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 ببعض املتغريات االجتماعيةاحنراف األحداث وعالقته 
 بنيابة البيضاء االبتدائية ومؤسسة اإلصالح والتأهيل قراندة( )دراسة ميدانية على عينة من األحداث املنحرفني

 ملخص الدراسة

 

هدددفا الدراسددة عر معرفددة العاامددل واملتتددعاة االجتماعيددة املؤداددة عر امددرا  األحددداث ، مناقددة ا بددل األ ضددر  كمددا 
هدفا عر معرفة مدى انتشار هذه الظداهرة بدني الدذكار واإلانث ومعرفدة  كندر  ندااع االمدرا  انتشداراج  وقدد  جرادا الدراسدة علدى 

، نيابددة البيضدداء االبتدائيددة ومؤسسددة اإلصددالح والتأهيددل قددراندة  و عددا ان وقددا الدراسددة عينددة مددن األحددداث املنحددرفني املاجدداد
عر  ند  تاجدد العدادد مدن العاامدل الددىل  دة عر االمدرا  مدن  جمدا  كد  ح ددم  الدراسددة البيداانة بااسداة االسدتبانة وقدد تاصدلا

ليمد  لححدداث و سدرهم  وضدعف الداادع الدداو  ووجداد وقدا األسرة وضعف الرقابة األسراة  واخنفاض املستاى االقتصداد  والتع
فراغ غع مستتل  كما تبني  ن  كنر  نااع االمرا  انتشاراج السرقة مث املشاجرة وتعاط  املخدراة  و ن االمرا  انتشر بني الذكار 

  كنر من اإلانث.

Abstract 

 

The aim of this study is to investigate the social factors and reasons 

behind the practice of some bad habits in Al Jabal Al Akhdhar region, where it 

also aims to identify the gender of the subjects. The study was conducted on a 

number of events that occurred by the people that started this change in Al 

Baida Primary Agency and Qirnada Reform and Rehabilitation Institution. The 

data was collected using surveys and the results show that there are many 

factors that led to this deviation. The most important factors are the large size of 

the family; poor family control; decrease in the economic and educational 

levels; weakness in faith; and plenty of time wasted. Moreover, the results show 
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that the most practiced deviation is theft, melee, and drug use, which is more 

common in males than females.  

 موضوع الدراسة

ظاهرة امرا  األحداث  اارة كبعة ، العامل  حيث متنل هتداداج ألمن وسالمة اجملتمعاة واستقرارها  كما تؤثر تشكل 
نمااة للدولة عامة  وقدد اسدتعا اهتمداأل األ صدائيني االجتمداعيني والنفسديني ورجداو القدانان  على البناء األسر  واملخاااة الت

لى اجملتمع بكامل   حيث  صبح من الصعب احتاائمدا دا دل نااقمدا ع ار على نفسما و وذلك نظراج ملا تشكل  هذه الشرحية من 
األسددر   وغالبدداج مددا اددؤد  عر وجدداد هددذه الظدداهرة عدددة  سددباب  و عاامددل ولدديإ عددامالج واحددداج  وتددؤد  عر  ددعار ا دددث بعدددأل 

ة  حيداانج وذلدك ترتكدابم بعدس السدلاكياة غدع فاعليت  وعدأل فائدتد  دا دل حمياد  االجتمداع   ؤدا ادؤد  عر حماولدة عثبداة الدذا
وبدذو ا مداد للقضداء عليمدا  االهتمداأل بدذه الظداهرة  لزامداج ا يدة  ومبا  ن األحداث هم عمداد املسدتقبل لحسدرة واجملتمدع فقدد تة 

 فا د من االمرا  جزء  ساس  للحد من ا رمية مستقبالج.

االبتدائية لالطالع على مدى انتشار هذه الظداهرة تبدني مدن  دالو اإلحصدائياة  وبناءج على دايرة الباحنة لنيابة البيضاء
 2013عداأل والس الة وجاد وانتشار ظداهرة امدرا  األحدداث واددايدهدا بشدكل واضدح  فمدن  دالو السد الة اتضدح  ند  ، 

 (111)لا سددد  2015قضدددية  و، عددداأل  (75)سددد لا  2014قضدددية متعلقدددة تمدددرا  األحدددداث  و، عدداأل  (32)سدد لا 
علمدددداج  ن  [1]قضددددية (58)وحددددت وقددددا الدراسددددة سدددد لا  2019و، عدددداأل قضددددية   (120)سدددد لا  2017قضددددية  و، عدددداأل 

 الدراسة متا ،  مر مارس و برال.

وتلتايل اتضح لنا من  الو الس الة  ن هذه الظاهرة ، اددايد  وهذا ما  دى بنا ودفعندا عر القيداأل بدراسدتما وذلدك 
النتشدددارها ، اجملتمدددع  حيدددث  ن السددد الة املاجددادة ، النيابدددة تاضدددح مددددى انتشدددار الظدداهرة علمددداج  نددد  تاجدددد العدادددد مدددن نظددراج 

دددل عرفيددداج وال تصدددل عر النيابدددة  واكدددان السدددؤاو هندددا  مدددا هددد  العاامدددل واملتتدددعاة االجتماعيدددة املؤدادددة عر امدددرا   ا ددداالة الدددىل في
 منما اعد  كنر أتثع ، عحداث االمرا   وما ه   كنر  نااع االمرا  انتشاراج.األحداث ، جمتمع الدراسة  و   

 أمهية الدراسة:

 تكمن أمهية الدراسة يف اآليت:



 

  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية     

 2020/  / أبريل  واألربعون  العدد السابع

 
 

 

4 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

ISSN 2518-5845 

 

 

   University of Benghazi 
Faculty of Education Almarj 

ارتفدداع عدددد األحددداث املنحددرفني ، اجملتمددع  وكددذلك ألجيددة هددذه الفذددة و جيددة املاضدداع ذاتدد   حيددث  ن منحددر  اليدداأل  -
 ماج وتلتايل فما امدد استقرار اجملتمع.سيصبح جمرأل التد عذ مل القى اهتما

الاقددا  علددى العاامددل االجتماعيددة املسددببة المددرا  األحددداث ، ليبيددا وتأل دد  ، جمتمددع الدراسددة ، ا بددل األ ضددر  -
 وذلك من  الو عجاتة املبحاثني  نفسمم.

السياسداة للتقليدل مدن انتشدار  االستفادة من نتائج الدراسة و اصة تلنسبة لل ماة املختصة ا كامية  وذلدك لاضدع -
 هذه الظاهرة  حيث ميكن االستفادة من النتائج املتحصل عليما ، جماو عر اد املنحرفني نفسياج واجتماعياج.

عن االهتماأل بذه الفذة ورعااتما وتاجيمما الاجمدة الصدحيحة ادافر للدولدة قداى بشدراة منت دة تسداهم ، مشداراع التنميدة  -
 د  واالجتماع  للدولة.وفقق التاار االقتصا

قلددة البحدداث والدراسدداة الددىل تتندداوو املاضدداع ، البيذددة انليددة وتأل دد  ، مناقددة الدراسددة ، مدانددة البيضدداء ت بددل  -
 األ ضر ، ظل ارتفاع نسبة األحداث املنحرفني حالياج.

 أهداف الدراسة:

 هتد  الدراسة ا الية عر اآليت 

 كنددر  نددااع امددرا  األحددداث انتشدداراج ، اجملتمددع وعلددى مدددى انتشددار هددذه الظدداهرة بددني ا نسددني )الددذكار  التعددر  علددى -1
 واإلانث(.

 التعر  على العالقة بني األسرة من حيث ح مما ومتاسكما وامرا  األحداث. -2

 التعر  على العالقة بني املستاى التعليم  للحدث و سرت  وامرا  األحداث. -3

 لعالقة بني املستاى االقتصاد  للحدث و سرت  وامرا  األحداث.التعر  على ا -4

 معرفة العالقة بني وجاد وقا الفراغ وامرا  األحداث. -5

 معرفة العالقة بني الاادع الداو وامرا  األحداث. -6
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مدرا  كمدا هتدد  الدراسدة عر وضدع العدادد مدن املقتحداة والتاصدياة بدد  املسداعدة ، التقليدل مدن انتشدار ظداهرة ا -7
 األحداث وحماولة القضاء على  سبابا.

