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ـــــى  :الملخـــــص تهـــــدف الدراســـــة إلـــــى التعـــــرف عل

یــة إلــى جنــوح األحــداث فــي محافظــات العوامــل المؤد
غـــــزة؛ االجتماعیـــــة واالقتـــــصادیة والثقافیـــــة، وقیـــــاس 

تكـون مجتمــع الدراســة مــن . درجـات االنحــراف لــدیهم
ثًا كـــانوا فـــي مؤســـسة الربیـــع ویمثلـــون جمیـــع حـــد ٩٩

المنــــاطق المختلفـــــة فــــي محافظـــــات غــــزة، ولتحقیـــــق 
أهـــداف الدراســـة قـــام الباحـــث بعمـــل اســـتبانة لدراســـة 

دا  العّینــــة، احتــــوت علــــى معلومــــات عامــــة عــــن رــــفأ
الحــدث وبیانـــات خاصـــة بأســـرة المبحـــوث، والعوامـــل 
المؤدیــة إلــى انحـــراف وجنــوح الحـــدث، وقــام الباحـــث 

  . بتقویم جمیع البیانات الخاصة بمشكلة البحث
وقد توصل الباحث إلى أن هناك من أفراد العینة من 
 یعیــشون مــع والــدیهم، وأن والــدهم متــزوج مــن واحــدة
ــــسرقة وعالقــــتهم مــــع األم جیــــدة،  وكانــــت جنحــــتهم ال
ویشعرون بالندم على ما ارتكبوه ویخططـون مـستقبًال 
أن یكونــوا أعــضاء فــاعلین فــي مجــتمعهم، كمــا كــان 
لرفقـــاء الـــسوء تـــأثیرهم الفعـــال فـــي االنحـــراف، وٕالــــى 
جانب غیاب األب عن األسرة ویمكن حصر أسـباب 

ــــــة، و  ــــــوح فــــــي ســــــوء التنــــــشئة االجتماعی الحالــــــة الجن
االقتصادیة، واإلهمال الزائد، وعدم االهتمام بالحدث 

  . ومراقبته

  Abstract: This study aims at 
recognizing the social, economic 
and cultural factors leading to 
social delinquency in Gaza. The 
study focuses on 99 juveniles 
from AlRabeea Institution. They 
represent the different 
Governorates of Gaza Strip.  
Specimen data have been made 
in order to achieve the goals of 
the study. It consisted of general 
information on the juvenile and 
his family and the factors which 
led him to social delinquency. 
Data indicate that some juveniles 
are living with their parents. 
Every Juvenile’s father is 
married, only, to one wife. 
Juveniles committed theft crimes 
and they regret it and plan to be 
good citizens in the future. In 
fact, they learn to engage in 
crime primarily through their 
associations with others. They 
are exposed and associated with 
delinquent friends due to the 
absence of the father and lack of 
family attention.  
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  المقدمة
ُیعتبر االنحراف ظاهرة اجتماعیة خارجة عن معاییر المجتمع وقیمه، وتمثل مشكلة 

ة تودي بسالمة المجتمع وأمنه وتهدد كیانه، ألنها تعني أن طائفة من أبنائه اجتماعیة خطیر 
في طریقهم إلى عالم الجریمة، فیحرم المجتمع من جهودهم البناءة بما یشیعون فیه من 
الخوف وعدم الثقة بالقوانین واألوضاع االقتصادیة واالجتماعیة، ولقد أكدت الدول الفقیرة 

الظاهرة ووضعتها على رأس المشاكل االجتماعیة بل أصبح كل والغنیة معًا خطورة هذه 
تخطیط اجتماعي ال یخلو من أخذها بعین االعتبار، وأصبحت هذه الظاهرة في الفترة األخیرة 

 ظاهرة خطیرة جدیرة بالرصد والدراسة، –التي یشهد فیها المجتمع تحوالت وتغیرات كثیرة –
  . ث البراعم الذین یشكلون بنیان المستقبل وعمادهوخاصة فیما یتعلق بانحراف وجنوح األحدا

وال شك أن انحراف الحدث یؤثر سلبًا على الفرد والمجتمع في آن واحد، و یترتب علیه 
آثار اجتماعیة وتربویة سیئة، ورغم أن هذه الظاهرة ال یخلو منها مجتمع، وٕانها تتفاوت من 

ع لهؤالء األحداث المنحرفین تختلف مجتمع آلخر، ومن منطقة ألخرى، كما أن نظرة المجتم
  . من مجتمع آلخر، وكذلك من زمان آلخر

فقدیمًا اعتبر الجانح مجرمًا آثمًا یستحق العقوبة والردع، ولهذا عومل بكثیر من البطش "
والقسوة، أما في المجتمعات الحدیثة التي أخضعت األمر للدراسة، فقد تم التركیز على رعایة 

عتبار أن الحدث إنسان بكل ما یتمیز به اإلنسان العادي، غیر أن األحداث الجانحین با
  ).١" (هناك ظروفًا اجتماعیة معینة أدت إلى انحرافه

وقد اختلفت نظرة العلماء وتعددت آراؤهم حول هذه الظاهرة، وأسبابها، وكثرت "
كلذ ت االتجاهات حول مفهوم الجنوح وأسبابه، ومظاهره، ووسائل عالجه، ومن تلك االتجاها

االتجاه الذي ینظر إلى مشكلة األحداث الجانحین بأنها مشكلة اجتماعیة، ترجع أسبابها إلى 
سوء معاملة الوالدین للطفل، وافتقار الطفل للجو األسري، والذي یشبع حاجاته النفسیة 

  ).٢" (والبیولوجیة واالجتماعیة المختلفة

ت البشریة سواء النامیة منها أو وتشكل هذه المشكلة تحدیًا كبیرًا لمعظم المجتمعا"
المتقدمة، ورغم ما بذل في مواجهتها من مجهود، إّال أنها في تزاید مستمر، مما دفع علماء 
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االجتماع للمشاركة واإلسهام في دراسة مثل هذه الظاهرة، متخذین الجانب الشمولي مدخًال 
تي تشكل الظواهر لهم في تناول عناصر المشكلة، إذ إن هناك العدید من العوامل ال

االجتماعیة، غیر أن األمر یقتضي أحیانًا استخدام قدرة العلم على التحكم في المتغیرات 
  ).٣" (المختلفة، بهدف دراسة ظاهرة ما

وبما أن ظاهرة جنوح األحداث أصبحت في المجتمع الفلسطیني تشكل ظاهرة جدیرة 
 الباحث ضرورة التعامل مع هذه بالوقوف عندها، والبحث في عواملها ومسبباتها، فقد رأى

يف م ١٩٩٦أن المؤشرات لألحداث كانت في تزاید ففي عام "الظاهرة ودراستها، وخاصة 
حدثا جانحا المحكوم ) ٢٩٧(محافظات غزة والضفة الغربیة كانت حالة الموقوفین بمجموع 

م فكان مجموعهم في محافظات غزة والضفة ١٩٩٧شخصا، أما في عام ) ٢٥(علیهم 
  ).٤)" (٣٠١(موقوف حدث جانح، والمحكوم علیهم ) ١٣٠٩(ربیة غلا

  : مشكلة الدراسة
لقد بینت الدراسة أن أسباب انحراف األحداث یعود بعضها إلى البیئة األسریة، وما یكون 

والبعض اآلخر یرجع إلى جماعة ، وقلة الرعایة واالهتمام، وسوء تنشئة، فیها من تفكك أسري
واكتسابه لقیم ومعاییر ، ار على الحدث في سلوكه وبنائه االجتماعيالرفاق، وما لها من آث

  .هذه الجماعة

ناف ، وبسبب أن مشكلة انحراف األحداث ترتبط ارتباطًا وثیقًا بالعوامل االجتماعیة
وسیركز على أكثرها ، الباحث سیتناول هذه الظاهرة بالدراسة والتحلیل من خالل هذه العوامل

  .وذلك مع عدم إهمال الظواهر األخرى، ة مباشرة بوجود هذه الظاهرةأهمیة والتي لها عالق

عوامل التنشئة : ویرى الباحث أن من أهم العوامل التي تؤدي إلى انحراف األحداث هي
  .االجتماعیة والعوامل الثقافیة واالقتصادیة

