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   األردني في المجتمع األحداثالعوامل المؤدیة إلى التفكك األسري وانحراف
  نجاح حسین الهبارنه،*ازدهار خلف الهواري

  .، األردنجامعة مؤته،  كلیة العلوم االجتماعیة،علم الجریمةتخصص 
 izdiharhawari@gmail.com: البرید االلكتروني*

  : الملخص
العوامل المؤدیة إلى التفكك األسري وانحراف األحداث في المجتمع هدفت الدراسة إلى التعرف على 

ًوتحقیقــا ، حــدثا مــن نــزالء مراكــز رعایــة األحــداث فــي األردن) 220(وتكونــت العینــة مــن ، األردنــي
وقد توصلت النتائج إلـى أن التربیـة ، لهدف الدراسة تم تطویر استبانة والتحقق من صدقها وثباتها

وتقــصیر الرجــل فــي القیــام بواجباتــه مــن العوامــل االجتماعیــة ،  او كالهمــاالخاطئــة ألحــد الــزوجین
واعتیـاد الكـذب فـي العالقـة بـین الوالـدین ، والبطالة وخروج المـرأة للعمـل عوامـل اقتـصادیة، للتفكك

وســوء التغذیــة والمــشاكل الــصحیة المترتبــة ، وذلــك الطفــل المتــدني مــن العوامــل النفــسیة، واألبنــاء
فـي حـین جـاءت العوامـل المؤدیـة ، اعاقـة فـي األسـرة مـن العوامـل الـصحیة للتفكـكووجـود ، علیها

أمـا ، لالنحراف في إدمان أحد أفراد األسرة على الكحول والتمییـز بـین األبنـاء مـن العوامـل األسـریة
وفقـدان الحـدث للـدعم االجتمـاعي واالقتـصادي عنــد ، تـدخل أهـل األبـوین فـي حیـاة الحـدث واالســرة

وأوقات الفراغ من ، واالنحراف وسیلة الحدث إلثبات ذاته، كل من العوامل االجتماعیةتعرضه للمشا
وتشوه صورة ، وازدیاد نسب البطالة وتدني الدخل الشهري من العوامل االقتصادیة، العوامل النفسیة

 والتفـاخر بـالجرائم أمـام ، الجسم والخلل فـي الهرمونـات سـببا فـي االنحـراف مـن العوامـل الجـسمیة
لمجتمع اإللكتروني والتهدید واالبتزاز اإللكتروني من شخصیات مجهولـة مـن العوامـل التكنولوجیـة ا

إنشاء عیادات نفسیة متخصصة لمعالجة :  وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بتوصیات من أهمها
  .األحداث المنحرفین من االضطرابات التي یعانون منها بسبب التفكك األسري

نـزالء مراكـز رعایـة ، عوامل التفكك األسـري، عوامـل انحـراف األحـداث: الكلمات المفتاحیة
  .العوامل االجتماعیة للتفكك، األحداث
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Factors leading to family disintegration and juvenile delinquency 
in Jordanian society 
Izdehar Kalaf Al Hawari*, Najah Habarneh 
Criminology, Faculty of Social Sciences, Mutah University, 
Jordan. 
Email: izdiharhawari@gmail.com 
Abstract 
The current study aimed to identify the factors leading to family 
disintegration and juvenile delinquency in the Jordanian society. 
The study sample consisted of (220) juveniles from juvenile care 
centers in Jordan. Until the wrong education of one or both 
spouses ، the man’s failure to perform his duties are social factors 
of disintegration ، unemployment and the woman’s exit to work 
are economic factors ، and habitual lying in the relationship 
between parents and children ، and the low child’s psychological 
factors ، poor nutrition and health problems The consequence of 
this ، and the presence of a disability in the family is a health 
factor of disintegration ، while the factors leading to the deviation 
in the addiction of one of the family members to alcohol and the 
distinction between children from the family factors ، either the 
intervention of the parents in the life of the juvenile and the 
family ، and the loss of the event to social and economic support 
when exposed to problems from Social factors ، deviation means 
the event to prove itself ، leisure time from psychological factors ، 
increasing unemployment rates and low monthly income from 
economic factors ، distorting the body image and hormonal 
imbalances as a reason for the deviation from physical factors ،  
and pride in crimes for either the mother or society AR Electronic 
and the threat and electronic blackmail of unknown personalities 
from technological factors In the light of the results ، the study 
recommended recommendations from the most important of 
them:  Establishing specialized psychiatric clinics to address 
juvenile delinquents from the disorders they suffer due to family 
disintegration. 
Keywords: family disintegration factors, juvenile delinquency 
factors, juvenile care center residents, social factors of 
disintegration. 
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  : المقدمة
تعد ظاهرة انحراف األحـداث مـن الظـواهر االجتماعیـة المخلـة بالنظـام االجتمـاعي 

ولقـد تطـور ، في أي مجتمع كان فهي تهـدد امـن واسـتقرار المجتمـع وتـدمر بنـاءه األسـري
ـــاح االقتـــصادي  ـــة نتیجـــة االنفت ـــدول العربی ـــي معظـــم ال ـــام باألحـــداث المنحـــرفین ف االهتم

وأدى ،  دور األسرة والقبیلة في الحد من تعرض الحدث لالنحرافوالتقلیل من، واالجتماعي
التغیــر االجتمــاعي واالقتــصادي الــسریع نتیجــة خــروج المــرأة للعمــل بــسبب تــدني مــستوى 

انتـشار ظـاهرة الفقـر والجریمـة واالنفتـاح ، الدخل السنوي للفرد وتدني الظروف االقتصادیة
  .  )2008، العبودي(على العالم عبر التكنولوجیا

ُوتعد األسرة  من المؤسسات االجتماعیـة التـي الزمـت المجتمعـات اإلنـسانیة منـذ 
ُوتعـد األسـرة ، كمـا أنهـا أثـرت بـدورها فیـه، فتـأثرت بـذلك التطـور، تشكلها وسایرت تطورهـا

ونقل التراث الثقافي ، اللبنة األساسیة في بناء المجتمعات البشریة من خالل تنشئة األبناء
فهـي أول خلیـة اجتماعیـة ، ئدي فیما یسمى بالتنـشئة األسـریة واالجتماعیـةوالقیمي والعقا

ــذ طفولتــه ــا ، یــرتبط بهــا الفــرد من ــا وثقافی ــا وفكری ــه نفــسیا واجتماعی وتــضمن بقــاءه برعایت
ًواقتصادیا؛ لوجود تفاعل مباشر وعمیق بین أفرادها بدءا بالزوجین ثم باألبناء والمحیطـین 

ئهم للتكیــف واالنــدماج مــع المجتمــع ومؤســساته المختلفــة بهــم أســریا ومهنیــا؛ وذلــك لتهیــ
  ).2006، الزیود(

والخلــل فــي وظــائف األســرة وظهــور الــصراع وغیــاب الوالــدین عــن األســرة لفتــرات 
من خالل كل هذا تبدأ العدید من ، والتقلید للبرامج اإللكترونیة واأللعاب اإللكترونیة، طویلة

وأن تفكك ،  ویصبح الفرد عرضة لالنحراف واإلجرامالمشكالت في الظهور في سلوك األفراد
ًاألسرة  وتدهور وظائفهـا یعـود سـلبا علـى وضـع األبنـاء وعلـى عقـولهم وتـوجیههم باتجـاه 

ومـن هنــا جــاءت هـذه الدراســة فــي الكـشف عــن دور التفكــك ، تحقیـق أهــدافهم المــستقبلیة
 .األسري في انحراف األحداث في المجتمع األردني

  :  مشكلة الدراسة
سببا ، ًیعد تراجع دور األسرة األساسي نسبیا في تربیة االبناء ورعایتهم وحمایتهم

وجیها لیسلك االبناء طرق غیر مشروعة لكسب عیشهم وایجاد مكـان لهـم لینـاموا فیـه اذا 
لـذلك اصـبحت مظـاهر التفكـك األسـري كـالعنف األسـري ، ما واجهوا الطرد والنبذ من األسرة

وسوء استخدام وسائل التواصل االجتماعي وتعاطي المخدرات ، الزوجیةوالطالق والخیانات 
قد یكون سببا في دفع االبنـاء نحـو االنحـراف الحـالي ودمـار مـستقبلهم ، والجرائم المتعددة

  .المجهول الذي یشكل لدیهم القلق منه ومما یخفیه
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ئج وازدیــاد الظــاهرة لــیس بالــضرورة أن یــرتبط بالتفكــك األســري فقــد أوضــحت نتــا
في حـین ، أن معظم السجناء كانوا یعیشون مع آبائهم وأمهاتهم) 2008، البدیوي(دراسة 

أن االنحـراف لألحـداث هـو نتیجـة التفكـك ، )2016، العیساوي وعبـد علـي(أظهرت دراسة 
  .األسري

وتعتبر أهم مظاهر التغیر االجتماعي التي ساهمت في زیادة التفكـك األسـري فـي 
منافسة المرأة للرجل فـي كثیـر مـن میـادین العمـل وسـعي المـرأة :  المجتمع العربي ما یلي

ًللحصول على مراكز اجتماعیة مرموقة وهذا أعطى المرأة نوعـا مـن االسـتقالل االقتـصادي 
وكذلك غیاب األب عن األسرة سواء من ، وشغلها عن دورها األساسي تجاه زوجها وأبنائها

 األبناء مع احد الوالدین أدى إلى اخـتالل البنـاء اجل العمل أو نتیجة الوفاة والطالق وبقاء
وتتمثـل مـشكلة الدراسـة فـي ، )2009العموش والعلیمـات، (األسري والتنشئة االجتماعیة  

  : محاولة اإلجابة عن السؤالین اآلتیین
 ما العوامل المؤدیة للتفكك األسري في المجتمع األردني؟ -1
 مجتمع األردني؟ ما العوامل المؤدیة النحراف األحداث في ال -2

  :  أهداف الدراسة
التعرف على العوامل المؤدیة إلى التفكك األسري وانحـراف األحـداث فـي المجتمـع 

  .األردني
  : أهمیة الدراسة

  : تكمن أهمیة الدراسة من خالل ما یلي
تكتسب الدراسة أهمیتها من قـصور األسـرة فـي تأدیـة دورهـا والمتمثـل : األهمیة النظریة

حیـث تعـد جـزءا مـن المجتمـع ومـن أسـباب نهـضته ، لتربیة الصالحة لألبناءفي التنشئة وا
وبنائه وبذلك إعادة النظر في دورها المهـم واألساسـي فـي تنـشئة الجیـل الـصالح المتحمـل 

ٕواثراء المكتبة العربیة بأدب نظري شامل حول عوامـل التفكـك األسـري وعوامـل ، للمسؤولیة
طفــال مرتكبــي الجـرائم ودخــولهم كمحكــومین وموقــوفین وازدیــاد أعـداد اال، انحـراف األحــداث

 .بسبب تفكك األسر
یمكن االستفادة مـن نتـائج  الدراسـة فـي تطـویر البـرامج واإلجـراءات  :األهمیة التطبیقیة

ًوقد تفید أیـضا ، الوقائیة والعالجیة واإلرشادیة والدینیة واالجتماعیة للحد من هذه المشكلة
عیین وأصـحاب القـرار إلدخـال تعـدیالت علـى وسـائل المعالجـة الباحثین النفـسیین واالجتمـا
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ومساعدة أصحاب القرار ومؤسسات المجتمـع المـدني فـي وضـع تـصور فـي ، لهذه الظاهرة
 .التخطیط لبرامج وقائیة وتأهیل لألفراد قبل انحرافهم

  : مفاهیم الدراسة
  :  عوامل التفكك األسري

التفكــك " ألســري فهنــاك مـن یــدعوه اختلفـت التــسمیات التـي تطلــق علــى التفكـك ا  
ویكون بفقد احد الوالدین أو كلیهما أو الهجر أو الطالق أو غیاب رب العائلة مدة " العائلي
ویحدث في حالة تعدد الزوجات أو وفاة أحد " تصدع األسرة" والبعض األخر یسمیه . طویلة

ویـتم ذلـك " ة المحطمـةاألسـر" وفریق آخر یطلق علیه تعبیـر. الوالدین و كلیهما أو الطالق
وهــذا " التفكــك األســري" بــالطالق والمــشاجرة المــستمرة أو الوفــاة وفریــق آخــر یطلــق علیــة 

، القـضاة وســلوم(التعـداد فــي المـصطلحات ال یخرجهــا عـن كونهــا تـشترك فــي معنـى واحــد 
2006(  

  : عوامل انحراف األحداث
الجتماعیـة والنفـسیة العوامل المسؤولة عن انحراف األحداث كالعوامل األسـریة وا

  .والمدرسیة والتكنولوجیة
  : حدود الدراسة

  : تتحدد الدراسة الحالیة باآلتي
 األحــداث الموقــوفین والمحكــومین فــي مراكــز رعایــة :  الحــدود البــشریة والمكانیــة

  .األحداث في األردن
 2019بدایـــة الفـــصل الدراســـي الثـــاني مـــن العـــام الدراســـي:   الحـــدود الزمانیـــة 

/2020 . 
 العوامل المؤدیة للتفكك األسري وانحراف األحداث:  حدود الموضوعیةال. 