 مفاهيم الدراسة:

 االحنراف

  صل كلمة امرا  ، اللتة العربية )حر ( واقاو )حر  ا بل(     عاله اندَّب.التعريف االشتقاقي:  -

مدرا  ، واقاو فالن على حر  من  مره     انحية من   وفراف الكلم عن مااضع  اعو تتيدعه  ومل ادذكر مصدالح ا
القرآن الكرمي  بل ذكر مصالح )جناح( مبعاين عدادة منما  اإلمث والضاللة وامليالن  وادرتب  التعرادف القدرآين لالمدرا  
)ا ناح( بتقسيم وضب  سلاك الفرد  هذا واستعمل بعس العلماء مصالح )سلاك  اذ( بدالج من امرا  لكن علماء 

    ما علماء النفإ فيستعملان املصالحني معاج.االجتماع افضلان استعماو مصالح امرا 

االمرا   ن  السلاك الذ  اعتد  علدى التاقعداة الدىل ادتم  (1959)اعر  كاهني التعريف االصطالحي لالحنراف:  -
 ن   "كل  روج على ما هدا مدألا   . كما اعرف  العاج [2]سساة والنظم االجتماعيةاالعتا  بشرعيتما من قبل املؤ 

 .[3]من السلاك االجتماع " بينما اعرف  كل من )جيبانز وجانز(  ن  "كل سلاك خيالف املعااع اجملتمعية"

واخلروج عن املعدااع االجتماعيدة املتعدار  عليمدا ال اعتد  جناحداج مدامل ادن  عليد  قدانان العقداتة  وفددد  ادارة الفعدل 
 ن  الو التقسيم النالث  التقليد  عر ا انح قاناانج م

 وه   بس   رق للقانان منل خمالفاة السع.خمالفة:  -

 وتتضمن ارتكاب فعل اعاقب علي  القانان منل السرقة واالعتداء على األمااو واأل خاص من مستاى بسي .جنحة:  -

 االغتصاب. –القتل العمد  – وه  تشكل   د درجاة االعتداء على القانان  اارة منل السرقة املسلحةجناية:  -

تتحدددد  دددة العقابددة قدداناانج تبعدداج لشدددة  اددارة الفعددل  فاملخالفددة هدد  األ ددف  بينمددا ا نااددة هدد  األ ددد  واتاقددف هددذا 
 .[4]ق تآل ران  و تجملتمعالتحداد على مدى  اارة هتداد األمن االجتماع  والسالمة العامة     مقدار األذى الذ  الح
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  عجرائياج  ن   كل  روج عن ما ها مألا  ومتعار  علي  ، اجملتمع من نظم وقاانني ومعااع وعداداة ونعر  االمرا -
 وتقاليد اجتماعية.

 احلدث

الصددتع الددذ  مل ابلددل سددن الر ددد  واعتدد  بلاغدد  هددذا السددن قرانددة علددى اكتمدداو قدراتدد  فتكتمددل  هليتدد  لتحمددل املسددذالية 
 .[5]كا نان على سبيل املناو  امماا نائية مامل ااجد سبب آ ر النعد

و، املفمدداأل االجتمدداع  والنفسدد  "هددا صددتع السددن منددذ والدتدد  حددت اددتم نضدداج  االجتمدداع  والنفسدد   وتتكامددل لدادد  
 عناصر الر د".

لبلدداغ ومدن الناحيددة القانانيددة اعددر   ند  "الصددتع ، الفددتة بددني السدن الددىل حددددها القددانان للتمييدز  والسددن الددىل حددددها 
 الر د".

السددابعة  وختتلددف تشددراعاة الدددوو ، فداددد سددن التمييددز وسددن الر ددد  عال  ندد  اتلددب عليمددا  ن اكددان ذلددك السددن بددني
 .[6]والنامنة عشر

 (14-18)ونعر  ا دث عجرائياج ، هذه الدراسة  ن  الفت  و الفتاة الدذ  مل ابلدل سدن الر دد ، املرحلدة العمرادة مدن  -
 سنة.

 رفاحلدث املنح

ا دددث املنحددر  حسددب  دداو الدددان عبددد اخلددالق هددا "الشددخ  الددذ  اعتددد  علددى حرمددة القددانان التعريففف القففا و :  -
وارتكب فعالج هن  عن  ، سن معينة  ولا آاته البالل لاقع فا طائلة العقاب سااء كان هذا الفعل خمالفة  و جنحة  و 

 .[7]جنااة"

ر   السدديد رمضددان هددا ذلددك الشددخ  الددذ  ارتكددب فعددالج خيددالف  ا دددث املنحددر  علددى حسددبالتعريففف النف:ففي:  -
 مناط السلاك املتفق علي  لحساايء ، منل سن  و، البيذة ذاهتا  نتي ة ملعاانت  من صراعاة نفسية ال  دعاراة تدفعد  ال 

 .[8]ظافر... اخد   و قضم األعرادايج الرتكاب هذا الفعل الشاذ  كالسرقة  و العدوان  و الكذب  و التباو الالعرا
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اعتقددد )روث كافددان(  ن ا دددث املنحددر  هددا "كددل طفددل  و  دداب انحددر  سددلاك  عددن املعددااع التعريففف االجتمففاعي:  -
. و، ر   الشدديك كامددل حممددد [9]االجتماعيددة بشددكل كبددع  اددؤد  عر الضددرر بنفسدد   و مبسددتقبل حياتدد   و اجملتمددع ذاتدد "

 .[10]سيذة اجتماعية  و اقتصاداة  و صحية  و حضاراة(عااضة فإن ا دث املنحر  ها )ضحية ظرو  

وغالباج ما اقصد ت ناح امرا  ا ددث وتارطد  ، منزلدق ا رميدة  وهدا تعبدع اقابدل وصدف ا رميدة الدذ  االدق ، حداو 
نظدرة اجملتمدع الدىل ال ارتكاب الفعدل اجملدرأل مدن قبدل الرا ددان )البدالتني( واسدتخداأل مصدالح ا نداح تلنسدبة  درائم األحدداث االئدم 

ج تبلل ، استم اهنا واستنكارها هلذه ا رائم الدرجة الىل تصل عليما تلنسبة  رائم الكبار  وغالباج ما انظر عر ا نداح علدى  ند  نتدا 
 وضددداع  ارجدددة عدددن عرادة ا ددددث  وهدددا مدددا افسدددر نظدددرة املشدددرع ، معظدددم الددددوو وحرصددد  علدددى تفرادددد معاملدددة عقابيدددة  اصدددة بدددم 

 .[11]بعادهم من نااق العقاتة املتلظةتواس

ونعر  ا دث املنحر  عجرائياج ، هذه الدراسة  ن   الفت  و الفتاة صدتع السدن الدذ  مل اصدل عر سدن الر دد والدذ   -
 ارتكب فعالج خمالفاج ملا ها متعار  علي  ، جمتمع .

 األسرة

افدددل مدددن الندددااح  ا سدددمانية واالجتماعيدددة والنفسدددية هددد  املؤسسدددة االجتماعيدددة األور املسدددذالة عدددن تاددداار  خصدددية ال
والعقلية والاجدانية واأل القية  وعن كانا تاجد مؤسساة   رى متارس عملية التنشذة االجتماعية للافل  فإن دورها اثناايج أييت 

 .[12]يشما الافل دا ل  سرت ، مرحلة دمنية الحقة على تلك السنااة التكاانية األور الىل اع

  األسددرة ، هددذه الدراسددة  هنددا  هددم مؤسسددة اجتماعيددة تددؤثر ،  خصددية الفددرد  فمدد  الددىل تسددتقبل الاليددد وتربيدد  ونعددر  -
وفددافع عليدد  وتاجمدد  ،  هددم مراحددل حياتدد   وهدد  مرحلددة الافالددة ألهنددا مرحلددة بندداء وأتسدديإ  وقددد  كدددة العداددد مددن 

 الدراساة  ن  كنر ا امني انتمان عر  سر مفككة.
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 كك األسريالتف

اقصد تلتفكك  و التصدع األسر  غياب  حدد الاالددان  و كالجدا أل  سدبب مدن األسدباب  وهدذا النداع مدن التصددع 
ها ما االق علي  التصدع املاد    ما التصدع املعنا  لحسرة فيقصد ب  االضاراب الذ  اساد العالقاة بني  فراد األسرة وسداء 

 .[13]وجمل الاالدان  ساليب التبية الصحيحة وانعكاساة ذلك على  خصية األوالد التفاهم الذ  حيدث بني الاالدان 

ونعدر  التفكددك األسددر  عجرائيداج ، هددذه الدراسددة  ند   اخللددل الددذ  اصديب العالقدداة القائمددة بدني الاالدددان   و بينممددا  -
 سدداليب التنشددذة والتبيددة السددليمة  وبددني  بنائممددا  ومددن صددارة غيدداب  حددد الاالدددان  و كالجددا  كددذلك جمددل الاالدددان 

 وضعف الرقابة األسراة وما عليما  وما اتتب على ذلك من نتائج سلبية وتأل   على األبناء.