  .ویحاول الباحث التعرف علیها وتحلیلها للوصول إلى تفسیر علمي للظاهرة ومعالجتها
  :أهمیة الدراسة

  :تتضح أهمیة الدراسة من خالل ما یلي
 : وتكمن األهمیة العلمیة للدراسة فیما یلي:األهمیة العلمیة للدراسة .١
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  .التعرف على أهم العوامل االجتماعیة التي تقف خلف ظاهرة جنوح األحداث

ه إن انتشار هذه الظاهرة یشیر إلى أن هناك قصورًا في األسرة والمجتمع في توجی
وبالتالي فإن هذه ،  أن عملیة التطور الحضاري والثقافي قد واجهت عائقًا مایأ، األحداث

بل تبدو انعكاسًا لما تشهده الحیاة العصریة ، المشكلة ال تنفصل عن سیاسة األسرة والجماعة
وبالتالي فان هذه الدراسة تحاول الكشف عن الظواهر األخرى المرتبطة ، من تفكك وانحالل

مما یمكننا من الفهم العلمي لهذه الظاهرة ، ومدى تأثیرها علیها،  جنوح األحداثبظاهرة
  .والتشخیص الموضوعي والدقیق لها

 :تبرز األهمیة التطبیقیة للدراسة من خالل: األهمیة العلمیة والتطبیقیة للدراسة .٢

ن كونها تتناول بالدراسة و التحلیل فئة مهمة في المجتمع انحرفت و باتت تهدد كیا
وبالتالي أصبحت هذه الفئة غیر منتجة وعالة ، وتعرض حیاة أفراده للخطر، المجتمع بالتفكك

ومعالجتها قدر ، وستحاول الدراسة التعرف على األسباب التي أدت إلى ذلك، على المجتمع
  .اإلمكان

العمل على تقدیم المعلومات لالستفادة منها في وضع السیاسات والتوجیهات .   ٣
  .ة لمعالجة هذه الظاهرة و التقلیل من انتشارهااالجتماعی

  .تقدیم المزید من النتائج للباحثین في هذا المجال لالستفادة منها.    ٤ 
  

  :أهداف الدراسة
يفو ، إن مشكلة جنوح األحداث من أهم المشاكل التي تواجه المجتمعات المعاصرة

وبسبب انشغال اآلباء ، ألسریةاآلونة األخیرة تفاقمت هذه  المشكلة بسبب ضعف الرقابة ا
باإلضافة إلى االنفتاح اإلعالمي الذي واكب ، واألمهات وانصرافهم عن تقدیم الرعایة األبویة

  .األلفیة الثالثة 

  :ومن هنا تهدف الدراسة إلى
والتي " مثل عمره ومستواه الدراسي" التعرف على أهم العوامل المتصلة بذات الحدث  - ١

 .ك الجانح لدیهأدت إلى ظهور هذا السلو 
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وعامل ، مثل العامل االقتصادي" التعرف على أثر العوامل البیئیة المحیطة بالحدث  - ٢
 ".والعامل األسري ، المكان الذي نشأ فیه

وأثره على السلوك االنحرافي ، التعرف على أهم الجوانب االجتماعیة في محافظات غزة - ٣
 .للحدث

  
  :ةتساؤالت الدراس

  إلى الجنوح من وجهة نظر الحدث؟ما ترتیب العوامل المؤدیة - ١

 ما هي العوامل المؤدیة إلى انحراف وجنوح األحداث؟ - ٢

" كالمستوى التعلیمي واالقتصادي والثقافي والعامل األسري"ما عالقة العوامل االجتماعیة - ٣
 وجنوح األحداث؟

 هل یوجد عالقة بین العوامل المؤدیة إلى جنوح األحداث والتفكك األسري؟ - ٤

 التنشئة االجتماعیة وجنوح األحداث؟ما دور عوامل  - ٥

 ما عالقة العوامل الثقافیة ألسر األحداث وعوامل الجنوح ؟ - ٦

 ما ترتیب العوامل المؤدیة إلى الجنوح من وجهة نظر األحداث؟ - ٧

  
  :منهج الدراسة

في ضوء طبیعة الدراسة والبیانات المراد الحصول علیها، وفي ضوء األسئلة التي تسعى 
بة عنها، فإن الباحث سیستخدم المنهج الوصفي التحلیلي الذي ال یقتصر الدراسة إلى اإلجا

بل یتعداه إلى التحلیل والتفسیر للوصول إلى ، على وصف الظاهرة أو المشكلة فقط
  .االستنتاجات التي تسهم في فهم الواقع وتطویره والمتعلقة بموضوع الدراسة

  
  :حدود الدراسة
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یث إن عینات الدراسة التي كانت توجد في مؤسسة ح، محافظات غزة : الحدود المكانیة - ١
 : الربیع بغزة هي من جمیع محافظات غزة، وتم اختیار هؤالء الجانحین على النحو التالي

  ٥٠      شمال غزة  ) أ
 ٢٩      :ةزغ  ) ب

 ٢٠  :محافظات جنوب غزة  ) ت

 األحداث الجانحین التي تتراوح أعمارهم بین ىتقتصر هذه الدراسة عل: الحدود البشریة - ٢
نة، وتم أخذ أفراد العینة من سجالت وأرشیف مؤسسة الربیع لرعایة األحداث  س١٨-١٢

 . الفتیان

وهي الفترة الزمنیة التي أجریت فیها الدراسة وكذلك الفترة الزمنیة التي : المجال الزمني - ٣
استغرقتها الدراسة المیدانیة ومرحلة جمع البیانات  وتفریغها، وقد قام الباحث في إجراء 

، حتى تاریخ االنتهاء من هذه ٢٠٠٧ شهر مایو إلى شهر دیسمبر عام الدراسة من
 . الدراسة

اقتصرت هذه الدراسة على العوامل االجتماعیة في جنوح األحداث : الحدود الموضوعیة
، العوامل االقتصادیة، )األسرة، المدرسة، الرفاق(العوامل األسریة :  مجاالت معینة وهييف 

  .العوامل الثقافیة

 

  :  الدراسة مجتمع
 یتكون مجتمع الدراسة من األحداث الجانحین الذین سبق وجودهم في مؤسسة 

  .  استبانة على عینة من األحداث، تم اختیارها بصورة عشوائیة٩٩وتم توزیع )∗(الربیع

                                                
م، وتعمـل وفقـًا لقـانون ١٩٥٨تقـوم بـدور العـالج والتقـویم، تأسـست عـام تخدم محافظات غـزة، وهـي إیوائیـة و )  ∗

ــــسنة   حــــدثًا ٥٠ – ٤٠حــــدثًا، وتقــــوم بخدمــــة مــــن ) ٤٠(م وتتــــسع لعــــدد ١٩٤٤ – ١٩٣٧ – ١٩٣٢األحــــداث ل
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  :أداة الدراسة

تم إجراء مسح أولي على مجموعات األحداث الجانحین وذلك للتعرف على أهم العوامل 
  .استبانة موجهة للحدثیة بجمیع أبعادها المؤدیة إلى جنوح الحدث عن طریق االجتماع

  
  :مفاهیم ومصطلحات الدراسة

  : مقدمة
  : الحالیة تشمل العدید من المصطلحات التالیة إن الدراسة

مشكلة األحداث الجانحین من المشاكل االجتماعیة الهامـة التـي تواجـه جمیـع المجتمعـات 
ة، وعلـى الـرغم مـن الجهـود التـي تبـذل لمواجهتهـا فإنهـا ال تـزال فـي تزایـد النامیة منهـا والمتقدمـ

مستمر، واإلحصائیات الخاصة باالنحراف والجریمة تشیر إلى الزیادة الكبیـرة فـي عـدد حـاالت 
  . السلوك المنحرف بأنواعه المختلفة بین الصغار والكبار

ــاه الواســع هــو انتهــاك للتوقعــات والمعــاییر" ــة والفعــل المنحــرف واالنحــراف بمعن  االجتماعی
فـاالنحراف یـشیر .  لیس أكثر من أنه حالـة مـن التـصرفات الـسیئة التـي قـد تهـدد الحیـاة نفـسها

