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  العوامل �جتماعية و�قتصادية املرتبطة �عودة �حداث إ	� �نحراف

اسة ميدانية ع�0 �خصائي,ن العامل,ن *( دار املالحظة �جتماعية   رد

ر:اد بن دمحم مناو ا45ر3ي   ز

  . Dلية العلوم ال4Bية والتمر:ض،  علم �جتماعتخصص

  .يةرئKس وحدة التوعية الفكر:ة *( Dليات الر:ان �Fل

  dr.zeyad.alharbi@gmail.com: الMOيد �لكMNوLي

اسة إ�� التعرف ع�� : مRSص البحث تفـاع ب�ـسبة ر�دفت الد �ا ا�رأك-ـ, أنمـاط ا'&ـرائم ال#ـ" يـصاح
وتحديد العوامل 0جتماعية و0قتصادية املرتبطة 6عودة 2حداث إ�� ،عودة 2حداث إ�� 0نحراف

ســNا 2خــصائيو العــاملو KــJ دار املالحظــة لGHــد مــن زوأبــر الDــ,امج Bصــالح،0نحراف نية ال#ــ" يما ن ر
ـــــذه املـــــــشPلة ـــــشPلة عـــــــودة 2حـــــــداث إ�ـــــــ� 0نحراف،واملقU,حات�ــ ـــا ملواجNـــــــة مــ م توافر�ــــ ـــــال ــــــد ز الــ ،وقـ

اســـة املـــن[\ الوصـــفي املـــسJZ، وتـــم تطبيـــق 0ســـXبانة ع�ـــ�  أخـــصائيا KــــJ دار ) 443(راســـتخدمت الد
،ومـــن أ�ـــم مـــا توصـــلت إليـــة نـــاطق باململكـــة العرeيــة الـــسعودية املالحظــة 0جتماعيـــة KـــJ مختلـــف امل

اسة من نتائج  تفاع ب�سبة عودة 2حداث إ�� 0نحراف :رالد �ا ا�رأن أك-, أنماط ا'&رائم ال#" يصاح
JـــــK ـــــ� : تتمثــــل�ات، وتمثلــــت أ�ـــــم العوامـــــل 0جتماعيــــة املرتبطـــــة 6عــــودة 2حـــــداث إ رالــــسرقة، اjkـــــد

JK ن، طـالق الوالـدين ، وكمـا ضعف الرقابة: 0نحرافnأصدقاء السوء السابق ��ة، العودة إp2سر 
Jــــ ـــــراف Kــ ــــصادية املرتبطــــــة 6عــــــودة 2حــــــداث إ�ــــــ� 0نحـ ــــل 0قتــ ــــستو : تمثلــــــت أ�ــــــم العوامــ ىتــــــدqي املـــ

ف اليـومي لGHـدث، ومــن  و0قتـصادي لألسـرة، ا'Gرمـان املـادي لGHـدث مـن قبــل 2سـرة، قلـة املـصر
ســـNا 2خــصائيو العـــاملو لGHــد مـــن مـــشPلة عــودة 2حـــداث إ�ـــ� زأبــر الDـــ,امج Bصــالحية ال ن#ـــ" يما ن ر

JK شـادية، بـرامج الرعايـة 0جتماعيـة، وأن : 0نحراف تتمثل Bـة وpـ,امج التوعوDـ,امج الدي�يـة، الDرال
JـK لة تتمثـلPـة �ـذه املـشNم توفر�ا ملواج زpـادة التوعيـة بأضـرار 0نحـراف، : زمن أ�م املقU,حات الال

وKـــJ . طـــط عالجيـــة خاصــة باألحـــداث، تفعيـــل الــشراكة اk&تمعيـــة لتطـــوpر وتنفيــذ الDـــ,امجإعــداد خ
اسة عددا من التوصيات ضوء �ذه النتائج قدمت الد

ً
  .ر

 العوامل 0جتماعية، العوامل 0قتصادية، 0نحراف، 2حداث، دار املالحظة :الTلمات املفتاحية
  .0جتماعية
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Social and economic factors associated with the return of juveniles 
to delinquency Field study on specialists working in the Social 

Observation House 

Zeyad Bin Mohammed Manawar Al Harbi 
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awareness unit at Al Rayyan Community Colleges 

Email: dr.zeyad.alharbi@gmail.com 

Abstract:  

The study aims to identify the most patterns of crimes accompanied by 
a high rate of juvenile recidivism; as well as identifying the social and 
economic factors associated with juvenile’s recidivism. This study 
reviews the most important correctional programmes followed by the 
Observation House's specialists to reduce this problem and it also 
presents the proposals needed to tackle the problem of juvenile’s 
recidivism. Regarding the tools of study, both the survey descriptive 
approach and the questionnaire were used.  The questionnaire was 
distributed to 443 specialists at the Social Observation House in 
various regions of the Saudi Arabia Kingdom.  The main findings of 
this study include the following: The most common types of crime 
associated with a high rate of juvenile recidivism are theft and drugs. 
The most important social factors associated with the return of 
juveniles to delinquency are poor family control, return to former bad 
friends, and parental divorce. Most important economic factors 
associated with the return of juveniles to delinquency are family's low 
standard of living, the family’s material deprivation of their juveniles, 
the lack of walking-around money given to the juvenile. Among the 
most prominent reform programs practiced by specialists to tackle the 
problem of juvenile recidivism are:  Religious programs. Awareness 
and guidance programs.  Social welfare programs. The most important 
proposals needed for tackling the problem are:  Raising awareness of 
delinquency damages and side effects.  Preparing juvenile remedial 
plans. Activating community partnership to develop and implement 
juvenile remedial programs. In the light of these findings, the study 
provided a number of recommendations. 

Keywords: social factors, economic factors, recidivism, juveniles, 
social observation house. 
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  :مقدمة

     {شNد العالم املعاصر JK الوقت ا'Gا�J العديد من التغn,ات والتحوالت 0جتماعية و0قتصادية وال#" 
ز 6عض السلوكيات و0تجا�ـات ال#ـ " ال تتفـق مـع املعـايn, و2عـراف KـJ اk&تمـع، ولقـد أدت وأسNمت JK بر

�ــذه الــسلوكيات و0تجا�ــات إ�ـــ� حــدوث مخــاطر وســـلبيات متعــددة أثــرت ع�ـــ� قــوانnن وقواعــد الـــضبط 
ـــــدى تلــــــك املـــــــشا�ل  ـــــ, مــــــشPلة انحـــــــراف 2حــــــداث إحــ ـــل اk&تمـــــــع، و�عتDـ ف عل��ـــــــا داخـــ ــــا�J املتعــــــا ر0جتمــ

 أغلــب اk&تمعــات qBــسانية، ممــا جعــل لNــذه املــشPلة اqعPاســات 0جتماعيــة وا'jطnــ,ة وال#ــ" �عــاqي م��ــا
  .سلبية ع�� التنمية و0ستقرار و2من JK اk&تمع

     وتحظى ظا�ر انحراف 2حداث با�تمـام كبnـ, ومGHـوظ مـن قبـل العلمـاء والبـاحثnن KـJ علـم 0جتمـاع ، 
ت النظــرة لGHــدث ا'&ــانح ، فبعــد أن �ــان فعقـدت حولNــا املــؤتمرات الدوليــة والوطنيــة واGkليــة، كمـا �غnــ,

ه  رينظـر إليـھ ع�ـ� أنـھ �ـjص مجـرم {ـستوجب العقـاب ع�ـ� مـا اقU,فـھ مـن جـرم ، أصـبح ينظـر إليـھ باعتبــا
ت الـــــــدو  ــــا ــــھ دفعتـــــــھ إ�ـــــــ� الــــــسلوك ا'&ـــــــانح، وع�ـــــــ� �ـــــــذا 2ســـــــاس صـــ ف اجتماعيـــــــة معينـــ ل�ــــــGية ظـــــــر ر و

ى الطفـل تـو�J أ�ميـة كDـ, لظـا�رة انحـراف وا'PGومات واملنظمات الرسمية وغn, الرسمية املNتمـة بقـضايا
ق2حداث وتبحث JK أسباب 0نحراف وكذلك طر العـالج والوقايـة وBصـالح وإعـادة التأ�يـل للمنحـرفnن 
ى، إيمانــا م��ــا بإمPانيــة إصــالح �ــؤالء 2حــداث املنحــرفnن وإعــاد��م إ�ــ� الطرpــق الــسو ، و'Gمايــة اk&تمــع 

ء 2طفـــال مـــستقبال وPpونـــوا أفــرادا منـــضبطnن ومـــساملnنمــن اjkـــاطر ال#ـــ" قـــد يحــد��ا �ـــؤال
ً ً

ابـــن عـــودة، .(
  ).107م،ص2017

 Jـــ" تواجــــھ النظــــام 0جتمــــا� ــPاليات ال#ـ      كمــــا �عتDــــ, ظــــا�رة عــــودة 2حــــداث إ�ــــ� 0نحــــراف إحــــدى Bشــ
قـا لاملعمو بھ KـJ اk&تمـع و£ـJ مؤشـر ع�ـ� فـشل النظـام 0جتمـا�J عمومـا والقـانوqي بوجـھ خـاص ، وانطال

ً

اســة وتقيــيم وإصـالح النظــام القــانوqي ســعيا ملواجNــة  مـن �ــذا املــدخل أنكــب العديــد مـن البــاحثnن ع�ــ� د
ً

ر
ىا'jلل الذي {عU, النظـام مـن أجـل محاصـرة ظـا�رة عـودة 2حـداث إ�ـ� 0نحـراف و¤ثـار الناجمـة ع��ـا ، 

فالعود إ�� 0نحراف {شPل عبئا ماليا ع�� خزpنة الدولة نXيجة للعبء ا
ً

لذي تتحملھ JK التعامل مع نفس 
2حــــداث لعــــدة مــــرات ، 2مــــر الــــذي يفــــرض تــــوفn, عناصــــر 6ــــشرpة باإلضــــافة إ�ــــ� وســــائل ماديــــة مختلفــــة 
لألجNــزة املعنيــة ، نا�يــك عــن تPــاليف الرعايــة وا'jــدمات 0جتماعيــة املتنوعــة ال#ــ" تقــوم 2جNــزة املعنيــة 

ة اقتـصادية واجتماعيـة وترeوpـة بتقديمNا لألحداث املنحرفnن ، كما أن العـود إ�ـ ر� 0نحـراف {ـشPل خطـو
2سـرة ومـا يخلفـھ ذلـك التفكـك مـن آثـار سـلبية ع�ـ�  ع�ـ� اسـر 2حـداث املنحـرفnن ، ممـا يـؤدي إ�ـ� تفكـك

أفراد�ا واk&تمع معا
ً

).،   )2م،ص2011يالع¬

ة كبnـــــ,ة واســـــت¬اف للقـــــو ال®ـــــشرpة مـــــن الناحيـــــة ــــداث KـــــJ خـــــسا ى     وXpـــــس®ب انحـــــراف 2حـ  0جتماعيــــــة ر
ة  خائــھ، وتــزداد �ــذه الظــا�رة خطــو رو0قتــصادية ال#ــ" مــن املمكــن أن تPــو دعامــة للمجتمــع KــJ بقائــھ و ر ن
نمــع �عــدد الــسلوك املنحــرف الــذي {ــسلكھ 2حــداث ومــا يــنجم عــن �ــذا الــسلوك مــن آثــار ســ¯ئة قــد تPــو 

ن،بـــــو ا. (6ــــس®ب العوامـــــل 0جتماعيـــــة و0قتـــــصادية ال#ـــــ" يواجNو°�ــــا KـــــJ حيـــــا��م و'&ـــــدر وآخـــــر م، 2020ي
مــــة لNـــــؤالء 2حــــداث وحمــــاي±�م مـــــن ) 11ص زولــــذلك يجــــب علينـــــا إعطــــاء �2ميــــة القـــــصو والعنايــــة الال ى

 JــK ــ� الغايــة املرجــوة وال#ــ" تحقــق 2مــن و0ســتقرار مــستقبال�ــم إ�عواقـب العــودة إ�ــ� 0نحــراف للوصــو ²
ً ل

  .اk&تمع

ا³�ــا  العديـد مـن 2ســباب والعوامـل 0جتماعيـة و0قتــصادية ر     أن عـودة 2حـداث إ�ــ� 0نحـراف تقـف و
زوال#ــ" قــد تPــو لNــا دو بــار باملــسا�مة KــJ تPــوpن ال´jــصية Bجراميــة لألحــداث والعــودة إ�ــ� 0نحــراف،  ر ن

pـــا اســــة ما رفقـــد أكــــدت د أن للعوامــــل 2ســــرpة كتفكـــك 2ســــرة والــــصراعات الدائمــــة ) مMaria ) 2020ر
ف املع¯ــــشية املتدنيــــة �ــــل �ــــذا يفــــر صــــراعات والطــــالق والعنــــف املــــستخدم ضــــد  زأفــــراد 2ســــرة والظــــر و
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ة التقمـصية ألفراد�ــا ممـا يفقـد الـشاب الثقـة KــJ نفـسھ وأسـرتھ ومجتمعـھ ليــصبح  روحرمانـا �ـشوpھ الـصو
ً

اســــة ســــمية  تPــــاب ا'&رpمــــة أمـــرا مسXــــساغا ومقبــــوال، كمــــا توصـــلت د رعنـــده ا ر
ً ً ً

Somaya) 2006ــــ� أن ) م�إ
ا KـــJ توجيـــھ ســـلوك 2فـــراد وأن �ـــذه العوامـــل تتـــضافر KـــJ خلـــق القـــوة الدافعـــة للعوامـــل 0جتماعيـــة د رو

اســــــة الغمــــــار  ـــــ®با لــــــھ، كمــــــا توصــــــلت د ـــــت فإ°�ــــــا ت�ــــــتج 0نحــــــراف وpــــــصبح سـ ــــإذا اجتمعـ يلH&نــــــوح فــ ر
ً

 
Alghomari)2013ــــ� 0نحــــراف مــــن خــــالل ضـــــعف ) م�العـــــودة إ JــــK ــــسا�م�إ�ــــ� أن العوامــــل 0جتماعيــــة 

يل الزائـــد والتميnـــ¬ بـــnن 2بنـــاء وعـــدم الرعايـــة و�0تمـــام والقـــسوة KـــJ املعاملـــة بمـــا الرقابـــة 2ســـرpة والتـــدل
ب مـــن �ــذا التــوتر و0تجــاه غnــ, الـــسليم والرجــوع إ�ــ� 0نحــراف ، وكــذلك توصـــلت  ويفــتح اk&ــال إ�ــ� الNــر

 "ÂـــÃاســـة ا'&يا مــــن نبـــأن غالبيــــة مرتكÆـــ" ا'&ـــرائم مـــن 2حــــداث والعائـــدين {عـــانو ) مAljayashi) 2017رد
زالبطالــة إ�ــ� جانـــب العوامــل 0قتـــصادية 2خــر وال#ـــ" تتمثــل KــJ ضـــعف مــستو الـــدخل والفقــر والعـــو  ى ى

  . املادي والع¯ش JK 2حياء السكنية املنخفضة والرغبة JK ال-,اء السرÇع

     لـــذلك فـــإن ظـــا�ر انحـــراف 2حـــداث مـــن الظـــوا�ر ا'jطnـــ,ة ال#ـــ" ��ـــدد النظـــام 0جتمـــا�K JـــJ مختلـــف 
�ـــا KـــJ عـــودة Bحـــداث إ�ـــ� 0نحـــراف وال#ـــ" قـــد �عـــود إ�ـــ� العديـــد مـــن اk&تمعـــ� رات qBـــسانية وتـــزداد خطو

�ـا أو ا'Gـد مــن ±Nحـات املناسـبة والكفيلــة ملواج,Uلــو واملقG'ـا وإيجـاد ا�Éل2سـباب والعوامـل وال#ـ" يجــب بح
تفÂÊ" �ذه الظا�رة

ّ
   .  

اسة   :رمشTلة الد

تباطـــا وثيقـــا، وÇعـــز      أن ظـــا�رة انحـــراف 2حـــداث والعـــودة  يإل��ـــا تـــرتبط 6عمليـــة الت�ـــشئة 0جتماعيـــة ا ر
 JـــK ة �ـــذه الظـــا�رة ركثnـــ, مـــن البـــاحثnن واملتخصـــصnن KـــJ مجـــال علـــم ا'&رpمـــة و0نحـــراف تفـــاقم وخطـــو
ة �ـــذه الظـــا�رة وأ6عاد�ـــا اjkتلفـــة  رمختلـــف اk&تمعـــات qBـــسانية لـــذلك �ـــان البـــد مـــن �0تمـــام بخطـــو

ســـة أنــــواع متعـــددة مــــن الـــسلوك BنحراKــــJ ع�ـــ� حيــــاة الفــــرد و2ثـــر الــــذي يU,كـــھ إتجــــا ره الـــ�شء نحــــو مما
لواk&تمــع ع�ــ� حــد ســواء، ال ســيما أن الــذين يتعرضـــو ملــؤثرات 0نحــراف �ــم مــن الــصغار الــذين {عـــو  ن
جال الغـد  رمستقبال عل��م ال��وض باk&تمع ومواجNة تحديات املستقبل ، وال شك أن أحداث اليوم �م 

ـــاومـــــــستقبل 2 ـــــة وعماد�ــــ ــــذلك أqـــــــشÍت دار املالحظـــــــة 0جتماعيـــــــة )140م،ص2008عبدالـــــــسادة،.(مــ ، لـــ
الستقبال 2حداث ا'&انحnن والعائدين إ�� 0نحراف لتأ�يلNم وإصـالحNم عDـ, بـرامج متخصـصھ ليPونـوا 

نأعضاء صا'nGن JK اk&تمـع مـستقبال  ، وÇـس�Î 2خـصائيو العـاملو KـJ دار املالحظـة إ�ـ� تقـديم الDـ,ا ن ً
مج 
ىBصــالحية اjkتلفــة لألحــداث ا'&ــانحnن ، إال أنــھ يالحــظ عــودة 6عــض 2حــداث إ�ــ� 0نحــراف مــرة أخــر 
اســات  ر6ــس®ب 6عــض العوامــل 0جتماعيــة و0قتــصادية املرتبطــة با'Gــدث،  وقــد أجرpــت العديــد مــن الد

ســباب ال#ـــ" تقـــف لامليدانيــة والبحـــوث العلميــة املتخصـــصة KـــJ مجــال ا'&رpمـــة و0نحــراف للوصـــو إ�ـــ� 2
جاعNا إ�� العديد  جNم عن النظم وقواعد الضبط 0جتما�J وال#" يمكن إ رخلف انحراف 2حداث وخر و
اسـة التعـرف ع�ـ� دو العوامـل 0جتماعيـة و0قتـصادية  رمن العوامل اjkتلفة، ومن �نا تحاو �ذه الد ر ل

ت رJK عودة 2حداث إ�� 0نحراف للوصو إ�� تفسn, وتحليل مدى ا باط �ذه العوامل 6عودة 2حداث إ�� ل
مـــــة  ز0نحــــراف وفNمNـــــا والوقــــوف ع�ـــــ� 2ســـــباب ا'Gقيقــــة لNـــــا، والتعــــرف أيـــــضا ع�ـــــ� أ�ــــم املقU,حـــــات الال

J�ـساؤ الـرئ¯س التـاXجابـة ع�ـ� الB ن، وذلـك مـن خـاللnـة نظـر املبحـوثNلة مـن وجPة �ـذه املـشNمـا : لملواج
  6عودة 2حداث إ�� 0نحراف؟العوامل 0جتماعية و0قتصادية املرتبطة 
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اسة   :رZساؤالت الد

تفاع ب�سبة عودة 2حداث إ�� 0نحراف؟ - 1 �ا ا� رما أك-, أنماط ا'&رائم ال#" يصاح
 ما العوامل 0جتماعية املرتبطة 6عودة 2حداث إ�� 0نحراف؟ - 2
 ما العوامل 0قتصادية املرتبطة 6عودة 2حداث إ�� 0نحراف؟ - 3
ـــاملو KــــJ دار املالحظــــة لGHــــد مــــن زمــــا أبــــر الDــــ,امج  - 4 ســــNا 2خــــصائيو العـ ـــ" يما نBصــــالحية ال#ـ ن ر

 مشPلة عودة 2حداث إ�� 0نحراف؟
م توافر�ـــا ملواجNــــة مــــشPلة عـــودة 2حــــداث إ�ــــ� 0نحـــراف مــــن وجNــــة نظــــر  - 5 زمـــا املقU,حــــات الــــال

  املبحوثnن؟
اسة   :رأFداف الد

تفاع ب�سبة - 1 �ا ا� . عودة 2حداث إ�� 0نحرافرتحديد أك-, أنماط ا'&رائم ال#" يصاح
 .تحديد العوامل 0جتماعية املرتبطة 6عودة 2حداث إ�� 0نحراف - 2
 .تحديد العوامل 0قتصادية املرتبطة 6عودة 2حداث إ�� 0نحراف - 3
سـNا 2خـصائيnن العـاملnن KـJ دار املالحظـة لGHـد  - 4 رالكشف عن أبر الD,امج Bصـالحية ال#ـ" يما ز

 .داث إ�� 0نحرافمن مشPلة عودة 2ح
م توافر�ــا ملواجNــة مــشPلة عــودة 2حــداث إ�ــ� 0نحــراف مــن وجNــة نظــر  - 5 زوضــع املقU,حــات الــال

 .املبحوثnن
اسة   :رأFمية الد

�ـا لواحـد مـن املوضـوعات املNمـة وا'Gيوpـة KـJ أي مجتمـع مـن Éحeـا وNاسـة مـن تناول ر     تD,ز أ�مية �ذه الد
ث إ�ـــ� 0نحـــراف مـــن خـــالل الكـــشف عـــن العوامـــل 0جتماعيـــة اk&تمعـــات املعاصـــرة، و£ـــJ عـــودة 2حـــدا

علميـــا وعمليــا(و0قتــصادية املرتبطــة بـــذلك، وKــJ ضــوء ذلـــك يمكــن النظــر إ�ـــ� �ــذه �2ميــة 
ً ً

ع�ــ� النحـــو ) 
J�التا:  

  :        �Fمية العلمية

اســة KــJ إثــراء اGkتــو العلÔــ" 0جتمــا�J خــصوصا فيمــا يتعلــق بظــا�رة  • قـد �ــسNم �ــذه الد
ً

ى انحــراف ر
 .2حداث

اســة KــJ تحديــد دقيــق أل�ــم العوامــل 0جتماعيــة و0قتــصادية ال#ــ" تقــف خلــف  • رقــد تفيــد �ــذه الد
 .عودة 2حداث إ�� 0نحراف

  :  �Fمية العملية

ـــة KــــJ معرفــــة العوامــــل 0جتماعيــــة  • ـــة 2خــــصائيnن العــــاملnن بــــدار املالحظـ اسـ ر�ــــساعد �ــــذه الد
�م إ�� العودة لالنحراف مرة أخرو0قتصادية ال#" تواجھ 2حداث �,Dم وأجNج ى6عد خر  .و

اســة KـJ دعــم متخـذي القــرار KـJ معا'&ــة أفـضل ملــشPلة عـودة 2حــداث  • رقـد تفيــد توصـيات الد
 .لالنحراف
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اسة   : رحدود الد

ـــة و0قتــــصادية املرتبطــــة 6عــــودة 2حــــداث إ�ــــ�  :ا45ــــدود املوضــــوعية تحديــــد العوامــــل 0جتماعيـ
  .0نحراف

ــــJ دار : ^ـــــشر:ةا45ـــــدود ال اســـــة ع�ـــــ� 2خـــــصائيnن العـــــاملnن Kـ راقتـــــصر اk&ـــــال ال®ـــــشر KـــــJ �ـــــذه الد ى
عNا باململكة العرeية السعودية   .واملالحظة 0جتماعية JK جميع فر

اســـة ع�ـــ� عينـــة عـــشوائية 6ـــسيطة مـــن : ا45ـــدود املTانيـــة ثـــالث عـــشر دار ) 13(رتـــم تطبيـــق �ـــذا الد
 املدينة – أ²�ا -  برpدة – الطائف – جدة – الدمام –pاض الر(مالحظة اجتماعية JK املناطق التالية 

ة  ان – حفر الباطن –راملنو    ). نجران– حائل – تبوك – ا'&وف –ز جا

اسة خالل الفU,ة من : ا45دود الزمنية   .ه1443/ 05 /30 -10روقد أجرpت الد

اسة   :   رمفاFيم مصط4Sات الد

Hاسة ع�� عدد من املفا�يم واملصط   :Gات املتعلقة ²�ا و£J ع�� النحو التا�Jر �شتمل �ذه الد

 :ا45دث •

�ما: ا'Gــــدث لغــــةÉجــــل حــــدث الــــسن وحــــدي ـــاب حــــدث ف#ــــØ الــــسن، و �ما: رشـÉداثـــــة : الــــسن وحــــديG'ن اnبــــ
جـال أحداث السن، وحدثا°�ا، وحـدثاؤ�ا. وا'Gدوثـة ُ�ـؤالء قـوم حـدثان جمـع حـدث و�ـو الف#ـ" : وpقـال. رو

جل حدث أي ُحدث السن، و�ؤالء غلمان حــدثان أي أحـداث، : ن قلتشاب، فإن ذكرت الس: رالسن، و

، (. و�ل ف#" من الناس حدث، و2نØÚ حدثة   )132م، 1956رأبن منظو

�ـل ذكـر أو أنÚـØ أتــم " ، بأنـھ)�ــ1439(وجـاء �عرpـف ا'Gـدث KـJ نظـام 2حـداث باململكـة العرeيـة الـسعودية 
  )1:�ـ، املادة1439ث، نظام 2حدا". (من عمره) الثامنة عشر(ولم يتم ) السا6عة(

