R. (eds). (1976). C0ntemporary Social Proplems.  

Newyork: Harcourti Brace Jovanovich. Inc.  
(4) Kornhauser, R. (1963). Theoritical Issues in the Sociological study of Juvenile 

Delinquency. Berkeley; Center for the study of law and society.  
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ربط التغيرات في معدل نسبة الجريمة بالتغيرات في التنظيم االجتماعي كالحراك   .أ 
االنظمة السياسية ، نظام التدرج االجتماعي، المنافسة، الصراع الثقافي، االجتماعي

، ياسين كاظم، ميسم. (والدخل واالقتصادية والكثافة السكانية وعمليات توزيع الثروة
2009()1(.  

الربط بين االنحراف والتفاعل الذي يحدث بين االفراد داخل البناء االجتماعي في المجتمع   .ب 
غير منحرف وھنا والذي يشكل سلوك ھؤالء االفراد سواء كان ھذا السلوك سلوكا منحرفا ا

وھذان . )2( Cullen. 1983)(. محركات السلوك بشكل عام، والمحاكاة، يظھر دور القيم
، النظرية الوظيفية. (االتجاھان يقعان ضمن النظريات االساسية في علم االجتماع

  ). التفاعلية الرمزية، الماركسية

  النظريات البنائية الوظيفية  .4
يركز اتباع ھذه النظريات على المجتمع والعالقات المتبادلة بين النظم السائدة فيه أكثر من 

 اد والجماعات فھم ينظرون للمجتمع كوحدة واحدة متكاملة وتتكون من وحدات اصالتركيز االفر
   . )3( (Walluce an Walf 1991) ولكل وحدة وظيفة معينة، غر تتفاعل مع بعضھا بعضا

ويعتبر انصار ھذه النظريات ان االنحراف ظاھرة عادية وطبيعية تتصل ببناء المجتمع 
وينظر اتباع الوظيفية . ار سلبية واخرى ايجابية على المجتمعوله آث، وطبيعة حياته االجتماعية

  .)4( )1992، كارة. (لالنحراف على انه سلوك يخالف القواعد السلوكية للمجتمع

  النظرية الماركسية  .5
ينظر ماركس واتباعه الى االنحراف على انه افراز من افرازات الصراع الطبقي بين 

 –لالنحراف  –وان السبب الرئيس ، طبقة البوليتارياوجوازية بين الطبقة البر: المالك والعمال
  .)5()1993 ،عبدهللا، الخليفة. (التوزيع غير العادل للثروة والقوة في المجتمعوبنظرھم ھ

                                                            
الجامعة ، رسالة ماجستير غير منشورة، اثر العنف العائلي على تشرد االطفال). 2009. (ياسين كاظم، ميسم )1

  . العراق، المستنصرية
(2) Cullen, francis. (1983). Rethinking crime and Deviance Theory. The Emerge a 

structuring tradition. Rowman and allanheld. U.S.A  
(3) Wallace and walf. (1991). Contemporary Sociology theory: continuing tl classical 

tradition. New Jersey. U. S. A  
 . لبنان، بيروت، معھد االتحاد العربي، االجتماعيمقدمة في االنحراف ). 1992. (مصطفى، كارة  )4(
مركز ابحاث ، المحددات االجتماعية لتوزيع الجريمة على أحياء مدينة الرياض). 1993. (عبدهللا، الخليفة  )5(

 . الرياض، وزارة الداخلية السعودية، مكافحة الجريمة
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  النظرية التفاعلية الرمزية  .6
المشترك في نظرية الوصم االجتماعي على ان وينطلق منھج التفاعل االجتماعي المتبادل ا

، مصطفى، كارة. (انحراف الفرد يعود للكيفية التي يتعامل بھا اآلخرون معه السبب في
1992()1(.  

  :ويرى انصار ھذا الرأي ان االنحراف يمكن ان يحدث على ثالث مستويات ھي

ويحدث نتيجة ضغوط نفسية داخلية تؤثر مباشرة على الفرد فتدفعه : المستوى الفردي .1
  . لالنحراف

  . كمجموعة الشواذوأ، بة التي ترى في االنحراف سلوكا سوياكالعصا: المستوى الجماعي .2

العوامل الظرفية ويحدث نتيجة التعرض الى بعض الضغوط البيئية ا: المستوى الظرفي .3
  .)2()1994، خالد، الرشود. (التي ال تترك فرصة للفرد للتفكير بما سيعمل

  : االنحراف الى قسمين ھما )3( )1985، عدنان، الدوري(يقسم 

  .حراف موضوعيان  .أ 

  .انحراف ذاتي  .ب 

، حيث يرد االنحراف الموضوعي الى انه نتاج للبيئة والمحيط االجتماعي للحدث المنحرف
ف نتيجة لردود فعل ذاتية في حين يعتبر االنحراف الذاتي بأنه انماط سلوكية تكون لدى المنحر

الموضوعي من خالل حراف ويناقش االن ،نابعة من عوامل التقليد والمحاكاة لألقرانوانماط 
  :التاليةالنظريات 

  نظرية التفكك االجتماعي  .1
يفسر اتباع ھذه النظرية التفكك االجتماعي كما في النظرية االيكولوجية االنسانية التي تفسر 
االبعاد االجتماعية للتفكك تفسيرا عمرانيا وربطت السلوك المنحرف بأوضاع معينة تنشأ نتيجة 

  . )4()1983، ناھده، الكريم دعب. (المدينةولعملية نم

  نظرية كالورد وأوھلين  .2
  : تفسر ھذه النظرية االنحراف  بالتوليف بين اتجاھين كالسيكيين في تفسيره ھما

                                                            
 . مرجع سابق  )1(
رسالة . سسية لالحداث المنحرفين بالمملكة العربية السعوديةخدمة الرعاية المؤ). 1994. (خالد، الرشود  )2(