دائمًا إلى السلوك والتصرفات، واألفراد المنحرفون یشعرون دائمـًا بحالـة االزدراء مـن اآلخـرین، 
  ).٥"(ة من اآلخرینویشعرون في أنفسهم أحیانًا بأنهم ال یساوون شیئًا، وأقل قیم

ولــذلك أدركـــت كـــل األمــم المتحـــضرة أهمیـــة وخطــورة تلـــك المـــشكلة، وبــذلت كـــل الجهـــود 
لمواجهتهـا والتـي كـان مـن نتیجتهـا ظهـور التـشریعات المتقدمـة فـي مجـال األحـداث الجــانحین، 
وهــي تــشریعات قامــت علــى خالصــة النتــائج العلمیــة والفكریــة التــي نتجــت عــن تــضافر جهــود 

ن االجتمــاعیین واألخــصائیین النفــسیین، واألطبــاء العقلیــین، ورجــال التربیــة، ورجــال األخــصائیی
وقـــد آمنـــوا جمیعـــًا بحـــق الحـــدث فـــي الرعایـــة . القـــانون، وغیـــرهم مـــن المهتمـــین بتلـــك المـــشكلة

                                                                                                              
 سـنة، سـواء كـانوا موقـوفین أو محكـومین بـأمر إیـداع صـادر مـن ١٨ – ١٢شـهریا، وتـستقبل األحـداث مـن سـن 

  .  أو المحكمةالشرطة أو النیابة
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ــادرًا علــى مواجهــة  ــسلیمة حتــى إذا كبــر ونــضج أصــبح ق ــه، والتنــشئة ال الكریمــة وحــسن التوجی
  . تبعیة كاملة في بناء المجتمع ونمائهتبعات الحیاة ویضطلع ب

ولكن الحدث قد تصادفه العدید من العوامل التي تحید به عن الطریـق الـسوي والتـي تـدفع 
  : به إلى طریق االنحراف وتتمثل في التالي

  
  العوامل االجتماعیة: الوأ◌ً 

هــي مجموعــة مــن الظــروف التــي تتعلــق بتكــوین الجماعــة و أنظمتهــا، و التــي تــساهم فــي 
و لقـد تـم تقـسیم . تكوین الفرد و تربیته، و یكون لها األثر الواضح في سـلوك الفـرد و مجتمعـه

  -:العوامل االجتماعیة على النحو التالي
تعتبر األسرة وحدة اجتماعیة مهمة لها أثرها في حیـاة الفـرد و فـي تقـویم :" العامل األسري .١

ر و قــوي علــى تكــوین شخــصیة ســلوكه، و یتفــق العلمــاء علــى أن األســرة لهــا تــأثیر مباشــ
الفرد، و بدون شك أن وجود الحدث في بیئة أسـریة غیـر مالئمـة یـساعد علـى إیجـاد بیئـة 

  ).٦" (مالئمة لالنحراف، و تتمثل في مدى استجابة الطفل لتلك العوامل داخل األسرة 
لثانیـة  ئـةتلعب المدرسة دورًا هامًا فـي التنـشئة االجتماعیـة باعتبارهـا البی: العامل المدرسي .٢

ومكملــة لمــا قامــت بــه األســرة، بــل إن المدرســة تتحمــل الجــزء األكبــر فــي عملیــة  للطفــل
وقـــد تكـــون المدرســــة النقطـــة التـــي یتحــــول عنـــدها الحــــدث . التنـــشئة و التربیـــة و التعلــــیم

الصغیر نحو االنحـراف، و لـیس معنـى ذلـك أنهـا الـسبب المباشـر فـي جنـوح األحـداث، و 
  .ىرقد تكون هناك أسباب أخ

ــــنظم :" العامــــل االقتــــصادي .٣ ــــاره فــــي ال ــــه آث یعتبــــر العامــــل االقتــــصادي عنــــصرًا أساســــیًا ل
الجتماعیـــة، و قـــد أجریـــت دراســـات عدیـــدة لمناقـــشة العالقـــة بـــین العامـــل االقتـــصادي و ا

الجنوح، و اختلفت النتائج بـین مؤیـدة لتـأثیر العامـل االقتـصادي علـى الجنـوح و بـین عـدم 
  ).٧" (تأثیره

قــع أن مــن أهــم العوامــل التــي لهــا األثــر األكبــر فــي جنــوح األحــداث هــي العامــل اولا يــفو"
االقتــصادي، أو مــا یــسمى ویعــرف الكــساد االقتــصادي أو الهبــوط االقتــصادي و الــذي یترتــب 

فإذا لم یكن هناك طریق سـلیم یـستطیع الفـرد عـن . علیه انتشار البطالة و بالتالي انتشار الفقر
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وـه و –ا یكفي حاجته المعیشیة فإنه سوف یبحث عن طریق آخر طریقه اكتساب رزقه، و م  
 و عنـــدما ننظـــر إلـــى – حتـــى یـــستطیع الحـــصول علـــى المـــادة –طریـــق اإلجـــرام و االنحـــراف 

ــة األولــى و هــي ظــاهرة الرخــاء االقتــصادي فإنهــا قــد تكــون . الجانــب اآلخــر و المعــاكس للحال
جــرائم األمــوال ألن زیــادة األمــوال یغــري أیـضًا دافعــة الرتكــاب الجریمــة و خاصــة فیمــا یتعلـق ب

و كـذلك فـإن الرخـاء المـالي یــساعد . و بالتـالي فـإن الـسرقات تــزداد ضـخامة. بالحـصول علیهـا
  ).٨"(أو یسهل على االنحراف

ـــصفات و نفـــس األهـــواء و :" قاـــفرلا .٤ ـــه فـــي نفـــس ال ـــار الفـــرد شخـــصًا یوافق غالبـــًا مـــا یخت
ـون الحـدث، والنزعات، الرغبات  هـذه الرفقـة یبـدأ یحـس باالسـتقاللیة عـن سـلطة وعنـدما یكِّ
اذإـف ، و لیس هناك من شك في أن هذه المجموعة سوف یؤثر بعضها في بعـض. األسرة

وتقــضي وقــت فراغهــا فیمــا یعــود علیهــا وعلــى المجتمــع ، كانــت الرفقــة تجتمــع علــى الخیــر
و ، قوكانــت تتــصف بـــاألخالق الحمیــدة فــإن الفــرد ســـوف یكتــسب هــذه األخـــال، بالفائــدة

أمــا إذا كانــت . بالتــالي فــإن الــسلوك الفاضــل سیــصبح هــو المــسیطر علــى هــذه المجموعــة
درـفلا نإـف ، هذه المجموعة أو هذه الرفقة تتسم بسمات غیر حمیدة و صـفات غیـر فاضـلة

 ).٩"(المنضم إلیها سوف یكسب نفس السلوك 

  
  : الخصائص األسریة: ثانیاً 

، غیـرات المرتبطـة بأسـرة الحـدث مثـل عمـر الوالـدینیقصد بها في هذه الدراسة مجموع المت
  . مستوى الدخل، عدد اإلخوة، نوع السكن، نوع الجنس، عدد الزوجات، المستوى التعلیمي

  
  الجنوح: ثالثاً 

ف رجــــال االجتمــــاع الجنــــوح مــــن خــــالل تركیــــزهم علــــى الظــــروف األســــریة والبیئــــة  عــــرَّ
ى حیـاة الحـدث وحّولتـه إلـى حـدث جـانح، االجتماعیة التي كان لهـا أكبـر األثـر فـي تغیـر مجـر 

 بودفعتــه إلــى االبتعــاد عــن الطریــق الــسوي ممــا یتطلــب رعایتــه وحمایتــه وتــوفیر الجــو المناســ
أن رجــال "  دراســة مقارنــة -األحــداث المنحرفــون" وذكــر جعفــر فــي كتابــه ." لتنــشئته اجتماعیــاً 

غیـر قــادر علــى التمییـز ومــن ثــم القـانون یهتمــون بالمـسئولیة الجنائیــة التــي یكـون فیهــا الجــانح 
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كي تفـرق التـشریعات بـین الجـانح . تكون مساءلته مخففة بالنسبة لغیره من البالغین لسن الرشد
والمشرد الذي دفعته الظروف إلى التـسول أو مخالطـة المـشتبه بهـم أو عـدم وجـود محـل إقامـة 