 التعليم

مصدالح االدق علدى العمليدة الددىل فعدل الفدرد ادتعلم علمدداج حمددداج   و صدنعة معيندة  كمدا  ندد  تصدميم اسداعد الفدرد املتلقدد  
ذ  ارغب في  من  الو علم   وها العملية الىل اسعى املعلم من  الهلا عر تاجي  الاالب لتحقيق  هداف  على عحداث التتيع ال

 .[14]الىل اسعى عليما  وان ز  عمال  ومسؤوليات 

ونعر  املستاى التعليم  ، هذه الدراسة عجرائياج  ن  مقدار ما فصل علي  ا دث نفس  وكذلك والدا  من العلم  وما  -
 علي  من مستاى تعليم  ومدى أتثع ذلك على سلاك و  القياة ا دث نفس  تاصلاا

 العامل االقتصادي

مددن  هددم العاامددل الددىل هلددا  ثددر ، جندداح األحددداث  وهددا مددا اسددمى تلفسدداد  و اهلبدداط االقتصدداد  والددذ  اتتددب عليدد  
ومدا اكفد  حاجتد  املعيشدية فإند  سديبحث عدن طرادق  انتشار الباالة مث الفقر  فإذا مل اكن هناك طراق سدليم للفدرد الكتسداب ردقد 

 .[15]آ ر وها طراق االمرا  حت استايع ا صاو على املادة

كمدددا ادددرى )وسددد ( و )فدددارنان(  ن اخنفددداض الدددد ل األسدددر  هدددا  حدددد العاامدددل اخلمسدددة الدددىل متيدددز املنحدددرفني عدددن غدددع 
 .[16]املنحرفني
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ر  ألسرة ا دث  و د ل ا دث نفس  ومدى كفااة هذا الد ل لسد ونعرف  عجرائياج ، هذه الدراسة  ن  الد ل الشم -
 احتياجاة ا دث نفس   وكذلك  سرت .

 الوازع الديين

 هدددددددددددددددددددددا وادع اإلميدددددددددددددددددددددان الصدددددددددددددددددددددحيح املتفدددددددددددددددددددددرع عر الرجددددددددددددددددددددداء واخلدددددددددددددددددددددا  وهدددددددددددددددددددددا دافدددددددددددددددددددددع وتعدددددددددددددددددددددث لتابيدددددددددددددددددددددق 
تدفع  عر عمل اخلع رجاء ثااب هللا  ومتنع  حكم هللا تعار ابتتاء مرضات  والنفار من سخا   وها هيذة راسخة ، نفإ اإلنسان 

 .[17]من عمل الشر  افاج من عقاب هللا

ونعرفدد  عجرائيدداج  ندد  الدددافع اإلميدداين واملنبدد  الدددا ل  الددذ  ااجدد  الفددرد عر القيدداأل تلفعددل ا سددن واملسددتحب واملقبدداو ،  -
 اة غع الشرعية.اجملتمع  وترك السلاك غع املرغاب واملنم  عن  من املعاص  واملخالف

 وقت الفراغ

فدراغ( وقدا مدن الناحيدة اللتاادة اعدو مقدداراج مدن الدزمن   مدا كلمدة فدراغ فتعدو  –ها مصالح مركب من كلمتني  )وقا 
 اخلالء وفرغ من العمل     ال من .

اج لالسددت اء واعرفدد  روبددرتإ  ندد  الاقددا الددذ  اكددان فيدد  الفددرد حددراج مددن العمددل والااجبدداة األ ددرى  والددذ  اكددان مفيددد
 .[18]والتسلية والتكاان االجتماع   و النما الشخص 

ونعرفدد  عجرائيددداج ، هدددذه الدراسدددة  نددد  الاقددا غدددع املسدددتتل ، تعلددديم  و عمدددل  و ؤارسددة    نشددداط اعددداد تلفائددددة علدددى  -
 ا دث ؤا اؤد  عر استتالل  ، ؤارساة سلبية.

 املنهج اإلسالمي يف تف:ري ال:لوك املنحرف

تعت  الشراعة اإلسالمية  وو  راعة ، العامل  ولا ماضاع األحداث  جيدة  فقدد ميدزة بدني الصدتار والكبدار مدن حيدث 
املسذالية ا نائية متييزاج كامالج  ووضعا ملسذالية الصتار قااعد راسخة ال تتتع من ااأل  ن وضعا  والدالا هذه املبادئ والقااعد 

تقاأل عليما مسذالية الصتار ، عصران ا اضر  وعلى الرغم من تاار القاانني الاضعية  نااعما فإهنا  االجتماعية والعقابية ه  الىل
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مل أتة جبداد مل تعرفد  الشدراعة اإلسدالمية  واشدع اإلسدالأل عر  ن ا ددث املنحدر  هدا الفدرد الدذ  تصددر عند  انفعداالة عجراميدة 
 .[19]نية عشر عاماج اة وال ازاد عن مثاحبيث ال اقل عمره عن سبع سنا 

 أهم االجتاهات النظرية يف تف:ري ال:لوك املنحرف

اتضدمن االمدرا  حسدب ر   علمداء االجتمداع مند   و جمماعدة  منداط مدن السدلاك البشدر   والدىل االجتاه االجتمفاعي:  -1
ذا التنظديم مدن عداداة ترى ا ماعة  ن في   روج وخمالفة لقااعدها املتعار  عليما لتنظيم حياهتا ا معية  مبا اتضمن  ه

وتقاليد وقانان وغعها  والىل تنظم العالقاة االجتماعية بني  فراد اجملتمع  حبيث اصبح اتباعما واالمتناو هلا  مر علزام   
وتلتايل اصبح اخلروج عنما ا تاق وامرا   وال  ك  ن اخلروج عن املعااع االجتماعية القى معارضدة مدن اجملتمدع عدن 

  وذلدددك تبعددداج لنددداع السدددلاك  ومدددا اتتدددب عليددد  مدددن ضدددرر  وتلتدددايل ادددرى  صدددحاب املدرسدددة االجتماعيدددة  ن طرادددق ا دددزاء
ا ماعاة األولية الصتعة ذاة الصلة العاطفية والشدعار القدا  تالنتمداء مندل األسدرة و اعدة ا دعة واألصددقاء وكدذلك 

ك ماعددة العمددل و اعددة الفصددل واملدرسددة تسدداعد علددى   ا ماعدداة النانااددة الكبددعة ا  ددم نسددبياج ذاة الصددالة الر يددة
أل 1890انتشار القيم االمرافية عن طراق التقليد االجتماع   و وو من اندى بذا الر   "جابرايو اترد" ، فرنسدا عداأل 

حيددث ذكددر  ن مدددى تقليددد    سددلاك ودرجددة انتشدداره ،    جمتمددع اتاقددف علددى مدددى االحتكدداك واال ددتالط  وعددن 
ألحداث ارى  صحاب هذه املدرسة  ن ا دث انحر  عذا قلد غعه  وكان هذا التع جمرماج فكلما كاندا بيذتد  امرا  ا

 .[20]منحلة  و عجرامية كلما ساعد ذلك على تنمية ميل ا دث ما السلاك االمرا، واإلجرام 