  ).�ـ1439(وXpبØÝ الباحث إجرائيا �عرpف نظام 2حداث باململكة العرeية السعودية 

 :�نحراف •

امليـل يقـال مـال عـن الـÂÊ"، أي . انحـرف، مـال انـصرف عـن: وقد عرف املÞ&م الوسيط 0نحراف JK اللغة
ف  ن ،(ورتحرف وانحرف واحر   ).72م، ص2008وأحمد وآخر

Jßعـــرف العـــوÇج ع�ـــ� �ـــل مـــا �ـــو مـــألوف مـــن " ، 0نحـــراف مـــن الناحيـــة 0جتماعيـــة بأنـــھ)ه1406 (و وخـــر
ة وا�ـGة أو خطnـ,ة ��ـدد 0سـتقرار  رالسلوك 0جتما�J دو أن يبلغ حد Bخالل باألمن 0جتما�J بـصو ن

  )24ص". (الداخ�J للمجتمع

نظمــــة والقــــيم والعــــادات �ــــو �ــــل ســــلوك يخــــالف القــــوانnن و2: وÇعــــرف الباحــــث 0نحــــراف إجرائيــــا بأنــــھ
روالتقاليـــد وال#ـــ" {عUـــ,ف ²�ــــا اk&تمـــع نXيجـــة عوامــــل اجتماعيـــة واقتـــصادية كمـــا لــــدى فئـــة 2حـــداث بــــدو 

 .  املالحظة

 :ا45دث املنحرف •

ز�ــــو �ــــل مــــن أكمــــل الــــسا6عة مــــن العمــــر ولــــم يتجــــاو " ، ا'Gــــدث املنحــــرف بأنــــھ)م2002(وÇعــــرف الرشــــيد 
تكب فعال {عاقب عل الثامنة عشر وا

ً
  )265ص". (نيھ القانور
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�ــل حــدث أتــم الــسا6عة ولــم يــتم الثامنــة عــشر مــن عمــره : وÇعــرف الباحــث ا'Gــدث املنحــرف إجرائيــا بأنــھ
  .وخالف 6سلوكھ التوقعات واملعايn, 0جتماعية والنظام السائد باk&تمع

  :العودة إ	� �نحراف •

áي تPـاب الرجـوع املت" العودة إ�� 0نحـراف بأ°�ـا) م2018(رو�عرف ا'Gا ركـر مـن قبـل ا'Gـدث املنحـرف إ�ـ� ا ر
  ).200ص"(ىالسلوك املنحرف، وعودتھ مرة أخر إ�� املؤسسة Bصالحية

لتكـرار دخـو ا'Gـدث دار املالحظـة 0جتماعيـة لقيامـھ : وÇعرف الباحث العودة إ�ـ� 0نحـراف إجرائيـا بأ°�ـا
صادية معينـــة كمـــا يـــدركNا عوامـــل اجتماعيـــة واقتـــ6ـــسلوك منحـــرف {عاقـــب عليـــھ الـــشرع والنظـــام نXيجـــة 

نوpحدد�ا 2خصائيو العاملو بدار املالحظة   .ن

 :العوامل �جتماعية •

ه  £J تلك العوامل ال#" تحيط بفرد معnن وتمnـ¬ه عـن غnـ,ه " ، العوامل 0جتماعية بأ°�ا)م1999(روÇعرف با
ف ال#" تحيط 6عامھ الناس ومن 2فراد 2خرpن دو الظر   )209ص". (ن

 العوامــل 0جتماعيــة إجرائيــا بأ°�ــاوÇعرفــھ الباحــث
ً

مجموعــة مــن العوامــل املرتبطــة KــJ الب¯ئــة 0جتماعيــة : 
لGHــدث، كــضعف الرقابــة 2ســرpة وطــالق أو وفــاة أحــد الوالــدين واملــشا�ل 2ســرpة املــستمرة، وأصــدقاء 

ثر ع�ـــ� الـــسوء وفـــساد الب¯ئـــة 0جتماعيـــة اGkيطـــة وســـوء معاملـــة ا'Gـــدث مـــن قبـــل 2ســـرة، وال#ـــ" قـــد تـــؤ
 .  يسلوكياتھ وتصرفاتھ وÇعود مرة أخر إ�� 0نحراف

  :العوامل �قتصادية •

ى�و انخفاض مستو الـدخل لـدى 2سـرة، حيـث : " ، العوامل 0قتصادية بأ°�ا)م2004(يوÇعرف الشرار
pة وeــذلك يوجـد صـعوeة KـJ التكيـف مــع الوضـع الـرا�ن KـJ اk&تمــع  ورال {ـستطيع إشـباع احتياجا��ـا الـضر

eعةو وذلك قد يضطر ا'Gدث لطر أبواب غn, مشر   )17ص". (ق

ـــا بأ°�ـــــــا وÇعرفــــــھ الباحـــــــث العوامـــــــل 0قتـــــــصادية إجرائيــــ
ً

ـــــة مـــــــن العوامـــــــل املرتبطـــــــة KـــــــJ املـــــــستو :  ىمجموعــ
ف اليـومي والـسكن KـJ مـ¬  ل0قتصادي ألسرة ا'Gدث، كتـدqي املـستو 0قتـصادي لألسـرة وقلـة املـصر وي

¯ـــشة املناســـبة وا'Gرمـــان املـــادي لGHـــدث، وال#ـــ" تـــؤثر ع�ـــ� إشـــباع عـــشواâي وصـــعوeة تـــوفn, متطلبـــات املع
 .  يحاجاتھ 2ساسية وÇعود مرة أخر إ�� 0نحراف

  :يaطار النظر

 :مفcوم انحراف �حداث: أوال

     أن ظـا�رة انحـراف 2حـداث مـن الظـوا�ر 0جتماعيــة الـسلبية وال#ـ" �ـشPل خطـرا ع�ـ� اســتقرار 
ً

ـــوانnن واملعـــــايn, 0جتماعيـــــة وتتجـــــاو ��ـــــدد النظـــــام 0جتمــــا�J وتخـــــالف وأمــــن اk&تمـــــع، لPو°�ـــــا  زالقــ
ف عل��ــا داخــل اk&تمــع تبعــا الخــتالف ، تتعــدد مفــا�يم انحــراف 2حــداث رالــضبط 0جتمــا�J املتعــا

، فبعض القوانnن معايn, ا'Gكم ع�� السلوك وما يU,تب عليھ من ظوا�ر اجتماعية من مجتمع آخر
أن سلوك معnن {عتD, انحرافا ىJK مجتمع معnن تر 

ً
ىب¯نما تر قوانnن مجتمع آخر أن نفس السلوك 

مثـــل اk&تمعـــات الغرeيـــة تـــر أن نفـــس الـــسلوك ال {عتDـــ, انحرافـــا، لــ¯س انحرافـــا 
ً

وفيمـــا ي�ـــJ عـــرض ى
 .لبعض التعرpفات ملفNوم انحراف 2حداث
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يف أو الفعــــل غnــــ, الــــسو الــــسلوك أو التــــصر" ، انحــــراف 2حــــداث بأنــــھ)م2007(ر     فقــــد عــــرف منــــصو 
تPــــاب أفعـــال ال أخالقيــــة وغnــــ, او ات وBدمــــان عل��ـــا وا رملنـــاJK ألفعــــال اk&تمـــع، �الــــسرقة و�عـــاطي اjkــــد ر

مقبولة اجتماعيا ودي�يا وقانونيا
ً ً ً

  )6ص". (

ن  ة وآخــر و     كمــا {عــرف ســما مخالفــة أي 2نمــاط الــسلوكية الــسوpة " ، انحــراف 2حــداث بأنــھ)م2014(ر
eنة 0جتماعية أو تر�ا سـواء أ�انـت تلـك الرغبـة بـنص القـانو والعـرف أو القـيم والثقافيـة الـسائدة واملرغو

  )28ص". (

0بتعـــاد عـــن املـــسار اGkـــدد أو ان±�ـــاك لقواعـــد " ، انحـــراف 2حـــداث بأنـــھ)م2010(ي     وقـــد عـــرف الـــسمر
صــمة تلتــصق باألفعــال أو 2فــراد املبتعــدين عــن طرpــق  ا'&ماعــات املــستقيمة داخــل وومعـايn, اk&تمــع، و

ج ع�ـ� حـدود الXـسامح العـام KـJ اk&تمــع جـة �افيـة مـن ا'jـر واk&تمـع، أو ان±�ـاك القواعـد ال#ـ" يتمnـ¬ بد ". ر
نقال من الصرايرة، (

ً
  ) 28م، ص2019

يمثـل موقفـا اجتماعيـا يخـضھ فيـھ صـغn, الـسن إ�ـ� " انحـراف 2حـداث بأنـھ) م2004(     كما عرف جعفـر
ً ً

, من العوامل ذات القوة السلبية، مما يؤدي بھ إ�� السلوك غn, متوافق أو يحتمل أن يؤدي عامل أو أك-
  )9ص". (إليھ

ـــوم انحــــراف 2حـــــداث فيجــــب التعــــرف أيـــــضا ع�ــــ� مفNـــــوم  ـــØ ا'Gقيقــــي ملفNــ      وللتوصــــل إ�ــــ� معرفـــــة املعÝـ
ن  حــــرف مــــن ، إ�ــــ� مفNــــوم ا'Gــــدث املن)145م، ص2013(وا'Gــــدث املنحــــرف، وقــــد أشــــار القرÇــــÂÊ" وآخــــر

J�كتا J£ة نظر علماء علم 0جتماع وعلم النفس والقانو وNنوج:  

     ير علماء 0جتماع أن ا'Gدث املنحرف �و �ل طفل يأ�ي أعماال أو تصرفات غn, عادية أو غn, سوpة 
ً ى

ال يأت��ــا غالبيــة 2طفــال الــذين بــنفس عمــره و�ــذا الطفــل {عــد منحرفــا إذا أ�ــى أعمــاال �ــستوجب مــساءلة 
ف اجتماعيـــــة واقتـــــصادية وãـــــGية قا ـــGية لظـــــر ــــو �ــ ـــداث، �ـ ـــوعة لألحــ ونونيــــة طبقـــــا للXـــــشرÇعات املوضــ

ً

  .وثقافية مرتبطة بالب¯ئة ال#" {ع¯ش ف��ا

     أمــا علمــاء الـــنفس فnــ,ون أن ا'Gــدث املنحـــرف �ــو ذلــك الـــ´jص الــذي يرتكــب فعـــال يخــالف أنمـــاط 
ً ّ

ي ثابت qـس®يا يدفعـھ السلوك املتفق عل��ا 2سوpاء JK مثل سنھ وJK الب¯ئة  نXيجة لصراع نفÂä" ال شعو
ً

ر
تPاب �ذا الفعل الشاذ مثل اديا ال رال إ ر

ً
ادي أو 0نطواء :  رالسرقة أو الكذب أو التبو الالإ   .ا'å...ل

 Øــæرتكــب فعــال نpص الــذي يتعــدى ع�ــ� القــانو وj´ــدث املنحــرف �ــو الــG'ــر علمــاء القــانو أن اpن     و ن ى
نلبـالغ لوقــع تحـت طائلـة القـانو سـواء �ـان �ـذا الفعـل مخالفـة أم جنحـة أم عنـھ KـJ سـن معـnن، ولـو أتـاه ا

  . جناية

ف عل��ــا KــJ اk&تمــع  ر     وpتــçè أن الــسلوك الــذي يخــرج عــن قواعــد الــضبط 0جتمــا�J والقــوانnن املتعــا
 –ل ق{عد سلو�ا منحرفا، ألنھ اخU, تلك القواعد وال#" وضعت درءا لjHطر الناتج عـن مخالف±�ـا و�ـو يمثـ

 خطرا ع�� اk&تمع بمجرد 0بتعاد عن املعايn, اGkددة والعـادات والتقاليـد والقـيم الـسائدة –تبعا لذلك 
  .   داخل اk&تمع

ثانيا
ً

  :العوامل املرتبطة �عودة �حداث إ	� �نحراف: 

ج مـن املؤسـسات Bصـالحية بالعديـد  مـن و     ترتبط مشPلة عودة 2حداث إ�� 0نحراف 6عد ا'jـر
ا وأثـــرا وا�ـــGا KـــJ انحـــراف  ا بـــار العوامـــل اjkتلفـــة، وتـــؤدي العوامـــل 0جتماعيـــة و0قتـــصادية دو

ً ً ً ً
ز ر

2حداث وما �س®بھ تلك العوامل JK العديد من املشا�ل والضغوط ع�� حيا��م وتجD, 2حداث إ�� 
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، وسـXناو العوامـل 0جتماعيـة و0قتـصادية 6عـرض مـوج لالعودة لالنحراف مـرة أخـر ز KـJ محاولـة ى
J�0نحراف ع�� النحو التا ��عودة 2حداث إ JK ا�   :رللكشف عن دو

 :العوامل �جتماعية  -أ 

�عتD, العوامل 0جتماعية من أ�م العوامل املNمة واملؤثرة JK عودة 2حداث إ�� 0نحراف، فPلما      
عـــات �انــت الب¯ئــة 0جتماعيــة لألحـــداث غnــ, مــستقرة وتك-ــ, ²�ـــا املــشا�ل والعنــ زف والــضغوط واملنا

ف املواتيـة للعـودة إ�ـ� 0نحـراف، ولـذلك يجـب إيجـاد ا'Gلـو املناسـبة لNـا وإ6عــاد�م  لتـوافرت الظـر و
جNم من املؤسسات Bصالحية   .وع��ا 6عد خر

ــــة الزايــــــدي  اســ ـــ� عــــــودة 2حــــــداث )76م، ص2013(ر     وتحــــــدد د ــــة املؤديــــــة إ�ـــ ، العوامــــــل 0جتماعيــ
J�لالنحراف بالتا:  

 .ات املستمرة بnن الوالدين مما يXس®ب JK تفكك 2سرةا'jالف − 

 .ضعف الرقابة 2سرpة 6س®ب طالق الوالدين − 

 .عدم ا�تمام 2سرة JK الت�شئة 0جتماعية الGéيحة − 

فقاء السوء −   .راستمرار العالقة مع 

 .فساد وانحراف الب¯ئة اGkيطة با'Gدث − 

 .وازع الديÝ"عدم انتظام ا'Gدث JK أداء الفرائض الدي�ية وضعف ال − 

 − )Jصالحية) الوصم 0جتما�B جھ من املؤسسة وفض اk&تمع لGHدث 6عد خر  .ر

ة 0نحراف −   . رعدم و�J ا'Gدث بخطو

اسة الدوسر  اسات كد ي     وقد بي�ت العديد من الد ر اسة العزام ) م2019(ر اسة )م2019(رود ر، ود
الرقابـــة 2ســـرpة والعـــودة إ�ـــ� ي، أن ا'jالفـــات 2ســـرpة والتفكـــك 2ســـر وضـــعف )م1993(ي2ســـمر 

2صدقاء السابقnن والقسوة JK معاملة الوالدين من أ�م العوامل املـؤثرة ع�ـ� ا'Gـدث سـلبا مـا قـد 
ً

eـــا مـــن املـــشا�ل  تPــو ســـ®با KـــJ عـــود��م للـــسلوك املنحـــرف، حيـــث {عـــود 2حـــداث إ�ـــ� 0نحـــراف �ر
ً ً

و ن
  .نوالضغوط JK الب¯ئة 0جتماعية ال#" {ع¯شو ²�ا

 : �قتصاديةالعوامل  - ب

جات متفاوتة بnن  ر     �عد العوامل 0قتصادية من العوامل املس®بة النحراف 2حداث وتختلف بد
ُ

غبــــا��م، فتــــدqي املــــستو 0قتـــــصادي لألســــرة قــــد يPــــو عـــــامال  2ســــر ع�ــــ� حــــسب احتياجـــــا��م و
ً ن ى ر

مــــساعدا لعــــودة الــــسلوك 0نحراKــــJ لــــدى 2حــــداث لعــــدم إشــــباع طلبــــا��م KــــJ حيــــا��م 
ً

0جتماعيــــة، 
اسة فرpوان  ، العوامل 0قتصادية املؤدية إ�� عودة 2حداث لالنحراف )10م، ص2019(روتحدد د

J�بالتا:  
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 .ىانخفاض املستو 0قتصادي ألسرة ا'Gدث − 

ة 2سرة ع�� توفn, متطلبات ا'Gدث −   .رعدم قد

ف املع¯شية لألسرة −   .والفقر وسوء الظر

pة ب −  عةور الÞ&ز عن توفn, ا'Gاجات الضر والطر املشر  .ق

ف اليومي لGHدث −   .و ا'Gرمان املادي وقلة املصر

 .يالبطالة وتدqي الدخل الشNر لألسرة − 

  . السكن امل±�الك JK 2حياء العشوائية − 

اسـة الNــشلمو  اســات كد ن     ولقـد كـشفت العديــد مـن الد ر اسـة الNــوار )م2020(ر ي، ود ، )م2020(ر
اسـة الرشــيد  ة ع�ــ� ي، أن تـدqي املــستو 0)م2002(رود رقتـصادي ألســرة ا'Gـدث والفقــر وعـدم القــد

تـوفn, متطلبـات املع¯ـشة والبطالـة للوالـدين ومـا �ـس®بھ مـن تـدqي الـدخل 0قتـصادي لألسـرة، تــؤثر 
جـــة كبnـــ, إ�ـــ� عـــودة 2حـــداث لالنحـــراف، وقـــد تPـــو �ـــل تلـــك العوامـــل 0قتـــصادية تëـــê وتـــدفع  نبد ر

ف سرÇعة وعاجلة إ� تPاب السلوك 0نحراJKوا'Gدث تحت ضغوط معينة وظر   .ر� عودة ا

ا مــؤثرا KــJ عــودة 2حـــداث إ�ــ� 0نحــراف ولـــذا       وpتــçè أن للعوامــل 0جتماعيــة و0قتـــصادية دو
ً ً

ر
 ,nــد مــن تــأثGHلــو املناســبة لG'صــالحية العمــل ع�ــ� إيجــاد اB املؤســسات JــK نnليجــب ع�ــ� املــسئول

ض الواقع، وقد يPو  ن�ذه العوامل وتطبيقNا ع�� أ مـا 6عـد (ذلك من خالل برامج الرعايـة الالحقـة ر
pــــادة التعــــاو و0تــــصال بــــnن املؤســــسة Bصــــالحية و2ســــرة ملتا6عــــة 2حــــداث وال#ــــ" قــــد ) Bفــــراج نو ز

سة حياة جديدة ، ليتمكنوا من تجـاو  ز�ساعد�م JK التكيف و0ستقرار و0ندماج 0جتما�J ومما ر
ف 0جتماعيـــــة و0 تPـــــاب الـــــسلوك و�ـــــل تلـــــك العوامـــــل والظـــــر ـــ" دفعـــــ±�م ال رقتـــــصادية الـــــسابقة ال#ــ

JK0نحرا   .  

ثالثا 
ً

  :نالMOامج aصالحية املقدمة لألحداث املنحرفو: 

�عد الD,امج Bصالحية أحد الوسائل ال#" �ستخدمNا دار املالحظة 0جتماعية JK تحقيق الرعاية      
عاية 2حـداث، فمـن خاللNـ ا يمكـن مـن إصـالح ا'Gـدث ا'&ـانح وإعـادة رالوقائية والعالجية JK مجال 

نھ النفÂä" و0جتما�J، وذلك عD, برامج مكثفة إلعادة تأ�يلNم وإصـالحNم 6ـشPل جيـد، و��ـدف  زتوا
 JـــK الـــسائد JــÎن نحـــو 2فــضل، والتكيـــف مــع الـــسلوك ا'&مnـــ, ســلوك ا'&ـــانحnغي��ــذه الDـــ,امج إ�ــ� 

kا JــــK ــــو عــــضوا فــــاعالPpتــــھ وeتمــــع، ليخــــرج 6عــــد عقو&kا
ً ً

تPــــاب ن ــع وأال {عــــود مــــرة أخــــر إ�ــــ� ا ر&تمــ ى
  :زوفيما ي�J عرض ألبر الD,امج Bصالحية. السلوك املنحرف

 : برامج الرعاية ال4Bية -1

 "Âìم وعز املر�±Géئة و2مراض والعناية بeوقاية 2حداث من 2و ��ية إGéدف الرعاية ال�ل     �
 .م��م ومراقبة 2طعمة وتقديم �افة ا'jدمات العالجية

 :برامج الرعاية �جتماعية  -2

�عتD, الرعاية 0جتماعية املقدمـة لألحـداث مـن أ�ـم الDـ,امج Bصـالحية حيـث ��ـدف إ�ـ� مـساعد      
ــــو  ـــديل الــــــسلوكيات املنحــــــرف وامليــ ــــا و�عـــ ـــــدار والتكيــــــف معNــ لا'Gــــــدث ع�ــــــ� تقبــــــل ا'Gيــــــاة داخــــــل الـ
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م، 2020أبــو العــال،. (م��ــا ا'GـدثBجراميـة ومعا'&ــة املـشا�ل 0جتماعيــة و0قتـصادية ال#ــ" {عـاqي 
 )    19ص

 :برامج الرعاية النفسية -3

ا مNما آخر JK الD,امج Bصالحية حيث �س�Î إ�� التعرف ع�� مالمح       تمثل الرعاية النفسية محو
ً ً

ر
ــــي يــــــــتمكن  ـــو و0ســــــــتعدادات لPــــ ــــــستو الــــــــذ�اء وامليـــــ ـــھ الذ�نيــــــــة ومــ ـــــــدث وإمPانياتـــــ ل�jــــــــصية ا'Gـ ى

 .  عرفة أسباب عدم تكيف ا'Gدث مع اk&تمع2خصائيnن JK الدار من م

 :برامج الرعاية الر:اضية -4

 �Îس�ن     �عتD, برامج الرعاية الرpاضية من الD,امج املNمة ال#" يقبل عل��ا 2حداث ا'&انحو حيث 
ا��م ا'&سمية وإشباع حاجا��م البدنيـة والنفـسية و�ـستخدم أيـضا �وسـائل لتحقيـق  رإ�� تنمية قد

 عن طرpق اسXنفاذ الطاقة الزائدة وتحرpر 2فراد من ال¬اعات العدوانية املكبوتة عمليات عالجية
ـــن التفكnـــــ, KـــــJ 0نحـــــراف  ـــة تبعـــــده عــ �م، وأن اqـــــشغال ا'Gـــــدث Kـــــq2 Jـــــشطة الرpاضـــــية والبدنيــíلـــــد

اتھ العقلية   )195م، ص2010اليوسف،. (رو�ساعده ع�� ��ذيب سلوكھ وع�� الصD, وتنمية قد
 

 :ميةالMOامج التعلي -5

�عـد الرعايــة التعليميـة مــن أ�ــم الDـ,امج Bصــالحية وال#ــ" يـتم تقــديمNا لألحــداث حيـث ��ــدف إ�ــ�      
عـــدم حرمــــان 2حــــداث مواصــــلة �علـــيمNم العــــام وÇعتDــــ, التعلــــيم عنـــصر مNــــم مــــن عناصــــر إكــــساب 

  .  2حداث املعرفة والقيم والعادات والتقاليد واملعايn, املتوافقة مع اk&تمع

:ب والتأFيل املstبرامج  -6  :رالتد

pب 2حــداث ع�ــ� �علــم حرفــھ أو مNنــھ أثنــاء قــضاء  pب والتأ�يــل املîــ" إ�ــ� تــد ر     ��ــدف بــرامج التــد ر
جNم من الدار، وكما  ات وا'Dj,ات ال#" يمكن أن {ستفيدوا م��ا 6عد خر pد�م باملNا �م، وتز±eوعقو رو

ــا تكمـــن أ�ميــــة �ــــذه الDــــ,امج KـــJ امتــــصاص طاقــــات 2حــــداث الـــس لبية وتــــؤ�لNم مNنيــــا مــــستقبال ممــ
ً ً

 . {ساعد�م ع�� التكيف السرÇع و0ندماج مع اk&تمع

 :الMOامج الديxية -7

     تكمن أ�مية الD,امج الدي�ية JK أ°�ا �ساعد 2حداث ع�� تقوpة ا'&انب الـديÝ" وغـرس الفـضائل 
Çس و�عـديل الـسلوكيات ا'jاطئـة وتوج��Nـا التوجيـھ الــGéيح وذلـك مـن خـالل إقامـ رة حلقـات التــد

 .  وتحفيظ القرآن الكرpم واGkاضرات والندوات التوعوpة الدي�ية

 :الMOامج الMNو:حية والMNف}zية -8

�ــدف الDــ,امج الU,وpحــة والU,ف��يــة إ�ـــ� إشــغال وقــت فــراغ 2حـــداث مــن خــالل أqــشطة الXـــسلية �     
شـراف 2خـصائيnن العـاملnن ىوحفالت السمر واملسابقات وغn,�ا من الD,امج املوجNة 2خر تحـت أ

  )163م، ص2016مصطفي، . (JK دار املالحظة 0جتماعية

 :برامج الرعاية الالحقة -9

eط ا'Gدث بالعالم  eط ا'Gدث بأسرتھ خالل قضاء عقوeتھ و ر     ��دف برامج الرعاية الالحقة إ��  ر
Jß ســـة ا) اk&تمـــع(را'jـــا جـــھ مـــن الـــدار ح#ـــØ ال{عـــود إ�ـــ� مما رومتا6عتـــھ 6عـــد خر لـــسلوك 0نحراKـــJ، و
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وللرعايـة الالحقــة أ�ميــة بالغـة لGHــدث وللمجتمــع بـنفس الوقــت، فæــ" تكفـل تــGéيح الــسلوك غnــ, 
ىالسو وتكفل عدم عودة ا'Gدث لالنحراف مرة أخر     ) 207م، ص2010اليوسف،. (ي

      وpتــçè ممـــا ســبق أ�ميـــة الDــ,امج Bصـــالحية ومــا تقـــوم بــھ مـــن أدوار إيجابيــة KـــJ محاولــة �عـــديل
الــسلوكيات املنحرفــة لألحــداث وإصـــالحNم لPــي يPونــوا أفــرادا إيجـــابيnن مــستقبال KــJ اk&تمــع، ولـــذا 

ً ً

ض  ريجب ع�� املسئولnن JK دار املالحظة 0جتماعية �0تمام JK تطوpر �ذه الD,امج وتفعيلNا ع�� أ
 JـK نnـ, متخصـصDفـة وع,Uة مح �ـل مجـال رالواقع وأن يتم تنفيذ�ا بطرpقة علمية وãـGيحة وeـصو

ع�� حدا، لPي تحدث 2ثر Bيجاðي املتوقع م��ا وتحد من عودة 2حداث إ�� 0نحراف مستقبال
ً

 .  

