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  )٢٦(نموذج رقم             العلوم االجتماعية :قسـم   

  تأهيل رعاية و : تخصص 

   دكتوراهماجستير                                   ملخص رسالة 

  :عنوان الرسالة 

  نحراف األحداثالعنف األسري وعالقته بإ

  جتماعية بمدينة الرياضلدى نزالء دار المالحظة اإل
  عبدالمحسن بن عمار المطيري: إعداد الطالب 

  ن بن خليل العمرمع/ إشراف االستاذ الدكتور

  :لجنة مناقشة الرسالة 

  مشرفاً ومقرراً          معن بن خليل العمر                      . د. أ– ١  

  عضواً               أحسن بن مبارك طالب . د _ ٢       

  عضواً                         عبداهللا بن عبدالعزيز اليوسف . د _ ٣       

  م٢٠٠٦/ ٣٠/٩هـ    الموافق ٨/٩/١٤٢٧:          تاريخ المناقشة  
  : مشكلة البحث 
  : التالية لتساؤالت في ابحث مشكلة التتبلور          

  ما هو حجم العنف األسري في مجتمع الدراسة ؟  -١

  ؟األحداث إنحراف سري علىاألالعنف ما هو تأثير  -٢

   األحداث ؟ إنحرافأنماط العنف األسري ببعض ما عالقة  -٣

 .نحراف األحداث؟ إ تأثير العنف األسري على للحد من الممكنة التدابير الوقائيةما هي  -٤
  :أهمية البحث 

   :  في المحاور اآلتيةا البحثتتمثل أهمية هذ   
 إتخـاذ التـدابير     تحديد األسباب والعوامل المؤدية إلى ظاهرة إنحراف األحداث يساعد المختصين فـي            -١

  . الوقائية للحد من تأثير هذه العوامل على إنحراف األحداث 

تحديد حجم ظاهرة العنف األسري في مجتمع الدراسة من شأنه أن يساعد على وضع البرامج المناسـبة                  -٢

  . فيما يتعلق بالتعامل مع األحداث المنحرفين 

 حاجة المجتمع إلى رفـع مـستوى الـوعي          العالقة بين العنف األسري وانحراف األحداث يبرز      تحديد   -٣

 .األسري بأهمية إتباع أساليب التربية والتنشئة األسرية الصحيحة في التعامل مع األبناء



د  

  
 :    أهداف البحث 

  . تحديد حجم ظاهرة العنف األسري في مجتمع الدراسة -١

  .التعرف على العالقة بين العنف االسري وانحراف األحداث في مجتمع الدراسة  -٢

  . التعرف على عالقة بعض أنماط العنف األسري بانحراف األحداث في مجتمع الدراسة -٣

  .محاولة التوصل إلى تدابير وقائية من شأنها أن تحد من تأثير العنف األسري على انحراف األحداث -٤

  
  : بحث تساؤالت ال  

  
  :  تحاول هذه الدراسة اإلجابة على األسئلة التالية 

  ما هو حجم العنف األسري في مجتمع الدراسة ؟  -٥

  ما هو تأثير العنف االسري على انحراف األحداث في مجتمع الدراسة ؟ -٦

  ما عالقة أنماط العنف األسري بانحراف األحداث في مجتمع الدراسة ؟  -٧

   ما هي التدابير الوقائية التي من شأنها أن تحد من تأثير العنف األسري على انحراف األحداث؟ -٨

  :منهج البحث 

  المنهج الوصفي اإلحصائي ، وتم إختيار عينة البحث بطريقة قصدية غيرإستخدم ـ الباحث ـ في هذا البحث

تحليل إستبانات البحث بإستخدام عدداً من األساليب اإلحصائية بواسطة حزمة البرامج اإلحـصائيية             وتم  إحتمالية ،   

  "spss"للعلوم اإلجتماعية 

  

  : أهم النتائج 

سـرهم  حوار والنقاش كان مـستخدماً داخـل أ     سلوب ال ُأمن أفراد عينة الدراسة بأن      % ٧٨جاب ما نسبته    أ -١

 .سري لظروف األحداث لخالفات مما يعني مالءمة الجو األكطريقة لحسم ا

فقط من أفراد عينة الدراسة بأنهم كانوا يعانون من  العنف األسـري وهـي نـسبة                 % ٢٨أجاب ما نسبته     -٢

 .ة ضمنخف

 جنحة السرقة أبرز األسباب التي بسببها تم إيداع األحداث دار المالحظة األمر الذي بـرره بعـض                  كانت -٣

 .المبحوثين بأنهم قاموا به بسبب عدم االنفاق الكافي عليهم من قبل آبائهم 

ذ العنف اللفظي إ   _ كما تعكسه استجاباتهم  _ ر أفراد العينة    سأنماط العنف االسري الموجود لدى أُ     من أبرز    -٤

 .حتياجاته  عن االنفاق على الحدث بما يلبي إجاء في المرتبة الثانية بعد إمتناع األب

 . منخفضة هسري داخل أسر األحداث المبحوثين كان درجة وجودبينت النتائج بأن حجم العنف األ -٥

 .توجد عالقة بدرجة متوسطة بين بعض أنماط العنف االسري وإنحراف األحداث -٦

 أفراد العينة بأنهم قاموا بإرتكاب الفعل المنحرف برفقة اصدقائهم ممـا يعكـس              من% ٦٧أجاب ما نسبته     -٧

 .األثر الواضح للصحبة السيئة وتأثيرها على الحدث ودفعه نحو االنحراف 
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Research Problem: The problem of this study crystallizes in the following 
questions:  
1-  What is the size of family violence in the study society? 
2-  What is the impact of family violence on juvenile delinquency? 
3-  What is the relation of some types of family violence to juvenile 
 delinquency? 
4-  What are the possible precautionary measures for limiting the impact of 
 family violence on juvenile delinquency? 
Research Importance:  
The importance of this research is manifest in the following aspects: 
1-  Identification of the causes and factors leading to the phenomenon of juvenile 
 delinquency will help the specialists take precautionary measures for limiting 
 the impact of those factors on juvenile delinquency.  
2-  Identification of the size of the phenomenon of family violence in the 
 study society will help in devising the adequate programs in regard of 
 dealing with the delinquent juveniles. 
3- Identification of the relation between family violence and juvenile 
 delinquency indicates the society's need for raising the level of family 
 awareness of the importance of following correct methods of education 
 and upbringing in dealing with the children. 



و  

Research Objectives:   
1-   Identification of the size of family violence in the study society. 
2- Identification of the relation between family violence and juvenile 
 delinquency in the study society. 
3- Identification of the relation of some types of family violence to juvenile 
 delinquency in the study society. 
4- Seeking arriving at precautionary measures that would limit the impact of 
 family violence on juvenile delinquency. 
 
Research Hypotheses / Questions:  
The study seeks to answer the following questions: 
5- What is the size of family violence in the study society? 
6- What is the impact of family violence on juvenile delinquency in the 
 study society? 
7- What is the relation of the various types of family violence to juvenile 
 delinquency in the study society? 
8- What are the precautionary measures that would limit the impact of family 
 violence on juvenile delinquency? 
  
Research Methodology:   
In this research, the researcher used the statistic descriptive method and the research 
sample was chosen in a deliberate non probability based  method and the research 
questionnaires were analyzed using a number of statistical methods through the 
social science statistical package (SPSS). 
 
Main Results:   
1- 78% of the study sample individuals answered that dialog and discussion 

were used in their families as a method for settling disagreement, which 
means the family environment was adequate for the juveniles. 

2- Only 28% of the study sample individuals answered that they suffered 
 from family violence, and this is a low percentage. 
3- Theft delinquency was the most prominent reason for depositing the juveniles 

in  the social observation home, which has made some researchers say that 
they did so because of insufficient sustenance by their parents. 

4- Of the most prominent family violence types in the families of the sample 
individuals, as reflected by their responses, was verbal violence by the 
families of the sample individuals which ranked second after refusal by the 
fathers to provide the needs of youngsters. 

5- The findings indicated that the size of family violence inside the researched 
juvenile families was of little existence. 

6- Some relation exists between some types of family violence and juvenile 
delinquency. 

7- 67% of the sample individuals  answered that they committed the wrong act 
in the company of their friends which reflects the remarkable impact of bad 
company the juvenile leading him to delinquency.   



 ب 

  ـ كلمة شكر ـ
  

 من ال "  وإنطالقاً من مبدأ     وفقني إلتمام هذه الدراسة   بعد شكر اهللا سبحانه وتعالى على أن            

 اإلمتنان للقـائمين علـى    عظيم   أتقدم بجزيل الشكر و    أنيسعدني  .. "يشكر الناس ال يشكر اهللا      

دريس وعلى رأسهم   وأعضاء هيئة ت  وأكاديميين  من إداريين   جامعة نايف العربية للعلوم األمنية      

الفرصة لـي   عبدالعزيز بن صقر الغامدي وذلك إلتاحة       /سعادة االستاذ الدكتور  رئيس الجامعة   

األكاديمية دراستي   وجدته خالل وما  مخ من صروح العلم والمعرفة      بهذا الصرح الشا   لإللتحاق

  . أساتذة الجامعة من قبل  اإلهتمام والتوجيه األكاديمي من

الـذي  معن بن خليل العمر     / استاذي الفاضل سعادة األستاذ الدكتور     قديروالتأخص بالشكر   و   

 فـي   الوكان له الدور الفع   معنوي  العلمي و ال والدعمتوجيه  ال لي   هذه وقدم  أشرف على رسالتي  

 أحسن مبارك طالب رئيس قـسم     / الدكتور والشكر موصول لكل من   ،   إخراجها بشكلها النهائي  

عبداهللا بن عبدالعزيز اليوسف    / العربية للعلوم األمنية والدكتور    العلوم اإلجتماعية بجامعة نايف   

 بمناقـشة   بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية على تفضلهما       استاذ علم االجتماع والجريمة     

    .رسالتي والحكم عليها 

ـ وكيـل   ب  ممثلـين  االجتماعية ونؤالشالعمل و للمسئولين بوزارة   كما أقدم شكري         وزراة ال

ــش ــون ئلل ــالوزارةومــدير إدارة التخطــيط والتطــوير اإل ةاالجتماعي ــة( داري ب ) باإلناب

رسـمية إلعـداد هـذه      بن ابراهيم العبدالرحمن لتـسهيلهم اإلجـراءات ال        عبدالعزيز/االستاذ

علي بن حـسن    /ة االستاذ مدير دار المالحظة اإلجتماعية بمدينة الرياض سعاد      كذلك  و..الدراسة

 أثنـاء التطبيـق     لتعـاونهم معـي   المالحظة  تماعيين العاملين بدار    صائيين االج خالعجمي واال 

     .للدراسة الميداني 

من زمـالء    والمساندة خالل دراستي بالجامعة      عون كما ال يفوتني أن أشكر كل من قدم لي ال         

وأساتذة وأخصائيين اجتماعيين ، لهؤالء جميعاً جزيل الشكر والتقدير ، والحمدهللا الذي بعونـه              

   .الحات تتم الص

  

  

 عبدالمحسن عمار المطيري                                                                



أ  

  ....هداء اإل               
  

  ...إىل من ربيا�ي صغريا  
  يف غرس الذي يل املثلكان و.. بذل الكثري يف سبيل تربييت وتعليمي    إىل والدي الذي_              

   .. ة وحب الطموح اهلم �فسي علو                  
   .. تغمر�ي بدعائها تتـئـما فو.. سهرت لراحيت الدتي اليت و إىل  _              

  )حفظهما ا وأمد يف عمريهما ( 

 .الغالية حفظها ا زوجيت  .. وكا�ت يل خري معنيخالل دراسيت هلذه املرحلة من وقفت جبا�يب إىل  

  وفقهم ا)سلطان، وعبدالعزيز، ومشاري(أبنائي  طيلة إ�شغايل بإعداد هذا البحث كثرياً واإىل من عا� 
 ..صاحلة وجعلهم ذريةً 

      
 ...إىل الباحثني يف هذا اال  

   .. املتواضعجهديمثرة أهدي ...   إىل هؤالء           

  
  

    
                                        

    الباحث                                                                           



  

  

  فهرس الموضوعات      

 ز  
 

  رقم الصفحة  البيــــــــــــان  العدد

  أ  اإلهداء   .١

  ب  كلمة شكر   .٢

  ج  ملخص الدراسة   .٣

  ز  فهرس الموضوعات   .٤

  ي  فهرس الجداول   .٥

  ١                                          الفصل األول                    .٦

  ٢  المقدمة  .٧

  ٣  مشكلة الدراسة  .٨

  ٣  أهمية الدراسة  .٩

  ٤  تساؤالت الدراسة  .١٠

  ٤  أهداف الدراسة  .١١

  ٤  حدود الدراسة  .١٢

  ٥  مفاهيم الدراسة  .١٣

  ١٠                                        الفصل الثاني                       .١٤

  ١١   في نظر علم اإلجتماعالعنف االسري  .١٥

  ١١  انواع العنف  .١٦

  ١٤  دوافع العنف  .١٧

  ١٧  إنعاكاسات العنف على األبناء  .١٨

  ١٩  للعنفالنظريات المفسرة   .١٩

  ١٩  نظرية المخالطة الفارقة   .٢٠

  ٢٢  نظرية التفكك اإلجتماعي  .٢١

  ٢٤  نظرية التعلم اإلجتماعي  .٢٢

  ٢٥  نظرية فرض اإلحباط  .٢٣



  

  

  فهرس الموضوعات      

 ح  
 

  ٢٨  موقف اإلسالم من العنف  .٢٤

  ٣٤  التنشئة اإلجتماعية  .٢٥

  ٣٧  آليات التنشئة  .٢٦

  ٣٨  أهمية األسرة ودورها في التنشئة اإلجتماعية  .٢٧

  ٤٢  ة كما وضعها اإلسالمقواعد االسرة المثالي  .٢٨

  ٤٣  أهم خصائص االسرة  .٢٩

  ٤٤  وظائف االسرة  .٣٠

  ٤٥  إنحراف األحداث كظاهرة إجتماعية   .٣١

  ٤٧  االطار المرجعي للمشكالت اإلجتماعية  .٣٢

  ٤٨  األوساط اإلجتماعية المؤثرة على إنحراف األحداث  .٣٣

  ٤٩  االسرة : أوالً   .٣٤

  ٥٣  المدرسة: ثانياً   .٣٥

  ٥٤  الحي السكني: ثالثاً   .٣٦

  ٥٦  جماعة الرفاق: رابعاً   .٣٧

  ٥٩  الدراسات السابقة  .٣٨

  ٦٨  التعقيب على الدراسات السابقة  .٣٩

  ٧٠                                     الفصل الثالث           .٤٠
  ٧١  منهج الدراسة  .٤١

  ٧١  أداة الدراسة  .٤٢

  ٧١  بناء أداة الدراسة  .٤٣

  ٧٢  صدق أداة الدراسة  .٤٤

  ٧٥  ثبات أداة الدراسة  .٤٥

  ٧٦  طبيق أداة الدراسةت  .٤٦

  ٧٧  أساليب المعالجة اإلحصائية  .٤٧



  

  

  فهرس الموضوعات      

 ط  
 

  ٧٧  مجتمع الدراسة  .٤٨

  ٧٧  عينة الدراسة  .٤٩

  ٧٧   طريقة إختيار العينة  .٥٠

  ٧٨  خصائص عينة الدراسة  .٥١

  ٨٩                                    الفصل الرابع             .٥٢
  ٨٩  عرض النتائج  .٥٣

  ١٠٣                                              لفصل الخامس            ا  .٥٤

  ١٠٤  تلخيص نتائج الدراسة  .٥٥

  ١٠٥  التوصيات  .٥٦

  ١٠٧  المراجع  .٥٧

  ١١٢                                              قــالحـالم              .٥٨

  ١١٣  اإلستبانة بشكلها النهائي) ١(ملحق رقم   .٥٩

  ١١٩  قائمة المحكمين) ٢(ملحق رقم   .٦٠

خطاب وزارة العمل والشئون اإلجتماعية المتعلق بتنفيذ       ) ٣(م  ملحق رق   .٦١

  الدراسة الميدانية 

١٢١  

  

  

  

  



  

    فهرس الجداول              
 

ي  

  رقم الصفحة  البيــــــــــــان  العدد

معامالت اإلرتباط لإلتساق الداخلي بين كل فقرة من فقرات             .١

 المحور األول وجميع فقرات المحور

٧٣  

معامالت اإلرتباط لإلتساق الداخلي بين كل فقرة من فقرات             .٢

  وجميع فقرات المحورالثانيالمحور 

٧٤  

ن كل فقرة من فقرات     معامالت اإلرتباط لإلتساق الداخلي بي       .٣

  وجميع فقرات المحورالثالثالمحور ا

٧٤  

معامالت اإلرتباط لإلتساق الداخلي بين كل فقرة من فقرات             .٤

  وجميع فقرات المحورالرابعالمحور 
٧٥  

  ٧٦ معامالت الفا كرونباخ للثبات   .٥

  ٧٨  العينة حسب العمر توزيع أفراد   .٦

  ٧٨  المستوى التعليميالعينة حسب توزيع أفراد  .٧

  ٧٩ مكان السكنالعينة حسب  توزيع أفراد  .٨

  ٧٩ نوع السكنالعينة حسب  توزيع أفراد  .٩

  ٨٠ وفقاً لمستوى الدخل الشهريالعينة  توزيع أفراد.١٠

  ٨٠  على قيد الحياةموجود األالعينة حسب  توزيع أفراد.١١

  ٨١  على قيد الحياةبوجود االالعينة حسب  توزيع أفراد.١٢

زواج الوالد من إمرأة غير والـدة       ة حسب   العين توزيع أفراد .١٣

 الحدث

٨٢  

 سكن الحدث مع والديه في منـزل        العينة حسب  توزيع أفراد .١٤

 واحد

٨٢  

  ٨٣ إنفصال الوالدينالعينة حسب  توزيع أفراد.١٥

  ٨٣ عدد أفراد األسرة من األوالدتوزيع أفرادالعينة حسب .١٦



  

    فهرس الجداول              
 

ك  

  ٨٤  عدد أفراد األسرة من البناتتوزيع أفرادالعينة حسب .١٧

  ٨٤ ترتيب الحدث في أسرتهالعينة حسب  توزيع أفراد.١٨

  ٨٥ تعليم األبالعينة حسب  توزيع أفراد.١٩

  ٨٥ متوزيع أفرادالعينة حسب األ.٢٠

  ٨٦ تبعاً لوجود العنف االسريالعينة  توزيع أفراد.٢١
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   :المقدمة

تعتبر و ،   تعاني منها الكثير من المجتمعات    جتماعية  إيعد العنف األسري ظاهرة        

سـري مـن    ة في النظام األ   جتماعيفة التنشئة اإل  إعترى وظي  لما    نتاج هذه الظاهرة 

 اً مؤشـر  ويعتبرها بعض الباحثين   الحديثة ،    مدنيةت كظواهر سلبية لل   تغيرات نشأ 

ة التـي تحـافظ     جتماعية التي تعد من بين العمليات الرئيسي      لفشل عملية التنشئة اإل   

   .همنعلى بناء المجتمع وأ

تمع ، فهو من جهة     الفرد والمج خطورة كبيرة على حياة      سريالعنف األ ويشكل    

جتماعية وظائفها اإل داء  المجتمع بالخلل ، مما يعيقها عن أ      ولى في   يصيب الخلية األ  

نمـاط الـسلوك     إنتـاج أ   عادةإ يساعد على    أخرىساسية ، ومن جهة     والتربوية األ 

هتمام العلمـي    يستوجب اإل  مما،  الواحدة  سرة  غير السوية بين أفراد األ    والعالقات  

   . ينتج عنها من تبعات قد للحد منها والوقاية مما ظاهرة بهذه ال

وبما سرية ،   تعدد أشكال العنف األسري بتعدد األطراف المكونة للعالقات األ            وت

مـن هـذه    األطفال داخل األسرة التي تتسم بالعنف هم من أكثر المتـضررين             أن

 علـى   ات سـلبية  لما للعنف من إنعكاس    ،   سريالسلوكيات التي يتضمنها العنف األ    

ليصبحوا أفراداً   األمر الذي قد يساعد على تهيئتهم      ،سلوكياتهم و  ،  األطفال نفسيات

 النفسية  همسري المالئم الذي يشبع حاجات     الجو األ  لفقدهمنظراً   جانحين في المجتمع  

 فـي المجتمـع      واإلنحراف جنوحع معدل ال  ومن ثم ارتفا  جتماعية ،   والعاطفية واإل 

  .  من الناحية األمنية عات خطيرةق ذلك من تبحلوما ي

 ـ الباحث   هدففقدسري من أثر على إنحراف األحداث ونظراً لما للعنف اال    

نحـراف  إو العنف داخل األسرة العالقة بينالتعرف على لى إفي هذه الدراسة ـ  

دراسـة   عليهم هـذه ال إقتصرتالذين  وذلك من خالل األفراد الجانحين  ، حداثاأل

  .  جتماعية بمدينة الرياضر المالحظة اإلوهم نزالء دا

  



 ٢

  

  
  :  مشكلة البحث: أوًال

نحراف األحداث مشكلة خطيرة من المشاكل التي تواجـه المجتمـع ،            يشكل إ  

 تدعييـس خصوصاً في ظل اإلرتفاع الملحوظ في معدالت إنحراف األحداث مما           

بير الوقائيـة   تخـاذ التـدا   إلمعرفة األسباب المؤدية إليها     والتصدي لهذه المشكلة    

ونظراً لتعدد وتشابك األسباب المؤدية     لة دون نشوء هذه األسباب ،       للحيلوالمناسبة  

ثر في تـشكيل    لما تمثله االسرة من أهمية بالغة األ      نظراً  الى إنحراف األحداث ، و    

إلـى  ـ في هذه الدراسـة ـ    الباحث  هدف فقد  ؛تجاهاتهشخصية الفرد وتكوين إ

  ومحاولـة ) وانحراف األحـداث العنف األسري (قة بينمحاولة التعرف على العال 

 تأثير ظاهرة العنف األسـري      دون الحيلولةمن شأنها   تدابير وقائية   الوصول إلى   

  .األحداث نحراف إعلى 
  

  : أهمية الدراسة: ثانيًا
العوامـل   التي تـسعى لتحديـد       للمزيد من الدراسات  نظراً لحاجة المجتمع      

ليتم على ضـوء    ، وما ينعكس عنها من آثار ،        داث  نحراف األح إظاهرة  المؤدية ل 

نتائج هذه الدراسات إتخاذ التدابير الوقائية التي من شأنها أن تحد من تـأثير هـذه               

  : في المحاور اآلتيةالدراسة ه هذأهمية وتتمثل ،  العوامل على إنحراف األحداث 

د  يـساع  نحراف األحـداث   والعوامل المؤدية إلى ظاهرة إ      األسباب تحديد -١

المختصين في إتخاذ التدابير الوقائية للحد من تأثير هذه العوامـل علـى             

  . إنحراف األحداث 

 من شأنه أن يساعد     دراسةمجتمع ال حجم ظاهرة العنف األسري في      تحديد   -٢

  .   فيما يتعلق بالتعامل مع األحداث المنحرفين المناسبةعلى وضع البرامج

يبرز حاجة المجتمع    األحداث   نحرافإتحديد العالقة بين العنف األسري و      -٣

إلى رفع مستوى الوعي األسري بأهمية إتباع أساليب التربيـة والتنـشئة            

  . األسرية الصحيحة في التعامل مع األبناء 



 ٣

بة العربية في المجـال     هم هذه الدراسة في إثراء المكت     يأمل الباحث أن تس    -٤

   . جتماعيالتربوي اإل



 ٤

  : تساؤالت الدراسة: ثالثًا
  

  : ذه الدراسة اإلجابة على األسئلة التالية تحاول ه 

  ما هو حجم العنف األسري في مجتمع الدراسة ؟  -١

  نحراف األحداث في مجتمع الدراسة ؟إسري على ما هو تأثير العنف األ -٢

  نحراف األحداث في مجتمع الدراسة ؟ إما عالقة أنماط العنف األسري ب -٣

 تأثير العنـف األسـري       من التدابير الوقائية التي من شأنها أن تحد      ما هي    -٤

  نحراف األحداث؟ إعلى 

  
 : أهداف الدراسة: رابعًا
  . تحديد حجم ظاهرة العنف األسري في مجتمع الدراسة -١

نحراف األحداث فـي مجتمـع      إسري و التعرف على العالقة بين العنف األ      -٢

  .الدراسة 

نحراف األحـداث فـي     إبعض أنماط العنف األسري ب    عالقة  التعرف على    -٣

  . راسةمجتمع الد

حد مـن تـأثير العنـف       تدابير وقائية من شأنها أن ت     محاولة التوصل إلى     -٤

  .نحراف األحداثإاألسري على 

  
 :  حدود الدراسة: خامسًا
 هذه الدراسة على معرفـة العالقـة بـين          قتصرتإ :الحدود الموضوعية    -١

  .العنف األسري وانحراف األحداث

دار راسـة علـى نـزالء     تم تطبيق هـذه الد    :  الحدود البشرية والمكانية     -٢

  .  بمدينة الرياضجتماعيةالمالحظة اإل

 العـام    الفصل الثاني مـن     هذه الدارسة خالل   تم تطبيق : الحدود الزمانية  -٣

  . هـ١٤٢٦/١٤٢٧الدراسي 
  
  
  



 ٥

   :  الدراسةمفاهيم
  : العنف-١

 به وعليه يعنف عنفـاً       ، يقال عنُفَ   فَنُعيرجع أصل الكلمة الى     :" لغة ً العنف  

المه بعنف وشدة وعتـب      أي   :عنف فالناً    يقال   لم يرفق به فهو عنيف،     : وعنافةً

  .)١(" أخذه بعنْف أي : ه، وأعنفه عنُفَ عليه ، واعتنف األمر يعل

  .)٢(والعنف بضم النون ضد الرفق ، والتعنيف بمعنى التعبير باللوم "

   .لرفق وهو ضد ا" المغاالة في الشدة"المعنى اللغوي للعنف هوإن من هنا فو

  :وللعنف تعريفات متعددة ؛ يستعرض الباحث فيما يلي أهم هذه التعريفات

ستعمال غيرالقانوني لوسائل القسر المـادي أو       اإل: (بأنه  العنف  ) التير (عرف

  .  )٣ ()البدني ابتغاء تحقيق غايات شخصية أو جماعية

 القـوة   سلوك عدواني ناتج عن اإلحباط يستخدم معه      " بأنه  ) عيسوي(كما عرفه 

  .)٤(" مع اإلنسان أو تدمير ممتلكاته 

الميل الى االعتداء والتشاجر واالنتقام والمشاركة      : ( بأنه  ) الصيرفي(وعرفته      

خرين وكشف أخطائهم وإظهـارهم     آلا والمعاندة ، والميل للتحدي ، والتلذذ في نقد       

 الجـو،   بمظهر الضعف أو العجز ، واالتجاه نحو التعذيب ، والتنغيص وتعكيـر           

  . )٥()ةوالتشهير وإحداث الفتن ، والنوبات الغضبية بصورها المختلفة المعروف

نـزال األذى باألشـخاص أو     ممارسة القوة البدنية إل   : ( بأنه   )حلمي(  وعرفه  

الممتلكات ، كما أنه الفعل أو المعاملة التي تحدث ضرراً جسيماً ، أو التدخل فـي                

  .)٦()الحرية الشخصية 

                                           
  .٦٣٨ص. ساحة الصلح للنشر : روت بي. محيط المحيط ) . ١٩٩٧( البستاني ، بطرس )١(

 . ٤٥٨دار الفكر للطباعة ، ص. مختار الصحاح ـ لبنان ) . م١٩٧٣( الرازي ، محمد بن أبي بكر )٢(

، الـسنة  ) ١٦(المجلة العربية للدراسات األمنية ، ع . العدوان والعنف والتطرف ) . ١٤١٤( التير ، مصطفى عمر   )٣(

 . ٤٣الرابعة عشر ، ص

، اتجاهات طالب المرحلة االثنوية نحو العنف، رسالة ماجستير غير )٢٠٠٠( ، سعد بن محمد آل رشود )٤(

 ٣٧منشورة جامعة نايف العربية للعلوم األمنية الرياض ، المملكة العربية السعودية ص
اجستير غير رسالة م. مظاهر العدوان لدى األطفال الذكور وعالقاتها يعمل األم) . ١٩٩٠(الصيرفي ، إيمان سعيد  )٥(

 .١٤جامعة عين شمس ، معهد الدراسات العليا للطفولة، ص. منشورة ، القاهرة 
 ٩ص العنف االسري، القاهرة ، دار قباء،) ١٩٩٩(حلمي، إجالل )٦(



 ٦

 فـي   -دائماً–نزعة سلوكية تثور لدى الفرد      " د عرف العنف بأنه     أما غالي فق  

حاالت تعرضه لإلحباط أو الحد من الحرية أو عدم إشـباع الرغبـات لعوامـل               

  .)١(" خارجة عن الفرد نفسه

  : ويعرف الباحث مفهوم العنف في هذه الدراسة إجرائياً بأنه 

 شـخص آخـر ، أو       السلوك الذي يتضمن استخدام القوة في االعتداء علـى        " 

 ذلك الشخص ويسبب له     إلىاالتيان أو االمتناع عن فعل أو قول من شأنه أن يسئ            

  ".  اجتماعياً أو اًضرراً جسمانياً أو نفسي
  
  

  : االنحراف
: إلنسان عـن شـيء يقـال        وإذا مال ا  (يعرف االنحراف في اللغة بأنه الميل       

  .)٢( )حرورفاف وتحرف وانحر

أي فعل أو نوع   (بأنه  االنحراف    بعض الباحثين  يعرففة  الناحية القانوني أما من   

من السلوك أو موقف يمكن أن يعرض أمره على المحكمة ويـصدر فيـه حكـم                

  .)٣( )قضائي

سلوك خاطئ للفرد أثناء محاولته شق      (في حين يعرف من الناحية النفسية بأنه        

ماج مـع   أو االنـد  .. طريقه في الحياة طمعاً في تحقيق عمل أو مركز اجتماعي           

  .)٤(...)جماعة معينة

كل خروج على ما    (بأنه  اإلنحراف    بعضهم فقد عرف ومن الناحية االجتماعية    

هو مألوف من السلوك االجتماعي دون أن يبلغ حد اإلخالل بـاألمن االجتمـاعي              

  .)٥(رة تهدد االستقرار الداخلي للمجتمعيبصورة ملحوظة أو خط

                                           
 ٣٨، اتجاهات طالب المرحلة االثنوية نحو العنف، مرجع سابق ص)٢٠٠٠(آل رشود ، سعد بن محمد  )١(
 . ٤٣ ، ص٩ جزء ابن منظور ، مرجع سابق ، )٢(
 . ٢١م ، ص١٩٨٥سليم نعامة ، سايكولوجيا االنحراف ، الطبعة األولى ، مكتب الخدمات الطباعية ،  )٣(
 . ٢٥سليم نعامة ، المرجع نفسه ، ص )٤(
العوجي ،مصطفى ، التربية المدنية كوسيلة للوقاية من االنحراف ، المركز العربي للدراسات األمنيـة والتـدريب ،            )٥(

 . ٢٤هـ ، ص١٤٠٦اض ، الري



 ٧

انتهاك للتوقعات والمعايير   ( بأنه    ايضاً من الناحية االجتماعية  ) غباري(ويعرفه  

  .)١ ()االجتماعية

الخروج عن النمط   (نستطيع أن نعرف االنحراف بأنه      فمن الناحية الشرعية    أما  

  .)٢ ()الذي نصت عليه مصادر التشريع اإلسالمي الرئيسية منها والفرعية

موقف اجتمـاعي يخـضع فيـه       (انحراف األحداث بأنه    ) العصرة (قد عرف و

ر السن لعامل أو أكثر من العوامل ذات القوة السببية مما يـؤدي بـه إلـى                 صغي

  .)٣()السلوك غير المتوافق أو يحتمل أن يؤدي إليه

نظرة شاملة حين يعرف انحراف األحداث بأنـه        ) طويرش(في حين ينظر له     

ظاهرة تشمل الشخصية ككل في تفاعلها مع البيئات المحيطة بها من اجتماعيـة             (

وسياسية و نفسية تؤدي إلى مجموعة من األفعال المضادة تجـاه مـا             واقتصادية  

  .)٤ ()تعارف عليه المجتمع من نظم وقوانين وعادات وتقاليد

يحدد مفهوم االنحراف من وجهة النظر الشرعية فيعرفـه         ) سليمان(ونجد أن   

المحظورات الشرعية التي يرتكبها األحداث في سن حداثتهم الشرعية والتي          (بأنه  

  .)٥ () اقترفها البالغون عدت جرائم يعاقبون عليها بالحدود والقصاص والتعازيرإذا

  

 فـي هـذه     –إجرائيـاً    نستطيع أن نحدد مفهوم االنحراف       وبناء على ما سبق   

الموقف الذي يتلبس به من كان عمره بين السابعة والثامنة عـشرة         (بأنه -الدراسة

عنه الشريعة أو تركاً ألمرٍ أوجبتـه       من عمره ويكون هذه الموقف فعالً ألمرٍ نهت         

  .)الشريعة دون أن يكون للفعل أو الترك عذر شرعي معتبر

                                           
محمد غباري ، االنحراف االجتماعي ورعاية المنحرفين ، الطبعة األولى ، المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية                ) ١(

 . ١٥هـ ، ص١٤٠٦، 

أساليب معالجة األحـداث الجـانحين فـي        (سمير إسماعيل ، التأهيل االجتماعي والمهني ، لألحداث الجانحين في           ) ٢(

 . ١٥٥هـ ، ص١٤١٠، المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب ، الرياض ، ) صالحيةالمؤسسات اإل

 . ٣٧م ، ص١٩٧٤العصرة ، منير ، انحراف األحداث ومشكلة العوامل ، المكتب المصري ، اإلسكندرية ، ) ٣(

م ،  ١٩٨٥ظبـي ،    عبيد ، انحراف األحداث في مجتمع اإلمارات ، مؤسسة االتحاد والصحافة ، أبـو               ،  طويرش   )٤(

 . ١٢ص

 .١٥٨عبد الغني سليمان ، مرجع سابق ، ص) ٥(



 ٨

  : الحدث   
  . )١( )الفتى صغير السن، ورجل حدث أي شاب(  الحدث في اللغة هو 

وتتباين تعاريف هذا المصطلح حسب تخصص من يقوم بتعريفـه، فمـن            

 الفترة بين السن التـي حـددها القـانون          الصغير في (الناحية القانونية يعرف بأنه     