ز واالنفعداالة  وتعاد  للظداهرة اإلجراميدة واتمنل ، ترجيح دور العاامل النفسية والىل تتمندل ، الترائداالجتاه النف:ي:  -2
تفسعاة نفسية ذاة صلة وثيقدة بصدار الشدذوذ العقلد  والنفسد  واملركبداة والعقدد النفسدية  فالافدل اعد  عدن حاجاتد  
تعبعاج ساذجاج  اننياج بد  ع باعما وذلك عن طرادق فندب األمل وا صداو علدى اللدذة  بتدس النظدر عدن املعدااع السدائدة 

 .[21]تمع، اجمل

مل امتم القانان ، السابق ت دث املنحر  وما اتعرض ل  من خماطر  مامل اتضمن ذلك اعتداءج مبا راج االجتاه القا و :  -3
علددى  مددن اجملتمددع وسددالمت   ومل امددتم  اضدداج مبددا عذا كددان هددذا السددلاك عارضدداج  و  صدديالج ،  خصدديت   عال  ن التشددراعاة 

 لضيقة لححداث املنحرفني  ووضعا بني  هدافما فكرة محااة ا دث واجملتمع معاج.ا دانة نبذة هذه النظرة ا
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ادددرب   صدددحاب هدددذا االفددداه االمدددرا  تلفقدددر والندددراء  حيدددث ادددرون  ن الفقدددر املددددقع وعددددأل تلبيدددة االجتفففاه االقتصفففادي:  -4
اقدداع ، االمددرا   كددذلك ا اجدداة األساسددية لححددداث ادددفعمم عر ع ددباع حاجدداهتم باددرق غددع مشددروعة  وتلتددايل ال

 .[22]النراء الفاحش وعدأل وجاد رقابة  سراة على كيفية عنفاق املاو وعسراف  غالباج ما اكان من  سباب االمرا 

حيث ارى  نصار هذا االفاه  ن سلاك ا دث املنحر  ارجع عر  كنر من سبب  واسداهم بشدكل االجتاه التكاملي:  -5
االمدرا، املرفداض اجتماعيدداج ودانيداج و  القيداج وثقافيداج  وتنددرج العاامدل املؤدادة لالمددرا   و آب در ، تكدان ذلدك السدلاك 

 بشكل  ساس  ضمن فذتني 

 تتكان من العاامل الىل تتصل بذاة ا دث وتكاان  العقل  والنفس   وتسمى تلعاامل الدا لية. –األوىل 

 .[23]العامة للحدثتتكان من ظرو  البيذة اخلاصة والبيذة  –الثا ية 
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 الدراسات ال:ابقة

 ثددر العاامددل االجتماعيددة ، جندداح األحددداث مددن وجمددة نظددر  ، بعنففوا :(2003)دراسففة حففيال  بففن هففال  احلففار ي  -
األحدددداث ا دددامني  هددددفا الدراسدددة عر التعدددر  علدددى العاامدددل األسدددراة واالجتماعيدددة واالقتصددداداة والنقافيدددة املؤدادددة عر 

فدرد ، مددن الدرايض والددماأل   (250) جراا الدراسة على عينة مدن األحدداث ا دامني قااممدا  جناح األحداث  وقد
وقد تاصلا الدراسة عر عدة نتائج من  جما  ن  من  هم األسباب املؤداة المرا  األحداث التفكك األسر  وغياب 

التعليمددد  لدددألتء واألبنددداء وضدددعف األب كمسدددؤوو عدددن األسدددرة وضدددعف التنشدددذة االجتماعيدددة لحبنددداء  وضدددعف املسدددتاى 
املسددتاى االقتصدداد  لحسددر  اضدداج مددن األسددباب رفقدداء السدداء  كمددا تاصددلا الدراسددة عر  ن مددن  كنددر  نددااع االمددرا  

 .[24]من عينة الدراسة اشعرون تلندأل على ما ارتكباه 98%وا نح انتشاراج السرقة  و ن 

امددرا  األحددداث ، ضدداء بعددس املتتددعاة األسددراة  ، بعنففوا : [25](2003)دراسففة أ ففد عبففد هللا ح:فف  الدرسففي  -
هدفا الدراسة عر التعر  على  ثر بعس املتتعاة األسراة على امرا  األحداث ونظراج لصدتر جمتمدع الدراسدة ومبدا  ن 

 (105)ددهم عدد النزالء تملؤسساة ليإ تلعدد الكبع فقد قاأل الباحث إبجراء مسح  امل  ميع الندزالء والبدالل عد
حداثج ، مؤسساة تربيدة وتاجيد  األحدداث ، ليبيدا ، الج مدن طدرابلإ وبنتداد  وساسدة  وقدد تاصدلا الدراسدة عر  ند  
تاجدددد العدادددد مدددن العاامدددل األسدددراة الدددىل  دة عر امدددرا  األحدددداث وتتمندددل ، التفكدددك األسدددر  وضدددعف العالقددداة 

ة الصددحيحة  وامدددرا   حدددد  فددراد األسدددرة  عال  نددد  ال تاجددد عالقدددة بدددني العاطفيددة  وعددددأل دراادددة الاالدددان  سددداليب التبيددد
 اخنفاض املستاى االقتصاد  واملعيش  لحسرة وامرا  األحداث.

 ثدر العاامدل االجتماعيدة ، جنداح األحدداث  هددفا الدراسدة عر التعدر  ، بعنفوا : [26](2006)دراسة مسية حفومر  -
وراء ظدداهرة جنداح األحددداث ، اجملتمددع ا زائدر   و جراددا الدراسدة علددى عينددة علدى  هددم العاامدل االجتماعيددة الددىل تقدف 

حداثج مبركز  عني مليلة وقسناينة  وقد تاصدلا  (60)مسحية نظراج لصتر جمتمع الدراسة ولذلك فإن ح م العينة بلل 
تصاد  متددين  كمدا تعداين الدراسة عر  ن األحداث اعيشان ،  حياء  عبية فقعة  كذلك فإن مستااهم التعليم  واالق

األسددر مددن كنددرة عدددد األبندداء     هنددا كبددعة ا  ددم  كددذلك فددإن الكنددع مددن األسددر ممدداجرة مددن القددرى عر املدددن  عال  ن 
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معظددم األحددداث انتمددان عر  سددر ال تعدداين مددن فقدددان الاالدددان  و  حدددهم  و دواجمددم للمددرة النانيددة    ال ااجددد فيمددا 
 تفكك  سر 

مظدداهر السددلاك االمددرا، لححددداث  هدددفا الدراسددة عر ، بعنففوا : (2008)[27]مففري عاففوا   فف ة دراسففة عبففد األ -
التعر  على  هم املظاهر املنحرفة بتية معا تما والتخل  من آاثرهدا  كمدا هددفا عر التعدر  علدى العاامدل املؤدادة عر 

 (130)ف األ ددر  وكددان ح ددم العينددة ظمددار السددلاك املنحددر  لدددى األحددداث  وقددد  جراددا الدراسددة ، مدانددة الن دد
حداثج متااجدان مبركز املدانة و يعمم من الذكار  وقد تاصلا الدراسة عر  ن العاامل الىل  دة عر امرا  األحدداث 
تتمندددل ، التفكدددك األسدددر  وعدمدددان اآلتء واخنفددداض املسدددتاى املعيشددد  لحسدددرة والفقدددر  كدددذلك وجددداد  صددددقاء السددداء 

ختلفدة   مدا  هدم مظداهر السدلاك املنحدر  املنتشدرة ، جمتمدع الدراسدة فمد  تتمندل ، التدد ني وتنداوو ووسائل اإلعالأل امل
 الكحاو وتعاط  املخدراة والسرقة والتسرب الدراس .