بإدانتـــه لكـــن یـــتم أو بـــین الجـــانح الـــذي یرتكـــب جریمـــة أو جنحـــة أو مخالفـــة ویحكـــم ، مـــستقر
ــل التــشرد أو العمــل  ــه لــصغر ســنه وتختلــف طبیعــة األعمــال التــي تعتبــر مــن قبی التخفیــف عن
اإلجرامــي وفقــًا لظــروف المجتمــع ونظرتــه إلــى طبیعــة األعمــال التــي یقترفهــا الجــانحون وأثرهــا 

  ).١٠"(على المجتمع كما تختلف طبیعة هذه األعمال باختالف الزمان والتغیر االجتماعي
  
  : االنحراف: رابعاً 

  . هو المیل والعدول والمجانحة  :االنحراف لغة
هـــو االبتعـــاد عـــن المـــسار المحـــدد، أو هـــو انتهـــاك لقواعـــد ومعـــاییر المجتمـــع، : واصـــطالحاً 

ووصمة تلصق باألفعال أو األفراد والمبتعدین عن طریق الجماعات المستقیمة داخل المجتمـع 
د الذي یتمیز به بدرجة كافیـة مـن الخـروج علـى حـدود أو هناك انتهاك القواع) جاك دوغالس(

  ). كلینارد(التسامح العام في المجتمع 

فهو مجانیة القطرة السلیمة واتبـاع الطریـق الخطـأ المنهـي عنـه : أما االنحراف في الشریعة
  .دینیًا،  أو الخضوع واالستسالم للطبیعة اإلنسانیة دون قیود

و یمثــل ظــاهرة اجتماعیــة عاشــت فــي كــل زمــان عــرف علمــاء االجتمــاع االنحــراف ، وهــ
سلوك مضاد للمجتمع ناتج عن عاهة جـسمیة، أو " فاالنحراف .  ومكان، وتخللت كل مجتمع

نقـــص عقلــــي، أو فـــساد تربــــوي قـــد یــــؤدي إلــــى اإلدمـــان علــــى الـــشراب، وتعــــاطي المخــــدرات 
ــخ ــان) .١١(والفجــور، والجریمة،والعــدوان واالنتحــار إل ــه ســل" ویعرفــه جولی وك یتعــارض مــع بأن

  ). ١٢" (معیار مقبول

أي سـلوك ال ینـسجم مـع معـاییر الجماعـة "ویمكن القول بأن شنارك یعـرف االنحـراف هـو 
  ).١٣" (أو المعاییر الثقافیة أو مع قوانین المجتمع

یتمثل انحراف الحدث فـي مظـاهر الـسلوك غیـر المتوافـق مـع الـسلوك االجتمـاعي الـسوي "
لوك الـسیئ مثـل الهـروب مـن المدرسـة، مخالطـة رفقـاء الـسوء، وینطوي على مجرد مظهر الـس

خل ٕ◌   ).١٤) (مركز المعلومات الوطني الفلسطیني" (وهذه السلوكیات تسمى انحرافاً .  او بذكلا
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هـي مـن یقـوم صـاحبها بعمـل یفـسد النظـام ویحـول : والشخصیة المنحرفة في نظر الـشارع
صلحة الفردیـة أو االجتماعیـة أو كلیهمـا، دون تطبیقه على واقع الحیاة مما یلحـق الـضرر بالمـ

إنــا خلقنــا اإلنــسان مــن نطفــة أمــشاج نبتلیــه فجعلنــاه ســمیعًا : " وفــي القــرآن الكــریم یقــول تعــالى
  ).١٥) (٣ – ٢اإلنسان " . (بصیرًا، إنا هدیناه السبیل إما شاكرًا، وٕاما كفور

اذــه ن : " تعــالىفــاالنحراف میــل واعوجــاج وتنكــب عــن الــصراط الــسوي المــستقیم بقولــه  ٕ او◌
صـــراطي مـــستقیمًا فـــاتبعوه وال تتبعـــوا الـــسبل فتفـــرق بكـــم عـــن ســـبیله ذلكـــم وصـــاكم بـــه لعلكـــم 

  ).١٦) (١٥٣األنعام ".( تتقون
  

  :الحدث: خامسًا 
  : الحدث في الشریعة اإلسالمیة– 1

ــغ الحلــم، و قــد ورد فــي الــسنة النبویــة بهــذا  الحــدث یطلــق علــى صــغیر الــسن الــذي لــم یبل
ســـمعت الـــصادق : حـــدیث أبـــي هریـــرة رضــي اهللا عنـــه قـــال: فـــي أحادیـــث كثیـــرة منهــاالمعنــى 

لـو شـئت أن أقـول بنـي فـالن : هلكت أمتي على یدي غلمة، فقـال أبـو هریـرة: " الصدوق یقول
فكنت أخـرج مـع جـدي بنـي مـروان حیـث ملكـوا بالـشام، فـإذا رآهـم غلمانـًا . و بنت فالن لفعلت

  ).١٧" ( یكونوا منهم ؟ قلنا أنت أعلمعسى هؤالء أن: أحداثًا قال لنا
و ) الــــصبي(و ) الطفــــل(و مـــن األلفــــاظ المترادفــــة لمــــصطلح الحــــدث فـــي اإلســــالم لفــــظ 

، فقـد ثبـت مـن الـشواهد القرآنیـة و األحادیـث النبویـة و الـدالالت اللغویـة )مالغلا(و ) الصغیر(
عنــى واحــدًا و هــو صــغیر و أقــوال الفقهــاء و علمــاء القــوانین أن تلــك األلفــاظ مترادفــة تحمــل م

وعنـد البلـوغ تنتهـي هـذه الـصفة و یأخـذ الـشخص لفظـًا مختلفـًا عـن . السن الـذي لـم یبلـغ الحلـم
ــم " هــذه األلفــاظ، فمــن األدلــة فــي القــرآن الكــریم  ــال مــنكم الحل ــغ األطف و ) .    ١٨" (و إذا بل

ـــي الـــصبي قـــال تعـــالى )١٩"(ثـــم نخـــرجكم طفـــال :" قـــال تعـــالى  الحلـــم صـــبیا و آتینـــاه:" ، و ف
ـــي المهـــد صـــبیا: " ، و قـــال             تعـــالى )٢٠"( ـــم مـــن كـــان ف ـــي )٢١"(كیـــف نكل ، و ف

و فـي الـصغیر قـال تعـالى )٢٢" (یـا زكریـا إنـا نبـشرك بغـالم اسـمه یحیـى :" الغالم قال تعالى 
  ).٢٣"(و قل رب ارحمهما كما ربیاني صغیرا :" 
  : الحدث في اللغة العربیة– 2
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حـدیث الـسن، : غة هو الفتى فـي الـسن، أي شـاب، فـإذا ذكـرت الـسن قلـتالحدث في الل" 
و هؤالء غلمان حدثان أي أحداث، و كل فتى من الناس و الدواب حدث، و األنثـى حدثـه، و 

یقـال للغـالم القریــب الـسن و المولــود حـدث، و حداثـة الــسن كنایـة عــن الـشباب و أول العمــر،  
  "لسان العرب

  :عا الحدث في علم االجتم– 3
الـصغیر منـذ والدتـه حتـى یـتم نـضوجه االجتمـاعي و النفـسي " یعرف خفاجة الحدث بأنـه 
  ) .٢٤" (و تتكامل لدیه عناصر الرشد 

ــساعاتي ــین " و ذكــر ال "  ســنة كحــد أقــصى ١٨ ســنوات كحــد أدنــى و ٨بــأن الحــدث مــا ب
، و یختلـف تحدیــد سـن الحــدث فـي بعــض المجتمعـات، و قــد حـددت بعــض الـدول مثــل )٢٥(
ــاب ــى عــشر " ریطانی ــك إل ــم رفعتهــا بعــد ذل ــة لثمــاني ســنوات ث ــة فــي البدای ســن المــسئولیة الجنائی

ىـلإ ١٤سنوات و عندما یرتكب الحدث أفعاًال انحرافیة مـا بـین   عامـًا یعتبرونـه داخـل فئـة ١٧ 
  ).٢٦" (الجانحین و یحاكمونه في محاكمة خاصة باألحداث

