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اإلهداء
إلى أستاذي في العلم والحياة ،من أهدى طالبه " اق أر ،اق أر ،اق أر حتى تكل عيناك "،
ومن زرع في تربة قلبي حب اإلرشاد النفسي ،وسقاه بماء اهتمامه األبوي ،وضميره اليقظ،
وعمله الدؤوب المتواصل ،ونصائحه القيمة.

إلى أستاذي الفاضل الدكتور أمجد هياجنة " أطال اهلل عمره ،وبارك له في ذريته"
إلى جميع من قدم لي العلم ،والنصيحة ،والتشجيع أثناء دراستي أهدى هذا (البحث)
المتواضع.

د

شكر وتقدير
غير هذا
يقول العماد األصفهاني " إني رأيت أنه ما كتب أحدهم في يومه كتاباً إال قال في غده ،لو ّ
لكان أحسن ولو زيد ذاك لكان يستحسن ،ولو َّ
قدم هذا لكان أفضل ،ولو ترك ذاك لكان أجمل ،وهذا من
أعظم العبر ،وهو دلي ٌل على استيالء النقص على جملة البشر ".
في البدء يشرفني أن (أقدم أستاذي على نفس والدي ،وان نالني من والدي الفضل ،والشرف ،فذاك
مربي الروح ،والروح جوهر ،وهذا مربي الجسم ،والجسم كالصدف) كما يقول الشاعر ،عميق شكري،
وتقديري للدكتورة هدى أحمد الضوي مشرفتي ،وأستاذتي ،ورفيقة دربي في هذا المشوار الطويل ،التي
أمدتني بما استطاعت من المعارف ،والصبر ،والتفهم ،وكانت دائمة الترحيب ،والبشاشة كلما دخلت عليها
رغم كثرة أشغالها ،ويمتد شكري للدكتورة آمال محمد بدوي ،والدكتور محمد علي أبو دقة المشرفين
المساعدين على هذه الرسالة.
علي من دعوات صادقة،
علي من نعمائك ،وما أمننت به ّ
اللهم لك الحمد ،والشكر على ما أسبغت ّ
وزوج صالح ساندني بكل الحب ،وكان عوناً لي أثناء تطبيق أداة بحثي ،وأسألك اللهم بأن تطيل عمر
الدي ،وتمدني بدعائهما الدائم لي في كل خطواتي ،وتحفظ لي أشقائي (علي ،ناصر ،خالد ،محمد،
و ّ
أحمد ،سعيد ،فاطمة ،عائشة) ،وأوالدي(هيام ،خليل ،لجين) الذين ساندوني بالسؤال ،والتشجيع ،وأدعو اهلل
أن يطيل عمر مديرتي وأمي األستاذة سخية بنت ثابت البطاشية التي أمدتني بالوقت للبحث ،والكتابة،
ووضعت االمتياز تطلعاً أسعى إليه في حياتي ،وأشكر الدكتور موسى بن ناصر المفرجي ،مدير المكتبة
الرئيسية الذي كان مشجعاً ،ناصحاً ،أبوياً ،وسهالً في منحي الوقت لحضور مساقات دراستي ،والدكتور
ه

خلفان الحجي الذي أحمل له فضل التوجيه األول للتسجيل في تخصص اإلرشاد النفسي الذي تاقت نفسي
التعمق في دراسته ،وأمدني بخبراته في مجال البحث العلمي ،والدكتور عمر سليمان فضل اهلل على
نصائحه الثمينة ،ومتابعته الدائمة لمراحل كتابة فصول الدراسة ،وكذلك الدكتور علي بن جمعة المغيري
الحراصي على مالحظاته
الذي عزز من ثقتي بذاتي بسؤاله ،ومالحظاته القيمة ،واألستاذ سعيد بن هالل ّ
الدقيقة في مراجعته للرسالة كاملة ،والتي كان لها أثر جميل في خلو الرسالة من ثغرات السهو المتفرقة،
واألستاذة الصديقة وفاء العريمية التي راجعت الرسالة حتى نهاية اإلطار النظري ،وزودتني بمالحظاتها
العلمية ،وتوجيهاتها المفيدة .
كما أتقدم بامتناني ،وشكري لآلتية أسماؤهم حسب مراحل بحثي ،ففي مرحلة القراءة األولية ،والدراسة
االستطالعية أتقدم بشكري للدكتور أمجد هياجنة بجامعة نزوى ،والمقدم راشد بن حمدان الحجري مدير
وحدة األحداث ،والدكتور محمد الهنائي بدائرة التنمية لالستشارات األسرية بو ازرة التنمية ،واألستاذة بتول
اللواتية مديرة دائرة الشؤون األسرية بو ازرة التنمية ،والصديقة األستاذة فاطمة البريدية بو ازرة التربية والتعليم،
والصديقة األستاذة زوردة المحروقية بالمكتبة الرئيسية ،واألستاذ محمد الحسيني بالمكتبة الرئيسية (مدير
مكتبة قصر الشموخ ،حالياً) ،وزمالئي في المكتبة الرئيسية (إدارة المكتبة ،وأقسام اإلعارة ،والمراجع،
والتزويد والفهرسة ،والدوريات).
وفي مرحلة كتابة خطة البحث أتقدم بشكري للصديقة األستاذة ميمونة الهنائية بو ازرة التربية والتعليم،
والصديقة األستاذة هدى البوسعيدي بجامعة نزوى ،والصديقة األستاذة عواطف آل مكي بو ازرة التربية
والتعليم ،واألستاذ محمد راشد العدوي بجامعة نزوى.

و

أما مرحلة تصميم المقياس فأتقدم بشكري ،لألستاذ الدكتور عبدالقوي الزبيدي من جامعة السلطان
قابوس ،والزميلة خالصة الهنائية بجامعة السلطان قابوس ،والصديقة منيرة الكيومية بجامعة اإلمارات ،و
األستاذ المحامي عبدالخالق محمد المعمري ،واألستاذ الشيخ المختار النعماني بالمكتبة الرئيسية ،وفي
مرحلة تحكيم المقياس أتقدم بشكري لألفاضل الدكاترة المحكمين من جامعة السلطان قابوس ،وجامعة
نزوى ،وجامعة اإلمارات ،وجامعة صحار المذكورين في فهرس المالحق.
وفي مرحلة تطبيق المقياس أتقدم بشكري للمقدم راشد حمدان الحجري ،مدير وحدة األحداث ،و
األستاذة بتول حسن اللواتية مديرة دائرة شؤون األحداث ،واألستاذ المحامي بدر الخوالدي بو ازرة التنمية،
واألستاذة الصديقة ريحانة اليعربية بو ازرة العدل ،واألستاذة كوثر البروانية مدير االدعاء العام بقريات،
واألستاذ بدر العبري منسق المحكمة االبتدائية بالخوير ،والشيخ رئيس االدارة العامة للتفتيش القضائي
بو ازرة العدل ،واألستاذ سعيد األبروي منسق المكتب الفني باالدعاء العام بالخوير.
وفي مرحلة التحليل االحصائي والنتائج أشكر كل من األستاذ الدكتور زهير عبداألمير الحميري
بجامعة نزوى ،واألستاذ عزيز البريدي بو ازرة التربية والتعليم ،والفاضل سعود الراشدي بجامعة السلطان
قابوس .

أما في المراجعة النهائية وتنقيح الرسالة فالشكر موصول لكل من الصديقة المهندسة عائشة

السيفية في المراجعة اللغوية ،والدكتور عبدالجبار الشرفي والدكتور عمر سليمان في مراجعة ترجمة
ملخص الدراسة.
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اتجاهات العاملين في قضايا األحداث الجانحين بمحافظة مسقط نحو العوامل المسهمة في جنوح األحداث

إعداد الباحثة :مريم بنت عبداهلل النحوية
إشراف :الدكتورة هدى أحمد الضوي
هدفت الدراسة إلى معرفة درجة ،ومستوى اتجاهات العاملين في قضايا األحداث الجانحين بمسقط نحو
العوامل المسهمة في جنوح األحداث ،كما تتبعت الدراسة تأثير بعض المتغيرات (النوع االجتماعي ،العمر،
المؤهل العلمي ،مكان العمل ،المسمى الوظيفي ،والخبرة) على اتجاهات العاملين في قضايا األحداث نحو
العوامل المسهمة في جنوح األحداث ،وانتهجت الباحثة في بحثها المنهج الوصفي المسحي.
قامت الباحثة بإعداد مقياس الدراسة (مقياس اتجاهات العاملين في قضايا األحداث الجانحين بمحافظة
مسقط نحو العوامل المسهمة في جنوحهم) واعتمدت الباحثة على صدق المحكمين ( 14محكماً) للتأكد من
صدق المقياس ،وتأكد ثبات المقياس وقابليته للتطبيق من خالل طريقة معامل ألفا كرومباخ التي بلغت قيمتها
في المحاور األربعة من ( 04642إلى  )006و( )04106للمقياس ككل ،وطريقة التجزئة النصفية ومستوى
الثبات المعدل لسبيرمان -براون الذي بلغ ( )04103وبلغ معامل ارتباط بيرسون ( )04124أي بعالقة اتساق
ال (المجتمع الطبقي للدراسة) ،وتألفت
موجبة وعالية ،ووزعت الباحثة ( )165استمارة على مجتمع البحث كام ً
عينة الدراسة من جميع العاملين مع األحداث الجانحين ،وقضاياهم في حدود محافظة مسقط في الجهات
الرسمية التي تتولى شؤون األحداث الجانحين ،وهي (و ازرة التنمية االجتماعية ،شرطة عمان السلطانية،
االدعاء العام ،و ازرة العدل) ،واستجاب منهم ( )101مفحوصًا (عينة البحث) ،وشملت عينة البحث (مراقبين
اجتماعيين ،محامين ،مدرسي المواد التعليمية مدربي المهن ،قضاة ،باحثين اجتماعيين ،أمناء سر ،محققين،
ضباط ،وحراس أمن تابعين لشرطة األحداث).

م

ولتحقي ــق أه ــداف الد ارس ــة قام ــت الباحث ــة بمعالج ــة البيان ــات واس ــتخراج التكـ ـ اررات ،االنح ارف ــات المعياري ــة،
المتوســط الحســابي ،النســب المئويــة ،معامــل ارتبــاط بيرســون ،معادلــة ســبيرمان -ب ـراون ،اختبــار كلمنجــروف-
سميرنوف ،اختبار ليفين ،اختبار مانن-ويتني ،اختبار كروسكال-واليز ،واختبار مربع كاي ،واختبار تامهان.
حصــلت العوامــل (القانونيــة التشـريعية ،االجتماعيــة القيميــة ،واالقتصــادية) علــى الترتيــب األول ،الثــاني،
الثالث على التوالي بمستوى اتجاه " مرتفع " في درجة اتجاهات أفراد عينـة الد ارسـة نحـو العوامـل المسـهمة فـي
جنوح األحداث بمحافظـة مسـقط ،بينمـا حصـلت العوامـل (الذاتيـة) علـى الترتيـب ال اربـع بمسـتوى اتجـاه "متوسـط"
في درجة اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو العوامل المسهمة في جنوح األحداث بمحافظة مسقط.
وأظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0405 ≤ αفي اتجاهات
العاملين في قضايا األحداث الجانحين بمحافظة مسقط نحو العوامل المسهمة في جنوح األحداث تعزى
لخصائصهم الديموغرافية المتمثلة في النوع االجتماعي ،العمر ،والخبرة أي سنوات الخبرة عامة و سنوات الخبرة
في العمل مع األحداث الجانحين ،وكذلك بالنسبة لمتغير المؤهل العلمي بالنسبة للمحاور الثالثة الذاتي،
االقتصادي ،والقانوني التشريعي بينما توجد فروق دالة إحصائياً بالنسبة للمحور االجتماعي القيمي لصالح حملة
شهادة البكالوريوس .وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()0405 ≤ α
تعزى لمتغير المسمى الوظيفي في كل من المحور الذاتي والقانوني والتشريعي بينما توجد فروق دالة إحصائياً
بالنسبة للمحورين االجتماعي القيمي واالقتصادي لصالح معلمي المواد ومدربي المهن داخل دار اإلصالح،
وتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0405 ≤ αفي درجات أفراد العينة يعزى لمتغير مكان
العمل ،بالنسبة للمحور االقتصادي واالجتماعي القيمي لصالح العاملين في و ازرة التنمية االجتماعية.
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الفصل األول
مشكلة الدراسة وتساؤالتها
مقدمة الدراسة
يتميز المجتمع العربي بأنه مجتمع فتي ،حيث يشكل األحداث الذين تقل أعمارهم عن الخامسة عشـر
مــا نســبته  %31مــن الســكان ،وذلــك مــا يجعلنــا ننظــر لجنــوح األحــداث فــي البلــدان العربيــة كظــاهرة خطي ـرة
متناميــةت تهــدد أمــن واســتقرار المجتمــع ،وتــدمر بنــاءه األســري ،وخططــه التنمويــة المســتقبلية .وممــا ال شــك
فيــهت أن خطــورة هــذه الظــاهرة غيــر مرتبطــة بتخلــف المجتمعــات ،إنمــا يمكننــا القــولت إن عــدم تــدارك هــذه
الظــاهرة والحــد مــن توســعها يســير بــالمجتمع فــي حلقــات متداخلــة مــن التخلــف ،والثغ ـرات االجتماعيــة التــي
تخلخل البنيان الذي نحتاج إليه لبناء األوطان ،وتنميتها (ضو.)2002 ،
ولقـــد تطـــور االهتمـ ــام باألحـــداث الجـ ــانحين فـ ــي معظـــم الـ ــدول العربي ـ ـة نتيجـ ــة االنفت ــاح االقتصـ ــادي،
واالجتماعي مقلصاً دور القبيلة ،واألسرة في الحد من تعرض الحدث للجنوح ،كمـا أفـرز التغييـر السـريع فـي
البنية االقتصادية ،واالجتماعية نتيجة خروج المرأة للعملت انتشار ظاهرتي الجريمة ،والفقر ،واالنفتـاح علـى
العالم اآلخر عبر الفضائيات (العبودي.)2001 ،

ويرى تورانس  Torranceأن األطفال الذين ال يجدون رعاية كافية من ذويهم ،يشكلون خسائر ضخمة
في مصادر الثروة اإلنسانية ،فعادة ما يكون الحدث الجانح على درجة كبيـرة مـن سـوء التكيـف االجتمـاعي،
والعائلي ،والشعور بالنقص ،والتوتر االنفعالي ،والوحدة النفسية ،واالنعزال عن اآلخرين (البنا.)2000 ،
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حتى نهاية يوليو  2001ارتفع عدد السـكان فـي السـلطنة بنسـبة  ،%3421أمـا بالنسـبة لتوزيـع السـكان
فقد وصلت الزيادة في كثافة السكان بالنسبة لألحداث من سن( ،%12432 )14-10أمـا بالنسـبة لألحـداث
من سن ( )11-15فقد وصلت الزيادة  %11440لعام 2003م (و ازرة االقتصاد الوطني.)2001 ،
بينما ورد في حوار مع مدير وحدة األحداث " أن عدد األحداث الجـانحين فـي عـام 2001م قـد وصـل
إل ــى ( )1211ح ــدثاً ،ارتك ــب معظمه ــم جنحـ ـاً خفيف ــة كالسـ ـرقة ،اإلي ــذاء ،المش ــاجرة ،إهان ــة الك ارم ــة ،وهت ــك
العرض "(الكاسبي.)2010 ،
واتض ــح أن أكث ــر الس ــلوكيات الجانح ــة الموجب ــة للعقوب ــة الت ــي يرتكبه ــا األح ــداث الج ــانحين بمحافظ ــة
مسقط ،هي السرقة بنسبة ( ،)%05ومن ثم التسول بنسبة ( ،)%1وبعـدها يـأتي تعـاطي المخـدرات بنسـبة
( ،)%5ومــن ثــم اإلعتــداء فــي المرتبــة الرابعــة بنســبة ( ،)%4بينمــا يحتــل اللـواط ،ومحاربــة القـوانين العامــة
كقـانون اإلتصــاالت ،والمـرور المرتبــة الخامســة بنسـبة ( ،)%2ومــن ثـم تــأتي اإلســاءة العلنيـة والتخريــب فــي
المرتبة األخيرة كما ورد في إجابات عينة الدراسة.
جدول ( )0يبين التكرارت والنسب المئوية لألفعال الموجبة للعقوبة لألحداث الجانحين

م

التصنيف

التكرار

النسبة المئوية

1
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06
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1
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المخدرات
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االعتداء

4

%4
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اللواط

2

%2
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مخالفات قانونية عامة

2

%2

0

تخريب الممتلكات

1

%1
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1

مخالفات قانون المرور

1

%1

1

اإلساءة العلنية

1

%1
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هتك العرض

0

%0

11

زنا المحارم

0

%0

010

%011

المجموع

وبالنسبة للتصنيف األكثر شيوعاً للقضايا التي يرتكبها األحداث الجانحين في محافظـة مسـقط مـن
وجه ــة نظ ــر الع ــاملين معه ــم ،تب ــين أن أكث ــر الس ــلوكيات الجانح ــة الش ــائعة الت ــي يرتكبه ــا األح ــداث ف ــي
محافظــة مســقط ،تنــدرج ضــمن الجــنح بنســبة ( ،)%041بينمــا تــأتي المخالفــات ،والجنايــات فــي المرتبــة
الثانية بنسبة (.)%041
جدول ( )2تصنيف أكثر القضايا شيوعاً التي يرتكبها األحداث الجانحين بمحافظة مسقط

م

التصنيف

التكرار

النسبة المئوية

1

مخالفات

11

%11

2

جنح

01

%01

3

جنايات

11

%11

101

%100

المجموع

وقد بلغ عدد المتهمين المحكوم عليهم من األحداث الذكور ،واإلناث من الفئة العمرية ( 10-1سـنة)،
في الجرائم ضد األشخاص ،والممتلكات ،وتعاطي المخـدرات ( )601ذكـ اًر ،و( )11أنثـى فـي جميـع منـاطق
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الســلطنة ،فيمــا وصــل العــدد فــي محافظــة مســقط وحــدها إلــى ( )103ذك ـ اًر ،و ( )3إنــاث (و ازرة االقتص ـاد
الوطني2001 ،م.)20 ،
وقــد حــدى ذلــك بالجهــات المختصــة لكهتمــام بتلــك الفئــة ،حيــث صــدر فــي  1مــارس 2001م قــانون
مساءلة األحداث ( ،)2001/30الذي يقضى بفصل األحداث الذين تقل أعمارهم عن  11عاماً عـن سـجن
الكبـار ،وانشـاء دار إلصـالح األحـداث خاصـة بهـم ،كمـا تـم تعيـين دائـرة مختصـة بشـؤون األحـداث ،وكـذلك
دار التوجيه التـي تعنـى برعايـة األحـداث المعرضـين للجنـوح ،ودار وحـدة األحـداث التـي تضـم دار مالحظـة
األح ــداث ،ووح ــدة ش ــرطة األح ــداث لتقوم ــا ب ــدور الحف ــاظ عل ــى الح ــدث من ــذ لحظ ــة إيقاف ــه ،وحت ــى عرض ــه
للمحاكمة ،والحكم عليه ،ومحكمة األحداث التي تختص بالفصل في قضايا األحداث الجانحين.
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مشكلة الدراسة
يعد جنوح األحداث ذا أهمية كبيرة شغلت شريحة كبيرة من المجتمعت وبخاصة علماء النفس،
واالجتماع ،والمطّلعين على السلوك اإلنساني ،وهو بالتالي يتعدى كونه مرحلة واحدة من مراحل تطور،
ونمو الطفل ،ليرافقه بقية حياته كسلوك مؤثر فيمن حوله ،ذلك أن غرائز اإلنسان ،ودوافعه ،وانفعاالته
الداخلية ،ال تختلف باختالف مرحلته العمرية ،أو باختالف المظاهر الخارجية للسلوك ،فحدث اليوم هو
رجل الغد ،وحين يتجاوز الحدث مرحلة الحداثة يتأصل السلوك المنحرف بداخله ،ويصعب تغييره
(حمودةوزينالدين .)2002 ،


وال تكمن أهمية جنوح األحداث فقط في تأثيرها على أمن ،وسالمة المجتمع بوجه عام ،واألسرة بوجه
خاص ،بل إنها تعكس الخلل الذي باتت تعاني منه أسسنا االجتماعية ،القانونية ،الثقافية والحضارية،
فالجانح ال يشكل فقط مشكلة اجتماعية ،تربوية ،ونفسية في المجتمعت بل بات يشكل خطورة قانونية،
وقضائية في أي دولة ،نتيجة للجرائم التي بإمكانه إرتكابها ،وزعزعة أمن مجتمعه من

خاللها (جعفر،

 .)2004


ومن هنا جاءت كلمة المشرع (قانون الجزاء العماني) ،بتجريم كل من يساهم في اإلهمال ،اإلساءة ،أو
التعدي على القاصر الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة ،وفق القانون باعتباره الطرف األضعف في المجتمع،
ويحتاج لرعاية أكبر من البالغ ،وبرز ذلك التجريم لألفعال الواردة بالمواد ( )212من ترك الولد في حالة
احتياج ،والمادة ( )213بعدم دفع النفقة ،و( )214نزع القاصر ممن له الحق في حضانته ،والمادة ()210
تسييب القاصر ،و( )211خطف الصغير ،وهي جناية ،و( )220حمل الصغير على الفجور ،وهي جناية
أيضاً ،و( )224عرض أفالم علمية ،أو فنية لغير تلك األغراض لقاصر ،والمادة ( )236قتل القاصر
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قصداً ،و( )231قتل الوليد اتقاء العار ،و( )211االحتيال على الصغير ،و( )14/312السماح لقاصر
بالدخول إلى دور السينما لمشاهدة أفالم محظور عليه مشاهدتها ،وكذلك مراعاة الحدث باعتباره قاص اًر في
العقاب .حيث ورد في (الفصل الثالث -المسئولية الجزائية ،والعقاب في البند  -3في القاصرين) ،من
المواد ( ،104وحتى  )100تقسيم المسئولية ،والعقاب ،وفقاً لفئات عمرية محددة للقاصرين الذين لم يتموا

الثامنة عشر من أعمارهم عند ارتكابهم الجريمة (شرطةعمانالسلطانية،دت .)30-22،


ومثلما شهدت دول الخليج العربي تطو اًر في القوانين اإلصالحية التي تمس األحداث الجانحينت
ألنهم يمثلون الشريحة األهم في بناء المجتمع ،كذلك سعت السلطنة لفصل األحداث الجانحين عن
السجن المركزي ،ووفق ذلك أصدر جاللته المرسوم السلطاني رقم  2001/30الذي أخرج قانون مساءلة
األحداث ،وبنوده إلى النور ،بكافة ما يخص الحدث الجانح من ردع ،وا صالح ،وعقاب.
إن التعامــل مــع األحــداث يســتوجب خط ـوات فاعلــة ،ومنظــور جديــد ينســجم مــع مبــادح عدالــة األحــداث
الدوليــة المراعيــة لحقــوق الحــدث كطفــلت لنــوفر لهــم المســتوى الالئــق مــن المعاملــة الــذي ييســر انــدماجهم مــع
المجتمع مجـدداً ،واصـالحهم ،وتـأهيلهم ممـا يجعلهـم أداة نافعـة ،ولـيس طاقـة معطلـة فـي المجتمـع حسـب مـا
ورد ف ــي " ال ــدليل المتخصـ ـص للقض ــاة ،والم ــدعين الع ــامين " ال ــذي أص ــدره مكت ــب األم ــم المتح ــدة المعنـ ـي
بالمخـدرات والجريمـة ( .)United Nations Office on Drugs and Crime -UNDOCوان المتتبـع
لقضايا جنوح األحداث كظاهرة ،يجد أن لها عوامل داخلية تخص الحدث نفسه ،وخارجية مستقاة من بيئتـه،
أسهمت جميعها في دفعه لتجاوز المجتمع ،وأعرافه ،وتقاليـده ،والقـانون ،وتشـريعاته .وتـرى الباحثـة أن ذلـك
يس ــتوجب اإلط ــالع عل ــى اتجاه ــات الع ــاملين م ــع الح ــدث الج ــانح ،ال ــذين تك ــون طبيع ــة وظ ــائفهم االحتك ــاك
المباشـر مــع الحـدثت سـواء فـي م اركــز الشـرطة ،أو أروقــة المحـاكم ،أو دار المالحظــة ،وغيرهـا مــن األمــاكن
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التــي يوضــع بهــا الحــدث لحــين الحكــم فــي قضــيته ،وارســاله لــدار اإلصــالح ،ومعرفــة أي تلــك العوامــل هــي
األقوى تأثيرًا ،واسهاماً في جنوحه عن طريق تطبيق أداة الدراسة ،وتحليلها إحصائياً ،لنصل لمعرفـة مـا هـي
العوامــل التــي نال ــت علــى اتج ــاه مرتفــع حس ــب مقيــاس ليك ــرت الخماســي ف ــي التــأثير عل ــى الحــدث ،ودفع ــه
للجنــوح ،وأي العوامــل حصــلت علــى اتجــاه مــنخفض مــن خــالل إجابــات عينــة الد ارســة ،ومــدى ارتبــاط ذلــك
االتجاه بمتغيرات الدراسة ،وتأثيرها على التعامل مع الحدث حسب طبيعة عمل أفراد عينة الدراسة.
يحمـل المجتمـع الحــدث
وفـي إطـار تحديـد مشـكلة البحـث واجهـت الباحثـة تسـاؤل تفرضـه الظـاهرة ،لمـاذا ّ
مسؤولية جنوحه ،وهل جنوح األحداث عائد لعوامل داخلية ذاتيه نفسية ،أم لعوامـل خارجيـة اجتماعيـة تتمثـل
في بيئة الحدث أي المجتمع ،واألسرة ،واألقران ،وهل للقانون التشريعي ،ونوعية التعامل مع الحدث الجانح،
وخبرة المتعاملين معه ،وكـذلك اتجـاههم النفسـي نحـو العوامـل التـي أسـهمت فـي جنوحـه ،دور فـي ردعـه ،أو
اســتم ارره علــى مــا هــو عليــه ،أي هــل االتجــاه المرتفــع نحــو العوامــل المســهمة فــي جنــوح الحــدث يغيــر مــن
التعامــل مــع الحــدث الجــانح نفســياً واجتماعيـاً ،وتشـريعياً وبالتــالي الســيطرة علــى هــذه الظــاهرة وفــق مســبباتها
الحقيقية .وعلى ضوء تلك التساؤالت قامت الباحثة بوضع تصور للعوامل المسهمة في جنوح األحـداث فـي
محافظــة مســقط ،قســمتها إلــى عوامــل ذاتيــة نفســية وبيولوجيــة ،وعوامــل اجتماعيــة ضــمت األس ـرة ،األق ـران،
وســائل االتصــال ،القــيم التربويــة ،المجتمــع ،المســتوى االقتصــادي لألس ـرة والق ـوانين التش ـريعية...الخ ،وبــذلك
ظهر أمام الباحثة التساؤل الرئيس لهذه الدراسة " ما هي اتجاهات العاملين مع الحدث الجانح تجاه العوامـل
المســهمة فــي جنوحــه  ،وأي تلــك العوامــل كــان اتجــاه العــاملين نحوهــا مرتفــع أكثــر عــن غيرهــا ،أي األكثــر
اسـهاماً فـي جنـوح الحـدث مـن غيرهـا ،وهـل تشـكل بعـض المتغيرات(النـوع ،العمـر ،المؤهـل العلمـي ،المســمى
الوظيفي ،الخبرة) ،فرقاً في اتجاه العاملين مع الحدث نحو العوامل المسهمة في جنوحه.
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وبذلك تحددت مشكلة الدراسة فـي معرفـة اتجاهـات العـاملين مـع الحـدث الجـانح نحـو العوامـل المسـهمة
ف ــي جنوح ــه ،والت ــي ح ــددتها الباحث ــة بعوام ــل ذاتي ــة ،واجتماعي ــة ،ومعرف ــة المتغيـ ـرات الت ــي ت ــؤثر عل ــى ذل ــك
االتجــاه ،وتحــدد مســتواه هــل هــو (مرتفــع ،متوســط ،ضــعيف) ،وهــل يشــكل ذلــك التفــاوت فــي االتجــاه نحــو
العواملت فرقاً في التعامل مع الحدث الجانح أثناء إجراءات الضبط ،والمالحظة ،وحتى صدور حكم ضده.
ونظ اًر ألهمية اتجاهـات العـاملين فـي قضـايا األحـداث ،والمالمسـين لظـروف ،ومالبسـات الحـدث بدايـة
مــن لحظــة توقيفــه ،وحتــى الحكــم عليــه ،كونهــا تشــكل فرق ـاً فــي التعامــل مــع الحــدث ،ومنحــه الحــق فــي أخــذ
الرعايــة النفســية االجتماعيــة الالزمــة إلعــادة تأهيلــه وادماجــه بــالمجتمع ،فقــد ارتــأت الباحثــة أن تقــوم بقيــاس
اتجاهات تلك الفئة ،ومن هم ضـمن دائـرة الحـدث حـول العوامـل المسـهمة فـي جنـوح األحـداث مـن منظـورهم
ال ـواقعي المطلــع علــى تلــك القضــايا ،وبيــان عالقــة تلــك االتجاهــات لــدى العــاملين مــع األحــداث الجــانحين
ببعض المتغيرات الديموغرافية والشخصية.
فــي ضــوء ذلــكت فــإن مشــكلة الد ارســة تتبلــور فــي د ارســة اتجاهــات العــاملين أو المشــتغلين مــع الحــدث
الج ـ ـ ـ ــانح نح ـ ـ ـ ــو العوام ـ ـ ـ ــل المس ـ ـ ـ ــهمة ف ـ ـ ـ ــي جن ـ ـ ـ ــوح األحداث(ذاتية/اجتماعي ـ ـ ـ ــة) ،ون ـ ـ ـ ــوع تل ـ ـ ـ ــك االتجاه ـ ـ ـ ــات
(مرتفعة/متوسطة/منخفضــة) ،وتأثيرهــا علــى التعامــل ،والحكــم علــى الحــدث الجــانح الواقــع فــي أيــدي الســلطة
التشريعية.
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العوامل الديموغرافية
يتكون االتجاه من خالل احتكاك الفـرد المتكـرر بموضـوع االتجـاه ،وتسـاعد مكونـات االتجـاه المعرفيـة،
الوجدانيـة ،والســلوكية فــي تعزيــز قيمتــه لـدى الفــرد ،وتشــكل العوامــل الديموغرافيــة أهميـة فــي معرفــة مــدى قــوة
اتج ــاه عين ــة الد ارس ــة أو ض ــعفها ،وه ــل يمث ــل ذل ــك المس ــتوى (مرتف ــع ،متوس ــط ،م ــنخفض) ق ــوة ايجابي ــة م ــع
موضوع اإلتجاه ،أو نقطة ضعف سلبية ضد موضوع االتجاه ،وفي هـذه الد ارسـة هـدفت الباحثـة إلـى معرفـة
تــأثير بعــض العوامــل الديموغرافيــة علــى اتجــاه عينــة الد ارســة نحــو العوامــل المســهمة فــي جنــوح األحــداث،
ومعرف ــة م ــدى وع ــي المفحوص ــين بمس ــهمات الجن ــوح الت ــي ت ــؤثر عل ــى الح ــدث الج ــانح ،وتدفع ــه الرتك ــاب
سلوكيات مخالفة للمجتمع ،وتشريعاته.
ويكتســب النــوع االجتمــاعي (ذكر/أنثــى) أهميتــه مــن كــون الســجن المركــزي لــم يكــن بــه مــن اإلنــاث إال
العــامالت فــي ســجون النســاء ،وبعــد صــدور قــانون مســاءلة األحــداث أصــبحت دار إصــالح األحــداث تضــم
معلم ــات المـ ـواد التعليمي ــة ،والمراقب ــات االجتماعي ــات ،واالخص ــائيات النفس ــيات/االجتماعيات ،وب ــذلك ش ــكل
اتجاههن نحو العوامل المسهمة في جنوح الحدث أهمية بسبب مالمستهن للحدث ،وظروفه .ويشكل العمر
فارقاً في الوعي ،وعمق التجربة ،والخبرات الحياتية التـي تعـرض لهـا فنجـد أنـه كلمـا تقـدم العمـر بـالفرد كلمـا
كان ــت أحكام ــه عل ــى اآلخـ ـرين متأني ــة متفكـ ـرة مس ــتوعبة لحج ــم المش ــكلة ،ومس ــبباتها .كم ــا يس ــهم المس ــتوى
التعليمــي للعينــة فــي تغييــر اتجاهــاتهم نحــو الحــدث مــن خــالل إدراك ماهيــة الظــروف المحيطــة بــه ،والق ـراءة
المتعمقــة فيمــا يخــص الحــاالت التــي يطلعــون علــى مشــكالتها النفســية ،واالجتماعيــة ،والســلوكية ،والرجــوع
للعلوم المتخصصة التي تفند تلك السلوكيات ،وتنظّر مسبباتها ،وتجد لها حالً.
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وتحـدد الخبـرة سـواء الخبـرة العامـة للفــرد ،أو خبرتـه خــالل عملـه مــع الحـدث الجــانح نوعيـة المهــام التــي
مارسـها سـابقاً فالضـابط األمنـي الـذي تعامــل مـع المجـرمين يصـبح شـديداً مــع الحـدث مثلمـا هـو مـع الكبــار،
فالحـدث فــي نظـره قــد ارتكــب جرمـاً يســتوجب العقــاب ،بينمـا حــين تتشـكل خبرتــه مــع الحـدث الجــانح ،ويطلّــع
على ملفه األسري ،والبحث االجتماعي النفسـي الـذي يحمـل نتـائج د ارسـة حالـة الحـدث الجـانح االجتماعيـة،
والتقي ــيم النفس ــي لحالت ــه ،ي ــدرك أن هن ــاك وراء ه ــذا الس ــلوك خلفي ــات ،ومش ــكالت يج ــب أن ت ــدرس ،وتفه ــم،
وتقدر ،وبالتالي يتغير االتجاه نحو مسببات سلوكه.
وتظهر أهمية المسمى الوظيفي في معرفة مدى قرب وحدود تعامـل عينـة الد ارسـة مـع الحـدث الجـانح،
فاتجاه المدرس داخل دار اإلصالح يختلف عن اتجاه ضابط التحقيق ،واألخصائي االجتماعي/النفسي فكل
فرد منهم ينظـر للجنـوح مـن جهـة واحـدة يمثـل وظيفتـه التـي يمارسـها يوميـاً ،ويـدرك مـا يـراه بعينيـه ،ويسـمعه
بأذنــه ،وبــذلك يتكــون اتجاهــه نتيجــة ت ـراكم الوقــائع والقصــص مــن واقــع عملــه مــع الحــدث نفســه .أمــا مكــان
العمل فيكتسب أهميته من كون الحدث الجانح في السـلطنة تتعامـل معـه ثـالث جهـات رسـمية رئيسـيةت هـي
شرطة عمان السـلطانية التـي تسـتلمه بـالتحقيق ،والتمحـيص عـن األسـباب ،واالسـتماع ،ومـن ثـم وضـعه فـي
دار مالحظــة األحــداث ومراقبــة ســلوكه أثنــاء ذلــك ،ثــم يبعــث ملفــه إلــى اإلدعــاء العــام الــذي يحيلــه لــدائرة
األح ــداث ،وينتق ــل بع ــدها ل ــو ازرة التنمي ــة ب ــدائرة ش ــؤون األح ــداث الت ــي يوك ــل اليه ــا مهم ــة إدارة دار إص ــالح
األح ــدث بالس ــجن المرك ــزي أثن ــاء فتـ ـرة عقوبت ــه ،والت ــي تق ــوم بت ــوفير المدرس ــين ،وم ــدربي المه ــن ،والزي ــارة
الميدانية ،والمراقبة االجتماعية ،وجمع معلومات الملف األسري للحـدث ،فتن ّقـل الحـدث الجـانح بـين الجهـات
الــثالث ينــوع اإلتجــاه نحــو العوامــل المســهمة فــي جنوحــه ،ويشــكل اختالفــات فــي اســتجابة المفحوصــين علــى
المقياس ككل ،وبالتالي إيجاد فروق دالة في مسهمات الجنوح من وجهة نظرهم.
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أسئلة الدراسة
تترجم الباحثة مشكلة الدراسة في سؤال جوهري " ما هو اتجاه العاملين في قضايا األحداث الجانحين
م ــن ض ــابط(محقق) /أم ــين س ــر ،م ــدير وح ــدة األح ــداث ،م ــدير دار اإلص ــالح ،القاض ــي ،الم ــدعي الع ــام،
المح ــامي ،الم ارق ــب االجتم ــاعي ،المش ــرف ال ــذي تعين ــه المحكم ــة للح ــدث أثن ــاء المحاكم ــة ،والم ــدرس ال ــذي
يتعام ــل معـ ــه ب ــدار اإلصـــالح ،نحـــو العوام ــل المسـ ــهمة فـ ــي جنوح ــه وهـ ــل يمكـــن أن يت ــأثر مســـتوى تلـــك
االتجاهات(مرتفع -متوسط -منخفض) ببعض المتغيرات الديموغرافيـة للعـاملين مـع األحـداث الجـانحين فـي
الجهات الثالث المسؤولة عنهم
ومن السؤال الجوهري استطاع الباحث صياغة التساؤلين الرئيسيين في مشكلة البحث وهما:
السؤال األول :ما درجة ،ومستوى اتجاهات العاملين في قضايا األحداث الجانحين بمحافظة مسقط
نحو العوامل المسهمة في جنوحهم
السؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0005 ≤ αفي اتجاهات
العاملين في قضايا األحداث الجانحين بمحافظة مسقط نحو العوامل المسهمة في جنوحهم تبعاً
للنوع االجتماعي ،والعمر ،والمؤهل العلمي ،وسنوات الخبرة في العمل مع األحداث الجانحين،
وسنوات الخبرة في مجال العمل بشكل عام ،والمسمى الوظيفي ،ومكان العمل
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أهمية الدراسة
 .1تعد هذه الدراسة حسب علم الباحثة أول دراسة تسعى لمعرفة االتجاهات نحو العوامل المسهمة فـي
جنوح األحداث من وجهة نظر الهيئة التشريعية ،والقضائية في سلطنة عمان ،القائمـة علـى الحـدث
منذ لحظة توقيفه ،ألنها الفئة األكثر مالمسة لظاهرة الجنوح ،والعوامل المسهمة في جنوح األحداث
بالســلطنة بالوقــائع ،واألدلــة ،والد ارســة ،والمتابعــة ،وبالتــالي هــي الفئــة األكثــر وعيـاً للمســبب الرئيســي
للسلوك الجانح ،واألكثر قدرة على احتواء ظاهرة الجنوح.
 .2تختلــف هـذه الد ارســة عــن الد ارســات الســابقة لجنــوح األحــداث (د ارســة كــل مــن ص ـواخرون 2000م،
والقنوبي 2003م ،والهنائي 2005م) ،في أنها لم تتطرق لدراسة الظاهرة من جهة واحـدة كاألسـرة،
والمجتمـ ــع ،أو معرفـ ــة الحاجـ ــات التربويـ ــة التـ ــي يفتقـ ــدها الحـ ــدث الجـ ــانح ،أو السـ ــمات الشخصـ ــية
للجانحين ،إنما قامت بدراسة اتجاهات القائمين على رعاية الحدث الجانح ،كالضابط المسئول عـن
توقيفه سواء بالتبليغ ،أو المشاهدة الفعلية للحدث ،وهو يرتكـب الفعـل المخـالف ،والمسـئول عنـه فـي
وحــدة األحــداث قبــل عرضــه للمحاكمــة ،والقاضــي الموكــل إليــه قضــايا األحــداث ،والمحــامي المــدافع
عنه ،والمدعي العام المتولي عرض قضيته على هيئة المحكمـة ،والمشـرف عليـه فـي دار مالحظـة
األحــداث قبــل المحاكمــة ،والم ارقــب االجتمــاعي ،ومعلمــي المـواد ،والمهــن المختلفــة فــي دار إصـالح
األحداث ،والمشرف النفسي ،أو االجتماعي الموكل عليه من قبل دار إصـالح األحـداث ،فـي حالـة
استئناف عرضه على المحكمة ،وحسب (اتجاه) هؤالء ستقيس الباحثة أي العوامل أكثر إسهاما في
جنــوح الحــدث ،لتــدلنا النتــائج علــى مــدى وعــي هــذه الفئــة بالجــانح ،وكــل مــا يحــيط بــه مــن ظــروف
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مســهمة فــي ســلوكه ،والتــي أوصــلته للعقوبــة القانونيــة ،وتبعاتهــا ،وعــالج المشــكلة مــن جــذورها أي
االهتمام بالسبب(عامل الجنوح) وليس النتيجة(الجانح).
 .3إيجاد العالقة بين درجة ،ومستوى اتجاهات العاملين مع الحدث الجـانح نحـو العوامـل المسـهمة فـي
ســلوكه الجــانح ،وعالقــة ذلــك بــبعض المتغيـرات الديموغرافيــة التــي تشــكل فروقـاً فــي اتجاهــات عينــة
الد ارسـة ،وبالتــالي الســعي لالهتمـام بفئــة المشــتغلين مـع الحــدث الجــانح ،وصـقل مهــاراتهم ،وخبـراتهم
مــن خــالل ورش العمــل ،والــدروات ،والد ارســة المكثفــة فــي العلــوم المســاعدة لهــم علــى فهــم ظــاهرة
الجنوح عامة ،وشخصية الجانح ،وما يؤثر في تكوينها خاصة.
 .4االستفادة من البحث فـي صـياغة آليـة جديـدة تتناسـب مـع قـانون مسـاءلة األحـداث الجديـد ،للتعامـل
مع األحداث الجانحين على أساس نفسي ،اجتماعي وتربوي ،وتشريعي ،وانساني في المقـام األول،
كمــا تأمــل الباحثــة أن يــتم االســتعانة بنتــائج الد ارســة فــي اســتنباط أســاليب حديثــة ،إلعــداد الحــدث
الجانح كإنسان قادر على إصالح نفسـه ،وخدمـة وطنـه ،مـن خـالل تغييـر نظـرة الوصـم التـي تـالزم
المتعاملين معهم.

أهداف الدراسة
 .1التع ــرف عل ــى درج ــة ،ومس ــتوى اتجاه ــات الع ــاملين ف ــي قض ــايا األح ــداث الج ــانحين نح ــو العوام ــل
(الذاتية/االجتماعيــة والقيمية/االقتصادية/التشـ ـريعية والقانوني ــة) المس ــهمة ف ــي جن ــوح األح ــداث ،م ــن
خــالل إعــداد مقيــاس لمعرفــة اتجاهــات العــاملين فــي قضــايا الجــانحين مــن قضــاة ،ومــدعي عمــوم،
ومحامين ،ومدير وحدة األحداث ،ومدير دار اإلصالح ،ومدير دار التوجيه ،والمراقب االجتماعي،
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وغيرهم ممن له صلة بالحدث منذ ارتكابه السـلوك الجـانح ،نحـو العوامـل المسـهمة فـي ميـل الحـدث
للجنوح ،وتطبيقه ،وتحليل نتائجه.
 .2معرف ــة ت ــأثير بع ــض المتغيـ ـرات ف ــي الف ــروق ف ــي درج ــة ،ومس ــتوى اتجاه ــات الع ــاملين ف ــي قض ــايا
األحــداث الجــانحين كمتغيــر النــوع االجتمــاعي ،العمــر ،المؤهــل العلمــي ،والمســمى الــوظيفي ،مكــان
العمل ،والخبرة مع الحدث الجانح ،والخبرة في العمل عموما.
 .3معرف ــة أي العوام ــل ه ــي األكث ــر اس ــهاماً ف ــي جن ــوح الح ــدث م ــن وجه ــة نظ ــر الع ــاملين ف ــي قض ــايا
األحــداث مــن خــالل تحليــل اتجاهــات عينــة الد ارســة ،ومعرفــة مســتوى اتجــاههم تجــاه كــل محــور مــن
محـ ــاور الد ارســـة (مرتفع/متوسـ ــط/منخفض) ،وربـ ــط تلـــك االتجاهـ ــات ب ــبعض المتغي ـ ـرات ،ومحاولـــة
تقصيها للتحقق من صحتها.
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مفاهيم الدراسة
أوال :الحدث Juvenile
الحدث مفهوماً:

هــو" الصــغير الــذي أتــم الســنت التــي حــددها القــانون للتمييــز ،ولــم يتجــاوز الســن التــي حــددها
القانون لبلوغ الرشد " (عبدالرحمن.)12 ،2000 ،
وهو في قانون مساءلة األحداث " كل ذكـر أو أنثـى لـم يكمـل الثامنـة عشـرة مـن العمـر " (و ازرة التنميـة
االجتماعية.)6 ،2001 ،

ثانياً :الجانح Delinquency
الجانح مفهوماً:
هــو " كــل مــن بلــغ الســن التــي حــددها القــانون للتمييــز ،وارتكــب فعــال مخالف ـاً للمعــايير ،والقــيم ،بحيــث
يلحق األذى بذاته ،ومجتمعه ،ويصدر بموجبه عقاب الزم التنفيذ " (.)Cavan, 1962, 17

وهو في قانون مساءلة األحداث " كل من بلغ التاسعة ،ولـم يكمـل الثامنـة عشـرة ،وارتكـب فعـالً يعاقـب
عليه القانون " (و ازرة التنمية االجتماعية.)6 ،2001 ،

ثالثاً :األحداث الجانحين Juvenile Delinquents
األحداث الجانحون مفهوماً:
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هــو فــي قــانون مســاءلة األحــداث " كــل مــن بلــغ التاســعة ولــم يكمــل الثامنــة عش ـرة مــن العمــر " (و ازرة
التنمية االجتماعية.)6 ،2001 ،
رابعاً :العوامل Factors
أما مفهوم العوامـل فتقصـد بـه الباحثـة " المحـاور الموضـوعية للد ارسـة ،وهـي بتفصـيل أكثـر العوامـل الذاتيـة،
واالجتماعية القيمية ،واالقتصادية ،والقانونية التشريعية المسهمة في جنوح الحدث ".
وتعرف الباحثـة العوامـل إجرائيـاً بأنهـا " مجموعـة الـدرجات التـي يحصـل عليهـا أفـراد عينـة الد ارسـة علـى كـل
عامل من العوامل المسهمة في جنوح الحدث ".
البعد األول :العوامل الذاتية المسهمة في جنوح األحداث
وتقصد بها الباحثة مجموعة العوامل ،التي تتشكل منها شخصية ،وذات الحدث ،وتجعل منه المسؤول
المباشر عن جنوحه.
البعد الثاني :العوامل االجتماعية والقيمية المسهمة في جنوح األحداث
وتقصد بها الباحثة مجموعة العوامل ،التي يتفاعل معها الحدث ،والمرتبطة بأسرته ،ومجتمعه ،والبيئة
من حوله.
البعد الثالث :العوامل االقتصادية المسهمة في الجنوح األحداث
وتقصد بها الباحثة انخفاض مستوى دخل األسرة ،أو انعدامه ،وما يعانيه أفرادها من قلة فرص العمل،
وعدم وجود عائل ،وغالء المعيشة مع ازدياد عدد األفراد داخل المنزل.
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البعد الرابع :العوامل القانونية والتشريعية المؤدية لجنوح األحداث
وتقصد بها الباحثة مجموعة التشريعات ،والقوانين التي تخص السياسة الجنائية لقضاء األحداث في
السلطنة كـ(قانون الجزاء العماني ،قانون مساءلة األحداث ،قانون حقوق الطفل) ،وكلما يتعلق بها من
بنود ،وا جراءات أقرتها المنظمات الدولية للتعامل مع األحداث .

خامساً :االتجاهات Attitudes
يرى معظم الباحثين أن االتجاه يشبه خطاً مستقيماً يمتد بين نقطتين ،إحداهما تمثل أعلى درجات
القبول ،واألخرى أقصى درجات الرفض ،بينما يمثل الوسط الحياد التام ،وما بين الحياد ،والقبول المطلق
درجات من التقبل ،وما بين الحياد التام ،والرفض المطلق درجات من عدم التقبل (العتيبي.)14 ،2004 ،
واالتجاه " هو االستجابة للسلوك ،وليس السلوك ذاته ،فاالتجاهاتت هي التي تحدد السلوك ،والتصرف،
ووجهات النظر ،كما يحمل االتجاه صلة انفعالية تربط الفرد بموضوع من الموضوعات التي تهمه "
(معوض .)234 ،2003 ،ويعرفه أبشاو Upshawبأنه " المواقف التي يتخذها األفراد في مواجهة
القضايا ،واألمور المحيطة بهم ،والتي ال نستطيع االستدالل عليها من خالل النظر لالتجاه بأنه معرفي،
وسلوكي ،وانفعالي أي أن الفرد بحاجة إلى أن يلم بالمعلومات المتعلقة بموضوعه ،ومن ثم يقوم بفعل
للدفاع عنه ،وبعدها يقيم ما يتصل به " (دويدار.)156،2006 ،

ومــن وجهــة نظــر الباحثــة االتجــاه هــو مكــون فرضــي وجــداني ،معرفــي ،وســلوكي يتــرجم إلــى اســتعداد
نفسي داخلي للحكم على أفراد ،وسلوكيات ،وقيم وفقاً لخبرات سابقة ،ومواقف مختلفة مرت على الفرد.
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سادساً :العاملين في قضايا األحداث

Juvenile Delinquency Cases Staff

وتعـرفهم الباحثــة بــأنهم العــاملون فــي المهــن المتصــلة بالقضــايا المتعلقــة باألحــداث الجــانحين كالقضــاة،
ومــدعي العمــوم ،والمحــامين ،وم ـراقبين اجتمــاعيين ،وأمنــاء ســر ،والعــاملون بــدائرة شــؤون األحــداث ،ووحــدة
ـي مـواد ،ومهــن ،وكــل مــن لــه صــلة مهنيــة
األحــداث ،و شــرطة األحــداث ،ودار إصــالح األحــداث مــن مدرسـ ّ
بالحدث الجانح منذ تعرضه لكيقاف ،وحتى عرضه على المحكمة.

حدود الدراسة
الحدود المكانية
تــم إج ـراء الد ارســة علــى العــاملين فــي كــل مــن (دائ ـرة شــؤون األحــداث -دار إصــالح األحــداث -وحــدة
األحداث المتمثلة في دار مالحظة األحداث ،وشرطة األحـداث  -محكمـة األحـداث –اإلدعـاء العـام –
المحاكم االبتدائية ،ومحاكم االستئناف) بمحافظة مسقط.
الحدود البشرية
تحدد الدراسة بعينة من المتعاملين مع الحدث الجانحت ممن يتصلون بصلة مباشرة به سواء خـارج دار
اإلصــالح ،أو داخلــه م ــن لحظــة تعرضــه للتوقي ــف ،وحتــى ص ــدور الحكــم عليــه ابت ــداء مــن الض ــابط،
والمحقــق ،وأمــين الســر ،والقاضــي ،والمحــامي ،والمشــرف االجتمــاعي ،والنفســي ،والم ارقــب االجتمــاعي،
وغيرهم.
الحدود الزمانية
قامت الباحثة بتطبيق مقياس البحث على العينة في الفترة من 2011/3/1م وحتى 2012/2/21م.
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أداة الدراسة
تحــدد نتــائج الد ارســة بالمقيــاس الــذي قامــت الباحثــة بإعــداده لقيــاس اتجاهــات المتعــاملين مــع األحــداث
الجانحين نحو العوامل المسهمة في جنوحهم.
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الفصل الثانـي
اإلطـــار النظـري ،والدراسات السابقة

االتجاهات
األحداث الجانحون ،والنظريات المفسرة للجنوح
الدراسات السابقة

20

الفصل الثانـي
اإلطـــار النظـري ،والدراسات السابقة
اإلتجاهات والنظريات المفسرة لالتجاه
ربط سبنسر Spenserمفهوم االتجاه ،بحكمنا على ما يعترضنا من مسائل ،فيقول " إن وصولنا إلى
أحكام صحيحة في مسائل مثيرة لكثير من الجدل ،يعتمد إلى حد كبير على اتجاهنا الذهني ،ونحن
نصغي لذلك الجدل ،أو نشارك فيه "  ،أي ما يعتمل داخل أنفسنا من انفعاالت أثناء اإلصغاء لحديث
ما ،أو مشاركتنا فيه (معوض.)2003،231 ،
وفي تجربة أجراها سنايدر وسوان ( )Mark Snyder & William Swannالمشار إليهما في
(العيسوي ،)2004 ،على  120طالباً ،لبيان أثر تذكير اإلنسان باتجاهاته العقلية إزاء موضوع معين
على سلوكه المرتبط بموضوع االتجاه ،قام الباحثان بدعم اتجاه المبحوثين تجاه قضية معينة ،قبل
تعيينهم كمحلفين في قضية مرتبطة بموضوع االتجاه المدعوم ،وتبين لهما أن االتجاهات تؤثر في سلوك
الفرد ،أو حكمه على قضية معينة ،ويمكن التنبؤ بذلك السلوك ،أو االتجاه لو تم تذكير الفرد به ،وشجع
على التفكير فيه أي تدعيمه ،وترسيخه.
ولقد ذاع استخدام االتجاهات كأبرز المفاهيم شيوعاً في علم النفس االجتماعي التسامها بالثبات
النسبي في حكم الفرد على المسائل التي تهمه ،وبذلك أمكن استخدامها للتنبؤ بالسلوك ،كما أن االتجاه
متعلم ،ومكتسب ،وليس فطري ،وبالتالي بإمكاننا تدعيم ،أو تغيير اتجاه الفرد تجاه قضية ما ،وتتعامل
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االتجاهات مع الظروف االجتماعية ،والنفسية المحيطة بالفرد ،لذلك نجد أن توجه الفرد تجاه موضوع
يزكيه بالشروط ،والمالبسات المحيطة بذلك التوجه نفسه (حبيب.)2006 ،
إن مفهوم االتجاهات النفسية يرسم حدود الصلة بين قيم المجتمع العامة ،وبالتالي معرفة مدى كفاءة
آلية التواصل بين قيم المجتمع ،واتجاهات أفراده نحو الخبرات الجديدة من خالل اإلطار المرجعي الذي
يهتدي به الفرد داخل المجتمع .ويمتاز االتجاه بقدر من المرونة ،يسمح لنا كباحثين باستخدامه على
نطاق الفرد والجماعة ،كما أن االتجاهات قابلة للقياس ،والتقويم من حيث شدتها ،أو ضعفها تجاه
موضوع االتجاه ،يمكن التنبؤ بسلوك األفراد في المواقف المختلفة من خالل معرفة اتجاههم النفسي،
واستخدام تلك االتجاهات للتنبؤ بظواهر نفسية لها داللتها الخاصة (خليفة ومحمود.)1111،
ونستدل على االتجاه من سلوك الفرد الظاهر لنا ،فهو مزيج مركب من معلومات ،ومشاعر تولد
نزعة ،واستعداد لدى الفرد لكستجابة بطريقة معينة ،ومقدار معين في موضوع معينت ألنها دينامو ،أو
مشغل السلوك ،والموجه له .واإلتجاه أيضاً تركيب عقلي نفسيت يحدث نتيجة خبرة حادة متكررة تنتج
استجابات ،وتتحكم بتلك اإلستجابات شحنات متفاوتة للدافعية من تنشيط ،وحفز ،وتنظيم ،وتوافق ،وهو
فوق ذلك قد يكون قويا ،ويظل كذلك مقاوماً للتغيير (أبوزهري وحمد.)2001 ،
ويــرى نيوكمــب  Newkimbأن مــن خصــائص االتجاهــات التنــاقض ،وأن ذلــك التنــاقض ينشــأ نتيجــة
للصراع بين اتجاهات الفـرد التـي تكونـت مـن خـالل االحتكـاك بـين خب ارتـه الفرديـة ،وبـين االتجاهـات التـي
يجب عليه اعتناقها تبعاً لمعايير المجتمع الثقافية (أبوعلوان.)2001 ،
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وتلعــب اإلتجاهــات دو اًر هام ـاً فــي تحديــد ســلوكنا ،ونــرى تأثيرهــا واضــحاً فــي أحكامنــا علــى اآلخ ـرين،
وا دراكنا لهم ،وتؤثر كذلك على السرعة ،والكفاءة التي نتعلم بها ،كما تحدد الجماعة المرجعية التي ننتمي
إليها ،وأي المهن سنختار ،وأي فلسفة حياتية نعتنق (المبرت و المبرت.)1111 ،


واالتجاهات كما يرى روزنبرج  Rozenbergعبارة عن مجموعة من العالقات االنفعالية بين
المكونات نطلق عليها البناء النفسي ،وكلما تغير مكون ذلك البناءت أدى ذلك لتغيير في بقية المكونات،
ولكون المكون االنفعالي ،أو الوجداني يمثل أحد العناصر المكونة لذلك البناء النفسي ،فمن البديهي أن
يتأثر باالستعداد الفطري ،والعوامل البيئية ،فاالنفعال أو الوجدان يمثل حالة داخلية تتصف بجانب
معرفي(بيئي) ،وا حساس(وجداني) ،ورد فعل فسيولوجي ،باإلضافة لسلوك تعبيري معين (استجابة مع أو
ضد الموقف الذي يواجهه الفرد) ،بمعنى أن أي تغيير يحصل في المكون المعرفي العقلي (موقف ما)،
يمكن أن يؤدي إلى تغير في المكون االنفعالي الوجداني (اتجاه) ،وبالتالي يؤدي ذلك الستجابة تختلف
في قبولها ،أو رفضها ،وشدتها عما كانت قبل أن تتأثر بالجانب المعرفي البيئي كالخبرة ،ونمط
الشخصية ،وطبيعة المهنة ،وغيرها من المؤثرات (الطاهر.)1111 ،
أوالً :مفهوم اإلتجاه Attitude
ِ
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أما أدق التعاريف ،وأشملها لالتجاه النفسي هو التعريف الذي كتبه عالم النفس ألبورت ( Alport,

 ،)1935وعرف به االتجاه بأنه " حالة من حاالت التهيؤ ،والتأهب العقلي ،والعصبي التي تنظمها خبرة
الفرد ،وما تكاد تثبت كاتجاه حتى تمضي مؤثرة ،وموجهة استجابات الفرد لألشياء ،والمواقف المختلفة ،
فيما يمكن أن نصف تلك الحالة بأنها ديناميكية عامة " (حبيب.)15 ،2006 ،
ولذلكت يستنتج (الغرباوي )10 ،2005 ،أن االتجاهات هي " حصيلة تأثر الفرد بما حوله من
المثيرات الصادرة من البيئة ،واألنماط الثقافية ،واإلرث الحضاري لألجيال السابقة ،لذلك فهي من وجهة
نظره مكتسبة ،وليست فطرية " .ويشير كابوسوامي ( )Kappuswamy,1967المشار إليه في ( الطاهر،
 )20،1111بأن االتجاه هو" موقف الشخص تجاه بعض المواقف ،واألشخاص ،والجماعات المختارة ".
ويعرفــه المبــرت ( )Lambert,1989,15بأنــه طريقــة ،أو أســلوب تفكيــر مــنظم ،ومتســق فــي التفكيــر،
وردود األفعال تجاه األفراد ،والجماعـات ،والقضـايا االجتماعيـة المختلفـة ،أو أي حـدث قـد يقابـل الفـرد فـي
البيئــة بصــورة عامــة ،ويتكــون مــن أفكــار ،ومعتقــدات ،ومشــاعر ،وانفعــاالت ،ونزعــات لــرد فعــل معــين فــي
موقــف مــا .كمــا يعرفــه ليــويس ( )Alken,1979,11هــو اســتعداد مكتســب لكســتجابة بصــورة إيجابيــة ،أو
سلبية تجاه مواقف ،أو منظمات ،أو مفاهيم ،أو أشخاص آخرين بطريقة معينة.
وتعرفه سهير كامل في (أحمد )11 ،2001 ،بأنه " سلوك مشبع بالعاطفة إزاء المواقف،
والموضوعات ،واألشخاص التي يتعامل معها في البيئة المحيطة به إما بقبولها ،أو رفضها مرتبطا
باستعداد اكتسبه الفرد بالخبرة ".