 ثدر العاامدل االجتماعيدة ، جنداح األحدداث  هددفا الدراسدة ، بعنفوا : [28](2008)دراسة إبراهم  فد حممفد  فد  -
فددرد مددن  (99)عر التعدر  علددى  هددم األسددباب االجتماعيددة الدىل تقددف وراء ظدداهرة جندداح األحددداث  وكدان ح ددم العينددة 

نلدا ا امني مت ا تيارهم بشكل عشاائ   وقد تاصلا الدراسة عر  ن  هم مظاهر السلاك املنحر  و كنرها انتشداراج مت
، السرقة   ما  هم العاامل املؤداة عر االمرا  فم  تتمنل ، مصاحبة رفقاء الساء  كدذلك التفكدك األسدر  واملتمندل 

 ، غياب األب املسذاو عن  سرت  كذلك عجبار األبناء على الااعة حت ولا كان األمر غع معقاو.

 اجملتمع ا زائر   هددفا الدراسدة عر التعدر  علدى امرا  األحداث ،، بعنوا : [29](2009)دراسة المية بوبيدي  -
 هم العاامل الكامنة وراء امرا  األحداث ، اجملتمع ا زائر   وقد  قيما الدراسدة علدى عيندة مدن األحدداث املنحدرفني 

تمددع حددداثج مددن مركددز  قاملددة والددااد    مددا  هددم النتددائج فتمنلددا ،  ن التتددعاة الددىل حدددثا ، اجمل (140)بلددل عددددهم 
 ثددرة علددى األسددرة و دة عر ع ددالو األسددرة باظائفمددا مقارنددة بدددورها ، املاضدد    اضدداج العاامددل االقتصدداداة فقددد  دة 
التحدداالة عر د دداو األحددداث جمدداو العمددل ، سددن مبكددرة و صددبحاا معيلددني ألسددرهم  كددذلك جملمددم بنقافددة اجملتمددع 

ملدرسددة تددؤد  عر هددروبم منمددا وثعلمددم  كنددر عرضددة لالمددرا   والضددااب  السددلاكية اجملتمعيددة  كددذلك الضددتاطاة ، ا
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 اضاج الاصم االجتماع  لححداث ا امني اؤد  عر تفاقم املشكلة وانم  لدى بعضدمم روح اإلجدراأل ليصدبحاا جمدرمني 
 مستقبالج.

رفددة اخلصددائ  اخلرااددة االجتماعيددة  ندداح األحددداث  هدددفا الدراسددة ملع، بعنففوا : [30](2010)دراسففة مسيففة حففومر  -
واخللفياة االجتماعية لححداث ا امني و سرهم  وكذلك معرفة دور بعس العاامل االجتماعيدة واالقتصداداة وا ترافيدة 

 (64)ح ددم عينددة الدراسددة  وقددد بلددل ، ا ندداح والعالقددة بددني التاداددع ا تددرا، لل ندداح و نااعدد  ، بعددس املدددن ا زائراددة.
حدداثج متااجدددان ،  ربدع مراكددز لرعاادة األحددداث ، ا زائدر  وقددد تاصدلا الدراسددة عر  ند  تاجددد عددة عاامددل اقتصدداداة 
واجتماعية وجترافية  دة عر امرا  األحداث كتدين املستاى التعليم  واالقتصاد  والتفكك األسر   وطبيعة املناقة 

ناح مدن مناقدة أل درى ت دتال  طابعمدا ا تدرا،  كمدا تدؤد  اهل درة السكنية و اعة الرفاق  كما ختتلف معدالة ا 
 الرافية عر ا ناح بسبب عدأل التاافق النقا، واالقتصاد .

األسدباب النفسدية واالجتماعيدة املؤدادة عر جنداح األحدداث  هددفا ، بعنفوا : [31](2010)دراسة إمساعيل طه عبد  -
االجتماعيدة الدىل تقدف وراء مشدكلة جنداح األحدداث  وقدد مت ا تيدار عيندة الدراسة عر التعدر  علدى األسدباب النفسدية و 

  صدائيني  وقدد تبدني  (10)مفردة  وعينة من األ صائيني ، املؤسسداة االجتماعيدة بلتدا  (20)من ا امني بلتا 
 ن  كنرهددا  مددن  ددالو الدراسددة  ن مشددكلة ا ندداح تتظددافر علددى تشددكيلما عدددة عاامددل نفسددية واجتماعيددة واقتصدداداة  عال

اجتماعيدة تتمندل ، كد  ح دم األسدرة واملعاملدة القاسدية لحبنداء واخنفداض مسدتاى تعلديم الاالددان والادالق ووجداد وقددا 
 فراغ ورفقاء الساء وعدأل متابعة األبناء  وقلة التفي  واخنفاض املستاى االقتصاد .

ملسدددممة ، جنددداح األحدددداث  هددددفا بعدددس العاامدددل ا، بعنفففوا : [32](2010)دراسفففة سفففيف حممفففد ح:فففن عبفففد هللا  -
الدراسة عر استكشا   هم العاامل االجتماعية والذاتية واألسراة املسممة ، ا نداح مدن وجمدة نظدر ا دامني والعداملني 

من العاملني معمم  وتاصلا الدراسة عر  ن  من  هم  (23)فرد من ا امني  و  (70)معمم  ومتنلا عينة الدراسة ، 
ؤدادددة لل نددداح تتمندددل ، سددداء اسدددتتالو وقدددا الفدددراغ وعدددرض مظددداهر االمدددرا  ، التلفددداد والسدددينما  ودمدددج العاامدددل امل

 صحاب الساابق ، املدارس  ورفقاء الساء  وتدين املستاى التعليم  واملداد  لحسدر  وعددأل وجدا قسدم ملتابعدة حداالة 
 تزواد األسرة تإلر اد والتاجي  التبا .االمرا  املبكر ، املدارس  وكنرة اخلالفاة بني الاالدان وضعف 
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التفكددك العددائل  باصددف  مددن  هددم العاامددل املؤداددة عر امددرا  ، بعنففوا : [33](2010)دراسففة إح:ففا  حممففد احل:ففن  -
األحداث  هدفا الدراسة عر معرفة  ثر العائلة على جناح األحداث ومت   ذ عينة من األحداث املنحدرفني مدن حمداكم 

لادالق حداثج جاماج  وقد تاصلا الدراسة عر ان التفكك األسر  واملتمندل ، ا (160)األحداث ببتداد بلل ح مما 
 و غياب  حد الاالدان  و ضعف الرقابة األسراة ه   هم العاامل املؤداة المرا  األحداث  كذلك األسدرة غدع املؤهلدة 
 و املتعلمددة واألسددرة الددىل ال تكددان لددداما درااددة  سدداليب اإلر دداد الصددحيحة لحبندداء تعددد مددن عاامددل االمددرا   كددذلك 

 الفقر وعدأل تلبية احتياجاة األبناء من  هم العاامل املؤداة لالمرا .ضعف املستاى االقتصاد  لحسرة وانتشار 

العاامددل النفسددية واالجتماعيددة املسددببة  ندداح األحددداث ، ، بعنففوا : [34](2017)دراسففة حتحففي أ ففد حممففد خمففامرة  -
فلساني  هدفا الدراسة عر التعر  على درجة العاامل النفسدية واالجتماعيدة املسدببة  نداح األحدداث مدن وجمدة نظدر 

فدرد وتاصدلا الدراسدة عر  ن  (154) رطة األحداث ومراقيب السلاك واألحدداث  نفسدمم  وكدان ح دم عيندة الدراسدة 
لعاامدددل النفسدددية جددداءة ، املرتبدددة األور كمسدددبب لالمدددرا  وتتمندددل ، مددددركاة الفدددرد الشدددعاراة وجااندددب الشخصدددية ا

وا الة املزاجية تليما العاامل االجتماعية وقد جاءة بنسب مرتفعة ه   اضاج كمسبب لالمرا  ولكن ، املرتبدة النانيدة 
وتعددرض األبندداء للعنددف وسدداء املعاملددة مددن قبددل الاالدددان  كددذلك وهدد  تتمنددل ، التفكددك األسددر  واخلالفدداة الزوجيددة 

 االمرا  دا ل نااق األسرة ومصاحبة رفاق الساء هلا دور كبع ، جناح األحداث.