ــــسلوك الــــذي یقــــوم"  بــــه األحــــداث، ویكــــون غیــــر مقبــــول فــــانحراف األحــــداث هــــو ذلــــك ال
اجتماعیًا، ویمكن أن یوصلهم إلى محكمة األحداث، ولـذلك فهـو مـصطلح قـانوني جدیـد نـسبیًا 
لظاهرة قدیمة جدًا، فعنـدما تقـرر المحكمـة بـأن طفـًال مـا هـو حـدث منحـرف یكـون ذلـك تعریفـًا 

اقـب الــسلوك وخاضــعًا دقیقـًا لمكانتــه أو مركـزه القــانوني، ویجعلـه تحــت وصـایة المحكمــة أو مر 
وبالمقابـل، یـشیر المـصطلح إلـى سـلوك نـسبي، بـأن مـا هـو حــدث . لتحفظـات كـل منهمـا نحـوه

  ) .٢٧" (منحرف یختلف نسبیًا من زمن آلخر ومن مكان آلخر
  

  :المجتمع: سادساً 
لیس هناك تعریف محدد و مقبول لمصطلح المجتمع، ألن االسـتخدامات الـثالث الـشائعة 

  .نب هامة في الحیاة االجتماعیةله تشیر إلى جوا
فالمعنى العام یعني مجموع العالقات االجتماعیـة بـین النـاس، أو هـو كـل تجمـع للكائنـات 
اإلنسانیة من الجنـسین و مـن كـل المـستویات العمریـة، یرتبطـون معـًا داخـل جماعـة اجتماعیـة 

  .لها كیان ذاتي و نظمها وثقافتها المتمیزة
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تي تتحقق عند جماعات مـن النـاس و هـذا التعریـف وثیـق الـصلة أو أنه النظم و الثقافة ال
ـــسوسیولوجي، أن  ـــل ال ـــي التحلی ـــصرین أساســـیین ف ـــى عن ـــشیران إل ـــسابق، و همـــا ی بـــالتعریف ال

  .اإلنسان یعیش في جماعات، و أن سلوك الناس یتأثر بالمعاییر و القیم
ة مـن طبیعـة اإلنـسان، و لقد كان المجتمع یعتبر تجمعًا من األفراد یستمد طبیعتـه الجمعیـ

ــق علــى عــدد مــن " كومــت و سبنــسر " نأ الإ  أكــدا أن المجتمــع لــیس مجــرد اســم جمعــي یطل
األفراد، و لكنه وحدة كلیة متمیزة تفوق الوجود الفردي، و قد اكتسبت وجهة النظر هـذه ذیوعـًا 

و النـوع في البحث الـسوسیولوجي و یـستخدم مـصطلح المجتمـع أحیانـًا لإلشـارة إلـى اإلنـسانیة أ
  ).٢٨"  (البشري ككل، ظاهرة التجمع اإلنساني 

و حتـــى یمكــــن التمییــــز بــــین المجتمــــع و الجماعــــات االجتماعیــــة، یجــــب أن نتــــصور أن 
المجتمـــع هـــو الجماعـــة الكبـــرى التـــي ینتمـــي إلیهـــا الفـــرد، و التـــي یجـــد النـــاس فیهـــا العناصـــر 

  .ات االجتماعیةاألساسیة للحیاة المشتركة، و هكذا المجتمع شبكة من الجماع
و هناك من یرى أن المجتمع جماعة مـن النـاس لهـم ثقافـة مـشتركة و متمیـزة تحتـل حیـزًا "

إقلیمیًا محددًا، و تتمتع بشعور الوحدة، و تنظر إلى ذاتها ككیان متمیز، و یشبه المجتمع كل 
الجماعـــات األخــــرى، فـــي اشــــتماله علـــى بنــــاء مـــن أدوار مترابطــــة، و ســـلوك محــــدد تفرضــــه 

ــز بنــسق الم ــإن المجتمــع یعتبــر نموذجــًا خاصــًا لجماعــة تتمی ــك ف ــة، و مــع ذل عــاییر االجتماعی
اجتمــــاعي شــــامل ینطــــوي علــــى جمیــــع المؤســــسات االجتماعیــــة األساســــیة الالزمــــة لمواجهــــة 
الحاجــات اإلنــسانیة الــضروریة، و یتمیــز المجتمــع كــذلك باســتقاللیته، لــیس بمعنــى أنــه مكتــف 

یة اكتفـــاًء ضـــروریًا، و إنمـــا بمعنـــى احتوائـــه علـــى جمیـــع أشـــكال بذاتـــه مـــن الناحیـــة االقتـــصاد
  ).٢٩"(التنظیم الالزمة لبقائه و استمراره فترة طویلة من الزمن 

  
  دار المالحظة: سابعاً 

ــه حجــز الحــدث لحــین مثولــه أمــام المحــاكم للتحقیــق معــه فیمــا نــسب  و هــي مكــان یــتم فی
. جـز األحـداث بنـاًء علـى تعلیمـات القاضـيإلیه، و ذلك من قبل سـلطات أمنیـة، أو یـتم فیـه ح

و ذلك لرعایتهم رعایة اجتماعیة و صحیة و تقـدیم  كافـة الخـدمات لـه مـن مـأوى و مـشرب و 
ملـبس لألحـداث المـودعین بالـدار، باإلضـافة إلــى رعـایتهم دراسـیًا و علمیـًا حیـث یـتم اإلشــراف 
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هم التوجیــه الــصحیح، علمــًا علــیهم مــن قبــل أخــصائیین و مــشرفین اجتمــاعیین لتــربیتهم بتــوجیه
  . سنة في فلسطین١٨ سنة و ال تزید عن ١٢بأن أعمارهم ال تقل عن 

ــسابقة نــستطیع أن نــستخلص ــاهیم اإلجرائیــة " وفــي ضــوء المفــاهیم ال المناســبة لهــذه " المف
  -:الدراسة كاآلتي

ـــ: یقـــصد بالعوامـــل االجتماعیـــة) ١ شئة، و المتغیـــرات المتعلقـــة بالبنـــاء األســـري و أســـالیب التن
  .مالءمة السن بالنسبة للحدث

مجموعـــة المتغیــــرات المرتبطــــة بأســـرة الحــــدث مثــــل عمــــر : یقـــصد بالخــــصائص األســــریة) ٢
اً◌ و " الوالـدین، المـستوى التعلیمــي لهمـا، عـدد زوجــات األب، نوعیـة الـسكن، عــدد اإلخـوة  روــكذ

  ".إناثًا 
ین المجتمـع، الـذي یـصدر عـن السلوك غیر السوي بالنسبة لمعاییر و قـوان: یقصد بالجنوح) ٣

  .الحدث
مجموعــة النــاس الــذین یــشتركون بــصفة واحــدة و هــي أنهــم مــؤثرون فــي : یقــصد بــالمجتمع) ٤

  .سلوك الحدث
إحــدى المؤســسات االجتماعیــة التابعــة لــوزارة الــشئون االجتماعیــة، : یقــصد بــدار المالحظــة) ٥

لـه أمـام المحكمـة، و التـي تقـدم التي یحتجز بها الحدث بـسبب الجنحـة التـي ارتكبهـا لحـین مثو 
  .كافة الخدمات من مأوى و مأكل     ومشرب

ویقصد بالحدث، الشخص الذي ال یقـل عمـره عـن الثانیـة عـشرة ولـم یتجـاوز الثامنـة عـشرة ) ٦
   .من عمره، والموجود بدار المالحظة، أو اإلیوائیة

  
  اإلطار النظري

  ظاهرة الجنوح: الوأ
ث علـى ارتكـاب جریمـة كالـسرقة أو البـدء بإیـذاء النـاس أو جنوح األحـداث هـو إقـدام الحـد

إلــخ، وهــو یعتبــر انحرافــا حــادًا ویــسمى الحــدث الــذي یرتكــب هــذه األفعــال بالحـــدث .. القتــل 
  . الجانح ویجب تقدیمه للمحاكمة وٕایداعه في مؤسسة إصالحیة
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ــ شریعات وتعتبــر ظــاهرة جنــوح األحــداث ظــاهرة قدیمــة العهــد فــي المجتمعــات، وعرفتهــا الت
في مختلف العصور عن طریق منع ارتكاب بعض األفعال التـي تـشكل أخطـارًا وخطـورة علـى 