  : االطار النظري
أصـبح التفكــك األســري مــن المــشاكل االجتماعیـة التــي أفرزهــا التغیــر االجتمــاعي 
السریع وما یصاحبه من آثار سـلبیة أثـرت علـى بنـاء وتركیبـة األسـرة وأنماطهـا ٕ كمـا أدى 

ٕدوار االجتماعیــة والــى غیــاب مــا یــسمى بالــضبط االجتمــاعي هــذا التغیــر إلــى تغیــر فــي األ
وفقدان المعاییر االجتماعیة وغیاب الضمیر الجمعي وهو األمر الذي أدى  إلى ظهور قـیم 
وعادات اجتماعیة جدیدة على حساب غیاب عادات وقیم المجتمع األصلیة وظهور مـشاكل 

  .اءنفسیة اجتماعیة تنعكس على المحیط األسري وخاصة األبن
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ــار األســرة كوحــدة اجتماعیــة :التفكــك األســري) 2014جــابر، (رف وعــ   أنــه انهی
نتیجة لفشل أحد أفرادها أو أكثر ، واقتصادیة وانحالل بناء األدوار االجتماعیة المرتبطة بها

مع تكیف وتوافق الفرد مع الروابط العائلیة واألسـریة ، في القیام بدوره  مع وجود النزاعات
  . قات اآلباء بأبنائهم واألزواج بالزوجات وعائلتهم المقربةالتي تشمل عال

ــر عنــه  ــي یحطمهــا، "األســرة المحطمــة"بمفهــوم ) 2008، الحلیبــي(وعب الطــالق أو ، والت
ــشجار المتواصــل أو الوفــاة أو الــسجن ألحــد الوالــدین أو الغیــاب المــستمر ألحــدهما أو  ال

 تحـدث بـسبب وفـاة ألحـد الوالــدین أو التـي" العائلـة المتداعیــة"كمـا تـسمى ایـضا، . كلیهمـا
إلـى أن التفكـك األسـري ) 2002، هـالل(ویـشیر ، )2014، أبـو أسـعد(كلیهما أو الطـالق 

ویؤدي الى ضـعف التناسـق ، یؤدي دورا مهما في تزاید ونمو الظاهرة اإلجرامیة لدى األفراد
ــس ــد ن ــامن لتزای ــي والك ــسبة االجــرام وهــو الــسبب الحقیق ــادة ن بة الظــاهرة فــي المجتمــع وزی

  .االجرامیة وخاصه في المجتمعات المتقدمة حضاریا
  : وللتفكك األسري وجهات نظر متعددة منها

وهـو :  التفكك األسري الجزئـي:   وجهة النظر األولى ترى أن التفكك األسرى یصنف إلى .1
حیـث یعـود الزوجـان إلـى الحیـاة ، التفكك الناتج عن حاالت االنفصال او الهجر المتقطـع

التفكـك ). 2005، عمـر(ریة غیر أنها تبقى حیاة مهددة من وقت آلخـر باالنفـصال األس
، وهـو إنهـاء الحیـاة الزوجیـة بـالطالق أو وفـاة أحـد الـزوجین أو كالهمـا:  األسري الكلي

نتیجة لفشل أحد الـزوجین أو كالهمـا فـي مواجهـة متطلبـات الحیـاة ). 2003، الصقور(
  .المشتركة أو متطلبات الطرف اآلخر

یعني :   التفكك األسري النفسي:  وجهة النظر الثانیة ترى أن التفكك األسرى یصنف إلى.  2
ویقـل فـي ظلـه ، وبینهمـا خالفـات مـستمرة، وجود الوالدین بأجـسادهم وتحـت سـقف واحـد

التفكـك األسـري ، احترام حقوق اآلخرین ومن ثـم ال یـشعر األبنـاء باالنتمـاء داخـل األسـرة
ن االنفصال أو الطالق أو وفاة أحد الوالدین  أو كلیهما أو الغیاب وینشأ ع:  االجتماعي

بحیـث ،  ویتضمن هجر أحد الزوجین لألبناء بانشغاله بالعمـل، طویل األمد ألحد الوالدین
  ).٢٠٠٥عمر، (ال یستطیع اإلشراف على تربیتهم وقد یؤدى إلى انعدام روابط األسرة 

عوامل یرجع الیها بشكل رئیسي المسؤولیة ك أن هنا) 2013 أبو حطب،(ویرى           
 : في التفكك األسري ومنها

  .ضعف النضج االنفعالي أو النفسي لدى الزوجین أو كالهما .1
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لوجود التوجه المثالي الخیالي للزواج الذي تكون ، ضعف إدراك لمتطلبات الزواج .2
اصــل نتیجـة المقارنـة مـع ثقافـات أخـرى تـم مـشاهدتها عبـر التلفـاز ووسـائل التو

 .االجتماعي
غیـاب التوعیـة والتثقیـف للمقبلــین علـى الـزواج والمتــزوجین الجـدد حـول مفهــوم  .3

 .مسؤولیات الزواج وحقوق الزوج والزوجة وواجباتهما
قلة االنسجام والتآلف بین الزوجین فـي مـستوى الـذكاء والعمـر والتعلـیم والثقافـة  .4

 .والعادات والتقالید
 .العجز الجنسي ألحدهما .5
هداف المشتركة لدى الزوجین فیمـا یتعلـق بكیفیـة بنـاء األسـرة واإلنفـاق غیاب األ .6

 .فیما یتعلق بكیفیة بناء األسرة واإلنفاق علیها واالهتمام باألطفال وترفیههم
كتـدني ظهور عوامل بیئیة صحیة اجتماعیـة متناقـضة مـؤثرة علـى بنیـان األسـرة  .7

 .والمستوى الصحي المتدنيدخل األسرة، 
ور الوالدي في تدریب األبنـاء وتـوجیههم التوجیـه الـسلیم لتكـوین فشل وغیاب الد .8

اتجاهات ایجابیـه نحـو أنفـسهم واآلخـرین وتقبـل الظـروف التـي تمـر بهـا األسـرة 
 .والشعور بالمسؤولیة

الزواج المبكر أو اإلجبار على الزواج قد یؤدي إلى نوع من التـوتر وصـعوبة فـي  .9
  .كسب الحب والعاطفة

 فیرى تنوع العوامل االجتماعیة واالقتصادیة التـي أدت إلـى )2018( أما االطرش
العوامــل االجتماعیــة وثــورة االتــصاالت :  ومنهــا، التفكــك األســري ونــشوء الطفــل المنحــرف

، الخیانــة الزوجیــة والطــالق، صــراع االدوار بــین الــزوجین وغیــاب الــوازع الــدیني، الحدیثــة
عدم التناسب ، اطئة الحد الزوجین أو كلیهماالتربیة الخ، تقصیر الرجل في القیام بواجباته
أة خـروج المـر، البطالـة:  والعوامل االقتصادیة وتكمن في، والتوافق واالنسجام بین الزوجي

 سوء توزیع واسـتخدام المـوارد للعمل، الفقر وغالء األسعار، ضعف الموارد المالیة لألسرة،
عمـل ، األزمـات االقتـصادیة، مناسـبالـسكن غیـر ال، انقطاع الموارد بصورة مؤقتة، المالیة

  .احد الزوجین خارج البالد لسنوات طویلة
ـــصادیة  ـــر نتاجـــا لظـــروف اقت ـــة أن التفكـــك األســـري یعتب ـــة الوظیفی ـــرى النظری وت
اجتماعیة تتمثل في األوضاع العائلیة وظروف العمـل وضـغوطه وحـاالت البطالـة بأشـكالها 

والفقـر وانخفـاض ،  المتعمـد وغیـر المتعمـدوالتفكـك األسـري، والخالفات األسـریة، المختلفة
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أو ، وعـدم العنایـة الـصحیة، وما یتبعه من تغذیة غیر سـلیمة، دخل األسرة مع كثرة عددها
  ).2017 الغني وطه، عبد( المستوى االجتماعي المتدني

لبیة وركزت نظریة التفاعل الرمزي أن التفكك األسري  یظهر نتیجـة للعالقـات الـس
 ومظاهر االتصال والتواصل الرمزیة  السلبیة بین أفراد األسرة  واألبناء،بین الزوج وزوجته

كما وتنظر إلى أن هنـاك أثـر لمـشاهدة األبنـاء للممارسـات الخاطئـة داخـل األسـرة ، الواحدة
فـي حـین ، كالعنف والمخدرات والتغیب عن البیت باألیام وغیرها من مظاهر التفكك األسـري

ــی ــادي بأهمیــة توجیــه المقبل ــاة األســریة تن ــأهیلهم لكیفیــة  ممارســة الحی ــزواج وت ن علــى ال
،   تجـاه بعـضهما وتجـاه أطفالهمـا- الـزوجین –وعالقتها المتبادلة وأدوارهمـا ، المستقبلیة

بـل البـد  أن  ، فال یكفي أن یكون الزوجان من خلفیة ثقافیة واحدة  لنجاح الحیـاة الزوجیـة
 فالـشـاب یتأثــر ، دوار التي عـایـشوهـا  فـي الـسابـقتكون أدوارهـم  المستقبلیة امتـدادا  لأل

ـــدیه ویكتــسب منهمـــا القـــدوة لــسلوكـه فــي المــستقبـل فــإذا مــا كانــت الجماعـــة  بــسلـوك وال
المرجعیـة للزوجین مختلفة تماما فمـن الصعب تكوین  أرضیـة مـشتركة بینهمـا الختالفهمـا 

  ).2011، أبو زید(الثقافي واالجتماعي
ــك بــأن األفــراد یتعلمــون أنمــاط وأشــكال أمــا نظریــة ا ــتعلم االجتمــاعي فنفــسر ذل ل

الـــسلوك المنحـــرف بـــنفس الطریقـــة التـــي یتعلمـــون بهـــا أنمـــاط الـــسلوك األخـــرى بالتقلیـــد 
وان عملیة التعلم هـذه تـتم داخـل األسـرة سـواء فـي الثقافـة الفرعیـة أو الثقافـة ، والمالحظة

سـة بعـض الـسلوكات المنحرفـة كالتـدخین فبعض اآلبـاء یـشجعون أبنـائهم علـى ممار، ككل
ویطــالبون بــاال ، والتــصرف بعنــف مــع اآلخــرین فــي بعــض المواقــف، والتغیــب عــن المنــزل

والبعض اآلخر ینظر للعنف وكأنه الطریقة الوحیدة ، یكونوا ضحایا للعنف في مواقف أخرى
عنـد للحصول على ما یریدون بـل أن بعـض اآلبـاء یعـززون االبنـاء علـى التـصرف بعنـف 

  ).2017، علي(الضرورة
 :  انحراف األحداث

یمثل انحراف األحداث ظاهرة اجتماعیة عامة وأن الجریمة واالنحـراف مـا هـي إال 
حیث حظیـت دراسـة االنحـراف باهتمـام العدیـد مـن ، أنماط سلوكیة تندرج في نطاق الظاهرة

 وتـصنیف الجـرائم األمر الذي ساهم كثیرا فـي تفـسیر االنحـراف، علماء االجتماع والجریمة
  . كما ساهم ذلك في امكانیة السیطرة على االنحراف وضبطه، والمجرمین

فاالنحراف في علم االجتماع هو كل خروج عن المألوف مـن الـسلوك االجتمـاعي 
ســتقرار دون أن یبلــغ حــد االخــالل بــاألمن االجتمــاعي بــصورة ملحوظــة او خطــرة تهــدد اال

  ).٢٠١١ مصطفى،. (الداخلي للمجتمع
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والتعریف االجتماعي  النحراف  األحداث من وجهـة نظـر الهمـشري وعبـد الجـواد 
هو ذلك الشخص الذي یقوم بأفعال متكررة غیر قانونیة تصدر منه وهو لم یبلـغ ) ٢٠٠٠(

ولو ارتكبها الكبار العتبرت جریمة وهذه األفعال غیر القانونیة ترتكب ، سن السادسة عشر
  .نظام االجتماعي الذي یعیشون فیهنتیجة سوء تكیف األحداث مع ال

 هو ذلك الشخص الـذي یرتكـب فعـال یخـالف أنمـاط الـسلوك :أما التعریف النفسي
نتیجة لمعاناته من صراعات نفسیة ، ّالمتفق علیه لألسویاء في مثل سنه وفي البیئة ذاتها