  .)٢ ()للتمييز والسن التي حددها لبلوغ الرشد

الصغير منذ والدته حتى يتم     " وينظر علماء النفس واالجتماع للحدث على أنه        

  .)٣("له النضج االجتماعي والنفسي وتتكامل لديه عناصر الرشد

 إال أنه يغلب عليها     وتختلف تشريعات الدول في تحديد سن التمييز وسن الرشد        

أن يكون ذلك السن بين السابعة والثامنة عشرة وال بد من إلقـاء الـضوء علـى                 

الحدث في الشريعة اإلسالمية لتأثيرها الواضح على تحديد سن الحداثة ، فقد قـسم              

الفقهاء ـ رحمهم اهللا ـ مراحل نمو اإلنسان منذ والدته وحتى بلوغه إلى ثـالث    

  : لى أساسها المسئولية الجنائية وهذه المراحل هي مراحل رئيسية ورتبوا ع

وهي تبدأ من الوالدة إلى ما قبـل الـسابعة مـن            : مرحلة انعدام اإلدراك     -١

عمره ، وفي هذه المرحلة ال يعاقب الصغير على جريمته ال جنائيـاً وال              

  . تأديبياً

وهي تبدأ من السابعة و حتى مرحلة البلوغ مع         : مرحلة اإلدراك الضعيف     -٢

تالف بين الفقهاء ـ رحمهم اهللا ـ في سن البلوغ وإن كـان عـامتهم     اخ

يحددونها بخمسة عشر عاماً في حين يحدد اإلمام أبو حنيفة وفقهاء المالكية            

سن البلوغ بثمانية عشر سنة وفي هذه المرحلة ال يسأل الحدث جنائياً وإنما 

  . تأديبياً

سـن البلـوغ وهـي      وتبدأ ببلوغ الحدث سن الرشـد أي        : مرحلة البلوغ    -٣

الخامسة عشرة على رأي عامة الفقهاء ـ رحمهم اهللا ـ أو الثامنة عشرة   

                                           
 . ١٣٢ابن منظور ، لسان العرب ، الجزء الثاني ، دار صادر ، بيروت ، ص) ١(

 . ٨٦م ، ص١٩٧٧حسن خفاجي ، دراسات في علم االجتماعي الجنائي ، الطبعة األولى ، مطبعة المدينة ، جدة ) ٢(

  .٨٦مرجع ، صنفس ال) ٣(



 ٩

على رأي أبي حنيفة وفقهاء المالكية ـ رحمهم اهللا ـ وفي هذه المرحلـة    

  .)١(يكون الحدث مسئوالً جنائياً عن كل ما يرتكبه من عمل غير مشروع

ى أنه الصغير الذي ال  وفي أنظمة المملكة العربية السعودية ينظر للحدث عل       

  .)٢(يقل عمره عن سبع سنوات وال يتجاوز ثمانية عشرة سنة

 صـغير   (جرائي للحدث في هذه الدراسة هو           ومن هنا فإن التعريف اإل    

  ).  من عمرهة ولم يتجاوز الثامنة عشر من عمرهالسن الذي تجاوز السابعة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

                                           
معالجة الشريعة اإلسالمية لمشاكل انحراف     (عبد الغني سليمان ، مفهوم الحدث في اإلسالم ، الندوة العلمية السابعة             ) ١(

 . ١٥٦-١٥٥هـ ، ص ص ١٤٠٧المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب ، الرياض ، ) األحداث

هــ ،   ١٤١٠مطابع الخالد ، الرياض ،      . الثة  وزارة العمل والشؤون االجتماعية الطبعة الث     . مجموع نظم ولوائح    ) ٢(

 . ٦٩ص



 ١٠

  الفصل الثاني
  

  :اسات السابقة االطار النظري والدر

  :المبحث األول 

 .العنف االسري في نظر علم االجتماع  -

 .أنواع العنف  -

 .دوافع العنف  -

 .انعكاسات العنف على األبناء  -

 .النظريات المفسرة للعنف  -

 .موقف االسالم من العنف  -

  :المبحث الثاني

 .التنشئة االجتماعية  -

 .آليات التنشئة -

 .جتماعية أهمية االسرة ودورها في التنشئة اال -

 .قواعد االسرة المثالية كما وضعها االسالم  -

 .أهم خصائص االسرة  -

 .وظائف االسرة  -

  :لثالمبحث الثا

 .انحراف األحداث كظاهرة اجتماعية  -

 .االطار المرجعي للمشكالت االجتماعية  -

 .االوساط االجتماعية المؤثرة على انحراف األحداث  -

  :رابعالمبحث ال

 .الدراسات السابقة  -

  .لتعقيب على الدراسات السابقة ا -
  



 ١١

  :  ولالمبحث األ
   :العنف األسري في نظر علم االجتماع

ألنه يمثـل   ) العنف المنزلي (يسمي علماء االجتماع هذا السلوك العنفي بـ        

،  كأن تكون الزوجة ضحية الـزوج         ، سلوكاً قاهراً عنيفاً مؤذياً ضد المعتدى عليه      

 مما يتطلب حمـايتهم مـن قبـل القـانون     بيهم، أو أأو األبناء ضحايا زوج أمهم     

والسلطة الرسمية ، ولكون العنف المنزلي يقع داخل حدود المنزل و ال يطلع عليه              

أحد من خارجه إال إذا حصلت شكوى من قبل الضحية أو المعتـدى عليـه لـدى           

الجهات الرسمية ، لذلك ال تعلم به المؤسسات األمنية إال إذا قدمت شـكوى إليهـا                

بـسبب تـستره بجـدران      ) مستتر(معتدي، فهو إذن سلوك عنفي غير معلن      ضد ال 

   . )١(المنزل وتحوطه بالنسيج األسري 

العنف بين األزواج إلى المعاناة من حالة من حاالت         بعض الباحثين   رجع  يو

 في حدوث حاالت  دوراً) كما يرى بعضهم  ( تلعب مشاعر الغيرة     ، بينما قد  اإلحباط  

   .)٢ (من العنف األسري

  

  :أنواع العنف 
  :يمكن تصنيف العنف ـ بشكل عام ـ من خالل اعتبارات عدة إلى 

    :العنف البدني أو الجسدي . ١

 السلوك العنيف الموجـه نحـو الـذات أو          ، بهذا النوع من العنف   ويقصد    

    .)٣(آلخر إلحداث األذى أو المعاناة للشخص ااآلخرين 

 شد الشعر وهذا النوع مـن       ،ل   الرك ،ومن أمثلة العنف البدني ؛ الضرب         

  )٤(. موجه ضد مصدر العدوان والعنفال ف يرافقه غالبا نوبات من الغضبالعن

                                           
  ٢٣٠دارالشروق  ص. ، علم إجتماع االسرة جامعة اليرموك ) ١٩٩٤(عمر معن خليل )١(
 ٩١ الجنس، القاهرة، الدار المصرية للطباعة ص ة، سيكولوجي)م١٩٨٩(شوقي، مدحت  )٢(
 ٣٨ص ، نوية نحو العنف  اتجاهات طالب المرحلة الثا٠)هـ١٤٢١(سعد محمد ، لرشود ا )٣(
 عمان الطبعـة األولـى      – دار الفكر    ٠ السلوكية واالنفعالية    تاالضطرابا)  م٢٠٠٠(خولة أحمد   ،  يحيى    )٤(

  ١٨١ص 



 ١٢

  :العنف اللفظي. ٢

يهدف إلى التعدي على حقوق اآلخرين بإيذائهم عن طريق العنف الذي   وهو    

و ف اللفظي العنف البـدني أ      وعادة ما يسبق العن    ،الكالم أو األلفاظ الغليظة النابية      

  .)١( الجسدي

  :العنف الرمزي. ٣

 وذلك للقـدرة    ،هذا النوع من العنف يسميه علماء النفس بالعنف التسلطي            

 والمتمثلة في استخدام    ،التي يتمتع بها الفرد الذي هو مصدر هذا النوع من العنف            

جتماعية لدى الموجه إليه هذا النوع من       إطرق رمزية تحدث نتائج نفسية وعقلية و      

  توجيه االهانـه  حتقار اآلخرين أو  و يشمل التعبير بطرق غير لفظية كإ      ه و ،العنف  

   )٢( . )تجاهل وجوده(متناع عن النظر إلى الشخص الذي يكن له العداءلهم كاإل

  : العنف المباشر-٤

وهنا نجد أن الشخص العدواني يوجه عدوانه مباشرة إلى الموضوع المثير             

أي شخص يكون مصدرا أصليا     أو الطالب أو     مثل اإلداريين     ، لالستجابة العدوانية 

   )٣(.ستجابة العدوانيةيثير اإل

   : العنف غير المباشر -٥

حد رموز الموضوع األصلي وليس إلى الموضوع       أوهو العنف الموجه إلى       

هـذا الطالـب    يستطيع   ، فمثال عندما يثير المدرس طالبا يتسم بالعنف         ،األصلي  

 عندئٍذ قد يوجه عنفه إلـى       ،سبب من األسباب    توجيه عنفه إلى المدرس ذاته ألي       

   .)٤(ص بهذا المدرس أو حتى إلى ممتلكات المدرسة شيء خا

                                           
  ـ إدارة٠األساليب التربوية الحديثة في التعامل مع ظاهرة العنف الطالبي ، )م١٩٩٧(حسين محمد، الطاهر  )١(

  ٢ التدريب الكويت ص    
  ، العنف االسري ، جامعة عين شمس ـ دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع)١٩٩٩( ، إجالل اسماعيل ، حلمي )٢(

 ١٠ ص    
  هـ العنف في المدارس الثانوية من وجهة نظر المعلمين والطالب ، رسالة١٤٢٤ )نعلى عبدا لرحم، الشهري )٣(

   ٩١ المملكة العربية السعودية ص – الرياض – جامعة نايف العربية للعلوم األمنية – ماجستير غير منشورة    
 ١٢٢مركز النشر جامعة القاهرة ص :  القاهرة٠علم النفس االجتماعي ) ١٩٩٤(شوقي ، طريف  )٤(

 



 ١٣

ويفسر بعض الباحثين إرتفاع معدالت العنف األسري بأنه ظـاهرة طبيعيـة            

   :)١(ومتوقعة ألسباب منها 

 تنوع العالقات بين أعضاء األسرة الواحدة، وهذا التفاعل البد أن يقـود إلـى               -١

  .قدر كبير من التناقض والصراع واالختالف

  .تضارب المصالح بين أعضاء األسرة تكثر وتتعدد  -٢

الفرق بين األجيال القديمة والحديثة يـؤدي إلـى اختالفـات فـي األفكـار                 -٣

  .والتوجهات والتطلعات، وكلها تساعد على خلق مساحات من الصراعات

فظها في إطار األسرة الواحدة من      المحافظة على األسرار الخاصة للعائلة وح       -٤

شأنه أن يقلل من مناسبات تدخل األجهزة الرسمية لحل المشكالت التي يمكن            

  .أن تؤدي إلى العنف األسري
  

ومع اإلرتفاع الملحوظ في معـدالت العنـف االسـري اال أن اإلحـصائيات              

أسـباب  تخلو من تفاصيل لجرائم هذا النوع من العنف لعدة          تكاد  الجنائية العربية   

   :)٢( منها

  .العيب االجتماعي في اإلبالغ عن هذه الجرائم -١

 على إخفاء هذه الجرائم داخل نطاق األسرة وعدم الخروج بها إلـى              الحرص -٢

 .العلن

دخول التسويات من داخل العائلة أو من العائالت القريبة أو من الجيرة لتسوية   -٣

الـشفاعات  األمر بدون الوصول إلى السلطات الرسـمية، وكـذلك دخـول            

االجتماعية بين األطراف لعدم وصول هذه الجرائم لدائرة الـضوء واإلبـالغ         

 .عنها

                                           
جامعة نايف العربية . عبدالمحمود عباس ، والبشري محمد األمين ، العنف األسري في ظل العولمة أبو شامة ،  )١(

 ١٠٩هـ ص١٤٢٦راسات والبحوث للعلوم األمنية ، مركز الد
 ١١٣ ص نفس المرجع)٢(



 ١٤

الجرائم التي تصل إلى علم السلطات قليلة اذا ما قارناها بواقـع المـشكلة ،                - ٤

وربما تتدخل هذه السلطات لتسوية األمر بأي طريقة من الطرق حفاظاً علـى             

 . في السجالت الرسميةاهسمعة وسالمة األسرة، لذلك ال يتم تسجلي
إذا تم تسجيل الجرائم في السجالت الرسمية وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية من             -٥

خالل إجراءات العدالة الجنائية، فإن هذه الجرائم تسجل في الـسجل النهـائي             

لإلحصائيات التي تصدر مشمولة تحت بنود الجرائم التقليدية المعروفة وفقـاً           

حلية التي ربما ال تصنف بتحديد هذه الجرائم كجرائم عنف للقوانين الجنائية الم  

أسري ولكن تصنفها في مكان جرائم القتل مثالً أو األذى الجسيم، أو االعتداء             

  .بدون اإلشارة إلى حدوثها داخل األسرة
  

  :دوافع العنف األسري 
يمكن تقسيم الدوافع التي يندفع الفرد بمقتضاها نحو العنف االسري الى ثالثـة             

  :أقسام هي 

  :الدوافع الذاتية  – ١

 وهي تلك الدوافع التي تنبع من ذات االنسان ، ونفسه ، والتي تقوده نحـو               

  :العنف االسري ، وهذا النوع من الدوافع يمكن ان يقسم الى قسمين 

الدوافع الذاتية التي تكونت في نفس االنسان نتيجة ظروف خارجية من            •

 ، والعنف ـ الذي تعرض له االنسان  قبيل ، االهمال ، وسوء المعاملة

منذُ طفولته ـ الى غيرها من الظروف التي ترافق االنسان والتي أدت  

الى تراكم نوازع نفسية مختلفة ، تمخضت بعقد نفسية قادت في النهاية            

الى التعويض عن الظروف السابقة الذكر باللجوء الى العنـف داخـل            

 .االسرة 



 ١٥

 بأن الطفل الذي يتعرض للعنف إبان فترة        )١(ةلقد أثبتت الدراسات الحديث      

طفولته يكون أكثر ميالً نحو استخدام العنف من ذلـك الطفـل الـذي لـم                

  .يتعرض للعنف فترة طفولته 

الدوافع التي يحملها االنسان منذُ تكوينه ، والتي نشأت نتيجة سـلوكيات          •

لـى  مخالفة للشرع كان اآلباء قد اقترفوها مما انعكس أثر تكوينهـا ع           

 .ج العامل الوراثي ضمن هذه الدوافع ادرإالطفل، ويمكن 

  :الدوافع االقتصادية  – ٢

     هذه الدوافع تشترك معها ضروب العنف األخرى مع العنف االسري ،           

 العنـف   اءاال أن االختالف بينهما يكون في األهداف التي ترمى مـن ور           

ل علـى منـافع     ففي محيط االسرة اليروم األب الحصو     . بدافع اقتصادي   

اقتصادية من وراء استخدامه العنف إزاء اسرته وإنما يكون ذلـك تفريغـاً             

. لشحنة الخيبة والفقر الذي تنعكس آثاره بعنف من قبل األب نحو االسـرة              

أما في غير العنف االسري فإن الهدف من وراء استخدام العنف إنما هـو              

  .الحصول على النفع المادي 

   :الدوافع االجتماعية -٣

   يتمثل هذا النوع من الدوافع في العادات والتقاليد التي اعتادها المجتمـع            

قدراً من الرجولة   _ حسب مقتضيات هذه التقاليد   _ والتي تتطلب من الرجل     

بحيث ال يتوسل في قيادة اسرته بغير العنف، والقوة، وذلك أنهما المقيـاس             

النسان من الرجولة ،    الذي يمكن من خالله معرفة المقدار الذي يتصف به ا         

  .وإال فهو ساقط من عدد الرجال 

وهذا النوع يتناسب طردياً مع الثقافة التي يحملها المجتمع ، وخصوصاً              

الثقافة االسرية فكلما كان المجتمع على درجة عالية من الثقافة والـوعي ،             

كلما تضاءل دور هذه الدوافع حتى ينعدم في المجتمعات الراقية ، وعلـى             

                                           
 ١٣١دار المحجة البيضاء ص " الدوافع والحلول"البصري حيدر ، العنف األسري  )١(



 ١٦

كس من ذلك في المجتمعات ذات الثقافة المتدنية ، إذ تختلف درجة تأثير             الع

    . )١(هذه الدوافع باختالف درجة انحطاط ثقافات المجتمعات

  

ومنها العنف  (أسباب المشكالت االسرية    ) كما ذكر الكندري  (ويحدد البعض 

   :بالمسببات التالية ) االسري

ف اآلخر حيث كثيراً ما نجد      عدم فهم كل من الزوجين لنفسية وطباع الطر        -١

 .كالً من الزوجين يتمسك برأيه دون مراعاة للرأي اآلخر 

تظهر األزمات في بعض األسر بسبب عمل المـرأة ، وكيفيـة صـرف               -٢

  ، ميزانية األسرة ، وهل اإلنفاق مسئولية الرجل أم أنها يجب أن تـشاركه            

العالقـات   علـى    اًاألمر الذي يجعل لهذا العامل في بعض األحيان تـأثير         

 . األسرية

من أهم أسباب األزمات والمشكالت في األسرة الحديثة مدى اهتمام األسرة   -٣

مثال ذلك أنه في المجتمعات الخليجية الحديثة نجد بعض االسر          . باألبناء  

 . قد تركت االهتمام بالطفل للخدم 

ومن أسباب األزمات األسرية أيضاً ، الزواج الذي ينـشأ عـن الطمـع               -٤

مادي أو المعنوي فعندما ال يستطيع أحد الطرفين تحقيـق هـذه            والكسب ال 

 . المكاسب تقع المشكالت بينهما

 تمتـع وقد ترجع األزمات األسرية إلى إفرازات الحضارة الحديثة مثـل            -٥

  وبالتالي قد ال تعـرف     أرادت ومتى   تشاء تذهب أين    مطلقةالمرأة بحرية   

د من تلك الحرية فينـشأ      عن األسرة مما يدفع الزوج إلى الح      الشيء الكثير   

 . عنه تلك الخالفات الزوجية

إن كثير من المشكالت واألزمات األسرية قد يرجع أصـلها إلـى عـدم               -٦

  ، نضوج عقلية الزوج أو الزوجة بالدرجة الكافية لمواجهة أمـور الحيـاة           

 . ويمكن إرجاع ذلك إلى الزواج المبكر في بعض األحيان

                                           
 ١٣٢مرجع سابق  ص " الدوافع والحلول"البصري حيدر ، العنف األسري  )١(



 ١٧

 سيئاً في العالقات الزوجية ، فقد تـؤدي         كما تؤثر العاهات الجسمية تأثيراً     -٧

إلى اإلحساس بالنقص ، مما يؤدي إلى االنكماش فـي العالقـات داخـل              

األسرة أو قد يؤدي إلى زيادة حاجة الفرد إلى االعتمـاد علـى األسـرة               

اعتماداً كبيراً في قضاء حاجاته وشئونه ، األمر الذي يسبب لـه الـضيق              

  . وبالتالي سرعة االستثارة 

 أن العاهة تؤدي إلى عجز رب األسرة عن إعالتها مما يعرض األسرة             كما

ألزمات أسرية وقد يدفع بالزوجة إلى الخروج للعمل وبـذلك تـضعف عنايتهـا              

  ،  وقد تنشأ عن ذلك أزمات أسرية ، وقد يتعرض األطفال لالنحـراف             ، بأطفالها

جوا وبـذلك   وقد يدفع ذلك األسرة إلى االعتماد على عمل أطفالها قبـل أن ينـض             

  . )١(يحرموا من فرص التعليم وقد يتعرضوا إلى االنحراف 

  
  : انعكاسات العنف على األبناء

مما ال شك فيه ان للعنف سلبيات كثيرة على الطفل فهو من جهة يطبعه بطابع               

العنف كاسلوب من أساليب الحلول للمشاكل التي قد يواجهها في حياتـه ، وهـذا               

التحديات حين يتجه لعالج أي موضوع أو قضية يفرض         يقوده لمواجهة الكثير من     

وذلك ينعكس سلباً على مختلف حاالته ، وربمـا تكـون           . واقعه وحاجته عالجها  

  . عامالً من عوامل الفشل في مستقبله

يشه ومن جهة أخرى يبني نفسيته على الضغينة والحقد الذي يحمله تجاه من يعا      

افع القسوة تجاهه ، أو حـين يجـد أن           ال يستوعب دو   من اهله ، وال سيما عندما     

  . اآلخرين ال يفهمون حالته وال يستوعبون واقعه

ومن جهة ثالثة يخلق في داخله عامل الخوف والرهبة من اآلخرين ، فينطلـق              

في اتخاذ قراراته الحياتية بفعل هذا العامل الذي ربما يقوده إلى االنحراف في تبني     

  . القرارات في مستقبله

                                           
مكتبةالفالح للنشر والتوزيع . ويتالكندري أحمد محمد ، علم النفس االسري كلية التربية األساسية دولةالك )١(

 ٢٠٦ ص٢٠٥ص



 ١٨

ما يقوده هذا األسلوب لممارسة دور التحدي والتمرد برفض مـا           كما أنه رب  

يطرحه اآلخرون مهما كان موضوعياً وسليماً حين يفسح له المجـال لالختيـار،             

تنفيساً عن الضغط النفسي الذي خلفه العنف في داخله حين واجهه وعاش حالته ،              

ولو كانت من   .. فيتحرك من باب الشعور بضرورة استرداد الكرامة التي امتهنت          

  . خالل عالقته بأبويه ، وأقرب الناس إليه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٩

  : النظريات المفسرة للعنف  

يتناول الدارسون للسلوك المنحرف تفسيره إنطالقاً من تخصصاتهم العلمية ، إذ     

يتطرق اليه عالم النفس ويفسره من الزاوية النفسية البحتة ، ويفسره عالم القانون 

  ...هة نظر قانونية وهكذا من وج

وبما أن هذه الدراسة دراسةٌ إجتماعية فسوف يتناول الباحث تفسير العنف على    

ضوء النظريات االجتماعية التي حاولت أن تجد تفسيراً لهذا النوع من السلوك 

لى المنحرف على  إوسوف يتطرق إلى نظريات المدرسة االجتماعية والتي تنظر

دية منعزلة وانما هو نتاج مجتمعه، فهو عضو في جماعة وما ليس ظاهرة فر" أنه 

فعٌل مخالف لقوانين هذه الجماعة ، ولمعرفة سبب ارتكابه لهذا الفعل به قام 

وفيما يلي أبرز  )١("المنحرف ال بد من دراسة العالقة بينه وبين البيئة االجتماعية

  :النظريات االجتماعية المفسرة للعنف 

  :Edwin Sutherland) سذرالند( الفارقة لـ نظرية المخالطة -١

، إن السلوك اإلجرامي سلوك متعلم يتعلمه الفرد من محيطه )سذرالند(يرى     

االجتماعي، بحسب درجة التقارب بين الفرد ومحيط المخالطة الطبيعية فكلما زاد 

أو هذا التقارب زادت إمكانية التعلم ، فالفرد إما يحاط بقوى معادية للجريمة، 

محبذة لها، ونتيجة للمخالطة يحصل التدريب والتعليم، فإذا كان الرأي المعادي 

للجريمة هو الغالب لدى الجماعة المختلط بها، تعلم الفرد هذا الرأي وأصبح معاديا 

للجريمة، بينما العكس صحيح عندما يكون محيط المخالطة محبذاً للجريمة فإن 

  . عندما يكون في موقف مناسب لذلك الفرد بدوره سيرتكب الفعل اإلجرامي

   :)٢(  ما يليوتقوم هذه النظرية على عدة فروض يمكن تلخيصها في  

                                           
 ٢٨٠ ص٣السراج عبود ، علم اإلجرام وعلم العقاب ، جامعة الكويت  ط )١(
ارك ، )٢( ب، أحسن مب روت ـ      ) ١٤٢٣(طال شر بي ة والن ة للطباع ة، والمؤسسات اإلصالحية، دار الطليع ة والعقوب الجريم

 .١١٩ – ١١٨ص ١لبنان ، ط



 ٢٠

السلوك اإلجرامي سلوك متعلم يتم اكتسابه وتعلمه مـن خـالل االسـرة أو               -

المدرسة أو وسائل االعالم أو عن طريق التفاعل مع أشخاص آخـرين يـتم              

 .االختالط بهم 

ن طريق االتصال المباشر، وهذا مـن       ع السلوك تكون    العالقات المؤثرة على   -

شأنه أن يضعف من شأن االتصاالت األخرى غير المباشرة وتأثيرهـا علـى    

 .السلوك

 .يتضمن التعليم اإلجرامي، التدريب عليه، وتوابع التعليم وآلياته -

ب الفرد المخالط الرأي أو االتجاه الذي يذهب إلى مخالفة األنظمـة            لّعندما يغ  -

ابط، يقتنع بجدوى الفعل اإلجرامي ومشروعيته ويغفل الـرأي الـذي           والضو

 .ب احترام األنظمة والضوابط، حينها ينحرف الفرديغلّ

االختالط التفاضلي، يختلف بحسب التكرار واالستمرار واألسبقية، فكلما كرر          -

الفرد االتصال مع المجتمع الضيق، وكان االتصال مبكراً وأطول، زاد التأثر           

 وسلوك المجتمع الضيق المخـالط، وزاد احتمـال االسـتجابة لثقافـة             بثقافة

 .وسلوكيات المختلط بهم من طرف الفرد المختلط

السلوك اإلجرامي قد يعبر عن حاجات وقيم عامة، ولكنه ال يمكن أن يفـسر               -

انطالقاً من هذه القيم والحاجات وحدها، فالقيم والحاجات العامة تصلح لتفسير           

 . صفاته، فكل سلوك هو تعبير عن قيم وحاجاتأصل السلوك وليس

أنهـا   سذرالند   يتضح من تلخيص األفكار السابقة والتي قامت عليها نظرية        

تنظر إلى العنف على أنه سلوك يتعلمه الفرد من محيطه االجتماعي المختلط بـه،              

وأنه كلما زادت درجة التقارب بين الفرد ومحيط المخالطة الضيق زادت إمكانيـة             

علم واالقتناع للسلوك العنفي، وحسب هذه النظرية فـإن االسـرة هـي أكثـر               الت

المحيطات التي يتعلم منها الفرد بحكم تفاعله المستمر والمتكرر معها ، ثم تأتي بعد 

ذلك المدرسة باعتبارها المحيط الثاني بعد االسرة وفي هذين المحيطـين يقـضي             

الضيقة تأثيراً على سلوكه ، وبنـاء       الفرد جل وقته وبالتالي فهما أكثر المحيطات        



 ٢١

على ذلك فإن العنف المدرسي يكون نتيجة لمخالطة بعض األفراد فيهـا، كونهـا              

وسطاً اجتماعياً يتفاعل فيه الفرد، وهو مجتمع محدود وضيق األمر الذي قد يؤدي             

إلى تناقل األفكار بين الطالب خصوصاً الذين قد يكونون في بداية الخـروج مـن     

  .لسوي الطريق ا

من أنها كانـت أول     _ كما يرى بعض الباحثين     _ تأتي أهمية هذه النظرية       

جتماع لتفسير الجريمة، وأنها قامت على مجموعـة صـغيرة مـن            إمحاولة لعالم   

الفرضيات التي بنيت بشكل هرمي إذ إن كل فرضـية سـابقة تـصبح أرضـية                

مادهـا المباشـر علـى      باإلضافة إلى بساطة مفاهيمها، واعت     ، للفرضية التي تليها  

حول داللتها بين غالبية علمـاء      بعض المصطلحات الشائعة التي لم يظهر خالف        

   .)١(جتماع المعاصريناإل

ومن أبرز الجوانب اإليجابية في هذه النظرية كونها افترضـت أن الـسلوك             

ختالط في تعلم الـسلوكيات المنحرفـة       متعلم، وبيانها الواضح لتأثير اإل    اإلجرامي  

جتماعيـة تتنـاول    إالعنف والتدرب عليه، كما تعد هذه النظرية أول نظرية          ومنها  

جتماعية ي بحت، بناء على وصف العالقات اإل      مفهوم الجريمة من منطلق اجتماع    

ستمراريتها وشدتها، أو من حيـث      خلة والمتبادلة من حيث تكرارها وإ     الذاتية المتدا 

  .)٢(كمها ونوعها

  :نتقادات لعل من أبرزها بعض اإله وجهت إلى هذه النظريةنأال إ  

عتبرته عاجزاً عن التحكم في أفعاله، وأنه       إأنها أغفلت اإلرادة الحرة للفرد، و       )١

  .داخل المجتمع الكبير الذي يعيش فيه، ال حول له وال قوةيتحرك مجرد ترس 

                                           
الة ماجستير     ) هـ١٤٢٦(زيز، الطيار فهد عبدالع   )١( ة، رس ة الثانوي العوامل االجتماعية المؤدية للعنف لدى طالب المرحل

 .٦٩غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، ص 
 .٣١، ص ٢معهد األنماط الغربي، ط: ، مقدمة االنحراف االجتماعي، بيروت)١٩٩٢(آاره، مصطفى عبدالمجيد،   )٢(



 ٢٢

خـتالط بـالمجرمين يقـود إلـى         عند حد القول بأن اإل     – النظرية   –توقفت  "  )٢

تحفل بدراسة العوامل التي تدفع الشخص إلى ذلك االختالط فـي           الجريمة ولم   

  .)١(الوقت الذي لم ينزلق غيره إلى  الطريق ذاته 

عتبار رجال الشرطة والقضاة والبـاحثين فـي علـم          إمنطق النظرية مؤداه      )٣

  .ختالطهم المستمر بأولئك المجرمينإاإلجرام أشد الناس إجراماً بسبب 

سـتمرار،  تغيرات مثل العمق، والتكـرار، واإل      من الم  تستخدم النظرية عدداً    )٤

  .)٢(ختبارها تجريبياًإوالمخالطة، واألسبقية، وهذه يتعذر قياسها علمياً أو 

ختالط التفاضلي عن تفسير بعض أنوع السلوك اإلجرامي أو         تعجز نظرية اإل  "  )٥

يهـا  وفة والتي يلعب ف   بمعنى آخر هي تصلح لتفسير الجرائم العادية، أو المعر        

عتقاد دوراً أساسياً ولكنها ال تصلح لتفسير الجرائم التي يلعب فيها           التفكير واإل 

  .)٣(االنفعال والصدفة والظروف اآلنية دوراً أساسياً 

ال تدخل النظرية في اعتبارها االختالفات بين األفراد في الصفات الشخـصية              )٦

تالف تـأثر الفـرد     أو النواحي العضوية والنفسية والعقلية وأثر ذلك على اخ        

  .بالمؤثرات الخارجية

  .ارتكازها على عامل واحد في تفسير السلوك المنحرف  )٧

  

  :نظرية التفكك االجتماعي )ب

يشمل مفهوم التفكك االجتماعي كل مظاهر سوء التنظيم فـي المجتمـع مـن                  

فـة  الناحيتين العضوية والثقافية، وقد يعني عدم التناسق أو التوازن بين أجزاء ثقا           

تحـدث  المجتمع، وتتمثل دواعي التفكك االجتماعي في التغيرات السريعة التـي           

                                           
 .٥٧م، ص ١٩٨٦يم عبيد، الوجيز في علم اإلجرام، دار النهضة العربية، القاهرة، حسنين إبراه  )١(
 .٢١٩هـ، ص ١٤٢٥ جناح األحداث المشكلة والسبب، الطبعة األولى، ذات السالسل، الكويت، الدوري عدنان ،  )٢(
ات   )٣( ن النظري شريعة اإلسالمية م ف ال د صادق، موق ل محم ة والتكا: نبي سية واالجتماعي راف ا لنف سرة النح ة المف ملي

شاآل انحراف األحداث         (األحداث في    دريب،          )معاجلة الشريعة اإلسالمية لم ة والت ، المرآز العربي للدراسات األمني
 .١٩٠هـ، ص ١٤٠٧الرياض، 



 ٢٣

يتعرض المجتمع إلى حالة من عـدم االسـتقرار فـي           داخل المجتمع، فعندما    

  .)١(العالقات القائمة بين أعضائه، فإن الترابط االجتماعي ينعدم بين أجزائه

  : يلي ويمكن أن تتلخص نظرية التفكك االجتماعي في ما

يلعب التفكك االجتماعي دوراً قوياً في نمو ظاهرة السلوك المنحرف، باعتبار           

الفرد يرتبط بمجموعة من الوحدات االجتماعية والنظم، وكل وحـدة مـن هـذه              

الوحدات تشبع له بعض الحاجات، ولكٍل منها مجموعة من المعايير التـي تـنظم              

 الوحدات الممثلة للثقافـة فـي       السلوك، فإذا كانت تلك المعايير واحدة بالنسبة لكل       

المجتمع، حينئذ ال توجد مشكلة، ولكن تظهر المشكلة حينما تختلف هذه الوحـدات             

في المعايير التي تنظم السلوك، وحيث إن الفرد في تفاعله داخل المجتمع يتنقل من              

جماعة األسرة إلى جماعة الرفاق ومن المدرسة إلى زمالء العمل، ومـن خـالل              

مع هذه الجماعات فإنه يكتسب منها بعض معايير السلوك التي توجـه      تفاعل الفرد   

  .)٢(عالقاته باآلخرين

وتزداد فرصة التماثل بين المعايير كلما كانت الجماعات التي يتفاعـل معهـا             

الفرد محدودة، بعكس ما إذا اتسعت دائرة تفاعله وهو ما يؤدي إلـى حالـة مـن                 

 حالة وجود أنماط ثقافيـة ومعـايير        اضطراب في المخزون المعرفي للمعايير في     

مختلفة بين الجماعات تؤدي إلى صراعات داخلية والتي بدورها تؤدي إلى أنمـاط   

  .)٣(انحرافية

ومعنى ما سبق، أنه إذا اختلفت المعايير التي تنظم الـسلوك بـين الوحـدات               

االجتماعية التي ينتقل الفرد في تفاعله داخـل المجتمـع بينهـا وهـي األسـرة،                

درسة، وجماعة الرفاق، وزمالء العمل وغيرها، فإنه عندئذ سـيحدث للفـرد            والم