 . الرياض، اكاديمية نايف للعلوم االمنية، ماجستير غير منشورة
  . منشورات ذات السالسل: الكويت. جنوح االحداث). 1985. (عدنان، الدوري  )3(
مجموعة بحوث واعمال الحالة ، ثبعض االطر التفسيرية لمشكلة جنوح االحدا).  1983. (ناھده، عبد الكريم  )4(

 . بغداد، مركز البحوث والدراسات، الدراسية الخاصة بوقاية االحداث من االنحراف
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  . نظرية األنومي التي تھتم بتحديد المصادر االجتماعية لالنحراف  .أ 
لطة ومعاشرة نظرية المخالطة الفارقة التي تفسر االنحراف بأنه سلوك متعلم من خالل مخا  .ب 

  .)1()1976، ادريس، الكناني. (الجماعات الجنوحية
  نظرية الثقافة الفرعية الجانحة  .3

يربط اتباع ھذه النظرية االنحراف باألفراد الذين ينتمون الى الطبقة االجتماعية الدنيا حيث 
ى مما يمتازوا بخصائص ثقافية معينة تختلف عن الخصائص التي يمتاز بھا اتباع الطبقة الوسط

  .)(Cullen, F. 1983 2). (يدفعھم لالنحراف
حيث يعرفه  بأنه سلوك يخالف نظام القيم : االنحراف كنتاج للتقييم الذاتي )الدوري(ويناقش 

حكم والثقافية العامة والمعايير التي يشترك فيھا غالبية افراد المجتمع وعليه فإن االنحراف ھنا ھ
 )3()1993، هللا عبد، الخليفة(. بل العامة من الناساجتماعي يقع على اشخاص معينين من ق

  :ويوضح ذلك من خالل النظريات التالية
  االنحراف كنتاج للوصم االجتماعي  .1

عملية االنحراف ھنا ھي من صنع العامة الذين يطلقون على المنحرف ألقاب ومعان 
عله يمارس االنحراف ودالالت تشير الى وصمه بھذا السلوك مما يولد عنده ردة فعل عكسية تج

وھنا ال يكون االنحراف نتيجة للفعل الذي قام به ، 4)( Tannenbaum. 1983). (ويقبل به
  .)5( (Becker, H. 1963). المنحرف بل يكون نتيجة لوصمة المجتمع لھذا الفرد باالنحراف

  )االرتباط المتغاير(نظرية االختالط التفاضلي   .2
االختالط بالمنحرفين والمجرمين وتعلم االنماط االنحرافية  وترد ھذه النظرية االنحراف الى

 االنحراف وذلك من خالل العالقات الشخصية الوثيقة بين ھؤالء ومبرراتھا التي تشجع على
  .)6( )1976، ادريس، الكناني(، المجرمين

  نظرية االنجراف  .3
وقد ، كهسلوك معين فيستھويه ويسلووتركز على ان الحدث ينجذب في يوم معين نح

ومرد ذلك الى عملية الضبط االجتماعي التي يتعرض ، اليه يستھويه سلوك آخر معتدل فينجرف
  .)7( )1976، ادريس، الكناني. (لھا ھذا الحدث

                                                            
ط ، الطفولة المنحرفة في المغرب –دراسة اجتماعية  –ظاھرة انحراف االحداث ). 1976. (ادريس، الكناني  )1(

 . مطبعة التومي، 1
  . مرجع سابق  )2(
  مرجع سابق  )3(

(4) Tannenbaum, Frank. (1983). Crime and the Community, New York  
(5) Baker, H. (1963). Outsiders. New York. New York free press.  

 .مرجع سابق  )6(
 .مرجع سابق  )7(
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  الدراسات السابقة
فمنھا دراسات تناولت ، تنوعت الدراسات التي تناولت موضوع انحراف االحداث

وبعضھا تناولته من منظوره ، من منظور نفسيتناولته  الموضوع من منظور تربوي وأخرى
االنحراف كموضوع نفس  والباحث في ھذه الدراسات يجد أن معظمھا تناولت. االجتماعي

 اجتماعي؛ إذ  يصعب وضع حدود فاصلة لھذا الموضوع نظرا لكون السلوكيات الفردية ترتبط
  . عيش بھا الفردارتباطا وثيقا بالتنشئة االجتماعية وبالبيئة االجتماعية التي ي

االنماط الشخصية السائدة لدى عينة : بعنوان )2008، اللطيف اسماء عبد، االسعد(دراسة 
توصلت الباحثة الى نتائج مفادھا ، الجانحين في االردن في ضوء بعض المتغيرات من االحداث

حثة وأوصت البا، لألسرة يؤثر على االنماط الشخصية لھؤالء االحداث ان الوضع االقتصادي
االجتماعية والجھات المعنية المختصة بعقد دورات وندوات  الباحثة بضرورة قيام المؤسسات

مع االحداث وشرح العوامل التي تدفعھم  ألولياء االمور يتم من خاللھا طرح آليات التعامل
 . )1()2008، اللطيف اسماء عبد، االسعد(. لتجنب االنحراف وبقاء المجتمع متماسكا، لالنحراف
أثر شھر رمضان الكريم على معدالت جرائم : حول )2005، محمد، السبيعي(راسة د

انخفاض معدالت الجنوح في رمضان : جة مفادھايتوصل الباحث الى نت، السعودية االحداث في
الى الممارسات االيجابية التي تميل اليھا ھذه االسر في شھر رمضان  وعزى ذلك% 20بمعدل 

  .)2()2005، محمد، السبيعي. (والتواد والتراحم د من التقارباالمر الذي يؤدي الى مزي
عالقة بعض سمات الشخصية بانحراف : حول )3()2005، سعيد رمضان، العجمي( ةدراس