، جـابر(لكـذب ًال شعوریة تدفعه ال إرادیا الرتكاب هذا الفعل الـشاذ كالـسرقة أو العـدوان أو ا
٢٠٠٤.(  

عوامـل :  تنقـسم العوامـل المؤدیـة لالنحـراف إلـى قـسمین:  العوامل المؤدیـة لالنحـراف
  داخلیة وعوامل خارجیة 

ــة ــسیة العوامــ:، تنقــسم إلــىالعوامــل الداخلی  حیــث إن القلــق واالكتئــاب والوحــدة :ل النف
ي وصـعوبة التوافـق النفسیة واالنطواء والشعور بالنقص والتوتر وصعوبة التحصیل الدراسـ

وتجنـب التفاعـل االجتمـاعي والـشعور بـأن المدرسـة مكانـا غیـر ، وضعف االتزان االنفعالي
تجتمـع كــل هــذه الحــاالت والظــروف لتكــوین ســبب ، آمـن یهــدد حیــاتهم وعــدم تقــدیر الــذات

 ).٢٠١١، عمر. (رئیسي ومهم یؤدي بالحدث إلى االنحراف داخل المؤسسة التعلیمیة
 ، وهي مجموعة من العوامل النفسیة الداخلیة تتمثل في شخصیة الحدث: ةالعوامل الذاتی

الوراثــة التــي تــساعد علــى نــشوء :  ومنهــا، وتــسبب لــه اضــطرابا نفــسیا وعــصبیا وجــسدیا
ــة، االســتعداد لالنحــراف ــاعلي بالنــسبة للوراث ــة عامــل تف ــدعم العوامــل ، وأن للبیئ ــة ت فالبیئ

ولتـدني مفهـوم ، )2004، جعفـر(ضعفه أو تبعـده الداخلیة المؤدیة للسلوك المنحـرف أو تـ
الذات دورا كبیرا كأحد العوامل الذاتیة المؤدیة لالنحراف فتشوه مفهـوم الـذات یعیـق عملیـة 

وضـعف إشـباع الحاجـات األساسـیة ، النمو النفسي السوي ویقلل من تقـدیر الحـدث لنفـسه
 وانعـدام األمـن الـداخلي للطفل یجعله عرضة النعـدام التكیـف االجتمـاعي والـصراع النفـسي

العوامل الخارجیـة ، ًوضعف األنا هذا یجعل الحدث متجها لالنحراف محاوال التوافق النفسي
ضعف االنضباط وغیـاب القـدوة الحـسنة وقلـة التقیـد بـالقوانین وغیـاب اتخـاذ :  وتتمثل في

  ).٢٠١٢، أبو علیان(ٕخطوات واجراءات صارمة في معالجة بعض السلوكیات الخاطئة 
  : خمسة عوامل تؤدي لالنحراف وهي) 2012، بو خمیس(بینما حدد 

   فهي عامل التنشئة االولى وكذلك عامل مولد لالنحراف:االسرة .1
 وتلعب دورا هامـل بعـد االسـرة فـي تعلـم الطفـل بعـض القواعـد وتقتـرح علیـه :المدرسة .2

 تـساعد  كما االنسجام في حیاته االجتماعیة،بعض النماذج التي تساعده على تحقیق
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في نموه العقلي والوجداني ورغم كل هذا األثر اإلیجـابي للمدرسـة فـي حیـاة الطفـل إال 
 . أنها قد تتسبب في انحرافه من خالل عدم التكیف أو الفشل  الدراسي

ربط العلماء سن دخول سوق العمل باالنحراف فكلمـا كـان دخـولهم فـي سـن :   العمل .3
 .مبكره كلما زادت فرصة االنحراف

وجود الشخص بین جماعـة األصـدقاء یحـدث تـأثیرا متبـادال فكـل  :و الرفاقأدقاء االص .4
منهم یؤثر في شخصیة اآلخر بدرجات متفاوتة حـسب مقـدرة كـل مـنهم فـي اإلقنـاع و 

 . قوة الشخصیة
.  فإذا سـادت الجماعـة مبـادئ وتقالیـد سـلیمة انعكـس ذلـك علـى سـلوك أعـضائها

معات رة و المدرسة والعمل ولم یتكیفوا مع هذه المجتأما إذا كانت ظروفهم سیئة داخل األس
السبب في نشأه مثل هذه الجماعات  یرجع إلى نوعین مـن و. تكونت منهم جماعه منحرفة

 :  العوامل
وجـود أســباب تتعلـق باألســرة و بالمدرسـة تجعــل منهـا مكانــا غیــر :  عوامـل طــرد  - أ

إدراك الحـــدث  و ، مرغـــوب فیهـــا بالنـــسبة للحـــدث مثـــل قـــصور األب أو غیابـــه
 للمدرسة باعتبارها موضعا یسبب اإلرهاق

و تتمثـل فـي أن الـصحبة اإلجرامیـة تتمیـز بـبعض الـصفات التــي :  عوامـل جـذب  -  ب
أعـضاءها مـا تجعل منها بـدیال للبیـت والمدرسـة  كمبـدأ اللـذة أي یفعـل كـل مـن 

 . مبدأ العنف أو المعاداة  والتمرد على المجتمعیحلو لهم من تصرفات،
 انخفـاض الـدخل حیـث إن معظـم األطفـال المنحـرفین : االجتماعیـة االقتـصادیةالعوامل .5

 كمـا ان التنـوع الثقـافي وطبیعــة فقیـرة ویـشغل ابـائهم وظـائف دنیـا،ینتمـون إلـى أسـر 
 .  انماط العالقات االجتماعیة تؤثر على االنحراف

لبنـاء تنوعت االتجاهات النظریة التي تناولـت تفـسیرا النحـراف األحـداث فنظریـة ا
االجتماعي التي ترى أن التماسك االجتماعي بین أفراد المجتمع عندما یتفكـك یـؤدي غالبـا 

وحــدوث تفكــك وانحــالل اجتمــاعي ممــا ینــتج عنــه ضــیاع ، الـى اضــطراب وظــائف المجتمــع
وهذه ، المعاییر االجتماعیة التي تحدد السلوك المرغوب من األفراد و المتوافق مع المجتمع

ویقصد بها حالة الفوضى األخالقیة وضعف الموجهـات الـسلوكیة "  النوميا"الحالة تسمى 
ویــرفض هــذا المنظــور االجتمـــاعي ، لالنحــراف مــن منظــور اجتمـــاعي محــض، والفكریــة

فهو یـصیغ نظریتـه مـن خـالل البنیـة االجتماعیـة التـي تتـشكل ، التفسیرات النفسیة وغیرها
كالیة ظهور االنحراف في ان لكل مجتمـع من البناء االجتماعي والبناء الثقافي ویوضح إش

ویقــرر لهــا المجتمـــع ، أهــداف وغایــات وطموحــات تكــون اهتمــام األفــراد داخــل المجتمــع
وبطبیعـــة الحـــال فـــان الوســـائل تكـــون مرتبطـــة ، واألســـالیب المقبولـــة لتحقیقهـــا، الوســـائل

لتحقیــق بالمعـاییر االجتماعیــة التــي یرتـضیها المجتمــع وهــي الطریقـة الوحیــدة المــشروعة 
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وبما ان الفرص لتحقیق هـذه األهـداف تكـون محـدودة امـام طموحـات الفـرد غیـر . األهداف
المحدودة فانه ینشأ عن ذلك أن هنـاك بعـضا مـن األفـراد ال یـستطیع تحقیـق هـذه االهـداف 

. المحــدودة بالوســائل االجتماعیــة المــشروعة فیلجــأ إلــى تحقیقهــا بوســائل غیــر مــشروعة
 ).2007صالح، (

ریة ترابط االختالف فترى أن الجریمة سلوك یتم تعلمـه مـن خـالل التفاعـل أما نظ
فالتـدریب علـى ، والتواصل مع اآلخرین وخـصوصا العالقـات الحمیمـة والمترابطـة والمتكـررة

وكذلك الدوافع والمیـول واالتجاهـات ، االنحراف یشمل تعلم طریقة ارتكاب السلوك المنحرف
 لتفـسیر األفـراد المحیطـین بـالفرد الـذي قـد یكـون تفـسیرا نحو االنحراف ویتم توجیهها وفقا

ــه ــا ألنظمــة المجتمــع أو موافقــا ل ــى ، معادی ــا تعطــى التفــسیرات المــضادة للنظــام عل فحینم
یعبـر عـن قـیم وحاجـات عامـة ، یصبح الشخص منحرفا الن السلوك المنحرف، الموافقة له

بیــر عــن حاجــات وقــیم عامــة ألن الــسلوك غیــر المنحــرف تع، إال أنــه ال یفــسر مــن خاللهــا
  ).2013الوریكات، (فاللص یسرق من أجل النقود والعامل یعمل من أجلها كذلك، أیضا

  : الدراسات السابقة
، تم التوصل إلى مجموعـة مـن الدراسـات الـسابقة ذات العالقـة بمتغیـرات الدراسـة

مـن األقـدم  مرتبین حسب التسلسل الزمني یف الدراسات السابقة إلى محورین،وقد تم تصن
  : إلى األحدث وهما

  :  ًأوال الدراسات العربیة
دراســة هــدفت إلــى التعــرف علــى أســباب التفكــك األســري ) 2007(أجــرى العمــرو

وعالقته بانحراف الفتیات في مراكـز األحـداث فـي األردن والتعـرف علـى حجـم ظـاهرة جنـوح 
األحداث وأنمـاط الـسلوك الفتیات الواقعات تحت تأثیر التفكك األسري للمحكومات في مراكز 

مـن العینـات الغیـر ) 70(فتاة من المنحرفات و) 70(وتكونت العینة من ، المنحرف لدیهن
ــائج اأت، ومنحرفــا ــیم األشــارت النت ــدني مــستوى تعل ــر حجــم مب واأللــى ان ت ــر، وكب ، والفق

  .سباب الرئیسیة النحراف الفتیاتالعائلة من األ
العوامـل االجتماعیـة واالقتـصادیة فـي بحث أثـر ) 2009(وهدفت دراسة الحیصة 

ولتحقیــق أهــداف الدراســة تــم تــصمیم . حــدثا) 239(جنــوح األحــداث، وتكونــت العینــة مــن 
 وتوصلت النتائج إلى أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة  لدور العوامـل ، استبانة خاصة

، عمــرال(االجتماعیــة واالقتــصادیة فــي جنــوح األحــداث تبعــا للخــصائص الشخــصیة للحــدث 
  .)المستوى التعلیمي، النوع االجتماعي



   األردني في المجتمع األحداثالعوامل المؤدیة إلى التفكك األسري وانحراف
 نجاح حسین الهبارنه/ د ،ازدهار خلف الهواري
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والتـــي هـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى تـــأثیر تعـــاطي ) 2010(أمـــا دراســـة الـــشدیفات
، المخدرات على التفكك األسري من وجهـة نظـر المتعـاطین فـي مراكـز االصـالح فـي األردن

لجمیع ولتحقیق ذلك تم توزیع استبانات على أفراد مجتمع الدراسة بأسلوب المسح الشامل 
وأظهـــرت النتـــائج أن ، متعاطیـــا) 312(المتعـــاطین للمخـــدرات فـــي األردن والبـــالغ عـــددهم 

  .االتجاه العام نحو درجة تأثیر التعاطي للمخدرات على التفكك األسري كان بدرجة مرتفعة
ـــدي ـــسعایدة والحدی ـــت دراســـة العـــواودة وال ـــة ) 2013(وتناول األســـباب االجتماعی

، حیة والثقافیة لحدوث النزاعات األسریة من وجهة نظر االبناءوالنفسیة واالقتصادیة والص
وتـم اسـتخدام االسـتبیان كـأداة ، طالبا من كلیات جامعة البلقاء) 250(وتكونت العینة من 

وأظهــرت نتــائج الدراســة أن العامــل النفــسي مــن أكثــر العوامــل المؤدیــة ، لجمــع المعلومــات
بینما یظهر العامل الـصحي والعامـل االقتـصادي  ،للنزاعات األسریة یلیه العامل االجتماعي

  .أما العامل الثقافي فهو األقل تأثیرا في إحداث النزاعات األسریة، تأثیرا متقاربا
إلـى الكـشف عـن األسـباب والعوامـل التـي تـؤدي ) 2014(وهدفت دراسة الشرمان

عایــة حــدث فــي مركــز ور) 90(إلــى انحــراف األحــداث مــن وجهــة نظــرهم وبلــغ عــدد العینــة 
غیـاب دور :  وأظهرت نتائج الدراسة أن أهم أسباب االنحراف تعود إلى. تأهیل أحداث اربد

