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نحراف األحداث اقتصادية على االو جتماعية إلى تأثير البيئة اال التعرف   هدفت الدراسة  
جتماعية في األردن، لدور تربية وتأهيل األحداث التابعة لوزارة التنمية اال ةميداني ةدراس

لداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات أفراد كما هدفت التعرف إلى الفروق ذات ا
 ( تعزى للمتغيرات الديمغرافية التي اعتمدتها الدراسةα=.0.0العينة عند مستوى الداللة )

 نة  نت عي   ، وتكو  لجمع البيانات كأداة على االستبانة   اعتمدت الدراسة  ولتحقيق أهدافها 
( حدثًا، وتم 111امة، وبلغ عددهم )في دار أحداث مركز أسالدراسة من جميع األحداث 

: أهمهامن النتائج  إلى مجموعة   استخدام المنهج الوصفي التحليلي وتوصلت الدراسة  
للبيئة المدرسية  يوجد تأثير   كبيرة. نحراف األحداث بدرجة  اللبيئة األسرية على  يوجد تأثير  

 ء )جماعة األقران(علىلبيئة األصدقا تأثير   يوجد كبيرة. نحراف األحداث بدرجة  اعلى 
 نحراف األحداث بدرجة  اة على للبيئة الترويحي   يوجد تأثير   متوسطة. نحراف األحداث بدرجة  ا

 نحراف األحداث بدرجة  اللبيئة الثقافية )اإلعالم، والدين( على  يوجد تأثير   متوسطة.

 .ةكبير  نحراف األحداث بدرجة  اللبيئة االقتصادية على  يوجد تأثير   متوسطة.

البيئة االجتماعية واالقتصادية، انحراف األحداث، دور تربية وتأهيل الكلمات المفتاحية: 
 األحداث، وزارة التنمية االجتماعية.
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The study aimed to identify the impact of social and economic 
environment on juvenile delinquency through a field study of the 
role of juvenile education and rehabilitation centers of the Ministry 
of Social Development in Jordan. It also aimed to identify the 
statistically significant differences among the mean of the sample 
responses at the level of significance (α = 0.05) due to the 
demographic variables adopted by the study. The study was based 
on the questionnaire as a tool. The sample of the study consisted of 
all the (112) juveniles in the center of the juveniles of Osama 
Center. The descriptive analytical method was used and the study 
reached a set of results: The family environment has a significant 
impact on juvenile delinquency. The school environment has a 
significant impact on juvenile delinquency. The environment of 
friends (peer group) has a moderate impact on juvenile 
delinquency. The recreational environment has a moderate 
impact on juvenile deviation. The cultural environment (media, 
religion) has a moderate impact on juvenile delinquency. The 
economic environment has a significant impact on juvenile 
delinquency. 

Keywords: social and economic environment, juvenile 
delinquency, the role of juvenile education and rehabilitation, 
Ministry of Social Development. 
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 :مقدمة
 منهةةا رة التةةي تعةانييةالمشةاكل العالميةةة الخط إحةةدىداث نحةةراف األحةا مشةللة   عةد  ت  
من اآلثةار السةلبية  هذه الظاهرة   خطورة   في معظم دول العالم، وتنبثق   اإلنسانية المجتمعات

 هةؤالء المنحةرفين عةن قةوانين وأنظمةة جلخةرو  نظةراً  عةام   تنعلس علةى المجتمةع بشةلل  التي 
أضةحت  هةذه الظةاهرة   كمةا أن  ، معةاتهمجتمالضةب  االجتمةاعي المتعةارف عليهةا فةي  وقواعد

التنميةةة التةةي أضةةحت إحةةدى أهةةم  مةةن خةةالل إعاقةةة مسةةيرة تهةةدد األمةةن والسةةلم االجتمةةاعي
 .المسائل التي تسعى إليها الشعوب

جتماعيةةةةة مةةةةع التحةةةةوالت اال وجلةةةةي    واضةةةة    بشةةةةلل   وقةةةةد ترافقةةةةت هةةةةذه الظةةةةاهرة  
وى العالقات االجتماعيةة، واليةيم مست على عميقةً  قتصادية، والتي تركت بدورها تحوالت  واال

 (. 2010، حومرووسائل العيش، وأسلوب الحياة، وعوامل التنشئة االجتماعية لألبناء) 
عتبر من المعوقات الوظيفيةة نحراف ت  اال  على أن ظاهرة   وقد اتفق علماء االجتماع
د الجوانة  تعةد  الل دراسةتها مةن خة ة  وأهمي ة هةذه الظةاهرة   للنسق االجتماعي، وتتض  خطورة  

ن فةةي قضةةايا منافيةةة للعةةرف، والمعةةايير والمرتبطةةة بهةةا، والمقصةةود بةةذل  األتفةةال المتورتةة
خطةرًا علةى نفسةه  الحةدث   ل  ي شل   ووفقًا لهذه الرؤية   (.1.11)الغامدي،  األخالقية، والقانون 

ةة نتيجةةةً  ةةتع ل سةةلوكه مةةن قبةةل المجتمةةع، ومةةن قبةةل األسةةرةة وتكةةون النتيجةةة  لعةةدم تقب  ه رض 
تزيد من عزلته عن المجتمع، وهو بذاته ي صب  خطرًا على المجتمعة  خطيرة   نفسية   لمشاكل  

، باإلضافة لكةون انحةراف وألفراده لمؤسسات المجتمع، ولنظمه قلق   نظرًا ألنه أصب  مصدر  
اإلنسةاني  المجتمعةات عبةر مراحةل التطةور جميةعواجهتهةا عيةًة اجتما ظاهرةً األحداث ي شلل 

نحةراف عنةد األحةداث فةي عةدم قةدرة هةؤالء علةى وتتمثل خطةورة ظةاهرة اال  (.1.11، لهرم)ا
مةةع اآلخةةرينة إلحساسةةه بالعزلةةة، وأنةةه منبةةوذ مةةن أسةةرته، و يةةر  صةةحيحة   إقامةةة عالقةةات  

، إضافة إلى االزدراء من اآلخرين وبأنه ال يسةاوي ئةئيًا مر وب فيه في المحي  االجتماعي
(Baskakov & Danilov, 2014.) 

خالل النظريات االجتماعية والنفسية  نحراف األحداث منايتمثل وفي هذا السياق 
، "وفةةي كةةل ، والبيئةةة التةةي تحةي  بةةهفةي التنشةةئة االجتماعيةةة للحةدثالمفسةرة لهةةذه الظةةاهرة 

جماعةةة مةةن الجماعةةات التةةي تتعةةارم أهةةدافها مةةع األهةةداف التةةي رسةةمها المجتمةةع للحةةدث 
وتجةةدر  (.2017إنسةةانًا رائةةدًا")مناجلية،  حتةةى ي صةةب   يةةة، تماعاالج خةةالل عمليةةة التنشةةئة  

مةةع  نحةراف األحةةداث أخةةذت تتطةور، وتتعقةةد، وتأخةةذ أنماتةًا جديةةدةً امشةةللة اإلئةارة إلةةى أن 
حيث نظر إليها البعض أنها مةن المشةلالت التةي مةن الواجة  تطور المجتمعات اإلنسانية، 

وضةةةع الحلةةةول المناسةةةبة  ن التةةةأخر فةةةيوأ، هةةةااتخةةةاذ التةةةدابيير والبةةةرامج المناسةةةبة لمواجهت



 م 0202لسنة  يناير( الثاني، الجزء 581مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )
 

 -354- 

، ومعقةةدة   كبيةةرة   حةةدوث مشةةاكل   ة سةةوف يةةؤدي إلةةىومعالجةةة الخلةةل الةةذي يصةةي  المنحةةرفين
 (.Barrett & Nancy, 2011) ها مستقبالً يصع  معالجت  

 اهتمةام  اجتمةاعي موضةع   نحةراف األحةداث مةن منظةور  ادراسةة والجدير بالةذكر أن 
ة واعتبرهةا ضةربًا مةن ضةروب السةلوت االجتمةاعي، "دوركةايم يةلإم" ومنهم االجتماع، علماء  

مةن تةالكوت بارسةونز،  االجتمةاع، حيةث عالجهةا كةل   وقد سار على خطاه العديد مةن علمةاء
(. Cottrell, 2018) علمةةاء االجتمةةاع المعاصةةرين كثيةةر مةةنالوروبةرت ميرتةةون، و يةةرهم 

رة منها النظرية البيئيةة، والنظريةة لظاهل  اإضافة إلى أن هنات نظريات  اجتماعيًة مفسرًة لت
الوظيفية، ونظرية الصراع، والتفاعلية )الرمزية(، كمةا أن هنةات نظريةات علةم الةنفس والتةي 

 (.Peck, 2013)تدرس السلوت 
يعةةةود للمدرسةةةة  الفضةةةل   نحةةةراف األحةةةداث إال أن  ور ةةةم أن هنةةةات بعةةةدًا قانونيةةةًا ال 

حصةر  ن  أ، حيةث وليسةت قانونيةةً  اجتماعية   يقة  ي حيه الوضعية في التعريف بأن الجريمة  
لسةلوت، الجريمة ببعدها القانوني وإهمال البعد االجتماعي لهاة يعني إنكار أثر البيئة على ا

اختلفت نظةرة  (. ومن هذه الزاوية1.12، عسوس) بحق ركنًا أساسيًا في الجريمة دالذي ي ع
يسةةتحق  مجةةرم   ه علةةى أنةةه إنسةةان  إليةة نظةةرالمجتمةةع اإلنسةةاني إلةةى الحةةدث، فبعةةد أن كةةان ي  

م تعةر   عةادي   نحرافةهة أصةب  ي نظةر إلةى الحةدث المنحةرف علةى أنةه إنسةان  االعقوبة نتيجة 
أثةرت علةى سةلوكه، وجعلتةه إنسةانًا ال يتكيةف مةع المجتمةع بةنفس الدرجةة  وعوامةل   لظروف  

 لظةروف   ضةحيةً وقةع التي يتكيف بها اإلنسان السوي مع المجتمع، وإنما الحةدث المنحةرف 
، ةلم يتملن من ردهةا، وقةد أوصةلته هةذه الظةروف إلةى السةلوت  يةر السةوي)بولبين خارجية  
1.12.) 

كغيةره مةن المجتمعةات الدوليةة، والعربيةة، التةي تعةاني  األردنةي   ا كةان المجتمةع  ولم  
 روتضة المجتمةع ضةد تعمةل مرضةيةً  اجتماعيةةً  ظاهرةً  تعد   نحراف األحداث، والتيامن ظاهرة 
المجلةةةس  فقةةةد أصةةدر وعليةةه ةوالتحليةةةل   والدراسةةة   أفةةراده، والتةةةي تسةةتلتزم الرصةةةد   بمصةةلحة

المجلةةةةس الةةةةوتني لشةةةةؤون األسةةةةرة  ( وبالتعةةةةاون مةةةةع 2017الةةةةوتني األردنةةةةي فةةةةي عةةةةام )
ةة (، والتةةي توضةة   2017-2019)  لعدالةةة األحةةداث الوتنيةةة   سةةتراتيجية  اال مةةع  التعامةةل   ة  كيفي 

ينسةةجمان مةةع مبةةادا العدالةةة اإلصةةالحية لألحةةداث،  ومنظةةور   سةةفة  ق فلقضةةايا األحةةداث وفةة
إلةةى خفةةض معةةدالت جنةةو، األحةةداث، وزيةةادة الفعاليةةة والكفةةاءة  رئةةيس   والتةةي تهةةدف بشةةلل  

لضمان عدالة إجراءات التحقيق والمحاكمةة، وزيةادة فعاليةة تأهيةل األحةداث وفقةًا للمارسةات 
 (.1.11، رةاألسالمجلس الوتني لشؤون ) الدولية الفضلى

وفةي الحييقةة فهنةه ومنةذ نشةأة مؤسسةةات الدولةة األردنيةة، بةدأ االهتمةام بموضةةوع 
ردن، ومنهةةا إصةةدار نحةراف األحةةداث، وذلةة  مةةن خةةالل التشةريعات األردنيةةة التةةي سةةنتها األ ا
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 1968، ثةةةم تبعةةةه قةةةانون األحةةةداث عةةةام 1954( لسةةةنة 16قةةةانون إصةةةال، األحةةةداث رقةةةم )
إلةةى إضةةافة المزيةةد مةةن  األردنةةي بحاجةةة   ع  ور كةةان المشةةر   التطةةهةةذا وتعديالتةةه، ولكةةن ر ةةم 

الضةةمانات الخاصةةة باألحةةداث فةةي جميةةع المراحةةل القضةةائية، وخاصةةة العمليةةة منهةةاة حتةةى 
 لمةةدة سةةنوات   متواصةةلة   فبعةةد جهةةود   مةةة مةةع المعةةايير الدوليةةة،ءانسةةجامًا ومال أكثةةر   تكةةون  
الدراسة وتبعه  ،2014( لعام 32ألحداث رقم )ون اقان األردني تم إقرار ع  بذلها المشر    عديدة  

مةةن اإلصةةالحات التةةي أمةةر  ضةةمن سلسةةلة   تجةةاء والتةةي 1.12األحةةداث التحليليةةة لعدالةةة 
العديةد  ، إضةافًة للدراسةة التحليليةةجاللة المل  عبدهللا الثاني بهنجازها، وقد تضةمن القةانون 

ث، ومنهةا رفةع سةن المسةؤولية حةداة لألمن المبادا القانونية التةي تحقةق المحاكمةة العادلة
 ، وكةةذل  اسةةتحدث القةةانون إدارةً سةةنةً  ةالجزائيةةة للحةةدث مةةن سةةبع سةةنوات إلةةى اثنتةةي عشةةر 

للتعامةل مةع الخصةائص االجتماعيةة والنفسةية للحةدث، كمةا إنةه  ومؤهلةً  متخصصةً  ئرتيةً 
ث، حةةدامةةن  اإلدارة مجموعةةة مةةن الصةةالحيات االسةةتثنائية الضةةرورية للحةةد مةةن جنةةو، األ

معالجة قضاياهم ببعديها األمني والوقةائي، وكةذل  إعةادة تةأهيلهم ليضةمن سةرعة وسةالمة و 
المجلةةس الةةوتني لشةةؤون األسةةرة، ) إعةةادتهم إلةةى المجتمةةع ليسةةاهموا فةةي بنائةةه وتطةةويره

1.12.) 
وعليةةه فقةةد بينةةت مديريةةة األمةةن العةةام ومةةن خةةالل )التقريةةر اإلحصةةائي الجنةةائي، 

أنةةواع الجةةرائم ، باإلضةةافة إلةةى قبةةل األحةةداث حسةة  نوعهةةامةةن  تكبةةةالجةةرائم المر ( 1.12
، (2018المرتكبة من قبل األحداث في المملكةة حسة  األقةاليم/ مةديريات الشةرتة فةي عةام)

التقريةر )ومن مراجعة مصنفًة ضمن  جداول ، ومبينًة ضمن أئلال  بيانية  )انظر الملحق أ(، 
الجنائيةة فةي األردن يتبةين أن األحةداث مةات معلو والصادر عةن إدارة ال(، 2018، اإلحصائي

 1524، وجنائيةةةً  جريمةةةً  940جريمةةة منهةةا  2464مةةا مجموعةةه  2018رتكبةةوا خةةالل عةةام ا
عةةةن العةةةام السةةةابق حيةةةث كةةةان مجمةةةوع الجةةةرائم  %0.78نسةةةبته  تفيةةةف   رتفةةةاع  ا، بجنحةةةةً 

مةن %10داث األحة جريمة، وقد ئةللت جةرائم  2445حوالي  2017الجنائية والجنحوية لعام 
)انظةر  جريمةً  2464ها والبالغ عدد   2018المجموع الكلي للجرائم المسجلة في األردن عام 

 الملحق ب(.
جتماعيةة تأثير البيئة االعلى  بناًء على ما سبق فقد جاءت الدراسة كي تلقي الضوءو      
يةةةةة لتنماألحةةةةداث فةةةي دور التربيةةةةة والتأهيةةةل التابعةةةةة لةةةوزارة ا نحةةةرافاقتصةةةادية علةةةةى واال
جتماعيةة للفةرد التنشةئة اال نحراف األحداث ترجع إلةى فشةلا ظاهرة   أن   ، العتبارجتماعيةالا

اضطراب السةمات الشخصةية  قتصادي الذي يعيش به، والذي بدوره يؤدي الىالوالمستوى ا
 1.12لما ورد في التقرير اإلحصائي الجنةائي العةام لسةنة  سلوكه، ونتيجةً  للحدث وانحراف
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 بمواجهةة والكفيلةة الحلةول المناسةبة واقترا، الداء، مواتن سلتلم   ،ةً ملح   ضرورةً نات فهن  ه
 منها على األقل. الحد الظاهرة أو هذه

  :مشللة الدراسة وأسئلتها
االجتماعيةة واالقتصةادية التةي ت شةلل السةلوكيات التفاعلي ةة التةي تعمةل  البيئةة عدت  

ي يجةة  العمةةل عليهةةا، ولمةةا كةةان المجتمةةع  التةة خةةالقعلةى إكسةةاب الفةةرد اليةةيم والعةةادات واأل
ناتةه يخضةع  لعةادات   لوسةائل الضةب  االجتماعيةة التقليديةة، حيةث و  وتقاليةد  األردني  بلل   ملو  

التي تقوم بجميع المهام تجاه أعضائها تحت سلطة  مثل المؤسسة  ت   ، والعائلة  كانت العشيرة  
 نحةراف أي   ا وأن   نحةراف، خاصةةً ة اال ها من مغب  د  أفرارب األسرة، أو العائلة، وبذا كانت تقي 

نحراف األحداث لم ا ظاهرة   ا بشرف العشيرة، أو العائلة، إال أن  من األفراد كان ي عتبر مس   فرد  
 ومتغيةرات   إلةى عوامةل   للصدفة، وإنمةا ترجةع هةذه الظةاهرة   تظهر في المجتمع األردني نتيجةً 
مةن التغيةرات  أ علةى المجتمةع األردنةي مةؤخرًا كثيةر  د تةر ، فقةساهمت فةي إبةراز هةذه الظةاهرة

السةةةةتخدام  واسةةةةع   إلةةةةى انتشةةةةار   االجتماعيةةةةة واالقتصةةةةادية، والثقافيةةةةة والتقنيةةةةة ممةةةةا أدى
، الذكيةةة   الهواتة    االجتمةةاعي واسةتخدام   التكنولوجيةا وعلةى رأسةها اسةةتخدام وسةائل التواصةل

عوب األخةرى بسةلبياتها وإيجابياتهةا، الشة افةاتثق أدى إلةى انفتةا، األحةداث علةى ذياألمر ال
المعيشةةة،  ي ضةةاف إلةةى مةةا سةةبق التغيةةرات االقتصةةادية العالميةةة والمحليةةة التةةي تبعهةةا  ةةالء  

كبيةر فةي ازديةاد  البطالة وليس هنات أدنى ئ  في أن هذه العوامل ساهمت إلى حةد    وزيادة  
 لتلبيةةة احتياجةةاتهم ة  شةةروعم  يةةر   نحةةراف األحةةداث مةةن خةةالل اسةةتخدامهم وسةةائل  انسةةبة 

 .(.1.1وريلات، ال)
ةة البحةةث  محةةل   - وتأهيةةل األحةةداث فةةي دور تربيةةة األحةةداث  المنحرفةةون ا كةةان ولم 

علةى المسةتوى االجتمةاعي والنفسةي  مختلفةة   ومتطلبةات   مسةؤولة   لضواب    بحاجة   -الحالي 
 ة لةةةديهمنفسةةةية التنظةةةيم الكفةةةاءة الذاتيةةةة االجتماعيةةةة وتقةةةدير الهويةةة ، بهةةةدفواالقتصةةةادي

ومةا نوهةت إليةه   ، وانطالقةًا مةن هةذه الرؤيةةمةع المجتمةع المحةي  وتحسين مسةتوى التكيةف
خت الدراسات السابقة في هذا المجال ر تةأثي تتصل فةي الفكرة نحو ضرورة إجراء دراسة   ترس 

 حةداثوتأهيةل األ في دور تربية نحراف األحداثاقتصادية على جتماعية والبيئة االالبيئة اال
أوضةاعهم لسةياق  وفهةم   األردن، وفةي إتةار تشةخيص   جتماعية فيابعة لوزارة التنمية االالت

وتمةةن مشةةللة الدراسةةة مةةن خةةالل اإلجابةةة عةةن دور تربيةةة وتأهيةةل األحةةداث، الراهنةةة فةةي 
نحةراف األحةداث فةي اقتصادية على االو جتماعية ثير البيئة االأما ت التالي: الرئيس التساؤل

 ويتفةةر ع عةةةنجتماعيةةة فةةي األردن  حةةداث التابعةةة لةةوزارة التنميةةة االل األتأهيةةدور تربيةةة و 
 لمشللة الدراسة األسئلة  الفرعية التالية: التساؤل الرئيس
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نحراف األحداث فةي دور تربيةة وتأهيةل األحةداث اعلى  جتماعيةثير البيئة االأت ما .1
  ث أنفسهمحدااأل من وجهة نظرجتماعية في األردن التابعة لوزارة التنمية اال

نحراف األحةداث فةي دور تربيةة وتأهيةل األحةداث اعلى االقتصادية ثير البيئة أما ت .1
  هماألحداث أنفس  من وجهة نظر جتماعية في األردن التابعة لوزارة التنمية اال

 :ةأهمية الدراس
 األهمية النظرية:

ماعيةةة تجاالثير البيئةةة أتةةفةةي إلقةةاء الضةةوء علةةى  مةةن المةةأمول أني تفيةةد الدراسةةة .1
نحةراف األحةداث فةي دور تربيةة وتأهيةل األحةداث التابعةة اقتصادية على والبيئة اال

 .جتماعية في األردنلوزارة التنمية اال
أهةم   النظريةات  االجتماعيةة  والنفسةية  المفسةرة   على التركيز   الحالية   تحاول الدراسة   .1

 لظاهرة انحراف األحداث.
جتماعيةة فةي اث التابعةة لةوزارة التنميةة االألحةديةل اوتأهتوجيه اهتمةام دور تربيةة  .3

 نحراف األحداث.اقتصادية على والبيئة االإلى أثر البيئة االجتماعية  األردن

 نةةواةً  فربمةةا كانةةت هةةذه الدراسةةة  ، نظةةرًا لقلةةة الدراسةةات التةةي تناولةةت ذات الموضةةوع .4
 جديدة. مستقبلية   نطالق دراسات  ال 

علةةى  الدراسةةة الحاليةةةفةةي حةةدود علةةم  اسةةاتالدر عتبةةر هةةذه الدراسةةة مةةن أوائةةل ت   .0
جتماعية والبيئة إلى تأثير البيئة اال مستوى المجتمع األردني التي حاولت التعرف  

مةةن خةةالل بنةةاء مؤئةةر النحةةراف  نحةةراف األحةةداث فةةي األردناقتصةةادية علةةى اال
 األحدث، إضافة إلى بناء ميياس للبيئة االجتماعية واالقتصادية.