توصل الباحث الى وجود فروق ذات داللة احصائية بين ، مدينة الرياض بانحراف االحداث في
وكذلك ، )التوتر، كفاية الذات، المانعدم ا، الدھاء(في انماط  غير الجانحينواالحداث الجانحين 

المغامرة تميل ، االندفاعية، الجانحين؛ في حين نمط الذكاء فروق حول نمط السيطرة لصالح غير
  . لصالح الجانحين

السلوك الجانح لدى طالب المدارس في استراليا حيث : حول ) (Patrick. 2004) (4دراسة
، االكثر شيوعا بين الطالب في المدارسحيث توصل الباحث الى ان السلوكيات الجانحة ھي 

  . وان للعامل االقتصادي دورا مھما وكبيرا في جنوح االحداث
                                                            

االنماط الشخصية السائدة لدى عينة من االحداث الجانحين في االردن ). 2008. (اسماء عبد اللطيف، االسعد 1)(
 . جامعة اليرموك، رسالة ماجستير غير منشورة. في ضوء بعض المتغيرات

، دراسة اثر شھر رمضان الكريم على معدالت جرائم االحداث في السعودية). 2005. (محمد، السبيعي  )2(
 . الرياض، جامعة نايف للعلوم االمنية، رسالة ماجستير منشورة

. السمات الشخصية بانحراف االحداث في مدينة الرياضعالقة بعض ). 2005. (سعيد رمضان، العجمي  )3(
  . الرياض، جامعة نايف للعلوم االمنية

(4) Patrick, G. (2004). The Eysenck psychoticism dimension and delinquent 
behaviours among non-criminals: changes across the lifespan, Department of 
psychology ،University of Wollongong ،Northfields Avenue, Wollongong, 
NSW2522, Australia.  
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تناول الباحث العوامل االسرية في جنوح  )1()2003، صبحي سعيد، الحارثي(دراسة 
حيث وجد الباحث فروق ذات داللة ، االحداث من وجھة نظر االحداث المنحرفين انفسھم

وامل المؤدية لالنحراف وجنوح االحداث تعزى للمنطقة الجغرافية والمستوى احصائية بين الع
 . التعليمي واالقتصادي والتعامل االسري مع الحدث وكذلك للعوامل االسرية والثقافية

ان كشفت الدراسة  )2()2003، فيصل محمود، الغرايبة، والرحمن عبد، الخطيب(دراسة 
وبينت ان عالقة الحدث بوالديه ، وي التعليم المنخفضغالبية والدي الحدث المنحرف ھم من ذ

  . اخوته متينةو

اثبتت الدراسة فعالية البرامج االرشادية في خفض  )3()2003، احمد، العموش(دراسة 
وأصبحت فرصتھم ، الشك باآلخرين، الكذب، الغش، السرقة، بالعدواننزعة الجنوح المتمثلة 

وم الذات لديھم بحيث اصبحوا ينظرون الى انفسھم كبيرة في تجنب االنحراف وغيرت من مفھ
  . بايجابية

اظھرت الدور المھم والكبير  )4()2001، علي جاسم، شھاب، وعلي اسعد، وطفة(دراسة 
  . لألسرة في عملية الضبط االجتماعي

اظھرت الدراسة وجود دالالت احصائية  )5()1999، آخرون، ومحمد، صوالحة(دراسة 
، طلب العلم، تحقيق منافع، للكسب  قاييس الفرعية المتمثلة بالسعيملقيم والالكلي لعلى المقياس 
  . والواقعية لصالح غير الجانحين، المثالية االخالقية، عدم المجازفة

كشفت الدراسة ان ظاھرة جنوح االحداث ظاھرة آخذة في  )6( )1997، علي، مانع(دراسة 
قدمة الدراسات ان االنحراف في الدول المت حيث تظھر، التزايد مع التقدم البشري والحضاري

وان الكثير من العوامل التي اثرت على االحداث ھي بسبب ، الناميةمنتشر اكثر بكثير عن الدول 
التغيرات في الحياة االجتماعية واالقتصادية والتعقيدات وكثرت المتطلبات التي تعجز االسرة 

                                                            
أثر العوامل االسرية في جنوح االحداث من وجھة نظر االحداث ). 2003. (صبحي سعيد، الحارثي  )1(

المملكة العربية ، مكة المكرمة، جامعة ام القرى، رسالة ماجستير غير منشورة. المنحرفين بمدينة الطائف
 .وديةالسع

الكشف عن العوامل االجتماعية المؤدية الى ). 2003. (فيصل محمود، غرايبةوال، عبد الرحمن، الخطيب  )2(
مجلة جامعة ، انحراف االحداث والتدابير المتخذة نحوھا في مراكز رعاية االحداث المنحرفين في االردن

 . 126 – 103: ص، 11عدد ، 6مجلد ، عدن للعلوم االجتماعية واالنسانية
فاعلية برنامج ارشاد جمعي في خفض النزعة للجنوح لدى االطفال االيتام وااليتام ). 2003. (احمد، العموش  )3(

 . االردن، الزرقاء، الجامعة الھاشمية، رسالة ماجستير غير منشورة. اجتماعيا
في المجتمع الكويتي  السمات الديمقراطية للتنشئة االسرية). 2001. (علي جاسم، وشھاب، علي اسعد، وطفة  )4(

  . 269 – 211: ص، 17مجلد ، العدد االول، مجلة جامعة دمشق، دراسة ميدانية، المعاصر
دراسة مقارنة : الفروق في القيم لدى االحداث الجانحين وغير الجانحين). 1999. (وآخرون، محمد، صوالحة  )5(

 . موكجامعة الير، )غير منشورة(في محافظة اربد مقدمة لمؤتمر القيم  
، المطبوعات الجامعية بن عكنون، "دراسة ميدانية"عوامل جنوح االحداث في الجزائر ). 1997. (علي، مانع  )6(