25

أما سيمن وفيدلر( )Semin & Fiedlerفي (محمد )11 ،2001 ،فاالتجاه من وجهة نظرهم هو "
ميل الفرد تجاه األشياء ،واألشخاص ،وما يعكسه ذلك من تقييم سلبي ،أو إيجابي لألشياء ،أو األشخاص
موضوع االتجاه ".
وتالحظ الباحثةت أنه بالرغم من التعريفات الكثيرة لالتجاه من قبل العلماء ،والباحثين في االتجاه ،إال
أن معظم تعريفاتهم لم تخرج عن إطار مكوناته الثالثة ،التي تؤدي إلى مضمون ،ومعنى يشمل جميع
التعاريف ،فاإلتجاه عند أغلب الباحثين هو " استجابة ،ميل ،حالة تهيؤ ،استعداد ،وجهة نظر ،إدراك،
شعور ،طريقة تفكير ،أسلوب حكم ،سلوك نفسي " ،كذلك اتفقت معظم التعريفاتت أن االتجاه عبارة عن
اتحاد ثالثة مكونات ،ال يحدث بدونها فهو وجداني ،معرفي وسلوكي ،فالبد للفرد أن يعرف ،ويشعر
ليسلك ،لذلك اتفق العلماء على أنه مكتسب ،وليس فطري.

فاليمكننا القول أن اتجاهنا نحو سلوك

معين هو فطرة ،بل يحدث نتيجة تراكم خبرات ،واحتكاك بالبيئة من حولنا ،والتي تمارس نوع من الضبط
االجتماعي على سلوك الفرد.
وحيثما وجد الميل ،واإلستعداد ،واالستجابة ،والشعور البد أن يتبع ذلك سلوك ال إرادي وجداني
نفسي يتخذه الفرد وفقاً لمدركاته المعرفية ،ويترجمه إلى سلوك إيجابي ،أو سلبي تجاه شي ما ،وبذلك
يدخل اإلتجاه بمكوناته النفسية في منظومة اتخاذ أصعب ق اررتنا الحياتية نحو سلوك ،أو قيمة ،أو
ماديا ،أو معنويا ذا قيمة روحانية ،واجتماعية ،وغيرها ،وبذلك
ً
معنى ،أو هدف ،أو شي سواء كان
يكتسب أهميته وضرورته في حياتنا.
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وترى الباحثة أن تعريف االتجاه ،وما يشتمل عليه من عناصر ظل كما هو لم يتغير منذ أن افترض
هربرت سبنسر( )Herbert Spencerأن االتجاه مكون داخلي مرتبط بمسائل تمس واقع الفرد فتالمس
وجدانه ،وتدخل في منظومته المعرفية ،حين يحاول معرفة معلومات أكثر عن تلك المسائل ،ومن ثم
يكون اتجاهاً ما نحوها أي يميل نحو تلك المسألة بالسلب ،أو اإليجاب .ولو نظرنا جيداً سنجد أن
ّ
التعريفات الالحقة من ألبورت ،وبوجاردس ،ولمبرت ،وغيرهم مرو اًر بالباحثين العرب ،ما زال يشمل نفس
العناصر التي تجعل الفرد يكتسب ميله التجاه معين ،فما زال الفرد يتجه دائماً نحو المسائل الجدلية
القائمة ،وترتبط تلك المسائل غالباً بمجتمعه ،وبيئته ،وا رثه الحضاري .وعادة يبحث الفرد لتزداد معرفته
بتلك المسائل متبعا حسه الوجداني النفسي ،وبذلك وبعد التشبع بالمعلومات عن تلك القيمة ،أو السلوك،
أو الرمز يتجه إليه سلباً أو إيجاباً.
وترجح معظم تعريفات االتجاه أن ميل الفرد ،واتجاهه يكون عادة مرتبطاً بتراكم خبرته المعرفية،
والسلوكية التي يستشعرها بوجدانه ،وبتأثير بعض الظروف المحيطة يصدر أحكامه نحو ما يواجهه من
مسائلت فالخبرة لها الدور األول في مسألة االتجاه ،ثم االحتكاك المباشر بعناصر البيئة ،وموقع الفرد
من المسألة ،أو القيمة المتجه إليها .إذا في النهاية يمثل االتجاه انتماء الفرد القيمي ،والسلوكي،
واألخالقي ،واالجتماعي ،وحين يرتبط ذلك االتجاه بإصدار قرار مصيري يمس هؤالء ،فإن ذلك يمنحه
قيمة أكبر من بقية االتجاهات كونه يحدد موقع ،أو مكانة ،أو منصب ،أو حرية فرد آخر.
وتعرف الباحثة االتجاه إجرائياً في دراستها بأنه " التوجهات المعرفية ،والوجدانية ،والسلوكية التي
تظهر في استجابات عينة الدراسة ،عند تطبيق مقياس االتجاهات نحو العوامل المسهمة في جنوح
األحداث الجانحين بمسقط ،ومدى ارتباط تلك االتجاهات ببعض المتغيرات الديموغرافية كالنوع
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االجتماعي ،والعمر ،والمؤهل العلمي ،والمسمى الوظيفي ،وخبرة أفراد العينة الشخصية مع األحداث
الجانحين ،أو خبرتهم العامة خالل سنوات عملهم ،وطبيعة عملهم مع األحداث الجانحين أثناء تطبيق
المقياس ،تلك التي تؤثر في اتجاهات األفراد تجاه موضوع العوامل المسهمة في الجنوح.

االتجاه وعالقته ببعض المفاهيم


اال تجاه والميل Attitude & Predisposition

الميل في اللغة هو االنتحاء نحو الشي ،والميل بمزاج سار ،أو عكس ذلك ،وهو شعور داخلي يظهر
على هيئة انفعال يدفع اإلنسان ألن يحدد عالقته باألشياء من حوله ،وهو استعداد مكتسب هيأته لنا
الظروف ،والخبرات الحياتية .ويختلف عن االتجاه في كونه استجابة شخصية ،وتعلق بأمر ما بينما
االتجاه رأي ،وعقيدة ،وصلة انفعالية أي بإمكان االتجاه الراسخ أن يغير من الميل ،والعكس صحيح
(معوض.)2003 ،

فالميل هو ما نحب ،أو نفضل بينما االتجـاه يتعلـق بمـا نعتقـد ،فاالتجـاه هنـا يعبـر عـن عقيـدة ارسـخة،
وقد تكون متطرفة نحو موضوع ما ،بينما الميل يعبـر عـن شـعور ،وانفعـال ،واسـتجابة قـد يتجاوزهـا المـرء،
وتنتهي حسب تأثيرها فيه (دويدار.)2006 ،
إذات فالميول هي خالصة الخبرات التي يكتسبها الفرد خالل حياته متضمنة تنشئته االجتماعية أثناء
طفولتــه ،وتعتمــد الميــول جزئي ـاً علــى المكانــة االجتماعيــة ،واالقتصــادية ،ومقومــات الشخصــية الموروثــة،
والمكتسبة ،وذوق ،وتفضيل الشخص ذاته (زغيب.)2004 ،

28

ويــرى زاليــر  Zallerفــي نموذجــه لتغييــر االتجاهــات قصــير المــدى ،أن الفــرد يميــل لمقاومــة الرســائل
غير المتسـقة مـع ميولـه بشـرط أن تتـوافر لديـه معلومـات سـياقية يسـتطيع علـى أساسـها تقيـيم تلـك الرسـائل
في ضوء ميوله الخاصة (.)Zaller, 1992


اال تجاه وال رأي Attitude & Opinion

يخلط األفراد كثي ارً بين االتجاه ،والرأي ،ونحن نعلم أن االتجاه هو استعداد عقلي لالستجابة ،بينما
الرأي هو تعبير لفظي للفرد أكثر عمومية من االتجاه ،ويشير إلى اعتقاده بأنه على صواب في أمر
ما ،ويمكننا القول أن الرأي هو تعبير لفظي عن اتجاهات الفرد ،بينما االتجاه ينحى للسلوك غير
اللغوي (الكندري.)1112 ،
ويختلف الرأي عن االتجاه في كونه تعبير صريح عن توجه خفي نحو مسألة ما ،كما أن الرأي
يتناول أمور واقعية ،ومادة اخبارية ،بينما يتناول االتجاه أمو اًر ذوقية ،ومادة تقييمية ،ويعالج الرأي
توقعات الفرد ،ونبوءته تجاه األحداث الجارية أمامه ،بينما يمثل االتجاه رغبة الشخص ،وأمانيه تجاه
ذلك الحدث ،وبينما نتبين في الرأي عدم واقعيته نجد على النقيض أن االتجاه يتصف بالدينامية،
والدافعية ،والتوجه نحو الهدف (المعايطة.)2000 ،
ويعتقد العالمان هارت  Hart & Hartأن الرأي ال يوجد إال في حالة عجز اتجاهات الفرد عن
تمكينه من مواجهة موقف معقد ما ،وكنوع من االحتراز ،والتدبير في عواقب األمور يقوم الرأي مقام
االتجاه مدفوعاً بالقيم ،واالتجاه القوي نحو ذلك الموضوع .وتؤكد انستازي  Anstasiأن الرأي،
واالتجاه يستخدمان بالتناوب من قبل األشخاص بدون أن يمس ذلك بالمنطق شيئاً ،وذلك يقترب من
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التعريف الذي وضعته دائرة المعارف العالمية ،من أن الرأي هو " تعبير لفظي متمازج من
المعتقدات ،واالتجاهات ،والقيم " ،ولذلك تؤدي انعكاسات الرأي دورها في التخفيف من حدة
االتجاه ،أو تطرفه تجاه قضية ما (دويدار.)100 ،2006 ،
وفي رأي العلماء أن اآلراء تملك من الخصوصية ما ال تملكه االتجاهات ،فالرأي حكم من شخص
تجاه موضوع معين ،وهو تعبير لفظي يعبر عن وجهة نظر صاحبه تجاه أمر متداول ،أو قضية
شائعة محلية كغالء األسعار ،وعالمية كقضية فلسطين مثالً ،والرأي يحتمل الصواب ،ويحتمل
الخطأ لكنه مهم جداً في االستطالع الذي يطلب الرأي العام في قضية تهم المواطن ،أو الدولة
(معوض.)2003 ،



اال تجاه والمعتقدات Attitude & Believes

يرى ريتش كروتشفيلد  ،Krech Crutchfieldأن أغلب االتجاهات تشتمل على معتقدات بينما ال
يمكن الجزم أن كل المعتقدات هي بالضرورة أجزاء من اتجاهات ،بينما تؤكد انستازي Anastasi

على تشابه المعتقد ،واالتجاه في كونهما يمثالن الناتج النهائي لعمليات الباعث  ،Motiveواإلدراك
 ،Perceptionوالتعليم  ،Learningوكذلك تقول أن ما يفرق بينهما أن المعتقدات حيادية نسبياً ،بينما
إذا تحولت إلى اتجاه تصبح تحت ضغط إجباري بالثبات ،فبإمكان الشخص أن يقول أنا أعتقد بكل
بساطة ألنه يعبر عن رأيه ،بينما االتجاه يعتبر بمثابة حكم نهائي غير قابل للتداول (دويدار،
.)2006
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والمعتقدات تمثل الجانب المعرفي اإلنساني ،وهي ال تحتوي على عنصر المشاعر بقدر ما يمكن
أن نقول أنها تشترك في نقل الجوانب المعرفية للمتحدث الذي نسأله ،أو نستفسر منه عن موضوع
في دائرة خبرته ،وتخصصه ،ومعرفته (معوض.)2003 ،
ي ــرى المنظ ــرون األوائ ــل ،أن تغيي ــر اتجاه ــات الف ــرد يرج ــع أساسـ ـاً إل ــى التغييـ ـرات الت ــي تح ــدث ف ــي
معتقداته تجاه الموضوعات ،واألشياء التي ينبغي تحديد اتجاهه نحوها (زغيب.)2004 ،
بينمــا يــرى فشــبن و أج ـزين) (Fishbein & Ajzen, 1975بمركزيــة المعتقــدات ،وأنهــا تتوســط تــأثير
ر أهمي ــة البن ــاء المعرف ــي Cognitive
العاطف ــة عل ــى تش ــكيل اتج ــاه الف ــرد تج ــاه القض ــايا ،ك ــذلك ذكـ ـ ا

 Structureفي تحديد اتجاه الفرد (.)Bodur; Brinberg & Coupey, 2000, 17

ثانياً :مكونات االتجاه
يتكون االتجاه من ثالثة مكونات رئيسية:
 .1المكون المعرفي Cognitive Component

ويتضمن كل العمليات اإلدراكية ،والمعتقدات ،واألفكار ،والتصورات التي تتعلق بموضوع االتجاه،
وكل ما يملك الفرد من معلومات ،وأسباب تقف وراء تقبله لموضوع االتجاه ،وكل ما يسند توجهه
بالسلب ،أو اإليجاب تجاه حكمه على موضوع معين فيكون ذلك المكون الحجة المناهضة له في رأيه
(حبيب.)2006 ،

ويقسم المكون المعرفي الذي تكون أثناء احتكاك الفرد بالبيئة لعدة مفاهيم:
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أ)

المدركات ،والمفاهيم  Conceptsأي ما يدركه الفرد حسياً ،ومعنوياً.

ب)

المعتقدات  ،Beliefsونقصد بها مجموعة مفاهيم تبلورت تدريجياً ،وهي ثابتة في المحتوى النفسي،
والعقلي للفرد.

ت)

التوقعات  ،Expectationوهي ما يمكن للفرد التنبؤ به بالنسبة لآلخرينت أي ما يتوقعه منهم من ردات
فعل مختلفة لفظية ،أو سلوكية (الكندري.)1112 ،

 .2المكون الوجداني Affective Component

وهي عبارة عن استجابات عاطفية ،وانفعالية تمثل فيها المشاعر (ضد أو مع) الجانب القوي ،وتدفعه
سلبا ،أو إيجاباً نحو موضوع االتجاه ،وتلك الشحنة االنفعالية التي يمدنا بها المكون االنفعالي هي
ً
التي تجعل االتجاه قوياً ،أو ضعيفاً تجاه موضوع ما ،وبالتالي قدرتنا على تغيير االتجاه (أحمد،
.)2001
 .3المكون السلوكي Behavioral Component

وهو يمثل استجابة الفرد نحو موضوع ما بطريقة ما ،ويتأثر المكون السلوكي بالتنشئة االجتماعية،
واالقتصادية ،والخبرات السابقة ،ونوعية الحالة االجتماعية ،واالقتصادية التي يكون بها الفرد
والشعور ،أو الدافع الذي يكون لدى الفرد تجاه موضوع االتجاه ،والتي تؤثر على سلوكه المباشر،
ودافع االستجابة لديه بطريقة ،وأسلوب معين فإن كانت لديه مشاعر متولدة سابقاً نحو موضوع
االتجاه لسبب من األسباب السابقة ،فإنه يميل للتصرف وفقاً لمشاعره التي كونها ،والتي يحملها عن
ذلك االتجاه ،وا ن كان العكس فسيكون سهالً أن نغير اتجاهه (خليفة ومحمود.)1111 ،
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ثالثاً :عوامل تكوين االتجاه
ويشترط توافر عدة عوامل مجتمعة للتكوين النفسي للفرد تجاه موضوع االتجاه ،وهي على النحو
التالي:


تكامل الخبرة Experience Integration

ويقصد بذلك تشابه الخبرات الفردية ،ومن ثم يقوم الفرد بتعميم تلك الخبرات كوحدة واحدة تصدر عنها
أحكام الفرد ،واستجاباته للمواقف المتشابهة الحقاً (المعايطة.)2000 ،


انتقال أثر الخبرة Experience Transmission Impact

لكل خبرة يمر بها الفرد أثر قد يكون ايجابياً ،أو سلبياً ،وا ن تلك الخبرة تنتقل سواء بالتصور ،أو التخيل،
أو التفكير ،وهي ترسخ كلما تراءى للمرء ما حدث له خاصة عند تأثر الفرد الشديد بالخبرة ( الغامدي،
.)2000


تكرار الخبرة Experience Repeating

إن تشكيل االتجاه يحتاج إلى عدد من الخبرات المكررة المؤثرة في الفرد ،وكلما تكررت خبرات الفرد تجاه
موضوع ما كلما قوى اتجاهه ناحيته بالسلب ،او اإليجاب (أحمد.)2001 ،


حدة الخبرة Experience Intensity

الحدة هنا بمعنى االنفعال العميق الذي يحفر غور نفسية الفرد ،وحين يصل االنفعال تجاه خبرة لذلك
الغور العميق ،فإنه يرتبط ارتباطاً مباش اًر بنزوعه نحو سلوك مواقف اجتماعية معينة ،مرتبطة بعمق
خبرته وتجربته السابقة (معوض.)2003 ،
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تمايز الخبرة Experience Differentiation

والتمايزت هو قدرة الفرد على تمييز الخبرات التي يمر بها بحيث تصبح واضحة األبعاد ،والمالمح في
محتواها ،وقادر على إدراك مداها ،وتصورها ،وربطها بما يماثلها أثناء تفاعله اليومي مع عناصر بيئته
المختلفة ،أي كلما قابل خبرة جديدة ربطها بخبرة سابقة تماثلها (الغرباوي.)2000 ،

رابعاً :مراحل تكوين االتجاهات:
وكما ذكر سلفاًت بأن البناء النفسي لالتجاهات بحاجة إلى مكون فطري ،ومكون بيئي ،وا ن تكوين
االتجاه النفسي هو نتيجة تفاعل متبادل بين الفرد بمكونه الفطري ،وبين مكونات البيئة من حوله بكل ما
تحويه من خصائص ،ومقومات ،وبفعل ذلك النشاط ،والتفاعل بين الفرد ،وبيئته ،يتكون االتجاه الذي قد
يكون موجباً ،أو سالباً.
وبذلك يمر تكوين االتجاه النفسي بثالث مراحل ضرورية ،كاآلتي:
.1

المرحلة اإلدراكية المعرفية Cognitive Level

في هذه المرحلة يبدأ الفرد بالتعرف على المثيرات حوله ،وا دراكها ،وبالتالي تتكون لديه الخبرات،
والمعلومات ،والحقائق ،والمعتقدات التي ستكون اإلطار المعرفي للمثيرات التي يصادفها ،ويكون
اإلدراك في تلك المرحلة إدراكياً معرفياًت أي أن الفرد يكون في طور التعرف على المحتوى العام
لطبيعة المجتمع الذي يعيش فيه ،والبيئة االجتماعية الطبيعية ،وبذلك يتبلور االتجاه حول
جماعته ،وأصدقائه ،واخوته ،وجماعة األسرة ،والنادي ،والمدرسة ،والقيم المتعلمة كالصدق،
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واألمانة ،والنبل ،والتضحية ،والشرف ،وغيره ،وحول أمور مادية كالمقعد المريح ،والمكتب ،وغيره
(أحمد.)2001 ،
.2

مرحلة الميل نحو موضوع االتجاه(التقييمية) Evaluation Level

في هذه المرحلة يكون الفرد قد كون حصيلة من التفاعالت المختلفة المتضاربة نحو المثيرات في
محيطه االجتماعي ،وبيئته بشكل عام ،ويبدأ بتقييم تلك التفاعالت مستنداً إلطاره اإلدراكي
المعرفي بما فيه من متغيرات موضوعية كخصائص األشياء ،ومقوماتها ،وخصائص ذاتية كصورة
الذات ،والتطابق ،والتشابه ،والتمييز معتمداً على ذاته ،وأحاسيسه ،ومشاعره  ،وتتميز المرحلة
التقييمية هذه بالميل نحو شي معين كصنف معين من الطعام ،أو نوعية معينة من األصدقاء ،ففي
هذه المرحلة يختلط نشوء االتجاه بين المنطق ،والموضوعية ،والمشاعر ،واإلحساس الذاتي
(عويضة.)1116 ،
.3

مرحلة الثبات واالستقرار (التقريرية) Resolution Level

هي مرحلة التطور األخير لالتجاه النفسي ،وهي تمثل الثبوت ،والميل على اختالف درجاته ،وأنواعه
وكذلك االستقرار في تكوين االتجاه ،وتعرف بالمرحلة التقريرية أي التقرير ،وا صدار الحكم على
عالقة الفرد مع عنصر معين من عناصر البيئة ،سواء باإليجاب ،أو السلب ( الغرباوي.)2000 ،

قياس اال تجاهات
استخدمت الباحثة مقياس ليكرت ،أو كما يطلق عليه (طريقة ليكرت للتقديرات المجملة Lekert

 ،)Summated Ratingsوجاءت هذه الطريقة لسد الثغرة الرئيسية في طريقة ثيرستون المعتمدة على
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المحكمين ،وابتكر ليكرت طريقته لقياس االتجاهات بحيث يظهر للباحث ما إذا كان المفحوص
يوافق بشدة ،أو ال يوافق بشدة ،أو أنه متردد في كل فقرة ،أو عبارة ،وتندرج الموافقة بقيم من ()1-5
بحيث تأخذ موافق بشدة الدرجة ( )5بينما تأخذ ال أوافق بشدة الدرجة (Shaw & Wright, ( )1

.)1967
وطريقة ليكرت في التقديرات المتجمعة تحدد اتجاه المستجيب بجمع تقديراته على جميع
المواقف ،حيث تفترض بأن جميع المواقف تقيس نفس االتجاه ،ولذلك من المهم ربط كل موقف مع
ٍ
حينئذ ت ال يقاس العامل
التقدير الكلي للموقف ،واستبعاد أي موقف ذو ارتباط قريب من الصفر ،ألنه
العام الذي تتقاطع فيه جميع المواقف ،أما االرتباطات بين المواقف فال تكون عادة مرتفعة ،حيث
نجد أن كل موقف يقيس محتواه المتفرد ،باإلضافة إلى االتجاه المبطن  ،Underline Attitudeوتدل
الدرجة المرتفعة على أن االتجاه نحو تلك العبارة موجب بينما تدل الدرجة المنخفضة على أن
اإلتجاه نحو العبارة سالب ،ولتحديد اتجاه المفحوص تجاه قضية ما ،أو المشكلة التي يثيرها البحث،
يجب جمع درجاته على كافة الفقرات الواردة في المقياس (األشول.)1111 ،
ومن ميزات هذا االختبار العدد الكبير من العبارات المستقاة من كتب ،ودوريات ،ودراسات
بحيث تكون محددة المعنى واضحة غير غامضة ،وتتميز عباراتها بأنها متساوية من العبارات
الموجبة ،والسالبة ،وهي عبارات مرتبطة بموضوع االتجاه الذي يفضل أن يكون موضوع واحد فقط،
ويجب أن تظهر العبارات الفروق الفردية في االستجابة لها ،بحيث ال يضم المقياس عبارات يوافق
عليها الجميع ،أو يرفضها الجميع (محمد.)2001 ،
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النظريات المفسرة لالتجاهات
ظهرت أربعة توجهات نظرية عامة تناولت االتجاهات ،وتغييرها وسميت بالنظريات التقليدية في
تشكيل االتجاهات ،وهي كاآلتي:
نظرية التعلم The Learning Theory

والتي أ طلق عليها " منحى التعلم " الحقاً لكارل هوفالند  ،Carl Hovlandويفترض أصحاب نظرية
التعلم أننا إن ربطنا الخصائص اإليجابية ،أو السلبية لموضوع ،أو قضية ما ،فإن ذلك من شأنه أن يغير
االتجاه ،والقناعة من خالل عمليات التعلم ،واالستيعاب للحقائق ،واألدلة التي تقدمها الرسالة ،ومن
خالل تعلم استجابات عاطفية معينة خالل عملية االرتباط الشرطي (.)Petty; Ostrom & Brock, 1981
النظرية اإلدراكية The Perceptual Theory

تقوم النظرية اإلدراكية على أن تغيير االتجاه ال يكون فقط بتغيير الفرد لذاته لتتوافق مع بيئته،
ومتطلباتها ،وانما يجب عليه إدراك متطلبات البيئة من حوله لتتالءم مع احتياجاته الذاتية ،وبذلك تركز
النظرية اإلدراكية على األهمية التي يوليها المتلقي للرسالة ،فإذا أردنا معرفة تأثير رسالة ما على اتجاه
فرد ما ،فالبد من أن نعرف أوالً كيفية إدراكه هو للرسالة الموجهة إليه .وبالنسبة لتأثير اإلدراك على
تغيير االتجاه فقد ذكر شريف وكانتريل ( )Sherif & Cantril, 1945نوعين من التأثير همات انتقائية
اإلدراك  Selectivity of Perceptionوهو الجزء الذي يولي فيه الفرد اهتمامه للعالم الخارجي ،واإلطار
المرجعي  Frame of Referenceوهو مجموعة العوامل المحيطة بالفرد ،والتي تؤثر على حكمه على
األمور (زغيب.)2004 ،
32

نظرية الحكم االجتماعي The Social Judgment Theory
وتعد من أشهر النظريات التي تفرعت من النظرية اإلدراكية ،وتنسب لشريف وهوفالند & Sherif

 ، Hovlandوتركز هذه النظرية على أن المتلقي ألي رسالة ال يقيّمها بناء على ما تتضمنها من أدلة
وبراهين ،إنما يقارن المتلقي بين الموقف الذي تتبناه تلك الرسالة ،وبين فهمه المبدئي للرسالة نفسها،
وبذلك يحدد داخل نفسه هل سيقبل موضوع الرسالة ،أي أنني كمتلقي لرسالة مثل " التسول مثالً " أتأثر
بالدرجة األولى باتجاهي الذاتي نحو الموضوع " هل أقبل التسول والمتسولين أم ال " ،فأقيم الرسالة
الخارجية كمثال " :متسول يطلب معونة مالية " طبقاً التجاهي الداخلي نحو القضية ،أي تقبلي ،أو
رفضي لفكرة التسول أساساً (.)Perlof, 1993
النظرية الوظيفية The Functional Theory

وتركز هذه النظرية على العالقة بين الموقف الذي تتبناه الرسالة الموجهة للفرد ،وبين دوافع
واحتياجات الفرد نفسه ،فإن كانت الرسالة تركز على احتياجات ال تقع ضمن دائرة اهتمامات الفرد ،فإنها
قد ال تنجح في تغيير اتجاهه ،ويتفق علماء هذه النظرية على أن تغيير ،وتكوين اتجاه للفرد تجاه
مضمون رسالة يعتمد على مالمسة تلك الرسالة إلحدى الحاجات الشخصية ،واالجتماعية للفرد ( Katz,
 .)1972


نظريات االتساق المعرفي The Cognitive Consistency Theories

هي مجموعة نظريات تقوم على فكرة أن أي معلومة جديدة يتعرف عليها الفرد تحدث لديه بلبلة في
التنظيم المعرفي ،وتلك البلبلة تؤدي لحدوث نوع من التوتر الذي يحاول الفرد التغلب عليه ،وذلك عن
طريق تبني اتجاه جديد يوصله لدرجة من التناغم الداخلي في نظامه المعرفي أي أن تعديل الفرد
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التجاهه القديم ،أو تبنيه التجاه جديد يزيل تلك البلبلة الحاصلة بأعماقه فيصل للهدوء الداخلي (حل
الصراع (زغيب .)2004 ،ومن أشهر نظريات االتساق المعرفي:
نظرية االتزان(التوازن) لهيدر Heider’s Cognitive Balance Theory

يصف هيدر االتزان ،أو االتساق بأنه محاولة من الفرد للحفاظ على تجانس عالمه المعرفي ،أي أن
اتساقه ،وانسجامه مع اآلخرين يعتمد على تمسكه بمعتقداته ،وأفكاره المتسقة المتجانسة.

فالتوازن

المعرفي يحدث بحدوث عالقة إيجابية بين الفرد المدرك ،والفرد الموجه للرسالة ،أو قد يحدث العكس،
فتسود العناصر اإليجابية وفقاً لشعورنا اإليجابي الموجه لنا ألنشطة مرتبطة بأفراد نكن لهم المودة،
وتسود العناصر السلبية حين يغمرنا شعور سلبي ألننا نمارس نشاطاً مع أفراد ال نشعر بميل اتجاههم أي
بيننا نفور ،وان وجود عالقة ثالثية اثنان منهما ايجابي العناصر والشعور ،والثالثة سلبية العناصر،
والشعور يوجد داخل الفرد حالة من الالتوازن المعرفي ،وبالتالي عدم االرتياح في تلك الحالة هناك عدة
احتماالت لحل ذلك اإلشكال المعرفي ،فإما أن يقوم الفرد بتغيير رأيه في الموضوع ،أو الرسالة ،أو قبول
الشخص صاحب الموضوع أي تغيير رأيه في الشخص نفسه ،أو محاولة إقناع الشخص اآلخر بأن يغير
رأيه ليوافق ما يتجه له االثنان ،واالحتمال الثالث أن يشوه كيفية إدراكه للشخص اآلخر أي يحاول إيجاد
نقاط محببة في شخصيته ليتقبله ،واالحتمال األخير أن يفصل متعمداً بين الشخص غير المتجانس
معه ،وبين الموضوع الذي يعرضه عليه ليخفف من النفور ،والالاتساق بينهما ،وتمر األمور بسالم
(الكندري1112 ،ت شتا. )2010 ،
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نظرية التطابق المعرفي ألوسجود وتاننبوم Cognitive Congruity Theory
ترتبط هذه النظرية بمدى تغيير االتجاهات ،ومسارها ،ووضع هذه النظرية كل من & Osgood

 ،Tannenbaumويمكن تحديدها في مفهومين رئيسيين هما المفهوم الترابطي ،ويتضمن عناصر الحب،
والتفضيل ،والموافقة ،ويوجد بين مصدر الرسالة ،ومفهومها أي موضوعها ،ونوعية العالقة الموجودة
بينهما ،و المفهوم غير الترابطي ،ويتضمن عناصر الكره ،والنفور ،والمعارضة ،ويوجد في حالة تحقق
مفهوم تقويمي يشابه طبيعة األشياء إنما بصورة عكسية ،واعتبر أوسجود وتاننبوم عامل التقويم بعداً من
أبعاد االتجاهات النفسية فمن خالل التقويم يتم الحكم على تلك األشياء بأنها مقبولة ،أو غير مقبولة
(الضوي.)1110 ،
نظرية التنافر المعرفي لفستنجر Festinger Dissonance Theory

وتنطلق هذه النظرية وفقاً لمبدأين همات أن التنافر المعرفي ينتج عندما يتوجب على الفرد االختيار
بين ما يحمله من اتجاه في معتقداته ،ومعارفه ،وبين ما يحدث منه من سلوك أي النتائج المترتبة على
اختياره ،واآلخر هو إمكانية خفض التنافر من خالل اختزال أهمية الصراع بين معتقدات الفرد الحالية،
وما سوف يكتسبه من معتقدات جديدة مما يخلق نوع من الغموض ،والتنافر بين االتجاه ،والسلوك حتى
يصل الصراع إلى نقطة التوازن .وذلك ما يعنيه فستنجر بأن التنافر المعرفي هو حالة من اإلثارة النفسية
السلبية تحول دون حدوث اتساق بين االتجاه ،والسلوك ،أي أن اتجاه الفرد وسلوكه يميالن لالتساق
لدرجة أن الفرد يظل على وعي بالتناقض الحاصل بين سلوكه ،واتجاهه ،كما يظل لديه دافع قوي للحد
من ذلك التناقض ،واإلقالل من حدة التنافر بينهما (خليفة.)2011 ،
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نظرية اإلستجابة المعرفية Cognitive Response Theory

يفترض جرينولد المؤسس الحقيقي لنظرية االستجابة المعرفيةت أن الفرد حين يتلقى رسالة ما فإنه
يحاول ربطها بالمخزون المعرفي لديه عن موضوع الرسالة ،وعند قيامه بذلك تصدر عنه استجابات
معرفية عن مضمون تلك الرسالة ،فإن كانت استجابة موجبة فإنه سيقبل الرسالة ،وا ن كانت استجابة
سالبة فإن استجابات معرفية معادية ستثار داخله محاولة تفنيد رفضها للموقف ،وتؤيد موقفه المعادي
وبذلك سيرفض الرسالة .وخالل القرن الماضي أصبحت مقاييس االستجابة المعرفية ،تستخدم لقياس
تأثير مجموعة من المتغيرات المستقلة مثال :مدى تعارض الرسالة مع اتجاه الفرد ،ومصداقية المصدر،
والتشتت اإلدراكي ،وترتيب عرض الرسائل وتأثيره على اتجاه الفرد (.)Petty & Others, 1981
نظرية وظيفية االتجاه لكاتز Katz Functional Theory

تؤكد هذه النظرية على المكونات المعرفية أي العقلية والوجدانية(المشاعر واالنفعاالت) ،وارتباط
هذه المكونات بنظام القيم ،واالتجاهات ارتباطاً مركزياً كونها تمثل جانباً أساسياً من مفهوم الذات ،ويرى
كاتز أنها تقوم بأربعة وظائف رئيسية:
.0

وظيفة توافقية نفعيةت كما تؤكد نظريات التعلم من حيت تكون االتجاهات وفقاً الرتباطها
بمفهومي الثواب ،والعقاب أي مشاعر الضيق ،أو االرتياح.

.2

وظيفة دفاعية عن الذاتت أي أن يحاول الفرد حماية ذاته من مواجهة حقائق قاسية تتعلق بالعالم
الخارجي ،وتؤلمه لو عرفها ،وبذلك تتأكد نرجسية الفرد أي حبه لذاته حسب نظرية التحليل النفسي
لفرويد (دويدار.)2006 ،
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.3

وظيفة التعبيرت أي أن يعبر الفرد عن قيمه الذاتية ،ومفهوم الذات لديه كما يشعره ،وحين يتم
التعبير بذلك الصدق فإن الفرد يحصل على الرضا ،فالتعبير عن الذات مرادف للتعبير عن
االتجاهات ،وتلك االتجاهات تتوافق مع قيمه الشخصية ،ومفهوم الذات لديه ،وبذلك يساعد ذلك
التعبير على نموه ،وتحقيق ذاته بنفس الوقت.

.4

وظيفة المعرفةت أي أن الفرد يسعى إلضافة نوع من التجانس ،والنظام على األشياء من حوله،
وألجل ذلك هو يسعى للبحث عن معنى األشياء ،ويحاول فهم األمور على حقيقتها ،وبذلك يتجه
نحو تنظيم ،وتنسيق اعتقاداته ،وادراكاته بشكل يضفي الوضوح ،والتجانس عليها.
وهذه الوظائف قد تظهر دفعة واحدة في اتجاه واحد ،أو متفرقة كل في اتجاه بعيد عن اآلخر (شتا،

.)2010
ونظرية بنيوية االتجاه لروزنبيرج Rosenberg Structural Trend Theory

ترتبط هذه النظرية بمفهوم التجانس المعرفي ،وهي معنية كمثل نظرية كاتز بالجوانب المعرفية
كاألفكار ،واالعتقادات ،واإلدراك ،والجوانب الوجدانية كاالنفعاالت والمشاعر وعالقة هذين الجانبين
بتغيير اتجاهات األفراد ،وترى هذه النظرية أن الفرد يسعى إلحداث نوع من التطابق بين ما يعتقد ،وما
يشعر به تجاه موضوع ما ،أي أنهم يعدلون اتجاهاتهم إما بتعديل أفكارهم(معرفي) أو بتعديل مشاعرهم
( وجداني) (الطاهر.)1111 ،

ويرى روزنبيرج أن االتجاهات عبارة عن هيكل مكون من عناصر متداخلة ،وأن أي تغيير في
عنصر يترتب عليه تغيير في العنصر المجاور ،وأن المكونات المعرفية في أي اتجاه قد تحدد مدى
42

قدرته على الثبات ،ومدى إمكانية تغييره .وفي حالة حدوث تنافر بين المكونات لدرجة تفوق التحمل ،أو
التقبل من الفرد وجب عليه معالجة عدم ثبات االتجاه الناشئ من ذلك بإحدى الطرق الثالث التالية:
-

نكران ذلك التنافر ،وعدم االعتراف به.

-

الفصل القسري بين المكونات المعرفية ،والوجدانية لذلك االتجاه المتنافر.

-

القبول باألمر الواقع ،واالعتراف بذلك التضاد بين مكونات االتجاه حتى يصل لنوع من الرضا
الداخلي.
ويؤكد روزنبيرج أن العناصر المعرفية ،واالنفعالية ،والسلوكية تحدد االتجاه ،وبالتالي تصبح أحد

محددات الوجدان ،والمعرفة ،والسلوك (الضوي.)1110 ،

التعليق على النظريات المفسرة لال تجاه
في رأي الباحثةت أن أغلب منظري االتجاهات تقاربت آراؤهم حول الجانب المعرفي ،ودوره في تحديد
اتجاهات الفرد ،ويؤكد مؤيدو النظريات المعرفية وجود نوع من االتساق بين الموضوع ،وأفكار الفرد،
وبين الموضوع ،وتقبل الفرد للشخص الذي يعرض موضوع االتجاه ،وبين الفرد واالنفعاالت ،واألفكار
التي تدور في ذهنه أثناء عرض الموضوع ،أي أن هناك توافق بين اتجاه الفرد نحو موضوع معين ،وبين
انفعاالته الداخلية ،وأفكاره ،وبين تقبله لموضوع االتجاه نفسه ،بمعنى أن من عوامل تغيير اتجاه الفرد
(موضوع االتجاه ،واإلنسان الذي يعرض موضوع االتجاه ،واألفكار التي ترافق عرض الموضوع هل هي
مع أو ضد االتجاه ،ودرجة ميل االتجاه هل هي مرتفعة/متوسطة/منخفضة) ،وبالتالي إن كانت مرتفعة
قوية فهي إيجابية ،وا ن كانت عكس ذلك فهي سلبية.
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وترى الباحثة أن نظرية وظيفة االتجاه لكاتز ،ونظرية روزنبيرج اقتربتا من التعبير عن أفكار الفرد
في اللحظات نفسها التي ي ّك ون فيها اتجاهه نحو موضوع ما ،فالفرد لدى روزنبيرج وكاتز ،ليس بمعزل
عن البناء النفسي لالتجاه ،فهو جزء أساسي من مكون االتجاه سواء وجدانياً  ،أم سلوكياً فأفكار الفرد
هي عبارة عن خليط من خبراته ،وثقافته المعرفية تتشابك ،وتتحد متوجهة إلى شي محدد في هيئة سلوك،
وبذلك يعبر الفرد عما بداخله من أفكار تميل سلباً ،أو إيجاباً ،بمستوى مرتفع أو منخفض ناحية قضية
ما.
وكما أسلفت الباحثة أن بناء االتجاه بحاجة لثالثة أركان عقل ،ووجدان ،وسلوك ،فالعقل "اإلدراك"
لديه معلومات ،ومعرفة سابقة كمؤشر مرتفع ،أو منخفض تجاه موضوع معين ،بينما السلوك يترجم كل
ذلك إلى تفاعل مباشر ،فلو اتفق المكون المعرفي ،والوجداني ،وحدث ميل نحو شيء ما ،فإنه يتم ترجمة
ذلك االتساق ،واالتفاق إلى سلوك مع موضوع االتجاه ،ولو حدث العكس لترجم ذلك السلوك ضد
موضوع االتجاه ،وذلك السلوك مدفوع بخبرة سابقة ،وانفعال ولدته أفكار كثيرة أثناء تداول موضوع
االتجاه.
وجاء اختيار الباحثة لكل من نظرية التجانس المعرفي لروزنبيرج ،وكذلك نظرية وظيفة االتجاه
لكاتز ،التي تقول لنا إن االتجاه يمنح الفرد معنى لوجوده فهو يمنحه الرضا الذاتي عن قيمه ،وعالقاته
االجتماعية ،وسلوكه ،واالتجاه يلبس الفرد ثوب المدافع عن رأيه ضد من حوله من المعارضين له ،وقد
ينال الثواب ،والمكانة االجتماعية العتناقه اتجاه معين ،وكما يقول كاتز بأن اإلنسان بال اتجاه يصبح
غائم المالمح ألن االتجاهات تمنحه الوضوح ،وأريحية المعرفة.
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ألن إدراك الفرد بقيمة اتجاهاته نحو ما يحيط به من مسائل تعطيه مزيداً من الرغبة في زيادة
منظومته المعرفية ،واالحتكاك باآلخرين زيادة في الخبرة ،واالستزادة من اإلرث الثقافي ،واالجتماعي،
والنفسي للبيئة ،والمجتمع من حوله .وبذلك تصبح اتجاهات الفرد بصمة لشخصيته فيصبح معروفاً أننا
لو عرضنا تلك القضية ،أو ذاك األمر على فالن فإن اتجاهه نحوها القبول(اتجاه مرتفع) ،أو
الرفض(اتجاه منخفض) من خالل اتجاهاته السابقة على نفس المسائل ذات الصلة.
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األحداث الجانحون والنظريات المفسرة للجنوح
.1

األحداث الجانحون Juvenile Delinquents

استعرضت الباحثة في الجزء األول من الفصل الثاني اإلطار النظري لكتجاهات ،وسيتم في هذا
الجزء استكمال اإلطار النظري فيما يخص مفاهيم ،ونظريات تناولت جنوح األحداث ،حيث تعددت
المدارس النفسية واالجتماعية التي تناولت مفهوم الجنوح ،والعوامل المسهمة في الجنوح ،وستحاول
الباحثة تلخيص أغلب آراء ،واتجاهات تلك المدارس النظرية لتصل في النهاية لتفسير ظاهرة جنوح
األحداث.

أوالً :مفهوم الحدث والجانح وجنوح األحداث:
المفهوم النفسي واالجتماعي للحدث
عرفه ( عبدالرحمن )13 ،2000 ،بأنه الصغير منذ والدته حتى يتم نضوجه ،وتتكامل له عناصر
الرشد ،واإلدراك.
المفهوم القانوني للحدث
في (عوين )2003،00 ،نصت القاعدة الثانية من قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا إلدارة
شؤون األحداث ،على أن الحدث " هو شخص لم يتجاوز الثامنة عشر ،أو قبل ذلك بموجب النظم
القانونية ذات العالقة ،وتتم مساءلته عن جرمه بطريقة تختلف عن مساءلة البالغ " .

46

المفهوم االجتماعي للجنوح
الجنــوح مــن وجهــة نظــر هيـرتش تـرافيس  Hirtch Travisالمــذكور فــي (بــوخميس )24 ،2010 ،هــو
ســلوكيات ،أو أفعــال يرتكبهــا الحــدث ،ويــؤدي اكتشــافها إلــى فــرض عقــاب معــين علــى مرتكبهــا بواســطة قــوى
المجتمع ،وسلطاته األكبر.
ويعرفــه (العــوجي1406 ،ه ــ )24 ،بأنــه خــروج عمــا هــو مــألوف مــن الســلوك االجتمــاعي موجــه ضــد
المجتمع ،ولكن ليس بصورة خطيرة تهدد استق ارره الداخلي.
أما شيلدون واليانور جلوك ( )Glueck, Sh & E.في (هويدي )35 ،1110،فتوصال إلى أن الجناح
هو" سوء تكيف يعيشه الحدث مع النظام االجتماعي القائم الذي يعيش داخله ،ويحيط به" .
المفهوم النفسي للجنوح:
يعرف ــه (الغام ــدي )116 ،2000 ،بأن ــه ص ــورة م ــن ص ــور االض ــطراب الس ــلوكي يتمي ــز ب ــالتعبير ع ــن
الصراعات النفسية بسلوك مناهض للمجتمع ،واالستجابة لعدم التوافق الداخلي بطرق عدوانية.
وف ــي الـــدليل الصـ ــادر م ــن مكتـــب األمـــم المتح ــدة المعنـ ــي بالمخ ــدرات والجريم ــة يعرف ــه (أبوعويضـــةت
الخرابشةت وشبانة )12 :2001 ،هو حالة من الال-سالم ،يعيشها الجانح مع نفسه ،وغيره نتيجة وجود نوع
من االضطرابات النفسية من جراء مروره بأزمات حرمان ،ورغبات غير مشبعة في الطفولة خلفت أثرها في
سلوكياته ،وهو حدث.
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وتعرفه بينديك ( )Benedeck, 1951, 5بأنه اضطراب عاطفي سببه مجموعة من الصراعات الداخلية
المبكرة في حياة الطفل تعيق نمو ،وتطور شخصيته ،وتؤدي في النهاية النحرافات نفسية حادة تقود
للسلوك الجانح.
المفهوم القانوني للجنوح
هو في (الياسين ")31 ،1110 ،كل فعل يعاقب عليه القانون الجنائي "
أما ( )Tappan, 1949, 14فيراه نمط من السلوك ،أو األفعال التي يرتكبها الحدث ،ويتم عرضـه علـى
هيئة محكمة ويصدر بحقه حكم قضائي.
وعرف ــه (الطرش ــاوي )35 ،2002 ،بأن ــه س ــلوك منح ــرف ص ــدر م ــن ش ــخص م ــا ،وص ــدر ض ــده حك ــم
قضائي عن طريق إحدى المحاكم التي تطبق تشريعاً معيناً.
المفهوم الشرعي للجنوح
أمـا شـرعاً فــالجنوح كمـا عرفــه (العكايلـة )54 ،2006 ،هــو " اإلثـم " ،كمــا فـي ورد فــي سـورة النســاء "
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفـروا "..أي أن الجنـوح هـو عبـارة عـن
مجموعة من المحظـورات ،واألفعـال التـي نهـى اهلل تعـالى عنهـا ،أو هـي إتيـان عمـل محـرم "إثـم" ،أو منهـي
عنه معاقب على فعله كالسرقة ،والكذب ،وانتهاك الحرمات ،وترك فعل واجب معاقب على تركـه كالصـدق،
واألمانة ،وغيرها.
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أما (سليمان1400 ،هـ )141 :فيرى " أن الجناح هو المحظورات الشرعية التي يرتكبها الشخص في
سن حداثته الشرعية ،وتتميز تلك المحظورات بأنه لو ارتكبها بالغ فإنها تعد جريمة يعاقب عليها بإقامة
الحد ،والقصاص ،والتعازير".
أما جنوح األحداث:


فيعرفه جوتفريدسون وهيرشي ( )Gottfredson & Hirschi, 1990:7بأنه سلوك ال يتفق مع قيم،
ومعايير ،ومقاييس ،وعادات ،وتقاليد المجتمع التي يعتمدها ،أو يجعلها مقياساً في تحديد سلوكيات
أفراده.
أما (السدحان )24 ،1114،فيرى أنه ظاهرة تشمل الشخصية ككل في تفاعلها مع البيئات المحيطة
بها من اجتماعية ،واقتصادية ،وسياسية ،ونفسية تؤدي إلى مجموعة من األفعال المضادة تجاه ما
تعارف عليه المجتمع من نظم ،وقوانين ،وعادات ،وتقاليد.
ويرى نودتن وشيفر(  ،)Knudten & Schafer, 1970: 130بأن جنوح األحداث هو " مجموعة من
السلوكيات الالإجتماعية ،الصادرة عن فئة من األفراد حددهم القانون بسن معينة ،وحد أدنى ،وأعلى من
المسؤولية الجزائية ،وتنتهك سلوكياتهم تلك ،قوانين ،وتشريعات المجتمع الذي نشأوا بداخله ،ويوجب ذلك
االنتهاك عقوبة الزمة التنفيذ ".
وتختلف تشريعات الدول في تحديد سن التمييز ،وسن الرشد ،إال أن معظمها اتفقت على أن سن
الحداثة يمتد من السابعة ،وحتى الثامنة عشر ،وحسب العلوم الفقهية ،والشرعية أن هناك ثالث مراحل
أساسية تقاس على أساسها المسؤولية الجنائية للحدث وهي:
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 -0مرحلة انعدام اإلدراك :وتبدأ من الوالدة إلى ما قبل السابعة من العمر ،وهذه مرحلة ال يدرك فيها
الصغير ما يترتب على أفعاله ،فلذلك ال يعاقب على جريمته سواء جنائياً ،أو تأديبياً.
اإلدرك الضعيف :وتبدأ من سن السابعة وحتى مرحلة البلوغ التي اختلف علماء المذاهب
ا
 -2مرحلة
في تحديدها إنما تبدأ من الخامسة عشر ،وحتى الثامنة عشر عاماً ،وفي هذه المرحلة ال يعاقب
الحدث ولكن يؤدب ،أو يردع.
 -3مرحلة البلوغ :وتبدأ ببلوغ الحدث سن الرشد أي البلوغ ،والتي مثلما ذكرنا تبدأ من الخامسة
عشر ،وحتى الثامنة عشر ،وفي هذه المرحلة تترتب المسؤولية الجنائية على أفعال الحدث غير
المشروعة ( عبدالرحمن.)2000 ،
ويصنف علماء االجتماع الجنائي جنوح األحداث إلى صنفين ،الجرائم التي يرتكبها الحدث الجانح،
وتماثل جرائم البالغين في تدبيرها ،وقسوتها ،والجرائم التي تكون ناتجة عن حاالت التشرد ،والتفكك
األسري ،والبيئة غير السوية ،وحسب هذين الصنفين قسمت جرائم األحداث إلى (مخالفة ،وجنحة،
وجناية) حسب قسوة العقوبة (جعفر.)2004 ،
وانحصرت فئات الجنوح حسب تصنيف علماء الجريمة ،كالتالي:

 -الجنوح العرضي Occasional Delinquency

وهو حالة عارضة تنتج من ظروف فجائية ضاغطة ،وغالباً ما يجنح فرد من جماعة ألسباب
مؤقتة.
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 -الجنوح المحترف Professional Delinquency

وهو عادة ما يكون مهنة لفرد ما يتخذها لكسب العيش ،أو الكسب المادي عموماً.
 -الجنوح المنظم Organized Delinquency

ويتم عبر جماعة منظمة ،أو عصابات تختص بشيء ما ،وتتعاون إلنجازه ،والتنسيق كل بعمله
كالتزوير ،والتهريب ،والتسول ،وغيرها ،والهدف هنا تكوين جماعة ،أو االنتماء ألجل ذلك تحصل
متعة العمل.
 -الجنوح الجمعي Collective Delinquency

وهو جناح هدفه االنتماء لجماعة ما ،والذوبان في العمل المشترك معها.
 -الشباب المجرمون The Youth Offender

وهم مجموعة من األصحاب يجمعهم السن الواحد ،وتدفعهم المراهقة الرتكاب جرائم بهدف الخروج
عن المعايير المجتمعية ،ومن مثالهم جرائم اإلنترنت ،وسرقة أرصدة البنوك العالمية ،وتحويلها.
إنهم شباب أسوياء ،وقمة في األخالق أمام الناس ،إنما يفعلون الكثير في شللهم المتناثرة
(العكايلة.)2006 ،
أما أنماط المنحرفين فتقسم إلى التالي:
 حدث العصابة :ويطلق عليه هيويث " المطبع اجتماعياً " ،أي الجانح الذي يقوم بنشاطه ضمنجماعة من المنحرفين مثله ،وهو ال يحتمل النبذ من الجماعة ،والوحدة ،لذلك يبذل أقصى جهده
لتنفيذ تعاليم جماعته.
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 الحدث اإلعتدائي الالاجتماعي :وهو حدث يتسم بعزل نفسه عن محيطه ،وأصدقائه ،والتفردبنشاطه ،وعدم تقبله لمبدأ النشاط المشترك ،كذلك هو عاجز عن االنتماء لجماعة ما ،وليس له
صديق حميم ،خجول ،ومنسحب ،وغير محبوب بين زمالئه ،وليس نشيطاً ،وبالطبع ال يمكن أن
يوحي بأنه قائد (المغربي والليثي.)2010 ،
 المنحرف العرضي :وهو جانح بالصدفة ،قبض عليه لمخالفته القانون نظ اًر لسوء تقديره للموقفالقانوني لفعله ،وهو كذلك ال يتسم بالنمو السوي لذلك ال يقدر نفسياً خطورة العمل الذي قام به،
فهو أرى من حوله يقومون بذلك العمل ،وال يتعرضون للعقاب لذلك قام به ،أو قد يكون هذا
المنحرف العرضي يعمل ما يمليه عليه سنه الصغير دون إدراك للعواقب.
 المنحرف العصابي :هذا المنحرف يعاني من صراع نفسي داخلي شديد الوطأة ،ال يستطيع التعبيرعنه إال بإتيان سلوك منحرف ،وقد يكون هذا المنحرف من طبقة راقية فيمارس اللواط ،السرقة،
وتعاطي المخدرات.
 المنحرف ذو النمط المختلط :قد يكون أي جانح ذا نمط مختلط فهو قد يجمع بين العصابي،تكون ذلك الجانح الصغير ،وتجعله معرضا لشتى أنواع
والمنطوي المنسحب ،إنها عوامل متداخلة ّ
االنحراف (الضوي.)1110،
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 .1النظريات المفسرة للجنوح
تكمن أهمية النظريات المفسرة للجنوح في تناولها بالدراسة ،والتحليل لطاقات بشرية فتية في المجتمع
انحرفت في مرحلة مبكرة من عمرها ،وباتت تهدد كيان المجتمع ،وتعرض حياة أفراده ،وسالمتهم
للخطر ،ويكمن خطر الجنوح في كونه قوة معطلة غير منتجة تصبح بمرور الوقت عالة على المجتمع،
وخسارة للوطن خاصة عندما يتأصل الميل للجريمة داخل تلك النفوس الصغيرة (جعفر.)2004 ،