ا�عا  
ً

  :أFم النظر:ات املفسرة لعودة �حداث إ	� �نحراف: ر

اسـة وتحديـد الXـساؤالت           ريحتاج الباحث إ�� نظرpة علميـة ح#ـØ {ـستطيع مـن خاللNـا بنـاء مـشPلة الد
اســة، وeنـــاء عليــھ قـــام الباحــث بتحديـــد 6عــض النظرpـــات ال#ــ" �ـــا الNــدف مـــن القيــام ²�ـــذه الد±eتمثــل أجو ً ر

قالعلميــة املفــسـرة لعــودة 2حــداث إ�ــ� 0نحــراف ملــا لNــا مــن دو فعــال KــJ توجيــھ البحــث بــالطر الــسليمة  ر
ة ع�ــ� توظيفNــا بالــشPل املناســب KــJ م روصــوال إ�ــ� تفـــسn, النتــائج وتحليلNــا، والقــد

ً
اســة، وذلــك  روضــوع الد

J�ع�� النحو التا:  

  :نظر:ة الثقافة الفرعية ا5{انحة .1

ن     تتج�J نظرpة الثقافة الفرعية ا'&انحة JK فكرة أن 6عض 2بناء الذين ي�تمـو إ�ـ� الطبقـة 0جتماعيـة 
الــدنيا يتمnـــ¬ون عــن ســـوا�م مــن أبنـــاء الطبقــات الوســـطى بخــصائص ثقافيـــة معينــة تـــدفعNم و�ـــ´&عNم 

ـــانح أل°�ــــا محــــصلة الــــضغوط 0جتماعيــــة الناتجــــة عــــن التفكــــك 0جتمــــا�J أو رع�ــــ� ا تPــــاب الــــسلوك ا'&ـ
التنظـــيم 0جتمــــا�J املتبـــاين بــــnن الطبقـــة الوســــطى والـــدنيا، وتــــرتبط �ـــذه النظرpــــة باســـم �ــــل مـــن الDــــ,ت 
ـــJ مــــن  ـــايn, و£ـ ـــ� الطبقــــة الوســــطى مــــن ناحيــــة القــــيم واملعـ ـــر وقــــد ركــــز الDــــ,ت �ــــو�ن ع�ـ الUــــ, ميلـ و�ــــو�ن و
اســة ذ�ــو الطبقــة الــدنيا  ســة شــيPاغو وســيذرالند و مn,تــو KــJ 2نــومي وحيــث ا�تمــت بد رإســNامات مد ر نر
وا'&ماعة ا'&انحة، أمـا نظرpـة والUـ, ميلـر فæـ" عـن انحـراف الطبقـة الـدنيا ترجـع �ـذه النظرpـة إ�ـ� طبيعـة 

رpــــة 2نــــومي البنــــاء 0جتمــــا�J والثقــــاJK للمجتمــــع حيــــث اســــتفادت �ــــذه النظرpــــة مــــن 6عــــض مفــــا�يم نظ
)،   ).196م، ص2019يالسمر

د الفعل ع�� املPانة 0جتماعية املتدنية،  ر     ير �و�ن أن �ذا �و 2صل q JKشوء العصابات من خالل  ى
و�نالــك أشـــPال مختلفـــة لـــرد الفعـــل �ـــذا أو التكيـــف، فقـــد يH&ـــأ الـــبعض نحـــو التكيـــف مـــع معـــايn, وقـــيم 

Pلة املPملـش JـÎانـة املرجـوة . انـةالطبقة الوسطى وذلك كحـل جمPـ, نحـو املnـل يتطلـب التغيG'ولكـن �ـذا ا
أي  و�ذا لن يتأ�ى إال من خـالل معـايn, جديـدة للمPانـة وال#ـ" �عـرف ع�ـ� أ°�ـا اسـتحقاقية، أي {ـستحقو°�ا

ن ع�� الصفات ال#" يملPو°�ا و�كذا تXشPل الثقافة الفرعية املنحرفة من أجل حل مشPلة املPانة  ويركز
Ppات،. (الطبقات الفقn,ةاملتدنية ألبناء    ).162م، ص2008رالو

     وpتçè أن الثقافة ا'jاصة ا'&انحة تقدم لGHدث ا'&انح مPانة بديلة عن تلك ال#" فشل JK تحقيقNا 
فـاق الثقافـة ا'&انحـة فقـط،  رJK ضوء قيم ومعـايn, الطبقـة الوسـطى، ولك��ـا تمنحـھ تلـك املPانـة بـاعU,اف 

فـــضوه، وتــصبح الثقافـــة ا'jاصـــة ا'&انحـــة ه مـــصادر مPانـــة مـــن  ر حــال �ـــامال عنـــدما يـــرفض ا'Gـــدث بــدو ر
ً ً

فالثقافـة ا'jاصـة ا'&انحـة KـJ أساسـNا اسـتقطاب . وÇعتمد بقوة ع�� جماعتـھ ا'&انحـة KـJ تحقيـق املPانـة
ســـلÆ" لقـــيم اk&تمـــع ومعـــايn,ه، فقـــيم الثقافـــة ا'jاصـــة ا'&انحـــة ال ت�ـــشأ مـــن فـــراغ، ولك��ـــا مـــستمدة مـــن 

kف والــسالم ، تمثــل نقــيض قــيم اpتمــع الــسائدة، فــإذا �انــت قــيم الطبقــة الوســطى تمجــد العمــل الــشر&
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جع �ـو�ن تمثـل ا'Gـدث للثقافـة ا'jاصـة  رفقيم الثقافة ا'jاصة ا'&انحة تقو بالسرقة والعنف، وقد أ ل
ا'&انحة بصفة خاصة والـسلوك املنحـرف بـصفة عامـة إ�ـ� نمـط العالقـات الـسائد داخـل أسـرة ا'Gـدث، 

�ا أحد عوامل الضبط 0جتما�JK J اk&تمع وكـذلك إ�ـ� رومدى ما تما قابية باعتبا رسھ 2سر من سلطة  ر
pــة  رمـدى ا°�يــار وتفكـك الب¯ئــة ال#ـ" يوجــد ف��ــا ا'Gـدث، وBطــار املرجÎـJ لGHــدث وجماعتـھ املرجعيــة املعيا

،. (ال´jصية   )207م، ص2019يالسمر

     واســـت�تاجا مـــن ذلـــك فـــإن عـــودة 2حـــداث إ�ـــ� 0نحـــر
ً

ىاف قـــد تPـــو 6ـــس®ب تـــدqي املـــستو 0قتـــصادي  ن
تPـــاب الـــسلوك Bجرامـــي  رلألســرة وأيـــضا ضـــعف الرقابـــة 2ســـرpة ع�ـــ� ا'Gـــدث ممـــا جعلNـــم اعتـــادوا ع�ـــ� ا

ً

ع و�نــــا يـــأ�ي دو اjkتـــصnن والعــــاملnن KـــJ دار املالحظـــة ملعا'&ــــة �ـــذه الظـــا�رة مــــن  روالكـــسب غnـــ, املـــشر و
 واملتا6عـــة املــــستمر بـــnن أســـرة ا'Gـــدث والـــدار لGHـــد مـــن �ــــذه خـــالل تكثيـــف بـــرامج الرعايـــة املناســـبة لNـــم

  . الظا�رة

  :نظر:ة الوصم �جتما~( .2

     لقد اش±�رت �ذه النظرpة JK الست¯نات والسبعينات وخاصة 6عد أن �سلم مؤpدي �ذا 0تجـاه تحرpـر 
أن ) رانــك تــان�بومف(لمجلـة املــشكالت 0جتماعيــة مؤpــدو �ـذا 0تجــاه، وقــد حــاو عـالم ا'&رpمــة 2مرPpــي 

ــــات  ــــشPل جديـــــد، إذ ركـــــز ع�ـــــ� العمليـ ـــسn,ية للنظرpـــــات املفـــــسرة لH&رpمـــــة ولكـــــن 6ـ يوســـــع مـــــن القـــــوة التفــ
jص بأنــــھ منحــــرف، وpــــر أن �نــــاك �غnــــ,ا  ى0جتماعيـــة ال#ــــ" تحــــدث وذلــــك 6عــــد أن يــــتم ا'Gكــــم ع�ــــ� الـــ́ـ

jص نفـسھ ع�ـ� أنـھ شـر ، pجيا من �عرpف فعل معnن ع�� أنھ شر إ�� �عرpف ال́ـ  وeالتـا�J فـإن جميـع رتد
أفعالــھ تــصبح مرpبــة ومــشPوك ²�ــا ومــن وجNــة نظــر اk&تمــع ، فــالفرد الــذي عــادة مــا يقــوم بأشــياء معينــة 
ئا وغnــ, مرغــوب فيــھ، ومــن وجNـة نظــر الــ´jص، ســوف يحــدث التغnــ, نفــسھ فاليــافع  يـصبح �jــصا سـ̄ـ

املنحــــرف يــــصبح شــــرpرا ألنــــھ ال {عتقــــد بأنــــھ صــــا'ç، وpقــــوم اk&تمــــع بوصــــم الـــ́ـ
ً

jص املرتكــــب واقعيــــا أو 
jص كقولـك �ـذا سـار . افU,اضيا 6ـ´jص مـا نXيجـة قيامـھ بالـسلوك املنحـرف قو�نـا الوصـم {عـرف بال́ـ ُ

jص لذاتـھ ونظـرة ¤خـرpن لـھ،  أو قاتل، أي انھ منحرف ومجرم، و�ذا الوصف سوف {غn, من نظرة ا́ل
ـــØ الوصـــــم  ن يتعـــــاملو مـــــع معÝــ نفـــــاآلخر ـــد ذاتـــــھ) قالـــــسار(و jص بحــ س مـــــع الــــ́ـ ـــ̄ـ ، وeالتـــــا�J فـــــإن �ـــــذه ولـ

لألفـــراد كمنحــــرفnن ومجـــرمnن �ــــساعد KــــJ خلـــق ا'&رpمــــة و0نحـــراف، و�ــــذا {عÝــــ" أن ) الوصــــم(العمليـــات 
ــــراف ــــو ســــــ®ب ا'&رpمــــــة و0نحــ Ppــــــات،. (الوصــــــم �ــ ــــة اســــــت�تاج �نــــــا أن عــــــودة ). 193م، ص2008رالو وثمــ

ــــ� 0نحـــــراف قـــــد يPـــــو 6ـــــس®ب الوصـــــمة 0جتماعيـــــة ال#ـــــ" يتعرضـــــو لNـــــا  ن2حـــــداث إ�ـ ــــن ن ج مـ و6عـــــد ا'jـــــر
ن مــــن القـــاب وقواعــــد ع�ــــ�  واملؤســـسات Bصــــالحية أو دار املالحظــــة 0جتماعيـــة نXيجــــة ملــــا يطلقـــھ 2خــــر
ن2حـــداث ممـــا يجعلNـــم يقومـــو بتمثيــــل تلـــك ال´jـــصية وتكـــرار الــــسلوك املنحـــرف، ممـــا {ـــستوجب ع�ــــ� 

ـــة والنفــــسية  املناســــبة وتفعيــــل بـــــرامج العــــاملnن KــــJ دار املالحظــــة تقــــديم جميــــع بــــرامج الرعايــــة 0جتماعيـ
JÎتم&kالرعاية الالحقة والتأ�يل ا  .  

  :نظر:ة �ختالط التفاض0( .3

والعـالم 2مرPpـي ادوpـن ســذرالند ) م1924(     ظNـرت نظرpـة 0خـتالط التفاضـ�J عنـد العـالم كرÇـÂä" عـام 
ة املفــــسرة ، وتنــــدرج نظرpــــة اjkالطــــة الفاضــــلة تحــــت فئــــة النظرpــــات النفــــسية 0جتماعيــــ)م1939(عــــام 

�ــا 0تجــاه النفــÂä" و0تجــاه 0جتمــا�J، محاولــة بــذلك تحقيــق . يللــسلوك غnــ, الــسو رفæــ" تــضع KــJ اعتبا
اســة الــسلوك غnــ, الــسو يالتــواز بــnن العوامــل الفرديــة والعوامــل 0جتماعيــة عنــد د وتنظــر النظرpــات . رن

ــــش ــا املتغnــــــ, الوســــــيط الـــــــذي يكــ �ـــــ ــــة إ�ـــــــ� ال´jــــــصية باعتبا ــــسية 0جتماعيــ ـــاء رالنفــ ــــن جوانــــــب البنــــ ف عـــ
ســھ مـن أثــر KـJ ال´jـصية qBــسانية، واqعPـاس ذلــك 2ثـر ع�ـ� مــا يقـوم بــھ الفـرد مــن  ر0جتمـا�J، ومـا يما

، و�عÝـــ" �ـــذه النظرpـــة أن �ـــل )48م، ص2010يالـــسمر ،. (أفعـــال، ومـــا يXـــسم بـــھ مـــن خـــصائص وســـمات
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يفات أخـر تتـصارع مـع الثقافـة �jص ينطبع بالطا6ع الثقاJK اGkيط بھ وXpشبھ بھ، مالم تكن �ناك ثقا
 Jطـار 0جتمـا�B ـسان تحـدث داخـلqB طر أخر مختلفة، وحيـث إن عالقـات ��ھ إNيطة بھ وتوجGkيا ق

فـإن الــسلوك Bجرامــي يحــدث نXيجـة 'jلــل KــJ النظـام 0جتمــا�J أي ســوء التنظــيم ) ســذرالند(كمـا يرا�ــا 
Jــ)137م، ص2013الطخــ¯س،. (0جتمـا�pــ� 0نحــراف 6ــس®ب ، وتؤكــد �ـذه النظر�ة بــأن عــودة 2حـداث إ

ــــا يــــــؤدي إ�ــــــ�  ــــة القــــــانو ممـ ــــدو مخالفــ ـــذين يؤpـ ــــر واملـــــستمر والثابــــــت مــــــع �2ـــــjاص الـــ ن0خـــــتالط املتكــ ن ر
تPـاب ا'&رpمـة، وعليـھ فـإن 2حـداث العائـدين  ب ع�� فن ا راكXسا²�م و�علمNم ا'Dj,ات 0نحرافية والتد ر

�م أ�ـjاص ذو العالíـ� 0نحــراف �ـم مــن لــد�جرامــي يإB ـاب الــسلوكPت رقــات الوطيـدة باملعتــادين ع�ــ� ا
pـادة  ، ولذلك {ستوجب ع�� اjkتـصnن والعـاملnن KـJ دار املالحظـة 0جتماعيـة  زوpخالفو نظامية القانو ن ن
رالتعاو و0تصال بnن الدار و2سرة ملتا6عة ا'Gدث ملا لNا دو كبJK ,n التأثn, ع�ـ� �jـص¯تھ وسـلوكھ مـن  ن

فراد 2سـرة وتفاعلــھ معNـم وذلـك عDــ, تكثيـف بــرامج التوعيـة KـJ أضــرار 0نحـراف وإعــداد خـالل عالقـة بــأ
  .      خطط عالجية خاصة باألحداث العائدين

خامسا
ً

اسات السابقة:    :رالد

اسات السابقة نقطة أساسية JK البحوث �2اديمية، و�عD, نقطـة البـدء لبنـاء  ر     �عد مراجعة الد
ُ

n صــــ و��ــــدف املراجعــــة إ�ــــ� التعــــرف ع�ــــ� 2دبيــــات ال#ــــ" �ــــساعد الباحــــث ع�ــــJ . نرجNـــد بحÚــــ" ممnــــ¬ و
اســة لتPـو إضــافة  اســات KـJ �ــذا اk&ـال ومــن ثـم يحــاو تـصميم د ن0سـتفادة ممـا قدمتــھ تلـك الد رل ر

JKاكم املعر,Uذا الNاسـات الـسابقة ال#ـ" قـد تناولـت  .علمية جديدة ل رومن خـالل اطـالع الباحـث ع�ـ� الد
̄ـب الزمÝـ" لNـا مـن حداث، موضوع انحراف 2 حيث تم استعراضNا واستقراء نتائجNا مـع مراعـاة الU,ت

J�فقا للتص�يف التا 2حدث إ�� 2قدم و
ً

   و

أوال
ً

سات العر�ية ال�s تناولت موضوع انحراف �حداث:    :رالدا

1 -  ، اســــــــة الcــــــــشلمو ند ــــوان) م2020(ر ــــــ( انحــــــــراف " �عنــــ ـــــصادية *ــ تــــــــأث,M البKئــــــــة �جتماعيــــــــة و�قتـــ
  ".�حداث

اســة إ�ــ� الكــشف عــن تــأثn, الب¯ئــة 0جتماعيــة والب¯ئــة 0قتــصادية ع�ــ� انحــراف 2حــداث  ر     �ــدفت الد
دن، كمـا �ـدفت  2 JـK ة التنميـة 0جتماعيـة ا اسة ميدانية ع�ـ� دو ترeيـة وتأ�يـل 2حـداث التا6عـة لـو رد ر زر ر

ق ذات الداللة Bحصائية بnن متوسطات استجابات أ ىفراد العينة عند مستو الداللة والتعرف إ�� الفر
اســـة ) 0.5( اســـة، وقــد شــملت عينــة الد روال#ــ" �عــز إ�ــ� املتغnـــ,ات الديمغرافيــة ال#ــ" اعتمــد��ا الد ر ) 112(ى

حـــدثا KـــJ دار ترeيـــة وتأ�يــــل 2حـــداث، وقـــد اســــتخدم الباحـــث املـــن[\ الوصــــفي التحلي�ـــJ، وتـــم اســــتخدام 
ً

اســـة يوجـــد تـــأثn, للب¯ئــــة :  إ�ــــ� مجموعـــة مـــن النتـــائج أ�مNـــار0ســـXبانة '&مـــع املعلومـــات، وقـــد توصـــلت الد
جــة  جــة كبnــ,ة، يوجــد تـأثn, للب¯ئــة 2صــدقاء ع�ـ� انحــراف 2حــداث بد ر2سـرpة ع�ــ� انحــراف 2حـداث بد ر
ـــة كبnـــــ,ة، يوجـــــد تـــــأثn, للب¯ئـــــة  جــ رمتوســـــطة، يوجـــــد تـــــأثn, للب¯ئـــــة 0قتـــــصادية ع�ـــــ� انحـــــراف 2حـــــداث بد

جة متوسطةالU,وpحية ع�� انحراف 2حداث    .ربد
2 -  ، اسـة الcــوار يد يالعوامــل املؤديــة إ	ـ� التفكــك �ســر وانحـراف �حــداث *ــ( " �عنـوان) م2020(ر

دLي   ".را�{تمع �
اســة إ�ــ� التعــرف ع�ــ� العوامــل املؤديــة إ�ــ� التفكــك 2ســر وانحــراف 2حــداث KــJ اk&تمــع  ي     �ــدفت الد ر

اسة  دqي، وقد شملت عينة الد ر2 دن، وقـد اسـتخدم حدثا ) 220(ر 2 JـK عايـة 2حـداث رمـن نـزالء مراكـز  ر
اسـة إ�ـ� أن : رالباحث املن[\ الوصفي املسJZ، وتم استخدام 0سXبانة '&مع املعلومات، وقد توصـلت الد

جnن أو �ل��مـــا ، وتقــصn, الرجـــل KــJ القيـــام بواجباتـــھ مــن العوامـــل 0جتماعيـــة  والU,بيــة ا'jاطئـــة ألحــد الـــز
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ج املـــرأة للعمــــل عوامـــل اقتــــصادية، واعتيـــاد الكــــذب KـــJ العالقــــة بـــnن الوالــــدين للتفكـــك، والبطالـــة  ووخــــر
و2بنــاء، وذ�ــاء الطفـــل املتــدqي مــن العوامـــل النفــسية، وســـوء التغذيــة واملــشا�ل الـــGéية املU,تبــة عل��ـــا، 
 JـــK ن جـــاءت العوامــل املؤديـــة لالنحـــرافnحـــ JـــK ،ية للتفكــكGé2ســرة مـــن العوامـــل الـــ JـــK جــود إعاقـــة وو
 JـــK نpة، أمــا تــدخل أ�ــل 2بــوpن 2بنــاء مــن العوامــل 2ســرnــ¬ بــnلإدمــان أحــد أفــراد 2ســرة للكحــو والتمي
ــــھ للمـــــشا�ل مـــــن  ــــصادي عنـــــد �عرضـ حيـــــاة ا'Gـــــدث و2ســـــرة، وفقـــــدان ا'Gـــــدث للـــــدعم 0جتمـــــا�J و0قتـ

النفــــسية، العوامـــل 0جتماعيـــة، و0نحـــراف وســـيلة ا'Gـــدث إلثبـــات ذاتـــھ، وأوقـــات الفـــراغ مـــن العوامـــل 
دياد qسب البطالة وتدqي الدخل الشNر من العوامل 0قتصادية يوا   .ز

3 -  ، اسة الدوسر يد Fـا *ـ( " �عنوان ) م2019(ر رأنماط التxشئة �جتماعيـة *ـ( �سـرة القطر:ـة ودو
تTاب ا45دث للسلوك املنحرف *( دولة قطر  ".را

اسة إ�� تحديد أنماط الت�شئة 0جتماعية ألحدا ث JK دولة قطر وeيان أثر أنماط الت�شئة ر     �دفت الد
اســة  تPــاب ا'Gــدث للــسلوك املنحــرف، وقــد شــملت عينــة الد �ــا KــJ ا ر0جتماعيــة ودو ر حــدثا، وقــد ) 302(ر

ً

اسـة إ�ــ� : راسـتخدم الباحـث املــن[\ الوصـفي، وتـم تــصميم مقيـاس �ـأداة '&مــع البيانـات، وقـد توصــلت الد
روجود دو ألنماط الت�شئة 0جتماعية JK ا ىتPاب ا'Gدث للـسلوك املنحـرف ع�ـ� مـستو داللـة إحـصائية ر

ق ذات داللـــــــة إحـــــــصائية ع�ـــــــ� مـــــــستو داللـــــــة إحـــــــصائية 0.5 ـــــر ى، وجـــــــود فــ ل حـــــــو أنمـــــــاط الت�ـــــــشئة 0.5و
تPــاب ا'Gــدث للــسلوك املنحــرف KــJ دولــة قطــر {عــز إ�ــ� �ــل مــن  ى0جتماعيــة KــJ ا العمــر، وجــود مــشPلة ( ر

  ).ئك JK 2سبوع ، خالفات 2سرةا'&نوح، معدل الوقت الذي تقضيھ مع أصدقا

اســــة العــــزام،  - 4 العــــود إ	ــــ� �نحــــراف عنــــد �حــــداث ا5{ــــانح,ن *ــــ( ا�{تمــــع " �عنــــوان) م2019(رد
دLي  ".ر�

اســة إ�ـــ� التعــرف ع�ـــ� محــددات العـــود إ�ــ� 0نحــراف عنـــد 2حــداث ا'&ـــانحnن KــJ اk&تمـــع  ر     �ــدفت الد
اســـة  دqــي، وقــد شــملت عينــة الد ر2 حــدثا ) 67(ر

ً
رموقوفــا KــJ دو الU,بيـــة والتأ�يــل، وقــد اســتخدم الباحـــث 

ً

اسة إ�� أن أسباب  :رامل��Jò الوصفي املسJZ ، وتم تصميم مقياس �أداة '&مع البيانات، وقد توصلت الد
العود إ�� 0نحـراف قـد شـملت الرفقـة الـس¯ئة، وقـضاء الوقـت بالكـسل، والXـسكع KـJ الـشوارع ، والتغيـب 

ســـة ، وغيـــاب و�ـــ ا مNمـــا KـــJ ا'Gـــد مـــن رعـــن املد دن دو 2 JـــK بيـــة والتأ�يـــل,Uأدت دو ال ، ر� 2مـــر عـــن املـــ¬ رر ل
العــــود إ�ــــ� 0نحــــراف ملــــا تقدمــــھ مــــن بــــرامج مNنيــــة ، �عليميــــة ، دي�يــــة ، وضــــبطية وثقافيــــة وãــــGية، أدت 
ا كبnـ,ا KــJ عــودة ا'Gـدث ا'&ــانح إ�ــ� 0نحـراف 6ــس®ب مــسايرة 2صــدقاء  رضـغوطات الوصــم 0جتمــا�J دو

نس¯ئnن ، وقــضاء وقـــت الفــراغ دو فائـــدة ، �عامــل �2ـــل معــھ كعــديم الNيبـــة و0حUــ,ام وqعتـــھ مــن قبـــل الــ
  .أفراد اk&تمع ك´jص منحرف 

اسة ا45راحشة،  - 5 العوامـل �جتماعيـة ال�ـs تـؤدي إ	ـ� إنحـراف �حـداث *ـ( "�عنـوان ) م2018(رد
دن   ".ر�

اسـة إ�ــ� معرفـة العوامــل 0جتما دن، وقــد ر     �ـدفت �ــذه الد 2 JــK ـ� انحــراف 2حـداث�رعيــة ال#ـ" تــؤدي إ
اســـة  عايـــة 2حـــداث KـــJ منـــاطق ) 100(ر�ـــان عـــدد أفـــراد الد رحـــدث مـــن 2حـــداث املقيمـــnن KـــJ دو  عمـــان (ر

eـد قـاء وإ روالز اســة امل��òـJ الوصــفي املـسJZ ، ، وتــم تـصميم اســت®يان �ـأداة '&مــع )ر ر، وقــد اسـتخدمت الد
دن �ـم مـن الفئـة العمرpـة : اسة بما يـأ�يرالبيانات،  وتمثلت نتائج الد 2 JـK نnرإن أغلبيـة 2حـداث ا'&ـانح

ن، من ذو الدخل املنخفض، وإن أك-, 2حداث ا'&انحnن {ع¯شو ضمن أسر كبn,ة ا'ó&م، )18 – 15( ي
اســـة أن أك-ـــ, ا'&ـــرائم ال#ـــ"  ركمـــا أن املـــستو التعليÔـــ" للوالـــدين يU,كـــز KـــJ املـــستو ا'&ـــامJÎ، وeي�ـــت الد ى ى

ت النتائج إ�� أن 2حداث ا'&انحnن �عرضـوا يرتك ات، وأشا �ا 2حداث £J جرائم السرقة و�عاطي اjkد�ر ر
ملعاملة قاسية تتصف أحيانا بالعنف والعدوان

ً
. 
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�ي،  - 6 اسة ا45ا رد العوامل �جتماعيـة املرتبطـة �عـودة �حـداث إ	ـ� �نحـراف " �عنوان) م2018(ر
اسة ميدانية ع�0 املودع,ن بمؤسسة"  عاية الفتيات بمنطقة جدةرد  .ر 

ــــودة 2حـــــداث إ�ـــــ�  ــــة الرفـــــاق KـــــJ عـ ــــة إ�ـــــ� الكـــــشف عـــــن دو املعاملـــــة الوالديـــــة وجماعـ اسـ ر      �ـــــدفت الد ر
اسة  عايـة الفتيـات بمدينـة جـدة، وقـد ) 30(ر0نحراف، وقد شملت عينة الد رفتاة من ال¬يالت بمؤسسة 

ـــن[\ الوصـــــفي املـــــسJZ، وتـــــم تـــــصميم اســـــ ـــلت اســـــتخدمت الباحثـــــة املــ Xبانة �ـــــأداة '&مـــــع البيانـــــات، وتوصــ
اسة إ�� رأن اتجا�ـات أفـراد العينـة �انـت إيجابيـة جـدا Gkـو : رالد

ً
ردو املعاملـة الوالديـة KـJ عـودة ا'Gـدث "

ر، كمــا أكـــدت النتــائج ع�ـــ� أن اتجا�ــات أفـــراد العينــة �انـــت إيجابيــة جـــدا لNــذا اGkـــو "إ�ــ� 0نحـــراف
ً

ردو "
 ". � 0نحرافجماعة الرفاق JK عودة ا'Gدث إ�

ـــــيد،  - 7 اســــــة الرشـ ـــــة و�قتــــــصادية املــــــؤثرة ع0ــــــ� " �عنــــــوان). م2002(رد �عــــــض العوامــــــل �جتماعيـ
 ".انحراف �حداث *( دولة الكو:ت

اســــة إ�ــــ� التعـــرف ع�ــــ� ا�ــــم العوامـــل 0جتماعيــــة و0قتــــصادية ال#ـــ" تــــؤثر ع�ــــ� ســــلوكيات  ر     �ـــدفت الد
اســـــة  حـــــدثا منحـــــرف، وقــــد اســـــتخدم الباحـــــث املـــــن[\ ) 300(ر2حــــداث بالPوpـــــت، وقـــــد شـــــملت عينــــة الد

ً

Jما ي� ��اسة إ أن 2حداث الذين : رالوصفي، وتم تصميم است®يان �أداة '&مع البيانات، وقد توصلت الد
تبـــــاط انحـــــراف 2حـــــداث مـــــع 2وضـــــاع  ـــ� qـــــسبة KـــــJ 0نحـــــراف، إ�ـــــ� ا �م {ـــــشPلو أع�ــíر{ع¯ــــشو مـــــع والـــــد ن ن

ن 2حداث املنحرفو يرافقو أصدقاء من أبناء ال0JZقتصادية املتدنية لألسرة، أن حاالت  .ن
8 -   ، اسة �سمر يد ": �عـض العوامـل �جتماعيـة املـؤثرة *ـ( إنحـراف �حـداث" �عنـوان ) م1993(ر

اسة تطبيقية ع�0 �حداث املنحرف,ن املودع,ن بدار املالحظة �جتماعية بمدينة جدة   ".رد
اســة إ�ــ� الكــشف عــن مــدى العال قــة بـــnن �ــذه العوامــل وeــnن ظــا�رة انحــراف 2حــداث KـــJ ر     �ــدفت الد

اســة  حــدثا مــن املــودعnن بــدار املالحظــة بمدينــة جــدة، وقــد ) 120(راk&تمــع الــسعودي، وشــملت عينــة الد
ً

اســـتخدم الباحـــث املـــن[\ الوصـــفي، وتـــم تـــصميم اســـXبانة �ـــأداة '&مـــع البيانـــات، وتوصـــلت إ�ـــ� أن �نـــاك 
سة وneن انحراف 2حداث عالقة وا�Gة بnن العوامل 0جتم سة –2سرة (واعية املدر  العالقات –ر املد

  ) الب¯ئة السكنية–0جتماعية 
ثانيا
ً

سات �جن^ية ال�s تناولت موضوع انحراف �حداث:    :رالدا

اسـة - 1 تـأث,M العوامـل " �عنـوان ) مRathinabalan& Naaraayan) 2018راثKنابـاالن وLعرايـان   رد
 ."داث�سر:ة ع�0 جنوح �ح

اســة ع�ــ�  اســة إ�ــ� التعــرف ع�ــ� أثــر العوامــل العائليــة ع�ــ� جنــوح 2حــداث، تــم تطبيــق الد ر    �ــدفت الد ر
�م بــnن ) 60(عينـة مPونــة مــن  رشـابا مــن املوقــوفnن KــJ دار 2حـداث ال#ــ" تــدير�ا الدولـة تراوحــت أعمــا

ً
10 -

سـتخدام مقيـاس خـاص '&مـع  سنة، وقد استخدم الباحث املن[\ الوصفي التXبJÎ الطـو�J، وتـم ا12- 11
اســــة إ�ــــ� أن غالبيــــة 2حــــداث �انــــت جنحــــ±�م الــــسرقة، تبــــnن أن ثلÚــــ" عينــــة : رالبيانــــات، وقــــد توصــــلت الد

اســة  تكبــت ا'&نحــة ألو مــرة ب¯نمــا مثلــت qــسبة 2حــداث ا'&ــانحnن للمــرة الثانيــة % 63رالد لا ب¯نمــا % 27ر
بي�ــت النتــائج أن معظــم 2حــداث ا'&ــانحnن ، %8شــPلت qــسبة 2حــداث املــرتكبnن لH&نحــة للمــرة الثالثــة 

مـن 2حـداث % 90 سـنة ، أظNـرت أن 15أقـل مـن % 18 سـنة ب¯نمـا �ـان فقـط 15ق�انوا فو % 82ب�سبة 
  . من املناطق الرpفية% 10ا'&انحnن �انوا من املناطق ا'Gضرpة و
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اســـــة مونيTـــــا  - 2 ــــوح" �عنـــــوان ) مMonique D) 2017رد اســـــة عوامـــــل اR5طـــــر: �بـــــوة وا5{نـ  رد
  ".و�نماط العدوانية املرتبطة بحالة �بوة ب,ن أخطر جناة �حداث 

pخ  ـــيم الوالــــدين والتـــــا ـــة ومـــــستو �علـ اســــة إ�ـــــ� التعــــرف ع�ــــ� تـــــأثn, العوامــــل الديموجرافيـ ر     �ــــدفت الد ىر
pخ اعتقـــال 2ســــرة  ســـة وتـــا ات، ودخـــو املد pخ �عــــاطي اjkـــد رالعـــدواqي وســـلوكيات املـــشPلة املبكـــرة وتـــا ر ر لر

تبـاط والتعر رض للعنف وجنوح الزمالء و0نضمام للعصابة ومدى مسا�م±�ا KـJ جنـوح 2حـداث، ومـدى ا
اســة  رعوامــل ا'jطــر و2نمــاط العدوانيــة بحالــة 2بــوة KــJ جنــاة 2حــداث ا'jطــرة، وقــد شــملت عينــة الد

ت جــــاqي خطnــــ, مــــن 2حــــداث، وقــــد اســــتخدم الباحــــث املــــن[\ التحلي�ــــJ، وتــــم اســــتخدام املقــــابال) 1354(
اسـة إ�ـ� مجموعـة مـن النتـائج أ�مNـا. ال´jـصية واملتا6عـة تـرتبط حالـة 2بـوة بـالتعرض : روقـد توصـلت الد

'jطـر كبnــ, مــن ا'&نــاة 'jطــر ع�ـ� 2حــداث، يــرتبط التغnــ, KــJ حالـة 2بــوة بمــستوpات أع�ــ� مــن العــدوان 
خل KــJ جنــوح 2حـــداث، الك�ــJ والعــدوان 0ضـــطNادي والعــدوان املــرتبط بالـــدخل والعــدوان املــرتبط بالـــد

ـــــ� يمكـــــــن أن يXـــــــس®ب عـــــــداء أك-ـــــــ,  ـــــسنوات 2و�ــ ـــــ� أن التعـــــــرض للـــــــصدمة KـــــــJ الــ اســـــــة إ�ــ ر�ـــــــشn, نتـــــــائج الد
 .يواسU,اتيجيات أبوpة غn, حساسة عندما يصبح الشباب ذو املعاملة الس¯ئة آباء

سيالواZي  - 3 ليانا ر اسة نو ود ر ة العوامل �جتماعيـ" �عنوان) مRosilawati  Norliana &)2016ر
 ".ال�Z sساFم *( انحراف �حداث *( ملقا

اسـة إ�ــ� الكـشف عـن تــصو ا'&مNـو للعوامـل  ر     �ـدفت الد ر 2ســرة والطبقـة 0جتماعيـة و0قتــصادية (ر
اســة ) وا'Djـ,ة التعليميـة ، وقــد شـملت عينـة الد رال#ــ" �ـسNم KـJ جنــوح 2حـداث KـJ مركــز التحـو ا'Gـضر ي ل

فــــردا ،وقــــد اســــتخدم الباحــــث املــــ) 361(
ً

ـــات، وقــــد  ـــتخدام 0ســــXبانة '&مــــع البيانـ ـــفي ، وتــــم اسـ ن[\ الوصـ
اسة 0�ي اسـ±�ا سـا�مت KـJ جنـوح 2حـداث KـJ ملقـا، أن : رأظNرت نتائج الد رأن العوامـل الثالثـة ال#ـ" تـم د

 JـــK ملقـــا، أن عامـــل الطبقـــة 0جتماعيـــة و0قتـــصادية ســـا�م JـــK جنـــوح 2حـــداث JـــK عامـــل 2ســـرة ســـا�م
  .قا، أن عامل ا'Dj,ة التعليمية من أك-, العوامل ال#" �سNم JK جنوح 2حداثجنوح 2حداث JK مل

اسـة - 4 ا  رد زنيكــو جــار عوامــل اR5طــر ال�ــs تــؤدي إ	ــ� جنــوح " �عنــوان ) مNicole Garza) 2011ل
  ".�حداث

ا وشــيوعا KــJ جنــوح 2حــداث، وقــد  اســة إ�ــ� توضــيح عوامــل ا'jطــر ال#ــ" تPــو أك-ــ, انXــشا      �ــدفت الد
ً ً

ر نر
اســـــة شــــم رفــــردا مـــــن 2حـــــداث الـــــذ�و اGkتجــــزpن KـــــJ ســـــان ديجــــو KـــــJ تكـــــساس، وقـــــد ) 30(رلت عينـــــة الد

ً

اسـة إ�ــ�  راسـتخدم الباحـث املـن[\ الوصـفي ، وتــم اسـتخدام 0سـXبانة '&مـع املعلومــات، وقـد توصـلت الد
J�ـ� أن أك-ــ, العوامـل ال#ــ" :مجموعـة مــن النتـائج، وذلــك ع�ـ� النحــو التـا�اســة إ �ـسا�م KــJ ر�ــشn, نتـائج الد 

جنــوح 2حــداث تتمثــل KــJ العوامــل الفرديــة مثــل الــسلوك النفــÂä" وا'jــصائص العقليــة، وأيــضا العوامــل 
ً

0جتماعيـة مثـل بنـاء 2سـرة، والـزمالء، والعوامـل اk&تمعيــة مثـل ا'&nـ,ة وأفـراد العـصابات، �ـشn, النتــائج 
أو أ°�ــم غnــ, مــدركnن للتــأثn,ات الــسلبية نإ�ــ� أن إمــا أن والــدي 2حــداث يقبلــو تــأثn, الــسلوكيات الــسلبية 

اســــة إ�ــــ� أن معظــــم 2حـــداث {ع¯ــــشو KــــJ بيــــوت مفككــــة مــــع 2م أو مــــع  نع�ـــ� الطفــــل، أظNــــرت نتــــائج الد ر
pــادة جنــوح 2حـــداث، كمــا أظNـــرت   JـــK ـــ,ابط 2ســرUو�ــو مـــا يؤكــد ع�ـــ� دو عــدم التماســك وال ،"Âــöزالو ي ر

اســـة إ�ـــ� أن الكثnـــ, مـــن ¤بـــاء الـــذين ي ن حتميـــا ع�ـــ� أطفـــالNم رنتـــائج الد ات ســـوف يـــؤثر تعـــاطو اjkـــد
ً

و ر ن
  .واملسا�مة JK اندماجNم JK قائمة جنوح 2حداث

اسة كيفن  - 5  ".رالعوامل املؤثرة ع�0 تطو جنوح �حداث"�عنوان ) مkevin w.) 2004رد
ــــرة والعمليـــــات القNرpـــــة  ـــل اضـــــطراب 2سـ ـــ� التعـــــرف العوامـــــل الـــــسياقية ال#ـــــ" تمثــ اســـــة إ�ــ ر     �ـــــدفت الد
 JــــK امــــلPا ع�ــــ� التطــــو املــــرتبط بــــالعمر '&نــــوح 2حــــداث، ونــــواتج إعــــادة الت� ر2ســــرpة، وال#ــــ" تــــؤثر بــــدو ر

اسـة  فـردا مـن 2حـداث اGkبوسـnن، ) 531(راk&تمع والشباب الفاصل ف��ا مسبقا، وقد شـملت عينـة الد
ً
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اسـة وقد استخدم الباحث املن[\ الوصفي ، وتم استخدام 0سXبانة '&مع املعلومـات، و رقـد توصـلت الد
تكبـــوا جرpمــة مـــن اGkتمـــل : إ�ــ� مجموعـــة مـــن النتــائج أ�مNـــا �م آبـــاء أو أشــقاء قـــد اíرإن الـــشباب الــذي لـــد

س  نـة بالـشباب الـذين ل̄ـ جة كبn,ة أن يصبحوا من ا'&انحnن 2حـداث الـذين بـدأوا مبكـرا وذلـك باملقا ربد ر
ً

pخ KــJ ا'&نايــة 2ســرpة، أن الــشباب الــذين {عــانو �م تــاíجــة رلــد ر مــن إعاقــة �علــيم معينــة مــن اGkتمــل بد ن
نـة بالـشباب 12نكبn,ة أن {عودوا إ�� امل�شأة Bصـالحية KـJ غـضو  ر شـNر 6عـد إطـالق سـراحNم وذلـك باملقا

الذين ال {عانو من إعاقة �عليم معينة، أن املشا�ل 2سرpة املـستمرة تـؤثر سـلبيا ع�ـ� نمـو الـشباب كمـا 
ً

ن
�ــشمل العنــف داخــل 2ســرة تــؤدي إ�ــ� ا'&نايــة 2ســرpة وجنــوح الــشباب، أن 0ضــطرابات 2ســرpة وال#ــ "

، تـــضيف �ـــذه  نوأن �ــذه العوامـــل تمثــل عوامـــل ت�بؤpــة قوpـــة للبدايــة املبكـــرة لألحــداث اjkـــالفnن للقــانو
اســات الـــسابقة املتعلقــة بجنـــوح 2حــداث، وال#ـــ" تؤكــد ع�ـــ� ¤ثــار العكـــسية ال#ــ" تPـــو  اســة إ�ـــ� الد نالد ر ر

  .التعليم ا'jاصة ع�� نمو الشبابإلعاقات 

اسـة مون»يـك - 6 اســة : البKئـة �جتماعيـة 5{نـوح �حـداث" �عنـوان ) مMonteic A. ) 2000رد رد
  ".متعددة ا�{االت للتأث,Mات املتعلقة zا

اسـة وفحــص جنـوح 2حـداث ولكـن مـن ا'&انــب البي÷ـ"، وذلـك مـن حيـث ما�يــة  اسـة إ�ـ� د ر     �ـدفت الد ر
اســة وأ�ميــة العوامــل ال �ــا KــJ املــسا�مة KــJ جنــوح 2حــداث، وقــد شــملت عينــة الد ربيÍيــة ودو شــابا ) 87(ر

ً

مـــن 2حـــداث املقبـــوض علـــ��م، وقـــد اســـتخدم الباحـــث املـــن[\ التحلي�ـــJ، وتـــم اســـتخدام 0ســـXبانة '&مـــع 
ات،  اسـة إ�ــ� مجموعــة مـن النتــائج، وذلــك باسـتخدام مجموعــة مــن 0ختبــا راملعلومـات، وقــد توصــلت الد ر

تباطات الثنائية ونمـوذج املعادلـة الNيPليـة فقـد أو�ـGت : ع�� النحو التا�Jوذلك  رمن خالل استخدام 0
تباطيــة أن الــصراع 2سـر وتفــاعالت الــزمالء Bيجابيــة والتـأثn,ات الــسلبية للــزمالء تــرتبط  يالتحلـيالت 0 ر

اســـة أن الرفا�ـــة 0جتماعيــــة تمثـــل نـــوع ر6ـــشPل معنـــو بجنـــوح 2حــــداث، وجـــدت الد  الـــدعم 0جتمــــا�J ي
يالوحيــــد الــــذي يــــرتبط 6ــــشPل معنــــو بجنــــوح 2حــــداث، وكمــــا أن الــــدعم املîــــ" والعالئقــــي يــــرتبط 6ــــشPل 
اســـات أيـــضا أن الكثnـــ, مـــن متغnـــ,ات الـــدعم تـــرتبط ببعـــضNا  رمعنـــو بجنـــوح 2حـــداث، وقـــد وجـــدت الد ي

ت  رالبعض مشn,ة إ�� الطر غn, املباشرة ال#" تؤثر ع�� جنوح 2حداث، أشا نXيجـة املعادلـة الNيPليـة إ�ـ� ق
اسـة إ�ــ� أن جنـوح 2حــداث يمكــن  ت الد رتـأثn, 2ســرة والزميـل واk&تمــع ع�ـ� جنــوح 2حــداث، حيـث أشــا ر
 JـــK تمـــع، و�ـــو مـــا يـــؤدي&kات ا,nاملـــة وتـــأثPل أفـــضل وذلـــك مـــن خـــالل ســـياقات متعـــددة متPه 6ـــش,nتفـــس

   .يمكن من خاللNا التصدي '&نوح 2حداثال��اية إ�� صياغة املقU,حات والتطبيقات العملية ال#" 

اســـة دايجـــل  - 7 : النـــوع وعوامـــل اR5طـــر وســـوء ســـلوك �حــــداث" �عنــــوان ) مDaigle)1999 ر د
  ".تقدير ا5{دل العام واR5اص 

 JـK طرj'اص املتعلق بمدى مسا�مة النوع وعوامل اj'العام وا J�اG'اسة ا'&دل ا اسة إ�� د ر�دفت الد ر
اسـة �شكيل السلوك السêø لألحـد شـابا مـن 2حـداث، وقـد اسـتخدم ) 3419(راث، وقـد شـملت عينـة الد

ً

jــــصية واملتا6عــــة، وقــــد  الباحــــث البحــــث الطــــو�J القــــومي لــــGéة املرا�ــــق، وتــــم اســــتخدام املقــــابالت ا́ل
اســـة إ�ـــ� مجموعـــة مـــن النتـــائج أ�مNـــا أو�ـــGت النتـــائج مـــن املرحلـــة 2و�ـــ� مـــن التحليـــل أن : رتوصـــلت الد

ـــJ ا'&نــــوح Bجمــــا�J وا'&نــــوح غnــــ, العنيــــف وا'&نــــوح رالــــذ�و وBنــــاث تختلــــ ف KــــJ مــــستوpات مــــشارك±�م Kـ
العنيــف، أو�ــGت النتــائج مــن التحليــل متعــدد املتغnـــ,ات أنــھ توجــد 6عــض الXــشا²�ات KــJ ت�بــؤات جنـــوح 
�عـاطي  JـK ن وا'&نـوح الـسابق واملـشاركةnدمان، فع�� س®يل املثال فإن الزمالء ا'&ـانحBناث وBرالذ�و و

ـــل مــــن الــــذ�و وBنــــاث، ع�ــــ� الــــرغم مــــن �ــــذه اjkــــ ا�ــــGة qــــس®يا لPـ ــة قوpــــة و ات تمثــــل عوامــــل ت�بؤpــ رد و ر
الXـــشا²�ات إال أنــــھ وجــــدت مجموعـــة مــــن 0ختالفــــات KـــJ العوامــــل الت�بؤpــــة عDـــ, النــــوع، فال�ــــسبة '&نــــوح 
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ــ سبة Bنـــاث و0كتئـــاب و0ســـتقاللية ومـــصاحبة 2صـــدقاء والـــسلوكيات ا'jطـــرة جمع��ـــا مU,ابطـــة، وeال�ـ
ر'&نـوح الـذ�و ع�ــ� ا'&انـب ¤خـر فإنــھ تـم تفـسn,�ا باملــشاركة KـJ الرpاضـة وقــصو 0نXبـاه والنمـو، تقUــ,ح  ر
اســة أن العوامــل الت�بؤpــة بجنــوح الــذ�و وجنــوح Bنــاث تختلــف بــاختالف نــوع ا'&نــوح، توجــد  رنتــائج الد ر

 مـــن فحـــص املنـــاù\ املتعلقـــة �ـــشا²�ات واختالفـــات KـــJ العوامـــل الت�بؤpـــة عDـــ, النـــوع، يجـــب القيـــام بمزpـــد
 .بالنوع لتطبيقNا ع�� ا'&نوح

اسات السابقة   :رالتعليق ع�0 الد

اسة موضـوع انحـراف 2حـداث والعوامـل املـسا�مة  اسات السابقة ا�تمامNا بد ر     يتçè من عرض الد ر
اسات طبقت ع�� 2حـداث الـذ�و املوقوفـو KـJ دار املالحظـة 0ج ن²�ا، حيث أن جميع �ذه الد ر تماعيـة، ر

áي  اســة ا'Gــا رماعـدا د عايــة الفتيــات ) م2018(ر اســة ع�ــ� الفتيــات الــ¬يالت KــJ بمؤســسة  رال#ــ" طبقــت الد ر
اســـة ا  ربمدينـــة جـــدة، ود زنيPـــو جـــار اســـة ع�ـــ� جمNـــو مـــن )مNicole Garza) 2016ل ر، ال#ـــ" طبقـــت الد ر

 .مواطÝ" ملقا

اســـات الـــسابقة Kـــ اســـة ا'Gاليـــة اتفقـــت مـــع معظـــم الد ر     كمـــا أن الد J اســـتخدام املـــن[\ الوصـــفي، عـــدا ر
اسـة مونيPــا  اسـة مونXيــك) مMonique D) 2017رد    .Monteic Aرال#ــ" اســتخدمت املــن[\ التحلي�ــJ، ود

اســـــة دايجـــــل ) م2000( ال#ـــــ" اســـــتخدمت ) مDaigle) 1999رال#ـــــ" اســـــتخدمت أيـــــضا املـــــن[\ التحلي�ـــــJ، ود
اســة ا'Gا اســات الــسابقة KــJ رالبحــث الطــو�J القــومي لــGéة املرا�ــق، وقــد اتفقــت الد رليــة مــع معظــم الد

اســـة العـــزام  اســـة عـــدا د راســـتخدام 0ســـXبانة �ـــأداة للد ال#ـــ" اســـتخدمت مقيـــاس �ـــأداة '&مـــع ) م2019(ر
اث¯نابــــــاالن وqعرايــــــان اســــــة  ـــات، ود رالبيانـــ ال#ــــــ" اســــــتخدمت ) مRathinabalan& Naaraayan )2018   ر

اســــــة مونيPــــــا  ــــات، ود ــــ" اســــــتخدمت املقابلــــــة ) مMonique D) 2017رمقيــــــاس خــــــاص '&مــــــع البيانــ ال#ــ
اســـة مونXيــك ات '&مـــع ) مMonteic A.   )2000رال´jــصية، د رال#ـــ" اســتخدمت مجموعـــة مــن 0ختبـــا

اسة دايجل  jصية واملتا6عة) مDaigle) 1999رالبيانات، ود  .ال#" استخدمت املقابالت ا́ل

اســـــات الــــسابقة KـــــJ تــــدعيم مـــــشPل±�ا و اســــة ا'Gاليـــــة مــــن الد ر     واســــتفادت الد يKــــJ بنـــــاء Bطــــار النظـــــر ر
ـــة مـــــن حيـــــث اختيـــــار املـــــن[\  اســ روتحديـــــد املـــــصادر واملراجـــــع 2ساســـــية، وتـــــصميم املن[&يـــــة املناســـــبة للد
اسـة املPانيـة وال®ــشرpة و2سـلوب 2مثـل KـJ اختيــار العينـة، وإعـداد صـياغة وeنــاء أداة  روتحديـد حـدود الد

اسة باإلضافة لتحليل ومناقشة النتائج   .رالد

اسة وإجراءا´zامن³{ية ال   :رد

اسة   :رمنµ³ الد

اسة وBجابة ع��  استخدم الباحث املن[\ الوصـفي املـسJZ؛ �ساؤال��ا رلتحقيق أ�داف الد
الذي يتم بواسطة استجواب جميع أفراد "بأنھ املن[\ ) 179م، ص 2012(و�و كما {عرفھ العساف 

ســــة مــــن حيــــث طبيع±�ــــا ومجتمــــع البحــــث أو عينــــة كبnــــ,ة مــــ��م، وذلــــك ²�ــــدف وصــــف الظــــا�رة املدر
اسـة العالقــة أو اسـت�تاج 2سـباب مـثال جـة وجود�ـا فقـط، دو أن يتجــاو ذلـك إ�ـ� د ود
ً

ر زر ، والــذي "ن
اسة ا'Gالية، العتماده ع�� وصف الواقع ا'Gقيقي للظا�رة ومن  ر{عتD, من أك-, املناù\ مالءمة للد

ً

J�اG'ضوء الواقع ا JK ناء 0ست�تاجاتeثم تحليل النتائج و.  