 ة: بييياألهمية التط
جتماعيةةة، البيئةةة االإلةةى تةةأثير  مةةن خةةالل التعةةرف عمليةةةً  أهميةةةً  تكتسةة  الدراسةةة   .1

نحةراف األحةداث، فيسةتفيد منهةا المشةرع، أو القاضةي، أو اقتصةادية علةى والبيئة اال
 .ن في دور التأهيللوالعام

القةائمين فةي دور تربيةة  مةن المملةن أن تسةاعد   إلةى نتةائج   التوصةل   تحاول الدراسةة   .1
 للحد من هذه الظاهرة من خالل برامج رعاية  مناسبة. ألحداثيل اوتأه

   لةةبعض العوامةةل االجتماعيةةة بةةارز   عةةن دور   هةةذه الدراسةةة   أن تكشةة    مةةن المتوقةةع   .3
مثةةةل )الطةةةالق، أو انفصةةةال الةةةزوجين(، وبعةةةض العوامةةةل االقتصةةةادية مثةةةل )الفقةةةر، 

 األردني. جتمعالم نحراف األحداث فياوالبطالة( المؤثرة بشلل واض  على 
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 ذات فائةةدة   أو مقترحةةات   وتوصةةيات   قةد تةةتملن هةةذه الدراسةة مةةن الوصةةول إلةةى نتةائج   .4
مةةن قبةةل دور تربيةةة وتأهيةةل األحةةداث  مناسةةبة   رعايةةة   بهةةدف وضةةع أو تطةةوير بةةرامج  

 جتماعية في األردن.التابعة لوزارة التنمية اال

 أهداف الدراسة:
ف  إلةى  .1 نحةراف األحةداث فةي دور تربيةة وتأهيةل اعلةى  ةماعيةجتثير البيئةة االأتةالتعر 

األحةةداث مةةن وجهةةة نظةةر جتماعيةةة فةةي األردن األحةةداث التابعةةة لةةوزارة التنميةةة اال
 .همأنفس  

ف  إلةى .1 نحةراف األحةداث فةي دور تربيةة وتأهيةةل اعلةى الغقتصةادية ثير البيئةة أتة التعةر 
األحةةداث ظةةر هةةة نن وجمةةجتماعيةةة فةةي األردن األحةةداث التابعةةة لةةوزارة التنميةةة اال

 .همأنفس  

 مفاهيم الدراسة:
( مةن قةانون 1فةي المةادة ) ث  األردنةي الحةد   ع  ف المشر   عر  : الحدث في التشريع األردني

"، وال مةن عمةره عشةرة   كةل مةن لةم يةتم الثامنةة   بأنه: 1.14( لعام 31األحداث األردني رقم )
حةةول المسةةؤولية الجنائيةةة، علةةى حةةور يتم ثللحةةد   القةةانوني   المفهةةوم   هنةةا أن   بةةد أن نتةةذكر  

حتةةى بلةةو  سةةن الرئةةد، ور ةةم أن الفقةةه  قبةةل التمييةةز، وناقصةةةً  اعتبةةار أنهةةا تكةةون منعدمةةةً 
للمسؤولية الجنائيةة إال أنه في األ ل  يةذه  إلةى أن  موحد   القانوني لم يتفق على تعريف  

نيةةة المترتبةةة علةةى تةةوافر قانو ج البتحمةةل التبعةةات والنتةةائ تعنةةي:" التةةزام   الجنائيةةة   المسةةؤولية  
أركةةان الجريمةةة، وموضةةوعه العقوبةةة أو التةةدبير االحتةةرازي، الةةذي ينزلةةه القةةانون بالمسةةؤول 

 (.1.11عن الجريمة") قطيشات، 
درات، نثةةى تجةةاوز السةةن التةةي حةةددها القةةانون للتمييةةز واإلأكةةل ذكةةر أو الحةةدث إجرائيةةًا: 

 ية.جزائولكن لم يبلغ بعد سن تحمل المسؤولية ال
والتةي تفةاق واإلجمةاع عليهةا ، ومعايير المجتمع الذي تةم اال لضواب    : هو انتهات  نحرافاال 

والتي ال يملن للمجتمع ، ضطراب لمؤسسات المجتمع ونظمه وأفرادهللقلق واال مصدراً ت شلل 
  (.1.10، زراقة) عنها أن يتساهل مع كل خارج  

يهةةا أفةةراد عينةةة الدراسةةة علةةى ل عليحصةة مجمةةوع الةةدرجات التةةي وهةةنحةةراف إجرائيةةًا: اال 
 د لهذه الدراسة.ميياس انحراف األحداث المع  

للفةةرد والتةةي تشةةمل  هةةي المحةةي  الةةذي تحةةدث فيةةه اإلثةةارة والتفاعةةلالبيئةةة االجتماعيةةة: 
 (.1.11)داهم،  األسرة والمجتمع
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  رواتخالل ال من الذي يقاس المادي الدخل تشمل مستوى وهي التي : البيئة االقتصادية
 ماديةة   ممتلكةات   األسةرة ومةا يمتلكونةه مةن أفةراد يتقاضةاها التةي السةنوية الدخول أو الشهرية
 (.1.11)داهم، 

أفراد  هي مجموع الدرجات التي يحصل عليهااالقتصادية إجرائيًا: و البيئة االجتماعية 
 ة.لهذه الدراس د  قتصادية المع  جتماعية واالعينة الدراسة على ميياس البيئة اال

حةةداث يةةواء األإوهةةي الةةدار المنشةةأة أو المعتمةةدة لتربيةةة و ر تربيةةة وتأهيةةل األحةةداث: و د
( لسةنة 31حةداث رقةم )الموقوفين والمحلةومين وتةأهيلهم واصةالحهم وفقةًا ألحلةام قةانون األ

1.14.. 
 حدود الدراسة:

 الحةةدود البشةةرية: األحةةداث الموقةةوفين أو المحلةةومين فةةي دور تربيةةة وتأهيةةل األحةةداث 
 .لوزارة التنمية االجتماعية ابعةالت

 متمثلًة : دور تربية وتأهيل األحداث التابعة لوزارة التنمية االجتماعيةملانيةالحدود ال ،
فةةةي دار تربيةةةة األحةةةداث )عمةةةان(، دار تربيةةةة األحةةةداث )اربةةةد(، دار تربيةةةة األحةةةداث 

 )الرصيفة(، دار تربية األحداث )ئرق عمان(،
 (..1.12/1.1)      من العام الدراسيول ل األ الحدود الزمانية: الفص 
 :نحةراف ار البيئةة االجتماعيةة والبيئةة االقتصةادية علةى تةأثي معرفة الحدود الموضوعية

األردن،  وتأهيل األحداث التابعة لةوزارة التنميةة االجتماعيةة فةي في دور تربية األحداث
 أبعاد البيئة االجتماعية والبيئة االقتصادية.وتحديد 

 :ري والدراسات السابقةالنظتار اإل
 اإلتار النظري:

 أواًل: مفهوم الحدث
ي قصةد بالحةةدث فةي المفهةةوم االجتمةاعي والنفسةةي "الصةغير منةةذ والدتةه وحتةةى يةةتم 

فةةي اإلدرات أي القةةدرة  ة  ئةةد المتمثلةةجتمةةاعي والنفسةةي وتتكامةةل لديةةه عناصةةر الر  نضةةوجه اال
 هفر اإلرادة لديةة، أي القةدرة علةى توجيةتةوا ه معة وتبيعة فعله وتقدير نتائجعلى فهم ماهي  
جتمةةاع فةةي تعريةةف الحةةدث متنةاع عنةةه، حيةةث اعتمةةد علمةاء االأو اال ن  معةةي   نفسةه إلةةى فعةةل  
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ةةة علةةةى عناصةةةر   تتمثةةةل بقةةةدرة الحةةةدث علةةةى اإلدرات وعناصةةةر الرئةةةد لةةةدى الحةةةدث  ة  جوهري 
 (. 1.13)الغماري، 

رئيسةة،  مراحةل   ى ثةالث  ص إلةالشةخحيةاة  االجتمةاع والةنفس مراحةل   ويقسم علمةاء  
مرحلة التركيز على الةذات، ومرحلةة التركيةز علةى الغيةر، ومرحلةه النضةوج النفسةي واكتمةال 

الحداثة إلى عدة  الشخصية والقدرة على التفاعل مع المجتمع، ويقسم علماء النفس مرحلة  
لطفولةة لةة اومرحالطفولة المبلر وتبدأ مةن الةوالدة وحتةى سةن السادسةة،  مراحل، وهي سن  

وحتةةى سةةن التاسةةعة، ومرحلةةة الطفولةةة المتةةاخرة وتبةةدأ مةةن  ةالوسةةطى وتبةةدأ مةةن السادسةة
وحتةى  ة  عشةر  ، ومرحلة المراهقة الوسطى وتبدأ من سن الرابعةة  ة  عشر  التاسعة وحتى الثانية  

 (1.13والعشرين )عجرود،  يةداحل، ومراهقة متأخرة إلى سن اة  عشر  ة  الثامن
عةن  ه الخةروج  بأن ة ف  "، ويعةر  Deviationلمة االنجليزية الك رجمةنحراف هو تاال ف

 ف  (. كمةا ي عةر  1.12القانون في سن الحداثة هو ذن  ال يصل مرتبة الجريمة )الخروصةي، 
ةة  يةةر   بأنةةه السةةلوت   الةةذي يتنةةاقض ونةةواميس وقةةوانين المجتمةةع، وأن وجةةود وضةةعية  وي   الس 

نحةراف، انتهةات لهةةذا لال  فةي وجةود معيةار  مثةةل ر تتعناصة ثالثةة   انحةراف يفتةرم أن تجتمةع  
  (.1.11المعيار، إضافة إلى إدانة أو استنكار لهذا االنتهات )فضال، 

 ة  الشةةاذ   النفسةةية   نحةةراف مةةن الناحيةةة السةيلولوجية بأنةةه االضةةطرابات  كمةا ينظةةر لال 
 يةر مالئمةة يقةة بطر  سيلولوجيًا يتصرفون نفسةيًا واجتماعيةاً  األسوياء    ير   األفراد   حيث أن  

 (..1.1فراد األسوياء )عبد اللطيف، إلى األ اً بالتحلم بانفعاالتهم قياس قدرةً  كما يبدون أقل  
تجةةاه نحةةراف األحةةداث، اال اتجةةاهين لتفسةةير مفهةةوم اهنالةة  والجةةدير بالةةذكر أن  

نحةراف ضةمن مجةال ضةيق يقتصةر علةى األفعةال سةتخدام مفهةوم اال ااألول مال أنصاره إلى 
نحةراف تجةاه الثةاني إلةى تفسةير مفهةوم اال يعاق  عليها القةانون، ويميةل اال  جريمةً  عد  تي ت  ال

تفسيرًا واسةعًا يشةمل األحةداث المةرتكبين للجةرائم واألحةداث الةذين هةم بحاجةة لتةدابير تقةيهم 
 (.1.13نحراف )الوريلات، من خطر اال 

نحةةةراف ال ين امةةةن التفريةةةق بةةة نحةةةراف األحةةةداث البةةةد  اونحةةةن بصةةةدد الحةةةديث عةةةن 
في المعنى وي شير إلةى السةلوت  يةر  وأئمل   واالنحراف، حيث ي عتبر مصطل  االنحراف أعم  

ةةة وي للحةةةدث سةةةواًء أكةةةان هةةةذا السةةةلوت مقبةةةواًل أو  يةةةر مقبةةةول فةةةي المجتمةةةع، ويلةةةون الس 
 (.1.12على تجريمه )العبري،  اً منصوص

نحةةراف رتكةةاب اال ا يلةةون للجنةةو، وقةةد  أوليةةة   أو داللةةة   فهةةو مؤئةةر   نحةةراف  أمةةا اال 
عليةةه بالقةةانون، إال أنةةه ال يملةةن اعتبةةار كةةل  اعلةةى عقوبتةةه وقةةد اليلةةون معاقًبةة اً منصوصةة

أمةام المحلمةة، فعلةى سةبيل المثةالة  رت ئةهادةً ب ةإال إذا اعت   أو جريمةً  سلوت منحرف جنحةً 
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لشةديفات ة )اجريمةأما االنحراف فيعتبر  جريمةً  د  ه ال ي ع  ، ولكن  منحرف   فهن الكذب هو سلوت  
 (.1.12والرئيدي، 
 :نحراف األحداثاعوامل 

نحراف األحداث، من العوامل الرئيسة ال  د  ت ع   وخارجية   داخلية   عوامل   يوجد عدة  
 وفيما يلي تفسير ذل :
 العوامل الداخلية: 

نحةةراف األحةةداث علةةى عوامةةل الوراثةةة، افةةي  التةةي تةةؤثر   الداخليةةة   العوامةةل   تشةةتمل  
ةة العوامةةل   الجانةة  النفسةةي، حيةةث تنتقةةل  ي، و لعضةةو التكةةوين ا  عبةةر الوالةةدين، فيةةرث   ة  الوراثي 

ة ، حيةث  والسةلوكية   والنفسةية   الجسةدية   مةن أحةد أبويةه الصةفات   ث  الحد     لةومبروزو فةي وض 
ةيية ملت  خلي  صفات   الجرم     لمرتك   في أن   دت هذا الرأي  نظريته التي أي   وراثيةًا، وقةد عمةل  ةً ب  س 

رتكبي الجرم إلى مجرمين بالفطرة، وبالعادة، وبالصدفة، وبالعاتفةة، والجنةون، يم متقس على
نتهت إلى نتائج علةس النتةائج اأخرى  نقضت نظريته، ودراسات   دراسات   ة  إال أنه ظهرت عد  

عتمةةدت معظةةم هةةذه الدراسةةات إلةةى دراسةةة ئةةجرة العائلةةة االتةةي توصةةلت لهةةا نظريتةةه، حيةةث 
 (.2..1)بن جامع،  وائموالتوأسر مرتكبي الجرم 

نحراف أو الجريمةة إذا مةا مصدرًا لال  الفيزييية   وفي هذا السياق فقد تشلل العوامل  
بةالفرد  الكبةت   الفيزيييةة  يةر الطبيعيةة، فمةثاًل يةدفع   هذه الصةفات    بانت على الحدث بعض  
أو  العصةابي   ل  الخلة بهدف التخلص من هذا الكبت، وأيضًا فهن   جنائية   إلى الييام بسلوكيات  

 سةلوكيةً  ضةطرابات  ا ث  حةد  ت   محةدودة   ذهنيةة   ه، فيلةون للفةرد قةدرات  عين ة األمر   ي شلل   المزاجي  
ضةةطرابات الفيزيييةةة، كمةةا أكةةدت نحرافةةي نتيجةةة هةةذه االهةةا بالسةةلوت اال جميع   م  رج  ت ةةت   عدائيةةةً 

خلةةة السةةلوت ى خلل علةةتعمةة والمزاجيةةة   الفيسةةيولجية   األبحةةاث البيوتبيةةة علةةى أن العيةةوب  
نحةةةراف والجريمةةةة )ساسةةةي، اإلنسةةةاني فةةةي العمةةةق ولكنهةةةا ال تسةةةب  العوامةةةل الرئيسةةةة لال 

1.11.) 
فةةي  علةةى خلةةق خلةةل   الزائةةدة   الةةرفض أو الحمايةةة   أخةةرى تعمةةل عوامةةل   ومةةن ناحيةةة  

 تجعله ال يستطيع من خالله التوافق   المستوى العقلي للحدث المنحرف، تترجم في إحباتات  
ه تقييمةةًا ذات ة م  مةا يسةاهم فةي إنهةاء ئخصةيته الفرديةة، األمةر الةذي يجعلةه ييةي   ر، مالغيةمةع 

ص من الحالة للتخل   ةً نحراف له تريقنحراف والجريمة، حيث يمثل اال سلبيًا يؤدي به إلى اال 
نةدماج عنةد الحةدث فةي أي السلبية المتكونه لديه، هذا وتجعل المستويات الضةعيفة مةن اال 

للتعويض عن الةنقص الحاصةل لديةه فيهةا،  بديلة   ه يبحث عن ترق  حياتالت مجال من مجا
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 من التثمين لذاتةه، أو كنةوع   عتبار أو كنوع  اال من رد    فنجده يفعل السلوكيات المنحرفة كنوع  
 (.Kendler et al. 2007نتقام للذات )من اال 

 العوامل الخارجية:
هةا التةي ت سةهم فةي تكةوين نظمتة وأبالجماعة المتعلقةة   الظةروف   تشمل هذه العوامل  

في سلوكياته داخل مجتمعه المحي  به، فمنهةا مةا  ة  جلي   ئخصية الحدث، وما لها من آثار  
علةةى تكةةوين  مبائةةر   يعةةود إلةةى العامةةل األسةةري، والتةةي يتعلةةق باألسةةرة ومةةا لهةةا مةةن تةةأثير  

ف رانحةةال ئخصةية الحةةدث، حيةث أن وجةةوده فةةي بيئةة أسةةرية سةيئة يعمةةل علةةى ميلةه نحةةو ا
 (.1.10)العدواني، 

ة ئأخةرى يلعة  العامةل المدرسةي دورًا هامةًا وأساسةيًا فةي عمليةة التنشة ومن ناحية  
جتماعيةةة للحةةدث، فالمدرسةةة ت عتبةةر البيئةةة الثانيةةة للطفةةل والتةةي يقضةةي بهةةا معظةةم وقتةةه اال

تةدفع  سةيئةً  بيئةةً  ا أن تكةون  آمنه تنهض بةه، وإم ة صالحةً  ا أن تكون بيئةً خارج أسرته، فهم  
 (. 1.13نحراف )القطارنة، به نحو اال 

نحراف األحداث، ففي حاالت الفقر اقتصادي في كما يتجلى الدور المهم للعامل اال
هم، وفي هةذه ي حاجات  هم ويلب   قتصادي ال يجد األتفال ما يشبع رغبات  الناتجة عن الكساد اال

وتةرق  المنحرفةة   رق  الطة منهةاالحالة سوف يتجهون إلى ترق أخرى لتلبيةة هةذه الحاجةات 
 (.2..1اإلجرام كالسرقة والنه  والتسول و يرها )حمد، 

جتماعية أو تتعارم وميول بعض األحةداث والتةي اال ونجد أنه عندما تنهار الييم  
مةن الكببةة  اتتجلى في عةدم بلةو هم لغايةاتهم وتموحةاتهم الشخصةية، فةهنهم يظهةرون نوًعة

نحرافيةة ن المجتمعي، وعندها سةتمثل السةلوكيات اال تضامن الم متدنيةً  واإلحباط ومستويات  
مخرجةًا أمةام هةؤالء األحةةداث لتحقيةق أهةدافهم و ايةةاتهم فةي ظةل غيةةاب المرئةدين لهةم فةةي 

م لجةةرائم بةةدوافع رج  ت ةةمةةا ت  رب   الرجةةوع إلةةى النسةةق الييمةةي للمجتمةةع، فتخةةرج مةةنهم سةةلوكيات  
تخةةرج عةةن الشةةرعية وعةةن  ائل  وسةةو  االرغبةةة فةةي الخةةروج علةةى المجتمةةع، مسةةتخدمين ترًقةة

 (.Canter, 2000معايير السلوت القويم )
نحةةةراف األحةةةداث تعةةةود لعوامةةةل اوتجةةةدر اإلئةةةارة إلةةةى أن أ لةةة  عوامةةةل ظةةةاهرة 

قتصادية يعيش فيها هؤالء األحداث، وتعمةل علةى التةأثير فةيهم بطةرق مبائةرة اجتماعية و ا
نحرافيةة لتحقيةق  ايةات ال يملةنهم اال  رميةةرتكاب األسالي  الجاو ير مبائرة تدفع بهم إلى 

تحييقهةةا بظةةروفهم الحاليةةة، ومنهةةا الفقةةر والتفكةة  األسةةري و ةةالء المعيشةةة، وهنةةا تكةةون 
نحرافيةةة الناتجةةة عةةن األحةةداث وليةةدة ظةةروف واقعةةة علةةى مسةةؤولية المجتمةةع السةةلوكيات اال 
دث بنةاًء للح سلوتالرفاق على تغيير ال أخرى تعمل جماعة   (. ومن ناحية  1.12)الحنيص، 
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 ث  علةةى معةةايير المجموعةةة، فيتشةةلل السةةلوت تبعةةًا لسةةلوكيات هةةذه الجماعةةة، فيشةةعر الحةةد  
عةنهم،  للتصرف حس  ما تقتضيه عليةه تلة  الجماعةة، فهةو ال يقبةل التخلة    ودافع   برغبة  

مي فيهم، فيتنافس الجميع داخل المجموعة فيما بينهم بالعمل اإلجرا بأنه منبوذ   وال الشعور  
بهين آوكيات المنحرفة، وتصب   هذه األفعال مصدرًا للتباهي والفخر فيما بينهم،  ير السلو 

 & Clowardعنهةا ) بتل  السوكيات، و ير مدركين لحجم النتائج التةي يملةن أن تترتة   

Ohlin, 2013.)   

فةةي تكةةوين األنمةةاط السةةلوكية للحةةدث،  واضةة    كمةةا ت عتبةةر جماعةةة الرفةةاق ذات أثةةر  
نحةراف، فيبةدأ على سلوكياته دافعًة بها نحو اال  مبائر   يرًا سلبيًا ينعلس بشلل  تأث فيه فتؤثر
نحراف بشلل تدريجي في تشجيع الرفةاق لةه علةى السةهر خةارج البيةت لسةاعات متةأخرة، اال 

مةن الصةبية الةذين ال  مجموعةةً  ل هةذه الجماعةة  التدخين، و يرها من المغريةات، حيةث تشةل   
 عايةة الالزمةين لبقةائهم تحةت كنة  عةائالتهم، أو يتلقةون معاملةةً والر مام هتيجدون أصاًل اال

 قةوة   ، مما يدفع بهم إلى التجمع في مجموعة تمثةل لهةم عنصةر  اً كبير  أو إهماالً  سيئةً  ةً والدي  
 متهةورة   ، وتشةبع حاجةاتهم وتعمةل علةى التأكيةد لةذاتهم، لةذا فةهنهم يقومةون بأعمةال  ومناعة  

افهم التي ت وقع بهم في النهايةة فةي الجةرائم واألعمةال المنحرفةة أهد حقيقلت كبيرة   ومغامرات  
 (..1.1)ريان، 

 :الصفات العامة لألحداث المنحرفين

للجريمةة حسة  مةا قالةه علمةاء الةنفس  المرتكبة   المنحرفة   يملن تحديد الشخصية  
، حضةرةي: )في تفاعل عدة عناصر تكونها أسموها النواة المركزية للشخصية اإلجراميةة، هة

1.10:) 

الشخصةةةةية المنحرفةةةةة أو اإلجراميةةةةة بالعةةةةار  ونحصةةةةار فةةةةي الةةةةذات: حيةةةةث ال يشةةةةعر ذو اال 
 رتكةاب الجريمةة، فةالمنحرف محصةور  عتبره علماء الةنفس أول العيبةات ال اجتماعي الذي اال

 النظر عن موقف المجتمع من هذا الفعل. في ذاته يتصرف بما يمليه عليه فكره بغض   
إنةذار القةوانين بالعقةاب بفعةل  ن ن ذوي الشخصيات المنحرفة يتعةدويث إق: حنسياسرعة اال 

للفكةةةرة  حاسةةةم   مةةةا لةةةديهم مةةةن سةةةرعة اإلنسةةةياق، وبفعةةةل هةةةذا التخطةةةي، ينةةةتج لةةةديهم إقةةةرار  
 اإلجرامية.