صراعات داخلية تؤدي به إلى العنف، وإنه كلما اتسعت دائرة تفاعله، فـإن ذلـك               

                                           
د     )١( دالرحمن محم ه، عب و توت رابلس   )١٩٩٨(أب دابير، ط ام، الت وم، الع انحون، المفه داث الج ة  : ، األح ة العام اإلداري

 .١٣٨ – ١٣٧ـ ص ١ط. قات والتعاونللعال
العوامل االجتماعية المؤدية للعنف لدى طالب المرحلة الثانوية، مرجع سابق ص            ) هـ١٤٢٦(الطيار فهد عبدالعزيز،      )٢(

٧٢ 
 ٣٨الجريمة وانحراف االحداث ، جامعة االسكندرية بدون  ص ) ١٩٩٩(أحمد غريب سيد   )٣(



 ٢٤

سيؤدي إلى حالة من االضطراب في المخزون المعرفي للمعايير، ففي حالة وجود            

تؤدي إلى أنماط مختلفة    معايير مختلفة بين الجماعات تؤدي إلى صراعات داخلية         

  .من العنف

النظرية محقة عندما قررت أهمية الترابط االجتماعي، وانسجام المعايير         وهذه  

االجتماعية الضابطة للسلوك بين وحدات المجتمع المختلفـة، فـال شـك فـي أن               

اختالف المعايير المنظمة للسلوك بين األسرة، والمدرسـة مـثالً، يـؤدي إلـى              

  .رابات نفسية تقود إلى السلوكيات العنيفةصراعات داخلية واضط

ولكن يؤخذ عليها أنها لم تفسر الكيفية التي تتم بها واقعة الجريمة أو العنـف               

أي لم توضح عالقة السببية بين التفكك االجتماعي والعنف أو الجريمة عموماً، هذا           

 باإلضافة إلى اعتمادها على عامل واحد وتركيزها عليه فـي تفـسيرها للـسلوك             

  .المنحرف

  

  Albert Bandura) البرت بانديورا (:م االجتماعينظرية التعل )ج

تؤكد هذه النظرية على التفاعل بين الـشخص والبيئـة، وتحـاول تحديـد                

الظروف والمواقف التي قد يتم في ضوئها الخروج عن النظام، وتنظر إلى السلوك       

عنيفة ألنهم تعلموا مثـل  العنيف على أنه سلوك متعلم، فاألفراد ينتهجون سلوكيات     

هذه السلوكيات، وهي بذلك تعتمد على التقليد كطريقة  لتفسير أنماط معينـة مـن               

السلوك، ومنها السلوك اإلجرامي، فبعض سمات الشخصية قد يتعلمها الفرد مـن            

خالل محاكاته لسلوك اآلخرين عندما يرى الفرد أي نوع من المكافأة أو العقـاب              

وكيات اآلخرين، وبالتالي فمن المحتمل أن يـتم محاكـاة          يمكن أن يترتب على سل    

  .وتقليد االستجابات التي تؤدي إلى نتائج قيمة وهذا ما يعرف بالتدعيم اإليجابي

عند دراسته السلوك العدواني في عينه من األطفال أنه         ) بانديورا(وقد وجد     

 األطفال لـديهم    غالباً ما يرتبط بالمثير أو المنبه الذي يتعرضون له، فبعض هؤالء          

آباء يعاقبونهم عندما يظهرون العدوان نحوهم، وفي الوقت نفسه يرتكـب هـؤالء             



 ٢٥

اآلباء سلوكيات عنيفة مميزة، ويشجعون أبناءهم على ارتكاب مثل هذه السلوكيات           

مع أقرانهم خارج المنزل، وهذا ا لنمط من السلوك يجعل هؤالء األطفال يظهرون             

، وعدواناً شديداً أثنـاء تفـاعلهم مـع زمالئهـم فـي             عدواناً بسيطاً داخل المنزل   

  .)١(المدرسة

وحسب هذه النظرية، فإن الفرد يكتسب العنف بـالتعلم والتقليـد مـن البيئـة                   

المحيطة به سواء في األسرة أو المدرسة أو غيرهما، كوسائل اإلعالم، وإن الفرد             

 ما يمكن أن يترتـب      في تعلمه للسلوكيات العنيفة عن طريق تقليد اآلخرين، يرى        

عالم، إلعلى سلوكيات اآلخرين العنيفة من مكافأة أو عقاب، وال ريب أن وسائل ا            

وبعض الوحدات االجتماعية كاألسرة أحياناً، قد تظهر السلوكيات العنيفة على أنها           

  .)٢(سلوكيات تستحق المكافأة ال العقاب 

  
   :نظرية فرض اإلحباط )د

 العدوان على أنه نتيجـة لإلحبـاط دائمـاً ،           ينظر مؤيدو هذه النظرية إلى      

ويتبلور الفرض الرئيس لهذه النظرية في أن كل شكل من أشكال العنـف تـسبقه               

، لهذا فقد   )٣ (حالة عدوان، وكل شكل من أشكال العدوان يكون مسبوقاً بحالة إحباط          

ربطت النظرية بين اإلحباط والعقبات، باعتبار أن األخيرة هي سبب اإلحبـاط أي             

  .أنها تحول دون تحقيق هدف االستجابة وهو اإلشباع الدافعي

تتحكم فـي العالقـة بـين اإلحبـاط          )٤(النظرية أربعة عوامل  هذه  وقد حددت    

  :هي، وهذه العوامل والعدوان 

                                           
 .١١٠علم النفس الجنائي، القاهرة، دار غريب، ص  ، )١٩٩٥(ربيع، حسن محمد، وآخرون،   )١(
ة مرجع سابق ، ص               ) هـ١٤٢٦(الطيار فهد عبدالعزيز،      )٢( العوامل االجتماعية المؤدية للعنف لدى طالب المرحلة الثانوي

٦٩. 
ر   )٣( صطفى عم ر، م ائل )١٩٩٧( التي ف الع اض، المملك    ي، العن ة، الري وم األمني ة للعل ايف العربي ة ن ة ، أآاديمي ة العربي

 .٣٦ – ٣٥السعودية ، ص 
 . ١٧٦، في سيكولوجية العدوان، دراسة نظرية، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات، ص )١٩٩٥(  النمر، أسعد، )٤(

 



 ٢٦

كمية اإلحباط أو عـدد خبـرات       : العامل الذي يحكم قوة استثارة العدوان مثل        )١

  .اإلحباط

  .العقاب: ة مثلعامل كف األفعال العدواني  )٢

  .العامل المحدد التجاه العدوان كإزاحة العدوان  )٣

  .العامل الحافظ للعدوان كالتنفيس والتفريغ للعدوان  )٤

وقد أكدت النظرية أن اإلحباط ينتج دافعاً عدوانياً يستثير سـلوك بهـدف أو              

ينتهي بإيذاء اآلخرين، وأن هذا الواقع ينخفض تدريجياً بعـد أن يقـوم اإلنـسان               

بإلحاق األذى بغيره، وهذه العملية تسمى التنفيس أو التفريغ، فهي بذلك تـرى أن              

اإلنسان ليس عدوانياً  بطبعه، وإنما يحدث ذلك بسبب اإلحباطات المتكررة التـي             

تواجهه، وبالتالي ـ حسب النظرية ـ فان كل سلوك عنفي يسبقه موقف إحباطي،   

تحقيق أهدافه ، األمر الذي يؤدي أو       ألن السلوك العنفي يحدث بعد فشل الفرد في         

قد يؤدي إلى ظهور اإلحباط ، الذي يقود بدوره إلى العنف كطريقة سلوكية مناسبة              

  . لتفريغ هذه اإلحباطات 

  ومما يستفاد من هذه النظرية أن المستويات المتدنية لبعض الطالب قد تؤدي            

اسية التي يحتاجونهـا    إلى حرمان نسبي ينتج عنه تدني في إشباع االحتياجات األس         

مما يولد لديهم قدراً متفاقماً من االحباط والشعور بالظلم االجتماعي وهذا قد يؤدي             

   .)١(الى تمردهم وعنفهم

اال أنه يؤخذ على هذه النظرية رغم انها قد تمدنا بالتفسير المنطقي ألسـباب              

ر أسـباب   ظهور العنف في المناطق المتخلفة من المدينة اال انها تفشل في تفـسي            

وجود العنف لدى بعض أعضاء الطبقة العليا ، وأسباب عدم ظهور العنف لـدى              

                                           
من " ؛ عالقة الضبط األسري باتجاه طالب المرحلة الثانوية نحو العنف )١٤٢٥(القريني، سعد بن ناصر  )١(

ثانوية بمدينة الرياض، رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة نايف العربية للعلوم وجهة نظر طالب المرحلة ال

 ٤٢األمنية ـ الرياض ، ص



 ٢٧

كثير من الفقراء الذين هم أكثر عرضة لإلصابة باإلحباط أو ربما اصيبوا به فعالً               
)١(.   

بعد عرض النظريات السابقة نجد أن كل واحدة من هـذه النظريـات تفـسر               

نة ولكنها ال تفسر هذا السلوك بـشكل        السلوك اإلجرامي من جانب أو جوانب معي      

شمولي يتناول تفسير السلوك المنحرف من الجوانب المختلفة ، خصوصاً إذا مـا             

عرفنا ان السلوك العنفي يكمن خلفه العديد من العوامل المتداخلة والمتشابكة عالوة            

على تعدد أنماط السلوك العنفي ومستوياته وبالتالي صعوبة وضعه فـي قوالـب             

يسهل تفسيرها في ضوء نظرية معينة من النظريات السابقة ؛ وبرغم قناعة            محددة  

إضافة إلى ما ذكر ، يتأثر بالظروف اآلنيـة إال أنـه            ) عموماً(الباحث بأن السلوك  

يرى أن نظرية التعلم االجتماعي هي النظرية التي من الممكـن أن يفـسر فـي                

اً عندما ركـزت علـى      ضوءها السلوك االجرامي إذ كان تفسيرها للسلوك منطقي       

الوسط الذي يتفاعل فيه الفرد وأهميته في تحديد اتجاهاته وسلوكه ، ونظرتها الـى         

  .    السلوك االجرامي على أنه سلوك متعلم كما هو الحال بالنسبة للسلوك السوي 

                                           
زايد أحمد وآخرون ، االسرة والطفولة ـ دراسات اجتماعية وانثربولوجية ، دار المعرفة الجامعيةـ  )١(

 ١٩٠ ص١االسكندرية ط



 ٢٨

  : موقف اإلسالم من العنف 
هم الرسـل       ان من تمام نعم اهللا سبحانه وتعالى على بني البشر أن بعـث الـي              

مبشرين ومنذرين ؛ يبينون للناس ما كان فيه خيراً لهم ويحثونهم على اتباعه وما              

كان فيه شراً لهم ويحملونهم على إجتنابه ، وقد كان آخر هؤالء الرسل نبينا محمٍد               

بن عبداهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي بعثه اهللا سبحانه وتعالى الـى النـاس كافـة                 

ة التي هي آخر الديانات وأصحها عند اهللا سبحانه وتعـالى ،            برسالة االسالم الخالد  

ومن يبتغ غير االسالم ديناً فلن يقبل منه وهـو فـي اآلخـرة مـن                : (قال تعالى   

وقد جاءت هذه الشريعة كاملة وصالحة لكل زمـان         )  آل عمران  ٨٥) (الخسرين  

بـات  ومكان ، فهي كمنهج حياة قد ضمنت للمجتمع المسلم كافة الحقـوق والواج            

والحريات األساسية التي من شأنها أن ترسي دعائم المجتمع االسـالمي وتلعـب             

  . دوراً بارزاً في تعزيز تماسك المجتمع وحمايته من المخاطر

وقد حرص اإلسالم كل الحرص في عقيدته وشريعته على أن تقوم العالقـات                 

  .إلثم والعدوان االجتماعية بين الناس على التعاون على البر والتقوى ال على ا

   ففي مجال العالقات االنسانية وردت نصوص كثيرة من الكتاب والـسنة كلهـا             

مـا  المجتمـع في  تحث على حسن المعاملة بين الناس سواء في محيط االسـرة أو             

يواجهه الفرد في حياته اليومية في تعامله مع اآلخرين ، وقـد خـصص الفقهـاء                

 االسالمي تناولوا فيها بالشرح والتوضيح كل مـا         رحمهم اهللا أبواباً كثيرة في فقهنا     

يهم االنسان المسلم معرفته من أحكام المعامالت متـضمنةً األسـاليب الـصحيحة      

للتربية االسالمية وقد الفوا في ذلك الكتب والمـصنفات ـ فيمـا يعـرف بفقـه      

المعامالت ـ ولعل العنف واالعتداء على اآلخرين من األشـياء التـي حظيـت     

افر من إهتمام علماء الدين االسالمي الذين بينوا موقف شريعتنا الغـراء            بنصيب و 

من ذلك وأوردوا النصوص الشرعية التي حذرت من العنف وبينت اآلثار المترتبة            

عليه ودعت الى الرفق في كل شئ فقد حرصت شريعة االسالم على ترسيخ هـذه               

قال رسول اهللا صلى    : المبادئ في نفوس المسلمين ؛ تقول عائشة رضي اهللا عنها           

  . )١()رواه ابن ماجة" (ان اهللا رفيق ، ويحب الرفق في األمر كله": اهللا عليه وسلم
                                           

 ٣هـ ط١٤٠٨ ،جة باختصار السند ، مكتب التربية العربي لدول الخليجاأللباني محمد ناصر الدين ، صحيح سنن ابن ما )١(



 ٢٩

    ومن االدلة الشرعية التي تحث على التآلف والمحبة وتنهى عن الظلم والعنف            

 عسى أن يكونوا     من قومٍ  الذين آمنوا ال يسخر قوم     يا أيها ( :والعدوان، قوله تعالي    

 خيراً منهن وال تلمـزوا أنفـسكم وال          عسى أن يكن    من نساءٍ  منهم وال نساء  خيراً  

) تنابزوا باأللقاب بئس االسم الفسوق بعد اإليمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون            

  .) ١١الحجرات أية (

   ففي هذه اآلية الكريمة نهى اهللا سبحانه وتعالى عـن الـسخرية واالسـتهزاء              

ك لما تسببه من التباغض والشحناء التي من شأنها أن تـصل            والتنابز باأللقاب وذل  

بالفرد الى اإلعتداء باليد ، فإذا كان في ذلك نهي عن مسببات العداوة والبغـضاء               

ذلك إذا لم نعتبر السخرية نوعـاً       (فإنه يفهم منها أيضاً أنها نهت عن العداوة ضمناً          

 عن النتيجة وعلى كل حـال       كما أن في النهي عن السبب نهي      ) من أنواع االعتداء  

على جرم الـذنب    داللة واضحة   فوصف اآلية بمن يفعل ذلك بالفسوق بعد االيمان         

  . بين أبناء المجتمع المسلم وعدم جواز حصوله

يا أيها الـذين  : (    ومن األدلة الشرعية في هذا الجانب ـ ايضاً ـ قوله تعالى   

ن ومعصيت الرسـول وتنـاجوا بـالبر    آمنوا إذا تناجيتم فال تتناجوا باإلثم والعدوا    

  ) .٩المجادلة آية ) (والتقوى واتقوا اهللا الذي إليه تحشرون

وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان واتقوا          : (وقوله تعالى   

     .)٢المائدة آية ) (اهللا إن اهللا شديد العقاب

 البر والتقوى لما له من أثـر فـي               ففي هاتين اآليتين أمر إلهي بالتعاون على      

طمأنة النفس وراحة البال وصفاء السريرة بين المسلمين كمـا تـضمنت هاتـان              

اآليتان الكريمتان النهي عن التعاون على االثم والعدوان بل والتناجي به ، وذلـك              

  .    لتسود روح المحبة المبنية على المنهج االسالمي الصحيح بين المسلمين  

ألحاديث الشريفة التي وردت في التحذير من العنف والعدوان والحـث           ومن ا      

قال رسول اهللا : على التراحم والمودة ما رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه حيث قال 

إياكم والظن فإن الظن أكذب الحـديث وال تحاسـدوا وال           " :  صلى اهللا عليه وسلم   



 ٣٠

ض ، وكونوا عباد    بعى بيع   تناجشوا وال تباغضوا وال تدابروا وال يبع بعضكم عل        

  . )١(رواه مسلم " اهللا إخواناً

     فهذا الحديث نهى عن كل ما يفسد العالقات االجتماعية ، وكذلك عـن كـل               

مسببات العدوان ، فحث على عدم االعتماد على الظن لما يسببه من كراهية بـين               

اً وقـد ال    الناس وخلل في العالقات االجتماعية وهو اليزال ظناً قد يكون صـحيح           

يكون كذلك ، وبذلك يحث الحديث على التأكد من األمر وعدم األخذ بـالظن لمـا                

  .سبق ذكره

: كما ورد عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع أنه قال                     

  هـذا  حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم     عليكم  إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم     ..(

  . )٢( البخاريرواه )..هذا في شهركم 

      ومن اآليات واألحاديث السابقة يتضح جلياً موقف اإلسـالم الـصريح مـن             

العنف والعدوان وحثه على كل ما فيه خير لألمة ونهيه عن كل ظلـم وعـدوان                

  .وسخرية وتوعده الشديد لمن يخالف ذلك بأن مصيره إلى النار 

 أشكاله وألوانـه ، وحـث       العنف والتطرف بجميع  بهذا يكون اإلسالم قد نبذ          و

عتـداء  إالمسلمين على االبتعاد عن كل ما يدني من العنف والتطـرف ، وحـرم               

وأنفقـوا فـي    : (قال تعالى   عتداء على اآلخرين ،     إلبااإلنسان على نفسه فما بالك      

سـورة  ) (سبيل اهللا وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن اهللا يحب المحـسنين            

   .) ١٩٥البقرة آية 

  في محاربة العنف       ومما يؤسف له أن نجد أن هناك من يقلل من شأن االسالم           

ولعل مـن   ) الغربية(ويلصق به التهم جزافاً كما تطالعنا به بعض وسائل اإلعالم           

أبرز هذه التهم وصف الدين االسالمي بالعنف واإلرهاب كما جاهر بـه بعـض              

 وبالغوا في المجاهرة حتى وصـل        المختلفة أعداء اإلسالم عبر وسائلهم اإلعالمية    

                                           
 ٦٥٥هـ ص١٤٢٢صحيح مسلم ، ابو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، مكتبة الرشد ـ الرياض  )١(

 )٢٥٦٣(حديث رقم 
    ١ض ـ مجلداأللباني محمد ناصر الدين ، مختصر صحيح البخاري ، المعارف للنشر والتوزيع ، الريا )٢(

 ٥٠٦    ص



 ٣١

بهم األمر إلى اإلعتداء على شخص الرسول الكريم صلى اهللا عليه وسـلم وذلـك               

بإظهار صورته الشريفة في رسوم كاريكاتورية ساخرة تتضمن وصفه بالرجعيـة           

والتخلف واإلرهاب األمر الذي هزت أصداءه أرجاء الدنيا وتفاعل معه المسلمون           

 بن  عبرين عن أسفهم لذلك ومناصرين لسيدهم ونبيهم محمد       بشكل منقطع النظير م   

 وعلى كِل حـال     عبداهللا صلى اهللا عليه وسلم الذي بعثه اهللا رحمة للعالمين كافة ،           

فاإلسالم برئ كل البراءة من هذه التهم الباطلة كيف ال وهو دين السالم ، والسالم               

 بما ينفعهم ، وحامـل      إسم من أسماء اهللا عز وجل وهو الذي خلق الناس واألعلم          

رسالة اإلسالم هو حامل رأيه السالم ألنه يحمل البـشرية إلـى الخيـر والهـدى                

والرشاد ، والسالم مبدأ من المبادئ التي عمق اإلسـالم جـذورها فـي نفـوس                

 روى عبـداهللا    فقدالمسلمين ، وأصبحت جزءاً من كيانهم ، وعقيدة من عقائدهم ،            

  سلم المـسلمون  من المسلم: " أنه قال    يه وسلم  الرسول صلى اهللا عل    بن عمرو عن  

   .)١() رواه البخاري(" والمهاجر من هجر ما نهى اهللا عنه  لسانه ويدهمن

    ومن هنا فاإلسالم والسالم يلتقيان في توفير الطمأنينة واألمن والـسكينة بـين             

 األفراد والمجتمعات والشعوب وليس كما يدعي أعدائه الذين لـم ينعمـوا بنعمـة             

اإلسالم ليدركوا مقتضياته ومضامينه وإنما اتبعوا أهواءهم التي جرفتهم لمثل هذه           

: المزالق ليتهموه بما هو منه براء من الظلم واالعتداء وغير ذلك ، قـال تعـالى                 

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فـساد فـي                  (

أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ولقد جاءتهم       األرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن       

سورة المائدة آية   ) (رسلنا بالبينات ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في األرض لمسرفون          

 ال يـؤمن    :" أنه قـال    صلى اهللا عليه وسلم    وروى أنس بن مالك عن النبي     ،  ) ٣٢

  . )٢() رواه البخاري ("أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه

                                           
  ) هـ١٤٠٦(األلباني محمد ناصر الدين ، مختصر صحيح البخاري ، المكتب االسالمي ـ بيروت  )١(

 ٨ ص٥   ط
 ٨المرجع نفسه ص )٢(



 ٣٢

"  قام السالم في اإلسالم على أسس ثابتة ومبادئ عظيمة منها كما ذكر               ولقد      

  )١( :ما يلي" الحقيل 

الناس في اإلسالم أخوة مهما اختلفت أنسابهم وأوطانهم ولغاتهم ، فهم أبناء             -١

يا أيها الناس اتقوا ربكـم الـذي        : ( أب واحد وأم واحدة ، كما قال تعالى         

جها وبث منهما رجاالً كثيراً ونـساء       خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زو      

سـورة  ) (واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيبـاً           

  ). ١النساء آية 

األديان السماوية في أصولها وأهدافها العامة واحدة وما الرسل واألنبيـاء            -٢

 : إال اخوة بلغوا رساالت اهللا إلى الناس واحداً بعد آخر ، كما قال تعـالى              

قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسـحاق             (

ويعقوب واألسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم ال            

 ). ١٣٦سورة البقرة آية ) (نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون

عـاون  من المبادئ السامية التي يقوم عليها السالم في اإلسـالم مبـدأ الت             -٣

ناس جميعاً ، وهذا المبدأ يتفاضل به الناس عند ربهم          لوإسداء الخير وبذله ل   

وتعاونوا على البر والتقوى وال تعـاونوا علـى اإلثـم           : (كما قال تعالى    

وهذا هـو   ) ٢سورة المائدة آية    ) (والعدوان واتقوا اهللا إن اهللا شديد العقاب      

فيكملوا به أيمانهم ، وقـد      األساس الذي يتعامل به الناس رحمة وتعاوناً ،         

: رغب اإلسالم في إفشاء السالم ونشره كوسيلة للتعاون والحب ، وقـال             

ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنـوا وال  تؤمنـوا حتـى           ( صلى اهللا عليه وسلم     

) تحابوا ، أال أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ، أفشوا الـسالم بيـنكم               

 .رواه مسلم

 النفوس ، ويوقع العـداوة والبغـضاء بـين    رفض كل ما يؤدي إلى شحن  -٤

الناس فكل هذه األمور حرام ال يجوز أن يفعلها المؤمن كالغيبة والنميمـة             

  من قـومٍ   الذين آمنوا ال يسخر قوم     يا أيها (والتجسس والظن ، قال تعالى      

                                           
لدى طالب المرحلة الثانوية العامة " العجمي، محمد ظافر ، المناخ المدرسي وعالقته بالسلوك العدواني  )١(

 ٦٦ ،٦٥ص،ص) هـ١٤٢٣(غير منشورة جامعة نايف العربية للعلوم األمنية دراسة ماجستير " بالخرج



 ٣٣

      عسى أن يكن خيراً مـنهن        من نساءٍ  عسى أن يكونوا خيراً منهم وال نساء 

 وال تنابزوا باأللقاب بئس االسم الفسوق بعـد اإليمـان           وال تلمزوا أنفسكم  

 ). ١١سورة الحجرات آية ) (ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون

الصفح والتسامح في حقوق األفراد ومعاملة المسيء باإلحـسان ، وغيـر             -٥

  سـيئةٌ   سـيئةٍ  آؤاوجز: (ذلك من مكارم األخالق في اإلسالم ، قال تعالى          

سـورة  ) (جره على اهللا إنه ال يحـب الظـالمين        مثلها فمن عفا وأصلح فأ    

وال تستوي الحسنة وال السيئة ادفع بالتي       : ( وقال تعالى   ) ٤٠الشورى آية   

ـ   * هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم            آ إال  ومـا يلقاه

 وآيـة   ٣٤سورة فصلت آية    ) ( إال ذو حظ عظيم    الذين صبروا وما يلقاهآ   

الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغـيظ        : (وقال تعالى   ). ٣٥

 ) . ١٣٤سورة آل عمران آية ) (والعافين عن الناس واهللا يحب المحسنين
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      :ثانيالمبحث ال  
  

  :  التنشئة االجتماعية
 بأنها العملية التي تتشكل  Socializationكن وصف عملية التنشئة االجتماعيةيم

ها معايير الفرد ومهاراته ودوافعه واتجاهاته وسلوكه ، لكي تتوافق وتتفق مع            خالل

تلك التي يعتبرها المجتمع مرغوبة ومستحسنة لدوره الـراهن أو المـستقبل فـي              

  وتستمر مدى   الطفل ولى لوالدة األ وتبدأ هذه العملية الحيوية منذ اللحظة         ؛ المجتمع

فرد إلى جانب قيمه ومثلـه ومعـاييره ،          مهارات ال   هذه العملية  تتضمن، و الحياة  

  . )١(وأنماط سلوكه

وهناك كثير من الجماعات والمؤسسات التي تلعب دوراً رئيسياً فـي عمليـة             

التنشئة االجتماعية ، من ذلك اآلباء واألمهات ، واألخوة واألخـوات واألصـدقاء             

ـ  كل هؤالءـ والمعلمين والمعلمات توجيـه   وفي Values يسهمون في نقل القيم  

 وتهتم كذلك بهذه العمليـة مؤسـسات اجتماعيـة أخـرى             ، سلوك الطفل وتعديله  

نقل مظـاهر الثقافـة     من خالل   كالمسجد والجمعيات الدينية والمنظمات القانونية      

  .واألخالق االجتماعية وتعمل على اإلبقاء على السلوك المقبول خلقياً وقيمياً

جتماعية على أنها عملية تعليم وتعلـم       التنشئة اإل  ؛ الى )١٩٧٧( الشرقاوي ينظر    

وتربية تقوم على التفاعل االجتماعي ، وتهدف إلى إكساب الفرد سلوكا ومعـايير             

واتجاهات مناسبة ألداور اجتماعية معينة تمكنه من االندماج في جماعته والتوافق           

ي عملية تكيل السلوك االجتمـاعي      معها وتكسبه الطابع االجتماعي وه    االجتماعي  

  .)٢(فرد ، كما أنها عملية تنمية ثقافة المجتمع في بناء الشخصيةلل

 على اكتساب مواقـف ، وقـيم وسـلوكيات وعـادات            عملية التنشئة وتشتمل      

ومجموعـة الرفـاق    والمدرسة  ومهارات تنتقل للكائن اإلنساني من خالل األسرة        

علية في تنـشئة     ، ويلعب الوالدان عادة الدور األكثر فا       اإلعالم واالتصال ووسائل  

                                           
دار .جامعة االسكندرية ،عيسوي عبدالرحمن ، علم النفس االسري وفقاً للتصور االسالمي والعلمي  )١(

 ٢١٩ص٢١٨م ص١٩٩٣النهضةالعربية للطباعة والنشر 
  ١١٠ ص .ة ، القاهرة ، دار الثقافانحراف األحداث ) : ١٩٧٧ (، أنور الشرقاوي )٢(



 ٣٥

وتتعدد أساليب التنشئة اإلجتماعية    ،   في المراحل المبكرة من طفولته     جتماعياًاالفرد  

 بعض األطفال ظاهرة العدوان وذلك عن طريق إلحـاق الـضرر            دحيث تنشأ عن  

باآلخرين ويتجلى االعتداء على اآلخرين عن طريق العدوان اللفظي أو البدني أو            

االستحواذ على أدواته ولعبه وأشيائه ، ويـصدر ذلـك          االعتداء على ملكية الغير ب    

أو توجيه ذلك السلوك تجاه   السلوك من الطفل األصغر لمن هو أكبر منه أو العكس           

 )١(.والديه

علـى المـودة     األسـرة    قيامإن توفير االستقرار الوجداني للطفل في أسرته، و          

في تخريج   ة أكثر نجاحاً  يجعل االسر   النبيلة المبادئ ب الطفل لهذه   وتشر تراحم،وال

  )٢( .أبناء صالحين وتنشئة جيل مثالي

 على  أطفالهمإن أسلوب التنشئة اإلجتماعية الذي يستخدمه الوالدان لتدريب            كما  

 فاألسلوب الـذي     ؛ السلوك االجتماعي المناسب يؤثر على الصحة النفسية لألطفال       

ى الطفل وإلـى  لد الذات  يقوم على التسلط والنبذ يؤدي إلى تطور مفهوم سلبي عن         

  .)٣( مع األسرة والرفاق ويزيد من ظهور المشكالت السلوكيةةصعوبات تكيفي

تختلف أساليب التنشئة االجتماعية من مجتمع إلى آخر ، ومن عـصر إلـى              و   

 بل إن    ، عصر ، كما تختلف داخل المجتمع الواحد ، باختالف الطبقات االجتماعية          

نحرافـاً فـي    إي مجتمع ما قد يعد مرضاً أو شـذوذاً أو           ما يعتبر معياراً مطلوباً ف    

  . مجتمع آخر

ونحن إذا ما قارنا أساليب تنشئة األطفال في مجتمعنا العربي منذ مائـة عـام                   

 هناك ظـروف    إذ،    اآلن لوجدناها مختلفة اختالفاً جوهرياً      القائمة وتلك األساليب 

ساليب ، من بينهـا اشـتغال       ر هذه األ  ية طرأت على مجتمعنا أدت إلى تغي      اجتماع

المرأة ، وارتفاع المستوى االقتصادي لألسرة ، وارتفاع نسبة التعليم والهجرة من            

                                           
 –، التنشئة اإلجتماعية عند األمهات السعوديات ، دار القاهرة للنـشر  ) ٢٠٠٦ (ليلى عبد اهللا،  السليمان  )١(

  ٦٦ -٥٤مصر ، الطبعة األولى ص 
 – الجريمة وانحراف األحـداث، المكتـب العلمـي للنـشر والتوزيـع              ٠) ١٩٩٩( أحمد، غريب محمد      )٢(

  ١٨٠ و ١٥٧ص ) ٤(، )٢(الطبعة األولى، الجزء  مصر، –اإلسكندرية 
األسرة والطفل مكتب التربية العربي لدول الخليج ، الطبعـة رقـم            ) ١٤٢٥( نسيمة داود ونزيه حمدي ،        )٣(

  ٤٥ الرياض ، الوحدة الثانية ص ٣٦٦٩/١٤٢٥



 ٣٦

الريف إلى المدن ، وظهور األسر صغيرة الحجم ، وارتفاع مـستوى الطمـوح ،               

واألخذ بمظاهر الحضارة الغربية ، وزيادة االتجاه نحو قبول المساواة بين الرجل            

واستقدام التكنولوجيا  . قوق والواجبات ، وظهور النهضة الصناعية       والمرأة في الح  

  .الغربية ، وزيادة وسائل النقل والمواصالت واالتصال

في أنماط تربية الطفل حيث خفـت       أثرها الواضح   هذه الظروف   ل كاند  وق

حدة اتجاه الصرامة والشدة والحزم وفرض العقاب ، وزيادة االتجاه نحو التـسامح       

 واالتجاه نحو قبول كثير من أوجه النشاط التي لم تكن مقبولة بالنـسبة              والتدليل ، 

ي ، وزيادة الميل نحو أخذ ميول الطفـل فـي           حللطفل كالنشاط الرياضي والتروي   

  .   )١(االعتبار

 أن التنشئة تعتمد على ثالثة عناصر       ؛)١٩٨٥(ويرى البعض كما ذكر الدوري         

  : أساسية هي
سلوب التنشئة المتبع مع الطفل ، وهـذا يعنـي أن           التناسق واالنتظام في أ    -١

.  مـن حيـث األسـلوب      ةتكون التنشئة عقالنية من حيث الهدف ، متناسق       
فاإلدراك العقالني لعناصر كل موقف واستيعاب المبررات الكافية للتعامل         
معه بأسلوب معين ال شك أقدر على خلق ضوابط داخلية أو بلـورة ذات              

  .  عامعليا سوية لدى الطفل بوجه
ونعني بها مدى مالءمة العقاب للموقف بحيـث يكـون          : كثافة األسلوب    -٢

العقاب ومبررات استخدامه مقنعة لكل من األب واالبـن ، فـإن العقـاب              
 . يصبح أجدى لخلق الضوابط الداخلية الصحيحة لدى الطفل

على حين نجد أن العقاب الجزائي الذي ال يستند على مبررات عقلية يعكـس              
حو اإليالم أو إيقاع األذى بهدف ضبط السلوك المنحرف فإنـه ال            الرغبة ن 

 . يحقق الردع أو الزجر أو التخويف
 . )٢(نوعية العقاب ذاته فقد يكون العقاب بدنياً أو نفسياً أو عاطفياً  -٣

                                           
جامعة االسكندرية  دار ،، علم النفس االسري وفقاً للتصور االسالمي والعلمي ) م١٩٩٣(عيسوي ، عبدالرحمن  )١(

  ٢١٩ص٢١٨النهضةالعربية للطباعة والنشر  ص
االدمان مظاهره وعالجه ، الكويت المجلس الوطني للثقافة والعلوم والفنون واآلداب ) ١٩٨٥(الدوري ، عدنان  )٢(

 ٢٤٥ص



 ٣٧

  :  آليات التنشئة
  

التنشئة كعملية صيرورية يتم بواسطتها تحويل الفرد إلى شخص من خـالل            

إذ لهـا آليـات     . ثقافة االجتماعية ودمجه بالنـسق االجتمـاعي        تعليمه عناصر ال  

خاصة بها تستخدمها في تحقيق أهدافها الجوهرية والمهمـة ، مـن            ) ميكانيزمات(

  : مايلي )كما يذكر العمر(جملة هذه اآلليات

الذي يعني إكساب الفرد خبرات ومهارات لم يعرفها ولم يخضع لهـا            :  التعلم – ١