  . المجتمع والعالقات السائدة فیه

ـــإذا مـــا ارتكـــب أحـــد مـــا مـــن  ـــه وأســـرته ف ـــاره أحـــد أفـــراد جماعت إن مـــسؤولیة الحـــدث باعتب
ــه أحــد أفــراد الجماعــة، و  ــر الطفــل مــسئوال لكون ــاك مــسؤولیة الجماعــة جریمــة أو جنحــة یعتب هن

  . شخصیة إذا ما ارتكب هو نفسه تلك الجنحة أو الجریمة

ـــإن هـــذه الظـــاهرة مـــا زالـــت  ورغـــم عملیـــة التغیـــر االجتمـــاعي التـــي شـــغلت المجتمعـــات، ف
موضع االهتمام لما تسببه وتثیره من اضطراب في العالقـات اإلنـسانیة وٕاهـدار للقـیم والعـادات 

أكثـر مـا تكـون ) الجنحـة(اسات والبحوث علـى أن الجریمـة وتهدید لسلطة القانون وقد دّلت الدر 
ـــذ ســـن  ـــاتهم اإلجرامیـــة من ـــد بـــدؤوا حی ـــالغین ق ـــد الـــصغار وأن معظـــم المجـــرمین الب شـــیوعًا عن

  . الحداثة
  
  :األهمیة االجتماعیة لظاهرة جنوح األحداث: ثانیا

ت بهـم لقد أدركت المجتمعات الحدیثة أن األحداث غالبًا هـم ضـحیة ظـروف اجتماعیـة أد
ــــى االنحــــراف وســــوء التكیــــف مــــع المجتمــــع، وأن تهیئــــة الظــــروف االجتماعیــــة وتــــدعیمها  إل
بالمقومــات الـــصالحة لتنــشئتهم فـــي عطــف وحنـــان هــي الـــضمان لتقــویمهم لیـــصبحوا عناصـــر 

  . صالحة في مجتمعاتهم

و قـد زادت هـذه المـشكلة خطـورة فـي العـصر الحـدیث نتیجـة التقـدم الحـضاري والــصناعي 
  . على كیان األسرة وتماسكهامما أثر 

: ومن الناحیة القانونیة فإن ظاهرة انحراف األحـداث تـرتبط بـسن معینـة حیـث تعـرف بأنهـا
الحدث في الفترة بین سن التمییـز وسـن الرشـد الجنـائي الـذي ثبـت أمـام الـسلطة القـضائیة، أو "

لتعـــرض ســلطة أخـــرى مختـــصة أنـــه قـــد ارتكـــب إحــدى الجـــرائم أو تواجـــد فـــي إحـــدى حـــاالت ا
  . لالنحراف التي یحددها القانون
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)١٠٨ ( 

ومــن المعلــوم قــد تــم تحدیــد ســن الحــدث فــي فلــسطین والتــي حــددها القــانون للتمییــز لـــن 
لقـانون األحـداث الجـانحین المعمـول بـه فـي قطـاع " یتجاوز السن التي حددها لبلوغ الرشد طبقاً 

ضفة الغربیـــة وقـــد وكـــذلك القـــانون األردنـــي الـــساري بالـــ) م١٩٤٤، ١٩٣٨، ١٩٣٧(غـــزة منـــذ 
ــة عــشرة  ــز مــن التاســعة وســن الرشــد إلــى الثامن مركــز المعلومــات الــوطني " (حــدد ســن للتمیی

  ).٣٠) (الفلسطیني
  
  العوامل االجتماعیة المؤدیة إلى انحراف الحدث: ثالثا

  :  تندرج العوامل المؤدیة إلى الجنوح في فئتین
وتـسمى بالعوامـل ) الـسیكولوجي(لنفـسي  العوامل التي تتصل بذات الحدث وتكوینه العقلـي وا١

 .الداخلیة

أي الــــصراع الــــذي یتعــــرض لــــه الحــــدث لتقمــــصه بعــــض عناصــــر العــــالم الخــــارجي فــــي 
شخصیته أو في جسمه ویسقط رغبات ملحة داخلیة غیـر مرغـوب فیهـا علـى العـالم الخـارجي، 

  . مما یؤدي إلى أن یتصور ویفكر حسب رغباته هو ولیس حسب الحقائق الموضوعیة

وكذلك للحاالت االنفعالیة بإنصافها من تغیر الشعور نحو شخص معین نتیجـة التعـارض 
بـین رغبـات متعارضـة وعـدم الثبـات ذوي االسـتقرار فـي النـواحي االنفعالیـة ومـن أمثلتهـا فقــدان 
الحالـة المزاجیــة أو االنقبــاض النفــسي الـذي یتمثــل فــي حالــة الـشعور بــالحزن واألســى والیــأس، 

لحــاالت االنفعالیــة تعبــر عــن حاجــة الحــدث إلــى العطــف واإلرشــاد مــن الكبـــار وتعتبــر هــذه ا
المحیطـــین وكـــذلك حاجتـــه إلـــى الـــشعور باألمـــان والطمأنینـــة، وجـــود الحاجـــة القهریـــة للطمـــوح 
والتفوق ویمكن التعرف على هذه النزعة لدى الحدث من سـروره ألي تقـدیر وخوفـه مـن الفـشل 

)٣١.(  

وث إلـى دراسـة أثـر العالقـات االنفعالیـة بـین اآلبـاء واألبنـاء، و قد اتجهت الدراسـات والبحـ
وبین اآلباء وبعضهم ببعض، على تشكیل شخصیة الحـدث، وٕالـى دراسـة بعـض الموضـوعات 

  ).٣٢(خوةالخاصة، مثل المبالغة في الرعایة من جانب األم، والمنافسة بین اإل
  : ل البیئة والعوامل الخارجیةعامل ظروف البیئة الخاصة والبیئة العامة وتسمى بعوام) ٢
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)١٠٩( 

إن اقتراح تداخل العوامل الذاتیة والبیئیة، یجعل من العسیر تحدید خطـوط فاصـلة بـین مـا 
یمكن أن یعتبر مـن قبیـل العوامـل البیئیـة الداخلیـة والعوامـل البیئیـة الخارجیـة مـن جهـة أخـرى، 

ه وطریقــة بنائــه وعــدد فـإذا نظرنــا إلــى الجانــب المورفولــوجي فــي الــسكن وهــو تخطیطــه وتعمیمــ
غرفه واتساعه وطرق تهویته وكفایة إمكانیاته ومرافقه الخ، من تلـك الجوانـب التـي تعتبـر كلهـا 

  . من العوامل البیئیة الخارجیة التي تؤدي دورًا یضیق أو یتسع بالنسبة النحراف األحداث

واالتـصاالت كما أن الجانب الفسیولوجي في المسكن وهـو مـا یعـرف بالعالقـات اإلنـسانیة 
بین أفـراد وحـدات المـسكن، والجـو الموجـود داخـل هـذا اإلطـار المـادي ال یمكـن أن یعتبـر مـن 
العوامـــل الخارجیـــة، وٕانمـــا هـــي مـــؤثرات بیئیـــة داخلیـــة واضـــحة، مـــن جهـــة أخـــرى فـــإن طبیعـــة 

ــسانیة القائمــة فــي هــذا اإلطــار  ــَذیها - المجتمــع الــصغیر-العالقــات واالتــصاالت اإلن  إنمــا یَغ
كلها العوامل البیئیة الخارجیة، أي المؤثرات المورفولوجیة للمسكن، فقد یـؤدي ازدحـام أفـراد وّیش

ـــؤدي إلـــى  ـــد ی ـــه ق ـــین أفرادهـــا، كمـــا أن ـــد أنمـــاط التعامـــل ب ـــى تحدی ـــي حجـــرة واحـــدة إل األســـرة ف
االنصراف عن التـرویح الـداخلي إلـى تـرویج خـارجي، قـد یـشكل هـو اآلخـر مـؤثرًا بیئیـًا خارجیـًا 

تویات مختلفــة مـن العمـر علــى هـؤالء األفــراد، ولـذلك یمكـن اعتبــار المـسكن علــى یـضغط بمـس
  ).٣٣(سبیل المثال مؤثرًا بیئیًا خارجیًا من ناحیة ومؤثرًا بیئي داخلي من الناحیة األخرى 