 ن  أ، حيةةث بالغةةة   ن ذوي الشخصةةيات المنحرفةةة واإلجراميةةة لةةديهم عدائيةةة  أالعدوانيةةة: حيةةث 
 للييام بها. كبيرةً  هودًا فكريًا لتنفيذها وعدوانيةً   مجتتطلفكرة الفعل اإلجرامي 
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كتةةةراث والعاتفيةةةة: حيةةةث إذا كانةةةت هنالةةة  عوائةةةق تعتةةةرم تنفيةةةذ الجريمةةةة نظةةةرًا عةةةدم اال 
الشخصةية  ويجد في نفسه الرادع لتنفيذها، أمةا ذو  الطبيعي   لبشاعتها أو قسوتها فهن الفرد  

نعةدام العاتفةة وعةدم افعةل مةا لةديهم مةن ئةق بلعواالمنحرفة واإلجرامية فةهنهم يتخطةون كةل ا
 كتراث.اال 

األحةةداث المنحةةرفين قةةد تشةةترت فةةي كةةونهم  خصةةائص   الةةنفس أن     علمةةاء  ويةةرج   
دائمةةي القلةةق، يشةةعرون بةةالعجز والقصةةور فةةي كثيةةر مةةن منةةاحي حيةةاتهم، كمةةا يشةةعرون 

ويملةن أن  تفي،العا تراب النفسي والحرمان العاتفي، لديهم نقص في الحنان والدفء باال
يلون لديهم بعةض  األمةرام النفسةية والعصةبية كالخلةل فةي الجهةاز العصةبي الةذي يسةب  
الهسةةتيريا أو النورسةةتانيا أو عصةةاب القلةةق والقهةةر، واليقظةةة النوميةةة والسةةيلوباتية، كمةةا 
 لةةةديهم عجةةةز فةةةي الةةةتحلم فةةةي الةةةدوافع والغرائةةةز والشةةةهوات، كمةةةا يظهةةةرون أنانيةةةًة واضةةةحةً 

فةةةي المسةةةتوى التعلمةةةي والتحصةةةيل  افةةةي الةةةوازع الةةةديني وتةةةدنيً  ا، وضةةةعفً ملموسةةةةً  الةً والمبةةةا
تحلمهةةم األهةةواء  ، المةةزاج لةةيس لةةديهم ثوابةةت وعو الغضةة  متقلبةةيالدراسةةي، وهةةم أيضةةًا سةةر 

 (.1.13وتتحلم بهم الغرائز )عجرود، 
تفقةةت علةةى اخةةتالف المعةةايير للسةةلوت المنحةةرف بةةين الةةدول إال أن أ لبهةةا اومةةع 

ئص التي تتوافر في الحدث المنحرف، فترى المنحةرف لديةه حة  أو رغبةة فةي لخصاعض اب
مخالفة القةوانين واألنظمةة ومةع سةبق األصةرار، ويتمثةل ذلة  فةي كثةرة الهةروب مةن المنةزل 
والمدرسة ومن المؤسسات التعليمية األخرى، ومن دور اإليةواء، والتمةرد علةى والديةه وعلةى 

حتةةرامهم، ومصةةاحبة أفةةراد يتصةةفون بسةةمعتهم السةةيئة ادم وعةة المعلمةةين ومةةن يفوقونةةه سةةناً 
 متةأخرة   ، وكثةرة التسةلع خةارج البيةت ولسةاعات  ن أو لصةو   وومعروف عنهم بةأنهم مجرمة

كالشةذوذ الجنسةي، ويملةن أن  سةيئة   خارجيةة   سلوكية   من الليل، يملن أن يلون لديه أنماط  
 (.1.14مخدرات )عوم، ن العاتوض من المنحرفين يتناولون الكحول أو يتبعيلون ال

سةتقرار النفسةي وعةدم القةدرة علةى تنظةيم ن في عدم االوالمنحرف حداث  ويتص  األ
حترام للوالدين ولمصادر السلطة ومعاداتهم، كمةا تريقة إئباع الحاجات والرغبات، وعدم اال

 و فةيجتمةاعي الةذي يةأويهم، وهةعن العالم كلل وعةن المحةي  اال سلبية   تصورات   وأنهم ذو 
 وجتماعيةة، كمةا أنهةم ذو سةتجابة للضةغوط األسةرية واالدائةم للعةدوان والعنة  وعةدم اال ميل

 (.2..1مستويات منخفضة من التعليم والتحصيل األكاديمي )الحناكي، 
  :نحرافترق وقاية األحداث من اال 

نعدام الدور األسةري ال  عديدةً  هنات عوامل   نحراف األحداث يجد أن  إن المستقرا ال 
بعيةةدًا عةةن  متفكةة    أسةةري    األحةةداث، فهمةةا أن ينشةةأ الحةةدث منةةذ الطفولةةة فةةي جةةو    عايةةةفةةي ر 

ة صةةحية، وإمةةا أن تنتهةةي األسةةرة تمامةةًا بمةةوت أحةةد ئالحنةةان والرعايةةة الالزمةةة لنشةةأته تنشةة
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نفصال بينهما، وإما أن تنعدم األسرة مةن جةراء الحةروب والكةوارث، األبوين أو في حاالت اال 
مسةتقرين، لةديهم ئةعورًا بعةدم الثقةة ولةديهم العديةد   يةر   وأحةداث   ه أتفال  كل    فينشأ عن هذا

 ور  (. ومةةن هنةا أوجةةدت بعةةض الةةدول د  2..1ضةةطرابات النفسةةية والسةلوكية )بقةةادة، مةن اال
رموا مةن أسةرهم، حيةث تعمةل بنظةام األسةرة البديلةة، الرعاية لهذه الفئة من األتفال الذين ح  

ةةعةةن فقةةدانها، وت   النائةةئة   ة  لفجةةو ا وتقةةوم مقامهةةا وتسةةد   داخلهةةا،  اً حميمةة ا  أسةةري ا  د لهةةم جةةو وج 
جتماعيةًا وعلميةًا ونفسةيًا لوقةايتهم ا، للنهةوم بهةم خاصةةً  تهتم بهم وتعلمهم وتربيهم تربيةً 

 (..1.1نحراف )العتيبي، من اال 
ومةةن المظةةاهر األساسةةية التةةي تسةةاعد علةةى نمةةو ئخصةةية الحةةدث بشةةلل سةةوي 

من أنجة  األسةالي  الوقائيةة لةه  جابي مع أسرته، حيث ي عد هذا التفاعل  اإليئم و التفاعل الدا
تصةال نحراف، وقد أئار "إميل دوركايم" إلى هذه الحييقةة مةن خةالل دراسةاته بةأن اال من اال 

 مليئةةً  خصةبةً  حتكات وتبادل العالقات بيةنهم تنةتج حيةاةً مع أفراد العائلة ومضاعفة فر  اال
 ني إيف، مما يشعرهم بالراحة والسعادة النفسةية فةي أسةرهم، حيةث التكعلى بالخبرات والقدرة 
هةةذه األمةةور داخةةل أسةةرته فهنةةه سةةيبدأ بالبحةةث عنهةةا لتحقيةةق ذاتةةه وإئةةباع  لةةم يجةةد الحةةدث  

(. ومةةن جانةة  .1.1نحةةراف )الحةةاج، حتياجاتةةه خارجهةةا، ممةةا يسةةير بهةةم نحةةو اال املذاتةةه و 
الوالةدين تةؤدي إلةى إئةباع حاجةات أفةراد  بةين سةويةآخر فهن السعادة الزوجيةة والعالقةات ال

 الزوجيةةةة   علةةةس تمامةةةًا التعاسةةةة  يجتمةةةاعي، األسةةةرة كةةةاألمن النفسةةةي والتوافةةةق األسةةةري واال
بين األبوين، وما يخلقانه لدى األتفال واألحداث من سةلوكيات مضةطربة وضةياع  والمشاكل  
عةةن مصةةادر بديلةةة  حثةةون م يبعةةاتفي، األمةةر الةةذي يجعلهةة وحرمةةان   نفسةةي    سةةتقرار  اوعةةدم 

 (.1.13خارجية لتعويض النقص الحاصل لديهم )بن مقلة، 
ث لألفعةال رتكةاب الحةد  احترازيةة أمنيةة ووقائيةة لتفةادي اكما أن هنال  عدة تدابير 

والقصةةر يقررهةةا  الجبةةر   المجرمةةة ومنعةةه مةةن العةةودة لهةةا، حيةةث تأخةةذ هةةذه التةةدابير تةةابع  
ايته من األخطار والسلوكيات اإلجرامية، كالتةدابير لحم ريمةالج مرتك    القاضي على الحدث  

في التوبيخ وهو التأني  والتنبيه بعةدم تكةرار السةلوت كواحةد مةن تةدابير الحمايةة والتهةذي ، 
 تةةةابع   ذات   تربويةةةة   إلةةةى جانةةة  الوضةةةع تحةةةت المراقبةةةة الدائمةةةة، ووضةةةعهم فةةةي مؤسسةةةات  

ت األحةةداث وإعةةادة إدمةةاجهم فةةي سةةلو  قةةويم، وتهةةدف هةةذه التةةدابير إلةةى مراقبةةة وتإصةةالحي   
 (.1.11المجتمع وتوجيههم للطريق الصحي  )بو عمارة وزبال،، 

هتمةام بواقةع أسةرهم وخصوصةًا نحةراف األحةداث زيةادة االومن المتطلبةات الوقائيةة ال 
الفقيرة منها، التي تعيش في أحياء هامشية وبيئةة ت شةلل خطةرًا علةى الجيةل النائةىء لهةا، 

األسرة تصل إلى الجميع وتعالج تفك  األسةرة وتةدعم تماسةلها، ووضةع  خدمةاكز كهقامة مر 
لإلرئةةاد النفسةةي فةةي المةةدراس وفةةي مقةةررات التعلةةيم الرسةةمي وخاصةةًة فةةي األحيةةاء  بةةرامج  
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نفعاليةةة والنفسةةية والسةةلوكية، وأيضةةًا تأسةةيس شةةة لعةةالج مشةةاكل الطلبةةة اال الفقيةةرة والمهم  
ضةةية لهةةم إلئةةغالهم فةةي أوقةةات الفةةرا  بشةةلل يضةةمن لرياة واجتماعيةةة والثقافيةةاألنديةةة اال

جتمةةاعي اإليجةةابي، كةةذل  تعزيةةز الرقابةةة األمنيةةة علةةى األحيةةاء الفقيةةرة بشةةلل نةةدماجهم االا
 (..1.1م، لردع أي سلوكيات منحرفة تحدث فيها )حجازي، منظ  

  وذلة والبد من اإلئارة إلى الدور البارز الذي تقوم به مؤسسات رعايةة األحةداث،
 خالل إعادة التربيةة لهةؤالء األحةداث وتقةديم العةون والمسةاعدة والنصةيحة لهةم، إضةافةً  من

جتماعي الةذي يحتةويهم، إلى صقل ئخصياتهم ليستعيدوا القدرة على التكيف مع المحي  اال
هةا ءهةل نزالؤ ت عالجيةة   إصةالحية   فهةي أيضةًا مؤسسةات   حتجةاز  افعالوة على أنها مؤسسات 

تجاهات إنسانية أخالقيةة هادفةة تعةزل ام سلوت المنحرف عبر ن وتقو   اصريوالقمن األحداث 
تجاهات مهنية هادفة تقةوم بتأهيةل األحةداث تةأهياًل مهنيةًا افئة المنحرفين للتقويم والعالج، و 

تجاهةةات علميةةةة هادفةةة تبلةةةور قواعةةد نظريةةةة علميةةة لمختلةةة  اومدرسةةيًا ودينيةةًا ونفسةةةيًا، و 
تخةاذ اتجاهات مجتمعيةة تقةوم علةى تحقيةق مصةال  المجتمةع و ام، و أسالي  العالج المستخد

 (.1.13نحراف )عجرود، جتماعي ضد خطر اال اإلجراءات والتدابير التي تمثل الدفاع اال
  :قتصادية لألحداثواال ةجتماعياال ةثانيًا: البيئ

 قتصادية:جتماعية والبيئة االالبيئة اال .1
ا، مةةن حيةةث عةةدد سةةلانها حجمهةةصةةغر فيمةةا مضةةى ب البشةةرية   تميةةزت المجتمعةةات  

قتصادي بةين أعضةائها، وبسةيادة العالقةات الجيةدة جتماعي واالمن التراب  اال عالية   وبدرجة  
فيهةا،  الخروج عن المألوف والعادات واألعراف قليلةة   معدالت   فيما بينهم، ولذل  تميزت بأن  

لشلل التي كانةت عليةه، ر باتستمنفجار السلاني لم ر واال هذه المجتمعات بحلم التطو   ولكن  
 الكبةرى، حيةث صةاح    ، فالمةدن  المتوسةطة   ، فالمدينة  الصغيرة   ، ثم المدينة  فقد ظهرت القرية  

لهةذا  ، كانةت نتيجةةً مةن قبةل   قتصادية لم تكن موجةودةً او  اجتماعية   ظواهر   المدن   نمو    حركة  
 (.2..1التطور الحاصل فيها )التير، 
الظةروف  ل بمجموعةة  قتصةادية تتمث ةجتماعيةة واالاال بيئةةن الوتجدر اإلئةارة إلةى أ

التي تحي  بةالفرد وتميةزه عةن  يةره، وتقتصةر علةى مجموعةة مةن العالقةات التةي تنشةأ بةين 
ختالتةةًا وثيقةةًا، وتةةرتب  حياتةةه بحيةةاتهم اهةةذا الفةةرد وفئةةات المجتمةةع المختلفةةة، يخةةتل  معهةةا 

 واألصةةدقاء   والمدرسةةة   والمجتمةةع   األسةةرة   بيئةةة  لفتةةرة أو فتةةرات مةةن الةةزمن، إذ تتضةةمن تلةة  ال
ةوالزمالء    حولةه وخاصةةً  ني ، حيث أثبتت التجارب أن سلوت الفرد يتأثر بدرجة كبيرة بسلوت م 

التي  (. وقد عرفها البعض على أنها:" "الظروف  1.12المقربين منه )الشديفات والرئيدي، 
ي جميةةع مراحةةل حياتةةه، يةةر فةةالغ تحةةي  بالشةةخص منةةذ فجةةر والدتةةه، وتتعلةةق بعالقاتةةه مةةع

)بو هنتالةة،  رتباته بمن حوله بنوع وثيق من الرواب  التي تؤثر في سلوكه إلى حد  بعيد"او 



 ....تأثير البيئة االجتماعية واالقتصادية في انحراف األحداث دراسة ميدانية على دور تربية وتأهيل األحداث
 رانيا محمد عطية الهشلمون أ/                                                                             

 

 -342- 

(، فيمةةا عرفهةةا آخةةر علةةى أنهةةا:" "مجموعةةة الظةةروف التةةي تتعلةةق بتكةةوين الجماعةةة 1.12
الةذي سطه ه بو في سلوك    واض وأنظمتها، وت ساهم في تكوين الفرد وتربيته، ويلون لها أثر  

 (2..1يعيش فيه") حومر، 
جتماعيةة علةى أنهةا "المحةي  الةذي تحةدث البيئةة اال تعريةف   ه تةم  ذات ة وفةي السةياق  

قتصةادية علةى اال ت البيئة  ف  ر   لمن يعيش بداخله من أفراد المجتمع"، وع   والتفاعل   فيه اإلثارة  
تيجيات اإلنفةاق لةديهم" )داهةم، راستاو أنها "كافة العوامل التي تؤثر على قوة األفراد الشرائية 

قتصةةةادية هةةةي "الظةةةروف جتماعيةةةة واال( فالبيئةةةة االKarim, 2012(. وحسةةة  )1.11
 أو سلبي". إيجابي    المعيشية التي تحتضن الفرد، وتؤثر فيه وبتوجهاته بشلل  

 قتصةةةادية بأنهةةةا "العوامةةةل  جتماعيةةةة واال( البيئةةةة اال1.14فةةةي حةةةين يةةةرى عةةةودة )
، والتةةي تةةؤثر فةةي حتماليةةةً ا ةً سةةتجاباأو  فعليةةةً  ةً سةةتجابا   لهةةا الفةةرد  سةةتجيتةةي يال الخارجيةةة  

معةةين"، كمةةا أنهةةا "مجمةةوع األوضةةاع والظةةروف الخارجيةةة  عهةةا بطةةابع  حياتةةه وتشةةللها وتطب   
 المحيطة بحياة الفرد وتؤثر في تحديد مالم  ئخصيته أو توجيه سلوكياته".

قتصادية هي "مجموعة جتماعية واالاال بيئة( إلى أن ال1.11فيما أئار عبد هللا )
رتباتةات جتماعيةة واال الظروف التي تحي  بالفرد، والتي تميزه عن  يره"، وهةي العالقةات اال

ختالتةةًا اقتصةادية التةي تنشةأ بةين الفةةرد وبةين فئةات معينةة مةن األفةةراد الةذين يخةتل  بهةم اال
 ".من الزمن تويلة   وثيقًا، وترتب  حياته بحياتهم لفترة  

قتصةةادية جتماعيةةة واالنةةاًء علةةى التعريفةةات السةةابقة المتصةةلة بمفهةةوم البيئةةة االبو 
عةن مجموعةةة  توصةلت الدراسةة الحاليةةة إلةى أن البيئةة االجتماعيةةة واالقتصةادية هةي عبةةارة  

الةةرواب  االجتماعيةةة، والجماعةةات المحيطةةة بةةالفرد، والمسةةتوى االقتصةةادي التةةي ينشةةأ فيةةه، 
 اته وفي تكوين سلوكياته سواًء سلبًا أم إيجابًا.تجاه، واوالتي تؤثر في ئخصيته

 قتصادية:  جتماعية واالأهمية البيئة اال
قتصةادي ببيئتةه وعناصةرها وظروفهةا جتمةاعي واالإنكار أهمية المناخ اال ال ي ملن   

وتغيراتهةةا، ومةةا تحدثةةه فةةي األفةةراد فةةي ئةةتى مجةةاالت الحيةةاة، فهةةي وبمجملهةةا تةةؤثر علةةى 
قتصةةادية، األمةةر الةةذي جتماعيةةة واالفةةراد وتغيةةر فةةي نظةةم حيةةاتهم االة لألشخصةةيالمفةةاهيم ال

 عةةام، حيةةث تلعةة    يةةؤدي إلةةى تحةةوالت تةةؤثر علةةى السةةلوت اإلنسةةاني فةةي المجتمعةةات بشةةلل  
البيئةةة األسةةرية، وتبيعةةة التنشةةئة االجتماعيةةة، وكةةذل  البيئةةة االقتصةةادية، والبيئةةة  عوامةةل  

دورها الهام في تغيير السلوت وتعةديل التوجهةات، سرة األ الخارجية والتي تكون خارج محي 
خةةةةتالل فةةةةي إيجةةةةابي أو سةةةةلبي حسةةةة  تبيعةةةةة الحةةةةال، ممةةةةا يخلةةةةق التةةةةوازن أو اال بشةةةةلل  

 (.1.14المجتمعات، وتؤثر على موازين الحياة فيها )زبوج، 
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تهةدف إلةى إدمةاج األفةراد فةي  قتصادية عن حالةة  جتماعية واالر البيئة االكما ت عب    
جتماعي، أو عدمه، وهةي تريقةة إلكسةاب الفةرد الشخصةية والتوافةق السةوي، أو ج االلنسيا

قتصةةادي الةةذي يلةةون جتمةةاعي واالتكةةون لهةةا تأثيراتهةةا السةةلبية فيةةه، ذلةة  تبعةةًا للمسةةتوى اال
عليه الفرد داخل أسرته، فهما أن يلون لها التأثير البالغ في ئخصية وكيان الفرد اإليجابي 

جتماعيةةة التةةي يعيشةةها مةةتالئم ، ونوعيةةة الحيةةاة االاً شةةة جيةةدلمعيوى افةةي حةةال كةةان مسةةت
جتمةةةاعي ومتوافةةةق مةةةع معةةةايير الحيةةةاة الكريمةةةة، أو يلةةةون التةةةأثير، حيةةةث أن المسةةةتوى اال

قتصةةادي ال يتناسةة  مةةع أدنةةى مسةةتويات الحيةةاة الكريمةةة أو مةةا يسةةمى بحيةةاة الحرمةةان واال
تبارات السابقة يتمثل دور األسةرة فةي االعمن  نطالقاً ا(. و 1..1المادي والمعنوي )العمرو، 

مةع حيةاة أفرادهةا، بحيةث تةدفعهم نحةو النمةو  قتصةادية متالئمةةً جتماعيةة واالجعل البيئة اال
قتصةادي، وملانتهةا المعرفي، والرفع األخالقي، والمستوى التعليمةي البةارز، عبةر وضةعها اال

 (.Drobnic et al, 2010جتماعية في مجتمعها المحي  )اال
لتفاعل الفةرد مةع محيطةه  نتيجةً  د  ضاف إلى ما سبق أن سلوكيات اإلنسان تتحد  ي  

الفةةرد نتيجةةة هةةذا التفاعةةل،  جتماعيةةة، فيظهةةر سةةلوت  داخةةل بيئتةةه اال الكةةائن فيةةه، وخاصةةةً 
ويختل  هذا السةلوت تبعةًا للجماعةات والحضةارات والبيئةات المختلفةة التةي يعةيش فيهةا هةذا 

المتمثلة في األسرة والمدرسة ورفاق السن والمجتمةع بعاداتةه  حيطةالم الفرد، فعوامل البيئة
فةةي توجهةةات الفةةرد، وتغيراتةةه النفسةةية،  الواضةةحة   وتقاليةةده وأعرافةةه وقيمةةه تتةةرت البصةةمة  

 (.1.11وميوله ورغباته، وتطلعاته وسلوكياته )داهم، 
الفةةرد طةةور لت وتةةرى الدراسةةة أن للبيئةةة بشةةقيها االجتمةةاعي واالقتصةةادي أثةةرًا كبيةةراً 

ورعايته، فمنها يأخذ العةادات والتقاليةد، ومنهةا يلتسة  اتجاهاتةه وميولةه وسةلوكياته، حيةث 
يتةأثر بالبيئةةة فةةي جميةةع أئةةلالها، فالبيئةةة هةي مدرسةةة تبيعيةةة ال حةةدود لهةةا، لةةذل  يتوجةة  

مةا لهةا مةن األثةر الكبيةر فةي حياتةه، عليه أن يسةعى ويبةذل قصةارى جهةده للتكيةف معهةا، ل  
ر مةن العوامةل والمةؤثرات الماديةة والمعنويةة المحيطةة بةالفرد، التةي تةؤث    مجموعةة  ها بتباتر او 

 عليه نفسيًا وبدنيًا.
 قتصادية: جتماعية واالخصائص البيئة اال

قتصةادية تبعةًا لعةدة متغيةرات، منهةا حجةم جتماعيةة واالاال البيئة   خصائص   تتباين   
)الرميحةةةي،  جتماعيةةةة واالقتصةةةادية فيةةةهاالفةةةات خةةةتالف الثقااالمجتمةةةع وكثافتةةةه السةةةلانية و 

جتماعيةة، ل فةي ضةع  الضةواب  االالبيئةة المتحضةرة، تتمث ة خصةائص   (. وعليه فةهن  1.11
ضطرابها، وزيادة الفوارق اوتدني الييم واألعراف القديمة، مع تفك  للمعايير المجتمعية أو 

ساع فجةوة التبةاين بةين سةلان هةذه ت   اإلى  جتماعية المادية والمعنوية فيما بينهم، إضافةً اال
 (.1.11البيئة )الحلمي، 
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عدد السةلان فةي البيئةة الحضةرية، يجعةل مةن السةلان  ومن هذه الرؤية فهن زيادة  
تصةةاالت فيمةةا بيةةنهم جتماعيةةة كبيةةرة، ويبعةةدهم عةةن بعضةةهم الةةبعض، وتقةةل اال اذوي فةوارق 

د بالغربةة فةي مجتمعةه الفةر شةعر ي نحسةار الضةواب  بيةنهم، لدرجةة  اوتصب  آنيًة مؤقتة، مع 
بالسةلان، وتةرتب  كثافتهةا السةلانية مةع  مزدحمةة   المتحضةرة   الذي يعيش فيةه، فالمجتمعةات  

رتباتةةةًا وثيقةةًا، والتةةةي تسةةةب  اقتصةةادي والثقةةةافي والمهنةةةي للسةةلان جتمةةةاعي واالالتبةةاين اال
 لنظةرة  هةا اعلي ، تسةيطرنخفام العالقات فيما بينهم، والتي إن وجدت فهنها تكةون سةطحيةً ا

 (.Avery et al, 2010) الفردية   والمصلحة   المادية  
قتصةةادية جتماعيةةة واالجتماعيةةة فةةي البيئةةة االتجةةدر اإلئةةارة إلةةى أن الضةةواب  اال

تكةةون فةةي المجتمعةةات األقةةل تحضةةرًا، كالمنةةاتق الشةةعبية والضةةواحي واألريةةاف فةةي أعلةةى 
 جتماعيةةة فيهةةا، يعةةرف  رواب  االع الةةرتفةةامسةةتوياتها، فالبيئةةة المجتمعيةةة البسةةيطة تمتةةاز با

ةة األفةراد   ، يتفةةاعلون مةةع كثيةرة   معيشةةية   وروابة    جتماعيةةة  ا هم الةبعض، تةةربطهم عالقةات  بعض 
 ، يعيشةةون حيةةاةً متكةةرر   بعضةةهم الةةبعض بشةةلل دائةةم، قريبةةون مةةن بعضةةهم الةةبعض بشةةلل  

 (.Greiner et al, 2004، مع قلة التباينات والفروقات المادية بينهم )بسيطةً 
حضةةةرة دورهةةةا تجتماعيةةةة فةةةي المجتمعةةةات المقتصةةةادية واالفيمةةةا تلعةةة  البيئةةةة اال

الرئيس في التأثير على البيئة األسرية والعالقات العائلية بين أعضائها، إذ يصب  الضةع  
الموقةةف فةةي تلةة  البيئةةة، ومةةا ينةةتج عنةةه مةةن تغيةةر العالقةةات  د  فةةي العالقةةات األسةةرية سةةي   

 ا بينهةا، إذ ينةتج وفةي بعةض األحيةان التفكة  األسةري كنتيجةة  فيمة دواراألسرية، وضع  األ
ةة صةةريحة   ر، كةةأن تزيةةد جوانةة  التقصةةير األسةةري بةةين أعضةةاء األسةةرة الواحةةدة، لهةةذا التحض 

نشةةغال المسةةتمر فةةي العمةةل لمواجهةةة اال  مةةن تةةرف األبةةوين نتيجةةة   والةةذي يملةةن أن يلةةون  
والوجةةداني لألبنةةاء، وضةةع  الرقابةةة  ي  عةةاتفال صةةراعات الحيةةاة، فينةةتج عةةن ذلةة  الحرمةةان  

 (.Newman, 2006عليهم، مع زيادة الييم الفردية بينهم )
مةةن أهةةم الخصةةائص التةةي  جتمةةاعي ت عتبةةر  والجةةدير بالةةذكر أن ظةةاهرة التغيةةر اال

لجميةةةع  قتصةةةادية، حيةةةث تكةةةون هةةةذه الظةةةاهرة مصةةةاحبةً جتماعيةةةة واالتصةةةاح  البيئةةةة اال
تسةاع مجةال التغييةر، ودرجةة اهةذه الظةاهرة مةن حيةث  ختلة إذ تستثناء، االمجتمعات دون 

فةي  إلةى أخةرى، ممةا يحةدث تخلخةالً  زمنيةة   إلةى آخةر، ومةن حيبةة   حدة التغييةر مةن مجتمةع  
خةةتالف المعةةايير المجتمعيةةة بحسةة  تأثيرهةةا فةةي األفةةراد )التيةةر، اخةةتالف العةةادات و االيةةيم، و 
1..2.) 