 . 2ط ، الجزائر
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ايضا ال يخف ، وعة وآثارھا على االحداثمتنالاباالضافة الى الھجرات ، عن تأمينھا ألفرادھا
وأوصى الباحث بضرورة فلترة وسائل ، األثر السلبي والواضح لوسائل االعالم في النشيء

 . االعالم باسلوب يتناسب مع التنشئة االجتماعية للمجتمعات العربية

ة في بينت الدراسة فروق ذات دالالت احصائي )1()1995، شھناز نايف، الحمود(دراسة 
 . لصالح االحداث غير الجانحيناالخالقي والنم

ي دور مؤسسات أظھرت الدراسة قصور ف )2()1995، هللا نسرين عبد، البحري(دراسة 
كالتقصير في تقديم الخدمات في الفحوصات النفسية واالرشاد الجماعي ، الرعاية االجتماعية

 . داثاالحوعدم شمول االتصاالت بين االخصائيين االجتماعيين و

أظھرت الدراسة ان االحداث غير الجانحين اظھروا  )3()1994، هللا عبد، المنيزل(دراسة 
االحساس باالستقاللية مقابل االحساس ، درجة أعلى من االنجاز فيما يتعلق بالثقة مقابل عدمھا

واالحساس بوضوح الھوية مقابل ، مقابل االحساس بالنقص باإلنتاجية واالحساس، بالخجل
 .الجانحيناس بغموض الھوية مقارنة مع االحداث االحس

توصل الباحث في دراسته الى ان القسوة  )4()1993، آخرون، وسعيد محمد، نصر(دراسة 
جماعة ، وضعف العالقات والروابط االسرية، التفكك االسري، اللين المفرط، القسوة الزائدة

 . االنحرافتزيد من معدالت و، مرغوبةير غالرفاق تكسب الفرد انماطا سلوكية 

كشفت الدراسة ان نسبة االحداث الجانحين تزداد  )5()1989، علي سالمة، العايش(دراسة 
في المدينة اعلى منھا  وإنھا، سنة 18 – 16بازدياد المرحلة العمرية للحدث خاصة المرحلة من 

 . وان الفرصة لالنحراف تتناسب طرديا مع عدد افراد االسرة، في القرية

االجتماعية التي تعاني وان االزمات االقتصادية  )6()1985، راف االحداثندوة انح(شفت ك
كما ان غياب ، االمر الذي يجعلھم قابلين لالنحراف، تعاني منھا االسرة جعلتھا تھمل ابنائھا

وساھم االعالم ، يقيموا عالقات غير سوية مع رفاق السوء الرقابة الفعلية على االبناء تجعلھم

                                                            
رسالة ، مستويات الحكم االخالقي عند االحداث الجانحين وغير الجانحين). 1995. (شھناز نايف، الحمود  )1(

 . جامعة اليرموك، ماجستير غير منشورة
دراسة تقييمية للبرامج : الرعاية المؤسسية لالحداث الجانحين في االردن). 1995. (نسرين عبد هللا، البحري  )2(

 . الجامعة االردنية، رسالة ماجستير غير منشورة، والتشريعات
: تدراسا، دراسة مقارنة بين االحداث الجانحين وغير الجانحين: أزمة الھوية). 1994. (عبد هللا، المنيزل  )3(

 . 171 – 137: ص، )أ( 21مجلد ، العدد االول، الجامعة االردنية، السلسلة أ
االمارات ، انحرافات السلوك لدى المراھقين بدولة االمارات العربية المتحدة). 1993. (سعيد محمد، نصر  )4(

 .  ادارة المطبوعات بكلية التربية باإلمارات العربية المتحدة، العربية المتحدة
دراسة مسحية لقضايا االحداث الجانحين في مدينة اربد وضواحيھا خالل ). 1989(. علي سالمة، يشالعا  )5(

 . جامعة اليرموك، رسالة ماجستير غير منشورة ، 1988 – 1979: الفترة 
مجلة ، )1985عجمان (الظاھرة والحل : ندوة انحراف االحداث في دولة االمارات العربية المتحدة). 1985(  )6(

 . 371  – 369: ص، م االجتماعية العلو
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من خالل ما يبث من مسلسالت تتعلق بالعنف والسرقة االمر الذي يدفع  ايضا في تعليم االنحراف
 . باألحداث للتجربة

من صنع ويرى الباحث ان انحراف الصغار ھ )1()1984، عبد عون عبد، علي(دراسة 
الن الصغير حسب نظرية التعلم االجتماعي يتعلم كثيرا من المفاھيم ويكتسب اتجاھات ، الكبار

 . لذلك فان التفكك االسري يؤدي لالنحراف، كاكه بوالديهمعينة من خالل احت

اظھرت الدراسة ان انحراف االحداث يرتبط بتدني  )2()1980، محي الدين، توق(دراسة 
أظھرت ايضا ان سلوك المدرسين كان من اكبر و ،المستوى التعليمي والثقافي للحدث وأسرته

كما وبينت الدراسة ان الفقر  ،ثم االنحراف منواالسباب التي دفعت باألحداث الى ترك المدرسة 
 .  وتوتر العالقات االسرية سھم بانحراف ھؤالء االحداث

  مجتمع الدراسة 
ھم جميع االحداث الجانحين المقيمين في مركز  )حدث 90(يتكون مجتمع الدراسة من 

  . عند اعداد ھذه الدراسة )2010(تربية وتأھيل احداث اربد لسنة 

  ادوات الدراسة
مراجع والدراسات السابقة باإلضافة الى االعتماد على ال، تم تصميم إستبانة لھذه الغاية

  . للموضوع

  صدق االداة
قام الباحث بإيجاد الصدق الظاھري لإلستبانة حيث عرض االستبانة على سبعة محكمين 