ـ ك لها ، وعندما يتم ذلك ، فإنـه ي         سابقاً ويكون محتاجاً   سب عـضوية مجتمعيـة     ت

 عليها من خـالل      حصل  ومعتقداتٍ  ومواقفَ  وأفكاراً واتجاهاتٍ  متضمنة سلوكياتٍ 

ومجتمعـه المحلـي    ) إخوته وأخواته (تفاعله بشكل مباشر مع أبويه وأفراد أسرته        

عامـل  ومدرسته وعمله لتجعله قادراً على مواجهة ظواهر ومشكالت الحيـاة والت          

فالتعليم هنا ال يكون أكثر من كونه آلية تستخدم في تحقيق أهداف صيرورة             . معها

التنشئة ، عندئذ يصبح الفرد مؤنساً وصاحب شخصية مستلهمة عناصر تكوينهـا            

  .  من محيطها االجتماعي

العديد من السلوكيات والمهارات والمواقف واالتجاهات يتم :  توجيهات مباشرة  -٢

مثال على ذلك عند بدايـة تـسجيل الطفـل فـي            . مباشرلمها بشكل   اكتسابها وتع 

المدرسة بالخامسة أو السادسة من عمره ، يعلمه أبواه طاعة المعلـم أو المعلمـة               

هذه هي بداية التوجيه المباشر لمتطلبات دور       . ا وأن يكون لطيفاً معهما    مواحترامه

 تعتمد على نفسها   أو ابنتها كيف    الحالة ذاتها عندما تعلم األم أو األب أبنها         . التلميذ

 التنبيه  مما يجدر . ، وكيف تتحدث مع اآلخرين وكيف تفكر باألمور التي تواجهها           

) األبنـاء (والمنشأ ) األبوين( أن الحديث المباشر بين المنشئ      هو في هذا المقام  إليه  

ال يصل إلى حالة التوجيه المباشر من أول مرة أو من المحاولة األولى بـل قـد                 

تكرر عدة مرات لحين تفهمه وتعلمه لتصبح جزءاً من خبرة المنشأ أو قسماً مـن               ت

  . معرفته

غالباً ما يقوم األبوان بسرد أحاديث وقـصص         : Imitation التقليد أو المحاكاة     -٣

 خبرتهما  باا الماضية وكيف تربيا وتعلما قيمهما وسلوكهما وكيف اكتس        معن حياته 



 ٣٨

هذا السرد ما هو سوى     . ا وأصدقائهما وأقربائهما    األسرية واالجتماعية في أسرهم   

إذ يقوم األبـوان    . تقديم دروس وعبر البنائهما لكي يحذوا بهما كنموذج يحتذى به         

بشرح وتفسير أدوارهما وخبرتهما ومواقفهما ومعتقـداتهما االجتماعيـة ، التـي            

عاشوها ومارسوها ليؤثروا على أبنـائهم ويتـصرفوا مـثلهم أو يتـشبهوا بهـم               

  . )١(ويقلدوهم
  

  : في عملية التنشئة االجتماعية ودورها  األسرة أهمية
يمكن النظر لألسرة على أنها الوحدة االجتماعيـة األولـى التـي تـستهدف              

المحافظة على بقاء النوع اإلنساني واستمراره عن طريق اإلنجاب والرعاية وهي           

 يضعها لها ، وهي نواة      التي تقوم على الشكل الذي يقبله المجتمع ، والقواعد التي         

المجتمع وأساس كافة النظم األخرى ، وفيها يتعلم الطفل الوطنية التي تنشأ علـى              

شكل والء لألسرة أوالً، ثم سرعان ما ينتقل ليصبح والء للوطن كله فـإذا تربـى                

الفرد على الجحود ألسرته ، قلما يدين بالوالء لوطنه ، ولذلك نشأت علوم حديثـه               

سرة ، منها علم النفس األسري ، وعلم االجتمـاع األسـري ،             تختص بدراسة األ  

والتوجيه األسري ، واإلرشاد األسري،و التخطيط األسري، واقتصاديات األسرة ،          

  . )٢ (والتدبير المنزلي
  

تكون منها المجتمع ، فإذا صلحت صلح المجتمع كله         ياألسرة هي النواة التي     و

 كنفـه ي يتربى ويترعرع فـي      ذ ال ضنمح، وهي ال  وإذا فسدت فسد المجتمع كله      

األبناء ، الذين هم رجال الغد وحملة الراية ، وعدة المستقبل وعتاده ، وأمل الغـد                

المشرق ، والذين تؤول إليهم ال محالة المسؤولية االجتماعية والسياسية واألسـرية    

في حراسة المكاسب التي حققتها إرادة الشعب ونضاله وتقدمـه ورقيـه وتراثـه              

  . )٣( ريالحضا

                                           
  ٦٥،ص٦٢م ص٢٠٠٤دارالشروق . العمر ، معن خليل ، التنشئة االجتماعية   )١(
دار اسامة للنشر والتوزيع ص . عمان " المشكالت والبرامج االرشادية"، علم النفس االسري )٢٠٠٤(الرحمن عبد،العيسوي )٢(

١٥٥ 
 ١٥٦المرجع نفسه ص  )٣(



 ٣٩

األجيال وهي التي تتولى شخصية الطفـل منـذ نعومـة            صانعة فاألسرة هي 

ية واإلشراف والتوجيه والتربية ، وهي التي يتـوفر فيهـا           ناأظفاره بالرعاية والع  

إشباع حاجات الطفل المادية واالجتماعية والنفسية والروحية واألخالقية ، فيـشعر           

 فهي المأوى والمسكن والمـالذ ،  Feeling of belongingnessفي ظلها باالنتماء 

وهي مصدر الدفء والحب والحنان والعطف وفيها ، إما أن يشعر الطفل بالعطف             

خاليـاً مـن     والتراحم والمودة والسكينة ، فيشب مؤمناً بربه وبوطنه وبعروبته ،         

األمراض واالضطراب ، وإما أن يتربي على القسوة واإلهمال والحرمان والنبـذ            

العنف ، فيشب غير متكيف مع نفسه أو مع المجتمع الذي يعيش فيـه ،               والطرد و 

  . فيصاب بالمرض النفسي أو تجرفه الجريمة

واألسرة هي التي تقدم لنا المثال األعلى الذي يقتدى به، والنموذج الذي نحذو             

ونسير على هداه ، وهي مصدر القدوة الحسنة ، ولذلك تهتم            حذوه، ونقتفي أثره ،   

ـ لوم كثيرة من أظهرها علم النفس وعلـم االجتمـاع واألنثروبولوج          بدراستها ع  ا ي

وعلوم الطب والتربية والقانون والخدمة االجتماعية ، وتقام من أجلها المؤسـسات            

التي ترعاها وتعمل على تنظيمها والتخطيط لها وحمايتها من المشكالت واألزمات           

ية الرفيعة ، وفوق كل شـيء       التي تبدد طاقاتها وتصرفها عن أداء رسالتها اإلنسان       

أهتم بتأسيسها وبقائها وسالمتها ديننا اإلسالمي العظيم بما كفله لها مـن سـالمة              

ورسم لها مبادئ المودة والـسكينة والتـراحم واأللفـة          التكوين وصحة االختيار،    

والمحبة ، والتعاون والتساند والتعاطف واألمانـة والـصدق والـوالء والوفـاء             

  .واإلخالص

سبق تتضح أهمية األسرة ودورها في تنشئة الحدث وتكوين إتجاهاته مما             مما  

يستلزم إتباع األساليب الصحيحة في عملية التنشئة والتي تتميز بمجموعة مـن            

  :الخصائص تتمثل في العمليات التالية 

عملية تعلم وتعليم وتربية تقوم على التفاعل االجتماعي ، وتستهدف إكساب     -١

ير واتجاهات مناسبة ألدوار اجتماعية تمكن من مسايرة        الفرد سلوكاً ومعاي  

  . الندماج في الحياة االجتماعيةاالجماعة والتوافق معها وتيسر 



 ٤٠

عملية اجتماعية أساسية تعمل على تكامل الفرد في جماعـة األسـرة ثـم               -٢

أي أنها عمليـة    . الجماعات  االجتماعية في البيئة واكتساب ثقافة المجتمع         

 . نمو متكامل

لية تغير مقصودة ومستمرة حيث يفرض المجتمع نظمه وقوانينه وثقافته    عم -٣

على أفراد المجتمع ، وغير مقصودة عندما يلتزمون بشكل تلقـائي بتلـك             

 . النظم

عملية إيجابية بنائية متدرجة فهي تغرس وتستدمج فـي أفـراد المجتمـع              -٤

ن في العمر قل    وكلما تقدم اإلنسا  . المعايير والقيم بعيداً عن النماذج السلبية     

وهنا يظهر جانب التعلم    . التدخل في توجيهه حتى يكبر ويصبح هو موجهاً       

 . الذي يتمثل في تعديل ما اكتسب من خبرات في المراحل العمرية

تتسم بالشمول والتكامل فهي تشمل كافة أفراد المجتمع كما أنها تربط بين             -٥

 . ق بينهاالنظم االجتماعية والمؤسسات وتنس

ومن ثم فهي عملية متغيرة تختلف من       . ثر بفلسفة وثقافة المجتمع     عملية تتأ  -٦

  . )١(خرآلمجتمع آلخر ومن جيل 

 ما سبق ذكره من عمليات نماذج تمثل األساليب الصحيحة للتنشئة األسـرية                 

  :  كما يليفي المقابل نجد بعض النماذج السلبية للتنشئة االسرية وهيبينما 

. خلف والمبنية على الخرافات والمفـاهيم الخاطئـة       التنشئة القائمة على الت    -١

ومن أمثلة ذلك إخافة األطفال من الليل أو الغول وما شابه من األسـاطير              

و .التي تشل حركة الطفل وذهنه وتجعله متصفاً بالخوف والجبن والتخاذل           

قد يؤثر عليه ذلك مستقبالً وبالتالي يفتقد الطفل إلى الضبط الذاتي ويصبح            

  . فعه محدداًعطاؤه ون

وهي التي تقوم على االستسالم والتواكل وعدم التـدخل         : التنشئة السلبية    -٢

وبذلك فإن الطفل يكون عرضة للفشل في تناول        . اإليجابي لحل المشكالت  

                                           
 ١٣المدخل في العلوم التربوية ، القاهرة ، عالم الكتب ص) ١٩٨١(سالم عبدالحميد عبداهللا  )١(



 ٤١

أوضاعه وأدواره وليس لديه سمة للكفاح أو القدرة على اتخـاذ قـرارات             

 . تتصل بها

الغـش والكـذب والخـداع      وهي التي يـسود فيهـا       :  التنشئة المنحرفة  -٣

وكذلك ما يسمى بالفهلوة والشطارة بحيث ينشأ الطفل متربياً         . واالنتهازية  

في تعامله مع الناس بتلك األساليب على أنها نوع مـن الرجولـة فينـشأ               

.. متزوداً بهذه المعايير المنحرفة مما يجعله يخلط بين الـصواب والخطـأ      

أو الهـروب أو النـسيان أو       وكثيراً ما يتجه إلى المخـدرات للتعـويض         

 .  استظهار الرجولة المزعومة

وهذه ترتكز على تناقـضات األسـرة       : التنشئة المشتملة على التناقضات      -٤

 أو تناقض أوامـر األب      ،كنموذج للضبط في التناقض بين القول أو الفعل         

 أو تناقض ما يتلقاه الطفل من تنشئة أسرية ال تتوافق مـع مـا               ،مع األم   

 فقد تعوده األسرة على الفضيلة واألخالق       ،عض فئات المجتمع    يوجد عند ب  

 . ويجد الواقع مليئاً بالرذائل

ء قيماً ال تتوافق مع     مثل إعطاء النش  : لثقافة الهدامة    التنشئة المبنية على ا    -٥

واقع المجتمع وخير نموذج لذلك أفالم العنف والمغامرات الخياليـة التـي            

ظاهر العنيفة هي أنسب األساليب المالئمة      تؤثر على فهم الطفل بأن تلك الم      

 وهذا نموذج سيء للـضبط       ، للشباب في الحصول على ما يحتاجون إليه      

  .)١(الذاتي واألسري على السواء 

  

  

  

  

  

  
                                           

 ٣٢ القاهرة ـ مكتبة االنجلو المصرية ص؛ الطفل تنشئته وحاجاته ،)١٩٩١(قناوي هدى محمد )١(



 ٤٢

      : كما وضعها االسالمقواعد األسرة المثالية
وصيانتها،   الحنيف فضل السبق في رعاية األسرة والحفاظ عليها        لديننالقد كان   

 اهـتم   إذان سعادتها واستقرارها، ومساعدتها على القيام بوظائفها المهمـة،          وضم

وذلك حينما وضع قواعـد أخالقيـة        بسالمة األسرة منذ اللحظة األولى لتكوينها،     

ودينية لقبول طلب الزوج يد زوجته ، فقد روي عن النبي صلى اهللا عليـه وسـلم        

    .)١() رواه ابن ماجة(" إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه: "قوله 

وفي حديث آخر يحث الرجل الذي يرغب الزواج على إختيار الزوجـة ذات             

 لمالها ولحسبها ولجمالهـا     ،تنكح المرأة ألربع    ":  بقوله صلى اهللا عليه وسلم     الدين

وبذلك تكون القـيم     ،   )١()رواه البخاري  (" يداك بتولدينها ، فأظفر بذات الدين تر     

، فقـد صـلح     الزوجين، فإن كان الدين قوياً لدى       ختيار السليم الدينية هي أساس اإل   

المـال  الغايات الـدنيا ك   وبقي النظر في      الذي يقوم عليه الزواج الصالح ،      األساس

 المجتمع بأسره ، بل العـالم        بل  ، إذا صلح الدين صلح الفرد    ف ،والحسب والجمال 

يتعلق بالزواج وتكوين   فيما  ومن هنا كانت الدعوة لتطبيق الشريعة اإلسالمية         ،كله

  . سرةاأل

 نبراساً يـضئ الطريـق أمـام        وضعقد  سالمي الحنيف   وبذلك يكون الدين اإل   

تكوين األسرة المسلمة الصالحة ، ويوضح الرؤية ، للسير على هداه منـذ بدايـة               

  .الزواج

 ال تتأثر   كي ،   وعدم التفريق بينهم في المعاملة     األبناء بينكما يدعو إلى العدل     

 النعمان بن بشير رضـي اهللا       روي عن لمظلوم منهم ، ويشب على الحقد ،        نفسية ا 

ال أرضى حتى تشهد    : أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة        : عنه انه قال    

إنـي  :  فقال صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأتى رسول اهللا          

: دك يا رسول اهللا قـال     أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن ُأشه         

                                           
هـ ١٤٠٨ مكتب التربية العربي لدول الخليج ،،األلباني محمد ناصر الدين ، صحيح سنن ابن ماجة باختصار السند  )١(

   ٣ط
 ٦٣٨هـ ص١٤٢٣الشثري، سعد بن ناصر ، مختصر صحيح البخاري ، دار اشبيليا للنشر والتوزيع ـ الرياض  )١(

 ).١٨٨٥(حديث رقم 



 ٤٣

، اعدلوا بين أوالدكـم     فاتقوا اهللا و  : ال ، فقال  : أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ قال      

  .)١()رواه البخاري (.فرجع فرد عطيته : قال 

   
  : أهم خصائص األسرة

األسرة أول خلية لتكوين المجتمع وأكثر الظواهر االجتماعيـة عموميـة            -١

  . لحياةوانتشاراً وهي أساس االستقرار في ا

على أوضاع ومصطلحات يقرها المجتمع وهي مـن عمـل          االسرة  تقوم   -٢

المجتمع وليست عمالً فردياً وهي في نشأتها وتطورها وأوضاعها قائمـة           

على مصطلحات المجتمع فمثالً الزواج ومحـور القرابـة فـي األسـرة             

والعالقات الزوجية والواجبات المتبادلة بين عناصر األسرة ، كـل هـذه            

 .  يحددها المجتمعاألمور

تعتبر األسرة اإلطار العام الذي يحدد تصرفات أفرادها فهي التي تـشكل             -٣

 وطبيعتها مثال ذلك األسرة الدينية تشكل       هاحياتهم وتضفي عليهم خصائص   

حياة األفراد بالطابع الديني وإلى جانب ذلك فهي تهتم بالوعي االجتماعي           

 والعـرف والتقاليـد     والتراث القومي والحضاري وهي مصدر العـادات      

 .وقواعد السلوك وهي دعامة الدين عليها تقوم عملية التنشئة االجتماعية

 . األسرة تؤثر فيما عداها من النظم االجتماعية وتتأثر بها -٤

تعتبر األسرة وحدة اقتصادية وتبدو هذه الخاصية واضحة إذا رجعنا إلـى             -٥

 . تاريخ األسرة

 . األسرة وحدة إحصائية -٦

سيط الذي اصطلح عليه المجتمع لتحقيق غرائـز اإلنـسان          األسرة هي الو   -٧

ودوافعه الطبيعية واالجتماعية وذلك مثل حب البقاء وبقاء النوع وتحقيـق           

الدوافع الغريزية والعواطف واالنفعاالت االجتماعية وهذه كلها عبارة عن         

                                           
التحرير الصريح ألحاديث (الزبيدي، االمام زين الدين أحمد بن عبداللطيف ، مختصر صحيح البخاري  )١(

 ٢٥٤ ص٤هـ ط١٤١١ـ تحقيق ابراهيم بركة ـ دار النفائس ، بيروت ) الجامع الصحيح



 ٤٤

قوالب ومصطلحات يحددها المجتمع لألفراد ويستهدف من ورائها الحرص         

 . )١(  االجتماعية وتحقيق الغاية من االجتماع اإلنسانيعلى الوجود

 . األسرة هي المكان الطبيعي لنشأة العقائد الدينية واستمرارها -٨

  
  : وظائف األسرة

 :االسرة كمؤسسة اجتماعية تقوم بعدة وظائف لعل أهمها يتلخص في أمرين       

  ) .اإلنجاب( وظيفة بيولوجية تناسلية  •

 قافة المجتمع ، قيمه الـسلوكية والخلقيـة والفكريـة         نقل ث (وظيفة تربوية    •

    ....... )والدينية 

) سـرة األ(كل ما تقوم به     بالتنشئة االجتماعية   وظيفة االسرة التربوية في       وتتمثل  

فهي . من عمليات الضبط االجتماعي والرقابة والعمل على نقل التراث االجتماعي           

 أطر انصهاره في المجتمع وتكامله      تمرر الى الطفل ضمير المجتمع ، وتبحث عن       

 .معه 

تحقيق وظائف الـسكن    هي المسئولة عن      فاألسرة في ضوء المنهج اإلسالمي   و

 وتنشئتهم تنشئة صالحة وإشباع      األبناء واألمن والمودة والرحمة ، ووظائف إنجاب     

 االقتصادية واالجتماعية والنفسية حتى يصلوا إلى مرحلة االستقالل         ءحاجات النش 

  .تماد على النفسواالع

فـي نفـوس    السامية   عن غرس العقائد الصحيحة والقيم        كذلك هي المسئولة و

 خـالل مرحلـة     تنشأ بـذورها   الصحة النفسية والمرض النفسي      وبما ان األبناء ،   

 اهللا سـبحانه    أرادهبرز األهمية الكبرى لألسرة كنظام      فإن ذلك ي   ؛الطفولة المبكرة   

  .   )٢(وتعالى للبشر

  

  

  

                                           
 ٢٩البناء اإلجتماعي لألسرة ، المعهد العالي للخدمة اإلجتماعية ، صموسى عبدالفتاح تركي ،  )١(
 ٣٤المرجع نفسه ص )٢(



 ٤٥

  الثالثالمبحث 
  

  :  كظاهرة إجتماعية انحراف األحداث
  

المشكالت اإلجتماعية التي يؤدي انتـشارها علـى        من    انحراف األحداث   يعد   

نطاق واسع إلى تقويض األمن واالستقرار في المجتمع، وإلى إشـاعة الفوضـى             

واالضطراب بين أجزائه، مما يعكس أثاراً سلبية على حركة النمـو االجتمـاعي             

   )١(.  الحضاري والتطور

قد ازدادت هذه المشكلة خطورة في هذا العصر نتيجـة للتقـدم الحـضاري                  و

والصناعي الحديث وخاصة في المجتمعات النامية مما كان له أثره علـى كيـان              

األسرة وتماسكها ، وعلى ازدياد مطالب الفرد وتعرضه لمغريات البيئة مع غالء            

تجت عن هذه األوضاع كمـشكالت العمـل        المعيشة ، فضال عن المشكالت التي ن      

والبطالة والهجرة واإلسكان وغيرها والتي هيأت فرصا جديدة النحراف الـصغار           

   .)٢( نحرافهموارتفاع نسبة إ

مشكلة انحراف اإلحداث ظاهرة اجتماعية عرفتها المجتمعـات البـشرية                 و

 المجتمعات من   قديمها وحديثها بصرف النظر عن اختالفات هذه الظاهرة في تلك         

 الـبالد   وكـذلك متفشية في البالد النامية      وهي،  حيث طبيعتها وحجمها وأشكالها     

 نجدها أيضا في بالد أخرى وصلت إلى درجة عالية مـن الـضبط               بل المتقدمة ، 

  )٣(.االجتماعي 
    
 باختالف المجتمع الذي يقع فيه هـذا  منحرفوبطبيعة الحال يختلف السلوك ال        

 يعد سلوكاً جانحاً أو منحرفاً في مجتمع ما قد ال يعد كذلك في مجتمع               السلوك ، فما  

                                           
أثر الثقافة والمجتمع في دفع الفرد إلى ارتكاب الجرائم ، المركـز العربـي              ) : ١٩٨٤( الربايعة ، أحمد      )١(

   ٨للدراسات األمنية والتدريب ، الرياض ، ص 
  ٤٨ص ؛ المجرمون ، الفئات الخاصة وأساليبها ورعايتها  القاهرة ) ١٩٦٧( سعد المغربي واحمد الليثي  )٢(
 ترجمـة  –، جناح األحداث ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر ) ١٩٦٢( جين شازال  )٣(

  ٦ القفاس ص معبد السال



 ٤٦

آخر كون المجتمع هو من يحدد ما اذا كان السلوك جانحاً أم غيـر كـذلك وفقـاً                  

ات أساسـية   حك ثالثة م   علماء االجتماع  حدد لمعاييره الخاصة به ، وبوجه عام فقد      

سـلوك   سلوك ما بأنـه      على حكمنال بد من توافرها قبل أن       ) كما ذكر الهمشري  (

  :  وهي جانح

  . مدى توافر شروط الخطورة في السلوك -

 . مدى استمرار السلوك وتكراره -

  . )١ (واني في السلوك نحو المجتمعمدى وجود االتجاه العد -

ـ بأنه جانح مـا لـم       ما  الحكم على سلوك    يمكننا  فال  وعلى هذا           فر فيـه  وتت

 السلوك الجانح سلوك متكرر      هذا أن يكون ، و مع  الخطورة على الفرد وعلى المجت    

  . ومستمر على مدى زمني واضح

 بأنه سلوك مـضاد للمجتمـع       علماء النفس بعض   هيصف كما   جنوح األحداث و     

  . يقوم على عدم التوافق وعلى وجود صراع بين الفرد ونفسه وبين الفرد والجماعة

وضاً مثل الـسرقة أو العـدوان        الطفل الذي يرتكب لمرة واحدة سلوكاً مرف       كما ان 

بالضرب واإليذاء لطفل آخر أو التسول أو التشرد ال يكـون بالـضرورة طفـالً               

  . جانحاً

 الدور الذي تقوم به األسرة والجـو العـائلي المـستقر            ومن هنا تبرز أهمية        

والعالقات الوالدية السليمة والنموذج األبوي والمؤثرات البيئية المختلفة متمثلة في          

  . الوسط االجتماعي الذي ينشأ فيه الطفل

رض لمؤثرات بيئية مـن     ذلك الفرد الذي تع   (الجانح في أحد تعاريفه هو      إذ         

سلوب من التربية والعالقات الوالدية أو االجتماعية غير السوية ممـا           نوع ما أو إل   

عة من العادات واالتجاهات توجهه في مـسارات مـضادة          وأدى إلى تعليمه مجم   

                                           
مـشكلة األطفـال    ) : م١٩٩٧(الهمشري ، محمد علي قطب ، عبد الجواد ، وفاء محمد ، علي إسماعيل                )١(

  ١١ألولى ، صالجانحين ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، الطبعة ا



 ٤٧

جتمع ، والعدوان على اآلخرين بطريقة مباشرة أو غير مباشـرة شـريطة أن              للم

  . )١() يتكرر ذلك

     

     :اإلطار المرجعي للمشكالت االجتماعية 

 نظـرة بعـض      ؛ في كتابة علم المشكالت االجتماعية    ،  )١٩٩٨ (العمروصف  

تـراق   على أنها كسر للنظام االجتماعي أو اخ       ماء اإلجتماع للمشكلة اإلجتماعية   عل

نحراف عن السلوك االجتماعي السوي السائد بين النـاس ، ويمثـل التعبيـر              إأو  

االجتماعي إطارا مرجعيا لمعظم المشكالت التي تحدث داخل المجتمع ألنه سـنة            

التطورات التـي تحـدث      و الحياة ال يتوقف أو ينقطع عن استمراره في التحوالت        

  .حصل فيه من تحوالت ونقالتتدريجيا لدرجة ال يستطيع المرء أن يالحظ ما ي

 أن هناك تغيير يحصل في بعض األحيان بشكل مبرمج ومخطط )العمر(ويرى 

ختـراق القـوانين أو     إأن المشكلة تظهر من السلوك السوي وليس عن         و ،له سلفاً   

ختراقـات   عـن اإل   يكون تلوث البيئة داخل المدن ناتجاً     ذلك عندما    مثال   ،الخطأ  

  )٢( .اس في رمي النفايات والكثافة السكانية داخل المدينةالتقنية وإساءة تصرف الن

   

  

  

  

  

  

  

  

                                           
 ،  مرجـع سـابق    مشكلة األطفال الجانحين ،      ،عبد الجواد ، وفاء محمد    والهمشري ، محمد علي قطب ،       ) ١(

  ١٢ص
 – علم المشكالت االجتماعية ، دار الشروق للنشر والتوزيـع عمـان             ٠) ١٩٩٨( عمر ، معن بن خليل        )٢(

 ٤٤ وص ٢٩األردن الطبعة األولى ص 



 ٤٨

   األوساط االجتماعية المؤثرة على انحراف األحداث
  

نحراف األحداث أو   إا أثر واضح في         تلعب األوساط االجتماعية دوراً بارزاً وذ     

ـ                إ رد ستقامتهم ، فالسلوك اإلنساني ما هو إال تفاعل تبادلي فـي الغالـب بـين الف

ومجتمعه الذي يعيش فيه بدءاً من مجتمعه الصغير األسـرة ومـروراً بـالمجتمع              

لتحاقه بالمدرسة تبدأ مؤثرات الوسط المدرسي إ فعند ، مع نمو الفرد     تماشياًاألوسع  

بالتأثيرات عليه كما تبدأ مؤثرات جماعات الرفاق مع نمـوه وتكوينـه لعالقـات              

لحي أو المدرسة ، وخالل ذلك كله تلعب        اجتماعية جديدة مع األصدقاء سواء في ا      

مؤثرات الوسط االجتماعي في الحي دوراً هاماً في تشكيل سلوك الفرد ، ويكـون              

لذلك الوسط االجتماعي في الحي أثره السلبي أو اإليجابي علـى سـلوك الحـدث               

  . )١(كغيره من األوساط األخرى 

ه على سلوك الفرد ، ففـي     ولقد أشار اإلسالم إلى أهمية الوسط االجتماعي وأثر          

: الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أنه قال               

 ، وتسعين نفساً فسأل عن أعلم أهـل األرض        اكان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسع       (

: ؟ فقال  وتسعين نفساً ، فهل له من توبةاً أنه قتل تسع:فدل على راهب ، فأتاه فقال

ل به مائة ، ثم سأل عن أعلم أهل األرض فدل على رجل عـالم ،           ، فكم  ال ، فقتله  

نعم ، ومن يحول بينه وبـين       : إنه قتل مائة نفس ، فهل له من توبة ؟ قال            : فقال  

 اهللا  عبدون اهللا عز وجل فأعبـد     ناساً ي نطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أُ       إ؟   التوبة

  .)٢(    رواه مسلم....)ء، تعالى معهم وال ترجع إلى أرضك فإنها أرض سو

فمن الحديث يتضح أن أسباب قيامه بعمليات القتل أنه يعيش في وسط اجتماعي                

المعاصي وال شك أن في مشاهدتهم ما يغري على ارتكاب          أصحابه  يرتكب  ء  سي

  . ما يأتون تقليداً لهم ومحاكاة لسلوكهم

                                           
 قضاء وقت الفراغ وعالقته بانحراف األحداث ، المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب السدحان عبداهللا ناصر ، )١(

 ٧٦ص ) هـ١٤٢٥(الرياض 
هـ ، ١٤٠٧المنذري الحافظ زكي الدين ، مختصر صحيح مسلم ، تحقيق محمد ناصر الدين األلباني ، الطبعة السادسة ، المكتب اإلسالمي ، ) ٢(

 . ٥١٠ص 



 ٤٩

ماعي فـي تفـسير     وقد ركز بعض علماء االجتماع على أهمية الوسط االجت             

عله متوافقاً مع قـيم      ، وأن دوره يتعدى بناء الفرد ، ويضبط سلوكه ليج          )١(الجريمة

األسرة ، المدرسة ، جماعة الرفاق       : ذلك الوسط ، ويعنى بالوسط اإلجتماعي هنا      

. ، الحي السكني حيث تؤثر جميع هذه األوساط على سلوك الحدث سلباً أو إيجاباً               

 إنحراف األحداث  على وأثرهالتلك األوساط وفيما يلي إستعراض.  