ضعف الوازع الدیني والقیمـي لـدى ، األسرة في عملیة التنشئة االجتماعیة السلیمة ألبنائها
، الـدخل االقتـصادي المتـدني لألسـرة، رفاق السوء للحدث وغیاب الرقابـة األسـریة، األحداث
  ".كثرة عدد أفرادها"حجم االسرة اتساع 

دراســــة هــــدفت إلــــى التعــــرف علــــى تــــأثیر العوامــــل ) 2014(وأعـــدت الــــصعوب
االجتماعیـة واالقتــصادیة علــى جنــوح األحــداث الموقــوفین فــي دور األحــداث التابعــة لــوزارة 

وتـم ، ولتحقیق أهدافها تـم تـصمیم اسـتبانة لجمـع البیانـات، التنمیة االجتماعیة في األردن
واثنتان في إقلیم الوسـط وواحـدة فـي اقلـیم ، ار أربع دور منها واحدة في اقلیم الشمالاختی

وأظهرت النتائج أن تأثیر المعاملة األسریة على ، حدث) 300(الجنوب وتكونت العینة من 
وأن اسـتجابات أفــراد ، جنـوح األحـداث مــن وجهـة نظـر أفــراد عینـة الدراسـة كانــت متوسـطة

یر العوامل االجتماعیة المتـصلة بالعوامـل المجتمعیـة المحیطـة كانـت عینة الدراسة إزاء تأث
كما أن استجابات أفراد عینة الدراسة إزاء تأثیر العوامل االقتصادیة على الجنوح ، متوسطة

  . من وجهة نظر أفراد العینة كانت مرتفعة
دراســـة هـــدفت إلـــى تحدیـــد العوامـــل األســـریة والنفـــسیة ) 2015(وأجـــرت جبـــالي

وتكونــت العینــة مــن ، اعیــة واالقتــصادیة والجــسمیة المؤدیــة الــى انحــراف األحــداثواالجتم
ولتحقیق أهداف ، موظف وموظفة في المؤسسات االجتماعیة في محافظة عجلون) 100(

الدراسة تم تطویر مقیاس لتحدید العوامل المؤدیة إلى االنحـراف مـن وجهـة نظـر العـاملین 
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ائج الدراسة أن التقـدیر العـام للعوامـل المؤدیـة الـى وأظهرت نت، في المؤسسات االجتماعیة
امـل األسـریة حیث جـاءت العو) 3.85(انحراف األحداث جاءت عالیة بمتوسط حسابي بلغ 

 طویلة الشجار المستمر بین الوالدین، وغیاب الوالدین لفترة، و كالهماأوفاة احد الوالدین (
الــشعور ، تــدني الثقــة بــالنفس(نفــسیة یلیهــا العوامــل ال، ولــىفــي المرتبــة األ) عــن المنــزل

 ثـم االجتماعیـة، )امتهان التسول كمهنة، البطالة، الفقر(ثم العوامل االقتصادیة ) باإلحباط
وفي المرتبة االخیـرة العوامـل ، )غیاب الرقابة االجتماعیة، الحقد االجتماعي، رفقاء السوء(

  ).انحرافات جنسیة، اعاقات، تدني نسبة الذكاء(الجسمیة 
ــصانعو ــصادیة ) 2015( قــدمت ال ــى أثــر العوامــل االقت دراســة هــدفت التعــرف عل

ودراسـة الفـروق فـي تـأثیر تلـك ، واالجتماعیة المؤدیة إلى جنوح األحداث في دولة الكویـت
العوامـل علـى مـشكلة جنـوح األحـداث لـدى فئـة البـدون بالمقارنـة مـع جنـوح األحـداث لــدى 

باسـتخدام ، دراسـة علـى المـنهج الوصـفي التحلیلـيواعتمـدت ال، الفئات االجتماعیة األخرى
ولتحقیــق أهــداف . المــسح االجتمــاعي لكونــه المــنهج المناســب لطبیعــة الدراســة واهــدافها

 وأشـارت نتـائج الدراسـة ،حـدثا) 597(الدراسة تم تطویر استبانة وزعت علـى عینـة بلغـت 
واالقتصادیة المؤثرة في إلى وجود درجة موافقة مرتفعة بشكل عام نحو العوامل االجتماعیة 

ووجود فروق دالة إحـصائیا ، انحراف األحداث في دولة الكویت من وجهة نظر أفراد العینة
بین استجابات أفراد الدراسة حول العوامـل االجتماعیـة المـؤثرة فـي انحـراف األحـداث تعـزى 

ــسیة ــى اخــتالف الجن ــائج الــى عــدم وجــود، ال ــا أشــارت النت ــة إحــصائیا بــینكم ــروق دال   ف
جابات أفراد الدراسة على كل من العوامل االجتماعیة والعوامل االقتصادیة تعزى إمتوسطات 

  .الى العمر ودخل األسرة
ــشدیفات والرشــیدي ــل مــن ال ــام ك ــى التعــرف علــى ) 2016( وق بدراســة هــدفت إل

 عــن والكــشف، الــسلوك اإلجرامــي وأبعــاده االجتماعیــة واالقتــصادیة والقانونیــة والــشرعیة
لــى الجریمــة ودور هــذه العوامـل فــي دفــع الفــرد إلــى ارتكــاب إاالجتماعیــة المؤدیــة العوامـل 

الجریمة والعودة الرتكابها من وجهة نظر المحكومین في مراكز اإلصالح والتأهیل، وفحص 
العالقة بین الجریمة وبین القوى والعوامل االجتماعیة المختلفة ودورها فـي دفـع الفـرد الـى 

كمــا تــم اســتخدام عینــة ، تــصمیم وتطــویر اســتبانة لجمــع البیانــاتوتــم ، ارتكــاب الجریمــة
وتوصـــلت الدراســـة الـــى نتـــائج مـــن أهمهـــا أن ، مبحوثـــا) 150(عـــشوائیة بـــسیطة بلغـــت 

مجموعة العوامل االجتماعیة غیر المالئمة أحاطـت بـأفراد العینـة قبـل وقـوع الجریمـة ومـن 
إضـافة إلـى وجـود أثـر لمتغیـرات ، خاللها أدت دورا مهما في دفعهـم إلـى ممارسـة الجریمـة

والمنطقــة الــسكنیة وطبیعــة الــسكن ، والتعلیمــي، والمــستوى االقتــصادي، العالقــات األســریة
  .وارتكاب السلوك الجرمي في المجتمع األردني، ووسائل الضبط االجتماعیة من جهة
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دراســـة هـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى  أســـباب انحـــراف ) 2018( الحراحـــشة وأعـــد
مـن خـالل ، مین في األردن في ضوء نظریة تشارلز تتل فـي تـوازن الـضبطاألحداث المحكو

التعرف على الخـصائص االجتماعیـة والدیموغرافیـة لألحـداث والتعـرف علـى أنمـاط الجـرائم 
ّوتكون ، التي یرتكبونها، وأیضا التعرف على عالقة الضبط األسري بانحراف هؤالء األحداث

كـومین فـي دور التربیـة وتأهیـل األحـداث التابعـة مجتمـع الدراسـة مـن جمیـع األحـداث المح
حـدثا خـالل ) 101(وبلغ عـددهم ، لوزارة التنمیة االجتماعیة في األردن وعددها اربعة دور

وتوصـلت ، وتم اسـتخدام االسـتبیان كـأداة رئیـسیة لجمـع البیانـات، )2014/2015(الفترة 
 ومـن 72وبلـغ عـددهم ) 18-15(نتائج الدراسة إلى أن أغلبیة األحـداث تتـراوح اعمـارهم 

 300أقـل مـن (سكان المدینة نفسها ویعیشون ضمن أسـر دخلهـا الـشهري مـنخفض جـدا 
كما أن المستوى التعلیمي للوالـدین یتركـز فـي المـستوى الثـانوي واغلـبهم مرتكبـي ، )دینار

كمـــا اظهـــرت نتـــائج الدراســـة ان الـــسبب الرئیـــسي فـــي انحـــراف األحـــداث . جـــرائم الـــسرقة
وتبـین ان ،  في األردن یكمن في زیادة معدل الضبط الممارس علیهم في االسرةالمحكومین

  .معدل الضبط الذاتي لدى األحداث المحكومین منخفض جدا
  : الدراسات األجنبیة:  ًثانیا

تحدیـد الخـصائص الشخـصیة  ، (Samuel & John, 2001)هـدفت دراسـة 
، ط لمنـع هـؤالء األفـراد عـن اإلدمـانوالمشاكل النفـسیة واالنحرافیـة لـدى المـدمنین والتخطـی

وأظهرت نتائج ، ًمدمنا تم تحدیدهم من خالل مقابالت طبیة معهم) 41(وتكونت العینة من 
  .ویتصفون باالنعزالیة واالحباط، الدراسة أن هؤالء األفراد لدیهم خصائص عدوانیة للمجتمع

لـى   فقـد هـدفت إRingwalt & ringwalt, 2003، (Paschal (امـا دراسـة 
فحص تأثیر الرعایة الوالدیة وغیاب الوالد واالختالط باالقتران الجانحین على السلوك المنحرف بین 

، سـنة) 16-12(تراوحت أعمـارهم مـا بـین ، مراهقا) 260(وتكونت العینة من ، المراهقین الذكور
الدراسـة وهـدفت ، وطبق اسـتبیان صـوتي لفقـرات االسـتبیان ألمهـات المـراهقین والمراهقـات انفـسهم

ومـدى تـأثیر االتـصال بـین ، ًأیضا إلى معرفة مدى تـأثیر المتابعـة والمراقبـة لآلبـاء والـتحكم المـدرك
وتوقعوا أن تكون الرعایة والمتابعـة مـن قبـل األم أكبـر للمـراهقین الجـانحین فـي ، اآلباء والمراهقین

ألمهات بسلوك أبنائهن كان وتوصل الباحثان إلى أن التحكم المدرك ل، األسر التي ال یوجد فیها أب
كما أن الوضع االقتصادي واالجتماعي الـسيء كـان مـصاحبا بدرجـة أقـوى ، مانعا لسلوك االنحراف

ــألم  ــة ل ــرات التربی ــد إذا مــا قــورن بمتغی ــي ال یوجــد فیهــا وال ــائالت الت للــسلوك الجــانح فــي ظــل الع
 والمراقبة یقلل الفرص في تورط وفي هذه الدراسة ظهر أن دور األم في متابعة، واالختالط باألقران

  .المراهقین بسلوك جانح
) Hernandez, 2008) ،Ryan, Marshall, Herz &وأعــد كــل مــن  

واشـتملت ، دراسة هدفت إلى التعرف على اسباب الجنـوح ومعرفـة الخلفیـة الـسكنیة للحـدث
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لـوس العینة على مجموعة من األحـداث الجـانحین والجانحـات بـدور الرعایـة والتأهیـل فـي 
%) 54(وتوصلت النتائج الى ازدیاد نسبة الجنـوح لـدى األحـداث الـذكور بنـسبة . انجلوس
العنــف :  واســباب الجنــوح كانــت متعــددة مــن اهمهــا. مــن األحــداث االنــاث%) 46(مقابــل 

أمــا النتـائج التـي تخــص ، فقـدان العاطفــة والحنـان واإلهمـال ثــم العنـف الجـسدي، الجنـسي
ــسكن فتبــین أن أغلــب األحــ ومــن بیــوت رعویــة ، %)54(ّداث مــن أســر متبنیــة بنــسبة ال

أما المالجئ ، %)4(ومن المشردین ودائمین التنقل في الشوارع واألحیاء بنسبة ، %)40(
  %).1(ومنزل األسرة فالنسبة كانت 

دراســة هــدفت إلــى )  ,Kreager & Osgood, 2014) Rulisonوأجــرى 
وتـم اختبـار فرضـیتین ، ك الالجتمـاعيالتعرف على مدى توافق فرضیات موفیـت مـع الـسلو

كال النظریتین مركزیة ). 1993(مشتقتین من نظریة موفیت التصنیفیة للسلوك االجتماعي
في تفسیر موفیت لتصاعد الجنوح خالل فترة المراهقة، واختبر الباحثان إذا ما كـان األفـراد 

قـة، ومـا إذا كـان األفـراد ًالجانحون باسـتمرار أكثـر قبـوال مـن قبـل أقـرانهم خـالل فتـرة المراه
وكان عدد المشاركین في ، ًالذین یمتنعون عن السلوك المنحرف والجنوح أصبحوا أقل تقبال

ــار  ــا مــن) 4359(االختب ــصداقة ) 14(ًمراهق ــي دراســة قیمــت شــبكات ال ــا ف ــا مختلف ًمجتمع ً
كمـا اختبـر ) سـنة15.3(الى الصف التاسـع ) سنة11.8(واالنحراف، من الصف السادس 

