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 جايعـــت َــزوي

 كهيت انعهــــــــىو واآلداب       

 قسى انتربيت واندراساث اإلَساَيت

 
 

 بعط انعىايم انًسهًت في جُىح األحداث كًا يدركها انجاَحىٌ

 وانعايهىٌ يعهى في دونت اإلياراث انعربيت انًتحدة
 

Some Factors contributing to the juvenile's delinquency as perceived by 

juveniles and workers dealing with them in the United Arab Emirates 
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 كلمــــــة

 

ٌ  كتبًاـب  ـي ي مـه إال فـبغ  ـي وـٌُي رـ  ُويِّـر أـسن ركـب  أح ـ    )إنِّي رأيُت أنه ال يكتُب أحـ

ٌِّم أسن ركب  أ ضغ   ر  ُترَك أسن ركب  أجمغ   أسن مـ  أ عظـُم  ر  ِزيٌ أسن ركب  ي تح ُ    ر  ُف

 نرعًر   أ  ٌريغ  على ن تيالء نرنَّقص على جملِة نرًشر...(.         
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 رشكر وتقدي

ٗ ؽزٗ ٚخشط ْزا انجؾثش أرمذو ثبنشكش ٔ انزمذٚش إنٗ كم يٍ كبٌ نّ فضم عهٙ ثعذ هللا سجؾبَّ ٔرعبن

 إنٗ انُٕس ٔ أخص ثبنزكش:

 انمٛسٙ ، كبٌ يششفب ٔ يٕعٓب نٙ فٙ عًٛع خطٕاد انجؾش. قد.عجذ انشصا -

 َٔصٛؾخ األؿ فٙ سٛش انجؾش.د. أيغذ ْٛبعُخ، رعبيم يعٙ ثشٔػ انشجبة  -

 د.صْٛشانؾًٛش٘ ، انز٘ نى ٚكم أٔ ًٚم فٙ رٕعٛٓبرّ نٙ. -

 انشسبنخ ٔرٕعٛٓبرّ ،فهّ أعًم انضُبء ٔانشكش. د.عبدل شكش٘ كشٚى ، نمجٕنّ يُبلشخ -

 د.ثبسى يؾًذ انذؽبدؽخ ، نمجٕنّ يُبلشخ انشسبنخ ٔرٕعٛٓبرّ ،فهّ أعًم انضُبء ٔانشكش. -

 د.فٕصٚخ عجذانجبلٙ انغًبنٙ ،نمجٕنٓب يُبلشخ انشسبنخ ٔرٕعٛٓبرٓب ،فهٓب أعًم انضُبء ٔانشكش. -

 اد٘ ثبنًعهٕيبد انًطهٕثّ نهجؾش.أ.يُٗ خٕس٘ ،انزٙ سبًْذ فٙ َغبػ ْزا انجؾش ثئيذ -

 و. يُصٕس انًشصٔلٙ ، انز٘ دعى انجؾش ثكم خجشِ رمُٛخ نذّٚ. -

 أ. يؾًذ انشكٛهٙ ، انز٘ سبْى فٙ إَغبػ انجؾش . -

 أ. ثبسم عبد هللا ، انز٘ سبْى فٙ َغبػ انجؾش . -

 

 

 

 

 

 

 قائًت انًحتىيـاث

 سلى انصفؾخ انًؾزٕٖ



- 5 - 
 

 ط كهًخ  

 د إْذاء

 ِ شكش ٔرمذٚش

 ٔ ًخ انًؾزٕٚبدلبئ

 ط لبئًخ انغذأل

 ٘ لبئًخ انًالؽك

 ن انًهخص ثبنهغخ انعشثٛخ

 و غخ اإلَغهٛضٚخهانًهخص ثبن

  انفصم األول:) يشكهت اندراست وأهًيتها(: 

 1 يمـذيخ

 4 يشكهخ انذساسخ

 6 أًْٛخ انذساسخ

 8 أْذاف انذساسخ

 8 أسئهخ انذساسخ

 9 ؽذٔد انذساسخ  

 9 فشضٛبد انذساسخ

 11 انزعشٚفبد اإلعشائٛخ
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  انفصم انثاَي:) اإلطار انُظري واندراساث انسابقت(: 

 11 اإلطار انُظري:

 11 يفٕٓو عُٕػ األؽذاس

 15 انُظشٚبد انًفسشح نهغُٕػ

  اندراساث انسابقت:

 21 انذساسبد انعشثٛخ

 23 انذساسبد األعُجٛخ

  (:انفصم انثانج:) يُهجيت اندراست وإجراءاتها

 22 يُٓظ انذساسخ

 22 يغزًع انذساسخ

 28 عُٛخ انذساسخ

 28 أداح انذساسخ

 31 إعشاءاد انذساسخ

 32 انًعبنغخ اإلؽصبئٛخ

  انفصم انرابع: )عرض انُتائج ويُاقشتها وانتىصياث وانًبادراث واندراساث(:

  عرض انُتائج

 33 انُزبئظ انًزعهمخ ثبنعٕايم االعزًبعٛخ
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 39 ثبنعٕايم انزارٛخ انُزبئظ انًزعهمخ

 42 انُزبئظ انًزعهمخ ثبنعٕايم األسشٚخ

 46 يُاقشت انُتائج

 46 يُبلشخ انُزبئظ انًزعهمخ ثبنعٕايم االعزًبعٛخ

 52 يُبلشخ انُزبئظ انًزعهمخ ثبنعٕايم انزارٛخ

 56 يُبلشخ انُزبئظ انًزعهمخ ثبنعٕايم األسشٚخ

 61 انتىصياث

 61 انًبادراث و اندراساث

 62 ائًت انًصادر وانًراجعق

 69 انًالحق
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 قائًت انجداول

 

 انصفؾخ عُٕاٌ انغذٔل رقى انجدول

1   31 رشرٛت انفمشاد فٙ االسزجبَّ عهٗ انًغبالد انشئٛسٛخ 

2 
  انًزٕسطبد انؾسبثٛخ نزمذٚشاد انفئزبٌ نذسعخ يسبًْخ انعٕايم

 االعزًبعٛخ فٙ انغُٕػ .
36 

3 
 نفشٔق ثٍٛ رمذٚشاد انغبَؾٍٛ ٔ انعبيهٍٛ نًعشفخ ا )د(َزبئظ اإلخزجبس

 يعٓى نذسعخ يسبًْخ انعٕايم اإلعزًبعٛخ فٙ انغُٕػ. 
38 

4 
  انًزٕسطبد انؾسبثٛخ نزمذٚشاد انفئزبٌ نذسعخ يسبًْخ انعٕايم انزارٛخ

 فٙ انغُٕػ. 
41 

5 
 نًعشفخ انفشٔق ثٍٛ رمذٚشاد انغبَؾٍٛ ٔ انعبيهٍٛ  )د(َزبئظ اإلخزجبس

  خ انعٕايم انزارٛخ فٙ انغُٕػ.يعٓى نذسعخ يسبًْ
41 

6 
  انًزٕسطبد انؾسبثٛخ نزمذٚشاد انفئزبٌ نذسعخ يسبًْخ انعٕايم األسشٚخ

 فٙ انغُٕػ. 
44 

2 
 نًعشفخ انفشٔق ثٍٛ رمذٚشاد انغبَؾٍٛ ٔ انعبيهٍٛ  )د(َزبئظ اإلخزجبس

 يعٓى نذسعخ يسبًْخ انعٕايم انزارٛخ فٙ انغُٕػ. 
45 
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 قائًت انًالحق

 

 

 

  

 

 

 

 

رقى 

 هحقانً
 انصفحت عُىاٌ انًهحق

 21 انسؤال االسزطالعٙ 1

 21 أداح انذساسخ فٙ صٕسرٓب األٔنٛخ 2

 81 أداح انذساسخ فٙ صٕسرٓب انُٓبئٛخ 3

 86 أسًبء يؾكًٙ أداح انذساسخ 4

 82 لبئًخ انفمشاد انزٙ رى ؽزفٓب 5

 88 لبئًخ انفمشاد انزٙ رى رصؾٛؾٓب 6

 89 بؽشانخطبة انشسًٙ نزسٓٛم يًٓخ انج 2
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 الملخص

 بعط انعىايم انًسهًت في جُىح األحداث كًا يدركها انجاَحىٌ

 وانعايهــــىٌ يعهــــى في دونــــــت اإلياراث انعربيــــت انًتحــدة

 إعداد:

 سيف يحًد حسٍ عبدهللا 

 إشراف: 

 أ.د عجذانشصاق انمٛسٙ

 

انًسثًٓخ فثٙ  ،انزارٛخ  ٔاألسثشٚخبعٛخ ٔعزًأْى انعٕايم اال إسزكشبفْذفذ ْزِ انذساسخ إنٗ 

 .انغُٕػ يٍ ٔعٓخ َظش انغبَؾٍٛ ٔانعبيهٍٛ يعٓى ٔانًمبسَخ ثٍٛ ٔعٓبد َظشْى

ٕ  ٔلذ  كثض دٔس انفزٛثبٌ انزثبثع األؽذاس انغبَؾٍٛ انزكٕس فٙ يش ٌ يغزًع انذساسخ يٍ عًٛعرك

ٛثخ عزًبعخ نثٕصاسح انزًُٛثخ االٔيٍ عًٛع انعبيهٍٛ فٙ داس انفزٛبٌ انزبثعث ، ٛخعزًبعنٕصاسح انشؤٌٔ اال

يطجمثب  اسثزجبَخ عهثٗ عًٛثع األؽثذاس انًٕعثٕدٍٚ فزثشح إعثشاء انذساسثخ ،  ،افشد   (23ٔانجبنغ عذدْى )

ب،21) ٔثهغذ عُٛخ انذساسخ أّيب عُٛخ انعبيهٍٛ فزؤنفذ يٍ عًٛع أفثشاد يغزًثع انعثبيهٍٛ انجثبنغ  ( عبَؾ 

 ا.د  ( فش23عذدْى )

  ٕ ٔصعذ عهٗ صالصثخ  ،فمشح (54انجبؽش اسزجبَخ يٕؽذح اشزًهذ عهٗ ) س  ٔنغًع انًعهٕيبد ط

ٔأعشٚثثثذ انًعبنغثثثخ اإلؽصثثثبئٛخ انًزًضهثثثخ  ،األسثثثشٚخعزًبعٛثثثخ ٔانزارٛثثثخ ٔاال :يغثثثبالد سئٛسثثثخ ْثثثٙ

ثبسزخشاط انًزٕسطبد انؾسبثٛخ ٔانشرت ٔيعبيم االسرجبط ثطشٚمخ سجٛشيبٌ ٔاالَؾشافبد انًعٛبسٚثخ 

    .( Tإخزجبس ) ٔ

ٌ  يٍ أْى انعٕايم االعزًبعٛخ انًسثًٓخ فثٙ انغُثٕػ: سثٕء  اسثزغالل ٔلثذ ٔلذ دن ذ  انُزبئظ  أ

انفثشا،، ٔعثش   يظثبْش االَؾثالل انخهمثٙ ٔاألفثثالو انفبضثؾخ فثٙ انزهفثبص ٔأفثالو انفٛثذٕٚ ٔانسثثًُٛب، 

ٙ  انًسثزٕٖ انزعهًٛثٙ كؤصثؾبة سثٕاثك،  ٔانُ ظشح  االعزًبعٛخ ألصؾبة االَؾشافثبد انجسثٛطخ، ٔرثذَ 

ثثٕء، ٔعثثش   ٔد شثثئخ، ٔرثثؤصٛش  سفثثبق انس  ثثٕاثك فثثٙ انغُثثٕػ ثبنًثثذاسط ٔيشاكثثض انزُ  يثثظ  أصثثؾبة انس 
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يظثثبْش انعُثثف ٔانغشًٚثثخ فثثٙ ٔسثثبئم اإلعثثالو ٔد ٔس انسثثًُٛب، ٔضثثعف  رضٔٚثثذ األسثثشح ثبإلسشثثبد 

ٔانزٕعٛثّ انزشثثثٕ٘ ٔاالعزًثبعٙ، ٔعثثذو  رثٕف ش لسثثى نًزبثعثخ ؽثثبالد االَؾثشاف انًجكثثش فثٙ انًثثذاسط 

اكثثثض انزُشثثثئخ االعزًبعٛثثثخ، ٔله ثثثخ  ٔعثثثٕد إداسح شثثثشطٛخ رخثثثزص ثبألؽثثثذاس، ٔعثثثذو  ٔعثثثٕد د ٔس  ٔيش

السثزمجبل ضثؾبٚب انعُثثف األسثش٘، ٔاالصدؽثبو ٔانكضبفثثخ انسثكبَٛخ فثٙ يمثثش اإللبيثخ، ٔضثعف  انفشٚثثك 

 .م فٙ انًشاكض ٔانًُشآد انًغزًعٛخانًزخصص ثبإلسشبد ٔانزٕعّٛ انُفسٙ عبي

ٌ  انُثبط ال انُزبئظ انزارٛ أْىٔ  خ فٙ انغُٕػ: شعٕس  انغثبَؼ ثؤَثّ رٛثش يمجثٕل يثٍ اٜخثشٍٚ ٔأ

ٚفًَٕٓثثّ، ٔاإلؽسثثبط  ثسثثشعخ االَفعثثبل ٔاالسثثزضبسح ٔرٕنٛثثذ انعثثذاء، ٔضثثعف  شثثعٕس انغثثبَؼ ثثثبأليٍ 

ٙ  انًسزٕٖ انزعهًٛٙ نذٖ انغبَؼ، ٔاإلؽسثبط  ثفمثذاٌ انضمثخ ثبألسثشح،  ٔاالسزمشاس داخم األسشح، ٔرذَ

   نفشد ثبنًسؤٔنٛخ رغبِ يب ٚمٕو ثّ يٍ أفعبل ٔعٕالجٓب.ٔضعف  شعٕس ا

انُزبئظ األسشٚخ فٙ انغُٕػ: رٛبة  سة األسشح انًزكشس ٔنفزشاد طٕٚهخ، ٔله ثخ انعطثف أْى ٔ

ح  ٔانز فثثبْى داخثثم األسثثشح، ٔله ثثخ انًسثثزٕٖ انًثثبد٘ نلسثثشح، ٔكضثثشح  انخالفثثبد ثثثٍٛ انٕانثثذٍٚ،  ٔانًثثٕد 

عّٛ  ٘  سثهٕن  ٔضعف  اإلششاف ٔانزٕ  يٍ لجم انٕانذٍٚ، ٔسفض  انفشد يثٍ لجثم ٔانذٚثّ ثعثذ اسركبثثّ أ

يُؾثثشف  أٔ رثثذَٙ  يسثثزٕاِ انز عهًٛثثٙ، ٔرفضثثٛم  انٕانثثذٍٚ أؽثثذ أفثثشاد األسثثشح عهثثٗ اٜخثثش، ٔشثثشة  

انٕانثثذٍٚ أٔ أؽثثذًْب انخًثثش أٔ يًبسسثثخ انفبؽشثثخ، ٔضثثعف  االرصثثبل ثثثٍٛ األسثثشح ٔيشاكثثض انزُشثثئخ 

 انًجثثبدساد ٔانذساسثثبد   يثثٍ اإلعثثشاءاد ٔلثثذ أٔصثثٗ انجبؽثثش ثبرخثثبر يغًٕعثثخ   .ٔألَذٚثثخ االعزًبعٛثثخ

 .نًٕاعٓخ يشكهخ عُٕػ األؽذاس

 

 

ABSTRACT 

 

 Some Factors contributing to the juvenile's delinquency as perceived by juveniles 

and workers dealing with them in the United Arab Emirates 

Saif  Mohammed Hassan 
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Prof. Abdulrazaq al Qaisy  

The objective of this study was to identify some social, individual and family factors 

contributing to the juvenile's delinquency as perceived by juveniles and workers 

dealing with them and comparison between their views.  

 Study population consisted male juveniles in centers of the social affairs and 23 staff 

in social development, dealing directly with them during 2009. The survey inventory 

was tall all juveniles during doing this study, and the sample was 21 juveniles.  

 To gather the data, the researcher developed a questionnaire composed of 54 items, 

covering three major fields: social, self and family. Means, One t.test, and Spearman 

correlation coefficient were used to analyze the data. 

 Results revealed that the important social factors were: poor use of leisure time, 

promiscuity and obscene films on TV and cinema, social outlook for juveniles, low 

level of education for juveniles, merge ex- juvenile in schools and society 

organizations, the impact of bad peers, lack of giving the right guidance programs in 

the schools, the police care for  juveniles are not enough, no programs in schools to 

follow up early delinquency, the counseling staff that work in society organizations 

are not qualified. 

 Also results showed that the important personal were: feeling that the others do not 

respect the juveniles, the juvenile becomes upset soon, low level of education for 

juvenile, feeling of mistrust against his family, and finally, the juveniles are not 

responsible about his behavior. 

 Regarding family factors, the study showed the important factors were: absence the 

guide of the family for long time, lack of love within the family, the family income is 

low, conflict between the parents, there is no guidance from parent, juvenile rejected 
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by his parent after doing something wrong or get bad marks from schools, the parent 

prefer one of the child to other, one or both of the parents are drinking, and lack of 

communication between family and social organization. 

 The study also showed that there is significant difference in views between the 

juveniles and the workers in social factors related to workers.  

 Researcher recommended taking some steps to face juvenile problems through out 

these three factors.             

  

  

 

 

 

 

 الفصل األول

 مشكلة الدراسة وأهميتها

 

 :مـةمـقـد  

السهتي  الحنه  اله    والته  ارته  ى هر مها   ،ز بقيمه  العايقهةالعابية المتحدة يتمي   مراا مجتمع اإل َ  

 .هم برلمبردئ التبي ة واألخبلق الفرض ة ويزيت  ف  ق وبهموالمعي  ال   يمد   ،يحم  األحداث م  الضيرع والجتوح
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هه ومههر  ،مههراا يههة الهرب ههة التهه  طههاأ  ى ههر مجتمههع دولههة اإلجتمرىل طفههاة االقتنههردية واال تتيجههة    إال أت 

ومهر  ،ف  أااضي  وتدفق األيد  العرم هة الوافهدة لعرلم الخراج ، وبعد ظهوا التفطنرحب  لك م  اتفترح ى ر ا

أفهااد المجتمهع إلهر التق يهد  اهتمهرم  له  حو   ؛دخي ة غايبة   وىردا    س واير   و ت ك األيد  م  ثقرفر    حم ت  بعض  

 ،يهة الرايبهةجتمرىاألمهااض االجع ه  هه ا المجتمهع ىاضهة  ل عديهد مه  الظهواها و وىردا    األىمر لس واير   

 .جتوح األحداث هر ظرهاة  ت ك الظواها وأخطا   وار  م  أهم  

 ؛د التاايبومعق   حديث   حولت  إلر مجتمع مفرجبة   ية  اجتمرى مترياا    مراا امر دخ   ى ر مجتمع اإل"

حيهث تعهدد   ،بهي  األحهداث خطيهاة   ر   اتحاافوقد نرحب  لك  ،البدو  ترز برلبسرطة ف  مجتمع حيث ار  يم

 ا   امهر أتههر فه  بعهض األحيهر  تمه    ،أمه  التهر  وااحهتهم توىية الجاابم الت  ياتابهر األحداث الته  تمه   

 .(1: 2005 ،المزاوى ) "الحدث وتدما حيرت 

فه  السهتوا   مهراا وإ  ارته  مه  الظهواها الته  بهدأ  تسهتجد فه  مجتمهع اإل قضية جتوح األحداث  إ   

ههه    أ    الواقههع" .تحههو الزيههردة واالتتبههرا ببههاأل الفهه   لؤلتظههرا أتهههر سههاىر  مههر أنههبح  تتسههراع إالاألخيههاة 

 ا،ا  ربهحيرة الجايمة م  بهرب الجتهوح الا ر مر دخ وفمجامو اليوم غرلب   ،المبا ة تفاض تفسهر لتداىيرتهر الخطياة

حيهث تبهيا تقهرايا المهاتماا  الدوليهة ل وقريهة مه  الجايمهة المتعقهدة فه   ؛أضف إلر  لهك أتههر مبها ة متزايهدة

  تواجههههر يهة التهجتمرىمبهها ة جتهوح األحهداث تهيت  فه  مقدمههة المبهابل  اال السهتوا  العبها األخيهاة إلهر أ   

ضح ف  تعدد الجواتب الماتبطة خطواة مبا ة جتوح األحداث تت  و (.5: 2005 هبلأل،) "المجتمعر  المعرناة

ية واالقتنردية جتمرىوتيثيا  لك ى ر األوضرع اال ، وك الجرتح ال   ييت  ب  الجرتحو د ألوا  الس  وف  تعد   ،بهر

 (.2002 ىبد الخرلق،لمجتمــــع ال   يعيبـــو  في  )النديق  ووالقرتوتية واألخبلقية فـ  ا

هوتام  أهمي   وفه  مجتمهع  ،ة إليههر فه  العهرلم العابه  ى هر وجه  العمهومة ه   الدااسة ف  الحرجهة المرس 

ه ؛فهاد وفه  اهأل أسهاة بهأل واهأل   ية وتابوية،اجتمرىسة ى ر وج  الخنوص، وف  األ ماس   مراا اإل ر مه  إيمرت 

تهابيتهم والرف هة  اسرء مسهتقبأل المجتمهع، وإهمهرأل  ف  إ أسرسية   يبا و  لبتة   ىماية   األحداث اماح ة   الجميع بي   

ه ،بتيهر  حضهرات  برتهيهرا   االمجتمهع مههدد   ى  العتريهة بههم يجعهأل      االهتمهرم بتابيهة ههاالء األحهداثاهر م  ومه  ث 

 .عردة الحقيقية ل و  ف  بترء المجتمع وافعت  وتحقيق الس  ا نرلحي  ويسهم  وا أفااد  أل  ياوت   ؛وإىدادهم

ا ل اثيها مه  المجتمعهر  سهواء الترميهة متههر أم المتقدمهة بفعهأل ر ابيها  ي  تمثهأل تحهد   المبها ةه    ل لك برت 

 ر الطفاا  الت  تما  بأل حت   ،والترياا  المتبلحقة والتطوا الدابم ،  المستماجتمرىىوامأل ىدة متهر الحااك اال

هوالمجتمهع اإل ،بهر بعض المجتمعر  بنفة ىرمهة    له  ايرته  الخهرص به  اغهم أته  ال اله ،ةمهرات  بنهفة خرن 

ه ا فه  اثيها مه  الجواتهب والتحهوال  يتفنم ى  المجتمع الببا  ف  حااا  وتبردل  الثقرف  والحيهو ، اله   أث 

 (.2004 آخاو ية العميقة )العيسر وجتمرىحوال  االحدث الاثيا م  الت  ، وأيةجتمرىاال
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أال وهه   ة  وال ياو   لهك إال مه  خهبلأل ال بتهة األسرسهي   ،مجتمع بحرجة إلر التمرسك والتعرضد أ    وإ   "

  والبهك واضهطااب الوسهط األسها  يقهود ، جتمهرى  إلهر سهبلمة البتهرء االفسبلمة البترء األسا  تاد   ،األساة

  أضهعف هه ا التحهوأل لمهر سهبق  اها   وتتيجهة   (.14: 2006 ،) العاري هة " جتمرىإلر إحداث خ أل ف  البتير  اال

الحرلية الت  يعيبهر المجتمهع  ر ف  ظأل الظاوفخنون   ،يةجتمرىدوا األساة ف  ىم ية التتببة اال  جتمرىاال

تتق ههر وسهربأل االتنهرال  السهمعية والمابيهة أو  مة والتيث ا بثقرفر  وافهدة وأفاهرابفعأل الطفاة االقتنردية والعول

هه : الطههب  مثههأل ،رارتهه  تقههوم بهههر األم سههربق  ة التهه  خههاوا المههاأة ل عمههأل أو قيههرم الخردمههر  بههبعض األدواا المهم 

 (.2001 ،آخاو والتظرفة واىرية األطفرأل )الجربا و

 

الماح هة العمايهة       هو أة البحث والتقن  برل ا  تح  مظ    المبا ةم  أبد مر يدىو إلر جعأل ه    إ   

هها، فههههر تههيثا  وأبههد   ،مهه  أهههم المااحههأل فهه  حيههرة اإلتسههر  لهههاالء األحههداث تعههد   ر  قرب ههة ل نههبلح م يحم ههو  تفوس 

امر أ  ىوامهأل الجتهوح ال يماه  الحنهوأل ى يههر ىه  طايهق  .إلر مر فيهر م  التبرط والحيوية إضرفة   ،والفسرد

مه  جميهع أهوابه    اارب  ببا وف  الوق   ات  إهمرأل الحدث  ،ية، وم  القضرير الجتربفقط دااسة أفعرأل اآلخا

منهيا  الميسهرو  أو خنونهية  وفه  بعهض األحيهر  ،طايهق حيرته  المعقهدبرإلضهرفة إلهر تمهط و ،واحتيرجرت 

 ،المجيهدأل وىبهودالمسهتماة بهي  البخنهية والسه وك ) ر يثب  مهاة أخهاا العبلقهة والاابطهةمم   ، الفادية أخبلق 

2002.) 

فهه  ضههوء مههر تقههدم تههم إتجههرز دااسههر  تتع ههق بموضههوع جتههوح األحههداث لههدا فبههر  ىديههدة مهه  فبههر  

يتيسها له  العثهوا حهوأل مبها ة جتهوح األحهداث لهم  ةالسهربق يهر طهبلع البرحهث ى هر األدبم  خهبلأل او ،المجتمع

 ،فه  المبها ة ، سهيتم التطهاق إليههرمهراا تسبة لدولة اإلرلدة بطبلى  إال ى ر دااسر  محد  حسب حدود ى م  وا

هو ،مهراا يدأل  لك ى ر ق ة الدااسهر  ىه  مجتمهع اإل، ووف   فنأل الدااسر  السربقة  وهه ا مهر الحديثهة ةخرن 

 .ر برلقيرم به   الدااسةلد هرجس  يو  

ه الحهرل  فقهد تتهروأل موضهوع   ف  بحثه  حثلبرر اأم   اا  جتهوح األحهداث لهدا مجتمهع مخت هف اه لك متري 

ه ،ااسر  السربقةمخت فة غيا ت ك الت  تترولتهر الد   ح )بعهض العوامهأل المسههمة فه  جتهو ة بعتهوا ودااسهت  الحرلي 

وهههو ييمههأل مهه  خههبلأل  ،(العابيههة المتحهدة مههراا العههرم و  معههم فهه  دولههة اإلاث امههر يههدااهر الجههرتحو  واألحهد

مهراا ، م  خبلأل مر سيتونأل إلي  م  تتهرب  لهدا مجتمهع الجهرتحي  فه  دولهة اإل توىية   دااست  أ  يقدم إضرفة  

 .يةمرااتر ف  ه ا المجرأل طرلمر ىرت  مت  الماتبة اإلر معافي   فااغ   ويمؤل  
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راسة:  مشكلة الد 

تتبثق مبا ة ه   الدااسة م  اهو  أ   جتهوح األحهداث يعهد  خطهاا  يههدد ايهر  الدولهة؛ أل  ىهزم الهدوأل 

يتبت  ى ر أفاادهر والماح ة العماية الت  تحدد الجتوح ه  ماح ة بترء الفاد الترفع والمتهت  ، لينهبح غهدا ههو 

لعوامأل وتداااهر فه  هه   الماح هة إتمهر ههو حهأل ل قضهرء ى هر هه   أسر  الاق  والحفرظ ى ر األم ، ومعافة ا

الت  تعد م  مخرطا وتحدير  بترء الوط ، فرألىداد المطهادة الم حوظهة  لؤلحهداث الجهرتحي  فه  دولهة  مبا ةال

م،ونه   فه  ماااهز دوا التابيهة 2002و 2002اإلمراا  خبلأل أقأل مه  ىقهد مه  الزمهر  أ  مهر بهي  ىهرم  

ر. ) وزااة الباو  اإلجتمرىية، 5136االجتمرىية ) (. وه ا العدد يسهتدى  الحرجهة إلهر ضهاواة 2002( جرتح 

 وجود دااسة تستقن  ه   األسبرب.

فرإلتسر  يحروأل ف  تعرم   مهع متط بهر  الحيهرة المخت فهة أ  يقهوم  بهدوا  بهراز  فه  الونهوأل إلهر أفضهأل 

المردية سيبقر االىتمرد األسرس  ف  تحقيق  ألهداف  الت   التترب ؛ ول لك فمهمر توافا لئلتسر  األ أسرليب الااحة

يتتم  إليهر ياتبط ااتبرطر  وثيقر  برلحرلة التفسية الت  يبعا بهر؛ فرلمسيلة ال تزاأل بحرجة إلر المزيد م  االهتمرم 

هر مهع  والدااسة ونوال إلر نيغ أاثا جدوا ف  المعرلجة، بحيث ينهبح الحهدث الجهرتح أاثها اتسهجرمر وتوافق 

 (.2005تفس  ومع المجتمع )القطر ،

إ   ههه   المبهها ة تعههود فهه  ظهواهههر إلههر ىوامههأل متعههددة ومتبههرباة فههه  تههزداد فهه  ظههأل تااجههع الههدوا 

التابو  لؤلساة ومع غيرب دوا المجتمع ف  حمرية األساة أو الطفأل ينبح البهراع ههو المهبل   الوحيهد لتت قفه  

ثقرفتهر الخرنة االتحاافية، وهتر تاثها المخرلفهر  االجتمرىيهة والقرتوتيهة،  أيرد  أخاا تتعهد برلاىرية وت قت  م 

(.  ومهع 2001وينبح  ه ا الطفأل  وأمثرل   فبة  مطرادة وغيا ماغهوب فه  وجودههر أو التعرمهأل معههر )ماسهر،

يتر هب  لك فرإلتسر  أيتمر ىرش سيواج  مبابل  مخت فة مع بيبت ، ه  قدا  الحتم  اله   ى يه  أ  يواجهههر و

ى يهر أو يق  تفس  م  وقوىهر، فرلمجتمع واإلتسر  يسعير  برستمااا إلر ىبلا المبابل  الت  تظها وتعهوق 

 (.2002أداء اإلتسر  ألدواا  المخت فة )الجويا، 

 

"وقههد أبههرا مههديا إدااة الاقربههة الجتربيههة بههرإلدااة العرمههة ل تحايههر  والمبرحههث الجتربيههة إلههر أ   األبههها 

(، وهه   األىهداد 2:  2002( قضية "   )زيهرد،      322م قد سج   ف  جاابم األحداث )2002  األخياة م

م  القضرير بإمراة واحدة فقط، وف  فتاة  زمتية  ال تتعدا ىبهاة أبهها، وفه  إدااة واحهدة واهأل  لهك يسهتدى  

حهداث تزايهد  إلهر حهدي ابيها  التظا إلر خطواة المبا ة. "وقرأل مديا الاىرية االجتمرىية ل فتير  إ  جهاابم األ

خبلأل الفتاة المرضية"، "وأيضر  قيأل ف  العهدد تفسه  إ   بحهث  اتحهااف األحهداث مه  القضهرير الته  يجهب أ  ال 
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يتوقف الحديث فيهر؛ ألت  محرولة إلتقر  بعض أبتهرء هه ا الجيهأل اله ي  اتزلقه  أقهدامهم فه  اتحاافهر  مخت فهة "  

 (.5:  2002)بعيب، 

األدبير  السربقة الت  تترول  جتوح األحداث ،ى ر خطواة جتهوح األحهداث فقهد أاجهع ) الحهراث  ، و لقد بيت  

( ف  دااست  ى ر أ  البيبة األساية ومر ياو  فيهر م  تفاك أسا  وسوء تتببة وق ة الاىرية واالهتمرم 2003

لته  ىهزز  المبها ة بيتههر ( وا2006تعتباىرمأل مهم م  ىوامأل جتوح األحداث . وا لك دااسة ) آأل بهرف  ، 

 م  الحقربق الت  الختبلف ى يهر ،وأ  ظرهاة اتحااف األحداث لهر آثراهر الخطاة ى ر المجتمع واألسهاة ااهأل

. 