  
  انحراف األحداث واألسرة:  رابعا
سرـغ نـع إن األسرة مسئولة عن بناء شخصیة الطفل وبالتالي عن نمط سلوكه، وقیمه و "

الصفات واألخالق الحمیدة فیه، وهناك عدة دراسـات تناولـت أسـباب الجنـوح وعالقتـه باألسـرة، 
ـــرى أن األســـرة  ـــض هـــذه الدراســـات ی ـــسلوكي، وبع ـــاالنحراف ال وكـــذلك دور األســـرة المتفككـــة ب
" المفككــة لهــا دور فعــال فــي تكــوین الــسلوك اإلجرامــي لــدى الطفــل وبعــضها یــرى خــالف ذلــك

)٣٤.(  

 األسرة من أهم الجماعات األولیة بالنسبة لتربیة الطفـل وتوجیهـه واالهتمـام بـه، لـذا تعتبر"
فإن األسرة تؤثر على تكوین شخصیة الحدث، ورسم مـستقبله، فهـي تعـد بمثابـة الخلیـة األولـى 

  ) .٣٥"(ألي مجتمع 
 : ویمكن دراسة ذلك من خالل النقاط التالیة
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)١١٠ ( 

  :  انحراف األحداث وأشكال نظام األسرة-١

ممـا ال شــك فیــه أن تفكــك العائلــة وانــشغال الوالــدین بالعمــل قــد یــؤدي إلــى تفكــك فــي بنــاء 
  . األسرة بسبب الخالف الذي یؤدي إلى الطالق أحیانًا بین الوالدین

وعلى سبیل المثال فإن األسـرة التـي تكـون األم هـي المـسئولة فیهـا، فـإن الطفـل یفتقـر إلـى 
مــن الـشخص البـالغ، وهـذا ربمــا یعـرض الحـدث لمـشاكل فــي النمـوذج الممثـل للـسلوك المتوقـع 

  . سلوكه عندما یحاول هذا الحدث البرهان على رجولته

دور عــدم تواجـد الوالــدین فــي محـل إقامــة واحــدة كأحـد العوامــل البیئیــة " یقـول ج ســتیفاني 
 الـزمن الهامة التي تدفع إلى السلوك المنحرف، أو تغیب األم في مقر عملها، وتبتعد لفترة مـن

عـن األســرة، وعندئــذ ُیعــاني األطفــال مــن غیابهــا وخاصـة فــي مراحــل ســنهم األولــى التــي یتحــد 
اتحـادًا كـامًال، حیـث إن _ أو بمن یقوم مقامها في هذه المرحلة من العمـر _ فیها الطفل بأمه 

  ).٣٦" (هذا االتحاد ضروري وهام لسالمته الجسمیة والنفسیة

 واضطره مقر عمله الجدید إلى التغیب سـتختفي مـن أمـام أما إذا غاب األب عن األسرة" 
ــذ عامــه الثالــث، وعنــدما  ــدها والتــشبه بهــا من ــة التــي یبــدأ الطفــل فــي تقلی ــسلطة األبوی الطفــل ال
تختفي تلك السلطة األبویة الضابطة، سیواجه الطفـل أكبـر عقبـه تعتبـر فـي توافقـه االجتمـاعي 

د األب إّال إذا كانـت األم تتمتـع بشخــصیة أو بـصورة طبیعیـة، وال یمكــن أن یـستغني عـن وجــو 
قــدر غیــر عــادى  تؤهلهــا للقیــام بالــدورین معــًا، وتعــویض الطفــل عــن إحــساسه بغیــاب الــسلطة 

  ). ٣٧"(األبویة الضابطة التي یمثلها األب 

وقد یغیب األبوان  معـًا عـن األسـرة، وعنـدما یغیـب الـدور الـذي علـى األبـوین أن یؤدیـاه  "
ــة الط ــه یكــون عنــد تربی ــشأنه أحــد أبویــه فإن ــسراح، ال یحفــل ب ــق ال فــل، ویجــد الطفــل نفــسه مطل

ــر  ــًا غی ــن یجــد أمامــه مكان ــده داخــل أســرته، ول ــذي افتق طبیعیــًا أن یبحــث لنفــسه عــن األمــان ال
الطریق، وعندها یحس بالخطر وعدم االطمئنان سیتخذ موقف الـدفاع إزاء الحیـاة، بـل وموقـف 

  ) .٣٨" (  یكون معرضًا لالنحراف بل وقد یصبح مجرمًا خطیراً العداء إزاء المجتمع، وعندها

وهنـــاك عامـــل بیئـــي هـــام آخـــر ال یقـــل أهمیـــة عـــن عـــدم تواجـــد الوالـــدین فـــي مقـــر واحـــد، 
ویتصل به اتـصاًال وثیقـًا وهـو األم العاملـة وأثـر غیابهـا فـي العمـل علـى تكیـف األبنـاء ومـا لـه 
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)١١١( 

ــد اتــضح ذلــك فــي ا هــل یجــب أن (لدراســة التــي كــان عنوانهــا مــن عالقــة بجنــوح األحــداث، وق
  ). تلتحق المرأة بالعمل أو تبقى مع األطفال

   العالقة بین انحراف الحدث والتفكك األسري-٢

انقــسام الــروابط األســریة الــذي قــد ینــتج :" یقــصد بالتفكــك األســري مــن الناحیــة االجتماعیــة
  . عن الطالق أو الهجر، والثقافة والصراع في األسرة

لما لألسرة من أثر كبیر في تقـویم سـلوك الفـرد، فقـد قـام كثیـر مـن البـاحثین بدراسـة ونظرًا 
العالقة بین التفكك األسري والجنوح، ونتائج الدراسات تختلـف إلـى حـد مـا بـین دراسـة وأخـرى، 
وذلك الختالف طبیعة المجتمع وصـفاته وممیزاتـه، وكـذلك الخـتالف طـرق البیانـات وتحلیلهـا، 

  . جموعات التي درست لكل الجانحینولعدم تمثیل الم

ــه هــذا الجیــل  ــاك تقــصیرا مــن قبــل األســرة والمجتمــع فــي توجی وتعنــي هــذه الظــاهرة أن هن
الناشئ، وهذه المشكلة ال تنفصل عن سیاسة األسرة والجماعة وتبدو انعكاسـًا للحیـاة العـصریة 

 المادي والمعنوي ومـا وما یشوبها من سوء التنظیم االقتصادي واالجتماعي وتفكك بناء األسرة
  ).٣٩" (یتبعه من انحالل في القیم واألخالق 

  :  العالقة بین انحراف األحداث والتربیة-٣
ُیمكــن أن یكــون الوالــدان مــصدر أمــان وعطــف وثقــة بالنــسبة للحــدث، " یقــول جعفــر   

تــي كمـا یمكــن أن یكونـا ســببًا لخیبــة أملـه وكبتــه، وذلــك مـن خــالل أســلوب المعاملـة التربویــة ال
  . یتلقاها الحدث سواء كان ذلك عقابًا أو ثواباً 

كما أن التفاوت في المعاملة داخل األسرة ُیمكن أن یّولـد لـدى بعـض األحـداث الرغبـة فـي 
التـــشفي واالنتقـــام وخاصـــة إذا مـــا غـــًذت هـــذا الـــشعور عوامـــل أخـــرى قـــد تـــؤدي بالحـــدث إلـــى 

 إذ یجب أال تُثیر معـاملتهم لـصغارهم االنحراف، فمواقف الوالدین من األبناء لها أهمیة خاصة
الــضغینة فــي نفوســهم، كمــا یجــب أال تتــسم بعــدم العدالــة، ویجــب التأكیــد علــى أهمیــة حاجــات 
الطفـل للحــب واألمــان، وتأكیــد الــذات، فعنــد عـدم إشــباعها قــد تتفجــر بــصورة أو بــأخرى بــشكل 

ـــ ـــه التكی ـــف علی ـــف داخـــل األســـرة یتوق ف مـــع المجتمـــع عـــدواني ضـــد المجتمـــع، كمـــا أن التكّی
  ) .٤٠" (المدرسي والمهني في المستقبل 
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)١١٢ ( 