اسةمجت   :رمع الد

ــــــة  ـــJ دار املالحظـــ ـــة مـــــــــن جميــــــــع 2خــــــــصائيnن العـــــــــاملnن Kـــــ اســـــــــة ا'Gاليـــــ ـــع الد ريتPــــــــو مجتمـــــ ن
دار KـJ مختلـف منـاطق اململكـة العرeيـة ) 13(0جتماعية، حيث يبلغ عـدد دار املالحظـة 0جتماعيـة 
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eدار املالحظــــــة 0جتماعيـــــة باململكـــــة العر JـــــK نnــــامل يــــــة الـــــسعودية، وقـــــد بلـــــغ عــــــدد 2خـــــصائيnن العـ
  :لأخصاâي، حسب ا'&دو التا�J) 457(عدد )  ه1443(السعودية JK عام 

قم  رجدو    ) 1(ل

اسة    رالعدد الك�J ألفراد عينة الد

  %الxسبة   التكرار  الوظيفة

Jي اجتما�â32.8  150  أخصا  

"Âäي نفâ5.9  27  أخصا  

J61.3  280  مراقب اجتما�  

  %100 457  ا�{موع

اسة   :رعينة الد

ا املالحظـة 0جتماعيـة KـJ تتمثل العينة JK ا اسة ا'Gالية من 2خـصائيnن العـاملnن KـJ دا رلد ر
اســـة، ولـــضمان  رمختلـــف منـــاطق اململكـــة العرeيـــة الـــسعودية، ونظـــرا للتباعـــد ا'&غراKـــk J&تمـــع الد

ً

اســة اســات الــسابقة مـن نتــائج، وســعيا , رتمثيـل العينــة k&تمـع الد واسU,شــادا بمـا توصــلت إليـھ الد
ً ً

ر
اء تحديــــــد وضــــــ اســــــة ا'Gاليــــــة وpحقــــــق رو ــــدم الد ـــة وخصائــــــصNا بمــــــا يخــ ربط أ�ــــــم مواصــــــفات العينـــ

غبــة KــJ الوصــو لPــل مــ لأ�ــدافNا، و اســة مــن حيــث التحلــيالت Bحــصائية KــJ ر را مــن شــأنھ إفــادة الد
اســة حـسب مــا �ــو متــاح  رمختلـف أشــPالNا، وeمــا يـنعكس إيجابيــا ع�ــ� �ــ´jيص الظـا�رة محــل الد

ً

اسـة الكU,ونيـا عــن , مـن إمPانيـات Çـع اسـت®يان الد ولـذا تـم اختيـار عينـة عــشوائية 6ـسيطة، عDـ, تو
ً

ر ز
ة اjkتــصة 6عــد موافقــة ســعادة وكيــل طرpــق الD,يــد BلكU,وqــي اjkــصص للمــو رظفnن مــن قبــل Bدا

اسة عدد  ة للتأ�يل والتوجيھ 0جتما�J ، حيث بلغ عينة الد ا رالو ر أخصاâي JK دار املالحظة ) 443(ز
  .0جتماعية JK مختلف مناطق اململكة العرeية السعودية 

اسة     :رخصائص أفراد عينة الد

̄ــسية  اســة، و�ــشملتــم تحديــد عــدد مــن املتغnــ,ات الرئ  –العمـــر : (رلوصــف أفــراد عينــة الد
 "Ôـ,ة – الوظيفة –املؤ�ل التعليDj'يـة– سـنوات ا®p ات التد ر الـدو ن، وال#ـ" قـد يPـو لNـا مؤشـرات )ر

اسة، و�ساعد  اسة، باإلضافة إ�� أ°�ا �عكس ا'jلفية العلمية ألفراد عينة الد رداللية ع�� نتائج الد ر
ساء الدعائم ال#" تبØÝ عل��ا ع�� إ

ُ
اسة، وتفصيل ذلك فيما ي�Jر   :ر التحليالت اjkتلفة املتعلقة بالد
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  :العمر )1

قم  رجدو    )2(ل

اسة وفق متغ,M العمر ¹ع أفراد عينة الد ر تو  ز

  الxسبة ٪  التكرار  العمر

  2.7  12   سنة30أقل من 

  28.0  124   سنة40 إ�� أقل من 30من 

  58.5  259   سنة50 إ�� أقل من 40من 

  10.8  48   سنة فأك-,50من 

  %100 443  ا�{موع

قم  ر     يتçè من ا'&دو  اسة يمثلو ما qس®تھ ) 259(أن ) 2(ل نمن أفراد عينة الد �م 58.5ر ر٪ أعما
اســة يمثلــو مــا qــس®تھ ) 124( ســنة ، ب¯نمــا 50 إ�ــ� أقــل مــن 40مــن  نمــن أفــراد عينــة الد ٪ مــن 28.0ر

�م من  اسة   أعما رإجما�J أفراد عينة الد اسة ) 48(سنة ، و  40 إ�� أقل من 30ر رمن أفراد عينة الد
�م مـن 10.8نيمثلو ما qس®تھ  اسـة أعمـا ر٪ من إجما�J أفراد عينـة الد مـن ) 12( سـنة فـأك-, ، و 50ر

اسـة يمثلـو مـا qـس®تھ  نأفراد عينـة الد �م أقـل مـن 2.7ر اسـة أعمـا ر٪ مـن إجمـا�J أفـراد عينـة الد  30ر
"Ôأن ال�سبة العظ ��النتائج السابقة إ ,nش�اسة من Bخـصائيnن العـاملnن بـدار سنة، و ر لعينة الد

مـــة، وpمكـــن  �م ا'Djـــ,ات العلميـــة والعمليـــة الالíـــ" ولـــدîامل \èمرحلـــة النـــ JـــK زاملالحظـــة 0جتماعيـــة
ــــة والDــــــ,امج  p®يــ ات التد ــــة KــــــJ الــــــدو لnن بــــــدار املالحظـــــة 0جتماعيــ ـــل املــــــسؤ ـــ��م مــــــن قبـــ رالU,كnـــــ¬ علـــ ر و

ـــع كفـــــاءة ومNـــــ فــ  Jــــ ـــ" �ـــــسا�م Kـ ــــوظفnن وتحقيـــــق �2ـــــداف املرجـــــوه للمؤســـــسة رالتطوpرpـــــة وال#ــ ة املـ را
  .Bصالحية

2( s»ل التعليFاملؤ:  

قم  رجدو    ) 3(ل

s»ل التعليFاملؤ M,اسة وفق متغ ¹ع أفراد عينة الد رتو  ز

s»ل التعليFسبة   التكرار  املؤxال%  

J�17.4  77  دبلوم عا  

pوس   74.0  328  ربPالو

,n7.0  31  ماجست  

اه  1.6  7 ردكتو

  %100 443  ا�{موع

قم  ر     يتçè من ا'&دو  اسة يمثلو ما qـس®تھ ) 328(أن ) 3(ل نمن أفراد عينة الد ٪ مـؤ�لNم 74.0ر
pوس ، ب¯نمــا  اســة 17.4نمــ��م يمثلــو مــا qــس®تھ ) 77(رالتعليÔــ" بPــالو ر٪ مــن إجمــا�J أفــراد عينــة الد

اسـة ٪ من إجمـا�J أفـرا7.0نم��م يمثلو ما qس®تھ ) 31(مؤ�لNم التعليÔ" دبلوم عا�J ، و  رد عينـة الد
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اســـة 1.6نمـــ��م يمثلــو مــا qــس®تھ ) 7(مــؤ�لNم التعليÔــ" ماجــستn, ، و  ر٪ مـــن إجمــا�J أفــراد عينــة الد
اســــة  اه، وتفــــسر النتــــائج الــــسابقة إ�ـــ� أن ال�ــــسبة العظÔــــ" مــــن عينــــة الد رمـــؤ�لNم التعليÔــــ" دكتــــو ر

pوس JK التخصص، وpدل ذلك ع�� حصولNم  ع�� الكفايات رحاصلnن ع�� املؤ�ل التعليÔ" البPالو
اكيــة ال#ــ" تــؤ�لNم لGHــصو ع�ــ� �ــذه الوظيفــة ولتحقيــق مــستو عــا�J مــن  pــة وBد ىاملعرفيــة واملNا ل ر ر

�م íنية لدNسة امل   .راملما

  :الوظيفة )3

قم  رجدو    )4(ل

اسة وفق متغ,M الوظيفة ¹ع أفراد عينة الد ر تو  ز

  %الxسبة   التكرار  الوظيفة

Jي اجتما�â32.9  146  أخصا  

"Âäي نفâ5.9  26  أخصا  

J61.2  271  مراقب اجتما�  

  %100 443  ا�{موع

قـــــم  ـــدو  ــــن ا'&ــ ر     يتـــــçè مـ ــا qـــــس®تھ ) 271(أن ) 4(ل اســـــة   يمثلـــــو مـــ نمـــــن أفـــــراد عينـــــة الد ٪ 61.2ر
٪ مــــن إجمــــا�J أفــــراد عينــــة 32.9نمــــ��م يمثلــــو مــــا qــــس®تھ ) 146(وظـــائفNم مراقــــب اجتمــــا�J ، ب¯نمــــا 

اسـة وظـائفNم أخـصاâي اجتمـا�J ، و  ٪ مـن إجمـا�J أفـراد عينــة 5.9ن��م يمثلـو مـا qـس®تھ مـ) 26(رالد
اســة  اسـة وظـائفNم أخــصاâي نفـÂä"، و�ــشn, النتـائج الـسابقة إ�ــ� أن ال�ـسبة العظÔــ" لعينـة الد رالد ر
مــن شــاغلnن وظيفـــة مراقــب اجتمــا�J ، وpـــدل ذلــك ع�ــ� أ�ميـــة �ــذه الوظيفــة حيـــث {عتDــ, املراقـــب 

ــا�J بمثابــــة املوجـــھ امليــــداqي والعــــnن الن اقلـــة واملرجــــع ا'Gقيقــــي لـــسلوك 2حــــداث ا'jاضــــعnن 0جتمـ
�ما  ه مكمـال لــدو رللمالحظـة امليدانيــة بال�ـسبة لألخــصاâي 0جتمـا�J و2خــصاâي النفـÂä" وÇعتDــ, دو ًر

  .معا

  :سنوات اMOR5ة )4

قم  رجدو    )5(ل

اسة وفق متغ,M سنوات اMOR5ة ¹ع أفراد عينة الد ر تو  ز

  %الxسبة   التكرار  سنوات اMOR5ة

  6.3  28  نوات س5أقل من 

  20.3  90   سنوات10 سنوات إ�� أقل من 5من 

  34.3  152   سنة15 سنوات إ�� أقل من 10من 

 39.1  173  سنة فأك-,15من 

  %100 443  ا�{موع



 
  األحداث إلى االنحرافالعوامل االجتماعية واالقتصادية المرتبطة بعودة 

  زياد بن دمحم مناور الحربي/ د ملين في دار المالحظة االجتماعيةدراسة ميدانية على األخصائيين العا

 

 

78 

قم  ر     يتçè من ا'&دو  اسة يمثلو مـا qـس®تھ ) 173(أن ) 5(ل نمن أفراد عينة الد ٪ سـنوات 39.1ر
٪ مـــن إجمـــا�J أفـــراد عينـــة 34.3نمـــ��م يمثلـــو مـــا qـــس®تھ ) 152( ســـنة فـــأك-, ، ب¯نمـــا 15خDـــ,��م مـــن 

اســـة   ســـنوات خDـــ,��م مـــن  نمـــ��م يمثلـــو مـــا qـــس®تھ ) 90( ســـنة ، و 15 ســـنوات إ�ـــ� أقـــل مـــن 10رالد
اسـة   سـنوات خDـ,��م مـن 20.3  سـنوات ، و 10 سـنوات إ�ـ� أقـل مـن 5ر٪ من إجما�J أفراد عينـة الد

اســــة ســــنوات خDــــ,��م أقــــل مــــن ٪ مــــن إ6.3نمــــ��م يمثلــــو مــــا qــــس®تھ ) 28(  5رجمــــا�J أفــــراد عينــــة الد
�م من خمس عشر �,Dاسة خ رسنوات، وتفسر النتائج السابقة إ�� أن ال�سبة العظÔ" من عينة الد
�م ا'Djــ,ة العمليــة الPافيــة ال#ــ" �ــساعد�م ع�ــ� 2بــداع والتطـــوpر íســنھ وأك-ــ, ،�ــذا مؤشــر بــأن لــد

  .وحل املشكالت JK العمل

5( ^: ات التد رالدو   :يةر

قم  رجدو    )6(ل

:^ية ات التد اسة وفق متغ,M الدو ¹ع أفراد عينة الد ر تو رر  ز

:^ية ات التد رالدو   %الxسبة   التكرار  ر

ة واحدة   9.0  40  ردو

تان   8.1  36  ردو

ات   10.4  46  رثالث دو

 72.5  321 أك-, من ذلك

  %100 443  ا�{موع

قم  ر     يتçè من ا'&دو  ا��م 72.5ناسة يمثلو ما qس®تھ رمن أفراد عينة الد) 321(أن ) 6(ل ر٪ دو
p®ية أك-, من ذلك ، ب¯نما  اسـة 10.4نم��م يمثلو ما qس®تھ ) 46(رالتد ر٪ من إجما�J أفـراد عينـة الد

ات ، و  p®يـــــة ثـــــالث دو ا��ـــــم التد ردو ا qـــــس®تھ ) 36(رر ـــ ــــو مــ ــــا�J أفـــــراد عينـــــة 8.1نمـــــ��م يمثلـ ٪ مـــــن إجمـ
تــان ، و  p®يــة دو ا��ــم التد اســة دو رالد رر ٪ مــن إجمــا�J أفــراد عينـــة 9.0ن يمثلـــو مــا qــس®تھ مــ��م) 40(ر

ـــ" أن 2خـــــصائيnن العـــــاملnن KـــــJ دار املالحظـــــة  ة واحـــــدة، و�ـــــذا {عÝــ p®يـــــة دو ا��ـــــم التد اســـــة دو رالد رر ر
"îال امل&kا JK رp0جتماعية يبحثو دائما عن التطو

ً
  .ن

اسة   :رأداة الد

عمــد الباحـــث إ�ــ� اســـتخدام 0ســXبانة أداة '&مـــع البيانــات؛ وذلـــك
ً

 نظــرا ملناســـب±�ا أل�ـــداف 
ً

اسة، ومن[&Nا، ومجتمعNا، ولإلجابة ع�� �ساؤال��ا   . رالد

اسة  )أ    :ربناء أداة الد

 JKالية، وG'اسة ا اسات السابقة ذات الصلة بموضوع الد ر6عد 0طالع ع�� 2دبيات، والد ر
اسة وأ�دافNا تم بناء 2داة  �ا ال��ائيـة ر، وتPونـت KـJ صـو)0سـXبانة(رضوء معطيات و�ساؤالت الد�

  :وفيما ي�J عرض لكيفية بنا³�ا، وBجراءات املتبعة للتحقق من صدقNا، وثبا��ا. من ثالثة أجزاء
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اسـة، ونـوع البيانـات واملعلومــات :لالقـسم �و -1 ر يحتـو ع�ـ� مقدمـة �عرpفيـة بأ�ـداف الد ي
اسـة، مــع تقــديم الـضمان 6ــسرpة املعلومــا ت رال#ـ" يــود الباحـث جمعNــا مــن أفـراد عينــة الد

  .املقدمة، والتعNد باستخدامNا ألغراض البحث العلÔ" فقط

اسـة، واملتمثلـة KـJ:القسم الثاLي -2 ر يحتـو ع�ـ� البيانـات 2وليـة ا'jاصـة بـأفراد عينـة الد : ي
p®ية– سنوات ا'Dj,ة – الوظيفة – املؤ�ل التعليÔ" –العمر ( ات التد ر الدو  ).ر

عـة ع�ــ� ) 50(ن وpتPــو مــن :القـسم الثالــث -3 ة، مو زعبــا لخمــسة محــاو أساســية، وا'&ــدو ر ر
ÇعNا ع�� اGkاو) 7( ات 0سXبانة، وكيفية تو ريو�ç عدد عبا ز  .ر

  ) 7(لجدو 

ا´zا رمحاو �س»بانة وعبا   ر

  را�4و
عدد 

ات   رالعبا

تفاع ب�سبة عودة 2حداث إ�� 0نحراف �ا ا�  10  رأك-, أنماط ا'&رائم ال#" يصاح

  10 داث إ�� 0نحرافالعوامل 0جتماعية املرتبطة 6عودة 2ح

  10  العوامل 0قتصادية املرتبطة 6عودة 2حداث إ�� 0نحراف

ســـNا 2خـــصائيnن العـــاملnن لGHـــد مـــن مـــشPلة عـــودة  رأبـــر الDـــ,امج Bصـــالحية ال#ـــ" يما ز
  2حداث إ�� 0نحراف

10  

م توفر�ا ملواجNة مـشPلة عـودة 2حـداث إ�ـ� 0نحـراف مـن وجNـة نظـر  زاملقU,حات الال
 املبحوثnن

10  

ة50  �س»بانة   ر عبا

اســة، وفــق  رتـم اســتخدام مقيــاس ليكــرت الثالáــي لGHــصو ع�ــ� اســتجابات أفــراد عينــة الد ل
جات املوافقة التالية ومن ثم التعبn, عن �ذا املقياس كميا، ).  غn, موافق- إ�� حد ما –موافق : (رد

ً

جـــة، وفقـــا للتـــا� ات الـــسابقة د ة مـــن العبـــا بإعطـــاء �ـــل عبـــا
ً

ر ر جـــات، إ�ـــ� حـــد مــــا ) 3(موافـــق : Jر ) 2(رد
جتان، غn, موافق  جة واحدة) 1(رد   .رد

لولتحديد طو فئات مقياس ليكرت الثالáي، تم حساب املدى بطـرح ا'Gـد 2ع�ـ� مـن ا'Gـد 
، وðعد ذلك تم إضافة )0.67 = 3 ÷ 2(، ثم تم تقسيمھ ع�� أكD, قيمة JK املقياس )2 = 1 –3(2دqى 

ل؛ لتحديــد ا'Gـــد 2ع�ــ� لNــذه الفئـــة، و�كــذا أصــبح طـــو )1(يمــة KـــJ املقيــاس �ــذه القيمــة إ�ـــ� أقــل ق
J�ا'&دو التا JK çلالفئات كما �و مو� :  
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  ) 8(لجدو 

  )حدود متوسطات �ستجابات(تقسيم فئات مقياس ليكرت الثال�ي 

  حدود الفئة
  الفئة  م

  إ	�  من

  1.66  1.00  غn, موافق  1

  2.33  1.67  إ�� حد ما  2

  3.00  2.34  فقموا  3

لوتـــم اســـتخدام طـــو املـــدى KـــJ ا'Gـــصو ع�ـــ� حكـــم موضـــو�J ع�ـــ� متوســـطات اســـتجابات  ل
اسة، 6عد معا'&±�ا إحصائيا أفراد عينة الد
ً

  . ر

اسة  )ب    :رصدق أداة الد

اسـة {عÝـ" التأكـد مــن أ°�ـا تقـ¯س مـا أعـدت كمــا يقـصد بـھ شـمو 0ســXبانة  لصـدق أداة الد ر
، بحيــث تPــو لPــل العناصــر ال#ــ" تــدخل KــJ التحليــل مــن ا��ــا مــن ناحيــة أخــر ضــوح عبا ن ناحيــة، و ى ر و

اسة من خالل   :رمفNومة لPل من {ستخدمNا وقد قام الباحث بالتأكد من صدق أداة الد

اسة  -1 رالصدق الظاFر ألداة الد ِصدق ا�4كم,ن(ي
ّ

:(  

يللتعرف ع�� مدى الصدق الظا�ر لالسXبانة، والتأكد من أ°�ا تق¯س ما وضعت لقياسـھ، 
اسة، حيث وصل عدد تم عرضNا ب �ا 2ولية ع�� عدد من اGkكمnن اjkتصnن JK موضوع الد� رصو ر

أحد عشر محكما، وقـد طلـب مـن الـسادة اGkكمـnن تقيـيم جـودة 0سـXبانة، مـن ) 11(اGkكمnن إ�� 
ُ ً

اسة، وذلـك مـن  �ا ع�� قياس ما أعدت لقياسھ، وا'Gكم ع�� مدى مالءم±�ا أل�داف الد� رحيث قد ر
نــھ مـــن خــالل تحديــد  ، وأ�مي±�ــا، وســالم±�ا لغوpـــا، وإبــداء مــا ير ات، وانتما³�ـــا للمحــو ووضــوح العبــا ر

ً
ر

ات ـــراء . ر�عـــــديل، أو حـــــذف، أو إضـــــافة للعبـــــا ــــم إجــ اء، و0طـــــالع ع�ـــــ� املGHوظـــــات، تـ ـــد أخـــــذ ¤ روðعــ
�ا ال��ائية � مة ال#" اتفق عل��ا غالبية اGkكمnن، ومن ثم إخراج 0سXبانة بصو رالتعديالت الال   ز

 :دق �Zساق الداخ0( لألداةص -2

ـــو  تبــــــاط بn,ســـ ــــل ا ــــن صــــــدق 0�ــــــساق الــــــداخ�J لالســــــXبانة، تــــــم حــــــساب معامــ ــــق مــ نللتحقــ ر
(Pearson'sCorrelationCoefficient) بانةXات 0ســ ة مــن عبــا تبــاط �ــل عبــا جــة ا ر؛ للتعــرف ع�ــ� د ر ر ر

جة الPلية للمحو ربالد   .ر
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قم  را5{دو    )9(ل

ا تباط ب,Mسو لعبا ر معامالت ا جة الTلية للمحونر رت ا�4و �و مع الد رر   ل

لا�4و �و   ر

تفاع بxسبة عودة �حداث إ	� �نحراف(   )رأكMÂ أنماط ا5{رائم ال�s يصاحzÁا ا

ة رقم العبا تباط با�4و ر رمعامل � ة ر رقم العبا تباط با�4و ر رمعامل �  ر

1  0.670**  6  0.557**  

2  0.714**  ٧  0.736**  

٣  0.693**  ٨  0.632**  

٤  0.540**  ٩  0.758**  

5  0.613**  ١٠  0.774**  

   فأقل 0.01ىدال عند مستو الداللة  ** 

�ـا موجبـة، ) 9(ليتçè من ا'&دو  ات مـع محو ة مـن العبـا تبـاط �ـل عبـا رأن قيم معامل ا ر ر ر
ىودالـــة إحــــصائيا عنـــد مــــستو الداللـــة 

ً
ــا {ــــشn, إ�ـــ� صــــدق 0�ـــساق الــــداخ�J بــــnن ) 0.01( فأقــــل؛ ممـ

ات اGkو ، ومناسب±�ا لقياس ما أعدت لقياسھرعبا  2و
ُ

ل   . ر

قم  را5{دو    ) 10(ل

جة الTلية للمحو ات ا�4و الثاLي مع الد تباط ب,Mسو لعبا رمعامالت ا رر ر   نر

  را�4و الثاLي

  )العوامل �جتماعية املرتبطة �عودة �حداث إ	� �نحراف(

ة رقم العبا تباط با�4و ر رمعامل � ة ر رقم العبا رتباط با�4ومعامل � ر  ر

1  0.548**  6  0.564**  

2  0.640**  ٧  0.649**  

٣  0.575**  ٨  0.635**  

٤  0.622**  ٩  0.614**  

5  0.611**  ١٠  0.505**  

   فأقل 0.01ىدال عند مستو الداللة  ** 

�ا موجبة، ) 10(ليتçè من ا'&دو  ات مع محو ة من العبا تباط �ل عبا رأن قيم معامل ا ر ر ر
ودالـــة إحــــصائيا عنـــد مــــ

ً
ــا {ــــشn, إ�ـــ� صــــدق 0�ـــساق الــــداخ�J بــــnن ) 0.01(ىستو الداللـــة  فأقــــل؛ ممـ

ات اGkو الثاqي، ومناسب±�ا لقياس ما أعدت لقياسھ عبا
ُ

ر   . ر
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قم  را5{دو    ) 11(ل