ًحثان النظریات مع عدد من النماذج متعددة المـستویات وخالفـا لفرضـیة موفیـت، حیـث البا
وعلـى ، ًإن الشباب الجانحون لم یصبحوا أكثـر قبـوال بـین وقـت مبكـر والمراهقـة المتوسـطة

إال أنهـم اصـبحوا أكثـر ، ًالرغم من ان الممتنعین كانوا أقل تقبال في مرحلة المراهقة المبكرة
وعنـدما ظهـرت االختالفـات ، وكانت النتائج متماثلة لإلناث والذكور، الوقتًتقبال مع مرور 

  .فأنها لم تدعم نظریة موفیت للذكور
  : تعقیب على الدراسات السابقة

أبرزت الدراسات السابقة أهمیـة هـذه الظـاهرة علـى كافـة المـستویات، كمـا اتفقـت 
ـــــة فـــــي هـــــدفها مـــــع دراســـــة الحراحـــــشة ـــــشدیفات ودرا، )2018(الدراســـــة الحالی ســـــة ال

، فقـــد تناولـــت هـــذه الدراســـات االســـباب واالبعـــاد والعوامـــل لالنحـــراف، )2016(والرشـــیدي
ودراسـة باسـكال ورینوالـت ، )2015(ودراسـة جبـالي، )2007(واختلفت مع دراسـة العمـرو

مـع اخـتالف ترتیـب ، )Pascchal & Ringwalt & Ringwalt ،2003(ورینوالـت
حالیة  مـن الدراسـات الـسابقة فـي تطـویر اسـتبانة الدراسـة المتغیرات، واستفادت الدراسة ال

  .ومناقشة النتائج وربطها بها
  
  



   األردني في المجتمع األحداثالعوامل المؤدیة إلى التفكك األسري وانحراف
 نجاح حسین الهبارنه/ د ،ازدهار خلف الهواري

  
  

 -237-

  : ٕمنهجیة الدراسة واجراءاتها
 . للوصول إلى تحقیق اهداف الدراسة تم اعتمد المنهج الوصفي المسحي :منهج الدراسة

یــة تكــون مجتمــع الدراســة مــن جمیــع األحــداث النــزالء فــي دور رعا:  مجتمــع الدراســة
 حــسب إحــصائیة ، ًحــدثا) 341(األحــداث فــي المملكــة األردنیــة الهاشــمیة والبــالغ عــددهم 

 .م2019وزارة التنمیة االجتماعیة للعام 
تم اختیار عینـة عـشوائیة بـسیطة مـن دور رعایـة األحـداث بلـغ حجمهـا :  عینة الدراسة

من مجتمع الدراسة وزعـت علـیهم اسـتبانات ، %)68.91(حدث وشكلت ما نسبة ) 235(
وبعد استرجاع ، الدراسة بعد أخذ الموافقات الرسمیة من الجامعة ووزارة التنمیة االجتماعیة

، اســتبانة لعــدم اكتمــال المعلومــات الدیموغرافیــة والبیانــات) 15(تــم اســتبعاد ، االســتبانات
اسـتبانة شـكلت مـا ) 220 (وبذلك أصبح مجموع االستبانات الخاضـعة للتحلیـل االحـصائي

من مجتمـع %) 64.51(وما نسبته ، من مجموع أفراد عینة الدراسة%)  93.61(نسبته 
  .وتعتبر هذه النسبة مقبولة لغایات البحث العلمي في الدراسات االجتماعیة، الدراسة

وذلـك مـن ، تم إعداد استبانة لجمع المعلومات والبیانـات مـن أفـراد العینـة:  أداة الدراسة
خالل االطالع على عدد من الدراسات واألدب النظـري فـي مجـالي التفكـك األسـري وانحـراف 

وقـــد قمـــست ، )2018(االطـــرش، )2008(، والبـــدیوي )2015(جبـــالي :  األحـــداث وهـــي
)  فقـرات9(األداة عوامل التفكك األسري المؤدیة الى انحراف األحداث إلى عوامـل اجتماعیـة

واكمـا ، )فقـرات6(وعوامـل صـحیة)  فقـرات9(وامـل نفـسیة وع)  فقرات8(وعوامل اقتصادیة 
عوامل اجتماعیة ، ) فقرة11(عوامل أسریة:  قسمت العوامل المؤدیة النحراف األحداث إلى

ـــسیة ، )فقـــرات9( ـــل نف ـــل جـــسمیة ، ) فقـــرات9(عوم ـــة ، )فقـــرات9(عوام ـــل تكنولوجی عوام
  : وللتحقق من الصدق والثبات تم إجراء ما یلي، )فقرات9(
محكمـــین مـــن ذوي الخبـــرة ) 10(تـــم عـــرض االســـتبانة علـــى :  ق المحكمـــینصـــد. 1

واالرشــاد النفــسي والتربــوي فــي جامعــة مؤتــة ، واالختــصاص فــي علــم االجتمــاع والجریمــة
وطلــب مــنهم بیــان مــدى مالءمــة فقراتهــا ، والبلقــاء التطبیقیــة وجامعــة الحــسین بــن طــالل

وتـم األخـذ ، سبة الفقرات للفئـة المـستهدفةمنا، الصیاغة اللغویة، وابعادها ألهداف الدراسة
واجــراء التعــدیالت المطلوبــة بــشكل یحقـــق %) 80(بمالحظــات المحكمــین بنــسبة اتفــاق 

 .التوازن بین مضامین االداة في فقراتها حتى ظهرت االستبانة بصورتها النهائیة
یقهـا مـن خـالل تطب، تـم التحقـق مـن االتـساق الـداخلي لالسـتبانة:  االتساق الداخلي.2

، حــدث مـن داخـل مجتمــع الدراسـة ومــن خـارج عینتــه) 30(علـى عینـة اســتطالعیة بلغـت 
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ٕوایجاد معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجـة الكلیـة للبعـد الـذي تنتمـي 
) 0.65-0.44( وقد تراوحـت معـامالت االرتبـاط لمحـور عوامـل التفكـك األسـري بـین، الیه

وكانــت جمیــع ) 0.69-0.39( رتبــاط لعوامــل انحــراف األحــداث بــینوتراوحــت معــامالت اال
  .الفقرات دالة احصائیا

تم حساب الثبات لمعامل كرونباخ الفا من خالل تطبیق االستبانة على  : ثبات االستبانة
وقـد بلغـت قـیم ، حدثا من مجتمـع الدراسـة ومـن خـارج عینتـه) 30(عینة استطالعیة بلغت

ـــصحیة، النفـــسیة، االقتـــصادیة، االجتماعیـــة:  ســـريالثبـــات لعوامـــل التفكـــك األ ، 0.81(ال
ـــى التـــوالي) 0.82، 0.79، 0.78 :  وبلغـــت قـــیم الثبـــات لعوامـــل انحـــراف األحـــداث، عل

ـــة، األســـریة ـــصادیة، النفـــسیة، االجتماعی ـــة ، الجـــسمیة، االقت ، 0.86، 0.92(التكنولوجی
الســتبانة بدرجـــة ممـــا یــشیر إلــى تمتـــع ا، علــى التــوالي) 0.78، 0.81، 0.84، 0.88

 .مناسبة من الثبات وتعد مناسبة ألغراض الدراسة الحالیة
ـــب مـــن  ):االســـتبانة(تـــصحیح أداة الدراســـة تطبیـــق و  ـــق االســـتبانة بالطل ـــم تطبی ت

بعـد أن یقـوم بتعبئـة المعلومـات الشخـصیة ، األحداث االجابة على االستبانة بطریقة فردیـة
موافق الى حد ، )4(موافق، )5(موافق بشدة:  بحیث یختار خیارا واحدا من خمسة خیارات

  )1(غیر موافق بشدة، )2(غیر موافق، )3(ما
  :   وتكونت االستبانة من محورین

العوامـــل ،  العوامـــل االجتماعیـــة:وتكـــون مـــن) عوامـــل التفكـــك األســـري( المحـــور األول -
 . العوامل الصحیة،العوامل النفسیة، االقتصادیة

العوامـــل ، العوامــل األســریة:  وتكــون مــن) انحــراف األحـــداثعوامــل ( المحــور الثــاني -
والعوامـــل ، والعوامـــل الجـــسمیة، والعوامـــل االقتـــصادیة، والعوامـــل النفـــسیة، االجتماعیـــة
 .التكنولوجیة

:   باالعتمـاد علـى المعیـار اآلتـي) المتوسـط الحـسابي( ویتم الحكـم علـى المـستوى
والدرجــة مــن ، متوســط) 3.17-2.34(والدرجــة مــن ، مــنخفض) 1.33-1(فالدرجـة مــن 

  .مرتفع) 3.68-5(
  : تمثلت إجراءات الدراسة باآلتي:  خطوات إجراء الدراسة

تم االطالع على األدب النظري والدراسات الـسابقة المتعلقـة بموضـوع الدراسـة، و  .1
  تطویر استبانة الدراسة وعرضها على مجموعة من المحكمین 

   ومدى توافقها مع موضوع الدراسة تم التحقق من ثبات وصدق االستبانة .2
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الحـــصول علـــى كتـــاب تـــسهیل مهمـــة مـــن جامعـــة مؤتـــة موجـــه لـــوزارة التنمیـــة  .3
االجتماعیة لجمع البیانات من  أفراد الدراسة في مراكز ودور رعایـة األحـداث فـي 

 .المملكة األردنیة الهاشمیة
لتحلیــل  للعلـوم االنــسانیة واالجتماعیــة  SPSSتـم اســتخدام الحزمــة االحــصائیة .4

 .البیانات واستخالص النتائج
ــم اســتخدام األســالیب اآلتیــة:  المعالجــات االحــصائیة :   لإلجابــة عــن اســئلة الدراســة ت

 .للمتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة، ومعامالت االرتباط
  :  عرض النتائج ومناقشتها

ــى مــا یلــي ــذي یــنص عل ــسؤال األول ال ــة عــن ال العوامــل مــا :   "نتــائج  اإلجاب
 المؤدیة إلى التفكك األسري في المجتمع األردني؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للعوامل 
  یوضح النتائج) 1(والجدول رقم ، ومن ثم للفقرات في كل عامل، الرئیسیة في التفكك األسري

  نحرافات المعیاریة للعوامل المؤدیة إلى التفكك األسري المتوسطات الحسابیة واال):1( جدول رقم
  المستوى  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العوامل

  متوسط  1.08  3.78  االجتماعیة
  مرتفع  1.01  3.75  النفسیة

  مرتفع  1.10  3.74  االقتصادیة
  متوسط  1.17  3.28  الصحیة

متوسـطها الحـسابي مرتفـع فقـد أن العوامـل االجتماعیـة كـان ) 1(یتضح من الجدول رقـم
ــــغ ــــاري ) 3.78(بل ــــانحراف معی ــــسیة بمتوســــط حــــسابي مرتفــــع ، )1.08(وب ــــل النف ــــا العوام تلیه
ـــغ ـــث ، )3.75(بل امـــا العوامـــل االقتـــصادیة فقـــد جـــاءت بمتوســـط حـــسابي مرتفـــع وبالترتیـــب الثال
، )3.28(لغوبالمرتبة االخیرة العوامل الصحیة التي جاء متوسطها الحسابي متوسط ب، )3.74(بلغ

وقــد تعــزى النتیجــة إلــى أهمیــة النظــام االجتمــاعي الــذي ینمــو فیــه الحــدث ومــا یــشمل مــن األســرة 
فعنــدما ال یكــون هنالــك توافقــا لــدى الحــدث مــع أســرته أو مــع قــیم ، والمجتمــع والعــادات والتقالیــد

، بـة وتقبـلوضعف إشباع حاجاته النفـسیة واالجتماعیـة مـن احتـرام ومح، المجتمع بعاداته وتقالیده
وحصل خلل فـي ذلـك فـأن الحـدث سـینحرف بـالخروج عـن هـذه المنظومـة بتقلیـد األصـدقاء ورفـاق 

والـــسرقة واالعتـــداء علـــى اآلخـــرین ، والتـــسول، الـــسوء فیتجـــه إلـــى اإلدمـــان واالتجـــار بالمخـــدرات
أما من حیث العوامل النفسیة فإن شخـصیة الطفـل یجـب أن تحتـرم وتـنشء ، وممتلكاتهم بالتخریب
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الطریقة السلیمة المتوافقة من خالل أسرة محبة مترابطة بعیدة عن العنف والتفكك الذي یـؤثر فـي ب
فیصبح هذا الحـدث متـدني الثقـة بنفـسه فاقـدا لألمـن النفـسي فـي أسـرته ، هذه الشخصیة البسیطة

ح ومجتمعه وفاقدا لالهتمام فیبحث عنه خارجا من خالل األصدقاء الذین قد یكونوا منحـرفین فیـصب
أمـا ، الحدث مقلدا لهم لیحـصل علـى االعتبـار والقیمـة المفقـودة التـي وجـدها مـع هـؤالء األصـدقاء