وا جرام األحداث ،أو جنوحهم يمثل وجهاً من وجوه مشكلة أعم ،وأشمل يعاني منها المجتمع هي "
انحراف الطفولة" ،وأن األولى بجهدنا أن ينصب على وقاية تلك الطفولة من الوقوع في براثن الجريمة،
وذلك أهون عبئاً على الدول من عالج االنحراف ،والجريمة بعد وقوعهما ،وكذلك اآلثار المترتبة على
ذلك (بهنام.)1166 ،
وشخصية المجرم أو اإلنسان المنحرف هي أساس أفكار المدرسة التقليدية التي صاغها كل من
بكاريا ،وبنتام ،وآخرون ،وكانت تقوم على أساس نظري هو " اللذة السيكيولوجية " ،أي أن الطبيعة
وضعت اإلنسان تحت سيطرة قوتين أساسيتين هما اللذة ،واأللم ،وتلك القوتان تحددان تصرفات اإلنسان
لذلك يسعى للذة ،ويتجنب األلم ،وألن لكنسان –في نظر واضعي النظرية -إرادته المطلقة ،فقد يدفعه
البحث عن اللذة لفعل منحرف يمنحه ذلك الشعور(هالل.)2002 ،
والجنوح في نظر علماء النفس ،واالجتماعت هو سلوك شاذ عن المنحنى الطبيعي لكنسان السوي قد
يحدث نتيجة لقيم اجتماعية ،وثقافية خاطئة ،أو نتيجة خلل يصيب النمو الطبيعي لشخصية الجانح في
طفولته ،أي أنه مرحلة مفقودة من نموه ،كما يرى علماء النفس ،ولذلك انحصرت جهود المهتمين بهذه
53

الظاهرة في اتجاهين رئيسيين هما :رجال القضاء ،والقانون ،والعاملين في مجال العدالة الجنائية
لألحداث ،وعلماء االجتماع ،والنفس ،والخدمة االجتماعية ،واألطباء المختصون باألمراض العقلية،
والعصابية (المغربي ،والليثي.)2010 ،
وتعود جذور التفسير الفلسفي لفالسفة اليونان القدامى كسقراط ،وأفالطون ،وأرسطو الذين يرجعون
سبب االنحرافت إلى نفس فاسدة ،ونفسية مضطربة ناتج عن عيوب خلقية ،وجسمية أو انحرافات عقلية
يمكن التعرف عليها من خالل خطوط اليدين ،والقدمين ،وتقاطيع الوجه (مصلح.)2001 ،
ويرى الفيلسوف اإلغريقي أرسطو بأنه توجد خصائص جسمانية معينة في األفراد تدل على
طبائعهم ،كذلك يؤكد العالم اإليطالي ديالبورتا ارتباط اإلجرام بشكل المجرم ،وبخاصة مالمح وجهه
كالجبهة ،و العيون ،واألذن (عزمي.)2010 ،
إن أغلب النظريات العلمية التي تناولت نظريات الجنوح ،والجريمة ،وسببية االتجاه إليهما انحصرت
في ثالث أبعاد رئيسية:
 .0البعد األول :تمثله النظريات التي أخذت بالتفسير الفردي/الذاتي لالنحراف ،أي أن النظريات
التي تقع تحت هذا البعد (النظرية البيولوجية ،والنظريات النفسية) ،أرجعت سلوك الجانح
ألسباب كامنة داخل شخصية الحدث أي ما نطلق عليه العوامل الذاتية للجنوح أي الخصائص
الجسمية ،والنفسية ،والعقلية ،والمزاجية المهيئة للسلوك ،وقد يكون سبب الجنوح عامل ذاتي
واحد لذلك نستطيع القول أن هذه النظريات تتسم بأحادية التفسير (هالل.)2002 ،
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 .2البعد الثاني :تمثله النظريات التي أخذت بالتفسير االجتماعي لالنحراف ،أي أن الجنوح من
وجهة نظر االجتماعيين هو نتيجة لعوامل اقتصادية ،وبيئية ،ومجتمعية يوجد داخلها الحدث.
 .3البعد الثالث :ويركز على النظرية التكاملية في تفسير االنحراف والذي يرجع السلوك الجانح
لمحصلة عوامل مختلفة يتفاعل معها الحدث لتدفعه للجنوح ،وهذه النظرية األكثر قبوالً في
الوقت اآلني (مصلح.)2001 ،
وستقوم الباحثة هنا ،باستعراض النظريات التي بحثت في سببية جنوح األحداث

أوالً :االتجاه البيولوجي والنفسي في تفسير الجناح
النظرية العضوية البيولوجية

Organic Biological Theory

الحظ لومبيروز خالل فترة عمله كطبيب ،وضابط ،وأستاذ بجامعة بافيا اإليطالية أن هناك صفات
يشترك فيها المجرمون بالفطرة ،والوراثة ،وأغلبهم من المجرمين المختلين عقلياً ،كما وجد قاسماً مشتركاً
من الخصائص يجمع بين المجرمين خالل تشريحه لكثير من الجثث ،ويكمن عصب نظرية لومبيروزو
على فكرة " االرتداد البدائي ،أو االنتكاس الوراثي " أي أن المجرم يرتد ،وينحط لما كان عليه أثناء
تطوره ،ونشأته البدائية (إبراهيم .)2001 ،ويعتقد أنصار المدرسة العضوية ،أن هناك عالقة بين
السلوك اإلجرامي ،وتكوين جسم اإلنسان ،ونادى لمبروزو خالل دراساته األولية بنظرية المجرم بالوالدة،
عدل موقفه ،وقرر بأن اإلجرام ال يورث بحد ذاته بل إن االستعداد
وفي وقت الحق من أعماله المتأخرة ّ
الكامن لكجرام هو من يورث ،ومن ثم باحتكاكه بالبيئة الفاسدة يبدأ بالظهور من خالل السلوك المنحرف
(جعفر،

.)2004
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نظرية التحليل النفسي

Psychoanalytic Theory

وتقوم نظرية التحليل النفسي على اإلنكار التام لعامل الوراثة ،والتأييد المطلق للعوامل المكتسبة
خالل تطور " األنا " خاصة الخمس سنوات األولى في مرحلة الطفولة ،باعتبارها حجر األساس لصحة
الفرد النفسية ،والعقلية (مصلح .)2001 ،أي أن قوة األنا هي من توازن بين رغبات الهو ،و األنا
األعلى أما ضعف األنا فهو يعرضه لسيطرة الهو ،وبذلك تسود اللذة على القيم ،والمبادح الواقعية
عندها تنبت العوائق التي يسعى الفرد لتحطيمها ،وحين يفعل ذلك يوصم سلوكه بالجنوح (بوخميس،
.)2010

وتنظــر مدرســة التحليــل النفســي للســلوك الجــانح نظـرة نفســية-بيولوجيــة كمــا يقــول اكهــورن ،Akhorn
أي أن الجنوح سلوك ال اجتماعي سببه نوازع فطرية " الغرائز" ،وتلك الدوافع ال شعورية لـذلك ال يـدركها
الفرد ،وبالتالي يتكون السـلوك الجـانح حـين ينشـأ اضـطراب وظيفـي نتيجـة للصـراع الحـاد بـين تلـك القـوى
الداخلية الالشعورية أي بين ما تريده الغرائز ،وبين ضبط ضمير األنا العليا (دويدار والنيال.)2005 ،

ويرى أدلر Adlerوهو أحد تالميذ فرويد ،ومؤسس علم النفس التحليلي أن مصدر النشاط اإلنساني
هو شعور الفرد بالنقص ،وألجل ذلك يسعي للسيطرة ،والتفوق ،وأن السلوك الجانح ،أو المجرم ما هو
إال مرض نفسي سببه الصراع بين غريزة الذات النازعة للتفوق ،وبين الشعور االجتماعي النازع
للسيطرة .كما يرى أن شخصية اإلنسان تتأثر بثالثة أمور هي القصور في التكوين العقلي ،والبدني،
واإلفراط في تدليل الطفل ،واالهمال الشديد له أي نبذه ،وأن اإلنسان العاقل يعرف نقائصه ،وينطلق من
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اهتمامات اجتماعية ،أي أن المجتمع له تأثير على سلوك الفرد ،وفي الغالب فإن اإلنسان السوي
يعصي غرائزه الفطرية ألجل مقاصد اجتماعية (عزمي.)2010 ،
أما هورني  Horneyفتنظر للجنوح على أنه حاجة ملحة ،وعصبية تحث الحدث على البحث عن
الشهرة ،والسيطرة ،وتملك ما يريده ،وكل تلك الرغبات الغريزية تجعله يعيش في فوران من القلق
الداخلي الذي بدوره يؤدي إلى انحسار األمان من حياته ،وبالتالي يصبح الفرد في مفترق ثالث طرق،
فإما أن يكون مع نفسه ،وضد اآلخرين أو قد يختار العزلة ،واالنسحاب بعيداً عن اآلخرين (أبوسحلي،
.)2001

ويؤكد شازال  Schazalأن الحدث بحاجة إلى الحب ،وأن يكون متقبالً محبوباً من أسرته على
األخص ،وهو يتوق فوق ذلك لألمن ،والنماء ،وتأكيد الذات ،وا لى حاجات أخرى محتاجة لكشباع
النفسي رغم أن أصولها العميقة بيولوجية (شازال.)1102 ،
بينما ركز كارل روجرز  Rogersفي نظريته للذات على حاجة كل فرد لتقدير ذاته على نحو
موجب ،وأن ذلك التقدير يمثل قوة دافعة لتوجيه ،وتحديد السلوك ،وشدد روجرز على أن كل فرد لديه
اإلرادة الحرة التي تجعله قاد اًر على أن يسلك (.)Ryckman, 2004
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النظرية السلوكية

Behavioral Theory

ترتكز النظرية السلوكية على التعلم ،والخبرة كعوامل رئيسية في تشكيل السلوك ،كذلك لم تغفل عن
أهمية البيئة في تحديد تصرف الفرد ،واستجابته تجاه المثيرات ،والخبرات التي يتعرض لها عن طريق
التعلم الذي يشكل عادات الفرد من خالل الموقف التعليمي (انجلر.)2000،
والسلوك اإلنساني في المدرسة السلوكية عبارة عن مجموعة من العادات المتعلمة ،والمكتسبة أثناء
نمو الفرد ،وبذلك يصبح ذلك السلوك قابالً للتعديل من خالل إيجاد ظروف ضبط ،وتعليم معينة
مراحل ّ
مصحوبة بالتعزيز .ويفسر السلوكيون الجنوح بأنه فشل في تعليم القيم ،والسلوك االجتماعي ،في
مقابل وجود قنوات أخرى كالرفاق ،ووسائل االتصال ،وغيرها يكتسب منها الحدث السلوك الجانح ،أي
أن السلوك الجانح هو مجموعة من العادات المكتسبة ،وا ن الحدث األقل تعرضاً للضبط االجتماعي،
والكف من األسرة هو األكثر عرضة للجنوح (ميزاب.)2005 ،
ويفسر ابراهام ماسلو  Maslowالجنوح بالحرمان من الحاجات األساسية ،ووجود عائق بيئي يحول
دون اشباعها ،مما يؤدي إلى تجاوز ذلك العائق بسلوكيات جانحة تعرض الحدث للعقاب( .النقبي،
 .)2010ويشير ماسلو إلى أن كل فرد لديه حاجات أساسية نفسية ،اجتماعية ،وبيولوجية ضرورية،
يساعد اشباعها على النمو السوي للفرد ،وأن قصور بيئة الحدث عن تلبية تلك الحاجات التي تجيء في
قمة هرم ماسلو للحاجات يدفع الفرد إلشباعها بطرق غير سوية ،ويدفع الفرد لالنحرافات السلوكية
(حسين.)2001 ،
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ويرى كل من البرت اليس  ،Ellisوآرون بيك  Beckعلى أن من أسباب السلوك الجانح تح ّكم
العمليات المعرفية من األفكار ،والمدركات ،واالعتقادات ،واالنفعاالت الالعقالنية في إرادة الفرد ،وأن
الحدث الجانح بحاجة إلى إعادة بناء للعمليات المعرفية ،والتحدث مع الذات (الحوار الداخلي) ،وترتيب
أفكاره بعقالنية ومنطقية .ويرى المعرفيون أن السلوك الجانح هو استجابة العقالنية خاطئة ناتجة عن
التربية والتنشئة االجتماعية (فرج.)2001 ،
بينما يرى البرت باندو ار  Banduraرائد نظرية التعلم بالمالحظة أن الجنوح سلوك يكتسب بالتعلم،
ويتوطد بالتعزيز اإليجابي ،وأن الطفل يتعلم السلوك الجانح من ثالث جهات هي العائلة ،والمحيط
المباشر (الحضانة ،والمدرسة ،والرفاق) ،ووسائل اإلعالم ،فالجنوح عند باندو ار ال ينشأ فطرياً بل
بالمالحظة ،والتجربة المباشرة أي النمذجة (المطيري .)2006 ،وأن تصرفات الفرد تمثل انعكاساً
لمثيرات البيئة من حوله ،وأن أسلوب معالجتهم لألمور يؤثر على نمط سلوكه ،وأن اكتساب الفرد،
وتعلمه نمطاً سلوكياً جديداً يحدث من خالل موقف ،إو إطار اجتماعي في ضوء خبراته السابقة
(الزيات.)1116 ،

ثانياً :االتجاه االجتماعي في تفسير الجنوح
.1

االتجاه االجتماعي االقتصادي

النظرية اال قتصادية لماركس وبونجر Marx & Bonger Economic Theory

ويؤكد ماركس على ارتباط وجود الجريمة في أي مجتمع بصفة منتظمة ،وانتشار مطرد باألوضاع
المادية التي يعايشها المجتمع ،وأن ظاهرة اإلجرام ما هي إال كشف عن ثغرات متأصلة في البنائين
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االجتماعي ،واالقتصادي للمجتمع ،وأن تلك الثغرات تشكل ضغطاً على الفرد ،وتولد لديه الرفض،
وبالتالي الميل نحو السلوك اإلجرامي للتخفيف من ضغط المادة ،وتحقيق التوازن (عارف.)1110 ،
ويرى بونجر أن الفقر ،والبطالة ،وازدحام المناطق السكنية من العوامل التي تدفع األحداث الرتكاب
الجرائم ،وتعلم السلوك الجانح .ويعزي بونجر اإلجرام ألحوال المجتمع االقتصادية السيئة الناتجة عن
النظام الرأسمالي القاهر لألفراد القادمين من أسر فقيرة ،هذا النظام يحرم الكادحين فرص العيش،
والمنافسة ،ويحتكر الثراء لفئة محددة ،تلك الفئة تتحكم باألجور ،وأسعار السلع ،وكافة التداوالت في
السوق ،وال تترك متنفساً للفرد الكادح بأن يحسن من عيش أسرته بل تترك له طريقاً واحداً يدفعه للسلوك
المنحرف كالرشوة ،والسرقة ،واالختالس ،والتزوير ،وغيرها ،فقط إلعالة أسرهم والعيش بكرامة (السمري،
.)2010

نظرية الالمعيارية أو األنومي لدوركايم Durkheim Anomie Theory

ويرجع دوركايم تفكك المجتمع ،وانحالله إلى فقدان التماسك االجتماعي بين أفراده ،وغياب
األهداف المشتركة التي تجمعهم ،وبالتالي يؤدي ذلك الضطراب ،وظائف المجتمع وانحالل عقدته
المتماسكة ،وحين يحدث ذلك تضيع المقاييس ،أو المعايير التي وضعها المجتمع للتنبؤ بسلوك أفراده
المتوافق ،وبذلك تنهار العالقات االجتماعية ضمن إطارها االجتماعي بعد فقدان المعايير التي تضبطه
(المغربي والليثي .)2010 ،ويرى أن األفراد ذوو رغبات متجددة ،متطورة ،وجامحة في آن واحد ،وأن
القيم االجتماعية تعمل على تنظيم ،وضبط تلك الرغبات ،وا ن لم يتم ضبطها دخل الفرد إلى حالة
الالمعيارية ،أو األنومي ،وهي الحالة التي عرفها دوركايم بأنها مرحلة تكون فيها رغبات الفرد جامحة

60

لدرجة أنها تتجاوز الوسائل المتاحة لتلبيتها ،وهي أي األنومية تشكل مرضاً اجتماعياً سببه فقدان العقل
الجمعي سيطرته على مشاعر ،ووجدان األفراد (الخليفة.)2000 ،
نظرية التركيب االجتماعي والالمعيارية لميرتون Merton Social Structure & Anomie Theory

يرى روبرت ميرتون  Robert Mertonأن البناء االجتماعي في أي مجتمع يقوم بممارسة نوع من
الضغوط على بعض األفراد تدفعهم للسلوك غير السوي ،وأن السلوك المنحرف ،أو الجانح ما هو إال
نتيجة للتناقض الحاصل بين األهداف المحددة ثقافياً ،وبين الوسائل التي تقرها النظم االجتماعية
لتحقق تلك األهداف ،ومثال ذلك ذوو الدخل المحدود المملوؤون ثقافياً بالتطلعات ،والطموح نحو
النجاح ،وتحسين الدخل بينما في حقيقة األمر هم محرومون من تساوي الفرص لتحقيق ما يصبون إليه
من تطلعات (هالل .)2002 ،وأن األفراد قد يصابون بعجز في التكيف نتيجة عدم قدرتهم على
التوافق بين طموحاتهم الثقافية ،وبين الوسائل المتاحة لتحقيقها لذلك يصابون بالالمعيارية أو األنومي،
وهي تحطيم الهدف الذي يسعون إليه ،أو تدميره ألنهم عاجزون عن امتالكه ،أو الحصول عليه بطريقة
مشروعة (.)Merton, 1975
 .2اال تجاه االجتماعي الثقافي
نظرية االختالط التفاضلي(المخالطة الفارقة) لسذرالند Sutherland Differential Association

ويفسر سذرالند السلوك اإلجرامي ميكانيكياً ،وموقفياً ،وحركياً ،أي أن انخراط الفرد في أي
سلوك إجرامي يتم عبر ثالث مراحل البد أن تحدث متتالية ،هي التعلم ،والتواصل مع اآلخرين بقول أو
إشارة أو تقليد ،وقوة الروابط الشخصية والمنفعية بين أفراد الجماعة الجانحة(هالل .)2002 ،إن تعلم
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السلوك اإلجرامي لدى سذرالند يتكون من عنصرين :الوسائل ،واألدوات المتبعة في تنفيد الجريمة،
والمبرر لتصرفه ،والموجه لميوله نحو ذلك السلوك غير السوي .وا ن توجيه الميول ،والدوافع سواء
باحترامه للقانون ،أو مخالفته إياه مكتسب أيضاً من الجماعة المنتمي إليها ،أما مبدأ االختالط
التفاضلي فهو أن الفرد يصبح مجرماً حين تتغلب عليه ميول ،وعوامل مخالفة القانون عوضاً عن
عوامل احترام القانون ،واألهم من ذلك أن تنوع االختالط التفاضلي يكون حسب تكرار الفعل ،ومدته،
وأسبقيته ،وعمقه ،واألسبقية هنا هي اكتساب فعل االنحراف منذ الطفولة ،أما العمق فهو يعتمد على
األنموذج ،أو المثل األعلى للمجرم هل يحبذ سلوكه اإلجرامي أم يعارضه ،وكذلك جماعته هل تؤيده أم
ال (السيد.)2001 ،

نظرية الوصم لليميرت Lemert Labeling Theory

اعتمدت هذه النظرية أن ما يخلق الجانح ليس سلوكه إنما كيف يعامله اآلخرون من حوله ،وبما
يلقبونه حين يرتكب فعل اإلجرام ،وأن تلك المعاملة وما يقابلها من تأثير على الجانح ،أو تأثر بها هو
من يجعل الشر متأصالً داخل الحدث أو مؤقت ،وبذلك عكس تاننبوم ،ومن تبعه نظرية الضبط
االجتماعي ،وبعد أن كان المجتمع يضبط الفعل الجانح أصبح هو المسبب لتأصل الفعل الجانح
(هالل .)2002،ويصور لميرت  Lemertتفسير لنظرية الوصم بأنها إلصاق صفة جديدة للفرد بناء
على مستواه االجتماعي ،وشخصيته ،ونوعية مشاركته في األنشطة االجتماعية المختلفة ،وتتحدد
عملية الوصم لدى لميرت بعنصرين أساسيين هما :عنصر التمييز الذي تصل به التفرقة أن يضع
الموصوم في كفة ،وبقية أفراد المجتمع غير الموصومين في الكفة األخرى ،والعنصر اآلخر هو تأطير
الفرد في صفة بحيث توثر في تقييم الفرد لنفسه ،وتقديره لذاته (الوريكات.)2004 ،
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نظرية الضبط االجتماعي لهيرشي Hirschi Social Control Theory

حدد هيرشي أربعة عناصر يتكون منها الرابط االجتماعي ،ولها عالقة بالسلوك المنحرف للفرد،
وهي:


االرتباط أو التعلق Attachment

يرى هيرشي أن قبول المعايير االجتماعية ،وتطوير الضمير الجمعي للفرد يعتمد على
ارتباطه مع اآلخرين ،وأن أهم المؤسسات التي لها تأثير في حياة الفرد ،وهي األسرة،
واألصدقاء ،والمدرسة ،فحين تكون عالقة الطفل بوالديه أو ،أحدهما جيدة فإنه يستطيع
تطوير االحترام ،واإلحساس باآلخرين ،وبالتالي ال يستطيع كسر توقعات اآلخرين،
واحترامهم له بارتكاب سلوك منحرف.


اال نغماس Involvement

ويرى هيرشي أن إغراق الفرد لنفسه في االشتغاالت النافعة كالدراسة ،والعمل في مؤسسته،
أو منزله بإمكانها أن تجنبه ارتكاب السلوك اإلنحرافي (الوريكات.)2004 ،


اال لتزام Commitment

فالفرد منذ بدايات مراهقته يضع لنفسه خطاً لخططه ،وأهدافه يحاول أن يلتزم بها ،وهو بمثل
ذلك يلتزم لدى أسرته ،ومجتمعه بأن يكون إنساناً صالحا نافعاً لنفسه ،ومجتمعه.


االعتقاد أو اإليمان Belief

إن معتقدات ،وقيم الفرد جزء من تكون شخصيته ،فكلما تربى الفرد على اإليمان بمعتقدات،
وأخالق ،وقوانين ،وقيم منذ صغره كلما كان التزامه بها قوياً ،وذلك االلتزام بالمثل العليا
يجعل التزامه بها صارماً ال هوادة فيه (صواخرون.)2000 ،
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نظرية العصبة لتراشر Trasher Gang Theory

يؤكد تراشر  Trasherعلى مدى فاعلية بيئة الفرد في بلورة ،وتعزيز السلوك الجانح ،وألجل ذلك
أجرى دراسة ميدانية شملت ( )1313عصبة أطفال في مدينة شيكاغو األمريكية التي ضمت عينة من
( 25ألفاً) من األحداث الصغار ،والشباب من الذكور ،وكان الهدف معرفة أثر عالقة الحدث بعصبة
معينة على جنوحه ،أو انحرافه ،ووجد أن العصبة تمثل عامالً مهماً يسهل للمنتمين إليها ارتكاب
السلوك اإلجرامي ،والتعود عليه بسبب ما تقدمه لهم من دعم ،وحماية ،وتبادل خبرات إجرامية (دويدار
والنيال.)2005 ،
نظرية اال نتقال الثقافي لمكاي وشو Mckay & Shaw Cultural Transmission Theory

درس مكاي ،وشو توزيع الجريمة في الوسط الجغرافي لمدينة شيكاغو ،ووجدا أن األفراد الجانحين
يفضلون مناطق جغرافية معينة ،أو نسيجاً عمرانياً محدداً ،وعادة تكون منطقتهم المفضلة وسط المدينة
ألنها قلب الجريمة ،وأن معدل الجريمة يبدأ باالنخفاض كلما ابتعد عن النقطة المركزية للعمران ،ووجدا
أن أغلب سكان وسط المدينة هم من المهاجرين ،والقادمين من المناطق الريفية حيث اختلفت لديهم
المعايير ،والقيم القبلية ،والعائلية لديهم ،فتكثر الصراعات القيمية ،والمعيارية العرقية ،ويضعف الضبط
االجتماعي ،وبالتالي تكثر الجرائم التي تقوم بسبب ذلك الصراع ،ولذلك سمي مركز المدينة المنطقة
المولدة للجريمة (صواخرون .)2000 ،ويرى مكاي وشو أن نسب الجريمة داخل تلك المناطق ال
تتناقص بل تظل ثابتة أو تزيد ،وأن سبب ذلك هو ما يتعرض له جماعات تلك المناطق من معاناة
اقتصادية بسبب الفقر ،ومستويات العيش المتدنية ،ويؤكدان أن العامل االقتصادي هو أساس نشوء
السلوك الجانح باإلضافة لعوامل ثانوية أخرى (دويدار والنيال.)2005 ،
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نظرية التقليد لتارد Tard Imitation Theory

يرى جبرائيل تارد " أن السلوك اإلجرامي ال يشكل سمة ،أو مرضاً ينتقل إلى اإلنسان بالوراثة بل
هو مهنة يتعلمها اإلنسان من خالل اختالطه باآلخرين ،وتقليده لهم ،وذلك يحدث باختياره لنفسه مثالً
يحاكيه ،أو يحذو حذوه " (.)HASKELL & YABLONSKY, 1974: 344
ويؤكد تارد أن التقليد ال يكون بطريقة آلية كما في تعلم الحرف ،بل يتوقف على عوامل نفسية،
واجتماعية ،وذاتيه تساعد على اندماج الفرد في شخص آخر مخالف له ،أو جماعة تربطه بعالم
اإلجرام (الوريكات .)2004 ،وأن هناك ثالث قوانين تحكم تعلم السلوك المنحرف بالمحاكاة ،وهي
قانون االتصال القريبت أي أن الفرد يميل لتقليد األشخاص المقربين منه ،والذين يرتبط معهم بعالقات
طيبة ،وقانون تقليد المغلوب للغالبت ويميل الشخص األضعف لألقوى منه مكانة ،وثروة ،وجاهاً،
ولذلك ينظر في سيرته ،وكيف يمكنه أن يصبح مثله ،وقانون اإلقحامت أي ابتكار طرق وأساليب جديدة
لتحقيق أهدافه عبر السلوك الجانح (دويدار والنيال.)2005 ،
نظرية الثقافة السفلية الجانحة(جنوح الطبقة العاملة) Subculture Delinquent Theory

يفترض البرت كوهين أن أطفال الطبقة العاملة ينشئون عصبة جانحة ذات ثقافة سفلية للتعويض
عن فقر طبقتهم ودونيتها ،وفي انشغالهم بطموحهم ال يعيرون انتباهاً إلى معايير التقدم في السلم
االجتماعي من خصائص ،وسمات شخصية ،فالطبقة العاملة ال تهيئ أطفالها لالرتقاء لمكانة أفضل
كما يفعل ذوو الطبقة العليا بتطعيم أوالدهم بالقيم ،والمعايير ،والمهارات الالزمة لمكانتهم ( MERTON,

 .)1975وتحاول تلك العصبة الجانحة أن تميز هويتها بسلوكيات ،وتعابير رمزية مغايرة للمجتمع،
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تكون لنفسها ثقافة أخرى غير الثقافة الموجودة بالمجتمع ،وأن تشكل أهدافاً ،وقيماً مضادة
فهي تريد أن ّ
لما هو مقبول اجتماعياً ،فعصبة الثقافة السفلية أطفال ثائرون على وضعهم ،وحياتهم ،ويريدون من
المجتمع المرفه اإلنتباه لهم حتى لو صنعوا ثورة سياسية ،أو دينية ،أو جنسية (صواخرون.)2000 ،
نظرية اال نجراف نحو الجنوح Matza Middle-of the- Road Theory

يرى مات از أن الحدث عنصر يقع بين قطبين يتجاذبانه ،هما الحرية المطلقة ،والجبرية المطلقة،
فالجانح كبقية األحداث في الدنيا قد يجذبه تيار مخالفة القانون ،وارتكاب السلوك الجانح اليوم ،وقد
يقوي التيار احترام القانون ،ويسلكه برفق نحو السلوك السوي ،وبر األمان ،أما االنجراف فهو مرحلة
وسط بين حرية الحدث الشخصية ،وبين الضبط االجتماعي الذي يطوقه من األسرة ،والمجتمع ،فحالة
التذبذب التي يعيشها الحدث بين احترامه القانون ،ورغبته في ممارسة بعض السلوكيات هي من تجعل
منه طفالً جانحاً ،وليس تكوينه النفسي ،والعوامل البيئية المحيطة به ( .)MATZA, 1964وتصر هذه
النظرية على فكرة حرية إرادة الحدث في االقدام ،أو االمتناع عن السلوك المنحرف ،وحين يسلك هؤالء
األطفال سلوكاً منحرفاً ظرفياً فهم ال يحاولون إصالح ما فعلوه بل ينشغلون بتبرير الموقف ،وتحييد
مسؤوليتهم تجاه الفعل ،وبذلك تبتعد هذه النظرية عن تفسير سببية الفعل الجانح ،وهذا ما يهم رجال
العدالة أكثر من التفسير النفسي ،واالجتماعي للجنوح نفسه (الجميلي.)2001 ،

نظرية الصراع الثقافي لسيلين Sellin Conflict of Conduct Norms

تعتمد هذه النظرية في تنظيرها على حتمية أن المجتمع يتألف من جماعات مختلفة ،ومتنوعة
دينياً ،واجتماعيا واقتصادياً ،وثقافياً ،وعرقياً ،وأن ذلك التنوع يوجد نوع من الصراع سواء حول
المصالح ،أو صناعة القوانين ،أو تكوين التكتالت السياسية ،والثقافية وغيرها (الوريكات.)2004 ،
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ترى سيلين أنه كلما تعددت الوحدات ،أو الجماعات كلما ازدادت كمية المعايير التي يطالب الفرد
باتباعها ،وبالتالي تزيد نسبة عدم االنسجام بين تلك المعايير السلوكية للجماعات المختلفة فيتكون
الصراع الداخلي الذي يدفعه للتخلي عن بعض المعايير ،وبالتالي يعتبر منحرفاً في نظر الجماعة التي
تخلى عن معاييرها (الحديثي .)1115 ،وبذلك ينشاً الصراع إما بسبب عملية النمو الثقافي ،وتغيير
القيم ،أو نتيجة قيام الفرد بترك قواعد سلوكية ،ونبذها من منطقة ذات بناء ثقافي معين لالنتقال إلى
منطقة ذات بناء ثقافي مغاير فبينما كان يقتل من قتل عمداً في السابق ،فقد تحول األمر بالقانون إلى
سجن مؤبد (.)SELLIN, 1975

النظرية التكاملية لبيرت وهيلي Burt & Healy Theory

وجهت انتقادات كثيرة لكل نظرية فسرت سبب الجناح ،واالنحراف أو الجريمة كون كل نظرية تركز
قصور واضحاً في التفسير العلمي المخبري للسلوك الجانح ،فقد برز
على عامل واحد .وألن هناك
اً
االتجاه المنادي بتعدد العوامل ،أو " االتجاه التكاملي في تفسير االنحراف" ،ورائدا هذا االتجاه ،العالم
اإلنجليزي سيريل بيرت  Burtصاحب مؤلف " الحدث الجانح " ،والدكتور وليم هيلي  Healyصاحب
مؤلف " الفرد الجانح " (مصلح .)2001 ،وبرز االتجاه التكاملي في تفسير الجنوح من خالل دعوة
األمم المتحدة عام 1141م لمعرفة ما يقف وراء السلوك اإلنحرافي من عوامل وأسباب (العكايلة،
.)2006
يرى بيرت وهيلي  Burt & Healyأن السلوك اإلنساني هو وحدة مركبة متكاملة غير قابلة للتجزئة،
وهذا السلوك ناتج عن عوامل مشتركة من عوامل مختلفة ،تؤدي في مجملها دور الحافز الرتكاب
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السلوك اال نحرافي ،أو الجانح (الهنائي.)2005 ،

وا ن هناك مجموعة من العوامل المتكاملة،

والمتفاعلة فيما بينها لتشكل السلوك إلى سوي ،أو جانح ،والجنوح ال ينتج من عامل واحد إنما هو نتيجة
تفاعل العوامل الذاتية ،والبيئية من جهة ،والعوامل الجسمية ،والنفسية ،والعقلية من جهة ،والعوامل
االجتماعية ،واالقتصادية ،والداخلية التي تتفاعل مع العوامل الديموغرافية كالسكن ،والحالة
االقتصادية ،والعوامل االسرية ،والتربوية ،والمدرسة ،واألقران ،ووسائل الترفيه ،واالتصال ،واإلعالم،
والصراع الحضاري ،والقيم ،والثقافي للمجتمع من حول الفرد كل تلك العوامل تعزز السلوك الجانح تبعاً
لمتغيرات البيئة (عواد.)2005 ،
ويفسر لنا إبراهامسون  Abrahamsonسببية السلوك الجانح بأنه يعود إلى تفاعالت داخلية متداخلة
تشكل في مجموعها سبب الجريمة .وهو يرى أنه ال يمكن القول بوجود عامل واحد يقود األفراد للسلوكيات
الجانحة ،فالفرد يتأثر بالعوامل البيئية ،واالجتماعية ،ولكن العوامل النفسية والشخصية هي التي تعزز مدى
استجابة الفرد نحو البيئة ،ويفترض وجود قانونين يحكمان هذا السلوك وهما أن السلوك اإلجرامي يتكون
من عوامل متداخلة بنسق معين ،وهي تختلف كمياً ،ونوعياً بين حالة ،وأخرى ،واآلخر أن الفعل اإلجرامي
يتكون من عامل الميول ،والنزعات العدوانية مضافاً إليه عامل الظرف الكلي مقسوماً على عامل المقاومة،
أي أن الفعل الجانح هو حصيلة عجز مقاومة الفرد عن صد االتجاهات نحو السلوكيات الجانحة التي قد
تجد الظرف المناسب للتعبير عنها (السقاف.)2002 ،
إن الجنوح في نظر أصحاب االتجاه التكاملي هو مركب متكامل ال يمكن تجزئته لعوامل متفرقة
عضوية ،اجتماعية ،ونفسية مفردة فهو مزيج مشترك من تلك العوامل كلها ،وهناك من يقول أن نظرية
االحتواء  Containmentللعالم األمريكي والتر كلس تتداخل مع أفكار النظرية التكاملية ،فهي تجمع بين
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العوامل النفسية ،واالجتماعية ،وترجع هذه النظرية الجنوح لضعف االحتواء الداخلي أي عدم قدرة الفرد
على الموازنة بين تحقيق رغباته ،وتجاوزه المعايير االجتماعية ،واالحتواء الخارجي ،وهي قدرة الفرد على
مواجهة الضغوط االجتماعية كالحالة االقتصادية ،والصراعات األسرية ،وأصدقاء السوء ،والجماعات
المنحرفة هذا باإلضافة لصالبة الفرد الداخلية ،ودفعه لكافة ما يعتريه من اتجاهات عدوانية ،وشعور
بالنقص ،وغيره (دويدار والنيال.)2005 ،
وألنه ليس من الطبيعي التركيز على سبب واحد في ارتكاب السلوك الجانح بينما هناك عوامل،
وظروف متعددة مسببة لذلك ،فالسلوك الجانح قد يكون سببه عوامل عضوية ،ونفسية ،واجتماعية،
وطبيعية ،وبيئية ،وذاتية فضالً عن تفاعل العوامل مع بعضها البعض (عزمي.)2010 ،
ولذلك اختارت الباحثة المنظور التكاملي لتفسير سبب الجناح ،وهو األكثر تأطي اًر ألهمية كل سبب
في التأثير على الحدث ،وا سهامه في جنوحه من جهات متعددة بنسب متفاوتة مختلفة بين كل حدث
جانح ،وآخر.
وفي ضوء هذه النظرية تتداخل العوامل المسهمة في الجنوح كما ترى الباحثة ،فالحدث الجانح هو
طفل ورث الكثير من سمات والديه ،من استعدادات فطرية ،ونسبة من الذكاء ،وبنية جسمية فقد يولد
الطفل عادياً ،وقد يكون غير ذلك أي مصاباً بإعاقة عقلية ،أو جسدية ،وهذا الطفل يتلقى نوع من
التنشئة ،والضوابط في سنواته الخمس األولى تؤثر على حياته الالحقة حسب نظرية فرويد ،وقد ينزع
للسيطرة ،والتفوق حسب ما يراه أدلر ،وهو لديه حاجات بحاجة لكشباع كما يؤكد ماسلو ،ويأتي الحب
واألمن النفسي في قمة حاجاته كما ترى هورني ،وشازال ،ومن ثم يتأثر بالمثيرات من حوله ،والثواب،
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والعقاب كما يرى واطسون ،وغيره من السلوكيين ،وحين يشب قليالً يبدأ بمالحظة أسرته ،وأقرانه،
وتقليدهم حسب نظرية باندورا ،وتدور في عقله الكثير من األفكار الالعقالنية التي تحتاج لتعزيز ذاته،
وتغييرها كما يرى إليس ،وبيك ،وتشكل البيئة الكثير من مقومات السلوك فتؤثر الطبقة االجتماعية،
والمادة على شخصية الحدث كما يقول بونجر ،وماركس ،ويساعد تماسك المجتمع الذي ينتمي إليه على
حمايته من االنحالل القيمي كما يرى دوركايم ثم يشب ،ويبدأ إدراك أن للمجتمع تركيبة خاصة من
الطبقات الثرية ،والفقيرة ،وبينهما طبقة وسطى أو قد ال تكون كما يقول ميرتون ،وحين يبدأ بتكوين
جماعته الخاصة ،ويختلط بها يبدأ بتعلم سلوكيات تحبذها الجماعة ،وهو غير راض عنها تماما كما
يؤكد سذرالند ،وعندها يتعرض للوصم المجتمعي ،ووضعه تحت مجهر الذنب حسب ما يرى ليمرت،
وذلك نتيجة لعالقته بعصبته من غير األسوياء سلوكيا كما يرى تراشر ،ويكون دور المجتمع كبي اًر في
ممارسة نوع من الضبط اإليجابي لسلوكه كما يؤكد هيرشي ،وا ن وجدت ثغرة في ذلك الضبط سواء من
األسرة أو المجتمع يتعرض الحدث للجنوح كما يرى ماتزا ،ويعتمد انجراف الحدث نحو السلوكيات
الجانحة على االحتكاك الثقافي بأبناء طبقته ،وطبيعة الحي الذي يقطن فيه كما يوضح مكاي وشو
وكوهين ،وذلك ناتج عن االختالط باآلخرين واتخاذ نموذج يقلده كما يرى تارد وبذلك يصل للصراع بين
قوتي الخير والشر بداخله بسبب كثرة الجماعات المعيارية التي ينتمي لها كما تقول سيلين.
ولقد وضعت الباحثة أربع محاور للعوامل المسهمة في الجنوح ،من ضمنها الجانب القانوني،
والتشريعي بهدف معرفة الثغرات القانونية التشريعية التي تدفع الحدث ليجنح ،أي هل ألمت بنود قانون
الجزاء العماني وقانون مساءلة األحداث وقانون حقوق الطفل بكل ما يكفل حماية الحدث من الجنوح،
وارتكاب سلوكيات تتجه باإليذاء نحو ذاته ،ومجتمعه ،وا ن وجدت تلك القوانين هل هي مطبقة بالفعل،
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وتسهم في احتواء ظاهرة جنوح األحداث ،أو العكس ،وهل تتحقق هذه النظرة التكاملية نحو الجنوح من
وجهة نظر العاملين مع الجانحين ،أم أن هناك عوامل حسب وجهة نظرهم أسهمت أكثر من غيرها في
جنوح األحداث في محافظة مسقط.
التعليق على النظريات:
تتراوح ظاهرة الجنوح في تفسيرها ما بين النفسي/المرضي ،الفردي/االجتماعي ،الوراثي/المتعلم،
والذاتي/الموضوعي ،مما جعل ظاهرة الجنوح تبدو معقدة التفسير ،وبالتالي حتمية تداخل معارف،
ونظريات كثيرة لتفسيرها ،والوصول الستراتيجيات للحد منها (ميزاب.)2005 ،
لذلكت ترى الباحثة أن النظريات البيولوجية التي ربطت بين السلوك اإلجرامي ،والتركيب العضوي
لكنسان هي ليست مقياساً ،فهناك من ارتكب الفعل الجانح من ذوي التركيب العضوي الكامل ،أما
النظريات االجتماعية فقد مالت للعوامل االجتماعية مثل تأثير األسرة ،والحي ،والمجتمع ،والضوابط،
والعصب الجانحة ،وتأثير األقران ،والوصم ،وغيرها ،بينما أخذت النظريات النفسية جانب النفس ،ودور
السنوات األولى في حياة الحدث ،ومن ثم النوازع اإلنسانية ،والغرائز ،وما تفعله باإلنسان ،وكيف توجهه
نحو السلوكيات الخاطئة.
وتجد الباحثة أن هناك قصور في النظريات االقتصادية فهي لم تفسر كيف يجنح األغنياء ،والفقراء
على حد سواء ،وكيف يجنح قاطنو األحياء الفقيرة ،وقاطنو األحياء الغنية بنفس الدرجة  ،وكيف أن
يكون الفقراء في أماكن تجمعهم  ،وأن هناك أناساً
يكونون عصباً جانحة مثلما ّ
األحداث األغنياء أيضاً ّ
متأزمون اقتصادياً لكنهم لم يجنحوا رغم فقرهم ،كذلك أغفلت تلك النظريات دور القيم ،والتنشئة األسرية
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باإلضافة إلى االقتصاد بينما األنومية كانت خيالية إلى حد ما ،فالمعايير المجتمعية ليست كل شي
فهناك الضابط الداخلي الذي تزرعه األسرة داخل كل فرد ،وليس على المجتمع أن يراقب الفرد دائماً.
أما النظريات الثقافية فلم تفسر كيف يجنح األفراد المنتمون لنفس البيئة االجتماعية ،ونفس الثقافة
الفرعية ،ولديهم نفس الخواص ،والمواصفات ،وبالنسبة للمصابين بالشذوذ السلوكي ممن ال ينتمون لثقافة
فرعية جانحة هي لم تفسر سلوكهم كذلك.
فيما جمعت النظرية التكاملية العوامل النفسية ،االجتماعية ،الثقافية ،االقتصادية كعوامل متضامنة،
ومؤثرة في الحدث ،ودافعة إياه للسلوك الجانح ،وهذا ما جعل الباحثة تتخذ النظرية التكاملية نظرية
معتمدة لدراستها.
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العوامل المسهمة في جنوح األحداث
تباينــت وجهــات نظــر العلمــاء ،البــاحثين ،والمنظ ـرين حــول الجنــوح ،والعوامــل المســهمة فيــه كــل يــدلو
بدلوه ،ولقد دلـت أعمـال العـالمين جلـوك التتبعيـة األخيـرة بعـد سلسـلة مـن الد ارسـات حـول مسـببات الجنـوح،
أن هناك ثالث عوامل تجعل الحدث يجنح نحـو سـلوك مخـالف لمجتمعـه ،فهنـاك العوامـل النفسـية كالرغبـة
فـي توكيـد الـذات ،والتحـدث ،والتشـكك ،والميـل للعـدوان ،واالنـدفاع ،وهنـاك العوامـل االكلينيكيـة كاالنبســاط،
واالنطـ ـواء ،واإليح ــاء ،والتعص ــب ،وع ــدم االتـ ـزان الع ــاطفي ،وهن ــاك عوام ــل اجتماعي ــة كنوعي ــة المعامل ــة،
والرعاية من الوالدين ،والتوافق األسري (دويدار والنيال.)2005 ،
ولقد قسمت الباحثة العوامل المسهمة في جنوح األحداث إلى أربعة محاور رئيسية تتفرع منها مسببات
فرعية ،تدفع بالحدث الرتكاب السلوك الجانح ،وهي:
أوالً :العوامل الذاتية :أي العوامل النفسـية الكامنـة داخـل الحـدث الجـانح ،وتسـبب لـه اضـطراباً نفسـياً،
وعصبياً ،وجسدياً.

أ .المحور الذاتي:
 .0الوراثة
للو ارثـة دور فـي تكـ ّـون السـلوك المنحـرف ،بمحدوديــة تتضـمن حقيقتـين علميتــينت أولهمـا أن الخصــائص
الوراثيــة ال تنتقــل بكافــة خصائصــها مــن األصــل للفــرع ،إنمــا تنتقــل االمكانيــة التــي تســاعد علــى نشــوء
االســتعداد للجنــوح ،والثانيــة أن البيئــة هــي عامــل تفــاعلي مهــم بالنســبة للو ارثــة ،فالبيئــة قــد تــدعم العوامــل

23

الداخلية المؤدية للسلوك الجانح ،أو تضعفه ،أو تبعده ،وبذلك ليس هناك تأكيـد مطلـق بو ارثـة الجريمـة،
إنما بخضوع عامل الوراثة لتأثير البيئة والخبرات االجتماعية (جعفر.)2004 ،
ويســهم وجــود عيــب خلقــي ،أو و ارثــي فــي الجهــاز العصــبي المركــزي فــي نشــوء حاجــة إلشــباع غري ـزة
موروثة ،وذلك اإلشباع لتلك الحاجة يرفع احتمالية جنوح الحدث ،كذلك وجود قدرات ذهنية من ضمنها
الذكاء ،وهو بحسب العلماء وراثي بنسـبة  ، %10فالـذكاء المتقـد ،والـذكاء المتـدني كالهمـا قـد يسـهمان
في انجراف الحدث نحو السلوكيات الجانحـة .ويغيـر إفـراز الغـدد الـداخلي مـن مزاجيـة الفـرد ،وسـلوكه،
كما تؤثر الغدد الصماء كذلك على طبيعة اإلنسان ،وسماته الشخصية ،وتحوله إلى كائن مندفع ،قلق،
وعنيف ،وغير آمن حتى على نفسه (حمودة وزين الدين.)2000،

والميل للجنوح يعتبر من تبعات الوراثة ،فهو عنصر االستعداد الـذي يكمـن داخـل الحـدث بحيـث يجعـل
اســتجابته لــدوافع الجنــوح أكثــر مــيالً لهــا مــن غي ـره ،وتســاهم تربيــة الفــرد فــي وراثتــه الميــل إلــى ارتكــاب
السلوك الجانح مقارنة بغيره من األحداث (عزمي.)2010 ،
 .2ضعف مفهوم الذات
يــرى علمــاء الــنفس أن مفهــوم الــذات يتــأثر بالو ارثــة ،والنضــج ،والــتعلم ،فــالتعلم يعــزز مفهــوم الــذات لــدى
الحدث ،وكذلك البعد الفكري الذي يرتبط بالنضج االنفعالي ،والعقلي (قويدري.)2002 ،
وتقــوم خبـرات الطفولــة بــدور هــام فــي نمــو الشــعور بــاألمن ،وتقويــة مفهــوم الــذات ،وتــؤدي األسـرة مهمــة
رئيسية في تعزيز الصحة النفسية ،والتوافق بين ذات الحدث ،وما يواجهه من خبرات ،وذلك مـن خـالل
تعزيــز التفــاهم ،والتعــاون ،والثقــة ،واألمــن ،ويــتم ذلــك باالنســجام ،والمحبــة ،والتوافــق بــين أفرادهــا ،ويقــر
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علمــاء الــنفس أهميــة الرابطــة القويــة ،وعالقــة التـواد بــين أفـراد األس ـرة فــي خلــق االتـزان ،والثقــة بــالنفس،
وتشكيل مفهوم الذات اإليجابي داخل نفوس أبنائها (المومني.)2006 ،
إن تشوه مفهوم الذات لدى الحدث الجانح يعيق عملية النمو النفسي السوي ،ويقلل تقدير الحدث لنفسه
(ع ــوض .)2002 ،وع ــدم إش ــباع الحاج ــات األساس ــية للطف ــل يعرض ــه النع ــدام التكي ــف االجتم ــاعي،
وبالتالي يقع تحت طائلة الصراع النفسي ،وانعدام األمـن الـداخلي ،وذلـك يجعلـه عرضـة النعـدام مفهـوم
الـــذات ،وضـ ــعف قـ ــوة األنـ ــا الداخليـــة فيكـ ــون عرضـــة للسـ ــلوك الجـ ــانح محاول ــة منـ ــه للتوافـ ــق النفسـ ــي،
واالجتماعي (محمد.)2004 ،
 .2ضعف تشكل هوية األنا
يعتبــر الحــب ،واألمــن ،والتقــدير مــن الحاجــات النفســية األساســية للحــدث التــي يجــب إشــباعها مــن قبــل
األسـ ـرة ،وان التقص ــير ف ــي إش ــباعها ي ــؤدي إل ــى س ــوء التواف ــق ،واتج ــاه الح ــدث إل ــى جماعت ــه ،وأق ارن ــه
لتعــويض ذلــك الــنقص .كمــا أن مفهــوم اآلخ ـرين عــن الحــدث نفســه يلعــب دو اًر هام ـاً فــي تحديــد نوعي ـة
عالقته معهم ،فالحدث كائن ذكي بإمكانه معرفة تقبل اآلخرين له من عدمه ،وبالتالي في حالة تم نبذه
سـواء قـوالً ،أو فعـالً ،يفقــد التعامــل اإليجــابي معهــم ،ويلجــأ للوحــدة ،والعــالم الخــارجي إليجــاد مــا يفتقــده،
وبذلك تضعف هوية األنا بداخله (عوض.)2002 ،
ويكتسب الفرد فاعلية األنا حين تتحقـق هويتـه ،واثباتـه لذاتـه ،واحساسـه بتفـرده ،وذلـك بقدرتـه علـى حـل
الصـ ـراع ال ــداخلي ،والتوفي ــق ب ــين حاجات ــه الشخص ــية ،والمتطلب ــات االجتماعي ــة ،والوص ــول لدرج ــة م ــن
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االحساس الصادق نحو ذاته ،ومجتمعه ،وينعكس ذلك في سلوكه اإليجابي ،وقدرته على اختيار قيمه،
ومبادئه ،ودوره االجتماعي ،وبذلك االلتزام يصل لثبات هوية األنا (الغامدي.)2001 ،
يؤثر الحب الشديد ،أو الصرامة الشديدة تأثي اًر سلبياً على الحدث ،ويساهم في خلق مناخ مالئم للجنـوح
بينمــا يســاهم االعتــدال فــي مــنح الحــب ،والكـره إلــى بنــاء شخصــية ســوية ،وينشــئ الحــدث نشــأة صــالحة
(عمار.)2001 ،
ويسهم التذبـذب فـي معاملـة الطفـل ،وتعرضـه لخبـرات نفسـية مؤلمـة بسـبب عـدم إشـباع حاجاتـه النفسـية
إلى تعرضه إلحباط متكرر ،ويؤدي ذلك لصراع نفسي داخلي ينتهي بإحساسه بانعدام األمن ،وبالتـالي
ضعف تكون األنا (أبوسحلي.)2001 ،
العوامــل االجتماعيـــة :أي المرتبطــة بكــل مــا يــدور حــول الحــدث مــن بيئــة ،ومجتمــع ،وقــيم ،ومــؤثرات
موصلة تسهم في اكتساب السلوك الجانح.
أ .المحور االجتماعي القيمي:
 .0األسرة
تلعب األسرة دو اًر رئيسياً في رسم شخصية الفرد ،وسلوكه ،وعقائـده الباعثـة لسـلوكياته المختلفـة ،ويـتعلم
الطفل داخل األسرة التحكم برغباته ،وميوله التي ال تتوافق ،وضوابطها ،ويدرك الحقـاً أن للمجتمـع مـن
حول ــه ك ــذلك ضـ ـوابط الب ــد أن يس ــلك وفقه ــا ،وأن ذل ــك م ــا يس ــمى باإلط ــار المرجع ــي للف ــرد (المطي ــري،
.)2006
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ويــذهب تافــت  Taftإلــى أن العائلــة هــي المدرســة األولــى التــي تــدرب الطفــل علــى حســن الســلوك ،أو
العكس طبقاً لسلوكها اليومي ،وذلك ما أظهرته سلسلة دراسات جلوك  Gluck & Gluckمن أن ارتفاع
نسبة السلوك السيئ لـدى أسـر األحـداث الجـانحين بلـغ  ،%1044بالمقارنـة مـع  %54فـي عوائـل غيـر
الجــانحين ،وذلــك يؤكــد علــى أثــر المســتوى الخلقــي للوالــدين علــى شخصــية ،وســلوك ،وحيــاة أوالدهمــا
(ابراهيم.)2001 ،
وتمـارس األسـرة تـأثي اًر ال يسـتهان بـه علـى الحـدث ،ويســاهم حجـم األسـرة ،وكثـرة أفرادهـا فـي عـدم القــدرة
عل ــى الس ــيطرة عل ــى س ــلوكهم ،وتتوق ــف نوعي ــة التربي ــة عل ــى الطبق ــة االجتماعي ــة فبينم ــا تمي ــل الطبق ــة
الوسطى للعقاب البدني ،نجد بالمقابل أن األسر الغنية تسعى لحرمان أبنائها من المصروف ،وخالفـه،
وت ــؤثر ثقاف ــة الوال ــدين ،ومس ــتوى تعليمهم ــا ،وفهمه ــا للحي ــاة عل ــى س ــلوك األبن ــاء ،وتعرض ــهما للجن ــوح
(العجمي.)2005 ،
وينـتج التفكــك األســري مــن حـاالت الطــالق ،واالنفصــال ،والهجــر ،ومـوت أحــد الوالــدين ،أو كليهمــا كمــا
يساهم تعدد الزوجات ،وعدم التكافؤ بين الزوجين سواء في السـن ،أو التعلـيم إلـى حـدوث فجـوة بينهمـا،
ومــن ثــم فشــل األسـرة فــي تحقيــق وظيفتهــا األساســية فــي التنشــئة االجتماعيــة الســليمة ألفرادهــا ،وفقــدان
التماسك ،واالستقرار ،وتصدع كيانها (آل شافي.)2006 ،
ويســهم انشــغال الوالــدين ،أو أحــدهما بالعمــل ،وانفصــال األبــوين العــاطفي ،والطــالق ،ومــن ث ـم تعــرض
األبناء للشد ،والجذب ،وخبرات اإلساءة التي يتعرض لها األبناء أثناء التالسن الكالمي ،أو الفعلي بين
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األبوين ،كذلك التعرض لكسـاءة خـارج المنـزل حـين تضـيع الرقابـة عـن الطفـل فـي خضـم الخـالف بـين
الوالدين ،وغيرها إلى دفع األبناء لطريق الجنوح (الحارثي.)2003 ،
وفي دراسة أجراها بورت  Burtفي انجلت ار بينت نتائجها أن  %51من الجانحين الذين شملتهم الد ارسـة
نشأوا في عوائل توفي فيها أحـد الوالـدين ،أو كليهمـا ،أو تفككـت عـائلتهم بسـبب الهجـر ،والطـالق ،كمـا
أظهرت نفس الدراسة أن  %26من األحداث الجانحين ترعرعوا في عوائـل ذات سـلوك سـيء (ابـراهيم،
.)2001
 .2األصدقاء والحي االجتماعي
يميــل األطفــال حــين اقتـرابهم مــن ســن الثامنــة إلــى تشــكيل جماعــات يطلــق علــيهم أصــدقاء ،قــد يكونــون
الســبب فــي تعلــيم الحــدث العــدوان ،والســلوك الجــانح (عمــار .)2001 ،ويعتمــد تــأثير األصــدقاء علــى
ميــولهم ،وأخالقهــم ،والت ـزامهم بالفضــائل ،واحت ـرامهم للقــانون مــن عدمــه ،وبتــأثير مــن ظــروف الحــدث
كالمعانــاة داخــل األس ـرة ،والفشــل الد ارســي ،وغيرهــا ينضــم الحــدث لرفقــاء الســوء ،ويجــاريهم فــي أفعــالهم
تحقيقاً لكشباع النفسي ،والمادي (عزمي.)2010 ،
ويلعب الحي االجتماعي للحدث تأثي اًر في تشكيل سلوك الفرد سواء بالسلب ،أو اإليجاب ،ويتعدى دور
المجتمـع بنـاء الفـرد إلـى تعــديل سـلوكه ليتوافـق مـع مـن حولــه ،ذلـك أن السـلوك اإلنسـاني بـين اإلنســان،
ومجتمع ــه ه ــو س ــلوك تب ــادلي أي أن الف ــرد ي ــؤثر ف ــي وس ــطه االجتم ــاعي ،ويت ــأثر ب ــه بنس ــب متفاوت ــة
(المطيري.)2006 ،
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ومن األمور المنذرة بالخطر مصاحبة الحدث لرفاق جانحين ،فهم يؤثرون عليه ،كما أن عليه أن يتقبل
قــيم الرفــاق ،وســلوكياتهم -ولــو كــان غيــر راض عنهــا ،-وفــي نهايــة المطــاف هــو مجبــر علــى االنــدماج
معهم ،والوالء لهم (بوخميس .)2010 ،ويتحدد تأثير الجماعة على الفرد بمـا يسـود تلـك الجماعـة مـن
ق ــيم ،ومب ــادح ،فـ ــإن ك ــان ش ــلة األصـــدقاء يحترم ــون الق ــانون ،ويلتزم ــون بأنم ــاط الس ــلوك االجتمـ ــاعي
المتعــارف ،والقــيم الفاضــلة المتأصــلة كــان تأثيرهــا علــى الحــدث جيــداً ،وان كانــت الجماعــة تشــحذ همــة
التمــرد ،والثــورة علــى الفكــر االجتمــاعي الســائد ،وقواعــد الضــبط فــي المجتمــع ،والعقوبــات الرادعــة فــي
القانون فإن تأثيرها على الفرد يكون سيئاً ،وبذلك يصبح األصدقاء أول حلقة في تكوين اإلجرام المنظم
(دويدار والنيال.)2005 ،
وتزود الرفقة السيئة الحدث بعادات مستهجنة من مجتمعه ،وتدفعه للسلوك الجانح بما فيها من محاكـاة
لقرنائه في سلوكياتهم ،ومن خالل حثهم له على إتباع أنماط سلوكية قد يرفضها ،ويعلم بخطأ اتباعها،
فتضغط عليه المجموعة ليخضع ألمرها ،وهناك جماعـة رفقـاء تسـتخدم االرهـاب ،والعنـف مـع المنتمـين
لها ،وبذلك تتحول إلى عصابات الحي ،أو المدرسة (زين الدين وحمودة.)2000 ،
 .2ضعف الوازع الديني
إن تمســك أف ـراد األسـ ـرة بالتعــاليم الديني ــة ،والق ـوانين الوض ــعية تجعــل ح ــس الرقابــة ل ــدى أبنائهــا عاليـ ـاً،
وبالت ــالي تح ــد م ــن انجـ ـرافهم للس ــلوك الج ــانح (عزم ــي .)2010 ،ويس ــاهم االلتـ ـزام ال ــديني ،واألخالق ــي
لألسرة في إرساء دعائم االسـتقامة داخـل أبنائهـا ،وتعزيـز مقاومـة أبنائهـا لباعـث السـلوك الجـانح ،وذلـك
بـزرع مفهـوم الثـواب ،والعقـاب دون تشـدد ،أو لـين داخـل الحـدث ،ويسـهم ذلـك فـي تحصـينه مـن بواعــث
السلوك الجانح خارج المنزل (حمودة و زين الدين.)2000 ،
22