قتصادية تختلة  حسة  جتماعية واالاال وبناًء على ما سبق فهن خصائص البيئة 
ةة ل  األفةةراد، فةةيملن أن تشةةل    لةةدى ئةةخص دون  يةةره بحسةة  تأثيرهةةا المبائةةر عليةةه،  ةً ي   خاص  
 خر، فتتشلل هذه الخصائص  آإلى  خر ومن وقت  آإلى  من مجتمع   وتختل  هذه الخصائص  
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، تبعةةًا لدرجةةة ة  ختلفةةم الموجةةودين فةةي البيئةةة إليهةةا، وتةةؤثر علةةيهم بةةدرجات   األفةةراد   خضةةع  وت  
 حتكات بالبيئة.التأثر ودرجة اال

  :قتصاديةجتماعية واالمؤثرات البيئة اال
في حياة األفةراد، فهةي المرحلةة  الطفولة من أكثر مراحل الحياة أهميةً  مرحلة   ت عد   

العمرية التي توضع فيها اللبنة األولى لشخصية الفرد، وعلى ضوئها تنحدد خبراته ويوضةع 
الفةةرد إنسةةانًا سةةويًا  يؤوب، فسةةةً وسةةوي   ةً لشخصةةيته، فةةهن كانةةت خبراتهةةا سةةار  عةةام ر الاإلتةةا

ومؤلمةة، فسةتترت أثارهةا السةيئة  هةا مريةرةً جتماعيةًا، وإن كانةت خبرات  امتوافقًا متكيفًا نفسةيًا و 
في ئخصية الفرد منذ النشوء، وفي تكوينه النفسي، وفي توافقةه وتكيفةه، فةالخبرات األولةى 

حفةر جةذورها فةي ئخصةيته، ألنةه يلةون صةغيرًا ال يةزال كائنةًا قةاباًل للصةقل رد تالفة في حياة
، وتوافةق نفسةي جيدة   نفسية   جتماعية الصالحة له تجعله بصحة  والتشليل، وتوفر البيئة اال

قتصةادية المناسةبة التةي تلبةي حاجاتةه وتحقةق جتماعي متوازن، مع عدم إ فال البيئة االاو 
 (.Schriver, 2014)لوب رغباته بالشلل المط

ومةةن أهةةم المةةؤثرات الموجةةودة فةةي بيئةةة الفةةرد التةةي تلعةة  دورًا هامةةًا فةةي تشةةليل 
 ئخصيته وتغيير أنماط سلوكه ما يلي:

أيامةه،  معظةم   ملان السةلن: يةدل ملةان السةلن علةى موقةع المنةزل الةذي يقضةي فيةه الفةرد  
م والترفيةه والعمةل، وهةو تعليكال النظر عن الملان الذي يمارس فيه نشاتاته األخرى، بغض   

كن اكالمةدن، أو أمة ة  حضةري   كن  االسةلن فةي أمة ملان تواجد أسةرته، فةيملن أن يلةون ملةان  
أخةةرى كاألريةةاف والضةةواحي والقةةرى، فتختلةة  البيئةةة السةةلنية فةةي ظواهرهةةا وظروفهةةا عةةن 

هم قةداتمعت المناتق األخرى، إذ وفي كثير من األحيةان نجةد األفةراد فةي المةدن يختلفةون فةي
جتماعيةةة والمسةةتوى هةةاتهم عةةن أبنةةاء األريةةاف والضةةواحي، فةةي أسةةالي  التنشةةئة االوتوج  
منفنحةةين علةةى الحيةةاة ينعمةةون بمسةةتوى حيةةاة أرقةةى وأرفةةع مةةن  ن قتصةةادي، حيةةث يلونةةواال

أعلةةى،  تعليميةةة   مسةةتوى حيةةاة أبنةةاء األريةةاف والقةةرى والضةةواحي، ينشةةؤون فةةي مسةةتويات  
 -تميةزهم عةن  يةةرهم مةن المنةاتق األخةةرى، وهنةا تلعة  البيئةةة افيةةة  وثق ترفيهيةة   ومسةتويات  

عتقةةةةاداتهم ومسةةةةتوياتهم ادورًا هامةةةةًا فةةةةي توجهةةةةاتهم و -التةةةةي يلةةةةون فيهةةةةا ملةةةةان السةةةةلن 
جتماعيةة وعائليةة اوسلوكياتهم، وفي المقابل يتميز أفراد القرى والضواحي بعالقةات أسةرية و 

 Leach etمةع أفةراد المةدن ) ما مقارنةً حد  إلى أفضل، كونهم يعيشون داخل بيئة منغلقة 

al, 2010.) 
فةةي تنشةةئة األفةةراد،  وضةةروري   هةةام   السةةلن عامةةل   ملةةان   ومةةن هةةذا األسةةاس فةةهن  
خلييًا، يتصفون بهذه الصةفة كةونهم  منحرفة   جتماعية  ا فاألتفال الذين ينشؤون في أوساط  

ةراد ولدوا وترعرعوا فةي هةذه المجتمعةات، ويختلفةون عةن األفة تسةوده  وا فةي مجتمةع  ن ترب ةمم 
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جتمةاعي المميةز، فنجةدهم يمتةازون بتلة  الصةفات والمسةتوى اال الحميدة   واألخالق   الفضيلة  
أفةةراده  ، فةةهن  اً متعلمةة امثقًفةة كتسةةبوها مةةن مجةةتمعهم، واألمةةر سةةواء إذا كةةان المجتمةةع  االتةةي 

 (....1، يختلفون عن دونهم من أفراد مجتمعات األمية والجهل )العناني
جتماعيةةة لألفةةراد، حجةةم السةةلن: يمثةةل حجةةم السةةلن ونوعيتةةه عةةاماًل هامةةًا فةةي التنشةةئة اال

قتصةةادية للعائلةةة، جتماعيةةة واالويمثةةل نةةوع السةةلن وحجمةةه مؤئةةرًا واضةةحًا علةةى البيئةةة اال
ويختل  حجم السلن في المناتق الحضرية عةن  يةره مةن المنةاتق الريفيةة، كمةا ويختلة  

هةا قتصةادية دور  واال جتماعيةة  اال مناتق الفقيرة، وهنا تلعة  البيئةة  ن الية عمن المناتق الغن
المسةاحات الواسةعة والحةدائق  اتفي تحديد حجم السلن ونوعيته، إذ نجد المنازل الكبيةرة ذ

فةي المنةاتق الغنيةة، وال نجةدها فةي المنةاتق الفقيةرة، التةي تتصة  بيوتهةا بسةوء تهويتهةةا، 
تالصةةةقة مةةةع بعضةةةها، مزدحمةةةة، تكةةةاد تخلةةةو مةةةن ، وماتهاوسةةةوء عمرانهةةةا، وضةةةيق مسةةةاح

الخصوصية لشدة قربها من بعضها، كمةا تختلة  المنةاتق الريفيةة عةن المنةاتق الحضةرية 
 اتفةةةي نوعيةةةة وتبيعةةةة وحجةةةم المسةةةاكن فيهةةةا، فنجةةةد البيةةةوت المتواضةةةعة فةةةي الريةةةف، ذ

ي ، وفةةعضةةهاعةةن ب ، بعيةةدة  واسةةعة   سةةتقاللية عةةن بعضةةها الةةبعض، علةةى مسةةاحات أرام  اال
، تميةل إلةى نظةام ها متقاربةةً ومسةاحات   المناتق الحضرية تكون أ ل  البيوت فيها متشةابهةً 

  (.Musterd & Andersson, 2005اإلسلانات الجماعية، والشقق السلنية )
األسرة عاماًل مهمًا في حياة األفراد، وتشلل بيئة الفقر مناخًا مناسةبًا  دخل   دخل األسرة: ي عد  

نحراف األخالقي الذي يعمةل علةى تهديةد قةيم المجتمةع وينشةر الفوضةى والخةوف واال  للتذمر
حرمةةون مةن مقومةةات الحيةاة الكريمةةة، الةذين ي   والشةةباب   األتفةال   خةةتالل  فيةه، ويمةةس هةذا اال

كالرعايةةةة الغذائيةةةة والصةةةحية والملةةةبس والتعلةةةيم، ممةةةا يةةةؤثر فةةةي سةةةلوكهم سةةةلبًا ويعرضةةةهم 
 (.1.11للضياع )ئبيلي، 

قتصادي السيء لألسرة من عدم تلبية رغبات أفرادهةا، وفةي لوضع االلل ايش  كما
في تأمين الحياة الكريمة  األب   للعمل خارج المنزل كي تساعد   كثير من األحيان تضطر األم  

عةةن األتفةةال، وعةةن متةةابعتهم  ألفةةراد األسةةرة، ممةةا يجعةةل كليهمةةا فةةي حالةةة غيةةاب مسةةتمر   
 فيسةةب  ذلةة  فةةي كثيةةر مةةن األحيةةان لحةةاالت ضةةياع  هم، رفاتواإلئةةراف علةةيهم ومراقبةةة تصةة

نخفةام مسةتواهم التعليمةي وتحصةيلهم الدراسةي واألكةاديمي افي أفراد األسرة، وإلةى  وتشرد  
  (.2..1)عوين، 

علةةى األتفةةال، فنجةةدهم  واضةة    قتصةةادية للعائلةةة بشةةلل  ثةةار الناحيةةة االآوتتجلةةى 
الدراسي والثقافي، فتوفير كل المتطلبةات اهم مستو يعانون عوزًا ماديًا ينعلس على تربيتهم و 

نضةمام للعائلةة، التي يحتاجها الطفل يصرفه عن التفكير في السةعي لهةا، وعنةدها يتفةر  لال 
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قتصةادية لهةا األثةر البةالغ فةي كتساب مةن معارفهةا وقيمهةا، فحالةة األسةرة االنسجام واال واال 
  (.3..1تربية األبناء )عامر، 

في أسالي  التربية األسةرية لألبنةاء، فهةو يشةلل  ال  وفع   هام   ور  رة داألسحجم األسرة: لحجم 
لألسةةر صةةغيرة الحجةم، إذ يشةةلل عةةدد أفةةراد  االً فع ة تربيةةة   لألسةةر الكبيةرة، وعامةةل   اً محزنةة اً واقعة

مةن  مهةات، حيةث يحةد  بةاء واأللآل ا  ومعنوية ا  مادية اً األسرة الكبير فةي كثيةر مةن األحيةان عائقة
الحيةةاة عنةةد  ويةةؤثر فةةي أسةةالي  التنشةةة العمليةةة لألبنةةاء، فتكثةةر مشةةاق   ية  ر سةةأل  النشةةاتات ا

األسةةر ذات األحجةةام الكبيةةرة، وتةةؤثر فةةي تةةوفير متطلبةةات الحيةةاة الرئيسةةة، فنجةةد أن األسةةر 
المختلفةة عةن  يةره، تسةودها  يولةهالكبيرة وعلى األ لة  متبعثةرة،  يةر متوازنةة، لكةل فةرد م  

بةةاء عةةن تلبيةةة جميةةع رغبةةات أبنةةائهم نظةةرًا لعةةددهم، فيهةةا اآل يعجةةزة، و العشةةوائية، والالمبةةاال
جتماعيةةةة، وأقةةةل قتصةةةادية واالويحصةةةل فيهةةةا األبنةةةاء علةةةى أقةةةل مسةةةتوى مةةةن المعيشةةةة اال

مةةن التعلةةيم وأبسةة  مقومةةات الحيةةاة، وبةةالعلس تمامةةًا مةةن األسةةر الصةةغيرة التةةي  مسةةتويات  
ورغبةةاتهم ومتطلبةةاتهم، فينشةةؤون تهم حاجةةان السةةيطرة علةةى أبنةةائهم و ايسةةتطيع فيهةةا الوالةةد

قتصاديًا وصحيًا وتعليمًا، حتةى نجةد وفةي الغالة  اجتماعيًا و اأفضل  معيشية   أسرية   بظروف  
لألسر ذات الحجم الصغير أقوى منه عند  يرها، كون األبناء ينشةؤون  األسرية   أن الرواب   
 (.Lafortune & Lee, 2014حترام )بالح  والعط  واال مليئة   صحية   في بيئة  

ومن ناحية أخرى يؤثر الحجم الكبيةر لألسةرة وبصةورة مبائةرة علةى تربيةة األبنةاء، 
 هتمةام  او  كاف   ن، إذ يحتاج الطفل لوقت  فتربية األبناء وتوجيههم وتنشئتهم ليس باألمر الهي   

خةل ء دا، فالعةدد الكبيةر لألبنةامةزدحم   عةائلي    داخل األسرة، وهةذا الشةيء ال يةأتي ضةمن جةو   
هتمام الكافي لتوجيهه وتربيته بالشلل الصحي  )الكتاني، ألسرة الواحدة يفقد الفرد منهم االا

1....) 
المستوى التعليمي للوالدين: يؤثر المستوى التعليمي لألبوين علةى تنشةئة الفةرد منةذ مراحةل 

ذ ة، إياتيةةحياتةةه األولةةى، إذ يةةنعلس تعلةةيم وثقافةةة األب واألم علةةى أبنةةائهم وتوجهةةاتهم الح
ن أنهيا مراحل التعليم مع أبنةائهم عةن  يةرهم ممةن هةم ي  تختل  تريقة التعامل للوالدين اللذ

 صةحيحة   علميةة   ن علةى تربيةة أبنةائهم ضةمن تةرق  يفي صفوف األميين، إذ نجةدهم حريصة
، يختةارون لهةم أفضةل الوسةائل المعيشةية، ويقةدمون لهةم كافةة سةليمة   ة  إداري   ترق   وضمن  

هم المعنةوي، ومةا مألبوية، في تعليمهم وتثييفهم، و ذائهم الصحي، ودعدة امساعوسائل ال
فةي حيةاة األبنةاء وفةي تريقةة نشةأتهم  اإليجابي   إلى ذل  من األمور التي من ئأنها التأثير  

وتعةاتيهم مةةع الظةةروف المحيطةةة، وعلةةى العلةةس مةةن ذلة  لألبةةوين ممةةن هةةم مةةن فئةةة  يةةر 
أبنةةائهم مةةن األسةةلوب العلمةةي، يسةةوده العشةةوائية،  م مةةعاملهالمتعلمةةين، إذ تخلةةو تريقةةة تعةة

سةةتبدادية التةةي ويسةةيطر عليةةه القسةةوة البدنيةةة واللفظيةةة، ناهيةة  عةةن أنةةواع الممارسةةات اال
، تةةؤثر فةةي سةةلبية   يملةةن أن يمارسةةوها فةةي حقةةوق أبنةةائهم، ممةةا يةةؤدي إلةةى تةةرق تنشةةئة  
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(. Garbarino, 2017)تجاهةةةاتهم ودوافعهةةةم وتةةةرافقهم فةةةي مختلةةة  مراحةةةل حيةةةاتهم ا
، يمتةةةازون عةةةن  يةةةرهم ممةةةن مثيةةة    منحةةةرف   سةةةري   أ   فاألتفةةةال الةةةذين يعيشةةةون فةةةي وسةةة   

ويسيطر عليه الجهل، إذ نجهدهم مميةزين متعلمةين  ة  تسوده األمي   أسري    يعيشون في وس   
 ومثفقين، يتصفون بالفضيلة واألخالق العالية والتربية الحسنة، نتيجة تلقيهم هذه الصةفات

 (. 3..1عليهم )جبارة، وعلي،  ئة األسرية التي يعيشون فيها، وتبدو أثارها جليةً البيمن 
بةةين أفةةراد  الةةذي يسةةود العالقةةات   ضةةطراب  أو اال جتماعيةةة للوالةةدين: يشةةلل الخلةةل  الحالةةة اال

على األبنةاء وأفةراد األسةرة، فيعمةل هةذا  رهيبة   نعلاسات  ااألسرة كسوء التفاهم بين الوالدين ب
لةدى األبنةاء،  نفسةيةً  نحةالل الةرواب  فيمةا بينهةا، فيخلةق مشةاكل  اتفك  األسةرة و  على لخللا

ه وعلةى الغالة ، ن ةإويؤدي إلى تعقيد حياتهم وتهيئة سةلوكهم نحةو السةلوت الغيةر سةوي، إذ 
الحر  والتفاهم والعط  والحنةان والةرادع األخالقةي، ممةا  يسيطر في األسر المفكلة غياب  

فةي مهة  الةري ،  األبنةاء، ويجعةل مةن سةلوكياتهم السةوية عرضةةً  نشةوءعلةى ينعلس سلبًا 
نةزالق فةةي األمةةور  يةر األخالقيةةة و يةةر السةوية، وذلةة  بغيةةاب المراقبةةة ويةؤدي بهةةم إلةةى اال 

، مترابطةة   أسةرية   ون في بيئةة  ؤ باء، وذل  بعلس األبناء الذين ينشوالتوجيه لهم من قبل اآل
يملةؤه الحةر  علةى  ومتعةاون   متفةاهم   معيشةي   جةو   للهةايتخ يسودها التفاهم والحة ، والتةي

 (..1.1األبناء، والحفاظ عليهم، وتوجيههم بأفضل الطرق واألسالي  )ريان، 
يفةوق مةا يحدثةه تةأثير  وحاسم   مميز   فالعالقة التي ترب  الزوجين معًا، لها تأثير  

ق نتيجةةة التعةةات  تتحقةةلتةةي منهمةةا علةةى حةةدة، فتمثةةل الوحةةدة األسةةرية ا األب أو األم كةةل   
للمنةةاخ الوجةةداني السةةليم الةةذي يحتةةاج لةةه األتفةةال،  حتميةةةً  المتبةةادل بةةين الوالةةدين ضةةرورةً 

فالصراع الزوجي والطالق أو الةزواج الثةاني، يغيةر النبةرة العاتفيةة فةي التفاعةل بةين الطفةل 
تسةةلطًا كثةةر م أواآلبةةاء، ويةةؤدي بالوالةةدين إلةةى تبنةةي أسةةالي  تربويةةة مغةةايرة، كةةأن تصةةب  األ

، ويقةةل دوره فةي الحيةةاة دائةم   نسةحاب  اسةتجابًة لألبنةةاء، وأن يصةب  األب فةي حالةةة اوتقةباًل و 
نحراف األحداث ضع  العالقة األسةرية، وانفصةال الوالةدين أو األسرية، ومن أهم العوامل ال 

 (.1.10األهمال في التربيه واإلفراط في التدليل أو نقصها )حضرة، 
فال عناصر البئية األخةرى التةي تحةي  بةالفرد، فهةي ال تقةل ن إ يمل وعليه فهنه ال

أهميةةًة عةةن عناصةةر البيئةةة األسةةرية، كخصةةائص المجتمةةع المحةةي ، وخصةةائص المؤسسةةة 
حتةى لةو لةم تكةن  ها المةؤثرة  بالفرد عوامل   محيطة   بيئة   التعلمية التي ينتمي إليها الفرد، فلكل   
نتقالةه لمجتمةع اتتةرت أثةرًا يحملةه الفةرد عنةد أن  يملةنتأثيراتها مبائرة في بعةض األحيةان، 

 آخر.
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 الدراسات السابقة
 :الدراسات العربية .1

( بدراسةةةة بعنةةةوان: تكةةةرار دخةةةول األحةةةداث الجةةةانحين دور 1.12،الرديعةةةان)قةةةام 
جتماعية فةي المملكةة العربيةة سةمات ملةرري العةودة، وأسةباب عةودتهم، حيةث المالحظة اال
سلوت المنحةرف وتكةرار دخةولهم دور المالحظةة االجتماعيةة،  ث للحدااأل عودة   تناول البحث  

سةةةنة عةةةادوا للسةةةلوت الجةةةان   12حةةةدثًا تقةةةل أعمةةةارهم عةةةن  100علةةةى  قةةةت الدراسةةةة  ب   وت  
ةة دار  14مةةن  حبت العينةةة  ويتوزعةةون فةةي منةةاتق المملكةةة العربيةةة السةةعودية المختلفةةة، وس 

اسة إلى معرفة سمات وخصائص الدر دفت مالحظة تتوزع في مدن المملكة الرئيسية، كما ه
العائدين، واألسباب التي دفعت بهم للعةودة للسةلوت الجةان  ومةن ثةم اإليةداع مةرة أخةرى فةي 

نهةةم أعةةودا، و  هةةم األكثةةر   11و  12دور المالحظةةة، وبينةةت النتةةائج أن األحةةداث فةةي سةةن 
وقد كانت بق، لسواة اجتماعيًا واقتصاديًا، وأن بعض أقاربهم من ذوي ايفدون من أسر هش  