االجتمرىيهة  مبهراأل( بي  االتحااف م  أخطها ال2001وممر يايد وجهة تظا ه   المبا ة دااسة ) الرايرت  ، 

وتههزداد خطههواة االتحههااف ىتههدمر ييخهه  أبههارأل  متهههر المتقههدم والتههرم التهه  يعههرت  متهههر أقطههرا العههرلم المعرنهها 

وأتمرط ىديدة وأ  ل بيبهة الته  يعهيش فيههر الحهدث لههر دواا  ابيهاا  وهرمهر  فه  تبهايأل سه وا  فهإ  المعرم هة الته  

اتحاافه   يت قرهر الطفأل تحدد التزام  برلقيم والعردا  والتقرليهد اإلجتمرىيهة أو تاهو  ىاه   لهك فتنهبح سهببر  فه 

وىنههيرت  وتمههاد  وإ  التريههاا  الج ايههة السههايعة التهه  يمهها بهههر المجتمههع فهه  ارفههة جواتههب الحيههرة وخرنههة 

 اإلجتمرىية متهر أد  إلر زيردة ظرهاة اتحااف األحداث .

 

( أفهردة بهي  االتحهااف يمثهأل مه  الترحيهة اإلجتمرىيهة ظهرهاة خطيهاة ،  لهك 2004وا لك دااسة ) السهاحر  ، 

  المجتمع لم يتجح ف  تظم  اإلجتمرىية والتع يميهة واإلقتنهردية وقواتيته  العقربيهة وقهد ااهز  ى هر أ  معتر  أ

رلعبلقة بي  تتببة الحدث والعوامهأل التفسهية واإلجتمرىيهة واإلقتنهردية ب ويجب أ  تهتمأتظمة الدفرع اإلجتمرى  

 المولدة لبلتحااف .

 

حهوأل مبها ة جتهوح األحهداث فه  دولهة اإلمهراا  ف هم  ةربقالسه ير وبمحرولة البرحث االطبلع ى ر األدب

دة ، وهههه  دااسهههر  : النهههمرد   يتيسههها لههه  العثهههوا حسهههب حهههدود ى مههه  واطبلىههه  إال ى هههر  دااسهههر   محهههد 

.  واتطبلقهههر  مههه  مبلحظهههر  البرحهههث 2003، الب وبههه  1221، ىيسهههر  1225، طهههوياش  1292والتجهههرا

نوا  لحجهم ظهرهاة جتهوح األحهداث، وأ   العوامهأل اإلجتمرىيهة و البخنية، والت  ار  لهر األثا األابا ف  ت

ال اتية واألساية اتخ  م  س وك الجرتح مجرال  لظهواهر فقد تب وا  لدا البرحث فااة إجااء ه   الدااسة الت  

 تت خص مبا تهر ف  تحديد أهم العوامأل المسهمة ف  جتوح األحداث.
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 :أهمية الدراسة

 يهةجتمرىاالومه  اهتمهرم دوا التابيهة  ،هميتههر مه  أهميهة الموضهوع اله   تتتروله تاتسب ه   الدااسهة أ

مابهها ى ههر ضههعف البههاام  والخطههط  ههه  أل  األىههداد الابيههاة لؤلحههداث الجههرتحي  المبهها ة؛ل فتيههر  بههه   

 السه وك غيها  تحهاافواال  .فه  السه وك الجهرتح االترمهر اإلابردية الوقربية فه  حمريهة ههاالء األحهداث مه  

هه اتحههاافوأ   ،هههو سهه وك مضههرد ل مجتمههع جتمههرعواالبههاأ  ى مههرء الههتف    السههو  لمههر  راألحههداث يههيت  تترج 

 .فيتط ب ب أل الجهد ف  تعديأل ه ا الس وك (.2002 ،) ى   يتعاض ل  األطفرأل م  مبراأل نعوبر  حيرتية

اية   ف  متظمة األساة العابجتمرىوممر يزيد أهمية الدااسة مر  اا  المستبرا اال  المبا ةأ  ه    مااد 

األما ال   يتط ب المزيد م  الدااسر  الحديثة حهوأل  ؛مق قة وتهدد األجيرأل الت  يعتمد ى يهر ف  بترء المستقبأل

بهيا إلهر أ  األمهم المتحهدة بها   فه  هه ا ت تحااف،أسبربهر وايفية التعرمأل مع الجرتحي  ووقرية األبترء م  اال

ومر يعمق أهميهة   (.2003  ،مبلو رم ة الحدث بباأل إنبلح  ولي  ىقربير  )اإلطرا ىدة لجر  تدىو إلر مع

% مه  50بهاأل تتسهبة األطفهرأل  بهي   " ،يهة لنهحيفة االتحهردجتمرىالدااسة مر  اات  واي ة الوزااة ل باو  اال

: 2004 ،ىبهدالااوف) "تحهاافاالمه   التسهبةى هر هه    ل محرفظهةممر يتط ب المزيد م  ب أل الجههد  ؛السار 

6). 

تهر تستهدف فبة األحداث ال ي  يبا و  تسبة ىرلية م  ؛ إ  إه   الدااسة داجة ىرلية م  األهمية وتحتأل

مع وم أ  الحداثة ماح ة ىمايهة يتوقهف ى يههر إلهر حهد ابيها م  الو مراا ،تاايبة السار  ف  مجتمع دولة اإل

بههدف ااتبهرف حهرال  الجتهوح فه  وقه   وأ  جههد يبه أل ،بترء بخنية األطفرأل وتحديد س واهم ف  المستقبأل

) الب بيسههه   مباههها ههههو حمريهههة لههههم وتهههدىيم لسهههبلمتهم وفههه  الوقههه  تفسههه  تهههيمي  لمسهههتقبأل األسهههاة والمجتمهههع

 (.2004والحوست ،

الته  أبهرا  إلهر أ  البهاام  المعمهوأل بههر  (2005،وممر يايد وجهة تظا ه   األهمية دااسة ) القطر 

يما  أ  تون تر إلر الهدف الابي  مهر لهم تمتهد إلهر األسهاة  يت قرهر األحداث إتهر الحرلير  ف  دوا الفتير  الت  

والتفسيي   يي جتمرىواالح مر  يااود أ هر  المساولي  واألخنربيي    زال وأ  الاىرية لؤلحداث مر .والمجتمع

 .ل تظا ف   الوقد أبرا  أيضر  إلر تزايد أىداد األحداث المودىي  بباأل  ،ف  قسم اىرية األحداث

 ،أ  جتوح األحهداث لهم ي عهط   األهميهة الته  يسهتحقهرالت  أبرا  إلر  (2003 وا لك دااسة )ميبيا ،

وغرلبر  مر تاو  ضحريرهم م   ،وقد زاد بباأل ابيا وه  مبا ة تتع ق برلمااهقي  ال ي  تتسم تنافرتهم برلعتف

حيث يتوافق األخنربيو  برلتنايح  ؛يدىو ل ق قأ  تطوا جتوح األحداث إلر وأبرا  أيضر   ،األحداث أتفسهم

 .ى  أ  الوضع الحرل  يبعث الق ق تتيجة الطربع المتزايد لؤلىمرأل الجامية الماتابة م  قبأل األحداث



- 19 - 
 

  األما قد يهاد  إلهر فإ ،والتتوع والتاااا االتتبراتزايد والحرأل ى ر ه ا المتواأل ف  ال وإ ا مر استما"

واألمهه  المط ههوب ل مجتمههع  واالسههتقاااتفسههية ونههحية قههد تههتعا  ى ههر التمرسههك يههة واجتمرى مخههرطا اثيههاة

امهر تامه   (.5_4 :2001)المهدفع، "هر أو التند  لههر والسهيطاة ى يههر، وقد ينعب بعد  لك احتوااواألساة

 عافة حجم وتوىية العوامهأل الته  تسههم فه  الجتهوح مه  وجههر  تظهاأهمية  الدااسة الحرلية ف  أتهر تسعر  لم

 .وه  الجرتحو  أتفسهم والعرم و  معهم ،تي   ا  ىبلقةفبتي  ابيس
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 :أهداف الدراسة

سههواء ارتهه  ههه   العوامههأل  ،دااسههة الحرليههة إلههر معافههة العوامههأل المسهههمة فهه  جتههوح األحههداثال تهههدف

خهبلأل  الت  تسهم ف  ااتارب السه وك الجهرتح و لهك مه  أهم العوامألوالتعاف ى ر  ،أساية و اتية  وإجتمرىية 

التعاف ى هر الفهاوق بهي  تقهدياا  الجهرتحي  و امر تهدف إلر  .  معهموالعرم ي  الجرتحي وجهر  تظا األ م 

 العرم ي  .

 :أسئلة الدراسة

 :لئلجربة ى  األسب ة اآلتية تسعر ه   الدااسة

 ؟ ي  معهمالجرتحي  أتفسهم  والعرمالمسهمة ف  جتوح األحداث م  وجهة تظا  يةجتمرىاالمر أهم العوامأل  -1

الجههرتحي  و العههرم ي  معهههم لداجههة مسههرهمة  متوسههط هههأل توجههد فههاوق  ا  داللههة إحنههربية بههي  تقههدياا  -2

 العوامأل اإلجتمرىية ف  الجتوح؟

 ؟الجرتحي  أتفسهم والعرم ي  معهم مر أهم العوامأل ال اتية المسهمة ف  جتوح األحداث م  وجهة تظا -3

الجههرتحي  و العههرم ي  معهههم لداجههة مسههرهمة  متوسههط ياا هههأل توجههد فههاوق  ا  داللههة إحنههربية بههي  تقههد -4

 العوامأل ال اتية ف  الجتوح؟

 ؟الجرتحي  أتفسهم والعرم ي  معهم مر أهم العوامأل األساية المسهمة ف  جتوح األحداث م  وجهة تظا -5

الجههرتحي  و العههرم ي  معهههم لداجههة مسههرهمة  متوسههط هههأل توجههد فههاوق  ا  داللههة إحنههربية بههي  تقههدياا  -6

 عوامأل األساية ف  الجتوح؟ال
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 :حدود الدراسة

 :تحدد  ه   الدااسة ف  المحددا  اآلتية

و لهك بسهبب   ،الدااسة ى ر األحداث الجرتحي  ال اوا فقط والعهرم ي  معههم اقتنا  :المجرأل الببا  .1

 .حر المخت فة والمتع قة برإلترث الجرت يةجتمرىاالوالنعوبر   ،ىوامأل خرنة تاتبط برلقيود األمتية

ى هر  ةاقتنها  ى هر األحهداث الجهرتحي  والمهودىي  فه  ماااهز داا الفتيهر  الموزىه :المجرأل المارت  .2

 .العابية المتحدة مراا ية ف  دولة اإلجتمرىمستوا الدولة التربعة إلدااة الحمرية بوزااة الباو  اال

 (.م2010/ 2002العرم )تقتنا ه   الدااسة ى ر   :المجرأل الزمت  .3

البرحههث  إىههداد  ههه   األداة مهه  إالدااسههة بنههدق وثبههر  األداة التهه  اسههتخدم  فيهههر حيههث تتحههدد ههه    .4

 .وليس  م  األدوا  المقتتةوتطويا ، 

تعتمد ه   الدااسة فه  تعميمههر خهراا المجتمهع اله   أجايه  فيه  ى هر داجهة تمرثهأل هه ا المجتمهع مهع  .5

 .مجتمع الدااسة

 فرضيات الدراسة:

إحنربية بي  تقدياا  متوسطر  الجهرتحي  والعهرم ي  بخنهوص العوامهأل . التوجد فاوق  ا  داللة 1

 اإلجتمرىية .

. التوجد فاوق  ا  داللة إحنربية بي  تقدياا  متوسطر  الجهرتحي  والعهرم ي  بخنهوص العوامهأل 2

 ال اتية .

 األسايةأل .   التوجد فاوق  ا  داللة إحنربية بي  تقدياا  متوسطر  الجرتحي  والعرم ي  بخنوص العوام3

. 
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 :التعريفات اإلجرائية

 :تعايف البرحث اإلجااب  لهر ييت وفيمر  ،منط حر  لهر معتر محدد الدااسةواد  ف  ه   

ا فه  وتهيث   ،ه  مجموىة الماثاا   ا  المدلوأل السبب  الت  تظهها فه  نهفر  الفهاد :العوامل الذاتية .1

 والمتع قههة برلجههرتح تفسهه  ،تسهههم فهه  الجتههوحو ةتاههوي  البخنههية اإلتسههرتية وتايفهههر مههع البيبههة الخراجيهه

 .(2006)البق  ،

والمتع قهة بههرلمجتمع الهه    ،الته  تسهههم فه   الجتههوح مه  المسههببر هه  مجموىههة  :يللةجتما العواملل اا .2

 .يعيش في 

 المتزلية األسايةوالمتع قة برلحيرة  ،الت  تسهم ف  الجتوح م  المسببر ه  مجموىة  :العوامل األسرية .3

 .(1223لهيرجتة،)ال فاد

بتيهيههأل  والتهه  تقههوم بههدواهر ،يههةجتمرىاالهههو مااههز تههربع إلدااة الحمريههة بههوزااة البههاو   :دار الفتيللا  .4

 .سويةالغيا  المتحافة تخ ص م  الس واير  لمتربعتهم ودىم األحداث الجرتحي  و

م ف  داا الفتير  والمع  ، جتمرىاال واالختنرن  ،والمابد التفس  ،هم المديا :العاملو  مع األحداث .5

ل قيهرم برألىمهرأل المتوطهة باهأل واحهد  مهتهم  يهةجتمرىاالوالمفوضو  م  قبأل وزااة التتميهة  .لاىرية األحداث

 .والمفوضو  م  قبأل وزااة الداخ ية ل قيرم برألىمرأل المتوطة باأل واحد  متهم

  لمسهرءلة أو وجهود فهم  لم يتجروز الثرمتة ىباة م  ىما  وق  ااتارب  الفعأل محأل ا  :يعرف الحدث .6

 (.52: 1296 ،تحرد إحدا حرال  التباد )القرتو  اال

وجود الحدث فه  بيت   األ جايمة معرقب ى يهر ف  قرتو  الجزاء أو أ  قرتو  آخا أو  : يعرف الجنوح .9

 (.52: 1296، تحرد إحدا حرال  التباد )القرتو  اال

 ،ولههم يتجههروز الثرمتههة ىبههاة مهه  ىمهها  ،اههأل مهه  ب ههغ السههربعة مهه  ىمهها  بيتهه  :يعللرف جنللوح األحللداث .2

 (.59:  1296 ، تحرد   إحدا حرال  التباد )القرتو  االوااتاب فعبل  يعرقب ى ي  القرتو  أو وجود  ف
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 الفصل الثاني

 ابقةراسات الس  د  الاإلطار النظري و

 

 سربقة   ر لدااسر   واستعااض   ،يتضم  ه ا الفنأل ىاضر  لئلطرا التظا  المتع ق بمبا ة جتوح األحدث

 .بمبا ة الدااسة  ا  ن ة  

 

 :اإلطار النظري :أوال

ى ر العديد م  المداخأل التظاية والمفرهيم المفساة لجتهوح األحهداث   جتمرىوااليتطو  التااث التفس  

الفاايهة  االتجرههر وياجهع  لهك إلهر تتهوع  ؛فه  تعايهف الجتهوح   اآلااء واالتجرههر  بهي  الع مهرءحيث تعهدد

لت  اهر  تترجههر تعهدد  المفهرهيم والتظايهر  الته  تفسها جتهوح وا ،ت فة الت  يام  بهر األ م  هاالء الع مرءالمخ

 :ييت وستحروأل تترولهر بقدا م  التفنيأل فيمر  األحداث،

 :مفهوم جنوح األحداث

 ؛يبدو م  النهعب وضهع تعايهف موحهد وبهرمأل ،وف  محرولة إللقرء تظاة ى ر تعايف جتوح األحداث

يبراك فيهر اجأل القرتو  إلهر جرتهب ى مهرء الهتف   واسعة   ى مية   الاتبرط  مفهوم جتوح األحداث بياضية   و لك

وتخت ف تبهايعر  الهدوأل فه  تحديهد سه  التمييهز  .وغياهم م  المعتيي  بباو  األحداث واىريتهم جتمرع،واال

ما ال   يباز وجهر  تظها األ ،ة ىباةإال أت  ير ب ى يهر أ  ياو   لك الس  بي  السربعة والثرمت ،وس  الابد

 .(1222، ااء متعددة وتعايفر  متبريتة )السدحر مخت فة وآ
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 :تعريف جنوح األحداث

بي   وتبمأل ا مة حدث ماح ة العما مر ،وهم حديثو الس  أو نريا الس  ،الحدث ف  ال رة مفاد أحداث

وقهد واد  تسهمير  مخت فهة فه  قهواتي  " .اكواإلدا التمهو وااتمهرألالتضه   ومهر قبهأل ،س  الطفولة حتهر الب هو 

تسمية القرنا أو الطفهأل  استخدم اآلخا همبعضهم تسمية حدث وبعض استعمألحيث  ،األحداث ف  الدوأل العابية

هر منهدا ا مهة جهتح فيقهرأل جهتح فههو  رهةالر الجتهوح فه   أم  "  .(112: 2005)النرح  "النريا  ،جتوحهر   جتح 

إلههر المههرء الق يههأل فمرلهه  ولزقهه   اتتههه وجتحهه  السههفيتة  ،مههرأل إليهه  وتربعهه ويقههرأل جههتح إليهه  وجههتح لهه  بمعتههر 

 "والجترح اإلثم والجام ،والجتوح الميأل إلر اإلجاام ،وجتح الاجأل أتقد ،مرأل أحد بقي  اإلتسر وجتح  ،برألاض

 .(4: 2003)الب وب 

 

 :مفهوم جنوح األحداث في  لم النفس

إ  يبهمأل مفههوم  ؛مفهوم أوسع مت  لهدا غيهاهم فهو  م التف ف  ى هة التظا التفسية  ل حدثأمر م  وج

 ،أ  مته  تاهوي  الجتهي  فه  احهم األم ، زاأل جتيتر الحدث أو الطفأل األ بخص لي  فقط مت  ميبلد  بأل وهو مر

اغم تمرثأل أفااد األ متهمر  ،وتتته  ه   الماح ة برلب و  الجتس  ال   تخت ف مظرها  ف  ال اا ىت  ف  األتثر

فه  مفههوم ى هم  ،رر ولهي  حهدث  ف  حي  يعتبا البخص برلر   .ر لظهوا ىبلمر  الب و  الجتس الس  تبع   م  حيث

 .(2006رالب و  الجتس  قد ظها  لدي  )موسدام  ىبلمر   ولو لم يتجروز العرباة م  العما مر ،التف 

تمهع يقهوم ى هر ىهدم ل مج   أو مضهرد  اجتمهرىغيها  سه وك  الجتوح بيته    جتمرىوياا ى مرء االتجر  اال

وببههاط أ  ياههو  ههه ا النههااع والسهه وك  ،وبههي  الفههاد والجمرىههة ،أو النههااع بههي  الفههاد وتفسهه  ،التوافههق

ويسهتتد ى يه  مهع أغ بيهة مواقهف حيرته   ،حبتر  تقوم ى ي  بخنية الحدث الجرتر  ثرتفسي   رواتجره     سمة  اجتمرىالبل

 (" 2004)العجمهه   ضهر  يههزوأل بهزواأل المهاثا العههراض له ىرا وإال اهر  ههه ا السه وك حهدثر  سههطحير    ،وأحهداثهر

ف  آخاو  بيت  يقهوم به   ،وبهي  الفهاد والجمرىهة ،يقوم ى ر النااع بي  الفاد وتفس   اجتمرىغيا  س وك   وىا 

 (.15: 2003 )الب وب "ىترنا الابد  ولم تتارمأل ىتد  ، جتمرىوااللم يتم تضوج  التفس   فاد  
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 :جتما في  لم اا ثاألحدامفهوم جنوح 

 ، جتمهرىالنريا مت  والدت  وحتر يتم ل  التض  االبوج  ىرم  هو  جتمرعالحدث أو الطفأل ف  ى م اال

؛ إ  تحديد بداية ماح ة الطفولة أو الحداثة هأل حسب ه ا التعايفوإ ا ار  م  الس   ،وتتارمأل لدي  ىترنا الابد

فه   اخت فهوا جتمهرعولهه ا فهإ  ى مهرء اال ؛الماح ة لي  بت ك السههولةغيا أ  تحديد تهرية ه    .تهر تبدأ برلميبلدإ

ف  تحديهد بدايهة الماح هة الترليهة الته  تعقهب  اخت فوأو بمعتر آخا ا ،دهر ت ك الماح ةتحديد الفتاة الت  تتته  ىت

اح ههة وهتههرك مهه  حههدد تهريههة م .(2006   )موسههرجتمههرىالتضههوا االاح ههة الابههد ووههه  م ،ماح ههة الطفولههة

ر ل طفأل مه  مولهد  حتهر طهوا مبلنق   مفهوم الحدث يظأل   و  أ   آخا   ف  حي  اأا ،طفولة بتمرم الثرمتة ىباةال

وتحديهد هه   الماح هة  ،إلر أ  ماح ة الحداثة تبدأ م  الميبلد وحتر سه  الابهد ثرلث   بيتمر ي هب فايق   .الب و  

 .(2002 الحداد) محدد لهر أو ينط ح ى ر س ي  ،فقد تتته  ىتد الب و  أو الزواا ،يخت ف م  ثقرفة إلر أخاا

ولهه ا يبهمأل المفههوم  ؛ مته  فه  القهرتو ر وبهموال  تسهرى  معتهر أاثها ا  ييجتمهرىاالولمفهوم الجتوح لدا 

 يهة،جتمرىس وك يتطو  ى ر اتتهرك ل توقعهر  أو المبهرىا أو المعهرييا اال األ   تحااف  ل جتوح أو االجتمرىاال

ر مفهوم الجتوح ف  القهرتو  ههو أضهيق تطرق ه وه ا يعت  أ    ،ر أم لم يا  ا لكر جتربي   ماثم  سواء ار  ه ا الس وك 

أو الجتوح األ مخرلفهة ياتابههر الفهاد  تحااف  لبلجتمرىوم  أجأل  لك يبمأل المفهوم اال ،جتمرعمت  ف  ى م اال

القرتوتيهة أو الجتربيهة له لك   الت  ياسمهر المجتمهع و لهك بنهاف التظها ىه  الطبيعهة جتمرىلقواىد الس وك اال

يخضهع فيه  نهريا السه    اجتمهرىموقهف  لجتهوح األحهداث بيته  يو جتمرىاالويتظا .(2006 )موسر الس وك

 .(2003   )الب وب  ب  إلر الس وك غيا المتوافق ممر ياد  ؛لعرمأل أو أاثا م  العوامأل  ا  القوة

 

 :التعريف القانوني لجنوح األحداث

ر تضهع تعايف ه   أ  أغ ب التبايعر  ف  قواتي  األحداث والقواتي  الجتربية الع تبي  طبلوبعد البحث واال

وإتمهر تاتفه  ت هك التبهايعر  بتعايهف الحهدث الجهرتح بنهفة خرنهة مه  خهبلأل  ،ر لجتهوح األحهداثا ودقيق  محدد  

ومحرولة م  بعض   .وبير  أتواع الجاابم الت  يتواط فيهر األحداث والبرلرو  ى ر حد سواء ،تحديد س  الحدث

ولهم يتجهروز السه  الته   ،ر بيت  النريا ال   ب غ الس  الت  حددهر القرتو  ل تمييزالبرحثي  بتعايف الحدث قرتوت  

د س  التمييز وس  الابد لقرتو  الب د ليحد    ه ا التعايف أ  تحديد الس  تم تاا  ويبدو م  ،حددهر لب و  الابد

ههوالحههد األدتههر والحههد األى ههر لمسههر  ر ىمههر ياتابهه  مهه  أفعههرأل متعراضههة مههع أحاههرم القههرتو ءلة الحههدث جتربي  

 .(2005)النرح 

ه ،قاتته  بعقهربى ي  القواتي  الجتربية فجامت  و  بيت  فعأل تن   راف الجتوح قرتوت  وى     اهأل خهاوا وبيت 

م حوظهة أو   بنهواة جتمهرىبهرألم  اال اإلخهبلأل  دو  أ  يب هغ حهد جتمهرىى ر مر هو مهيلوف مه  السه وك اال

ويماه   ،يبة ى ر ماتابه تاد تتربج  الس   تحاافوإ  ار  الجتوح أو اال ،خطاة تهدد االستقبلأل الداخ   ل مجتمع

الدولية ىاف جتوح األحداث الماتما الثرت  التهربع  االتفرقير وف  " .(2005 حد سوا  )النرح أأ  يتتقأل إلر 
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ومعرم هة المجهامي   م ببهي  متهع الجايمهة1260غسهط  سهتة أ 20إلهر  2لؤلمم المتحدة والمتعقد ف  لتد  م  

 :2005 ) حجهرز  " أو قد ياهو  أاثها مه   لهك ستة   12  وقد ياو  ىما   ،المتواط  ف  الجايمة النريا بيت 

قواىد  باو  قضرء األحداث  وىافت  القرىدة الثرتية م  قواىد األمم المتحدة التمو جية الدتير إلدااة ،(94_93

 ا  العبلقهة ىه  جايمهة بطايقهة تخت هف  الس  يجوز بموجهب الهتظم القرتوتيهةطفأل أو بخص نريا  بيت  باي 

ولم ت اا الحد األدتر أو  ،ه ا التعايف ف  ه   االتفرقية بيتهر لم تحدد س  الحدث ويتضح م   ى  مسرءلة البرلغ

  األمهم المتحهدة ليحهدد سه  بأل تاا  م  خبلأل  لك التعايف لاأل قهرتو  فه  الهدوأل األىضهرء فه ؛الحد األقنر

 .(2009 الزوامية والسيرسية والثقرفية والقرتوتية  )جتمرىر لظاوفهر االقتنردية واالالحدث وفق  

مهر  ازفياهو  ل ،العابيهة المتحهدة مهراا وبمر أتتر بندد البحث ىه  ىوامهأل جتهوح األحهداث فه  دولهة اإل

 م1296لسهتة  االتحهرد فقهد حهدد القهرتو   ، مهرااتاإلهو ف  القرتو   ى يتر أ  ت اا تعايف جتوح األحداث امر

م  لم يجروز الثرمتة ىباة م   العابية المتحدة بيت  مراا اإل ف  قرتو  دولة الحدث فعا  في   ،األحداث الجرتحي 

اهأل جايمهة   الجتهوح بيت هف عها  وي   ،لة أو وجود ف  إحدا حرال  التبهاد ىما  وق  ااتارب  الفعأل محأل المسرء

ف جتهوح عها  ، وي  حهرال  التبهاد  ى يهر ف  قرتو  الجزاء أو أ  قرتو  آخها أو وجهود الحهدث فه  إحهدا معرقب  

وااتاهب فعهبل  يعرقهب ى يه   ،ولم يتجهروز الثرمتهة ىبهاة مه  ىمها  ،األ م  ب غ السربعة م  ىما   األحداث بيت  

 (.1296 تحرد تو  اال)القر لتبادالقرتو  أو وجود  ف  إحدا حرال  ا
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 :رة للجنوحلنظريات المفس  ا

 ،ية والتفسية برله ا  فه  ى هم الجايمهةجتمرىف  الع وم اال مميزة   لس وك اإلتسرت  مارتة  تفسياا  ا تحتأل  

التح يهأل األوليهة وتعتبها  وتبتاك التظاير  التفسية فه  مجموىهة مه  االفتااضهر  الته  تعتبها الفهاد ههو وحهدة  

فرلبخنية ه  موبأل التزاىر  والهدوافع، والجايمهة هه  تتيجهة  ؛لبخصل دافعية ف  ا    البخنية الجزء الابي

العم يهر  العق يهة طابة أو غيا مترسهبة فه  البخنهية ولس وك باط  غيا مترسب أو تتيجة لعم ير  ىق ية مض

ر تترولهه وسهتحروأل ،تحدث ف  الطفولة المباهاةمر تاو  وليدة بيبة، و تتيجة ألسبرب متعددة غرلبر   ، غيا الطبيعية

 : بقدا م  التفنيأل فيمر ييت

 :التحليل النفسي

تعهد تظايهة ، والتفس  إلر دااسة الخباا  الت  تهدخأل فه  تاايهب بخنهية الفهاد االتجر  ي هب أتنرا

ى ر تظا   ه ا التفسيا مبت   ، والتح يأل التفس  م  أوابأل التظاير  التفسية الت  قدم  تفسياا  ل س وك اإلتسرت 

لت  تتظا إلر أ  األ س وك جرتح يقوم ب  الحدث يتبهي ىه  أسهبرب ومقهدمر  حهدث  فه  إلر جواتب البخنية ا

أ  ههو  ، وله ا فهو أ  الس وك الجهرتح يعتبها تتيجهة حتميهة ل سهبب اله   اهر  وااء  ؛الحيرة السربقة له ا الحدث

والعقهأل  ة الرايهزة  األتر األى ر وه  ف  ىبراة واضحو واألتر ،ال ا  خبلنة التفرىأل بي  ىترنا التف  الثبلث

فه  التوفيهق بهي  اله ا   العقهألم يعتبا تتيجهة حتميهة لفبهأل األتهر روالجايمة أو الس وك الجرتح بوج  ى .والضميا

اله   يمثهأل المعهرييا والقهيم  الضهميابي  األتر األى ر و ،الت  تمثأل الرايزة البدابية األترتية الت  يولد بهر اإلتسر 

 .(1222 )الجعفا  يةجتمرىاال

 :اانفعاليةلنظرية العقالنية ا

تفايها ، ولديه  إمارتيهة فه  الواحهد اإلتسر  مخ هوق ىقبلته  وغيها ىقبلته  فه  آ    أ   ه   الت ظاي ة تاا 

ههسههوي    ف بعقبلتيههة ينههبح  فعتههدمر يفاهها اإلتسههر  ويتنهها   ؛بطايقهه  ىقبلتيهه  وغيهها ىقبلتيههة ههر ومت  ر فههرىبل متتج   ،رزت 

ا د    يولد مهزو  ت  إ أ  ، فهو غيا سو ي  االضطاابفإت  يواج   ، ت  وغيا متطق وىتدمر ينبح تفايا  غيا ىقبل

الجتهوح يتهت  ىه  تع هم  ظايهة بهي   وتهاا الت   (.2003 ،السفرسهفة) بقداا  وإمارتر  قرب ة ل تطويا تتهيثا برلبيبهة

غيها العقبلتيهة  األفاهراق وأتتهر تخ ه، ي  فه  حيرتتهر خهبلأل ماح هة الطفولهةم  مهالمعتقدا  الس بية م  األبخرص ال

 .(2003)الضرم ، مفيدةله   األفارا يجع تر  تتناف إزاءهر وايتهر  ترإ  تاااا  ، وبيتفستر
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 :النظرية السلوكية

هأ ة تفسياا  ل جتوح ينب  أمر أنحرب المداسة الس واية فقدموا ىد   ل بيبهة  رغ بهر ف  او  الجتوح تترج 

البيبة ف  تاوي  س وك اإلتسر ، فيعتبا أ   ة الس واية ى ر األثا ال   تادي سالمدا وقد ااز  المحيطة برلفاد،

معقدة ى ر مثياا  خراجية معقدة، فرلبيبة الت  يتبي فيهر الفاد ه  الت   س وك اإلتسرت  مر هو إال ادود أفعرألال

هه البخنههية  وتههاا التظايههة أ  "،(john, 2007و  أو غيهها السههو  )تاههو  بخنههيت  سههواء فهه  االتجههر  الس 

 .(2004العيسو ،)" س وك متع م م  خبلأل ىم ير  التفرىأل مع اآلخاي  ىرم   ة والس وك اإلتسرت  بباأل  اإلتسرتي  

برلحامهر ، اله    البهعوا   أهم ىوامأل الجتوح ىتد األحداث م  أمر تظاية مرس و ف  الحرجر  فتاا أ   

ومهه  التظايههر   ،(2005)زيههدا ، رسههية لجههرتحيتههت  ىهه  وجههود ىههربق برلبيبههة يحههوأل دو  إبههبرع الحرجههر  األس

ه سه وك الفهاد فه  الجتهوح     ظايهة أوتهاا الت   ، وك تظايهة اإلبهااط اإلجاابه الس واية الت  تسرىد ف  تع م الس 

ى يه  جهااء قيرمه  بهه ا السه وك،  بمر يحنأل محاوم   األفاادحد تاااا س وك  مر ىتد أ أ   محاوم بتتربج ، بمعتر 

   حههرأل ىقربهه  تتيجههة قيرمهه  برلسهه وك ،والعاهه  فههتاههااا ههه ا السهه وك،  إلههرتهه  يميههأل زيههز فإفههإ  حنههأل ى ههر تع

اه   ، جايمته  الته  ااتابههر أوخطبه   ة  تتترسهب مهع بهد   أ   العقوبة الموقعة ى ر بهخص مهر يجهب وبرلترل  فإ

الجهرتح أسه وب  وم  األسرليب البربعة ف  تع م الس وك ،(Sandon, 2006 وك )تضم  ىدم تاااا  له ا الس  

 .(1222 )العزة وىبدالهرد  التم جة

 

 :ة اإلحباط أو العدوا نظري  

حهرال  اإلحبهرط الته   وتقوم ى ر أسهر  أ    ،تظاية اإلحبرط  أو العدوا  رأيض  وم  مداخأل ه ا االتجر  

هتاتفهع لديه  الد   وبه لك ، ةتجع ه  يرضهب ببهد   ىرمهة   يواجههر اإلتسر  بنواة    ،السه وك العهدوات  ة الاتاهربافعي 

ممهر يهدفعهمر  ، ويتطبق  لك ى ر الوالدي  ف  حرلة بعواهمر برإلحبرط م  تنهافر  االبه  فه  بعهض المواقهف

 .(1225، )التما الاتارب الس وك العدوات  المتمثأل ف  إي اب 

العبلقهر   أ   اههر ماد   ة  وتتسجم  تظاية التع ق أو المودة مع اإلحبرط أو العدوا ، والت  تقوم ى ر فاضي  

و أحدهمر  أو حتهر مه  بتعاض الطفأل لئلي اء م  والدي  أ وثيق   الس بية والسيبة بي  الوالدي  والطفأل لهر ااتبرط  

وتاهوي   ،األطفهرأل لهديهم االسهتعداد لبلتنهرأل بهرآلخاي  واألسر  ال   تقوم ى ي  ه   التظاية أ    المحيطي  ب .