وفي دراسة أجراها بيندا ،وكوريـون  Binda & Coryonتبـين أن األسـر المتدينـة بمـا تقدمـه ألبنائهـا مـن
وعــظ ،وارشــاد دينــي ،وقيمــي تبعــدهم عــن الجريمــة ،وتقلــل مــن امكانيــة انج ـ ارفهم للســلوك الجــانح عبــر
الوسائل المختلفة للتواصل االجتماعي ،وأن األقـارب ،والرفـاق الملتـزمين القـريبين مـن الحـدث لهـم نفـس
التأثير اإليجابي على سلوكهم (منسي.)2000 ،
 .4الجهل بالتربية الصحيحة
إن وظيفــة األس ـرة التربويــة تتمثــل فــي قيامهــا بتهــذيب ســلوك الطفــل ،وغــرس األخــالق ،والقــيم الســامية
داخــل نفســه ،والضــبط االجتمــاعي ،والرقابــة لمــا يصــدر عنــه باإلضــافة لترســيخ إرثــه االجتمــاعي مــن
عــادات ،وتقاليــد ،وأع ـراف ،وتنميــة ضــميره تجــاه مــا ي ـراه مــن مواقــف ،وخب ـرات ،وبالتــالي إيجــاد أطــر
انصهاره في المجتمع ،وتكامله مع أفراده (المطيري.)2006 ،
وتســهم أميــة الوالــدين فــي جهلهمــا بكيفيــة تربيــة أوالدهــم ،وادارة شــؤون العائلــة ،وكيفيــة ضــبط األوالد،
ورعايتهم نفسياً ،واجتماعياً (العكايلة.)2006 ،
 .3المدرسة والمعلم
إن تربيــة الحــدث هــي مــن مســؤوليات المدرســة ،واألس ـرة مع ـاً ،وتعتبــر المدرســة هــي األكثــر إمكانيــة،
وامتالكـ ـاً للوس ــائل ،وق ــدرة علـ ـى التنظ ــيم ،وبالت ــالي تتحم ــل المس ــؤولية األكب ــر ف ــي تلق ــين الح ــدث الق ــيم،
واألخالق ،وترسيخها داخل عقله ،ويتحمل المعلم القدر األكبر من المسؤولية التربوية ،القيميـة واألبويـة
لتحفيز السلوك السوي لدى الحدث ،وبناء شخصية قويمة مؤثرة فيمن حوله (عمار.)2001 ،
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وتساعد المدرسة في تحقيـق االنسـجام فـي حيـاة الحـدث االجتماعيـة ،ونمـوه العقلـي ،والوجـداني ،ويشـير
الباحثون إلى أن هناك عالقة طردية بين عدم تكيف الحدث داخل مدرسته ،وجنوحـه ،ويتجلـى لنـا ذلـك
من خالل فشله الدراسي المستمر ،وعدم انضباطه داخل المدرسة ،وفقدان الرغبة بالدراسة ،والقيام بـأي
نشاط تعليمي داخلها (بوخميس.)2010 ،
ويعلق الطالب على المعلم آماله كونه قدوته في السلوك ،وفي طلب العلـم ،وبـذلك تتعـدى مهمـة المعلـم
ملــئ عقــل الطالــب بالمعلومــات إلــى كونــه ارفــداً مهم ـاً فــي تشــكيل ســلوك الطالــب اجتماعي ـاً ،وتربويــا،
وأخالقياً (العكايلة.)2006 ،
 .6االنحالل القيمي والالمعيارية
يرتبط السلوك اإلنساني بعالقة قويـة مـع القـيم التـي تمثـل الجانـب العميـق مـن الشخصـية ،وتشـكل القـيم
التــي تتكــون مــن خــالل خب ـرات الفــرد ،واحتكاكــه االجتمــاعي بــاآلخرين إطــا اًر مرجعي ـاً لــه (المشــيخي،
.)2001
ويصــاحب التغيي ـرات االجتماعيــة ،واالقتصــادية ،والثقافيــة علــى المجتمــع كنتيجــة مباش ـرة أيض ـاً ،عــدة
تغييرات في القـيم التـي تمـس الفـرد ،واألسـرة ،والمجتمـع ،ومـن ثـم تتغيـر نظـرة الفـرد للمسـتقبل ،وبالنسـبة
للحـدث فـإن التغييــر المـادي علـى نحــو مفـاجئ يجعلـه يشــعر أن القـيم ،والمعتقـدات التــي تربـى ،وتمســك
بهـا أمــداً ليســت ثابتـة بــل هــي متغيـرة ال تالئـم مختلــف الظــروف ،وأن لكــل ظــروف ،وحالــة قيمتهــا التــي
تأتي معها (الكاظم.)1115 ،
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ويكتســب الطفــل المعــايير الدينيــة ،واألخالقيــة ،والقــيم التــي تشــكل معيــا اًر لســلوكه ،وتوجهاتــه فــي مرحلــة
الطفولــة ،ولهــذه المرحلــة أهميــة كبــرى فــي تكــوين شخصــيته ،كونهــا المرحلــة التــي تظهــر فيهــا الــدوافع،
والميــول الفطريــة ،وهــي بدايــة تشــكل الســلوكيات التــي تســتطيع األس ـرة مــن خــالل التنشــئة االجتماعيــة
الســليمة تعــديلها ،وتهــذيبها ،وبالتــالي يتحــول الطفــل خــالل هــذه المرحلــة مــن كــائن بيولــوجي إلــى كــائن
اجتماعي (السيد.)2001 ،
يؤكــد ســذرالند صــاحب نظريــة االخــتالط التفاضــلي عل ـى دور اخــتالط الطفــل بجماعتــه الخارجيــة فــي
ارتكابه للسلوك الجانح فالطفل يتعلم قيم ،واتجاهات أصدقائه المنحرفين ،وبالتالي يتحول إلى جانح مع
مضي الوقت في تشبعه بأفكارهم (صواخرون.)2000 ،
 .7وقت الفراغ
إن أكثر ما يثير المشكالت السلوكية لألحداث هو طول أوقات الفراغ ،وعدم وجود وسائل للهو ،وملء
الوقت باألمور الجيدة ،والمفيدة ،كذلك عدم انتباه األسرة لكيفية شغل وقت فراغ أبنائها أو مراقبة أوقات
الفـراغ الطويلــة التــي يعانونهــا ،ومحاولــة ملئهــا بأنشــطة مفيــدة للجســم ،والعقــل .ويــؤدي الف ـراغ الفكــري،
والعقائدي إلى الملل من الحياة ،وروتينها ،وبالتالي التعرض لالنحرافات السلوكية (أبوسحلي.)2001 ،
ويؤكــد البــاحثون أن أكثــر األوقــات ضــياعاً ،وتــوت اًر ،وخطــورة فــي حيــاة الحــدث تلــك التــي يشــعر خاللهــا
بـالفراغ ،دون أن يســتطيع توظيفــه ،أو اسـتثماره ،أو حتــى ترشــيده ،وأنـه فــي ذلــك الوقـت الضــائع يصــبح
الحدث أكثر توت اًر ،واثارة ،وقابلية للجنوح (السدحان.)1114 ،
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 .1وسائل اإلتصال المرئية والمسموعة
إن سهولة امـتالك الطفـل للتقنيـات الحديثـة لوسـائل االتصـال المختلفـة كالفضـائيات ،وشـبكات التواصـل
االجتمــاعي كــالفيس بــوك ،والتــويتر ،وغيرهــا ،والهواتــف النقالــة ،والحاســوب الشخصــي المحمــول ،Tap
كــل ذلــك يقــود مباش ـرة لفوهــة الخطــر علــى الحــدث المتلقــي لــذلك الكــم مــن المعلومــات ،والســلوكيات،
والثقافات المختلفة ،فالطفل يكتسب السلوك بالمحاكاة ،وتقليد اآلخرين (صواخرون.)2000 ،
وتت ــدخل وس ــائل اإلع ــالم ف ــي ب ــث األفك ــار ،وتن ــاول المش ــاكل ،وتق ــوم بالت ــأثير عل ــى الح ــدث المش ــاهد
باإليحاء عن طريق القصص ،والمسـرح ،والـدراما ،والحركـة ،والتفاعـل بـين الشخصـيات ،ويـؤدي تجـاوز
بعض وسائل البث لحدودها فـي العـرض إلـى كسـر الحـاجز بـين المشـاهد ،والجريمـة ،وايقـاظ االسـتعداد
لديه الرتكاب السلوك اإلجرامي بالمحاكاة(التقليد) (عزمي.)2010 ،
وتختلف استجابات األفراد للمادة اإلعالمية طبقاً الحتكـاك مضـمونها مـع خلفيـة الفـرد الثقافيـة ،والقيميـة
ومـا تعـرض لــه مـن خبـرات حياتيــة ،وتفاعلهـا مـع تلــك المـادة ،وبالتـالي تــؤثر عليـه سـلباً ،أو إيجابـاً (آل
هطيلة.)2005 ،
ب .المحور االقتصادي:
 .0الفقر
ال يعتبــر فقــر أسـرة الحــدث عامــل مباشــر لجنوحــهت بــل هــو مــن العوامــل المســاعدة التــي تعرضــه لخطــر
الجنـوح .وتتضـح أهميـة المسـتوى المــادي للحـدث فـي كونـه يلبـي متطلبــات الحيـاة بالنسـبة لـه ،وهـو مــا
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يمثل إشباعاً نفسياً حين يقارن نفسه بأقرانه ،وبالتالي يفقد قدرته علـى التكيـف ،ويصـبح عرضـة للجنـوح
(صواخرون)2000 ،ت (قويدري.)2002 ،
وللفقر دور هام في تغيير اتجاه الحدث نحو نفسـه ،واآلخـرين ،فحـين يعجـز الحـدث عـن إكمـال د ارسـته
بســبب فقــر أس ـرته ،وعــدم قــدرتها علــى اإليفــاء بمتطلبــات ارتيــاد أبنائهــا للمدرســة ،فــإن ذلــك يفــتح بــاب
الجنوح على مصراعيه أمامه الرتكاب شتى السلوكيات كالسـرقة ،والغـش ،والتسـول ،وتـدمير الممتلكـات
العامة ،وما يزيـد اتجـاه الحـدث نحـو الجريمـة هـو كـون المجتمـع ال يضـع نفسـه فـي حكـم المسـؤول عـن
فقره فيترك الحدث ،وأسرته في حاجة ماسة ألساسيات الحياة البسيطة (حمودة وزين الدين.)2000 ،
 .2ضعف الدخل وغالء المعيشة
وتؤثر األوضاع االقتصـادية أي قلـة مواردهـا الماديـة مـع غـالء المعيشـة فـي العالقـة بـين أفرادهـا ،فهـي
تثيــر التــوتر ،والمشــكالت بــين الــزوجين ،وتخلخــل الســكينة فــي نفــوس األبنــاء الــذين يضــطرون لالنتقــال
لســكن ضــيق غيــر م ـريح ،والرضــى بأقــل ممــا لــدى غيــرهم مــن األطفــال ،وقــد يتــرك األبنــاء المدرســة،
ويبحث ــون ع ــن عم ــل يس ــاهم ف ــي رف ــع دخ ــل األسـ ـرة ،وهن ــاك م ــن يدفع ــه الج ــوع ،أو الحرم ــان للسـ ـرقة،
والتسول ،واالنضمام لعصابات الشوارع (عزمي.)2010 ،
ويخلــق تــدني الــدخل لألسـرة لشــتى األســباب صــعوبة فــي إشــباع الحاجــات الضــرورية لألطفــال ،ويــؤدي
ذل ــك لت ــدني الحي ــاة المعيش ــية ك ــنقص التعل ــيم ،ودوني ــة الع ــالج ،وع ــدم مالءم ــة المس ــكن لنم ــو الطف ــل
الطبيعي ،باإلضافة للحرمان من وسائل الترفيـه ،واللعـب داخـل المنـزل ،كـل ذلـك يـؤدي لهـروب الحـدث
متى ما تسـنى لـه ذلـك ،وبسـبب ضـعف الرقابـة يخـتلط بأطفـال الشـوارع ،ورفـاق السـوء ،ومـن ثـم يرتكـب
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السلوكيات الجانحة ،وتشير الد ارسـات إلـى أن  %60مـن أسـر الجـانحين هـم فقـراء ،أو فقـراء جـداً ،وأن
فقر تلك األسر يؤدي إلى تواجد جميع أفراد األسرة في غرفـة واحـدة معظـم األحيـان ،وبالتـالي محدوديـة
الحرية الشخصية (صواخرون.)2000 ،

ت .المحور القانوني والتشريعي:
غالباً ما يكون ارتكاب الحـدث للسـلوك الجـانح بفعـل عوامـل البيئـة غيـر القابلـة للتغييـر ،وبالتـالي يمكـن
تق ــويم س ــلوك الح ــدث ،وم ــن ذل ــك المنطل ــق ك ــان اتج ــاه أغل ــب التشـ ـريعات إل ــى اعتم ــاد أحك ــام خاص ــة
باألحــداث الجــانحين تخصــهم بالمعاملــة وفق ـاً لســنهم ،ويكــون الهــدف منهــا إصــالح ،وتقــويم ســلوكهم،
وتشمل تلك الخصوصية المتعاملين معهم الذين يجب امتالكهم مهارات خاصـة ،وتخصـص فـي العلـوم
الجنا ئية ،واإلنسانية تـؤهلهم للتعامـل السـليم مـع الحـدث أثنـاء التحقيـق ،والمحاكمـة ،وتنفيـذ األحكـام ،أي
التركيـز علـى شخصـية الحـدث ،ود ارسـة أحوالـه حتـى يكـون الحكـم عليـه واقعيـاً علميـاً صـحيحاً (الشـيخ،
.)2005
وتباينت آراء الفقهاء ،ومشرعي القانون حول وضعية الحدث الجانح ،وكيفية التعامـل معـه ،وبينمـا قسـم
القــانون الجـرائم المرتكبــة مــن قبــل الحــدث الجــانح إلــى (جنايــة ،جنحــة ،ومخالفــة) ،بالمقابــل أقــر المشــرع
مسؤولية الجزاء علـى الفـرد المـدرك ألفعالـه المخالفـة لمـا يـنص عليـه القـانون ،واحتـدام الـرأي فـي مسـألة
الحدث الجـانح ،يكمـن فـي عـدم قـدرة القـانون علـى تطبيـق قاعـدة المسـاواة القانونيـة علـى الحـدث بسـبب
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انتفاء المسـئولية الجزائيـة عنـه ،ألن التمييـز أسـاس العقـاب سـواء الشـرعي ،أو القـانوني ،والحـدث شـرعاً
غير مميز لخطورة أفعاله (عبدالرحمن.)2000 ،
وفرقــت تش ـريعات الــدول بــين إج ـرام الحــدث ،وجناحــه ،فــإجرام الحــدث هــو ارتكابــه لســلوك يعــده القــانون
جريمــة أمــا جناحــه فهــو ارتكابــه لســلوك يكشــف عــن جنوحــه ،واحتماليــة ارتكابــه لجريمــة فــي المســتقبل
(حجازي.)2000 ،
إن أبرز اهتمام باألحداث الجانحين في المجتمعات الحديثة هو النظر إليهم ليسوا كمجـرمين يسـتحقون
العقاب ،بل كضحايا لظروف اجتماعية ،نفسية ،وبيئية ،ساهمت في جنوحهم لذلك وجب على القاضي
استخدام سلطته التقديرية الختيار األسلوب األكثر مالءمة في معاملة الحدث الجـانح بهـدف إصـالحه،
وحماية المجتمع من خطر إجرام أبنائه في المستقبل (اليونديسي.)2001 ،
فالجــانح فــي أغلــب األحيــان ضــحية منــذ طفولتــه لشــتى أنـواع اإلســاءة ،حرمـان عــاطفي ،ونبــذ ،وتشــرد،
وألخطــاء تعليميــة كانــت أم تربويــة ،كلهــا أدت إلــى ســلوكه الشــاذ عــن قــيم المجتمــع ،ومــن صــلب علــم
القانون أو خلفياته الضرورية في التشريع العقابي دراسة أوضاع الحدث الجـانح ،ومعرفـة سـبب جنوحـه
(رباح.)2005 ،
ولم يخصص المشرع العماني إدارة خاصة تتعامل مع األحداث وحدهم ،فقد نصـت المـادة السـابعة مـن
قانون مساءلة األحداث على أن يتولى التحقيق في قضايا األحداث ،ورفع الدعوى العمومية ،والمباشـرة
أمام المحكمة أعضاء يختارهم االدعاء العام (السناني.)2011 ،

86

ونصــت المــادة ( )105مــن قــانون الجـزاء العمــاني علــى تــوبيخ الحــدث الــذي لــم يــتم عمــر الثالثــة عشــر
عنــد ارتكابــه جريمــة يعاقــب عليه ــا القــانون أي وعظــه بأســلوب يق ــوده إلــى التوبــة ،والصــالح ،ويتمت ــع
القاضي بمساحة من الحرية للتصرف تجاه ما يعرض عليه من أدلة ،ومدى قبوله ،أو رفضه لهـا ،كمـا
أن لــه حريــة اعتمــاد أي إجـراء قــام بــه قــاض قبلــه فــي نفــس القضــية سـواء جزئيـاً أم كليـاً ،ولــه أن يقــدر
صحة اعتراف الجانح بارتكاب الجرم من عدمه ،وقبول األدلة ،أو رفضها (الحضرمي.)2000 ،

إن التعامل مع األحداث يتطلب مهارة ،وأسلوباً خاصين في التعامل ،فضـالً عـن اإلعـداد المهنـي الـذي
يخضــع لــه المتعــاملون مــع الجــانح كالقضــاة ،والشــرطة ،وغيرهــا ،كمــا يجــب تفريــغ المهتمــين بقضــايا
الجنوح ألداء تلك المهمة دون إشراكهم في قضايا أخرى تصرفهم عن االنتباه لقضية الحدث (محيسن،
.)1111
ويق ــوم الباح ــث االجتم ــاعي ب ــدور مه ــم ف ــي إع ــداد تقري ــر د ارس ــة الحال ــة للح ــدث الج ــانح ،والمؤشـ ـرات
االجتماعيــة التــي دفعــت الحــدث للجنــوح ،أو الهــروب مــن المنــزل ،والتــي يمكــن مــن خاللهــا حمايــة بقيــة
أحداث العائلة كذلك ،ويكتسب الباحث ،أو المراقب االجتماعي المهارات الالزمة له عن طريـق إكسـابه
المزيــد مــن المعــارف ،والــدورات التخصصــية فــي علــم نفــس نمــو الطفــل ،ومنــاهج البحــث العلمــي ،وعــن
طريــق اطالعــه عل ــى التش ـريعات المحليــة ،والدولي ــة المتعلقــة باألحــداث ،وتق ــوم تلــك المهــارات بتغيي ــر
اتجاهات المتعاملين مع الحدث تجاهه كجانح خاصة ،وتجاههم نحو ظاهرة الجنوح عامة (اليونديسـي،
.)2001
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إن تفهم شخصية الحدث الجانح ،والسن التي ارتكب فيها جنحته ،وطبيعته النفسية ،والرجوع إلى ملفه
األسري تستوجب أن يكون للجانحين محكمة خاصة بهم (السناني.)2011 ،
وينشد المشرعون لقوانين مساءلة األحداث التي بدأت تسنها الدول المختلفة تحقيق الرعاية ،والحماية
للحدث الجانح ،ومن ثم إصالحه ،والعناية به تعليمياً ،وأخالقياً ،ومهنياً بحيث يتحول إلى فرد صالح
في المجتمع ،كل ذلك يتحقق من خالل النظر لظاهرة الجنوح كظاهرة اجتماعية بحتة ،وليست مسألة
إجرامية تستوجب العقوبة الصارمة ،والقمع الالمبرر ضد الحدث الطفل (الصاحي.)2005 ،

الدراسات السابقة
تستعرض الباحثة في هذا الفصل اتجاهين مهمين من الدراسات السابقة أولهما ذلك الذي تناول ظاهرة
الجنــوح ،والعوامــل المســهمة فــي بــروز هــذه الظــاهرة س ـواء علــى مســتوى مجتمعنــا المحلــي ،أو المجتمعــات
العربيــة المجــاورة ،واالتجــاه اآلخــر يتعلــق باتجاهــات المشــتغلين مــع األحــداث الجــانحين س ـواء فــي المجــال
القــانوني ،والتشـ ـريعي ،واالجتمــاعي ،وك ــذلك ال ـرأي الع ــام نحــو الجريم ــة ،أو مرتكبــي الجــرائم مــن األح ــداث
الجـانحين ،وبينمـا نجـد تــدافعاً كبيـ اًر مـن البـاحثين نحــو د ارسـة الجنـوح كظـاهرة ،والعوامــل المسـهمة فـي جنــوح
األح ــداث سـ ـواء الخاص ــة بشخص ــية الح ــدث الج ــانح ،أو أسـ ـرته ،أو مجتمع ــه بقيم ــه ،وثقافت ــه ،والم ــدخالت
ـدرة واضــحة ف ـي الد ارســات العربيــة المهتمــة بالعاملين(المشــتغلين) مــع
الخارجيــة ،وغيرهــا ،نجــد فــي المقابــل نـ ّ
األحــداث الجــانحين بــالرغم مــن أهميــة اتجاهــات ،وآراء هــذه الفئــة فــي إصــدار األحكــام القضــائية ،وتــدابير
اإلصــالح ،والحــد مــن عــودة الحــدث للجنــوح ،والســيطرة علــى نزعــة ارتكــاب المخالفــات ،والجــنح لــدى الحــدث
حتى ال يجرفه عالم اإلجرام ،ويصبح من الصعب عليه مغادرته.
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وفيما يلي عرض ألهم تلك الدراسات:

أوالً :دراسات في ظاهرة جنوح األحداث والعوامل المسهمة فيها
أج ــرى (صـــديق )2000 ،د ارســـته التـ ــي تطرقـــت إلـ ــى العالقـ ــات فـ ــي أس ـ ـرة الح ــدث الجانحـــة(األنثى)،
وعالقتهــا بــبعض المتغي ـرات النفســية ،وهــي مــن الد ارســات الوصــفية التــي هــدفت إلــى التعــرف علــى المنــاخ
األسري ،والبناء السيكولوجي ألسرة الحدث الجانحة ،ودوافع الجنوح الشخصـية ،واألسـرية ،مـن خـالل أدوات
الد ارســة ،وهــي عبــارة عــن مقــاييس متعــددة طبقهــا علــى عينــة البحــث ،وهــي :مقيــاس الميــل لالنح ـراف (مــن
إعداد الباحث  ،)1111ومقياس تنسي لمفهوم الذات (ترجمة واعداد صفوت فرج ،وسـهير كامـل) ،ومقيـاس
قوة األنا (عالء الدين كفافي  ،)1112ومقياس المسئولية االجتماعية (سيد أحمد عثمـان  ،)1103ومقيـاس
العالقات األسرية ،والتطابق بين أعضاء األسرة (فتحي السيد عبدالرحيم ،وحامد عبـدالعزيز الفقـي .)1110
وقــام الباحــث بتطبيــق أدوات البحــث (المقــاييس) علــى مجمــوعتين تجـريبيتين ،وتتكــون مــن مجموعــة الفتيــات
الجانحات المودعات بإحـدى دور الـدفاع االجتمـاعي ،وكـان عـددهن ( )30فتـاة تتـراوح أعمـارهن بـين(-15
 )11سنة ،ومجموعة ضابطة ،وتتكـون مـن مجموعـة مـن الفتيـات العاديـات ( )30فتـاة مـن إحـدى المـدارس
الثانوية بمنطقة شرق القاهرة التعليمية مـن نفـس الفئـة العمريـة ،وقـد ارعـى الباحـث التماثـل بـين المجمـوعتين
من حيث المستوى االقتصادي ،واالجتماعي ،والتعليمي.
ووجد الباحث عالقة موجبة بين التماسـك األسـري ،ومفهـوم الـذات ،والمسـؤولية االجتماعيـة ،وقـوة األنـا
لـدى المجمـوعتين ،كمــا أن هنـاك عالقـة ســالبة بـين التماســك األسـري ،والميـل لالنحـراف ،وأن حريـة التعبيــر
ع ــن المش ــاعر ،والصـ ـراحة مرتبط ــة بالمي ــل لالنحـ ـراف ،أو العك ــس بتحم ــل المس ــؤولية ،وق ــوة األن ــا ،ومفه ــوم
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ال ــذات ،وكلم ــا كث ــر الصـ ـراع داخ ــل األسـ ـرة كلم ــا ض ــعف مفه ــوم ال ــذات ل ــدى الجانح ــة ،وقل ــت المس ــؤولية
االجتماعيــة ،وقــوة األنــا ،وق ــوى الميــل للجنــوح ،وك ــذلك الحــال بالنســبة لالس ــتقالل فــي الشخصــية ،والــرأي،
والتوجه العقلي ،والثقافي ،واالتجاه نحو اإلنجاز ،والتحصيل ،والترويح ،والقيم الدينية ،والخلقية ،والقدرة على
التنظيم ،والضبط االجتماعي داخل ،وخارج األسرة ،وارتباط توازن هذه المعايير في أسر الجانحـات بترسـيخ
المسؤولية االجتماعية ،وقوة األنـا ،ومفهـوم الـذات بينمـا حـين تنعـدم تميـل الجانحـات للجنـوح بشـكل ملحـوظ،
ويزداد الميل ،أو يقل حسب انتباه األسرة ،وتعاملها مع األنثى الجانحة.
وهــدف (صـواخرون )2000 ،فــي د ارســته الميدانيــة التــي طبقهــا فــي محافظــة مســقط إلــى بيــان العالقــة
بين البيئة األسرية ،وجنوح األحداث ،وذلك فـي محاولـة وصـف ،وتحليـل ظـاهرة جنـوح األحـداث فـي مجتمـع
الدراسة من خالل بيان العالقة المحتملة بين أساليب التنشئة األسرية ،وجنوح األحداث في المجتمع ،ومـدى
ارتباط هذه الظاهرة ،وتباينها بتبـاين الوضـع األسـري ،كـذلك اهـتم الباحـث ببيـان أنـواع ،وأنمـاط الجنـوح فـي
مجتمع الدراسة ،وقد اشتمل مجتمع الدراسة على جميع األحداث الجـانحين فـي محافظـة مسـقط ،والمسـجلين
رســمياً فــي ســجن المنومــة ،وعــددهم ( )41حــدثاً جانح ـاً ،مــع مجموعــة ضــابطة أخــرى مــن األحــداث غيــر
الجانحين من طلبة المـدارس بـنفس العـدد .واسـتخدم الباحـث المـنهج التحليلـي الوصـفي فـي د ارسـته ،وطبـق
أداة الدراسة وهي استبانة اشتملت على ( )43فقرة ،وكانت أسئلة الدراسة تـدور حـول احتماليـة وجـود عالقـة
بين المستوى التعليمي للوالدين ،وحجم األسرة ،والوضع االقتصادي لألسرة ،ونمط التنشئة األسـرية ،وبعـض
أوجه التفكك العـائلي بجنـوح األحـداث ،وأكـدت الد ارسـة فـي نتائجهـا مسـاهمة الوضـع االقتصـادي لألسـرة فـي
جنوح األحداث ،وأن هناك عالقة بين النمط المعيشي لألسرة ،وجنوح األحداث فيها ،كذلك توصلت الد ارسـة
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إلى أن تدني المستوى التعليمي للوالدين يلعب دو اًر هاماً في جنوح األحـداث فـي األسـرة ،وكـذلك تـأثير حجـم
األسرة ،وكثرة أبنائها مع قلة الرعاية المتاحة لهم.
بينما هدفت دراسة (منسي )2000 ،إلى معرفة أسباب المشكالت السلوكية لدى الجـانحين المتواجـدين
في مراكز األحداث باألردن ،ومدى اختالف أسباب تلك المشكالت باختالف نمط التنشئة األسرية .وتكون
مجتمــع الد ارســة مــن ( )14جانح ـاً ذك ـ اًر محكوم ـاً ،مــن ن ـزالء مركــز محمــد بــن القاســم الثقفــي المركــز الوحيــد
المعــد الســتقبال الجــانحين المحكــومين فــي األردن ،واســتخدم الباحــث مقيــاس التنشــئة األس ـرية الــذي أعــده،
وطوره فوزي أبو جبـل ( )1113كـأداة للد ارسـة لتـوفر داللـة الصـدق ،والثبـات فـي المقيـاس مقبولـة فـي البيئـة
األردني ـ ــة ،وتك ـ ــون المقي ـ ــاس م ـ ــن ( )56فقـ ـ ـرة تق ـ ــيس نمط ـ ــين م ـ ــن أنم ـ ــاط التنش ـ ــئة هم ـ ــا ال ـ ــنمط المتس ـ ــامح
(الديمقراطي) ،ويتفرع منه أربعة مجاالت ،والنمط المتشدد (الديكتاتوري) ،ويتفرع منه أربعة مجـاالت أيضـا.
وبينــت نتــائج الد ارســة أن األفـراد الجــانحين يعــانون مــن مشــكالت أسـرية نتيجــة ألســلوب التنشــئة الــذي يمثلــه
الــنمط المتشــدد الــذي تتعامــل بــه األســر مــع أبنائهــا ،وذلــك هــو ســبب الســلوكيات غيــر المرغــوب فيهــا ضــد
المجتمــع ،وقيمــه التــي يمارســها أحــداث تلــك األســر ،وكــان نتيجتــه وجــودهم كن ـزالء فــي مركــز اإلصــالح،
وأوصـــى الباحـ ــث بممارسـ ــة اآلبـ ــاء ،واألمهـ ــات ،والمعلمـــون ،ومـ ــدراء المـ ــدارس للـ ــنمط الـ ــديمقراطي للتنشـ ــئة
األسرية ،وأن تجرى دراسات معمقة على بيئات أخرى.
بينمــا هــدف (المشــيخي )2001 ،فــي د ارســته إلــى التعــرف علــى مــدى االلت ـزام القيمــي لــدى األحــداث
الجــانحين ،واألس ــوياء ،والتعــرف ك ــذلك عل ــى النســق القيم ــي لــدى الفئت ــين ،والف ــروق بــين الج ــانحين ،وغي ــر
الجانحين في االلتـزام القيمـي ،ثـم الكشـف عـن العالقـة بـين االلتـزام القيمـي ،وكـل مـن المسـتوى االقتصـادي،
واالجتماعي ،وعمر الجانح .وقام الباحث باستخدام المنهج الوصفي في دراسته ،وتكونت عينة الدراسة من
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( )10جانح ـاً مــن المتواجــدين فــي دار المالحظــة االجتماعيــة بجــدة ،تراوحــت أعمــارهم بــين  11-16ســنة،
و( )100حــدث غيــر جــانح مــن طــالب المرحلــة الثانويــة لمحافظــة الطــائف بمكــة المكرمــة ،وكانــت أداتــي
الدراسة للبحث عبارة عن مقياس االلتزام القيمي إعداد توفيق ( ،)1111ومقياس تقدير الوضع االجتماعي،
والثقافي في البيئة السعودية إعداد منسي ،وعبـدالجواد ( .)1114وأشـارت النتـائج إلـى أنـه توجـد فـروق فـي
الق ــيم الفرعي ــة لاللتـ ـزام القيم ــي ب ــين الج ــانحين ،وغي ــر الج ــانحين كاألمان ــة ،والتض ــحية ،والتع ــاون ،وتحم ــل
المسؤولية ،بينما ال توجد فروق بينهما في قيمتي االنتماء ،والنظام ،والنظافة ،كمـا أشـارت النتـائج إلـى عـدم
وجــود عالقــة تـربط المســتوى االقتصــادي ،واالجتمــاعي ،وعمــر الجــانحين ،وغيــر الجــانحين بــااللتزام القيمــي
ل ــديهم ،وأوص ــى الباح ــث بتنمي ــة الق ــيم األخالقي ــة ل ــدى الح ــدث ف ــي مراحل ــه المبكـ ـرة خاص ــة ق ــيم الجماع ــة
المرجعية ،وضبط المواد اإلعالمية المعروضة على الحدث باك اًر سواء من األسرة ،أو المجتمع ،أو الجهات
المسؤولة ،والعمل على تنمية الوالء ،واالنتماء االجتماعي للحدث.
وهــدفت الد ارســة بالمقارنــة التــي أجرتهــا (عــوض )2002 ،إلــى تمييــز بعــض ســمات الشخصــية مثــل
(االنبساط ،العصابية ،ومفهوم الذات) التي تميز المراهقات الجانحات عن غيـر الجانحـات .وتكونـت عينـة
الدراسة من مجوعتين تجريبيتين ،وتتكون من ( )31طالبة جانحة ممـن يقضـين فتـرة العقوبـة داخـل مؤسسـة
رعاي ــة الفتي ــات ف ــي مك ــة المكرم ــة ،والمقي ــدات ف ــي الص ــف الث ــاني ،والثال ــث بالمرحل ــة الثانوي ــة ،والمجموع ــة
الضــابطة ،وتتكــون أيض ـاً مــن ( )31طالبــة غيــر جانحــة مقيــدة بالصــف الثــاني ،والثالــث بالمرحلــة الثانويــة.
واســتخدمت الباحثــة أداتــي قيــاس همــا :قائمــة آيزنــك الشخصــية (تعريــب :جــابر عبدالحميــد ،ومحمــد فخــر
اإلســالم 1103م) ،ومقيــاس مفهــوم الــذات (إعــداد :محمــود منســي  .)1116وكشــفت نتــائج الد ارســة وجــود
فـ ــروق بـ ــين الطالبـ ــات الجانحـ ــات ،وغيـ ــر الجانحـ ــات فـ ــي االنبسـ ــاط ،والعصـ ــابية ،ومفهـ ــوم الـ ــذات لصـ ــالح
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الجانحات ،أي أن الجانحات هن األكثر قلقاً ،واألقل ات ازنـا فهـن يفضـلن الوحـدة ،والعزلـة ،ويعـانين مـن سـوء
التوافق األسري ،واالجتماعي ،ويبدين تقدي اًر سلبياً نحو الذات ،بينما أظهرت الطالبات غير الجانحات ات ازنـا
أكثــر ،وتــوت اًر أقــل ،وج ـرأة فــي االخــتالط ،وتكيف ـاً ســوياً فــي األس ـرة ،والمجتمــع ،واألهــم أنهــن أبــدين تقــدي اًر،
وايجابية أكثر نحو ذواتهن.
وفي دراسة ستاوثمرت لـويبرت وي وهـوميش( )Stouthamer; Loeber; Wei & Homish, 2002لمعرفـة
مــدى ارتبــاط إســاءة معاملــة الطفــل ،والجنــاح الــدائم علــى الس ـواء بالعوامــل األس ـرية ،والديموغرافيــة .اســتخدم
الباحــث بيانــات مــن عينــة مجتمــع طوليــة لبيــان مــدى انتشــار ســوء معاملــة األطفــال الــذكور ،وارتبــاط ذلــك
بالجنـاح المتكــرر ،أو العــودة للجنــوح لـدى األطفــال فــي ســن مبكـرة ،وتكونـت عينــة الباحــث مــن ( )305طفـالً
ذكـ ـ اًر أعم ــارهم تق ــل ع ــن  13س ــنة ،بنس ــبة واح ــد م ــن خمس ــة م ــن ذك ــور الع ــائالت المحول ــة لمرك ــز خ ــدمات
األطفــال ،والشــباب االجتمــاعي إلثبــات تعرضــهم لســوء المعاملــة ،وباســتخدام تلــك العينــة باإلضــافة لمجموعــة
ضابطة خاضعة لنفس المتغيرات الضابطة كالسن ،والعرق ،والحي ،وبعد تحليل البيانات أظهرت النتـائج أن
أغلبيــة األطفــال الــذي تعرضـوا لســوء المعاملــة هــم عرضــة لخطــر الجنــوح الــدائم ،أمــا العينــة الضــابطة ،فبعــد
مقارنته ــا بالعين ــة المس ــتقلة الت ــي تعرض ــت لس ــوء المعامل ــة ،تب ــين أن عوام ــل الخط ــر ض ــئيلة بالمقارن ــة م ــع
المجموعة األخرى التي ثبت أن إساءة المعاملة لها أكبر األثر على جنوحها.
وأجرت (قويدري )2002 ،دراسة ميدانية اعتمدت على منهج المسح االجتماعي ،وهدفت د ارسـتها إلـى
معرفة الفروق في مفهـوم الـذات بـين الجـانحين ،واألسـوياء ومـدى عالقـة ذلـك بجنـوح األحـداث أنفسـهم ،ومـا
مدى مساهمة كل من االستقرار األسري ،ومعاملة الوالـدين ،والمسـتوى الثقـافي للوالـدين ،والمسـتوى السـكني،
واالقتصــادي فــي جنــوح األحــداث بــالمجتمع القطــري .وتكونــت عينــة الد ارســة مــن ( )120حــدثاً ،وانقســمت
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العينة إلى مجموعتين متساويتين .العينة التجريبية ،وتتكون من ( )60حدثاً جانحـاً ،وعينـة ضـابطة تتكـون
مــن( )60حــدثاً ،وهــم مجموعــة تالميــذ مــن مدرســة ابــن تيميــة ،واســتخدم الباحــث (االســتبيان) للوقــوف علــى
األوضاع االجتماعية ،واالقتصادية ،والمستوى التعليمي الخاص باألحداث الجانحين ،وغير الجانحين ،وقام
بتطبيــق (مقيــاس مفهــوم الــذات بيــرس-هــارت) بعــد تقنينــه علــى البيئــة القطريــة .وبينــت النتـائج أن األحــداث
ـديا ،أو اجتماعي ـاً ،ومــن ناحيــة ســلوكهم،
األســوياء أكثــر ات ازن ـاً مــن األحــداث الجــانحين س ـواء فكريـ ًـا ،أو جسـ ً
وتعاملهم مع اآلخرين ،وأظهرت النتائج ارتباط مفهوم الذات بالمستوى االقتصادي ،والتعليمي لألسـرة ومـدى
تكوين الحدث صورة ايجابية عن ذاته منذ الصغر .وأوصى الباحـث بتحسـين كفـاءة العـاملين مـع األحـداث
الجــانحين بمختلــف تخصصــاتهم ،ورفــدهم بالــدورات المتخصصــة المؤهلــة لهــم للتعامــل مــع الحــدث الجــانح،
واالهتم ــام بالجان ــب التثقيف ــي ،واإلعالم ــي ،وتب ــادل الخبـ ـرات م ــع ال ــدول المج ــاورة ،واالس ــتفادة م ــن خبراته ــا،
والتركيز على بناء مفهوم ذات إيجابي لدى الحدث ،وتحسين قدراته ،ومهاراته.
بينما هدفت دراسة (القنوبي )2003 ،إلى تقصي األسباب التي تؤثر في الحدث ،وتجعل منـه جانحـاً،
وبحث وجود عالقة بين جنوح األحداث ،وبين العامل االقتصادي ،والفاقد التربوي ،وبعض العوامل النفسية،
والتعــرف علــى اآلثــار المترتبــة علــى ظــاهرة الجنــوح سـواء علــى مســتوى الحــدث خاصــة ،أم المجتمــع عامــة،
والخروج بتوصيات تسهم فـي عـالج الظـاهرة .واتبعـت الد ارسـة المـنهج الوصـفي التحليلـي الـذي يسـتند علـى
الد ارس ــة الميداني ــة ،وتكون ــت عين ــة البح ــث م ــن ( )41ح ــدثاً م ــن األح ــداث الج ــانحين المتواج ــدون بالس ــجن
المركـزي ،وكانـت أداة الد ارسـة عبـارة عـن اســتبيان مغلـق يقـيس الحالـة االجتماعيـة ،واالقتصـادية ،والتعليميــة
لعينة الدراسة ،باإلضافة لمعرفة اإلجراءات القانونية المتبعة في حاالت الجنوح بسلطنة عمان ،وبينت نتائج
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الدراسة أن ضعف العالقات األسرية ،أو تصدعها سواء في حالة انفصال الوالدين ،أو اإلهمال في التربيـة،
و اإلفراط في التدليل ،أو العكس تعتبر من األسباب الرئيسية لجنوح األحداث في سلطنة عمان.
وفـي د ارسـة هـايني ،وأوسـجود ( )Haynie & Osgood, 2003هـدف الباحثـان إلـى بيـان اسـهام عالقـة
الح ــدث م ــع أق ارن ــه ف ــي الجن ــوح حس ــب ،وجهت ــي نظ ــر التقالي ــد االجتماعي ــة ،وت ــأثير المع ــايير االجتماعي ــة.
وعمدت الدراسات األولية إلى إعطاء تأثير المعايير االجتماعية تقدي اًر أعلى من التقدير الحقيقي ،باالعتماد
على استجابات أخذت من تقارير أعدت بشأن سلوك األصدقاء ،بدالً مـن الحصـول علـى تقيـيم مسـتقل عـن
طريق التحكم غير الكافي بميل الجانح نحو اختيار األقران المشابهين لشخصيته .وبالحصول على بيانات
اجتماعية مفصلة من الشبكة العنكبوتية ،ومن مركز دراسات صحة البالغين ،وجد الباحثـان معلومـات تـدعم
النظريــة االجتماعيــة ،ونظريــة الفرصــة ،أي تــورط البــالغين فــي معــدالت عاليــة مــن الجنــوح إن كــان لــديهم
أصــدقاء جــانحين بشــدة ،أو فــي حالــة قضــائهم وقت ـاً طــويالً فــي عالقــات غيــر مؤسســة اجتماعي ـاً .وتشــير
النتائج إلى أن تأثير المعايير االجتماعيـة لألقـران علـى الجنـوح أكثـر محدوديـة ممـا تـم ذكـره مـن قبـل معظـم
الد ارســات ،كمــا أن تــأثير المعــايير االجتماعيــة ال يــزداد بزيــادة االرتبــاط باألص ـدقاء ،أو قضــاء وقت ـاً طــويالً
معهـــم ،كمـ ــا أثبتـــت الد ارسـ ــة أن تـ ــأثير سـ ــطوة األق ـ ـران علـ ــى الح ــدث ال عالق ــة لـــه ب ــالعمر ،والجنس(النـــوع
االجتماعي) ،والعائلة ،والمدرسة.
أمــا (األميــر )2003 ،فهــدفت د ارســتها إلــى التعــرف علــى طبيعــة العالقــة بــين العنــف المعــروض عبــر
وسائل االتصال المرئية كالتلفاز ،واإلنترنت ،وغيرها ،وجنوح األحداث من خـالل مقابلـة عينـة مـن األحـداث
الجانحين المودعين في دار إصالح األحـداث فـي بغـداد .وتكونـت العينـة مـن ( )300حـدث مـنهم ()150
حدثاً مرتكباً لجنح عنيفة ،و( )150حدثاً مرتكباً لجنح غير عنيفـة ،واسـتخدمت الباحثـة اسـتمارة المقابلـة مـع
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أف ـراد العينــة للحصــول علــى محــاور االســتمارة الرئيســية المتعلقــة بالحــدث ،ونــوع الجنحــة المرتكبــة ،وأركــان
العالقــة بــين الحــدث ،والعنــف المشــاهد عبــر وســائل االتصــال المرئيــة .وبينــت نتــائج الد ارســة ارتفاع ـاً فــي
ساعات المشاهدة التي يقضـيها الحـدث أمـام وسـائل االتصـال المرئيـة خاصـة البـرامج واأللعـاب ذات الطـابع
العنيف ،كما أشارت الدراسة كذلك إلى انعكاس العنف االتصالي على بروز سلوك ،ومشـاعر تتسـم بـالعنف
من األحداث ،وظهر ذلـك مـن خـالل فـروق اإلجابـات بـين األحـداث المـرتكبين لجـنح عنيفـة مقارنـة بأمثـالهم
مــن األحــداث الم ـرتكبين لجــنح غيــر عنيفــة ،كمــا تبــين ذلــك جليـاً فــي زيــادة المشــاجرات ،واســتعمال الشــتائم،
واالندفاع في مشاهدة األفالم الجنسية ،وممارسة األلعاب العنيفة ،واعتبار الضرب كسلوك (مظهر للرجولة)
بالنسبة للجانحين العنيفين.
رسـة باتنوسـتيرت بوشـوايت بـريمت وأبـل ( & Paternoster, R.; Bushway, Sh.; Brame, R.
وهـدفت د ا