 "عام"السرقة والمشاجرات وتعاتي المخدرات هي أبرز الجن ، وتبين كذل  أن نم  العود 

بمعنى تنوع الجن  التي عةادوا مةن أجلهةا لةدور المالحظةة، وقةد كةان تةأثير الرفةاق وضةع  
الوازع الديني والفرا  وتعاتي المخدرات وعدم احتةواء األسةرة والفشةل الدراسةي والوصةم هةي 

 .ب العودة للسلوت المنحرفأسباأهم 

نحةراف ا( بدراسة بعنوان: دراسةة سوسةيو نفسةية لظةاهرة 1.12عسوس، )وقامت 
نحةراف البنةات، وفةق دراسةة سوسةيو اظةاهرة  بيةان   البنات في الجزائر، حيث هةدفت الدراسةة  

ة نفسية معتمدة في ذل  على مجموعة من النظريةات العلميةة االجتماعيةة والنفسةية المفسةر 
نحراف األحداث، واستخدمت الدراسة المنهج التحليلي من خةالل أداة الدراسةة وهةي ا اهرةلظ

البنةةات،   اإلحصةةائيات فةةي دور وتربيةةة تأهيةةل األحةةداث فةةي الجزائةةر، وكانةةت عينةةة الدراسةةة
 جتمةاعي الةذي أحةدث هةزةً بةالتغير اال نحةراف البنةات مرتبطةة  االدراسة إلةى أن ظةاهرة  وبينت

مةةن جهةةة،  ردي واالجتمةةاعي والتربةةوي لألسةةرة، إذ صةةاح  هةةذا التغي ةةصةةاقتالفةةي التماسةة  ا
ضع  الرقابة األسرية الناتج عن انشةغال الوالةدين بالعمةل خةارج المنةزل وعةدم وجةود األب 
فةةةي البيةةةت حتةةةى سةةةاعة متةةةأخرة مةةةن النهةةةار، وتةةةدني دخةةةل األسةةةرة وانتشةةةار البطالةةةة بةةةين 

وظيفتهم التربوية وتركها لمسةؤولية عن  باءأعضائها. ومن جهة أخرى فهن تخلي بعض اآل
عانين بدورهن من ضغوط البيت والمستوى التعليمةي الضةعيف والضةغوط ياألمهات، اللواتي 

علةى تلبيةة حاجةات األبنةاء الماديةة والمعنويةة،  المادية والنفسية التي تجعلهةن  يةر قةادرات  
 .كما ي لهيهن عن تربية ورعاية أبنائهن على أكمل وجه

نحراف فةي قةانون األحةداث بعنوان: التشرد واال  ( بدراسة  1.12الكوردي، ) قام كما
خةةتالف ن أوجةةه التشةةابه واالالعراقةةي واألردنةةي، دراسةةة مقارنةةة بيةةان مةةن خاللهةةا، حيةةث بةةي  
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سةتفادة مةن نقةاط القةوة فةي كةل قةانون، وقةد بينهما فيما يتعلق بموضوع الدراسة، بهدف اال
وبينةت نتةائج الدراسةة إلةى لتحليلةي، المقةارن والنقةدي. ئي اتقراساستخدم الباحث المنهج اال

وهةي: التشةابه بينهمةا فةي بعةض المسةائل، مثةل نوعيةة التةدابير التةي تتخةذ  مجموعةة نقةاط
ختالف في مسائل أخرى، وبخصو  مسائل الخالف، فهن كفة الرجحةان بحق األحداث، واال

حةداث المحتةاجين للحمايةة ل األئةمو كانت لصال  القانون األردني في بعض المسائل، مثل
أو الرعايةةة بالرعايةةةة الالحقةةةة، وفةةةي مسةةةائل أخةةرى، كفةةةة الرجحةةةان كانةةةت لصةةةال  القةةةانون 

تخةةاذ التةةدابير بحةةق المشةةردين والمنحةةرفين مةةن قبةةل المحلمةةة بمجةةرد إحالةةة االعراقةةي، مثةةل 
نةةة. األوراق إليهةةا دون ئةةرط تحريةة  األوراق )الشةةلوى( مةةن قبةةل أئةةخا  أو جهةةات معي

 .ستفادة من المشرع العراقي، والعلس صحي ع األردني االه، بهملان المشر   وعلي
جتماعيةة المسةببة ( بدراسة بعنوان: العوامةل النفسةية واال1.11) مخامره،فيما قام

لجنةةو، األحةةداث فةةي فلسةةطين مةةن وجهةةة نظةةر ئةةرتة األحةةداث ومراقبةةي السةةلوت واألحةةداث 
ة نة لجمةةع آراء أفةةراد عينةة الدراسةةة والبةةالغ عةةددهم سةةتبااال علةى االعتمةةاد   تةةم   هم، حيةةث  أنفس 
المةنهج الوصةفي التحليلةي،  ة، واستخدم في الدراسةة  قصدي ة  بطريق ة  ذت العينخ  أ  حدث  .11
الدراسة إلى أن العوامل النفسةية جةاءت بالمرتبةة األولةى تليهةا العوامةل االجتماعيةة،  وبينت

همةةال وسةةوء المعاملةةة مةةن قبةةل م للعنةة  واإللتعةةر  سةةري والخالفةةات الزوجيةةة، واوالتفكةة  األ
 في جنو، األحداث. كبير   سرة له دور  الوالدين، ومصاحبة رفاق السوء واالنحراف داخل األ

بعنةةةةوان: التفكةةةة  األسةةةةري ودوره فةةةةي انحةةةةراف  ( دراسةةةةةً 1.11الهةةةةرام، )وأجةةةةرى 
ازي، وقةد بنغة دينةةاألحداث، دراسة ميدانية لمؤسسات رعاية وتوجيه األحةداث المنحةرفين بم

تبحةةث بةةين متغيةةرين،  اسةةتخدام الباحةةث مةةنهج المسةة  االجتمةةاعي الشةةامل، كونهةةا عالقةةةً 
الباحةث إلةةى نتةةائج مفادهةا وجةةود عالقةةة بةةين  بةةيننحةةراف األحةداث، وقةةد االتفكة  األسةةري، و 

النتائج أن هنات عالقة بةين هجةر الةزوج لزوجتةه بينتالتفك  األسري وانحراف األحداث، كما 
بةين وفةاة الوالةدين وتعةاتي الحةدث  وتيةدةً  الحدث للمخةدرات، كمةا أن هنةات عالقةةً  ياتوتع

للمخدرات، كما أن الطالق لةه عالقةة بتعةاتي الحةدث للمخةدرات، إن أكثةر مةن نصة  عينةة 
وتعةةةاتي الحةةةدث  بةةةين الشةةةجار بةةةين الوالةةةدين اً وثيقةةة اً البحةةةث أئةةةاروا إلةةةى أن هنةةةات ارتباتةةة

جود عالقة ذات داللةة إحصةائية بةين هجةر الةزوج لزوجتةه ئج و لنتاللمخدرات، وأخيرًا أثبتت ا
 وهروب الحدث من الحدث من المدرسة.

بعنوان: العدالة الجنائية لألحداث في التشةريع  ( بدراسة  1.11قطيشات، )كما قام 
األردنةةةي، حيةةةث تمثةةةل الهةةةدف منهةةةا التعةةةرف إلةةةى عدالةةةة التشةةةريعات الخاصةةةة باألحةةةداث 

، وإلةةةى أي مةةةدى كةةةان 1.14( لعةةةام 31نةةةي الجديةةةد رقةةةم )ألرداث اوخصوصةةةًا قةةةانون األحةةةد
مع المعايير الدولية في تحقيق العدالةة الجنائيةة لألحةداث،  اً ومنسجم اً األردني متفق المشرع  
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كما هدفت الدراسة إلةى تسةلي  الضةوء علةى مةوتن الضةع  والقصةور فةي قةانون األحةداث 
ألردنةةي الخةةا  باألحةةداث، وقةةد ئي القضةةااألردنةةي بمةةا يسةةاهم ويسةةاعد فةةي تطةةور النظةةام ا

مةن خةالل تحليةل نصةو  مةواد قةانون األحةداث  التحليلةي   الوصفي   المنهج   استخدم الباحث  
إلةى  المةنهج المقةارن فةي بعةض األحيةان  األردني، والتشريعات المتعلقة باألحةداث، إضةافةً 

كةةان مةةن لتةةي ج واالباحةةث إلةةى بعةةض النتةةائ بةةينللوصةةول إلةةى تعميمةةات حةةول البحةةث، وقةةد 
ةة المشةةرع األردنةةي ومةةن خةةالل قةةانون األحةةداث األردنةةي الجديةةد قةةد قةةرر  أن   ظ  أهمهةةا، يالح 

تكفةةل تحقيةةق العدالةةة الجنائيةةة فةةي كةةل خطةةوة إجرائيةةة تتعلةةق بصةةراع الحةةدث مةةع  ضةةمانات  
القانون، أما من أهم التوصيات التي خرج بها الباحث فهي ضةرورة تعةاون علمةاء القةانون 

لآلباء أو األولياء تفيدهم في تجن  دخةول  سلوت   النفس في إصدار مدونة   وعلمماع واالجت
 مع القانون. أوالدهم في أي صراع  

العوامةل المؤديةة إلةى جهةو، األحةداث ( بدراسة بعنوان: 1.11 ،الجيائي)كما قام 
 ، حيث هدفت الدراسة بيةان العوامةل المؤديةة1.11 – 2..1ى للمدة من نفي محافظة المث

، األحةةداث، وذلةة  مةةن خةةالل دراسةةة العوامةةل االقتصةةادية واالجتماعيةةة ومنهةةا مةةا جهةةو  إلةةى
دارية، أما فيما يتعلق بمنهجية البحةث فقةد اعتمةد يتعلق بالخصائص السلانية اللوحدات اإل

البحث على المةنهج الوصةفي فةي وصة  تلة  العوامةل فضةاًل عةن المةنهج التحليلةي لتحليةل 
جملةة مةن النتةائج أهمهةا: وبينت الدراسة العوامل المتنوعة التي تؤدي إلى جنو، األحداث، 

 ،األحةةداث فةةي محافظةةة المثنةةى تعةةد الكثافةةة السةةلانية مةةن العوامةةل المهمةةة فةةي زيةةادة جةةرائم
عد البطالة من العوامل االقتصةادية المهمةة التةي تةؤدي إلةى جنةو، األحةداث فةي محافظةة وت  

( مةةن مرتكبةةي جةةرائم األحةةداث ارتكبةةوا جةةرائمهم بسةةب  % 01مانسةةبتة ) ن أن  ذ تبةةي  إالمثنةةى 
دخل والفقةر البطالة إلةى جانة  العوامةل االقتصةادية األخةرى المتمثلةة فةي ضةع  مسةتوى الة

 والعةةوز المةةةادي والرغبةةةة فةةةي الثةةةراء السةةةريع، كمةةةا بينةةةت نتةةةائج الدراسةةةة أن هنةةةات عوامةةةل  
نحةةراف األحةةداث فةةي محافظةةة المثنةةى منهةةا التفكةة  األسةةري وعةةدم اتيةة  وراء  اجتماعيةةةً 
جتماعي ورفاق السةوء والصةحبة السةيئة، وسةوء هل ألبنائهم، ومواقع التواصل االمتابعة األ

 ث من قبل األسرة وترت األبناء للمدرسة. معاملة الحد
 الدراسات األجنبية:  -1

 موسومه ةبةةةة دراسة( (Maxim & Others, 2016ماكسم واخرون  أجرى 
 Peculiarities of Students of Pedagogical Specialties Training in 
Preventive Work with Juveniles Delinquents 

نحةراف األحةداث اربويةة فةي التةدري  علةى العمةل الوقةائي مةع تةالب التخصصةات الت آليات 
هدفت التحقيق إلى األهميةة الكبيةرة للعمةل الوقةائي مةع األحةداث الجةانحين حيث . الجانحين
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فةةي المجتمةةع. كمةةا هةةدفت إلةةى بيةةان المشةةاكل النائةةئة مةةع تطةةوير كفةةاءات الطةةالب فةةةي 
اث، فضةةاًل عةةن تحديةةد التكيةةف األنشةةطة المهنيةةة لمنةةع السةةلوت المنتهةة  للجةةانحين األحةةد

، وتتمثةةل الطريقةةة الرئيسةةة ةجتماعيةةالاالجتمةةاعي والثقةةافي مةةع البيئةةة المحيطةةة باألحةةداث ا
لدراسةةة هةةذه المشةةللة فةةي تحليةةل وتجميةةع الخبةةرات فةةي تعلةةيم الطةةالب مهةةارات التخصصةةات 

لطريقةة التربوية في مجال منةع الجريمةة والسةلوت  يةر القةانوني لألحةداث، وتتةي  لنةا هةذه ا
لتعلةيم  لتعزيز صفات تعلم الطالب لهذا النةوع مةن النشةاط، وتةم وضةع منهجيةة   تحديد ترق  

الطةةالب مهةةارات العمةةل الوقةةائي فةةي حةةاالت ارتكةةاب األحةةداث جةةرائم، وجةةرى تحليةةل األسةةباب 
 الثقافيةةة لجنةةو، األحةةداث وتأثيرهةةا علةةى أعمةةال الوقايةةة، ووضةةعت توصةةيات   -االجتماعيةةة 

العمةةل الوقةةائي التربةةوي مةةع المجةةرمين األحةةداث وتحديةةد مالمةة  وأسةةالي   لتحسةةين فعاليةةة
للعمل العملةي للمدرسةين،  تدريس هذا النوع من النشاط، ويملن أن تكون هذه المادة مفيدةً 

واألخصةةائيين االجتمةةاعيين، ومةةوظفي إنفةةاذ القةةوانين، وجميةةع الةةذين لهةةم صةةلة، بطريقةةة أو 
 ر.يمة والسلوت  ير القانوني للقص  بأخرى، بالعمل المتعلق بمنع الجر 

دراسةةة  ( ( Singh & Jahanara, 2016 سةةينج وجهةةانرا أجةةرى كةةل مةةن
 impact of socio-economic factors of family in the state ofبعنةوان:

uttar pradesh, india. حةداث فةي واليةة أوتةار تأثير العوامل االقتصةادية فةي جنةو، األ
ى استكشةاف العوامةل االقتصةادية المةؤثرة فةي زيةادة نسةبة جنةو، لةإحيةث هةدفت  .في الهنةد

بةاء وتةم تفةال الجةانحين ومجموعةة مةن اآلحداث، وأجريت الدراسة على مجموعةة مةن األاأل
بةين تطةور نسةبة  هنةات عالقةةً  ن  أالنتائج  بينتو ، جمع البيانات بطريقة المقابلة الشخصية

مستوى الدخل المةنخفض، والفقةر  ن  أدية، حيث االتفال الجانحين مع تدني العوامل االقتصا
والد يةؤدي سةرة واأل سرية بسب  الوضةع االقتصةادي والبعةد بةين األالمرم، تفك  الرواب  األ

 لى زيادة نسبة الجانحين .إ
 ( دراسة بعنوان: Chingtham ,2015ئنجثام )وأجرى 

Causes of Juvenile Delinquency in the Higher Secondary School  

Students  األسةةةةباب االجتماعيةةةةة فةةةةي جنةةةةو، األحةةةةداث لطةةةةالب فةةةةي المدرسةةةةة الثانويةةةةة
حيث هدفت الدراسة معرفةة العامةل االجتمةاعي فةي تطةوير جنةو، األحةداث، والعوامةل .العامة

ةةالنفسةةية أيضةةةا المسةةاهمة والعوامةةةل األكاديميةةةة .أ   ( تالًبةةةا مةةةن .11علةةى ) ت الدراسةةةة  جري 
النتةةائج أن العامةةل  بينةةتو  دام االسةةتبان لجمةةع المعلومةةات،المةةدارس الحلوميةةة وتةةم اسةةتخ

حةداث حيةث يةؤثر علةى سةلوت الطفةل. كثر العوامل التي تؤثر فةي جنةو، األأاالجتماعي من 
سةةرة يسةةاهم الةةذين تةةدهور أخالقةةي، انحةةراف اجتمةةاعي، ممارسةةات  يةةر أخالقيةةة، وعامةةل األ

خةةالق وغيةةاب القواعةةد األخالقيةةة، ن، وانتشةةار عةةدم األويعةةانون مةةن الفقةةر، واآلبةةاء المعوقةة
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والييم الجيدة واالنضباط السليم، والعوامل النفسةية مثةل المةرم العقلةي، وخلةل الشخصةية، 
 حداث.وعدم التسام  مع الغموم يؤدي الى زيادة نسبة جنو، األ

( دراسةة , Bocar, Mercado, Macahis & Serad 1.14 )أجةرى كةل مةن
العوامةل االجتماعيةة Common Factors of Juvenile Delinquent Actsبعنةوان: 

الدراسةةة الةةى معرفةةة أثةةر العوامةةل االجتماعيةةة علةةى جنةةو، .حةةداثالتةةي تةةؤثر علةةى جنةةو، األ
عمةةال التةةي تةةؤدي الةةي سةةباب التةةي تةةؤدي الةةى االنخةةراط فةةي الييةةام باألحةةداث ومعرفةةة األاأل
مةن ( .0ة علةى)حداث، اسةتخدمت هةذه الدراسةة تريقةة المسة  الوصةفي وأجريةت الدراسةاأل

، عشةوائية   ( اآلبةاء، تةم اختيةارهم بطريقةة  .0( تالبًا و).0( مدرسًا، و)11ضباط الشرتة، )
حيةان فةي الجةانحين وسةلوكياتهم النتةائج أن العوامةل االجتماعيةة تةؤثر فةي بعةض األ بينتو 

 حيث يلجأ كثير من الجانحين في الييام بسلوكيات سةلبية كهدمةان المخةدرات والييةام بجةرائم
 في المجتمع.

 دراسة بعنوان:  ( LowShortt&  Sinclair,  1.13)  كما أجرى كل من
The Role of Economic Strain on Adolescent Delinquencyضةغوطأثةر ال 

حيةث هةدفت الدراسةة معرفةة أثةر العةائالت الةذين يعيشةون  .حداثاالقتصادية على جنو، األ
مةن  (تفةالً 144)علةىحةداث، أجريةت الدراسةة في ظائقة اقتصادية في زيادة نسةبة جنةو، األ
هالي الةذين لةديهم ظائقةة األ ن  أالدراسة  بينتو  أسر من األخوة واألخوات من نفس الجنس.
ى  أبنةائهم لةذا يةؤدي الةى العديةد مةن حةداث  لةداقتصادية وأثرها على زيادة نسةبة جنةو، األ

 ن  أنتةائج الدراسةة  بينةتدمةان كةذل  مشلالت كثيرة تتمثل في ارتكةاب الجريمةة كالسةرقة واإل
ر ث ةةأهةةالي ذوي الوضةةع االقتصةةادي المةةنخفض لةةديهم تنشةةئة اجتماعيةةة  يةةر سةةليمة ممةةا األ

 بنائهم وانحرافهم.أعلى سلوكيات 

 Shared Stories ofراسةةةةة بعنةةةةوان:( بدMincey، 1.11) مينسةةةةي كمةةةةا قةةةةام

Successful Graduates of Juvenile Residential Programs قصةةص
حيةث هةدفت الدراسةة . مشتركة للخريجين الناجحين في برامج إقامة األحداث: دراسة ظةاهرة

نحةةراف ابيةةان العالقةةة بةةين الفقةةر، والعالقةةات بةةين األقةةران، والحيةةاة األسةةرية، والمدرسةةة، و 
حيث ت عد هذه العوامل عوامل خطرة تةرتب  بتعريةف مشةللة جةرائم األحةداث، وكةان  األحداث،

الغةةرم مةةن هةةذه الدراسةةة الفريةةدة هةةو استكشةةاف القصةةص التةةي تقاسةةمها خريجةةو البةةرامج 
السةةلنية النةةاجحون فيمةةا يتعلةةق بخبةةراتهم أثنةةاء العةةالج، وتةةم اختيةةار تسةةعة ئةةبان بةةالغين 

كةانوا قةد اسةتوفوا عقوبةاتهم التةي أمةرت بهةا المحةاكم سةنة(  13و 12)تتراو، أعمارهم بةين 
فةةي مختلةةة  المرافةةق السةةةلنية والةةذين أنهةةةوا بنجةةا، اإلئةةةراف علةةى الرعايةةةة الالحقةةة لهةةةم 

علةةى ئةةرائ  صةةوتية، وقةةد تةةم  لة  مسةةج   كمشةةاركين. وتةةم جمةةع البيانةةات مةةن خةةالل مقةةابالت  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Low%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22709262
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shortt%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22709262
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sinclair%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22709262
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نمةةةاط أو مجموعةةةات كتشةةةاف السةةةمات أو األ ترميةةةز عمليةةةات تةةةدوين المحاضةةةر الحرفيةةةة ال 
الدراسةةة أنةه يملةةن التوصةل إلةةى توافةق فةةي  بينةت. وقةةد Nvivoالمعةاني باسةةتخدام برنةامج 

 اآلراء بشأن اعتماد أسالي  للحد من جنو، األحداث ومعاودة اإلجرام.
 التعليق على الدراسات السابقة:

مةةن خةةالل مةةا سةةبق نالحةةظ أن الدراسةةة الحاليةةة اختلفةةت مةةع بعةةض الدراسةةات فةةي 
نفسهم، ومن وجهة نظر المشةرفين والمشةرفات علةيهم فةي أمتغيرات األحداث  اولها بعض  تن

دور تربية وتأهيل األحداث التابعة لوزارة التنمية االجتماعية في األردن لقي اهتمامًا واسةعًا 
عةن  مختلفةةً  الحاليةة   أخرى. أما من ناحية المقاييس المستخدمة فكانةت الدراسةة   لدى فئات  
 . وانفردت هذه الدراسة  سابقة   دراسة   السابقة بأنها تناولت مقاييس لم تتناولها أي   الدراسات

جتماعيةةة عةن الدراسةات السةةابقة بأنهةا جمعةت هةةذه المتغيةرات اآلثةار التةةي تتركهةا البيئةة اال
 نحراف األحداث .اقتصادية على والبيئة اال

األولةةى التةةي تناولةةت اآلثةةار وتنفةةرد الدراسةةة الحاليةةة أيضةةًا بأنهةةا الدراسةةة األردنيةةة 
نحراف األحةداث مةن وجهةة نظةر األحةداث اقتصادية على جتماعية واالالتي تتركها البيئة اال

 نفسهم، باإلضافة إلى أن الدراسة الحالية قامت باستخدام استبيان حول تل  اآلثار .أ
مةن تلة  الجهةود فةي عةدة  الدراسةةفي ضوء عةرم الدراسةات السةابقة، اسةتفادت 

هتةداء إلةى بعةض المصةادر بناء عناصر اإلتار النظةري للدراسةة الحاليةة، واالمنها ت مجاال
العربية واألجنبية التي تناولت موضوع الدراسة، وبناء أداة الدراسة، ومقارنةة نتةائج الدراسةة 

فةةي تةةدعيم اإلتةةار ، و فةةي تحديةةد مشةةللة الدراسةةة الحاليةةة، و الحاليةةة مةةع الدراسةةات السةةابقة
تحديد الوسائل اإلحصائية التي تالئم معالجة ، و المناهج واألدوات المناسبة النظري، وتحديد

تحديةد الحجةم المناسة  لعينةة الدراسةة بعةد ، إضةافة إلةى بيانات الدراسة الحالية ومعلوماتها
ةةةدةاإل تةةةالع علةةةى أسةةةالي  الصةةةدق والثبةةةات اإل، وأخيةةةرًا تةةةالع علةةةى حجةةةم العينةةةات المعتم 

عةةةن تريقةةةة عرضةةةها، ممةةةا يملننةةةا مةةةن تحديةةةد األسةةةالي  المسةةةتخدمة فةةةي هةةةذه الدراسةةةات 
 المناسبة لمتغيرات الدراسة.