  

  : األسرة: أوًال
الحديث عن األسرة وأهميتها في تنشيئة الطفل التنشيئة        كان  في الفصل السابق         

 أثرها في تحديد سلوكيات األبناء سلباً أو ايجاباً ، وهنـا سـوف              وبيانالصحيحة  

اف األحداث كوسط مؤثر    يقتصر الحديث عن االسرة على دورها فيما يتعلق بإنحر        

في هذا الجانب مع ذكر بعض الدراسات التي أعطت مؤشرات ايجابية عـن دور              

  .االسرة في انحراف األبناء 

  في األسرة ومن خاللها يشكل األبوان الطفل ويحددان اتجاهاته الرئيسية وهـي            

ة اً وهاماً في رسـم شخـصي      ومن هنا فاألسرة تلعب دوراً رئيس     االتجاهات العقدية   

الفرد وسلوكه وعقائده الباعثة على جميع السلوكيات المتنوعة ، وفي األسرة يتعلم            

ومن هنا  ... التحكم في رغباتهم بل وكبت الميول التي ال توافق المجتمع           (األطفال  

فإن أسس الضبط االجتماعي تغرس بواسـطة الوظيفـة التربويـة فـي محـيط               

  .)٢()األسرة

تشكيل شخـصية الطفـل وتحديـد اتجاهاتـه       في  إلى أهمية االسرة ودورها         و

ما مـن   : (وعقائده أشار الحديث الشريف عندما قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم          

  .)٣( )مولود يولد إال يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

                                           
واقع المشكلة ومداخل عالجها ، جامعة الـدول العربيـة ، اإلدارة            : ، جنوح األحداث    غريب محمد سيد     )١(

  .٢٦م ، ص ١٩٩٠العامة للشئون االجتماعية ، 

 . ٨هـ ، ص ١٤١٢فرج عبد اللطيف ، الطفل بين التربية األسرية والمدرسة ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ،  )٢(

 ، مختصر صحيح البخاري ، تحقيق إبراهيم بركة ، الطبعة الثانية ، دار النفائس ،                الزبيدي اإلمام زين الدين أحمد       )٣(

 . ١٥٩هـ ، ص ١٤٠٦بيروت ، 



 ٥٠

  فـي مجـال    اهتم الباحثون وبناءاً على ما لألسرة من أهمية في حياة األطفال              

ها من المحاور الرئيسية التي تدور عليها أبحاثهم        وانحراف األحداث باألسرة وجعل   

  . في محاولة اكتشاف أسباب االنحراف والعوامل المؤدية إليه

يربط بعض الباحثين بين األسر ذات العدد الكبير وانحراف األحـداث كمـا             اذ     

  . )١(ف  الحدث يربط بين انحراف الوالدين أو أحدهما وأثر ذلك على انحرا

فيما تشير دراسات أخرى إلى وجود عالقة بين درجة وكيفية الضبط داخل األسرة             

وبين ما يقوم به الطفل من انحراف وليس على ذلك فحسب بل وموقـف الطفـل                

  . نفسه تجاه هذا الضبط ومدى استجابته له من عدمه

لعـل  واالنحراف ؛   االسري  وقد أثبتت العديد من الدراسات العالقة بين التفكك            

شيلدون والينـور   (أبرز تلك الدراسات الدراسة التي قام بها العالمان األمريكيان ،           

  وهـي  إلى النتائج التي توصال إليهـا     ) الدوري(حيث أشار   ) ١٩٥٣(عام  ) جلوك

  : كالتالي

  . إن أسر األطفال الجانحين أكثر تبديالً لبيوتهم -١

 مالءمة من الناحية الـصحية      إن األطفال الجانحين يعيشون في بيوت أقل       -٢

 . وأكثر ازدحاماً بالسكان

إن غالبية األطفال الجانحين ال يعيشون مع الوالدين ، إما بسبب الطالق أو              -٣

 . الهجرة بين الوالدين

يتميز األطفال الجانحون بعدم احترامهم لوالديهم ، وعدم التـزامهم بـالقيم            -٤

 . العائلية

ال الجانحون بتفككها القيمي ، وضعف      تتميز البيوت التي يعيش فيها األطف      -٥

 . الرقابة ، وانعدام وجود أسباب التسلية والترويح داخل األسرة

 .)٢(أن عائلة الطفل الجانح أكبر نسبياً من عائلة الطفل غير الجانح -٦
 

                                           
  السدحان عبداهللا ناصر ، قضاء وقت الفراغ وعالقته بانحراف األحداث ، المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب  )١(

 ٧٧ص ) هـ١٤٢٥(الرياض     

 . ٢٩٥-٢٩٤ أسباب الجريمة وطبيعة السلوك اإلجرامي ، مرجع سابق ، ص صالدوري ، عدنان ، )٢(



 ٥١

 )١( )وليد حيـدر  (هذا الميدان الدراسة التي أجراها    ومن الدراسات العربية في          

ـ  % ٥٥السورية وظهر من الدراسة أن      في الجمهورية العربية     راد العينـة   من أف

  .  يعيشون في أسر مفككة إما بطالق أو وفاة أحد الوالدين حدثا١١٣ًالبالغ عددهم 

وكذلك الدراسة التي أجراها مركز أبحاث مكافحة الجريمـة بالمملكـة العربيـة             

  : إذ أظهرت الدراسة كما يلي) هـ١٤٠٤( عام )٢(السعودية

  .  يسكن الجانح مع والديهكثيراً ما ال -

 . أم الجانح ليست في ذمة األب -

 . أم الجانح ليست الزوجة الوحيدة -

 . أحد األبوين أو كالهما متوفي -

 . في الغالب ليس األب هو ولي األمر -

من أفراد العينة المنحرفة انحدروا مـن       % ٧٨اتضح أن   ) حسون(وفي دراسة      

  .)٣(أسر تتميز عالقاتها باالضطراب والتوتر

 نستطيع القول أن هناك عالقة طردية بين التفكك األسـري           ما سبق  على      وبناءاً

العامـل  ) التفكك(من جانب وبين انحراف األحداث من جانب آخر ، وان لم يكن             

  .الوحيد ولكنه يقع ضمن العوامل المتعددة والمتشابكة في تفسير االنحراف 

   

شكالت االسرية التي قد تـساهم فـي             وكذلك يعد التصدع واحداً من أبرز الم      

إنحراف األبناء ، ويقصد بالتصدع األسري ذلك النمط من البيوت التي تعجز عن             

القيام بأدوارها االجتماعية عندما يفشل عضو أو أكثر من القيام بالتزامـات دوره             

                                           
  حيدر وليد ، جنوح األحداث ، بحث اجتماعي ميداني ، نموذج القطر العربي السوري ، وزارة الثقافة ، سوريا ، ) ١(

 . ٢٠٩م ، ص١٩٨٧    

ي المملكة العربية السعودية ، مرجع سابق ،     شرف الدين الملك ، الجنوح والترويح في األوقات الحرة لدى الشباب ف           ) ٢(

 .١١٩ص

، في المجلة العربيـة     ) البيت ، المدرسة ، وسائل اإلعالم وانحراف األحداث في الوطن العربي          (تماضر ،     حسون )٣(

 هـ ، ص  ١٤٠٩للدراسات األمنية ، دار النشر بالمركز العربي للدراسات األمنية والتدريب ، الرياض ، العدد السابع ،                 

 .٧٣-٤٩ص



 ٥٢

بصوره مرضية ، وبعبارة موجزة هو البيت غير المالئم لتكوين سـلوك سـوي              

  .)١(صالح 

السمات العامة للبيوت المتصدعة التي غالباً ما       تحديد  قد حاول بعض الباحثين        و

 الى أن مثـل هـذه       "سذرالند"ترتبط بانحراف األحداث بشكل أو بآخر ، فقد ذهب          

  :البيوت ال تخرج عن الحاالت التالية 

البيوت التي يكون بعض أفرادها أو غالبيتهم من ذوي الميول اإلجرامية ،             -١

فـيهم ظـاهرة المخـدرات أو       لال أخالقية ، حيـث تتـوافر        أو الميول ا  

  .المسكرات

 األم أو كليهما بسبب الوفاة أو الهجـر أو           أو البيوت التي يغيب عنها األب     -٢

 .الطالق 

البيوت التي ينعدم فيها الضبط االجتماعي ، بسبب جهل الوالدين أو بسبب             -٣

 مـراض غير ذلك مـن األ    وجود عاهة مستديمة ، أو مرض أحدهما ، أو          

 .الجسمية االخرى 

البيوت التي تتميز بسيطرة شخص واحد سيطرة مطلقة أو التي يشيع فيها             -٤

التمييز في المعاملة ، وعدم التوافق ، أو عدم االهتمام ، أو الغيرة الشديدة              

، أو البيوت التي تزدحم بأفرادها بشكل كبير ، أو يـشجع فيهـا تـدخل                

 .األقارب في أغلب شئونها 

ي تعاني فقراً شديداً ، أو ضغوطاً اقتـصادية شـديدة ، كحالـة              البيوت الت  -٥

البطالة الدائمة ، وعدم كفاية دخل االسرة ، أو اضطرار االم للعمل الدائم             

  .)٢( خارج المنزل

  

  

                                           
 منشورات ذات –، أسباب الجريمة وطبيعة السلوك االجرامي ، الكويت ) ١٩٨٤(الدوري ، عدنان )١(

 ٢٩٠السالسل ص
، االنحراف االجتماعي ورعاية المنحرفين ودور الخدمة االجتماعية )١٩٨٩(غباري، محمد سالمة محمد  )٢(

  ١٢٤معهم، االسكندريةـ المكتب الجامعي الحديث ص



 ٥٣

  : المدرسة: ثانيًا
  
 األثر في تكوين شخصية الفـرد التكـوين العلمـي           تعتبر المدرسة عامالً بارز      

 قرير اتجاهاته في حياته المقبلة وعالقته في المجتمع وتأتي        والتربوي السليم وفي ت   

من حيث األهمية في تنشئة الطفل خاصة بعد  ـ  سرة بعد األـفي المرتبة الثانية  

أن عمم التعليم وأصبح إجبارياً في سنواته األولى في أغلـب الـدول ، وتحملـت                

وحملـه  رك الطفل   المدرسة تعليم الصغار بالتعاون مع األسرة من أجل توسيع مدا         

جتماعية هامـة   إ المعرفة والتعليم مما أدى إلى بروز المدرسة كمؤسسة          على حب 

  جتماعيـة واألخالقيـة ،     مختلف جوانب الطفل النفسية ، واإل     ال في   لها أثرها الفع

خاصة وأن الطفل في السنوات األولى من عمره يكون مطبوعاً على            والسلوكية ، 

يه فهو يتأثر في الغالب بالجو       تسود مجتمعه الذي يعيش ف     التقليد والتطبع بالقيم التي   

  . جتماعي الذي يعيشه في المدرسةاإل

بالنسبة  -في نفوس األطفال فإنها ايضاً      محضناً لبث العلم    مع كونها   والمدرسة      

 من العالقات ، ففيها تتوسع الدائرة االجتماعية للطفـل          اً معقد اًنسيج تعتبر   -للطفل

المزيد مـن المعـايير      الطفل في جوها   جدد وجماعات جديدة فيتعلم   بلقائه بأطفال   

االجتماعية في شكل نظم كما يتعلم أدواراً اجتماعية جديدة ، فهو يـتعلم الحقـوق               

والواجبات وضبط االنفعاالت والتوفيق بين حاجاته وحاجات الغير ويتعلم التعاون          

  .)١( ويتعلم االنضباط السلوكي

لك من خالل ما يتلقاه من علوم معرفية وما يكتـسبه مـن             فالطفل يتعلم كل ذ       

ثر المدرسـة فـي سـلوك األطفـال         مخالطة رفاقه في المدرسة، ومن هنا يبرز أ       

نحراف لدى  أن نكتشف بوادر اإل   يمكن  هاتهم في المستقبل ومن خاللها أيضاً       وتوج

ى زمالء  عتداء عل ستفحالها مثل اإل  إاألطفال مما يهئ الفرصة المبكرة لعالجها قبل        

الدراسة أو السرقة من حاجياتهم المدرسية ، مما يعطي مؤشراً أولياً لوجود خلـل              

  . في سلوكيات الطفل

                                           
 .١٠٩ أنور، مرجع سابق ، ص،رقاويالش )١(
 



 ٥٤

ـ     اً مكشوف اًمسرح(المدرسة  تعتبر  ومن هنا         رصـد ومتابعـة     ه يتم مـن خالل

سلوكيات الحدث خصوصاً أن مجتمع المدرسة يعتبر أكبر وأكثر تعقيداً من مجتمع            

فإن المدرسة تكون أول حقل تجريبي للحدث يمارس فيه سـلوكه           وبهذا  .. األسرة  

  .)١( )بعيداً عن رقابة أسرته وأقربائه

   ومن كل ما ذكر عن دور وأهمية المدرسة في حياة الطفل يحتم علينـا القـول                

بضرورة المراجعة المستمرة لمناهج التعليم لتواكب الحاجات النفسية واالجتماعية         

العصر الذي يعيشه مع التأكيد على دور المعلم كفرد فـي           للطفل وبما يتمشى مع     

تكوين شخصية الطفل وتطويرها ورعايتها حق الرعاية بما يكفل للطفل التكيـف            

االجتماعي والنفسي السليم وبما يضمن للطفل التوافق مع معايير المجتمـع الـذي             

  . )٢(يعيش فيه ليصب في النهاية في قناة وقايته من االنحراف أو الجنوح 

  
  :  الحي السكني: ثالثًا

ألسر تقطنها األسرة بجوار العديد من ا       الحي السكني هو المنطقة الجغرافية التي       

  . وتتشابك فيها العالقات االجتماعية بين تلك األسر وأفرادها تأثراً وتأثيراً

 يسهم في تزويد الفـرد بـبعض القـيم ،            السكني فإن الحي ( ومما ال شك فيه         

 واالتجاهات والعادات ، والمعايير السلوكية ، التي يتـضمنها اإلطـار            والمواقف

  .)٣()الحضاري العام الذي يميز المنطقة االجتماعية

ونستطيع أن نقول أن للحي دوراً قد يكون مكمالً لدور األسرة في توجيه الطفل                 

ت فقد يكون داعماً لما تقدمه األسرة مـن سـلوكيا         . ، ويؤثر كل واحد في اآلخر       

معينة بغض النظر عن ماهية هذا السلوك ، وقد يكون هادماً له وذلك يتأتى مـن                

  . طبيعة الحي ومستواه االقتصادي واالجتماعي 

عمال أ شيئاً من الشرعية على      يضفي    والحي الذي يساعد على االنحراف نجده       

 حي مثاالً الالمجرمين ويصورها بالصور البطولية مما يكون لدى الحدث في ذلك           
                                           

فهد ،جنوح األحداث ،دراسة ميدانية اجتماعية لألحداث الجانحين بـدار المالحظـة بالقـصيم ، رسـالة                 المطلق ،    )١(

 . ٦١-٦٠هـ ، ص ص ١٤٠٩ماجستير غير منشورة ، المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب ، الرياض ، 
 ٨٥اء وقت الفراغ وعالقته بانحراف األحداث ، مرجع سابق ص السدحان عبداهللا ناصر ، قض )٢(
 .٢٩٨الدوري عدنان ، أسباب الجريمة وطبيعة السلوك اإلجرامي ، مرجع سابق ، ص  )٣(



 ٥٥

ومن تلك المنطلقات   . وقدوة سيئة يحتذى بها وتتشكل شخصيته على هذا األساس          

فالحدث يرى أنه ال يمكن أن يكون له منزلة في ذلك الحي إال بتبني إحدى صـور   

البطولة والرجولة التي ارتسمت في ذهنه كصورة المجرم في حيه ، حيث يبدأ في              

 ويرتكب أعماالً ضـد القـيم       تتبع خطوات بطله المنحرف حتى يسقط في أخطائه       

والمصلحة العامة لحيه ، فالطفل انحرف باتباعه بطل السوء وهذا ربما لعدم وجود             

  . ذاته بطل الخير والصالح الذي يرشده ويقتدى به في الحي 

وباإلضافة إلى ذلك ال نستطيع أن نغفل في هذا المجـال الوسـائل الترويحيـة              

لعلماء يرى أن الجنوح ما هو إال سوء استثمار          فبعض ا  ،المتاحة لألطفال في الحي   

الطفل لوقت فراغه في ظل غياب الوسائل الترويجية الصحية المناسبة في األحياء            

مما يجعلهم يتجهون إلى بعض النوادي لتكون مركز تجمع والتقاء بالمجرمين الذي            

  . تتكون لدى الحدث بلقائهم القدوة السيئة ويحاول تقليدهم وتقمص شخصياتهم

ومن هنا نجد شخصية الحدث تتشكل في الغالب بحسب سكان الحي وبحـسب                

بحسب وسائل الترويح المتاحة فيـه      مكانة الحي بين األحياء على مستوى المدينة و       

فالحي الذي تتوافق قيمه مع قيم المجتمع الكبير ، يكون حياً سوياً يهئ للطفل جواً               

  .)١( يكسبه الشعور باحترام النظام والقانون

اح والتـي تعتبـر     ولقد حاول بعض العلماء تصنيف تلك األحياء المصدرة للجن           

  :  منها سبعة أنواع هيوان وعديممكان تفريخ للمجر

  .   الرذيلةوالذي قد يكون مهيأ ألن تنتشر فيهالحي المزدحم بسكانه الفقراء  -١

 . الحي الفقير جداً بحيث تصبح السرقات البسيطة وكأنها أمر طبيعي -٢

 . لحي الذي ينفصل عن المجتمع بفواصل طبيعية أو اجتماعيةا -٣

الحي الذي يعيش فيه غير المتزوجين ومن سماته الخليط الـسكاني غيـر              -٤

 . المتجانس

الحي الذي يغلب على سكانه األقليات المتميزة عن المجتمع بحيث يمتـاز             -٥

 . بعزلة اجتماعية

                                           
 .٣٠٠الدوري ،عدنان ، أسباب الجريمة وطبيعة السلوك اإلجرامي ، مرجع سابق ، ص )١(



 ٥٦

 ).القمارالبغاء ، و(الحي الذي يعرف عنه أنه مكان للرذيلة  -٦

الحي النائي وهذه عادة ما تكون أقرب للريـف وتكـون ملجـأ الختفـاء                -٧

 .)١(المجرمين

 الحي نـستطيع    لالتطيع أن نقول إن الحي مرآة لسكانه ، فمن خ         وأخيراً نس       

أن نحدد معالم ساكنيه إلى حد كبير مع التسليم أن ذلك األمر ليس مطلقاً فليس كل                

ن منحرف بل يتوقف ذلـك علـى مـدى تـأثره            ساكن في الحي السيء هو إنسا     

بالمواقف االجتماعية التي يعايشها في الحي ودور األسرة والمدرسة في غربلة تلك    

  . المواقف التي يتعلمها في الحي سواء كانت سلبية أو إيجابية

وبالجملة فالحي السيء نستطيع أن نعتبره عامالً من العوامل التي تؤثر علـى                 

  . انحراف األحداث

  
  ): األصدقاء(جماعة الرفاق : رابعًا

  
تتكون عناصر شخصية الطفل وسلوكياته بواسطة العديد من المـؤثرات وإن               

كانت األسرة والمدرسة والحي من أبرز تلك المؤثرات ، فجماعة رفـاق الطفـل              

ق تأثيرات األصدقاء تـأثيرات     ل في األهمية عما ذكر ، بل قد تفو        وأصدقاؤه ال تق  

 الجديدة التي صار جزءاً منها ، التي تسانده          الطفل السابقة ذلك أن جماعة   العوامل  

أنهم يمدونه بزاد نفسي ال يقدمه له       (إضافة إلى شعوره    . )٢(في إظهار هذا التحدي   

وبهذا تعد طبقة األقران أحد المصادر المهمة والمفضلة عنـد   .. الكبار أو األطفال    

  .)٣( )ألفكارالمراهقين لالقتداء واستقاء اآلراء وا

همية الرفقة والصداقة وأثرها في حياة الفرد في        إلى أ  ياإلسالمالدين  قد أشار       و

فعن أبي هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا         . اكتساب القيم والسلوكيات واألفكار   

                                           
 ص  ١جتماع الجنائي ، دار العلوم للنشر والتوزيع الرياض ط        ، دراسات في علم اال    )هـ١٤٠٥( ابراهيم   الطخيس ،  )١(

  . ١٣٧-١٣٦ص

   غير منشورةقضاء وقت الفراغ وعالقته بانحراف األحداث ، رسالة ماجستير) ١٤١٣( السدحان ، عبداهللا بن ناصر)٢(

  . ٥٠ ، المعهد العالي للعلوم األمنية ، الرياض ص    

 . ٦٤هـ ، ص١٤١١الطبعة األولى ، مطابع دار طيبة ، الرياض ، النغيمشي عبد العزيز ، المراهقون )٣(
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" الرجل على دين خليله ، فلينظر أحدكم مـن يخالـل          : "صلى اهللا عليه وسلم قال      

الخليل هو الصديق أو الرفيق فإذا كان أثر الصديق يمتد إلـى    و )١( )رواه الترمذي (

تجاهاته سيكون واضحاً وبينـاً هـذا إذا كـان    إالدين فال شك أن أثره في سلوكه و      

واحداً فكيف إذا كانت جماعة فال شك أن أثرها على الطفل أو الحـدث سـيكون                

  . أكبر

نتماء هو أساس العيش    فاال(وال غرابة أن يكون لجماعة الرفاق كل ذلك األثر              

فالطفل يتعلم في   .. في جماعة اللعب ، وهو يتمثل بالقبول المطلق والوالء المطلق           

جماعة اللعب كيف يعيش في جو جماعي من نوع جديـد وفـي إطـار قواعـد                 

  .  وإال نبذته الجماعة)٢( )جتماعية جديدة ال سبيل لمخالفتهاإ

ن نصنفهم إلى ثالثة أصناف رئيسة      نستطيع أ ) جماعة الرفاق (    وأصدقاء الحدث 

  : التالي  النحوعلى

  . أصدقاء الحدث المماثلون له في السن – ١

  . أصدقاء الحدث األكبر منه سناً – ٢

 والذين قد تتفاوت أعمارهم من حيـث        من األقارب والجيران  الحدث   أصدقاء   – ٣

   .الكبر والصغر بالنسبة للحدث

ألصناف على الحدث في اكتساب السلوك          وقد يختلف أثر كل صنف من هذه ا       

الى أن الصنف الثاني أشد هـذه األصـناف         ) ١٤١٥(المنحرف وقد ذهب السدحان   

خطورة وأكثرها تأثيراً على الحدث كونهم أكبر منه سناً مما يجعل مـنهم قـدوة               

يعتبرهم الحدث مثله األعلى ويرى انحرافهم بطولة يسعى الى تقليدهم واالقتـداء            

األكبـر منـه    (ر األمر إلى استغالل الحدث من قبل هؤالء األصدقاء        بهم وقد يتطو  

نحرافية مثل السرقة أو ترويج المخدرات أو الـشذوذ الجنـسي أو            إفي امور   ) سناً

  .  )٣(غير ذلك من االنحرافات 
                                           

  ،لطبعة الثالثة ، المكتب اإلسالميمحمد ناصر الدين ، سلسلة األحاديث الصحيحة ، الجزء الثاني ، ااأللباني  )١(

 .٦٣٣هـ ، ص١٤٠٣بيروت ،      

 .٣٠٥-٣٠٤ق ، ص ص عدنان ، أسباب الجريمة وطبيعة السلوك اإلجرامي ، مرجع سابالدوري  )٢(
قضاء وقت الفراغ وعالقته بانحراف األحداث، المركز العربي )١٤١٥(السدحان ، عبداهللا بن ناصر )٣(

 ٩٣للدراسات األمنية والتدريب ـ الرياض، ص
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وقد أوضحت بعض الدراسات واألبحاث أن الفرد قليالً ما يرتكب الجناح منفرداً              

 طفل جانح فوجد أن     ٥٠٠على  ) جلوك(راسة التي قام بها     ، ومن هذه الدراسات الد    

لم يرتكبوا الجنـاح بمفـردهم      % ٩٨،٤ طفالً من هؤالء وهو ما يمثل نسبة         ٤٩٢

  .)١(وانما مشاركة مع آخرين 

على دار  ) المطلق(نه في الدراسة التي أجراها      أ   أما في المجتمع السعودي فنجد      

نحرافية إرتكبوا أفعالهم اإل  ن األحداث قد    م% ٧٣جتماعية بالقصيم أن    المالحظة اإل 

  .)٢(بمشاركة آخرين 

وعلى كل حال تلعب جماعة الرفاق دوراً ال يستهان به في التأثير على الحـدث                 

واحداً من العوامل المـؤثرة فـي       ) األصدقاء( ؛ والذي يعد تأثيرهم    وتوجيه سلوكه 

 أخرى مؤثرة لعل    نحراف األحداث ولعل ذلك يزداد خطورة عندما تتوفر عوامل        إ

من أبرزها فقدان الرعاية االسرية أو الفقر الشديد أو القسوة الزائدة وغيرها مـن              

العوامل التي تدفع بالحدث الى تكوين مثل هذه الصداقات التي يجد فيهـا تخفيفـاً               

أداة في أيدي هؤالء الرفـاق يتحكمـون فيـه          لمتاعبه وصراعاته وبالتالي جعله     

هاتهم فإن كانت هذه التوجهات مستقيمة أخـذوا بيـده          ويوجهون سلوكه حسب توج   

ـ            م نحو اإلستقامة والصالح وان كانت توجهات منحرفة جرفوا هذا الحدث وراءه

   .نحراف وزجوا به في مزالق الجريمة واإل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
 ٣٠٥الدوري، عدنان ، أسباب الجريمة وطبيعة السلوك االجرامي مرجع سابق ص )١(
 ٦٥المطلق، فهد ، مرجع سابق ص  )٢(
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 الرابعالمبحث 
א א :א

 

القـة  يستعرض الباحث في هذا الفصل بعض الدراسات التي تعتبر ذات ع          

حصل عليها من المكتبات الجامعية والمكتبات العامة        والتي   دراسةهذه ال بموضوع  

  : بالرياض ، وفيما يلي إشارة إلى بعض هذه الدراسات
 
أساليب اآلبـاء فـي التنـشئة       " وموضوعها  ) هـ١٤١٦المقاطي ، (دراسة   -١

 وهدفت  ، "جتماعية وهي مطبقة على األسرة السعودية في مدينة الرياض          اإل

لدراسة إلى التعرف على أساليب اآلباء في تنشئة أبنائهم بغرض التوصل إلى            ا

) ١٥-٩(أفضل الوسائل التي تهيئ لألبناء الذكور واإلناث في الفترة العمرية           

والكشف عن الفروق بين اآلبـاء فـي        . سنة تنشئة اجتماعية سليمة متكاملة      

 . ستخدام تلك األساليبإ

ستبيان طبقت على عينـة مـن       إة صحيفة   ستخدمت تلك الدراسة الوصفي   إو

أسرة ممن لديهم أبناء أعمارهم تتراوح بين       ) ١٦٠(األسر السعودية قوامها    

لكشف عن أثر استخدام اآلباء لألساليب التالية في التنـشئة          لسنة  ) ١٥-٦(

التشجيع ، النصح واإلرشاد ، و اإلهمـال ، والتـدليل           : االجتماعية وهي   

ب النفسي ، التذبذب ،والتفرقة في مواقف التنـشئة         والعقاب البدني ، والعقا   

  :  وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها ،االجتماعية المختلفة

أن تلك األساليب ترتبط بمواقف التنشئة االجتماعية التي تـتم بـين             -

وأن السلوك السوي أو غير السوي الـذي يتبعـه          . األسرة وأبنائها 

 محـصلة لنوعيـة أسـاليب التنـشئة         أواألطفال هو نتيجة لسبب     

  . جتماعية التي تمارس معهماإل

ختالف أنواعها تستخدم بـشكل     إجتماعية على   ة اإل أن أساليب التنشئ   -

ستخدامها ومن هنا يبرز دور اآلباء في       إعام ولكن تتباين األسر في      

 . عتباراهم قدوة مباشرة ألبنائهمإهذه العملية ب
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يب اإليجابية للتنشئة االجتماعية التـي  يعتبر التشجيع من أبرز األسال   -

ـ إتجعل األبناء يتعلمون ثقافة مجـتمعهم و       اع الـسلوك المقبـول     تب

جتماعياً ونبذ السلوك غير المقبول ويستطيعون أداء دورهـم فـي           إ

 .المجتمع بشكل إيجابي

يليه أسلوب النصح واإلرشاد ألنه يلعب دوراً إيجابياً في الكشف عن            -

رسيخ أساس وقائي في شخصية األبناء بحيث       األخطاء ومعالجتها لت  

 . ال يتجاوز المعايير االجتماعية

أما األساليب السلبية فهي تتركز في كـل مـن اإلهمـال والتـدليل         -

ثم التذبذب والتفرقة   . والعقاب البدني أو النفسي أو هما معاً بإفراط         

وهي جميعاً لها آثار سلبية على سلوك الطفـل وأعمالهـا وشـعور     

  . أو الفشلبالعجز 

جتماعيـة المؤديـة    العوامل اإل " وموضوعها  ) هـ١٤١٦الثقيل ،   (دراسة   -٢

 وهدفت الدراسة إلى التعرف علـى المعاملـة الوالديـة           "نحراف األحداث   إل

جتماعية وأثرها علـى    إومستوى الحي والسكن ومشاهدة أفالم الفيديو كعوامل        

ة تم تطبيقها علـى     ستبانإ وفي سبيل ذلك استخدم الباحث       ،نحراف األحداث   إ

عينتين من األحداث إحداهما من المنحرفين واألخرى من األحداث األسـوياء           

 في كل من منطقتي الرياض والقصيم وتوصلت        )حدث١٠٠(وحجم كل عينة    

 : الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها

أن معاملة والد الحدث القاسية أو المتساهلة هي الدافع الحقيقي وراء            -

  . نحرافهإف األبناء بمعنى أنه كلما زاد إهمال األب للحدث زاد نحراإ

هرت الدراسة األثر السلبي لمشاهدة األفالم التي تحمـل رمـوزاً           ظأ -

غير قيمية ، وأن مشاهدة أفالم الفيديو أحد العوامل الرئيسية المؤدية           

 . لالنحراف

كلما تدنى مستوى الحي زادت احتماالت جنوح األحداث حيـث أن            -

 األحياء الشعبية ويقـل فـي األحيـاء المتوسـطة           فيوح يزيد   الجن

وأنه كلما تدنى مستوى الـسكن زادت نـسبة االنحـراف           . والراقية
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وقد يدل هذا على العالقـة      . بكثافة عدد المقيمين في الغرفة الواحدة       

ليست بمستوى األحياء بشكل كبير بقدر ما تتمثل في عدد األفـراد            

  .ممن يسكنون في غرفة واحدة

أسـاليب المعاملـة الوالديـة      " وموضـوعها   ) هـ١٤١٤المفلح ،   (دراسة   -٣

أسـاليب  ستهدفت الدراسة التعرف على أثر  ، وا"وعالقتها بانحراف األحداث   

وفي سبيل ذلك تم سحب عينتين من       . المعاملة الوالدية على األبناء المنحرفين      

رياض ، واألخرى   األحداث أحداهما من األحداث المنحرفين بدار المالحظة بال       

. حـدثاً ) ٦٧(وكان حجم كل عينة     . من بعض المدارس االبتدائية والمتوسطة      

وقد استخدمت هذه الدراسة الوصفية استبانة طبقت علـى العينتـين ، وقـد              

 : خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها

أن األحداث الذين يفقدون المعاملة المادية الحسنة من والـديهم قـد             -

عون في أحضان رفاق السوء الذين يزجـون بهـم فـي مـسالك              يق

االنحراف والجنوح كما أن األحداث الذين يلقون معاملـة عاطفيـة           

  . سيئة تزيد نسبتهم بين األحداث المنحرفين

كما أوضحت الدراسة أن هناك عالقة بين أسلوب المعاملة الوالديـة            -

 . واالنحراف

لى أساليب المعاملة الوالدية ه يؤثر عتكما أن نوع عالقة الحدث بأخو -

وبصفة عامة هناك عالقة بين الحالة االجتماعية للوالد وأسـلوب          . 

 . معاملته ألبنائه

قضاء وقت الفراغ وعالقتـه     " وموضوعها  ) هـ١٤١٣السدحان ،   (دراسة   -٤

 اًحدث) ١٨( وهي دراسة ميدانية أجريت على عينة قوامها         "بانحراف األحداث   

حدث سـوي   ) ١٠٠(وعينة أخرى قوامها    .  بدار المالحظة بالرياض     اًمنحرف

ي المقـارن   بوطبق الباحث المنهج السب   . من طالب المدارس بمدينة الرياض    

 : وأظهرت النتائج ما يلي. إلدراك الفروق بين مفردات العينتين

وجود عالقة طردية بين كمية وقت الفراغ واالنحراف وهي عالقة           -

  . إحصائية دالة
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د عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين كمية وسائل الترفيـه           وجو -

 . المستخدمة والمتوفرة في منزل الحدث واالنحراف

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين المكان الذي يقضي فيه الحدث            -

 . وقت فراغه واالنحراف

 الحـدث وقـت فراغـه        عالقة بين الفئة التي يقضي معهـا       وجود -

حداث المنحرفين يزيد ارتباطهم بأصـدقائهم  واالنحراف وذلك أن األ  

 . أكثر من أسرهم

وجود عالقة بين النشاط الذي يمارسه الحدث واالنحراف إذ تبين أن            -

نسبة ممارسة األنشطة االنفعالية التي تثيـر العواطـف بـين فئـة             

 . األحداث المنحرفين أكثر مما توجد بين فئة  األحداث األسوياء

ر الحدث ألهمية الوقت واالنحراف ، وهذه       هناك عالقة بين عدم تقدي     -

 . العالقة دالة إحصائياً

هناك عالقة بين ما يشاهده الحدث من وسائل اإلعالم واالنحـراف            -

شاهده األحداث المنحرفين واألحداث    يحيث يوجد تباين كبير بين ما       

 . األسوياء في وسائل اإلعالم

عند األحداث في   جرائم العنف   " وموضوعها  ) هـ١٤١٤الخريف ،   (دراسة   -٥

أجريت على عينـة قوامهـا       وهي دراسة مسحية     "ربية السعودية   المملكة الع 

 : حدث منحرف مودع بدار المالحظة بالرياض وكان من أبرز النتائج) ٨٩(

وجود عالقة بين شخصية الحدث وجرائم العنف ضد األحـداث إذ            -

ة  سـن  ١٨ ،   ١٦تبين أن غالبية أفراد العينة تتراوح أعمارهم بـين          

وهي تمثل فترة المراهقة والتي قد تدفع بالحدث الرتكـاب جـرائم            

ب الظهور ، وإثبات الذات ، والـوالء        حالعنف بقصد المخاطرة ، و    

  . لجماعة األصدقاء

هناك عالقة بين التفكك األسري وجرائم العنف عند األحداث يتضح           -

من خالل ما صرح به معظم مفردات العينة مـن أنهـم كـانوا ال               

بالراحة والطمأنينة في منازلهم ، بل أن نسبة كبيرة مـنهم           يشعرون  



 ٦٣

كانوا يبيتون خارج منازلهم لمدة أسبوع أو أكثر مما يدل علـى أن             

العالقات األسرية مفككة وضعيفة وأن البيت كـان مـصدر طـرد            

 . للخارج

توصلت الدراسة إلى مؤشرات عديدة تدل على أن هناك عالقة بين            -

السوية وجـرائم العنـف ، وأبـرز هـذه          التنشئة االجتماعية غير    

ـ المؤشرات المعاملة القاسية من قبل اآلباء ألبنائهم والتي قد           صل ت

 . إلى الطرد من المنزل بعكس معاملة األمهات لنفس األبناء

لم تظهر الدراسة ما يشير إلى أن جرائم العنف عند أفـراد العينـة               -

 . ترتبط بدوافع شخصية

أثر التفكك األسري في عـود      " وضوعها  وم) هـ١٤١٢الرويس ،   (دراسة   -٦

وصف وتحليل العالقة بين التفكـك      إلى   وهدفت الدراسة    "األحداث لالنحراف   

األسري وعودة األحداث لالنحراف ، وفي سبيل ذلك استخدم الباحث أكثر من            

 حدثاً بدار المالحظـة بالريـاض       ٣٩حيث أعد استبانة طبقت على      بحث  أداة  

.  مقننة مع المسئولين بـدار المالحظـة بالريـاض         بإجراء مقابالت شبه  وقام  

 : وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

غالبية آباء األحداث العائدين لالنحراف يعتبـرون نمـاذج سـيئة            -

ال يشعرون بالمسئولية نحوهم ، كما تكثـر        % ١,٣ألبنائهم كما أن    

  . الخالفات والمشاجرات بين اآلباء واألمهات أمام األحداث

أوضحت الدراسة أن غالبية األحداث العائدين قد سبق صدور         هذا و  -

أحكام قضائية على أحد أفراد أسرهم وأصدقائهم بالسجن مما يـدل           

ولقد أظهرت الدراسـة أن     . على وجود بيئة منحرفة تحيط بالحدث     

هناك تفاوتاً كبيراً في معاملة اآلباء ألبنائهم تتـراوح بـين القـسوة             

ة إلى أن أكثر من ثلث األحداث العائدين ال         والتدليل الزائد ، باإلضاف   

 . يعيشون في كنف الوالدين

التنشئة األسرية وظاهرة العود    " وموضوعها  ) هـ١٤١١العتيبي ،   (دراسة   -٧

  ".عند األحداث المنحرفين 



 ٦٤

بدار المالحظة االجتماعية فـي     )  حدثاً ١٤(وقد أجريت على عينة قوامها      

لسعودية ، وتهدف إلى التعـرف علـى        المنطقة الشرقية بالمملكة العربية ا    

طبيعة العود لدى األحداث المنحرفين بالمنطقة الشرقية وكذلك  التعـرف           

على بعض العوامل األسرية التي قد تدفع الحدث إلى معاودة االنحـراف            

وخلصت الدراسة إلى عـدة نتـائج       .. واستخدمت الدارسة المنهج المسحي   

  : كان من أهمها ما يلي

  . يق بين التنشئة األسرية والعود للجريمةوجود ارتباط وث -

 . الضعف الشديد للجانب الديني لدى األحداث العائدين -

 . أن مجمل جرائم العود لدى األحداث هي جرائم السرقة واألخالقية -

أن حاالت العود ترجع إلى عوامل متعددة ومتداخلة ولـيس لعامـل             -

 . واحد

 . عوا عن الدراسةأن معظم األحداث العائدين هم من الذين انقط -

أن ألصدقاء الحدث العائد أثراً كبيراً في عودته إلى االنحراف مرة            -

 . أخرى

أساليب المعاملـة   ... وموضوعها  ) م١٩٩٠عبد السالم ، وطاهر ،      (دراسة   -٨

  .الوالدية لألبناء في األسرة السعودية

: ين  وتهدف إلى معرفة أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء بين فئت          