 )Apel, R, 2003إلـى معرفـة العالقـة بـين تشـغيل المـراهقين أي العمـل المكثـف أثنـاء الد ارسـة ،وجنـوحهم،
ومشاكلهم السلوكية .أخذ الباحثون نتائج اشتغال سابقة تقول أن تشـغيل المـراهقين أثنـاء د ارسـتهم فـي عمـل
ٍ
ومضن تنتج عنه نتائج وخيمة مثل تدني التحصيل الدراسي ،وانعدام الطموح األكاديمي ،واالغتراب
مكثف،
يعرض المراهق لخطر ارتكاب أفعال جانحة ،ومشاكل سلوكية
العاطفي عن الوالدين ،كذلك فإن ذلك العمل ّ
خطيـرة كالتــدخين ،وشــرب الكحــول ،وتعــاطي الماريجوانــا ،والمخــدرات األخــرى ،وفــي نظــر البــاحثين أن تلــك
النتــائج بنيــت علــى أســاس تجريبــي ضــعيف .لــذلك قــام البــاحثون فــي هــذه الد ارســة بإعــادة اختبــار العالقــة
السابقة باستخدام بيانات مسحية أجراها المعهـد الـوطني لد ارسـة صـحة المـراهقين ،وتـم إجـراء نـوعين عـامين
من المسح ،أولهما المسح التقليدي الذي توصل للنتيجة السالفة الـذكر ،أي أن العالقـة بـين العمـل المكثـف،
والسلوك المعادي للمجتمع هـي عالقـة طرديـة موجبـة ،أمـا المسـح الثـاني فقـد كـان مسـحاً عشـوائياً ،وآخـر ذا
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تأثير ثابت قام الباحثون فيه بضبط مصـادر المراقبـة ،وغيـر المراقبـة الخـتالف السـكان ،ووجـد البـاحثون أن
العالقــة التــي توصــل اليهــا المســح األول بــين عمــل الم ارهــق ،والســلوك المعــادي للمجتمــع قــد اختفــت ،وتمــت
مناقشة هذه النتيجة للقيام بتحليل آخر يوضح العالقة بين العمل ،والجريمة بصورة عامة.
وهدفت دراسة ليف ( )Leve, 2004إلى التنبؤ بعوامل الخطر في مرحلة الطفولة للجانحات اإلناث في
سن المراهقة ،مقارنة بالسن التي يتم القبض فيها علـى الفتـاة المراهقـة بعـد ارتكابهـا ألعمـال جنحيـة خطيـرة،
وتكونت عينة الدراسة من ( )62مراهقة ،مع مراعاة توفر متغيرات كالسمات الشخصية للمراهقة ،وعمرهـا،
وبدايــة ظهــور عالمــات البلــوغ لــديها ،باإلضــافة لمتغيـرات البيئــة االجتماعيــة المحيطــة بــاألنثى كطفلــة ،وهــل
والداها حقيقيان أم أنها متبناة ،ومدى تعرضها لعقوبات أسرية صارمة ،أو انتهاكات جنسية داخل ،أو خارج
األسـرة ،ومتغيـر سـلوك الوالـدين الجرمـي المحتمـل باإلضـافة إلـى احتماليـة ،وجـود سـجالت إجراميـة ألحـداث
العائلــة الجــانحين .وأشــارت التحلــيالت إلــى أن االنخـراط منــذ الصــغر فــي مجموعــة األقـران يمكــن أن يكــون
مؤش اًر أساسياً للتنبؤ بالسلوك الجانح ،الذي يؤدي إلى القبض على الحدث األنثـى للمـرة األولـى فـي حياتهـا،
كما يلعب المحيط العائلي ،والسمات الشخصية للحدث األنثى دو اًر بار اًز في تحديد اإلناث اللـواتي يتعرضـن
لكيق ــاف ،أو االعتق ــال ف ــي س ــن مبكـ ـرة ،بينم ــا يح ــدد ع ــامالن أساس ــيان التع ــرض لخط ــر الجن ــوح ،ومش ــاكل
المراهقة ،وهما انتقال حضـانة الطفلـة مـن والـديها األصـليين ،والتـاريخ اإلج ارمـي لهمـا .ووجـدت الد ارسـة أن
الفتيات من عمر  11عاماً هن األكثـر عـدداً فـي منظومـة قضـاء األحـداث الجـانحين ،وأن نسـبة المعـتقالت
وصــلت إلــى  %20مــن ضــمن المعتقل ـين ســنوياً ،إضــافة إلــى أن حــاالت الجنــوح التــي تســببت بهــا الفتيــات
البالغات قد ازدادت حتى وصلت إلى  %13حسب تقرير نقابة المحامين األمريكيين لعام 2000م.
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فيما أجرى (الحق )2004 ،دراسة هدفت إلى الكشف عن العالقة بين الثقـة بـالنفس ،وبعـض السـمات
المزاجيــة لــدى عينــة مــن الجــانحين ،وغيــر الجــانحين ،ومــدى الفــروق بــين الفئتــين فــي مقــدار الثقــة بــالنفس،
وبروز بعض تلك السمات .واستخدم الباحث المنهج الوصفي المقـارن ،وتكونـت عينـة الد ارسـة مـن ()120
جانحاً من دار المالحظة االجتماعية بجدة ممن تتراوح أعمارهم بـين ( )11-13سـنة ،و( )150حـدثاً غيـر
جا نح من طالب المـرحلتين المتوسـطة ،والثانويـة بمدينـة الطـائف بمكـة المكرمـة ،واسـتخدم الباحـث مقياسـين
كــأداة لبحثــه همــا :مقيــاس الثقــة بــالنفس إعــداد (قواســمة والفــرح  ،)1116ومقيــاس الســمات المزاجيــة إعــداد
(عبــده .)1101 ،وأظهــرت النتــائج وجــود عالقــة ارتباطيــة بــين بعــض الســمات المزاجيــة كالطالقــة اللغويــة،
واالســتقاللية ،واالحســاس ،والحــدس ،وبــين الثقــة بــالنفس لــدى غيــر الجــانحين ،بينمــا زادت لــدى الجــانحين
بعض السمات المرتبطة األخرى كإصدار األحكام ،واالنطواء ،واالنبساط ،والتفكير ،والشعور ،وغيرهـا .كمـا
أشــارت الد ارســة أن الطــالب غيــر الجــانحين أكثــر ثقــة بأنفســهم مــن الجــانحين ،ولــيس لــذلك عالقــة بنوعيــة
الجنوح ،أو عمر الجانح.
أمــا د ارســة (الهنــائي )2005 ،فهــدفت إلــى التعــرف علــى أهــم الحاجــات النفســية ،والتربويــة الظــاهرة،
والكامنــة لألحــداث الجــانحين ،وأهــم الفــروق بيــنهم ،وبــين الطــالب العــاديين فــي ترتيــب تلــك الحاجــات ،أو
أهميتها بالنسبة إليهم .وتكونت عينة الدراسة من ( )40حدثاً جانحاً من الـذكور ،ومجموعـة ضـابطة بـنفس
العدد من طـالب الصـف الثالـث اإلعـدادي ،والثالـث الثـانوي ،والـذين تتـراوح أعمـارهم بـين ( )11-15عامـاً،
واستخدم الباحث عدة أدوات لدراسته ،وهي :مقياس الحاجات النفسية الظاهرة للمراهقين (مـن إعـداد الباحـث
نفس ــه) ،واختب ــار تكمل ــة الجم ــل للحاج ــات النفس ــية الكامن ــة (إع ــداد :محم ــد عب ــدالظاهر الطي ــب،)1100 ،
واس ــتمارة المس ــتوى االجتم ــاعي ،االقتص ــادي ،والثق ــافي (م ــن إع ــداد الباح ــث نفس ــه) ،وتح ــوي  153بيانـ ـاً.
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وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة في الحاجـات النفسـية الظـاهرة بـين الجـانحين ،وغيـرهم مـن
الطـالب العـاديين ،بينمــا وجـد الباحـث فروقـاً دالـة فـي حاجــاتهم النفسـية الكامنـة لصــالح األحـداث الجــانحين،
وبالنسبة للحاجات النفسية الكامنة فقد وجد الباحث فروقاً جوهرية في ترتيب تلك الحاجات بالنسبة لألحداث
الجــانحين ،وغيــرهم مــن الطــالب العــاديين بينمــا وجــد اتفاقـاً فــي ترتيــب بعــض الحاجــات النفســية الكامنــة بــين
األح ــداث الج ــانحين ،وغي ــرهم م ــن الط ــالب الع ــاديين م ــع اخ ــتالف ترتي ــب ث ــالث حاج ــات كامن ــة بالنس ــبة
للجانحين.
وأوصى الباحث بتوفير األنشطة التربوية ،والترفيهية التي تساعد األحـداث علـى تنميـة قـدراتهم ،وتـدعم
ذواتهــم ،وتعلمهــم االنضــباط ،والنظــام ،كمــا نبــه إلــى ضــرورة تــوفير مختصــين فــي االرشــاد النفســي لمســاعدة
الجــانحين علــى تنميــة شــعورهم باالنتمــاء ،واإلنجــاز ،وأن يالقــي الجــانحين تنميــة فــي الـوازع الــديني ،وتــأهيالً
مهنياً ،وأن يضاعف المسؤولون من التوعية اإلعالمية للحد من ظاهرة الجنوح.
وكانــت د ارســة (آل هطيلــة )2005 ،تــدور حــول تــأثير بـرامج القنـوات الفضــائية علــى اكتســاب الســلوك
الجانح لدى األحداث ،وهـدفت د ارسـته المسـحية إلـى بيـان أنمـاط المشـاهدة ،وانتقـاء التعـرض لبـرامج القنـوات
الفضائية بين الجانحين ،واألسوياء ،وتحديد أسباب مشاهدة القنوات الفضائية بين الفئتين ،وهل لألسرة دور
في انتقاء ما يشاهده األبناء ،وتأثير تلك المشـاهدة علـيهم .واسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي ،وكانـت أداة
البح ــث ه ــي االس ــتبانة الت ــي ج ــاءت نس ــبة ثباته ــا عالي ــة ،وطبقه ــا عل ــى ( )100م ــن األح ــداث الج ــانحين
الموقوفين بدار المالحظة االجتماعية بمنطقة عسير ،وأخرى على ( )100من األسوياء من طالب المرحلة
المتوسطة ،والثانوية التابعة إلدارة التعليم بنفس المنطقة ،وتكونت االستبانة من البيانات الشخصية ،وشملت
خمسة محاور ،وبينت نتائج الدراسة أن أغلبية الجانحين قد قضوا فترة تزيد عن ستة شهور داخل الـدار أي
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تزايد وقت فراغهم ،وأن أغلب جنح األحداث تتمثل في السرقة بمختلف أنواعها ،وأظهرت النتـائج أن النسـبة
األكب ــر م ــن األح ــداث الموق ــوفين ي ــدانون ألول مـ ـرة ،وأن نس ــبة الجن ــوح ف ــي ت ازي ــد ،وأن األح ــداث الج ــانحين
يقضون أكثر من ثالث ساعات يومياً أمام القنوات الفضائية في أماكن تنعدم فيها الرقابة ،والتوجيه.
بينمــا هــدف (ع ـواد )2005 ،مــن د ارســته التعــرف إلــى بعــض الخصــائص التــي يتصــف بهــا األحــداث
الجــانحين فــي شــمال ســيناء ،والظــروف األسـرية المســهمة فــي جنــوحهم كمــا يــدركها هـؤالء األحــداث ،وتقــديم
توصــيات ،وتطبيقــات تربويــة لآلبــاء ،والجهــات المعنيــة التــي مــن شــأنها أن تقلــل مــن جنــوح األحــداث .وقــد
أجريــت الد ارســة فــي شــمال ســيناء علــى عينــة قوامهــا( )50حــدثاً مــن الــذكور ،واإلنــاث تــم تحديــدهم مــن واقــع
ســجالت القضــايا بنيابــة األحــداث بمحكمــة العـريش االبتدائيــة ،وطبــق علــيهم مقيــاس العالقــات األسـرية كمــا
يــدركها الحــدث (إعــداد الباحــث )2003 ،ومكــون مــن مقياســين فــرعيين :مقيــاس العالقــة بــين أف ـراد األس ـرة،
ومقيـ ــاس اتجاهـ ــات الحـ ــدث نحـ ــو أف ـ ـراد األس ـ ـرة .وأسـ ــفرت النتـ ــائج عـ ــن انخفـ ــاض المسـ ــتوى االقتصـ ــادي،
واالجتم ــاعي ألس ــر األح ــداث الج ــانحين ،وزي ــادة متوس ــط ع ــدد األبن ــاء ف ــي األسـ ـرة الواح ــدة ،وكان ــت نس ــبة
األحداث الجانحين في األسرة من ذوي الترتيب الميالدي األول  ،%42وتالها ذوو الترتيب الميالدي الرابع
بنسبة  ،%20وأظهرت النتائج أن نسبة كبيرة من األحداث يعيشون مع أسرهم في منازل مكونة مـن (3-1
غرف) ،وأن نسبة  %16يعيشون في عشة في الصحراء ،وكانت أعلى نسبة لألحداث الجانحين في مرحلة
التعليم المتوسط ،أو من أتموه ،وتالهـم األميـين ،ويلـيهم الحاصـلون علـى تعلـيم إعـدادي ،وأخيـ اًر ذوو التعلـيم
االبتدائي ،وكانت أعلى نسبة تهم للجانحين هي المشاجرات ثـم السـرقات ،وأقلهـا التهريـب الجمركـي ،وتجـارة
األغذيــة الفاســدة ،والعملــة ،وأشــارت النتــائج إلــى أن أعلــى نســبة عمــل آلبــاء الجــانحين كانــت فــي الوظيفــة
الحكوميــة يليهــا القطــاع الخــاص ثــم قطــاع الز ارعــة ،وبعــدها األعمــال الح ـرة ،وأن نســبة األمهــات العــامالت
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كانــت فق ــط  ،%1وأظه ــرت النت ــائج تفكــك العالق ــات األسـ ـرية ب ــين أف ـراد أس ــر الج ــانحين ،وس ــلبية اتجاه ــات
الحدث نحو أفراد أسرته.
في د ارسـة أج ارهـا مـوراي ،وفـارنجتون ( ،)Murray & Farrington, 2005وهـي د ارسـة مسـحية تناولـت
تطورات الجنوح ،والسـلوك المعـادي للمجتمـع لـدى ( )411مـن الـذكور البريطـانيين ،ووالـديهم ،وتمـت مقارنـة
األوالد الــذين انفصــلوا عــن والــديهم فــي العشــر ســنوات األولــى مــن حيــاتهم مــع أربعــة مجموعــات ضــابطة،
المجموعة األولى تضم األوالد الذين لم يمروا بتجربة االنفصال عن والديهم ،والمجموعة الثانية تضم األوالد
الــذين انفصــلوا عــن والــديهم نتيجــة مــوت أحــدهم ،أو مكوثــه فــي المستشــفى لفت ـرة طويلــة ،والمجموعــة الثالثــة
تضم األوالد الذين انفصلوا عن والديهم ألسباب أخرى كعدم االنسجام في الغالـب ،والمجموعـة الرابعـة تضـم
األوالد الــذين تــم حــبس أحــد والــديهم أو كليهمــا قبــل والدتهــم ،وتــم قيــاس عوامــل الخطــر الذاتيــة ،واألبويــة،
والعائليــة عنــدما كــان عمــر األطفــال مــن  11-1ســنة ،وتــم تقيــيم ( )11ولــداً فــي األعمــار مــا بــين 40-14
عام ـاً لمعرفــة مســتوى الجنــوح ،والس ـلوك المعــادي للمجتمــع .واســتخدم الباحــث تحليــل ميتــا للنســب الشــاذة،
وذلك الختبار التأثير المتوسط لسجن الوالدين على سلوك األوالد خالل مسيرة حياتهم باإلضافة للمقابلة مع
األبناء أنفسهم ،والوالدين ،والمعلمين ،ومسح السجالت الرسمية ،وأفـادت النتـائج أنـه يمكـن أن يقـود انفصـال
األبوين للتنبؤ بجنوح أبنائهم المستقبلي ،كما يرتبط انفصال االبوين نتيجة لسجنهم ارتباطـاً قويـاً بالعديـد مـن
عوامل الخطورة المؤدية للجنوح في مرحلة الطفولة ،مع التشديد على أن انفصال األبـوين نتيجـة دخـول أحـد
األبــوين ،أو كليهمــا للســجن مقارنــة بأشــكال االنفصــاالت األخــرى كــالطالق ،والمــوت ،والمــرض الــذي هــو
األشــد تــأثي اًر بــل يعتبــر مؤش ـ اًر قوي ـاً لجنــوح األبنــاء مســتقبالً عبــر مســيرة حيــاتهم حتــى بدايــة الثالثينيــات مــن
العمر ،كما ينعكس السلوك السيء لآلباء على أبنائهم في شكل سلوكيات سلبية عند التعامل معهم بعدوانية
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مفرطة ،كذلك السلبية ،والعقوبات الصارمة ،واالهمـال ،وتؤكـد النتـائج علـى أن سـجن الوالـدين تحديـداً يـؤدي
إلــى شــعور األطفــال بالوصــمة االجتماعيــة ،والعــار ،وفقــدان دخــل األس ـرة ،وتقبــل الرعايــة لألبنــاء ،والتبريــر
الكـاذب لألطفـال حيــال غيـاب آبــائهم باإلضـافة لخطــر تقليـد سـلوك الوالــدين عنـد اكتشــاف الحقيقـة .ونصــح
الباحثان باجراء دراسات مستقبلية تعنى بمعرفة هل تأثير سجن األب ،أم األم هو األكثر تأثي اًر فـي الحـدث،
وهل الذكور ،أم اإلناث األكثر تأث اًر بذلك .
وهدف (آل شافي )2006 ،في دراسة مسحية أج ارهـا علـى األحـداث المنحـرفين فـي المجتمـع القطـري،
تقصي بعض العوامل التي تقف وراء التفكـك األسـري كـالطالق ،وتعـدد الزوجـات ،وغيـاب أحـد الوالـدين
إلى ّ
سـواء بالســجن ،أو الهجــر ،وعالقــة كــل ذلــك بجنــوح األحــداث .واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي ،وتكــون
مجتمــع البحــث مــن جميــع األحــداث المــودعين ،والمفــرج عــنهم بــدار رعايــة األحــداث بدولــة قطــر ،والبــالغ
عــددهم ( )121حــدثاً ،وقــام الباحــث بتطبيــق أســلوب الحصــر الشــامل مطبق ـاً أداة البحــث ،وهــي (االســتبانة
المغلقــة) أي التــي تحــدد اإلجابــات المحتملــة لكــل س ـؤال ،حيــث طبقهــا علــى عينــة مكونــة مــن ( )35حــدثاً.
وكانت نتيجة الدراسة أن معظـم أسـر األحـداث غيـر مطلقـة ،وأن معظـم آبـاء األحـداث مـن آبـاء مطلقـين قـد
تزوج والدهم بأخرى بينما لم تتزوج األم إال بنسبة ضئيلة ،وأن سبب الطالق ،والتفكك هو عدم وجود دخـل،
وعمل ثابت لرب األسرة ،وكذلك الفارق بين عمر الزوج ،والزوجة ،وتعاطي األب للكحول ،والمخدرات ،وأن
نسبة  %4146من األحـداث يقيمـون مـع والـديهم بينمـا يقـيم  %4241مـع والـدتهم فقـط ،ونسـبة ضـئيلة مـنهم
يقيم مع الوالد ،وأظهـرت النتـائج أيضـاً أن أعلـى نسـبة للمؤهـل الد ارسـي بالنسـبة لألحـداث هـو االبتـدائي يليـه
اإلعدادي ثم الثانوي ،وأن معظم األحداث يعيشون وسط أسـرة كبيـرة العـدد (أكثـر مـن ثمانيـة أفـراد) ،ومعظـم
األحداث كان ترتيبهم وسط األبناء أي في القائمة المهملة من األسرة أغلب األحيان ،وبالنسبة لدخل األسرة
فقد أظهرت الدراسة انتماء أغلب األحداث لألسر متوسطة الدخل ،بينما أشارت الدراسة إلـى أن معظـم آبـاء
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األحداث أميون أما األمهات فهن إما أميات ،أو جامعيات ،وجاء االنحراف السلوكي في المرتبة األولى في
قائمة الجنح التي ضبط األحداث وهم يرتكبونها ،وبعدها السرقة.
أما دراسة (المومني )2006 ،فكان هدفها الكشف عـن مسـتوى انتشـار نمطـي التنشـئة األسـرية (الـنمط
المتسامح ،والنمط المتشدد) لدى أسر األحداث الجانحين ،كمـا هـدفت الد ارسـة أيضـاً إلـى معرفـة الفـروق فـي
مستوى الشعور بـاألمن النفسـي بـين أبنـاء األسـر المتشـددة مقارنـة باألسـر المتسـامحة فـي تنشـئتهم ألبنـائهم.
وتكونت عينة الدراسة من ( )301حدثاً جانحاً من المتواجدين في مراكز رعاية ،وتأهيل األحداث الجانحين
التابعة لو ازرة التنمية االجتماعية في األردن ،والذين تتراوح أعمارهم بـين ( )10-12سـنة ،واسـتخدم الباحـث
مقياسين كأداة لبحثه هما :مقياس التنشئة األسرية (إعداد :أبوجبل ،)1113،ومقياس ماسلو لألمن النفسي،
وأظهرت النتائج أن نمط التنشئة األسرية المتشدد هو األكثر شـيوعاً ،وانتشـا اًر لـدى أسـر األحـداث الجـانحين
مقارنــة بــالنمط المتســامح فــي التنشــئة .كمــا أن الــذين نشــأوا فــي أســر متســامحة كــانوا أكثــر شــعو اًر بــاألمن
النفسي من األفراد الذين نشأوا في أسر متسلطة.
وه ــدف (المص ــري )2006 ،ف ــي بحث ــه إل ــى د ارس ــة أث ــر عالق ــة األبوين(الوال ــدين) باألبن ــاء ف ــي جن ــوح
األحداث النزالء بمراكز تأهيل األحداث الجانحين في األردن ،وعالقة ذلـك بـدور كـل مـن األبـوين علـى حـدة
فــي رعايــة الحــدث الجــانح وفــق المســتوى التعليمــي ،وعمــل كــل مــن األم ،واألب ،وربطــه بالمســتوى التعليمــي
للحدث .وتألفـت عينـة البحـث مـن ( )26حـدثاً مـن الـذكور النـزالء بمركـز عمـر بـن عبـدالعزيز فـي الرصـيفة
والصادر بحقهم أحكام قضائية ،والبالغ أعمارهم ما بين ( 11-14سنة) ،واختـار الباحـث مقياسـاً مـن إعـداد
(بسامة المسلم2001 ،م) ،وكانت نتائج الدراسة كاآلتي:
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 .1أن األحداث عرضة للجنوح في المرحلتين األساسية فأقل ،والثانويـة فـأعلى ،ألن الحـدث فـي هـاتين
المرحلتين يكون ما زال طفالً ،ويتعرض لتغييرات بيولوجية ،وعقلية ،ونفسية لم يتكيف معها ،وتؤثر
في ردود فعله تجاه المواقف ،والمثيرات من حوله ،وتزيد حساسيته ،وتؤثر في سلوكه.
 .2تــأثير اآلبــاء ممــن يزيــد تعلــيمهم عــن الثــانوي أكثــر مــن اآلبــاء الــذين يكــون مســتوى تعلــيمهم أساســي
فأقل ،ويرجع ذلك إلى أن اآلباء المتعلمين أكثر ميالً للتدخل في حياة أبنائهم ،وتـوجيههم ممـا يـوتر
العالقة بينهم ،ويجعلها أقل وداً ،وصداقة.
 .3مســتوى تعلــيم األم س ـواء كــان تعلــيم متوســطاً ،أم عالي ـاً لــيس لــه دور فــي جنــوح األبنــاء لكــون األم
تتعامل مع الحدث بعاطفتها األمومية ،وقلبها الحنون ،وال تقسو عليه عند إسداء النصائح ،وغيرها.
 .4يــؤثر المســتوى التعليمــي للوالــد فــي جنــوح أبنائ ـه كــون التعلــيم يعتب ـ اًر أساســياً للحصــول علــى وظيفــة
محترمة ،وكلما قل التعليم قل مستوى الفرص لحيـاة كريمـة هانئـة ،وذلـك يـؤثر فـي جنـوح األحـداث،
كما يؤثر عمل األم على عالقتها بأبنائها وتعرضهم للجنوح لعدم توفر الوقـت الكـافي لهـا لمالحظـة
مشكالتهم ،وتقديم العون له ،والوقوف على سلوكياتهم في بداية فعلهم سلوكاً جانحاً.
وأوصــى الباحــث بضــرورة اهتمــام األبــوين بالحــدث بغــض النظــر عــن عمـره ،وأن تكــون عالقــة األبــوين
ببعضهما البعض إيجابية لتكون عالقتهما بأوالدهما على نفس اإليجابية ،واألريحية ،وأن يوفر الجو النفسي
األسري السليم للحدث لوقايتـه مـن االنجـراف للسـلوك الجـانح ،واالعتـدال فـي اسـتخدام العقـاب ،وعـدم القسـوة
الزائدة ،والصرامة على األبناء في المواقف التي ال تحتاج لذلك.
وهدفت دراسة (المطيري )2006 ،إلى تحديد حجم ظاهرة العنـف األسـري ،والتعـرف علـى العالقـة بـين
العن ــف األس ــري ،وانحـ ـراف األح ــداث ،وعالق ــة بع ــض أنم ــاط العن ــف األس ــري ب ــانحراف األح ــداث ،ومحاول ــة
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التوصــل إلــى تــدابير وقائيــة مــن شــأنها أن تحــد مــن تــأثير العنــف األســري علــى انحـراف األحــداث .اســتخدم
الباحــث المــنهج الوصــفي ،وتــم اختيــار عينــة البحــث بطريقــة قصــدية غيـر احتماليــة .وكانــت مــن أهــم نتــائج
البحــث أن نســبة  %01مــن الج ــانحين أجــابوا بــأن أس ــلوب الح ـوار ،والنقــاش ك ــان مســتخدماً داخــل أس ــرهم
كطريقة لحسم الخالفات األسرية ،وأن نسبة  %21كانوا يعانون مـن العنـف األسـري ،كمـا أثبتـت النتـائج أن
جنحة السرقة هي أبرز التهم التي يتم بموجبها إيداع األحداث دار المالحظة ،وكان سبب ذلك عدم اإلنفاق
الكافي على الحدث من قبل األسرة .أما أبرز أنماط العنف األسري الذي تعرض له األحداث فكـان امتنـاع
األب عــن اإلنفــاق علــى الحــدث ،وتلبيــة احتياجاتــه الحياتيــة ،ومــن ثــم العنــف اللفظــي المصــاحب .وأكــدت
النتائج أنه توجد عالقة بدرجـة متوسـطة بـين بعـض أنمـاط العنـف األسـري ،وجنـوح األحـداث ،وأن مـا نسـبته
 %60من األحداث قاموا بارتكاب الفعل الجانح برفقة أصدقائهم مما يعكس األثر الواضح للرفقة السيئة.
فيمــا أجــرت (البــري )2000 ،د ارســة هــدفت إلــى معرفــة الفــروق بــين الجــانحين ،وغيــر الجــانحين فــي
ن ـ ـواحي الشخصـ ــية ،وتكونـ ــت الد ارسـ ــة مـ ــن مجمـ ــوعتين همـ ــا ( )32جانحـ ــا مـ ــن الـ ــذكور ن ـ ـزالء المؤسسـ ــات
اإلصــالحية ،و( )35طالبـاً مــن المرحلــة االبتدائيــة مــن مجموعــة األســوياء ،وتضــم عــدداً مســاوياً مــن األفـراد
العــاديين فــي الفئــة العمريــة مــن ( )12-1ســنة ،والــذين لهــم ظــروف مشــابهة ،أو مقاربــة لظ ـروف مجموعــة
الجـ ــانحين ،واسـ ــتخدمت الباحثـ ــة األدوات البحثيـ ــة اآلتيـ ــة :اسـ ــتمارة البيانـ ــات الشخصـ ــية ،واالجتماعيـ ــة مـ ــن
إعدادها ،استبيان القبول/الرفض الوالدي من إعـداد ممـدوح سـالمة ،اسـتبيان األمـن النفسـي مـن إعـداد عمـاد
مخيمــر ،واختبــار الشخصــية اإلســقاطي الجمعــي مــن إعــداد محمــود أبــو النيــل .وقامــت الباحثــة بحســاب
صدق االتساق الداخلي ،واعادة الثبات النصفي الختبار الشخصية االسقاطي الجمعي .واسـتخدمت الباحثـة
المقابلة االكلينيكية الحـرة المقيـدة .وتوصـلت الد ارسـة إلـى أنـه توجـد عالقـة إيجابيـة بـين القبـول الوالـدي كمـا
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يدركــه األبنــاء الجــانحون ،وغيــر الجــانحين وادراكهــم األمــن النفســي ،بينمــا توجــد عالقــة ســلبية دالــة إحصــائياً
بــين ال ـرفض الوالــدي المتمثــل فــي (العــدوان-االهمــال-ال ـرفض غيــر المحــدد) كمــا يدركــه األبنــاء الجــانحون،
وغير الجانحين ،وادراكهم األمن النفسي .كما دلت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية في إدراك
األ بنــاء الجــانحين ،وغيــر الجــانحين للقبــول الوالــدي ،والـرفض الوالــدي بــنفس المســتوى لصــالح األبنــاء غيــر
الجانحين ،كما توجـد توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي إدراك األبنـاء الجـانحين ،وغيـر الجـانحين لألمـن
النفســي لصــالح األبنــاء غيــر الجــانحين ،ووجــدت الباحثــة فروقـاً بــين األبنــاء الجــانحين ،وغيــر الجــانحين فــي
جوانب الشخصية كما يقيسه اختبار الشخصية اإلسقاطي الجمعي.
زنـجت كاتيسـيانيست باريـتت و ويلسـون ( Zhang, D.; Katsiyannis, A.; Barrett,
وفي دراسة أجراها ا

 )D. & Willson, V., 2007هدفت إلى إيجاد العالقة بين الهروب من المدرسة ،وتحويل األحـداث للقضـاء
للمـرة األولــى ،والثانيــة .ولهــذه الغايــة تــم إجـراء د ارســة طوليــة ،بــدأت بحصــر البيانــات مــن قبــل إدارة قضــاء
األحـ ــداث فـ ــي كارولينـ ــا الجنوبيـ ــة ،وتـ ــم جمـ ــع البيانـ ــات مـ ــن مجموعـ ــة األحـ ــداث الجـ ــانحين البـ ــالغ عـ ــددهم
( ،)124461وجمــيعهم مــن مواليــد العــام  .1115وبتنــاول المعطيــات ،ود ارســة الحــاالت المحولــة للقضــاء
بســبب الهــروب مــن المدرســة ،والحــاالت األخــرى ،تبــين أن األحــداث الــذين تــم إيقــافهم للم ـرة األولــى بســبب
جنحة الهروب من المدرسة كانوا أكثرهم من اإلناث األوروبيين األمريكيين األقل احتمالية لتعرضـهم لتجربـة
تعاطي المخدرات ،كما أن لـديهم معـدالت أدنـى فـي ارتكـاب جـرائم خطيـرة الحقـاً فـي شـبابهم ،وتجـربتهم فـي
الســجن قصــيرة بالمقارنــة بغيــرهم مــن األحــداث الــذين حولـوا لقضــاء األحــداث لســبب آخــر غيــر الهــروب مــن
المدرســة .وتقتــرح الد ارســة فصــل األحــداث الــذين تمــت إحــالتهم لنظــام قضــاء األحــداث بســبب هــروبهم مــن
المدرسة ،ألنهم يمثلون حالة خاصة من الجانحين بالمقارنة مع أقرانهم الذين ارتكبوا جرائم ،وجنح أخرى.
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وهــدفت (الــدقناوي )2001 ،فــي د ارســتها إلــى معرفــة دوافــع مشــاهدة األحــداث الجــانحين للمسلســالت،
واألفالم العربية التي يعرضها التلفزيون المصري ،واإلشباعات المتحققة منها ،وهدفت دراستها الوصفية إلى
التعرف على الدور الهام الذي يلعبه التلفزيون بما يعرضه من أفالم ،ومسلسالت كوسيلة إعالمية مؤثرة في
عقــل الحــدث ،وهــل لهــا عالقــة بجنوحــه .واعتمــدت الد ارســة علــى المــنهج المســحي للعينــة ،وقامــت الباحثــة
بتطبي ــق د ارس ــتها عل ــى عين ــة عمدي ــة قوامه ــا  400مف ــردة م ــن األح ــداث الج ــانحين الموج ــودين بالمؤسس ــات
العقابيــة المختلفــة بأنواعهــا الــثالث (المفتوحــة ،شــبه المغلقــة ،والمغلقــة) فــي المرحلــة العمريــة مــن 11-15
ســنة ،أمــا مجموعــات النقــاش المرك ـزة ،فكانــت مجموعــة مــن العينــة الميدانيــة قوامهــا  41مفــردة مــن مختلــف
المؤسسات .وبينت نتائج الدراسة أن من أهم دوافع مشـاهدة األحـداث الجـانحين لألفـالم ،والمسلسـالت هـي
معرفــة معلومــات عــن الجــنس ،والحــب بنســبة  ،%13421والتســلية ،واضــاعة الوقــت بنســبة  %61410مــن
اإلشـ ــباعات الطقوسـ ــية ،أمـ ــا االشـ ــباعات التوجيهيـ ــة المتحققـ ــة لألحـ ــداث الجـ ــانحين مـ ــن مشـ ــاهدة األفـ ــالم،
والمسلســالت فــي المتعــة ،والتســلية ،وقضــاء وقــت الفـراغ بنســبة  ،%10451وفــي إحســاس الحــدث بأنــه بعيــد
عــن العــالم الــذي يعيشــه ه ـؤالء الفنــانون بنســبة  ،%60401فيمــا تمثلــت االشــباعات االجتماعيــة المتحققــة
لألحداث الجانحين من مشاهدة األفالم والمسلسالت في االستفادة من تجارب األبطـال فـي حيـاتهم الخاصـة
بنسبة  ،%61410وجاء إحسـاس الحـدث بأنهـا تربطـه بـالمجتمع ،والحيـاة خـارج المؤسسـة بنسـبة %60401
من اإلشباعات شبه االجتماعية المتحققة للحدث الجانح من المشاهدة.
وفــي د ارســة ســايموس ،ومــاتوس ( )Simoes & Matos, 2008يقــول الباحثــان أن هنــاك عــدة عوامــل
مرتبطــة بــالجنوح مــن الصــعب تغييرهــا ،أو تقليــل حــدوثها لــذلك تــم تطــوير هــذه الد ارســة باســتخدام نظريــات
مختلفة تهدف إلى تحليل عوامل الخطورة ،وعوامل الحماية المرتبطة بجنوح األحداث.
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في البداية أجـرى الباحثـان د ارسـة كميـة مسـتخدمين نمـوذج المعادلـة الهيكليـة خصصـت لــ( )300حـدثاً
جانحـاً مــن أجــل تطــوير نمــوذج وصــفي للجنــوح ،ثانيـاً تــم إجـراء د ارســة نوعيــة باســتخدام مجموعــات مركزيــة
تتكون كل مجموعة من ( )24حدثاً جانحاً بهدف معرفة آرائهم بشأن عوامل الخطـورة ،والحمايـة .وأظهـرت
الد ارســة عــدة عوامــل تمثــل خطــورة علــى الحــدث ،وأخــرى عوامــل حمايــة ،وكــان تعــاطي المخــدرات مــن أبــرز
عوامل الخطورة على الحدث ،بينما شكلت " العالقات اإليجابية في اإلطار المدرسـي ،أي مصـاحبة األقـران
ذوي السلوك الجيد " أكثر العوامل حماية للحدث من الجنوح.
أمــا (الغامــدي )2000 ،فقــد هــدفت أطروحتــه للــدكتوراه إلــى الكشــف عــن طبيعــة العالقــة بــين خب ـرات
اإلســاءة التــي يتعــرض لهــا الطفــل م ـن جهــة األب ،واألم ،وعالقتهــا بــبعض الخصــائص النفســية (العــدوان،
الش ــعور بالوح ــدة النفس ــية ،والثق ــة ب ــالنفس) للمتعرض ــين لتل ــك الخبـ ـرات ،والتع ــرف ك ــذلك عل ــى الف ــروق ب ــين
األحــداث الجــانحين ،وغيــر الجــانحين فــي ارتفــاع ،أو انخفــاض خب ـرات اإلســاءة ،ومتوســط درجــات اإلســاءة
التي يتعرض لها ال جانحين ،وغير الجانحين من األب ،واألم ،كما هدف الباحث لبناء نمـوذج تنبـؤي بوجـود
خب ـرات إس ــاءة ل ــدى األطف ــال م ــن خ ــالل الخص ــائص الس ــكانية ،والخص ــائص النفس ــية لألطف ــال .واس ــتخدم
الباحث المنهج الوصفي المقارن ،وتكونت عينة الدراسة مـن الطـالب العـاديين (غيـر الجـانحين) بـالمرحلتين
المتوســطة ،والثانويــة بمــدينتي مكــة المكرمــة ،وجــدة والبــالغ عــددهم ( ،)514وعــدد ( )123جانح ـاً مــن دار
المالحظ ــة بج ــدة ،واس ــتخدم الباح ــث ع ــدداً م ــن األدوات ف ــي بحث ــه ،ه ــي اس ــتمارة بيان ــات عام ــة م ــن إع ــداد
الباحث ،واستبانة خبرات اإلساءة في مرحلة الطفولة (إعداد مخيمر ،وعبدالرزاق  ،)2004ومقيـاس السـلوك
العــدواني (تعريــب عبــداهلل ،وأبــو عبــاه  ،)1115ومقيــاس الشــعور بالوحــدة النفســية (إعــداد قشــقوش ،)1101
ومقياس الثقة بالنفس (إعداد القواسمة ،والفرح  .)1116وكانت أهم نتائج الد ارسـة أن هنـاك ارتباطـاً موجبـاً
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بين خبـرات اإلسـاءة لألطفـال مـن قبـل الوالـدين ،وكـل مـن العـدوان ،والشـعور بالوحـدة النفسـية ،بينمـا لـم يجـد
الباحـث ارتباطـاً بالنسـبة للثقــة بـالنفس بالنســبة للجـانحين ،كــذلك كشـفت نتــائج البحـث عــن تعـرض الجــانحين
أكثر من غير الجانحين لخبرات اإلساءة الطفلية من الوالدين ،واحتلت الوحدة النفسية المستوى األول للتنبـؤ
بمرور الحدث بخبرة إساءة سواء مـن األب ،أو األم يليـه حالـة الطفـل ،وعـدد غـرف سـكن الطفـل ثـم مسـتوى
العــدوان لــدى الطفــل ،وعــدد الزوجــات ،وآخرهــا مســتوى الحــي الســكني الــذي يقطــن فيــه ،وأوصــى الباحــث
باستخدام النموذج التنبؤي للكشف عن خبرات اإلساءة لألطفال التي يتعرض لها األحداث لحمايتهم ،وزيـادة
التوعية بمخاطر ذلك عليهم ،وعلى سلوكهم.
فـي د ارسـة أج ارهـا الكوريـان كـيم ( )Kim & Kim, 2008حـول تـأثير العنـف األسـري ،ووضـع األسـرة،
وآلية الشريك في التربية على الجانحين الكوريين ،هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل األسرية المتعلقة بجنوح
األحــداث ،وتــأثير العنــف ،والوضــع األســري ،وشخصــيات البــالغين داخــل األس ـرة علــى ســلوك الجــانحين مــن
الذكور الكوريين ،وتـم إجـراء د ارسـة (مقطعيـة) باسـتخدام اسـتبيان بـدون ذكـر أسـماء األشـخاص الـذين أجـروا
االسـتبيان .واحتـوت مـادة الد ارسـة علـى عينــة مقـدارها ( )1143مـن الـذكور ،مـنهم ( )1236مـن الطــالب،
و( )000م ــن األح ــداث الج ــانحين ،وباس ــتخدام العين ــة العشـ ـوائية الجزئي ــة ،وبمقارن ــة الط ــالب الب ــالغين م ــع
الجــانحين البــالغين تبــين أن الجــانحين البــالغين ينظــرون إلــى أبــاءهم بــأنهم غيــر فــاعلين أس ـرياً فيمــا يعــرف
علمياً " بآلية الشريك" ،وأن أدوارهم األسرية ضعيفة ،وأن هناك معدالت عالية من العنف األسري واقع على
عينــة الجــانحين .إضــافة لــذلك فــإن الجــانحين أكثــر مــيالً الرتكــاب أفعــال جنحيــة معاديــة للمجتمــع كمــا أن
لــديهم معــدالت عاليــة مــن االحبــاط ،واألم ـراض النفسجســمية ،ودرجــة عاليــة مــن الجنــوح مقارنــة بــالطالب
البــالغين ،وكــان للشخصــية المعاديــة المجتمــع ،وجــنس الجــانح األثــر األعلــى ،وغيــر المباشــر علــى الســلوك
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الجانح ،كما أن جنس الجـانح ،والميـول نحـو السـلوك المعـادي ،والعنـف األسـري لـه التـأثير األعلـى المباشـر
على سلوك الجانحين .ويتضح من نتائج الدراسة الحالية أن الجانحين الكوريين البالغين يتعرضون لتجارب
ذات معــدالت أعل ــى م ــن العالق ــات األس ـرية المت ــدهورة ،والعن ــف األس ــري ،والــدور األس ــري الض ــعيف ألح ــد
الشريكين ،أو األبوين أكثر من الذكور غير الجانحين.
في دراسة أجراها سافينا( )Savina,2009هدف البحث إلـى كشـف النقـاب عـن العوامـل الشخصـية ذات
الصــلة المؤديــة إلــى جنــوح األحــداث ،والســلوك اإلج ارمــي ،وإلج ـراء البحــث تــم اختبــار ( )610حــدثاً ينتمــون
للفئ ــات العمري ــة م ــن ( ،)11-14احت ــوت العين ــة التجريبي ــة عل ــى ( )210م ــن ال ــذكور الب ــالغين الم ــدانين،
والم ــودعين ف ــي مرك ــز إع ــادة التأهي ــل بينم ــا تكون ــت المجموع ــة الض ــابطة م ــن ( )400طال ــب م ــن م ــدارس
الثانويــة ،وتــم تطبيــق مقيــاس آيزنــك للشخصــية ،والمخصــص لتقيــيم االنط ـواء ،واالنفتــاح ،والعصــابية كــأداة
لقياس السلوك النفسي ألغراض البحث ،وكذلك استبيان جودمان لقياس الفـروق ذات الداللـة الفرديـة ،وتبـين
للباحث بعد تحليل النتائج أن بعض العوامل الشخصية مثل العصابية ،واالنفتاح ،واالنطوائيـة تتعلـق بـأنواع
الســلوك اإلج ارمــي ،وجن ــوح األحــداث ،ولك ــن تــأثير ه ــذه العوامــل يختل ــف بــاختالف الفئ ــة العمريــة ،ونوعي ــة
اإلجرام الذي يرتكبه كل حدث ،وتظهر البيانات التجريبية عالقة وثيقة ما بـين العصـابية ،وبـين االنطوائيـة،
والسـلوك اإلج ارمــي ،وأن هنــاك عالقــة طرديــة بــين فـرط النشــاط ،والســلوك المعــادي للمجتمــع ،وأظهــر النـزالء
الـذين ارتكبـوا جـرائم غيـر عنيفــة كالسـرقة مـثالً ،معـدالت منخفضــة مـن األمـراض العصـابية ،والنفسجســمانية
بالمقارنة مع النزالء الذين ارتكبوا جرائم عنف كاالغتصاب ،والقتل ،والبلطجة.
من الدراسات التي أجيزت حديثاً ،دراسة (النقبـي )2010 ،التـي هـدفت إلـى التعـرف علـى أهـم العوامـل
االجتماعية ،والذاتية ،واألسرية المسهمة في جنوح األحداث بدولة اإلمارات العربية المتحـدة مـن وجهـة نظـر
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الجانحين أنفسهم الذين صـدر بحقهـم حكـم قضـائي ،وكـذلك العـاملين معهـم ،وكـذلك بيـان الفـروق فـي وجهـة
النظر بـين الجـانحين ،والعـاملين معهـم فـي مـدى إسـهام تلـك العوامـل ،وأي تلـك العوامـل هـي األكثـر إسـهاماً
في جنوح األحداث .واستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي ،وتكونت عينة الدراسة من جميع األحـداث
الجانحين الذكور المتواجدين في أقسام رعاية األحداث بمراكز دور الفتيان بدولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة،
والبـالغ عـددهم ( )10جانحـاً ،وكـذلك جميــع األفـراد العــاملين بـنفس المركــز ،والبـالغ عــددهم ( )23فـرداً ،وتــم
اعتمـاد " االسـتبيان " كـأداة للبحـث باإلضـافة لمقـابالت شخصـية مـع عينـة اسـتطالعية اختارهـا الباحـث مــن
مجتمـع البحــث .وتقاربــت اســتجابة عينـة الد ارســة بالنســبة للعوامــل الذاتيـة ،واالجتماعيــة ،واألسـرية المســهمة
فـي الجنـوح ،وأشـارت النتــائج إلـى أن اسـتغالل وقـت الفـراغ ،وشـعور الجـانح بأنـه غيــر مقبـول مـن اآلخـرين،
وعــدم فهمــه ممــن حولــه قــد احــتال المرتبــة األولــى لــدى الجــانحين ،والعــاملين ،بينمــا كــان االنحــالل الخلقــي،
واإلعالم المرئي ،وسرعة االنفعال ،وتوليد العـداء ،وغيـاب رب األسـرة لفتـرات طويلـة هـي المـؤثر الثـاني مـن
وجهــة نظــر الجــانحين أنفســهم ،بينمــا أجمــع العــاملون علــى أن عــدم تــوفر قســم لمتابعــة حــاالت االنح ـراف
المبكــر فــي المــدارس ،وم اركــز التنشــئة االجتماعيــة هــو العامــل األكثــر اســهاماً فــي الجنــوح ،وتــاله ضــعف
الفريق المتخصص باإلرشاد والتوجيه النفسي في المراكز ،والمنشآت المجتمعية ،وجاءت األسرة كعامل مهم
حيث أن فقدان األمن داخلها ،وعدم الفهـم ،والتعامـل غيـر المباشـر مـع الحـدث ،وقلـة المسـتوى االقتصـادي،
وفقدان العطف ،والمودة ،والتفكك ،وكثرة الخالفات ،وضعف التوجيه ،واالشراف على األبناء ،وانحراف أحد
الوالدين كأسباب رئيسية للجنوح.
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ثانياً :دراسات تتعلق باالتجاه نحو الجنوح والجانحين أو الجريمة بشكل عام
في دراسة أعدها (خيري )1110 ،هدفت إلى تغيير االتجاهات الفردية نحو الجريمة من خالل التأثير
عل ــى الـ ـرأي الع ــام ،ومحاول ــة دفع ــه التخ ــاذ موق ــف أكث ــر مواجه ــة ض ــد الجريم ــة ،وش ــملت الد ارس ــة ()110
مفحوصاً يتوزعون على ثالثة بلدان :مصـر ،والكويـت ،والمغـرب ،وعلـى ضـوء المرحلـة المسـحية األولـى تـم
تحدي ــد أكث ــر األفـ ـراد تطرفـ ـاً ف ــي الدرج ــة عل ــى مق ــاييس االتجاه ــات نح ــو الجـ ـرائم الخم ــس ،وق ــد بل ــغ ع ــدد
المتطوعين إلجراء التجربة في األقطار الثالثة  151شخصاً ،وتم إعداد مقياسين أحدهما لقياس االتجاهات
نحو خمس جرائم هي (المسكرات ،المضاربة ،الرشوة ،السرقة ،واألخالقية) ،واآلخر لقياس الرأي العام حول
نفس تلك الجرائم ،استخدم الباحثون طريقتين فـي البحـث أحـدهما طريقـة المقارنـة أي اختيـار مجموعـة كبيـرة
من األفراد لم يسجنوا ،ولم يقعوا تحت طائلة القانون بطريقة عشوائية ،والطريقة التجريبية باسـتخدام الطريقـة
القبلية البعدية أي اختيار مجموعة مـن ذوي االتجـاه المرتفـع نحـو الجريمـة ثـم ادخـال متغيـر تجريبـي معـين،
والقياس بعد ذلك ،وتم اإلجراء التجريبـي لتغييـر الـرأي العـام بـثالث طـرق هـي المحاضـرة ،والمناقشـة ،ولعـب
األدوار ثم القياس البعدي لالتجاهات نحو الجريمة .وكان من نتائج البحـث أن اخـتالف األفـراد فـي المهنـة
التــي يعملــون بهــا يــؤدي إلــى اخــتالف فــي الدرجــة علــى االتجــاه نحــو الجريمــة ،كمــا أن اخــتالف األفـراد فــي
العمر يؤدي إلى اختالف نحو جرائم المضاربة كالسرقة ،والرشـوة فـي حـين ال يـؤثر العمـر فـي اتجـاه األفـراد
نحو المسكرات ،والجرائم األخالقية ،كما أكدت النتائج أن اختالف األفـراد فـي أصـل النشـأة يـؤدي الخـتالف
درجــاتهم فــي كافــة االتجاهــات نحــو الجريمــة فيمــا عــدا الرشــوة ،كــذلك يــؤدي فــي اخــتالف درجــة التغيــر فــي
االتجاهــات لــدى األف ـراد ،وكــان الخــتالف األف ـراد حســب نــوع التعلــيم أثــر فــي اخــتالف درجــة اتجــاههم نحــو
الجريمة ،وكان أساس التباين حسب التخصصات العلمية لألفراد ،وبينت النتائج أنه على وجه العموم توجد
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عالقــة بــين خلفيــة الشــخص ،وبــين اتجاهاتــه نحــو الجريمــة ،وأن هنــاك مــيالً عام ـاً نحــو الجريمــة ،وذلــك مــا
أظهره التحليل العاملي ،واختبار . T-Test
ف ــي د ارس ــة م ــوك ،وواالس ( )Moak & Wallace, 2000تناول ــت الد ارس ــة االتجاه ــات الس ــلوكية
للعاملين ،أو الممارسين لحقل قضاء األحداث الجانحين نحو إعـادة تأهيـل األحـداث بـدالً مـن عقـابهم ،وهـل
مـا زال العـاملون فــي حقـل األحـداث يؤيــدون مسـألة إنقــاذ األطفـال بـدالً مــن الحكـم علـيهم .وتــم إجـراء مســح
واســع شــمل ( )3140مــن المحــامين ،والقضــاة ،والم ـراقبين القــانونيين ،والعــاملين فــي المجــال االجتمــاعي،
والمنس ــقين ،والمتط ــوعين ف ــي الخدم ــة االجتماعي ــة للمجتم ــع ف ــي مدين ــة لويزيان ــا ،وبع ــد إجـ ـراء المق ــابالت،
وحضور الدعاوي القضائية ،وأثبتت النتـائج أن العـاملين مـع األحـداث الجـانحين لـم يسـتبعدوا مسـألة تأهيـل
الحدث الجانح ،واصالحه  ،إنما في نفس الوقت فقد دعم الكثيـرون مـنهم مفهـوم العقـاب كخيـار حيـوي عنـد
التعامل مع األحداث المرتكبين لجرائم جنحية خطيـرة ،وبينـت النتـائج أن قـرار إعـادة التأهيـل للحـدث الجـانح
ال يتخذه العاملون في الحقل القضائي بناء على التوصيف الوظيفي للممارسين للمهن القانونية ،الذي كانت
أهميته أقل بالمقارنة مع المتغيرات الديموغرافية للحدث الجانح نفسـه ،وكـذلك أظهـرت النتـائج أن مـا تصـوره
جرائم األحداث يتخذ بعداً إيجابياً لقرار إعادة التأهيل.
وهــدفت د ارســة واالس ( )Wallace, 2002إلــى معرفــة تــأثير الوالــدين ،واألقـران ،والمكــون الثقــافي علــى
اتجاهــات المـراهقين األمـريكيين الســود نحــو الجنــوح ،واســتخدام المــادة المخــدرة فــي المنــاطق الحضـرية علــى
وجـه التحديــد ،وتكونـت عينــة البحـث مــن ( )101مــن المـراهقين األمـريكيين السـود مــن الصــفوف (،)12-1
واســتخدم الباحــث مقيــاس التقريــر الــذاتي المســتخدم فــي فحــص تــأثير األبوين/الوالــدين ،واألق ـران باإلضــافة
للمكونــات الثقافيــة المختلفــة علــى الم ـراهقين األم ـريكيين الســود فــي اتجــاههم نحــو الجنــوح ،واســتخدام المــادة
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المخدرة ،وتضمن المقيـاس عـدة محـاور (التـدخل الوالـدي فـي الطفولـة ،والسـيطرة الوالديـة علـى اتجـاه األبنـاء
نح ــو الجن ــوح ،وص ــلة الم اره ــق ب ــاألقران سـ ـواء بالمدرس ــة ،أو الح ــي ،واتج ــاه األقــران نح ــو الجن ــوح ،والتفرق ــة
الوالدية في المعاملة ،والدعم العائلي المبذول مـن األسـر الممتـدة) .وجـاءت نتيجـة تحليـل الت ارجـع ،وفحـص
التق ــارير الذاتي ــة المرتبط ــة ب ــاألقران ،والعوام ــل الثقافي ــة ،والهوي ــة العرقي ــة ،والرس ــائل العنصـ ـرية ف ــي التنش ــئة
االجتماعي ــة ،والســـلطة األبويـ ــة ،أن المـ ـراهقين التـ ــابعين ألق ـ ـرانهم غي ــر الج ــانحين ،والم ـ ـراهقين الـــذين تلق ـ ـوا
مستويات عالية من الضبط ،والرقابة الوالدية ،والمراهقين الذين ينتمون لوالدين/آباء معترضين على السـلوك
الج ــانح ه ــم أق ــل عرض ــة للجن ــوح ،وتع ــاطي المخ ــدرات .ك ــذلك بين ــت النت ــائج أن المـ ـراهقين ال ــذين يعت ــزون
بهويتهم العرقية هم األكثر اعتراضاً على استخدام المخدرات ،بينما المراهقون المتعرضون لرسائل عنصـرية
تتعلق بعرقهم األسود هم أكثر ميالً للجنوح ،وتعاطي المخدرات.
بينمــا هــدفت د ارســة (العتيبــي )2004 ،الوصــفية إلــى معرفــة اتجاهــات طــالب ،وطالبــات الجامعــة فــي
مدينة الرياض نحو مرتكبي الجريمة ،والتعـرف علـى موقـف طـالب ،وطالبـات الجامعـة مـن دور المؤسسـات
االجتماعيــة فــي تشــكيل الســلوك اإلج ارمــي ،كمــا هــدفت إلــى معرفــة اتجــاه الطــالب ،والطالبــات نحــو المجــرم
التائب ،والتعرف على أهمية وسـائل اإلعـالم المختلفـة ،وقـدرتها علـى تغييـر اتجاهـات المجتمـع نحـو المفـرج
عــنهم ،والمســاعدة فــي تقــبلهم مــن المجتمــع .ام محمــد بــن ســعود اإلســالمية مــن طلبــة ،وطالبــات ،والبــالغ
عددهم حسب التقرير السـنوي عـن الجامعـة لعـام 1423ه ـ1424-ه ( )20131طالـب ،وطالبـة ،واسـتخدم
الباحث مدخل رابطة التربية األمريكية لتحديد العينة العشوائية ،أما أداة الد ارسـة فكانـت اإلسـتبانة .وتوصـل
الباحث إلى أنه ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـين الطـالب ،والطالبـات نحـو مرتكبـي الجريمـة ،والـذي
يأخــذ منحــى ســلبي ،وال توجــد فــروق ذات داللــة احصــائية بــين الطــالب ،والطالبــات فــي اتجــاههم نحــو توبــة
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المجرم ،وتدينه ،والذي يأخذ منحى ايجابي ،وتوصل الباحث إلى أن عينة الذكور اختارت األقران ،والزمالء
من حيث مسؤولياتها عن انحراف السلوك بنسبة  ،%2443أما بالنسبة لعينة اإلنـاث فـإن األسـرة كانـت هـي
المؤسسة المسـؤولة عـن انحـراف السـلوك ،وارتكـاب الجريمـة بنسـبة  ،%2644بينمـا اتفقـت العينتـان علـى أن
اكثر الوسائل اإلعالمية تأثي اًر في تغيير االتجاهات السلبية هو جهاز التلفزيون بنسبة .%6640
في دراسة (الشيخ )2005 ،عـن السياسـة الجنائيـة لقضـاء األحـداث هـدفت الد ارسـة علـى التركيـز علـى
أهم مبادح التعامل القانوني مع األحداث أي تخصيص قاضي لألحداث ،واإلشارة إلى الخصـائص العامـة،
والمؤشـرات التــي تظهــر فــي قـوانين الــدول ،وفاعليتهــا ،ووضــوحها ،وتقتصــر الد ارســة علــى العــرض التحليلــي
القانوني ،ويقتصر إطارها المنهجي على تناول المبادح العامة األساسية ،والوسائل التي اعتمدتها الدول في
طريقــة تعاملهــا مــع الحــدث الجــانح خــالل تشــكيل المحكمــة ،والوســائل التــي اعتمــدتها تلــك الــدول فــي طريقــة
تعاملها مع تخصيص قضاء األحداث.
وخلصــت نتــائج الد ارســة إلــى أن السياســة الجنائيــة فــي الــدول العربيــة لــديها الكثيــر لتبلغــه فــي مجــال
معالجـة انحـراف األحـداث ،وتشـير النتـائج إلـى أنـه مـا ازلـت قضـايا األحـداث تباشـر مـن قبـل نفـس األجهـزة،
واإلجـراءات ،وبــنفس المفهــوم التقليــدي فــي أكثــر التشـريعات العربيــة ،وأن إنشــاء محــاكم خاصــة لألحــداث لــم
يغيــر مــن الواقــع الــذي كــان يعامــل مــن خاللــه الجــانحون ،فمــا زال خبـراء النصــوص القانونيــة للــدول يقتصــر
عملهــم علــى جمــع المعلومــات عــن الحــدث ،ومعرفــة أوضــاعه األس ـرية ،والتعليميــة فقــط دون االشــتراك فــي
إصدار الحكم النهائي ،ويالحظ أن بعض التشريعات ما زالت ال تطبق نظام قاضي األحداث كما ال تسمح
تلــك التشــريعات بمشــاركة عناصــر غيــر قضــائية فــي تشــكيل محــاكم األحــداث ،وخاصــة العنصــر النســائي،
وخبراء علم النفس ،واالجتماع ،كما تشير النصوص لدى معظم الدول العربيـة التـي اعتمـدت وجـود محكمـة
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خاصــة باألحــداث عمــا إذا كــان القاضــي مختص ـاً فقــط للنظــر فــي قضــايا األحــداث ،أم يقــوم بتلــك المهمــة
باإلضافة لمهامه األساسية األخرى.
وفي دراسة ( البنا )2000 ،عن االتجاهـات السسـيولوجية فـي د ارسـة الجريمـة ،واالنحـراف لـدى الطفـل
المصــري هــدفت الد ارســة إلــى الكشــف عــن أنـواع ج ـرائم األطفــال التــي نش ـرتها صــحف الد ارســة ،وهــل حــدث
تحول في نمط الجريمة لدى مرتكبي الجريمة من األطفال ،والكشـف عـن الـدوافع الفعليـة التـي تـدفع مرتكبـي
الجرائم من األطفال النتهاج السلوك االجرامي ،والكشف عن أنواع مرتكبي الجرائم مـن األطفـال ،والظـروف
البيئيــة ،واالجتماعيــة ،واألسـ ـرية ،والتعليميــة للطفــل الح ــدث ،وكــذلك معرفــة طبيع ــة العالقــات األس ـرية ب ــين
الطفــل ،ووالديــه ،وبينــه وبــين اخوتــه ،والكشــف عــن القوالــب الفنيــة التــي اســتخدمتها الصــحف فــي معالجــة،
ومعرف ــة جـ ـرائم األطف ــال ،والوس ــائل الت ــي اس ــتخدمتها تل ــك الص ــحف ف ــي إبـ ـراز المض ــمون الخ ــاص بجـ ـرائم
األطف ــال .انتهج ــت الباحث ــة البح ــث الوص ــفي التحليل ــي ال ــذي يس ــعى لوص ــف دقي ــق ،وكام ــل للمش ــكلة ث ــم
التحليــل ،والتفســير للبيانــات بصــورة موضــوعية ،وتــم اختيــار عينــة عشـوائية لصــحيفتي األهـرام ( 25عــدداً)،
واألســبوع ( 35عــدداً) ،وأخبــار الح ـوادث ( 65عــدداً) ،واعتمــدت الباحثــة أداة تحليــل المضــمون كــأداة لجمــع
البيانات ،كما استندت الباحثة على وحدتين للتحليل هما وحدة الموضوع  ،Themeووحدة المساحة .Space
وأوضـحت النتــائج أن األطفــال الــذكور أكثـر ارتكابـاً للجـرائم مقارنــة باإلنـاث ،وأن ارتكــاب طفــل المدينــة
للجـرائم كــان معــدل ترتيبــه األول فــي عينــة صــحف الد ارســة ،كــذلك أكــدت النتــائج أن جريمــة القتــل أتــت فــي
مقدم ــة الجـ ـرائم الت ــي يرتكبه ــا األطف ــال ،وأن اآلالت البيض ــاء كان ــت أكث ــر األدوات اس ــتخداماً ف ــي ارتك ــاب
الجرائم ،وتوصلت النتائج إلى أن الغالبية العظمى من مرتكبي الجـرائم مـن األطفـال هـم مـن تالميـذ المرحلـة
الثانوية ،ثم اإلعدادية ،ثم المتسربين من التعليم ،كذلك جاءت الجريمة الفردية في المرتبة األولى مـن جـرائم
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األطفال بنسبة  ،%36كما توصلت النتائج أن عالقة الطفل بأطراف الجريمة تمثلت في وجود صلة مباشرة
بينــه ،وبــين المشــتركين فــي ارتكــاب الجريمــة ،وأن أخطــر الم ارحــل العمريــة حيــث انج ـراف الطفــل الرتكــاب
جريمة هي المرحلة العمرية من ( 11-16سنة) ،وأن أهم الـدوافع التـي تـدفع بالطفـل الرتكـاب الجريمـة هـي
الوضــع االقتصــادي ،وتصــدع األس ـرة ،والبيئــة المدرســية ،والبطالــة ،وانتشــار اللهــو ،والمخــدرات ،واإلعــالم،
وتنازع الثقافات ثم تأتي الوراثة ،والتكوين العضوي والعقلي واألمراض النفسية.
أما موديكي ( ،)Modecki, 2008فهدفت دراسته إلى تنـاول الفـوارق التـي تـؤثر فـي أهليـة القضـاء عنـد
التعامــل مــع الف ـوارق العمريــة ،وعالقتهــا بــالجنوح ،اســتجابة للمركــز الــوطني لقضــاء األحــداث قــام البــاحثون
بفحص العوامل التي يمكن أن تؤثر على مقدرات البالغين التخاذ القرار.
وقد دلت األبحاث التي أجريت على القضـاء غيـر المؤهـل علـى أن التـأثير النفسـي ،واالجتمـاعي علـى
عملية اتخاذ القرار عند البالغين ينتج عنها تقليل مدى المسؤولية الجنائية ،وتقدم هذه الدراسة أدوات قياسـية
ألهلية القضاء مثال المسـؤولية ،ضـبط الـنفس ،و(االعتـدال ،والموجهـات لفحـص الفجـوات فـي أهليـة النتـائج
القضائية السابقة) .وكان من نتائج الدراسة أنه ال توجـد فروقـات فـي أهليـة القضـاء المخـتص بالتعامـل مـع
الشباب الجانحين ،وغير الجانحين ،ووجدت الدراسة فروقاً في أهليـة القضـاء فـي الحكـم بـين الجـانحين ذوي
المستويات العالية من الجنوح ،والجانحين ذوي المستويات المتدنية من الجنـوح مـن الشـباب الـذكور .وختامـاً
أظهرت النتائج المستخلصة أن القضاء المؤهل يتنبأ بجنوح األحداث بدون تأثير الفارق العمري بينهم.
ف ــي د ارس ــة (النم ــري )2001 ،ع ــن هيئ ــة التحقي ــق واالدع ــاء الع ــام واس ــهاماتها ف ــي معالج ــة مش ــكالت
األحداث الجانحين ،هدف الباحث إلى التعرف على مشكالت األحداث الجانحين ،وعالقتها بهيئة التحقيـق،
ودور الهيئة التربوي في معالجة الجنوح ،واالستفادة من نظام اإلجراءات الجزائية السعودي في تعديل سلوك
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األحداث الجانحين ،وبيان األساليب الواجب اتباعها لدى التعامل معهم ،وبيان اآلثار المترتبة على توقيف
األحداث فـي دور المالحظـة االجتماعيـة ،واتبـع الباحـث المـنهج الوصـفي التحليلـي الـذي يعتمـد علـى د ارسـة
الظاهرة كما هي عليه ،ووصل الباحث لعدة نتائج منها أهمية دور الهيئة في البحث عـن الحقيقـة ،وضـمان
حــق المتهمــين ،وكســر حــاجز الرهبــة ،والخــوف ،وتوصــل الباحــث إلــى أن أهــم أســباب الجنــوح هــو ضــعف
الوازع الديني ،وصديق السوء ،وتأثر الحدث بوسائل اإلعالم الحديثة ،وأن التزام الوالدين ،والمعلمين بالخلق
الحســن لــه األثــر األكبــر فــي حيــاة الحــدث ،وكــان مــن أهــم توصــيات الباحــث دعــم الهيئــة بــالكوادر البشـرية،
والماديــة ،وتكثيــف الــدورات ،والب ـرامج العلميــة ألعضــاء هيئــة التحقيــق ،ورجــال األمــن ،واإلس ـراع فــي إنشــاء
دوائــر للتحقيــق فــي قضــايا األحــداث خاصــة ،واخضــاع أعضــاء تلــك الــدوائر لــدورات متخصصــة فــي كيفيــة
التعامــل مــع الجــانحين نفســياً ،واجتماعيـ ًـا ،وقانونيـاً ،واســتخدام العقوبــات البديلــة فــي معالجــة مشــكالت جنــوح
األحداث.
قـدم إيجـان ( )Egan, 2009فـي أطروحتـه د ارسـة طوليـة هـدفت إلـى إيجـاد عالقـة بـين البـرامج التثقيفيـة
المقدمــة لألحــداث الجــانحين أثنــاء فت ـرة عقــوبتهم ،وقياســها بمــدى انخ ـراطهم فــي مجتمعــاتهم ،ومدارســهم بعــد
انتهاء فترة العقوبة ،ومقارنتها بأعداد الجانحين في السجون .وشملت الدراسة ( )100مـن البـرامج الثقافيـة،
والتربوية تضمنت برامج عالية ،ومتوسـطة الخطـورة ،وطبقـت البـرامج لمـدة ثـالث سـنوات ،وبعـدها تـم تحليـل
درجـات الجــودة التــي حصــل عليهــا كــل برنــامج خــالل تلــك الفتـرة ،ومــن ثــم اســتخدم الباحــث تحليــل اإلنحــدار
الخطي ،وهي نظرية احصائية أساسية لكجابة على أربعة أسئلة رئيسية مصممة الختبار العالقـة المحتملـة
بــين نوعيــة الب ـ ارمج ،ومــدى قابليــة انــدماج الحــدث فــي مجتمعــه بعــد قضــاء عقوبتــه ،وكــذلك مــدى احتماليــة
عودته للسجن مرة أخرى .وقد أظهرت البحوث ،والتحاليل الالحقـة وجـود عالقـة موجبـة بـين نوعيـة البـرامج
008

التثقيفية ،ومعدالت أعداد الجانحين في السجون ،أي أن البرنامج أثبت فاعليته في توعية الجانح ،واندماجه
في مجتمعه ،وانضباطه في دراسته الحقاً.