العوامــل االقتــصادیة فــالظروف االقتــصادیة وتــدني االجــور الیومیــة والبطالــة فــي األســرة قــد تــؤدي 
ش بالطفــل االبتعــاد عــن كونــه طفــال لیتحمــل المــسؤولیة ویــساعد أســرته الفقیــرة لتــوفیر ســبل العــی

فـي ، ولیس هناك أسهل بنظره مـن االنحـراف والتـسول والمخـدرات او حتـى الـسرقة، ٕلوالدیه واخوته
حــین جـــاءت العوامــل الـــصحیة بالمــستوى المتوســـط ألن األســرة قـــد تفتقــر إلـــى التــأمین الـــصحي 

ألحـد أفرادهـا الـذي قـد یعـاني مــن ، المناسـب لهـم وعـدم قـدرتها علـى تـوفیر العـالج إن كـان باهظـا
 مزمنة او معدیـة فیلجـأ الحـدث إلـى البحـث عـن مـصدر لتـوفیر الـدواء للمـریض فـي أسـرته أمراض

  : وفیما یلي عرضا لألبعاد وفقراتها. فیصبح المعیل لهم برغم صغر سنه
  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعوامل التفكك األسري االجتماعیة ): 2(جدول رقم

المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

  المستوى  االنحراف المعیاري

التربیة الخاطئة ألحد الزوجین   8
  أو كلیهما

 مرتفع  1.12  4.08

تقصیر الرجل في القیام   6
  بواجباته

 مرتفع  1.37  3.91

 مرتفع  1.30  3.84  عدم االلتزام بالضوابط الشرعیة  7
 مرتفع  1.13  3.83  عدم التناسب بین الزوجین  9
 فعمرت  1.33  3.82  صراع األدوار  2
 مرتفع  1.46  3.75  ضعف الوازع الدیني  3
 مرتفع  1.43  3.71  الخیانة الزوجیة  4
 مرتفع  1.50  3.73  الطالق  5
  متوسط  1.47  3.39  ثورة االتصاالت الحدیثة  1
  مرتفع  1.08  3.78  الكلي  

، )3.78(أن متوسط العوامل االجتماعیة جـاء مرتفعـا فقـد بلـغ ) 2(الحظ من الجدول رقمی
لسبب إلى اهمیة العوامل االجتماعیة والضوابط التي تفرضـها علـى سـلوك الفـرد وتمنعـه وقد یعود ا

من االنحراف ولكن حینما یعاند الحدث ویتمرد على هذه الضوابط فینحـرف وینبـذه المجتمـع وتبقـى 
وجاءت العوامل االجتماعیة مرتفعـة فـي مـستوى المتوسـط الحـسابي فقـد ، نظرة المجتمع له متدنیة

بـأعلى متوسـط  " التربیة الخاطئة ألحـد الـزوجین او كلیهمـا" والتي تنص على ) 8(قرة رقمجاءت الف
ــدین او ، )4.08(حــسابي بلــغ  ــسبب إلــى طبیعــة التنــشئة األســریة واالجتماعیــة للوال ــد یعــزى ال وق

أحـدهما التـي قـد تتمثـل بالقــسوة أو اإلهمـال والتـسیب وغیـاب المتابعـة، ممــا أثـر ذلـك علـى تنــشئة 
وكذلك قد تكون لتقصیر ، ٕ واهمالهم أو القسوة علیهم وممارسة العنف ضدهم أو ضد الزوجةاألبناء
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والخیانـة الزوجیـة التـي تـدمر اواصـر األسـرة، وتـؤدي ، الزوج بواجباته اتجاه اسرتخ وحقوقها علیـه
ممـا یـؤدي إلـى تـدني سـمعة ، إلى تفككهـا والطـالق أو ارتكـاب جریمـة قتـل توصـم بـسمعتها األسـرة

وكـذلك لـضعف الـوازع الـدیني ، ة وعدم االختالط بها ووصفها بأسوأ العبارات والكلمات البذیئـةاألسر
لدى األفراد في األسرة ادى إلى أغفـال التمییـز بـین الحـالل والحـرام فـي التوجـه بظـروف اجتماعیـة 

) 3.39(بـأدنى متوسـط حـسابي بلـغ ) 1(فـي حـین جـاءت الفقـرة رقـم، وضیق عیش إلى االنحراف
ــرات العوامــل االجتماعیــة والتــي تــنص علــى وهــو ب ثــورة " مــستوى المتوســط مقارنــة مــع بقیــة فق

وقد یعود السبب إلى إدمـان المواقـع اإلباحیـة الـسلبیة أو األلعـاب العنیفـة ممـا " االتصاالت الحدیثة
یؤدي إلى اختالل الروابط األسریة وكذلك العالقـات غیـر الـشرعیة عبـر مواقـع التواصـل االجتمـاعي 

  . لطالق العاطفي بین الزوجین یؤدي أحیانا إلى االنحرافوا
  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعوامل التفكك األسري االقتصادیة):  3(جدول رقم

المتوسط   الفقرة  الرقم
  المستوى  االنحراف المعیاري  الحسابي

 مرتفع 1.39 4.07  البطالة 1
 فعمرت 1.19 4.00  خروج المرأة للعمل 2
 مرتفع 1.25 3.75  غالء األسعار 8

سوء توزیع واستخدام الموارد المالیة  4
 مرتفع 1.28 3.75  لألسرة

 متوسط 1.41 3.65  انقطاع الموارد المالیة بصورة مؤقتة 5
 متوسط 1.27 3.61  الفقر 6
 متوسط 1.45 3.56  السكن غیر المناسب 7
 متوسط 1.48 3.56  االزمات المالیة 3
  مرتفع 1.10  3.74 الكلي  

أن المتوسـط الكلـي لفقـرات العوامـل االقتـصادیة المؤدیـة للتفكـك ) 3(ُیالحظ من الجـدول 
 فقد جاءت المتوسـطات ، )1.10(وهو متوسط مرتفع بانحراف معیاري ) 3.74( قد بلغ ، األسري

یة وجــاءت العوامــل االقتــصاد، وجمیعهــا بــین المتوســط والمرتفــع) 3.56  -4.07(الحـسابیة بــین 
المؤدیـة النحـراف األحــداث كخـروج المــرأة للعمـل والـسكن غیــر المناسـب وغــالء االسـعار واالزمــات 

ویمكن عزو النتیجة إلـى أن للعوامـل االقتـصادیة اثـرا ودورا فـي التفكـك ، المالیة سببا في االنحراف
ع األسـري فــإن انخفــاض الــدخل الـشهري الــذي ال یغطــي احتیاجــات األسـرة یــؤدي إلــى ضــعف إشــبا

الحاجات وتلبیة المطالب لألبناء والزوجین وهذا یدفع الحدث إلى السرقة أو امتهـان التـسول كونـه 
  .األسهل في االنحراف وقد یلجأ الفرد إلى االحتیال على اآلخرین في سبیل الحصول على المال
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  سیةالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعوامل التفكك األسري النف):  4(جدول رقم
المتوسط   الفقرة  الرقم

  الحسابي
االنحراف 
  المستوى  المعیاري

  مرتفع  1.20  4.08 اعتیاد الكذب في العالقة بین الوالدین واألبناء  8
  مرتفع  1.30  3.92 ذكاء الطفل الحدث متدنیا  6
  مرتفع  1.34  3.84 الشعور باإلحباط  3
  مرتفع  1.18  3.84 تحقیر الطفل والتقلیل من قدراته  7
  مرتفع  1.36  3.75 یرة احد الزوجین من االخرغ  4
  مرتفع  1.33  3.69 أسلوب المعاملة القاسیة القائمة على العنف  5
  متوسط  1.34  3.59 التشكیك بسلوك األم واألبناء  1
  متوسط  1.31  3.56 األنانیة وعدم االنتماء لألسرة  2
  متوسط  1.33  3.52  االضطراب النفسي ألحد الوالدین  9
  مرتفع  1.01  3.75  الكلي  

أن المتوسط الكلي لعوامل التفكـك األسـري النفـسیة قـد جـاء ) 4(یتضح من الجدول رقم 
وهذا یظهر أن لهذه العوامل أثر في انحراف األبناء في األسـرة، فالتـشكیك ، )3.75(مرتفعا اذ بلغ 

ح والــشعور ُبــسلوكات االبنــاء أو أحــد الــزوجین یولــد ضــغطا نفــسیا وتــوترا یبعــث علــى عــدم االرتیــا
بالطمأنینــة فقــد یــؤدي ذلــك إلــى العنــف األســري ویجعــل الحــدث خائفــا مــن فقــدان اســرته  ویــشعر 

وكــذلك ، باإلحبــاط لغیــاب القــدرة علــى المــساعدة فــي إیقــاف النزاعــات او تفریــغ انفعاالتــه الــسلبیة
نـه غیـر مفیـد لطریقة التنشئة أثر في اتباع االنحراف كتعنیف الطفل عند حدیثه او تحقیره ونعته بأ

  .یدفعه إلثبات نفسه أو االنتقام من أسرته باالنحراف واتباع رفقاء السوء
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  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعوامل التفكك األسري الصحیة):  5(جدول رقم
المتوسط   الفقرة  الرقم

  الحسابي
االنحراف 
  المستوى  المعیاري

ترتبــة سـوء التغذیـة والمــشاكل الـصحیة الم  6
  مرتفع  1.47  3.70  علیها

  متوسط  1.43  3.32  وجود إعاقة في األسرة  5
 متوسط  1.39  3.26  إنجاب اإلناث  3
 متوسط  1.52  3.19  اإلصابة بمرض معدي  2

وجــود مــرض مــزمن لــدى احــد الوالــدین أو   1
 متوسط  1.48  3.15  كلیهما

  متوسط  1.35  3.07  الضعف الجنسي  4
  متوسط  1.17  3.28  الكلي  

أن المتوسـط الكلـي للعوامـل الـصحیة المؤدیـة للتفكـك ) 5(بین من الجـدول رقـمیت
وبـالنظر إلـى فقـرات ، )3.28(األسري قد جاءت متوسطة فقد بلغ المتوسط الحسابي الكلـي

سـوء " التـي تـنص علـى) 6(العوامل الصحیة نجدها فـي معظمهـا متوسـطة عـدا الفقـرة رقـم
ــة علیهــ ــة والمــشاكل الــصحیة المترتب ــا بلــغ ، "االتغذی فقــد جــاء متوســطها الحــسابي مرتفع

وقـد یعـزى ذلـك إلــى أن عـدم اشـباع الحاجـات األساســیة لـدى الفـرد منـذ الــصغر ، )3.70(
وتكوین وبنیته الجسمیة كامل قد یـؤدي إلـى ضـعف فـي النمـو وتـدني فـي القـدرات العقلیـة 

ل وعـدم تـوفیر نتیجـة  لتـدني الـدخ، ویكون عرضة لإلصابة باألمراض الجسمیة أو العقلیة
 مما یؤدي إلى انحـراف الحـدث لتـوفیر ثمـن العـالج أو حتـى لـشراء ، ادنى متطلبات الحیاة

وكـذلك للـضعف الجنـسي دورا ، الطعام له وألسـرته مـن خـالل اسـتعطاف اآلخـرین والتـسول
كبیـرا فـي ظهـور المـشاكل الزوجیـة والعنـف الجـسدي والنفـسي واللفظـي مـن قبـل الـزوجین 

یال لالنفعـاالت التــي ال یـستطیع الطفــل الحـدث توجیههــا للوالـدین فیلجــأ فیـصبح هنـاك تحــو
  .للعنف كي یفرغ طاقته السلبیة وكرهه ألسرته

والتـي توصـلت الـى أن ) 2018، االطـرش(واتفقت هذه النتیجة مع نتائج دراسـة 
 إلى ثورة االتصاالت وصراع األدوار بین الرجل والمرأة من ابرز العوامل االجتماعیة المؤدیة

ًوالبطالة وخروج المرأة للعمل أیضا مـن أبـرز العوامـل االقتـصادیة المؤدیـة ، التفكك األسري
واختلفت هذه النتیجة فـي ترتیـب العوامـل المؤدیـة للتفكـك األسـري مـع ، إلى التفكك األسري
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والتي توصلت إلى أن العامل النفسي ) 2013، العواودة والسعایدة والحدیدي(نتائج دراسة 
بینمـا یظهـر العامـل ، ثر العوامل المؤدیـة للنزاعـات األسـریة یلیـه العامـل االجتمـاعيمن اك

  .الصحي والعامل االقتصادي تأثیرا متقاربا
مـــا العوامـــل :  "نتـــائج اإلجابـــة عـــن الـــسؤال الثـــاني الـــذي نـــص علـــى مـــا یلـــي