 فهإ    ،ا االستعداد إلر االاتبرط العرطف  ف  الماح ة المبااة م  حيرة الطفهألإ ا لم يتم إببرع ه  ،الابرط العرطف 

وبرلتهرل  يتهيح إمارتيهة حنهوأل  ،سهم بوجهود تهوع مه  الجفهوة بهي  األبهوي  والطفهألمر سيت وهر مه  مااحهأل قهد يت  

 (2004س وك العدوات  )الزهاات ، ال
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 :ة العصابنظري  

و يتهت  مه  مبهرىا الطفهأل لعنرب ل  أثا فه  السه وك الجهرتح، وا بي    فس   ف  المجرأل الت  وياا المهتم 

الطفأل برلتب  أو الطاد يتاو  لدي  دوافهع تحهو العهداوة،  العدواتية تحو الوالدي  ل  ي  يتب و  الطفأل، فعتدمر يبعا  

 )العيسهو  ة البخنيةاقيمد الطفأل تهديدا  خطياا  بسبب المحامر  الثقرفية الت  أنبح الطفأل يعتتقهر هر تهد  ولات  

وتاا التظاية العنربية أ  الفاد ياتاب الجتوح تحه  تهيثيا البهعوا بهرلتقص أو الاغبهة الم حهة فه   (،2000

 .(2002 )ساياا ال يستطيع التحام في  التعويض ى  حرجرت  أو الاااهية البديدة ل س طة أو تتيجة لدافع قها ي 

 

 :النظرية المعرفية

إ  يبهيا إلهر أ  أ  حهدث  ، يما  م  خبللهر تفسيا الجتهوح أ  هترك مس مر    وتاا التظاية المعافية

ول  مس مة أخاا  ،قربأل لمخت ف التفسياا ، ويعت  ه ا أت  يما  تفسيا الق ق ال   يتترب الفاد بياثا م  طايقة

لمعاف  ههو منهدا التوقع ا فإت  يما  القوأل بي    ،لي  إال ىم ية توقع وخوف م  المستقبأل تحاافوبرىتبرا اال

خبههاا  األفههااد تثيهها  الهه   يفتههاض أ    تحههاافوهتههرك مههر يسههمر بههرلتمو ا المعافهه  لبل ،الحقيقهه  تحههاافاال

ه ،و لهك بسهبب أفاهراهم ىه  أتفسههم تحهااف ،اال مهه   رلي  إلهر تفسهيا اثيها  وىه  العهرلم مه  حهولهم وتجع ههم مي 

 (.Hawton, 1996ح تفسهر )وحوأل أىااض الجتو ،لهم هر مندا تهديد  المواقف ى ر أت  

 

 :ية النفسيةجتما النظرية اا

مهي ا ،  ول يههة البحتههة التهه  قههد تقههوم  جتمرىتههاا أ  السهه وك المتحههاف ال يقههف ىتههد العوامههأل اال اهه  بههدوا 

 وقد ال تما  مقرومته  برلتسهبة لبهخص مهايض برلعنهرب أو مختهأل   ،المحاك األسرس  له ا الس وك هو االتفعرأل

يما  ل بخص الطبيع  وقف ه ا االتفعرأل أو الحد مت  بسبب تدخأل مجموىهة مه  القهوا التفسهية  بيتمر ،اإلدااك

السه وك المتحهاف  ية ف  ىم ية إيجردجتمرىولم يتاا ى مرء التف  الجترب  دوا القوة السببية ل عوامأل اال ،ال اتية

 .(2004 ،ىبدالهرد )

 

 :يجتما اانظرية التفكك 

ح ىتهد الحهدث تعهود إلهر أ  األسهبرب الماديهة إلهر السه وك الجهرتو  فيها    رىجتمهاال االتجهر أمر أتنرا 

أ  المجتمهع يوجهد الضههبط   جتمههرىاالحيههث تهاا تظايهة التفاهك  ،ىه  المجتمههع اله   يعهيش فيه  ىوامهأل تربعهة

تتيجة اتنرلهم وتوان هم مع غياهم م  خراا  ، لا  ه ا الضبط يقأل تيثيا  ى يهم ، لس وك أىضرب  جتمرىاال

اا أو م  واتتقرأل مجتمعهم م  حرلة حضراية ألخ ،واتنرأل مجتمعهم بريا  م  المجتمعر  األخاا ،جتمعهمم



- 31 - 
 

  جتمرىاالىدم القداة ى ر التايف  وتفتاض ه   التظاية أ    (.2002خا )الخااببةأس وب  أو تمط إتترج  آل

تفوق القداا  التايفية  سايع   يت  بباأل  الترتجة ى  التطوا والتمو الحضرا  ت يةجتمرىاالىتدمر تاو  الترياا  

  التفاهك ، وأ(2004 )التوايههة وأ  تيثا الس وك اإلتسهرت  برلبيبهة الته  تحهيط به  ههو أسهر  الجتهوح ،اإلتسرتية

ىتهدمر يتعهاض المجتمهع لحرلهة مه  ىهدم  أومهع المجتمهع المحهيط،  التهيق م أو  تهرت  ىه  ىهدم التوافهق جتمرىاال

النه ة بهي   بإباازحيث بهد  دااسر  جردة اهتم   ، ثقرفة المجتمع أجزاءالقربمة بي  االستقااا ف  العبلقر  

ببهاأل  يتهيثاو  أتههم وأوضهح  ،الجهرتحي  األحهداثالجاابم وتعدد الثقرفر  فيهر، وبم   هه   الدااسهر  ى هر 

 .(2001ابا بتعدد الثقرفر  ى  البرلري  )الرايرت ، أ

 

 :نظرية التجمع التفاضلي

لاتهر تزيد ىتهر فه  تفسهيا  ، جتمرىاالع ى  تظاية التفاك واتجرههر يتفا   ة التجمع التفرض  ي  ر تظاأم  

ظههرهاة الجتههوح ى ههر أسههر  أ  الفههاد يقههوم بسهه وا  الجههرتح لتر ههب العوامههأل الدافعههة ى ههر مخرلفههة القههرتو  ى ههر 

وتضههراب أتمههرط  ،يههةجتمرىاالط تتيجههة ل ضههرو ، وههه   العوامههأل ياتسههبهر الفههاد ،العوامههأل المرتعههة لت ههك المخرلفههة

السه وك  أ   ، و(2003)البابت  الس وك السربدة ف  الجمرىة الت  يعيش فيهر مع أتمرط الس وك ف  المجتمع العرم

 ،مه  خهبلأل ىم يهر  اتنهرأل مبربها لفضهية فه  معظهم جواتبههر ،وياتسب ى  طايق الهتع م ،رالجرتح لي  فطاي   

 قربمههة ى ههر المههودة بخنههية   هر بعبلقههر   خههأل جمرىههر  يههاتبط أىضههراك الجههرتح داتع ههم السهه و برإلضههرفة إلههر

 ،الزمها المخرلطهة )طرلهب أوحسب اأ  جمرىر  الافرق  تتفي  فيتع م الفاد تمط الس وك المااد  ،(2004)جربا

2002). 

 

 :الثقافي ااتصالنظرية 

وفجهوا   ،ىرمهة وأخهاا اله   تسهود  ثقرفهر  فاىيهة ،وتاا أ  معدال  الجايمة تهزداد فه  المجتمهع"

ة ل مجتمهع واغهم وجهود القواسهم المبهتااة بهي  الثقرفهة السهربد، (14: 2002)الخااببهة، "ثقرفية ونهااع ثقهرف 

ه بديد   اضطاابتهر قد تاد  إلر والثقرفة الفاىية إال أ نهردم مهع المعهرييا الثقرفيهة ة برلت  ف  بعض األحيهر  خرن 

العديهد مه  التظايهر  تهاا  وله لك تجهد أ    ،  جتمهرىاال اافتحهاالتهوع مه   إلهروقد يهاد   لهك  ،ف  المجتمع

الس وك مهتع م وماتاهز ى هر التتبهبة  الثقرف  أ    االتنرألة وتاا تظاي   ،ة بي  الثقرفة والجايمةوجود ىبلقة قوي  

ههر هههر مهه  أهههم الوسههربأل التهه  يههتمى ههر اىتبههرا أت   يههةجتمرىاال  يههةجتمرىاالل ثقرفههة  تع ههم السهه وك اإلجاامهه  فيهههر تبع 

 (.1222 )البدايتة،

 

 :نظرية  القة الدور

وهتههرك أتمههرط لعبلقههر  الههدوا ماتبطههة بعم يههة التتبههبة  ،يي اجتمههرىفتااههز ى ههر التفرىههأل بههي  مااههزي  

العبلقهر  المداسهية و ،ىبلقهة الحه  والجيهاةو ،ىبلقهة القاابهة لدا الفهاد وهه   جتمرىاالوالتارمأل  يةجتمرىاال
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 تحهاافاال  يظها تتيجة لتعزيز ه ا تحاافالس وك اال وتاا ه   التظاية أ    .لافرقوىبلقر  العمأل وىبلقر  ا

 .(2004 )التوايهة م  خبلأل ىبلقر  الفاد مع األ م  القاابة والجياة والمداسة والعرب ة والافرق

 

 :يجتما نظرية التعلم اا

ومثههرأل ى ههر ههه ا  ،د سهه وا التهه  يسههتخدمهر فهه  تحديهه ،اإلتسههر  لديهه  قيمهه  وخبااتهه  الخرنههة وتههاا أ   

هسهواء أاهر  سه ب   ،س وك األطفهرأل يتبهع ادود األفعهرأل مه  قبهأل اآلخهاي  وأ    ،المدخأل إضهرفة إلهر مهر  ،رر أم إيجرب 

هه   التظايهة تهاا أ  الجايمهة والسه وك المتحهاف هههو  تجهد أ    ولهه ا ، يبهرهد  النهررا ى هر وسهربأل اإلىهبلم

ههههههههههههههه    خهههههههههههههههبلأل مبهههههههههههههههرهدة أفهههههههههههههههبلم م مههههههههههههههه  البيبهههههههههههههههة ارألسهههههههههههههههاة أو مهههههههههههههههتع   سههههههههههههههه وك م 

 .(2004،)الوايار  العتف

 

 :الالمعيارية النظرية

لدا بعهض األبهخرص الدافعيهة  ، بحيث ي وجد  أاثا فعرليةجتمرىالبترء اال أ    التظاية البلمعيراي ة تاا

ا يماه  أ  تتبهي مه  تعهراض الطموحهر  واتهيهرا المعهرييو ،(2004 يماه  التتبها بههر )جهربا، الخرلنة الت  ال

ليبهتااوا فه  سه وك  ، تهي  فه  المجتمهعى ر أبخرص معي   امحدد  تمرا  ضرطر   يةجتمرىاالالتظرمية بي  البتر 

 .(2000 )النرلح   مفض ي   لك ى ر الس وك االمتثرل اتحااف

 

 :ةالنظرية التكاملي  

ك أاثا م  سبب بأل يبتا يحام  سبب واحد، الس وك الجرتح ال التارم   أ    االتجر وأخياا ياا أتنرا 

، العق يهةو يهةجتمرىواال  الجتوح مر هو إال محن ة لتفرىأل مجموىة م  العوامأل التفسية فإف  وجود  وتاويت ، 

هه ا وفه  إطهرا  ،ول لك تمثأل ه   التظاير  االتجهر  الحهرل   ، بعض اآلخا إلر ىوامأل البيبة المحيطةوياجع ال

مهه  حيههث تاويتهه   الحههدث إتسههر  ىههرد    أ    والتفسههية يههةجتمرىااللتظايههة   يههة تههاا االفتااضههر التظايههة التارم

وأ  الحهدث إتسهر   ،تف  الدوافع الت  تاثا ى ر سه وك البهخص وأ  لدي  ،الجسمرت  والعق   وتمط البخنية

 وبتهرل  تخ هق لديه  السه واير  ،ىرد  يعيش ف  مجتمع مفاك يميأل إلر خ ق االتحبلأل لدا أىضرب  م  األفهااد

 .(2002، )الجويا يةتحاافاال 

بهي  االتجرههر   ،التضهرداغم مه  وجهود الاثيها مه  التعهراض والتتهرقض وته  ى هر الهوخبلنة القوأل إ

دااسههة ههه    وأ    ،اههأل اتجههر  قههد سههرىد ى ههر فهههم بعههض التههواح  المعيتههة ل سهه وك الجههرتح السههرلفة الهه اا، أال أ   

 .ستسرىد ى ر زيردة فهم ه ا الس وك االتجرهر  جمعرء
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 :الدراسات السابقة :انياث

حيهث أنهبح  لههر أهميهة ىظيمهة لهدا توجههر    جتهوح األحهداث مبها ة دااسهة تحو ابيا   هترك إقبرأل  

 هع البرحهث ى هر ط  ولقهد ا ،الدااسر  الع مية لخدمة ه   الفبة م  المجتمهع حيث تجاا ، البرحثي  الدوأل واهتمرم  

وبعهض الهدوأل الخ يجيهة والهدوأل  ،مهراا ا  متهر ف  دولة اإلم  الب د ه   الدااسر  الت  أجاي  ف  ىدد   بعض

 .العابية

تهة الت  هدف  إلهر معافهة الحهرال  التفسهية لهدا ىي   (2009الدااسر  دااسة  )الفيوم ،  وم  بي  ت ك

ه( 20) مه  تهة ماوتهة  ىي   وقد أجاي  الدااسة ى ر ،م  الجرتحي  وأقااتهم غيا الجرتحي  والمهودىي   ر،مفحون 

أسهفا   وم  التترب  الته ، واستمراة جمع البيرتر  م  إىداد البرحث رر مقيرس  مستخدم   ،ة اىرية األحداثبماسس

الحرجههة لعمههأل بههاام  تفسههية إابههردية لعههبلا  وههه  لههدا الجههرتحي  ماضههية   الدااسههة ىتهههر أ  هتههرك سههمر   

أ  الجهرتحي  ، ويهم ميوأل ىهدوات ولد ،بعوا بتيتيب الضمياالجرتحي  يقأل لديهم ال    ، وأاالضطاابر  الس واية

تحههو  مابوتههة   ل جههرتحي  اغبههر    أظههها  الدااسههة أيضههر  أ   و     ، يعههرتو  مهه  سههوء اإلدااك وىههدم المعافههة

ياغبههو  فهه   مابوتههة   جتسههية   غرلبيههة الجههرتحي  يعههرتو  مهه  تزىههر    وأ    ،االسههتعااض والظهههوا وإبههااز القههوة

 .قيم المجتمع تتترفر مع إببرىهر بطايقة غيا باىية  

قهرم بتطبيهق الدااسهة  ،األحهداث اتحاافف  دااست  ى  التفاك األسا  و (2006 ،وابف )آأل البرف 

 واسهتخدم ،حهدثر، وتهم اسهتخدام المتههرا الونهف  (35)العيتهة  أفهاادبقطها، وب هغ ىهدد  األحهداثف  داا اىريهة 

أاثها مه  تنهف  أ    أهم تترب  الدااسة وار لحسرب المعرلجة اإلحنرب ،   يةجتمرىاالالحزم اإلحنربية ل ع وم 

 األحهداثمه  آبهرء وأمههر   (%25)مهر يقهراب  أ ار  ماه هم الع م  الماح ة االبتدابيهة فقهط، وتبهي   األحداث

 األحهداثمه   (%31) أفرد، بيتمر أمهرتهمقي  يعيبو  مع المط    األهأل  و  األحداثم   (%66)  قي ، وأمط   

 .الزوجر  ىتد األب هم، وار  م  أهم أسبرب الجتوح تعدد  أحد والدي افقدو همأت  

والتهه  هههدف  لمعافههة الممراسههر  العرمههة فهه  الخدمههة   (2005 ،)ىبههدالاايم إىههدادوفهه  دااسههة مهه  

وتم تطبيق الدااسهة   ف  متطقة الجيزة لؤلحداث والت  أجاي  ف  منا يةتحاافاال االتجرهر لتعديأل  الجمرىية

 األسهاة أ   مه  تتهرب  الدااسهة  التجايبه ، واهر استخدام المتهرا  ر، وتم  حدث   (23) ر  ب األحداثى ر ىيتة م  

ىههدم  أ   الدااسههة  وأظههها السهه بية،  لبلتجرهههر وااتسههرب الحههدث  تحههااففهه  ىم يههة اال األسرسهه ههه  المتريهها 

 .يةجتمرىيتية واالل مبي  خراا المتزأل وتبايأل اتجرهر  لديهم ضد القيم الد متربعة األسا ألبتربهم دفعهم
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إلر الابف ى  الحرجر  التابوية والتفسية لدا األحداث الجرتحي  ف   (2005 )الهترب  وهدف  دااسة

الارمتههة و الموجهودةوأههم الفهاوق  ،المبهها ةالتعهاف ى هر أهههم الحرجهر  التفسهية والتابويهة مهرت ، والمجتمهع الع  

   ههه ا المجههرألجههودة بيههتهم وبههي  الطههبلب العههرديي  فههوأهههم الفههاوق المو ،مههر لؤلحههداث الجههرتحي  فهه  سهه طتة ى  

مه  األسهرليب اإلحنهربية وهه  المتوسهطر   ااسهتخدم البرحهث ىهدد  ، و( جهرتح 40)ىيتهة الدااسهة مه   وتاوت 

لداللههة الفههاوق بههي  متوسههطر   (T.test.اختبههرا ) ، واألوزا  التسههبية، ور  المعيرايههةتحاافههاال، والحسههربية

 .(SPSSية )جتمرىحزمة الباام  اإلحنربية ل ع وم االو لك م  خبلأل ، الداجر 

ههاالء األحهداث الجهرتحي  إلهر األتبهطة التابويهة الته   حرجهة   م  تتهرب   وار  م  أهم  مر تون   إلي 

، فعرلهة   بنهواة   وتتميه  وتدىم مفهوم اله ا  ،تسرىد هاالء األحداث ى ر تتمية قدااتهم ى ر التتظيم واالتضبرط

حرجة هاالء األحداث الجرتحي  إلر تتمية بعواهم ص برإلابرد التفس ، وومتخن   أل  ماه   تف    وتوفيا أخنرب 

االهتمرم برلوازع الديت  ف  ر، وتيهي هم مهتي   و ،والبعوا برإلتجرز م  خبلأل األتبطة التابوية المبلبمة ،برالتتمرء

ومبهابلت ، المجتمهع  فه  االهتمهرم بقضهريرىهبلم توجيه  وسهربأل اإلو ،البهبرب اتحهاافمه   ل حهد   ،باام  التوىية

 .وتعزيزهم برألخنرب  التفس  ،هردفةالغيا ى  ىاض األفبلم  واالبتعردح األحداث وومتهر جت

م  وجهة تظها  األحداثية ف  جتوح جتمرىثا العوامأل االى  أ دااست ف   (2003 ،وابف )الحراث 

السهعودية، واهر  مه  أههم  المم اهة فه   األحهداثمه   (250)حيث تم تطبيق الدااسة ى هر  المتحافي ، األحداث

دوا األب  افهرق السهوء، وغيهرب   الحهدث هه  منهرحبة   اتحهااف إلهر أد أههم األسهبرب الته      أ تترب  الدااسهة

 .دواا ف  جتوح الحدث ياد  لؤلساةالمستوا التع يم   أ   امر  ،تواجد  وق ة   األساةامساوأل ى  

مه   العابيهة المتحهدة مهراا ىوامهأل جتهوح األحهداث فه  دولهة اإل ىه ليابهف  (2003وأتر )الب وب ،

هر ىهدد  وتهم تطبيهق الدااسهة ى هر ىيتهة  ،أتفسهم األحداثى ر  ة  رتو لك م  خبلأل تطبيق استب ، متظوا إسبلم 

ه (240) المعيههرا   تحهاافاالههه   المسهتخدمةوارتهه  األسهرليب اإلحنههربية  ر فهه  مااهز اىريههة األحهداث،جرتح 

ىوامأل جتوح األحداث     لدااسة أوم  أهم التترب  الت  تونأل إليهر البرحث م  خبلأل ه   ا .الحسرب المتوسط و

معظهم أنهدقرء األحهداث  وأ  ،الت فهرزتاجع إلهر تقهص البهاام  الديتيهة والتابويهة والثقرفيهة الهردفهة ى هر بربهة 

بعوا األحداث برلظ م فه  معرم هة و ،تر ةفاا  طوي ة لدا األحداث غيا مس وجود أوقر   و ،تي وا م  المتدي  ليس  

ضهههعف التوجيههه  واإلابهههرد داخهههأل المداسهههة واألتديهههة ، و  المسهههتوا التع يمههه  ل والهههدي تهههدت  ، والمداسهههي  لههههم

 .يةجتمرىاال

معافة أزمهة الهويهة لهدا األحهداث الجهرتحي  م  خبلأل دااست  إلر  فقد هدف (2002 ،الطابرو ) رأم  

إلهر معافهة الفهاوق بهي  األحهداث الجهرتحي  تريهاا ، وة غهزة فه  ضهوء بعهض الممقراتة برألسويرء ف  محرفظ

فه  اسهتجربر  األحهداث الجهرتحي  واألسهويرء ى هر مقيهر  الوضهع ال اتيهة لهديهم، و واألسويرء ف  مفهوم الهويهة

 عزات   الت  الهوية ال اتية مقير  وى ر ،ل حدث الثقرف  المستوا ى ر مقير   ل حدث، وجتمرىاالقتنرد  واال
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ه مقيهر  وى هر ، جتمهرىاال االقتنهرد  المسهتوا لمتريها ه عهزات   الته  ةالهويهة ال اتي  الثقهرف   المسهتوا المتري 

 والبهرلغ  ةبرهز   يهةجتمرىاال ل اىريهة ماسسهة الابيهع تهزالء  الجهرتحي  األحهداث جميع وبم   العيتة ، والتع يم 

 مه  العربها النهف ط بة م  اختيراهم تم طرلب (100) م  فتاوت  الثرتية ر المجموىةأم   حدثر ، (35) ىددهم

 ومقيهر    ،ال اتيهة الهوية أدوا  الدااسة مقير   وارت   ، يوت  خر  محرفظة ف  ل بتي  الثرتوية إحدا المداا 

 .الثقرف  المستوا مقير  و  جتمرىالاو االقتنرد  المستوا

 التبهري  تح يهألو بياسهو  ااتبهرط معرمهأل  و T-test   اإلحنهربية اختبهرا األسهرليب    اسهتخداموقهد تهم 

 ل هوية الا ية برلداجة فيمر يتع ق واألسويرء الجرتحي  بي  دالة فاوق وجود إلر الدااسة تترب  أبرا ، والثترب 

 المسهتوا ى هر مقيهر  واألسهويرء الجهرتحي  األحهداث اسهتجربر  بهي  فاوق وجود الدااسة تترب  بيت و ،ال اتية

 المسهتوا ى هر رإحنهربي    دالهة فاوق وجود إلر الدااسة تترب  وأبرا  األسويرء لنرلح  رىجتماال االقتنرد 

 . جتمرىاال و االقتنرد  ل مستوا برلتسبة وا لك الماتفعة،  و  الداجر  الجرتحي  لنرلح التع يم / الثقرف 

وتسههعر  ،يههي أسههرليب التتبههبة األسههاية وىبلقتهههر بجتههوح األحههداث ال يب ىهه  (2001وابههف )الرايههرت  

بههرلتظا إلههر التريههاا  التهه   ،وىبلقتهههر بجتههوح األحههداث ال يبيههي  ،تقنهه  أسههرليب التتبههبة األسههاية دااسههت  إلههر

واىتمد البرحث ف  دااست  ى ر استمراة مه  إىهداد   ،حدثر   (243وارت  ىيتة الدااسة ) ،طاأ  ى ر المجتمع 

معرلجههر  اإلحنههربية الترليههة وههه  معرمههأل ااتبههرط ال  اسههتخدامو ،ل حنههوأل ى ههر المع ومههر  مهه  ىيتههة الدااسههة

 تحهاافوحسهرب المتوسهط التسهب  واال ،وحسرب قيمة الهوز  التسهب ، (الفراا وتبرخ)ومعرمأل ااتبرط ، بياسو 

ونههعوبة الظههاوف  ،الخبلفههر  بههي  األب واألم أهههم التتههرب  اثههاة   . واههر وتح يههأل التبههري  األحههرد   ،المعيههرا 

جميعههر  إلهر ىوامهأل أخهاا ات به ب فه  معرم هة الوالهدي  رفةبرإلضه ،لؤلخهوة  تحاافهاال وتق يد السه وك ،المردية

تتمثهأل فه  التهوبي  واإلهرتهة أمهرم  تحهاافاالأهم أسرليب التتببة األساية الت  تسرىد ى ر     وأ تحاافلبلتاد  

وىقرب األبترء ا مر  ،حداثوىدم االستمرع إلر بارو  األ ،والتسرهأل ف  التعرمأل مع األبترء واإلهمرأل ،األندقرء

والبهاام  الثقرفيهة ارته  أقهأل  ،والقتهوا  الفضهربية الهربطهة ،اإل اىهة المابيهةومبرهدة البث الت فزيهوت   ،أخطيوا

 .الباام  المابية ج بر  ل مبرهدة

فههدف  دااسهت  إلهر بيهر  العبلقهة بهي  البيبهة األسهاية وجتهوح األحهداث،  (2000، )نهواخاو  دااسة

التتبهبة بير  العبلقة المحتم ة بي  أسهرليب  الجتوح ف  مجتمع الدااسة م  خبلألف وتح يأل ظرهاة بمحرولة ون

بيهر  أتهواع وأتمهرط الجتهوح ، وتبريتهر بتبري  الوضع األسا ، والمبا ةه    ااتبرطاألساية وجتوح األحداث، و

 ،عههض التونههير  الع ميههةو إلههر ب ،لتونههأل إلههر تتههرب  ىرمههة ىهه  ظههرهاة جتههوح األحههداثة فهه  مجتمههع الدااسهه

 ،حههدثر  جرتحههر   (42والبههرلغ ىههددهم ) ،وابههتمأل مجتمههع الدااسههة ى ههر جميههع األحههداث الجههرتحي  بمحرفظههة مسههقط

 االختبهراا واسهتخدم  بعهض  ،طرلبهر   (42ومجموىة م  األحداث غيا الجرتحي  م  ط بة المداا  وقوامههر )

  وتمه (،T)و (X2واستخدم  اختبراا  ) .والتااااا لتقديم ىاض البيرتر  م  خبلأل جداوأل التسب المبوية 
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وم  تترب  الدااسة اهر  أهمههر مسهرهمة الوضهع  ، فقاة (43ابتم   ى ر ) استبرتةرغة أداة مترسبة ل دااسة ني

وجود ، وجتوح األحداثا ف  ل والدي  دوا   ، أ وتدت  المستوا التع يم  ،االقتنرد  لؤلساة ف  جتوح األحداث

 .األساة وجتوح األحداث ىبلقة بي  حجم

(  فتمحوا  دااست  حوأل  األسهاة وجتهوح األحهداث فه  مجتمهع اإلمهراا  العابيهة 1221أمر ىيسر )

المتحههدة وأسههتخدم  البرحثههة مههته  دااسههة الحرلههة وتاوتهه  ىيتهه  الدااسههة مهه  سهه  حههرال  فقههط ، وتونهه   

المتزتة معدومة ف  غرلبية أسها األحهداث و إلر مجموىة م  التترب  و م  أبازهر ى  الاقربة األساية  الدااسة

إلر أ  غرلبيهة آبهرء الجهرتحي  مهدمتي  ى هر الاحهوأل و السهها خهراا المتهزأل لسهرىر  متهيخا  وأ  غرلبيهة أسها 

 الجرتحي  تعرت  م  إحبلأل أو تندع أسا  .

(  حوأل اتحااف األحداث ف  مجتمع اإلمراا  حهدد البرحهث فه  هه   الدااسهة 1225وأجاا )طوياش

دة ىوامأل تاثا ى ر جتوح األحداث ف  مجتمع اإلمراا  متهر الظاوف األساية ، المداسة ، وسربأل اإلىهبلم ى

، الافرق أو األنحرب ، العمرلة الوافدة أو العوامأل االقتنردية  واىتمد  ف  جمهع بيرتهر  الدااسهة ى هر أسه وب 

ر  مه  اله اوا مه  مااهز اىريهة األحهداث  ( حهدث31( سااال  طبق  ى هر )55االستمراة ، وقد بم   االستمراة )

وتون   تترب  الدااسة إلهر أ  البيبهة األسهاية لههر دوا ابيها ومهاثا فه  اتحهااف األحهداث ، ولعهأل مه  أبهاز 

ىترنا ه   البيبة األساية الماثاة  ازديرد ىدد سار  المتزأل اله   يقطه  فيه  الحهدث ، غيهرب أحهد الوالهدي  أو 

أمر برلتسبة ل عوامأل االقتنردية والت  تبهمأل الفقها وسهوء  ىر  األساية المستماة .ا يهمر ، الخنومر  والمترز

األحواأل المعيبية والساتية ، وقد ي جي ه ا الحدث أحيرتر  إلر استتبرق مردة الرااء م  أجأل تسير  مريحيط ب  م  

اتر  خرنهر  ،  وقهد وجهد هموم ومبراأل واضطاابر  ، وا لك فر  توىي  المسا  سواء أار  مسهاتر  بهعبير  أو سه

البرحث أ  غرلبية األحداث ال ي  أجاي  ى يهم الدااسة قد اتحداوا م  بيبر  وأوسرط ال تتوفا فيهر المتتزههر  

أو الحدابق لقضرء أوقر  الفاا  . وأخياا  يون  البرحث بزيردة االهتمرم بدوا األساة وإبااز مارتتهر م  خبلأل 

هتمههرم برألحيههرء السههاتية وتزويههدهر برلمسههت زمر  التهه  تقضهه  ى ههر الفههاا  ىتههد وسههربأل اإلىههبلم المخت فههة ، واال

 الحدث .