  . بعد اجراء بعض التعديالت% 85وقد حظيت جميع فقرات االستبانة بموافقة ، مختصين

   بات االداةث
من (على عينة استطالعية   (Test – Retest)اعادة االختبار وتم استخدام طريقة االختبار 

وبفارق اسبوعين بين التطبيق االول ، مؤلفة من خمسة عشر منحرف )مركز تربية وتأھيل آخر
دليل كافي على ثبات ووھ )0.89( لالستبانة ككل حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون ، الثانيو

  . االداة لغايات ھذه الدراسة

                                                            
، العراق ، جامعة الموصل، 6العدد ، مجلة الباحث، الجريمة وجنوح االحداث). 1984. (عبد عون عبد، علي  )1(

 .   75 – 59: 68ص 
العلوم : دراسات، دراسة استطالعية: ظاھرة انحراف االحداث في االردن). 1980. (محي الدين، توق  )2(

 . 57 – 7: ص، 7مجلد ، 2العدد ، ة االردنيةالجامع، االنسانية
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 التحليل االحصائي
  .متغير عمر الحدث: )1(جدول 

  النسبه  التكرار  عمر الحدث عند دخوله المركز
 0 0  سنه12 - 7من
 %20 18  سنه 15 - 12من
 %80 72  سنه18 - 15من 

 %100 90  المجموع

بالدراسة كانت  من خالل قراءة الجدول أعاله نالحظ أن معظم االحداث المشمولين بھذه
من عينة   %80سنة حيث شكل ھؤالء االحداث ما نسبته  18 – 15اعمارھم تتراوح بين

يمروا بالمرحلة المتأخرة من المراھقة مع ما  –ما قبل سن النضج  –وھم في ھذا العمر ، الدراسة
  . ولتهجسمية يسعى خاللھا الفرد إلثبات رجوبيولوجية ، يالزم ھذه المرحلة من تغييرات نفسية

 .والدة الحدث/ متغير عمر والد  :)2(جدول 

  النسبه  التكرار  عمر والد وعمر والدة الحدث  
 %13.3 12  سنه فأقل 40  عمر االب
 %32.2 38  سنه فأقل 40  عمر االم
 %45.6 41  سنه 50 - 41من   عمر االب
 45.6%  41  سنه 50 - 41من   عمر االم
 41.1%   37  سنه 51أكثر من   عمر االب
 12.2% 11  سنه 51أكثر من   عمر االم

 100% 90  المجموع  عمر االب 
 100% 90  المجموع   عمر االم

 45أن أعلى نسبة لعمر االب وعمر االم لھؤالء االحداث شكلت  )2(نالحظ من الجدول 
اي في مرحلة ، االموسنة لكل من االب  50 – 41حيث كانت لفئة االعمار الواقعة بين ، %

 . وتأمين ما يلزمھا من إحتياجات اء التي يستطيع فيھا االب رعاية اسرتهالعطوالفتوة 

  .والدة الحدث/ والد  المستوى التعليميمتغير : )3(جدول 

  النسبه  التكرار  المستوى التعليمي لألب واالم  االب
 %18.9 17  أمي  االب
 %24.4 22  أمية  االم
 %38.9 35  أقل من ثانوي  االب
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 )3(تابع جدول رقم ... 
  النسبه  التكرار  المستوى التعليمي لألب واالم  االب
  %30.0 27  أقل من ثانوي  االم
 %27.8 25  ثانوي  االب
  %42.1  38  ثانوي  االم
 %14.4 13  دبلوم فأكثر  االب
 %3.3  3  دبلوم فأكثر  االم
 %100 90  المجموع لتكرار المستوى التعليمي لألب  االب
  %100  90  المجموع لتكرار المستوى التعليمي لالم  االم

حيث يظھر واضحا أن ، الماوالمستوى التعليمي لكل من االب  )3(يوضح الجدول رقم 
حيث بلغت نسبة ھؤالء ، الثانوية العامة فما دونوغالبية آباء ھؤالء االحداث تحصيلھم العلمي ھ

كما يظھر ايضا أن الغالبية العظمى ، من المجموع لتكرار المستوى التعليمي لألب%  85
بلغت نسبة ھؤالء اذ ، الثانوية العامة فما دونوألمھات ھؤالء االحداث تحصيلھم العلمي ھ

من ھؤالء االحداث %  43.1مع أن ، من المجموع  لتكرار المستوى التعليمي لالم % 96.6
ويعتبر ھذا مؤشرا ). أمي(جاؤوا من أسر كان فيھا على االقل احد الوالدين ال يقرأ وال يكتب 

ين المستوى اذ نالحظ ان التناسب ب، العلمي للوالدين وانعكاسه على االبناءعلى أثر التحصيل 
  العلمي للوالدين وسلوكيات األبناء غير السوية تناسب عكسي

  .األمومتغير عمل  األب  :)4(جدول 

  النسبة  التكرار    
 %13.3 12 ال يعمل  عمل األب

 %5.6  5  عمل حر
 %21.1 19 قطاع عام

 %32.3 29 قطاع خاص
 %27.8 25 متقاعد

 %100 90 المجموع
 %91.1 82  ربة منزل  األمعمل 

 %4.4 4 عمل حر
 %2.2 2 قطاع عام

 %2.2 2 قطاع خاص
 %100 90 المجموع
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من آباء ھؤالء االحداث ھم % 41.1يتبين ان ، )4(من خالل قراءة الجدول السابق 
وھذا يفتح ، من امھاتھم ايضا متواجدات دائما في المنزل% 91.1وأن ، ال يعملونومتقاعدون أ

  .السليمةر االسرة والتنشئة االجتماعية المجال للسؤال أين دو
  .فيما يتعلق بمتغير دخل االسرة الشھري :)5(جدول 