ء وكان مـن أهـم      اوالثانية أقرب إلى عدم السو    . األولى أقرب إلى السواء     

نتائج الدراسة الكشف عن األساليب الوالدية التي أدركها األبنـاء األكثـر            

توافقاً واألقل ميالً لمظاهر عدم السواء وهي التقبل والتمركز حول الطفـل            

كما أظهرت  .. الستقرار  واالندماج اإليجابي وعدم اإلكراه وتقبل الفردية وا      

الدراسة األساليب الوالدية التي أدركها األبناء األكثر ميالً لمظـاهر عـدم            

السواء بوصفها مميزة لوالديهم وهي االستحواذ والضبط ، وعدم التمـسك           

الشديد بالتأديب والرفض واإلكراه والتطفل والضبط من خـالل الـشعور           

قلـين القلـق الـدائم والتباعـد        بالذنب والضبط العدواني وعدم االتفاق وت     

  . وانسحاب العالقة



 ٦٥

عالقة الضبط األسـري    " وكان موضوعها   ) هـ  ١٤٢٥القريني ،   (  دراسة   – ٩

  " باتجاه طالب المرحلة الثانوية نحو العنف

  : وقد هدفت الدراسة إلى

  . الكشف عن دور الضبط األسري في اتجاه الطالب نحو العنف -١

ؤدية لسلوك العنف لدى طالب المرحلـة       الكشف عن العوامل األسرية الم     -٢

  .الثانوية

  . الكشف عن دور أسلوب القسوة في اتجاه الطالب نحو العنف -٣

  . الكشف عن دور أسلوب التدليل في اتجاه الطالب نحو العنف -٤

  : وكان من النتائج التي توصلت اليها الدراسة مايلي 

  . أسلوب العنف ليس متأصالً لدى أفراد العينة -١

  . ف ناتج عن رد فعل لسلوك آخرأسلوب العن -٢

  . وجود عالقة بين أسلوب التدليل وبين موقف الطالب من مظاهر العنف -٣

  

أثر العوامل االجتماعيـة    " هـ وكان موضوعها    ١٤٢٤الحارثي  (  دراسة   – ١٠

  " .في جنوح األحداث من وجهة نظر األحداث المنحرفين

  :وقد هدفت الى 

مثـل عمـره ومـستواه      (ات الحدث   التعرف على أهم العوامل المتصلة بذ      -١

  .والتي أدت إلى ظهور هذا السلوك الجانح لديه) الدراسي

مثل العامل االقتـصادي    (التعرف على أثر العوامل البيئية المحيطة بالحدث         -٢

 . على جنوح الحدث) وعامل المكان الذي نشأ به والعامل األسري

الدمام وبريده ،   التعرف على أهم الجوانب االجتماعية في مناطق الرياض و         -٣

وأثر هذه الجوانب على متغيرات السلوك اإلنحرافي للحدث ، مـن خـالل             

بيئات المناطق الثالثة ، وقد استخدم الباحث فـي هـذه الدراسـة المـنهج               

  . الوصفي التحليلي



 ٦٦

  : وقد توصلت هذه الدراسة الى نتائج منها 

عني توفر الجو من أفراد العينة يعيشون مع والديهم مما ي  % ٧٢أن ما نسبته     -١

األسري الصحيح والذي ينعكس على تصرفات وسلوكيات األبناء ، أي أنه           

من المفترض ، وحسب هذه النتيجة ، وجود عوامل أخـرى سـببت فـي               

  .ارتكاب الحدث للجنحة ، ومن أبرزها أصدقاء السوء

من أفراد العينة كانت جنحتهم السرقة وهذه       % ٥٦بينت الدراسة أن حوالي      -٢

كدة في أغلب الدراسات السابقة المشابهة، مثل دراسـة المطلـق           النتيجة مؤ 

  ). هـ١٤٠٩(

من أفراد العينة والديهم على قيد الحياة ممـا         % ٨٤أثبتت النتائج أن حوالي      -٣

يوفر النصح واإلرشاد لهم ، ولكن يبدو أن هذه النسبة من اآلباء تعيش مع              

ض أن يكـون لـألب      أبنائها أسمياً ، ال جسدياً وال روحياً حيث من المفتر         

ه متابعـة   تاألثر الكبير في تنشئة االبن وإرشاده نحو الطريق السليم ومتابع         

  . حثيثة خاصة في هذه المرحلة  العمرية الحرجة

  

  : وكان موضوعها ) هـ ١٤٢٦الطيار  ، (   دراسة -١١

دراسة ميدانية  (العوامل االجتماعية المؤدية للعنف لدى طالب المرحلة الثانوية         " 

  :وهدفت الدراسة الى، " ق الرياضدارس شرلم

  .معرفة أنماط العنف الممارس عند طالب المرحلة الثانوية .١

  . معرفة دور التنشئة األسرية في العنف المدرسي .٢

لألسرة فـي   ) واالجتماعي والتعليمي االقتصادي  (معرفة دور المستوى     .٣

  . العنف المدرسي

  . معرفة دور جماعة الرفاق في العنف المدرسي .٤

  . معرفة دور البيئة المدرسية في العنف المدرسي .٥

  
  



 ٦٧

 ،وكان مـن     في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي      ستخدم الباحث  إ وقد

  :ا الدراسة مايلي إليهالنتائج التي توصلت 

  .للتنشئة األسرية في العنف المدرسي دور  وجود-١

  .وجود دور لجماعة الرفاق في العنف المدرسي -٢

   بين المشاكل العائلية والعنف المدرسي بين بعض وجود عالقة-٣

   .    المبحوثين

   انخفاض المستوى التعليمي آلباء بعض أفراد العينة وبالتالي وجود-٤

  .     عالقة بين المستوى التعليمي وانحراف األبناء
  

اعية العوامل االجتم " وكان موضوعها     ) هـ  ١٤٢٦أبو حيمد ،    ( دراسة   – ١٢

   :وكانت تهدف الى  ، "وك اإلجراميوعالقتها بالسل

التعرف على مدى ارتباط العوامل االجتماعية كالوضع األسري والعوامـل           -١

  .النفسية بارتكاب السلوك اإلجرامي

  . التعرف على مدى ارتباط الحي السكني بالسلوك اإلجرامي -٢

  . التعرف على مدى ارتباط الوضع االقتصادي بالسلوك اإلجرامي -٣

  . أثير األصدقاء على السلوك اإلجراميالتعرف على مدى ت -٤

  ). المسحي( هذه الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي وقد استخدم الباحث    

  : نتائج الدراسة

من أفراد العينة يواجهون فـي      %) ٥٦,٣(أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة       -١

  .الغالب التوبيخ من الوالدين عند الخطأ

  . وانحراف األحداث وجود عالقة بين الحرمان من المصروف -٢

  .وجود عالقة بين المستوى االقتصادي لالسرة وانحراف األبناء   -٣

منهم كان أصدقاؤهم سبباً فـي      %) ٥٣,١(أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة       -٤

  . ارتكابهم الجرائم
  
  
  
  



 ٦٨

   :التعقيب على الدراسات السابقة 

بعد عرض الدراسات السابقة يمكن التعقيب على تلك الدراسـات بغـرض            

االستفادة منها في بيان أوجه االتفاق واالختالف في األهـداف واألدوات والعينـة             

  :نظرياً  ووالنتائج لمعرفة ما يمكن أن تسهم به الدراسة الحالية علمياً

  

  : من ناحية األهداف –أ 

يالحظ من عرض الدراسات السابقة أن بعضاً منها قد هدف إلى التعـرف             

ـ ١٤٢٤(حراف األحداث مثل دراسة الحارثي    على العوامل التي تؤدي إلى ان      ) هـ

  ).هـ١٤٢٦(ودراسة أبو حيمد ) هـ١٤٢٦(ودراسة الطيار

كما أن بعضاً من هذه الدراسات هدفت إلى معرفة دور األسرة في عمليـة              

  ).هـ١٤٢٥(الضبط االجتماعي مثل دراسة القريني

ومنها ما كانت تهدف إلى معرفة العالقة بـين وقـت الفـراغ وانحـراف               

  ).هـ١٤١٣(حداث مثل دراسة السدحاناأل
  

  : بالنسبة للعينة–ب 

 ابقة نجد أن هذه الدراسة تتفق مـع بعـض           بعد استعراض الدراسات الس   

الدراسات السابقة في تحديد الفئة العمرية في مجتمع الدراسة وفي طريقة اختيـار             

مقـاطي  الكدراسـة   ) مدينة الرياض (العينة وفي البيئة التي طبقت عليها الدراسة        

  ).١٤٢٦(الطيارودراسة ) هـ١٤٢٤(ودراسة الحارثي) هـ١٤١٦(
  

  : من ناحية األدوات –ج 

تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في استخدام االستبانة كأداة لجمـع            

  . ت ناالبيا
  

  : من ناحية متغيرات الدراسة -د

يرات     تتفق الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في بعض المتغ          

المستقلة وهي الوضع االقتصادي لألسرة، والمستوى التعليمـي للوالـدين          



 ٦٩

والتنشئة االجتماعية، واستخدام أسلوب القسوة وتختلف في دراسة العالقـة          

  ) .االنحراف(بين تلك المتغيرات المستقلة والمتغير التابع 

  

    وقد استفاد الباحث من هذه الدراسات في وضع تصور عـام لدراسـة             

  . عالقة بين العنف األسري وانحراف األحداثال
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  



 ٧٠

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  
  :االجراءات المنهجية للدراسة 

 .منهج الدراسة  -

 .مجتمع الدراسة  -

 .عينة الدراسة  -

 . أداة الدراسة -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 ٧١

   الدراسة وإجراءاتهامنهج
  

خدمه الباحث في دراسـته ويحـدد       ستإيناقش هذا الفصل منهج الدراسة الذي           

ختيار عينة الدراسة وخصائصها ، ويستعرض اإلجراءات       إمجتمع الدراسة وكيفية    

الـصدق  ( الدراسة والتحقق من الخصائص السيكومترية       ةالتي استخدمت لبناء أدا   

لألداة ، وأخيراً يستعرض تطبيق الدراسة الميدانية واألساليب اإلحصائية         ) والثبات

  . ت في معالجة بياناتهاالتي استخدم
  :   منهج الدراسة-١

في ضوء طبيعة الدراسة والبيانات المراد الحصول عليها وفي ضوء األسـئلة                

 حصائيالوصفي اإل   المنهج  الباحث فقد استخدم التي تسعى الدراسة لإلجابة عنها ،       

ـ  هو ما الذي ال يقتصر على وصف الظاهرة أو المشكلة فقط ، بل يتعداه إلى             د  أبع

التـي  ومن ذلك ، فيحلل ويفسر ويربط بين مدلوالتها للوصول إلى االسـتنتاجات             

  . تسهم في فهم الواقع وتطويره والمتعلقة بموضوع الدراسة
  :  أداة الدراسة– ٢
  :  بناء األداة– ٢/١

    من أجل تحقيق أهداف الدراسة الميدانية ، قام الباحث باسـتخدام أداة بحـث              

تبانة تم تطويرهـا بعـد الرجـوع إلـى األدب النظـري             رئيسة واحدة ، هي اس    

فقرة موزعة على خمـسة محـاور       ) ٥٤(والدراسات السابقة تكونت االستبانة من      

  : كالتالي

  . فقرة) ٢٣(الخصائص الشخصية واشتمل على  -١

 . فقرات) ٨(حجم العنف األسري واشتمل على  -٢

 . قراتف) ٧(تأثير العنف األسري على انحراف األحداث واشتمل على  -٣

 . فقرات) ٨(عالقة أنماط العنف األسري بانحراف األحداث واشتمل على  -٤

الطرق والحلول الممكنة لمعالجة تأثير العنف األسـري علـى انحـراف             -٥

 .فقرات ) ٨(األحداث واشتمل على

دائمـاً ،   :     وقد أعطيت الفقرات في جميع المجاالت أوزاناً متساوية كالتـالي           

كما أعطي أعلى تدرج في الموافقة أربع درجات ، وأدنـى           . راً  غالباً ، أحياناً ،ناد   



 ٧٢

 ٢،  ١(تدرج في الموافقة درجة واحدة ، وتكون الدرجات مرتبة ترتيباً تنازلياً من             

 ،٤ ، ٣.(  

 ، بقسمة المدى علـى عـدد   ٣=١-٤=     تم حساب المدى للمقياس حيث المدى    

 فئات المقياس األربعة     وهو طول كل فئة من     ٠,٧٥ = ٣/٤ينتج  ) ٤(الفئات وهو   

فينتج الفئة األولى   ) ١(، ثم تضاف طول الفئة إلى الحد األدنى للمقياس وهو العدد            

وبإضافة طول  الفئة للحد األعلى للفئة األولـى فينـتج الفئـة             ) ١,٧٥-١(لتصبح  

التالية، وهكذا لبقية الفئات ليصبح لدينا المعيار التالي ألغراض تحليل النتائج وفق            

   :اآلتي

  منخفضة    )نادراً(  ١,٧٥-١

  متوسطة  )أحياناً(  ٢,٥-١,٧٥أكبر من 

  عالية  )غالباً(  ٣,٢٥-٢,٥أكبر من 

  عالية جداً  )دائماً(  ٤,٠ – ٣,٢٥أكبر من 

  

  :  صدق األداة– ٢/٢

  :   الصدق الظاهري لألداة–أ 

    قام الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتها األولية على عدد من المحكمـين             

لمختصين في مجال علم النفس وعلم االجتماع من أعضاء هيئة التـدريس فـي              ا

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، للتاكد من صدقها الظاهري ، وقد أعد الباحث              

استمارة خاصة الستطالع آراء المحكمين حول مدى وضوح صياغة كل فقرة من            

ت ومدى أهمية ومالئمـة     فقرات االستبانة وتصحيح ما ينبغي تصحيحه من الفقرا       

عمل كل فقرة للمحور الذي تنتمي له ،ومدى مناسبة كل فقرة لقياس ما وضـعت               

من أجله مع إضافة أو حذف ما يرى المحكم من فقـرات فـي أي محـور مـن                   

  . المحاور

    وفي ضوء التوجيهات التي أبداها المحكمون ، قام الباحث بإجراء التعـديالت            

ن المحكمين ، وتعديل صياغة بعض الفقرات التي رأى         م%) ٧٠(التي اتفق عليها    



 ٧٣

المحكمون ضرورة إعادة صياغتها حتى تزداد وضوحاً ومالئمة لقياس ما وضعت           

  . ألجله

  :   الصدق البنائي لألداة–ب 

    قام الباحث بتطبيق أداة الدراسة بعد التأكد من صدقها الظاهري علـى عينـة              

حدثاً من نزالء   ) ٢٠(ألساسية بلغ عدد أفرادها     عشوائية أولية تمثل عينة الدراسة ا     

دار المالحظة االجتماعية بالرياض ، وذلك لتحديد مدى التجـانس الـداخلي ألداة             

بين كل فقرة من فقرات محاور األداة       ) بيرسون(الدراسة بحساب معامالت ارتباط     

بـاط  وجميع فقرات المحور الذي تنتمي له والجداول التالية توضح معامالت االرت          

  . بين كل فقرة من فقرات محاور األداة وجميع فقرات المحور الذي تنتمي له

  

  

  

  )٢٣(جدول رقم 

معامالت االرتباط لالتساق الداخلي بين كل فقرة من فقرات المحور األول وجميع 

  فقرات المحور
  

 راتــــــــــــــالفق
ــل  معامـ

  االرتباط

  **0.609  .طبيعية داخل أسرتيالمعاملة القاسية من والدي من األشياء ال  ١

  **0.783  .والدي يستعمل أسلوب الضرب في تعامله معي  ٢

  **0.702  . الماديةعلي بما يلبي إحتياجاتيالينفق والدي   ٣

  **0.750  .البدني من األساليب التي يعاملني بها والديااليذاء   ٤

  **0.869  .سبق وأن تعرضت للطرد من المنزل من قبل أحد أفراد أسرتي  ٥

  **0.837  .أشعر بأن والداي يعاقباني دون سبب واضح  ٦

  **0.574  .أعاني من كثرة المشاجرات والخالفات داخل المنزل  ٧

  **0.686  .العنف اللفظي أمر معتاد عليه داخل اسرتي  ٨

   )٠,٠٥(قيمة معامل االرتباط دال عند مستوى* 
 )٠,٠١(قيمة معامل االرتباط دال عند مستوى** 



 ٧٤

  )٢٤(رقم جدول 

معامالت االرتباط لالتساق الداخلي بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني وجميع 

  فقرات المحور

  

 الفقرات
ــل  معامـــ

  االرتباط

  **0.766  .عندما أتعرض للعنف من قبل أحد أفراد األسرة أخرج من المنزل هروباً من ذلك  ١

٢  
شحون بالخالفات أقضي وقت فراغي خارج المنزل هروباً من جو المنزل الم

  **0.715  .األسرية

  **0.813  .ته القاسية تجاهيلأحرص بأن أكون بعيداً عن مقابلة أبي بسبب معام  ٣

٤  
المشاكل األسرية تجعلني أصادق الذين يشجعون مخالفة النظام كالتفحيط والتسكع في 

  **0.805  .الطرقات واألسواق التجارية

  **0.730  .لدي رداً على عنفه تجاهيأرفض أن أقوم بأي عمل يأمرني به وا  ٥

٦  
كرد فعل عندما ) ألخ... اللمبات، النوافذ، األثاث، (أقوم بإتالف محتويات المنزل مثل 

  **0.759  .أتعرض للعنف من قبل أحد أفراد األسرة

  **0.856  .العنف األسري كان من األسباب التي دفعتني لإلنحراف  ٧

   )٠,٠٥(توىقيمة معامل االرتباط دال عند مس* 
 )٠,٠١(قيمة معامل االرتباط دال عند مستوى** 

  )٢٥(جدول رقم 

  معامالت االرتباط لالتساق الداخلي بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث وجميع فقرات المحور

 الفقرات
معامـــــل 

  االرتباط

  **0.809  .إرتكابي للفعل المنحرف كان بسبب المعاملة القاسية من قبل والدي  ١

  **0.816  . في إنحرافياً سببعن المنزل كان األب المستمرابغي  ٢

  **0.888  .يدفعني لإلنحراف) بالضرب مثالً( البدني اإليذاء  ٣

  **0.769  . من األمور التي تدفعني لإلنحرافعدم تلبية احتياجاتي المادية  ٤

  **0.851  .سبق وأن ارتكبت فعالً منحرفاً بسبب طردي من المنزل  ٥

  **0.861  .شتم المستمر من قبل والدي دفعني إلى اإلنحرافالسب وال  ٦

  **0.891  .العقاب المستمر من قبل الوالدين كان سبباً في إنحرافي  ٧

  **0.785  .المشاجرات األسرية المستمرة دفعتني إلى اإلنحراف  ٨

   )٠,٠٥(قيمة معامل االرتباط دال عند مستوى* 
 )٠,٠١(قيمة معامل االرتباط دال عند مستوى** 



 ٧٥

  )٢٦(جدول رقم 

 وجميع الرابعمعامالت االرتباط لالتساق الداخلي بين كل فقرة من فقرات المحور 

  فقرات المحور

 الفقرات
ــل  معامــ

  االرتباط

  **0.588  . أرى أن المناقشة والحوار تساعد في حل المشكالت  ١

  **0.674  . من وجهة نظري حسن معاملة األبناء تحول دون إنحرافهم  ٢

٣  
رى ان البرامج الترفيهية واإلجتماعية تساعد في التقليل من المشاكل أ

  **0.566  .األسرية

  **0.598  .طاعة الوالدين وسماع توجيهاتهم تحمي األبناء من اإلنحراف  ٤

٥  
أرى أن برامج التوعية األسرية تحد من تأثير العنف األسري على 

  **0.565  .إنحراف األحداث

  **0.632  .سري يحمي الشباب من اإلنحرافأرى ان اإلستقرار األ  ٦

  **0.653  اإلهتمام المتبادل بين أفراد األسرة يحمي أبنائهم من اإلنحراف   ٧

  **0.796  .إيجاد دور إجتماعية لحماية ضحايا العنف األسري يحميهم من اإلنحراف  ٨

٩  
إيجاد جهات رسمية تختص بمشاكل األسرة يمكن اللجوء إليها بسهولة 

  **0.557  .حايا العنف من اإلنحرافيحمي ض

   )٠,٠٥(قيمة معامل االرتباط دال عند مستوى* 
 )٠,٠١(قيمة معامل االرتباط دال عند مستوى** 

  

   ويتضح من الجداول السابقة أن جميع معامالت االرتباط دالة إحـصائية عنـد             

مما يشير إلى االتساق الداخلي بين عبارة كـل محـور وجميـع             ) ٠,٠١(مستوى  

  .  مما يؤكد صدق األداةالفقرات التي يضمنها هذا المحور

  : ثبات األداةـ  ٢/٣

قام الباحث بالتأكد من ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة ألفا كرونباخ وتم حساب             

الموضـحة بالجـدول    ) ألفا كرونباخ (معامل الثبات لألداة باستخدام معامل ارتباط       

  . أدناه



 ٧٦

  )٢٧(جدول رقم 

  فاكرونباخ للثباتمعامالت ال
  معامل الفاكرونباخ  عدد الفقرات  األبعاد  م

  ٠,٨٦٨٧  ٨  حجم العنف األسري  ١

  ٠,٨٩٨٠  ٧  تأثير العنف األسري على انحراف األحداث   ٢

  ٠,٩٣١٥  ٨  عالقة أنماط العنف األسري بانحراف األحداث   ٣

الطرق والحلول الممكنة لمعالجـة تـأثير العنـف           ٤

  حداث األسري على انحراف األ

٠,٨٩٠٣  ٩  

  ٠,٩٠٤٢  ٣٢  مجموع المحاور األربعة   

 و  ٠,٨٦٨٧   ويتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات تراوحت قيمها بين           

) ٠,٩٠٤٢( وهي قيم عالية الثبات ، حيث أن معامل الثبات الكلي بلـغ              ٠,٩٣١٥

كـن  وهو معامل مرتفع ، وهذا يشير على أن إمكانية إثبـات  النتـائج التـي يم                

  .الحصول عليها من خالل أداة الدراسة عند تطبيقيها مرة أخرى ممكنة

  
  :   تطبيق أداة الدراسة-٣

     تم تطبيق أداة الدراسة على األحداث النزالء السعوديين فـي دار المالحظـة             

اسـتبانة  ) ١٣٠(وبلغ عدد االستبانات الموزعة     ) هـ١٤٢٧(بالرياض خالل العام    

  : ة على األحداث وفقاً للخطوات التاليةوقد تم توزيع االستبان

  . حصل الباحث على موافقة الجهات المعينة لتطبيق أداة الدراسة الميدانية -١

قام الباحث بزيارة دار المالحظة االجتماعية لتحديد الوقت المناسب لتنفيـذ     -٢

 . الدراسة الميدانية بالتنسيق مع المختصين في دار المالحظة 

سة وشرح لألحداث أهمية الدراسة ونتائجها وتوضيح       قام بتحديد عينة الدرا    -٣

الغرض منها والتأكيد على سرية المعلومات التي يدلي بها المـستجيبون ،            

 . وحفزهم للتعاون مع الباحث في جميع المعلومات الخاصة بالدراسة

   وقد بلغ عدد االستبانات المكتملة التي استعادها الباحث مـن عينـة الدراسـة              

نة ، ثم قام الباحث بإدخال البيانات التي جمعها في الحاسـب اآللـي              استبا) ١٠٠(

  .  لتحليلهاSPSSباستخدام حزمة البرامج اإلحصائية 



 ٧٧

   : أساليب المعالجة اإلحصائية – ٤
  :     استخدم الباحث في تحليل بيانات الدراسة األساليب اإلحصائية التالية

  . نة الدراسة النسب المئوية والتكرارات لوصف خصائص عي–أ 

ألداة ) االتساق الداخلي (لتحديد مدى الصدق البنائي     ) بيرسون( معامل ارتباط    –ب  

  . الدراسة

  . لتحديد معامل الثبات ألداة الدراسة) الفا ـ كرونباخ( معامل الثبات –ج 

  .  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة على تساؤالت الدراسة–د 

  
  :  راسة مجتمع الد-٢

تكون مجتمع الدراسة من جميع األحداث الـسعوديين نـزالء دار المالحظـة                 

من األحـداث   ) هـ١٤٢٧(االجتماعية بمدينة الرياض خالل فترة إجراء الدراسة        

 بعـد اسـتبعاد النـزالء غيـر         نزيالً) ١٨٠(الذين تم إيداعهم والذي بلغ عددهم       

  . لمالحظة السعوديين السعوديين القتصار هذه الدراسة على نزالء ا

  

  :  عينة الدراسة– ٥

  :  اختيار عينة الدراسة٥/١

إذ تم توزيع اإلستبانة على بعـض       ) غير إحتمالية (قصدية اختار الباحث عينة     –أ  

)  لـدى الباحـث   (األحداث الموجودين داخل الدار وذلك بسبب عدم توفر قائمـة           

  .  القصديةبأسماء األحداث األمر الذي دعاه إلى إستخدام العينة

قام الباحث وبالتنسيق مع األخصائيين في دار المالحظة بتوزيع أداة الدراسة            –ب  

  .  االجتماعية بمدينة الرياض دار المالحظةاً من نزالءحدث) ١٣٠(على 

من مجمـوع االسـتبانات     %) ٧٧(استبانة بنسبة   ) ١٠٠ (ةاستعادتم   ذلكوبعد      

بـسبب  % ٢٣( النزالء وبفاقد يصل إلـى       الموزعة على أفراد العينة من األحداث     

لعـدم   وأاستبعاد الباحث مجموعة من االستبانات لعدم اكتمال البيانات الشخصية          

  . بنود االستبانةبعض اإلجابة على 

  



 ٧٨

  :  خصائص عينة الدراسة٥/٢

تتسم عينة الدراسة بعدة سمات وخصائص في ضوء متغيرات الدراسة يمكـن               

  : توضيحها فيما يلي

  : وزيع أفراد العينة من األحداث حسب العمر ت–أ 

  . توزيع أفراد العينة من األحداث وفقاً لمتغير العمر) ١(يوضح الجدول رقم 

  )١(جدول رقم 

  توزيع أفراد العينة من األحداث حسب العمر

  النسبة المئوية  التكرار  العمر

  %٤,٠  ٤   سنة ١١-٩

٨,٠  ٨  ١٤- ١٢%  

٨٨,٠  ٨٨  ١٧- ١٥%  

  %١٠٠  ١٠٠  المجموع 

 أن أعلى نسبة مـن األحـداث النـزالء فـي دار                 ويتضح من الجدول السابق   

  %. ٨٨ سنة حيث بلغت  النسبة ١٧و ١٥رهم بين اعمأ تالمالحظة كان

 توزيع أفراد العينة من األحداث حسب المستوى التعليمي يوضح الجدول رقم            –ب  

  .ى التعليميتوزيع أفراد العينة من األحداث وفقاً لمتغير المستو) ٢(

  )٢(جدول رقم 

  توزيع أفراد العينة من األحداث حسب المستوى التعليمي
  النسبة المئوية  التكرار  المستوى التعليمي

  %٢٠,٠  ٢٠  ابتدائي

  %٤٥,٠  ٤٥  متوسط

  %٣٥,٠  ٣٥  ثانوي

  %١٠٠  ١٠٠  المجموع

   السابق أن جميع األحداث النزالء في دار المالحظة أنهم يتضح من الجدول     

  .جميعهم متعلمين

  

  

  



 ٧٩

  .  السكنفراد العينة من األحداث حسب مكان توزيع أ–ج 

  . توزيع أفراد العينة من األحداث وفقاً لمتغير مكان السكن) ٣(يوضح الجدول رقم 

  )٣(جدول رقم 

   السكنفراد العينة من األحداث حسب مكانتوزيع أ

  النسبة المئوية  التكرار  مكان السكن

  %٨٠,٠  ٨٠  داخل الرياض 

  %٢٠,٠  ٢٠  خارج الرياض 

  %١٠٠  ١٠٠  المجموع

      

يتضح من الجدول السابق أن الغالبية العظمى من أفراد العينة من األحداث هم                

  . من سكان مدينة الرياض

  .  توزيع أفراد العينة من األحداث حسب نوع السكن–د 

  .  لمتغير نوع السكنتوزيع أفراد العينة من األحداث وفقاً) ٤(يوضح الجدول رقم 

  توزيع أفراد العينة من األحداث وفقاً لنوع السكن )٤(جدول رقم 

  النسبة المئوية  التكرار  نوع  السكن

  %٦٨,٠  ٦٨  فيال 

  %١٦,٠  ١٦  بيت مسلح 

  %١١,٠  ١١  شقة 

  %٣,٠  ٣  خيمة 

  %٢,٠  ٢  أخرى 

  %١٠٠  ١٠٠  المجموع

د العينة من األحداث يسكنون في يتضح من الجدول السابق أن حوالي ثلثي أفرا          

  . فيال

  

  

  



 ٨٠

   توزيع أفراد العينة من األحداث وفقاً للدخل الشهري-هـ 

  .يوضح الجدول التالي توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغير الدخل الشهري

  )٥(جدول رقم 

  توزيع أفراد العينة من األحداث وفقاً للدخل الشهري

   النسبة المئوية  التكرار  الدخل الشهري

  %٢٩,٠  ٢٩  ريال ٢٠٠٠أقل من 

  %١٠,٠  ١٠  ٤٠٠٠ ـ أقل من ٢٠٠٠

  %١٣,٠  ١٣  ٦٠٠٠ ـ أقل من ٤٠٠٠

  %١٧,٠  ١٧  ٨٠٠٠ ـ أقل من ٦٠٠٠

  %١٠  ١٠   ريال فأكثر ٨٠٠٠

  %٢١,٠  ٢١  ال يوجد دخل شهري 

  %١٠٠  ١٠٠  المجموع 

م من أفراد العينة هم ممن دخل أسره      % ٤٠يوضح الجدول السابق أن حوالي          

 ٤٠٠٠منهم دخلهم الشهري أكثر من      % ٣٠ ريال ، وأن     ٤٠٠٠الشهري أقل من    

  . ريال

  هل أمك على قيد الحياة؟ :  توزيع أفراد العينة حسب السؤال –و 

توزيع أفراد العينة من األحداث وفقاً الستجاباتهم حـول         ) ٦(يوضح الجدول رقم    

  . هل أمك على قيد الحياة: السؤال 

  )٦(جدول رقم 

  هل أمك على قيد الحياة؟: ع أفراد العينة وفقاً للسؤال توزي

  النسبة المئوية  التكرار  هل أمك على قيد الحياة

  %٨٠  ٨٥  نعم

  %١٥  ١٥  ال

  %١٠٠  ١٠٠  المجموع

يتضح من الجدول السابق أن غالبية أفراد العينة ممن هم والدتهم على قيـد                    

  . الحياة



 ٨١

  

  هل أبوك على قيد الحياة؟ : ل  توزيع أفراد العينة حسب السؤا–ز 

توزيع أفراد العينة من األحداث وفقاً الستجاباتهم حـول         ) ٧(يوضح الجدول رقم    

  هل أبوك على قيد الحياة؟ : السؤال 

  )٧(جدول رقم 

  توزيع أفراد العينة وفقاً للسؤال هل أبوك على قيد الحياة؟

  النسبة المئوية  التكرار  هل أبوك على قيد الحياة

  %٩١  ٩١  نعم

  %٩  ٩  ال

  %١٠٠  ١٠٠  المجموع

من أفراد العينة هم من األحـداث       % ٩٠يتضح من الجدول السابق أن أكثر من           

  . الذين والدهم على قيد الحياة

  ؟ منزل واحدهل يسكن الوالد معكم في :  توزيع أفراد العينة حسب السؤال –ح 

فقاً الستجاباتهم حـول    توزيع أفراد العينة من األحداث و     ) ٨(يوضح الجدول رقم    

  هل يسكن الوالد معكم في البيت؟ : السؤال 

  )٨(جدول رقم 

  ؟منزل واحد هل يسكن الوالد معكم في : توزيع أفراد العينة وفقاً للسؤال 

  النسبة المئوية  التكرارهل يسكن الوالد معكم في نفس البيت 

  %٨٣  ٨٣  نعم

  %١٧  ١٧  ال

  %١٠٠  ١٠٠  المجموع

جدول السابق أن غالبية األحداث هم ممن يعيش والدهم معهم في           يتضح من ال      

  . نفس البيت

  هل الوالد متزوج من امرأة أخرى؟ :  توزيع أفراد العينة حسب السؤال –ط 

توزيع أفراد العينة حسب السؤال هل الوالد متزوج مـن          ) ٩(يوضح الجدول رقم    

  امرأة أخرى؟ 



 ٨٢

  )٩(جدول رقم 

  هل الوالد متزوج من امرأة أخرى؟: لسؤال توزيع أفراد العينة حسب ا

  النسبة المئوية  التكرار  هل الوالد متزوج من امرأة أخرى

  %٣٣  ٣٣  نعم

  %٦٧  ٦٧  ال

  %١٠٠  ١٠٠  المجموع

 ليـسوا    حوالي ثلث أفراد العينة هم ممن آبـائهم        يتضح من الجدول السابق أن        

  . متزوجين من امرأة أخرى

  هل تعيش مع والديك في بيت واحد؟ :  السؤال  توزيع أفراد العينة حسب–ي 

هل تعيش مع والديك : توزيع أفراد العينة حسب السؤال ) ١٠(يوضح الجدول رقم    

  في بيت واحد؟ 

  )١٠(جدول رقم 

  هل تعيش مع والديك في بيت واحد؟: توزيع أفراد العينة وفقاً للسؤال 

  يةالنسبة المئو  التكرار  هل تعيش مع والديك في بيت واحد

  %٨٥  ٨٥  نعم

  %١٥  ١٥  ال

  %١٠٠  ١٠٠  المجموع

يتضح من الجدول السابق أن غالبية أفراد العينة هم ممن يعيشون مع والـديهم                 

  . في بيت واحد

  هل الوالدان منفصالن عن بعضهما؟ :  توزيع أفراد العينة حسب السؤال –ك 

هـل   : لى السؤال توزيع أفراد العينة حسب استجاباتهم ع     ) ١١(يوضح الجدول رقم    

  الوالدان منفصالن؟ 



 ٨٣

  )١١(جدول رقم 

  هل الوالدان منفصالن؟: توزيع أفراد العينة حول السؤال 

  النسبة المئوية  التكرار  هل الوالدان المنفصالن

  %١٧  ١٧  نعم

  %٨٣  ٨٣  ال

  %١٠٠  ١٠٠  المجموع

ـ                 اً يتضح من الجدول السابق أن أكثرية األحداث هم ممن والديهم يعيـشون مع