جة الTلية للمحو ات ا�4و الثالث مع الد تباط ب,Mسو لعبا رمعامالت ا رر ر   نر

  را�4و الثالث

  )حداث إ	� �نحرافالعوامل �قتصادية املرتبطة �عودة �(

ة رقم العبا تباط با�4و ر رمعامل � ة ر رقم العبا تباط با�4و ر رمعامل �  ر

1  0.685**  6  0.646**  

2  0.673**  ٧  0.726**  

٣  0.739**  ٨  0.697**  

٤  0.790**  ٩  0.716**  

5  0.789**  ١٠  0.600**  

   فأقل 0.01ىدال عند مستو الداللة  ** 

�ا موجبة، أن) 11(ليتçè من ا'&دو  ات مع محو ة من العبا تباط �ل عبا ر قيم معامل ا ر ر ر
ىودالـــة إحــــصائيا عنـــد مــــستو الداللـــة 

ً
ــا {ــــشn, إ�ـــ� صــــدق 0�ـــساق الــــداخ�J بــــnن ) 0.01( فأقــــل؛ ممـ

ات اGkو الثالث، ومناسب±�ا لقياس ما أعدت لقياسھ عبا
ُ

ر   . ر

قم  را5{دو    ) 12(ل

ات ا�4و الرا�ع  تباط ب,Mسو لعبا رمعامالت ا ر جة الTلية للمحونر رمع الد   ر

  را�4و الرا�ع

سcا �خصائي,ن العامل,ن ل4Sد من مشTلة عودة �حداث إ	� ( رأبر الMOامج aصالحية ال�s يما ز
  )�نحراف

ة رقم العبا تباط با�4و ر رمعامل � ة ر رقم العبا تباط با�4و ر رمعامل �  ر

1  0.696**  6  0.717**  

2  0.748**  ٧  0.752**  

٣  0.781**  ٨  0.659**  

٤  0.705**  ٩  0.749**  

5  0.708**  ١٠  0.699**  

   فأقل 0.01ىدال عند مستو الداللة  ** 

�ا موجبة، ) 12(ليتçè من ا'&دو  ات مع محو ة من العبا تباط �ل عبا رأن قيم معامل ا ر ر ر
ىودالـــة إحــــصائيا عنـــد مــــستو الداللـــة 

ً
ــا {ــــشn, إ�ـــ� صــــدق 0�ـــساق الــــداخ�J بــــnن ) 0.01( فأقــــل؛ ممـ

ات اGkو الرا6ع، ومناسب±�ا لقياس ما أعدت لقياسھ عبا
ُ

ر   . ر
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قم  را5{دو    ) 13(ل
جة الTلية للمحو ات ا�4و اR5امس مع الد تباط ب,Mسو لعبا رمعامالت ا رر ر   نر

  را�4و اR5امس
م توفرFا ملواجcة مشTلة عودة �حداث إ	� �نحراف من وجcة نظر املبحوث,ن(   )زاملقMNحات الال

ة رقم العبا تباط با�4و ر رمعامل � ة ر رقم العبا تباط با�4و ر رمعامل �  ر

1  0.779**  6  0.802**  

2  0.704**  ٧  0.742**  

٣  0.773**  ٨  0.699**  

٤  0.812**  ٩  0.725**  

5  0.717**  ١٠  0.756**  

   فأقل 0.01ىدال عند مستو الداللة  ** 

ة من ال) 13(ليتçè من ا'&دو  تباط �ل عبا رأن قيم معامل ا �ا موجبة، ر ات مع محو رعبا ر
ىودالـــة إحــــصائيا عنـــد مــــستو الداللـــة 

ً
ــا {ــــشn, إ�ـــ� صــــدق 0�ـــساق الــــداخ�J بــــnن ) 0.01( فأقــــل؛ ممـ

ات اGkو ا'jامس، ومناسب±�ا لقياس ما أعدت لقياسھ عبا
ُ

ر   . ر

اسة  )ج        :رثبات أداة الد

نبـاخ  اسة من خالل استخدام معامل الثبات ألفاكر وتم التأكد من ثبات أداة الد معادلـة (ر
نبــــــاخ قـــــم )Cronbach'sAlpha (α)) (وألفـــــا كر ـــدو  ر، وpو�ــــــç ا'&ـــ قــــــيم معــــــامالت الثبــــــات ) 14(ل

نباخ لPل محو من محاو 0سXبانة رألفاكر ر   .و

قم  رجدو    )14(ل
اسة نباخ لقياس ثبات أداة الد ر معامل ألفا كر   و

  �س»بانة
عدد 

ات   رالعبا
ثبات 

  �س»بانة
�ا �تفــاع ب�ــسبة عــودة 2حــداث أك-ـ, أنمــاط ا'&ــرائم ال#ــ" يــصاح را

  إ�� 0نحراف
10  0.807  

  0.784  10 العوامل 0جتماعية املرتبطة 6عودة 2حداث إ�� 0نحراف

  0.887  10  العوامل 0قتصادية املرتبطة 6عودة 2حداث إ�� 0نحراف

سـNا 2خــصائيnن العــاملnن لGHــد  رأبـر الDــ,امج Bصــالحية ال#ــ" يما ز
  حداث إ�� 0نحرافمن مشPلة عودة 2

10  0.894  

ــــ�  ــــشPلة عــــــودة 2حــــــداث إ�ــ ــــة مــ ــــا ملواجNــ م توفر�ــ زاملقU,حــــــات الــــــال
 0نحراف من وجNة نظر املبحوثnن

10  0.910  

  0.937  50  الثبات العام
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قــم  ريتـçè مــن ا'&ــدو  ، و�ــذا يــدل )0.937(ٍأن معامــل الثبــات العـام عــال حيــث بلــغ ) 14(ل
جة ثب اسةرع�� أن 0سXبانة تتمتع بد   .رات مرتفعة يمكن 0عتماد عل��ا JK التطبيق امليداqي للد

اسة   :رإجراءات تطبيق الد

ـــا ) 0ســــXبانة(6عــــد التأكــــد مــــن صــــدق  ـــام الباحــــث بتطبيقNـ وثبا��ــــا، وصــــالحي±�ا للتطبيــــق، قـ
ميدانيا باتباع ا'jطوات التالية

ً
 :  

Çع 0سXبانة إلكU,ونيا - 1 تو
ً

 .ز

 . اسXبانة) 443(جمع 0سXبانات، وقد بلغ عدد�ا  - 2

 :أساليب املعا5{ة aحصائية

اسة، وتحليل البيانات ال#" تم تجميعNا، فقد تم استخدام العديد من  رلتحقيق أ�داف الد
ـــة   2Statisticalســـــاليب Bحـــــصائية املناســـــبة باســـــتخدام ا'Gـــــزم Bحـــــصائية للعلـــــوم 0جتماعيــ

Package for Social Sciencesا با  وال#" يرمز لNا اختصا
ً
  ).SPSS(لرمز ر

 :وðعد ذلك تم حساب املقاي¯س Bحصائية التالية

اســـــة، وتحديــــــد  - 1 ـــة الد ـــراد عينـــ ات، وال�ــــــسب املئوpـــــة؛ للتعــــــرف ع�ـــــ� خــــــصائص أفــ رالتكـــــرا ر
اسة ات اGkاو الرئ¯سة ال#" تتضم��ا أداة الد راستجابا��م تجاه عبا   .رر

و  - 2 ناملتوســط ا'Gــساðي املــو  ع�ــ� متوســط ؛ وذلــك للتعــرف"Weighted Mean) "املــر�ç(ز
 JـــK كمـــا أنـــھ يفيـــد ، ات اGkـــاو ة مـــن عبـــا اســـة   ع�ـــ� �ـــل عبـــا راســـتجابات أفـــراد عينـــة الد ر ر ر

و ات حسب أع�� متوسط حساðي مو نترت¯ب العبا ز   . ر

تفـــاع، أو انخفـــاض اســـتجابات أفـــراد "Mean"املتوســـط ا'Gـــساðي  - 3 ر؛ وذلـــك ملعرفـــة مـــدى ا
اســة   عــن اGkـاو الرئ¯ــسة، مــع العلــم بأنـھ ي رعينـة الد رفيــد KــJ ترت¯ـب اGkــاو حــسب أع�ــ� ر

  .متوسط حساðي

؛ للتعرف ع�� مدى انحـراف اسـتجابات أفـراد "Standard Deviation"ي0نحراف املعيار  - 4
اسة، ولPل محو من اGkاو الرئ¯سة  ات متغn,ات الد ة من عبا اسة   لPل عبا رعينة الد ر ر ر ر ر

XشXت JK استجابات أفراد يوpالحظ أن 0نحراف املعيار يو�ç ال. عن متوسطNا ا'Gساðي
اسة، إ�� جانب اGkاو الرئ¯سة، فPلما  ات متغn,ات الد ة من عبا اسة   لPل عبا رعينة الد ر ر ر ر

 .اقU,بت قيمتھ من الصفر تركزت 0ستجابات، وانخفض �شت±�ا

اسة وتفس,FMا   رتحليل نتائج الد

ــة الــــسؤال �و ــاع بxــــس: لإجابــ تفــ ــs يــــصاحzÁا ا بة عــــودة رمــــا أكÂــــM أنمــــاط ا5{ــــرائم ال�ــ
  �حداث إ	� �نحراف؟

تفاع ب�سبة عودة 2حداث إ�� 0نحـراف،  �ا ا�رللتعرف ع�� أك-, أنماط ا'&رائم ال#" يصاح
pـــة، والرتـــب  ات، وال�ـــسب املئوpـــة، واملتوســـطات ا'Gـــسابية، و0نحرافـــات املعيا رتـــم حـــساب التكـــرا ر
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ات أك-ـــ, أنمـــاط ا'&ـــر اســـة   ع�ـــ� عبـــا رالســـتجابات أفـــراد عينـــة الد تفـــاع ب�ـــسبة ر �ا ا�رائم ال#ـــ" يـــصاح
J0نحراف، وجاءت النتائج كما ي� ��عودة 2حداث إ:  

قم  رجدو    )15(ل

تفــاع بxــسبة عــودة  اســة حــو أكÂــM أنمــاط ا5{ــرائم ال�ــs يــصاحzÁا ا ر اســتجابات أفــراد عينــة الد لر
ليا حسب متوسطات املوافقة �حداث إ	� �نحراف مرتبة تنا

ً
  ز

ج التكرار  ة املوافقةرد
ات م  رالعبا

  موافق الxسبة
  إ	� حد

  ما
غ,M موافق

املتوسط 
 ا45سا3ي

�نحراف 
 ياملعيار

  الفئة

بة
رت

ال
 

  8  61  374 ك
  .سرقة 1

% 84.4  13.8  1.8  
 1 موافق  0.424  2.83

  15  155  273 ك
ات 2   .رمخد

% 61.6  35.0  3.4  
 2 موافق  0.558  2.58

  46  200  197 ك
  .أخالقيات 6

% 44.5  45.1  10.4  
 3 إ�� حد ما  0.658  2.34

  97  164  182 ك
eات 4   .رمضا

% 41.1  37.0  21.9  
 4 إ�� حد ما  0.771  2.19

  74  223  146 ك
 .قعقو 5

% 33.0  50.3  16.7  
 ٥ إ�� حد ما 0.686 2.16

  114  194  135 ك
8 

اعتداء ع�� 
  25.7  43.8  30.5 % .املمتلPات

 ٦ إ�� حد ما 0.749 2.05

  134  190  119 ك
 .سكر 3

% 26.9  42.9  30.2  
 ٧ إ�� حد ما 0.756 1.97

  188  152  103 ك
 .نصب واحتيال 10

% 23.3  34.3  42.4  
 ٨ إ�� حد ما 0.788 1.81

  163  204  76 ك
 .ابU¬از 7

% 17.2  46.0  36.8  
 ٩ إ�� حد ما 0.709 1.80

  200  175  68 ك
 .معاكسات 9

% 15.3  39.5  45.2  
 ١٠ إ�� حد ما 0.719 1.70

  إ�� حد ما  0.417  2.14 املتوسط العام

اسة موافقو إ�� حد ما ع�� أنماط ا'&رائم ال#" ) 15(ليتJK çè ا'&دو  نأن أفراد عينة الد ر
تفــاع ب�ــسبة عــودة 2حــداث إ�ــ� 0نحــراف بمتوســط حــساðي بلــغ  �ا ا�، و�ــو )3.00 مــن 2.14(ريـصاح

، و£ـJ الفئـة ال#ـ" �ـشn, )2.33 إ�ـ� 1.68مـن (سط يقع JK الفئة الثانية من فئات املقياس الثالáي متو
اسة   .رإ�� خيار موافق إ�� حد ما ع�� أداة الد

اسة موافقو ع�� أثنnن من أنماط ) 15(لوpتçè من النتائج JK ا'&دو  نأن أفراد عينة الد ر
تفـاع ب�ـسبة عـودة 2حـد �ا ا�قـم را'&ـرائم ال#ـ" يـصاح تـان  راث إ�ـ� 0نحـراف تتمـثالن KـJ العبا ) 2، 1(ر

J�ما، �التا�اسة عل� ليا حسب موافقة أفراد عينة الد �ما تنا�راللتnن تم ترتي ز
ً

:  
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قم  - 1 ة  رجاءت العبا اسة عل��ا ." سرقة:" و£J) 1(ر رباملرتبة 2و�� من حيث موافقة أفراد عينة الد
جــــة بـــأن الــــسرقة عـــادة مــــا تـــتم 6ــــس®ب وتفــــسر �ـــذه النXي) 3 مـــن 2.83(بمتوســـط حـــساðي بلــــغ 

تفاع ب�سبة عودة 2حداث  �ا ا�را'Gاجة ولذلك نجد أن السرقة من أنماط ا'&رائم ال#" يصاح
ــــــــــة  اســــــــ ـــــــة د ــــــــ ـــع نXيجــ ـــــ ــــــــ ــــــــة مــ ــــــــ ـــــــذه النXيجـ ـــ ـــــق �ــــــــ ــــــــ ــــراف وتتفــــ ــــــــ ـــ� 0نحــــــ ــــــــ ـــــــانرإ�ــــــ ــــــــ ـــــــاالن وqعرايـــ ــــــــ  راث¯نابــ

Rathinabalan&Naaraayan) 2018م الس) م�رقة وال#" بي�ت أن غالبية 2حداث �انت جنح±
اســة ا'Gراحـشة  وال#ـ" بي�ــت أن أك-ـ, ا'&ـرائم ال#ــ" ) م2018(روتتفـق �ـذه النXيجــة مـع نXيجـة د

ات �ا 2حداث £J جرائم السرقة و�عاطي اjkد� .ريرتك

قم  - 2 ة  رجاءت العبا ات:" و£J) 2(ر اسـة ." رمخد رباملرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينـة الد
ات عــادة مــا ) 3 مـن 2.58(عل��ـا بمتوســط حــساðي بلــغ  روتفــسر �ــذه النXيجــة بـأن جرpمــة اjkــد

تفـاع ب�ــسبة  �ا ا�ات مـن أنمـاط ا'&ـرائم ال#ـ" يـصاح رتـتم 6ـس®ب Bدمـان ولـذلك نجـد أن اjkـد ر
اسة ا'Gراحـشة  وال#ـ" ) م2018(رعودة 2حداث إ�� 0نحراف وتتفق �ذه النXيجة مع نXيجة د

�ا 2حداث £J جر�اتبي�ت أن أك-, ا'&رائم ال#" يرتك  .رائم السرقة و�عاطي اjkد

تفــاع ب�ـــسبة ) 15(لوpتــçè مــن النتـــائج KــJ ا'&ـــدو  �ا ا�رأن أقــل أنمــاط ا'&ـــرائم ال#ــ" يـــصاح
قــم  ات  رعــودة 2حــداث إ�ــ� 0نحــراف تتمثــل KــJ العبــا ليــا حــسب موافقــة ) 9، 7(ر �ــا تنا�ال#ــ" تــم ترتي

ً
ز

J�حد ما، �التا ��ا إ�اسة عل�   :رأفراد عينة الد

ة  - 1 اســة ." ابUــ¬از:" و£ـJ) 7(رقـم رجـاءت العبـا رباملرتبـة التاسـعة مـن حيــث موافقـة أفـراد عينـة الد
 0بUــ¬ازوتفــسر �ــذه النXيجــة بــأن جرpمــة ) 3 مــن 1.80(عل��ــا إ�ــ� حــد مــا بمتوســط حــساðي بلــغ 

ترتكب 6ـس®ب أخطـاء مـن الـGèية غالبـا ولـذلك نجـد أن 0بUـ¬از مـن أقـل أنمـاط ا'&ـرائم ال#ـ" 
ً

تفاع ب�سب �ا ا�  .ة عودة 2حداث إ�� 0نحرافريصاح

قــــم  - 2 ة  رجــــاءت العبــــا باملرتبــــة العاشــــرة مــــن حيــــث موافقــــة أفــــراد عينــــة ." معاكــــسات:" و£ــــJ) 9(ر
اسة عل��ا إ�� حد مـا بمتوسـط حـساðي بلـغ  وتفـسر �ـذه النXيجـة بـأن جرpمـة ) 3 مـن 1.70(رالد

ط ا'&رائم ال#"  ترتكب 6س®ب الفراغ عادة ولذلك نجد أن املعاكسات من أقل أنمااملعاكسات
تفاع ب�سبة عودة 2حداث إ�� 0نحراف �ا ا� .ريصاح

 JK التأكيد معطيات نظر:ة الثقافة الفرعية ا5{انحة     وتتفق النXيجة السابقة مع 
 ولك��ا مستمدة من تمثل نقيض قيم اk&تمع السائدةع�� أن إنحراف 2حداث ال ت�شأ من فراغ 

اk&تمـــــع ومعــــايn,ه، وpتمثــــل ا'Gــــدث الــــسلوك املنحــــرف ع�ـــــ� أساســــNا اســــتقطاب ســــلÆ" لقــــيم ال#ــــ" 
حـــسب نمـــط العالقـــات داخـــل أســـرة ا'Gـــدث وســـلطة الوالـــدين الرقابيـــة، فـــأن عـــودة 2حـــداث إ�ـــ� 
0نحــراف قــد تPــو 6ــس®ب تــدqي املــستو 0قتـــصادي لألســرة وأيــضا ضــعف الرقابــة 2ســرpة ع�ـــ� 

ً
ى ن

B اب السلوكPت عرا'Gدث مما جعلNم اعتادوا ع�� ا   .وجرامي والكسب غn, املشر
ب مGHوظ بnن جرpمة السرقة ال#" تحتل املرتبة  ر     و�شn, نتائج ا'&دو إ�� وجود تقا ل
ات ال#ــ" تحتــل املرتبــة ال#ــ" تل��ــا، وpــدل ذلــك ع�ــ� ا'Gاجــة املاديــة 6ــس®ب  ر2و�ــJ وجرpمــة اjkــد

لتدqي املستو 0قتصادي لGHدث أو أسرتھ مما يجعلھ يبحث عن ا'Gصو  ع�� املال بطرpقة ى
غباتھ ال´jصية ات لتحقيق  pج اjkد عة أو تر رغn, مشر ر و   .و
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ــاLي ــــ ــــسؤال الثــ ــة الــــ ــ ــ ــ� : إجابــ ــ ــــداث إ	ــــ ــــودة �حــــ ــ ـــة �عــ ــ ــــة املرتبطـــ ــــل �جتماعيــــ ــ ــا العوامــ ــــ مــ
  �نحراف؟

ــــساب  ــــداث إ�ـــــ� 0نحـــــراف، تـــــم حـ ــــة 6عـــــودة 2حـ للتعـــــرف ع�ـــــ� العوامـــــل 0جتماعيـــــة املرتبطـ
ات، وال�ـــسب املئوpـــة، وامل pـــة، والرتـــب الســـتجابات رالتكـــرا رتوســـطات ا'Gـــسابية، و0نحرافـــات املعيا

ات العوامــــل 0جتماعيــــة املرتبطــــة 6عــــودة 2حــــداث إ�ــــ� 0نحــــراف،  اســــة ع�ــــ� عبــــا رأفــــراد عينــــة الد ر
Jوجاءت النتائج كما ي�:  

قم  رجدو    ) 16(ل
ــــة املرتبطــــــة �عــــــودة �حــــــداث  ـــــو العوامــــــل �جتماعيــ اســــــة حـ لاســــــتجابات أفــــــراد عينــــــة الد إ	ــــــ� ر

ليا حسب متوسطات املوافقة �نحراف مرتبة تنا
ً

  ز
جة املوافقة التكرار  رد

ات م  رالعبا
  موافق الxسبة

  إ	� حد 
  ما

 M,غ  
  موافق

املتوسط 
 ا45سا3ي

�نحراف 
 ياملعيار

  الفئة

بة
رت

ال
 

  12  17  414 ك
  .ضعف الرقابة 2سرpة 1

% 93.5  3.8  2.7  
 1 موافق  0.372  2.91

  11  38  394 ك
6 

ة إ�� أصدقاء العود
  2.5  8.6  88.9 %  .السوء السابقnن

 2 موافق  0.409  2.86

  8  57  378 ك
  .طالق الوالدين 3

% 85.3  12.9  1.8  
 3 موافق  0.417  2.84

  4  77  362 ك
2 

املشا�ل 2سرpة 
  0.9  17.4  81.7 %  .املستمرة

 4 موافق  0.417  2.81

  29  104  310 ك
10 

ماعية فساد الب¯ئة 0جت
  6.5  23.5  70.0 % .اGkيطة با'Gدث

 ٥ موافق 0.603 2.63

  33  121  289 ك
9 

اك ا'Gدث  رضعف إد
ة 0نحراف   7.4  27.3  65.3 % .ر'jطو

 ٦ موافق 0.628 2.58

  40  159  244 ك
5 

املعاملة القاسية لGHدث 
  9.0  35.9  55.1 % .من قبل 2سرة

 ٧ موافق 0.656 2.46

  50  139  254 ك
4 

وفاة أحد الوالدين أو 
  11.3  31.4  57.3 % .�ل��ما

 ٨ موافق 0.689 2.46

  86  190  167 ك
8 

نغياب 0تصال والتعاو 
  19.4  42.9  37.7 % .بnن 2سرة والدار

 ٩ إ�� حد ما 0.734 2.18

  142  171  130 ك
7 

رفض اk&تمع لGHدث 
ج من الدار   32.1  38.6  29.3 % و6عد ا'jر

 ١٠ إ�� حد ما 0.784 1.97

  موافق  0.344  2.57 املتوسط العام

اسة موافقو ع�� العوامل 0جتماعية املرتبطة ) 16(ليتJK çè ا'&دو  نأن أفراد عينة الد ر
، و�ــو متوســط يقــع KــJ الفئــة )3.00 مــن 2.57(6عــودة 2حــداث إ�ــ� 0نحــراف بمتوســط حــساðي بلــغ 

، و£ــJ الفئـة ال#ـ" �ـشn, إ�ـ� خيـار موافـق ع�ــ� )3.00 إ�ـ� 2.35مـن (فئـات املقيـاس الثالáـي الثالثـة مـن 
اسة   .رأداة الد
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زأن أبـر العوامـل 0جتماعيـة املرتبطـة 6عـودة 2حـداث ) 16(لوpتçè من النتـائج KـJ ا'&ـدو 
قم  ات  رإ�� 0نحراف تتمثل JK العبا ليـا حـسب موا) 2، 3، 6، 1(ر �ـا تنا�ال#" تم ترتي

ً
فقـة أفـراد عينـة ز

J�ا، �التا�اسة عل�   :رالد

قــم  - 1 ة  رجـاءت العبــا باملرتبــة 2و�ــ� مــن حيــث موافقــة أفــراد ." ضــعف الرقابــة 2سـرpة:" و£ــJ) 1(ر
اســـة   عل��ـــا بمتوســـط حـــساðي بلـــغ  وتفـــسر �ـــذه النXيجـــة بـــأن ضـــعف ) 3 مـــن 2.91(رعينـــة الد

 يXــس®ب KــJ عـــودة 2حــداث إ�ـــ� الرقابــة 2ســرpة يقلـــل مــن متا6عــة تقـــوpم ســلوكيات 2بنــاء ممـــا
اســة  وال#ــ" بي�ــت وجــود تــأثn, ) م2020 (نالNــشلمور0نحــراف وتتفــق �ــذه النXيجــة مــع نXيجــة د

اســــة  ـــع نXيجـــــة د جــــة كبnـــــ,ة، كمــــا تتفـــــق مـ ـــرpة ع�ـــــ� انحــــراف 2حـــــداث بد رللب¯ئــــة 2سـ ـــا ر ليانــ رنو
سـيالوا�ي  سا�م KـJ انحـراف وال#ـ" بي�ـت أن عامـل 2سـرة {ـ) مRosilawati Norliana & )2016ور

 .2حداث

قـم  - 2 ة  رجاءت العبا باملرتبـة الثانيـة مـن حيـث ." العـودة إ�ـ� أصـدقاء الـسوء الـسابقnن:" و£ـJ) 6(ر
اســة عل��ــا بمتوســط حــساðي بلــغ  وتفــسر �ــذه النXيجــة ) 3 مــن 2.86( رموافقــة أفــراد عينــة الد

اث ممــا يXــس®ب KـــJ بــأن العــودة إ�ــ� أصـــدقاء الــسوء الــسابقnن �عيـــد التــأثn, الــسلÆ" ع�ــ� 2حـــد
عودة 2حداث إ�� 0نحراف وتXسق �ذه النXيجـة مـع مفNـوم نظرpـة 0خـتالط التفاضـ�J وال#ـ" 
تبـــnن أن تفــــضيل 2حـــداث الخــــتالطNم الــــسابق برفقـــاء الــــسوء يXــــس®ب KـــJ عــــود��م لالنحــــراف 