 

حيهث اسهتهدف  الدااسهة  ، فقد ابفر ى  مستوا أداء األساة لوظربفهر (1292، التجراأمر )النمرد  و

سهمر  فه  هه ا دواا  حر تعاف ى ر أهم المترياا  الت  تاد وال ،ةي  مرااتتحديد أفضأل طايقة لتنتيف األساة اإل

 ية إلر أسها  مرااتوتون   الدااسة إلر أت  يما  تنتيف األساة اإل ،التنتيف برستخدام تقتية التح يأل العتقود 

مار  السا  والعربأل األب ودخأل األساة ومستوا الوالدي  التع يم   وه  سوية بترء  ى ر مترياا  وأسا   مفااة  

وأظهها  التتههرب  ىههدم وجهود فههاوق فهه   ،أفههااد األسههاة ابل  لهبعض وتهوع السهها  ووظيفهة األب ووجههود مبهه
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وأ  معظهم األسها المفااه  لههر  فرى ية أداء األساة ى ر جميع أبعرد المقير  بي  األساة المفااة واألساة السوية

 .قضرير جامي  أو إتحاافي 

حههوأل العوامههأل التهه  تههابط بههي  التسههاب مهه  المداسههة  (Dave,2008وفهه  دااسههة قههرم بهههر دايههف )

، واهر  مه  تتهرب  األمايايهةفه  واليهة مايبلتهد  األحهداثى ر مجموىة م   ةرتبتطبيق استبلجتوح، قرم دايف وا

 أحهداثىه  طايهق  أ  السرىر  المداسهية أثترءارت  تقع  األحداثغ ب الجاابم الت  ار  ياتابهر أ أ   الدااسة 

 .سيةغ ب الجاابم العتيفة ارت  تقع بعد السرىر  المدامتسابي ، ولا  أ

 ة ى هررتالجتهوح، تهم تطبيهق اسهتب أسهبربحهوأل  (Kanjanawong,2007وف  دااسهة لارتجرتهروت  )

فه   األحهداثأ  أغ ب  جتوح المادية ل األسبربأهم  ، وار األمايايةف  الوالير  المتحدة  األحداثم   (200)

يااهو  التع يم،  ارتوا حداثاألمط قي ، وأغ ب  أو  ى  بعضهمر وار  الوالدا  متفن ي ،مستوا تع يم  متد ي 

غ بهم حسرسو  ويعرتو  م  الرضب والعدواتية وتقدياهم ل واتهم ، وأ  أأندقربهمأغ بهر مع  ولديهم جتح سربقة

 .م  مبابل  ف  التايف مع المجتمع وتاوي  ىبلقر  مع الريا رأيض  متخفض، ويعرتو  

حرجهر  النهحة التفسهية لؤلحهداث  حهوأل (John 2004 آخهاو  )ليهوتز و أىدهر جو  وهدف  دااسة  

تبيا الدااسة إلر تزايد اسر  الت  تترول  جتوح األحداث، ووه  دااسة تقدية تح ي ية لعدد م  الدا  ،الجرتحي 

أ  إلر ، وأظها  وجود دالبأل تبيا ف  الستوا  األخياة نوا متترلية  حرال  القبض ى ر األحداث الجرتحي  ب

ضرب  لؤلحداث لهم حرجر  مهمة ياتبط أغ بهر برلنحة التفسية، وأبرا  تتهرب  الببرب ال ي  خضعوا لتظرم الق

إضرفة إلر  لك اإلسرءة الوالدية وضعف  ،ح األحداث بعدد م  اآلثرا البيبية الس بيةجت ااتبرطالدااسة أيضر إلر 

 .الاوابط العرطفية

 

وتهيثيا  ،لجتهوح األحهداثوالت  ابف  ى  ىوامأل الخطا والوقريهة pleban)  ,2002) ب بر ودااسة 

تحديههد الخطههواة تهههدف ههه   الدااسههة ببههاأل أسرسهه  إلههر  و العنههربة والمجموىههر  بههي  طههبلب مههداا  ثرتويههة

وقهد تهم إجهااء  ،وتهيثيا المجموىهر  بهي  طهبلب المهداا  ،وىوامأل الوقرية الفرى ة أو المرتعهة لجتهوح األحهداث

األندقرء والمداسة وىوامهأل الوقريهة والمخهرطاة وبهي  ليااد بي  هترك ىبلقة بي  الفاد و ، مسح ىيت  ونف 

  لؤلندقرء ار  العرمهأل األاثها جتمرىالس وك اال امر أظها  تحرليأل العبلقة المتبردلة أ    ،االتخااط ف  الجتوح

فإت  يتبر   ؛امر أبرا  الدااسة إلر أت  م  خبلأل باام  النحة المداسية ،أهمية ف  الخطواة لجتوح األحداث

فه  تهدايب أتفسههم ى هر معافهة ىوامهأل الخطهواة والوقريهة المتع قهة  ع م  النحة المداسية أ  يستماواى ر م

 .بتيثيا العنربة وأنحرب الجتوح المسبق وىبلقتهر بمفهوم األحداث



- 32 - 
 

بهدف التعاف ى ر العبلقة بي   (Shu- jan, 2001دااسة ف  الني  ل برحث بو جر  ل  ) وأجاي 

، األحهداثوجتوح  األمت  ال يوجد ااتبرط  و داللة بي  ىمأل اسة أ، وار  م  تترب  الدااألبترءوجتوح  األمىمأل 

، امر بيت  الدااسة وجود ىبلقة بي  الجتوح األحداثوجتوح  األمداللة بي  سرىر  ىمأل  ر  اولا  هترك ااتبرط  

 .ليةأ  ىدم تحمأل االب  ل مساو ،ابتهر ف  واجبر  ومساولير  العرب ة األم إبااك موىد

ى  قيمة االستفردة م  وق  الفاا  فه  حمريهة سه وك الجهرتحي   (Myburgh 1229) يبوفوابف مر

ية ف  زيهردة تسهبة الجتهوح المتزايهد فه  جتمرىالدااسة إلر معافة أثا بعض العوامأل اال  هدفوقد والمتحافي ، 

رحث إلهر أ  الزيهردة المق قهة فه  وقد خ ص الب ،وم   لك أثا الفاا  واألساة والمداسة والافرق ،جتوب أفايقير

ظهرهاة تحتهرا إلهر تظهاة جهردة تسهتحق ىمهأل البحهوث   ته  تونه   إليههر هه   الدااسهة تعهد  وال ،جتوح األحهداث

امهر تهت  ىه  الدااسهة أ  أحهد أوجه  متهع  ،البهاياة المبها ةل ونوأل إلستااتيجية مه  أجهأل القضهرء ى هر هه   

، امر يتبر  أ  تااز األتبطة الهردفة إلر متع الجتوح ف  المااحأل  الجايمة يعتمد ى ر استفردة م  وق  الفاا 

امهر أظهها  الدااسهة أ    يهةجتمرىوال تهمهأل الخ فيهة اال ،مهع التاايهز ى هر السه وك الفهاد  التع يمية المخت فة،

فه    جتمهرىواهر  مه  التونهير  أ  الهتحام اال ،الجتهوح مبها ة  عرب ة والمداسة واألنهدقرء فه ا لتيثيا  هترك 

 .ف  حمرية س وك المتحافي  والجرتحي  مهم   المااقبة ل  تيثيا  العرب ة 

التظهرم األسها  بإبهبرع المتط بهر  العضهوية  أهميهة قيهرم ىه  ( Smith1997)وتترول  دااسة سمث 

األسهها  فه  تحقيههق  حيهث وجههد أ  هتهرك دالال   ومابهاا  ىتههد إخفهرق التظهرم ، السه  والتفسهية لهدا نههررا

لهدا األحهداث النهررا فه  المااحهأل العمايهة  االتحهاافظههوا  هم فه اإلببرع لت هك المتط بهر  تسه ف  االتزا 

 .المتقدمة

هدف  إلر المقراتهة بهي  األحهداث الجهرتحي  وغيها الجهرتحي   (Isdoro, 1981وف  دااسة أجااهر أزيدو )

حهدثر   (66) تهة الدااسهة مه تاوته  ىيو المتع قهة فه  مجهرال  مفههوم اله ا ، التهيثياا  المخت فهة ل تعهاف ى هر

أظها  التترب  أ  المتحافي  أضعف م  األسويرء ف  مجرال  و ،استخدم البرحث مقير  مفهوم ال ا  و .جرتحر  

حيث اتضح أ  مفهوم ال ا  الجسمرت  ماتفع  ، مفهوم ال ا  السبعة، ىدا المتحافي  التربعي  لماسسة باوسترأل

 .لديهم مقراتة برألسويرء

 مقهرأل ل هداتوا رى ه األحهداث جتهوح يهرفه  بيولوج بعتهوا   ( Krebs ,1980)ااب ـفه  تع يهق له

Felton Earles   تحو تفسهيا ل معهدال  المتزايهدة ل عتهف وسهط   لس  المااهقةجتمرىالبترء اال إىردة بعتوا 

 أ وقيهق،  لك بدو  تبايا ى م  دو ،التفس  المباا إلر أ  ج وا الجايمة تبدأ م  الحامر  حيث أبرا الببرب

 قههرببل   يع ههق   المااهقههة وجتههوح األحههداث ل جايمههة سههج   متهه  بدايههة الحضههراة.، وأالمااهقههة ظههرهاة اجتمرىيههة

غيها  المااهقهة، لاته  يحتهو  ى هر افتااضهر  جايبهة غيها مدىمهة، وى ر تقهرط قيمهة نحيح أ  المقرأل يحتو 

األحداث الجرتحي  يجب أ  قضية   وأ  ،لاتهر بربعة ىتد الحيوا  أيضر   ؛محدودة ومقنواة ى ر جت  اإلتسر 
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  ، وأية وطبية وإحيربيةاجتمرىوهترك جواتب  ،ىتف األحداث معقدة   أنوأل، وأتترقش م  وجهة تظا واسعة

 .المعراف متداخ ة ألتهرالمبا ة ى ر فاع واحد م  فاوع المعافة أما ىديم الجدوا  توزيع

  بعهض يضح لدي  مدا الحرجة لمعافهة وتعيهات   ،  ل طبلع البرحث ى ر ت ك الدااسر  الت  تيسابعد ا

حيث أظها  معظهم الدااسهر  أ  األحهداث  ، العابية المتحدة مراا أهم العوامأل المسهمة ف  الجتوح بدولة اإل

مه  أجهأل تقهديم خهدمر  إابهردية وتوىويهة تترسهبهم و ،ف  أبهد الحرجهة ل تحنهي  والاىريهة مهع تزايهد التحهدير 

 .فقد تب وا  لدا البرحث فااة القيرم برلبحث الحرل  ،والتهوض بمستواهم

وأ  أغ هب البهرحثي  قهد أىهدوا  ،ف  بعهض الجواتهب الته  تترولتههر الدااسهر  السهربقة راتفرق  امر أ  هترك 

ويبلحهظ أيضهر  مه  اسهتعااض  ، اىتمردا  ى ر بعض الدااسر  السربقة والدااسر  االسهتطبلىية ، أدوا  بحثهم

يهة فه  جتمرىثهم العوامهأل اال ،أ  تاايز الدااسر  ار  ى ر العوامأل األساية برلداجهة األولهر الدااسر  السربقة

 .العوامأل ال اتية االهتمرم الارف  حي  لم ت ق  

بد ل برحث أ  يتو  بي  ت ك الدااسر  قد ىمق  اايت  التظاية ل بحث وأفردت  ف  أداة بحثه  وتحديهد  وال

 .  بحث  الحرل  برلدااسر  السربقةأهم المجرال  ومقراتة وتفسيا تترب

ههه  ()الجهههرتحو  ي  همهههر:تههه  تتهههروأل فبتهههي  مهموقهههد اخت هههف البحهههث الحهههرل  ىمهههر سهههبق مههه  دااسهههر  بيت 

اخت ف ىتهر ، امر أ  البحث الحرل  قد األساية(وال اتية، اإلجتمرىية ،) :مجرال  ه  ةوتتروأل ثبلث (،)والعرم و 

  بعض الدااسر  السربقة اىتمهد  ى هر حيث إ ، حنربية المستخدمةوالمعرلجر  اإل دااسة،م  حيث مجتمع ال

    التسب المبوية هه  وسهربأل ىهد وليسهحيث إ ، بيتمر الدااسة الحرلية تترول  وسربأل إحنربية ،التسب المبوية

ه وههو ييمههأل مه  خههبلأل دااسهت  أ  يقههدم إضهرفة توىيههة مه  خهبلأل مههر سيتونهأل إليهه  مه  تتههرب  فه  مجههرأل  .رقيرس 

ر ف  ه ا المجرأل طرلمهر ىرته  مته  ر معافي   ويمؤل فااغ  مراا ، التفس  لدا مجتمع الجرتحي  ف  دولة اإل اإلابرد

 .يةمرااتالماتبة اإل
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 الفصل الثالث

 هامنهجية الدراسة وإجراءات  

 

واألداة المسههتخدمة فيهههر،  ،مجتمههع الدااسههة وىيتتهههرا الفنههأل ونههفر  لمتهجيههة الدااسههة ويتضههم  ههه 

 ،وونفر  لئلجااءا  الت  اتخ   ف  تتفي هر ، والتياد م  نبلحيتهر،ااءا  الت  أتبع  ف  بترء ت ك األداةواإلج

 .امر يتضم  ىاضر  ل طايقة اإلحنربية الت  استخدم  ف  تح يأل البيرتر  واستخبلص التترب 

 :راسةمنهج الد  

فهه  الجتههوح لههدا األحههداث  همةسههاسههتخدم البرحههث المههته  الونههف  المسههح  ل ابههف ىهه  العوامههأل الم

 ، ه :ة اىتبراا و استخدام ه ا المته  لعد   ،ف  دوا الفتير  دىي الجرتحي  المو

والمبههابل  اإلتسههرتية  ،ظاا  لاوتهه  يهههتم بدااسههة الظههواهات،أ  ههه ا المههته  يتمربههر مههع طبيعههة البحههث -1

 .يةجتمرىواال

ة ونيرغتهر وتعميم التترب  ى هر أابها ىهدد ف  ايفية اختيرا األسب  أ  ه ا المته  يعط  البرحث ماوتة   -2

 .مما  م  ىيتة البحث

واوته  يح هأل  ،قدا مماه  مه  البيرتهر  فه  وقه  قنهيا وجههد وتاهرليف أقهأل أ  ه ا المته  يجمع أابا   -3

 .ولي  ينفهر فقط المبا ة

 :مجتمع الدراسة

إلدااة الحمريهة  ة  التربعه  ف  دوا الفتيرياألحداث الجرتحو  المودى همرتاو  مجتمع الدااسة م  فبتي  

وفيمر ي   ونف موجز لاأل مه   .العابية المتحدة، والعرم و  لديهم اإلمراا بدولة  االجتمرىيةبوزااة الباو  

 :ه   الفبتي 

 :مجتمع الجانحي 

دوا الفتيههر  بدولههة  ا فهه  أقسههرم اىريههة األحههداث بماااههزوتاههو  مهه  جميههع األحههداث الجههرتحي  الهه او

 (.20والبرلغ ىددهم ) (2002/2010عرم )خبلأل ال مراا اإل
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 :مجتمع العاملي 

فهه  ماااههز داا الفتيههر  التربعههة لههوزااة التتميههة لعههرم ي  فهه  أقسههرم اىريههة األحههداث وتاههو  مهه  جميههع ا

فادا، ار  جميعهم ى هر تمهر  مبربها مهع  (23والبرلغ ىددهم ) ،العابية المتحدة مراا ية ف  دولة اإلجتمرىاال

 (.2002رم )الجرتحي  خبلأل ى

 : ينة الدراسة

 اسة م  مجموىتي  همر:تيلف  ىيتة الدا

 : ينة الجانحي 

  اسههتخدم البرحههث أسهه وب الحنهها البههرمأل مطبقههر  اسههتبرت  ى ههر جميههع األحههداث الموجههودي  فتههاة

 .إجااء الدااسة

 ( 20قرم البرحث وبرلتتسيق مع األخنربيي  ف  دوا الفتير  بتوزيع أداة الدااسة ى ر)   رجرتح. 

 فرسهتبعد البرحهث مجموىه  مه   ،وبعد  لك تم فاز جميع االسهتبرتر  الموزىهة ى هر أفهااد العيتهة

قهد حنهأل البرحهث ى هر ، و لك لعدم اإلجربة ى هر بعهض البتهود ببهاأل ارمهأل وسه يم ؛االستبرتر 

 .م  مجتمع الدااسة (%64بتسب  ) رجرتح   (90ىيت  ماوت  م  )

  ينة العاملي :

 .فهادا (23والبهرلغ ىهددهم ) مهراا مجتمع العرم ي  فه  ماااهز الفتيهر  بدولهة اإل وتيلف  م  جميع أفااد

 (.2002وال ي  ارتوا ى ر تمر  مبربا مع أفااد ىيتة الجرتحي  خبلأل ىرم )

 

 :أداة الدراسة

 ،قهرم البرحهث بإىهدادهررت  واحهدة اوسهي ة لجمهع البيرتهر  ى ر اسهتب ىتمردولتحقيق أهداف الدااسة تم اال

 :و اآلت حألغااض الدااسة ى ر الت ستبرتةاإل بترءإجااءا  فارت  

مهه   (5إجههااء مقههرببل  بخنههية مههع ىيتههة اسههتطبلىية تطوىهه  ل تعههرو  مههع البرحههث وتيلفهه  مهه  ) -1

  الهه ي  ىم ههوا مههع مهه (3وجمههيعهم قههد تجههروز السهه  القههرتوت  لؤلحههداث و) ،األحههداث الجههرتحي  سههربقر

 ،األسهاية وال اتيههة  االجتمرىيهة و فه  المجههرال  الخبهاةو ماالهتمهرمه  أنههحرب  (3و) األحهداث سهربقر  
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ىبلقهة وديهة  وبعد أ  تم اسهب ثقهتهم وإقرمهة   مراا .وار  جميع أفااد العيتة االستطبلىية م  دولة اإل

مهر أههم العوامهأل المسههمة فه  جتهوح  (:1)م حق معهم ط ب متهم اإلجربة التحاياية ى  السااأل الترل 

واغهم تعهروتهم الارمههأل مهع البرحهث أال أ  إجربهرتهم لهم تاه  ارفيهة برلقههدا ؟ األحهداث مه  وجههة تظهاك

 ف  نيرغة العديد م  فقاا  ه   االستبرتة.به   اإلجربر   االستتراة  واغم  لك فقد تم ،المط وب

ى هر مهر  االسهتبرتةىتمد أيضهر   فه  إىهداد هه   قد ا، االستطبلىيةلعدم افرية إجربر  أفااد العيتة  تتيجة -2

يهة وال اتيهة ببهاأل ىهرم جتمرىاالر  وأبحهرث فه  المجهرال  األسهاية ود ف  األدب السربق م  دااسهوا

، 2006آأل البهرف  طهبلع ى يههر )ومه  أبهاز الدااسهر  الته  تهم اال .واألحداث الجرتحي  بباأل خرص

وقد تاوت  االستبرتة بعهد  لهك  (.2002الطابرو  ،2003الحراث ، 2003الب وب ،  2005الهترب  

االجتمرىيهة و فقاة تم توزيعهر بعد االستتراة برألدب السربق ى ر مجرال  ابيسة ثبلثهة هه   (61) م 

 .ال اتية واألساية 

 (.4)الم حهق اقهم  (2)الم حهق اقهم ف  نواتهر األولية ى ر لجتهة مه  المحامهي  االستبرتةتم ىاض  -3

التابية والدااسر  اإلتسهرتية م  أىضرء الهيبة التدايسية ف  قسم  (4متهم ) ،ىضوا (13تاوت  م  )

ى م التف  بجرمعة ىجمر  ل ع وم يبة التدايسية  ف  قسم التابية وم  أىضرء اله (2و) ،بجرمعة تزوا

التدايسهية فه  قسهم ى هم اإلجهاام با يهة  الهيبهةمه  أىضهرء  (1، امر ابتم   ال جتة ى ر )والتاتولوجير

  والتفسهه  فهه  مديتههة خ يفههة العههبلا السهه وامهه  العههرم ي  فهه  قسههم  (3وى ههر ) ،البههاطة فهه  أبههوظب 

ف  مجرأل اىرية األحداث الجرتحي  ف   واالهتمرمم   و  الخباة  (3الطبية، امر ابتم   أيضر  ى ر )

م  حيههث االسههتبرتةإبههداء الههاأ  فهه  فقههاا   ،وقههد ط ههب مهه  المحامههي  .يههةجتمرىاال وزااة البههاو 

أو  ،وإجااء أ  تعديأل ياوت  مترسبر  أل  م  الفقاا  ،ل مجرأل المخنص ل  واالتتمرءالنيرغة ال روية 

وبترء  ى ههر تتههرب  التحاههيم فقههد تاوتهه  ،االسههتبرتةاقتههااح حهه ف أو إضههرفة فقههاا  جديههدة لههم تتضههمتهر 

فقاة تستهدف جميعهر تحديد أهم بعض العوامأل المسههمة فه    (54م  ) ف  نواتهر التهربية االستبرتة

 ى ر المجرال  الابيسة الثبلثة ى ر التحو الترل  االستبرتةى  فقاا  وقد توز ،(3)الم حق اقم الجتوح

 (:1اقم  الجدوأل)
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 (1جدول رقم )                                             

 رقم الفقرات  دد الفقرات المجال

العوامللللللللللللللللللللللل 
 يةجتما اا

32 
123222,272,242,2121121121321221,21721,21421,211

231231233232 

 ,3,23723,23423,23122122122322222,22722 12 العوامل الذاتية

 ,1 العوامل األسرية
37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,5

2,53,54 

 

أىهراض  ،أىهراض ،غيا متياد ،أوافق ،أوافق ببدة(    التداي  الخمرس  )لياا )تم اختيرا مقير   -4

وقهد توزىه   ،مهأل المبهرا إليههر فه  مضهمو  الفقهاا  فه  الجتهوحلتحديد داجة مسهرهمة العوا (ببدة 

أىهراض  ،داجهر  (3) غيها متياهد ،داجهر  (4أوافهق ) ،داجهر  (5أوافق ببهدة ) الداجر  امر ي  

 .واحدة داجة (1أىراض ببدة ) ،داجتر  (2)

 

 :صدق األداة

 (%20) اتفهرقبة تسه اىتمهردوتهم  ،ى  طايق ىاضهر ى هر لجتهة المحامهي  االستبرتةندق  تم حسرب

وبترء  ى ر المبلحظر  الته  أبهداهر المحامهو  قهرم البرحهث بمااجعهة النهيرة  ،وأاثا اتسبة مقبولة لقبوأل الفقاة

وح ف فقاا  معيتة وتجزبة بعض الفقاا  إلر أاثا م   ،إىردة نيرغة بعض الفقاا   فتم ،األولية لبلستبرتة

 .وتقأل فقاا  م  مجرأل إلر آخا ،عترودم  فقاا  تبي  أتهر ماااة م  حيث الم ،فقاة

 

 

 :ثبات األداة

فهادا  ألغهااض تجايهب  (30الستخااا ثبر  االستبرتة تم  تطبيقههر ى هر ىيتهة اسهتطبلىية ماوتهة مه  )

واله   يعته  دقهة األداء فه   .م  العرم ي  مهع األحهداث (10)جرتحر  و (20متهم ) ،األداة وحسرب معرمأل الثبر 

 (ألفهر ااوتبهرخ) بإسهتخدام إختبهراوقد حسب معرمأل الثبر  فه  الدااسهة الحرليهة  ،ع تفسهرالقير  وق ة تترقضهر م

 ،لبلسهتبرتة ااهأل (0.22  واله   ب هغ  ) معرمأل ثبر  المقير  الا برستخدامالداخ    االتسرقالت  تزودتر بمابا 
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ل مجرأل الثرلث  (0.99) (،اتيةالعوامأل ال  مجرأل الثرت  )ل (0.24) (،يةجتمرىل مجرأل األوأل )العوامأل اال (0.26)

والسهتخدامهر فه  جمهع المع ومهر  البلزمهة  ،وتعتبا ه   القيم ارفية ل تحقق مه  ثبهر  األداة (،)العوامأل األساية

 .ل دااسة

 

 :إجراءات الدراسة

ف بهههدف الدااسههة وأهميتهههر بهههر قربمههة تقديميههة تعهها   البرحههث   أافههق ،االسههتبرتةبعههد التياههد مهه  نههدق 

وى هر  .ى ر األ فاد م  أفااد ىيتهة العهرم ي  تولر توزيعهر بتفس  ثم   ،  ايفية اإلجربة ى  فقااتهروإابردا  ى

ل تع يمهر   خرطافقد أضرف باحر  بفوير  ل تياد م  ىدم وجود فهم  ،برليد االستبرتةالبرحث قرم بتس يم  اىتبرا أ   

حيث قرم بتااهر  ؛وتي ي  بهدوء   االستبرتة  فقاا  ب لئلجربة ىيلاأل مستج امر أترح البرحث فانة ارفية   ،المافقة

 .لدا األ فاد م  أفااد العيتة مدة يوم ى ر األقأل

 ي  لهم ينه وا إلهر ماح هة متقدمهة مه    أفهااد العيتهة اهرتوا مه  الهفهإأمر برلتسبة ألفااد ىيتهة الجهرتحي  

ى هر الدقهة والموضهوىية فه  جمهع  واتطبلقر  مه  الحهاص ،االستبرتةالتع يم تجع هم يجيدو  اإلجربة ى  فقاا  

ى ههر البيرتههر  المط وبههة بمبههرااة فقههد اىتمههد البرحههث أسهه وب مقرب ههة المجموىههر  مهه  أجههأل الحنههوأل  ؛البيرتههر 

وى هر ىهدم وجهود  ،وار  البرحهث يااهد فه  بدايهة اهأل مقرب هة سهاية المع ومهر  ،مسرىدة م  أخنرب  الماازو

ه .فقهط الررية ى ميهة  وأ    ،ن ة بيت  وبي  الس طة ر  امهر اهر  البرحهث يحهاص ى هر أ  ياهو  جهو المقرب هة طبيعي 

فه  أغ هب األحيهر  مهع اهأل  السهرىة وتنف   وقد أمضر البرحث وقتر  طويبل  يزيد ى  سرىة   ،االتفعرألخرلير  م  و

 .مجموىة
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 :المعالجة اإلحصائية

وح  ه  برسهتخدام  ،سهوب اإللاتاوته م  أجأل تح يأل البيرتر  الت  تم الحنهوأل ى يههر أدخ ه  فه   ااهاة الحر

 وه  :وأجاي  المعرلجة اإلحنربية  .SPSS)ية )جتمرىالازم اإلحنربية ل ع وم اال

 المتوسطر  الحسربية . -1

 االتحاافر  المعيراية. -2

 الاتب. -3

 معرمأل االاتبرط  )سبيامر (. -4

 (T.test .()  إختبرا -5
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 الفصل الرابع

 جـــالنتائ
 

وافتاض البرحث  ،م  وجهر  تظا مخت فة ،همة ف  الجتوحهم العوامأل المسأ معافةدااسة إلر هدف  ه   ال

أو  (3,2أهم العوامأل ه  ت ك المبرا إليهر ف  مضمو  الفقاا  الت  حن   ى ر متوسهط حسهرب  مقهداا  ) أ   

بيسهة ف  ثبلث فبهر  ا منتفة   ،له   التترب  ىاض   وفيمر ييت  ،وقد أسفا  ه   الدااسة ى  تترب  ىديدة .أاثا

 .والتترب  المتع قة برلعوامأل األساية ،والتترب  المتع قة برلعوامأل ال اتية ،يةجتمرىالتترب  المتع قة برلعوامأل اال :ه 

 

 :يةجتما النتائج المتعلقة بالعوامل اا :أوا
 

اهأل فبهة ول ،لبلسهتبرتة األوألبرالستترد إلر قيم المتوسطر  الحسربية المستخاجة لاأل فقاة مه  فقهاا  المجهرأل 

مههر أهههم العوامههأل  :الهه   تنهه  األوألىهه  السههااأل  اإلجربههة  تمهه (، 2مهه  الفبتههي  اههأل ى ههر حههد  ) جههدوأل اقههم 

 .هة تظا الجرتحي  والعرم ي  معهم؟جهمة ف  الجتوح م  وية المسجتمرىاال

همة فهه  الجتههوح مهه  وجهههة تظهها الجههرتحي  يههة المسههجتمرىأهههم العوامههأل اال (2ويبههي  الجههدوأل اقههم )

برلماتبهة  (،1مبهرا إليه  فه  مضهمو  الفقهاة اقهم )وال ،((، حيث جرء  ))سوء اسهتربلأل وقه  الفهاا  والعرم ي

 ،وبرلماتبة الاابعة م  وجههة تظها العهرم ي  (،4,56وبمتوسط حسرب  قدا  ) ،األولر م  وجهة تظا الجرتحي 

 (.4,20وبمتوسط حسرب  قدا  )

 ،((ضههحة فهه  الت فههرز وأفههبلم الفيههديو والسههيتمروجههرء ))ىههاض مظههرها االتحههبلأل الخ قهه  واألفههبلم الفر

وبمتوسهط حسهرب  قهدا   ،برلماتبة الثرتية م  وجهة تظها الجهرتحي  (،10برا إلي  ف  مضمو  الفقاة اقم )والم

وتاتيبه   (،3,42حيهث اهر  متوسهط  الحسهرب  قهدا  ) ، ، ولم ياه   ا أهميهة مه  وجههة تظها العهرم ي (4,46)

 .الثرلث ىبا

  المسهههتوا التع يمههه  اينهههحرب ر  البسهههيطة وتهههدتتحاافهههيهههة ألنهههحرب االجتمرىة االواحتهههأل ))التظههها

الماتبة الثرلثة م  وجهة تظا الجرتحي  وبمتوسط حسرب   (19مبرا إلي  ف  مضمو  الفقاة اقم )وال ،((سوابق

 (.4,03وبمتوسط حسرب  قدا  ) ،والماتبة السربعة م  وجهة تظا العرم ي  ،(4,29دا  )ق

مبرا إلي  فه  مضهمو  وال ،((م  أنحرب السوابق ف  الجتوح برلمداا  و ماااز التتببة د واحتأل ))

والماتبهة الثرلثهة  (،4,24وبمتوسهط حسهرب  قهدا  ) ،الماتبة الاابعة م  وجهة تظا الجرتحي  ،(13الفقاة اقم )

 (.4,23وبمتوسط حسرب  قدا  ) ،م  وجهة تظا العرم ي 
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الماتبهة الخرمسهة مه  وجههة  (، 2والمبرا إليه  فه  مضهمو  الفقهاة )  ،((واحتأل )) تيثيا افرق السوء 

وبمتوسهط حسهرب   ،وبرلماتبة الثرمتة م  وجهة تظها العهرم ي  (،4,19وبمتوسط حسرب  قدا  ) ،تظا الجرتحي 

 (.3,20قدا  )

مبرا إليه  فه  مضهمو  وال ((ة ف  وسربأل اإلىبلم ودوا السيتمرىاض مظرها العتف والجايموجرء ))

ولم يا   ا أهمية  (،4,14وبمتوسط حسرب  قدا  ) ،برلماتبة السردسة م  وجهة تظا الجرتحي  (،2فقاة اقم )ال

 .وتاتيب  الاابع ىبا (،3,32ي  ولا  بمتوسط حسرب  قدا  )م  وجهة تظا العرم 

  مبرا إلي  فه  مضهمووال ،((  جتمرىوجرء )) ضعف تزويد األساة برإلابرد و التوجي  التابو  واال