 منهجية الدراسة وإجراءاتها: 
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث رصدت مجال البيئة  منهجية الدراسة:

ن من خمسة محاور هي:  البيئة األسرية، البيئة المدرسية، بيئة {االجتماعية، والملو 
إضافة . ألصدقاء )جماعة األقران(، البيئة الترويحية، البيئة الثقافية )اإلعالم، والدين (ا

، وتم  جمع البيانات حولهما، ثم تحليلهما بهدف الوصول إلى إلى مجال البيئة االقتصادية
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نتائج معينة في تفسير الظاهرة واإلجابة عن أسئلة الدراسة، وذل  من خالل استبانة  
 الت الدراسة.تتناول مجا

يتكون مجتمع الدراسة من جميع األحداث في دور وتربية مجتمع الدراسة وعينتها: 
( حدثًا من الذكور واإلناث، حتى 9911األحداث في األردن، والذين دخلوا بلغ عددهم )

، حس  ما أورده قسم تربية وتأهيل األحداث في وزارة التنمية 9191 – 8 – 19تاريخ 
ور أفادوا أن  الموجودين االجتماعية، )انظ ر الملحق د(، علمًا أن القائمين على تل  الد 

 ( حدثًا من الذكور واإلناث،260حاليًا، والتي تستطيع الدراسة الوصول  إليهم عددهم )
 وقد قل العدد بسب  أن دور موزعين على ست   دور لتربية وتأهيل األحداث في األردن،

لسالبة للحرية كي ال يلتس  الحدث السلوت  ير السوي من أقرانه في الرعاية تستخدم العقوبات  ير ا
 الدور. 

ومن ثم تم  اختيار عينة الدراسةة باسةتخدام الحصةر الشةامل فةي دار مركةز أسةامة 
لألحداث في الرصيفة، وذل  بتوجيه  وسما،  من وزارة التنمية االجتماعية كون هةذا المركةز 

(، ومث لةت 111، )انظر الملحةق د(، حيةث بلةغ عةددهم )يدخله أكبر نسبة أحداث في األردن
 (، من المتواجدين في الدور الستة43.08%ما نسبته )

 :أداة الدراسة
تم االعتماد على االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، حيث تةم إعةداد االسةتبانة 

نظةةةري لتحقيةةةق أهةةةداف الدراسةةةة لتحقيةةةق أهةةةداف الدراسةةةة، وذلةةة  اعتمةةةادًا علةةةى اإلتةةةار ال
والدراسات السابقة، حيث تكونت األداة من مجالين هما: مجةال البيئةة االجتماعيةة، ومجةال 
البيئةةة االقتصةةادية بهةةدف التعةةرف إلةةى تأثيرهمةةا علةةى انحةةراف األحةةداث. وبنةةاًء علةةى ذلةة  
تناولت الدراسة إجراءات الدراسة الميدانية، التي تعرم أهداف الدراسةة واألداة المسةتخدمة 

طةةوات بنةةاء األداة وإجةةراءات ضةةبطها وإعةةدادها للتطبيةةق، باإلضةةافة إلةةى األسةةالي  فيهةةا، وخ
 اإلحصائية التي تم استخدامها في عرم البيانات وتحليلها، وذل  من خالل النقاط اآلتية:

دخةةل ، النةةوع االجتمةةاعيمعرفةةة البيانةةات األوليةةة عةةن أفةةراد عينةةة الدراسةةة وتتضةةمن:  -أ 
، نةوع الجريمةة، نةوع السةلنن، العالقةة بةين األبةوي، السةلن ، ملةانعدد أفراد األسةرة، األسرة

 .ملان قضاء الست سنوات األولى من حياته

 استطالع آراء األحداث في دار أحداث مركز أسامة. -ب 
لتحقيةةق أهةةداف الدراسةةة الميدانيةةة اتبعةةت الدراسةةة أحةةد األسةةالي  الشةةائعة لجمةةع 

لجمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة، عن تريق البيانات وهو االستبيان، باعتباره أداة 
 إعداد استمارة يجري تعبئتها من قبل المستجي . 
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حةول مجةاالت دار أحةداث مركةز أسةامة  األحةداث فةي ألخةذ رأي الدراسةوقد اتجهت 
ضع عالمة )ص ( أمةام االسةتجابة التةي يأن  )الحدث( الدراسة، حيث ي طل  من المستجي 

، محايةد، موافةق، موافق بشةدةعبارة، والتي تنحصر في الخيارات اآلتية:  عبر عن رأيه لكلت  
توزيةع  . وتم الحصول على استجابات أفراد العينةة مةن خةالل ير موافق بشدة،  ير موافق

 االستبانة عليهم عن تريق مقابلتهم بشلل مبائر.
 :األداة صدق 

 الصدق الظاهري )صدق المحلمين( 
رتها األولية على مجموعة من المحلمين بلغ عددهم االستبانة في صو  عرم   تم  

. علم االجتماعذوي االختصا  من أعضاء هيئة التدريس في قسم من  ين( محلم1)
 (، وذل  بهدف التعرف إلى ما يلي:و)انظر الملحق 

  مدى وضو، العبارات، ومدى انتماء العبارة للمجةال، ومةدى أهميةة العبةارة، ومةدى
، إضافة ما يرونه مناسبًا ولم يرد في االستبانة. وقد تةم مناسبة ميياس االستجابة

( كحةةةد أدنةةةى لالتفةةةاق بةةةين المحلمةةةين كمعيةةةار للحلةةةم علةةةى %.2تحديةةةد نسةةةبة )
المحلمين وافقوا علةى  معظم   صالحية العبارة، وبعد جمع آراء المحلمين اتض  أن  

ء المحلمةين صالحية العبارات وانتمائها إلى مجاالت الدراسة، وفي ضوء نتةائج آرا
 اإلجراءات اآلتية: تم عمل

 ( مةن المحلمةين علةى مناسةبتها، وقياسةها %.2قبول العبارات التي نالةت اتفةاق )
 ما وضعت ليياسه.

 حذف بعض العبارات. 

 .نقل عبارات من مجال آلخر 

 .تعديل صيا ة بعض العبارات لتكون أكثر سهولة ووضوحًا 
فةي صةورتها  ن ثم أصةبحت االسةتبانة  وم، إجراء جميع التعديالت المطلوبة تموقد 
 علةى موزعةةً  ( عبةارةً 12للتطبيق، حيث استقر العدد النهائي لفقراتها على ) النهائية جاهزةً 

تةةأثير البيئةةة االجتماعيةةة واالقتصةةادية  ، والتةةي ستكشةة  اسةةتجابة أفةةراد العينةةة عةةنمجةةالين
 على انحراف األحداث.
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 :صدق االتساق الداخلي
 اسةتطالعية   هةا علةى عينةة  توزيع   االتساق الداخلي لالستبانة، تم  د من صدق للتأك  

جاباتهم فةي اسةت، وتةم تفريةغ األحةداث فةي دور تربيةة وتأهيةل األحةداث ( من11من ) مؤلفة  
(.  وبعد ذل  تم حساب معةامالت SPSS 17برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

مةن مجةاالت الدراسةة مةن خةالل درجةات الداللةة ليةيم االرتباط بين الدرجة الكلية لكل مجةال 
معيةةةار تصةةةنيف معةةةامالت االرتبةةةاط بداللةةةة قيمهةةةا  )،(معةةةامالت االرتبةةةاط اانظةةةر الملحةةةق

 العددية[. والجدول اآلتي يوض  إجراءات حساب صدق االتساق الداخلي.
 مجاالت الدراسة وقيمة داللتهامعامالت ارتباط بيرسون لدرجات  (1الجدول )

 قيمة الداللة معامل االرتباط البيئة االجتماعية  مجال

 ...0. **0.550 البيئة األسرية

 ...0. **0.850 البيئة المدرسية

 ...0. **0.869 )جماعة األقران(بيئة االصدقاء 

 ...0. **0.620 البيئة الترويحية

 ...0. **0.836 البيئة الثقافية )اإلعالم، والدين(

 يةمجال البيئة االقتصاد
 قيمة الداللة معامل االرتباط

0.892** .0... 

مجال البيئة االجتماعية وقيمة  أن معامالت ارتباط درجات (1) يتبين من الجدول
بينمةةةا بلةةةغ معامةةةل ارتبةةةاط مجةةةال البيئةةةة  ( درجةةةة،222.. – .00..تراوحةةةت بةةةين ) داللتهةةةا

 ة  دال ةة عةةامالت للمجةةالينجميةةع الم ، كمةةا أنعةةال   ارتبةةاط   هةةو معامةةل  و  (0.892االقتصةةادية )
تتمتةع بصةدق  المجةاالت(، وهذا يدل على أن جميع هةذه 0.0.عند مستوى داللة ) إحصائياً 

 االتساق الداخلي.
 .كرونباخ الفا الدراسة تريقة تاتبعها للتحقق من ثباتاألداة:  ثبات

 وي ظهةةر الجةةدول، وهةةي تريقةةة تتطلةة  حسةةاب ارتبةةاط العبةةارات مةةع بعضةةها بعضةةاً 
باسةةتخدام معادلةةة كرونبةةاخ الفةةا  مجاالتهةةامةةن  مجةةالمعةةامالت ثبةةات االسةةتبانة وكةةل  اآلتةةي

Cronbach's Alpha 
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 معامالت كرونباخ الفا لثبات االستبانة (1الجدول )
 معامل ألفا كروباخ مجال البيئة االجتماعية 

 0.783 البيئة األسرية

 0.737 البيئة المدرسية

 0.748 )جماعة األقران(بيئة االصدقاء 

 0.795 البيئة الترويحية

 0.756 البيئة الثقافية )اإلعالم، والدين(

 0.733 مجال البيئة االقتصادية

 0.856 الثبات العام )االستبانة كلها(

 و(، وهةة0.856)بلةةغ  الثبةةات العةةام لالسةةتبانة أن معامةةل (3) يتبةةين مةةن الجةةدول
ويملةةن ، متةةع بدرجةةة عاليةةة مةةن الثبةةاتيةةدل علةةى أن االسةةتبانة تت ، وهةةذاعةةال   ثبةةات   معامةةل  

 االعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسة.
نت االستبانة  في صورتها النهائية بعةد التحقةق مةن صةدقها تريقة تصحي  األداة:   تكو 

( عبةةارة، مةةدر ج كةةل  منهةةا علةةى سةةل م مةةن خمسةةة مسةةتويات مةةن اإلجابةةة 91وثباتهةةا مةةن )
ًا، كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جةدًا( تعطةى الةدرجات اآلتيةة لميياس ليلرت هي: )كبيرة جد

(. وتةم إعطةاء حلةم تقةويمي لدرجةة التةأثير لكةل عبةارة مةن 9، 9، 1، 4، 5على التوالي: )
عبةةارات االسةةتبانة، ولكةةل مجةةال مةةن مجاالتهةةا باعتمةةاد المتوسةةطات الحسةةابية لكةةل عبةةارة، 

زون= مجمةةةوع متوسةةةطات عبةةةارات والمتوسةةةطات الموزونةةةة لكةةةل مجةةةال االمتوسةةة  المةةةو 
المحور/عةةدد عبةةارات المحةةور[، وذلةة  وفةةق مفتةةا، التصةةحي  اآلتةةي الةةذي اعتمةةد بحسةةاب 

 (.9119تول الفئة وفق القانون التالي: اتول الفئة= المدى / عدد الفئات[ )سالمة، 
 مفتا، تصحي  االستبانة (3الجدول )

 ةدرجة الموافق الوزن النسبي المقابل له تول الخلية
 قليلة جداً  20% - 36% من  102 - 1من 

 قليلة 36% - 52% من أكبر .102 - 102أكبر من 

 متوسطة  52% - 68%من أكبر .304 - .102أكبر من 

 كبيرة 68% - 84% من أكبر .401 - .304أكبر من 

 كبيرة جداً  84% - 100% من أكبر 0 - .401أكبر من 
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 وصيات:عرم نتائج الدرسة ومناقشتها والت
نحةةراف األحةةداث فةةي اعلةةى  جتماعيةةةثير البيئةةة االأتةة مةةاإجابةةة السةةؤال األول: 

مةن جتماعيةة فةي األردن دور تربية وتأهيل األحةداث التابعةة لةوزارة التنميةة اال
  هماألحداث أنفس  وجهة نظر 

ةةب ت المتوسةةطات   األول لإلجابةةة عةةن السةةؤال س  واالنحرافةةات المعياريةةة  الحسةةابية   ح 
البيئةة محور من مجال البيئة االجتماعية المتمثلة فةي:  ( عن كل   الدراسة ات )أفرادالستجاب
، البيئةةةة البيئةةةة الترويحيةةةة، )جماعةةة األقةةةران(، بيئةةةة األصةةةدقاء البيئةةةة المدرسةةةية، األسةةرية

 الثقافية )اإلعالم، والدين(.
  البيئة األسريةالمحور األول: 
( الدراسةةالمعيارية الستجابات )أفراد  الحسابية واالنحرافات المتوسطات تم حساب

اآلتةةي والجةةدول  ،وفةةق الترتيةة  التنةةازلي محةةور البيئةةة األسةةرية عةةن كةةل   عبةةارة مةةن عبةةارات
 يوض  ذل .
أفراد الدراسة عن عبارات الستجابات  المتوسطات واالنحرافات المعيارية والرت  (4الجدول )

 (N=112) محور البيئة األسرية

توس  الم العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الرتبة
درجة 
 التأثير

 1 1.120 4.42 والداي يشجعوني على الييام بالتسول  1
كبيرة 
 جداً 

 2 1.159 4.41 والداي يشجعوني على الييام بالسرقة  1
كبيرة 
 جداً 

 كبيرة 3 1.375 4.17 احد والدي يقوم بسلوت  ير الئق مع االخرين  3

4  
ن والةةةدي ووالةةةدتي أثةةةرت يوجةةةد مشةةةاجرات دائمةةةة بةةةي

 على سلوكي
 كبيرة 4 1.312 4.13

 كبيرة 5 1.325 4.03 والداي يفرقان في المعاملة بيني وبين اخوتي  0

 كبيرة 6 1.329 3.98   يعاملني والدي بقسوة ئديدة  2

 كبيرة 7 1.324 3.94 والداي يجبرانني على األعمال التي أكرهها   1

 كبيرة 8 1.395 3.90 استخدم ائياء اهلي دون علمهم  2

 كبيرة 9 1.459 3.87 أئعر بعدم قبولي بين أفراد أسرتي  2

 كبيرة 10 1.467 3.87 أئعر بعدم األمان واالستقرار داخل أسرتي  .1

 كبيرة 11 1.502 3.79 ال أثق بأحد من أفراد أسرتي  11

 كبيرة 12 1.574 3.71 يعاملني والداي على أنني صغير و ال يحترموني  11

 كبيرة 13 1.539 3.71 يشعراني بالحنان والعط  والمودة والح والداي ال   13
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توس  الم العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الرتبة
درجة 
 التأثير

 كبيرة 14 1.608 3.60 والداي ال يهتمان بتوجيهي وإرئادي لتقويم سلوكي  14

 كبيرة 15 1.568 3.60 وعدم االهتمام بي و بأخوتي انشغال والدي    10

 كبيرة 16 1.470 3.54 على خروجي من المنزل ال أجد مراقبة من والدي    12

 كبيرة 17 1.588 3.51 بيئة أسرتي ال تشجعني على الحوار المناس   11

 كبيرة 12 1.609 3.42 يفرط والداي في مسامحتي على أخطائي  12

 كبيرة - 1.639 3.87 لمحور البيئة األسريةالمتوس  الموزون 

عةن  أفةراد الدراسةة( أن  المتوسة  الحسةابي السةتجابات 4) رقةم الجدول يتض  من
وهةو يقةع فةي (، 1.639(، وانحةراف معيةاري )3.87) قةد بلةغر البيئةة األسةرية محةو  عبارات

، وتراوحةةت المتوسةةطات الحسةةابية (4المحةة  المعتمةةد فةةي الجةةدول )وفةةق درجةةة تةةأثير كبيةةرة 
، وكانةةت بةةين أدنةةى وأعلةةى متوسةة  حسةةابي (،4.41-3.42) مةةا بةةين هةةذا المحةةورلعبةةارات 

 (.%24-%22تتروا، بين ) استجابات أفراد الدراسة ضمن نسبة  مئوية  
ني علةةى اوالةةداي يشةةجع ( ونصةةها "17( أن العبةةارة )4ويتبةةين مةةن الجةةدول رقةةم )

(، وانحةةةراف معيةةةاري 4.41" حصةةةلت علةةةى أعلةةةى متوسةةة  حسةةةابي بلةةةغ )لالييةةةام بالتسةةةو  
(، ودرجةة تةأثير كبيةرة جةدًا، 84% - 100%( وضةمن نسةبة  مئويةة  تتةروا، بةين )1.159)

ات أفةراد العينةة ربمةا هةي هةروب مةن واقعهةم وإلقةاء المسةؤولية علةى ويعود إلى أن اسةتجاب
 يرهم، وقد يلون بةالواقع أن أحةد الوالةدين يشةجع علةى الييةام بالتسةول لضةيق وعةدم قةدرة 

الحنةان عةدم وجةود  الوالدين على تأمين االحتياجات األساسةية لألسةرة، وبطبيعةة الحةال فةهن
تقةةويم سةةلوت الحةةدث، وانشةةغال الوالةةدين وعةةدم ، وعةةدم التوجيةةه و والعطةة  والمةةودة والحةة 

 االعتمام بسلوكيات الحدث ينتج عنه بطريقة  ير مبائرة إلى السلوت المنحرف.
يفةةرط والةةداي فةةي  ( والتةةي نصةةها "1( أن العبةةارة )4كمةةا يتبةةين مةةن الجةةدول رقةةم )

(، وانحةةراف معيةةاري 3.42" حصةةلت علةةى متوسةة  حسةةابي بلةةغ ) مسةةامحتي علةةى أخطةةائي
(، ودرجة تأثير كبيرة، وت فسر هذه %24-%22(، ضمن نسبة  مئوية  تتروا، بين )1.609)

النتيجة إلى أن  اإلفراط والتسام  الذي ليس له حدود مع الحدث يةؤدي بالنتيجةة إلةى أفعةال  
بيئة سلوكية  انحرافية ، إضافًة إلى عدم المراقبة من قبل الوالدين لسلوت ابنهم، وعدم وجود 

. جع على الحوار المناس ال تش يةأسر   يؤدي إلى سلوت  منحرف 
 المدرسيةالبيئة المحور الثاني: 
( الدراسةةالحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات )أفراد  المتوسطات تم حساب

اآلتةي والجةدول  ،وفةق الترتية  التنةازلي، محةور البيئةة المدرسةية عن كل   عبارة من عبارات
 يوض  ذل .
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أفراد الدراسة عن عبارات الستجابات  متوسطات واالنحرافات المعيارية والرت ال (0الجدول )
 (N=112) محور البيئة المدرسية

المتوس   العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجة التأثير الرتبة

أتعرم لالستهزاء في المدرسة من قبل  23
 كبيرة 1 1.320 4.12 .المعلمين لقلة تحصيلي الدراسي

غيابي عن المدرسة بسب  بعدها عن الحي  25
 كبيرة 2 1.400 3.88 .الذي أسلن فيه

أتعرم لالستهزاء في المدرسة من قبل  24
 .أصدقائي لقلة تحصيلي الدراسي

 كبيرة 3 1.547 3.83

بيئة المدرسة ال تشجعني على الدراسة صغر  20
 .حجم الصفوف

 كبيرة 4 1.590 3.76

عني على الدراسة بسب   بيئة المدرسة ال تشج 21
 كبيرة 5 1.522 3.75 .زيادة أعداد الطلبة

 كبيرة 6 1.601 3.68 .والداي ال يقدمان لي المستلزمات المدرسية 29

 كبيرة 7 1.565 3.54 .الذهاب إلى المدرسة  ير مهم بالنسبه لي 19

 كبيرة 8 1.748 3.41 .أتغي  عن المدرسة لمعاملة المدير القاسيه 22

 متوسطة 9 1.638 3.37 .علمي / معلمتي في المدرسة اليحفزنيم 31

26 
ضع  تقديري في المدرسة سب  هروبي 

 .منها
 متوسطة 10 1.658 3.29

 متوسطة 11 1.775 3.20 .معلمي يعاملني بقسوة ويضربني 30

 متوسطة 12 1.630 3.01 .أجد صعوبة في فهم المواد المدرسية 33

 متوسطة 13 1.613 2.97 .بها المدرسة أح  األنشطة التي تقوم 27

28 
يوجد في مدرستي مالع  لممارسة األنشطة 

 .الرياضية
 متوسطة 14 1.618 2.85

 متوسطة 15 1.560 2.79 .سبق وأن قمت بالغش باالمتحانات 32

 كبيرة - 1.539 3043 لمحور البيئة األسريةالمتوس  الموزون 

عةن  أفةراد الدراسةةالحسةابي السةتجابات  ( أن  المتوسة 0) رقةم الجدول يتض  من
وهةو يقةع فةي (، 1.539(، وانحةراف معيةاري )3043) قد بلغمحور البيئة المدرسية  عبارات

، وتراوحةةت المتوسةةطات الحسةةابية (4المحةة  المعتمةةد فةةي الجةةدول )وفةةق درجةةة تةةأثير كبيةةرة 
، وكانةةت بةةين أدنةةى وأعلةةى متوسةة  حسةةابي (،4.12-2.79) مةةا بةةين هةةذا المحةةورلعبةةارات 

 (.%24-%22استجابات أفراد الدراسة ضمن نسبة مئوية تتروا، بين )
( ونصةةها "أتعةةرم لالسةةتهزاء فةةي 13( أن العبةةارة )0ويتبةةين مةةن الجةةدول رقةةم )

المدرسة من قبل المعلمين لقلة تحصيلي الدراسي" حصلت على أعلى متوسة  حسةابي بلةغ 
(، %24-%22تتةةروا، بةةين ) ( وضةةمن نسةةبة مئويةةة1.320(، وانحةةراف معيةةاري )4.12)
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الةنقص ودرجة تأثير كبيرة، ويعود إلى أن الحدث لةم يجةد فةي البيئةة المدرسةية تعويضةًا فةي 
والسةب  مةن خةالل اسةتجاباتهم كةان  والخلل الحاصل عن عدم التوافق مع البيئة المدرسية،

أفعةال ال  إلةى إبةداء ردود بهةممةر الةذي يةدفع األ استهزاء المعلمين لقلة تحصيلهم الدراسي،
 مما يؤدي إلى انحرافهم. تليق بالجو المدرسي،

( والتةةي نصةةها " سةةبق وأن قمةةت 31( أن العبةةارة )0كمةةا يتبةةين مةةن الجةةدول رقةةم )
(، وانحةةةةراف معيةةةةاري 2.79بةةةةالغش باالمتحانةةةةات"، حصةةةةلت علةةةةى متوسةةةة  حسةةةةابي بلةةةةغ )

، (، ودرجةةة تةةأثير متوسةةطة52% - 68%(، ضةةمن نسةةبة مئويةةة تتةةروا، بةةين )1.560)
وت فسةةر هةةذه النتيجةةة إلةةى أن  اسةةتجابة  الحةةدث جةةاءت مةةن منطلةةق الةةنقص الةةذي يشةةعر بةةه 
كمقارنة مع زمالئه، فهو يحةاول إيجةاد أي تريقةة حتةى لةو كانةت  يةر مشةروعة للتعةويض 

عد ظاهرة الغش فةي االمتحانةات ظةاهرة سةلبية، إذ  البةًا عن النقص الذي يشعر به، حيث ت
 .أخرى، مثل الكذب والخداع والسرقة ذميمة   وأخالق   سلبية   ات  مع سلوكي ما يجتمع الغش  

 )جماعة األقران(المحور الثالث: بيئة االصدقاء 
( الدراسةةالحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات )أفراد  المتوسطات تم حساب

ل والجةةدو ،وفةةق الترتيةة  التنةةازلي ، محةةور بيئةةة جماعةةة األقةةرانعةةن كةةل   عبةةارة مةةن عبةةارات
 اآلتي يوض  ذل .