اســـــة  ـــة د ـــذه النXيجـــــة مـــــع نXيجــ وال#ـــــ" بي�ـــــت وجـــــود تـــــأثn, لب¯ئـــــة ) م2020(نالNــــشلمو روتتفــــق �ــ
اسـة العـزام 2 وال#ـ" بي�ـت أن ) م2019(رصدقاء ع�� انحراف 2حداث ،كمـا تتفـق مـع نXيجـة د

اســـة  رأســباب العـــود إ�ــ� 0نحـــراف قــد شـــملت الرفقـــة الــس¯ئة ، كمـــا تتفــق �ـــذه النXيجــة مـــع د
áي ا JK عودة ا'Gدث إ�� 0نحراف ) م2018(را'Gا وال#" أكدت ع�� '&ماعة الرفاق دو

ً
 .ر

قــم  - 3 ة  رجــاءت العبــا باملرتبــة الثالثــة مــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة ." طــالق الوالــدين:" و£ــJ) 3(ر
اسـة   عل��ـا بمتوســط حـساðي بلـغ  وتفـسر �ـذه النXيجــة بـأن طـالق الوالــدين ) 3 مــن 2.84(رالد

ييقلــل مــن تــوفر تماســك وتوجيــھ أســر لألحــداث ممــا يXــس®ب KــJ عــودة 2حــداث إ�ــ� 0نحــراف 
اوتتفـــق �ـــذه النXيجـــة مـــع نXيجـــة  ا  ســـةرد زنيPـــو جـــار وال#ـــ" بي�ـــت أن ) مNicole Garza )2011ل

رمعظـم 2حـداث {ع¯ـشو KـJ بيـوت مفككـة مـع 2م أو مـع الوöـÂ"، و�ـو مـا يؤكـد ع�ـ� دو عـدم  ن
pادة جنوح 2حداث  JK ابط 2سر,Uزالتماسك وال  .ي

قـــم  - 4 ة  رجــاءت العبــا افقـــة باملرتبـــة الرا6عــة مـــن حيــث مو." املـــشا�ل 2ســرpة املــستمرة:" و£ــJ) 2(ر
اســــة   عل��ــــا بمتوســــط حــــساðي بلــــغ  وتفــــسر �ــــذه النXيجــــة بــــأن ) 3 مــــن 2.81(رأفــــراد عينــــة الد

�ا KـJ الت�ـشئة تجـاه 2حـداث  راملشا�ل 2سرpة املستمرة تقلل من تماسـك 2سـرة وقيامNـا بـدو
اسة كيفن مما يXس®ب JK عودة 2حداث إ�� 0نحراف، وتتفق �ذه النXيجة مع نXيجة   kevinرد

w.  )2004ة املستمرة تؤثر سلبيا ع�� نمو الشباب و0ضطراب وال#" بي�ت أن ) مpاملشا�ل 2سر
ً

، كمـــا تتفـــق �ـــذه  ن2ســـر والـــذي تـــؤدي إ�ـــ� إنحـــراف ا'Gـــدث KـــJ وقـــت مبكـــر ومخالفـــة القـــانو ي
اســة مونXيــكالنXيجــة مــع  ي وال#ــ" بي�ــت أن الــصراع 2ســر واملـــشا�ل )مMonteic A.  )2000رد

ـــتقرار 2ســــرpة املــــستمر ية تــــرتبط 6ــــشPل معنــــو بجنــــوح 2حــــداث، و�ــــذا يؤكــــد ع�ــــ� عــــدم 0سـ
pادة إنحراف 2حداث  JK س®ب�ز2سر وك-,ة املشا�ل JK الب¯ئة 2سرpة   . ي

أن أقـل العوامـل 0جتماعيـة املرتبطـة 6عـودة 2حـداث ) 16(لوpتçè من النتـائج KـJ ا'&ـدو 
قـم  تـان  رإ�� 0نحـراف تتمـثالن KـJ العبا ليـا حـسب موافقـة أفـراد عينـة ) 7، 8(ر �مـا تنا�اللتـnن تـم ترتي

ً
ز

J�حد ما، �التا ��ما إ�اسة عل�   :رالد
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قم  - 1 ة  رجاءت العبا باملرتبة التاسعة من ." نغياب 0تصال والتعاو بnن 2سرة والدار:" و£J) 8(ر
اسة عل��ا إ�� حد ما بمتوسـط حـساðي بلـغ   وتفـسر) 3 مـن 2.18(رحيث موافقة أفراد عينة الد

 JـK ا� ر�ذه النXيجة بأن غياب 0تصال والتعاو بnن 2سـرة والـدار يقلـل مـن قيـام 2سـرة بـدو ن
  .إعادة تأ�يل ا'Gدث مما يXس®ب JK عودتھ إ�� 0نحراف

قـم  - 2 ة  رجـاءت العبـا ج مــن الـدار:" و£ــJ) 7(ر وفـض اk&تمـع لGHــدث 6عـد ا'jـر باملرتبـة العاشــرة " ر
اســة عل ) 3 مــن 1.97( ��ــا إ�ــ� حــد مــا بمتوســط حــساðي بلــغ رمــن حيــث موافقــة أفــراد عينــة الد

ج مـن الـدار �عيـد ا'Gـدث للتعامـل  فض اk&تمع لGHـدث 6عـد ا'jـر ووتفسر �ذه النXيجة بأن  ر
 .مع أصدقاء السوء السابقnن مما يXس®ب JK عودة 2حداث إ�� 0نحراف

فض       وتXسق �ذه النXيجة مع مفNوم نظرpة الوصم 0جتما�J ال#" تبnن تأث رn, الوصم لألحداث و
اk&تمع لNم 6س®ب سلوكNم السابق ممـا يـدفعNم للعـودة لالنحـراف وتتفـق �ـذه النXيجـة مـع نXيجـة 

اسة الدوسر  يد وال#ـ" بي�ـت وجـود تـأثn, للعوامـل 0جتماعيـة KـJ انحـراف 2حـداث، وكمـا ) م2019(ر
اســـــة 2ســـــمر  يتتفــــق مـــــع نXيجـــــة د ا�ـــــGة بـــــnن العوامـــــل وال#ـــــ" بي�ـــــت أن �نـــــاك عالقـــــة و) م1993(ر

 .0جتماعية وneن ظا�رة إنحراف 2حداث
ا KــJ عــودة 2حــداث إ�ــ� 0نحــراف، وقــد تPــو الب¯ئـــة  ن     وpــر الباحــث أن للعوامــل 0جتماعيــة دو رى
 ، ي2سـرpة أ�مNـا ومـا يPـو ف��ـا مـن مــشا�ل متعـددة م��ـا؛ ضـعف الرقابـة 2سـرpة، والتفكـك 2ســر ن

ـــليمة، وقلـــــة الرعايـــــة والطـــــالق، وعـــــدم ا�تمـــــام 2 ــــشئة 0جتماعيـــــة لألبنـــــاء بطرpقـــــة ســ ســـــرة KـــــJ الت�ـ
ة 0نحــراف، �ـــل  اك ا'Gــدث 'jطـــو قــت الفـــراغ، وضــعف إد فـــاق الــسوء، و رو�0تمــام لألبنــاء، و رو ر

  . ىتلك العوامل 0جتماعية قد تؤدي إ�� عودة ا'Gدث لالنحراف مرة أخر
  تبطة �عودة �حداث إ	� �نحراف؟ما العوامل �قتصادية املر: إجابة السؤال الثالث

للتعــــرف ع�ــــ� العوامـــــل 0قتــــصادية املرتبطـــــة 6عــــودة 2حـــــداث إ�ــــ� 0نحـــــراف، تــــم حـــــساب 
pـــة، والرتـــب الســـتجابات  ات، وال�ـــسب املئوpـــة، واملتوســـطات ا'Gـــسابية، و0نحرافـــات املعيا رالتكـــرا ر

ات العوامـــل 0قتـــصادية املرتبطــــة 6عـــ اســــة ع�ـــ� عبــــا رأفـــراد عينـــة الد ودة 2حــــداث إ�ـــ� 0نحــــراف، ر
Jوجاءت النتائج كما ي�:  

قم  رجدو    ) 17(ل

ــــل �قتــــــصادية املرتبطــــــة �عــــــودة �حــــــداث إ	ــــــ�  ــــو العوامــ اســــــة حــ لاســــــتجابات أفــــــراد عينــــــة الد ر
ليا حسب متوسطات املوافقة �نحراف مرتبة تنا

ً
  ز

جة املوافقة التكرار  رد
ات م  رالعبا

  غ,M موافق  إ	� حد ماموافق الxسبة

املتوسط 
 ا45سا3ي

�نحراف 
 ياملعيار

  فئةال

بة
رت

ال
 

  23  110  310 ك
1 

ىتدqي املستو 
  5.2  24.8  70.0 %  .0قتصادي لألسرة

 1 موافق  0.577  2.65

  42  175  226 ك
8 

ا'Gرمان املادي لGHدث 
  9.5  39.5  51.0 %  .من قبل 2سرة

 2 موافق  0.658  2.42
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جة املوافقة التكرار  رد
ات م  رالعبا

  غ,M موافق  إ	� حد ماموافق الxسبة

املتوسط 
 ا45سا3ي

�نحراف 
 ياملعيار

  فئةال

بة
رت

ال
 

  44  191  208 ك
2 

ف اليومي  وقلة املصر
  9.9  43.1  47.0 %  .لGHدث

 3 موافق  0.658  2.37

  57  184  202 ك
7 

صعوeة توفn, متطلبات 
املع¯شة 2ساسية 

  12.9  41.5  45.6 %  .لألسرة
 4 إ�� حد ما  0.692  2.33

  87  128  228 ك
9 

السكن J& JK عشواâي 
,n19.6  28.9  51.5 % .أو فق  

 ٥ إ�� حد ما 0.782 2.32

  77  162  204 ك
3 

لالسكن JK م¬ عشواâي 
  17.4  36.6  46.0 % .أو م±�الك

 ٦ إ�� حد ما 0.744 2.29

  80  156  207 ك
10 

لسNولة حصو ا'Gدث 
  18.1  35.2  46.7 % .ع�� املال من 2سرة

 ٧ إ�� حد ما 0.753 2.29

  53  222  168 ك
5 

صعوeة توفn, املتطلبات 
مة لGHدث   12.0  50.1  37.9 % .زالال

 ٨ إ�� حد ما 0.658 2.26

  79  175  189 ك
6 

فات فو  قتوفn, مصر و
  17.8  39.5  42.7 % .حاجة ا'Gدث

 ٩ إ�� حد ما 0.738 2.25

  179  145  119 ك
4 

ج ا'Gدث للعمل  وخر
  JK. % 26.9  32.7  40.4 سن مبكر

 ١٠ إ�� حد ما 0.810 1.86

  إ�� حد ما  0.500  2.30 املتوسط العام

ــــل ) 17(ليتــــــK çèــــــJ ا'&ــــــدو  ــــ� العوامــ ــــد مــــــا ع�ــ ــــ� حــ ــــة موافقــــــو إ�ــ اســ نأن أفــــــراد عينــــــة الد ر
، و�ـــو )3.00 مـــن 2.30(0قتــصادية املرتبطـــة 6عـــودة 2حــداث إ�ـــ� 0نحـــراف بمتوســـط حــساðي بلـــغ 

�ـشn, ، و£ـJ الفئـة ال#ـ" )2.34 إ�ـ� 1.68مـن (متوسط يقع JK الفئة الثانية من فئات املقياس الثالáي 
اسة   .رإ�� خيار موافق إ�� حد ما ع�� أداة الد

زأن أبر العوامل 0قتصادية املرتبطـة 6عـودة 2حـداث ) 17(لوpتçè من النتائج JK ا'&دو 
قــم  ات  رإ�ــ� 0نحــراف تتمثــل KـــJ العبــا ليــا حـــسب موافقــة أفــراد عينـــة ) 2، 8، 1(ر �ــا تنا�ال#ـــ" تــم ترتي

ً
ز

J�ا، �التا�اسة عل�   :رالد

قــــم جــــاءت العبــــا - 1 رة  باملرتبــــة 2و�ــــ� مــــن حيــــث ." ىتــــدqي املــــستو 0قتــــصادي لألســــرة:" و£ــــJ) 1(ر
اسة عل��ا بمتوسط حساðي بلغ  وتفسر �ذه النXيجة بأن ) 3 من 2.65(رموافقة أفراد عينة الد

 ,nقلــــل مــــن تـــــوفpــــد مـــــن احتياجــــات 2حــــداث املاديـــــة وpي املــــستو 0قتـــــصادي لألســــرة يزqىتــــد
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 JK س®بXم مما ي�عودة 2حداث إ�� 0نحراف وتXـسق �ـذه النXيجـة مـع مفNـوم نظرpـة متطلبا�
الثقافـــة الفرعيـــة ا'&انحــــة وال#ـــ" تبـــnن تــــأثn, الوضـــع املتـــدqي لألحــــداث KـــJ عـــود��م لالنحــــراف، 

اسـة  سـيالوا�ي روتتفـق �ـذه النXيجـة مـع نXيجـة د ليانـا ر ونو ) مRosilawati  Norliana & ) 2016ر
إن ية املنخفـــضة �ـــسا�م KـــJ جنـــوح 2حـــداث ممـــا يؤكـــد ع�ـــ� وال#ـــ" بي�ـــت أن الطبقـــة 0قتـــصاد

، كمـا تتفـق الطبقة 0قتصادية املنخفضة �عد من أ�م العوامـل ال#ـ" �ـسا�م KـJ إنحـراف 2حـداث
اســــة الرشــــيد  تباطــــا بــــnن الوضــــع 0قتــــصادي ) م2002( رمــــع نXيجــــة د ـــاك ا روال#ــــ" بي�ــــت أن �نـ

 .املتدqي لألسرة وانحراف 2حداث   

قـــم جـــاءت الع - 2 ة  ربـــا باملرتبـــة الثانيـــة مـــن ." ا'Gرمـــان املـــادي لGHـــدث مـــن قبـــل 2ســـرة:" و£ـــJ) 8(ر
اســـة   عل��ـــا بمتوســـط حـــساðي بلـــغ  وتفـــسر �ـــذه ) 3 مـــن 2.42(رحيـــث موافقـــة أفـــراد عينـــة الد

النXيجــة بــأن ا'Gرمــان املــادي لGHــدث مــن قبــل 2ســرة يجعلــھ يH&ــأ لألخــرpن لتــوفn, احتياجاتــھ 
اسـة الNـشلمو مما يXس®ب KـJ عـودة 2 نحـداث إ�ـ� 0نحـراف وتتفـق �ـذه النXيجـة مـع نXيجـة د ر

جة كبn,ة) م2020(  .روال#" بي�ت وجود تأثn, للب¯ئة 0قتصادية ع�� انحراف 2حداث بد

قم  - 3 ة  رجاءت العبا ف اليومي لGHدث:" و£J) 2(ر باملرتبة الثالثـة مـن حيـث موافقـة ." وقلة املصر
اسـة   عل��ـا بمت وتفـسر �ـذه النXيجـة بـأن قلــة ) 3 مـن 2.37(وسـط حـساðي بلــغ رأفـراد عينـة الد

عة ممــا يXــس®ب KــJ عــودة  ف اليــومي لGHــدث يجعلــھ يبحــث عــن املــال بطــر غnــ, مــشر واملــصر قو
 .2حداث إ�� 0نحراف

أن أقل العوامل 0قتـصادية املرتبطـة 6عـودة 2حـداث ) 17(لوpتçè من النتائج JK ا'&دو 
قــــم إ�ــــ� 0نحــــراف تتمثــــل KــــJ العبــــ ات  را ليــــا حــــسب موافقــــة أفــــراد عينــــة ) 4، 6(ر �ــــا تنا�ال#ــــ" تــــم ترتي

ً
ز

J�حد ما، �التا ��ا إ�اسة عل�   :رالد

قـــم  - 1 ة  رجـــاءت العبـــا فات فـــو حاجــــة ا'Gـــدث:" و£ــــJ) 6(ر قتـــوفn, مـــصر باملرتبـــة التاســـعة مــــن ." و
اسة عل��ا إ�� حد ما بمتوسـط حـساðي بلـغ  وتفـسر ) 3 مـن 2.25(رحيث موافقة أفراد عينة الد

فات فــو حاجــة ا'Gــدث يXــيح لــھ شــراء 2شــياء املمنوعــة ممــا  ق�ــذه النXيجــة بــأن تــوفn, مــصر و
  .يXس®ب JK عودة 2حداث إ�� 0نحراف

قـم  - 2 ة  رجاءت العبا ج ا'Gـدث للعمـل KـJ سـن مبكـر:" و£ـJ) 4(ر باملرتبـة العاشـرة مـن حيـث ." وخـر
اسـة عل��ـا إ�ـ� حـد مـا بمتوسـط حـساðي بلـغ  وتفـسر �ـذه ) 3 مـن 1.86(رموافقة أفراد عينـة الد

ج ا'Gدث للعمل JK سن مبكر يجعلھ يكXسب سلوكيات غnـ, سـوpة مـن ب¯ئـة  والنXيجة بأن خر
 .العمل غn, املناسبة للت�شئة مما يXس®ب JK عودة 2حداث إ�� 0نحراف

ا KــJ عـــودة 2حـــداث إ�ـــ� 0نحــراف، وقـــد يPـــو تـــدqي  ن     وpــر الباحـــث أن للعوامـــل 0قتـــصادية دو رى
ف اليومي لGHدث س®با مNما JK ذلك، �ل مست و 0قتصادي لألسرة وا'Gرمان املادي وقلة املصر

ً ً
و ي

غباتھ واحتياجاتھ ال#" ير أنھ قد  تPاب 2فعال Bجرامية ل¯شبع  ىتلك العوامل تدفع ا'Gدث إ�� ا ر ر
قھ   .       رفقد�ا ليغطي بذلك النقص الذي يؤملھ وpو

سcا �خصائي,ن العامل,ن زما أبر ا: إجابة السؤال الرا�ع رلMOامج aصالحية ال�s يما
  ل4Sد من مشTلة عودة �حداث إ	� �نحراف؟

ســNا 2خــصائيnن العــاملnن لGHــد مــن مــشPلة  رللتعــرف ع�ــ� أبــر الDــ,امج Bصــالحية ال#ــ" يما ز
ات، وال�ــــسب املئوpـــة، واملتوســــطات ا'Gــــسابية،  رعـــودة 2حــــداث إ�ـــ� 0نحــــراف، تـــم حــــساب التكـــرا
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ات أبر الD,امج Bصالحية و اسة ع�� عبا pة، والرتب الستجابات أفراد عينة الد ز0نحرافات املعيا ر ر ر
سـNا 2خـصائيnن العـاملnن لGHـد مـن مــشPلة عـودة 2حـداث إ�ـ� 0نحـراف، وجـاءت النتــائج  رال#ـ" يما

Jكما ي�:  

قم  رجدو    ) 18(ل

اسة حو أبر الMOامج aصالح زاستجابات أفراد عينة الد ل سcا �خصائي,ن العامل,ن ر رية ال�s يما
ليا حسب متوسطات املوافقة ل4Sد من مشTلة عودة �حداث إ	� �نحراف مرتبة تنا

ً
  ز

جة املوافقة التكرار  رد
ات م  رالعبا

  غ,M موافق  إ	� حد ما  موافق الxسبة

املتوسط 
 ا45سا3ي

�نحراف 
 ياملعيار

  الفئة

بة
رت

ال
 

  17  73  353 ك
  .الD,امج الدي�ية 8

% 79.7  16.5  3.8  
 1 موافق  0.510  2.76

  28  53  362 ك
9 

الD,امج التوعوpة 
شادية B6.3  12.0  81.7 %  .رو  

 2 موافق  0.559  2.75

  18  77  348 ك
2 

برامج الرعاية 
  4.1  17.4  78.5 %  .0جتماعية

 3 موافق  0.521  2.74

  23  102  318 ك
10 

الD,امج الU,وpحية 
  5.2  23.0  71.8 %  .والU,ف��ية

 4 موافق  0.572  2.67

  24  100  319 ك
3 

برامج الرعاية 
  5.4  22.6  72.0 % .النفسية

 ٥ موافق 0.576 2.67

  22  113  308 ك
 .الD,امج التعليمية 7

% 69.5  25.5  5.0  
 ٦ موافق 0.573 2.65

  35  113  295 ك
4 

برامج الرعاية البدنية 
  7.9  25.5  66.6 % ).الرpاضية(

 ٧ موافق 0.634 2.59

  58  157  228 ك
6 

pب  ربرامج التد
  13.1  35.4  51.5 % .والتأ�يل

 ٨ موافق 0.707 2.38

  55  174  214 ك
1 

برامج الرعاية 
  12.4  39.3  48.3 % .الGéية

 ٩ موافق 0.692 2.36

  77  153  213 ك
5 

برامج الرعاية الالحقة 
)JÎتم&k17.4  34.5  48.1 % ).التأ�يل ا  

 ١٠ إ�� حد ما 0.749 2.31

  موافق  0.439  2.59 املتوسط العام



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )2(، الجزء ) 195: (العدد

 

 

93 

اسـة موافقـو ع�ـ� أبـر الDـ,امج Bصـالحية ال#ـ" ) 18(ليتJK çè ا'&دو  زأن أفراد عينـة الد ن ر
سNا 2خصائيnن العاملnن لGHـد مـن مـشPلة عـودة 2حـداث إ�ـ� 0نحـراف بمتوسـط حـساðي  بلـغ ريما

، )3.00 إ�� 2.35من (، و�و متوسط يقع JK الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالáي )3.00 من 2.59(
اسة   .رو£J الفئة ال#" �شn, إ�� خيار موافق ع�� أداة الد

ســNا 2خــصائيnن ) 18(لوpتــçè مــن النتــائج KــJ ا'&ــدو  رأن أبــر الDــ,امج Bصــالحية ال#ــ" يما ز
قــم العـاملnن لGHــد مــن مـشPلة عــود ات  رة 2حــداث إ�ــ� 0نحـراف تتمثــل KــJ العبـا ال#ــ" تــم ) 2، 9، 8(ر

J�ا، �التا�اسة عل� ليا حسب موافقة أفراد عينة الد �ا تنا�رترتي ز
ً

:  

قـــم  - 1 ة  رجـــاءت العبـــا باملرتبـــة 2و�ـــ� مـــن حيـــث موافقـــة أفـــراد عينـــة ." الDـــ,امج الدي�يـــة:" و£ـــJ) 8(ر
اسـة   عل��ـا بمتوسـط حــساðي بلـغ   وتفـسر �ــذه النXيجـة بـأن الDـ,امج الدي�يــة )3 مـن 2.76(رالد

ز�عز من الو�J الديÝ" بمـا يـدعم الوقايـة الذاتيـة مـن 0نحـراف لـدى 2حـداث ولـذلك عـادة مـا 
 .{ستخدمNا 2خصائيnن العاملnن لGHد من مشPلة عودة 2حداث إ�� 0نحراف

قـم  - 2 ة  رجـاءت العبـا شـادية:" و£ــJ) 9(ر Bـة وpـ,امج التوعوDبــة الثانيـة مـن حيـث موافقــة باملرت." رال
اســــة   عل��ــــا بمتوســــط حــــساðي بلــــغ  وتفــــسر �ــــذه النXيجــــة بــــأن ) 3 مــــن 2.75(رأفــــراد عينــــة الد

ــا  ى2حـــداث بحاجـــة لتعزpــــز وعـــ��م بمـــا يحــــد مـــن عـــود��م لالنحــــراف مـــرة أخـــر ولــــذلك عـــادة مــ
شادية لGHد من مـشPلة عـودة 2 Bة وpامج التوعو,Dر{ستخدم 2خصائيو العاملو ال ن حـداث ن

 .إ�� 0نحراف

قـــم  - 3 ة  رجـــاءت العبـــا باملرتبـــة الثالثـــة مـــن حيـــث موافقـــة ." بـــرامج الرعايـــة 0جتماعيـــة:" و£ـــJ) 2(ر
اســــة   عل��ــــا بمتوســــط حــــساðي بلــــغ  وتفــــسر �ــــذه النXيجــــة بــــأن ) 3 مــــن 2.74(رأفــــراد عينــــة الد

ـــا� ات 0جتماعيـــــة وتــــدمجNم KــــJ مجتمعــ ــا �م املNــ��م ر2حــــداث بحاجــــة لDــــ,امج تخصـــــصية تكــــس
ولــذلك عـــادة مـــا {ــستخدم 2خـــصائيnن العـــاملnن بــرامج الرعايـــة 0جتماعيـــة لGHــد مـــن مـــشPلة 

 .عودة 2حداث إ�� 0نحراف

اسة موافقو إ�� حد ما ع�� واحدة ) 18(لوpتçè من النتائج JK ا'&دو  نأن أفراد عينة الد ر
nن العــــاملnا 2خـــصائيNســــ ات أبـــر الDــــ,امج Bصــــالحية ال#ـــ" يما رمـــن عبــــا ن لGHــــد مـــن مــــشPلة عــــودة زر

قـم  ة  ر2حداث إ�� 0نحراف تتمثل JK العبا )." التأ�يـل اk&تمÎـJ(بـرامج الرعايـة الالحقـة :" و£ـJ) 5(ر
نوتفـسر �ـذه النXيجـة بــأن 2حـداث املنحرفـو بحاجـة لــدمجNم ) 3 مــن 2.31(بمتوسـط حـساðي بلـغ 

ىر ولـــذلك يجـــب اســــتخدام مـــع اk&تمـــع و�عـــديل ســـلوكيا��م لGHــــد مـــن عـــود��م لالنحـــراف مــــرة أخـــ
لGHد من مشPلة عودة 2حداث إ�� ) التأ�يل اk&تمJÎ(2خصائيnن العاملnن برامج الرعاية الالحقة 