  . وغير منفصلين

  .  توزيع أفراد العينة حسب عدد أفراد األسرة من األوالد–ل 

  .توزيع أفراد العينة حسب عدد أفراد األسرة من األوالد) ١٢(يوضح الجدول رقم 

  )١٢(جدول رقم 

  توزيع أفراد العينة وفقاً لعدد أفراد األسرة من األوالد

  النسبة المئوية  التكرار  عدد األوالد

٢١  ٢١  ٣-١%  

٥٥  ٥٥  ٦-٤%  

٢٤  ٢٤  ٩-٧%  

  %١٠٠  ١٠٠  المجموع

يتضح من الجدول السابق أن أكثر من نصف أفراد العينة هم ممن لديهم عـدد                  

  . ٦و٤أخوة من الذكور بين 

  .  توزيع أفراد العينة حسب عدد أفراد األسرة من البنات–م 

  .األسرة من البناتتوزيع أفراد العينة حسب عدد أفراد ) ١٣(يوضح الجدول رقم 



 ٨٤

  )١٣(جدول رقم 

  توزيع أفراد العينة وفقاً لعدد أفراد األسرة من البنات

  النسبة المئوية  التكرار  عدد البنات

٥٨  ٥٨  ٣-١%  

٢٥  ٢٥  ٦-٤%  

١٧  ١٧  ٩-٧%  

  %١٠٠  ١٠٠  المجموع

من أفراد العينة من األحـداث هـم   % ٥٨يتضح من الجدول السابق أن حوالي        

  .  بنات٣ و ١عدد البنات بين ممن في أسرهم 

  .  توزيع أفراد العينة حسب ترتيب الحدث في األسرة–س 

  .توزيع أفراد العينة حسب ترتيب الحدث في األسرة) ١٤(يوضح الجدول رقم 

  )١٤(جدول رقم 

  توزيع أفراد العينة وفقاً لترتيب الحدث في األسرة

  النسبة المئوية  التكرار  الترتيب في األسرة

٥٤  ٥٤  ٣-١%  

٤  ٤  ٦-٤%  

٢٥  ٢٥  ٩-٧%  

١٧  ١٧  ١٢- ١٠%  

  %١٠٠  ١٠٠  المجموع 

يتضح من الجدول السابق أن أكثر من نصف أفراد العينة من األحداث هم ممن                 

  . ترتيبهم في أسرهم األول والثاني

  

  

  

  

  



 ٨٥

  .  توزيع أفراد العينة حسب تعليم الوالد–ع 

  .  لمتغير تعليم األبتوزيع أفراد العينة وفقاً) ١٥(يوضح الجدول رقم 

  )١٥(جدول رقم 

  توزيع أفراد العينة وفقاً لتعليم الوالد

  النسبة المئوية  التكرار  تعليم الوالد

  %٣٦  ٣٦  غير متعلم

  %١٢  ١٢  ابتدائي

  %٢٧  ٢٧  متوسط

  %١٤  ١٤  ثانوي

  %١١  ١١  جامعي

  %١٠٠  ١٠٠  المجموع

ينة هم ممن والدهم غيـر      يتضح من الجدول السابق أن أكثر من ثلث أفراد الع             

  . متعلم

  .  توزيع أفراد العينة وفقاً لتعليم الوالدة–ف 

  . توزيع أفراد العينة حسب متغير تعليم األم) ١٦(يوضح الجدول رقم 

  )١٦(جدول رقم 

  توزيع أفراد العينة وفقاً لتعليم الوالدة

  النسبة المئوية  التكرار  تعليم الوالدة

  %٤٨  ٤٨  غير متعلمة 

  %٢٠  ٢٠  ئي ابتدا

  %١٩  ١٩  متوسط 

  %٤  ٤  ثانوي 

  %٩  ٩  جامعي 

  %١٠٠  ١٠٠  المجموع

يتضح من الجدول السابق أن حوالي نصف أفراد العينة من األحداث هم ممن                 

  . والدتهم غير متعلمة

  



 ٨٦

   هل يوجد عنف اسري داخل االسرة ؟: السؤال  توزيع أفراد العينة حسب –ص 

وجـود العنـف    ستجاباتهم عن   اع أفراد العينة وفقاً     توزي) ١٧(يوضح الجدول رقم    

  .أسرهم داخل 
 توزيع عينة الدراسة تبعا لوجود العنف األسري  ) ١٧( جدول 

  

 אא אא٪ 

 ٠}٢٨ ٢٨٪ 
 ٠}٧٢ ٧٢٪ 

١٠٠ ١٠٠ א٪ 

هـم  من أفراد العينة من األحداث % ٢٨يتضح من الجدول السابق أن حوالي          

  .ممن يوجد عنف اسري داخل اسرهم 

  

  .  توزيع أفراد العينة حسب أساليب حسم الخالفات بين أفراد األسرة–ص 

توزيع أفراد العينة وفقاً ألساليب حسم الخالفـات بـين          ) ١٨(يوضح الجدول رقم    

  . أفراد األسرة

  )١٨(جدول رقم 
  الفات بين أفراد األسرةتوزيع أفراد العينة وفقاً الستجاباتهم حول أساليب حسم الخ

  النسبة المئوية  التكرار  أساليب حسم الخالفات

  %٧٨  ٧٨  الحوار والنقاش

  %١٠  ١٠  الشتيمة والتهديد

  %٧  ٧  الضرب

  %٥  ٥  تدخل اآلخرين

  %صفر  صفر  أخرى

  %١٠٠  ١٠٠  المجموع

حـسم  يتم  من أفراد العينة هم من الذين       %) ٧٨(يتضح من الجدول السابق أن         

  . ت في أسرهم باستخدام أسلوب الحوار والنقاشالخالفا

  هل سبق وأن دخلت دار المالحظة؟ :  توزيع أفراد العينة وفقاً للسؤال –ف 



 ٨٧

هـل  : توزيع أفراد العينة حسب استجاباتهم على السؤال      ) ١٩(يوضح الجدول رقم    

  سبق وأن دخلت دار المالحظة؟ 

  )١٩(جدول رقم 

  هل سبق وأن دخلت دار المالحظة: توزيع أفراد العينة حسب السؤال 

  النسبة المئوية  التكرار  هل سبق وأن دخلت دار المالحظة

  %٤٠  ٤٠  نعم 

  %٦٠  ٦٠  ال 

  %١٠٠  ١٠٠  المجموع

من األحداث في دار المالحظة بالرياض      %) ٤٠(يتضح من الجدول السابق أن         

  . كان وقد سبق لهم أن دخلوا الدار من قبل

  .  وفقاً لسبب دخول دار المالحظة توزيع أفراد العينة–ر 

  .توزيع أفراد العينة حسب سبب دخول دار المالحظة) ١٩(يوضح الجدول رقم 

  

  )٢٠(جدول رقم 

  توزيع أفراد العينة وفقاً لسبب دخول دار المالحظة

  النسبة المئوية  التكرار  سبب دخول دار المالحظة

  %٤٨  ٤٨  السرقة

  %٨  ٨  مخالفة مرورية

  %١٦  ١٦  المشاجرة

  %٣  ٣  القتل

  %١٣  ١٣  قضية أخالقية

  %١٢  ١٢  أخرى

  %١٠٠  ١٠٠  المجموع

دار من أفـراد العينـة كـان دخـولهم          %) ٤٨(يتضح من الجدول السابق أن         

  . بالرياض بسبب السرقةاالجتماعية المالحظة 

  



 ٨٨

  .  توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغير المشاركون مع الحدث في الجنحة–ش 

  .توزيع أفراد العينة حسب المشاركون في الجنحة) ٢٠(قم يوضح الجدول ر

  )٢١(جدول رقم 

  توزيع أفراد العينة حسب المشاركون مع الحدث في الجنحة

  النسبة المئوية  التكرار  المشاركون في الجنحة

  %١٧  ١٧  أخوة

  %٦٧  ٦٧  أصدقاء

  %١٦  ١٦  أخرى

  %١٠٠  ١٠٠  المجموع

من أفراد العينة كان وقد ارتكبوا الجنحة       %) ٦٧(يتضح من الجدول السابق أن          

  . مع أصدقائهم

  هل كنت تعمل عند دخولك دار المالحظة؟ :  توزيع أفراد العينة وفقاً للسؤال –ت 

عند دخولك الـدار    : توزيع أفراد العينة حسب السؤال      ) ٢١(يوضح الجدول رقم    

  هل كنت تمارس عمالً ما؟

  )٢٢(جدول رقم 

  هل كنت تعمل عند دخولك الدار؟: اً للسؤال توزيع أفراد العينة وفق

  النسبة المئوية  التكرار  هل كنت تعمل عند دخولك الدار

  %٢٢  ٢٢  نعم

  %٧٨  ٧٨  ال

  %١٠٠  ١٠٠  المجموع

من أفراد العينة هـم ممـن لـم يكونـوا        %) ٧٨(يتضح من الجدول السابق أن        

  . يمارسوا عمالً ما عند دخولهم دار المالحظة بالدار



 ٨٩

   

  

  

  

  

   الرابعالفصل

  

  
  عرض نتائج الدراسة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩٠

  :عرض نتائج الدراسة 

عرضاً إحصائياً لنتائج الدراسة الميدانية مـع تحليـل         على  مل هذا الفصل    تيش    

وتفسير النتائج وقد قام الباحث بعرض وتحليل كل سؤال من أسئلة  الدراسة على              

   :حده على النحو التالي

التكرارات والمتوسطات الحـسابية واالنحرافـات      ) ٢٨(قم  يوضح الجدول ر      

المعيارية الستجابات أفراد العينة من األحداث حول الفقرات المتمثلة لحجم العنف           

  . األسري

  )٢٨ (جدول رقم 

التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات العينة حول 

  )سريحجم العنف األ(فقرات المحور األول 
  دائما  غالبا  احيانا  نادرا

  الفقرات  م
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

١  
المعاملة القاسية من والدي من 

  .األشياء الطبيعية داخل أسرتي
٤ ٠,٩١ ١,٦٧  ٤,٠  ٤  ١٨,٠  ١٨  ١٩,٠  ١٩  ٥٩,٠  ٥٩  

٢  
والدي يستعمل أسلوب الضرب 

  .في تعامله معي
٥ ٠,٨٣ ١,٦١  ٢,٠  ٢  ١٦,٠  ١٦  ٢٣,٠  ٢٣  ٥٩,٠  ٥٩  

٣  
 علي بما يلبي ال ينفقوالدي 

  .إحتياجاتي
١ ١,١٤ ١,٩٦  ١٤,٠  ١٤  ٢٠,٠  ٢٠  ١٤,٠  ١٤  ٥٢,٠  ٥٢  

٤  
التعذيب البدني من األساليب 

  .التي يعاملني بها والدي
٦ ١,٠٠ ١,٥٧  ٨,٠  ٨  ١٣,٠  ١٣  ٧,٠  ٧  ٧٢,٠  ٧٢  

٥  

سبق وأن تعرضت للطرد من 

 المنزل من قبل أحد أفراد

  .أسرتي

٧ ٠,٩٦ ١,٥٥  ٦,٠  ٦  ١٥,٠  ١٥  ٧,٠  ٧  ٧٢,٠  ٧٢  

٦  
أشعر بأن والداي يعاقباني دون 

  .سبب واضح
٨ ٠,٨٠ ١,٤٩  ٢,٠  ٢  ١٣,٠  ١٣  ١٧,٠  ١٧  ٦٨,٠  ٦٨  

٧  
أعاني من كثرة المشاجرات 

  .والخالفات داخل المنزل
٣ ٠,٩١ ١,٦٨  ٥,٠  ٥  ١٥,٠  ١٥  ٢٣,٠  ٢٣  ٥٧,٠  ٥٧  

٨  
العنف اللفظي أمر معتاد عليه 

  .اخل اسرتيد
٢ ٠,٩٥ ١,٧٥  ٦,٠  ٦  ١٧,٠  ١٧  ٢٣,٠  ٢٣  ٥٤,٠  ٥٤  

  ١,٥٩  المتوسط العام

 



 ٩١

 العنف األسري لدى أفراد العينـة       وجودإنخفاض  ويتضح من الجدول السابق          

بالرياض كما يـشير لـذلك قيمـة        جتماعية  اإلنزالء دار المالحظة     من األحداث   

 لحجم العنف األسـري والبالغـة       مثلة الحسابي لجميع فقرات المحور الم     المتوسط

 ؛ حيث توضح استجابات بعض المبحوثين ان العنف االسـري موجـود           ) ١,٥٩(

  .  ولكن بدرجة منخفضة داخل اسرهم

فقرات من ضمن ثمانية والتي تمثل محور حجـم األسـري           ) ٧(وقد كانت هناك    

 أشعر بأن والـداي   " ، وهذه الفقرات هي     ) ١,٧٥ (بمتوسطات حسابية أقل  محققة  

) ٢٠,٨٠(وانحراف معياري ) ١,٤٩(بمتوسط حسابي " يعاقباني دون سبب واضح    

سبق وأن تعرضت للطرد من المنزل من قبل احد         (، وكان المتوسط الحسابي للفقرة    

، وكان المتوسط الحـسابي     ) ٢٠,٨٠(وانحراف معياري   ) ١,٤٩) (أفراد أسرتي   

) ١,٥٥" (أفراد أسرتي   سبق وأن تعرضت للطرد من المنزل من قبل أحد          " للفقرة  

التي يعاملني بهـا    التعذيب البدني من األساليب     " أما  ) . ٠,٩٦(وانحراف معياري   

 المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينـة حـول هـذه الفقـرة      فقد كان " والدي  

الدي يستعمل أسـلوب    و" وفيما يتعلق بالفقرة    ) ١,٠٠(بانحراف معياري   ) ١,٥٧(

 فقد كان المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة على         " معي   الضرب في تعامله  

المعاملة القاسية من والـدي     " ، أما   ) ٠,٨٣(بانحراف معياري   ) ١,٦١(هذه الفقرة   

فقد كان المتوسط الحسابي الستجابات أفـراد       " من األشياء الطبيعية داخل أسرتي      

" جاءت الفقـرة    وقد  ) . ٠,٩١(بانحراف معياري   ) ١,٦٧(العينة حول هذه الفقرة     

في الترتيب الثالث من حيث     " أعاني من كثرة المشاجرات والخالفات داخل المنزل        

  ) . ٠,٩١(وانحراف معياري ) ١,٦٨(تحققها لدى أفراد العينة بمتوسط حسابي 

فقـد كـان المتوسـط      " العنف اللفظي أمر معتاد عليه داخل أسرتي        " فقرة   أما    

بـانحراف  ) ١,٧٥(ة من األحداث حول هذه الفقرة       الحسابي الستجابات أفراد العين   

  ). ٠,٩٥(معياري 

 والـدي " وقد كان أعلى متوسط حسابي الستجابات أفراد العينة حول الفقـرة                

  ). ١,١٤(بانحراف معياري ) ١,٩٦(حيث بلغ  " يي احتياجاتب علي بما يلالينفق



 ٩٢

سري موجودة لدى أسر    ويمكننا القول أن السلوكيات التي تمثل حجم العنف األ             

لم  االسري    العنف أنأفراد العينة ولكنها منخفضة ؛ وبالتالي نستطيع القول         بعض  

مع تـوافر أسـباب      ولكن،   األحداثنحراف  إ الى   ى أد يكن السبب الرئيسي الذي   

ة أثبتت   دراسات سابق  وهو ما تؤكده   نحراف األبناء إخرى قد يساعد على     أوعوامل  

بناء مـن ناحيـة وأهميـة التنـشئة         نحراف األ إسرة و وجود عالقة بين مشاكل األ    

 االطار النظري لهذه    من ناحية أخرى كما تناوله    سرية في توجيه سلوك النشء      األ

( دراسةالحالية في هذه النتيجة     دراسة  تتفق معها ال  الدراسة ، ومن الدراسات التي      

  . )هـ ١٤٢٦الطيار  ، 

من خالل بعض الدراسات الـسابقة          وبناء على ما تقدم من نتائج ودعم نظري         

ما هو حجم العنف األسري فـي       (القائل) ١(فإننا نستطيع اإلجابة على السؤال رقم       

وإزاء ذلك فإننا نستطيع أيضاً أن نقول بـأن دراسـتنا حققـت      ) ؟ مجتمع الدراسة 

  ).التعرف على حجم العنف األسري في مجتمع الدراسة(والقائل ) ١(الهدف رقم

  

التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات    ) ٢٩( الجدول رقم    يوضح  كما    

المعيارية الستجابات أفراد العينة من األحداث النزالء في دار المالحظة بالرياض           

  . حول الفقرات الممثلة لمحور تأثير العنف األسري على انحراف األحداث



 ٩٣

  )٢٩(جدول رقم 

ت المعيارية الستجابات العينة حول التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافا

  )تأثير العنف األسري على انحراف األحداث(فقرات المحور الثاني 
  دائما  غالبا  احيانا  نادرا

  الفقرات  م
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  المتوسط
االنحراف 

  المعياري
  الترتيب

١  

عندما أتعرض للعنف من 

قبل أحد أفراد األسرة أخرج 

  .كمن المنزل هروباً من ذل
٤ ٠,٩٨ ١,٦٢  ٩,٠  ٩  ٩,٠  ٩  ١٧,٠  ١٧  ٦٥,٠  ٦٥  

٢  

أقضي وقت فراغي خارج 

المنزل هروباً من جو 

المنزل المشحون بالخالفات 

  .األسرية

١ ٠,٩٥ ١,٧٤  ٧,٠  ٧  ١٤,٠  ١٤  ٢٥,٠  ٢٥  ٥٤,٠  ٥٤  

٣  

أحرص بأن أكون بعيداً عن 

مقابلة أبي بسبب معامته 

  .القاسية تجاهي

٦ ٠,٨٩ ١,٥٢  ٥,٠  ٥  ١٢,٠  ١٢  ١٣,٠  ١٣  ٧٠,٠  ٧٠  

٤  

المشاكل األسرية تجعلني 

أصادق الذين يشجعون 

مخالفة النظام كالتفحيط 

والتسكع في الطرقات 

  .واألسواق التجارية

٢ ١,٠٤ ١,٧٢  ١٠,٠  ١٠  ١٣,٠  ١٣  ١٦,٠  ١٦  ٦١,٠  ٦١  

٥  

أرفض أن أقوم بأي عمل 

يأمرني به والدي رداً على 

  .عنفه تجاهي

٥ ٠,٨٧ ١,٥٦  ٢,٠  ٢  ١٩,٠  ١٩  ١٢,٠  ١٢  ٦٧,٠  ٦٧  

٦  

أقوم بإتالف محتويات 

اللمبات، (المنزل مثل 

) ألخ... النوافذ، األثاث، 

كرد فعل عندما أتعرض 

للعنف من قبل أحد أفراد 

  .األسرة

٧ ٠,٧٧ ١,٥١  ١٧,٠  ١٧  -  -  ١٧,٠  ١٧  ٦٦,٠  ٦٦  

٧  

 العنف األسري كان من

 التي دفعتني األسباب

  .لإلنحراف

٣ ١,٠٦ ١,٦٥  ١١,٠  ١١  ١١,٠  ١١  ١٠,٠  ١٠  ٦٨,٠  ٦٨  

  ١,٥٤  المتوسط العام

 



 ٩٤

 انحراف األحـداث  علىالعنف األسري   تأثير  ويتضح من الجدول السابق أن            

 تشير له قيمـة  وذلك كما، كان منخفضاً النزالء في دار المالحظة بمدينة الرياض       

ستجابات أفراد العينة على المحور بشكل عام حيـث بلغـت           المتوسط الحسابي إل  

حيث كانـت   منخفضة بدرجةكانت جميع فقرات هذا المحور متحققة     ذإ؛  ) ١,٥٤(

  .)١,٧٥(المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على جميع الفقرات ما دون 

أقـوم بـإتالف     (:أما ترتيب الفقرات من األدنى تحققاً لألعلى على النحو التالي           

  أتعرض  فعل عندما  دكر)  الخ ...محتويات المنزل مثل اللمبات ، النوافذ ، اآلفات         

وانحـراف معيـاري    ) ١,٥١(بمتوسط حسابي   " للعنف من قبل أحد أفراد األسرة       

أحرص بأن أكون بعيداً عن مقابلة أبي بـسبب معاملتـه القاسـية             " أما  ) ٠,٧٧(

وانحـراف  ) ١,٥٢(فقد كان المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينـة         " اتجاهي  

أرفض أن أقوم بأي عمل بأمرين به والدي رداً على          " ة  ، أما فقر  ) ٠,٨٩(معياري  

) ١,٥٦(فقد كان المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة حولهـا          " عنفه اتجاهي   

عندما أتعرض للعنف من قبـل      " ، وفيما يتعلق بالفقرة     ) ٠,٧٧(بانحراف معياري   

سط الحـسابي   فقد كان المتو  " أحد أفراد األسرة أخرج من المنزل هروباً من ذلك          

العنـف  " أما  ) . ٠,٩٨(بانحراف معياري   ) ١,٦٢(الستجابات أفراد العينة حولها     

فقد كان المتوسـط الحـسابي      " األسري كان من األسباب التي دفعتني لالنحراف        

 ، ) ١,٠٦(بـانحراف معيـاري     ) ١,٦٥(الستجابات أفراد العينة حول هذه الفقرة       

ي أصادق الذين يـشجعون مخالفـة النظـام         وفيما يتعلق بالمشاكل األسرية تجعلن    

فقد جاء المتوسـط الحـسابي      " فالتفحيط والتسكع في الطرقات واألسواق التجارية       

وأخيراً فقد كان   ) ١,٠٤(انحراف معياري   ) ١,٧٢(الستجابات أفراد العينة حولها     

أقضي وقت فراغي   " المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة من األحداث حول         

) ١,٧٤" (المنزل هروباً من جو المنزل المـشحون بالخالفـات األسـرية            خارج  

  ). ٠,٩٥(بانحراف معياري 

على إنحراف األحداث كـان منخفـضاً        االسريالعنف  تأثير  ويمكن القول بأن       

نماط العنف الذي تضمنها المحور علـى       أجابات األحداث تتضمن تأثير     ست ا وكانت

  .  خفضةولكن ذلك كان بدرجة منسلوكياتهم 



 ٩٥

  ) .هـ١٤١٤الخريف ،  (وتتفق هذه النتيجة مع دراسة

    وبناء على ما تقدم من نتائج ودعم نظري من خالل بعض الدراسات الـسابقة              

على  العنف األسري    ما هو تأثثير  (القائل) ٢(فإننا نستطيع اإلجابة على السؤال رقم       

ل بأن دراسـتنا حققـت   وإزاء ذلك فإننا نستطيع أيضاً أن نقو) ؟إنحراف األحداث   

 وإنحـراف    العنـف األسـري    على العالقة بـين   التعرف  (والقائل  ) ٢(الهدف رقم 

  ). في مجتمع الدراسةاألحداث



 ٩٦

التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافـات      ) ٣٠(يوضح الجدول رقم       و 

قة المعيارية الستجابات أفراد العينة من األحداث حول الفقرات المتمثلة لمحور عال          

  . أنماط العنف األسري بانحراف األحداث

  )٣٠( جدول رقم 

التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة 

  )عالقة أنماط العنف األسري بانحراف األحداث(حول فقرات المحور الثالث 
  دائما  غالبا  احيانا  نادرا

  الفقرات  م
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

 المتوسط
االنحراف 

  يالمعيار
 الترتيب

١  

 للفعل المنحرف كان يإرتكاب

بسبب المعاملة القاسية من قبل 

  .والدي

٦ ٠,٩٧ ١,٥٥  ٦,٠  ٦  ١٦,٠  ١٦  ٥,٠  ٥  ٧٣,٠  ٧٣  

٢  
  عن المنزل األب المستمرغياب

  . في إنحرافياً سببكان
٤ ٠,٩٤ ١,٧٠  ٤,٠  ٤  ٢١,٠  ٢١  ١٦,٠  ١٦  ٥٩,٠  ٥٩  

٣  
) ب مثالًبالضر(التعذيب البدني 

  .يدفعني لإلنحراف
٥ ٠,٩٢ ١,٥٩  ٦,٠  ٦  ١٢,٠  ١٢  ١٧,٠  ١٧  ٦٥,٠  ٦٥  

٤  
اإلمتناع عن اإلنفاق علي من 

  .األمور التي تدفعني لإلنحراف
٢ ١,٠٢ ١,٧٤  ٧,٠  ٧  ٢١,٠  ٢١  ١١,٠  ١١  ٦١,٠  ٦١  

٥  
سبق وأن ارتكبت فعالً منحرفاً 

  .بسبب طردي من المنزل
٣ ١,٠٥ ١,٧٣  ٨,٠  ٨  ٢١,٠  ٢١  ٧,٠  ٧  ٦٤,٠  ٦٤  

٦  
السب والشتم المستمر من قبل 

  .والدي دفعني إلى اإلنحراف
٨ ٠,٨٥ ١,٥١  ٢,٠  ٢  ١٧,٠  ١٧  ١١,٠  ١١  ٧٠,٠  ٧٠  

٧  
العقاب المستمر من قبل الوالدين 

  .كان سبباً في إنحرافي
٧ ٠,٩٣ ١,٥٢  ٦,٠  ٦  ١٢,٠  ١٢  ١٠,٠  ١٠  ٧٢,٠  ٧٢  

٨  
المشاجرات األسرية المستمرة 

  .دفعتني إلى اإلنحراف
١ ١,٠٧ ١,٧٨  ٧,٠  ٧  ٢٧,٠  ٢٧  ٣,٠  ٣  ٦٣,٠  ٦٣  

  ١,٧٩  المتوسط العام

 

ـ ق أن عالقة أنماط العنـف األسـري بإ        ح من الجدول الساب   ـيتض     راف ـنح

قيمة المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور       حيث بلغت    كانت منخفضة األحداث  

)١,٧٩ (.  

     

  



 ٩٧

  : على النحو التالينحراف األحداث إ عالقة أنماط العنف األسري بوقد كانت

" السب والشتم المستمر من قبل والدي دفعني إلى  االنحراف         "كانت العالقة بين       

وبين انحراف األحداث عالقة ضعيفة وذلك من خالل قيمة المتوسـط الحـسابي             

 بـانحراف معيـاري     )١,٥١(الستجابات أفراد العينة حول هذا النمط والتي كانت         

العقاب المستمر من قبل الوالدين كـان سـبباً  فـي            " ، أما بالنسبة للنمط   ) ٠,٨٥(

وذلك كما تـشير لـه قيمـة المتوسـط          فقد كانت عالقته أيضاً ضعيفة      " ي  انحراف

بـانحراف  ) ١,٥٢(الحسابي الستجابات أفراد العينة حول هذا النمط والتي كانت          

 ارتكاب الفعل المنحرف كان بسبب المعاملة     " وفيما يخص النمط    ) ٠,٩٣(معياري  

فقد كانت عالقته بانحراف األحداث ضعيفة كما تشير لذلك         " القاسية من قبل والدي     

" وفيمـا يتعلـق بــ       ) ٠,٩٧(بانحراف معياري   ) ١,٥٥(قيمة المتوسط الحسابي    

فقد كانت العالقة بين هذا النمط      " يدفعني لالنحراف ) بالضرب مثالً (التعذيب البدني   

 المتوسط الحسابي الستجابات أفـراد       وذلك من خالل   منخفضةوانحراف األحداث   

وبالنـسبة  ) . ٠,٩٢(بانحراف معيـاري    ) ١,٥٩(العينة حول هذا النمط والبالغة      

 فقد كانت عالقته    " في انحرافي  اًلمنزل كانت سبب  غياب األب المستمر عن ا    "للنمط  

) ١,٧٠(كما تشير لذلك قيمة المتوسط الحسابي والبالغة        محققة  بانحراف األحداث   

سبق وأن ارتكبت فعالً منحرفاً بسبب طردي       "أما النمط   ) ٠,٩٤(ف معياري   بانحرا

 مـن خـالل     وذلـك  منخفـضة فقد كانت عالقته بانحراف األحداث      " من المنزل   

بـانحراف  ) ١,٧٣( النمط والبالغة    حولالمتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة      

 اإلنفـاق علـي مـن       االمتناع عن " وكذلك األمر بالنسبة للنمط     ) ١,٠٥(معياري  

 مـع انحـراف     منخفـضة فقد كانت عالقته أيضاً     " األمور التي تدفعني لالنحراف   

األحداث وذلك من خالل المتوسط الستجابات أفراد العينة حول هذا النمط والبالغة            

  ). ١,٠٢(بانحراف معياري ) ١,٧٤(

نـي إلـى    المشاجرات األسرية المستمرة دفعت    " الذي تضمنته الفقرة  أما النمط       

 مقارنـة باالنمـاط     هي األعلـى  فقد كانت عالقته بانحراف األحداث      " االنحراف  

حيث كان المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة حـول هـذا الـنمط             االخرى  

  ). ١,٠٧(بانحراف معياري ) ١,٧٨(



 ٩٨

 عالقة بين أنماط العنف األسري وانحـراف األحـداث        الان   يمكننا القول       ولذلك

 اال  الى آخـر    ومختلفة من نمط   فة وإن كانت متحققة في بعض األنماط      عالقة ضعي 

  . مما سبق كما يتضح منخفضة تعتبر إنها 

تؤكد بعض الدراسات السابقة وجود عالقة بين أنماط العنـف      النتيجة     وحول هذه 

ـ ١٤١٦الثقيـل ،    ( دراسـة    االسري وإنحراف األحداث مثل    المقـاطي ،   (و) هـ

  ).هـ١٤١٦

ى ما تقدم من نتائج ودعم نظري من خالل بعض الدراسات الـسابقة                 وبناء عل 

ما عالقة أنماط العنف األسـري      (القائل) ٣(فإننا نستطيع اإلجابة على السؤال رقم       

وإزاء ذلك فإننا نستطيع أيضاً أن نقول بأن دراسـتنا حققـت            ) بإنحراف األحداث؟ 

عنـف األسـري فـي      التعرف على عالقة بعض أنماط ال     (والقائل  ) ٣(الهدف رقم 

  .)مجتمع الدراسة

يوضح الجدول رقـم       وفيما يتعلق بالمحور الرابع واألخير من محاور الدراسة          

ت أفـراد   التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابا     ) ٣١(

والتـدابير  لة لمحور الطـرق     والممث  هذا المحور،  فقراتالعينة من األحداث حول     

  .  تأثير العنف األسري على انحراف األحداثللحد من لممكنةالوقائية ا

  

  



 ٩٩

  )٣١(جدول رقم 

التكرارات والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة 

تأثير ان تحد من  التدابير الوقائية التي من شأنها(حول فقرات المحور الرابع 

  ).العنف األسري على انحراف األحداث

  دائما  غالبا  احيانا  نادرا
  الفقرات  م

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  المتوسط

االنحراف 

  المعياري
  الترتيب

١  
المناقشة والحوار تساعد 

  . في حل المشكالت
٢ ١,٠٢ ٣,٤٢  ٦٩,٠  ٦٩  ١٦,٠  ١٦  ٣,٠  ٣  ١٢,٠  ١٢  

٢  
حسن معاملة األبناء يحول 

  .دون إنحرافهم
٧ ١,٠٩ ٣,١٤  ٥٣,٠  ٥٣  ٢٢,٠  ٢٢  ١١,٠  ١١  ١٤,٠  ١٤  

٣  

البرامج الترفيهية 

واإلجتماعية تساعد في 

التقليل من المشاكل 

  .األسرية

٦ ١,٠٢ ٣,٢٥  ٥٩,٠  ٥٩  ١٥,٠  ١٥  ١٨,٠  ١٨  ٨,٠  ٨  

٤  
طاعة الوالدين وسماع 

توجيهاتهم تحمي األبناء 

  .من اإلنحراف

١ ٠,٩٨ ٣,٤٥  ٧٠,٠  ٧٠  ١٥,٠  ١٥  ٥,٠  ٥  ١٠,٠  ١٠  

٥  

برامج التوعية األسرية 

عنف تحد من تأثير ال

األسري على إنحراف 

  .األحداث

٥ ٠,٩٥ ٣,٢٨  ٥٥,٠  ٥٥  ٢٦,٠  ٢٦  ١١,٠  ١١  ٨,٠  ٨  

٦  
األستقرار األسري يحمي 

  .الشباب من اإلنحراف
٣ ٠,٩٥ ٣,٣٥  ٦٢,٠  ٦٢  ١٧,٠  ١٧  ١٥,٠  ١٥  ٦,٠  ٦  

٧  
اإلهتمام المتبادل بين أفراد 

األسرة يحمي إبنائهم من 

  اإلنحراف 

٤ ١,٠٤ ٣,٣٠  ٦١,٠  ٦١  ٢٠,٠  ٢٠  ٧,٠  ٧  ١٢,٠  ١٢  

٨  

إيجاد دور إجتماعية 

لحماية ضحايا العنف 

األسري يحميهم من 

  .اإلنحراف

٨ ١,١٦ ٣,٠٢  ٥٠,٠  ٥٠  ٢٠,٠  ٢٠  ١٢,٠  ١٢  ١٨,٠  ١٨  

 

  

يتضح من الجدول السابق أن أفراد العينة من األحـداث النـزالء فـي دار                    

 تـأثير   د مـن  التدابير الوقائية التي من شأنها أن تح      المالحظة بالرياض يرون أن     

  :  ترتيبها كما يليلى انحراف األحداث كانالعنف األسري ع



 ١٠٠

اع توجيهاتهم تحمي األبناء    طاعة الوالدين وسم   " اسلوبجاء في الدرجة األولى        

ستجابات أفراد العينة من األحداث     حيث كان المتوسط الحسابي إل    " راف  نحمن اإل 

 سـلوب ينة يرون أن هـذا األ     أي أن أفراد الع   ) ٠,٩٨(نحراف معياري   إب) ٣,٤٥(

  . يمكن استخدامه بدرجة عالية جداً

فقد " المناقشة والحوار تساعد في حل المشكالت     " أما بالنسبة الستخدام طريقة         

أنه يمكن استخدامها بدرجة عالية جداً وذلك مـن خـالل           أيضاً  رأى أفراد العينة    

بـانحراف معيـاري    ) ٣,٤٢(المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة والبـالغ        