  النسبة التكرار دخل االسرة
 %3538.9 دينار 300أقل من

 %3235.6 دينار400-301من
%88.9 دينار500–401من

 %1516.7 فأكثر501
  90100% 

من افراد العينة جاؤوا من أسر تمتاز بانخفاض % 74.4يتضح ان  )5(في ھذا الجدول 
دينار شھريا وھذا دون مستوى خط الفقر في المملكة خاصة اذا  400مستويات دخولھا دون ال 

وھذا يعكس . البحثفي ھذا  )6(ربطنا ذلك بعدد افراد ھذه االسر كما يتضح من الجداول الالحق 
  السلبية على أبنائھالألسر وانعكاساته  السيئاثر الوضع االقتصادي 

 .فيما يتعلق بمتغير عدد افراد االسرة :)6(جدول 
التكرار  النسبة  عدد افراد االسرة

17.8% 16 – 1أفراد من 5
56.7% 51 – 6أفراد  من 10
25.6% 23  أكثر من 10أفراد
100%  90  المجموع

كون من خمسة أفراد من افراد العينة ينتمون الى اسر تت%  82.2ان ، )6(يوضح الجدول 
وربما يكون ھذا مؤشرا ، العينة ينتمون الى اسر تزيد على عشرة أفرادمن %  25.5وأن ، فأكثر

الذي يحتاج الى دخول عالية ، على الحالة االقتصادية الصعبة لمثل ھذه االسر ذات الحجم الكبير
  لتأمين حاجات أفرادھا

  .فيما يتعلق بمتغير مكان السكن: )7(جدول 
  النسبة التكرار السكنمكان
 %52.2 47 مدينة
 %3741.1 قرية
 %66.7 مخيم

 %90100 المجموع
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منھم من % ، ومن ھؤالء االحداث ھم من سكان المدينة% 52.2ان ، )7(يوضح الجدول 
، حيث تكثر المالھي، أكثربأن دوافع وأسباب االنحراف تالحظ في المدينة علما ، سكان القرية

ضعف فيھا العالقات االجتماعية وتكثر االماكن التي يقضي بھا االحداث أوقات وت، المقاھيو
  . فراغھم بعيدا عن أعين ذويھم

  .)الحالة االسرية(فيما يتعلق بمتغير العالقة بين االبوين  :)8(جدول 

 العالقة بين االبوين التكرار  النسبة
57.8%  52  عالقة طبيعية

30% 27  عالقة متقطعة احيانا
12.2% 11  )مطلقين(منفصلين
100% 90  المجموع

من افراد العينة ينتمون الى اسر يشوبھا التفكك وعدم % 42.2ان ، )8(يوضح الجدول رقم 
ويعد ھذا مؤشرا على ، االمر الذي انعكس على التنشئة االجتماعية لھؤالء االحداث، االستقرار

  . الصحيحةوالسليمة ية اھمية دور االسرة الطبيعية في تربية أبنائھا الترب
  .يتعلق بمتغير من يعيش معه الحدث فيما :)9(جدول 

  النسبة التكرار اعيش مع
 % 6572.2 والدي
 % 11.1 ابي
 % 1921.1 امي

 % 55.6 غير ذلك
 % 90100 المجموع

مع ، من االحداث المبحوثين يعيشون في اسرھم الطبيعية %72.2ان ، )9(يفيد الجدول رقم 
السابق التي تشير الى وجود تفكك اسري في بعض ھذه االسر على الرغم ذكار قراءة الجدول است

  . من التواجد معا
  .فيما يتعلق بمتغير المستوى التعليمي للحدث: )10(جدول 

  النسبة  التكرار المستوى التعليمي للحدث
 %55.6 أمي

 %21.1 19 أقل من الصف السادس
 %28.9 26 الثامنأكمل الصف السادس ولم يكمل

 %44.4 40 أكمل الصف الثامن فأكثر
 %100 90 المجموع
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من ھؤالء االحداث مستواھم التعليمي % 56.6الى ان ، )10(تشير قراءات الجدول رقم 
ويستدل من ھذا على اآلثار السلبية للتسرب المدرسي فمكان مثل ھؤالء ، أقل من الصف الثامن

 . مدرسة وليس التسكع في الشوارع عرضة لالنحراف الواالحداث في مثل ھذا السن ھ
  .فيما يتعلق بمتغير اسباب ارتكاب الجنحة :)11(جدول 

  النسبة التكرار اسباب ارتكاب الجنحة
 %4246.7 رفاق السوء

  %1112.2 للحصول على المال
 %33.3 )التلفاز(تقليد اآلخرين

 %3437.8 الجھل والالمباالة
 %90100 المجموع

من افراد العينة أجابوا بان رفاق السوء ھم %  46.7نالحظ ان ، )11(من الجدول رقم 
ويبين ھذا ، السبب الذي دفعھم للجنوحوالالمباالة ھوان الجھل % 37.8وأفاد ، السبب بجنوحھم

  . البعضالجدول الدور الھام واألثر البالغ الذي يتركه الرفاق فيما بين بعضھم 
  .لق بمتغير الجنحة التي ارتكبھاتعفيما ي: )12(جدول 

  النسبة التكرار الجنحة التي ارتكبھا
 %3842.2 السرقة

 %15.6 14 اإليذاء الجسدي
 %1516.7 جرائم الجنس
 %2325.6 محاولة القتل
 %100 90 المجموع

نالحظ ان السرقة كانت ھي الجنحة االكثر تكرار لدى ھؤالء ، )12(من خالل الجدول 
وجاءت في المرتبة الثانية ، من مجموع الجنح المرتكبة% 42.2اذ شكلت نسبتھا ، االحداث

، %  16.7حصلت على نسبة  تلتھا  جرائم الجنس التي، % 25.6جنحة محاولة القتل بنسبة 
  . % 15.6واحتلت جنح االيذاء الجسدي المركز االخير بنسبة 