  .0نحراف

ر       وpر الباحث أن للD,امج Bصالحية دو بتعـديل الـسلوكيات الغnـ, مرغوeـة لألحـداث وتـأ�يل��م  ى
بطرpقــة ســلمية ليعــودوا إ�ــ� اk&تمــع أفــرادا 
ً

صــا'nGن وإيجــابيnن، و�عتDــ, الDــ,امج الدي�يــة والتوعوpــة 
و0جتماعيــــة والU,وpحيــــة والنفــــسية والتعليميـــــة مــــن أ�ــــم الDــــ,امج ال#ـــــ" �ــــستخدم KــــJ دار املالحظـــــة 
ة محU,فــة  ر0جتماعيــة، ولــذا يجــب أن تنفــذ تلــك الDــ,امج بطرpقــة علميــة وãــGيحة وأن تقــدم بــصو

 تحــدث 2ثــر Bيجــاðي املتوقــع م��ــا وتحــد مــن عــودة وعDــ, متخصــصnن KــJ �ــل مجــال ع�ــ� حــدا، لPــي
2حداث إ�� 0نحراف مستقبال
ً

       .  
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م توفرFـا ملواجcـة مـشTلة عـودة �حـداث إ	ــ� : إجابـة الـسؤال اR5ـامس زمـا املقMNحـات الـال
  �نحراف من وجcة نظر املبحوث,ن؟

م توفر�ـــا ملواجNـــة مـــشPلة عـــودة 2حـــدا ث إ�ـــ� 0نحـــراف، تـــم زللتعـــرف ع�ـــ� املقU,حـــات الـــال
pــــــة، والرتــــــب  ــــة، واملتوســــــطات ا'Gــــــسابية، و0نحرافــــــات املعيا ات، وال�ــــــسب املئوpــ ــــرا رحــــــساب التكــ ر
م توفر�ــــا ملواجNــــة مــــشPلة عــــودة  ات املقU,حــــات الــــال اســــة   ع�ــــ� عبــــا زالســــتجابات أفــــراد عينــــة الد ر ر

J0نحراف، وجاءت النتائج كما ي� ��2حداث إ:  

قم  رجدو    )19(ل

م توفرFـا ملواجcـة مـشTلة عـودة �حـداث  استجابات  اسـة حـو املقMNحـات الـال زأفراد عينـة الد لر
ليا حسب متوسطات املوافقة إ	� �نحراف مرتبة تنا

ً
  ز

جة املوافقة التكرار  رد

ات م  رالعبا
  موافق الxسبة

إ	� 
حد 

  ما

 M,غ
  موافق

املتوسط 
 ا45سا3ي

�نحراف 
 ياملعيار

  الفئة

بة
رت

ال
 

  8  51  384 ك
3 

عية زpادة التو
JK أضرار 
  .0نحراف

% 86.7  11.5  1.8  
 1 موافق  0.406  2.85

  8  54  381 ك
5 

إعداد خطط 
عالجية خاصة 

  .باألحداث
% 86.0  12.2  1.8  

 2 موافق  0.412  2.84

  11  57  375 ك

8 

تفعيل 
الشراكة 

اk&تمعية 
لتطوpر وتنفيذ 

  .الD,امج

% 84.6  12.9  2.5  
 3 موافق  0.443  2.82

  15  51  377 ك

6 

زpادة 0تصال 
نوالتعاو بnن 
الدار و2سرة 

ملتا6عة 
  .ا'Gدث

% 85.1  11.5  3.4  
 4 موافق  0.467  2.82

  8  74  361 ك
4 

 JK التنوع
الD,امج 
 .العالجية

% 81.5  16.7  1.8  
 ٥ موافق 0.445 2.80

  11  68  364 ك

2 

تكثيف 
الندوات 
الدي�ية 
 .والثقافية

% 82.2  15.3  2.5  
 ٦ موافق 0.460 2.80

  14  70  359 ك
7 

استحداث 
برامج جديدة 

 .وفعالة
% 81.0  15.8  3.2  

 ٧ موافق 0.486 2.78
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جة املوافقة التكرار  رد

ات م  رالعبا
  موافق الxسبة

إ	� 
حد 

  ما

 M,غ
  موافق

املتوسط 
 ا45سا3ي

�نحراف 
 ياملعيار

  الفئة

بة
رت

ال
 

  23  51  369 ك
1 

تفعيل برامج 
الرعاية 
  5.2  11.5  83.3 % .الالحقة

 ٨ موافق 0.525 2.78

  17  83  343 ك
10 

تكثيف الD,امج 
داخل الدار 

جNا  .روخا
% 77.5  18.7  3.8  

 ٩ موافق 0.521 2.74

  38  126  279 ك

9 

زpادة وقت 
الD,امج 

الU,ف��ية 
 .والU,وpحية

% 63.0  28.4  8.6  
 ١٠ موافق 0.649 2.54

  موافق  0.361  2.78 املتوسط العام

م توفر�ـا ملواجNـة مـشP) 19(ليتçè من النتائج KـJ ا'&ـدو  زأن أبـر املقU,حـات الـال لة عـودة ز
قم  ات  ر2حداث إ�� 0نحراف تتمثل JK العبا ليـا حـسب موافقـة أفـراد ) 8، 5، 3(ر �ا تنا�ال#" تم ترتي

ً
ز

J�ا، �التا�اسة   عل�   :رعينة الد

قـــم  -1 ة  رجـــاءت العبــــا باملرتبــــة 2و�ـــ� مــــن حيــــث ." زpــــادة التوعيـــة KــــJ أضـــرار 0نحــــراف:" و£ــــJ) 3(ر
اسـة   عل��ــا بمتو وتفـسر �ــذه النXيجــة ) 3 مــن 2.85(ســط حـساðي بلــغ رموافقـة أفــراد عينــة الد

pادة التوعية JK أضرار 0نحراف {عز من معرفة 2حداث من 0نحراف بضر 0نحراف  ربأن  ز ز
 .ىمما يحد من عود��م لالنحراف مرة أخر

قم  -2 ة  رجاءت العبا باملرتبة الثانية من حيث ." إعداد خطط عالجية خاصة باألحداث:" و£J) 5(ر
اسـة   عل��ــا بمتوســط حـساðي بلــغ موافقـة أ وتفـسر �ــذه النXيجــة ) 3 مــن 2.84(رفــراد عينــة الد

زبأن إعداد خطط عالجية خاصة باألحداث {عز من توفn, متطلبات وeرامج إعادة تأ�يلNم مما 
 .ىيحد من عود��م لالنحراف مرة أخر

قــــم  -3 ة  رجــــاءت العبــــا باملرتبــــة ." ,امجتفعيــــل الــــشراكة اk&تمعيــــة لتطــــوpر وتنفيــــذ الDــــ:" و£ــــJ) 8(ر
اسة عل��ا بمتوسط حساðي بلغ  وتفسر ) 3 من 2.82(رالثالثة من حيث موافقة أفراد عينة الد

ـــل الــــشراكة اk&تمعيـــــة لتطــــوpر وتنفيــــذ الDـــــ,امج يــــدعم بــــرامج تأ�يـــــل  �ــــذه النXيجــــة بـــــأن تفعيـ
 .ى2حداث من 0نحراف مما يحد من عود��م لالنحراف مرة أخر

م توفر�ا ملواجNة مشPلة عـودة ) 19(ل&دو وpتçè من النتائج JK ا' زأن أقل املقU,حات الال
قم  ات  ر2حداث إ�� 0نحراف تتمثل JK العبا ليا حسب موافقة أفراد ) 9، 10،1(ر �ا تنا�ال#" تم ترتي

ً
ز

J�ا، �التا�اسة عل�   :رعينة الد

قم  -1 ة  رجاءت العبا ة من حيث موافقـة باملرتبة الثامن" تفعيل برامج الرعاية الالحقة :" و£J) 1(ر
اسة عل��ا بمتوسط حساðي بلغ  وتفسر �ذه النXيجة بأن تفعيـل ) 3 من 2.78(رأفراد عينة الد

ف  ـــدبn, وقـــــاâي وتحفظــــي لGHـــــدث مــــن العوامـــــل والظـــــر ـــة تــ وبــــرامج الرعايـــــة الالحقــــة �عـــــد بمثابـ
جية ال#" قد تPو س®ب JK عودة 2حداث إ�� 0نحراف نا'jا  .ر
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قـــم  -2 ة  رجــاءت العبـــا جNـــا:" و£ـــJ) 10(ر باملرتبـــة التاســـعة مـــن ." رتكثيـــف الDـــ,امج داخـــل الـــدار وخا
ــا بمتوســــط حــــساðي بلــــغ  اســــة عل��ــ وتفــــسر �ــــذه ) 3 مــــن 2.74(رحيــــث موافقــــة أفــــراد عينــــة الد

جNا يدعم معا'&ة السلوكيات الغn, سوpة لدى  رالنXيجة بأن تكثيف الD,امج داخل الدار وخا
  .ىر2حداث مما يحد من عود��م لالنحراف مرة أخ

قــم  -3 ة  رجــاءت العبــا باملرتبــة العاشــرة مــن ." زpــادة وقــت الDــ,امج الU,ف��يــة والU,وpحيــة:" و£ــJ) 9(ر
ــا بمتوســــط حــــساðي بلــــغ  اســــة عل��ــ وتفــــسر �ــــذه ) 3 مــــن 2.54(رحيــــث موافقــــة أفــــراد عينــــة الد

pـادة وقـت الDـ,امج الU,ف��يــة والU,وpحيـة {ـسNم KـJ مـلء فـراغ 2حـداث مــن  زالنXيجـة بـأن إعـداد 
اســـة 0ن رحــراف ممــا يحــد مــن عــود��م لالنحــراف مــرة أخــر وتتفــق �ــذه النXيجــة مــع نXيجــة د ى

وال#ـــ" بي�ـــت أن أوقـــات الفـــراغ مـــن العوامـــل النفـــسية مـــن العوامـــل املـــس®بة ) م2020 (يالNـــوار
  .لالنحراف

اسة وتوصيا´zا ومقMNحا´zا   رخالصة نتائج الد

اسة رأبر نتائج الد   :ز

اسة إ	� عدد من النت ٍتوصلت الد Fار   :زائج، ومن أبر

- JـــK ــ� 0نحــراف تتمثــل�تفــاع ب�ــسبة عــودة 2حـــداث إ �ا ا�: رأن أك-ــ, أنمــاط ا'&ــرائم ال#ــ" يـــصاح
ات  .رالسرقة، اjkد

- JـK ـ� 0نحـراف تتمثـل�ضـعف الرقابــة : زأن أبـر العوامـل 0جتماعيـة املرتبطـة 6عـودة 2حـداث إ
لــدين، املــشا�ل 2ســرpة املــستمرة، 2ســرpة، العــودة إ�ــ� أصــدقاء الــسوء الــسابقnن، طــالق الوا

 .فساد الب¯ئة 0جتماعية اGkيطة با'Gدث

- JـK ـ� 0نحــراف تتمثـل�ي املــستو : زأن أبـر العوامـل 0قتـصادية املرتبطــة 6عـودة 2حـداث إqىتـد
ف اليومي لGHدث  .و0قتصادي لألسرة، ا'Gرمان املادي لGHدث من قبل 2سرة، قلة املصر

- B ـــ,امج ـــد مــــــن مــــــشPلة عــــــودة زأن أبـــــر الDـــ ســــــNا 2خـــــصائيو العــــــاملو لGHـــ نصــــــالحية ال#ــــــ" يما ن ر
JK 0نحراف تتمثل ��شـادية، بـرامج الرعايـة : 2حداث إ Bة وpامج التوعو,Dامج الدي�ية، ال,Dرال

 .0جتماعية، الD,امج الU,وpحية والU,ف��ية، برامج الرعاية النفسية

م توفر�ا ملواجNة مـ - زأن أبر املقU,حات الال زpـادة : شPلة عـودة 2حـداث إ�ـ� 0نحـراف تتمثـل KـJز
ــــرار 0نحــــــراف، إعـــــداد خطـــــط عالجيـــــة خاصــــــة باألحـــــداث، تفعيـــــل الــــــشراكة  ـــJ أضـ التوعيـــــة Kــ
pادة 0تصال والتعاو بnن الدار و2سرة ملتا6عـة ا'Gـدث،  ناk&تمعية لتطوpر وتنفيذ الD,امج،  ز

  .التنوع JK الD,امج العالجية

اسة     :رتوصيات الد

JKJبما ي� "Âöا، فإن الباحث يو�  : ضوء النتائج ال#" تم التوصل إل�

تكثيـــف ا'Gمـــالت Bعالميـــة لتوعيـــة KـــJ أضـــرار 0نحـــراف لألحـــداث مـــن خـــالل وســـائل Bعـــالم  -
 .اjkتلفة

ه  - ة 0نحــــــراف وأضــــــرا س لتوعيــــــة 2بنــــــاء مــــــن خطــــــو ــــ,امج الوقائيــــــة داخــــــل املــــــدا ــــصميم الDــ رتــ رر
مستقبال
ً

  . 
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 .   الدار و2سرة ملعرفة 2سباب ا'Gقيقة لالنحراف والعمل ع�� معا'&±�ازpادة التواصل بnن  -

مــة لـــذلك واملتا6عــة املـــستمرة لGHــدث 6عـــد  - ضـــع ا'jطــط الال زتفعيــل بــرامج الرعايـــة الالحقــة و و
جھ من الدار لGHد من العود لالنحراف  .وخر

الجيــــة اســـتقطاب عناصـــر جديـــدة مـــن ا'Djـــ,اء واملتخصــــصnن KـــJ العمـــل ع�ـــ� إعـــداد خطـــط ع -
 .خاصة باألحداث

ــــــيم  - ة التعلـــ ا pب و ــــــات ومراكـــــــــز التـــــــــد ــــــع ا'&امعـــ ـــــــة مـــ ـــــشراكة اk&تمعيــ ــــــــل الــــ ـــام بتفعيـ زر�0تمــــــ ور
 .ومؤسسات اk&تمع املدqي لتطوpر وتنفيذ الD,امج التأ�يلية وBصالحية ا'jاصة باألحداث

جNا والتعاو مع ا'&Nات اjkتصة JK تنف - نالعمل ع�� تكثيف الD,امج داخل الدار وخا  .يذ�ار

ات  - pب 2خصائيnن العاملnن KـJ دار املالحظـة لرفـع مـستو أداء�ـم وإكـسا²�م املNـا رتأ�يل وتد ىر
مة   .  زالال

ة الرpاضــــة  - ا pــــادة وقــــت الDــــ,امج الU,ف��يــــة والU,وpحيــــة لألحــــداث بالتعــــاو مــــع و رالعمــــل ع�ــــ�  زز ن
 .والNيئة العامة للU,فيھ

ن املمكــــن أن تــــدفع ا'Gــــدث إ�ــــ� العــــودة �0تمــــام بالعوامــــل 0جتماعيــــة و0قتــــصادية ال#ــــ" مــــ -
تPاب السلوك املنحرف مرة أخر ىال  .  ر

العمل ع�� استخدام 2ساليب ا'Gديثة لتقييم جودة الD,امج Bصالحية وقياس مدى فائد��ا  -
 .JK ا'Gد من عودة 2حداث إ�� 0نحراف

اســـات والبحــــوث العلميـــة وال - &يع البـــاحثnن للقيــــام باملزpـــد مــــن الد #ــــ" ��ـــتم بمجــــال ردعـــم و�ـــ́ـ
ا {ـــسا�م KـــJ إيجـــاد أليـــات وأســـاليب تحـــسnن وتطـــوpر للDـــ,امج  إنحـــراف 2حـــداث مـــستقبال، ممـــ

ً

 . والتأ�يلية Bصالحية لألحداث

اسات املستقبلية   :رمقMNحات للد

ـــــة وBصـــــــالحية املقدمــــــة لألحـــــــداث  - ــــ,امج التأ�يليـ ــــات مـــــــستقبلية حــــــو تقيـــــــيم الDــ اســ لإجــــــراء د ر
 .ناملنحرفو

اسات مس -  .لتقبلية حو أثر أساليب الت�شئة 0جتماعية JK انحراف 2حداثرإجراء د

اسات مستقبلية حو أسباب عودة 2حداث إ�� 0نحراف - لإجراء د  .ر

اسات مستقبلية حو واقع برامج الرعاية الالحقة لألحداث املنحرفو - نإجراء د ل   .ر
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 قائمة املصادر واملراجـــــع

أوال
ً

املراجع العر�ية:   

: نحمايــــة �حــــداث ا�Rــــالف,ن للقــــانو واملعرضــــ,ن R5طــــر �نحـــــراف). م2004(، جعفــــر، ع�ــــJ دمحم
نة اسة مقا رد Çع، لبنانر اسات وال�شر والتو ز، املؤسسة ا'&امعية للد  .ر

، 2مام،   .، دار بn,وت للطباعة وال�شر، بn,وتلسان العرب). م1956(رأبن منظو

حــــداث مــــن منظــــو خدمــــة الفــــرد تمcيــــدا تقيــــيم بـــرامج �). م2020(أبـــو العــــال، تر�ــــي بــــن حــــسن، 
ً

ر
جcم مــــن دو املالحظــــة الجتماعيــــة لــــدمجcم إيجابيـــا بــــا�{تمع رR5ـــر اســــات KــــJ و ر، مجلــــة د

 .ا'jدمة 0جتماعية، جامعة حلوان، مصر

ن، ناصر سيد،  ، دار إحياء الU,اث العرðي للطباعة وال�شر املË{م الوسيط). م2008(وأحمد وآخر
Çع، بn,وت، لبنان  .زوالتو

، مـش®ب بـن غرامـة، 2 ، �عـض العوامـل �جتماعيـة املـؤثرة *ـ( انحـراف �حـداث). م1993(يسـمر
ة، �ليــة ¤داب والعلــوم qBــسانية، جامعــة امللــك عبــدالعزpز،  رســالة ماجــستn, غnــ, م�ــشو ر

  .جدة

مضان،  ه، دمحم  ربا ات جامعة الفاتح، طرابلسمبادئ علم �جرام). م1999(ر  .ر، م�شو

سـالة العوامل �جتماعية املـساFمة *ـ( جنـوح �حـداث). م2020(ون، إيمان، يبو ا'&در وآخر ر، 
ة، �لية العلوم qBسانية و0جتماعية، جامعة دمحم الصديق، ا'&زائر  .رماجستn, غn, م�شو

áي، مـشاعل ناصـر،  : العوامــل �جتماعيـة املرتبطـة �عــودة �حـداث إ	ـ� �نحــراف). م2018(را'Gـا
اســــة ميدانيـــــة ع�ـــــ عايــــة الفتيـــــات بمنطقـــــة جـــــدة، اk&لـــــة العرeيـــــة رد ر� املـــــودعnن بمؤســـــسة 

د ال®شرpة ات العلمية وتنمية املوا رللعلوم 0جتماعية، املؤسسة العرeية لالسXشا  .ر

 ،"Âـــìا ا�ـــان  را'Gراحـــشة،  العوامـــل �جتماعيـــة ال�ـــs تـــؤدي إ	ـــ� انحـــراف �حـــداث *ــــ( ). م2018(ر
دن اسة ميدانية، مجلة العلوم 0: ر�  .جتماعية، جامعة الPوpترد

سـالة ماجــستn, العوامـل املؤديـة إ	ـ� عـودة �حـداث لS{نـوح). م2019(فرpـوان، معتـصم خالـد،  ر، 
دن اسات العليا، جامعة مؤتة، 2 ة، �لية الد رغn, م�شو ر  .ر

pــم ع�ــ� مـــاqع،   ، رالدوســر Fــا *ـــ( ). م2019(ي رأنمــاط التxــشئة �جتماعيــة *ـــ( �ســرة القطر:ــة ودو
تTــاب ا5 س الثانو:ــةرا ، ر4ــدث للــسلوك املنحــرف *ــ( دولــة قطــر مــن وجcــة نظــر طلبــة املــدا

ة، جامعة مؤتة رسالة ماجستn, غn, م�شو  .ر

�عض العوامل �جتماعية و�قتصادية املؤثرة ع�0 انحراف �حداث ). م2002(الرشيد، حمد، 
�ر، مصر*( دولة الكو:ت  .ز، مجلة الU,بية، جامعة 2

ن، 1، طانحـراف وجنـوح �حـداث). م2013(حمـاد، الزايدي، عبدالعزpز  م العلميـة ناشـر و، خـوار ز
 .السعودية

pـــم خالـــد،  ردو وســـائل �تـــصال ا45ديثـــة *ـــ( انحـــراف �حـــداث مـــن منظـــو ). م2018(رالــساملية،  ر
ة، جامعة السلطان القابوس، عماناR5دمة �جتماعية سالة ماجستn, غn, م�شو  ،ُ ر  . ر
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، عــــد�J محمـــود،  Çــــع 1 طعلــــم ا5{ر:مـــة و�نحــــراف،). م2010(يالـــسمر ز، دار املـــسn,ة لل�ــــشر والتو
دن  .روالطباعة، عمان، 2

، عـــــد�J محمـــــود،  ــــاÍي). م2019(يالـــــسمر Çــــــع 3، طعلـــــم �جتمــــــاع ا5{نـ ز، دار املـــــسn,ة لل�ـــــشر والتو
دن  .روالطباعة، عمان، 2

، دمحم ســليم،   انحــراف �حــداث *ــ( أثــر العوامــل �جتماعيــة و�قتــصادية ع0ــ�). م2004(يالــشرار
دنمنطقة ا5{وف دنية، 2 ة، ا'&امعة 2 سالة ماجستn, غn, م�شو ر،  ر  .رر

التxــــــشئة �جتماعيــــــة وعالقzÎــــــا بــــــانحراف �حــــــداث *ــــــ( ). م2019(الـــــصرايرة، دمحم عبــــــد الو�ــــــاب، 
دLي دنرا�{تمع � ة، جامعة مؤتة، 2 سالة ماجستn, غn, م�شو ر،   .رر

، 1العــــالج، ط-الوقايــــة-، 2ســــبابانحــــراف �حــــداث). م2013 (الطخــــ¯س، إبــــرا�يم عبــــدالرحمن،
Çع، الرpاض ا الز�راء لل�شر والتو زمطا6ع التقنية، د  .ر

، مجلة البحـوث الU,بوpـة جرائم �حداث �عد �حتالل) .م2008(رعبدالسادة، أساو عبداGkسن،
 .والنفسية ، جامعة 6غداد، العراق

العود إ	� �نحراف عند �حداث ا5{انح,ن *( ). م2019(، العزام، عبد الباسط عبد هللا قوpطnن
دLي  .، حوليات ¤داب والعلوم 0جتماعية، جامعة الPوpترا�{تمع �

ـــد ـــاض. 2ط. املـــــدخل إ	ـــــ� البحـــــث *ـــــ( العلـــــوم الـــــسلوكية). 2012. (العـــــساف، صـــــا'ç أحمــ دار : الرpــ
Çع   .زالز�راء لل�شر والتو

ي بن ع��،  ، النو رالع¬ رلعود لS{ر:مة لدى �حـداث *ـ( دو املالحظـة �جتماعيـة *ـ( ا). م2011(ي
ة، جامعـــــة الn,مـــــوك، شـــــمال اململكـــــة العر�يـــــة الـــــسعودية ـــ, م�ـــــشو ـــالة ماجـــــستn, غnــ ســ ر،  ر

دن  .ر2

، املركـــــز العرðـــــي الMNبيـــــة املدنيـــــة كوســـــيلة للوقايـــــة مـــــن �نحـــــراف). ه1406(العـــــوJß، مـــــصطفي، 
pب، الرpاض اسات املنية والتد رللد  .ر

ن، غÝـ" ناصــر، القرÇـ ، دار أLـشطة اR5دمــة �جتماعيـة *ــ( الـدفاع �جتمــا~(). م2013(وÂÊ" وآخــر
Çع، عمان ُالرضوان لل�شر والتو  .ز

قمـــساFمة دو املالحظــــة �جتماعيـــة *ــــ( تـــدعيم حقــــو ). م2016(مـــصطفي، الـــسيد عبدا'Gميــــد،  ر
ــــــــصرpة لألخـــــــــصائ�حـــــــــداث لÐـــــــــÏالء الـــــــــدو ــــــة ا'jدمـــــــــة 0جتماعيـــــــــة، ا'&معيـــــــــة املـ يnن ، مجلـــ

 .0جتماعيnن، مصر

، يوسف أحمد،  العوامل �جتماعية و�قتصادية وعالقzÎا بانحراف �حداث ). م2007(رمنصو
ة، �ليــة ¤داب والU,بيــة، جامعــة التحــدي، ي*ــ( مدينــة بنغــاز ســالة ماجــستn, غnــ, م�ــشو ر،  ر

 .لي®يا

قم ).ه1439(نظام 2حداث،  .1:،املادة)113/م(رالصادر بمرسوم ملTي 

Nانيا دمحم عطية، ال  ، رشلمو ، تأث,M البKئة �جتماعية و�قتصادية *( انحراف �حداث). م2020(ن
دن اسات، جامعة مؤتة، 2 ة، �لية الد اه غn, م�شو رسالة دكتو ر رر  .ر
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د�ار خلف سلمان ، ا زالNوار يالعوامل املؤدية إ�� التفكـك 2سـر وانحـراف 2حـداث KـJ ). م2020(ي
دqي، مجل �ر، مصرراk&تمع 2  .زة الU,بية، جامعة 2

Ppــــات، عايــــد عــــواد، Çــــع، عمــــان، نظر:ــــات علــــم ا5{ر:مــــة،)م2008(رالو ق لل�ــــشر والتو ز، دار الــــشر و
دن  .ر2

، دار الز�ــــراء للطباعــــة انحــــراف �حــــداث وتــــأFيل}zم). م2010(الوســـف، عبــــدهللا بــــن عبــــدالعزpز، 
 .، السعودية1وال�شر، ط

ثانيا
ً
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