وبرلماتبة السردسهة  (،4,06ا الجرتحي  وبمتوسط حسرب  قدا  )برلماتبة السربعة م  وجهة تظ ،(5الفقاة اقم )

 (.4,06ا العرم ي  وبمتوسط حسرب  قدا  )لد

، ((يهةجتمرىالمباا ف  المداا  و ماااهز التتبهبة اال تحاافىدم توفا قسم لمتربعة حرال  االواحتأل ))

وبمتوسهط حسهرب  قهدا   ،الماتبة الثرمتهة مه  وجههة تظها الجهرتحي  (22لفقاة اقم )والمبرا إلي  ف  مضمو  ا

 (.4,63رم ي  وبمتوسط حسرب  قدا  )وبرلماتبة األولر  لدا الع (،4,04)

 (،6والمبههرا إليهه  فهه  مضههمو  الفقههاة اقههم ) ،((وجههود إدااة بههاطية تخههتص برألحههداث ق ههةواحتههأل ))

لهدا العهرم ي   وبرلماتبهة الخرمسهة (،4,03وبمتوسهط حسهرب  قهدا  ) ،ي الماتبة الترسعة م  وجهة تظا الجهرتح

 (.4,13)وبمتوسط حسرب  قدا  

 (،2را إلي  ف  مضمو  الفقاة اقهم )والمب ،((ف األسا ىدم وجود دوا الستقبرأل ضحرير العتوجرء ))

 ، العهرم ي وجههة تظهاولم ياه   ا أهميهة مه   (،3,22الجرتحي ، وبمتوسط حسرب  قدا  ) برلماتبة العرباة لدا

 .وتاتيب  السربع ىبا (3,33ولا  بمتوسط حسرب  قدا  )

 (،4والمبههرا إليهه  فهه  مضههمو  الفقههاة اقههم ) ((وجههرء ))االزدحههرم والاثرفههة السههارتية فهه  مقهها اإلقرمههة 

ولهم ياه   ا أهميهة مه  وجههة تظها الجهرتحي   ،(3,21وبمتوسط حسهرب  قهدا  ) ،برلماتبة الترسعة لدا العرم ي 

 .وتاتيب  الثرلث ىبا (3,60ط حسرب  قدا  )لا  بمتوسو

لتوجيهه  التفسهه  ىرمههأل فهه  الماااههز والمتبهه   اضههعف الفايههق المتخنههص برإلابههرد و)) أوأخيههاا  تبههو

العههرم ي  وبمتوسههط  الماتبههة الثرتيههة مهه  وجهههة تظهها (،9والمبههرا إليهه  فهه  مضههمو  الفقههاة اقههم ) ،((المجتمعيههة

اههر  متوسههط  الحسههرب  قههدا   حيههث ، ا أهميههة مهه  وجهههة تظهها الجههرتحي  ولههم ياهه  (،4.39حسههرب  وقههدا  )

 .وتاتيب  الثرت  والعباو  (،3,03)
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حههوأل داجههة  ،بههي  تقههدياا  الجههرتحي  والعههرم ي  ،بطايقههة سههبيامر  اتبههرط وقههد حسههب  معههرمبل  اال

ب ره   ،حي  والعهرم ي بي  تقهدياا  الجهرت ااتبرطحيث تبي  أ  معرمأل  ،ية ف  الجتوحجتمرىمسرهمة العوامأل اال

 (.0,05ى ر مستوا ) إحنربيةوه   ا  داللة  (،0.444قيمت  )
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 (3جدول )

 ية في الجنوحجتما المتوسطات الحسابية لتقديرات الفئتي  لدرجة مساهمة العوامل اا

الرقم 
فللللللي 
األدا
 ء

 
 نـص الـفقرة

 تقديرات وجهات النظر التي أ طيت للفقرات

 العاملو  الجانحو 

لمتوسلللط ا
 الحسابي

ترتيلللللللللب 
 العامل

المتوسط 
 الحسابي

ترتيلللللللللب 
 العامل

 4 4.20 1 4.56 .سوء  استربلأل وق  الفاا  1

ىههاض مظههرها االتحههبلأل الخ قهه  واألفههبلم الفرضههحة فهه   11
 .الت فرز وأفبلم الفيديو والسيتمر

4.46 2 3.42 13 

ر  البسهيطة وتهدت  تحاافهيهة ألنهحرب االجتمرىالتظاة اال 14
 .وا التع يم  اينحرب سوابقالمست

4.29 3 4.03 9 

ماااههز رب السههوابق فهه  الجتههوح برلمههداا  ودمهه  أنههح 12
 .التتببة

4.24 4 4.23 3 

 2 3.20 5 4.19 .تيثيا افرق السوء ,

ىاض مظرها العتف والجايمة ف  وسهربأل اإلىهبلم ودوا  1
 السيتمر

4.14 6 3.32 14 

التابههههو   ضههههعف تزويههههد األسههههاة برإلابههههرد والتوجيهههه  7
 . جتمرىواال

4.06 9 4.06 6 

المباههها فههه   تحهههاافىهههدم تهههوفا قسهههم لمتربعهههة حهههرال  اال 33
 يةجتمرىالمداا  وماااز التتببة اال

4.04 2 4.63 1 

 5 4.13 2 4.03 .ق ة وجود إدااة باطية تختص برألحداث ,

 19 3.33 10 3.22 ىدم وجود دوا الستقبرأل ضحرير العتف األسا  3

 21 3.24 11 3.92 تحااف.ابف المباا ى  حرال  االق ة ال 11

توافا األدب المابوف مثأل القنهص والاوايهر  والنهوا  13
 .والاسوم  الفرضحة

3.99 12 3.26 12 

 2 3.21 13 3.60 .الاثرفة السارتية ف  مقا اإلقرمةاالزدحرم و ,

ىههدم توىيههة الجههرتح ى ههر اسههتخدام التقتيههر  الحديثههة مهه   ,1
 .لهواتفاإلتتات  وا

3.54 14 3.24 20 

 22 3.23 15 3.51 .ق ة توفا الماسسر  الخرنة بتطويا المواهب والميوأل 17

 23 3.21 16 3.42 .تظاة الجرتح لآلخاي  باضر مر يقوم ب  ,1
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ضههههعف البههههاام  اإلنههههبلحية واإلابههههردية فهههه  األتديههههة  2
 والمداا 

3.36 19 3.92 10 

 12 3.51 12 3.26 ىدم وجود محرام خرنة برألحداث ,1

ىههدم وجههود قضههرة يجمعههوا الجرتههب التفسهه  مههع القههرتوت   11
 لمحرامة األحداث

3.23 12 3.99 11 

االتفترح الابيا لدا الدولة لجميع الثقرفر  والجتسير  ياثا  31
 تحااف.ف  اال

3.10 20 3.36 15 

  تعتبا القهواتي  الموضهوىة  ا  طهربع ىقوبهة فقهط وليسه 31
 رإنبلح  

3.04 21 3.24 12 

4 
ضهههعف الفايهههق المتخنهههص برإلابهههرد والتوجيههه  التفسههه  

 عرمأل ف  الماااز والمتب   المجتمعيةال
3.03 22 4.39 2 

32 
ضههعف التوىيههة مهه  مخههرطا الجتههوح مهه  قبههأل ماسسههر  

 .المجتمع المخت فة
2.29 23 3.23 22 
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الجهرتحي  و  متوسهطر  ا  داللة إحنربية بهي  تقهدياا ولئلجربة ى  السااأل الثرت : هأل توجد فاوق  

العرم ي  معهم لداجة مسرهمة العوامأل اإلجتمرىية ف  الجتهوح؟ اسهتخاج  المتوسهطر  الحسهربية واالتحاافهر  

 لمعافة داللة الفاوق إلستجربر  ىيتة الدااسة.  و العيتتي  المستق تي  ) (إختبرا المعيراية و

 
 ( 2جدول رقم ) 
 

 لمعافة الفاوق بي  تقدياا  الجرتحي  و العرم ي  ) (اإلختبراتترب  

 معهم لداجة مسرهمة العوامأل اإلجتمرىية ف  الجتوح

 

المتوسههههههههط  العدد العيتة المجرأل
 الحسرب 

اإلتحهههههااف 
 المعيرا 

مسهههههههههههتوا  قيمة  
 المعتوية

العوامههههههههههأل 
 اإلجتمرىية

 غيادالة 1,11 4,22 34,634 90 الجرتحو 

 3,24 33,900 23 العرم و 

 
 
 

إحنربية و ه ا يبيا إلر ىدم وجود فاوق  ا   ليس   ا  داللة ( أ   قيمة ) ( 4يتضح م  الجدوأل اقم )

العوامهأل اإلجتمرىيهة  ا  العبلقهة برلمبها ة و الته  تهاثا  العرم و  و الجهرتحو  فيمهر يخهص إحنربية لداداللة 

ف   اإلسهتجربة لؤلسهب ة  و إ  دأل  لهك ى هر به ء فإتمهر يهدأل قد تقرابر فيهر وه ا يعت  أ  الجرتحو  و العرم و  

 .الت  يايدهر العرم و  و الجرتحو   عوامأل األسرسية الفع ية ل مبا ةتون   لى ر أ  الدااسة قد 
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 :النتائج المتعلقة بالعوامل الذاتية :ثانيا  
 

 األ   تر ولاأل فبة م  الفب ،لبلستبرتة ثرت الوبرستخااا المتوسطر  الحسربية لاأل فقاة م  فقاا  المجرأل 

همة فه  العوامهأل ال اتيهة المسه مهر أههم :اله   تنه  الثرلهثاإلجربة ى  السهااأل   تم (، 5) جدوأل اقم  ى ر حدة

 ة تظا الجرتحي  والعرم ي  معهم ؟م  وجه ،الجتوح

 ،لجهرتحي  والعهرم ي همة ف  الجتهوح مه  وجههة تظها اأهم العوامأل ال اتية المس ( 5ويبي  جدوأل اقم ) 

والمبهرا إليهة فه  مضهمو   ((يفهموته  أ  التهر  الرتح بيته  غيها مقبهوأل مه  اآلخهاي  وبعوا الجهحيث جرء ))

وبرلماتبهة  (، 4,20برلماتبة األولر  م  وجههة تظها الجهرتحي  وبمتوسهط حسهرب  قهدا  )  (، 25الفقاة  اقم ) 

 (. 4,43حسرب  قدا  ) ولا  بمتوسط  ،األولر أيضر  م  وجهة تظا العرم ي 

والمبرا إلي  ف  مضمو  الفقاة اقهم )  ((،و توليد العداء االستثراةو االتفعرألاإلحسر  بساىة وجرء ))

ولم يا   ا أهمية م  وجهة  ( 4,02وبمتوسط حسرب  قداة )  ،برلماتبة الثرتية م  وجهة تظا الجرتحي  (، 22

 .الترسع وتاتيب  (، 3,60تظا العرم ي  حيث ار  متوسطة الحسرب  ) 

والمبرا إلي  ف  مضمو  الفقاة اقم  ((داخأل األساة االستقاااواحتأل ))ضعف بعوا الجرتح برألم  و 

والماتبهة الخرمسهة مه   (، 4,09وبمتوسهط حسهرب  قهدا  )  ،الماتبة الثرلثة مه  وجههة تظها الجهرتحي  (، 26) 

 ( 3,21وبمتوسط  حسرب   قداة )  ،وجهة تظا العرم ي 

أ ))وتبه الماتبهة  (، 29المبهرا إليهة فه  مضهمو  الفقهاة اقهم ) ((دت  المسهتوا التع يمه  لهدا الجهرتحتهو 

 ،والماتبة الثرتية م  وجههة تظها العهرم ي  (، 4,04وبمتوسط حسرب  قداة )  ،الاابعة م  وجهة تظا الجرتحي 

 (. 4,30وبمتوسط  حسرب  قدا  ) 

برلماتبهة الخرمسهة  (، 36والمبرا إلي  ف  مضمو  الفقهاة اقهم )  ((وجرء )) اإلحسر  بفقدا  الثقة برألساة 

وبمتوسط   ،والماتبة الثرلثة م  وجهة تظا العرم ي  ( 3,23وبمتوسط حسرب  قداة )  ،م  وجهة تظا الجرتحي 

 (. 4,23حسرب  قدا  ) 

ليه  فه  مضهمو  والمبهرا إ ((بههريقهوم به  مه  أفعهرأل وىواق ضعف بعوا الفاد برلمساولية تجهر  مهروجرء ))

بيتمهر لهم ياه   ا  (،3,23وبمتوسهط حسهرب  قهدا  ) ،برلماتبة الاابعة م  وجهة تظا العرم ي  (22الفقاة اقم ) 

 .الثرت  ىبا وتاتيب  (2,23أهمية م  وجهة تظا الجرتحي  حيث ار  متوسطة الحسرب  قدا  )
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سب معرمأل  حوأل داجة مسرهمة العوامهأل  ،لعرم ي بطايقة سبيامر  بي  تقدياا  الجرتحي  وا االاتبرطوقد ح 

 (0,421) قيمت ب ر   ،حيث تبي  أ  معرمأل االاتبرط ار  بي  تقدياا  الجرتحي  والعرم ي  ، ال اتية ف  الجتوح

 (.0,05وا )ــــتـوه   ا  داللة إحنربية ى ر مس

 (,جدول )

 المتوسطات الحسابية لتقديرات الفئتي  لدرجة مساهمة العوامل الذاتية في الجنوح

الللللرقم 
فلللللللللي 
 األداء

 
 نـص الـفقرة

 تقديرات وجهات النظر التي أ طيت للفقرات

 العاملو  الجانحو 

المتوسللللللط 
 الحسابي

ترتيللللللللللللب 
 العامل

المتوسللللللللط 
 الحسابي

ترتيللللللللللللب 
 العامل

مهه  اآلخههاي  وأ  بههعوا الجههرتح بيتهه  غيهها مقبههوأل  37
 .يفهموت  التر  ال

4.20 
1 
 

4.43 1 

 2 3.60 2 4.02 وتوليد العداء واالستثراة االتفعرألاإلحسر  بساىة  31

ضهههعف بهههعوا الجهههرتح بهههرألم  واالسهههتقااا داخهههأل  ,3
 .األساة

4.09 3 3.21 5 

 2 4.30 4 4.04 .تدت  المستوا التع يم  لدا الجرتح 34

 3 4.23 5 3.23 برألساةاإلحسر  بفقدا  الثقة  ,2

 6 3.96 6 3.96 .إحسر  الجرتح بوجود فاا  ىرطف  لدي  21

 9 3.62 9 3.91 .حب الجرتح ل تق يد 21

 9 3.62 2 3.54 ساىة االتفعرأل أو االضطااب الداخ   23

 2 3.61 2 3.50 .اىتقرد الجرتح أ  س وا  يج ب اتتبر  اآلخاي  لدي  22

 11 3.42 10 3.39   قااا نعوبة الجرتح ف  اتخر ,2

 10 3.51 11 3.30 اإلحسر  برليي  م  المستقبأل 27

يتظهها إلههر الجتههوح اعرمههأل مهه  ىوامههأل البههجرىة  ,3
 .والاجولة

3.30 11 3.32 12 

يقوم ب  م   برلمساولية تجر  مر بعوا الفادضعف  ,3
 أفعرأل وىواقبهر

2.23 12 3.23 4 
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الجههرتحي  و  متوسههطر  توجههد فههاوق  ا  داللههة إحنههربية بههي  تقههدياا : هههأل  الاابههعلئلجربههة ىهه  السههااأل و 

العههرم ي  معهههم لداجههة مسههرهمة العوامههأل ال اتيههة فهه  الجتههوح؟ اسههتخاج  المتوسههطر  الحسههربية واالتحاافههر  

 لمعافة داللة الفاوق إلستجربر  ىيتة الدااسة.  و العيتتي  المستق تي  ) (إختبراالمعيراية و

 

 (7جدول رقم )
 لمعرفة الفروق بي  تقديرات الجانحي  و العاملي  )ت(ائج اإلختبار نت

 معهم لدرجة مساهمة العوامل الذاتية في الجنوح
 
 

المتوسههههههههط  العدد العيتة المجرأل
 الحسرب 

اإلتحهههههااف 
 المعيرا 

مسهههههههههههتوا  قيمة  
 المعتوية

العوامههههههههههأل 
 ال اتية

 غيا دالة 1,96 4,24 33,123 90 الجرتحو 

 3,02 34,300 23 العرم و 

 
 
 

إحنربية و ه ا يبيا إلر ىدم وجود فاوق  ا   ليس   ا  داللة ( أ   قيمة ) ( 9يتضح م  الجدوأل اقم )

العوامهأل ال اتيهة  ا  العبلقهة برلمبها ة و الته  تهاثا فيههر  العرم و  و الجرتحو  فيمهر يخهص ة إحنربية لدادالل

اإلستجربة لؤلسب ة  و إ  دأل  لك ى ر ب ء فإتمر يدأل ى ر أ    وه ا يعت  أ  الجرتحو  و العرم و  قد تقرابر ف 

 .الت  يايدهر العرمو  و الجرتحو   عوامأل األسرسية الفع ية ل مبا ةل تون  الدااسة قد 
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 :النتائج المتعلقة بالعوامل األسرية :ثالثا  
 

، ولاأل فبة م  رأل الثرلث لبلستبرتةة م  فقاا  المجإلر قيم المتوسطر  الحسربية المستخاجة لاأل فقا وبرالستترد

مهر أههم العوامهأل األسهاية  :وال   تن  ،الخرم اإلجربة ى  السااأل   تم (،2األ ى ر حد  )جدوأل اقم  تر الفب

 .هم ؟همة ف  الجتوح م  وجهة تظا الجرتحي  والعرم ي  معالمس

 ،جتوح م  وجهة تظها الجهرتحي  والعهرم ي همة ف  الأهم العوامأل األساية المس (2ويبي  الجدوأل اقم )

 (،39بههرا إليهه  فهه  مضههمو  الفقههاة اقههم )والم ،((حيههث جههرء ))غيههرب اب األسههاة المتاههاا ولفتههاا  طوي ههة

بيتمر لم يا   ا أهمية م  وجهة تظا  (،4,30برلماتبة األولر م  وجهة تظا الجرتحي  وبمتوسط حسرب  قدا  )

 .وتاتيب  السربع ( 3,94قدا  )  حيث ار  متوسط  الحسرب  ،العرم ي 

 (،45إليه  فهه  مضهمو  الفقهاة اقههم ) والمبهرا ،((التفهرهم داخهأل األسههاةوجهرء ))ق هة العطهف والمههودة و

، وبرلماتبهة الخرمسهة  مه  وجههة تظها (4,26ا الجرتحي  وبمتوسط حسرب  قدا  )برلماتبة الثرتية م  وجهة تظ

 (.3,29عرم ي  ولا  بمتوسط حسرب  قدا  )ال

برلماتبهة الثرلثهة  (،41برا إليه  فه  مضهمو  الفقهاة اقهم )والم ،((وا المرد  لؤلساةاحتأل ))ق ة المستو

حيهث  ، ولهم ياه   ا أهميهة مه  وجههة تظها العهرم ي  (،4,19تظا الجرتحي  وبمتوسط حسرب  قدا  ) م  وجهة

 .وتاتيب  الثرم  ،(3,60) ار  متوسطة الحسرب  قدا 

برلماتبهة الاابعهة  (،51برا إليه  فه  مضهمو  الفقهاة اقهم )والم ،((الوالدي  وجرء ))اثاة الخبلفر  بي 

وبمتوسط  ،والماتبة األولر م  وجهة تظا العرم ي  (،3,21وبمتوسط حسرب  قدا  ) ،م  وجهة تظا الجرتحي 

 (.4,40قدا  )

 (،43) فه  مضهمو  الفقهاة اقهم ، والمبهرا إليه ((إلبااف والتوجي  مه  قبهأل الوالهدي ضعف اوجرء ))

والماتبهة الثرتيهة مه  وجههة تظها  (،3,23وبمتوسط حسرب  قهدا  ) ،برلماتبة الخرمسة م  وجهة تظا الجرتحي 

 (.4,33وبمتوسط قدا  ) ،العرم ي 

والمبرا  ،((س وك متحاف أو تدت  مستوا تع يم افض الفاد م  قبأل والدي  بعد ااتارب  أ  وجرء ))

وبمتوسههط حسههرب  قههداة  ،لماتبههة السردسههة مهه  وجهههة تظهها الجههرتحي بر (،54إليهه  فهه  مضههمو  الفقههاة اقههم ) 
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وتاتيبهه   (،3,52، حيههث اههر  متوسههطة الحسههرب  قههدا  )ولههم ياهه   ا أهميههة مهه  وجهههة تظهها العههرم ي  (،3,21)

 .الترسع

 (،42مبرا إلي  فه  مضهمو  الفقهاة اقهم )وال ،((تفضيأل الوالدي  أحد أفااد األساة ى ر اآلخاوجرء ))

ولهم ياه   ا أهميهة مه  وجههة تظها  (،4,30وبمتوسهط حسهرب  قهدا  ) ،ثرلثة م  وجههة تظها العهرم ي الماتبة ال

 .وتاتيب  السربع (،3,94حيث ار  متوسطة الحسرب  قدا  ) ،الجرتحي 

مبرا إلي  ف  مضمو  الفقاة اقم وال ،لفرحبة ((باب الوالدي  أو أحدهمر الخما أو ممراسة اواحتأل ))

ولم ياه   ا أهميهة مه  وجههة  (،4,11وبمتوسط حسرب  قدا  ) ،بعة م  وجهة تظا العرم ي الماتبة الاا (،44)

 .وتاتيب  الثرم  (،3,62حيث ار  متوسطة الحسرب  قدا  ) ،تظا الجرتحي 

والمبهرا إليه  فه   ،((يهةجتمرىاألتديهة االنرأل بهي  األسهاة وماااهز التتبهبة وضعف االت)) وأخياا  تبوأ

ولهم  (،3,21وبمتوسهط حسهرب  قهدا  ) ،برلماتبة السردسهة مه  وجههة تظها العهرم ي  (،32قم )مضمو  الفقاة ا

 .وتاتيب  الثرلث ىبا (،3,46حيث ار  متوسطة الحسرب  قدا  ) ،يا   ا أهمية م  وجهة تظا الجرتحي 

حوأل داجة مسهرهمة  ،بطايقة سبيامر  بي  تقدياا  الجرتحي  والعرم ي  االاتبرطوقد حسب  معرمبل  

ب رهه  قيمتهه   ،بههي  تقههدياا  الجههرتحي  والعههرم ي  االاتبههرط  أ  معههرمبل  وتبههي   ، وامههأل األسههاية فهه  الجتههوحالع

 (. 0,05 ا  داللة إحنربية ى ر مستوا )وه   (،0.939)
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 (,جدول )

 المتوسطات الحسابية لتقديرات الفئتي  لدرجة مساهمة العوامل األسرية في الجنوح

الللرقم 
 فلللللللي
 األداء

 
 نـص الـفقرة

تقللللديرات وجهللللات النظللللر التللللي أ طيللللت 
 للفقرات

 العاملو  الجانحو 

المتوسط 
 الحسابي

ترتيلللللب 
 العامل

المتوسللللط 
 الحسابي

ترتيلللللب 
 العامل

 9 3.94 1 4.30 .غيرب اب األساة المتااا ولفتاا  طوي ة 39

 5 3.29 2 4.26 .ق ة العطف والمودة و التفرهم داخأل األساة 45

 2 3.60 3 4.19 .ق ة المستوا المرد  لؤلساة 41

 1 4.40 4 3.21 .اثاة الخبلفر  بي  الوالدي  51

 2 4.33 5 3.23 .إلبااف والتوجي  م  قبأل الوالدي ضعف ا 43

54 
أ  سه وك متحهاف  ااتاربه افض الفاد م  قبهأل والديه  بعهد 

 .أو تدت  مستوا تع يم 
3.21 6 3.52 2 

 3 4.30 9 3.94 .أحد أفااد األساة ى ر اآلخا تفضيأل الوالدي  42

 4 4.11 2 3.62 .باب الوالدي  أو أحدهمر الخما أو ممراسة الفرحبة 44

32 
 وجههود فههاد أو أاثهها فهه  األسههاة سههبق وأ  ااتاههب جتحههة أو

 .جترية
3.60 2 3.54 11 

 2 3.52 10 3.52 .التترقض ف  تعرمأل الوالدي  مع الجرتح 46

 13 3.31 11 3.59   الوالدي  ف  أساة الجرتحوجود طبلق بي 49

 15 3.23 12 3.54 .افض الوالدي  لت بية مطرلب الجرتح 42

32 
ضهههعف االتنهههرأل بهههي  األسهههاة وماااهههز التتبهههبة واألتديهههة 

 .يةجتمرىاال
3.46 13 3.21 6 

 10 3.59 14 3.41 .وأموا حيرت  مبرا  ق ة مترقبة الوالدي  ل جرتح ف   50

 16 3.19 15 3.32 .أحد الوالدي  وسيطاة اآلخا ى ي  ارتةاتهيرا م 40

 14 3.22 15 3.32 ضعف األلفة بي  الجرتح وإخوات  52

 19 3.4 16 3.35 ىدم الثقة بي  أفااد األساة 53

 12 3.46 19 3.30 .الجرتح م  قبأل الوالدي  ب يط  اإلسااف ف  تتفي  مر 42
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الجهرتحي  و  متوسهط توجد فاوق  ا  داللة إحنربية بهي  تقهدياا  ولئلجربة ى  السااأل السرد  : هأل

العرم ي  معهم لداجة مسرهمة العوامهأل األسهاية فه  الجتهوح؟   اسهتخاج  المتوسهطر  الحسهربية واالتحاافهر  

 لمعافة داللة الفاوق إلستجربر  ىيتة الدااسة.  و العيتتي  المستق تي  ) (إختبرا المعيراية و

 
 
 
 
 

 ( 4) جدول رقم 
 

 لمعرفة الفروق بي  تقديرات الجانحي  و العاملي  )ت(نتائج اإلختبار 

 معهم لدرجة مساهمة العوامل األسرية في الجنوح
 
 

المتوسههههههههط  العدد العيتة المجرأل
 الحسرب 

اإلتحهههههااف 
 المعيرا 

مسهههههههههههتوا  قيمة  
 المعتوية

العوامههههههههههأل 
 األساية

 غيا دالة 1,32 4,69 33,436 90 الجرتحو 

 4,12 32,500 23  و العرم

 
 
 

إحنربية و ه ا يبيا إلر ىدم وجهود فهاوق  ا   ليس   ا  داللة( أ   قيمة ) ( 9يتضح م  الجدوأل اقم )

العوامأل األساية   ا  العبلقة برلمبها ة و الته  تهاثا فيههر  العم و  و الجرتحو  فيمر يخص لة إحنربية لدادال

قرابر ف   اإلستجربة لؤلسب ة  و إ  دأل  لك ى ر ب ء فإتمر يدأل ى ر أ  وه ا يعت  أ  الجرتحو  و العرم و  قد ت

 .الت  يايدهر العرم و  و الجرتحو   عوامأل األسرسية الفع ية ل مبا ةتون   لالدااسة قد 
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 مناقشة النتائج

 ،  ىتهههروالتونههير  الته  اتبثقه ،يتضهم  هه ا الفنهأل مترقبههة التتهرب  الته  أسههفا  ىتههر هه   الدااسهة

 :فبر  ابيسية ه  ثبلثوتسهيبل  لمترقبة ه   التترب  فقد تم مترقبتهر ضم  

 .يةجتمرىاالمترقبة التترب  المتع قة برلعوامأل  -1

 .مترقبة التترب  المتع قة برلعوامأل ال اتية -2

 .مترقبة التترب  المتع قة برلعوامأل األساية -3

 
 

 :ية جتمامناقشة النتائج المتعلقة بالعوامل اا :أوا  
 

همة فلي يلة المسلجتما ملا أهلم العواملل اا :اله   تنه  األوأل برلسهااأل ةتع قهأبرا  تتهرب  الدااسهة الم

فقههد أبههرا  تتههرب  اسههتخااا المتوسههطر  الحسههربية ى ههر ؟ جهللة نظللر الجللانحي  والعللاملي  معهللمالجنللوح ملل  و

 .هم ف  الجتوحتسية الت  جتمرىأ  هترك العديد م  العوامأل اال ،م  االستبرتة األوألالجرتب 

 ." برلماتبة األولر لدا الجرتحي  والاابعة لدا العرم ي استغالل وقت الفراغ  سوءجرء ىرمأل " فقد

والت  أبرا  إلر أ   ،( Myburgh 1997،2003الب وب  ق  ه   التتيجة مع تتيجة دااسة )وقد اتف

 .هترك وق  فاا  غيا مسترأل وال يستفرد مت 

وىههدم إترحههة الفانههة  ،بههرا أ   ىههدم تههوفا التبههرطر  التاويجيههة المترسههبةتفسههيا  لههك ى ههر اىت ويماهه 

قد ياد  إلر وجود مت سع م  الوق  ال   ال يتما  الجرتح مه  بهر   واسهتثمرا  بمهر  ،لممراسة الهواير  الترفعة

هر بر ،ممر يجع   يبعا برلم أل والضيق ؛يحقق الفربدة ل  لتبهرط العقهيم األما ال   يدفع  إلر تمضهية هه ا الوقه  إم 

ع فهه  الطاقههر  العرمههة أو االتقيههرد إلههر افههرق السههوء وممراسههة  ،اههرلتادد ى ههر المقههره  ودوا السههيتمر والتسهها 

 .التبرطر  الضراة أو الجرتحة

" برلماتبهة الفاضحة في التلفاز وأفالم الفيديو والسلينما واألفالم رض مظاهر اانحالل الخلقي " وجرء

 .يا  ه ا العرمأل  ا أهمية  م  وجهة تظا العرم ي  ولم ،الثرتية لدا الجرتحي 

 برالهتمهرموالته  أبهرا  بطايقهة أو أخهاا  ،(2005ة مع تتيجة دااسهة )الهتهرب  وقد اتفق  ه   التتيج

 .هردفةالغيا ى  ىاض األفبلم  واالبتعردبوسربأل اإلىبلم 
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وىهاض مثهأل  ،اة والمتوسهطةوقد تام  أهمية ه ا العرمأل م  او  الحداثهة تبهمأل فتهاة المااهقهة المباه

امهر يهاد  إلهر بهعوا الجهرتح  ،يهر  اجتمرىه   المظرها ياد  إلر مخرطبة الرايزة الجتسية بطايقة غيا مقبولهة 

وبرلترل  ااتارب العديد م  المخرلفر  الت  قد تاد   ،ال   يجع   سايع االتفعرأل والرضب ،بعدم التوافق التفس 

تهاا  تظايهة الهتع م اإلجتمهرى النررا ى ر وسربأل اإلىبلم ، وله ا تجد أ   إضرفة إلر مر يبرهد   ،إلر الجتوح

ههتع  م مهه  ارألسههاة أو مهه  خههبلأل مبههرهدة أفههبلم العتههف  البيبههة   أ  الجايمههة والسهه وك المتحههاف هههو سهه وك م 

الفنأل اإلبراة إليهر ف     لك يما  تفسيا ه ا العرمأل ف  ضوء تظاية التم جة  الت  تم  ا (.2004)الوايار ،

م الفاد  ،الثرت  م  ه   الدااسة  ا  أمهر ىهدم اهو  هه ا العرمهألس وا  ى هر أسهر  مهر يهاا  مه  تمهر ا. حيث يتظ 

 ،أهمية م  وجهة تظا العرم ي  يما  أ  يعزا إلر أ  مبرهدة األحداث لمثأل هه   العهاوض ىهردة مهر يهتم خفيهة

 .وتحرط برلاتمر  ،وبنواة ساية

ات البسيطة وتدني المسلتو  التعليملي كحصلحاب نحرافية ألصحاب ااا جتم"النظرة اا ىرمألجرء  فقد

 .وبرلماتبة السربعة لدا العرم ي  ،الجرتحي لدا  الثرلثة برلماتبة سوابق"