  .قبل ارتكاب الجنحةفيما يتعلق بمتغير مكان قضاء وقت الفراغ ): 13(دول ج
  النسبة  التكرار كنت اقضي وقت فراغي قبل ارتكاب الجنحة

 %45.6 41 متسكع في الشوارع مع رفاقي
 %17.8 16 في صاالت االلعاب والتسلية

 %12.2  11 كمبيوتر،في مشاھدة التلفاز
 %24.4 22 البحث عن اشياء اثبت بھا رجولتي

 %100 90 المجموع
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من االحداث المنحرفين اجابوا بأنھم كانوا يقضون % 45.6نالحظ ان ، )13(من الجدول 
كانوا يبحثوا عن اشياء يثبتوا من % 24.4وان ، وقت فراغھم قبل جنوحھم متسكعين في الشوارع

، الى صاالت االلعاب للتسلية في اوقات الفراغھم من كانوا يذھبوا % 17.8، وخاللھا رجولتھم
  .التسلية على الحاسوبومن ھؤالء االحداث بمشاھدة التلفاز ا %12.2بينما اكتفى ما نسبته 

  .فيما يتعلق بمتغير تشجيع الرفاق لي  :)14(جدول 

  النسبة التكرار  رفاقي يؤيدون ما افعل ويعملون ما اعمل ويساعدوني على تنفيذ ما اعمل
%38.9 35  دائما
%17.8  16  غالبا
%27.8 25  احيانا

%15.6 14  ال اعرف ذلك
  %100 90  المجموع

من افراد العينة أفادوا بأن رفاقھم يؤيدوا عملھم % 38.9يتبين ان ، )14(من الجدول 
من افراد العينة % 17.8و، دائمايساعدوھم على ھذه االعمال ويعملوا معھم مثل ھذا العمل و

% 27.8وان ، غالبامعھم مثل ھذا العمل ويعملوا ، أفادوا ان رفاقھم يؤيدوا عملھم ويساعدوھم به
، مثل ھذا العمل احياناويعملوا ، من افراد العينة أفادوا ان رفاقھم يؤيدوا عملھم ويساعدوھم عليه

من افراد العينة أقروا بتأييد ومساعدة رفاقھم لھم على سلوكھم % 84.4مما سبق يتضح ان 
  .بل وان رفاقھم منحرفون فھم يعملون ما يعمل ھؤالء، المنحرف

  .يتعلق بمتغير اكثر االفالم التي احب مشاھدتھافيما : )15(جدول 

  النسبة  التكرار  : اكثر االفالم التي تستھويني وتجذبني لمشاھدتھا ھي
 %21.1 19  افالم الرعب

 %27.8   25  افالم المغامرات
 %17.8 16  ... سلب، خطف، سطو، اعتداء،(االفالم التي تظھر قوة البطل 

  %26.7  24  )الرومانسية(االفالم العاطفية 
 %6.7 6  غير ذلك
 %100  90  المجموع

ان اكثر االفالم التي تستھوي ھؤالء االحداث كانت بحسب اجاباتھم ، )15(يوضح الجدول 
، %26.7تلتھا االفالم الرومانسية بنسبة ، من االجابات% 27.8افالم المغامرات وشكلت نسبة 

، %17.8بنسبة وافالم السلب والسطبعدھا وجاءت ، % 21.1ومن ثم كانت افالم الرعب بنسبة 
  . واحتلت المركز االخير االجابة بغير ذلك
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  .احاول بأفعالي اثبات رجولتي امامفيما يتعلق بمتغير : )16(جدول 

  النسبة  التكرار  حاول بأفعالي اثبات رجولتي امامأ
 %18.9 17  رفاقي
 %25.6 23  أھلي

 %10  9  الجنس اآلخر
 %45.6 41  امام الجميع

 %100 90  جموعالم

من عينة البحث أفادوا انھم بأعمالھم وأفعالھم % 45.6الى ان ، )16(تشير قراءات الجدول 
قالوا بأنھم يحاولوا اثبات رجولتھم بأعمالھم % 25.6، والجميعيحاولوا اثبات رجولتھم امام 

يحاولوا منھم فقط ھم من % 10، ويحاولوا ذلك امام رفاقھم%  18.9و ، أفعالھم امام أھلھمو
  . اثبات رجولتھم امام الجنس اآلخر

  .فيما يتعلق بمتغير الوازع الديني: )17(جدول 

  النسبة  التكرار  حالل أم حرام ؟وال أھتم بمعرفة ما يترتب على عملي من حيث ھل ھ
 %46.7 42  دائما
 %11.1  10  غالبا
 %18.6 17  احيانا

 %23.3 21  ال اعرف
 %100 90  المجموع

اذ  نالحظ ان ، ضعف الوازع الديني عند االحداث المبحوثين، )17(ول يظھر الجد
ال يھتموا بمعرفة ما يترتب على عملھم من حيث الحالل ھي نسبة من أجابوا بأنھم % 76,7

ال % 11.1، ومن عينة البحث انھم ال يھتموا بالحالل والحرام دائما% 46.7حيث أفاد ، الحراموأ
  . تموا احياناال يھ% 18.6، ويھتموا غالبا

  .فيما يتعلق بمتغير التعاطى :)18(جدول 

  النسبة  التكرار  اتعاطى
 %51.1 46  التدخين

 %1.1 1  المشروبات الروحية
 %37.8 34  جميع ما سبق
 %10 9  ال أتعاطى شيئا

 %100 90  المجموع
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من االحداث المبحوثين أفادوا انھم يتعاطوا التدخين % 90ان ، )18(يبين الجدول 
  . انحرافوھذا بحد ذاته ، المشروبات الروحيةو

   :فيما يتعلق بمتغير اسباب الندم على ما فعلته اذا انكشف عملي للناس ھي :)19(جدول 

  النسبة  التكرار  :اندم على ما فعلت عندما ينكشف عملي السيء للناس خوفا من 
 %50 45  جلوهللا عز 
 %3.3 3  االھل