التعليق على الدراسات السابقة:
اســتفادت الباحثــة مــن اطالعهــا علــى الد ارســات الســابقة فــي تتبــع مســهمات الجنــوح ،وصــياغة مشــكلة
البحث ،واعداد مقياس الدراسة ،وفي كيفية معالجة البيانات اإلحصائية ،وتفسير النتائج.
امتـازت هــذه الد ارســة بأنهــا أعطـت مســاحة بــارزة ألهميــة قضــاء األحـداث والســلطة التشـريعية التــي يقــع
الحدث تحت وطأتها أثنـاء التحقيـق ،واالنتظـار ،والحكـم وفيمـا بعـد الحكـم ،كمـا ركـزت الد ارسـة الحاليـة علـى
المشــتغلين مــع الحــدث ،وتــأثير بعــض المتغي ـرات الديموغرافيــة علــى اتجاهــاتهم نحــو العوامــل المســهمة فــي
جنـوح األحــداث ،ولـم تعثــر الباحثـة علــى د ارسـات تبحــث فـي االتجــاه نحـو العوامــل المسـهمة فــي الجنـوح مــن
وجهة نظر المشتغلين مع الجانحين أنفسهم ،وكانت أقرب الدراسات إلى د ارسـة الباحثـة هـي د ارسـة (النقبـي،
 )2011الــذي بحــث عــن أهــم العوامــل االجتماعيــة ،والذاتيــة واألس ـرية المســهمة فــي جنــوح األحــداث بدولــة
اإلمارات العربية المتحدة من وجهة نظر الجانحين الصادر بحقهم حكم قضائي ،والعاملين معهم.
وبعد عرض الدراسات السابقة التي ساهمت في بناء هذه الدراسة نورد بعـض أوجـه الشـبه ،واالخـتالف
فيما بينها:
 .1بالنسبة لمنهج الدراسة المستخدم :فقد انتهجت معظم الدراسات العربية المـنهج الوصـفي التحليلـي
ال ـ ــذي يه ـ ــتم بوص ـ ــف ،وتحلي ـ ــل مش ـ ــكلة البح ـ ــث ،وانتهج ـ ــت الباحث ـ ــة الم ـ ــنهج الوص ـ ــفي المس ـ ــحي
 ،Descriptive Surveyبينم ــا انتهج ــت بع ــض الد ارس ــات الم ــنهج الوص ــفي المق ــارن (الغام ــدي،
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2001ت الحــق 2004ت األميــر  ،)2003كمــا انتهجــت أغلــب الد ارســات األجنبيــة المــنهج الوصــفي
المقارن كذلك.
 .2بالنسبة ألهداف الدراسة :فنجد أن معظمهـا ركـزت علـى الجانـب األسـري أكثـر مـن غيـره فـي مـدى
اسهامه في جنوح الحدث كد ارسـة (القنـوبي2003 ،ت صـواخرون2000 ،ت النقبـي2011 ،ت البـري،
2000ت آل شــ ـ ــافي2006 ،ت المــ ـ ــومني2006 ،ت المصـ ـ ـ ــري2006 ،ت ع ـ ـ ـ ـواد2005 ،ت منسـ ـ ـ ــي،
2000ت صـديق ،)2000 ،وأيضـاً (Murray & Farrington,2005ت Stouthamer et al., 2002ت
Kim & Kim, 2008ت  )Wallace, 2002لقـد أوردت الباحثـة أغلـب مسـهمات الجنـوح التـي تحـدثت
عنهـا الد ارســات الســابقة ،وهــي الذاتيــة كالو ارثــة ،والسـمات الشخصــية كالثقــة بــالنفس ،ونجــد ذلــك فــي
د ارســات كــل مــن (الهنــائي2005 ،ت النقبــي2011 ،ت الغامــدي2001 ،ت الحــق2004 ،ت األميــر،
2003ت قويدري2002 ،ت عـوض2002 ،ت  ،)Savina, 2009والقيميـة كأوقـات الفـراغ ،ونجـد ذلـك
ف ــي د ارس ــات ك ــل م ــن (ال ــدقناوي2001 ،ت آل هطيل ــة ،)2005 ،واالقتص ــادية مث ــل ع ــدم اإليف ــاء
باحتياجــات الحــدث ،وكــون رب البيــت عاطــل عــن العمــل ،ونجــد ذلــك فــي د ارســات كــل مــن (عـواد،
2005ت  ،)Paternoster et al., 2003والتربويــة مثــال أهميــة دور المدرســة ،والمعلــم ،وشــبكة
العالقـ ــات داخـ ــل المدرسـ ــة ،وكـ ــذلك الحـ ــي ،والمـ ــدخل الثقـ ــافي ،ونجـ ــد ذلـ ــك فـ ــي د ارسـ ــات كـ ــل مـ ــن
(المشـيخي2001 ،ت صـديق2000 ،ت Simoes & Matos, 2008ت Leve, 2004ت & Hynie

 ،)Osgood, 2003أمــا التش ـريعي فقــد اهتمــت الد ارســات األجنبيــة علــى وجــه الخصــوص بأهميــة
ت ــدخل الهيئ ــات ،والجمعي ــات األهلي ــة ف ــي تق ــويم الح ــدث ،وادماج ــه ب ــالمجتمع وأكث ــر ،كم ــا رك ــزت
الدراسات األجنبية كذلك على أهلية القضاة ،ومدى فاعلية أحكام العقوبة ضد الجانح ،ومدى أهلية
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العــاملين مــع الحــدث ،وتمكــنهم مــن مســاعدته ،ونجــد ذلــك فــي د ارســات كــل مــن (النمــري2001 ،ت
Zhang; Katsiyannis et al. 2007ت Moak & Wallace, 2000ت Egan, 2009ت Modecki,

.)2008
 .3بالنســــبة ألداة الدراســــة :فق ــد اس ــتخدمت معظ ــم الد ارس ــات اس ــتبانات أولي ــة ديموغرافي ــة باإلض ــافة
الستبانات الد ارسـة ،كمـا اسـتخدمت بعـض الد ارسـات مقـاييس مـن إعـداد البـاحثين أنفسـهم باإلضـافة
لمقاييس نفسية عالمية معربة ،وتراوحـت األداة المسـتخدمة مـن مقيـاس إلـى خمـس مقـاييس كمـا فـي
دراسة (صديق ،)2000 ،و ثالثة مقاييس كدراسة (الغامدي ،)2001 ،بينما أعدت الباحثة مقياس
د ارســتها متضــمناً معلومــات أوليــة ديموغرافيــة ،و( )12فقـرة تحتــوي علــى أربعــة محــاور مــن العوامــل
المسهمة في جنوح األحداث.
 .4بالنســبة لعينــة الدراســة :فــنالحظ أن الد ارســات العربيــة اختــارت العينــة العش ـوائية البســيطة ،والتــي
تتــرواح مــن 150-30حــدثاً جانحـاً ،فيمــا عــدا د ارســة (المــومني )2006 ،التــي وصــلت عينتهــا إلــى
 301حدثاً جانحاً ،بينما اختار الباحثون في الدراسات األجنبية العينة القصدية ،والتي تراوحت مـن
 300فما فوق ،ووصلت فـي د ارسـة ( )Zhang & Katsiyannis, et al. 2007إلـى أكثـر مـن عشـرة
آالف مفحـ ــوص .بينمـ ــا وزعـ ــت الباحثـ ــة ( )165اسـ ــتمارة علـ ــى كامـ ــل المجتمـ ــع الطبقـ ــي للد ارسـ ــة،
واستجاب لها منهم ( )101مفحوصاً.
 .5بالنسبة للمعالجات اإلحصائية :فقد عالج الباحثون بياناتهم بالحزمة اإلحصائية  SPSSمستخرجين
التك اررات ،والنسب المئويـة ،واالنح ارفـات المعياريـة ،واختبـار  ،T-Testواختبـار  ،ANOVAومربـع
ك ــاي ،أم ــا الباحث ــة فنظـ ـ اًر لع ــدم تج ــانس العين ــة ،وع ــدم اعتدالي ــة التوزي ــع فق ــد اس ــتخدمت المق ــاييس
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الالبرامتريـ ــة ،ومـ ــن ضـ ــمنها معادلـ ــة سـ ــبيرمان ب ـ ـراون  Spearman-Brownالتنبؤيـ ــة لتعـ ــديل طـ ــول
االختبار ،واختبار كروسكال واليس Kruskal-Wallis Testلحساب داللة الفروق بين المجموعـات
تبع ـاً لمتغيــر العمــر ،والمؤهــل العلمــي ،والمســمى الــوظيفي ،والخب ـرة ،واختبــار مــان ويتنــي Mann-

 Whitney Testإليجــاد داللــة الفــروق لمتغيــر النــوع االجتمــاعي ،واختبــار كملنجــروف ســميرنوف
 Kolmongrov-Smirnov Testللتأكد من اعتدالية التوزيع في استجابات عينـة الد ارسـة ،و اختبـار
تامهان  Tamhane Testلحساب الفروق بين متوسطات المجموعات تبعاً للمتغيرات.
 .6وتلتقــي مشــكلة الد ارســة مــع نتــائج د ارســة مــوك ،وواالس ( )Moak & Wallace,2000التــي دلــت
على أن هناك اتجاهين للعاملين مع األحداث في مسألة الحكم عليهم ،أحدهما يؤيد مسألة التأهيل،
واإلصــالح كخيــار ،أمــا اآلخــر فيختــار مســألة عقــاب الحــدث كخيــار حيــوي خاصــة للمتــورطين فــي
الجنايــات الخطي ـرة ،كــذلك أشــارت نتــائج نفــس الد ارســة إلــى أن المتغي ـرات الديموغرافيــة للحــدث ،ومــا
تصوره جرائم األحداث من خطورة ،تحتل أهمية واسعة أكثر من التوصيف الوظيفي للعـاملين معهـم
في خيار التأهيل.
 .0وتشترك هذه الدراسة في أهمية نتائجها مع ما أشارت إليه نتـائج د ارسـة إيجـا ( )Ega,2009مـن أن
هناك عالقة موجبة بين نوعية البرامج التثقيفية الموجهة للحدث الجانح ،وبين توعيته ،واندماجه في
مجتمعــه ،وانضــباطه الســلوكي .كمــا وجــدت د ارســة مــوديكي ( )Modecki,2008فروق ـاً ذات داللــة
احصائية موجبة فـي حكـم المشـتغلين مـع األحـداث الجـانحين ،علـى المسـتويات العاليـة ،والمتوسـطة
مــن الجنــوح ،كمــا أكــدت النتــائج أيضـاًت علــى أن القضــاء قــادر علــى التنبــؤ بجنــوح الحــدث ،ومــا هــو
قـادر علـى فعلـه دون النظـر للمتغيـرات الديموغرافيـة للحـدث .أمـا د ارسـة (النمـري ،)2001،فشـددت
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عل ــى أهمي ــة حض ــور المتع ــاملين م ــع األح ــداث الج ــانحين ل ــدورات تخصص ــية نفس ــية ،اجتماعي ــة،
وقانونيــة فــي كيفيــة التعامــل مــع الحــدث الجــانح .بينمــا أكــدت د ارســة (خيــري ،)1110،وهــي مــن
الد ارســات القديمــة التــي تتبعــت اتجاهــات األف ـراد نحــو الجريمــة ،وبخاصــة ج ـرائم األحــداث ،إلــى أن
ات جاهات األفراد نحو الجرائم التي يرتكبها األحداث ال تـرتبط بنشـأتهم ،ومسـتواهم التعليمـي ،ونوعـه،
وتخصصـهم العلمـي .وفيمــا يخـص العوامـل المســهمة فـي جنـوح األحــداث ،فتشـير د ارسـة (العتيبــي،
 )2004إلى أن األسرة هي أكثر ما يؤثر علـى سـلوك الحـدث ،يليـه األقـران ،وزمـالء الد ارسـة ،ومـن
ثم تـأتي وسـائل اإلعـالم فـي المرتبـة الثالثـة ،وفيمـا يخـص العوامـل االجتماعيـة القيميـة المسـهمة فـي
جنوح الحدث فتشير اتجاهات عينة نفس الباحث إلى أن " الدين " أي تلقين األوالد أمور ديـنهم هـو
أكثر العوامل المسهمة في الحد من جنوح الحدث.
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الفصل الثالث
منهجية الدراسة ،واجراءاتها
منهج البحث
بما أن الهدف من الدراسة هو تقصي اتجاهات المشتغلين مع األحداث نحو العوامل التي أسهمت في
تأثير من وجهة نظرهم ،لذلك فقد استخدمت
جنوحهم ،وأي تلك العوامل يعتبرها العاملون معهم هي األكثر
اً
الباحثة المنهج الوصفي المسحي  Descriptive Surveyكونه يالئم إجراءات الدراسة في البحث،
والتقصي .ويعتمد هذا المنهج على جمع ومسح البيانات ،والحقائق ،وتصنيفها ،ومعالجتها ،وتحليلها
تحليالً دقيقاً الستخالص دالالتها ،والوصول إلى االستنتاجات ،واستخالص التعميمات عن الظاهرة
(منسي.)2003 ،

مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين مع األحداث الجانحين ،وقضاياهم في الجهات الرسمية التي
أوكل لها أمر قضاياهم والتي تقع ضمن حدود محافظة مسقط ،وهي و ازرة التنمية االجتماعية ،وو ازرة
العدل ،واالدعاء العام ،وشرطة عمان السلطانية ،ولم تستطع الباحثة تحديد العدد الفعلي لمجتمع الدراسة
نظ اًر للمحاذير األمنية ،والروتينية في الجهات القضائية ،والتشريعية ،واألمنية.
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عينة الدراسة
قامت الباحثة بتوزيع ( )165إستمارة على مجتمع البحث كامالً ،واستجاب منهم ( )101مفحوصاً ،والذين
يمثلون المجتمع الطبقي للدراسة (جدول  ،)3وشملت العينة العاملين في دائرة شؤون األحداث بو ازرة التنمية
من موظفين داخل الدائرة ،ومراقبين اجتماعيين ،ومحامين ،والعاملين معهم داخل دار اإلصالح بالسجن
المركزي بسمائل من مدرسي المواد التعليمية ،ومدربي المهن المختلفة ،والعاملين معهم التابعين لو ازرة
العدل داخل المحاكم االبتدائية ،ومحاكم االستئناف من قضاة ،ومحامين ،وباحثين اجتماعيين ،وأمناء سر،
والعاملين معهم باإلدعاء العام بالفروع المختلفة داخل محافظة مسقط من محققين ،وضباط ،وأمناء سر
كذلك ،والعاملين معهم من شرطة عمان السلطانية في دار مالحظة األحداث ،القائمين على حراستهم،
ومراقبة سلوكهم قبل نقلهم للمحاكمة ،والجدول ( )3يبين خصائص أفراد عينة الدراسة.
جدول ( )2توزيع االستمارات على مجتمع البحث
االستمارات

االستمارات

20

20

شرطة عمان السلطانية

دار مالحظة األحداث  +شرطة األحداث

20

20

و ازرة العدل

المحاكم االبتدائية بمسقط

30

16

عينة البحث

مجال العمل

الموزعة

و ازرة التنمية االجتماعية دائرة شؤون األحداث  +دار إصالح األحداث

المستجيبة

والخوير والسيب والخوض
االدعاء العام

محاكم االستئناف بمسقط والخوير والسيب

35

24

االدعاء العام بمسقط

10

3

االدعاء العام بمطرح

10

6

االدعاء العام بقريات

6

4

االدعاء العام بالسيب

10

5

االدعاء العام بالخوض

10

3
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المجموع
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جدول ( )4خصائص أفراد عينة الدراسة
المتغير
الجنس

العمر

الفئات

Ͽ

النسبة المئوية

ذكر

00

%61

أنثى

31

%31
010

المجموع
30-20

61

%61

40-31

24

%24

أكبر من 40

1

%1

المجموع

المؤهل العلمي

010

ثانوية

23

%23

بكالوريوس

02

%01

ماجستير

6

%6

المجموع

سنوات خبرة العمل مع
األحداث الجانحين

سنوات خبرة العمل عامة

010

2-1

03

%02

4-3

10

%10

أكثر من 4

11

%11
010

المجموع
2-1

33

%33

4-3

20

%20
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أداة الدراسة


بناء أداة الدراسة
ولكي تحقق الباحثة هدف الدراسة ،وهو معرفة اتجاهات العاملين مع األحداث نحو العوامل
المسهمة في جنوحهم ،قامت بتصميم أداة الدراسة (المقياس) طبقاً لنموذج مقياس ليكرت الخماسي
التدرج (أوافق بشدة ،أوافق ،محايد ،أعارض ،أعارض بشدة) .وفيما يلي خطوات بناء أداة الدراسة:
 .1االطــالع علــى األدبيــات ،والد ارســات الســابقة حــول ظــاهرة جنــوح األحــداث ،وطــرق قي ـاس العوامــل
المختلفة المسهمة في ذلك.
 .2االطالع على قانون الجزاء العماني ،وقانون مساءلة األحـداث ،والقـوانين المتعلقـة بتشـغيل األطفـال
التابعـ ــة لـ ــو ازرة العمـ ــل ،ومقارنتهـ ــا بـ ــالقوانين ،والتش ـ ـريعات العربيـ ــة الخاصـ ــة باألحـ ــداث الجـ ــانحين،
والمســؤولية الجزائيــة العقابيــة ضــدهم ،والتحــدث مــع بعــض الحاض ـرين لجلســات محاكمــة األحــداث
الجانحين في السلطنة ،وتتبع تطبيق بنود قانون المسائلة في الواقع.
 .3القيــ ـ ــام بد ارسـ ـ ـ ــة اســ ـ ــتطالعية لكـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــن دار مالحظـ ـ ـ ــة األح ـ ـ ــداث ،وشـ ـ ـ ــرطة األح ـ ـ ــداث بتـ ـ ـ ــاريخ
2001/6/23م ،وتــم التحــاور مــع مــدير الــدار حــول قــانون المســاءلة ،وكيفيــة التعامــل مــع الح ـدث
الجانح ،وكم مدة احتجاز الحـدث فـي الـدار ،وأكثـر السـلوكيات الجانحـة التـي يرتكبهـا الجـانح ،ومـن
ثم أكملت الباحثة الجولة داخل الدار بقسمي الذكور ،واالناث ،ومكتبة الـدار ،وكانـت الزيـارة الثانيـة
للجهـ ــة الرئيسـ ــة المسـ ــؤولة عـ ــن األحـ ــداث الجـ ــانحين ،ودار اإلصـ ــالح ،وهـ ــي و ازرة التنميـ ــة بتـ ــاريخ
2001/00/12م ،وكان موعد الباحثة مـع الشـيخ مـدير دائـرة االرشـاد ،واالستشـارات األسـرية ،وهـو
حاصل على درجتي الماجستير ،والدكتوراه في األحداث الجانحين ،وقام بتزويد الباحثة بالعديـد مـن
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الم ارجــع فــي الجنــوح ،واقتــرح عليهــا بعــض الد ارســات ،وكــان الحــديث معــه مطـوالً ،ثــم التقــت الباحثــة
برئيسة دائرة اإلرشاد األسري التي تحدثت عن دور األسرة ،وأثر التحاور بين أفرادهـا علـى األبنـاء،
وأمنهم النفسي ،وأسباب انحراف الطفل من هجر األب لألسرة ،واالهمال ،واإلساءة للطفـل مـن قبـل
األسرة ،واألقرباء.
 .4تحديد المجاالت التـي سيشـتمل عليهـا المقيـاس أي التـي سـتقيس اتجـاه العـاملين مـع الحـدث الجـانح
نحوها ،ونظ اًر الختالف المراجع المختلفة في كيفيه تقسيم العوامل المسـهمة فـي الجنـوح ،وبالتشـاور
م ــع ال ــدكتورة المشـ ـرفة عل ــى الرس ــالة ،فق ــد ض ــممنا بع ــض المج ــاالت م ــع بعض ــها ،فف ــي المج ــال
األول(العوامـل الذاتيـة المسـهمة فــي الجنـوح) قسـمناه لعــدة محـاور هـي :المحــور الـذاتي ،والـذي ضــم
الوراثة ،والثقة بالنفس ،قوة األنا ،السمات الشخصية األخرى باإلضافة للميل لالنحراف ،أما المجال
الثاني(العوامــل االجتماعيــة المســهمة فــي جنــوح األحــداث) فقــد قســمناه لعــدة محــاور هــي :المحــور
االجتمــاعي ،والقيمــي وال ـذي شــمل األس ـرة ،والمجتمــع ،والمدرســة ،والقــيم التربويــة  ،بالنســبة لألس ـرة
فتعنــى بالمشــكالت التــي تخــص الحــدث مــن طــالق ،وعنــف ،واســاءة ،وتفكــك ،ومــن ثــم األقـران فــي
المدرســة ،والبيــت ،والحــي ،وبعــدها المدرســة ،والمعلــم ،ودور كــل منهمــا القيمــي ،والتربــوي فــي حيــاة
الحدث ،وبعـدها يـأتي المحـور االقتصـادي أي الوضـع االقتصـادي لألسـرة مـن زيـادة عـدد األطفـال،
وتعدد الزوجات ،والبطالـة ،وضـعف األجـور ،وتـدني المسـتوى المـالي ،والطبقـي ،والتسـول ،وتشـغيل
الطفــل ،وغيرهــا ،وأخي ـ اًر المحــور القــانوني التش ـريعي بمــا فيــه مــن تش ـريعات وضــعت ،وق ـوانين لــم
تالمــس الواقــع بعــد ،واألمــور التــي لــم يطبقهــا قــانون مســاءلة األحــداث ،ووضــع الجــانح عموم ـاً مــع
القانون التشريعي.
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 .5تــم صــياغة عبــارات كــل مجــال مـراعين أن تكــون الفقـرة واضــحة ،وأن ال تحمــل معنيـين متضــادين،
وأن تحمل فكرة واحدة في كل عبـارة ،وتضـمن المقيـاس فقـرات إيجابيـة ،وسـلبية نافيـة للفكـرة ،تشـكل
االتجاه نحو العوامل المسهمة في جنوح األحداث بمستوياته الثالثة (مرتفع ،متوسط ،ضعيف).
 .6قسـ ــمت الباحثـ ــة المقيـ ــاس إلـ ــى قسـ ــمين  ،البيانـ ــات العامـ ــة (النـ ــوع االجتمـ ــاعي ،العمـ ــر ،المسـ ــتوى
التعليمـي ،المهنـة ،عـدد سـنوات الخبـرة كاملـة ،سـنوات الخبـرة مـع األحـداث الجـانحين ،عـدد القضــايا
التي تمر على المبحوث في مجال عمله مع األحـداث الجـانحين ،وأكثـر القضـاياً شـيوعاً التـي يـدان
بها ،أو يرتكبها الحدث الجـانح ،ونوعهـا (اسـتخدمت الباحثـة السـؤالين األخيـرين فـي صـياغة مشـكلة
البحث) ،ثم القسم الثاني ،ويحوي المجـاالت التـي سـيقاس االتجـاه نحوهـا ،وتكونـت الصـيغة األوليـة
للمجاالت من ( )131فقرة ،خصصت ( )30فقـرة منهـا للمحور/العوامـل الذاتيـة المسـهمة فـي جنـوح
األحداث ،و( )36فقرة للمحور/العوامل االجتماعية ،والقيميـة المسـهمة فـي جنـوح األحـداث ،و()21
فق ـ ـرة للمحور/العوامـ ــل االقتصـ ــادية المسـ ــهمة فـ ــي جنـ ــوح األحـ ــداث ،و( )44فق ـ ـرة للمحور/العوامـ ــل
القانونيــة ،والتشــريعية المســهمة فــي جنــوح األحــداث .وكانــت الصــفحة األولــى للمقيــاس عبــارة عــن
مالحظــات للمســتجيبين عــن عــدد فق ـرات المقيــاس ،والتأكــد مــن اإلجابــة علــى جميــع األســئلة ،وأن
يؤشر المفحوص داخـل مربـع واحـد فقـط للداللـة علـى إجابتـه ،وأن يجيـب بتركيـز ،وصـراحة تـامين،
مع مالحظة أن المعلومات ستستخدم لغرض علمي بحت دون إطالع أحد على محتواها.
 .0قامــت الباحثــة بصــياغة رســالة طلــب تحكــيم للمقيــاس فيمــا يخــص دقــة الصــياغة اللغويــة للفق ـرات،
وانتمائها للمجال الذي تقيسه ،ومناسبتها للبيئة العمانية ،وحذف ،أو تعديل ما يراه المحكم مناسباً.
 .1وتكونت أداة الدراسة (المقياس) من قسمين ،اشتمل القسـم األول منهمـا علـى رسـالة الباحثـة موجهـةً
إلــى الفئــة المفحوصــة ،تبــين الهــدف مــن المقيــاس ،وتعليمــات حــول كيفيــة اإلجابــة الصــحيحة علــى
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االستمارة .أما القسم الثاني فتضـمن المقيـاس بشـقيه ،الشـق األول للمعلومـات الديموغرافيـة ،كـالنوع
االجتمــاعي ،العمــر ،المؤهــل العلمــي ،المســمى الــوظيفي ،الخب ـرة مــع األحــداث الجــانحين ،والخب ـرة
العامــة فــي العمــل ،أمــا الشــق الثــاني فتضــمن عبــارات المقيــاس ( )12عبــارة تنتمــي ألربعــة عوامــل
مسهمة في جنوح الحدث وهـي (المحـور الـذاتي ،المحـور االجتمـاعي القيمـي ،المحـور اإلقتصـادي،
والمحور القانوني التشريعي) حسب الجدول التالي:
جدول ( )3محاور مقياس العوامل المسهمة في جنوح الحدث موزعة بحسب الفقرات
م

المجال

عدد الفقرات

أرقام الفقرات

0

المحور الذاتي

11

-51-40-46-44-31-33-25-22-13-1-1

2

المحور االجتماعي

25

12-11-10-01-00-61-63-61
-02-61-60-64-62-56-55-53-52-45-43

والقيمي



01-00-06

2

المحور االقتصادي

14

4

المحور القانوني

24

والتشريعي

-30-35-34-26-23-11-11-15-14-1-4

-51-50-54-42-41-36-21-21-20-11-3
01-04-65
-30-20-24-21-10-16-12-10-0-6-5-2
-03-66-60-51-50-41-41-40-31-32-31
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إجراءات الدراسة
يهدف تصميم المقياس إلى قياس متغير اتجاهات العـاملين فـي قضـايا األحـداث نحـو العوامـل المسـهمة

في جنوحهم ،ذلك أن معرفه اتجاهات تلك الفئة للعامل األكثر اسهاماً في جنوح الحـدث باإلضـافة للمتغيـرات
الخاصــة بالمهنــة أي طبيعــة العمــل ،والخب ـرات الســابقة فــي العمــل ،وســنوات الخب ـرة مــع األحــداث الجــانحين
يعمالن معا جنباً إلى جنب في تقدير موقف الحدث أثناء اجراءات الضبط ،واالحضار ،والمحاكمة ،ومن ثم
030

النهوض بمسألة الجنوح من كونها تخص الحدث نفسه إلى كونها مسألة مجتمع ،وأسرة ،ودولة ،وهي بحاجة
ألف ـراد متخصصــين فــي كافــة المجــاالت باإلضــافة لهيئــات مجتمــع مشــاركة ،كمــا أن الحــدث الجــانح بحاجــة
إلعادة النظر في كثير من األمور المتعلقة بالتعامل معه (أمور تشريعية ،وقانونية ،ونفسية ،واجتماعيـة تفيـد
الحدث) ،ومن أجل بناء المقياس قامت الباحثة بالخطوات التالية:


كــان علــى الباحثــة تصــميم مقيــاس للد ارســة ،ولــم يســبق لهــا ذلــك ،ولــذلك اســتغرق إعــداد المقيــاس فتـرة
طويلــة نســبياً فــي الصــياغة األوليــة ،والمراجعــة ،والتعــديل ،واالســتبدال ،واإلضــافات ،وتقســيم المحــاور،
وكيفية وضع المعلومات التي يمكن تحويلها إلى أرقام احصائية.



ارســال المقيــاس للتحكــيم (الصــدق الظــاهري /صــدق المحكمــين) ألكــاديميين متخصصــين فــي اإلرشــاد
النفســي ،وعلــم الــنفس ،والعلــوم المرتبطــة فــي كــل مــن جامعــة الســلطان قــابوس ،وجامعــة نــزوى ،وجامعــة
صحار ،وجامعة اإلمارات العربية المتحدة ،ملحق()1

.



قامت الباحثة بشـكل فـردي بالحصـول علـى الموافقـات الرسـمية ،واألمنيـة لتطبيـق المقيـاس علـى عينـة
الد ارســة التــي كــان التواصــل معهــا وجه ـاً لوجــه غيــر مســموح بــه ،واســتعانت الباحثــة بمنســقي المحــاكم،
والمكتــب الفنــي باالدعــاء العــام ،ودائـرة شــؤون األحــداث لتوزيــع االســتمارات ثــم جمعهــا حســب طلــب تلــك
الجه ــات ،بينم ــا تط ـ ّـوع أح ــد المح ــامين ،وأمين ــة س ــر إح ــدى المح ــاكم االبتدائي ــة ب ــالتوزيع داخ ــل المح ــاكم
لتعويض الكثير من االستمارات التي فقدت أثناء التطبيق بسبب تغيـر األفـراد المسـؤولين ،وتبـاين نوعيـة
المســاعدة التــي يقــدمونها ،ولــم تقــدم الباحثــة أي معــززات ماديــة للمتطــوعين ،أو المســتجيبين إنمــا قامــت
بالزيارة الشخصية لتلك الجهات بعد الحصول على الموافقات الرسمية ،وجاهدت في وضع االستمارات
في ٍ
أيد أمينة الستعادتها جميعاً.
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 طبقت الباحثة أداة الدراسة ،وهو مقيـاس اتجاهـات العـاملين فـي قضـايا األحـداث الجـانحين بمسـقط نحـو
العوامــل المســهمة فــي جنــوح األحــداث علــى مجتمــع الد ارســة الــذي اشــتمل علــى العــاملين مــع األحــداث
الجــانحين بالهيئــات الحكومي ــة (و ازرة التنميــة االجتماعي ــة ،و ازرة العــدل ،االدعــاء الع ــام ،وشــرطة عم ــان
السلطانية) ،حيث وزعت الباحثة عدد ( )165استمارة ،وقد تم استرداد ( )101اسـتمارة مـن االسـتمارات
التــي تــم توزيعهــا علــى مجتمــع البحــث كــامالً ،منهــا ( )20اســتمارة مــن دائ ـرة شــؤون األحــداث ،ودائ ـرة
اإلص ــالح التابع ــة ل ــو ازرة التنمي ــة ،و( )20اس ــتمارة م ــن دار مالحظ ــة األح ــداث التابع ــة لش ــرطة عم ــان
السلطانية ،و( )21استمارة مـن ادعـاءات العمـوم بمسـقط ،ومطـرح ،وقريـات ،والسـيب ،والخـوض التابعـة
لالدعاء العام ،و( )40استمارة مـن المحـاكم االبتدائيـة ،ومحـاكم االسـتئناف بمسـقط ،والسـيب ،والخـوير،
والخوض التابعة لو ازرة العدل.
 بعـ ـد جم ــع االس ــتمارات ،وقب ــل إدخ ــال البيان ــات ف ــي البرن ــامج االحص ــائي  SPSSت ــم ع ــرض عب ــارات
المقيـ ـ ــاس عل ـ ـ ــى أكـ ـ ــاديميين متخصص ـ ـ ــين فـ ـ ــي القي ـ ـ ــاس ،والتقـ ـ ــويم ،والمن ـ ـ ــاهج للتأكـ ـ ــد م ـ ـ ــن العب ـ ـ ــارات
النافية(الســلبية) ،واتفــق معظمهــم أن جميــع عبــارات المقيــاس حتــى تلــك التــي تحتــوي علــى أدوات نفــي
مث ـ ــال(ليس ،ال ،ل ـ ــم ،وغيره ـ ــا) ي ـ ــتم ادخاله ـ ــا عل ـ ــى أنه ـ ــا إيجابي ـ ــة ،أي ادخ ـ ــال جمي ـ ــع العب ـ ــارات ب ـ ــوزن
( ،)1،2،3،4،5بمعنى أن الهدف من الدراسة هو معرفة درجة ،ومستوى االتجاه نحو العوامل المسهمة
هل هو (مرتفع-متوسط-مـنخفض) ،أي أن الباحثـة تريـد معرفـة أي عبـارات المقيـاس تصـب فـي مجـرى
تكــوين االتجــاه ،وقوتــه تجــاه العوامــل الذاتيــة ،واالجتماعيــة المســهمة فــي جنــوح الحــدث حســب مــا حددتــه
الدراسات المختلفة ،وصاغته الباحثة في تساؤالت الدراسة.
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تصحيح أداة الدراسة
اتف ــق أغل ــب المحكم ــين عل ــى ط ــول المقي ــاس ،وض ــرورة تقل ــيص ع ــدد فق ارت ــه حت ــى ال يفق ــد مص ــداقية
االســتجابة ،وبالتــالي تــم إج ـراء تعــديالت إضــافية ،وحــذف ،ودمــج بعــض العبــارات ،وبــذلك أصــبح عــدد
فقـرات المقيــاس ( )12فقـرة موزعــة علــى أربعــة محــاور رئيســية ملحــق( ،)10وتــم تخصــيص األوزان (،5
 )1 ،2 ،3 ،4لكجاب ــة عل ــى الفقـ ـرات (أواف ــق بش ــدة ،أواف ــق ،محاي ــد ،أع ــارض ،أع ــارض بش ــدة) ،كم ــا
استخدمت الباحثة التوزيع الخماسي لمقيـاس ليكـرت (جـدول )6للتحقـق مـن مسـتوى اتجاهـات أفـراد عينـة
الد ارســة نحــو العوامــل المســهمة فــي جنــوح األحــداث بمحافظــة مســقط (عبــدالفتاح .)241 ،2001،وتــم
تحديد فئات التصنيف باسـتخدام معادلـة نقطـة القطـع كالتـالي:

الحـد األعلـى – الحـد األدنـى ÷ عـدد

الفئات أو المستويات
0410 = 5 ÷ 1 – 5
وبالتالي نحدد فئات التصنيف للمستويات كاآلتي:
جدول ( )6توزيع ليكرت الخماسي لمستوى األوزان
م

فئات التصنيف حسب المتوسط الحسابي

المستوى

من

إلى

1

0410 + 1

1410

منخفض جدا

2

0410 + 1411

2461

منخفض

3

0410 + 2461

3441

متوسط

4

0410 + 3441

4421

مرتفع

5

0410 + 4421

5400

مرتفع جدا
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وحسب التوزيـع أعـاله تتـدرج اسـتجابات المفحوصـين مـن المعارضـة الشـديدة بدرجـة ( )1إلـى الموافقـة
الشديدة بدرجة ( ،)5والمحايدة بدرجة ( ،)3فإن كانت استجابة الفرد أكبر من ()3ت كانت اتجاهاتـه إيجابيـة
مرتفعة نحو فقرات المقياس ،وان كان أقل من ذلك أي ( 2أو  )1دلت استجابته على اتجاه سلبي منخفض
نحو فقرات المقياس ،ومن ثم نحسب الدرجة القصوى للمحور ،وهي عبارة عن أعلى استجابة مضـروبة فـي
عــدد فقـرات المحــور ،وبالمقابــل تمثــل أدنــى درجــة أقــل تقــدير مضــروباً فــي عــدد فقـرات المحــور المحــدد مــن
المحــاور األربعــة ،أمــا الدرجــة القصــوى للمقيــاس فهــي عبــارة عــن عــدد فق ـرات المقيــاس مضــروبة فــي أعلــى
اســتجابة أي ( 410 = 5 ˣ 12درجــة) ،بينمــا تمثــل الدرجــة األدنــى عــدد فقـرات المقيــاس مضــروبة فــي أقــل
استجابة أي ( 12 = 1 ˣ 12درجة) ،بمعنى أن درجات المقياس تتراوح ما بين ( 12إلى  )410درجـة ،ثـم
يــتم حســاب المتوســط بالنســبة لجميــع الفقـرات فــإن كــان المتوســط مســاوياً ،أو قريبـاً مــن ( )3تكــون اتجاهــات
المفحوصين حيادية ،وان كان أعلى من ذلك كانت مرتفعة إيجابية ،أما إذا كان المتوسط أقل مـن ( )3فـإن
اتجاهات المفحوصين منخفضة سلبية تجاه ما تقيسه من عوامل مسهمة في جنوح األحداث.

صدق وثبات أداة الدراسة


صدق األداة (المقياس)

لبيان صدق المقياس تم فحصه بطريقتين:
األولى :الصدق الظاهري External Validity

للحصــول علــى الصــدق الظــاهري للمقيــاس مــن خــالل أســلوب التحكــيم  ، Judgment Methodتــم
ع ــرض المقي ــاس ف ــي ص ــيغته األولي ــة الت ــي ش ــملت ( )131فقـ ـرة (ملح ــق  ،)1عل ــى ( )14محكمـ ـاً م ــن
035

أعض ــاء هيئ ــة التـ ـدريس ف ــي تخصص ــات اإلرش ــاد النفس ــي ،وعل ــم ال ــنفس ،والتربي ــة ،والقي ــاس ،والتق ــويم،
ومنــاهج البحــث بكــل مــن جامعــة الســلطان قــابوس ،وجامعــة نــزوى ،وجامعــة صــحار ،وجامعــة اإلمــارات
العربية المتحدة (ملحق  ،)1وكان اتفاق المحكمين بنسبة (.)%16
وتمحورت مالحظات المحكمين حول النقاط التالية:
 oصالحية العبارات من عدمه ،وانتمائها لمجالها ،وصياغتها اللغوية.
 oطول فقرات المقياس ،وشعور المستجيب بالملل ،وذلك يقلل من صدق اإلجابة.
 oحذف العبارات المكررة  ،وأخرى تحمل نفس المضمون ،والمعنى.
 oتعديل في صياغة عدة فقرات بسبب عدم وضوحها للمستجيب.
 oأجمع المحكمون على ضرورة خفض عدد فقرات المقياس لضمان صدق االستجابة.
الثانية :الصدق التكويني Construct Validity

لحساب الصدق التكويني (صدق البناء) فقد تم تطبيق المقياس بعد إجراء التعديالت التي اتفق
المحكمون عليها ،على عينة عشوائية قوامها ( )30مفحوصاً ،ثم قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط
) (Pearson Correlation Coefficientلكل فقرة من فقرات المقياس بالدرجة الكلية للمحور الذي تندرج
تحته ،والجدول ( )0يبين ذلك:
جدول ( )7معامالت ارتباط بيرسون لفقرات مقياس اتجاهات العاملين مع األحداث والدرجة الكلية للمحور
الذي تندرج تحته

المحور االجتماعي

المحور الذاتي
رقم

الفقرة

المحور االقتصادي

القيمي

معامل

االرتباط

**

1

04362

2

04301

**

رقم

الفقرة
1
2

رقم

معامل

الفقرة

االرتباط

**

1

04462

2

04165
036

معامل

االرتباط

**

04401

04053

المحور القانوني
والتشريعي

رقم

معامل

الفقرة

االرتباط

1

04220

2

04221

*
*

**

3

04116

4

04403

5

04314

6

04514

0

**
**
**

04155

**

1

04450

1

04420

10

04430

11

04201

12

04353

**
**
**
**

**

3

04201

4

04404

5

04363

6

04415

0

04445

1

04402

1

04116-

10

04525

11

04411

12

04505

**
**
**
**
**
*

**
**
**

**

3

04523

4

04443

5

04311

6

04543

0

04555

1

04513

1

04501

10

04540

11

04500

12

**
**
**
**
**
**
**
**

04132

3

04311

4

04413

5

04314

6

04230

0

04330

1

04402

1

04516

10

04235

11

04361

12

04310

13

04320

14

04346
04351

**
**
**
**
**
**
**
**
**

13

**

04215

13

04533

14

**04536

14

04302

15

04603

15

15

16

04160-

10

**

16

16

04300

04506

10

10

04650

11

04141-

11

11

11

04340

11

11

04543

20

20

04504

20

20

04566

21

21

04426

21

21

04503

22

22

04211

22

22

04414

23

23

04404

23

23

04403

24

24

04432

24

24

04323

25

25

25

25

13

04015

**

14

04512

15

04442

16

04500

10

04216

11

04450

11

04410

**
**
**
**
**

**

**
**
**
**
**
**

04355

**

**

**

**
**
**
**
**

04152

**

**
**
**
**
**

** دال عند مستوى .0.0
* دال عند مستوى .0.0

ويتضح من الجدول ( )0أن معامالت االرتباط لبعض الفقرات غير دالة إحصائيا عند مستوى داللة
( ،)0405 ≤ αوبالتالي فهي ال تحقق االتساق الداخلي للمقياس .وقد قامت الباحثة بحذف تلك الفقرات
من المقياس ،والتي تمثلت في الفقرتين ( )13 ،0من المحور الذاتي ،والفقرات ( )25 ،11 ،16 ،2من
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المحور االجتماعي القيمي ،والفقرتين ( )12 ،2من المحور االقتصادي ،والفقرة ( )11من المحور القانوني
التشريعي.
كذلك قامت الباحثة بحساب معامل ارتباط بيرسون لكل محور من محاور المقياس مع المحاور
األربعة األخرى ،والدرجة الكلية للمقياس ككل بوصفه محكاً داخلياً ،وقد دلت النتائج أن جميع محاور
المقياس األربعة دالة عند مستوى الداللة االحصائية ( ،)0401 ≤αويتضح من الجدول ( )1وجود ارتباط
موجب قوي ،كما تشير النتائج إلى تحقق الصدق التكويني للمقياس ،وبالتالي إمكانية تطبيقه بكفاءة على
عينة الدراسة.
جدول ( )1مصفوفة معامالت ارتباط بيرسون بين محاور القياس وبعضها ،والدرجة الكلية للمقياس
المحاور

م

الذاتي

االجتماعي
والقيمي

االقتصادي

0

الذاتي

2

االجتماعي القيمي

**

2

االقتصادي

**

**

4

القانوني التشريعي

**

**

**

3

الدرجة الكلية

**

**

**

القانوني

الدرجة

والتشريعي

الكلية

1400
04561
04504
04502
04060

1400
04003
04015
04101

1400
04411
04010

1400
**

04131

1400

** عند مستوى داللة ()1010 ≤α



ثبات األداة (المقياس)

قامت الباحثة بحساب ثبات المقياس بعد تطبيقه على العينة العشوائية األولية ( 30مفحوصاً) ،وهي
من خارج عينة الد ارسـة وتنطبـق عليهـا نفـس مواصـفات مجتمـع البحـث ،وتضـم بعـض مـوظفي و ازرة التنميـة
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العــاملين مــع األحــداث الجــانحين ،ووحــدة األحــداث ،ومحــاكم األحــداث ،وادعــاءات العمــوم ،وذلــك باســتخدام
طريقتين:
 .1طريقة معامـل ألفـا كرومبـاخ ( )Cronbach's Alpha Methodلكـل محـور مـن محـاور المقيـاس
األربعـة وللمقيـاس الكلـي ،وتراوحـت النتيجـة مــن ( 04642إلـى  )04106كمـا هـو مبـين فـي الجــدول
(.)1

جدول ( )9يبين قيمة معامل ألفا كرومباخ للمحاور األربعة للمقياس وللمقياس ككل

قيمة معامل ألفا كرومباخ

المحاور
المحور الذاتي

04642

المحور االجتماعي القيمي

04645

المحور االقتصادي

04641

المحور القانوني التشريعي

04006

المقياس ككل

04106

 .2طريقــة التجزئــة النصــفية ( )Split Half Methodبالنســبة للمقيــاس ككــل وكــذلك لكــل محــور مــن
المحاور األربعة  ،كما هو مبين فـي الجـدول( )10حيـث اسـتخدمت الباحثـة معامـل ارتبـاط بيرسـون
لحساب معامل الثبات بين الفقرات الفردية ،والفقرات الزوجية في المقيـاس ،كمـا تـم اسـتخدام معادلـة
سبيرمان -براون ( )SPERMAN-BROWNالتنبؤية لتعديل طـول االختبـار ،والجـدول ( )10يبـين
ذلك:
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جدول ( )01معامل الثبات للمقياس ككل ،ومعامالت الثبات للمحاور األربعة

المحاور

عدد

المتوسط

الفقرات

الفقرات

الحسابي

االنحراف
التباين

المعياري

معامل
ارتباط

بيرسون

معامل
ارتباط

سبيرمان -

الخطأ

المعياري
للقياس

براون
المقياس ككل

المحور
الذاتي

المحور

االجتماعي
القيمي
المحور
االقتصادي
المحور
القانوني

التشريعي
*

الفردية

41

037092

0200719

000126

الزوجية

41

062072

0720302

020072

الفردية

10

23022

000030

20229

الزوجية

1

22002

070292

40031

الفردية

13

32011

220404

40724

الزوجية

12

43011

220279

40123

الفردية

0

27091

030097

20191

الزوجية

0

23012

000161

20443

الفردية

12

30037

090919

40462

الزوجية

12

31011

030279

**

10124

**

10221

**

10320

**

10290

**

10499

**

10912

**

10494

**

10616

**
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عند مستوى داللة ()1013 ≤α

* * عند مستوى داللة ()1010 ≤α

حيث يتضح من (الجـدول  )10أن معامـل ارتبـاط بيرسـون قـد بلـغ ( )04124للمقيـاس ككـل ،فـي حـين
بل ــغ مس ــتوى الثب ــات المع ــدل لس ــبيرمان– ب ـ ـراون ( ،)04103وبمس ــتوى دالل ــة ( ،)04000وه ــي قيم ــة دالـــة
إحصــائيا عنــد مســتوى داللــة ( )0401 ≤αممــا يشــير إلــى ثبــات المقيــاس ،وقابليتــه للتطبيــق فــي الد ارســة
الحالية .كما تشير األرقام الواردة في الجـدول ( )10كـذلك إلـى وجـود معـامالت ارتبـاط موجبـة ،وقويـة لكـل
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محور من محاور المقياس سـواء معـامالت ارتبـاط بيرسـون ،أو معـامالت سـبيرمان – بـراون ،وجميعهـا دالـة
إحصائيا عند مستوى داللة (.)0401 ≤α

متغيرات الدراسة


المتغيرات المستقلة
 النوع االجتماعي (ذكر/أنثى) السن ( 50 ،50-41 ،40-31 ،30-20سنة فأكثر) المؤهل العلمي (ثانوية ،دبلوم عالي ،بكالوريوس ،ماجستير ،ودكتوراه) المسمى الوظيفي (معلم ،مراقب ،محامي ،قاضي ،محقق ،أخصائي اجتماعي أونفسي ،شرطي ،مدرب مهنة ،باحث اجتماعي ،وأمين سر محكمة)
 الخبرة مع األحداث ،والخبرة بشكل عام ( 1 ،1-0 ،6-5 ،4-3 ،2-1سنواتفأكثر)



المتغير التابع
ويمثل استجابة أفراد العينة (المفحوصين) على فقرات المقياس أي اتجاهاتهم نحو العوامل
المسهمة في جنوح األحداث بمحافظة مسقط.
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صعوبات تطبيق أداة الدراسة
هناك صعوبات تواجه الباحث ،ليس له القدرة على التحكم بها ألنها تكون خارج نطاق سيطرته الفعلية،
وتلك العوائق تؤخر إتمام الدراسة في وقتها المحدد ،وتسهم في قصور الدراسة في بعض جوانبها التطبيقية،
ومن الصعوبات التي واجهت الباحث خالل إعداد دراستها:
 بطء الحصول على بعض الموافقات لتطبيق المقياس خاصة الجهات القضائية ،واألمنية. إصرار بعض الجهات على الحصول على رسالة خطية تحمل شرحاً وافياً بمضامين المقياس ،وكيفيةتطبيقه ،وغيرها من المعلومات التي تضمنتها (رسالة تسهيل مهمة باحث الصادرة من الجامعة التي
أعدت الباحثة دراستها بها).
 إصرار بعض الجهات على تعديل عبارات المقياس إن لزم األمر ،خاصة إن لم تتوافق مع بعضاألمور الداخلية لتلك الجهات ،والتعامل معها بحذر ،وضيق ،والتكتم والسرية في إعطاء المعلومات.
 لم يسمح للباحثة بتطبيق المقياس شخصياً على العاملين مع األحداث ،إنما تم األمر بطريقة رسميةعن طريق تسليم تلك الجهات االستمارات ،ومن ثم الرجوع الستالمها بعد أن يستجيب المفحوصين.
 واجهت الباحثة صعوبة وتأخير ،وضياع دائم لالستمارات في جهتين رئيسيتين هما االدعاء العام،وو ازرة العدل ،أما االدعاء العام فقد تسبب الروتين وتنقالت موظفي االدعاء العام بشكل مفاجئ ،في
ضياع الكثير من الوقت في األخذ ،والرد بين االدعاء العام بمكتبه الرئيس ،وادعاءات العموم في
المناطق المختلفة ،التي ذهبت إليهم الباحثة شخصياً ،وكان البعض من مدراء ادعاءات العموم يرفض
التعاون لعدم وجود أمر رسمي من المكتب الفني لسعادة رئيس االدعاء العام ،الذين قامت الباحثة
بزيارتهم م ار اًر ،وتك ار اًر ،وكل مرة يبعثون بها لمقابلة أحد الموظفين هناك ،هذا غير االنتظار الطويل في
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اتصاالت ال جدوى منها في انجاز العمل حتى استطاعت الباحثة بعد فترة طويلة جداً استرجاع بعض
االستمارات ،وضياع الكثير منها ،سواء تلك التي سلمتها الباحثة باليد ،أو الموزعة عن طريق المكتب
الفني باالدعاء العام ،أو المرسلة عبر البريد االلكتروني .وأما و ازرة العدل فهناك عدة أشهر مستقطعة
في إجازة عامة للقضاة ،وفي تلك الفترة حدثت الكثير من التنقالت العامة واعادة تعيين بعض الموظفين
الذين انتقلوا من و ازرة التنمية لو ازرة العدل.

األساليب اإلحصائية
 .1التك اررات ،واالنحرافات المعيارية ،والمتوسـط الحسـابي ،والنسـب المؤيـة ،لبيـان صـدق ،وثبـات المقيـاس،
ولحساب رتب فقرات المقياس حسب اتجاهات العينة.
 .2معامل ارتباط بيرسون  Pearsonللتحقق من الصدق التكويني (صدق البناء) للمقياس ،ولحسـاب درجـة
االرتبــاط بــين كــل محــور مــن محــاور المقيــاس مــع المحــاور األربعــة ،والدرجــة الكليــة للمقياس(المحــك
الداخلي) ،ولحساب معامل الثبات بين الفقرات الفردية ،والزوجية.
 .3معادلة سبيرمان-براون  Sperman-Brownالتنبؤية لتعديل طول االختبار.
 .4اختبــار كلمنجــروف-ســميرنوف  Klomongorov-Smirnovللتحقــق مــن اعتداليــة التوزيــع الس ــتجابات
أفراد العينة على مقياس الدراسة.
 .5اختبار ليفين  Leveneاختبار تجانس التباين لـدرجات أفـراد العينـة بالنسـبة للدرجـة الكليـة ،ولكـل محـور
من المحاور.
 .6اختب ـ ــار م ـ ــانن-ويتن ـ ــي  Mann-Withneyللتأك ـ ــد م ـ ــن الدالل ـ ــة الجوهري ـ ــة للف ـ ــروق ف ـ ــي ال ـ ــدرجات ب ـ ــين
المجموعات تبعاً لمتغير النوع االجتماعي.
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 .0اختبار كروسكال-واليـز  Kruskal Wallisلحسـاب داللـة الفـروق بـين المجموعـات تبعـاً لمتغيـر العمـر،
المؤهل العلمي ،المسمى الوظيفي ،والخبرة.
 .1اختبــار مربــع كــاي  Chi-square Testإليجــاد مســتويات الداللــة فــي الفــروق فــي اتجاهــات أفـراد العينــة
تبعاً للمتغيرات المختلفة.
 .1اختبار تامهان  Tamhan Testلحساب الفروق بين المتوسطات تبعاً للمتغيرات.
 .10اختبـار  T-Tesللمجموعـة الواحــدة لمقارنـة المتوســط النظـري بالحســابي السـتجابات عينــة الد ارسـة نحــو
المحاور األربعة للمقياس.
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الفصل الرابع
نتائج الدراســة

نتائج أسئلة الدراسة
مناقشة نتائج أسئلة الدراسة
التوصيات
الدراسات المقترحة
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الفصل الرابع
نتائج أسئلة الدراســة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات العاملين في قضايا األحداث الجانحين بمحافظة مسـقط
نحو العوامل المسهمة في جنوحهم ،والتي قسمتها الباحثة إلى عوامل داخلية تضم المحور الذاتي ،والعوامل
الخارجيـة ،وتضـم المحـور االجتمــاعي ،والقيمـي ،والمحـور االقتصـادي ،والمحــور القـانوني ،والتشـريعي ،كمــا
هــدفت الباحثــة إلــى معرفــة تــأثير بعــض المتغي ـرات الديموغرافيــة مثــل (العمــر ،النــوع االجتمــاعي ،المســتوى
التعليمــي ،المســمى الــوظيفي ،الخبـرة العمليــة بشــكل عــام ،والخبـرة فــي العمــل مــع الجــانحين) ،وتأثيرهــا علــى
اتجاهات عينـة الد ارسـة نحـو اسـهام تلـك العوامـل فـي جنـوح األحـداث ،ولتحقيـق ذلـك قامـت الباحثـة بتصـميم
(أداة الدراسة) ،وبعد التأكد من صدق ،وثبات المقياس تم تطبيقه على العينة ،ومن ثم قامـت الباحثـة بجمـع
البيان ــات ،ومعالجته ــا احص ــائياً بالبرن ــامج المخص ــص ل ــذلك ،واس ــتخراج نت ــائج أس ــئلة الد ارس ــة الت ــي س ــتقوم
بعرضها ومناقشتها خالل هذا الفصل.
أ .اإلحصاءات الوصفية لعبارات محاور أداة الدراسة:
لتحديد ترتيب كل فقرة من فقرات المقياس وفق موقعها في المتوسط الحسابي لـدرجات اسـتجابات أفـراد
عينة الدراسة لكـل محـور مـن محـاور المقيـاس كـل علـى حـدة ،قامـت الباحثـة بإيجـاد المتوسـطات الحسـابية،
واالنح ارفــات المعياريــة ،ومســتوى ك ــل محــور مــن مح ــاور مقيــاس اتجاهــات الع ــاملين فــي قضــايا األح ــداث
الجانحين بمحافظة مسقط نحو العوامل المسهمة في جنوحهم ،وكانت النتائج كما يلي:
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أوال :المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،ومستويات كل فقـرة مـن فقـرات المحـور الـذاتي ،وترتيبهـا
في اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو العوامل المسهمة في جنوح األحداث بمحافظة مسـقط ،والجـدول ()11
يبين ذلك:
جدول ( )00المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،ومستويات كل فقرة من فقرات المحور الذاتي،
وترتيبها حسب اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو العوامل المسهمة في جنوح األحداث بمحافظة مسقط

الفقرة

الفقرات

الحسابي

االنحراف

مستوى

رقم

المتوسط

المعياري

اال تجاه

4

من المؤكد أن عدم إشباع حاجات الحب  ،واألمن

4405

04066

مرتفع

0

00

ليس بالضرورة أن يكون ذكاء الحدث الجانح

04130

مرتفع

2

03

في الغالب يشكل الجانح مشكلة خطيرة لمن

04116

مرتفع

2

2

أرى أن ثقة الحدث بنفسه تمنعه من إتيان

04166

مرتفع

4

لدى الحدث هما السبب في سلوكه الجانح.