قهد تجعهأل الجهرتح يبهعا برلاااهيهة  ،يهةجتمرىأ  هه   التظهاة اال اىتبهراى هر  التتيجهةتفسيا ه    ويما 

ويتطبهق  لهك ى هر الوالهدي  فه  حرلهة بهعواهمر  ،واالسهتقااا واد االىتبهرابدال  م  التايهف  ،والرابة والدوتية

برإلحبرط م  تنافر  االب  ف  بعض المواقف ، ممر يدفعهمر الاتاهرب السه وك العهدوات  المتمثهأل فه  إحتقهرا  

 ؛فسه وفه  هه   الحرلهة فإمهر أ  يتر هق ى هر ت ،فيتاس  ف   هت  أت  متبو  م  مجتمع  (. 1225وإي اب  )التما، 

وإمهر أ  يههاب مه  هه ا  .ق ىم يهة تايفه  وتسههأل له  الجتهوحتعهو ،ممر يجع   ىاضة  التعارسر  تفسهية خطيهاة

بههدأل  الواقههع المعههرش إلههر ىههرلم العنههربة والجتههوح وافههرق السههوء ل حنههوأل ى ههر الهويههة بههدأل البلهويههة والتقههديا

 .تدفع  إلر الجتوحاىتبرا فيتبتر المعرييا الجرتحة والت  اإلهمرأل واالىتبرا بدأل البل

 ،" الماتبة الاابعة لدا الجرتحي مراكز التنشئةاب السوابق في الجنوح بالمدارس ودمج أصح"واحتأل 

 .لدا العرم ي والثرلثة 

والته  أبهرا   ( Myburgh 1997  ،Pleban,2002وقهد اتفقه  هه   التتيجهة مهع تتيجهة دااسهة )

لمسبق بتواجدهم ف  المداا  وىبلقتهم بمفههوم بطايقة أو أخاا ى ر أثا األندقرء أنحرب الجتوح ا

 .الجتوح

 ،ويما  تفسيا ه   التتيجة ى ر اىتبرا أ  الاثيا م  الجرتحي  غيا الخطاي  قد يحام ى هيهم بهرلتوقيف

فعم يهة دمجههم هه   قهد  ،تتيجة لس وك قهد ياهو  بسهيطر  أو ىاضهير   اإلنبلحأو برلعقوبة السرلبة ل حاية ف  دوا 

إلر هاالء الجرتحي  غيها  وتتوع أسرليب الج ب لجتوح أل قيم ومعرييا وثقرفة الجرتحي  الخطاي تسهأل ىم ية تق

إضرفة إلر  ،وىتد اإلفااا ىتهم ياو  قد تاسخ  لديهم الميوأل الجرتحة .لميارتزمر  التع يم األسرسية ،الخطاي 
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اك األفعهرأل الجرتحهة ثرتيهة وابمهر ممهر يجع ههم يقعهو  فه  بها ؛إتقرتهم الاثيا م  خفرير وأسهااا وفتيهر  الجتهوا

 و تقأل ثقرفة و قيم الجرتحي  إلر غيا الجرتحي  . ممراستهر بيسرليب متقتة

 

 

 .والثرمتة لدا العرم ي  ،برلماتبة الخرمسة لدا الجرتحي  " تحثير رفاق السوء "وجرء 

 (Myburgh 1997، Pleban,2002 ،2003وقد اتفق  ه   التتيجة مع تترب  دااسر  ) الحراث  

 .والت  أبرا  بطايقة أو أخاا ى ر أ  منرحبة افرق السوء هو ىرمأل مهم ياد  إلر الجتوح

وال   ياا أ  البخنهية اإلتسهرتي ة والسه وك اإلتسهرت   م  المدخأل الس وا  ويما  تفسيا ه   التتيجة 

ر اىتبهرا أ  الجهرتحي  ى ه  (.2004)العيسهو ، بباأل  ىرم  س وك متع م م  خبلأل ىم ير  التفرىأل مع اآلخهاي 

العهرب   والمجتمهع لههم ويمثهأل افهرق السهوء برلتسهبة لههم الهويهة بهدأل  اإلهمهرأليجدو  ف  افرق السوء بهديبل  ىه  

امر تببع لديهم حرجرتهم التفسية إلر األم  والحهب  ،واالىتبرا بدأل البلاىتبرا ،اإلهمرألالبلهوية والبلإهمرأل بدأل 

اهأل  لهك يجعهأل الجهرتح ماتبطهر  ااتبرطهر  وثيقهر  بههاالء الافهرق فيتقبهأل قهيمهم  ،ا واالحتاام واالتتمرء وتقهديا اله 

 .يستطيع النمود أمرم ضروطرتهم أو إغاابهم ل قيرم برلس واير  الجرتحة وال ،ومعرياهم وثقرفتهم

اوبخرنة إ  ،امر يمثأل الجرتح نيدا  سهبل  وثميتر  لافرق السوء ول متحافي  الابرا حاومر  أو م ا ار  فقيا 

 إ امهثبل   ،فيقومو  بإغااب  بطايقة مبرباة أو غيها مبربهاة ،م  العطف والحب والحتر  أو مطاودا  م  العرب ة

ويظههاو  له  الحهب  ،ار  مطاودا  م  العرب ة يسمحو  له  برلمبيه  ىتهدهم ويهوفاو  له  االحتيرجهر  األسرسهية

  لهههم وينههبح والبهه  لهههم دافعههر  قويههر  ل سهه وك الهه   وقههد يسههرىدوت  بق يههأل مهه  الههود فيطمههب  ،والتقههديا واالحتههاام

 .فيحببو  ل  بعض الس واير  الجرتحة ،ياتضوت 

" برلماتبهة السردسهة لهدا  لرض مظلاهر العنلف والجريملة فلي وسلائل اإل لالم و دور السلينما" واحتهأل

 .ولم يا   ا أهمية م  وجهة تظا العرم ي  ،الجرتحي 

خطواة مبرهدة القتوا  والت  أبرا  إلر  (2001ااسة ) الرايرت  وقد اتفق  ه   التتيجة مع تتيجة د

 .الفضربية الت  تتسم برلعتف والجايمة والت  تسبب ف  الجتوح

الههتع م ىهه  طايههق التم جههة  التهه  تههم  و   جتمههرىتفسههيا ههه   التتيجههة فهه  إطههرا تظايههة الههتع م اال ويماهه 

أ   الحهدث يهتع م الاثيها مه  السه واير  الجرتحهة ىه   حيهث ، اإلبراة إليهر فه  الفنهأل الثهرت  مه  هه   الدااسهة

الت  يبرهدهر ف  باام  الت فرز وأفبلم الفيديو والسيتمر إضرفة ل لك فهإ    ،طايق محرارت  وتق يد  ل تمر ا المابية
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 ممهر يهاد  إلهر تبهوي  ، الحدث ال   يعترد ى ر مبرهدة مظرها العتف والجايمة غرلبر  مر يتب  د إحسرس  تجرههر

امهر أ    .وسربأل الضبط ال ات  لدي  والت  م  المحتمأل أ  تنهبح متسهرمحة مهع العتهف فه  واقهع الحيهرة الحقيقه 

ووسههربأل التخف هه   ،مبههرهدة أفههبلم العتههف والجايمههة تههاد   إلههر تع ههيم الجههرتح أسههرليب الجتههوح وطههاق ااتاربهههر

والقبض ى يهم فيخرأل  ،لجترة ومطرادتهمامر تزيد  وىير  بخطوا  اجرأل األم  ووسرب هم ف  ااتبرف ا ،والهاب

 .ل جرتح أت  إ ا مر ااتاب جتحة فيت  يستطيع الفااا والتجرة

" برلماتبهههة السهههربعة لهههدا يجتملللا ضلللعف تزويلللد األسلللرة باإلرشلللاد والتوجيللل  التربلللوي واا" احتهههألو

 .وبرلماتبة السردسة لدا العرم ي  ،الجرتحي 

تههر تمثهأل خهط الهدفرع األوأل ل وقريهة مه  مه  حيهث إ ،ساة تفسهرم  أهمية األ العرمألأهمية ه ا  تتبعوقد 

الته   ،إضرفة ل لك فإ  ىم ية اإلابرد والتوجي  تعمأل ى ر المسرىدة ف  حأل اثيا م  الخبلفر  ،ظرهاة الجتوح

د الوالهدي  باهأل مهر ي هزم مه  مع ومهر  حهوأل العبلقهة الته  يجهب أ   ،قد تتبي بي  أفااد األساة امر يما  أ  تزو 

فبقدا مر تتمتع األساة  ،وايفية التعرمأل والتر ب ى ر المبابل  الت  تبوب ه   العبلقة ،وم بيتهم وبي  أبتربهمتق

 .بقدا مر تسرهم ف  الحد م  ظرهاة الجتوح ،برالستقااا والتواز  العرطف  والمعافة بيسرليب التابية النحية

 "يلةجتما مراكلز التنشلئة ااالملدارس والمبكلر فلي  نحلراف دم توفر قسلم لمتابعلة حلاات اا" وجرء

 .وبرلماتبة األولر لدا العرم ي   ،برلماتبة الثرمتة لدا الجرتحي 

تعمههأل ى ههر تهه ليأل العديههد مهه   تحههاافأ  المتربعههة لحههرال  اال اىتبههراويماهه  تفسههيا ههه   التتيجههة ى ههر 

م فرلمتربعة المبااة تعتبا االمتداد وتمتع قدا اإلمار  حدوث االتتارسة ىتده ،تواجههمالمبابل  والعقبر   الت  

والته  بهدوتهر قهد  ،ية داخهأل المهداا  وماااهز التتبهبةجتمرىول باام  اال ،الطبيع  ل خطط اإلابردية والعبلجية

 .تنبح ه   الخطط والباام  بب  مبتواة وابمر تتعاض ل ضيرع

والماتبهة الخرمسهة  ،رتحي برلماتبة الترسعة لهدا الجهقلة وجود إدارة شرطية تختص باألحداث ""وجرء 

 .لدا العرم ي 

ريهة فبههة ويماه  تفسهيا  لهك فه  ضهوء المههرم الوقربيهة التهه  يماه  أ  تقهوم بههر بهاطة األحهداث فه  حم

حيث ييت  دوا باطة األحداث  ،وهم ال ي  أوجدتهم ظاوفهم ف  مواط  الببهر  األحداث المعاضي  ل جتوح،

يسهتطيع التعرمهأل  مر أ  جهرز الباطة غيا المختص وغيا الماهأل الا ، ف  ىمأل األ مر م  بيت  إبعردهم ىتهر

وأثتهرء  ،القهبض ى هيهم إلقهرءفررلبهر  مهر ي قهر األحهداث لحظهة  ،مع األحداث م  متط قر  سه يمة وزوايهر نهحيحة

 واله   يهتعا  سه بر  ى هر ،والتيديهب والتعتيهف البهديدي  ،المبدب  معهم معرم ة تتسم برلقسوة والخبوتةالتحقيق 

 ،والت  سوف تقدم له  فيمهر بعهد ،بخنية الحدث م  ترحية وى ر مدا تقب   ألسرليب اإلابرد والعبلا والاىرية

مهه  ترحيههة أخههاا فههي  جهههرز البههاطة المخههتص  .مهه  قبههأل األجهههزة المختنههة فهه  اىريههة األحههداث الجههرتحي 
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هم مسرهمة فرى هة فه  بهاام  الاىريهة يما  أ  يسر ،والمداب ىم ير  وى مير  ل تعرمأل اإليجرب  البترء مع األحداث

 .لؤلحداث الجرتحي 

ولهم ياه   ا  ،برلماتبة العرباة لهدا الجهرتحي  "ضحايا العنف األسري استقبال دم وجود دور وجرء "

 أهمية م  وجهة تظا العرم ي 

أل،  ي  يتبه و  الطفهالطفهأل العدواتيهة تحهو الوالهدي  اله مبهرىا تظهاة أ  ى هرويما  تفسيا ه   التتيجهة 

أهمية مثأل ه   الدوا ف   (  2000فعتدمر يبعا  الطفأل برلتب  أو الطاد يتاو  لدي  دوافع تحو الجتوح)العيسو  

سهاهم الته  تضهح  بههم، واله ي  يهتم افضههم مه  قبهأل أ ،إيواء ال ي  يعرتو  مه  اخهتبلأل فه  المعرم هة األسهاية

لتضهم   ، ية المترسبة له   البهايحةجتمرىية االحيث تقوم ه   الدوا بتقديم الاىر ،لسمعتهر ضحيةوتجعأل متهم 

م  دوا الضحرير ليتما  م  خبللهر  ، وقد تستما ه   الاىرية لفتاة م  الزم  ،ىدم اتزالقهر إلر طايق الجتوح

 .إىردة التايف مع أسات  وتهوض برألساة إلر أفضأل أسرليب المعرم ة

إلههر أ  بعههض هههاالء العههرم ي  لهههم تط عههر   أمههر ىههدم إىطههرء العههرم ي  أهميههة لههه ا العرمههأل فقههد يعههزا

األسها البدي هة بهدال   إستااتيجيةفهم قد يطمحو  إلر  ،أاثا تقدمر  وإ  ارت  أنعب تحقيقر   ،ووجهر  تظا أخاا

 .م  وجود دوا ل ضيرفة

برلماتبة الترسهعة لهدا العهرم ي  ولهم ياه   ا أهميهة  والكثافة السكانية في مقر اإلقامة" اازدحام"وجرء 

 .لدا الجرتحي 

أ  معهدال  الجايمهة تهزداد فه  المجتمهع، اله   تسهود  ثقرفهر   ويما  تفسهيا هه   التتيجهة ى هر اىتبهرا

السها   حيث تبهاز العبلقهة فه  تقهراب( 2002رفية ونااع ثقرف  )الخااببة،فاىية وأخاا ىرمة، وفجوا  ثق

وال   ياد  بدوا  لتحقيهق تتيجهة  ،العوامأل ف  األحيرء الماتظة والمزدحمة تسهأل ىم ية التفرىأل بي  العديد م 

مه  وجههة تظها  اىتبهرا وىهدم  ،وقد ياو  اىتبهرا هه ا العرمهأل  ا أهميهة مه  وجههة تظها العهرم ي  .إلر الجتوح

إلر أ  الاثيا م  حرال  الجتوح تيتيهم م  مترطق محهددة  ،ترتجر  ى  مبرهدا  ومبلحظر  العرم ي  ،الجرتحي 

ولعأل مه  ترف هة القهوأل أ  السها  فه  أحيهرء ماتظهة ومزدحمهة يهاتبط بتهدت   ،تهر الساتيةتمترز برزدحرمهر وباثرف

 ،ويسرىد ى ر ساىة اتتبرا التسق الثقرف  ل جرتحي  ،امر يسهأل ىم ية اختبلط الجرتحي  مع افرق السوء ،الدخأل

ممهر  ، ة بسهيطةامر أ  السا  ف  األحيرء الماتظة يهاد  إلهر سهاىة افتضهرح أمها مه  ياتاهب جتحهة أو مخرلفه

 .األما ال   يعيق ىم ية تايف  ودمج  ف  المجتمع ، ياد  بيفااد ه   األحيرء إلر محرولة ونم  بعدهر برلجتوح

ل فللي المراكللز والمنشلل ت ضللعف الفريللق المتخصللص باإلرشللاد والتوجيلل  النفسللي  املل"وأخيههاا  جههرء 

 .لدا الجرتحي  ولم يا   ا أهمية ،برلماتبة الثرتية لدا العرم ي  "المجتمعية
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 (  Pleban,2002 ،2005الهتههرب   ،2003ههه   التتيجههة مههع تتههرب  دااسههر  ) الب وبهه   اتفقهه وقههد 

بتدايب وتيهيأل المتخنني  برإلابرد والتوجي   واالهتمرموالت  أبرا  بطايقة أو بيخاا ى ر تيهيأل 

 .التفس  العرم ي  ف  المداا  وماااز التتببة المجتمعية

بيهميهة  ،ه ا العرمأل  ا أهمية م  وجههة تظها العهرم ي  ىربهدا  إلهر زيهردة الهوى  لهديهم اىتبراوقد ياو  

إضهرفة له لك فهإ  المبلحهظ أ   ،وى ر العا  مه   لهك ابمهر يقهأل هه ا الهوى  لهدا الجهرتحي  ،اإلابرد والتوجي 

تط عهو  إلهر أ  ول لك فههم ى هر مهر يبهدو ي ، جتمرعغرلبية العرم ي  مع األحداث يحم و  تخننر  ف  ى م اال

و لك لبلستفردة م  إسهرمر  وجهود ه ا الع هم فه   ،اإلابرد والتوجي  و  إلر جرتبهم زمبلء لهم ف  تخنصيا

والته  تجع ههم  ،مواجهة العديد م  المبابل  الس واية، الت  قد يعرت  متهر الجرتحو  داخأل دوا تيهيأل األحداث

 ،لمواجههة هه   المبهابل  ومتهع تطواههر ،رد والتوجيه الحرجة إلر جههود فايهق متخنهص فه  اإلابه ف  أم   

وبرلترل  يق أل م  احتمرلية ىهودتهم إلهر  ،األما ال   يتعا  إيجربر  ى ر الجرتحي  أثترء تواجدهم ف  دوا التيهيأل

 .ه ا الدوا بعد اإلفااا ىتهم

 

  تقدياا  الجرتحي  برلسااأل الثرت  وال   تن : هأل توجد فاوق  ا  داللة إحنربية بي يتع ق  أمر فيمر

و العرم ي  معهم لداجة مسرهمة العوامأل اإلجتمرىية ف  الجتوح؟ إلر أ  التوجد فاوقر  بي  متوسطر  تقهدياا  

 الجرتحي  والعرم ي  معهم حوأل داجة مسرهمة العوامأل االجتمرىية ف  الجتوح.

هة تظا العرم ي  والجرتحي  وتبي  ه   التتيجة أ  داجة مسرهمة العوامأل االجتمرىية ف  الجتوح م  وج

متفقو  ف  وجههة تظهاهم حهوأل داجهة مسهرهمة العوامهأل االجتمرىيهة فه  الجتهوح، إ  يعتباوتههر تسههم مسهرهمة 

 واضحة وبرازة ف  الجتوح.

ويما  تفسيا ه   التتيجة ى ر اىتبرا أ  العرم ي  هم أاثا فبة  ا  خباة ودااية برلعوامأل االجتمرىية، 

ىهه  تعههرم هم، واحتاههراهم، المبربهها بههرلاثيا مهه  ههه   العوامههأل أثتههرء تعههرم هم اليههوم  مههع  وقههد ياههو   لههك ترتجههر  

الجرتحي ، إضرفة إلر أ  الاثيا م  خطط اإلابرد  والعبلا والاىريهة تتعهاض لئلحبهرط، وتبهوأ برلفبهأل، تتيجهة 

ابردية والعبلجية أاثا انطدامهر برلعديد م  ه   العوامأل الت  لو استطرىوا التر ب ى يهر ألنبح  خططهم اإل

 تجرحر ، وأقأل تعاضر  لبلتتارسر .
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 :مناقشة النتائج المتعلقة بالعوامل الذاتية :ثانيا

همة فلي ملا أهلم العواملل الذاتيلة المسلال   اهر  تنه   الثرلث برلسااأل أبرا  تترب  الدااسة المتع قة  

المتوسهطر  الحسهربية ى هر  اسهتخااا  تتهرب  ؟ فقهد أبهرا م  وجهة نظر الجلانحي  والعلاملي  معهلم ،الجنوح

وقههد اههر  هتههرك بعههض  ،هم فه  الجتههوحهتهرك العديههد مهه  العوامههأل التهه  تسهه أ  إلههر االسههتبرتةمهه   الثههرت الجرتهب 

" شللعور الجللانن بحنلل  بيللر مقبللول ملل  فقههد جههرء ،التفههرو  فهه  تاتيههب ههه   العوامههأل حسههب وجهههة تظهها الفبتر 

والماتبهة األولهر مه  وجههة تظها  ،رلماتبة األولر م  وجهة تظا الجرتحي بيفهمون  "  اآلخري  وأ  الناس ا

 .العرم ي 

والتههه  أبهههرا  إلهههر أ   ( Kanjananwong2007وقهههد اتفقههه  هههه   التتيجهههة مهههع تتيجهههة دااسهههة ) 

 .األحداث الجرتحي  يعرتو  نعوبر  ف  التايف وتاوي  ىبلقر  مع الريا

العقبلت  أ   الجتوح يتهت  ىه  تع هم المعتقهدا  السه بية وأتتهر م  الجرتب  ويما  تفسيا أهمية ه ا العرمأل

تهههر لهههه   األفاهههرا يجع تهههر  تتنهههاف إزاءههههر وايتههههر مفيهههدة  تخ هههق األفاهههرا غيههها العقبلتيهههة بيتفسهههتر، وإ  تاااا 

وأ   ،أيضر ف  ضوء تظاية مرس و حيث ياد  بعوا الجرتح بيته  غيها مقبهوأل مه  اآلخهاي  (2003)الضرم ،

والحرجة إلر  ،واالحتااموهمر الحرجة إلر التقديا  ،  إلر ىدم إببرع حرجتي  م  الحرجر  التفسيةالتر  يااهوت

وييسها  ،لهرتي  الحرجتي  ياد  ب  إلر االسهتقااا التفسه  واالتهزا  االتفعهرل  والبك أ  إببرع الجرتح .االتتمرء

 ،  إلهر التمسهك بيسهات  ومجتمعه  المح ه و لك يدفع ،ويسبغ ى يهر جوا  م  الطميتيتة والنفرء والساوا ،حيرت 

بيتمر قد يهاد  ىهدم إبهبرع ههرتي  الحهرجتي  برلجهرتح إلهر البهعوا  .والقيم والعردا  التبي ة ،القواتي  احتااموإلر 

أ  مار  آخا ى   يجد في  متفه ا  يهتف  فيه  األلهم اله    الفااا إلرفيحروأل  ،والحامر  ،والضيق والتوتا ،برلق ق

 .تاو  العنربر  وافرق السوء ه   لك المتف  وغرلبر  مر ،برط ال   يسيطا ى ي يعرتي  واإلح

وأ  التر  يااهوت  ترتجر  ىه   ،ه ا وم  المحتمأل أ  ياو  بعوا الجرتح بيت  غيا مقبوأل م  اآلخاي 

ياهو   ر  مهروغرلبه ،تبمأل ماح ة المااهقهة  الحداثةفم  المع وم أ  ماح ة  ،طبيعة الماح ة العماية الت  يما بهر

 ،والت  يعتبا م  خنربنهر أو مبرا هر الحسرسهية الزابهدة وسهاىة االتفعهرأل ،الجرتحو  ضم  ماح ة المااهقة

إابهرد أو توجيه  يقهدم له   ممر ياد  ب  إلر إسرءة تفسيا أ  تنح أو أاثا حسرسيةينبح  ،والتزىة واالستقبلأل

وه ا ياد  ب  إلر ىدم القهداة ى هر  ،م يااهوت فيتنوا أت  غيا مقبوأل م  اآلخاي  وأته ،م  أ  بخص ار 

وقهد يتهاجم  ،إضهرفة إلهر الحقهد ى هيهم ،وبرلترل  اضطااب ىبلقرت  مع أفااد المجتمع ال   يحيطو  به  ،التايف
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وبرلترل  فهو يتزلق ف  تيرا  ،وتسق قيم  وىردات  ،والحقد ف  نواة تماد ى ر قواتي  المجتمع االضطاابه ا 

 .الجتوح

الماتبة الثرتية م  وجهة تظها ة و وتوليد العداء" رستثااانفعال واا" اإلحساس بسر ة مأل واحتأل ىر

 .بيتمر لم يا  ه ا العرمأل  ا أهمية م  وجهة تظا العرم ي  ،الجرتحي 

والتهه  أبههرا   (Kanjananwong2007 ،2009وقههد اتفقهه  ههه   التتيجههة مههع تتههرب  دااسههر  ) الفيههوم  

 .األحداث لهم ميوال  وأحرسي  ىدواتيةبطايقة أو بيخاا إلر أ  

الت  يما بهر الجرتح والته   ،وتبدو ه   التتيجة طبيعية إ ا مر أخ  بعي  االىتبرا طبيعة الماح ة العماية

واالتههدفرع  ،اتفعرليههروالتهه  مهه  مميزاتهههر الحسرسههية المفاطههة وسههاىة التههيثا  ،تاههو  ماح ههة المااهقههة غرلبههر  مههر

الت  قد تجد الظاف المترسب  ،تجعأل الجرتح غيا قردا ى ر ند االتجرهر  الجرتحة والت  ،والحمر  والتطاف

 .لهر

فابمههر يعههود إلههر أ  الجههرتحي  هههم أاثهها  ،أمههر ىههدم إىطههرء العههرم ي  ههه ا العرمههأل أهميههة أسههوة برلجههرتحي 

اثيا متهم يحروأل حيث يبلحظ أ  ال ،إضرفة إلر محرولتهم التق يأل م  مساوليتهم ،إحسرسر  به ا العرمأل م  غياهم

تماته  مه   بيتهر غرلبر  مر ارت  تحدث أثترء ثهواة مه  الرضهب الته  ال ،أ  يباا إقدام  ى ر الس واير  الجرتحة

وأتهه  لههو أتيحهه  لهه  الفانههة لتحاههيم العقههأل لمههر قههرم بهاهه ا  .وبرلتههرل  سهه وايرت  الجرتحههة اتفعرالتهه السههيطاة ى ههر 

 .س واير 

برلماتبهة الثرلثههة مهه  وجهههة تظهها   وااسللتقرار داخللل األسللرة " بللاألم الجلاننضللعف شللعور " جههرءامهر 

 .الجرتحي  والماتبة الخرمسة العرم ي  معهم

والت  تضمت  بي  إببرع المتط بر  األسهاية Smith 1997 ) وقد اتسجم  ه   التتيجة مع دااسة ) 

 يسرىد ف  تحقيق االتزا  واالستقااا داخأل األساة.

اإلبراة إليهر فه  الفنهأل الثهرت  مه    الت  تم ،رمأل ف  ضوء تظاية مرس وويما  تفسيا أهمية ه ا الع

التهه  يههاد  ىههدم إبههبرىهر إلههر  ،والتهه  تعتبهها األمهه  واالسههتقااا مهه  الحرجههر  التفسههية األسرسههية ،ههه   الدااسههة

  امههر أ  ىههدم إبههبرع ههه   الحرجههة يههاد .حووالق ههق والتههوتا الهه   ييسهها بههدوا  ىم يههة الجتهه ،البههعوا برلحامههر 

واالتسهيرق فه   ،وه ا السبيأل قد ياد  ب  إلر الههاوب مه  المتهزأل ،برلحدث إلر البحث ى  سبيأل آخا إلببرىهر

الاثيا الخهراا ى هر قهواتي   م  قيمهم ومعريياهمالافرق ال ي  وبخرنة مع  ،المررماا  الخراجة ى ر المجتمع

 .المجتمع
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مه  وجههة تظها الجهرتحي  والماتبهة  الاابعهة الماتبهة " تدني المستو  التعليمي للد  الجلانن " واحتأل

 .الثرتية م  وجهة تظا العرم ي 

والته   (kanjananwong2007 ،2002حيهث اتفقه  هه   التتيجهة مهع تتهرب  دااسهة ) الطابهرو  

وأ  أغ ههب األحههداث  ،أبههرا  إلههر أ  المسههتوا التع يمهه  والثقههرف  مهه  العوامههأل المهمههة فهه  الجتههوح

 .ستوا تع يم  متدت وهم ف  م ،يااهو  التع يم

وقد ياتسب ه ا العرمأل أهميت  م  اهو  أ  تهدت  المسهتوا التع يمه  لهدا الجهرتح قهد يعيقه  ىه  التفايها 

بقداات   اتتفرى أو تعطأل  ،ف  س وا  اضطاابرومعتقدات  الخرطبة الت  تسبب  ،وى  تعديأل آااب  وأفارا  ،الس يم

 .الارمتة

 ، جتمهرىأقهأل تقهدياا  لقواىهد الضهبط اال أاثها جههبل  أو الجهرتحي امر أ  تدت  المستوا التع يم  يجعهأل 

ى هر التمييهز بهي   الجهرتحفراتفهرع المسهتوا التع يمه  قهد يسهرىد  ،الت  تمتع الحدث السو  م  ممراسهة الجتهوح

 ،امهر أ  تهدت  المسهتوا التع يمه  لهدا الجهرتح قهد يبهعا  بهتقص ،وى ر نقأل  اته  وتهه يبهر ،الخطي والنواب

  جتمههرىممهر يخ ههق توىهر  مه  ىههدم التوافهق اال ؛التعهويض ىتهه  أحيرتهر  بسهه وك متهرهض ل سه وك العههرد  فيحهروأل

 .الماد  إلر الجتوح

تظها مه  وجههة  الماتبهة الثرلثهةالخرمسة الجرتحو  وبرلماتبة اإلحساس بفقدا  الثقة باألسرة " وجرء "

 .العرم ي 

ها تتيجة لتعزيز ه ا االتحااف م  خهبلأل ىبلقهر  وتاا تظاية ىبلقة الدوا أ   الس وك االتحااف  يظ

يخفهر ى هر أحهد أ  األسهاة تعتبها خهط الهدفرع  وال( 2004الفاد مع األ م  القاابة واألساة والافرق )التوايههة 

امر  ،وفقدا  الجرتح ثقت  بيسات  ياد  إلر إفقردهمر ه   الخرنية ،األوأل المساوأل ى  حمرية الحدث م  الجتوح

الته  قهد تقدمه  هه   األسهاة البتههر  واإلابهردأ  أس وب مه  أسهرليب التابيهة والتهه يب والتنهح ياد  إلر فبأل 

 .و لك ألتهر ل  تجد األ   النرغية طرلمر أ  ه ا الجرتح يفقد ثقت  بهر ،الجرتح

برلماتبهة الاابعهة يقلوم بل  مل  أفعلال و واقبهلا "  ما اتجاهضعف شعور الفرد بالمسؤولية "وجرء ق ة 

 .الجرتحو   ا أهمية م  وجهة تظاهمبيتمر لم يعتبا   ،تظا العرم ي  م  وجهة

( والت  أبرا  إلر أ  هترك ىبلقهة بهي  الجتهوح  Shu-jan2001وقد اتفق  ه   التتيجة مع تتيجة ) 

 وىدم تحمأل االب  المساولية.
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دافعهة ى هر مخرلفهة ى هر أ  الفهاد يقهوم بسه وا  الجهرتح لتر هب العوامهأل الوقد تاو  ه   التتيجة ترتجهة  

ىه  أ  العهرم ي   (2003)البهابت  القرتو  ى ر العوامأل المرتعة لت ك المخرلفة دو  التظها ل مسهاولية  المتاتبهة

بيتمههر ال يعتبهها الجههرتحو  أتفسهههم مسههاولي  ىمههر يقومههو  بهه  مهه   ،يحههرولو  أ  يحم ههوا الجههرتحي  تتههرب  أفعههرلهم

 ،ياجهع لعوامهأل خراجهة ىه  إاادتههم ،مو  ب  م  س واير  جرتحةإ  ابمر يعتقدو  أ  مر يقو ،س واير  جرتحة

 ، ههو إال اد فعهأل ت قهرب  يقومو  ب  مر وأ  مر ،أو قد تاو  ترتجة ى  ضروط مخت فة م  المجتمع الاافض لهم

امهر قهد تتسهجم هه   التتيجهة مهع إحهدا  ،امر يما  تفسيا ه   التتيجة بهتقص وسهربأل الضهبط اله ات  لهدا الجهرتح

والته  تهاا أ  الجهرتح  ،الت  تم اإلبراة إليهر ف  الفنأل الثرت  م  ه   الدااسهة ،ظاية التح يأل التفس جواتب ت

 .إتسر  قد ياو   ا أتر أى ر ضعيف أو أتر أى ر متياجح

 

برلسههااأل الاابههع ، والهه   تنهه : هههأل توجههد فههاوق  ا  داللههة إحنههربية بههي  تقههدياا  أمههر فيمههر يتع ههق 

م لداجهة مسهرهمة العوامهأل ال اتيهة فه  الجتهوح؟ إلهر أ  التوجهد فاوقهر  بهي  متوسهطر  الجرتحي  و العرم ي  معه

 تقدياا  الجرتحي  والعرم ي  معهم حوأل داجة مسرهمة العوامأل ال اتية  ف  الجتوح.