 ثددر بعدس العاامددل االجتماعيدة ، جندداح األحدداث  هدددفا ، بعنفوا : [35](2019)دراسفة هنففد عبفد القففادر ح:فف   -
العاامدددل االجتماعيددة والددىل مدددن املمكددن  ن تددؤد  عر جنددداح األحددداث واعتمددددة الدراسددة عر التعددر  علدددى  ثددر بعددس 

الباحنة علدى اسدتمارة اسدتبيان ،  دع املعلامداة مدن عيندة مدن املنحدرفني مبؤسسدة اإلصدالح والتأهيدل باد ق  وتاصدلا 
راغ ، الشدداارع واملقدداه   الدراسددة عر  ندد  مددن  هددم العاامددل االجتماعيددة املؤداددة لالمددرا  رفقدداء السدداء وقضدداء وقددا الفدد

وكذلك تعرضمم للمعاملة القاسية والعنف من  سرهم سااء كان عنف بدين  و لفظ   و نفس   و هنم اشاهدون مظاهر 
العنف ، بياهتم من التلفاد  كذلك مستاايهتم العلميدة ضدعيفة جدداج هدم و سدرهم  كدذلك تاصدلا الدراسدة عر  ن  كندر 

 ة واملشاجرة.مظاهر العنف انتشاراج السرق
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 تعقيب على الدراسات ال:ابقة

اتضح من  الو استعراض الدراساة السابقة  هنا تتفق مع متتعاة و هدا  الدراسة ا الية  ، التكيز على املتتدعاة 
ح م العيندة والعاامل االجتماعية املؤداة المرا  األحداث  واستخداأل املنمج الاصف  و داة االستبيان  عال  هنا ختتلف من حيث 

فمعظددم الدراسدداة رسددائل ماجسددتع ودكتدداراه  والرسددائل العلميددة غالبدداج مددا اكددان ح ددم العينددة فيمددا كبددع  والاقددا  وسددع ، عجددراء 
الدراسة امليدانية  والعيناة ختتلف ت تال   هددا  الدراسدة وجمتمعمدا. كدذلك بعدس الدراسداة جداءة مسدحية ومل تعتمدد علدى 

 (  وذلك لصتر جمتمع الدراسة.2006( ودراسة )حامر 2003العينة كدراسة )الدرس  

( تركز على العاامل النفسية عر جانب العاامل 2017( ودراسة )خمامرة 2010كذلك بعس الدراساة كدراسة )عبد 
االجتماعيدة ، امددرا  األحددداث وهد   اضدداج دراسدداة مقارندة   مددا الدراسددة ا اليدة فتكيزهددا علددى العاامدل االجتماعيددة وغددع مقارنددة  

ولددا متتددع ( ،  ن هددذه الدراسدداة تنا2019( ودراسددة )حسددني 2010كددذلك ا تلفددا الدراسددة ا اليددة مددع دراسددة )عبددد هللا 
 وسائل اإلعالأل  ومل تتارق ل  الدراسة ا الية.

 البناء املنم   للدراسة

  وع الدراسة ومنهجها

هدد  دراسددة ميدانيددة تقدداأل علددى  ددع املعلامدداة بااسدداة االسددتبيان حدداو الظدداهرة ماضدداع الدراسددة  وفددق الاددرق العلميددة 
  اتمندل ، اإلطدار النظدر  والدذ  اقداأل علدى  يدع معلامداة حداو املتبعة ، الدراساة االجتماعية تإلضافة عو جزء مكتيب نظر 

 ماضاع الدراسة واملتمنل ، امرا  األحداث من الكتب واملراجع العلمية املعتمدة.

 مددا املددنمج فمددا اتمنددل ، املددنمج الاصددف  وذلددك ألندد  مددن  كنددر املندداهج مالئمددة للااقددع االجتمدداع   وهددا اخلادداة األور 
صحيح للااقع  وب  تتحقق اإلحاطة  بعاد الااقع  ومن  هداف   ع معلامداة دقيقدة عدن الظداهرة وصدياغة النتدائج لتحقيق الفمم ال

 .[36]ووضع املقتحاة املتعلقة مباضاع الدراسة
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 أداة الدراسة

لح دخاص وتتمنل ، االستبيان  وها عبارة عن جمماعة مدن األسدذلة اندددة واملنظمدة واملصدممة بشدكل ثدذب االنتبداه 
 .[37]املستمدفني  وها من األساليب العلمية الىل اتحصل عن طراقما الباحث على املعلاماة الىل حيتاجما

 حدود الدراسة

  جراا الدراسة من  الو نيابة البيضاء االبتدائية ومؤسسة اإلصالح والتأهيل قراندة الرئيس .املكا ية:  -1

 مدددا الدراسدددة امليدانيدددة فقدددد  جرادددا ، مدددارس  (2018-2019) جرادددا الدراسدددة تلكامدددل  دددالو عددداأل ال منيفففة:  -2
 .2019و برال 

 جراا الدراسدة علدى عيندة مدن األحدداث املنحدرفني واملاجدادان وقدا الدراسدة ، نيابدة البيضداء ومؤسسدة البارية:  -3
 اإلصالح والتأهيل قراندة.

 عينة الدراسة

الدراسددة مابقددة علددى عينددة مددن األحددداث املنحددرفني املاجددادان وقددا الدراسددة ، نيابددة البيضدداء ا زئيددة ومؤسسددة قددراندة 
 مفردة. 40لإلصالح والتأهيل وه  عينة عشاائ  ابلل ح مما 

 األساليب اإلحصائية

 والنسب املذااة.وتتمنل ، التكراراة وا داوو 

 عرض النتائج وتف:ريها

األ جبمددددع البيدددداانة عددددن  هدددددا  البحددددث بااسدددداة االسددددتبيان  والقيدددداأل بتحليلمددددا تسددددتخداأل األسدددداليب مددددن  ددددالو القيدددد
 اإلحصائية املتعار  عليما مت التاصل عر النتائج التالية 

مددن  ددالو دراسددة اهلددد  املتعلددق مبعرفددة  كنددر  نددااع االمددرا  انتشدداراج بددني األحددداث اتضددح  ن السددرقة هدد   كنددر  نددااع  -1
تاصددلا مددن ع ددايل العينددة  وهددذه النتي ددة  45%و ا ددنح انتشدداراج حيددث بلددل ذلددك مددن ح ددم عينددة الدراسددة االمددرا   
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عليما العداد من الدراساة السابقة املذكارة من  دالو الدراسدة ا اليدة  كدذلك مدن  ندااع ا دنح األ درى  اضداج املشداجرة 
 اضداج املااقعدة والدىل جداءة بنسدبة  22.5%و اضداج تعداط  املخددراة واملسدكراة كاندا بنسدبة  22.5%وكانا نسدبة 

ك علدى  ن لمن عينة الدراسة  وتلتايل اتضح  ن  كنر  نااع االمرا   و ا نح انتشاراج ه  السرقة  وقد ادلنا ذ %10
 سعار املاجاد حالياج وقلة املصادر املاداة.ارتكاب األحداث للسرقة ها بد  سد احتياجاهتم املاداة ، ظل غالء األ

 ما فيما اتعلق مبدى انشتار ظاهرة امرا  األحداث بني الذكار واإلانث فقد اتضح  ن  كنر املنحرفني هم من الذكار   -
  وهذا اددو علدى  ن 12.5%  عال  ن  ، نفإ الاقا بلتا نسبة اإلانث ، الدراسة 87.5%حيث بلتا نسبتمم 

اقتصر فق  على الدذكار  بدل تعددى ذلدك عر اإلانث  علدى الدرغم مدن  ن نسدبة اإلانث عر الدذكار قليلدة   االمرا  ال
وقد ارجع اخنفاض نسبة اإلانث بني املنحرفني عر  دة الرقابة على اإلانث من قبل األسر وعدأل  دروجمن وا دتالطمن 

انث وامدرافمن حبكدم قداة العداداة والتقاليدد ، جمتمدع بكنرة عال ،  وقاة الدراسة  كذلك قد ترجدع عر التسدت علدى اإل
 الدراسة.