 %23.3 21  )القانونية(العقوبة 
 %23.3 21  ال اندم مھما كان

 %100 90  المجموع

من افراد العينة أجابوا انھم يندموا على فعلھم بعد % 45ان ، )19(يتضح من الجدول 
ونفس النسبة ، منھم يندموا خوفا من العقوبة% 23.3وأن ، انكشاف أمرھم للناس خوفا من هللا

فقط من عينة % 3.3اذ أفاد ، االسرة لدورھا فقدانوالملفت للنظر ھ االمر، قالوا أنھم ال يندموا
  . توقير الوالدينوفأين احترام ، البحث انھم يندموا خوفا من االھل

  .فيما يتعلق بمتغير مصادر دخل الحدث :)20(جدول 

  النسبة  التكرار  احصل على مصروفي الشخصي من
 %40 36  أبي
 %7.8 7  أمي

 %6.7 6  رفاقي
 %45.6 41  مصادر اخرى وبطريقتي الخاصة

 %100 90  المجموع

من افراد العينة  أجابوا انھم يحصلوا على % 45.6نالحظ أن  )20(من خالل الجدول 
ومن ھذا يستدل على سبب احتالل جنحة السرقة النسبة ، مصروفھم الشخصي بطرقھم الخاصة

صروفھم انھم يحصلوا على م% 40وأفاد ، الكبرى من بين الجنح التي ارتكبھا ھؤالء االحداث
قالوا انھم يحصلوا على مصروفھم %  6.7و ، يحصلوا عليه من والدتھم% 7.8، ومن والدھم
ان رفاقھم مؤيدين ألفعال ھؤالء المنحرفين بل وأنھم ووما تجدر االشارة اليه ھ، من رفاقھم

  . ويعملوا مثل ھذه االعمال، يساعدوھم على االنحراف
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  .دخل الذي احصل عليهدود الفيما يتعلق بمتغير مر :)21(جدول 

  النسبة  التكرار  ما احصل عليه من دخل يغطي احتياجاتي
 %48.9 44  دائما
 %18.9 17  غالبا
 %23.3 21  احيانا

 %8.9 8  ال يغطي ما احتاج
 %100 90  المجموع

اجابات افراد العينة على سؤال كفاية الدخل الذي يحصلون عليه ، )21(يبين الجدول 
قالوا ان ھذا الدخل يغطي % 48.9: التاليوعلى النحوجاءت اجاباتھم  ،لتغطية إحتياجاتھم
وان نسبة من قالوا ، قالوا يغطي غالبا% 18.9، وقالوا يغطي احيانا% 23.3، واحتياجاتھم دائما

  . فقط% 8.9ان ھذا الدخل ال يغطي احتياجاتھم كانت 

  تفسير نتائج البحث
 18 –سنة  15(حرفين ھم من الفئة العمرية اظھرت نتائج البحث ان غالبية االحداث المن

االعتماد على ووھي تقع ضمن مرحلة المراھقة التي خاللھا يحاول الحدث االستقاللية  )سنة
. لفت انظار االخرين اليه ببعض تصرفاته التي يعتقد انه بفعلھا دخل مجتمع الكباروالذات 

ما يعود ذلك الى ان عملية الرقابه ورب، تزداد فرصة انحراف الحدث كلما تقدم السن بوالديهو
ايضا اظھرت نتائج البحث ان ھناك تناسب عكسي ، الوالديّة والضبط تضعف مع التقدم في السن

فكلما زاد المستوى التعليمي للوالدين كلما ، انحراف ابنائھموبين المستوى التعليمي للوالدين 
  . ضعفت فرصة انحراف ابنائھم

   :ان اھم اسباب انحراف االحداث ھيوقد كشفت نتائج البحث على 

 . غياب دور االسرة في عملية التنشئة االجتماعية السليمة الفرادھا -

 . ضعف الوازع الديني لدى االحداث المنحرفين -

 . رفاق السوء -

 . الدخل االقتصادي المتدني السر االحداث المنحرفين -

 . تأثيرھا على سلوكيات االحداث المنحرفينودور وسائل االعالم  -

على االحداث المنحرفين في كونھا بيئتھم أثرھا وطبيعة منطقة السكن التي يعيش بھا الحدث  -
 . االجتماعية



 1407ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشرمانيوسف 

  2014 ،)6( 28 المجلد) االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  التوصيات
اوصى الباحث بضرورة االھتمام باالحداث نظرا لكونھم شريحة كبيرة من شرائح  -

 ھم رجال الغد التي على عاتقھم يقع بناءوان ھذه الشريحة ھي احداث اليوم ، والمجتمع
 لذا ال بّد من تكاثف الجھود لتذليل العقبات التي تعترض حياة ھؤالء االحداث، المستقبل

  :ولتنفيذ ذلك اوصى الباحث بما يلي
 . توعوية حول كيفية التنشئة السليمة لألبناءوتقديم برامج ارشادية  -
ان تتحمل ، ومجتمعھموعلى اسرھم وشغل وقت الفراغ لالحداث بما يعود بالنفع عليھم  -

  . ذلك بايجاد المراكز الشبابية واالندية والمالعب المعدة بشكل سليموالدولة مسؤوليتھا نح
 . االخالقي للسلوكياتوالقيمي وتعزيز الجانب الديني  -
وتعمل على فلترتھا قبل السماح  ان تمارس الدولة دور رقابي على وسائل االعالم المختلفة -

 . اد التي تستھدف االحداثبتقديمھا للمستھلكين خاصة ما يتعلق بالمو
احتياجاتھم لمحاولة اقتراح وعمل المزيد من الدراسات عن االحداث للوقوف على مشاكلھم  -

  . الحلول المناسبة لھا يعترض حياتھم من مشاكل
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