يما  تفسيا ه   التتيجة تبعر ل ماح ة العماية الت  يما بهر الجرتح وإحسرس  بعدم إببرع حرجرت  التفسية 

قههديا واالحتههاام واالتتمههرء و األمهه  واالسههتقااا، وىتههد فقههدا  ههه   الحرجههر  يعتبهها تفسهه  ضههحية بايبههة مثههأل الت

لظاوف الت  تبي فيهر، بيتمر يميأل العرم و  إلر تبابة المجتمع واألساة وتحميأل الجرتحي  المساولية، و لك أل  

ايا إلر جرتب اإلسقرط همر مه  حيهأل أو العرم ي  معظمهم أنحرب أسا ويمث و  المجتمع. وحقيقة األما أ  التب

هر ههو مبلحهظ  أ   وسربأل الدفرع التفس ، الظرها ل عير ، إ  معظم التر  يسافو  ف  استخدام ه   الوسربأل، فمم 

األ فاد يحروأل أ  يبائ تفس  م  المساولية ىمر يقوم ب  م  س واير  حتر ولو ارت  خرطبهة، ويعتقهد البرحهث 

أسرليب التتببة االجتمرىية، الت  ي وثهر الاثيا م  الخطي ومجرتبة النواب، واله    أ  سبب  لك ابمر يعود إلر

 ياد  بدوا  إلر اإلسااف ف  حيأل أو وسربأل التبايا واإلسقرط.
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 :مناقشة النتائج المتعلقة بالعوامل األسرية :ثالثا

همة في الجنوح مل  وجهلة المس ما أهم العوامل األسرية :وال   تن  الخرم أمر فيمر يتع ق برلسااأل 

مهه   وسهطر  الحسههربية ى هر الجرتههب الثرلهثالمت اسههتخااافقهد أبههرا  تتهرب   نظلر الجللانحي  والعلاملي  معهللم ؟

وقد ار  هترك بعض التفرو  فه  تاتيهب  ،هم ف  الجتوحعديد م  العوامأل األساية الت  تسأ  هترك ال ،االستبرتة

 .ه   العوامأل حسب وجهة تظا الفبتر 

ولم يا   ،برلماتبة األولر م  وجهة تظا الجرتحي بياب رب األسرة المتكرر ولفترات طويلة "جرء "و

 . ا أهمية م  وجهة تظا العرم ي 

والتهه  أبههرا  بههي  غيههرب دوا األب  ( 2003واتسههجم  ههه   التتيجههة مههع تتيجههة دااسههة ) الحههراث  

 .الحدث اتحاافامساوأل ى  األساة وق ة تواجد  م  أهم أسبرب 

ويما  تفسيا ه   التتيجة ى ر اىتبرا أ   غيرب اب األساة يعت  إلر حد ابيها فقهدا  الضهبط األسها  

حيث يفقد اله اا وجهود تمهو ا اجهأل يقتهد   ،وبخرنة ى ر أفااد األساة ال اوا ،والمتربعة واإلبااف المبربا

و لك لطبيعة الهدوا اله   حهدد   ،ةفرألم امر هو مبلحظ ال تستطيع ف  أغ ب األحير  االضطبلع بت ك المهم ،ب 

 .وتيدية واجب العمأل إْ  ارت  تمرا  ىمبل  أو مهتة ،والتبررلهر باىرية أموا المتزأل ،المجتمع لهر

مهه  وجهههة تظهها الجههرتحي   الثرتيههةبرلماتبههة  قلللة العطللف والمللودة و التفللاهم داخللل األسللرة "وجههرء "

 .وبرلماتبة الخرمسة م  وجهة تظا العرم ي  معهم

قهد يولهد لهدا  داخهأل أسهاة الجهرتحوالحتر   والحب العطفالتتيجة ى ر اىتبرا أ   ق ة  ه  ما  تفسيا وي

لتهه  يظهه  أتهههر سههتمتح  ههه ا والجمرىههر  الجرتحههة ا ،ل افههرق برالتتمههرءالجههرتح فااغههر  ىرطفيههر  يحههروأل أْ  يعوضهه  

الحقد والعهداء ممهر في  الاااهية و يخ ق جوا تزداد امر أ  ق ة العطف و الحب والحتر  ،الحتر العطف والحب و

الته  ياغهب  م  الحرجهر  التفسهية والحتر  و لك أل  الحب والعطف ، ظافر ومترخر مبلبمي  إلر الجتوح يهيا

 .الحنوأل ى يهر خرنة م  األساةاإلتسر  ف  تحقيقهر و
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ر لم يا   ا أهمية بيتم ،الثرلثة م  وجهة تظا الجرتحي  برلماتبة" قلة المستو  المادي لألسرة "  وجرء

 .م  وجهة تظا العرم ي 

والت  أبرا  إلر  ،(2000، نواخاو  2002 الطابرو وقد اتفق  ه   التتيجة مع تترب  دااسر  ) 

 .ومسرهمت  ف  جتوح األحداث االقتنرد أثا المستوا 

ح ىتهد تظاية مرس و ف  الحرجر  فتهاا أ   مه  أههم ىوامهأل الجتهو ويما  تفسيا ه   التتيجة ف  ضوء

  األحهههداث البهههعوا  برلحامهههر ، الههه   يتهههت  ىههه  وجهههود ىهههربق يحهههوأل دو  إبهههبرع الحرجهههر  األسرسهههية لجهههرتح

قههد يههاد  بههاب األسههاة إلههر االتهمههرك فهه  ىم هه  لتههيمي   ،أ  اتخفههرض دخههأل أسههاة الجههرتحو ( 2005)زيههدا ،

اوبرلترل  ا ،احتيرجر  األساة االقتنردية ى ر النهعيد التابهو  والعهرطف   ، ى  أفااد أسات البتعرد اويدا  اويد 

 .يجد الوق  الارف  ل لك ألت  ال

تجع ه  غيها قهردا ى هر  ،امر أ  الجرتح ال   يتتم  إلر أسا متدتية الدخأل يعيش حيرة حامر  اقتنهرد 

وبهي   ،فيقهع فه  تترقضهر  ويتبهي لديه  نهااع بهي  مي ه  إلهر إبهبرع الحرجهر  المرديهة ،إببرع حرجرته  األسرسهية

وغرلبهر  مهر يتهه  هه ا النهااع بهرلتماد ى هر القهيم والقهواتي  واالتجهر  إلهر  ،يهةجتمرىبرلقواتي  والقهيم اال االلتزام

وال يخفهر ى هر أحهد أ  الاثيها مه  القهيم  ، لع   يوفا ل  بعض مر فقد  فه  أسهات  مه  متط بهر  الحيهرة ،الجتوح

لضهاواا  المرديهة البلزمهة لثبهر  واسهتقااا غرلبهر  مهر تهتهز تحه  تهيثيا الحامهر  مه  ا ،يةجتمرىاألخبلقية واال

. بيتمر لم يا  ه ا العرمأل  ا أهمية م  وجهة تظا العرم ي  ، ألتهم مدااو  إهتمهرم القيهردة الع يهر الحيرة اإلتسرتية

 ف  الدولة ى ر سعيهر لتوفيا الحيرة الاايمة لاأل مقيم ى ر أاضهر.

بيتمهر جهرء برلماتبهة  ،لاابعة م  وجهة تظها الجهرتحي برلماتبة ا " كثرة الخالفات بي  الوالدي  "وجرء 

 .األولر م  وجهة تظا العرم ي 

والتهه   ( Kanjananwong2007 ،2006واتسههجم  ههه   التتيجههة مههع تتههرب  دااسههر  ) آأل بههرف  

 .بي  الوالدي  وال   يتت  ى  الخبلف هو أحد أسبرب الجتوح والتفاقةأبرا مضموتهر ى ر أ  الطبلق 

ه   التتيجة ى ر اىتبرا أ  اثاة الخبلفر  بي  الوالدي  ياد  بهمر إلر ىدم االتفرق ى هر  ويما  تفسيا

وى ر خطهة موحهدة لتابيهة أبتهربهم وتتبهبتهم  ،هم  ف  الجتوحالت  أسل تر ب ى ر العوامأل  ،موحدة إستااتيجية

تب  وتبوي  نهواة اآلخها فه  إلر جر االب وابمر يحروأل األ م  األب واألم ج ب  ، ية الس يمةجتمرىالتتببة اال

وته به  وتخاجه  إلهر  االبه ممر يفقد األسهاة وظيفتههر الضهربطة فه  ىم يهة التتبهبة األسهاية الته  تنهقأل  ، هت 

 .يبق طايق  السو  بعيدا  م  ماثاا  الجتوح ،ية ترضجر  جتمرىالحيرة اال
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 تظهها الجههرتحي هههة الماتبههة الخرمسههة مهه  وج والتوجيلل  ملل  قبللل الوالللدي  " اإلشللراف" ضللعف واحتههأل

 .والماتبة الثرتية م  وجهة تظا العرم ي  معهم

والته  تونه    ( Myburgh1997 ،2005ه   التتيجة مع تتيجة دااسة ) ىبهدالاايم  اتسجم وقد 

 .ومتربعة األسا ألبتربهم وتاك التحام والمااقبة العرب ية لهر أثا ف  الجتوح االهتمرمإلر أ  ىدم 

 

يفقهد األسهاة وظيفتههر  ،والتوجيه  مه  قبهأل الوالهدي  اإلبهاافجهة إلهر أ  ضهعف وابمر تعزا هه   التتي

بهأل فه  حرلهة  ،وهه ا يجعهأل األحهداث يبهعاو  أتههم بهدو  مااقبهة ،يهةجتمرىالضربطة ف  ىم ية التتببة اال

وإباافهم ى ر س واير   ،فريرب توجي  الوالدي  ، ه  إال مجاد هوية اتتسرب فقط وأ  أساتهم مر ،إهمرأل

 .توجد هترك اقربة وإبااف م  قبأل الوالدي  طرلمر ال ،ربهم يبجع هاالء األبترء ى ر الجتوحأبت

برلماتبهة  "أي سلوك منحرف أو تدني مستو  تعليمي ارتكاب رفض الفرد م  قبل والدي  بعد " واحتأل

 .بيتمر لم يا   ا أهمية م  وجهة تظا العرم ي  ،السردسة م  وجهة تظا الجرتحي 

ك ى ر الوالدي  ف  حرلة بعواهمر برإلحبرط مه  تنهافر  االبه  فه  بعهض المواقهف ، ممهر ويتطبق  ل

ويما  تفسهيا هه   التتيجهة ى هر اىتبهرا (.  1225يدفعهمر الاتارب الس وك العدوات  المتمثأل ف  إي اب  )التما، 

ااتارب  الس وك المتحاف أو بعد  االب بيت  ال فربدة م   ،أ  ه ا الافض قد ياو  ترتجر  ى  بعوا أوليرء األموا

امهر يماه   .فيجسد حامهر ويتوج  إلر ااتارب الجتهوح ،ضحية حام أسات  ى ي  االب وهتر ياو   ،تدت  تع يم 

الته  تتسهم فه  اثيها مه  األحيهر  برلخطهي ومجرتبهة  ،تفسيا ه   التتيجة أيضر  ف  ضوء أسهرليب معرم هة الوالهدي 

موا أبتربهم بهرلطاد مه  األسهاة إ  لهم يافهوا ىه  ااتاهرب السه واير  السهيبة فاثياا  مر يهدد أوليرء األ ،النواب

إال أ  األبتهرء ييخه وتهر ى هر  ،واغهم أ  الاثيها مه  هه   التهديهدا  تاهو  غيها جهردة ،الت  ت وث سمعة األساة

 .وإلر حيث مزالق الجتوح ،محمأل الجد فيهابو  م  األساة إلر البراع

ولهم  ،برلماتبهة الثرلثهة مه  وجههة تظها العهرم ي  "راد األسرة  لل  اآلخلرتفضيل الوالدي  أحد أف "وجرء

 .وتاتيب  السربع ،يا   ا أهمية م  وجهة تظا الجرتحي 

وىههدم اىتبههرا  مهه  وجهههة تظهها  ،ههه ا العرمههأل  ا  أهميههة مهه  وجهههة تظهها العههرم ي  اىتبههراوقههد ياههو  

بي  تفسير  الوالدي  أحيرتر تميأل إلر أحد  ىربدا إلر أ  العرم ي  معظمهم أنحرب أساة و ياو  ،الجرتحي 

األبترء دو  األخا بسب تفوق تع يمه  أو تاتيهب  بهي  األخهوة أو أخطهرء أحهدهم  ممهر يجعهأل هه ا التفضهيأل 

 .يتعا  س بر ى ر أحد األفااد فيبحث ى  بديأل يعوض  فياو  منيا  الجتوح
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لماتبههة الاابعههة مهه  وجهههة تظهها ا"شللرب الوالللدي  أو أحللدهما الخمللر أو ممارسللة الفاحشللة" واحتههأل 

 .ولم يا   ا أهمية م  وجهة تظا الجرتحي  ،العرم ي 

إليهر ف  الفنأل الثهرت  مه  هه    اإلبراة  ويما  تفسيا ه   التتيجة ف  ضوء  تظاية التم جة الت  تم

 ،مر الوالدا ه ،أو الجرتح ،أ  أوأل التمر ا الت  يتع م متهر الفاد الس وك السو  اىتبراو لك ى ر  ،الدااسة

 فهإ ا اهر  هه ا الوالهد سههيا ،إ  يمثهأل لديه  المثهأل األى هر اله   ينهبو إليه  ، فهرالب  يميهأل إلهر التبهب  بوالهد 

يفقهد المعيههرا  ،الجهرتح اله   بههب فه  بيبهة فرسههدة ومتحافهة أ امههر  ،مبهربهر  له  ابتهه السه وك ينهبح سه وك 

فتضطاب قيم  ومفرهيم  ومواقف  إزاء  ،رتحالنحيح ال   يميز بواسطت  بي  الس وك السو  والس وك الج

ألته  تعهود ى هر  ، وههو فه  هه   الحرلهة يتظها إلهر السه وك الجهرتح ابه ء طبيعه  ،الحق والعدأل والقهرتو 

وقههد ياههو  ىههدم اىتبههرا ههه ا العرمههأل  ا أهميههة مهه  وجهههة تظهها الجههرتحي  ترتجههر  ىهه  اإلسههرءة  ،معريبههت 

 .ية الت  يما  أ  ت حق بهمجتمرىاال

برلماتبهة السردسهة مه  ية "جتما ضعف ااتصال بي  األسرة ومراكز التنشئة واألندية ااا  جرء "وأخيا

 .وجهة تظا العرم ي  ولم يا   ا أهمية م  وجهة تظا الجرتحي 

ويما  تفسيا ه   التتيجة ف  ضوء التظايهة التارم يهة الته  تهاا أ  الجتهوح ىبهراة ىه  مجموىهة مه  

وقهد ياهو  اىتبهرا هه ا العرمهأل  ا أهميهة مه  وجههة تظها (  2002ة )الجهويا،ىوامأل البيبهة المحيطهىأل رتف

ىربدا  إلر أ  العرم ي  بحام طبيعة ىم هم يعتباو   ،ا لك م  وجهة تظا الجرتحي  اىتبرا وىدم  ،العرم ي 

فانهة ف  إترحة ال ،يةجتمرىومعافة بيهمية االتنرأل بي  األساة وماااز التتببة واألتدية اال  ،أاثا دااية

والتعهاف إلهيهم وإلهر ظهاوفهم الحرضهاة، واله   يهتعا  بهدوا  ى هر طبيعهة  ،لهم لبللتقهرء بهيفااد األسهاة

امر قد يسرىد االتنهرأل بهي  األسهاة وماااهز التتبهبة  ،والاىرية الت  تقدم لهم ف  الماااز اإلابردأسرليب 

و لهك مه   تحهااف،ب  إلهر اال تاد مأل والظاوف الت  تحيط بيبتربهم وف  مسرىدة الوالدي  ى ر فهم العوا

 التتبهبةإضرفة إلر  لك فهإ  زيهراة ماااهز  ،والتخفيف متهر قدا اإلمار  ،أجأل أ  يتعروتر معر  ف  معرلجتهر

قهد يمثهأل أهميهة خرنهة لهدا أفهااد األسهاة تتمثهأل بتقهديم الهدىم  ،ية والتوانأل الدابم معهرجتمرىواألتدية اال

 .اادهرواإلابرد والعو  التفس  لجميع أف

 

هأل توجد فهاوق  ا  داللهة إحنهربية بهي   أبرا  تترب  الدااسة المتع قة برلسااأل السرد  وال   تن :

إلهر أ  التوجهد فاوقهر  بهي    تقدياا  الجرتحي  و العرم ي  معهم لداجة مسرهمة العوامأل األساية  ف  الجتهوح؟ 

 لعوامأل ال اتية  ف  الجتوح.متوسطر  تقدياا  الجرتحي  والعرم ي  معهم حوأل داجة مسرهمة ا
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ى ههر أ  داجههة مسههرهمة العوامههأل األسههاية فهه  الجتههوح مهه  وجهههة تظهها الجههرتحي   التتيجههةوتههدأل ههه   

والعرم ي  معهم ىرلية فرلجرتحو  والعرم و  متفقو  ف  وجهة تظاهم حوأل داجة مسرهمة العوامأل األساية فه  

 الجتوح، وتسهم مسرهمة مهمة وبرازة ف  الجتوح.

تفسيا ه   التتيجة برالستترد إلر أ  الاثيا م  العوامأل األساية تابف ى  بعض جواتب تقنيا  ويما 

الوالدي  ف  حمرية أبتربهم م  الجتوح، ه ا برإلضهرفة إلهر أ  بعهض هه   العوامهأل اهر  يتعهاض لسهمعة األسهاة 

رمرسههم فه  الجتهوح، وقهد ومظهاهر االجتمرى ، وف  المقربأل فإ  الجرتحي  يحرولو  تحميأل أساهم مسهاولية ات

ياههو  تقههراب وجهههر  تظهها العههرم ي  مههع وجهههر  تظهها الجههرتحي  تربعههر  مهه  اههو  العههرم ي  يسههتقو  الاثيهها مهه  

 المع ومر  ى  أسا الجرتحي  م  الجرتحي  أتفسهم ، ل ا فم  المتطق  أ  تاو  وجهر  تظاهم متقرابة.

 

 التوصيـــــات

 اءا  لمواجهة مبا ة جتوح األحداث بمر ي  :تون  الدااسة برتخر  مجموىة م  اإلجا

 المجرأل اإلجتمرى :

 إيجرد جهرز باطة خرص برألحداث ، ماو  م  أفااد ماه ي  تيهيبل  خرنر  ل تعرمأل مع ه   الفبة .  -

 تيهيأل األخنربيي  التفسيي  واالجتمرىيي  ل تعرمأل مع الحرال  المبااة.  -

 ي  يتعاضوا ل عتف ف  أساهم.إيجرد دوا ل ضيرفة الستقبرأل  ال    -

ضهاواة تبههديد الاقربههة ى هر وسههربأل اإلىههبلم ارلسهيتمر والمسههاح وغياهههر ل حهد مهه  باامجهههر التهه     -

 تاا  االتحااف والجايمة و تااى  البعد التثقيف  والتع يم  ولهر تيثيا إيجرب .

 .لمجتمعإقرمة تدوا  ى مية تضم األخنربيي  و التابويي  والمساولي  ى  أم  ا  -

 المجرأل ال ات  :

 القيرم بدواا  ف   الماسسر  المجتمعية لضبط التف  وتحمأل المساولية و إستربلأل وق  الفاا   -

دىهم متهدت  اختيرا اتسب فتير  و أسرليب اإلابرد و المبتقة م  تظاير  ى م اإلابرد لتوظيفهر ف    -

 المستوا التع يم .
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واإلتهدمرا مهع  و تفعي هر ى ر المترياا  مثأل سمة السيطاة وضع باام  تطويا السمر  البخنية   -

 و تفعي هر ى ر المستوا الدااس . الريا

 وضع خطط وقربية ل  ي  لديهم س واير  تتبا ى  الوقوع ف  االتحااف.   -

 اإلهتمرم بباام  الخ وة األساية . -

 

 

 

 المجرأل األسا :

  ودخوله  إلهر المتهزأل وتوىيهة األنهدقرء اله ي  قيرم األسهاة بمااقبهة سه وك الحهدث ومواىيهد خاوجه -

 يتعرمأل معهم.

 االهتمرم برإلابرد األسا  ل محرفظة ى ر تمرسك األساة ، ومتع تفااهر واتهيراهر. -

قيرم ماااز األساة والطفولة بإىداد األفااد ل حيرة الزوجيهة وايفيهة التر هب ى هر المبهابل  األسهاية   -

 الجيأل  التربا وا لك اآلبرء واألمهر .م  خبلأل تتببة وتدايب وتثقيف 

 

 وم  خالل تلك النتائج والتوصيات يقترح الباحث بعض المبادرات و الدراسات :

 إنداا قرتو  يحمأل أوليرء األما مساولية االتحااف  . -

 إىداد دااسة تيثيا المترياا  األساية ف  الجتوح. -

 مجرأل الجتوح. ضاواة إجااء المزيد م  الدااسر  و البحوث ف     -.

 زيردة االهتمرم بوضع سيرسة وطتية متارم ة ل دفرع االجتمرى  ى ر المستوا اإلتحرد . -

 هم ف  الجتوح.ى ر العوامأل الت  تس وضع تط عر  أو استااتيجير  مستقب ية ، ل تر ب -

 تتتبي برإلتحااف .إىداد دااسة تطبيقية لباام  و قربية ىبلجية ل سمر  الت   -
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البحوث االجتمرىية ى ر األحداث ال ي  تم  إداتتهم واسم خطهط ىبلجيهة تسهتتد إلهر الابهف إجااء  -

 ى  العوامأل المسببة لبلتحااف وف  تف  الوق  بير  الظاوف القربمة الت  تسرىد ى ر العبلا.

 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر و المراجع

 

 (2006آأل برف  ، محمد مبراك )اسهرلة مرجسهتيا غيها قطلر. التفكك األسري وانحلراف األحلداث ب،

 متبواة،جرمعة تريف العابية ل ع وم األمتية،الايرض.

 (  2004الب بيس ،ببههيا نههرلح والحوسههت  ،تجههم ىبههد . ) خطللر التعللرض للجنللوح وسللط طللالب

 (.36،أبوظب  ،دااسة)المدارس.مركز بحوث الشرطة

 ( 2006البق هههههههه  ،هيههههههههثم . )تهضههههههههة منهههههههها ل طبرىههههههههة  انحللللللللراف الطفللللللللل والمراهللللللللق .

 ا.القرهاةالتباوالتوزيع،و

 (1222البدايتة، يرب موسر . )أبحهرث ح قهة  اإلقتصلادي و التقنلي و الجريملة المنظملة المنظور.

 ،الايرض.جرمعة تريف العابية ل ع وم األمتية   ى مية حوأل الجايمة المتظمة وأسرليب مارفحتهر ،

 (2003الب وب  ، ى   محمهد . )رات العربيلة المتحلدة و  واملل جنلوح األحلداث فلي دوللة اإلملا

، اسهههرلة مرجسهههتيا غيههها متبهههواة ، جرمعهههة اليامهههوك،  الوقايلللة منهلللا مللل  منظلللور إسلللالمي

 .29_15_4األاد .ص_

 ( 2004التوايهة،ىبرطههه  ضهههبعر . )مااهههز البحهههوث والدااسهههر  محلللددات السللللوك اإلجراملللي.

 (.22الباطية،أبوظب ،دااسة)

 (  2001الجربا، اميتة ، و اخاو . )االسبرب والح وأل ، اترب االمهة ، وزااة  سريالتفكك اام ،

 . الوقرف والباو   االسبلمية ، الدوحةا
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 ( 2002الجويا ،سعود فرا . )متبهواا   ا   . ر اية األحداث الجانحي  والتنمية اإلجتما يلة

 السبلسأل، الاوي  .

 (1222الجعفا  ، ىبدالاحم  محمد . )مطهربع ث القة بعض المتغيرات األسرية بجنوح األحلدا.

 جرمعة الم ك فينأل،السعودية .

 (2004جربا،سرمية محمد . )داا المعافة الجرمعية. اإلساتداية ، ، سوسيولوجيا اإلنحراف 

 (2003الحراث  ، حيبل  ب  هبلأل . ) أثرالعوامل اإلجتما ية في جنوح األحداث مل  وجهلة نظلر

 إلجتمرىية،جرمعة تريف،الايرض.. اسرلة مرجستيا غيا متبواة،قسم الع وم ا األحداث المنحرفي 

 (2005حجرز ،منههطفر  . ) الماتههب التتفيهه   لمج هه  وزااء  دليللل ر ايللة األحللداث الجللانحي،

 .94_93العمأل والباو  اإلجتمرىية لمج   التعرو .الماتب التتفي   ،المترمة ،البحاي .ص

 ( 2002الحههداد ، محمههد سهه يمر  . )السلللوك  ورقللة  مللل  لل  الضللوابط اإلجتما يللة لمواجهللة

 .قسم اإلجتمرع و الخدمة اإلجتمرىية ، جرمعة الاوي .المنحرف

 (2002الخااببهههههة،محمد واطهههههوط ،فهههههواز . ) الضلللللوابط اإلجتما يلللللة لجنلللللوح األحلللللداث فلللللي

 ،متبواا  وزااة التتمية اإلجتمرىية،ىمر  ، األاد .األرد 

 (لقرء مع مديا إدااة الاقربة الجتربية . جايدةالخ 2002زيرد،طراق  . )(ص11131ي ،العدد)2. 

 (2009الزوام ،حمز  مباوك  . )اسهرلة مرجسهتيا جنوح األحداث و القت  بالتنشلئة اإلجتما يلة.

 .9غيا متبواة،أارديمية الدااسر  الع ير،الجمرهياية العابية ال يبية.ص

 (  2005زيدا  ، ىدتر . )مطبعة وزااة الداخ ية،أبوظب . .  لم اإلجرام 

 (1424الزهاات ،سعد سعيد )ماازأبحهرث مارفحهة . ظاهرة إيذاء األطفال في المجتمع السعودي،

 الايرض.الجايمة،وزااة الداخ ية،

 ( 2003السفرسف ، محمد إبااهيم . )ماتبهة الفهبلح 1.ط أساسيات في اإلرشاد و التوجيل  النفسلي،

 لتبا والتوزيع.الاوي .

 (1222السههدحر ،ىبد  ترنهها )رمههة برلمم اههة العابيههة السههعودية . األمرتههة الع .  ر ايللة األحللداث

 ،الايرض.

 ( 2002سهههههههاياا،محمد ى ههههههه . )داا الفاههههههها .العللللللللوم الملللللللؤثرة فلللللللي الجريملللللللة والمجلللللللرم

 .الجرمع ،اإلساتداية
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 (أثر الحاللة اإلقتصلادية فلي  لودة األحلداث لفنحلراف2004الساحر ، خرلد ب  محمد )  اسهرلة ،

 معة تريف ، الايرض.مرجستيا غيا متبواة ، قسم الع وم اإلجتمرىية ، جر

 (2003البههابت ،زااير و متنههوا،ىبدالمجيد . )داا  إلنسللا  بللي  الجريمللة و العللدوا سلللوك ا،

 القرهاة. الفاا العاب ،

 ( 2002بهههههههعيب،جيهر  . ) جايهههههههدة لقلللللللاء ملللللللع ملللللللدير الر ايلللللللة اإلجتما يلللللللة للفتيلللللللا.

 .5( .ص11102الخ ي ،العدد)

 ( 2000النههرلح ، منهه ح  . )المعاصللرة و ظللاهرة الجريمللة فللي البلللدا   النظريللات ااجتما يللة

 ،ماسسة الوااق ، ىمر  ، األاد  .1.ط النامية

 

 (  2002النديق  ،س وا و ىبد الخرلق ،جبلأل الدي . )الماتب  انحراف الصغار وجرائم الكبار ،

 الجرمع  الحديث ،اإلساتداية .

 (2000نههواخاو  ، حرمههد بهه  ىههوض . )ااسههة ميداتيههة فهه  د  البيئللة األسللرية وجنللوح األحللداث

 محرفظة مسقط . اسرلة مرجستيا غيا متبواة ،الجرمعة األادتية، األاد .

 ( 2005النهرح  ، محمهد محمهد . ) ماتبهة الفهبلح ل تبها والتوزيهع  محاكملة األحلداث الجلانحي ،

 .60_59،العي  اإلمراا . ص

 ( 1292النهههمرد ، أحمهههد ىبدالمجيهههد و التجهههرا ، أحمهههد ىبهههدالعزيز  . )داء األسلللرة مسلللتو  أ

( 2( ، ع) 59. مج هة ا يهة اآلداب ، مج هد )لوظائفها دراسة بي  األسلر المفككلة واألسلر السلوية

 .اإلمراا  العابية المتحدة .

 (2003الضهههرم  ، متههه ا . )ماتبهههة الفهههبلح ل تبههها  .اإلرشلللاد النفسلللي أسسللل  الفنيلللة والنظريلللة

 والتوزيع،الاوي .

 ( 2002طرلب ، أحس  مبراك )داا الط يعهة  العقوبة فلي المؤسسلات اإلصلالحية .  الجريمة و ،

 ل طبرىة والتبا ، بياو .

 ( 2002الطابرو  ، خ يأل ىبدالاحم . ) أزمة الهوية لد  األحداث الجانحي  مقارنة باألسلوياء

. اسرلة مرجستيا غيا متبواة،الجرمعة اإلسبلمية ، في محافظات بزة في ضوء بعض المتغيرات

 غزة.

 (1225طوياش ،ىبيد  . )مطربع اإلتمرء،أبوظب .إنحراف األحداث في مجتمع اإلمارات. 
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 (  2004العيسههههر ، جهيتههههة واخههههاو . ) األسللللرة القطريللللة ، الواقللللع و التحللللديات والرؤيللللة م

 ، المج   األى ر ، دولة قطا.المستقبلية

 (  2004العجمهه  ، سههعيد افعههر . )اسههرلة   القللة بعللض سللمات الشخصللية بللانحراف األحللداث .

 ا غيا متبواة،قسم الع وم اإلجتمرىية،جرمعة تريف العابية،الايرض،السعودية.مرجستي

 (2006العاري ة ،محمد ستد . )داا  1.ط اضطرابات الوسط األسري و القتهلا بجنلوح األحلداث ،

 .14الثقرفة ل تبا والتوزيع ،ىمر  ،األاد  .ص

 (  2004ىبدالااوف،سههرم . )اإلتحههرد،أبوظب    يللةمقابلللة مللع وكيلللة وزارة الشللؤو  اإلجتما ،

 .6.ص_

 ( 2002ى هه  ،ىبههدالاحم  ىبههدالوهرب . ) إنههداا م تقههر المهههاأة أطفللال الشلللوار  فللي اللليم .

 .التدايب ،جرمعة ىد ،اليم ل دااسر  و

 (2000العيسههههههههههههههو ،ىبدالاحم  محمههههههههههههههد . ) داا الاتههههههههههههههب الجريمللللللللللللللة و اإلدمللللللللللللللا .

 .195_194الجرمعية،بياو .ص

 (2004العيسههو  ،ىبههدالاحم  محمههد. )  التربامتبههية المعههراف  الجريمللة بللي  البيئللة و الوراثللة.

 ،اإلساتداية.

 ( 1222العهههههزة ،سهههههعيد حسهههههت  وىبهههههدالهرد ،جود  ىهههههز . )  نظريلللللات اإلرشلللللاد والعلللللال

 ،داا الثقرفة لتباوالتوزيع،ىمر .1.طالنفسي

 ( 2005ىبههد الاههايم ،آمههرأل فهمهه . ) إسللتخدام مللدخل الممارسللات العامللة فللي الخدمللة اإلجتما يللة

.اسرلة داتواا  غيا متبواة ،جرمعة  تعديل اإلتجاهات اإلنحرافية لألحداث المعرضي  لفنحرافل

 ح وا ، القرهاة.