 المجتمع األردني؟المؤدیة إلى انحراف األحداث في 
خراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لإلجابة عن هذا السؤال تم است

وتـم اسـتخراج ، یوضـح ذلـك) 6(للعوامل المؤدیـة النحـراف األحـداث بمجملهـا والجـدول رقـم
  . واالنحرافات المعیاریة للعوامل وفقراتها منفردةالمتوسطات الحسابیة

دیة النحراف المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للعوامل المؤ):  6(جدول رقم
  األحداث

  المستوى  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العامل  الرقم
  مرتفع  0.38  4.36  العوامل األسریة  1
  مرتفع  0.41  4.08  العوامل االقتصادیة  2
  مرتفع  0.60  4.07  العوامل االجتماعیة  3
  مرتفع  0.65  4.02  العوامل النفسیة  4
  مرتفع  0.57  3.96  العوامل الجسمیة  5
  مرتفع  0.80  3.84  العوامل التكنولوجیة  6

أن العوامل المؤدیة النحـراف األحـداث قـد تنوعـت فقـد ) 6(یالحظ من الجدول رقم
، فالعوامل االجتماعیة، جاءت العوامل األسریة في المرتبة األولى تلیها العوامل االقتصادیة

وجمیـع هـذه العوامـل ، وجیـةثم العوامـل الجـسمیة واخیـرا العوامـل التكنول، فالعوامل النفسیة
جاءت مرتفعة في متوسـطها الحـسابي، وقـد یعـزى الـسبب إلـى أن فئـة األحـداث هـي الفئـة 
االكبــر فــي المجتمــع ومــن المفتــرض أن ینمــو هــؤالء األحــداث نمــوا ســلیما محققــا الــصحة 

ولكن لوجود مشكالت وصعوبات اعاقت تلبیة حاجاتهم ، النفسیة في مختلف مناحي الحیاة
عها ادت إلى انحرافهم واتجاههم نحو السلوكات السلبیة التـي یعاقـب علیهـا القـانون واشبا

كالسرقة واالعتداءات المختلفة والتسول والقتل وتعاطي المخدرات وغیرها من الجـرائم التـي 
 : وفیما یلي عرضا للعوامل بشكل مفصل، قد یرتكبها الحدث إلشباع حاجاته واثبات ذاته
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وسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعوامل انحراف األحداث المت):  7(جدول رقم
  األسریة

المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المستوى  المعیاري

  مرتفع  0.65  4.60  إدمان احد أفراد األسرة  على الكحول  2
  مرتفع  0.65  4.58  التمییز بین األبناء  1
  مرتفع  0.69  4.50  ضعف الرقابة األسریة  9
  مرتفع  0.74  4.49  انفصال الوالدین بطالق أو هجر  6
  مرتفع  0.61  4.42  انتشار العنف األسري  8
  مرتفع  0.62  4.40  التنشئة األسریة المتسلطة أو المتسیبة  7

ــــر مــــن زوجــــة واهمالــــه   10 ــــن أكث ٕزواج االب م
  مرتفع  0.90  4.34  ألسرته

" وصــم األســرة  بالــسوء فــي المجتمــع المحــیط  11
  مرتفع  0.89  4.29  "سرةسمة سیئة لأل

  مرتفع  0.82  4.27  وفاة احد الوالدین أو كالهما  4

ــــدین   5 ــــین الوال ــــة ب ــــة العاطفی اضــــطراب العالق
  مرتفع  0.84  4.24  واألبناء

  مرتفع  1.23  3.84  غیاب رب األسرة المتكرر لفترات طویلة  3
  مرتفع  0.38  4.36  الكلي  

ــة أن المتوســط الحــسابي )  7(یتــضح مــن الجــدول رقــم  الكلــي للعوامــل األســریة المؤدی
في حین جـاءت المتوسـطات الحـسابیة لفقـرات ، )4.36( النحراف األحداث قد جاء مرتفعا فقد بلغ

وهي ذات متوسط حـسابي مرتفـع وقـد یعـزى الـسبب إلـى أن دافـع ) 3.84-4.60(هذا العامل بین
سرة قد یسبب مشكالت كبیـرة الحدث لالنحراف هي الظروف والنزاعات األسریة فإدمان أحد أفراد األ

وكذلك التنشئة ، كتقلید الحدث لهذا السلوك السلبي وسیدفعه ذلك إلى السرقة لتأمین المادة المخدرة
والتمییـز بـین االبنـاء فـي ، األسریة واالجتماعیة المتسلطة التي تمتـاز بفـرض األوامـر دون النقـاش

ة وخاصـة الوالـدین أو أحـدهما فهنـا یجـب علـى طریقة التعامل قد یولد الغیرة والعدوانیة وكـره األسـر
ًاألسرة أن تعدل بـین االبنـاء حتـى ال تـدفعهم الغیـرة إلـى االعتـداء علـى اآلخـرین، وتكـون سـببا فـي 
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ومــن ، االنحــراف أو دافعــا أكبــر فــي التفكیــر بــاالنحراف ویــتم وصــم األســرة بالــسوء داخــل المجتمــع
لمنزل إما لعمل أو الرتباطه بزوجة أخرى فهذا یؤدي العوامل ایضا غیاب رب األسرة المتكرر خارج ا

  .إلى إهمال األسرة وعدم وجود القدوة والتمثل مع األب
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعوامل انحراف األحداث ):  8(جدول رقم

  االجتماعیة

المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المستوى  المعیاري

  مرتفع  0.98  4.39  بوین في حیاة الحدث أو األسرةتدخل أهل األ  2

فقــدان الحــدث للــدعم االجتمــاعي واالقتــصادي    9
  مرتفع  0.97  4.15  عند تعرضه للمشاكل

  مرتفع  0.95  4.16  ضعف الوازع الدیني لدى األحداث  6

ــــى ســــلوكات   3 ــــة عل ــــة االجتماعی غیــــاب الرقاب
  مرتفع  1.31  4.11  األحداث

  مرتفع  1.26  4.11  التأثر برفاق السوء  1
  مرتفع  1.14  4.08  التشهیر بأخطاء األبناء واألسرة لآلخرین  8
  مرتفع  0.96  4.00 قلة األندیة والوسائل الترفیهیة  7
  مرتفع  1.05  3.96  التطرف واالفكار االرهابیة  4

غیاب القیم االجتماعیة والمعـاییر ینـشئ فـردا   5
  متوسط  1.09  3.67  معرضا لالنحراف

  مرتفع  0.60  4.07  الكلي  

والذي یمثل العوامل االجتماعیة المؤدیة لالنحراف أن ) 8(یالحظ من الجدول رقم 
) 2(وهـو مـستوى مرتفـع وأن الفقـرة ) 4.07(المتوسط الحسابي العام لهـذا العامـل قـد بلـغ

تدخل أهل األبوین في حیاة الحدث أو األسرة  قد جاءت بالمرتبة األولـى " والتي تنص على
الـسبب إلـى أن التـدخل فـي التنـشئة األسـریة لألبنـاء مـن قبـل أهـل األب أو األم وقد یعـزى 

یؤدي إلى شعور الحـدث باالسـتیاء لعـدم وجـود اسـتقاللیة فـي قـرارات األسـرة تعـود لـضعف 
والتــشهیر بأخطـاء األســرة لیـصبحوا حــدیث الـشارع مــن قـبلهم، وهــذا ، شخـصیة رب األسـرة

لعصیان من الحدث اتجاه هذا التدخل فیصبح عدوانیا یؤدي إلى حالة من الرفض والتمرد وا
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أو مـع مـن كـان، فقـد ، ویخرج من المنزل دون إذن ویعود وال یسأل أین كان لوقـت متـأخر
یكــون لــه أصــدقاء ســوء ینجــذب إلــیهم الهتمــامهم بحاجاتــه وتنفیــذهم لرغباتــه فیــصبحون 

ي التفكیــر وغیــاب المــؤثر فــي شخــصیته ویــصبح هــو مقلــدا وتابعــا لهــم فیــتعلم التطــرف فــ
ــه مــن قبــل اســرته ســیؤدي إلــى انحرافــه ــة وســائل الترفیــه ، المــسؤولیة والــدعم ل وایــضا قل

كالمالعب الریاضیة واألندیة البسیطة التي یقضي بها الحدث وقـت فراغـه دون أن یتكلـف 
  . مادیا لضعف الموارد المالیة لدیه

یة لعوامل انحراف األحداث المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیار):  9(جدول رقم
  النفسیة

المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المستوى  المعیاري

  مرتفع  0.97  4.26  االنحراف وسیلة الحدث إلثبات ذاته  9
  مرتفع  0.92  4.13  أوقات الفراغ  6
  مرتفع  1.019  4.06  تدني مستوى الثقة بالنفس  1
  تفعمر  0.96  4.05  القلق والخوف من المستقبل  4

ـــة   5 زیـــادة أو نقـــص  الـــدوافع الغریزی
  مرتفع  1.09  4.01  المختلفة عن الحد السوي

  مرتفع  1.02  3.97  الشعور باإلحباط  3
  مرتفع  1.20  3.96  الشعور بالنقص  2

معانـــاة الطفـــل الحـــدث مـــن الوحـــدة   8
  مرتفع  1.08  3.96  النفسیة

  مرتفع  1.07  3.76  نبذ الطفل یؤدي إلى انحرافه  7
  مرتفع  0.65  4.02  الكلي  

والذي یوضح فقرات العامل النفسي المؤدي النحراف األحداث ) 9(یتضح من الجدول رقم
) 4.02( أن المتوسط الحسابي العام للعامل النفسي قد جاء مرتفعا فقد بلغ، في المجتمع األردني

فكـك وقد یعـزى الـسبب إلـى أن الت، )4.02-4.26(في حین جاءت متوسطات الفقرات مرتفعة بین
األسري والعنف المستمر في األسرة والتقلیل من قیمة الحدث واالفراط في اهانته ومخاطبته بطریقة 

هـذا ، وكأنه غیر موجـود فـي األسـرة، سلبیة هامشیة تحمل في خفایاها نبذا للطفل وعدم الرغبة به
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تعامـل مـع یسبب في مجمله تعب نفسي وقلق وتوتر قد یدفعـه إلـى الوحـدة النفـسیة والعزلـة عـن ال
 ویودي بـه إلـى االضـطرابات النفـسیة التـي تـؤثر علـى مـسیرة ، اآلخرین وشعوره باإلحباط والصراع

ًوقد تدفعه أیضا هذه االوضاع والظروف إلى االنحراف إلثبات ذاته وانـه انـسان لـه ، حیاته النفسیة
  .مكانة وكلمة ویستطیع تحقیق اهدافه وخططه ولو بطرق غیر مشروعة

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعوامل انحراف األحداث ): 10(جدول رقم
  االقتصادیة

المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المستوى  المعیاري

  مرتفع  0.66  4.32  ازدیاد نسب البطالة  1
  مرتفع  0.71  4.14  تدني الدخل الشهري لألسرة  2

انعدام سبل العیش المشروع   7
  مرتفع  0.93  4.14  رافیؤدي إلى االنح

6  
إعطاء الطفل المال دون سؤاله 

فیما أنفقه یجعله عرضة 
  لالنحراف

  مرتفع  0.87  4.14

عدم وجود مشاریع تطوعیة   4
  مرتفع  0.86  4.12  واستثماریة لتفریغ الطاقات

حاجة  الطفل للمال جعلته   8
  مرتفع  0.91  4.08  مستغال من قبل اآلخرین

  مرتفع  0.82  4.06  "الفقر "الشعور بالحرمان المادي  3

الحي السكني المزدحم وانعدام   9
  مرتفع  0.87  3.88  الخدمات

المصروف الیومي أو الشهري   5
  مرتفع  0.88  3.87  المرتفع یؤدي إلى االنحراف

  مرتفع  0.41  4.08  الكلي  
والمتضمن العوامل االقتصادیة المؤدیة النحراف األحداث أن ) 10(یتضح من الجدول رقم

وكان لهذا العامل تأثیرا كبیرا فـي انحـراف األحـداث فانعـدام ) 3.87( توسط العام مرتفعا فقد بلغالم
العیش الكریم والمصدر المالي قد یؤدي بالطفل أن یقع فریسة استغالل اآلخرین له بطریقة سـلبیة 
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ط الحدث فالبطالة في األسرة تؤدي إلى أن ینخر، وتؤثر على اتجاهاته نحو نفسه واسرته ومجتمعه
في اعمال مشبوهة كالتسول والمخدرات والـسرقة واالعتـداء بالـضرب والنهـب للحـصول علـى المـال 

فالحي الذي یسكنه الحدث قـد یكـون عـامال رئیـسیا فـي انحرافـه وذلـك الفتقـار ، لتلبیة حاجة أسرته
ة عـن وكـذلك مـن الممكـن اعتبـار األسـرة فـي هـذا المجـال مـسؤول، حیه إلى الخدمات األساسیة له