أفراد الدراسة عن عبارات الستجابات  المتوسطات واالنحرافات المعيارية والرت  (2الجدول )
 (N=112) محور جماعة األقران

المتوس   العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الرتبة
 درجة 
 التأثير

 يرةكب 1 1.241 4.19 صدقائي بالييام بسلوكيات  ير سويةأأقلد  38

44 
صةةةدقائي يمنعةةةونني مةةةن اللعةةة  معهةةةم الرتكةةةابي أ

 كبيرة 1 1.484 3.76 أفعال سيئة

 كبيرة 3 1.423 3.67 أئعر أن اصدقائي يلرهوني 42

43 
لقةةةاب تةةةذكرني بفعةةةل سةةةي  أي بنصةةةدقائي يلقبةةةونأ

 كبيرة 4 1.587 3.43 سابق

 متوسطة 0 1.651 3.28 رضاء صديقيإل  قمت بسلوت  ير الئق مضطراً   35

40 
صةةةةدقائي فةةةةي الحةةةةي علةةةةى تعةةةةاتي أيشةةةةجعني  

 المخدرات
 متوسطة 2 1.714 3.23

41 
صةةةةةدقائي فةةةةةي الحةةةةةي علةةةةةى تنةةةةةاول أيشةةةةةجعني 

 المشروبات الكحولية
 متوسطة 1 1.769 3.07

 متوسطة 2 1.627 2.95 صدقائي في الحي على التدخينأيشجعني  39

 متوسطة 2 1.604 2.80 صدقائي على الهروب من المدرسةأيشجعني  37
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المتوس   العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الرتبة
 درجة 
 التأثير

 متوسطة .1 1.651 2.76 قضي وقت فرا ي خارج البيت مع اصدقائيأ 34

36 
صةةةدقائي علةةةى مشةةةاركتهم أفعةةةال  يةةةر أيشةةةجعني 

 سوية
 متوسطة 11 1.594 2.69

 متوسطة - 1.540 3012 المتوس  الموزون لمحور بيئة جماعة األقران

عةن  فةراد الدراسةةأ( أن  المتوسة  الحسةابي السةتجابات 2) رقم الجدول يتض  من
وهةو يقةع (، 1.545(، وانحةراف معيةاري )3.12) قد بلةغمحور بيئة جماعة األقران  عبارات
، وتراوحةةت المتوسةةطات (4المحةة  المعتمةةد فةةي الجةةدول )وفةةق درجةةة تةةأثير متوسةةطة فةةي 

، بةين أدنةى وأعلةى متوسة  حسةابي (،4.19-2.69) ما بةين هذا المحورالحسابية لعبارات 
 (.52% - 68%أفراد الدراسة ضمن نسبة مئوية تتروا، بين ) وكانت استجابات

أقلةةد اصةةدقائي بالييةةام  ( ونصةةها "32( أن العبةةارة )2ويتبةةين مةةن الجةةدول رقةةم )
(، وانحةراف معيةاري 4.19" حصلت على أعلى متوسة  حسةابي بلةغ ) بسلوكيات  ير سوية

بيةرة، ويعةود إلةى (، ودرجة تأثير ك%24-%22( وضمن نسبة مئوية تتروا، بين )1.241)
إذ أن عمليات التقليد لما يقومون به جماعة رفاق السوء يؤدي بالنتيجةة النحةراف الحةدث، 

ن كثيةةرًا مةةن األحةةداث يرتكبةةون الجةةرائم ويمارسةةون السةةلوكيات المنحرفةةة نتيجةةة مخةةالطتهم إ
 .و من ذوي األنماط المنحرفةأجرامي، إبجماعات من الرفاق سيئي الخلق، أو لديهم تاريخ 

صدقائي أيشجعني  ( والتي نصها "34( أن العبارة )2كما يتبين من الجدول رقم )
(، وانحةراف 2.69"، حصةلت علةى متوسة  حسةابي بلةغ )  يةر سةوية على مشاركتهم أفعةاالً 

(، ودرجةةة تةةأثير 52% - 68%(، ضةةمن نسةةبة مئويةةة تتةةروا، بةةين )1.594معيةةاري )
رًا فةةي عمليةةات التشةةجيع مةةن قبةةل جماعةةة متوسةةطة، وت فسةةر هةةذه النتيجةةة إلةةى أن هنةةات أثةة

فةي  يالحةظ أن أثةر جماعةة الرفةاق يتمثةل  البةاً الرفةاق الرتكةاب األفعةال  يةر الحميةدة، كمةا 
 .تهيئة الجو المالئم للحدث أين يشعر بالحرية واالنطالق

 البيئة الترويحيةالمحور الرابع: 
( الدراسةةستجابات )أفراد الحسابية واالنحرافات المعيارية ال المتوسطات تم  حساب  

اآلتةي والجةدول  ،البيئةة الترويحيةة وفةق الترتية  التنةازلي، محور من عبارات عن كل   عبارة  
 يوض  ذل .
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أفراد الدراسة عن عبارات الستجابات  المتوسطات واالنحرافات المعيارية والرت  (1الجدول )
  (N=112)البيئة الترويحيةمحور 

 المتوس  العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الرت
 بة

درجة 
 التأثير

 كبيرة 1 1.264 3.65 سلن فيه ال توجد فيه أماكن للع أالحي الذي  50

 كبيرة 1 1.457 3.54 أجد متعه في األلعاب الخطرة 51

 متوسطة 3 1.493 3.07 وجود ملان أستطيع الترفيه فيه عن مواهبي 48

 متوسطة 4 1.436 3.04 تلفازقضي وقت فرا ي في مشاهدة الأ 46

 متوسطة 0 1.533 3.03 والدي يصطحبني إلى صاالت األلعاب 47

 متوسطة 2 1.765 2.77 قضي وقت فرا ي في صاالت األلعاب والتلسيةأ 45

لدي أدوات الكترونية في البيت )مثل آيباد،  49
 .)كمبيوتر

 قليلة 1 1.426 2.30

 متوسطة - 1.409 30.2 يحيةالمتوس  الموزون لمحور البيئة الترو 

عةن  أفةراد الدراسةة( أن  المتوسة  الحسةابي السةتجابات 1) رقةم الجدول يتض  من
وهةو يقةع فةي (، 1.409(، وانحراف معيةاري )2..3) قد بلغ البيئة الترويحيةمحور  عبارات

، وتراوحت المتوسةطات الحسةابية (4المح  المعتمد في الجدول )وفق درجة تأثير متوسطة 
، وكانةةت بةةين أدنةةى وأعلةةى متوسةة  حسةةابي (،3.65-2.30) مةةا بةةين هةةذا المحةةوربةةارات لع

 (.52% - 68%استجابات أفراد الدراسة ضمن نسبة مئوية تتروا، بين )
سلن فيةه ال أالحي الذي  ( ونصها ".0( أن العبارة )1ويتبين  من الجدول رقم )  

(، وانحةراف معيةاري 3.65بلةغ ) " حصلت على أعلةى متوسة   حسةابي   توجد فيه أماكن للع 
(، ودرجة تأثير كبيةرة، ويعةود إلةى %24-%22( وضمن نسبة مئوية تتروا، بين )1.264)

فةي انحةراف األحةداث،  األهميةة درجةة مةنلهةا الحي أو الجيرة يعتبرون مؤثرات خارجيةة أن 
ط الزائةد يؤدي إلى الييام بأفعال  ير سلوكية  نتيجة فرط النشةا أماكن للع حيث عدم وجود 

 لدى األحداث، حيث البد من ملان للتنفيس عن رغباته بشلل  إيجابي.
لةةةدي أدوات  ( والتةةةي نصةةةها "42( أن العبةةةارة )1كمةةةا يتبةةةين مةةةن الجةةةدول رقةةةم )
(، 2.30، حصةةلت علةةى متوسةة  حسةةابي بلةةغ ))الكترونيةةة فةةي البيةةت )مثةةل آيبةةاد، كمبيةةوتر

(، ودرجةةة 36% - 52%روا، بةةين )(، ضةةمن نسةةبة مئويةةة تتةة1.426وانحةةراف  معيةةاري   )
تأثير  قليلة، وت فسر هذه النتيجة  إلى أن  استجابة الحدث انطلقت من عةدم امتالكةه أي  أداة  
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الكترونيةةة، ممةةا يةةؤدي بةةه إلةةى الخةةروج إلةةى الحةةي أو الشةةارع وهةةذا يةةؤدي إلةةى اختالتةةه 
 بمجتمع الحي والجيرة وربما ينسح  ذل  على سلوكه. 

 البيئة الثقافية )اإلعالم، والدين(المحور الخامس: 
( الدراسةالحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات )أفراد  المتوسطات تم  حساب  

 ،وفق الترتي  التنازلي)اإلعالم، والدين(،  الثقافية، محور البيئة عن كل   عبارة من عبارات
 اآلتي يوض  ذل .والجدول 
أفراد الدراسة عن عبارات الستجابات  المعيارية والرت المتوسطات واالنحرافات  (2الجدول )

 (N=112)محور البيئة الثقافية 

المتوس   العبارة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الرتبة
درجة 
 التأثير

 كبيرة 1 1.329 3.90 أجد متعه في مشاهدة أفالم القتل والسرقه والرع  60

وحضةةةور  والةةةداي ال يحثةةةانني علةةةى الةةةذهاب للمسةةةجد 64
 كبيرة 1 1.385 3.75 .دروس الدين

 كبيرة 3 1.536 3.53 .تحدث خالفات مع أهلي على مشاهدة بعض البرامج 53

أقوم بمشاهدة مواقع التواصل االجتمةاعي والتلفةاز فةي  61
 كبيرة 4 1.457 3.44   . رفتي الخاصة

مةةةل مةةةةن االةةةةذهاب للمسةةةةجد لطةةةةول الصةةةةالة وخطبةةةةه أ 62
 كبيرة 0 1.437 3.42 الجمعة

 متوسطة 2 1.593 3.30 أقوم بتقليد الشخصيات في أفالم الرع  واإلجرام 59

تصف  ئبلة االنترنت للدخول لمواقةع محظةورة بةدون أ 56
 متوسطة 1 1.641 3.25 والدي   رقابة 

 متوسطة 2 1.535 3.12   ئاهدهاأأسرتي التهتم بمحتوى البرامج التي   55

 متوسطة 2 1.527 3.04 ئاهدهاأفالم التي ي يختاران البرامج واألاوالد 52

خةةوفي للةةذهاب لسةةماع دروس الةةدين ألن اإلمةةام يعمةةل  63
 متوسطة .1 1.611 3.02 على ترهيبنا دوماً 

سةةتخدم تطبيقةةات التواصةةل االجتمةةاعي للتواصةةل مةةع أ 57
 متوسطة 11 1.614 2.87 الجنس اآلخر

 متوسطة 11 1.557 2.84 ئاهدهاأالحالل والحرام في البرامج التي  يراعأ 54

أقضةةةي سةةةاعات تويلةةةة فةةةي مشةةةاهدة أفةةةالم الجةةةرائم  58
 متوسطة 13 1.595 2.79 دون رقابة YouTubeوالعن  على 

 متوسطة - 1.521 3010 المتوس  الموزون لمحور البيئة الثقافية )اإلعالم، والدين(

عةن  د الدراسةةأفةراالسةتجابات  الحسةابي   ( أن  المتوسة   2) رقةم الجدول يتض  من
وهةو يقةع فةي (، 1.591(، وانحةراف  معيةاري   )3.10) قةد بلةغالبيئةة الثقافيةة محور  عبارات

 ، وتراوحةةةت المتوسةةةطات  (4المحةةة  المعتمةةةد فةةةي الجةةةدول )وفةةةق درجةةةة تةةةأثير متوسةةةطة، 
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، بةين أدنةى وأعلةى متوسة  حسةابي (،3.90-2.79) ما بةين هذا المحورلعبارات  الحسابية  
 (.52% - 68%أفراد الدراسة ضمن نسبة مئوية تتروا، بين ) وكانت استجابات

أجةةد متعةةه فةةي مشةةاهدة  ( ونصةةها ".2( أن العبةةارة )2ويتبةةين مةةن الجةةدول رقةةم )
(، وانحةةراف 3.90" حصةةلت علةةى أعلةةى متوسةة  حسةةابي بلةةغ )أفةةالم القتةةل والسةةرقه والرعةة 

تةةأثير كبيةةرة،  (، ودرجةةة%24-%22( وضةةمن نسةةبة  مئويةةة  تتةةروا، بةةين )1.329معيةةاري )
وت فسر هذه النتيجة  مةن خةالل اسةتجابة األحةداث التةي تةنعلس مةن خةالل سةلوكه العةدواني 

يقةةوم بهسةةقاتها علةةى واقعةةه ممةةا يةةؤدي إلةةى  أفةةالم القتةةل والسةةرقه والرعةة فر بتةةه بمشةةاهدة 
 خراب المجتمع وارتكابة األفعال اإلجرامية، وهذا بطبيعة الحال ينعلس على المجتمع كلل.

أقضةةي سةةاعات  ( والتةةي نصةةها "02( أن العبةةارة )2يتبةةين مةةن الجةةدول رقةةم ) كمةةا
، حصةةلت علةةى دون رقابةةة YouTubeتويلةةة فةةي مشةةاهدة أفةةالم الجةةرائم والعنةة  علةةى 

(، ضةمن نسةبة مئويةة تتةروا، بةين 1.595(، وانحراف معيةاري )2.79متوس  حسابي بلغ )
أفةالم الجةرائم  مشةاهدة  يجة  إلى أن  (، ودرجة تأثير  متوسطة ، وت فسر هذه النت22%-01%)

ة األحةداثفي تنامي ظاهرة العن  لةدى  قوي   لها دور   دون رقابة   YouTubeوالعن  على 
في انتشار الجريمة، وتقليد السةلوت العنيةفة ألنهةا  بالغ   له تأثير   في هذه األفالم فالمحتوى 
رفات الخاتئة وتجسةيد العنة  بأنماتةه التص، إضافًة إلى أسالي  ارتكاب الجرائم تعل  م األفراد  

لةةديهم القةةدرة علةةى التقليةةد والمحاكةةاة لمةةا  األحةةداث السةةلوكية المختلفةةة، وال يخفةةى علينةةا أن  
 .، كما أنهم ينجذبون لمشاهد العن ، ويجدون فيه المتعةهذه األفالميشاهدونه في 

ألحةةداث فةةي نحةةراف ااعلةى االقتصةةادية ثير البيئةةة أمةا تةةإجابةًة السةةؤال الثةةاني: 
مةن جتماعيةة فةي األردن دور تربية وتأهيل األحةداث التابعةة لةوزارة التنميةة اال

  هماألحداث أنفس  وجهة نظر 

ةةب ت المتوسةةطات   الثةةاني لإلجابةةة عةةن السةةؤال س   المعياريةةة   واالنحرافةةات   الحسةةابية   ح 
وفةةق ية، عبةةارة مةةن عبةةارات مجةةال البيئةةة االقتصةةاد ( عةةن كةةل   الدراسةةة السةةتجابات )أفةةراد
 اآلتي يوض  ذل .والجدول  ،الترتي  التنازلي
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أفراد الدراسة عن عبارات الستجابات  المتوسطات واالنحرافات المعيارية والرت  (2الجدول )
 (N=112)مجال البيئة االقتصادية

الر
 قم

المتوس   العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجة التأثير الرتبة

 كبيرة 1 1.284 4.13 يسد احتياجاتيمصروفي اليومي ال  69
70 

صةةةدقائي بملةةةان أأئةةةعر بةةةالحرج مةةةن تعريةةةف 
 كبيرة 1 1.243 4.07 منزلي

 كبيرة 3 1.385 3.97 صدقائي ألن مالبسي قديمةأيعيرني  68
75 

صةةةدقائي فةةةي اللبةةةاس أبينةةةي وبةةةين  اً أجةةةد فرقةةة
 كبيرة 4 1.393 3.93 والمصروف 

74 
كةةل والمشةةرب والةةداي ال يسةةتطيعان تةةأمين المأ

 لي وألخوتي
 كبيرة 0 1.514 3.92

71 
سةتطيع الحصةول علةى أبي اليعمل ولةذل  ال أ 

 كبيرة 2 1.388 3.90 ريد من احتياجاتيأما 

66 
نحةراف لتةأمين الةدواء ألحةد أفةراد اضةطررت لال 

 كبيرة 1 1.478 3.85 أسرتي

77 
والةةةةداي لةةةةيس لةةةةديهم أي دخةةةةل ) لةةةةيس لهةةةةم 

 كبيرة 2 1.585 3.75 رات (
 كبيرة 2 1.517 3.74 عدم استطاعتي ئراء ما يلزمني من مالبس 67
 كبيرة .1 1.382 3.73 سلن فيها فقير جداً أالحي الذي  73
 كبيرة 11 1.578 3.68 بيئة منزلي  ير مالئمة للعيش فيه   65
76 

 ةةةالء األسةةةعار يمنعنةةةي مةةةن الحصةةةول علةةةى 
 مصروف كاف  

 كبيرة 11 1.499 3.57
 كبيرة 13 1.541 3.57 ني مصروفًا فوق حاجتيياوالداي يعط 78
 كبيرة 14 1.506 3.54 نحرافخروجي للعمل يعرضني لال  79
 متوسطة 10 1.543 3.28 والدي اليوفر المصروف الكافي الحتياجاتي   72

 كبيرة - 1.381 3012 المتوس  الموزون لمجال البيئة االقتصادية

عةن  أفةراد الدراسةة  الحسةابي السةتجابات ( أن  المتوسة2) رقةم الجدول يتض  من
وهو يقةع فةي (، 1.387(، وانحراف معياري )3.12) قد بلغمجال البيئة االقتصادية  عبارات

، وتراوحةةت المتوسةةطات الحسةةابية (4المحةة    المعتمةةد فةةي الجةةدول )وفةةق درجةةة تةةأثير  كبيةةرة  
، وكانةةت   حسةةابيبةةين أدنةةى وأعلةةى متوسةة (،4.13-3.28) مةةا بةةين هةةذا المحةةورلعبةةارات 

 (.%24-%22استجابات  أفراد  الدراسة ضمن نسبة مئوية تتروا، بين )
مصةروفي اليةةومي ال يسةةد ( ونصةةها "22( أن العبةارة )2ويتبةين مةةن الجةدول رقةةم )

( 1.284(، وانحةةراف  معيةةاري   )4.13" حصةةلت علةةى أعلةةى متوسةة  حسةةابي بلةةغ )احتياجةةاتي
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(، ودرجةةةة تةةةأثير كبيةةةرة، ويعةةةود إلةةةى أن  %24-%22وضةةةمن نسةةةبة  مئويةةةة  تتةةةروا، بةةةين )
استجابة  األحداث  راجعة  إلةى البيئةة التةي يعيشةون فيهةا، حيةث أنهةا تتميةز بةالفقر والحاجةة 
الدائمة لمتطلبات الحياة الضرورية، وهذا بالنتيجة ال يؤم  ن للحدث المصروف اليومي، ممةا 

 يرها.يدفعه للييام بأفعال  ير مشروعة كالسرقة والتسول و 
والةةدي اليةةةوفر ( والتةةي نصةةها "12( أن العبةةارة )2كمةةا يتبةةين مةةن الجةةدول رقةةم )

(، وانحةةةراف 3.28"، حصةةةلت علةةةى متوسةةة  حسةةةابي بلةةةغ )المصةةةروف الكةةةافي الحتياجةةةاتي
(، ودرجةةةةة تةةةةأثير %22-%01(، وضةةةةمن نسةةةةبة مئويةةةةة تتةةةةروا، بةةةةين )1.543معيةةةةاري )

هةل لتةأمين المصةروف اليةومي للحةدث، متوسطة، وت فسر هذه النتيجة إلى أن عةدم قةدرة األ
كما أن الفرق بينه وبين أصدقائه مةن حيةث اللبةاس والمصةروف، إضةافًة لعةدم قدرتةه علةى 

واحتياجات أخرى، يجعله يشعر بالنقص أمام اآلخرين، وهذا من  من مالبس هئراء ما يلزم
 ي  به.المملن أن يؤدي  به للييام بأفعال  سلوكية   ير مقبولة من المجتمع المح

( المتوسةطات الحسةابات واالنحرافةات .1واستكماال  لتحليل النتةائج يبةين الجةدول )
 المعيارية الستجابات أفراد الدراسة عن كل مجال من مجاالتها:

 (N=112)( يبين متوسطات استجابات أفراد الدراسة عن مجاالت الدراسة .1جدول )ال

 المتوس  الحسابي مجاالت البيئة االجتماعية
نحراف اال 

عينة أفراد  الرتبة المعياري 
 الدراسة

 1 1.639 3.87 البيئة األسرية

N=112 

 3 1.539 3.43 البيئة المدرسية

 4 1.545 3.26 بيئة االصدقاء )جماعة األقران(
 6 1.409 3.06 البيئة الترويحية

 5 1.591 3.25 البيئة الثقافية )اإلعالم، والدين(

 2 1.387 3.78 ةمجال البيئة االقتصادي

، وفيمةا يتصةل بمجةال البيئةةة االجتماعيةة بةأن  محةةور (.1)رقةةم يتضة  مةن الجةدول 
كما يتض  مةن  البيئة األسرية جاء بالمرتبة األولى من حيث التأثير على انحراف األحداث،

( بةةأن  مجةال  البيئةةة االقتصةادية جةةاء بدرجةة ترتيةة  ثانيةة مةةن حيةث تةةأثيره 11الجةدول رقةم )
 انحراف األحداث.على 
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 مناقشة النتائج:  
وقةةد ، نحةةراف األحةةداثاعلةى للبيئةةة األسةةرية  كبيةةرة   بدرجةة  دلةت النتةةائج أن هنةةات تةةأثيرًا  -

ت عزى هةذه النتيجةة  إلةى أن  البيئةة  األسةرية  لهةا تةأثير  علةى انحةراف األحةداث، حيةث أن 
، ممةا لةدى الحةدث لبي   سةبشةلل   تغيير السلوت وتعديل التوجهاتهذا التأثير يتجلى في 

لهةا  ة األسرية والعالقات العائلية بين أعضةائهائالبياألسرة، كما أن  ختالل فييخلق اال
جوانة  التقصةير األسةري بةين  دور  هام  في التأثير على الحدث، وذل  مةن خةالل زيةادة

، إضةةافًة إلةةى المعاملةةة الوالديةةة للحةةدث كييةةام أحةةد الوالةةدين أعضةةاء األسةةرة الواحةةدة
الوالدين مما يؤثر بشلل سةلبي علةى بين  دائمة   مشاجرات  بسلوت  ير الئق، أو وجود 

كةل  بقسةوة ئةديدةنفسية الحدث، كما أن التفرقةة مةن الوالةدين تجةاه األبنةاء والمعاملةة 
ذل  ينتج عنةه مسةببان النحةراف الحةدث. وقةد جةاءت نتةائج هةذا المحمةور متفقةًة مةع 

ضةةع  الرقابةةة األسةةرية النةةاتج عةةن راسةةة أن الد ( حيةةث بينةةت1.12دراسةةة عسةةوس )
انشغال الوالدين بالعمل خارج المنزل وعةدم وجةود األب فةي البيةت حتةى سةاعة متةأخرة 

يةةؤدي إلةةى السةةلوت المنحةةرف، كمةةا اتفقةةت هةةذه النتيجةةة مةةع دراسةةة الهةةرام  مةةن النهةةار
  .في انحراف األحداث له دور لتفك  األسري ( التي بينت أن ا1.11)