 ( 1221ىيسههر،متر جمعههة . )جمعيههة البههراقة األسللرة و جنللوح األحللداث فللي مجتمللع اإلمللارات،

 اإلجتمرىية،البراقة اإلمراا .

 (2004ىبدالهرد  ، ىرببة اابد . )وزااة حلرفي  و المعرضلي  لفنحلرافجنلوح األحلداث المن .

 الباو  اإلجتمرىية إدااة اىرية األحداث، الاوي .

 ( 2001الرايرت ،ىبههد الحميههد ىثمههر ) أسللاليب التنشللئة األسللرية و القتهللا بجنللوح ااحللداث  .

 . اسرلة مرجستيا غيا متبواة،جرمعة تريف ل ع وم األمتية،الايرض. الليبيي 
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 (2009الفيوم  ،محمد . )سة الحاات النفسية للد   ينلة مل  الجلانحي  و أقلرانهم مل  بيلر درا

 ، مج ة البحوث األمتية ، ا ية الم ك فهد األمتية،الايرض.الجانحي 

 ( 2005القطر  ، طرلب خزىأل  . )مااهز بحهوث  الر ايلة الالحقلة لألحلداث المطللق سلراحهم ،

 (.32الباطة،أبوظب  ،دااسة)

 ( 1296القهههرتو  اإلتحهههرد  . )(،أبهههوظب  2، اقهههم)   األحلللداث الجلللانحي  و المشلللردي فلللي شلللح

 ،اإلمراا .

 ( 2003ميبيا  ،اوبيا . )(.20، مااز بحوث الباطة ،أبوظب ،دااسة) جنوح األحداث 

 ( 2005المزاوىهه ، ىبههد  اابههد . )معهههد تههدايب الضههبرط ،ا يههة البههاطة ،  جنللوح األحللداث،

 . 1(،ص43أبوظب  ،دااسة )

 داا معههد  1.طسلليكولوجيا المجللرم وتحللري الجريمللة( . 2002ااتههب )وىبود، ،ىبههد المجيدأل ،

 ،دمبق ، سواير .

 (2001المههدفع ،ىبدالعزيزمحمههد . )معهههد تههدايب الضههبرط ،ا يههة جنللاح األحللداث فللي اإلمللارات ،

 .5_4(،ص26الباطة ،دااسة )

 (2001ماسر،أبوباا محمد ) اة.، ماتبة التهضة المناية،القره1. ط.  ظاهرة أطفال الشوار 

 ( 1225مااد،ىبههد  محمههد . )مااههز البحههوث والدااسههر  . جنللاح األحللداث ملل  منظللور شللرطي

 بباطة دب .

 (  2006موسر ، محمود س يمر . ) 1، ط قانو  الطفولة الجانحة و المعاملة الجنائيلة لألحلداث 

 .120_112، متبواا  المعراف ، اإلساتداية ، منا.ص

 ( 2003مبلو ،مرجههد . )أخبههرا  مستشللار اإلجتمللا ي فللي منظمللة األسللرة العربيللةمقابلللة مللع ال،

 .19(.ص1124العاب ،العدد)

 (1225التما،سعد ) الماسسة الجرمعية لدااسر ،بياو .. سيكولوجية العدوا، 

 ( 2005هبلأل،ترج  محمد  . )مااز بحوث الباطة ، البهراقة 1،ط  األبعاد ااجتما ية لجنوح ،

 . 5( ،ص115،دااسة)

 الحاجللات النفسللية و التربويللة لألحللداث الجللانحي  فللي سلللطنة  ( . 2005حمههد )الهتههرب  ، يحهه  م

 .اسرلة مرجستيا غيا متبواة ،جرمعة القرها.  ما 



- 81 - 
 

 ( 1223الهيرجتة،أمجههد محمههد ) اسههرلة ، . العوامللل المسللاهمة فللي  للودة األحللداث إللل  الجنللوح

 غيا متبوا  ، جرمعة الياموك األاد . مرجستيا

 دب ،اإلمراا ...إدارة الحماية( 2002ىية)وزااة الباو  اإلجتمر ، 

 ( 2004الوايار ،ىريهههد ىهههواد )داا البهههاوق لتبههها والتوزيهههع 1.ط . نظريلللات  للللم الجريملللة ،

 ،ىمر ،األاد .
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 (1ملحق)

 

 ااستطال يالسؤال 

 

 -:أخ  الفرضأل / أخت  الفرض ة

 

همة ف  الجتوح والونوأل إلر ح وأل ى مية وإيمرتهر  بهي  التعهاف ى هر هه   سم  أجأل معافة أهم العوامأل الم

ياجهر التاهام به اا أههم  ،لترجحة ل وقريهة واإلابهرد والاىريهةالعوامأل سوف يسرىد ف  تهيبة وتطويا الوسربأل ا

العوامأل المسهمة ف  الجتوح مه  وجههة تظهاك ؟ مهع الع هم بهي  جميهع البيرتهر  سهتعرمأل بسهاية ترمهة ألغهااض 

 .البحث الع م  وبمر يعود برلفربدة والمتفعة

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

 

 

 

 :مع تحير  البرحث                                                                                           

 سيف محمد حس  ىبد 

 

 

 

 

 

 



- 84 - 
 

 (2م حق)

 

 جامعــــــــــــــــة نـــــــــــــــــزو 

 ـــــــــوم واآلدابكلية العلـــــــــــــ

 اإلنسانيةقسم التربية والدراسات 

 

 المحترم :.............................................................................الفاضل / الفاضلة

 السالم  ليكم ورحمة هللا وبركات 

 .طلب تحكيم استبيا  :الموضو 

امللل المسللهمة فللي جنلوح األحللداث كمللا يللدركها  الجللانحو  و " بعللض العويهود البرحههث إجههااء دااسههة بعتهوا  

و لك ايحد متط بر  الحنهوأل ى هر داجهة المرجسهتيا فه  العربية المتحدة " ماراتالعاملو  معهم في دولة اإل

 .التابية تخنص إابرد تفس 

ث وبي  أيديام وألغااض ه   الدااسة يقوم البرحث ببترء استبير  ل ابف ى  العوامأل المسهمة ف  جتوح األحدا

ية جتمرىاال :فقاة موزىة ى ر ثبلث مجرال  ابيسية وه  (61النيرة األولية له ا اإلستبير  ال   يتيلف م  )

 .و ال اتية واألساية 

 .العابية المتحدة مراا أمر ىيتة الدااسة فتتيلف م  األحداث الجرتحي  ف  ماااز األحداث ف  دولة اإل

 ،أىهراض ،غيها متياهد ،أوافهق ،التهداي  الخمرسه  )أوافهق ببهدة اختيهراتهم  تبير االسهو لئلجربة ى  فقاا  ه ا 

 .ى ر التوال  (1،2،3،4،5ولررير  التنحيح أىطي  األوزا  ) (أىراض ببدة 

ايحد أىضرء لجتة تحايم ل ا ياجو البرحث متام  اختيراامفقد تم  ،وتظاا  لمر تتمتعو  ب  م  خباة ومارتة ى مية

مه  حيهث  ،وإبهداء اأياهم ومبلحظهرتام ى يه  ،االسهتبير ام  الثمهي  والتاهام بهرإلطبلع ى هر متح  جهزء مه  وقهت

ومترسبة  ،واتتمربهر ل مجرأل ال   تتداا تحت  ،المستهدفةومدا مبلبمتهر ل فبة  ،وضوح النيرغة ال روية ل فقاا 

بل  ومقتاحههر  تاوتهههر إضههرفة إلههر  أيههة مبلحظههر  وتعههدي ،االسههتبير ووضههوح واقههة التع يمههر  المافقههة لههه ا 

 .مترسبة

 .االستبير يسع البرحث إال أ  يوج  خرلص باا  لام ى ر الجهد والوق  ال   ستب لوت  لتحايم ه ا  خترمر  ال

 والسالم  ليكم ورحم  هللا وبركات 
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 :يرج  التكرم بتعبئة البيانات اآلتية

 ..........................................................:....................................................االسم

 .....................................التخنص الدقيق............................................الداجة الع مية

 ...................................................القسم ................................................مقا العمأل

 

 

 سيف محمد حســــــ   بدهللا :الباحث

 الدكتور  بدالرزاق القيسي :المشرف
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 ورقة تعليمات

 .الجانحي   والعاملي  معهم :استبان  خاصة بالعوامل المساهمة في الجنوح م  وجهة نظر

 

 المحترم ...............................:..............................................الفاضل / الفاضلة

 السالم  ليكم ورحمة هللا وبركات 

 

م  البعوا بي  الجتوح لي  س وار  ىاضير  تثيا  اغبهة ىهرباة أو موقهف تخ قه  النهدفة، بهأل ههو  اتطبلقر

ههه   وإيمرتههر  بههي  التعههاف ى ههر  .حرلههة تتفرىههأل فيهههر ىوامههأل مخت فههة اتخهه   مهه  سهه وك الجههرتح مجههرال  لظهواهههر

 .العوامأل سوف يسرىد ف  تهيبة وتطويا الوسربأل الترجحة ل وقرية واإلابرد والاىرية

وألجهأل  لهك تهم تطهويا  .فقد تب وا  فااة إجااء دااسة ميداتية لحنا أهم العوامهأل المسههمة فه  الجتهوح

 .الجتوح يتضم  ىددا  م  الفقاا  الت  تبيا إلر العوامأل الت  قد تسرهم ف  ، ال  المافق االستبير 

ل تعبيها ىه  وجههة  ،ى هر الماهر  المترسهب ()√ إبهراةياجر التاام بقااءة األ فقاة بتهي  ومه  ثهم وضهع 

تظاك حوأل داجة مسرهمة األ ىرمهأل مه  العوامهأل المبهرا إليهة فه  مضهمو  الفقهاة ى مهر  بهي  جميهع اإلجربهر  

 .ستحرط برلساية الترمة الت  يقتضيهر البحث الع م 

 

 ،،تقدير لتعاونكممع جزيل الشكر وال

 

 الـبـاحـث                                                                                   

 سيف محمد حس   بدهللا
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هه  التفهرىبل  الماتبطهة بهرلمحيط الخهراج  والحهدث الجهرتح  :يلة ويقصلد بهلاجتما العواملل اا :المجال األول

 .مدلوأل سبب  يسرهم ف  الجتوحوالت  تتت  ىتهر ماثاا   ا  

 الفـقـرات م

 الصيابة اللغوية اانتماء للمجال
 التـعـديالت

 واضحة بير منتمية منتمية
بيللللللللللللللللللللر 

 واضحة

      الفبأل ف  استربلأل وق  الفاا  1

ق ههة تههوفا الماسسههر  الخرنههة بتطههويا  2
 .المواهب والميوأل

     

ضهههههههههعف البهههههههههاام  اإلنهههههههههبلحية و  3
 ألتدية والمداا اإلابردية ف  ا

     

      السا  ف  أحيرء ماتظة ومزدحمة 4

5 
ضههههههعف تزويههههههد األسههههههاة برإلابههههههرد 
والتوجيهههه  البلزمههههي  لتعزيههههز دواهههههر 

 . جتمرىالتابو  واال

     

ق هههههة وجهههههود جههههههرز بهههههاطة خهههههرص  6
 .برألحداث

     

9 
ضهههعف الفايهههق المتخنهههص برإلابهههرد 
والتوجيهه  التفسههه  ىرمههأل فههه  الماااهههز 

 المجتمعيةوالمتب   

     

      .تيثيا افرق السوء 2
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 :يةجتما تابع المجال األول العوامل اا

 الفـقـرات م

 الصيابة اللغوية اانتماء للمجال
 التـعـديالت

 واضحة بير منتمية منتمية
بيللللللللللللللللللللر 

 واضحة

ىههاض مظههرها العتههف والجايمههة فهه   2
 .باام  الت فرز وأفبلم الفيديو والسيتمر

     

اض مظهههههرها االتحهههههبلأل الخ قههههه  ىههههه 10
واألفهههبلم الفرضهههحة فههه  الت فهههرز وأفهههبلم 

 .الفيديو والسيتمر

     

ق هههههة الابهههههف المباههههها ىههههه  حهههههرال   11
 تحااف.اال

     

تههوافا األدب المابههوف مثههأل القنههص  13
والاوايههههههههر  والنههههههههوا والاسههههههههوم  

 .الفرضحة

     

تهه ايا الجههرتح بخطبهه  دابمههر  يزيههد مهه   12
 .جتوح 

     

ىههههدم توىيههههة الجههههرتح ى ههههر اسههههتخدام  ,1
التقتير  الحديثة م  اإلتتات  والمواقهع 

 .اإلبرحية والب وتوث والهواتف

     

ضعف التوىية م  مخرطا الجتوح م   17
 .قبأل ماسسر  المجتمع المخت فة

     

تظهاة الجهرتح لآلخهاي  باضهر مهر يقهوم  ,1
 .ب 

     

ىهههدم وجهههود قهههواتي  تااىههه  المااحهههأل  14
 ة لجتوحالعماي

     

      ىدم وجود محرام خرنة برألحداث ,1
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 :يةجتما تابع المجال األول العوامل اا

 الفـقـرات م

 الصيابة اللغوية اانتماء للمجال
 التـعـديالت

 واضحة بير منتمية منتمية
بيللللللللللللللللللللر 

 واضحة

ىههههدم وجههههود قضههههرة يجمعههههوا الجرتههههب  11
 التفس  مع القرتوت  لمحرامة األحداث

     

االتفتههههرح الابيهههها لههههدا الدولههههة لجميههههع  31
الثقرفهههههههر  والجتسهههههههير  يهههههههاثا فههههههه  

 تحااف.اال

     

هأل تتظا ى ر أ  القهواتي  الموضهوىة  31
  ا  طربع ىقوبة فقط ولي  إنبلح

     

 :أي مالحظات أو اقتراحات ترونها مناسبة

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................
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مهاثاا   هه  التفهرىبل  المتع قهة برلحهدث تفسه  و الته  تتهت  ىتههر :العوامل الذاتية ويقصد بهلا :المجال الثاني

 . ا  مدلوأل سبب  تسرهم ف  الجتوح

 الفـقـرات م

 الصيابة اللغوية اانتماء للمجال
 التـعـديالت

 منتمية
بيلللللللللللللللر 

 منتمية
 واضحة

بيللللللللللللللللللللر 
 واضحة

وجهههود إىرقهههة أو مهههاض مهههزم  لهههدا  33
 .الجرتح

     

التظهها إلههر الجتههوح اعرمههأل مهه  ىوامههأل  32
 .البجرىة والاجولة

     

فسية نهايحة لهدا وجود اضطاابر  ت ,3
 .الجرتح

     

بهههعوا الجهههرتح بيتههه  غيههها مقبهههوأل مههه   37
 .اآلخاي  وأ  التر  يااهوت 

     

ضهههههههعف بهههههههعوا الجهههههههرتح بهههههههرألم   ,3
 .واالستقااا داخأل األساة

     

محرولة التعويض المفهاط ىه  البهعوا  34
 .برلتقص

     

      .تدت  المستوا التع يم  لدا الجرتح ,3

لجهههرتح برلمسهههاولية تجهههر  ق هههة بهههعوا ا 31
 أفعرلة

     

      العدواتية الزابدة لدا الجرتح 21

يجههههب أ  ياههههو  الفههههاد دابههههم التوقههههع  21
 .برألبيرء الخطاة والمخيفة

     

إحسههر  الجههرتح بوجههود فههاا  ىههرطف   23
 .لدي 

     

      .حب الجرتح ل تق يد 22

      ساىة االتفعرأل أو االضطااب الداخ   ,2

اىتقرد الجهرتح أ  سه وك الجهرتح يجه ب  27
 .اتتبر  اآلخاي  لدي 
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 :العوامل الذاتية :المجال الثاني –تابع 

 الفـقـرات م

 الصيابة اللغوية اانتماء للمجال
 التـعـديالت

 واضحة بير منتمية منتمية
بيللللللللللللللللللللر 

 واضحة

اىتقرد الجرتح بي  س وايرت  الجرتحهة قهد  ,2
تههههه  وبرلتهههههرل  تجعهههههأل اآلخهههههاي  يخرفو

 .يحتاموت 

     

      البعوا بساىة المضريقة واالستثراة 24

البعوا بي  اآلخاي  ال يفهموتهك أو ال  ,2
 يتعرطفو  معك

     

      نعوبة الجرتح ف  اتخر  قااا  21

      اإلحسر  برليي  م  المستقبأل 1,

ىهدم بهعوا الجهرتح بيته  قايهب مهه  أ   1,
 إتسر 

     

د الجههرتح بههي  سهه وايرت  الجرتحههة اىتقههر 3,
 .ه  اتتقرم م  المجتمع ال   يتتم  إلي 

     

 :أي مالحظات أو اقتراحات ترونها مناسبة

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 
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قهر  الماتبطهة بيسهاة الحهدث الجهرتح والته  تهت  ىتههر هه  العبل :العواملل األسلرية ويقصلد بهلا :المجال الثالث

 .ماثاا   ا  مدلوأل سبب  تسرهم ف  الجتوح

 الفـقـرات م

 الصيابة اللغوية اانتماء للمجال
 التـعـديالت

 واضحة بير منتمية منتمية
بيللللللللللللللللللللر 

 واضحة

غيههرب اب األسههاة المتاههاا ولفتههاا   2,
 .طوي ة

     

ة سههبق وجههود فههاد أو أاثهها فهه  األسهها ,,
 .جترية وأ  ااتاب جتحة أو

     

ضههعف االتنههرأل بههي  األسههاة وماااههز  7,
 .يةجتمرىالتتببة واألتدية اال

     

اتهيهههرا مارتههه  أحهههد الوالهههدي  وسهههيطاة  ,,
 .اآلخا ى ي 

     

      .اتخفرض دخأل أساة الجرتح 4,

تفضيأل الوالدي  أحد أفااد األساة ى هر  ,,
 .اآلخا

     

اف والتوجيههه  مههه  قبهههأل ضهههعف اإلبههها 1,
 .الوالدي  

     

بهههاب الوالهههدي  أو أحهههدهمر الخمههها أو  71
 .ممراسة الفرحبة

     

تعزيهههز األههههأل وتبهههجيعهم ل سههه واير   71
 .العدواتية

     

      .التترقض ف  تعرمأل الوالدي  مع الجرتح 73

      .الطبلق بي  الوالدي  72

 التسههرهأل وال ههي  البههديدا  فهه  معرم ههة ,7
 .الجرتح داخأل األساة

     

      .افض الوالدي  لت بية مطرلب الجرتح 77

الجرتح مه   يط ب  اإلسااف ف  تتفي  مر ,7
 .قبأل الوالدي 

     

ق هههة الوقههه  الههه   يخننههه  الوالهههدي   74
 .ل ج و  مع الجرتح

     

 مبهرا  ق ة مترقبة الوالدي  ل جهرتح فه   ,7
 .وأموا حيرت 
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 الفـقـرات م

 الصيابة اللغوية اانتماء للمجال
 التـعـديالت

 واضحة بير منتمية منتمية
بيللللللللللللللللللللر 

 واضحة

      رهم بي  الجرتح ووالدي ضعف التف 71

      ضعف األلفة بي  الجرتح وإخوات  1,

      ىدم الثقة بي  أفااد األساة 1,

 

 :أي مالحظات أو اقتراحات ترونها مناسبة

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 
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 (2ملحق )

 الرحم  الرحيمبسم هللا 

 .الجانحي   والعاملي  معهم :استبان  خاصة بالعوامل المسهمة في الجنوح م  وجهة نظر

 

 المحترم :.............................................................................الفاضل / الفاضلة

 السالم  ليكم ورحمة هللا وبركات 

 

وح لي  س وار  ىاضير  تثيا  اغبهة ىهرباة أو موقهف تخ قه  النهدفة، بهأل ههو م  البعوا بي  الجت اتطبلقر

وإيمرتههر  بههي  التعههاف ى ههر ههه    .حرلههة تتفرىههأل فيهههر ىوامههأل مخت فههة اتخهه   مهه  سهه وك الجههرتح مجههرال  لظهواهههر

 .العوامأل سوف يسرىد ف  تهيبة وتطويا الوسربأل الترجحة ل وقرية واإلابرد والاىرية

وألجهأل  لهك تهم تطهويا  .ااء دااسة ميداتية لحنا أهم العوامهأل المسههمة فه  الجتهوحفقد تب وا  فااة إج

 .ال   يتضم  ىددا  م  الفقاا  الت  تبيا إلر العوامأل الت  قد تسرهم ف  الجتوح ،المافق االستبير 

ل تعبيها ىه  وجههة  ،ى هر الماهر  المترسهب ()√ إبهراةياجر التاام بقااءة األ فقاة بتيت  وم  ثهم وضهع 

تظاك حوأل داجة مسرهمة األ ىرمهأل مه  العوامهأل المبهرا إليهة فه  مضهمو  الفقهاة ى مهر  بهي  جميهع اإلجربهر  

 .ستحرط برلساية الترمة الت  يقتضيهر البحث الع م 

 

 ،،مع جزيل الشكر والتقدير لتعاونكم
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 أىراض غيا متياد أوافق أوافق ببدة الفقاا  
أىههههههههههراض 

 ببدة

      الفاا  سوء  استربلأل وق  1

ق ههة تههوفا الماسسههر  الخرنههة بتطههويا  3
 .المواهب والميوأل

     

ضهههههههههعف البهههههههههاام  اإلنهههههههههبلحية و  2
 اإلابردية ف  األتدية والمداا 

     

االزدحههرم و الاثرفههة السههارتية فهه  مقهها  ,
 اإلقرمة

     

ضههههههعف تزويههههههد األسههههههاة برإلابههههههرد  7
 . جتمرىوالتوجي  التابو  واال

     

د إدااة بهههههاطية تخهههههتص ق هههههة وجهههههو ,
 .برألحداث

     

4 
ضههعف الفايهههق المتخنهههص برإلابهههرد 
والتوجيهه  التفسهه  ىرمهههأل فهه  الماااهههز 

 والمتب   المجتمعية

     

      .تيثيا افرق السوء ,

ىههاض مظههرها العتههف والجايمههة فهه   1
 وسربأل اإلىبلم ودوا السيتمر

     

ىهههههاض مظهههههرها االتحهههههبلأل الخ قههههه   11
فههه  الت فهههرز وأفهههبلم  واألفههبلم الفرضهههحة
 .الفيديو والسيتمر

     

ق هههههة الابهههههف المباههههها ىههههه  حهههههرال   11
 تحااف.اال

     

تههوافا األدب المابههوف مثههأل القنههص  13
والاوايههههههههر  والنههههههههوا والاسههههههههوم  

 .الفرضحة

     

دمههه  أنهههحرب السهههوابق فههه  الجتهههوح  12
 برلمداا  و ماااز التتببة

     

ىههههدم توىيههههة الجههههرتح ى ههههر اسههههتخدام  ,1
التقتيههههههر  الحديثههههههة مهههههه  اإلتتاتهههههه  

 .والهواتف

     

ىدم وجود دوا الستقبرأل ضحرير العتف  17
 األسا 

     

     تظاة الجهرتح لآلخهاي  باضهر مهر يقهوم  ,1
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 أىراض غيا متياد أوافق أوافق ببدة الفقاا  
أىههههههههههراض 

 ببدة

 .ب 

يهههههههههة ألنهههههههههحرب جتمرىالتظهههههههههاة اال 14
ر  البسههيطة وتههدت  المسههتوا تحاافههاال

 التع يم  اينحرب سوابق

     

      حداثىدم وجود محرام خرنة برأل ,1

ىههههدم وجههههود قضههههرة يجمعههههوا الجرتههههب  11
 التفس  مع القرتوت  لمحرامة األحداث

     

االتفتههههرح الابيهههها لههههدا الدولههههة لجميههههع  31
الثقرفهههههههر  والجتسهههههههير  يهههههههاثا فههههههه  

 تحااف.اال

     

تعتبهها القههواتي  الموضههوىة  ا  طههربع  31
 ىقوبة فقط ولي  إنبلح

     

ىهههههدم تهههههوفا قسهههههم لمتربعهههههة حهههههرال   33

المباا ف  المداا  وماااز  تحاافاال

 يةجتمرىالتتببة اال

     

ضعف التوىية م  مخرطا الجتوح م   32

 .قبأل ماسسر  المجتمع المخت فة

     

يتظهها إلههر الجتههوح اعرمههأل مهه  ىوامههأل  ,3
 .البجرىة والاجولة

     

بهههعوا الجهههرتح بيتههه  غيههها مقبهههوأل مههه   37
 .يفهموت  اآلخاي  وأ  التر  ال

     

ضهههههههعف بهههههههعوا الجهههههههرتح بهههههههرألم   ,3
 .واالستقااا داخأل األساة

     

      .تدت  المستوا التع يم  لدا الجرتح 34

 برلمساولية تجر  مر بعوا الفادضعف  ,3
 يقوم ب  م  أفعرلة وىواقبهر

     

 واالسههتثراة االتفعههرألاإلحسههر  بسههاىة  31
 وتوليد العداء

     

  إحسههر  الجههرتح بوجههود فههاا  ىههرطف 21
 .لدي 
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 أىراض غيا متياد أوافق أوافق ببدة الفقاا  
أىههههههههههراض 

 ببدة

      .حب الجرتح ل تق يد 21

      ساىة االتفعرأل أو االضطااب الداخ   23

اىتقههرد الجههرتح أ  سهه وا  يجهه ب اتتبههر   22
 .اآلخاي  لدي 

     

      نعوبة الجرتح ف  اتخر  قااا  ,2

      اإلحسر  برليي  م  المستقبأل 27

      اإلحسر  بفقدا  الثقة برألساة ,2

غيههرب اب األسههاة المتاههاا ولفتههاا   24
 .طوي ة

     

وجههود فههاد أو أاثهها فهه  األسههاة سههبق  ,2
 .جترية وأ  ااتاب جتحة أو

     

ضههعف االتنههرأل بههي  األسههاة وماااههز  21
 .يةجتمرىالتتببة واألتدية اال

     

اتهيهههرا مارتههه  أحهههد الوالهههدي  وسهههيطاة  1,
 .اآلخا ى ي 

     

      ساةق ة المستوا المرد  لؤل 1,

تفضيأل الوالدي  أحد أفااد األساة ى هر  3,
 .اآلخا

     

ضهههعف اإلبهههااف والتوجيههه  مههه  قبهههأل  2,
 .الوالدي  

     

بهههاب الوالهههدي  أو أحهههدهمر الخمههها أو  ,,
 .ممراسة الفرحبة

     

ق هههة العطهههف والمهههودة و التفهههرهم داخهههأل  7,
 األساة

     

      .التترقض ف  تعرمأل الوالدي  مع الجرتح ,,

وجههود طههبلق بههي  الوالههدي  فهه  أسههاة  4,

 الجرتح

     

      .افض الوالدي  لت بية مطرلب الجرتح ,,

     الجرتح مه   يط ب  اإلسااف ف  تتفي  مر 1,
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 أىراض غيا متياد أوافق أوافق ببدة الفقاا  
أىههههههههههراض 

 ببدة

 .قبأل الوالدي 

 مبهرا  ق ة مترقبة الوالدي  ل جهرتح فه   71
 .وأموا حيرت 

     

      اثاة الخبلفر  بي  الوالدي  71

      ف األلفة بي  الجرتح وإخوات ضع 73

      ىدم الثقة بي  أفااد األساة 72

7

, 

 ااتاربه افض الفاد م  قبأل والدي  بعد 
أ  سههه وك متحهههاف أو تهههدت  مسهههتوا 

 تع يم 
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 ( ,ملحق رقم ) 

 قائمة أسماء المحكمي  ألداة البحث
 
 جهة العمل التخصص ااسم م
 جرمعة ىجمر  ى م التف  التابو  يدمااد ىب .د.أ 1
 جرمعة ىجمر   جتمرىى م التف  اال أحمد البرفع  .د 2
 ا ية الباطة ى م اإلجاام خرلد أحمد برهي  .د 3
 جرمعة تزوا اإلابرد والتوجي  التفس  برسم الدحردحة.د 4
 جرمعة تزوا ى م التف  و ضهدا أحمد ال.د 5
 رمعة تزواج ى م التف  آمرأل محمد بدو .د 6
 ترد  التااث و الموهوبي  ى م التف  التابو  د.مرها الفيس  9
 قسم التيهيأل التفس  ىبلا تفس  ا يتيا  د. هدا السميد  2
 قسم الع وم الس واية ى م التف  اإلا يتيا  د.إيزي  بدو  2
 قسم الع وم الس واية ى م التف  اإلا يتيا  د.اام  البهرب  10
 برحث  اجتمرىية ى م التف  خوا  أ. متر محمد 11
 أخنرب  تفس  اإلابرد والتوجي  التفس  أ.برسأل إبااهيم جرد   12
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 (7ملحق)

 الفقرات التي تم حذفها

 

 

 

 

 

 

 

 الفقرة رقم الفقرة

 .وجود إىرقة أو ماض مزم  لدا الجرتح 33

 .وجود اضطاابر  تفسية نايحة لدا الجرتح ,3

 .ويض المفاط ى  البعوا برلتقصمحرولة التع 34

 .يجب أ  ياو  الفاد دابم التوقع برألبيرء الخطاة والمخيفة 21

 .اىتقرد الجرتح بي  س وايرت  الجرتحة قد تجعأل اآلخاي  يخرفوت  وبرلترل  يحتاموت  ,2

 البعوا بساىة المضريقة واالستثراة 24

 معك البعوا بي  اآلخاي  ال يفهموتك أو ال يتعرطفو  ,2

 ىدم بعوا الجرتح بيت  قايب م  أ  إتسر  1,

 .اىتقرد الجرتح بي  س وايرت  الجرتحة ه  اتتقرم م  المجتمع ال   يتتم  إلي  3,

 .التسرهأل وال ي  البديدا  ف  معرم ة الجرتح داخأل األساة ,7

 .ق ة الوق  ال   يخنن  الوالدي  ل ج و  مع الجرتح 74
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 (,ملحق)

 الفقرات التي تم تصحيحها
 

اقهههههههم 
 الفقاة

 التنحيح الفقاة

 سوء  استربلأل وق  الفاا  الفبأل ف  استربلأل وق  الفاا  1

 االزدحرم والاثرفة السارتية ف  مقا اإلقرمة السا  ف  أحيرء ماتظة ومزدحمة 4

5 
ضهههعف تزويهههد األسهههاة برإلابهههرد والتوجيههه  
البلزمههههههههي  لتعزيههههههههز دواهههههههههر التابههههههههو  

 . ىجتمرواال

ضهههعف تزويهههد األسهههاة برإلابهههرد والتوجيههه  التابهههو  
 . جتمرىواال

 .ق ة وجود إدااة باطية تختص  برألحداث .ق ة وجود جهرز باطة خرص برألحداث 6

ىههاض مظههرها العتههف والجايمههة فهه  بههاام   2
 .الت فرز وأفبلم الفيديو والسيتمر

ىههاض مظههرها العتههف والجايمههة فهه  وسههربأل اإلىههبلم 
 .ودوا السيتمر

يقهوم بهه  مهه   برلمسهاولية تجههر  مههر بههعوا الفههادضهعف  ق ة بعوا الجرتح برلمساولية تجر  أفعرلة 31
 أفعرأل وىواقبهر

 وتوليد العداء واالستثراة االتفعرألاإلحسر  بساىة  العدواتية الزابدة لدا الجرتح 21

اىتقرد الجهرتح أ  سه وك الجهرتح يجه ب اتتبهر   27
 .اآلخاي  لدي 

 .تح أ  س وا  يج ب اتتبر  اآلخاي  لدي اىتقرد الجر

 ق ة المستوا المرد  لؤلساة .اتخفرض دخأل أساة الجرتح 4,
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 (4ملحق )
 رسالة تسهيل مهمة باحث

 
 
 
 
 