" االستقرار األسري يحمي الشباب من االنحـراف        " ، وقد جاءت طريقة     ) ١,٠٢(

وانحـراف  ) ٣,٣٥(بالمرتبة الثالثة من حيث إمكانية استخدامها بمتوسط حـسابي          

  . ، وقد ارتأى أفراد العينة أنه يمكن استخدامها بدرجة عالية جداً) ٠,٩٥(معياري 

االهتمام المتبادل بين أفراد األسـرة      " بعة فقد كانت طريقة     أما في المرتبة الرا      

 قد كانت التدابير الوقائية التي من شأنها أن تحد من          و "يحمي أبنائهم من االنحراف   

يمكـن  ـ جهة نظر األحداث  وـ تأثير العنف األسري على انحراف األحداث من  

لحسابي السـتجابات   استخدامها بدرجة عالية جداً، كما تشير لذلك قيمة المتوسط ا         

  ). ١,٠٤(بانحراف معياري ) ٣,٣٠(أفراد العينة والبالغة 

برامج التوعية األسرية تحد من تأثير العنف األسري على انحـراف            " فقرةأما     

وانحراف معيـاري   ) ٣,٢٨(فقد كان ترتيبها الخامسة بمتوسط حسابي       " األحداث  

 كما يرى ذلك أفراد العينة مـن        أي أنه يمكن استخدامها بدرجة عالية جداً      ) ٠,٩٥(

  . األحداث

البرامج الترفيهية واالجتماعية تـساعد فـي التقليـل مـن           " وفيما يتعلق بفقرة       

) ٣,٢٥(في الترتيـب الـسادس بمتوسـط حـسابي          فقد جاءت    "المشاكل األسرية 

  . ها بدرجة عاليةنماإلستفادة أي أنه يمكن ) ١,٠٢(وانحراف معياري 

فقد كان ترتيبها الـسابع وأنـه       " ة األبناء يحول دون انحرافهم      أما حسن معامل     

يمكن استخدامها بدرجة عالية ، كما يشير لذلك المتوسط الحسابي الستجابات أفراد            

  ). ١,٠٩(وانحراف معياري ) ٣,١٤(العينة والبالغ 



 ١٠١

إيجاد دور اجتماعية لحماية ضحايا العنف األسري يحميهم        " وقد جاءت طريقة        

وانحـراف  ) ٣,٠٢(النحراف في المرتبة الثامنة واألخيرة بمتوسط حـسابي         من ا 

، أي أنه يمكن تحقيق هذه الطريقة من وجهـة نظـر األحـداث        ) ١,١٦(معياري  

  . بدرجة عالية

 الواردة في هذا المحـور يمكـن تحقيقهـا          األساليب الوقائية ويمكننا القول أن       

ن الطريقة التي تحتل المرتبـة األولـى        لك. واستخدامها بدرجة عالية جداً وعالية      

ع من الوازع الديني والتي تركـز علـى طاعـة الوالـدين واالسـتماع               نبكانت ت 

ة لنـسب  بأن األسرة هـي األسـاس با       ؤمنونلتوجيهاتهم مما يؤكد أن أفراد العينة ي      

  .)هـ١٤١٤المفلح ، (  دراسةنتيجةوتتفق هذه النتائج مع ،لعملية انحراف األحداث

اء على ما تقدم من نتائج ودعم نظري من خالل بعض الدراسات السابقة                   وبن

التي من   هي التدابير الوقائية  ما  (القائل) ٤(فإننا نستطيع اإلجابة على السؤال رقم       

وإزاء ذلك فإننـا    ) حد من تأثير العنف األسري على إنحراف األحداث؟       شأنها أن ت  

محاولة التوصل  (والقائل  ) ٤(دف رقم نستطيع أيضاً أن نقول بأن دراستنا حققت اله       

 تأثير العنـف األسـري علـى إنحـراف          تدابير وقائية من شأنها أن تحد من      إلى  

لك من خالل التدابير الوقائية التي رأى األحداث الذين ُأجريت عليهم            وذ )األحداث

الدراسة بأنها تساعد على حماية األحداث مـن اإلنحـراف وتحـول دون تـأثير               

  :على إنحرافهم ولعل من أبرزها) سريومنها العنف األ(ة المشاكل االسري

تربية النشء التربية اإلسالمية الصحيحة التي تغرس فـي نفوسـهم الـوالء              _ ١

 مـن   طاعة األبناء لوالديهم وسماع توجيهـاتهم     ألسرهم وتعمق لديهم مبدأ وجوب      

  . من اإلنحراف حميهم ت أن اشأنه

مبدأ مهم يجب إتخـاذه     لمشكالت االسرية    في حل ا   اسلوب المناقشة والحوار   – ٢

منهجاً من قبل اآلباء وتنشئة أبنائهم على ذلك للحد من تأثير المشاكل األسرية على              

  . األبناءانحراف 

حمـي أبنـائهم مـن      من التدابير التـي ت     االهتمام المتبادل بين أفراد األسرة       - ٣

 سـماع وجهـات     حسن معاملة أبنائهم من خـالل       ، فيجب على اآلباء    االنحراف

    .نظرهم ومساعدتهم في حل ما يعترض طريقهم من مشكالت 



 ١٠٢

  برامج التوعية األسرية تحد من تأثير العنف األسري على انحراف األحداث           - ٤

األمر الذي يستلزم اإلهتمام والعناية بهذه البرامج من قبل الجهـات التـي تعنـى               

  .باالسرة والمجتمع 
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  الفصل الخامس

  
   

 .ص نتائج الدراسة تلخي -

 .التوصيات  -
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠٤

  :  النتائج تلخيص: أوالً 

سلوب الحوار والنقـاش    أمن أفراد عينة الدراسة بأن      % ٧٨أجاب ما نسبته     -١

 مالءمة الجـو    يعنيسرهم كطريقة لحسم الخالفات مما      ُأكان مستخدماً داخل    

 .سري لظروف األحداث األ

ة الدراسة بأنهم كانوا يعانون مـن        فقط من أفراد عين   % ٢٨أجاب ما نسبته     -٢

 .)ةضمنخفوهي نسبة (العنف األسري

من أفراد العينة كان آباؤهم من غيـر المتعلمـين أو ممـن             % ٤٨ ما نسبته  -٣

 .بتدائي إحصلوا على تعليم 

لمات أو ممن حصلن علـى      من امهات األحداث من غير المتع     % ٦٨حوالي   -٤

  .بتدائية الشهادة اإل

 األسباب التي بـسببها تـم إيـداع األحـداث دار            كانت جنحة السرقة أبرز    -٥

وثين بأنهم قاموا بـه بـسبب عـدم         المالحظة األمر الذي برره بعض المبح     

 .نفاق الكافي عليهم من قبل آبائهم اإل

ـ سري الموجود لدى اسر أفراد العينةمن أبرز أنماط العنف األ -٦  كما تعكسه  

ة الثانية بعد إمتناع األب كان العنف اللفظي إذ جاء في المرتب ـ  استجاباتهم

 .حتياجاته إنفاق على الحدث بما يلبي عن اإل

سري داخل أسر األحداث المبحـوثين كـان        بينت النتائج بأن حجم العنف األ      -٧

 .درجة وجودة منخفضة 

 .سري على إنحراف األحداثأنه ال يوجد تأثير كبير للعنف األيمكننا القول ب -٨

سـري وإنحـراف    نماط العنف األ  ة متوسطة بين بعض أ    توجد عالقة بدرج   -٩

 .األحداث

من أفراد العينة بأنهم قاموا بإرتكاب الفعل المنحرف        % ٦٧أجاب ما نسبته     - ١٠

وتأثيرهـا علـى    صدقائهم مما يعكس األثر الواضح للصحبة السيئة        أبرفقة  

 .نحراف الحدث ودفعه نحو اإل



 ١٠٥

كشفت الدراسة الى أن نسبة كبيرة من األحداث المبحوثين يعيـشون مـع              - ١١

مكانية النصح والتوجيه ولكن ربمـا لـم        إوالديهم في منزل واحد مما يعني       

 .تباع االسلوب التربوي الصحيح في توجيه األبناء إيحصل ذلك لعدم 

الممكنة لمعالجة تأثير العنف األسري على إنحـراف        الوقائية  أبرز التدابير    - ١٢

 : يلي  األحداث كانت كما

 .وجيهاتهم طاعة األبناء ألبائهم وسماع نصحهم وت 

 .المناقشة والحوار في حل الخالفات  

 .سري اإلستقرار األ 

 .االهتمام المتبادل بين أفراد االسرة  

 .سري مستوى الوعي األرفع  
 
  

 :التوصيات : ثانياً 

   من استعراض النتائج التي توصلت اليها هذه الدراسـة ومـا سـبقها مـن               

ة في تـشكيل شخـصية      دراسات في مجال انحراف األحداث نلمس أثر االسر       

وبالرغم من قناعة الباحث بأن السلوك االنحرافي يقف        ،  الفرد وتحديد اتجاهاته    

 اال أنه يـرى أن      متعددة والمتشابكة في الوقت ذاته    وراءه العديد من العوامل ال    

ـ          األسرة    فـي    أتيهي العامل األهم وأن اتباع األساليب التربوية الـصحيحة ي

اء التنشئة االسرية الصحيحة ويعد إجراءاً وقائياً مـن         المقام األول لتنشئة األبن   

 ولعل من أبرز التوصيات التـي       شأنه أن يحمي صغار السن من االنحراف ،       

ـ إذا ما تم تطبيقهاـ يتمنى أن تسهم  يراها الباحث و  في خلق أجواء أسـرية   

 والحد من تأثير األجواء االسرية غير المالئمـة فـي إنحـراف       مالئمة للنشء 

  :اء ما يلي األبن

العمل على زيادة الوعي األسري وذلك من خالل تكثيف البرامج المتعلقـة             -١

 .عالم المختلفة والمجتمع عن طريق وسائل اإلباألسرة 

  .تحفيز األحداث على طاعة آبائهم وسماع نصحهم وتوجيهاتهم  -٢



 ١٠٦

 سرية والعمل على تفعيل دورها وتطويره بما      زيادة مراكز االستشارات األُ    -٣

 .سرة والمجتمع مع المتغيرات في مجال األيتماشى 

سرة إلعطاء األحداث فرصة التعبيـر      د األ تفعيل الحوار والنقاش بين أفرا     -٤

 .تلبية إحتياجاتهم العمل على و، عن أرائهم 

إجراء دراسات مقارنة بين األحداث الذكور واإلنـاث لمعرفـة العوامـل             -٥

 . المؤدية إلى اإلنحراف 

لبعض األحداث خصوصاً من كانـت      ) ة حالة دراس(إجراء دراسة نوعية     -٦

وذلـك  ) إلرتفاع نسبتها مقارنة باالنحرافات األخرى    (جنحتهم السرقة نظراً  

بهدف الوقوف على األسباب الحقيقية التي دفعت بالحدث الى إرتكاب هذه           

  .الجنحة 

  



 ١٠٧

  المراجع

  
  

 ٢البخاري ، محمد اسماعيل ، صحيح البخاري، عالم الكتـب بيـروت ط                .١
 ـه١٤٠٢

 النيسابوري ، مسلم بن الحجاج القشيري ، صحيح مسلم ،مكتبة الرشد ـ  .٢
 هـ١٤٢٢الرياض 

، صحيح مسلم ،دار السالم للنـشر        القشيري   حجاجالري ، مسلم بن     نيسابوال .٣
  هـ١٤٢١ ٣الرياض ط والتوزيع

   مختار الصحاح ـ لبنان ، دار الفكر للطباعة،الرازي ، محمد بن أبي بكر .٤
  م١٩٧٣

مام زين الدين أحمد  ، مختصر صحيح البخاري ، تحقيق إبراهيم            الزبيدي اإل  .٥
  هـ ١٤٠٦بركة ، الطبعة الثانية ، دار النفائس ، بيروت ، 

المنذري الحافظ زكي الدين ، مختصر صحيح مسلم ، تحقيق محمد ناصـر              .٦
  هـ ، ص ١٤٠٧الدين األلباني ، الطبعة السادسة ، المكتب اإلسالمي ، 

  سلسلة األحاديث الصحيحة ، الجزء الثاني ،  الدين ، محمد ناصراأللباني ،  .٧
 هـ ١٤٠٣الطبعة الثالثة ، المكتب اإلسالمي ، بيروت ،  .٨
األلباني محمد ناصر الدين ، مختصر صحيح البخاري ، المعـارف للنـشر              .٩

 .والتوزيع ، الرياض 
األلباني محمد ناصر الدين ، صحيح سنن ابن ماجـة باختـصار الـسند ،                .١٠

 ٣هـ ط١٤٠٨  العربي لدول الخليجمكتب التربية
ابن منظور ، لسان العرب ، الجزء الثاني ، دار صادر ، بيروت ، بـدون                 .١١

  تاريخ  
ابوشامة ،عبدالمحمود عباس  ، والبشري محمد األمين ، العنف األسـري             .١٢

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ، مركـز الدراسـات           ،في ظل العولمة    
 هـ ١٤٢٦والبحوث 

 عبدالرحمن محمد ، األحداث الجانحون، المفهوم، العام، التدابير،         أبو توته،  .١٣
 م١٩٩٨ ١ط. اإلدارية العامة للعالقات والتعاون: طرابلس

أحمد غريب سيد  الجريمة وانحراف االحداث ، جامعة االسكندرية بـدون              .١٤
  م١٩٩٩

أحمد، غريب محمد، الجريمة وانحراف األحداث، المكتب العلمـي للنـشر            .١٥
  )١٩٩٩) (٤(، )٢( مصر، الطبعة األولى، الجزء – اإلسكندرية –والتوزيع 

سـاحة الـصلح للنـشر       : بيـروت   . محيط المحيط   .  البستاني ، بطرس   .١٦
)١٩٩٧( 



 ١٠٨

المجلـة العربيـة    . العدوان والعنـف والتطـرف      . التير ، مصطفى عمر    .١٧
  هـ١٤١٤، السنة الرابعة عشر ) ١٦(للدراسات األمنية ، ع 

تجاهات طالب المرحلة االثنوية نحو العنـف،       آل رشود ، سعد بن محمد ا       .١٨
رسالة ماجستير غير منشورة جامعة نايف العربية للعلوم األمنية الريـاض ،            

  م  ٢٠٠٠المملكة العربية السعودية
مظاهر العدوان لدى األطفال الذكور وعالقاتهـا       . الصيرفي ، إيمان سعيد    .١٩

عة عـين شـمس ،      جام. رسالة ماجستير غير منشورة ، القاهرة       . يعمل األم 
 م١٩٩٠معهد الدراسات العليا للطفولة 

العوجي ،مصطفى ، التربية المدنية كوسيلة للوقاية من االنحراف ، المركز            .٢٠
 . هـ١٤٠٦العربي للدراسات األمنية والتدريب ، الرياض ، 

الدوري عدنان االدمان مظاهره وعالجه ، الكويت المجلس الوطني للثقافة           .٢١
  م١٩٨٥اب والعلوم والفنون واآلد

العصرة ، منير ، انحراف األحداث ومشكلة العوامل ، المكتب المصري ،             .٢٢
  م ١٩٧٤اإلسكندرية ، 

ليلى عبد اهللا  ، التنشئة اإلجتماعية عند األمهات الـسعوديات ،            ، السليمان   .٢٣
 م٢٠٠٦ مصر ، الطبعة األولى –دار القاهرة للنشر 

 م١٩٧٧لقاهرة الشرقاوي، أنورـ انحراف األحداث دار الثقافة ، ا .٢٤
الشثري، سعد بن ناصر ، مختصر صحيح البخاري ، دار اشبيليا للنـشر               .٢٥

 هـ١٤٢٣والتوزيع ـ الرياض 
المـشكالت والبـرامج    "العيسوي عبـدالرحمن، علـم الـنفس االسـري           .٢٦

 م٢٠٠٤دار اسامة للنشر والتوزيع . عمان "االرشادية
ل مـع ظـاهرة     األساليب التربوية الحديثة في التعام    ، حسين محمد ، الطاهر .٢٧

  م١٩٩٧ـ إدارة التدريب الكويت ٠العنف الطالبي 
 دار المحجة البيضاء " الدوافع والحلول"البصري حيدر ، العنف األسري  .٢٨
الكندري أحمد محمد ، علم الـنفس االسـري كليـة التربيـة األساسـية                .٢٩

  مكتبةالفالح للنشر والتوزيع . دولةالكويت
   ٣ ، جامعة الكويت  طالسراج عبود ، علم اإلجرام وعلم العقاب .٣٠
الطيار فهد عبدالعزيز، العوامل االجتماعية المؤدية للعنـف لـدى طـالب             .٣١

المرحلة الثانوية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلـوم         
  هـ١٤٢٦األمنية 

التير، مصطفى عمر ، العنف العائلي، أكاديميـة نـايف العربيـة للعلـوم               .٣٢
 ١٩٩٧ة العربية السعودية األمنية، الرياض، المملك

السدحان عبداهللا ناصر ، قضاء وقت الفراغ وعالقته بانحراف األحـداث ،             .٣٣
 هـ ١٤٢٥المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب الرياض 



 ١٠٩

النمر، أسعد،  في سيكولوجية العدوان، دراسة نظرية، بيروت، المؤسـسة            .٣٤
  م١٩٩٥الجامعية للدراسات 

 –لجريمة وطبيعة السلوك اإلجرامي ، الكويت       الدوري ، عدنان ، أسباب ا      .٣٥
 منشورات ذات السالسل 

الطخيس ، إبراهيم عبدالرحمن، دراسات فـي علـم اإلجتمـاع الجنـائي،              .٣٦
  . هـ١٤٠٥دارالعلوم للنشر والتوزيع ، الرياض 

القريني، سعد بن ناصر ؛ عالقة الضبط األسري باتجاه طـالب المرحلـة              .٣٧
نظر طالب المرحلة الثانوية بمدينة الرياض،      من وجهة   " الثانوية نحو العنف    

رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ـ الرياض  
  هـ ١٤٢٥

لـدى  " العجمي محمد ظافر ، المناخ المدرسي وعالقته بالسلوك العدواني           .٣٨
دراسة ماجستير غير منشورة جامعة     " طالب المرحلة الثانوية العامة بالخرج    

  ) هـ١٤٢٣(العربية للعلوم األمنية نايف 
الربايعة ، أحمد أثر الثقافة والمجتمع في دفع الفرد إلى ارتكاب الجـرائم ،               .٣٩

 م١٩٨٤المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب ، الرياض 
، مشكلة األطفال الجانحين ، مكتبـة       وآخرونالهمشري ، محمد علي قطب       .٤٠

  م١٩٩٧العبيكان ، الرياض ، الطبعة األولى 
المطلق، فهد ،جنوح األحداث ،دراسة ميدانية اجتماعية لألحداث الجـانحين           .٤١

بدار المالحظة بالقصيم ، رسالة ماجستير غير منشورة ، المركـز العربـي             
  هـ ١٤٠٩للدراسات األمنية والتدريب ، الرياض ، 

توفيق، محمد نجيب وعمران، نصر خليل  الخدمة االجتماعيـة ورعايـة             .٤٢
  م١٩٨٧األحداث 

البيت ، المدرسة ، وسائل اإلعالم وانحراف األحداث في         (حسون تماضر ،     .٤٣
، في المجلة العربية للدراسات األمنية ، دار النشر بـالمركز           ) الوطن العربي 

  هـ ١٤٠٩العربي للدراسات األمنية والتدريب ، الرياض ، العدد السابع ، 
   العربية، القاهرةحسنين إبراهيم عبيد، الوجيز في علم اإلجرام، دار النهضة .٤٤
حسن خفاجي ، دراسات في علم االجتماعي الجنائي ، الطبعـة األولـى ،               .٤٥

  م ١٩٧٧مطبعة المدينة ، جدة 
  م١٩٩٩العنف االسري، القاهرة ، دار قباء  حلمي، إجالل .٤٦
حيدر وليد ، جنوح األحداث ، بحث اجتماعي ميـداني ، نمـوذج القطـر                .٤٧

 م ١٩٨٧، العربي السوري ، وزارة الثقافة ، سوريا 
جين شازال  ، جناح األحداث ، المؤسـسة المـصرية العامـة للتـأليف                .٤٨

  م١٩٦٢ ترجمة عبد السالم القفاس –والترجمة والنشر 
ربيع، حسن محمد، وآخرون، علم النفس الجنائي، القـاهرة، دار غريـب             .٤٩

 م١٩٩٥



 ١١٠

د أحمد وآخرون ، االسرة والطفولة ـ دراسات اجتماعية وانثربولوجية  زائ .٥٠
   ١لمعرفة الجامعيةـ االسكندرية ط، دار ا

سعد المغربي واحمد الليثي  ؛ المجرمون ، الفئـات الخاصـة وأسـاليبها               .٥١
  م١٩٦٧ورعايتها  القاهرة 

سالم عبدالحميد عبداهللا المدخل في العلوم التربوية ، القاهرة ، عالم الكتـب              .٥٢
  م١٩٨١

ـ             .٥٣ دمات سليم نعامة ، سايكولوجيا االنحراف ، الطبعة األولى ، مكتـب الخ
  م ١٩٨٥الطباعية ، 

سمير إسماعيل ، التأهيل االجتماعي والمهني ، لألحـداث الجـانحين فـي        .٥٤
، المركـز   ) أساليب معالجة األحداث الجانحين في المؤسسات اإلصـالحية       (

  هـ ١٤١٠العربي للدراسات األمنية والتدريب ، الرياض ، 
ب فـي    الشبا شرف الدين الملك ، الجنوح والترويح في األوقات الحرة لدى          .٥٥

  المملكة العربية السعودية 
مركز النـشر جامعـة     :  القاهرة ٠شوقي ، طريف، علم النفس االجتماعي        .٥٦

  م١٩٩٤القاهرة 
شوقي، مدحت ، سيكولوجية الجنس، القاهرة، الـدار المـصرية للطباعـة             .٥٧

  م١٩٨٩
طالب، أحسن مبارك ، الجريمة والعقوبة، والمؤسـسات اإلصـالحية، دار            .٥٨

  هـ١٤٢٣ ١ والنشر بيروت ـ  لبنان ، طالطليعة للطباعة
طويرش ، عبيد ، انحراف األحداث في مجتمع اإلمارات ، مؤسسة االتحـاد              .٥٩

  م ١٩٨٥والصحافة ، أبو ظبي ، 

عدنان الدوري، جناح األحداث المشكلة والـسبب، الطبعـة األولـى، ذات             .٦٠
  هـ١٤٢٥السالسل، الكويت، 

لى ، مطـابع دار طيبـة ،        عبد العزيز النغيمشي ، المراهقون الطبعة األو       .٦١
  هـ ١٤١١الرياض ، 

عبد الغني سليمان ، مفهوم الحدث في اإلسالم ، الندوة العلميـة الـسابعة               .٦٢
المركـز العربـي    ) معالجة الشريعة اإلسالمية لمشاكل انحراف األحـداث      (

  هـ ١٤٠٧للدراسات األمنية والتدريب ، الرياض ، 
  م   ٢٠٠٤شروق دارال. عمر معن خليل ، التنشئة االجتماعية   .٦٣
دارالـشروق  . عمر معن خليل ، علم إجتماع االسرة جامعـة اليرمـوك             .٦٤

  م ١٩٩٤
 علم المشكالت االجتماعية ، دار الشروق للنـشر         ٠عمر ، معن بن خليل       .٦٥

  م١٩٩٨ األردن الطبعة األولى –والتوزيع عمان 
عيسوي عبدالرحمن ، علم النفس االسري وفقاً للتصور االسالمي والعلمي           .٦٦
 م ١٩٩٣دار النهضةالعربية للطباعة والنشر .ة االسكندرية جامع،



 ١١١

واقع المشكلة ومـداخل عالجهـا ،       : غريب محمد سيد ، جنوح األحداث        .٦٧
 م ١٩٩٠جامعة الدول العربية ، اإلدارة العامة للشئون االجتماعية ، 

غباري، محمد سالمة محمد ،االنحراف االجتماعي ورعايـة المنحـرفين           .٦٨
اعية معهم، االسكندرية ـ المكتب الجـامعي الحـديث    ودور الخدمة االجتم

  م١٩٨٩
فرج عبد اللطيف ، الطفل بين التربية األسرية والمدرسة ، جامعة أم القرى              .٦٩

  هـ ١٤١٢، مكة المكرمة ، 
قناوي ،هدى محمد؛ الطفل تنشئته وحاجاته ، القاهرة ـ مكتبـة االنجلـو     .٧٠

  م١٩٩١المصرية 
. لشؤون االجتماعية الطبعة الثالثـة      وزارة العمل وا  . مجموع نظم ولوائح     .٧١

 هـ ١٤١٠مطابع الخالد ، الرياض ، 
محمد غباري ، االنحراف االجتماعي ورعاية المنحرفين ، الطبعة األولى ،            .٧٢

 هـ ١٤٠٦المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية ، 
معهـد  : كاره، مصطفى عبدالمجيد، مقدمة االنحراف االجتماعي، بيـروت        .٧٣

 م١٩٩٢ ٢األنماط الغربي، ط
موسى عبدالفتاح تركي ، البناء اإلجتمـاعي لألسـرة ، المعهـد العـالي               .٧٤

  أسوان . للخدمةاالجتماعية 
لنفـسية  ا: لشريعة اإلسالمية مـن النظريـات     نبيل محمد صادق، موقف ا     .٧٥

معاجلـة الـشريعة    (واالجتماعية والتكاملية المفسرة النحراف األحداث في       
المركز العربـي للدراسـات األمنيـة       ،  )اإلسالمية لمشاكل انحراف األحداث   

 هـ١٤٠٧والتدريب، الرياض، 
 األسرة والطفل مكتب التربيـة العربـي لـدول          نسيمة داود ونزيه حمدي،    .٧٦

 هـ  ٣٦٦٩/١٤٢٥الخليج ، الرياض ط 
 عمان  – دار الفكر    ٠خولة أحمد االضطرابات السلوكية واالنفعالية      ، يحيى   .٧٧

 .م ٢٠٠٠الطبعة األولى 
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  )١(ملحق
  االستبانة بشكلها النهائي
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  ...............أخي العزيز 

  ...       السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

العنف األسري وعالقتـه بـانحراف      " هذه االستمارة لبحث علمي بعنوان      

  " . األحداث

ستمارة واإلجابة على األسئلة الـواردة       آمل التكرم بقراءة كامل فقرات اإل     

 في المربع الذي ترى أنه يمثل اإلجابـة الـصحيحة           )X(وضع عالمة   ذلك ب ها و في

  . حسب رأيك ، مع أمل اإلجابة على كل الفقرات

علماً أن هذه االستمارة لغرض الدراسة فقط ، وال تستلزم تعبئتها معرفـة             

  . اسم النزيل ، وسوف تؤخذ معلوماتها فقط بعد ذلك تتلف االستمارة

  والسالم عليكم ،،،... كم لحسن تعاونكم مع تقديري وشكري ل

  

  

  
  الباحث

  عبد المحسن عمار المطيري



 ١١٤

  .  سنة................................... العمر – ١

  . ................................... الجنسية – ٢

  ؟   مستوى تعليمك قبل الدخول لدار المالحظة– ٣
  : المرحلة الدراسية

  أخرى   ثانوي   متوسط   ابتدائي 

  : الصف الدراسي

  :  مكان السكن– ٤

   خارج الرياض    مدينة الرياض

       :  نوع السكن– ٥

    بيت مسلح     فيال

   خيمة     شقة

  .................................................أخرى يذكر   

  :  الدخل الشهري لألسرة– ٦

     ريال ٤٠٠٠ وأقل من ٢٠٠٠من      ريال ٢٠٠٠أقل من 

    ريال٨٠٠٠ وأقل من ٦٠٠٠من     ريال٦٠٠٠ وأقل من ٤٠٠٠من 

    ال يوجد دخل شهري      ريال ٨٠٠٠أكثر من 

    ال     نعم :    هل أبوك على قيد الحياة – ٧

    ال     نعم :    هل امك على قيادة الحياة– ٨

    ال    نعم :    هل والدك ساكن معكم في نفس المنزل– ٩

    ال    نعم :    هل هو متزوج من امرأة أخرى– ١٠

    ال     نعم :    هل تعيش مع والديك في بيت واحد – ١١

    ال     نعم :    هل الوالدان منفصالن عن بعضهما – ١٢

  ...........................البنات ...................... األوالد :  عدد أفراد أسرتك – ١٣



 ١١٥

  ..............: ................................... ترتيبك في األسرة – ١٤
  

    متوسط    ابتدائي     أمي :   يم الوالد تعل١٥

        جامعي    ثانوي:   

    متوسط     ابتدائي    أمي:    تعليم الوالدة -١٦

        جامعي    ثانوي  

   هل يوجد عنف اسري داخل أسرتك ؟ -١٧

    ال    نعم

   كيفية حسم الخالفات بين أفراد األسرة ؟ -١٨

    الشتيمة والتهديد    الحوار والنقاش

    خرين تدخل اآل    الضرب

  ) .........................................................يذكر(أخرى 

   هل سبق لك أن دخلت دار المالحظة؟ – ١٩

  ال       نعم

   في حالة اإلجابة بنعم عدد المرات التي دخلت فيها دار المالحظة؟– ٢٠

    مرتين      مرة واحدة

    أكثر من ذلك     ثالث مرات 

   سبب دخولك دار المالحظة – ٢١

    مخالفة مرورية     السرقة 

    القتل     المشاجرة 

  .................................................) تذكر(أخرى 

  :  المشاركون معك في الجنحة– ٢٢

   أصدقاء    أخوة 

  ..............) ...................................يذكر(أخرى 

  :  هل كنت تمارس عمل ما قبل دخولك الدار؟– ٢٣

  ال         نعم 
  



 ١١٦

   حجم العنف األسري في مجتمع الدراسة  :المحور األول
  دائمًا  غالبًا  أحيانًا  نادرًا  الفقرة  م
المعاملة القاسية من والدي مـن األشـياء الطبيعيـة داخـل              ١

  .أسرتي

        

          .والدي يستعمل اسلوب الضرب في تعامله معي   ٢

           علي بما يلبي احتياجاتينفقال يوالدي   ٣

          التعذيب البدني من األساليب التي يعاملني بها والدي  ٤

سبق وأن تعرضت للطرد من المنزل من قبل أحـد أفـراد              ٥

  .اسرتي 

        

          .أشعر بأن والداي يعاقباني دون سبب واضح   ٦

          . أعاني من كثرة المشاجرات والخالفات داخل المنزل   ٧

          .العنف اللفظي أمر معتاد عليه داخل أسرتي   ٨

  
  

   تأثير العنف األسري على إنحراف األحداث في مجتمع الدراسة: المحور الثاني
  دائمًا  غالبًا  أحيانًا  نادرًا  الفقرة  م 

عندما أتعرض للعنف من قبل أحد أفراد األسرة أخـرج مـن              ١

  .المنزل هروباً من ذلك

        

ارج المنزل هروباً مـن جـو المنـزل         أقضي وقت فراغي خ     ٢

  .المشحون بالخالفات األسرية

        

أحرص بأن أكون بعيداً عن مقابلة أبي بسبب معاملته القاسـية             ٣

  تجاهي

        

ون مخالفة النظام   مارسالمشاكل األسرية تجعلني أصادق الذين ي       ٤

  .كالتفحيط والتسكع في الطرقات واألسواق التجارية 

        

وم بأي عمل يأمرني به والدي رداً علـى عنفـه           أرفض أن أق    ٥

  .تجاهي 

        

اللمبات ، النوافذ ، األثاث     ( أقوم بإتالف محتويات المنزل مثل      ٦

كرد فعل عندما أتعرض للعنف من قبل أحـد أفـراد           ) الخ.. 

  االسرة 

        

            العنف االسري كان من األسباب التي دفعتني لإلنحراف   ٧

  
  



 ١١٧

    
  :عالقة أنماط العنف األسري بانحراف األحداث في مجتمع الدراسة : المحور الثالث

  
  دائمًا  غالبًا  أحيانًا  نادرًا  الفقرة  م

ارتكابي للفعل المنحرف كان بسبب المعاملة القاسية من قبل         .١

  .والدي

        

          . في انحرافياً سببغياب األب المستمر عن المنزل كان.٢

          .يدفعني لالنحراف) بالضرب مثالً(التعذيب البدني .٣

          .االمتناع عن اإلنفاق علي من األمور التي تدفعني لالنحراف.٤

          .سبق وأن ارتكبت فعالً منحرفاً بسبب طردي من المنزل.٥

          السب والشتم المستمر من قبل والدي دفعني إلى االنحراف.٦

          العقاب المستمر من قبل الوالدين كان سبباً في انحرافي.٧

          كثرة المشاجرات االسرية دفعتني إلى اإلنحراف.٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٨

  : المحور الرابع 
 :    تأثير العنف األسري على انحراف األحداث للحد من الممكنةالتدابير الوقائية             

  دائمًا  غالبًا  أحيانًا  نادرًا  الفقرة  م

           المشكالت المناقشة والحوار تساعد في حل  ١

          ن معاملة األبناء  يحول دون انحرافهمحس  ٢

٣  
البرامج الترفيهية واالجتماعية تساعد في التقليل من المـشاكل         

  األسرية
        

          طاعة الوالدين وسماع توجيهاتهم تحمي األبناء من االنحراف  ٤

٥  
برامج التوعية األسرية تحد من تأثير العنف األسـري علـى           

  انحراف األحداث 
        

          ستقرار األسري يحمي  الشاب من االنحراف اال  ٦

          االهتمام المتبادل بين أفراد األسرة يحمي أبنائهم من االنحراف  ٧

٨  
اجتماعية لحماية ضحايا العنف األسري يحميهم مـن        إيجاد دور 

  االنحراف
        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١١٩

  

  )٢(ملحق
  قائمة المحكمين

  

  

  



 ١٢٠

  

  

 أسماء المحكمين
 لعملجهة ا االسمالعدد

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية عبداهللا عبدالغني غانم. د.أ .١

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية عبدالحفيظ مقدم سعيد. د.أ .٢

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية عبدالقادر عبداهللا عرابي. د.أ .٣

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية محمد خالد حربه. د.أ .٤
 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  أديب محمد خضور.د.أ .٥
 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ورـالنحسـن طه . د.أ .٦

 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  



 ١٢١

  

  )٣(ملحق
خطاب وزارة العمل والشئون االجتماعية 

  المتعلق بالسماح بتنفيذ الدراسة الميدانية
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