4004

منخفضاً.

3416

حوله.

3410

الترتيب

السلوك الجانح.
7

أظن أن الجانح يعبر عن غضبه الكامن بالعنف،

3412

04012

مرتفع

3

وا تالف ممتلكات الغير.
3401

6

من المؤكد أن سبب جنوح الحدث هو خبرات

07

غالباً ما يالزم الجانح شعور بالنقص.

3401

04

يبدو أن اضطراب شخصية الحدث ،وقلقه

3461

04111

مرتفع

6

04011

مرتفع

7

04006

مرتفع

1

نفسية مؤلمة مرتبطة بمراحل نموه.

الداخلي يحفزه للجنوح.
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2

أؤمن بمقولة علماء النفس " :إن تش ّك ل

02

أظن أن السلوك الجانح هو وسيلة الحدث إلثبات

3451

14142

مرتفع

9

04110

مرتفع

01

شخصية الجانح يحدث في مرحلة الطفولة "

3450

ذاته.
01

ليس بالضرورة أن يؤدي الصراع االنفعالي داخل

1

يبدو أن اإلفرازات الهرمونية لبعض الغدد أثناء

3052

04134

مرتفع

00

04050

مرتفع

02

الحدث إلى جنوحه.

3451

فترة البلوغ لها دور في عدوان الحدث على
الغير.

02

الجانح يعاني من الشعور بالوحدة النفسية.

3441

04043

مرتفع

02

9

يعد الخلل في الهرمونات سببا للسلوك الجانح.

3411

04040

متوسط

04

0

من المؤكد أن الحدث يتحمل مسؤولية جنوحه.

3401

14011

متوسط

03

3

في ظني أن الميل للجنوح داخل الحدث ليس له

2454

14111

منخفض

06

06

تؤدي اإلعاقة عند الحدث إلى تحوله لجانح.

04051

منخفض

07

أي مبرر.

2430

ويتضح من الجدول ( )11أن المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد عينة الدراسة في المحور الذاتي
التجاهاتهم نحو العوامل المسهمة في جنوح األحداث بمحافظة مسقط قد تراوحت بين ()4405 – 2430
أي بين المستويات المرتفع ،والمنخفض ،حيث حصلت ( )13فقرة على مستوى اتجاه مرتفع تصدرتها
الفقرات رقم ( )0 ،3 ،15 ،11 ،4على التوالي ،في حين حصلت الفقرتين( )1 ،1على مستوى اتجاه
متوسط ،وحصلت الفقرتين ( )16 ،5على مستوى اتجاه منخفض.
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ثانيــا :المتوســطات الحســابية ،واالنح ارفــات المعياريــة ،ومســتويات كــل فق ـرة مــن فق ـرات المحــور االجتمــاعي
القيمــي ،وترتيبهــا فــي اتجاهــات أف ـراد عينــة الد ارســة نحــو العوامــل المســهمة فــي جنــوح األحــداث بمحافظــة
مسقط ،والجدول ( )12يبين ذلك:
جدول ( )02المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،ومستويات كل فقرة من فقرات المحور

االجتماعي القيمي ،وترتيبها في اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو العوامل المسهمة في جنوح األحداث
بمحافظة مسقط

رقم

الفقرة
02

المتوسط

الفقرات
أرى أن تشجيع الحدث على إكمال تعليمه يساهم

الحسابي

االنحراف
المعياري

مستوى

4465

04530

مرتفع

في إصالحه.

اال تجاه

الترتيب
0

جدا

6

أعتقد أن تكامل دور المدرسة ،والبيت يقي أوالدنا

3

برأيي أن أسرة بال معايير وقيم اجتماعية تنشئ

21

أرى أن عدم غرس الوازع الديني ينتج حدثاً

2

من الواضح أن القنوات الفضائية تلعب دوراً هاماً

01

في رأيي أن طريقتنا في التعامل مع مشاكل أوالدنا

0

في رأيي أن اضطراب العالقة العاطفية بين

4451

04611

من التعرض للجنوح.

مرتفع

2

جدا
4446

04021

طفالً معرضاً للجنوح.

مرتفع

2

جدا
4044

00280

جانحاً.

مرتفع

4

جدا
4430

04111

في تدعيم السلوك المضاد للمجتمع.

مرتفع

3

جدا
4430

04015

تنعكس على سلوكهم مستقبالً.

مرتفع

6

جدا

الوالدين ،واألبناء يؤدي إلى جنوحهم.

4421

04053

مرتفع
جدا
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7

00

أرى أن وقت الفراغ ،وكيفية قضائه من أخطر

4420

04040

المزالق نحو الجنوح.
4

مرتفع

1

جدا

أرى أن العنف داخل األسرة هو من يدفع الحدث

4421

04031

للجنوح.

مرتفع

9

جدا
4420

02

أعتقد أن وقوع الحدث في أيدي جانحين بالغين

04

من الواضح أن ضعف االلتزام القيمي لألسرة يجعل

01

في إعتقادي أن رفيق المدرسة أو الحي قد يكون

07

أشعر أن نبذ الجانح يسهم في عودته للجنوح.

4414

20

غالبا ما يكون غياب رب األسرة لفترات طويلة عن

4003

01

أرى أن الجهل بالتربية الصحيحة لألبناء يقودهم

2

من المؤكد أن األحداث المتعلمين أقل ميالً للجنوح

03

تزداد نسبة األمية بين أفراد أسر الجانحين.

3461

7

يبدو أن تعرض الطفل لإلساءة الجنسية يدفعه

3460

09

علينا أن نربي أوالدنا على االعتدال بين التمرد ،

06

يبدو أن االحتكاك بقيم ثقافية ،واجتماعية مختلفة

04121

مرتفع

01

04011

مرتفع

00

04611

مرتفع

02

04130

مرتفع

02

04016

مرتفع

04

04016

مرتفع

03

04166

مرتفع

06

04124

مرتفع

07

14021

مرتفع

01

14300

مرتفع

09

00232

متوسط

21

هو أول خطوة للجنوح.

4420

من السهل على أبنائها تقبل المال الحرام.

4411

أحد المزالق المؤدية للجنوح.

المنزل هو المسئول عن خروج الحدث وجنوحه.

4401

لسلوكيات خاطئة تعرضهم للجنوح.

4403

من األحداث غير المتعلمين.

للجنوح مبكراً.

3444

واالنصياع.

يعرض الحدث للجنوح.
ّ

050

3433

1

في تقديري أن عدم توافق الحدث مع أسرته ،

2052

14133

متوسط

20

ومجتمعه ال يؤدي لجنوحه.

ويتضح من الجدول ( )12أن المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد عينة الدراسة في المحور االجتماعي
القيمي لدرجاتهم نحو العوامل المسهمة في جنوح األحداث بمحافظة مسقط قد تراوحت قيمها بين (2416
  ،)4465حيث حصلت ( )1فقرات على مستوى اتجاه مرتفع جداً تصدرتها الفقرات (،20 ،5 ،6 ،12 ،)4 ،11 ،1 ،10 ،3بينما حصلت ( )10فقرات على مستوى اتجاه مرتفع ،في حين حصلت الفقرتان
( )1 ،16على مستوى اتجاه متوسط.
ثالثا :المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،ومستويات كل فقرة من فقرات المحور االقتصادي،
وترتيبها في اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو العوامل المسهمة في جنوح األحداث بمحافظة مسقط،
والجدول ( )13يبين ذلك:
جدول ( )02المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،ومستويات كل فقرة من فقرات المحور

االقتصادي ،وترتيبها في اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو العوامل المسهمة في جنوح األحداث بمحافظة
مسقط

رقم

الفقرة

المتوسط

الفقرات

4

غالباً ما يسهم إجبار األسرة أبنائها على التسول

1

يبدو أن هناك من يستغل حاجة الحدث للمال

الحسابي

االنحراف
المعياري

مستوى

4446

04111

مرتفع

وبيع الكماليات في دفعهم للجنوح.

اال تجاه

الترتيب
0

جدا

ليوجه له العنف جسدياً ونفسياً.

4424

04064

مرتفع
جدا

050

2

6

في إعتقادي أن انعدام سبل العيش المشروع

4401

04150

مرتفع

2

يؤدي للجنوح.
2

أالحظ أن إعطاء الحدث المال دون سؤاله فيما

4401

04111

مرتفع

4

أنفقه يجعله عرضة للجنوح.
7

غالباً ما يسهم عدم تلبيتنا الحتياجات أبنائنا في

02

أرى أن تشجيعنا لألسر المنتجة يحول بين أبنائها

3410

04133

مرتفع

3

خروجهم إلشباعها بشكل خاطئ.

3411

04140

مرتفع

6

والجنوح.
3

إن تجاهل بند الترفيه من ميزانية األسرة يسبب

3411

04120

مرتفع

7

خروج الحدث مع أصدقاء يعرضونه للجنوح.
0

أرى أن زيادة عدد األطفال داخل األسرة مع قلة

2

أرى أن فقر األسرة يجعل األبناء فريسة سهلة

00

من المؤكد أن عجز رب األسرة عن اإليفاء

9

أرى أن قضاء الحدث ألجازته بال عمل هو العامل

01

يؤدي تدني الطبقة االقتصادية التي ينتمي إليها

3414

14010

مرتفع

1

14004

مرتفع

9

04145

مرتفع

01

04160

مرتفع

00

14043

متوسط

02

مواردها يؤدي لجنوحهم.

3412

للجانحين في الشارع.

3463

بمتطلبات األبناء اليومية يساهم في جنوحهم.

3452

األكبر في تعرضه للجنوح.

الحدث إلى جنوحه

3435

يتضح من الجدول ( )13أن المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد عينة الدراسة للمحور االقتصادي على
المقياس المطبق في الدراسة الحالية قد تراوحت قيمها بين ( ،)4446 – 3435حيث حصلت الفقرتان (،4
 )1على مستوى اتجاه المرتفع جدا ،تلتها في الترتيب الفقرتان ( )3 ،6في مستوى اتجاه مرتفع ،وبذلك
052

حصلت فقرتان على مستوى اتجاه مرتفع جدا ،و( )10فقرات على مستوى اتجاه مرتفع ،بينما حصلت
الفقرة ( )10على مستوى اتجاه متوسط ،في حين لم تحصل أي فقرة على مستوى اتجاه منخفض.
رابعا :المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،ومستويات كل فقرة من فقرات المحور القانوني
التشريعي ،وترتيبها في اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو العوامل المسهمة في جنوح األحداث بمحافظة
مسقط ،والجدول ( )14يبين ذلك:
جدول ( )04المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،ومستويات كل فقرة من فقرات المحور القانوني
التشريعي ،وترتيبها في اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو العوامل المسهمة في جنوح األحداث بمحافظة
مسقط

رقم

المتوسط

الفقرات

الفقرة
4

أؤكد على ضرورة تكوين هيئة اجتماعية ضابطة

7

من المهم وجود ولي األمر ،والمشرف االجتماعي

04

أرى أننا بحاجة لعقد دورات ،وحلقات عمل

00

نحن بحاجة لقضاة متخصصين للبت في قضايا

06

برأيي أن وجود دار لمالحظة األحداث يعتبر خطوة

الحسابي

االنحراف
المعياري

مستوى

4451

04666

مرتفع جدا

0

04635

مرتفع جدا

2

04511

مرتفع جدا

2

04600

مرتفع جدا

4

04626

مرتفع جدا

3

لسلوك الجانح بعد إطالق سراحه.

4451

برفقة الجانح حين يعرض على هيئة المحكمة.

4456

نفسية/اجتماعية لفهم دينامية الجنوح.

4455

األحداث الجانحين فقط.

4451

جيدة لفهم شخصية الحدث الجانح قبل عرضه

اال تجاه

الترتيب

على المحكمة.

07

شرطة وقضاة األحداث بحاجة إلعدادهم ،وتأهيلهم

للتعامل مع المراحل العمرية للجانحين.

053

4450

04603

مرتفع جدا

6

01

أعتقد بوجوب التشديد على ولي األمر في مسألة

4444

04054

خروج الحدث بدون علمه ،وارتكابه للسلوك

مرتفع جدا

7

الجانح.
02

في رأيي أن الرعاية الالحقة ،ومتابعة سلوك

4441

04615

الحدث بعد خروجه من دار اإلصالح يحد من

مرتفع جدا

1

عودته للجنوح.
2

في تقديري أن مهمة دار إصالح األحداث هي

4440

04113

تعديل سلوك الجانح ،واتجاهه نحو نفسه

مرتفع جدا

9

ومجتمعه.

01

أرى ضرورة سحب الوصاية ممن يعرض سالمة

3

أرى أن قانون مساءلة األحداث  2111/21خطوة

0

يبدو أن وجود العنصر النسائي في شرطة األحداث

21

أفترض أن العاملين في محاكم األحداث بحاجة

09

أرى أن المشرف االجتماعي أو النفسي هو ضرورة

1

يعتبر المراقب االجتماعي عامل مساعد لعدم عودة

22

أعتقد أن الخوف ،واالرتباك يمنعان الجانح من

03

في إعتقادي أن إرهاب الجانح أثناء إجراءات

2

أرى أن القانون العماني أنصف الجانح حدثاً

4430

04001

مرتفع جدا

01

04021

مرتفع جدا

00

04011

مرتفع جدا

02

04011

مرتفع جدا

02

04000

مرتفع جدا

04

04121

مرتفع

03

04014

مرتفع

06

04154

مرتفع

07

04163

مرتفع

01

الحدث للخطر هو قرار حكيم.

4436

متميزة إلصالح الحدث الجانح.

4434

يصب بمصلحة الحدث الجانح.

4432

لدراسة " علم النفس الجنائي".

4424

الزمة لكل حدث يرتكب سلوكاً جانحا.

4414

الحدث لجنوحه.

4401

قول الحقيقة حين يعرض على القاضي ألول مرة.

3410

الضبط ،واالستجواب يؤدي لنتائج عكسية.

054

3413

وقاصراً.
22

إهانة الجانح أو لطمه أو تهديده أثناء استجوابه

3410

14025

مرتفع

09

فور توقيفه تدفعه للعودة لجماعته الجانحة
لحمايته.

9

أعتقد أن الرعاية الالحقة كفيلة بعدم عودة الحدث

6

في إعتقادي أن تعهد ولي أمر الجانح بعد كفالته

3411

04116

مرتفع

21

04114

مرتفع

20

للسلوك الجانح

3416

ليست رادعاً كافياً يمنعه من العودة للجنوح.
20

أرى أن توبيخ الحدث على سلوكه الجانح من قبل

02

يبدو لي أن انتداب قاضي من دائرة أخرى لدائرة

3405

04010

مرتفع

22

14065

مرتفع

22

القاضي يساهم في ردعه ووقايته.

األحداث مسألة تضر بقضية الحدث الجانح.

3463

ويتضح من الجدول ( )14أن المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد عينة الدراسة في المحور القانوني
التشريعي من مقياس اتجاهات العاملين في قضايا األحداث الجانحين نحو العوامل المسهمة في جنوحهم
بمحافظة مسقط قد تراوحت قيمها بين ( ،)4451 – 3463حيث حصلت ( )14فقرة على مستوى اتجاه
مرتفع جدا تصدرتها الفقرات ( )11 ،20 ،1 ،5 ،11 ،3 ،12 ،10 ،10 ،16 ،11 ،14 ،0 ،4على
التوالي ،كما حصلت ( )1فقرات على مستوى اتجاه مرتفع كان أقلها الفقرة ( ،)13بينما لم تحصل أي فقرة
على مستوى اتجاه متوسط.

055

 نتائج أسئلة الدراسةأوالً .:النتائج المتعلقة بالسؤال األول ،والذي نصه :ما درجة ،ومستوى اتجاهات العاملين في قضايا
األحداث الجانحين بمحافظة مسقط نحو العوامل المسهمة في جنوحهم؟
لكجابة على هذا السؤال قامت الباحثة باحتساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،ومستويات
كل محور من محاور مقياس اتجاهات العاملين في قضايا األحداث الجانحين بمحافظة مسقط نحو
العوامل المسهمة في جنوحهم مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي لدرجة أفراد عينة الدراسة ،وكذلك
المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري للدرجة الكلية للمقياس ،والجدول ( )15يبين ذلك:
جدول ( )03المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،ومستويات كل محور من محاور المقياس،
وترتيبها في اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو العوامل المسهمة في جنوح األحداث بمحافظة مسقط

م

المحور

4

المحور القانوني

عدد

المتوسط

المتوسط

الفقرات

االنحراف

الحسابي

الحسابي

بالمحور

المعياري

بالنسبة لعدد

97026

23

70014

4022

قيمة
Z

اال تجاه

2049

مرتفع

الفقرات

مستوى

الترتيب

0

التشريعي
2

المحور االجتماعي

13009

21

70212

4016

2072

مرتفع

2

القيمي
2

المحور االقتصادي

46062

12

30317

2019

2029

مرتفع

2

0

المحور الذاتي

39012

10

60103

2032

4001

مرتفع

4

الدرجة الكلية للمقياس

211090

12

200144

2019

3034

056

مرتفع

ويوضح الجدول ( )15أن المحور القانوني التشريعي قد حصل على الترتيب األول بمتوسط حسابي مقداره
( ،)10426وانح ار ف معياري قيمته ( ،)04104تاله المحور االجتماعي القيمي في المرتبة الثانية بمتوسط
حسابي مقداره ( ،)15411وانحراف معياري قيمته ( ،)04212بينما حصل المحور االقتصادي على
الترتيب الثالث بمتوسط حسابي مقداره ( ،)46463وانحراف معياري مقداره ( ،)54510في حين جاء
المحور الذاتي على الترتيب الرابع ،واألخير بمتوسط حسابي مقداره ( ،)51413وانحراف معياري قيمته
( .)64015أما بالنسبة لقيمة  Zالمحسوبة فقد جاءت أكبر من من القيمة الجدولية في جميع المحاور عند
مستوى الداللة ( ،)04005وبذلك حصل المحور الذاتي على الترتيب األول حسب قيمة  Zالمحسوبة التي
بلغت ( ،)4411وحصل المحور االجتماعي القيمي ( ،)2402بينما حصل المحور القانوني التشريعي
( ،)2441وحصل المحور االقتصادي ( ،)2431وذلك يدل على قوة العالقة الدالة احصائياً في مستوى
اتجاه عينة الدراسة نحو محاور الدراسة.
كما يوضح الجدول ( )15كذلك أن جميع المحاور األربعة (القانوني التشريعي ،االجتماعي القيمي،
االقتصادي ،والذاتي) قد حصلت على مستوى اتجاه (مرتفع) في درجة اتجاهات عينة الدراسة نحو العوامل
المسهمة في جنوح األحداث بمحافظة مسقط ،إضافة الى ذلك فقد أشار الجدول( )13إلى أن اتجاهات
العاملين في قضايا األحداث الجانحين بمحافظة مسقط نحو العوامل المسهمة في جنوحهم كانت (مرتفعة)،
حيث حصلت الدرجة الكلية الستجابات أفراد عينة الدراسة على متوسط حسابي مرتفع مقداره (،)211411
وبانحراف معياري بلغت قيمته (.)214144

052

وللتحقق من داللة الفروق اإلحصائية بين متوسط درجة أفراد العينة على كل محور من محاور
المقياس ،والمتوسط الحسابي للدرجة الكلية للمقياس فقد قامت الباحثة بحساب قيمة ( ،)T-Testوايجاد
مستوى الداللة للفروق بينها.
يتضح من الجدول ( )16أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية قد بلغ ( ،)3452في حين تراوحت
المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد العينة بين ( )4423 – 3452وهي درجات قريبة ظاهريا من المتوسط
الحسابي للدرجة الكلية.
جدول ( )06اختبار ) (T.Testللمجموعة الواحدة لمتوسطات درجات أفراد عينة الدراسة لكل محور من

المحاور مقارنة بمتوسط الدرجة الكلية لدرجاتهم في مقياس اتجاهاتهم نحو العوامل المسهمة في جنوح
األحداث بمحافظة مسقط

المتوسط

م

المحور

4

المحور القانوني

4022

2

المحور االجتماعي

4016

الحسابي

عدد

الفقرات
بالمحور

االنحراف
المعياري

قيمة T

مستوى الداللة

23

10219

220134

10111

21

10247

030331

10111

2

المحور االقتصادي

2019

12

10466

70912

10111

0

المحور الذاتي

2032

10

10234

10104-

10919

الدرجة الكلية للمقياس

2032

12

10266

التشريعي

القيمي

10111



وقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين كل من متوسطات درجات أفراد العينة على
المحور القانوني التشريعي والمحور االجتماعي القيمي والمحور االقتصادي وبين المتوسط الحسابي للدرجة
058

الكلية للمقياس ،حيث بلغت قيمة (ت) لكل من تلك المحاور ( )04103 ،154550 ،234054على
الترتيب  ،وبمستوى داللة ( )04000لكل منها ،وأن الفروق كانت لصالح المتوسطات الحسابية للمحاور
الفرعية.
كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسط الحسابي للمحور الذاتي
والمتوسط الحسابي للدرجة الكلية  ،حيث بلغ المتوسط الحسابي ( )3452لكل منهما ،وبمستوى داللة
( ،)04111وهي قيمة غير دالة إحصائيا.

ولكجابة على بقية األسئلة ،وبهدف اختيار االختبار اإلحصائي األنسب لعينة الدراسة قامت
الباحثة بالتحقق من اعتدالية التوزيع الستجابات أفراد العينة على مقياس الدراسة ،حيث أظهرت
نتائج اختبار كلمنجروف – سميرنوف ) (Kolmongrov-Smirnovأن التوزيع كان اعتدالياً بالنسبة
للدرجة الكلية للمقياس حيث بلغ مستوى الداللة ( ،)04012وكذلك بالنسبة للمحور االجتماعي
القيمي(،)04200

أما

لبقية

المحاور

الذاتي

(،)04031

واالقتصادي

(،)04003

والقانوني

التشريعي( )04001فقد كان مستوى الداللة للمحاور الثالثة على الترتيب منخفض جدا ،وأقل من ()0405

مما يشير إلى عدم اعتدالية التوزيع سوى للمحور االجتماعي القيمي والدرجة الكلية للمقياس.
وزيادة في الحرص ،وتوخي الدقة قامت الباحثة باختبار تجانس التباين لدرجات أفراد العينة على الدرجة

الكلية لمقياس الدراسة ،وكذلك لكل محور من محاوره ،وقد أظهرت النتائج ضعف التجانس في التباين
كما تشير الى ذلك مستويات الداللة الختبار ليفين ) (Leveneحيث بلغت ( )04500للدرجة الكلية
للمقياس ،و( )04013للمحور الذاتي ،كما بلغت ( )04611للمحور االجتماعي القيمي ،و ()04561
052

للمحور االقتصادي ،و( )04445للمحور القانوني التشريعي ،وهي جميعا قيم غير دالة إحصائيا ،أي أن
العينة غير متجانسة وبالتالي كان على الباحثة استخدام المقاييس الالبارامترية/الالمعلمية لتحليل نتائج
الدراسة ،وهو ما قامت به فعال في االجابة على األسئلة التالية:
ثانياً .:النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ،والذي نصه :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )1013 ≤αفي اتجاهات العاملين في قضايا األحداث الجانحين بمحافظة مسقط نحو العوامل
المسهمة في جنوحهم تبعاً للنوع االجتماعي ،والعمر ،والمؤهل العلمي ،سنوات الخبرة في العمل مع
األحداث الجانحين ،سنوات الخبرة في مجال العمل بشكل عام ،المسمى الوظيفي ،مكان العمل ؟
أوالً :متغير النوع االجتماعي
ولكجابة على هذا السؤال والتحقق من الداللة الجوهرية للفروق في اتجاهات العاملين في قضايا األحداث
الجانحين بمحافظة مسقط نحو العوامل المسهمة في جنوحهم قامت الباحثة باستخدام اختبار مان وتني
( )Mann-Withneyالالبارامتري للعينتين المستقلتين ،والذي يوضحه الجدول (:)10
جدول ( )07مستويات الداللة للدرجة الكلية لمقياس االتجاهات ،ولكل محور من محاوره لدى أفراد العينة
وفقا لمتغير النوع االجتماعي

الحور

النوع

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

ذكور

00

41401

3414450

إناث

31

53406

1666450

االجتماعي

ذكور

00

50441

3521400

القيمي

إناث

31

52432

1622400

ذكور

00

50410

3556400

إناث

31

51445

1515400

الذاتي

االقتصادي

االجتماعي

060

قيمة Z

مستوى
الداللة

04631 -

04521

04302 -

04063

04103 -

04111

القانوني

ذكور

00

50401

3506400

التشريعي

إناث

31

53406

1645400

ذكور

00

50420

3514400

إناث

31

52411

1630400

الدرجة الكلية

04402 -

04630

04412 -

04610

ويتضح من الجدول ( )10أن مستويات الداللة للفروق بين متوسطات درجات المجموعتين الذكور،
واإلناث قد تراوحت بين (  )04111 – 04521على متوسطات الرتب للدرجة الكلية للمقياس ،ولكل محور
من محاوره األربعة ،وأن هذه القيم جميعها أكبر من ( )0405مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية في اتجاهات العاملين في قضايا األحداث الجانحين نحو العوامل المسهمة في جنوحهم تعزى
لمتغير النوع االجتماعي.
ثانياً :متغير العمر
أما من حيث متغير العمر ،فقد قامت الباحثة بإيجاد المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية للدرجة
الكلية للمقياس ،ولكل محور من محاوره وفقا لمتغير العمر ،كما قامت الباحثة بحساب داللة الفروق بين
المجموعات باستخدام كروسكال – واليز ) ،(Kruskal Wallis Testوالجدول ( )11يبين ذلك:
جدول ( )01مقارنة المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والداللة االحصائية للفروق بين
المجموعات تبعا لمتغير العمر
المحور

المتوسط

االنحراف

الذاتي

العمر

Ͽ

الحسابي

المعياري

21-21

61

51464

64231

50460

41-20

24

60442

44151

51452

أكبر من 41

1

51405

04536

52425

060

قيمة دالة

متوسط الرتب

االختبار
04031

الحسابية ()χ2

مستوى
الداللة

04115

القيمي

االجتماعي
االقتصادي

التشريعي

القانوني
الدرجة الكلية

21-21

61

15451

64114

52405

41-20

24

14401

14301

46431

أكبر من 41

1

15413

04120

41405

21-21

61

46433

54610

50464

41-20

24

40454

54461

52431

أكبر من 41

1

46450

54345

50411

21-21

61

10451

04050

52446

41-20

24

16460

04136

41460

أكبر من 41

1

16413

14132

45431

21-21

61

211414

214441

51412

41-20

24

211401

224230

41431

أكبر من 41

1

210450

264120

04161

04065

04621

04225

04650

04161

04033

04114

41413

ويتبــين م ــن الجــدول ( )11ان المتوس ــطات الحســابية ل ــدرجات أفــراد العينــة بمختل ــف فئاتهــا العمري ــة كان ــت
متقارب ــة جـــدا حي ــث تراوحـــت بـــين ( )60442 – 51464ف ــي المح ــور ال ــذاتي ،وتراوح ــت ب ــين (– 14401
 )15451في المحور االجتماعي القيمي ،كما تراوحـت بـين ( )40454 – 46433فـي المحـور االقتصـادي،
وبــين ( )10451 – 16413فــي المحــور القــانوني التش ـريعي ،أمــا فــي الدرجــة الكليــة للمقيــاس فقــد تراوحــت
المتوســطات الحســابية للفئــات العمريــة بــين ( ،)211414 – 210450وللتحقــق مــن الداللــة اإلحصــائية فقــد
وجــدت الباحثــة أن مســتويات الداللــة لكروســكال  -واليــز تراوحــت بــين ( )04115 – 04650للدرجــة الكليــة
للمقياس ،ولكل محور من محاوره الفرعية ،وهي جميعا أكبر من ( )0405ممـا يشـير إلـى عـدم وجـود فـروق
ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0405 ≤αتعزى لمتغير العمر.
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ثالثاً :متغير المؤهل العلمي
وقد قامت الباحثة كذلك باجراء اختبار كروسكال– واليز( )Kruskal Wallisللتحقق من داللـة الفـروق بـين
درجــات عينــة الد ارســة علــى الدرجــة الكليــة للمقيــاس ،وكــذلك كــل محــور مــن محــاوره االربعــة تبعــا لمتغيــر
المؤهل العلمي ألفراد عينة الدراسة ،والجدول ( )11يبين ذلك:
جدول ( )09مقارنة المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والداللة االحصائية للفروق بين
المجموعات تبعا لمتغير المؤهل العلمي
المحور

المؤهل

Ͽ

ثانوي

23

85.85

بكلوريوس

02

60421

64406

ماجستير

6

51433

64501

46442

ثانوي

23

11404

04100

36435

بكلوريوس

02

16460

64563

56463

04132

ماجستير

6

13433

14140

31451

14161

ثانوي

23

44465

54151

41406

بكلوريوس

02

40433

54464

54404

ماجستير

6

45413

44262

41451

ثانوي

23

15413

04156

43441

بكلوريوس

02

11411

64102

54460

ماجستير

6

14410

14065

36400

ثانوي

23

31411 214111 201461

بكلوريوس

02

55451 204005 212440

ماجستير

6

31433 264440 212460

العلمي

المتوسط

االنحراف

متوسط

قيمة

حجم

مستوى

الحسابي

المعياري

الرتب

دالة

التأثير
X2
N-1

الداللة

44552

44465
53441

االختبار
الحسابية
() χ 2

الذاتي
القيمي

االجتماعي
االقتصادي

التشريعي

القانوني
الدرجة الكلية

063

04423

14020

14342

44016

44251

54150

04425



04001

04121

04111

04051

ويتض ـ ــح م ـ ــن الج ـ ــدول ( )11أن المتوس ـ ــطات الحس ـ ــابية لمتغي ـ ــر المؤه ـ ــل العلم ـ ــي (ث ـ ــانوي ،بكـ ـ ـالوريوس،
وماجس ــتير) ق ــد تراوح ــت ب ــين ( )60421 – 51461للمح ــور ال ــذاتي ،وب ــين ( )16460 – 11404للمح ــور
االجتمـ ــاعي القيمـ ــي ،وبـ ــين ( )40433-44465للمحـ ــور االقتصـ ــادي ،وبـ ــين ( )11411-14410للمحـ ــور
القانوني التشريعي ،كما تراوحت بين ( )212440 – 201461للدرجة الكليـة للمقيـاس ،وهـي فـروق ظاهريـة
بسيطة جدا ،وللتحقق من الداللة الجوهرية لهـذه الفـروق اسـتخدمت الباحثـة اختبـار كروسـكال – واليـز الـذي
أشارت مستويات الداللة فيه الـى مسـتوى داللـة ( )04423للمحـور الـذاتي ،و( )04121للمحـور االقتصـادي
و( )04111للمحور القانوني التشريعي و ( )04051للدرجة الكلية ،وكمـا هـو مالحـظ أن هـذه القـيم جميعهـا
أكبــر عــن القيمــة ( )0405ممــا يشــير إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة (≤α
 )0405فــي اتجاهــات العــاملين فــي قضــايا األحــداث الجــانحين بمحافظــة مســقط نحــو العوامــل المســهمة فــي
جنوحهم في كل محور من هذه المحاور تعزى لمتغير المؤهل العلمي لدى أفراد عينـة الد ارسـة.في حـين بلـغ
مسـتوى الداللــة ( )04001للمحــور االجتمـاعي القيمــي ،وهــذه القيمـة أصــغر مــن القيمـة ( ،)0405ممــا يشــير
إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )0405 ≤αفــي اتجاهــات العــاملين فــي قضــايا
األحداث الجانحين بمحافظة مسقط نحو العوامل المسهمة في جنوح هؤالء األحداث في المحور االجتماعي
القيمي تعزى لمتغير المؤهل العلمي لدى أفراد عينة الدراسة.
ولمعرفة لصالح من تكون هذه الفروق الجوهرية قامت الباحثـة بـإجراء اختبـار تامهـان ( )Tamhanللمحـور
االجتماعي القيمي ،والجدول ( )20يبين ذلك:

064

جدول ( )21اختبار تامهان ( )Tamhanلمتوسطات درجات المحور االجتماعي القيمي
المحور

المؤهل العلمي

المحور

ثانوي

االجتماعي
القيمي

بكالوريوس

ثانوي

بكالوريوس
0.000-

0.000

ماجستير
*

*

ماجستير

من الجدول ( )20يتضح أن نتائج اختبار تامهان للفروق بين متوسـطات درجـات اتجاهـات العـاملين
ف ــي قض ــايا االح ــداث الج ــانحين ف ــي المح ــور االجتم ــاعي القيم ــي ،ق ــد أظه ــرت وج ــود ف ــروق ب ــين ك ــل م ــن
الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة ،والحاصلين على البكلوريـوس لصـالح الحاصـلين علـى البكـالوريوس
حيث حصلت على مستوى داللة ( )04011لصالح الحاصلين على درجة البكالوريوس.
وبنــاء علــى مــا تقــدمت فإنــه يمكــن اإلجابــة علــى الس ـؤال ال اربــع لهــذه الد ارســة بأنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة
إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )0405 ≤αفــي اتجاهــات العــاملين فــي قضــايا األحــداث الجــانحين بمحافظــة
مسقط نحو العوامل المسـهمة فـي جنـوح هـؤالء األحـداث تعـزى لخصائصـهم الديموغرافيـة ،والمتمثلـة فـي كـل
مــن النــوع االجتمــاعي ،والعمــر ،فــي حــين توجــد فــروق دالــة إحصــائيا بــين درجــاتهم فــي المحــور االجتمــاعي
القيمي تعزى للمؤهل العلمي.
رابعاً :متغيري الخبرة في العمل مع األحداث الجانحين والخبرة في العمل بشكل عام
ولكجابة على هذا السؤال قامت الباحثة بإيجاد المتوسـطات الحسـابية ،واالنح ارفـات المعياريـة للدرجـة الكليـة
لمقياس الدراسة ،ولكل محور من محـاوره الفرعيـة وفقـا لكـل مـن المتغيـرين الـواردين بالسـؤال كـل علـى حـدة،
065

كما قامت بإجراء اختبار كروسكال– واليـز( )Kruskal Wallisللتحقـق مـن داللـة الفـروق بـين درجـات عينـة
الدراسة على الدرجـة الكليـة للمقيـاس ،وكـذلك كـل محـور مـن محـاوره االربعـة تبعـا لكـل مـن المتغيـرين المـراد
فحص الفروق في كـل منهمـا ،والجـدول ( )21يبـين المتوسـطات الحسـابية ،واالنح ارفـات المعياريـة ،واختبـار
كروسـكال – واليـز( )Kruskal Wallisللمتغيـر األول ،والمتمثـل فـي سـنوات الخبـرة فـي العمـل مـع األحـداث
الجانحين:
جدول ( )20تحليل مقارنة معامالت االرتباط بين أبعاد محاور المقياس األربعة وعاملي الخبرة مع الجانحين
والخبرة بشكل عام
المحور

الذاتي
القيمي

االجتماعي

سنوات

Ͽ

المتوسط

الحسابي

المعياري

2-0

03

51403

64310

50451

4-2

10

60406

54344

50456

أكثر من 4

11

60411

54400

54450

2-0

03

15416

64603

53413

4-2

10

11441

الخبرة

االنحراف

14014

متوسط الرتب

04100

04115

الحسابية ()χ2

44016

الداللة

04130

31415

االقتصادي
التشريعي

القانوني
الدرجة الكلية

أكثر من 4

11

16455

04006

56403

2-0

03

46404

54152

51403

4-2

10

45451

54310

44415

أكثر من 4

11

40455

44001

55461

2-0

03

10421

64064

50445

4-2

10

16412

04113

40404

أكثر من 4

11

11436

14250

51461

2-0

03

211453

214411

51441

4-2

10

213411

234601

45406

أكثر من 4

11

213464

224232

56415

066

قيمة دالة االختبار

مستوى

14001

14206

14104

04513

04540

04556

ويتضح من الجدول ( )21أن الفروق في المتوسطات الحسابية بسـيطة جـدأ ،وقـد ال تكـون ذات داللـة
إحصــائية فــي كــل مــن الدرجــة الكليــة للمقيــاس ،وكــذلك لجميــع محــاوره الفرعيــة ،حيــث تراوحــت المتوســطات
الحسـ ــابية لمختلـــف فئـ ــات ســـنوات الخب ـ ـرة للدرجـ ــة الكليـ ــة بـــين ( ،)213464-213411فـ ــي حـــين تراوحـ ــت
المتوسـ ــطات الحسـ ــابية بـ ــين ( )60411 – 51403للمحـ ــور الـ ــذاتي ،وبـ ــين ( )16455 – 11441للمحـ ــور
االجتمــاعي القيمــي ،وتراوحــت بــين ( )40455 – 45451للمحــور االقتصــادي ،وبــين ()11436 – 16412
للمحــور القــانوني التش ـريعي ،وبعــد إجــراء إختبــار كروســكال – واليــز تراوحــت مســتويات الداللــة للفــروق فــي
اتجاهــات أفـراد العينــة بــين (  )04115 – 04130لكــل مــن الدرجــة الكليــة للمقيــاس ،وكــذلك لكــل محــور مــن
محاوره األربعة وفقـا لمتغيـر سـنوات الخبـرة فـي العمـل مـع األحـداث الجـانحين ،ممـا يشـير إلـى أن مسـتويات
الداللــة لجمي ــع المح ــاور ،وللدرجــة كلي ــة جمعه ــا أكبــر م ــن ( ،)0405وبالت ــالي يمكــن االجاب ــة عل ــى السـ ـؤال
الخــامس بأنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي اتجاهــات العــاملين فــي قضــايا األحــداث الجــانحين
بمحافظــة مســقط نحــو العوامــل المســهمة فــي جنــوحهم تعــزى لمتغيــر ســنوات الخب ـرة فــي مجــال العمــل مــع
األحداث الجانحين.
أمـــا فيمـــا يخـــص المتغيـــر الثـــاني :فق ــد قام ــت الباحث ــة ك ــذلك بإيج ــاد المتوس ــطات الحس ــابية ،واالنح ارف ــات
المعياريــة ،وكــذلك اســتخدام اختبــار كروســكال – واليــز( )Kruskal Wallisللتحقــق مــن داللــة الفــروق بــين
المتوســطات فــي اتجاهــات العــاملين فــي قضــايا األحــداث الجــانحين بمحافظــة مســقط ،وفقــا لمتغيــر ســنوات
الخبرة بشكل عام ،والجدول ( )22يوضح ذلك:

062

جدول ( )22مقارنة المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والداللة االحصائية للفروق بين
المجموعات تبعا لمتغير سنوات الخبرة في العمل بشكل عام
المحور

الذاتي

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
04010

46435
50413

االجتماعي القيمي
االقتصادي
القانوني التشريعي
الدرجة الكلية

سنوات الخبرة

التكرار

2-0

33

51431

4-2

20

51410

64011

أكثر من 4

41

60452

44164

54420

2-0

33

15424

04521

50462

4-2

20

15410

54415

50425

أكثر من 4

41

15411

04106

51450

2-0

33

45411

64654

41410

4-2

20

40440

44062

54413

أكثر من 4

41

46411

54143

51465

2-0

33

16411

64033

41461

4-2

20

15445

64101

43401

أكثر من 4

41

11425

04413

55460

2-0

33

210445

244010

41445

4-2

20

216415

164056

40410

أكثر من 4

41

210400

214115

54431

068

متوسط الرتب

قيمة دالة االختبار

مستوى

الحسابية ()χ2

الداللة

14436

04411

04030

04562

24615

14241

04112

04055

04200

04531

ويتضـح مــن الجـدول ( )22أن الفــروق بـين المتوســطات الحسـابية للمجموعــات الفرعيـة للدرجــة الكليـة كانــت
بسيطة جدا لم تتجاوز ( ،)3412كما بلغت الفروق بين المتوسطات الحسابية للمجموعات الفرعية (،)1462
( )2410( ،)1441( ،)0414للمحاور الذاتي ،واالجتماعي القيمـي ،واالقتصـادي ،والقـانوني التشـريعي علـى
الترتيــب ،فــي حــين أن مســتويات الداللــة لكروســكال – واليــز قــد بلغــت ( )04531للدرجــة الكليــة للمقيــاس،
و( )04411للمح ــور ال ــذاتي ،و( )04112للمح ــور االجتم ــاعي القيم ــي ،و( )04055للمح ــور االقتص ــادي،
و( )04200للمحــور القــانوني التش ـريعي ،وهــذه القــيم جميعــا تزيــد عــن ( )0405ممــا يشــير إلــى عــدم وجــود
فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى ( )0405 ≤αفـي اتجاهـات العـاملين فـي قضـايا األحـداث الجـانحين
بمحافظة مسقط نحو العوامل المسـهمة فـي جنـوحهم تعـزى ألي مـن متغيـري الخبـرة فـي مجـال العمـل بشـكل
عام ،أو الخبرة في مجال العمل مع األحداث الجانحين بشكل خاص.


خامساً :متغير المسمى الوظيفي

ولكجابــة علــى هــذا الس ـؤال قامــت الباحثــة بحســاب المتوســطات الحســابية ،واالنح ارفــات المعياريــة،
والمقارنة بينها ،كما قامت بإجراء اختبـار كروسـكال – واليـز للتحقـق مـن الداللـة االحصـائية للفـروق
بين تلك المتوسطات ،والجدول ( )23يبين ذلك:
جدول ( )22مقارنة المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والداللة االحصائية للفروق بين
المجموعات تبعا لمتغير المسمى الوظيفي

المحور

المسمى الوظيفي

Ͽ

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

062

متوسط
الرتب

قيمة دالة
االختبار
2

الحسابية ( )χ

مستوى
الداللة

الذاتي
االجتماعي القيمي
االقتصادي

معلم  /مدرب

11

61411

54404

53420

مراقب /أخصائي /باحث

11

62401

64001

60461

محامي

16

51461

04346

41403

قاضي

0

51450

04540

41401

محقق

11

61450

34451

60464

شرطي

11

51411

44020

40410

أمين سر محكمة

20

51410

04206

41433

معلم  /مدرب

11

11411

64161

62450

مراقب /أخصائي /باحث

11

11401

04130

61414

محامي

16

15425

04425

50416

قاضي

0

15414

04105

41401

محقق

11

16411

54120

54451

شرطي

11

01461

04221

26451

أمين سر محكمة

20

10400

54211

51433

معلم  /مدرب

11

50445

34114

01450

مراقب /أخصائي /باحث

11

41411

04503

62401

محامي

16

45412

64115

45431

قاضي

0

40450

34552

52450

محقق

11

41400

34646

51406

020

64042

104416

154111

04411

04001

04011

القانوني التشريعي
الدرجة الكلية

شرطي

11

43444

54305

34410

أمين سر محكمة

20

45410

54406

46445

معلم  /مدرب

11

11411

64220

50441

مراقب /أخصائي /باحث

11

101455

54466

61432

محامي

16

11431

64010

54431

قاضي

0

14416

04221

40400

محقق

11

11410

14410

54411

شرطي

11

14422

04014

31412

أمين سر محكمة

20

15410

64464

45461

معلم  /مدرب

11

211403

114414

64400

مراقب /أخصائي /باحث

11

300464

254244

65436

محامي

16

210431

234110

41456

قاضي

0

210414

244002

46421

محقق

11

213401

164015

50461

شرطي

11

204431

204316

32431

أمين سر محكمة

20

210460

114050

41450

14112

134210

04160

04031

ويتبــين مــن الجــدول ( )23أن المتوســطات الحســابية للمحــور الــذاتي قــد تراوحــت بــين ()62401-51411
بفارق ( )3411درجة ،في حـين تراوحـت المتوسـطات الحسـابية للمحـور االجتمـاعي القيمـي بـين (-01461
 ،)11411وبفــارق ( )1450درجــة ،كمــا تراوحــت المتوســطات الحســابية بــين ( )50445-43444للمحــور
020

االقتصــادي ،وبفــارق ( )0401درجــة ،وتراوحــت المتوســطات الحســابية بــين ( ،)101455-14422وبفــارق
( )0433درج ـ ــة للمح ـ ــور الق ـ ــانوني التشــ ـريعي ،كم ـ ــا تراوح ـ ــت المتوس ـ ــطات الحس ـ ــابية للدرج ـ ــة الكلي ـ ــة ب ـ ــين
( ،)300464-204431وبفارق ( )26425درجة.
وللتحقق من الداللة اإلحصائية للفـروق بـين هـذه المتوسـطات قامـت الباحثـة باسـتخدام مقيـاس كروسـكال –
والي ــز ،وال ــذي أظه ــرت نتائجـ ـه أن الدالل ــة اإلحص ــائية ق ــد بلغ ــت ( )04411للمح ــور ال ــذاتي ،و ()04160
للمحور القانوني التشريعي وكل من هاتين القيمتين تزيد عن ( )0405مما يشير الى عدم وجود فروق ذات
داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )0405 ≤αبــين متوســطات درجــات أفـراد عينـة الد ارســة تعــزى لمتغيــر
المسمى الوظيفي في كل من المحور الذاتي والمحور القانوني التشريعي .فـي حـين بلـغ مسـتوى الداللـة (
 )04001للمح ـ ــور االجتم ـ ــاعي القيم ـ ــي ،و ( )04011للمح ـ ــور االقتص ـ ــادي ،و ( )04031للدرج ـ ــة الكلي ـ ــة
للمقياس  ،وجميع هذه القيم أقل من ( )0405مما يشير إلى وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى
داللة ( )0405 ≤αبين متوسطات درجات أفـراد عينـة الد ارسـة تعـزى لمتغيـر المسـمى الـوظيفي فـي كـل مـن
الدرجة الكلية للمقياس ،وكل من المحورين االجتماعي القيمي ،واالقتصادي.
ولمعرفة لصالح من تكون هذه الفروق قامت الباحثة باستخدام اختبـار تامهـان ( ،)Tamhanوالجـدول ()24
يبين ذلك:
جدول ( )24نتائج اختبار تامهان التجاهات الفروق بين المجموعات في كل من المحور االجتماعي القيمي
والمحور االقتصادي والدرجة الكلية تبعاً لمتغير المسمى الوظيفي
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معلم /مدرب

محامي

االجتماعي القيمي

محامي

قاضي

مراقب /أخصائي /باحث

14000-

محقق

معلم  /مدرب

14000

04111

14000

14000

14000

14000

14000

04016

14000

14000-

04240

14000-

04062

0411114000-

14000-

14000-

محقق

14000-

14000-

14000

14000

شرطي

04035-

04016-

04240-

04062-

04036-

أمين سر محكمة

*

14000-

معلم  /مدرب
مراقب /أخصائي /باحث

محامي

*

04035

14000-

قاضي

شرطي

المسمى الوظيفي

مراقب/أخصائي/باحث

المحور

04036

*

*

االقتصادي

14000-

14000

14000

14000

04000

*

14000

04211

04141

04111

04001

*

04116

14000

14000

04662

04110-

04120-

14000

14000-

0561

1400004211-

04116-

04141-

14000-

04110

محقق

04111-

14000-

04120

14000

شرطي

04001-

04662-

14000-

04561-

04106-

04110-

14000

14000-

04165-

04116

14000-

04111

14000

14000

04012

04110

04111

14000

04101

قاضي

أمين سر محكمة

04201-

الدرجة الكلية

معلم  /مدرب
مراقب /أخصائي /باحث

*

14000

023

04106

محامي

04111-

04110-

قاضي

14000-

04111-

14000-

محقق

14000-

14000-

14000

14000

04012-

04101-

04114-

04110-

04000-

04150-

04161-

14000

14000

04111-

شرطي
أمين سر محكمة

14000

14000-

04114

14000-

04110
04000

04620

ويتضح من الجدول ( )24أن نتـائج اختبـار تماهـان للفـروق فـي متوسـطات درجـات اتجاهـات العـاملين فـي
قض ــايا االح ــداث بمحافظ ــة مس ــقط ف ــي المح ــور االجتم ــاعي القيم ــي ،ق ــد أظه ــرت وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة
إحص ــائية ب ــين معل ــم /م ــدرب المهن ــة والش ــرطي حي ــث بل ــغ مس ــتوى دالل ــة ( )04035لص ــالح معل ــم /م ــدرب
المهنة ،وكذلك بين المحقـق والشـرطي لصـالح المحقـق بمسـتوى داللـة ( ،)04036وبـين أمـين سـر المحكمـة
والشرطي لصالح أمين سر المحكمة بمستوى داللة ( ،)04000وكذلك وجود فروق في المحور االقتصـادي
بين معلم /مدرب ومهنة وبين الشرطي بمستوى داللة ( )04001لصالح معلم  /مدرب المهنة.
وأوضحت باقي نتائج تماهان عدم وجود فروق ذات لداللة إحصائية مستوى داللـة ( )0405 ≤αبـين بقيـة
المس ــميات الوظيفي ــة ف ــي ك ــل م ــن المح ــورين االجتم ــاعي القيم ــي واالقتص ــادي وك ــذلك ف ــي الدرج ــة الكلي ــة
للمقياس.
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سادساً :متغير مكان العمل
جدول ( )23مقارنة المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والداللة االحصائية للفروق بين المجموعات
تبعا لمتغير أماكن العمل
قيمة دالة
المحور

مكان العمل

Ͽ

وزارة التنمية

20

المتوسط

االنحراف

متوسط

الحسابي

المعياري

الرتب

61465

54114

56413

االختبار
الحسابية
2

( )χ
44602

مستوى
الداللة
04110

االجتماعية
شرطة عمان

20

51410

44151

44441

الذاتي

السلطانية
االدعاء العام

22

61441

34500

60400

وزارة العدل

31

51454

04214

46451

وزارة التنمية

20

11410

04266

64410

االجتماعية
االجتماعي القيمي

شرطة عمان

20

01405

04611

31433

السلطانية
االدعاء العام

22

16445

64014

56402

وزارة العدل

31

15441

64340

51411

025

144132

04003

وزارة التنمية

20

50455

54315

01455

104240

04001

االجتماعية
االقتصادي

شرطة عمان

20

44415

54411

31431

السلطانية
االدعاء العام

22

40412

44360

50425

وزارة العدل

31

45423

54214

43441

وزارة التنمية

20

100425

64131

62415

54101

04116

االجتماعية
القانوني التشريعي

شرطة عمان

20

15440

04625

44415

السلطانية
االدعاء العام

22

11423

04614

55400

وزارة العدل

31

16413

64626

45403

وزارة التنمية

20

301425

224410

66405

124663

04005

االجتماعية
الدرجة الكلية

شرطة عمان

20

201410

224422

30453

السلطانية
االدعاء العام

22

213411

154111

51432

وزارة العدل

31

215431

214036

45401

ويتضح من الجدول ( )25أن المتوسطات الحسابية للمحور الذاتي قد تراوحت بين (،)61465-51454
كمـــا تراوحـــت المتوسـ ــطات الحسـ ــابية للمحـــور االجتمـ ــاعي القيمـ ــي ب ــين ( ،)11410-01405وتراوحـــت
026

المتوس ــطات الحس ــابية للمح ــور االقتص ــادي ب ــين ( ،)50455-44415ف ــي ح ــين تراوح ــت المتوس ــطات
الحسابية للمحور القانوني التشريعي بين ( ،)100425-15440بينما تراوحت المتوسطات الحسابية بين
متغي ـرات أمــاكن العمــل فــي الدرجــة الكليــة للمقيــاس بــين ( .)301425-201410كمــا بلغــت مســتويات
الدالل ــة لكروس ــكال – والي ــز لك ــل م ــن المح ــورين ال ــذاتي ،والق ــانوني التشـ ـريعي ( ،)04110و(،)04116
وكلتاهما أكبر من القيمـة ( ،)0405ممـا يشـير إلـى عـدم وجـود فـروق ذات داللـة احصـائية فـي اتجاهـات
عينة الدراسة في كل من المحور الذاتي ،والمحور القانوني التشريعي تعزى لمتغير مكان العمل.
أمــا فيمــا يخــص الدرجــة الكليــة للمقيــاس ،والمحــور االجتمــاعي القيمــي ،والمحــور االقتصــادي  ،فقــد بلــغ
مســتوى الداللــة للدرجــة الكليــة للمقيــاس ( ،)04005كمــا بلــغ ( )04003للمحــور االجتمــاعي القيمــي ،و
( )04001للمحور االقتصادي ،وهي أقل من ( )0405ممـا يشـير إلـى وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية
عن ــد مس ــتوى دالل ــة ( )0405 ≤αب ــين متوس ــطات درج ــات أفـ ـراد عين ــة الد ارس ــة لك ــل م ــن الدرج ــة الكلي ــة
للمقياس ،والمحور االجتماعي القيمي ،والمحور االقتصادي تعزى لمتغير مكان العمل.
ولمعرفــة لصــالح مــن تكــون هــذه الفــروق قامــت الباحثــة باســتخدام اختبــار تامهــان ( ،)Tamhanوالجــدول
( )26يبين ذلك:
جدول ( )26نتائج اختبار تامهان التجاهات الفروق بين المجموعات تبعا لمتغير أماكن العمل
المحور

مكان العمل

وزارة التنمية
االجتماعية

022

شرطة عمان االدعاء العام
السلطانية

وزارة العدل

*

االجتماعي القيمي

04003

وزارة التنمية االجتماعية
شرطة عمان السلطانية

*

*

04021-

04003-

االدعاء العام

*

وزارة التنمية االجتماعية

*

االقتصادي

شرطة عمان السلطانية

*

04046-

04021
04004

*

04005

*

04004-

االدعاء العام
*

04014

وزارة التنمية االجتماعية
الكلي

شرطة عمان السلطانية

*

04014-

االدعاء العام

ويتضــح مــن الجــدول ( )26أن نتــائج اختبــار تامهــان لفــروق متوســطات درجــات اتجاهــات العــاملين فــي
قضايا االحداث الجانحين بمحافظة مسقط في المحور االجتماعي القيمـي ،قـد أظهـرت وجـود فـروق بـين
مــوظفي و ازرة التنميــة االجتماعيــة ،وشــرطة عمــان الســلطانية بمســتوى داللــة ( )04003لصــالح مــوظفي
و ازرة التنميــة االجتماعيــة ،كمــا أظهــرت كــذلك وجــود فــروق بــين العــاملين فــي شــرطة عمــان الســلطانية
واالدعــاء العــام بمســتوى داللــة بلــغ ( )04021لصــالح العــاملين فــي االدعــاء العــام  ،إضــافة الــى وجــود
فروق دالة إحصائيا بمستوى داللة ( )04046بـين العـاملين فـي الشـرطة ،وبـين العـاملين فـي و ازرة العـدل
لصالح العاملين في و ازرة العدل.