انحــراف الحــدث لكــون األســرة ال تــسأل الحــدث عــن المــال الــذي بحوزتــه مــن أیــن أتــى بــه ومــاهي 
لـشعورة بمـرارة الفقـر فهـو یهـرب مـن هـذه ، الطریقة وذلك قد یكون تعزیزا النحرافه واسـتمراره بـذلك

  .الظروف لیكون محققا لبعضا من خططه حتى ولو كان منحرفا في وسائل مختلفة كالمخدرات
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لعوامل انحراف األحداث ): 11(ل رقمجدو

  الجسمیة

المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المستوى  المعیاري

  مرتفع  0.82  4.19  تشوه صورة الجسد  6

الخلل في الهرمونات سببا في   4
  مرتفع  0.84  4.17  االنحراف

  مرتفع  1.02  4.13  التعرض لإلساءة الجنسیة  9
  مرتفع  1.10  4.09  معاناة الحدث من مرض مزمن  8
  مرتفع  0.82  4.06  اضطراب في النمو  2
  مرتفع  1.00  3.84  وجود انحرافات جنسیة  1
  مرتفع  0.78  3.75  البنیة الجسمانیة  5
  مرتفع  0.97  3.74  وجود إعاقة  جسمیة أو عقلیة  3

عدم تقبل التغیرات الجسمیة   7
  مرتفع  0.94  3.68  هقةفي مرحلة المرا

  مرتفع  0.57  3.96  الكلي  

أن المتوسـط الحـسابي العـام لفقـرات العامـل الجـسمي ) 11( یالحظ مـن الجـدول 
ویمكـن اعتبـار ان رضـا الحـدث ) 3.96(المؤدي النحراف األحداث قد جاء مرتفعـا فقـد بلـغ

سلیم مـع تغیـرات عن التغیرات التي تحصل لجسمه اثناء فترة المراهقة اساسا في توافقـه الـ
وغالبا ما تعاني الفتیات من اضطراب صورة الجسم والقلق والتوتر نتیجة ، المرحلة النمائیة
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، لتـشبهها بالعارضـات والممـثالت فـي اجـسامهن، لتغیر قوام الفتاة من ناحیة السمنة مـثال
وقد یعاني الحدث من وجود اعاقـات جـسدیة أدت بـه إلـى الـشعور بـالنقص وتعـویض ذلـك 

لشفقة من اآلخرین من خالل التسول، أو اضطرابات هرمونیة معینة كاضطراب الهویة في ا
لـذلك تلعـب البنیـة الجـسمیة دورا فـي ، الجنسیة قد یكون لها أثر في االعتـداءات الجنـسیة

  .انحراف الحدث وقوته وقدرته على السرقة كونها تحتاج إلى قوة عضلیة اكثر
واالنحرافات المعیاریة لعوامل انحراف األحداث المتوسطات الحسابیة ): 12(جدول رقم

  التكنولوجیة

المتوسط   الفقرة  الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  المستوى  المعیاري

  مرتفع  1.30  3.92  التفاخر بالجرائم امام المجتمع اإللكتروني  9

التهدید واالبتزاز اإللكتروني من شخصیات   6
  مرتفع  1.34  3.84  مجهولة

واألفالم غیر العربیة متابعة المسلسالت   7
  مرتفع  1.36  3.75  والتناقض بین الواقع والمشاهد

  مرتفع  1.25  3.75  التأثر ببعض الشخصیات اإللكترونیة  3

الرغبة في الشهرة حتى بوسائل غیر   8
  مرتفع  1.33  3.69  مشروعه

  متوسط  1.27  3.61  إدمان المواقع اإللكترونیة المختلفة  1
  متوسط  1.34  3.59  لمجالت الهابطةمشاهدة األفالم وقراءة ا  4
  متوسط  1.45  3.56  تقلید بعض األلعاب اإللكترونیة العنیفة  2
  متوسط  1.31  3.56  إدمان المخدرات الرقمیة  5
  مرتفع  0.81  3.84  الكلي  

أن للعوامل التكنولوجیة الحدیثة وخاصة مواقع التواصل ) 12(یتضح من الجدول 
فقد حصل العامل التكنولوجي على متوسط ، ث وعامال لهاالجتماعي أثر في انحراف األحدا

وقد جاءت معظم الفقرات فـي متوسـطها الحـسابي بـین المرتفـع ) 3.84(حسابي مرتفع بلغ
ــه للحــدث إلــى مواقــع التواصــل ، والمتوســط ــي الــدخول غیــر المخطــط ل وقــد یعــود الــسب ف

ات لهــذه المواقــع قبــل االجتمــاعي وعــالم التكنولوجیــا الحدیثــة بــدون تنظــیم ومعرفــة الــسلبی
فهنا قد یتابع الحدث مع اصدقائه مواقع إباحیة تؤثر في تفكیره مما یدفعه إلى ، االیجابیات

 فیجعلـه ذلـك متفـاخرا بمـا یتابعـه ومـا یفعلـه مـن خـالل ، معاودة الدخول علیهـا ومتابعتهـا
، لمواقـعبـسبب تقلیـده األعمـى وعـدم توعیتـه بخطـورة هـذه ا، االساءة لنفسه أمام اآلخـرین

وكذلك قد یقع الحدث  فریسة االحتیال من أحد األشخاص او المواقع قد تدفعه إلى السجن 



   األردني في المجتمع األحداثالعوامل المؤدیة إلى التفكك األسري وانحراف
 نجاح حسین الهبارنه/ د ،ازدهار خلف الهواري

  
  

 -251-

وكـذلك قـد یتعـرض الحـدث ، او السرقة ال داء االلتزامات وخاصة بعض األلعاب اإللكترونیة
إلـى اآلخــرین ممـن هــم علــى مواقـع التواصــل االجتمـاعي باإلســاءة ممــا یـدفعهم بــذلك إلــى 

ــسجن ــام بهــاتقدیمــه لل ــى اإلدمــان ،  بــسبب اإلســاءة التــي ق ــد تدفعــه بعــض األلعــاب إل وق
التي یتعلم مـن خاللهـا الحـدث العنـف والتقلیـد لـبعض المـشاهد " الببجي" اإللكتروني كلعبة

  .التي یراها وتجعل منه فردا عصبیا متوترا
والتي اظهرت نتائجها أن ) 2018، الحراحشة( وقد اتفقت هذه النتیجة مع دراسة

سبب الرئیسي في انحراف األحداث المحكومین في األردن یكمـن فـي زیـادة معـدل الـضبط ال
ــیهم فــي االســرة ــذاتي لــدى األحــداث المحكــومین ، الممــارس عل ــضبط ال ــین ان معــدل ال وتب

حیث بینت ) Samuel & John ، 2001)وكذلك اتفقت مع نتائج دراسة ، منخفض جدا
ویتـصفون باالنعزالیـة ، ائص عدوانیـة للمجتمـعالدراسة أن األحداث المنحـرفین لـدیهم خـص

  .واالحباط
  : التوصیات

  : في ضوء النتائج السابقة یمكن عرض بعض التوصیات على النحو التالي
إقامة برامج تثقیفیة وتوعویة خاصة ارشاد زواجي قبـل الـزواج وبدایـة االختیـار الزواجـي  .1

 .للوقایة من المشكالت األسریة
ــي إنــشاء عیــادات نفــسیة مت .2 خصــصة لمعالجــة األحــداث المنحــرفین مــن االضــطرابات الت

 .یعانون منها بسبب التفكك األسري
إنــشاء موقــع معلومــاتي الكترونــي خــاص باألحــداث فــي األردن یــشمل اعــدادهم ویــشمل  .3

 .جمیع الدراسات والمقترحات للحد من هذه الظاهرة
صة باألحــداث ومراكــز إجــراء المزیــد مــن الدراســات والبحــوث التجریبیــة العلمیــة المتخصــ .4

 .األحداث وصفاتهم وأنماط شخصیاتهم
توجیــه أصــحاب المهــن المــساندة لمــساعدة األحــداث فــي تــوفیر فــرص عمــل مــن خــالل  .5

 .التكاتف مع التنمیة االجتماعیة للتقلیل من اعدادهم ولمنحهم فرصة إلثبات ذواتهم
 األحـداث وابعـادهم عـن توفیر االماكن العامة والمالعب المهیأة لملء اوقات الفـراغ لـدى .6

 .االنحراف والجریمة بسبب العطل وأوقات الفراغ
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  :قائمة المراجع
  : المراجع العربیة

العوامل المؤدیـة إلـى التفكـك األسـري  فـي الـضفة الغربیـة مـن ). 2018.(عصام، االطرش
االســـباب :  التفكـــك األســـري:  المـــؤتمر الـــدولي المحكـــم.  وجهـــة نظـــر المـــواطنین

  .102-87، 22/12/2018-21، طرابلس ،والحلول
:  عمــان، 2ط، ســیكولوجیة المــشكالت األســریة). 2014. (أحمــد عبــد اللطیــف، أبــو أســعد

  .دار المسیرة
  .عالم الكتاب:  القاهرة، علم النفس األسري). 2011.(نبیلة، ابو زید

ار د:  فلـسطین، 3ط، االنحـراف االجتمـاعي والجریمـة). 2012.( بسام محمـد، ابو علیان
  .الكتب للنشر وللتوزیع

التفكك األسري وعالقته بارتكاب جرائم المخدرات ). 2008.( فؤاد عبد الكریم حمد، البدیوي
جامعة نـایف العربیـة للعلـوم . دراسة وضعي على النزالء في سجون منطقة الجوف

  .رسالة ماجستیر غیر منشورة.  قسم العلوم االجتماعیة–االمنیة 
  . مكتبة االنجلو المصریة، علم النفس التربوي).2013( فؤاد، أبو حطب

 ، 1 ط، انحـــراف األحـــداث مـــن منظـــور قیمـــي اخالقـــي). 2014. ( بوفولـــه،  بــو خمـــیس
  .المكتب الجامعي الحدیث:  اإلسكندریة

دار سـحاب :  القـاهرة، 1ط، االسرة ومـشكالت االبنـاء). 2004.(عبد المعطي حسن، جابر
  .للنشر

انحــراف األحــداث مــن وجهــة نظــر مــوظفي المؤســسات ). 2015.( صــفیة محمــود، جبــالي
ــون ــي محافظــة عجل ــي ف ــي المجتمــع األردن ــة، االجتماعیــة ف ــوم التربوی ــة العل ، مجل

23)1( ،465-490.  
، التفكــك األســري األســباب والمــشكالت وطــرق عالجهــا). 2014. (الــسید ابــراهیم، جــابر

  دار التعلیم الجامعي :  اإلسكندریة
:  حمایـة األحـداث المخـالفین للقـانون والمعرضـین لخطـر االنحـراف. )2004.(علـي، جعفر

  .المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع:  بیروت، 2ط، دراسة مقارنة
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دور نظریـة تـشارلز تتـل فـي تفـسیر انحـراف األحـداث ). 2018.( راكان راضـي، الحراحشة
، )1 (45،  االجتماعیــةالعلــوم االنــسانیة،  دراســات، "دراســة میدانیــة"فــي األردن 

63-81.  
ــي ــوح األحــداث فــي مركــز الــسجن ). 2008.( حیــاة، الحلیب التفكــك األســري وعالقتــه بجن

   جامعة البحرین،  رسالة ماجستیر غیر منشورة، المركزي البحریني
دور العوامل االجتماعیة واالقتصادیة فـي جنـوح األحـداث ). 2009.( بسام احمد، الحیصه
  .جامعة مؤتة رسالة ماجستیر غیر منشورة". دراسة میدانیة"
دار الــشروق :  عمــان، 1 ط، الــشباب والقــیم فــي عــالم متغیــر). 2006. ( ماجــد، الزیــود

  .للنشر والتوزیع
، انحـراف األحـداث اسـبابه وعواملـه مـن وجهـة نظـر األحـداث).2014.( یوسـف، الشرمان

ة النجـاح لألبحـاث مجلـة جامعـ. دراسة حالة عن األحداث مركز وتأهیل احداث اربد
  .1410-1386، )6(28، العلوم االنسانیة

دراسـة "تعاطي المخدرات وعالقته على التفكك األسـري ). 2010.(ابراهیم ارشید، الشدیفات
 جامعــة مؤتــة رســالة ماجــستیر غیــر ، "داخــل مركــز االصــالح والتأهیــل فــي األردن

  .منشورة
مـل االجتماعیـة المـؤثرة فـي ارتكـاب العوا).2016.( منصور،  امین  والرشیدي، الشدیفات

ــز االصــالح  ــي مراك ــي مــن وجهــة نظــر المحكــومین ف ــي المجتمــع األردن الجریمــة ف
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