 سددرهم   70%وفيمددا اتعلددق تألسددرة وعالقتمددا تمددرا  األحددداث فمددن حيددث ا  ددم اتضددح  ن  كنددر املبحدداثني وبنسددبة  -2
فددرد  وهددذا مؤ ددر علددى  ن كدد  ح ددم األسددرة لدد  عالقددة تمددرا   (15)كبددعة ا  ددم  قددد تصددل ، بعددس األحيددان عر 

 بنائمددا ، بعددس األحيددان  حيددث  ن كدد  ح ددم األسددرة اددؤد  عر تشددتا اآلتء وعدددأل التكيددز ، التالددب ؤددا اددؤد  عر 
ضعف الرقابدة األسدراة علدى األبنداء  كمدا ادؤد  عر القصدار ، عمليدة التنشدذة االجتماعيدة السدليمة لحبنداء  وادؤثر  اضداج 

املختلفدة  وكلمدا  مدار هلدا  ثدر سدليب علدى األبنداء  وعندد تدافع املتالبداة على ميزانيدة ونفقداة األسدرة وعددأل املقددرة علدى 
من املبحاثني  ن  سبق و ن ارتكب  حد  22.5%سؤاو املبحاثني عن ارتكاب  حد  فراد األسرة لسلاك منحر   كد 

سددرهم لسددلاك مددن املبحدداثني  كدددوا  ندد  مل اسددبق  ن ارتكددب  حددد  فددراد   77.5% فددراد اسددرهم لسددلاك منحددر    مددا 
 منحر .

مددن املبحدداثني  هنددم اعيشددان ،  سددر متماسددكة ااجددد فيمددا األب  67.5%ومددن حيددث التماسددك األسددر  فقددد  وضددح  -
ال اعيشددددان ،  سددددر متماسددددكة  وهدددد   سددددر فاقدددددة لددددحب تلدرجددددة األور  عمددددا تلافدددداة  و  32.5%واألأل معدددداج  بينمددددا 

فددان مددن  ددالو الدراسددة اعيشددان ،  سددر متماسددكة مددن حيددث وجدداد تلاددالق  وتلتددايل نددد  ن  كنددر األحددداث املنحر 
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األب واألأل ومددع ذلدددك حددددث امدددرا  ، سدددلاك األبندداء  وتلتدددايل قدددد اعدددزى ذلدددك عر ضددعف الرقابدددة األسدددراة مدددن قبدددل 
يب الاالدان على األبناء  اصة و ن اآلتء معظم الاقا هم  ارج منادهلم  كدذلك ارجدع األمدر عر جمدل الاالددان  سدال

التبيددة والتنشددذة السددليمة  كددذلك كمددا الحظنددا فددإن ح ددم األسددرة اعددد كبددع وهددذا بدددوره اتتددب عليدد   اضدداج ضددعف ا الددة 
 .وتلتايل اؤد  عر امرافمماملاداة وعدأل املقدرة على تلبية احتياجاة األبناء املاداة  

مدن املبحداثني  35%نالحع مدن  دالو الدراسدة  ن وفيما اتعلق بد  الدراسة املتمنل ، التعلديم وعالقتد  تالمدرا  فد -3
-15) عمدارهم مدن  28%منقاعني عن الدراسة  وتلتدايل فاألحدداث منقاعدني عدن الدراسدة ، سدن مبكدر حيدث  ن 

  وتلتدايل فدإن تدركمم للدراسدة ، سدن مبكدر ال  دك (16-18)من املبحداثني األحدداث  عمدارهم مدن  72%و  (14
و ن  اؤثر بشكل سليب على   القمم  واؤد  عر امرافمم  فاملدرسة ه  املؤسسة االجتماعية والتعليمية الىل اتلقى فيما 

ن باراقددة واددتعلم فيمددا اال ددالق الفاضددلة وكيفيددة معاملددة اآل ددراالافددل عمليددة التنشددذة االجتماعيددة باراقددة ر يددة ومنظمددة 
صحيحة  واحتاأل اآل ران وؤتلكاهتم  وتقدار قيمة املااطنة وعدأل االعتدداء علدى حقداق التدع وؤتلكداهتم  وهد  أتيت ، 
املرتبددة النانيددة بعددد األسددرة ، القيدداأل بعمليددة التنشددذة لحبندداء  وقددد اتعدددى أتثعهددا ، األبندداء و  القمددم علددى أتثددع األسددرة 

جتماعية الىل تؤثر على األفراد و  القمم  وتلتايل فاالنقااع عن الدراسة ال  ك و ن  ل  األثر وغعها من املؤسساة اال
مددن املبحدداثني غددع منقاعددني عددن الدراسددة حسددب عجددابتمم  ولكددن قددد  65%السدد ء علددى األحددداث و  القمددم.  مددا 

 اكاناا غع منتظمني  و غع ممتمني تلعملية التعليمية.

مددن اآلتء مسددتاايهتم التعليميددة ععددداد  فأقددل  واألممدداة  اضدداج  65%تاى التعليمدد  لددألتء فددإن  مددا فيمددا اتعلددق تملسدد -
ثني  وتلتددايل لتعليمد  للاالددان تلنسدبة للمبحدا مدنمن مسدتاايهتن ععدداد  فأقدل  ؤدا اددو علدى ضدعف املسدتاى ا %70

ر وقلددة وعدد   جيددة التبيددة السددليمة لحبندداء فددإن اخنفدداض املسددتاى التعليميددة وتأل دد  للاالدددان غالبدداج مددا اددؤد  عر قصددا 
والرقابددة الر دديدة علددى سددلاكمم وعر ددادهم عر الصددااب مددن األفعدداو واأل ددالق  وعدددأل معرفددة وتاضدديح ا ددالو وا ددراأل  
وتاضددديح العقددداب اإلهلددد  وعقددداب الدولدددة وا مددداة املختصدددة ، حالدددة ارتكددداب األفعددداو غدددع الصدددحيحة  وتلتدددايل فدددإن 

 اعد من العاامل املؤداة عر امرافمم. لاالدامماى التعليم  سااء لححداث  نفسمم اخنفاض املست
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مدن املبحداثني الدد ل الشدمر   70%املستاى االقتصاد  وعالقت  تمرا  األحداث  نالحدع مدن  دالو الدراسدة  ن  -4
بحدداثني عددد  فددراد مدن امل 70%كبدعة ا  دم حيددث  ن داندار فأقددل  وكمدا الحظنددا  ن معظدم األسددر   (1000)ألسدرهم 

فددرد  وتلتدددايل فددإن الدددد ل الشددمر  ال اكفددد   (15) فدددراد فمددا فددداق وتصددل ، كندددع مددن األحيدددان عر  (7) سددرهم مددن 
مدن  70%مدن املبحداثني   اضداج فدإن  75%تلضرورة لسد حدت االحتياجداة البسدياة ألفدراد األسدرة  كمدا اؤكدد ذلدك 

سن وعدأل ا صاو على مؤهل علم  للحصاو علدى عمدل  كمدا تبدني  ن املبحاثني األحداث ال اعملان وذلك حبكم ال
تئدع  –تئدع ، سداق ا مداأل  –منمم اعملان ولكن  عماو عشاائية وبسياة تتمندل ،  تئدع ، سداق اخلضدار  %30
فيمدا  عامل ، ور ة      هنا  عماو غع دائمة ومردودها املاد  بسي   كما  هنا  عماو عشاائية قد اتعدرض –، حمل 

ا داث عر تعلم السلاك املنحر   وتلتايل قد اضار ا دث عر السرقة لسد احتياجات   و القياأل    سلاك منحدر  
فمددا  1500د ددل  سددرهم  10%(  و 1000-1500د دل  سددرهم الشددمر  ) 20%آ در   مددا بقيددة املبحدداثني فددإن 

 ظمى من  سر املبحاثني د لمم ضعيف.فاق  وتلتايل فالقلة منمم د لمم اعد جيد  عال  ن النسبة الع

مدن األحدداث املنحرفدان ااجدد لددامم وقدا فدراغ  73%وفيما اتعلق باجاد وقا فدراغ ومدا ادؤد  عليد  مدن امدرا  فدإن  -5
غع مستتل  وعلى حسب ر امدم فدإن وقدا الفدراغ غدع املسدتتل هدا مدا دفعمدم السدتتالل  ، ارتكداب األفعداو املنحرفدة  

عددن الدراسددة  كددذلك بعضددمم خيددرج للعمددل ، األسددااق واألمدداكن العامددة مددع ضددعف الرقابددة   اصددة و ن بعضددمم متاقددف
 .األسراة  فمذه األمار بدورها تش ع على االمرا 