028

في حين أظهرت النتائج وجود فروق بين موظفي و ازرة التنمية االجتماعية ،وشرطة عمان السلطانية في
المحــور االقتصــادي بمســتوى داللــة ( )04004لصــالح مــوظفي و ازرة التنميــة االجتماعيــة ،وكــذلك وجــود
فروق بين موظفي و ازرة التنمية االجتماعية ،وبين مـوظفي و ازرة العـدل بمسـتوى داللـة ( )04005لصـالح
مــوظفي و ازرة التنميــة االجتماعيــة .كمــا أظهــرت النتــائج كــذلك وجــود فــروق ذات داللــة احصــائية بــين
موظفي و ازرة التنمية االجتماعية ،وبين شرطة عمان السلطانية لصالح موظفي و ازرة التنميـة االجتماعيـة
بمستوى داللة ( )04014في الدرجة الكلية التجاهات العاملين في قضايا األحداث الجانحين .

022

الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات

مناقشة نتائج أسئلة الدراسة
التوصيات و الدراسات المقترحة

080

مناقشة النتائج والتوصيات
وبعد استعراض نتائج الدراسة ،تأتي مناقشة نتائج أسئلة الدراسة للوصول إلى التوصيات والدراسات
المقترحة.
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول ،والذي نصه :ما درجة ،و مستوى اتجاهـات العـاملين فـي قضـايا

األحداث الجانحين بمحافظة مسقط نحو العوامل المسهمة في جنوحهم؟

وجدت الباحثة من خالل نتائج المتوسطات ،واالنحرافات المعيارية المستخرجة أن المجاالت األربعة
للمقياس (الذاتي ،االجتماعي القيمي ،االقتصادي والقانوني التشريعي) التي هدفت الدراسة لقياس االتجاه
نحوها قد حصلت على درجة استجابة مرتفعة موجبة متقاربة ،كما بلغ المتوسط الحسابي للمقياس ككل
( ،)211411وانحراف معياري ( ،)214144مما يشير إلى مستوى اتجاه (مرتفع) حسب جدول مستوى
أوزان مقياس ليكرت الخماسي (عبدالفتاح.)2001 ،
وتفسر الباحثة تلك النتيجة بأن عينة الدراسة تنظر للعوامل المسهمة في جنوح األحداث نظرة
تكاملية ،وذلك ما أشار إليه (دويدار والنيال )2005 ،في أن جنوح األحداث ليس إال عرضاً نتيجة لعوامل
اجتماعية ،وضغوط اقتصادية ،وقد يكون صراعاً حضارياً ،وثقافياً ،أو ناتج عن اضطراب نفسي ،أو
مرض عقلي ،أو تشوه عقلي موروث ،وأن كل تلك العوامل مجتمعة تسهم بدرجات مختلفة في خلق ما
يسمى بظاهرة جنوح األحداث.

080

إن اهتمامنا بالحدث الجانح كما يشير (الطراونة )2001 ،في دليل اليوندسي لقضاة األحداث ،يتجلى
في النظر إليه كضحية لظروف متعددة ،وذلك يستوجب من القاضي أن يعطيه االهتمام الكامل ،وأن
يستخدم سلطته التقديرية الختيار أسلوب يالئم وضعه بهدف إصالحه ،ودمجه في المجتمع.
واحتل المحور القانوني التشريعي الترتيب األول في درجة استجابة عينة الدراسة بمتوسط حسابي
( ،)4423وانحراف معياري (.)041
وتفسر الباحثة تلك النتيجة بأن قانون مساءلة األحداث ،واألوامر السامية بتشكيل لجنة حقوق الطفل
ما زاال في خطواتهما األولى ،وأن هناك خطوات عديدة البد منها لوضع ركائز حقيقية ،وواقعية في تنفيذ
بنودهما ،بحيث يمكن البت في واقع ملموس لحماية الطفل الحدث على حد سواء .كما لم تبين نتائج
الدراسة أية عالقة بين حصول المحور القانوني التشريعي على مستوى ،ودرجة استجابة (مرتفعة جداً)،
وأي من متغيرات الدراسة على خالف بقية المحاور ،وذلك ما أشارت إليه الباحثة من أن الجانب
التشريعي فيما يخص الحدث الجانح ما زال طور التجربة ،والتفعيل ،وبالتالي في انتظار نتائج العمل به
اء أكانت نتائج سلبية تسهم في اصالح بعض البنود ،أو ايجابية تسمح بمرونة التعاطي القانوني
سو ً
والتشريعي مع حالة الحدث الجانح.
ويتفق ذلك مع ما أشارت إليه نتائج دراسة (السناني )2011 ،في أن المادة السابعة من قانون
مساءلة األحداث تنص على تولّي قضايا األحداث الجانحين من قبل أعضاء يختارهم االدعاء العام
ويمكن انتداب قاضي غير مختص بالقضايا الشرعية للبت في أمر الحدث الجانح ،في حين أن الجانح
فئة خاصة بحاجة الهتمام مختصين في التعامل معه.
082

وتكمن أهمية الجانب التشريعي القانوني بالنسبة لقضية الحدث الجانح كما يشير (الحضرمي،
 )2000في تمتع القاضي بمساحة من الحرية تجاه أدلة إدانة الحدث الجانح ،وحريته في قبول تلك
األدلة ،أو رفضها ،كذلك دراسة ملف الجانح ،واالطالع على وضعه بمختلف جوانبه ،وبذلك يمثل
القاضي بمحكمة األحداث سلطة تشريعية تنتقل بالجانح إلى الصالح ،أو العكس أي العود للجنوح.
وفيما يخص ترتيب فقرات المحور التشريعي القانوني ،فقد حصلت الفقرة " أوكد على ضرورة تكوين
هيئة اجتماعية ضابطة لسلوك الجانح بعد إطالق سراحه " على الترتيب األول بمتوسط حسابي (،)4451
وانحراف معياري ( ،)04666ومستوى اتجاه (مرتفع جداً) ،وتفسر الباحثة تلك النتيجة بأن فقدان الرقابة
االجتماعية(الضبط) على الحدث الجانح بعد إطالق سراحه ،وعدم وجود هيئة مجتمعية كانت أم تشريعية
رقابية ضابطة لسلوك الحدث ،يجعل منه معرض لكنجراف نحو سلوكيات ناتجة عن ضعفه الداخلي ،أو
انضمامه مجدداً لعصبته الجانحة ،أو لرفقاء الشارع.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة (النقبي )2011 ،حيث حازت الفقرة " ضعف فريق اإلرشاد
والتوجيه " على الترتيب الثاني في العوامل المسهمة في جنوح األحداث من وجهة نظر العاملين معهم.
ويشير (البقلي )2006 ،أن سياسة التدابير المانعة للسلوك الجانح هي نتاج لدراسات جادة في علم
اإلجرام ،والتي نشطت مؤخ اًر للبحث عن عوامل جنوح األحداث ،وكيفية عالج هذه المشكلة ،وان ذلك
الهدف بعيد المدى يستلزم أبحاث ،واجتهادات نفسية ،واجتماعية ،وجنائية مستمرة للوصول إليه.

083

وحصلت الفقرة " من المهم وجود ولي األمر ،والمشرف االجتماعي برفقة الجانح حين يعرض على
هيئة المحكمة " ،على الترتيب الثاني بمتوسط حسابي ( ،)4451وانحراف معياري ( ،)04635ومستوى
اتجاه (مرتفع جداً) ،وتفسر الباحثة ذلك حسب واقع المحاكم في سلطنة عمان ،أن معظم الجانحين
يعرضون على هيئة المحكمة بدون حضور ولي األمر ،أو المشرف االجتماعيت الذي قد يوكل إليه أمور
أخرى غير مرافقة الجانح للمحكمة ،كما أن عدم حضور ولي األمر قد يكون بسبب جهله بإجراءات
الضبط ،واإلحضار المعمول بها ،أو غضبه على ولده ،وعدم رغبته الحضور للمحكمة (الوصم) ،وهناك
حاالت يكون فيها األب نفسه داخل السجن باستمرار ،أو خالل فترات متقطعة.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة (الشيخ )2005 ،في أن القائمين على الحدث أثناء التحقيق،
والمحاكمة ،وتنفيذ األحكام ،يجب أن يمتلكوا وعياً ،وخبرة تؤهلهم للتعامل السليم مع وضع الحدث الجانح،
ومؤازرته نفسياً على تحمل رهبة قاعة المحكمة.
ويشير (أبوعويضة والخرابشة وشبانة )2001 ،في دليل اليوندسي الموجه للعاملين االجتماعيين مع
األحداثت إلى الدور الذي يقوم به الباحث ،أو المشرف االجتماعي في كونه يتعدى إعداد تقارير دراسة
الحالة ،والمؤشرات االجتماعية للسلوك الجانح إلى التقرب للحدث ،ومحاولة الغور داخل نفسه ،والحصول
على المعلومات التي تساعده على تجاوز محنته ،واصالح ذاته عن طريق االطالع على التشريعات
المحلية ،والدولية التي تخدم قضية الحدث الجانح ،وتؤازره في شرح وضعه.
وحصلت الفقرة " أرى أننا بحاجة لعقد دورات ،وحلقات عمل نفسية/اجتماعية لفهم دينامية الجنوح "
على الترتيب الثالث بمتوسط حسابي ( ،)4456وانحراف معياري ( )04511ومستوى اتجاه (مرتفع جداً)،
084

وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن عينة الدراسة بحاجة للتخصص في مجالها خاصة بعد فصل األحداث عن
سجن الكبار ،وأن التأهيل ،والتدريب له أهمية للتعامل مع الفئات الخاصة الذين ينظر لهم نفسياً،
واجتماعياً نظرة مختلفة عن أقرانهم.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (قويدري )2002 ،التي كان من ضمن توصياتها أن يتم تحسين كفاءة
العاملين مع األحداث الجانحين ،بإقامة دورات تخصصية لتأهيلهم على التعامل النفسي االجتماعي السليم
معهم.
ويرى (محيسن )1111 ،إن التعامل مع األحداث الجانحين يتطلب مهارة ،وأسلوب خاصين في
التعامل ،وأن القضاء ،والشرطة ،وغيرهم من المتعاملين مع هذه الفئة بحاجة لكعداد المهني الجيد من
خالل تفريغهم ألداء مهامهم ،ومنحهم الوقت الكافي لتلقي الخبرات ،والمعارف التي تركز انتباههم على
خاصة.
قضية الحدث الجانح
ّ
وحصلت الفقرة " نحن بحاجة لقضاة متخصصين في قضايا األحداث الجانحين فقط " على الترتيب
الرابع ،بمتوسط حسابي ( ،)4455وانحراف معياري ( ،)04600ومستوى اتجاه (مرتفع جداً) ،وتفسر
الباحثة هذه النتيجة أن نظرة المتعاملين مع قضية الحدث الجانح تستوجب بحث وتقصيت ،وليس أدلة،
وبراهين فقط ،ولذلك فإن تخصيص محكمة خاصة للجانحين ،وقضاة متخصصين يدخل ضمن االهتمام
بقضيته ،والمساهمة في الحد من عودته للجنوح.

085

وتتفق هذه الدراسة مع نتائج دراسة (الشيخ )2005 ،التي بينت أن التشريعات العربية ما زالت رغم
تطورها تعامل قضايا الحدث الجانح بتقليدية ،وقوانين قاصرة ،وأنه رغم أهمية وجود محاكم األحداث،
وعاملين متخصصين للتعامل معهم ،إال أنه ناد اًر ما تجد خطوات فعلية لتحقيق هذا األمر.
ويشير (السناني )2011 ،إن شخصية األحداث الجانحين ،وطبيعتهم النفسية ،والسن التي ارتكبوا
فيها مخالفتهم يستوجب أن يكون لهم محكمة خاصة بهم.
وحصلت الفقرة " برأيي أن وجود دار لمالحظة األحداث يعد خطوة جيدة لفهم شخصية الحدث الجانح
قبل عرضه على المحكمة " على الترتيب الخامس بمتوسط حسابي ( ،)4451وانحراف معياري (،)04626
ومستوى اتجاه (مرتفع جداً) ،وتفسر الباحثة تلك النتيجة من واقع زيارتها االستطالعية لدار مالحظة
األحداث ،والحديث مع مدير وحدة األحداث ،ودار المالحظة الذي أكد أن وجود الجانح في الدار خالل
مدة تداول قضيته كاف لفهم شخصيته ،ومنبع سلوكه ،وأن القائمين على الجانح أثناء ذلك يستخدمون
أسلوب الحوار ،والمالحظة ،وتثقيفه ،وتوعيته بطريقة غير مباشرة عن طريق المادة اإلعالمية المعروضة،
والمكتبة المرفقة بالدار.
ويرى (رباح )2005 ،أن الجانح هو ضحية األسرة ،والمجتمع وأن حرمانه من أبسط حقوقه كطفل
(أي األمان والحب) يعد السبب في ملئ نفسه بالغضب ،وجعله يكسر ضوابط المجتمع من حوله ،ومن
صلب القانون ،وضروريات التشريع العقابي أن نقوم بدراسة أوضاع الحدث ،ومعرفة لماذا خالف القانون،
ونوعية العقاب الذي يستحقه.
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واحتل المحور االجتماعي القيمي الترتيب الثاني في درجة استجابة عينة الدراسة بمتوسط حسابي
( ،)4406وانحراف معياري ( ،)043وتفسر الباحثة تلك النتيجة بأن األسرة ،األقران ،ووسائل اإلتصال هي
مثلت متساوي األضالع يحاصر الحدث داخله مسلطاً شتى أنواع المؤثرات التي تنتج حدثاً جيد السلوك،
أو حدثاً يرتكب سلوكاً معادياً لمن حوله ،ولنفسه.
وتتفق هذه الدراسة مع نتائج دراسة (صواخرون ،)2000 ،و(منسي )2000 ،في أهمية التنشئة
األسرية لحماية الحدث من الجنوح.
ويشير ليف ( )Leve, 2004إلى أن سلوك الوالدين ،ووضع الجانح داخل األسرة يعرضه لخطر
الجنوح ،ويتفق ذلك مع ما أشار إليه (عواد )2005 ،من سلبية اتجاهات الحدث نحو أفراد أسرته ،فيما
يرى (المطيري )2006 ،أن الحوار ،والنقاش الهادح داخل أسرة الحدث يجنبه االنجراف نحو السلوكيات
الجانحة ،بينما خلص الباحثان كيم ( )Kim & Kim, 2008أن تدهور العالقات داخل األسرة ،والعنف
الموجه ضد الحدث ،وغياب األب ،أو كونه غير فاعل تجاه واجباته األسرية هي مسببات رئيسية لجنوح
األحداث.
وفيما يخص ترتيب فقرات المحور االجتماعي القيمي ،فقد حصلت الفقرة " أرى أن تشجيع الحدث
على إكمال تعليمه يساهم في إصالحه " على الترتيب األول بمتوسط حسابي ( ،)4465وانحراف معياري
( ،)04530ومستوى اتجاه (مرتفع جداً) ،وتفسر الباحثة تلك النتيجة بإيمان العاملين مع األحداث بأهمية
التعليم في زيادة الوعي الفكري للحدث ،واطالعه على ما يدور حوله من مشكالت سلوكية ليتجنب
االنجراف نحوها.
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وتتفق تلك النتيجة مع نتائج دراسة (آل شافي )2006 ،التي أكدت أن أغلب أفراد العينة من
الجانحين كان مستواهم العلمي ضعيف لم يتعدى حدود المرحلة االبتدائية .ويرى زانج ،وآخرون ( Zhang

 )& others, 2007أن الهروب من المدرسة هو أول خطوة لجنوح الحدث.
وحصلت الفقرة " أعتقد أن تكامل دور المدرسة ،والبيت يقي أوالدنا من التعرض للجنوح " على
الترتيب الثاني بمتوسط حسابي ( ،)4451وانحراف معياري ( ،)04611ومستوى اتجاه (مرتفع جداً)،
وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأهمية ضبط سلوك الحدث بالتعاون ،والتفاهم بين المدرسة ،والبيت .ويرى
العاملون مع الحدث الجانح ،أن الحدث يقضي في كال المكانين(المدرسة ،والبيت) نصف وقته لذلك من
الهام أن يكون للمدرسة سلطتها في التهذيب ،وزرع الخلق الحسن.
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما أكدته دراسة (المصري )2006 ،من أن األحداث أكثر عرضة
للجنوح في المرحلتين األساسيتين فأقل أي االبتدائية ،واإلعدادية نسبة للتغيرات البيولوجية ،والعقلية،
والنفسية ،كما تتفق أيضاً مع ما توصل إليه (النقبي )2011 ،من نتائج تشير إلى أن من أهم العوامل
المسهمة في جنوح الحدث من وجهة نظر العاملين مع األحداث الجانحين بدولة اإلمارات العربية المتحدة،
هو عدم وجود قسم لمتابعة حاالت الجنوح المبكر في المدارس ،وكذلك ضعف اإلرشاد المدرسي.
ويشير باندو ار في نظريته للتعلم أن الحدث يتخذ له نموذجاً يحتذي به في المنزل والمدرسة ،ويميل
الحدث في مراحل طفولته األولى لتقليد معلمه من أجل لفت انتباهه ،والحصول على ثنائه ،وبالتالي يمثل
المعلم ضابطاً لسلوك الحدث خاصة حين يكون نموذجاً جيداً في أخالقه ،وانضباطه الديني ،وصدق
تعامله( .الطيار)2005 ،
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وحصلت الفقرة " برأيي أن أسرة بال معايير ،وقيم اجتماعية تنشئ طفالً معرضاً للجنوح " على
الترتيب الثالث بمتوسط حسابي ( ،)4446وانحراف معياري ( ،)04021ومستوى اتجاه (مرتفع جداً)،
وتفسر الباحثة هذه النتيجة أن األسرة هي من تقوم بوضع ضوابط ،ومعايير قريبة المدى للحدث ،وتعوده
على االلتزام بها ،وأن التزام األسرة هو بذرة استقامة الحدث ،كما يرى العاملون معهم.
وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع واالس( )Wallace, 2002الذي وجد أن المراهقين الذين تلقوا مستويات
عالية من الضبط األسري هم أقل عرضة للجنوح ،كما وجد (العتيبي )2004 ،أن األسرة مسؤولة عن
انحراف  %2644من اإلناث ،وأكدت نتائج دراسة (المصري )2006 ،أن عمل األم يؤثر على عالقتها
بأبنائها ،ويعرضهم للجنوح ،ألن األم هي األقرب بحنانها إلى أوالدها فهم يعترفون بأدق األسرار لها،
وبالتالي تستطيع أن تقدم لهم النصح ،واإلرشاد ،أو حتى التدخل بشكل مباشر في حالة إحساسها
بتعرضهم للخطر.
وتشير (السيد )2001 ،إلى أن الحدث يكتسب معاييره وقيمه منذ الطفولة لتشكل أهمية بالغة في
تكوين شخصيته كفرد في المجتمع الحقاً ،وأنه من خالل التنشئة االجتماعية السليمة تستطيع األسرة
تعديل ،وتهذيب سلوك الحدث ليتحول من نزعاته الفطرية البيولوجية إلى كائن اجتماعي بإطار مرجعي،
وقيمي ضابط لسلوكه.
وحصلت الفقرة " أرى أن عدم غرس الوازع الديني ينتج حدثاً جانحاً " على الترتيب الرابع بمتوسط
حسابي ( ،)4444وانحراف معياري ( ،)04011ومستوى واتجاه (مرتفع جداً) ،وتفسر الباحثة تلك النتيجة
أن وعي الحدث بأمور دينه منذ الصغر ،وافهامه الصواب ،والخطأ ،واالهتمام بتعويده على الصالة،
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والصوم ،وتذكيره بأخالق سيد العالمين رسولنا محمد صلى اهلل عليه وسلم ،يجعله محصناً ضد االنجراف
للجنوح.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة (منسي )2000 ،التي أكدت أن األسرة الملتزمة دينياً تقلل من
ارتكاب أبنائها للسلوكيات الجانحة ،وتبعدهم عن الجريمة بأسلوب لين متسامح ،وذلك بأن تجعل االسرة
تدله على الرفاق الملتزمين الذين يتركون األثر الطيب في نفسه.
من نفسها قدوة حسنة للحدث ،وأن ّ
ويشير (المطيري )2006 ،إن وظيفة األسرة التربوية تتمثل في تهذيب سلوك أبنائها ،وغرس األخالق،
والقيم ،وضبط سلوكهم االجتماعي باالعتدال في التربية ،وتنمية ضميرهم األخالقي ،بحيث يكونوا قادرين
على الحكم على خبرات الحياة ،ومواقفها ،واختيار األسلم منها.
وحصلت الفقرة " من الواضح أن القنوات الفضائية تلعب دو اًر هاماً في تدعيم السلوك المضاد
للمجتمع " على الترتيب الخامس بمتوسط حسابي ( ،)4430وانحراف معياري ( ،)04111ومستوى اتجاه
(مرتفع جداً) ،وتفسر الباحثة تلك النتيجة باستشعار العاملين مع الحدث الجانح أهمية السيطرة على الحرية
المفتوحة للقنوات الفضائية المحملة بثقافات مختلفة ،في ظل غياب الرقابة األسرية خالل ساعات
المشاهدة الطويلة ،وتأثير القيم الدخيلة على األبناء ،وأن القنوات ما هي إال تعليم مجاني مشرع بال رقابة
للجرائم بمختلف أنواعها ،والعنف ،والعالقات غير الشرعية.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (األمير )2003 ،التي بينت أن ارتفاع ساعات المشاهدة للوسائل
المرئية ينعكس على سلوك ،ومشاعر الحدث المشاهد ،ويترجمه إلى سلوك عنيف ،وأن معظم الذكور
يعتبرون ذلك العنف مظه اًر للرجولة ،وتتفق هذه النتيجة كذلك مع (آل هطيلة )2005 ،الذي أشار أفراد
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عينة دراسته من الجانحين أنهم يقضون أكثر من  3ساعات أمام القنوات الفضائية في أماكن تنعدم بها
الرقابة ،والتوجيه لما يشاهدونه من مواد بصرية.
كما تشير (الدقناوي )2001 ،في نتائج دراستها إلى أن ما نسبته  %1343من األحداث يشاهدون
القنوات لمعرفة معلومات عن الجنس ،والحب ،وأن أغلب األحداث يشاهدون القنوات للتسلية ،وضياع
الوقت ،وآخرون لالستفادة من تجارب اآلخرين ،وحياتهم في األفالم.
واحتل المحور االقتصادي الترتيب الثالث في درجة استجابة عينة الدراسة بمتوسط حسابي (،)341
وانحراف معياري (.)546
وتفسر الباحثة تلك النتيجة بأن الحالة المالية لألسرة ال تؤثر فقط على الحدث من حيث دفعه للسلوك
المعادي للمجتمع ،إنما تؤثر على نفسية الحدث فيصاب بأمراض نفسجسمية ،ذلك أن ضعف مفهوم
الذات ،وضعف قوة األنا ،وضعف الشخصية ،وغيرها تترجم إلى أعراض جسمية كاإلحباط ،واالكتئاب،
والغضب الداخلي ،والعنف الموجه ضد اآلخرين ،وممتلكات الوطن.
ويتفق ذلك مع نتائج دراسة (صواخرون )2000 ،التي احتل فيها العامل االقتصادي المرتبة الثانية
في مسببات الجنوح ،وكذلك ما توصلت إليه نتائج دراسة (عواد )2005 ،التي أكدت على انخفاض
المستوى االقتصادي ألسر األحداث الجانحين ،وتتفق كذلك مع ما وجدته نتائج دراسة (آل شافي،
 )2006من عدم وجود دخل ثابت ألسر األحداث الجانحين.
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ويشير (عزمي )2010 ،إلى أن قلة الموارد المادية لألسرة مع غالء المعيشة اليومي يثير المشكالت
الزوجية ،ويصدع األسرة من الداخل ،ويخلخل األمان ،داخل نفوس األبناء ،ويدفعهم لترك تعليمهم ،والعمل
بشكل غير قانوني في ظل القوانين التي تمنع عمل األطفال ،مما ينتج أطفال الشوارع الذين يعتدى عليهم،
ويستغلون من العصابات المنظمة.
وفيما يخص ترتيب فقرات المحور االقتصادي ،فقد حصلت الفقرة " غالباً ما يسهم إجبار األسرة
أبناءها على التسول ،وبيع الكماليات في دفعهم للجنوح " على الترتيب األول بمتوسط حسابي (،)4446
وانحراف معياري ( ،)04111ومستوى اتجاه (مرتفع جداً) ،وتفسر الباحثة ذلك أن ما يقود الحدث للتسول،
وبيع الكماليات "البخور ،المناديل الورقية ،وغيرها" هو تدني وضع األسرة المادي ،وحسب محادثة أجرتها
الباحثة مع أحد األطفال المتسولين الذين ضبطتهم يتسولون مرتادين السوق طلباً لمعونة مادية ،فإن عدم
وجود عائل لألسرة بسبب طالق الوالدين ،وأمية األم التي ال تعمل ،وبالتالي عدم وجود دخل ثابت لألسرة
هو المتسبب الرئيسي لتسولهم حسب قولهم.
وذلك ما أشار إليه (عزمي )2010 ،من أن الجوع ،والحرمان ،وغياب العائل هو السبب في اتجاه
الحدث للسرقة ،والتسول ،واالنحراف السلوكي ،واالنضمام لعصابات الشارع.
وحصلت الفقرة " يبدو أن هناك من يستغل حاجة الحدث للمال ليوجه له العنف جسدياً ،ونفسياً "،
على الترتيب الثاني بمتوسط حسابي ( ،)4424وانحراف معياري ( ،)04064ومستوى اتجاه (مرتفع جداً)،
وتفسر الباحثة ذلك بأن االحتياج للمال ،والعاطفة يجعل الحدث في حالة ضعف ،وتقبل لما يملى عليه
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من أوامر ،وأفعال تنافي رغبته ،ويزداد األمر سوءاً كما ترى الباحثة حين يستغل الحدث الجانح لترويج
المواد المخدرة ،والممنوعة بين أصدقائه سواء في الحي ،أو المدرسة.
والحظت الباحثة أثناء تواجدها بجانب آلة الصرف النقدي ،أن هناك تركي اًز من فئة األحداث للتسول
بجانب تلك اآلالت المنتشرة بكثرة في كل مكان ،ورأت الباحثة إحدى المتسوالت (فتاة صغيرة) تمد يدها
لشخص يسحب مبلغاً نقدياً ،وكان كبي اًر في السن فأعطاها مبلغاً من فئة (خمسة رياالت) ،وطلب منها
االبتعاد عن اآللة ،والرجوع للبيت ،لكن الفتاة توارت فترة ثم عادت للتسول في نفس المكان ،وتفسر الباحثة
ذلك الفعل بأن األحداث المتسولين لديهم اقتناع أن التسول مهنة ،وليس إلحاحاً ،ومضايقة لآلخرين.
ويشير (حمودة وزين الدين )2000 ،أن للفقر دور كبير في اتجاه الحدث نحو نفسه ،واآلخرين ،وأن
عجز الحدث عن إكمال دراسته بسبب عدم وجود عائل ،وقلة الموارد المالية ،وغالء المعيشة ،كل ذلك
يدفعه للحنق على المجتمع ،وارتكاب السلوكيات المعادية ،فيسرق ،ويتسول ،ويدمر الممتلكات العامة
كالسيارات ،واإلنارة ،والمباني ،وذلك بسبب غياب التكافل االجتماعي الذي جعل المجتمع ينأى بنفسه عن
اللوم فيما وصلت إليه تلك األسر الفقيرة.
وحصلت الفقرة " في اعتقادي أن انعدام سبل العيش المشروع يؤدي للجنوح " على الترتيب الثالث
بمتوسط حسابي ( ،)4401وانحراف معياري ( ،)04150ومستوى اتجاه (مرتفع) ،وتفسر الباحثة هذه
النتيجة أن من أبسط حقوق الفرد على المجتمع أن يوفر له سبل العمل ليعيش حياة كريمة مع أفراد
أسرته ،ومجتمعنا ذو أسر ممتدة ،ورغم مدنيته فما زال اإلبن البكر داخل األسرة من يتحمل مسؤولية
والديه واخوته في حالة غياب األب ،كما أن عجز رب األسرة عن اإليفاء بمتطلبات أطفاله على وجه
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الخصوص ،يجعلهم يلجأون لطرق أخرى لجني المال ،ونيل مطالبهم الطفلية التي قد تشكل عبئاً ال
يدركونه.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج (البنا )2000 ،التي احتل فيها وضع األسرة االقتصادي المرتبة األولى
في مسببات جنوح األحداث ،وذلك ما أشار إليه (صواخرون ،)2000 ،من أن الفقر ليس العامل المباشر
يولد غضب النفس داخل الجانح ،ويدفعه الرتكاب سلوكيات تسد حاجاته
للجنوح بل هو عامل مساعد ّ
األساسية .ويشير (المطيري )2006 ،أن من مسببات جنوح األبناء اإلساءة إليهم نفسياً بحرمانهم مما
يتمتع به من هم في مثل عمرهم من األوالد ،وأن عدم اإلنفاق على الحدث من قبل والده كوسيلة عقاب
هو األشد تأثي اًر عليه.
وحصلت الفقرة " أالحظ أن إعطاء الحدث المال دون سؤاله فيما أنفقه يجعله عرضة للجنوح " على
الترتيب الرابع بمتوسط حسابي ( ،)4401وانحراف معياري ( ،)04111ومستوى اتجاه (مرتفع) ،وتفسر
الباحثة هذه النتيجة في أن فقدان الحوار المنطقي بين الوالدين ،واألبناء خاصة في مسألة كيفية التوفيق
بين احتياجاتهم مع دخل األسرة ،يجعلهم يقعون في أيدي مروجي المخدرات ،والممنوعات بشتى أنواعها.
وأن في مقابل األسر التي تعلم أوالدها تحمل المسؤولية ،وكيفية التصرف بالمال ،وتنمي لديهم يقظة
الضمير األخالقي في مساعدة المحتاجين ،أس اًر تعوض أبناءها عن البعد النفسي ،والعاطفي بالمال،
وغمرهم بالهدايا التي تدمرهم بدالً من أن تنفعهم.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (الكاظم )1115 ،التي ترى أن التغيرات االجتماعية ،واالقتصادية،
والثقافية ،وبالتالي تغير األدوار داخل األسرة الخليجية أدت إلى تغير القيم التي تمس األفراد ،فالتغير
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المعيشي للمجتمع من حول أبنائنا منحهم القناعة أن هناك قيماً تغيرت ،ولم تعد دارجة في الحياة
االجتماعية الحالية ،وال تتناسب مع واقعهم المعاش.
وحصلت الفقرة " غالباً ما يسهم عدم تلبيت نا الحتياجات أبنائنا في خروجهم إلشباعها بشكل خاطئ "
على الترتيب الخامس بمتوسط حسابي ( ،)3410وانحراف معياري ( ،)04133ومستوى اتجاه (مرتفع)،
وتفسر الباحثة هذ النتيجة بأن الحاجات التي تشبع غريزة الطفل ،وحبه لالمتالك كاأللعاب االلكترونية،
وغيرها ،تمثل حاف اًز للحدث ليتمرد على سلطة والديه ،والخروج عن طاعتهم ،والبحث عمن يشبع له ذلك
ينضم الحدث لشلة الرفاق الذين يبدأون بتشكيل إطاره المرجعي
الشغف للمعرفة ،واالكتشاف ،وبذلك
ّ
القيمي ،وتشريبه مبادئهم ،وحثه على التمرد على األسرة ،وضوابطها التي تقيد حريته.
وتتفق هذه النتيجة مع ما أثبتته دراسة ليف( )Leve, 2004من أن االنخراط في جماعة األقران منذ الصغر
ر أساسياً للتنبؤ بالسلوك الجانح ،وكذلك نتائج دراسة هايني ،وأوسجود( Haynie & Osgood,
يكون مؤش اً

 )2003التي أكدت تأثير المعايير االجتماعية لألقران على جنوح األحداث.
ويشير (الدويدار ،والنيال )2005 ،أن تأثير األقران يتضمن قيمهم ،وأفكارهم فإن كانوا يحترمون
القانون ،ويلتزمون بقيم المجتمع ،وأعرافه ،وتقاليده كان تأثيرهم إيجابياً ،وان كانوا ثائرين متمردين على
قواعد االنضباط المجتمعي ،والقوانين الوضعية التي تحكمه ،فإنهم بذلك يسحبون الحدث ألول حلقة في
عالم االجرام.
واحتل المحور الذاتي الترتيب الرابع ،واألخير في درجة استجابة عينة الدراسة بمتوسط حسابي
( ،)345وانحراف معياري (.)640
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وتفسر الباحثة تلك النتيجة أن العاملين مع الحدث الجانح حين تعرض عليهم قضيته ،فإن ما يلفت
نظرهم حالته االجتماعية أكثر من حالته النفسية الداخلية ،فأمور مثل الوراثة ،والذكاء ،والميل لكنحراف،
وضعف هوية األنا ،وانعدام الثقة بالذات ال تهم إال إذا تم شرحها من قبل متخصصين ،وثبت تأثيرها على
حالة الجانح أمامهم ،وبذلك احتلت هذه العوامل المرتبة األخيرة لكن باتجاه مرتفع موجب.
وتتفق أهمية هذا المحور مع نتائج دراسة (صديق )2000 ،التي أثبتت أن هناك عالقة بين ضعف
قوة األنا ،ومفهوم الذات ،والميل للجنوح ،وكذلك مع ما أشارت إليه نتائج (الحق )2004 ،من أن غير
الجانحين أكثر ثقة بأنفسهم من الجانحين الذين يكونون عادة منطوين ،ويشعرون بالوحدة ،ويصدرون
أحكاماً سريعة ،وسلبية على الخبرات التي يمرون بها.
ويشير ستيف( )Steve, 2003أن النظريات الحديثة تركز على الحدث الجانح من منظور اكلينيكي،
وذلك يركز جهدها على فهم تاريخ حياة الحدث الجانح بهدف مراقبته ،ومعرفة منشأ أي اضطراب سلوكي
قد يحدث في المستقبل.
وفيما يخص ترتيب فقرات المحور الذاتي فقد حصلت الفقرة " من المؤكد إن عدم إشباع حاجات
الحب ،واألمن لدى الحدث هما السبب في سلوكه الجانح " على الترتيب األول بمتوسط حسابي (،)4405
وانحراف معياري ( ،)04066ومستوى اتجاه (مرتفع) ،وتفسر الباحثة ذلك أن الحدث بحاجة إلى أن يتقبله
والديه ،ويمنحانه الحب بال مقابل حتى يشعر بالطمأنينة ،واألمان الداخلي ،وأن ذلك الحب ،والتقبل
الوالدي الالمشروط يستشعره الطفل خالل مراحل نموه ليصبح حدثاً ،فالحدث منذ طفولته يق أر مشاعر
الحب ،والتقبل في عيون من حوله ،بينما حين ينشأ الطفل على النبذ ،والحرمان يفقد االنتماء لألسرة.
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ويتفق ذلك مع دراسة (البري )2000 ،التي وجدت عالقة طردية بين الرفض الوالدي سواء بالعدوان،
أو اإلهمال ،أو النبذ ،وشعور الجانح باألمن النفسي ،بينما وجدت دراسة (المومني )2006 ،أن التشدد
في معاملة الحدث ،وتأنيبه على كل خطأ يقوم به يؤدي إلى شعوره بالوحدة ،وافتقاده لألمان ،ووجدت نفس
الدراسة انتشا اًر كبي اًر في نمط التنشئة المتشدد في أسر األحداث الجانحين.
ويؤكد (الهنائي )2005 ،أن هناك فروق في الحاجات النفسية الكامنة بين الجانحين ،وغيرهم من
األسوياء ،ويرى ستاوثمر( )Stouthmer, 2002أن األطفال الذين تعرضوا لسوء معاملة من أسرهم كانوا
أكثر عرضة لخطر الجنوح الدائم ،كما أكدت نتائج دراسة (الغامدي )2000 ،وجود ارتباط موجب بين
اإلساءة للطفل من قبل والديه ،وشعوره بالوحدة النفسية ،وتعرضه للجنوح الحقاً.
وحصلت الفقرة " ليس بالضرورة أن يكون ذكاء الحدث الجانح منخفضاً " على الترتيب الثاني
بمتوسط حسابي ( ،)4404وانحراف معياري ( ،)04130ومستوى اتجاه (مرتفع) ،وتفسر الباحثة هذه
النتيجة أن الذكاء سواء كان شديداً ،أم منخفضاً هو ليس مسبباً رئيسياً للجنوح ،وانما عامل مساعد في
كثير من األحيان ،وان تلك األفكار التي يترجمها الجانح لفعل معادي للمجتمع ،أو العكس بحاجة لعوامل
كثيرة لتترجم إلى سلوك ،وليس فقط مستوى ذكاء الحدث.
ويشير (حمودة وزين الدين )2000 ،أن وجود قدرات ذهنية عالية من ضمنها الذكاء ربما يسهم في
السمات الشخصية للحدث ،ويجعل تصرفاته تتسم بالعنف ،والتهور ،وينم االندفاع السلوكي للحدث عن
قلقه الداخلي ،وفوران هرموني دافع لشتى السلوكيات المتناقضة.
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وحصلت الفقرة " في الغالب يشكل الجانح مشكلة خطيرة لمن حوله " على الترتيب الثالث بمتوسط
حسابي ( ،)3416وانحراف معياري ( ،)04116ومستوى اتجاه (مرتفع) ،وتفسر الباحثة تلك النتيجة بأن
المشكالت التي يجرها الجانح على نفسه ،وأسرته ،ومجتمعه ال تنتهي ،وأن تركه على ما هو عليه دون
محاولة إصالحه ،هو تعطيل لطاقة فاعلة من طاقات الوطن التي يحتاجها للبناء.
وتتفق هذه النتيجة مع ما أكدته نتائج دراسة كيم ( )Kim & Kim, 2008أن الجانح عادة يصاب
بدرجة عالية من االحباط ،والكثير من األمراض النفسجسمية .ويشير سافينا ( )Savina, 2004أن فرط
النشاط لدى الحدث ينتج عادة سلوكاً معادياً للمجتمع.
وحصلت الفقرة " أرى أن ثقة الحدث بنفسه تمنعه من إتيان السلوك الجانح " على الترتيب الرابع
بمتوسط حسابي ( ،)3410ومتوسط حسابي ( ،)04166ومستوى اتجاه (مرتفع) ،وتفسر الباحثة تلك
النتيجة أن التوازن في تنشئة الحدث يجعل منه فرداً تحركه الثقة بذاته ،وبالتالي ينضوي تحت الضبط
صالحا،
ً
االجتماعي لألسرة ،والمجتمع ،وبذلك يوجهونه إلى رفاق جيدي السلوك ،وذلك يجعل منه فرداً
ونافعاً لنفسه ،وغيره.
ويتفق ذلك مع نتائج دراسة (قويدري ،)2002 ،من أن األحداث األسوياء أكثر اتزاناً فكرياً ،وجسدياً،
واجتماعياً من األحداث الجانحين .ويشير (منسي )2000 ،أن التفكك األسري ،والنمط المتشدد في
التربية يهز ثقة الحدث بنفسه ،ويدفعه للسلوك العنيف المضاد ألفراد المجتمع.
وحصلت الفقرة " أظن أن الجانح يعبر عن غضبه الكامن بالعنف ،واتالف ممتلكات الغير " على
الترتيب الخامس بمتوسط حسابي ( ،)3412وانحراف معياري ( ،)04012ومستوى اتجاه (مرتفع) ،وتفسر
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الباحثة هذه النتيجة في أن الحدث عادة يحاول االنفالت من قوانين األسرة ،وضوابط المجتمع التي يشعر
أنه مسجون داخل إطارها ال يستطيع الحراك ،وان ذلك الرفض لتلك القواعد يتحول إلى تمرد ،ومن ثم إلى
غضب عارم خاصة عند الحدث المراهق المحروم من حاجاته النفسية داخل األسرة.
وتتفق تلك النتيجة مع دراسة هايني وأوسجود( )Haynie & Osgood, 2003التي بينت تورط الحدث
البالغ في معدالت جنوح عالية ،وخطيرة ،وأن للمعايير االجتماعية ،وسطوة األقران تأثير كبير على الجانح
المتمرد.
وتشير (الجميلي )2001 ،في أن عدم التوافق االجتماعي يسبب للحدث صراعاً نفسياً حاداً يترجم
إلحباط ،وقلق يدفع به للسلوك العدائي ،واألفعال الجانحة ،التي هي في األصل وسيلة دفاعية يتخذها
الحدث في مواجهة الوسط األسري المضطرب ،وقواعد المجتمع الصارمة.

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ،والذي نصه :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )1013 ≤αفي اتجاهات العاملين في قضايا األحداث الجانحين بمحافظة مسقط نحو العوامل
المسهمة في جنوحهم تبعاً للنوع االجتماعي ،والعمر ،والمؤهل العلمي ،سنوات الخبرة في العمل مع
األحداث الجانحين ،سنوات الخبرة في مجال العمل بشكل عام ،المسمى الوظيفي و مكان العمل؟
أوالً :متغير النوع االجتماعي" الجنس":

فقد جاءت نتيجة المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات

المعيارية للدرجة الكلية للمقياس متقاربة بفوارق بسيطة جداً ،مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة
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إحصائية في اتجاهات أفراد الدراسة نحو العوامل المسهمة في جنوح األحداث بمسقط يعزى لمتغير النوع
االجتماعي.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة (العتيبي )2004 ،في عدم وجود فروق دالة بين الطلبة الذكور،
واإلناث نحو مرتكبي الجريمة ،والذي كان سلبياً.
وتشير دراسة موك ،وواالس( )Moak & Wallace, 2000أن اتجاهات القضاة نحو الحكم على
الجانحين بالسجن ،أو التأهيل يتأثر بالمتغيرات الديموغرافية للجانح ،ونوعية الجريمة المرتكبة وال عالقة
لكونهم ذكو اًر أم إناثاً بالموضوع.

ثانياً :متغير العمر :وبعد حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،واختبار كروسكال
واليس لحساب داللة الفروق بين المجموعات ،بينت النتائج أن درجات أفراد الدراسة بمختلف فئاتهم العمرية
كانت متقاربة  ،وجاءت مستويات الداللة أكبر من ( ،)0405 ≤αمما يشير إلى عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية تعزى لمتغير العمر

.

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة موديكي( )Modecki, 2008من أن عمر القاضي ال يشكل فروقاً
في الحكم على الحدث الجانح ،وأنه كلما كان نوع ،ومستوى الجنحة عالية كلما كان الحكم أكثر تشدداً.
وأشارت نتائج دراسة (خيري )1101 ،التي شملت ثالث دول عربية أن عمر أفراد الدراسة ال يؤثر في
اتجاهاتهم نحو نوعية الجرائم التي يرتكبها األحداث الجانحين.
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ثالثاً :متغير المؤهل العلمي :فقد بينت نتائج المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،واختبار
كروسكال واليس لحساب داللة الفروق بين المجموعات فروق ظاهرية بسيطة جداً في المحاور الثالثة
(الذاتي ،االقتصادي ،والقانوني التشريعي) مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في اتجاه
عينة الدراسة نحو عوامل المحاور الثالثة تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
في حين أظهرت نتائج اختبار تامهان للفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة أن مستوى الداللة
في المحور االجتماعي القيمي بلغ ( ،)04011وهي قيمة دالة أصغر من ( )0405مما يشير إلى وجود
فروق ذات داللة إحصائية في اتجاه عينة الدراسة نحو العوامل االجتماعية القيمية تعزى لمتغير المؤهل
العلمي لصالح الحاصلين على درجة " البكالوريوس".
ويشير ذلك إلى أن العاملين مع األحداث الجانحين من حملة درجة البكالوريوس هم أكثر مالمسة
لواقع الجانحين ،كون تلك الفئة تقوم باإلشراف على الجانحين داخل دار اإلصالح تعليمياً ومهنياً ،ويمثل
حملة تلك الدرجة أيضاً المراقبون االجتماعيون ،وأمناء السر سواء بالمحاكم ،أو ادعاءات العموم ،وذلك
يؤكد أهمية المحور االجتماعي ،والقيمي من وجهة نظر هذه الفئة.
وتتفق تلك النتيجة مع ما وجدته دراسة (خيري )1101 ،من أن مستوى التعليم ،والتخصص العلمي
يؤثر في نوعية االتجاه للجريمة .ويشير إيجن( )Egan, 2009أن تأثير المؤهل العلمي للمسؤولين عن
سجون األحداث يؤثر في نوعية البرامج التثقيفية التي ثبت أن بثها قد قلل من معدالت أعداد الجانحين
بالسجون اإلصالحية.
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رابعاً :متغيري الخبرة في العمل مع األحداث الجانحين والخبرة في العمل بشكل عام
بعد حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،واجراء اختبار كروسكال واليز للتحقق من
داللة الفروق بين المجموعات ،بينت النتائج فروقات بسيطة غير ملحوظة بالنسبة للمحاور األربعة ،وذلك
يثبت أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية في اتجاهات عينة الدراسة نحو العوامل المسهمة في جنوح
األحداث بمسقط تعزى لمتغيري الخبرة بشكل عام ،وسنوات الخبرة في العمل مع األحداث الجانحين.
بناء على إجابات أفراد العينة إلى أن أكثر األفعال الجانحة التي يرتكبها األحداث في
ويشير ذلك ً
مسقط كانت السرقة ثم التسول ،وهما جنحتين يتعرض فيهما الجانح لالحتجاز في دار المالحظة بعد
التحقيقات األولية ،وفي أغلب األحيان ال تصل األمور للمحكمة حيث يتم التنازل بعد تدخل جهات عدة،
وارجاع المسروقات ،وقد تصل القضية للمحكمة ،ويتعرض الجانح للزجر بهدف اإلصالح ،فليس هناك
خبرة طويلة للعمل مع الجانح تجعل منها متغي اًر مؤث ارً على اتجاه أفراد العينة خاصة أنه ال توجد محكمة
خاصة لألحداث ،وال قضاة مختصون للحكم عليهم أي البث في قضاياهم فقط.
ويتفق ذلك مع نتائج دراسة ( الشيخ )2005 ،الذي يؤكد بأن قضايا األحداث الجانحين ما زالت
تعامل بالمفهوم التقليدي ،وأنه مهما بلغت الخبرة في العمل في مثل هذا النوع من القضايا ،وما يتعلق بها
من مالبسات فما تزال وجهة النظر نحوها قاصرة على جمع المعلومات التي ال تعتبر مؤش اًر لصالح هذه
النوعية من القضايا ،والتي تحتاج ألكثر من دراسة حالة.
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خامساً :متغير المسمى الوظيفي:
وبعد حساب المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعياري ،واختبار كروسكال واليس للتحقق من الداللة
االحصا ئية للفروق بين المجموعات ،بينت النتائج أنه ال توجد فروق احصائية ذات داللة بين متوسطات
درجات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي لكل منهم في كل من الدرجة الكلية للمقياس،
ودرجة كل من المحور (الذاتي ،والقانوني التشريعي) ،أما بالنسبة للمحور االجتماعي القيمي والمحور
االقتصادي فقد كانت قيمتهما الدالة المحسوبة أقل من القيمة الجدولية ( ،)0405وبعد إجراء اختبار
تامهان للداللة بين فروق المتوسطات ،تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح معلم /مدرب المهنة
العاملين داخل دار اإلصالح بالسجن المركزي بسمائل.
ويشير ذلك كما ترى الباحثة إلى أن طبيعة عمل المتعاملين مع األحداث الجانحين خارج دار
اإلصالح تركز أكثر على الوقائع المكتوبة ،والمسموعة ،وأن معظم أفراد عينة الدراسة من المحققين ال
يمثلون جهة إصالح ،وذلك يجعلهم يركزون على ما يروه من الحقائق أكثر من التنظير بينما يختلف
تعامل معلمي المواد ومدربي المهن مع األحداث الجانحين داخل الدار فهناك ينمو التعامل اإلنساني
والتقديري للعوامل المسهمة في جنوح الحدث أكثر من المهنية البحتة.
ويتفق ذلك مع نتائج دراسة موك ،وواالس ( )Moak & Wallace,2000التي أثبتت أن التوصيف
الوظيفي ال يشكل فرقاً في اتجاهات القضاة ،والمحكمين نحو الجانحين في مسألة إعادة تأهيلهم ،وادماجهم
في المجتمع.

كما يشير (السناني )2011 ،أن التعامل مع الحدث عن قرب يغير من النظرة المكونة

سلفاً نحو مفهوم الجنوح وسببيته.
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سادساً :متغير مكان العمل
بينت نتائج حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،واختبار كروسكال واليس ،وحساب
مربع كاي للتحقق من داللة الفروق بين المجموعات عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يعزى لمتغير
مكان العمل في كل من المحورين (الذاتي ،والقانوني التشريعي) ،أما بالنسبة للمحورين (االقتصادي،
واالجتماعي القيمي) فقد كانت قيمتهما الدالة المحسوبة أقل من القيمة الجدولية ( )0405مما يدل على
وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير مكان العمل لصالح موظفي و ازرة التنمية بالنسبة لهذين
المحورين حسب اختبار تامهان.
ويشير ذلك حسب أري الباحثة إلى أن أفراد عينة الدراسة العاملين بو ازرة التنمية هم األكثر قرباً من
األحداث الجانحين ،فمعظم أفراد هذه العينة موظفون في دائرة شؤون األحداث كباحثين ،ومراقبين
اجتماعيين ،ومدرسيي مواد ،ومهن بدار اإلصالح ،كذلك حسب قانون مساءلة األحداث أن الجهة
المسؤولة عن الجانحين هي و ازرة التنمية ،ولذلك يقع العبء األكبر على أفراد العينة العاملين في جهة
العمل هذه أي و ازرة التنمية لدراسة حالة الحدث الجانح ،ووضعه االقتصادي ،واالجتماعي ،ولذلك نجد أن
مستوى اتجاههم تجاه المحور االجتماعي ،واالقتصادي مرتفع أكثر من المحورين اآلخرين (الذاتي،
والقانوني التشريعي).
ويتفق ذلك مع نتائج دراسة (خيري )1110 ،التي دلت على أن اختالف مكان العمل يؤدي إلى
اختالف اتجاهات عينة الدراسة نحو الجرائم التي ارتكبها األحداث في الثالث دول موضع الدراسة.
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التوصيات
في ضوء نتائج هذه الدراسة توصي الباحثة بـ ـ:


االهتمام بصقل مهارات العاملين مع األحداث عن طريق ورش العمل ،والدورات المؤهلة
للتعامل مع الحدث نفسياً ،وايفاد العاملين في هذا المجال للدول المجاورة لالطالع على ما
وصلوا إليه عملياً لمعالجة ظاهرة الجنوح.



استقطاب المتخصصين في التخصصات المرتبطة بعلم النفس ،واالجتماع ،واالرشاد
النفسي ،ومن لهم خبرات سابقة في إدارة مؤسسات األحداث ،والعمل كفريق واحد الحتواء
هذه الظاهرة.



العمل كوحدة واحدة ،والتعاون بين الجهات الثالث الموكل لها أمر األحداث الجانحين
(و ازرة التنمية ،شرطة عمان السلطانية ،واالدعاء العام).



تعيين محكمة خاصة بالجانحين بموظفيها من قضاة ،وأمناء سر ،وأخصائيين نفسيين،
وباحثين اجتماعيين ،وغيرهم بحيث ينصب اهتمامهم على الحدث الجانح دون غيره.



التوعية االعالمية بكافة أنواعها المرئية ،والمسموعة ،ووسائل التواصل االجتماعي
الحديثة عبر الشبكة العالمية(االنترنت).
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الدراسات المقترحة
 دراسة األحداث المتحولين من الجنح البسيطة كالسرقة ،والتسول ،وغيرها إلى الجنايات الكبيـرة
كالقتل ،والسطو المسلح ،والترويج للمواد المخدرة.
 دراسة ميدانية لألسر التي يكثر جنوح األحداث المنتمين لها.
 دراسة تركز على الخصائص النفسية ،واالجتماعية ،واالقتصادية للجانحين.
 دراسة تركز على خصائص المناطق التي يتركز داخلها األحداث الجانحين.
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السمري ،عدلي .)2010( .علم اجتماع الجريمة واالنحرافّ .
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المتغيـــرات النفســـية والديموغرافيـــة .رســال ماجســتير غيــر منشــورة .جامعــة القــاهرة ،جمهوريــة مصــر

العربية.
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Abstract
Attitudes of Staff Working with Juvenile Delinquent Cases in Muscat
towards Factors Contributing to Juvenile Delinquency
Prepared by: Maryam Abdullah Al-Nahwi
Supervised by: Dr. Huda Ahmed El-Dawy
This study aimed to investigate the degree and level of employees' attitudes on issues of
juvenile delinquents in Muscat and the factors contributing to the delinquency. The study
examined the effect of some demographical variables (i.e., gender, age, educational
qualification, workplace, job rank, and experience) on the employees' attitudes toward
juvenile cases and the factors contributing to the delinquency. The researcher followed a
descriptive survey method in her research.
The researcher prepared the measuring tool of the study (scale of Attitudes of Juvenile
Delinquent Cases Staff in Muscat towards Factors Contributing to Juvenile Delinquency)
and solicited the feedback of 14 academic reviewers to ensure the validity, reliability and
feasibility of the measuring tool. Toward this goal, the study used the Cronbach's Alpha
which is values in four scales from (0.642) to (0.706) and (0.876) for whole measure, splithalf method and the level of Spearman – Brown reliability measure, which was (.903) &
Pearson's correlation coefficient was (0.824) showing a high and consistent in their
relationship among the items. The researcher distributed (165) questionnaires to the
research population (stratified sample) which consisted of those who are working with
juvenile cases at the governorate of Muscat (Ministry of Social Development, Oman Royal
Police, Public Prosecution & Ministry of Justice). But a total of 101 responded to the
survey. The sample included (social councilors, lawyers, teachers, vocational trainers,
judges, social workers, secretaries, investigators, officers and security guards).
To analyze the data, the researcher used the statistical package SPSS to compute frequency
counts, standard deviations, means, percentages, Pearson's correlation coefficients,
Spearman - Brown formula, Kolmogorov - Smirnov Test, Levene's Test, Mann - Whitney
Test, Kruskal Wallis Test, Tamhan Test and Chi Square Test.
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The legal, social, and economic factors were found to be the main agents of influence as
they came first, second, and third respectively with a level trend of "high" in terms of the
sample's rating of the factors contributing to juvenile delinquency in Muscat governorate.
Personal factors, however, came fourth with a trend level "moderate" in terms of the
sample's rating of the factors contributing to juvenile delinquency in Muscat governorate.
The results also showed that there were no statistically significant differences at the level
(α ≥ 0.05) with regard to employees' attitudes to delinquency issues in Muscat governorate
attributed to the demographic characteristics of gender, age, job title variables, and
experience (general experience in working with juvenile delinquents). There are no
statistically significant differences at the level (α ≤ 0.05) on employees' attitudes toward
issues of juvenile delinquents and factors contributing to the delinquency attributed to
qualification variable in terms of three point scale (self, economic, and legal legislative).
However, there are statistically significant differences at the level (α ≥ 0.05) in the attitude
of the sample of respondents toward the social factors in favor of those who have
completed university study. Moreover, there were statistically significant differences at the
level of significance (α ≤ 0.05) in the ranks of the respondents attributed to the workplace
variable with regard to the social and economic dimension in favor of those who work in
the Ministry of Social Development.
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