ومةرد  ، نحةراف األحةداثاعلةى للبيئة المدرسية  كبيرة   بدرجة  ئج أن هنات تأثيرًا دلت النتا -
والتةةي تسةةيطر  ةالبيئةةة المدرسةةية السةةيئة، والفشةةل بالدراسةةهةةذه النتيجةةة يعةةود إلةةى أن  

نسجام، وعدم الرغبة فةي عليها األنظمة القمعية الصارمة، تدفع باألتفال نحو عدم اال 
نخفةةام التحصةةيل العلمةةي األكةةاديمي، وربمةةا وفةةي حةةاالت االعلةةم، والفشةةل الدراسةةي، و 

وقد جاءت نتائج هذا المجال متفقةًة مةع ، عدوانيين، ال مبالين اً كثيرة، تجعل منهم أفراد
انتشةار عةدم األخةالق التةي ركةزت علةى أن  Chingtham (2015)ئينجتهام دراسة 

يةةؤدي الةةى زيةةادة نسةةبة وغيةةاب القواعةةد األخالقيةةة،  واليةةيم الجيةةدة واالنضةةباط السةةليم 
 حداث.األانحراف 

علةةى  األصةةدقاء )جماعةةة األقةةران(ة  لبيئةةة متوسةةط بدرجةةة  دلةةت النتةةائج أن هنةةات تةةأثيرًا  -
وقد ت عزى هذه النتيجة  إلةى أن  مخالطةة جماعةة الرفةاق والشةللية لهةا ، نحراف األحداثا

نحةراف بةه نحةو اال في حياة الحدث، فالصحبة السيئة ورفاق السوء يةدفعون دور  هام   
والجريمةةة، حيةةث تعمةةل الرفقةةة السةةيئة علةةى فةةت  المجةةال أمةةام الحةةدث لمعرفةةة العةةادات 
السيئة التةي لةم يلةن يعرفهةا أو يفكةر فةي عملهةا، كشةرب الكحةول، تعةاتي المخةدارت، 

 .ختالس و يرهاالقمار، السرقة، اال
، نحةراف األحةداثاعلةى ة  للبيئةة الترويحيةة متوسةط بدرجةة  دلت النتائج أن هنات تةأثيرًا  -

وقد ت عزى هذه النتيجةة  إلةى أن  المجتمةع المحةي  بحيةاة الحةدث  يةر مناسة  لممارسةة 
 ة  حيةاة ترفيهي ةوال يةنعم بمسةتوى  و يةر منفةت  علةى الحيةاة والترفيةه،نشاتاته كةالتعليم 
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، كعةدم وجةود ملةان يسةتطيع الترفيةه فيةه عةن مواهبةه، وكةذل  عةدم تميزهم عن  يرهم
وقةد جةاءت نتةائج  لقضةاء وقةت الفةرا . صاالت األلعةاب الوالدين للحدث إلى  اصطحاب

التي بينةت فةي نتائجهةا أن ( 1.12الشديفات والرئيدي )هذا المجال متفقًة مع دراسة 
 مهمة  في التحلم على حياة الحدث. الضب  االجتماعي وسائل  

علةةى  ة )اإلعةةالم، والةةدين(الثقافيةةة  للبيئةةة متوسةةط بدرجةةة  دلةةت النتةةائج أن هنةةات تةةأثيرًا  -
، فيمةةا يتصةةل بةةاإلعالم، الثقافيةةة   البيئةةة   أن  ، وتعةةزى هةةذه النتيجةةة إلةةى نحةةراف األحةةداثا

تتمائى مع عادات  سليمة   في تربية   كبير   ساهم بشلل  زالت بمختل  أنواعها ت  ال  والدين
البةد أمةر  مهةم   الةذهاب للمسةجد وحضةور دروس الةدين، فالحةث علةى وتقاليد المجتمةع

على الوالدين الييام به، إضافة إلى المراقبةة والحةذر مةن وسةائل التواصةل االجتمةاعي، 
كمةةا البةةد مةةن التأكيةةد علةةى أهميةةة توظيةةف مؤسسةةات  اجتماعيةةة  توعويةةة  كالمسةةجد، 
 والكنيسة، مع المؤسسةات اإلعالميةة للتخفيةف مةن اآلثةار السةلبية النحةراف األحةداث.

وراء  ( التةي بينةت أن1.11تفقًة مع دراسة الجيائي )وقد جاءت نتائج هذا المحور م
 .جتماعياألحداث مواقع التواصل اال انحراف

وقةد ، نحةراف األحةداثاعلى للبيئة االقتصادية  كبيرة   بدرجة  دلت النتائج أن هنات تأثيرًا  -
فةةةي درجةةةةة العنةةة   تةةةتحلم هةةةي التةةةي االقتصةةةادية   البيئةةةة  ت عةةةزى هةةةذه النتيجةةةة  إلةةةى أن  

وهةذا مةا تؤكةد عليةه النظريةة نحةراف، لال  س ومدى تأثيرها في درجةة االسةتجابة ر  ام  الم  
 ي المسةةتوى االقتصةةادي والمعيشةةةيإلةةى تةةدن    راجةةع   األحةةداث   بةةأن  انحةةراف  االقتصةةادية 

تباع ترق  ير مشةروعة للحصةةول اوالذي يلون الباعث األول الذي يدفعه إلى ، للفرد
تةه، وترجةع  هةذه النظريةة  االنحةراف  إلةى إئةباع رغباالحاجات الضرورية للعةيش و  علةى

عجةةز الفةةرد علةةى أئةةباع حاجاتةةه وحاجةةات أسةةرته الضةةرورية، ممةةا يدفعةةه إلةةى السةةرقة 
الشةةةديفات والرئةةةيدي وقةةةد جةةةاءت نتةةةائج هةةةذا المجةةةال متفقةةةًة مةةةع دراسةةةة واالحتيةةةال. 

، األحةداثلألسرة يلع  دورًا مهمًا فةي انحةراف  المستوى االقتصاديمن حيث  (1.12)
 العوامةل االقتصةاديةلتؤكةد أن   Singh &  Jahanara (2016)كمةا جةاءت دراسةة 

  .االحداث انحراففي زيادة نسبة تؤثر 
التي توصلت إليهةا الدراسةة، وقةد تةم صةيا ة  في ضوء النتائج :توصيات الدراسة   304

 التوصيات التالية:
بحت فةةةي المجتمةةةع حيةةةث أصةةة ، األحةةةداثمشةةةللة انحةةةراف ضةةةرورة التركيةةةز علةةةى  .1

والبحةةةث فةةةي عواملهةةةا  مطةةةواًل،  بةةةالوقوف عنةةةدها جةةةديرةً  مشةةةللةً ل األردنةةةي ت شةةةل   
ومسبباتها، وتركيز الجهةود الرسةمية التةي تسةاهم فةي الحةد مةن تأثيراتهةا السةلبية 

 على المجتمع األردني.
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نحةةةراف ااسةةةتقرارها يسةةةب   عةةةدم   بنةةةاء رؤيةةةة لمعالجةةةة التفكةةة  األسةةةري، حيةةةث أن   .1
مسةؤولية فةي تربيةة  والمنهلة عاجزة عن الييام بأي    ، فاألسرة المتصدعةاألحداث

األبناء، وخاصةة فيمةا يتضةمن تلبيةة احتياجةاتهم ورغبةاتهم األساسةية مةن مسةلن 
 .، وتشجيع الحوار في األسرة وملبس ومأكل

علةى عةدم انجةرار األبنةاء إلةى رفةاق السةوء إذ  على نةدوات وبةرامج توعيةه لألسةرالتركيز  .4
اجتماعي متفك  ويقع على كاهل المجتمع في هذه الحالة  لواقع   ن الحدث هنا ضحيةً يلو

 مسؤولية إنقاذه وإعادة بنائه ودمجه بالمجتمع مرة أخرى.
إلةى  ضرورة األخذ بالعوامل االجتماعية واالقتصادية والنفسية التي من المملن أن تؤدي .3

الحةدث باتجةاه  الروحيةة. ممةا يةدفعاإلحساس باليأس واإلحباط وعدم الكفايةة الماديةة أو 
 نحراف.التشرد والتسول وارتكاب الجريمة واال 

نحراف الحدث يؤثر سلبًا على ا ن  إاالهتمام بالحدث داخل دور تربية وتأهيل األحداث، إذ  .1
 سيئة. وتربوية   اجتماعية   ثار  آعليه  ، ويترت واحد   الفرد والمجتمع في آن  

مةةن ركةةائز ودعةةائم  أساسةةيةً  ، حيةةث أنهةةا ت شةةلل ركيةةزةً النظةةر بحةةذر للظةةروف االقتصةةادية .4
 نحراف لدى األبناء.هذه الظروف تؤدي إلى ارتكاب سلوت اال  األسرة، وصعوبة

وضةةةع خطةةة  لتفةةةادي الفقةةةر، وارتفةةةاع معةةةدالت البطالةةةة وزيةةةادة المسةةةافة بةةةين الطبقةةةات  .4
 ذا إلةةة االجتماعيةةة واالقتصةةةادية ممةةا يةةةؤدي إلةةى زيةةةادة حرمةةةان الفقةةراء، وقةةةد يةةؤدي هةةة

 االضطرابات والصدمات االجتماعية والمشلالت الخاصة ومن أهمها الجريمة.

زيادة تفعيل العقوبات  ير السالبة للحرية لمعاقبةة األحةداث حتةي اليةتعلم السةلوت  .2
  ير السوي من أقرانه الخطرين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ....تأثير البيئة االجتماعية واالقتصادية في انحراف األحداث دراسة ميدانية على دور تربية وتأهيل األحداث
 رانيا محمد عطية الهشلمون أ/                                                                             

 

 -342- 

 المراجع
ة ميدانية لدور األسرو (. أثر الوس  االجتماعي في جنو، األحداث، دراس2..1بقادة، زين .)

 والمدرسة والحي، رسالة دكتوراه  ير منشورة، جامعة الجزائر.
(. السياسة الجنائية في مواجهة جنو، األحداث، رسالة ماجستير  ير 2..1بن جامع، حنان )
 ، الجزائر.1955أوت  20منشورة، جامعة 

في انحرافهم ودفعهم لتعاتي  (. التنشئة األسرية السيئة للمراهقين ودورها1.13بن مقلة، رضا )
جتماعية واإلنسانية لجامعة المخدرات دراسة ميدانية ببلدية ئفة، مجلة معارف كلية العلوم اال

 .21-02(، 14البويرة، )
(. التفريد العقابي للطفل الجان ، رسالة ماجستير  ير 1.11بو عمارة، كريمة وزبال،، سليمة )

 ية، الجزائر.منشورة، جامعة عبد الرحمان ميرة بجا
(. أثر العوامل األسرية في جنو، األحداث، الملتقى الوتني حول: جنو، 1.12بو هنتالة، آمال )

 .0/0/1.12-4، الجزائر، 1األحداث قراءات في واقع وآفاق الظاهرة وعالجها، جامعة باتنة
لى عينة من (. األسالي  التربوية لألسرة وجنو، األحداث دراسة ميدانية ع1.12بولبينة، جمال )

، 2حداث، أتروحة دكتوراه  ير منشورة، جامعة سطيفنزالء مراكز إعادة التربية وإدماج األ
 الجزائر.

، مديرية األمن الجرائم المرتكبة من قبل األحداث حس  نوعها(. 1.12.)حصائي الجنائيلتقرير اإلا
العام، المملكة األردنية الهائمية، تم استرجاعه من المصدر: 

https://www.psd.gov.jo/images/cid/Report2018/sec/5/1.pdf 
أنواع الجرائم المرتكبة من قبل األحداث في المملكة حس  (. 1.12.)حصائي الجنائيلتقرير اإلا

م، المملكة األردنية الهائمية، تم ، مديرية األمن العا1.12األقاليم/ مديريات الشرتة 
  www.psd.gov.jo/images/cid/Report2018/sec/5/2.pdfاسترجاعه من المصدر:

(. التفسيرات النظرية لجنو، األحداث في المجتمع العربي، الندوة العلمية 2..1التير، مصطفى )
مية، جامعة الجزائر، نحراف، مركز الدراسات والبحوث قسم الندوات واللقاءات العلاألتفال واال 
 .2..14/0/1-11الجزائر، 

(، األسلندرية: دار الوفاء لدنيا 1جتماعية، )ط(. المشلالت اال3..1جبارة، جبارة وعلي، السيد )
 الطباعة.

(. العوامل المؤدية إلى جهو، األحداث في محافظة المثهى للمدة من 1.11الجيائي، فال،. )
 توراه للباحث، جامعة البصرة.، بحث مستل من رسالة دك1.11 – 2..1

(. تأهيل ودمج األحداث الجانحين والمشردين في المجتمع، دراسة ميدانية .1.1الحاج، نادية.)
ن، بوالية الخرتوم، رسالة دكتوراه  ير منشورة جامعة ديلتقويم برامج مؤسسات األحداث المشر 

 أم درمان.

https://www.psd.gov.jo/images/cid/Report2018/sec/5/1.pdf
https://www.psd.gov.jo/images/cid/Report2018/sec/5/1.pdf
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ومتطلبات التحديث والجهات اإلدارية (. األحداث الجانحون ومشلالتهم .1.1حجازي، مصطفى )
(، 01(، سلسلة الدراسات االجتماعية والعمالية، العدد )1المعنية بهم في الدول األعضاء، ط )

1-123. 
(. التفك  األسري وعالقته بجنو، األتفال دراسة ميدانية بدار الفتيان 1.10حضرة، سهى محمد )

 اط الوتني، السودان.بلوبر، رسالة ماجستير  ير منشورة، جامعة الرب
(. المسؤولية الجزائية لألحداث الجانحين والمشردين )دراسة مقارنة(، 1.11الحلمي، محمد فهد )

 رسالة ماجستير  ير منشورة، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، اإلمارات.
فظات (. أثر العوامل االجتماعية في جنو، األحداث دراسة ميدانية على محا2..1حمد، إبراهيم )

-23(، 1) .1سلسلة العلوم اإلنسانية، - زة )مؤسسة الربيع(، مجلة جامعة األزهر بغزة
10.. 

(. الواقع االجتماعي ألسر األحداث العائدين إلى االنحراف، الريام: 2..1الحناكي، علي )
 منشورات مركز الدراسات والبحوث لجامعة نايف العربية للعلوم األمنية.

فتراضية (. قانون األحداث الجانحين، دمشق: منشورات الجامعة اال1.12الحنيص، عبد الجبار )
 السورية.

(. أثر العوامل االجتماعية في جنو، األحداث، في مركزي األحداث بمدينتي 2..1حومر، سمية.)
 الجزائر. قسنطينة وعين مليلة، رسالة ماجستير  ير منشورة، جامعة منتوري،

جتماعية لجنو، األحداث، دراسة ميدانية بمراكز إعادة تربية (. الخريطة اال.1.1حومر، سمية.)
األحداث الجانحين قسنطينة في عين مليلة، عنابة، ورقلة، رسالة دكتوراه  ير منشورة، 

 جامعة منتوري، الجزائر.
(. دائرة ئؤون األحداث في تأهيل األحداث الجانحين بالمجتمع العماني، 1.12الخروصي، أميمة.)
ي اإلصال، والتوجيه، رسالة ماجستير  ير منشورة، جامعة السلطان لدار   دراسة تييمية

 قابوس.
(. أثر البيئة )االقتصادية، االجتماعية والثقافية( في التنشئة االجتماعية 1.11داهم، أحمد )

 .122-120(، 4)1والتوافق النفسي لدى الطلبة في مرحلة المراهقة، مجلة العلوم التربوية، 
جتماعية في المملكة (. تكرار دخول األحداث الجانحين دور المالحظة اال1.12د.)الرديعان، خال

- 130، 1(، .2العربية سمات ملرري العودة، وأسباب عودتهم، مجلة الخدمة االجتماعية، )
 ، المملكة العربية السعودية122

 ير منشورة،  (. العن  األسري وانعلاساته األمنية، رسالة ماجستير1.11الرميحي، محمد سالم )
 األكاديمية الملكية للشرتة، البحرين.

جتماعية وأثرها في جنو، األحداث، رسالة ماجستير  ير (. العوامل اال.1.1ريان، وفاء كمال )
 منشورة، الجامعة اإلسالمية،  زة، فلسطين.
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لم قتصادي بالعودة للجريمة، مجلة آفاق عجتماعي واال(. عالقة المحي  اال1.14زبوج، سامية )
 .13-.1(، 1اإلجتماع، )

نحراف بين النظرية والتطبيق، دار األيام للطباعة والنشر: (. األسرة واال 1.10زراقة، فيروز مامي.)
 األردن.

(. جنو، األحداث في المجتمع الجزائري، مجلة دراسات نفسية وتربوية، 1.11ساسي، سفيان )
(12 ،)12-21. 

القتها بجنو، األحداث، رسالة ماجستير  ير منشورة، (. التربية الفنية وع.1.1سمية، ئحاوي.)
 جامعة أبي بلر بلقايد.

(. دور الشرتة في تحقيق األمن االجتماعي، مؤتمر األمن االجتماعي في 1.11ئبيلي، مختار )
 .4/1/1.11-3المرجعية اإلسالمية، جامعة آل البيت، األردن، 

جتماعية المؤثرة في ارتكاب الجريمة في اال(. العوامل 1.12الشديفات، أمين والرئيدي، منصور )
المجتمع األردني من وجهة نظر المحلومين في مراكز اإلصال، والتأهيل، مجلة دراسات العلوم 

 .1131-1114(، 0) 43جتماعية، اإلنسانية واال
 نحرافي لتلميذ المدرسة الثانوية، الجزائر:(. التنشئة اإلجتماعية والسلوت اال 3..1عامر، مصبا، )

 دار األمة للنشر.
جتماعي في المجتمع اإلسالمي ومعالجتها: رؤية نحراف اال(. ظواهر اال 1..1عبد الصمد )

 .122-140، 14إسالمية، دراسات الجامعة اإلسالمية العالمية، 
نحراف األحداث في المجتمع وعالقتها بمتغيرات الوس  ا(. ظاهرة .1.1عبد اللطيف، مصل .)

 حديث، القاهرة.األسري، دار الكتاب ال
(. بعض العوامل المسهمة في جنو، األحداث كما يدركها الجانحون .1.1عبد هللا، سيف.)

 والعاملون في دولة االمارات العربية المتحدة، رسالة ماجستير  ير منشورة، سلطنة عمان.
ألثر  (. العوامل االجتماعية المؤثرة في ارتكاب الجريمة دراسة ميدانية1.11عبد هللا، نوري )

نبار العوامل االجتماعية التي تؤدي إلى ارتكاب الجريمة في مدينة الرمادي، مجلة جامعة األ 
 ..12-131(، 1للعلوم اإلنسانية، )

حداث، مجلة كلية (. األسباب النفسية واالجتماعية المؤدية الى جنو، األ.1.1سماعيل )إ، هعبد
 .32-3(، 3) 11التربية للبنات، 
(. دور الخدمة االجتماعية مفي التعامل مع األحداث الجانحين، دراسة 1.12العبري، صفية.)

ميدانية مطبقة في مؤسسات رعاية األحداث، رسالة ماجستير  ير منشورة، جامعة السلطان 
 قابوس. 
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(. تجربة األسر البديلة لرعاية األحداث من االنحراف دراسة .1.1العتيبي، حمدان عبيد )
خصائيين االجتماعيين، رسالة ماجستير  ير منشورة، جامعة تشخيصية من وجهة نظر األ

 نايف العربية للعلوم األمنية، السعودية.
(. الشباب المنحرف: اجتماعية الظاهرة وفردانية السلوت، مجلة الشباب 1.13عجرود، كريمة )
 .22-.1(، 1جتماعية، )والمشلالت اال
في خفض سلوت العن  لدى األحداث  (. فاعلية برنامج إرئادي جمعي1.10العدواني، علي.)

 الجانحين في سلطنة عمان، رسالة ماجستير، جامعة السلطان قابوس.
(. رأى سوسيولوجي لظاهرة انحراف األحداث، األكاديمية األمريلية 1.12عسوس، أنيسة بريغت.)

 ، أمارابات...1-12، 12(، 2العربية للعلوم والتكنزلوجيا، )
. التفك  األسري وعالقته بانحراف الفتيات في األردن: دراسة مقارنة (1..1العمرو، نادية هايل )

 بين الفتيات المنحرفات و ير المنحرفات، رسالة ماجستير  ير منشورة، جامعة مؤتة، األردن.
 (. الطفل واألسرة والمجتمع، عمان: دار الهناء للنشر والتوزيع....1العناني، حنان )
جرامي دراسة نظرية في االنثروبولوجيا الجنائية، مجلة سلوت اإل(. البيئة وال1.14عودة، يحيى )
 .414-321(، 1.1اآلداب، )

(. ميياس االنحرافات السلوكية عند الحدث الجان ، مجلة دراسات في 1.14عوم، أحمد )
 .1114-1210،  0(، 31الخدمة االجتماعية والعلوم االنسانية، )

 دار الثقافة للنشر. (. قضاء األحداث، عمان:2..1عوين، زين  )
(. بعض الخصائص االجتماعية لألحداث الجانحين والجانحات في 1.11الغامدي، هالة محمد.)

 المجتمع السعودي، رسالة ماجستير، جامعة المل  عبد العزيز. 
نحراف األحداث، رسالة دكتوراه ا(. العوامل النفسية واالجتماعية وعالقتها ب1.13الغماري، سالم.)
 ة، جامعة أم درمان اإلسالمية. ير منشور 
(. أثر سوء المعاملة الوالدية في ظهور جنو، األحداث، أتروحة دكتوراه  ير 1.11فضال، نادية )

 منشورة، جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر.
(. الرعاية الالحقة وأهميتها في عملية إدماج األحداث، مؤتمر عدالة 1.13القطارنة، ايمان.)

 ، المنظمة الدولية لإلصال،، عمان. 1.13،  11 – .1األحداث، 
(. العدالة الجنائية لألحداث في التشريع األردني، مجلة دراسات 1.11قطيشات، وائل حلم جميل.)

 ، الجامعة األردنية.323-321، 4(، 44علوم الشريعة والقانون، )
قتها بمخاوف الذات جتماعية وعالتجاهات الوالدية في التنشئة اال(. اال ...1الكتاني، فاتمة )

 لدى األتفال، عمان: دار الشروق للطباعة والنشر.
(. التشرد واالنحراف في قانون األحداث العراقي واألردني، دراسة 1.12الكوردي، أكرم زاده.)

 . 30-11(، 2، )1مقارنة، مجلة جيل الدراسات المقارنة، مركز جيل البحث العلمي، 
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، تم استرجاعه من االستراتيجية الوتنية لعدالة األحداث (.1.11المجلس الوتني لشؤون األسرة.)
http://ncfa.org.jo:85/NCFA/sites/default/files/Publications/12- المصدر:

12.pdf  
واإلجتماعية المسببة لجنو، األحداث في فلسطين من  (. العوامل النفسية1.11مخامرة، فتحي.)

وجهة نظر ئرتة األحداث ومراقبي السلوت واألحداث أنفسهم، رسالة ماجستير  ير منشورة، 
 جامعة القدس. 
(. العن  في الوس  العائلي وتأثيره على انحراف األحداث، مجلة التواصل 1.11مناجلية، الهذبة.)

 ، جامعةة باجةي مختةار..14-114(، .0، )12ماعية، في العلوم اإلنسانية واالجت
(. التفك  األسري ودوره في انحراف األحداث، دراسة ميدانية لمؤسسات 1.11الهرام، حسين.)

، 10-1، 12(، 12رعاية وتوجيه األحداث المنحرفين بمدينة بنغازي، المجلة الليبية العالمية، )
 ليبيا. 

ثر برنامج إرئادي في ضب  الغض  وتنمية االهتمام (. أ.1.1الوريلات، تارق زيد حمد.)
االجتماعي وخفض االكتئاب لدى األحداث الجانحين، رسالة دكتوراه  ير منشورة، الجامعة 
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