املنحرفددان ال اددؤدون  مددن األحددداث 63%وفيمددا اتعلددق تلعالقددة بددني الدداادع الددداو وامددرا  األحددداث  فقددد اتضددح  ن  -6
مددنمم ال اددتددون علددى مراكددز ففدديع القددرآن الكددرمي  ؤددا اؤكددد ضددعف الدداادع الددداو لددددى  83%فراضددة الصددالة  و ن 

األحددددداث  فمددددن املعددددرو   ن الصددددالة تنمددددى عددددن الفحشدددداء واملنكددددر  و ن قدددداة الدددداادع الددددداو والتمسددددك بتعدددداليم الدددددان 
قبالددة  كددذلك فددإن ضددعف الدداادع اإلسددالم  فمدد  الفددرد مددن االنددزالق ، االمددرا  واإلجددراأل  وارتكدداب األفعدداو غددع امل

الددداو لدددى األبندداء ادددو علددى ضددعف  لدددى  سددرهم  عذ لددا كانددا األسددرة وتأل دد  الاالدددان متمسددكني  داء الصددالة 
وحينددان  بنددائمم علددى عقامددة الصددالة وااضددحان هلددم تعدداليم الدددان اإلسددالم   لسددار األبندداء علددى  اددى اآلتء  ولددا  دددد 

 لكانا   القمم  فضل. اآلتء الرقابة على األبناء
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من األحداث املنحرفان لدامم  صدقاء سبق و ن ارتكباا سلاك منحر  و هندم  70%ومن نتائج الدراسة  اضاج تبني  ن  -7
 اضاج اش عان على ارتكاب السلاك املنحر   وتلتايل فإن األصدقاء هلم أتثع مبا ر وكبع  وذلك بتقليدهم واختداذهم 

اء ثددهم الفدرد ، املدرسدة و، الشددارع عدن طرادق ا دعة  و مدن العائلدة نفسدما   و حددت ، منداذج ومندل  علدى  فاألصددق
 األماكن العامة و ماكن العمل  وتلتايل فإن أتثعهم كبع سااء ، القياأل تلفعل ا يد  و املنحر .

أل علددى مددا فعلدداه  وهددذا مددن األحددداث املنحددرفني ، عينددة الدراسددة اشددعرون تلنددد 93%مددن نتددائج الدراسددة كددذلك  ن  -8
ااضح  ن  لدامم رغبة ، اإلصالح والعادة كمااطنني صا ني ؤا ااضح  ن امرافمم جاء نتي ة ظرو  قاسية  و ن  غع 
خما  ل   و هنم غع ماجمني التاجي  ا يد وتأل د  مدن األسدر  وهندا أييت دور ا مداة املختصدة ، اجملتمدع تلتدد ل 

ىل هلددا آاثرهددا السددلبية املعروفددة علددى األفددراد املنحددرفني  نفسددمم وعلددى  سددرهم وعلددى اجملتمددع بصددفة ملااجمددة هددذه الظدداهرة الدد
 عامة.

وعند مقارنة نتائج الدراسة ا الية تلدراساة السابقة ند  هنا تتفق مع نتائج العداد من الدراساة السدابقة وتأل د  
ودراسدددددة )ا سدددددن (  2010(  ودراسدددددة )عبدددددد 2008د ودراسدددددة )محددددد(  2003(  ودراسدددددة )ا دددددارث  2006دراسدددددة )حدددددامر 

 (.2017(  ودراسة )خمامرة 2010

(  تسدتنناء 2019(  ودراسدة )حسدني 2010 (  ودراسدة )عبدد هللا2008كما تتفق مع نتائج دراسدة كدالج مدن )محدزة 
 تناوو هذه الدراساة لاسائل اإلعالأل كعامل ، حدوث االمرا   ومل تتناول  الدراسة ا الية.

 ( تستنناء متتع اهل رة الرافية كسبب لالمرا .2010كذلك تتفق مع دراسة )حامر 

   تستنناء متتع املدرسة وضتاطاهتا كسبب لالمرا .(2008وتتفق مع نتائج دراسة )محزة 

االقتصداد  ال (  تستنناء تاصل نتائج هدذه الدراسدة عر  ن اخنفداض املسدتاى 2003وتتفق مع نتائج دراسة )الدرس  
 اؤد  عر امرا  األحداث.

 اضاج من  الو تابيق االفاهاة النظراة على نتائج الدراسة ا الية ند  ن  كنر االفاهاة مناسبة للنتائج ه  االفاه 
امدل املسدببة د العدادد مدن العا جداالجتماع  واالفاه االقتصاد  وكذلك القاناين وذلك نظراج ألن نتدائج الدراسدة تاصدلا عر  ند  تا 
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التكامل   حيث اتضح من  الو نتائج الدراسة تعدد العاامل املؤداة المرا  األحداث ومل  لالمرا  وبذلك انابق عليما االفاه
؛ كاألسددرة  اقتصددر علددى عاامددل واحددد  فالعاامددل املؤداددة لالمددرا  كمددا ر انددا متنلددا ، العامددل االقتصدداد  وعدددة عاامددل اجتماعيددة

  كددذلك االفدداه القدداناين متنددل ، اهتمدداأل النيابددة بددذه ا دداالة التعليمدد   والرفدداق  ووجدداد وقددا فددراغ  ومددا عليمدداوضددعف املسددتاى 
 والتحقيق معما ووضعما ، مؤسساة اإلصالح والتأهيل.
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 التوصيات

التنشدذة والدىل تتكدز األسرة ه  الاس  االجتماع  األوو الذ  االد في  الفرد  واتعرض في  ألهم عملية اجتماعيدة وهد   -1
عليما كل سلاكياة الفرد  وتلتايل البد من القياأل بتاعية األسرة بدورها للحد مدن امدرا  ابنائمدا  عمدا باسدائل اإلعدالأل 

 املختلفة   و حت تلذهاب لحسر ، منادهلم.

للالبدة و وليداء األمدار وكدذلك   اضاج املدارس هلا دور  ساس  ، حماربة السلاك املنحر  وذلك إبقامة ا مالة التاعاادة -2
 املعلمني  وذلك عن طراق األ صائيني االجتماعيني والنفسيني.

رسم سياساة واضحة  كنر جدادة مدن قبدل ودارة التبيدة والتعلديم وودارة الشدؤون االجتماعيدة وذلدك تلتعداون مدع األهدايل  -3
  ل مشكلة سلاك األحداث املنحر  وتقليل  سبابا.

 او وتاضيح ا الو وا راأل والعقاب لحبناء سااء من طر   سرهم  و ا ماة املختصة.تنمية الاادع الد -4

عنشدداء  مدداكن ترفيميددة تروحييددة وتعليميددة حكاميددة  وذلددك للمسدداجة ، اسددتتالو  وقدداة الفددراغ  مبددا اعدداد تلفائدددة علددى  -5
 و الرايضددية  و الدانيددة  و غعهددا مددن ا دددث نفسدد  وعلددى  سددرت  واجملتمددع  سددااء كددان ذلددك تلقيدداأل تألعمدداو الت اراددة 

 األعماو الناجحة واملفيدة.

عدأل النظر عر األحداث الذان ارتكباا فعالج منحرفاج على  هندم منبداذان  و عدزهلم  و النظدر هلدم نظدرة دونيدة  وعددأل سدبمم  -6
ن وصممم تالمرا  و تممم حت من قبل  سرهم  بل ثب العمل على عدماجمم ، اجملتمع ليصبحاا عناصر فاعلة  أل

 قد ثعلمم استمرون ، االمرا  وقد اتحالان عر جمرمني ، املستقبل.

القيدداأل تلعداددد مددن الدراسدداة األ ددرى املكملددة واألكنددر تاسددعاج ، العداددد مددن التخصصدداة وفددروع املعرفددة كالدراسدداة  -7
وذلك ألجيدة هدذه الشدرحية وألهندا متندل بنداء ني  القانانية واالجتماعية والنفسية وغعها واملمتمة مباضاع األحداث املنحرف

 اجملتمع وكيان  وقات  ، املستقبل.
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