  :  عالقة البیئة بانحراف األحداث -٤
ـــسیة  ـــدخل للعملیـــات النف ـــشأ عـــن البیئـــة دون أي ت یـــرى علمـــاء االجتمـــاع أن االنحـــراف ین
المعقــدة ویــصفون األحــداث المنحــرفین بــأنهم ضــحایا ظــروف خاصــة اتــسمت بعــدم االطمئنــان 

   .واالضطراب االجتماعي

إن انحــراف وجنــوح األحـــداث یرجــع غالبــًا إلـــى البیئــة الفاســدة التـــي یعیــشون فیهــا، ولكـــن 
  . تختلف من بیئة ألخرى أو مكان آلخر حسب المؤثرات المحیطة بالحدث

ــانحراف الــصغار یرجــع فــي الغالــب إلــى عوامــل البیئــة، وأهمهــا عــدم رعایــة الوالــدین  "  ف
هــي أن انحــراف األحــداث نـــاتج عــن فــشل الوالــدین فـــي وتأثیرهمــا الــسیئ أحیانــًا ألن الحقیقـــة 

تربیتهم واإلشراف على توجیههم، ألن تقویة الشعور بالمسئولیة عند األهل یكون أفضل بكثیـر 
  ).٤١" (من إلقاء عبء تربیة الصغیر على الغیر

وٕاذا مــــا أردنــــا فهــــم الفــــرد واتجاهاتــــه فیجــــب النظــــر إلیــــه مــــن خــــالل عالقاتــــه بالعــــالم  " 
، وبالتالي فإن جنوح األحداث غالبًا ما یعود إلـى البیئـة الـسیئة التـي نـشأ وترعـرع فیهـا الخارجي

)"٤٢ .(  

ووجــود الطفــل فــي بیئــة أســریة غیــر مالئمــة یترتــب علیــه إیجــاد البیئــة المالئمــة لالنحــراف 
الـسلوكي، ولكـن هنـاك عوامــل أخـرى تـساعد علــى االنحـراف، مثـل مــدى اسـتجابة الطفـل لتلــك 

  . فورظلا

 إن األسـرة هـي البیئــة الطبیعیـة لنــشوء األطفـال، وقــد أثبتـت التجــارب التـي قــام بهـا كثیــر "
  ). ٤٣"(من العلماء أن األسرة هي أفضل نظام یوفر لألطفال العوامل النفسیة والثقافیة 

  :  المستوى الثقافي لألسرة-٥
  : تمثل في التاليإن المستوى الثقافي لألسرة یلعب دورًا هامًا في تحدید شخصیة الفرد وت

  . وهي شاملة للفرد یرثها أو یكتسبها بحكم أنه فرد في هذه الجماعة: ثقافة عامة  . أ
یكتسبها الفرد في حیاتـه الیومیـة وبیئتـه التـي درج فیهـا، وهـذه الثقافـة : " ثقافة خاصة  . ب

تطبـــع اإلنـــسان بطـــابع خـــاص یمیـــز جماعتـــه عـــن غیرهـــا مـــن الجماعـــات ، ویمیـــز 
خاص، ویكـون مـن شــأنها أن یـشعر ویفكـر ویقـدر علــى شخـصه عـن غیـره مــن األشـ
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)١١٣( 

ـــآراء ومعتقـــدات وتقالیـــد، وأن یكتـــسب أنـــواع الـــسلوك  أســـالیب متعـــددة، وأن یتـــشبع ب
والمعـامالت والعـادات، ویقلــل مـن احتمـاالت اصــطدامه بـالنظم والقواعـد االجتماعیــة 

 ).٤٤"(الموضوعة 

  : وطبیعة هذه الثقافة تنقسم إلى
  . هي العوامل المتصلة بالثقافة العامة للجماعة و :العوامل الحضاریة  . أ

ــادات والتقالیــد  . ب ــة التــي  " :الع ــسلوك المجتمعی ــادات وال ویقــصد بهــا أنمــاط مــن االعتق
تنحــدر مــن الــسلف إلــى الخلــف علــى مــر حقبــة طویلــة، وتحظــى بالقداســة واالحتــرام 
 دون حاجـــــة إلـــــى مناقــــــشتها أو إخـــــضاعها للتفكیـــــر ، كاألخــــــذ بالثـــــأر أو االنتقــــــام

 ).٤٥"(خلإ .. ضرعلل

وهــي اللبـــاس الخـــارجي للمجتمـــع، مبناهـــا النمــو العلمـــي والـــتحكم فـــي قـــوى : المدنیـــة. ج
  . الطبیعة ورفع المستوى المادي للحیاة وجعلها أكثر رفاهیة

   المستوى االقتصادي والمادي لألسرة-٦
ــزة أساســیة مــن ركــائز ودعــائم األســرة، وصــعوبة هــذه الظــ فور الظــروف االقتــصادیة ركی

تؤدي إلى ارتكـاب الـسلوك أالنحرافـي لـدى األبنـاء، فاألسـرة الفلـسطینیة غالبـًا مـا تكـون ممتـدة، 
الفـرد عاطــل عــن العمــل بـسبب الظــروف الــسیاسیة المتــوترة واإلغـالق المــستمرة واالعتمــاد فــي 

  . العمل على إسرائیل والبحث الدائم عن العمل من أجل الحفاظ على استمراریة الحیاة

ظروف االقتـصادیة لألسـرة إذا كانـت جیـدة  تـساعد األبنـاء علـى االلتحـاق بالمـدارس لاف " 
والجامعات وتوفر لهم احتیاجات هامة، وذلك بعكس الظروف االقتـصادیة الـسیئة لألسـرة التـي 
ــد  ال تلبــي حاجــات الفــرد، حیــث یزیــد الفقــر وتقــل فــرص العمــل، وترتفــع معــدالت البطالــة وتزی

االجتماعیــة واالقتـصادیة ممـا یـؤدي إلــى زیـادة حرمـان المجـرمین وٕاثــراء المـسافة بـین الطبقـات 
ـــرفین ـــة والمـــشكالت . األثریـــاء المت ـــؤدي هـــذا إلـــى االضـــطرابات والـــصدمات  االجتماعی وقـــد ی

  ) .٤٦" (الخاصة من أهمها الجریمة 

  : أثر المدرسة والرفاق في جنوح الحدث-٧
ــة للطفــل، وأكــد تلعــب  المدرســة دورًا هامــًا فــي التنــشئة االجتم ــة الثانی ــة باعتبارهــا البیئ اعی

ــى أهمیــة المدرســة باعتبارهــا مكمــًال لمــا تقــوم بــه األســرة بــل إن  علمــاء االجتمــاع وغیــرهم عل
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المدرسة تتحمل الجزء األكبـر فـي عملیـة التنـشئة والتربیـة والتعلـیم، وقـد تكـون المدرسـة النقطـة 
اف، ولــیس معنــى ذلــك أنهــا الــسبب التــي یتحــول عنــدها الحــدث الــصغیر نحــو طریــق االنحــر 

: المباشـر فـي جنــوح األحـداث إنمـا هنــاك أسـباب أخـرى ذكرهــا المغربـي فـي ثالثــة جوانـب هــي
  .عالقة التلمیذ بمعلمه، وعالقته بزمالئه، وعالقته بمواد الدراسة وموضوعاتها

ونفــس فإنـه غالبـًا مـا یختـار الفـرد شخـصًا یوافقـه فـي نفـس الـصفات " أمـا بالنـسبة للرفـاق، 
األهــواء والرغبــات، والنزعــات، وعنــدما ُیّكــوْن الحــدث هــذه الرفقــة فإنــه یــشعر باالســتقاللیة عــن 
سلطة األسرة، ولیس هناك مـن شـك فـي أن هـذه المجموعـة سـوف یـؤثر بعـضها علـى بعـض، 
فـإذا كانــت الرفقــة تجتمـع علــى الخیــر، ونقــضي وقـت فراغهــا فیمــا یعـود علیهــا وعلــى المجتمــع 

نـت تتـصف بــاألخالق الحمیـدة، فـإن الفـرد ســوف یكتـسب هـذه األخـالق، وبالتــالي بالفائـدة، وكا
فإن السلوك الفاضل سیصبح هو المسیطر على هـذه المجموعـة أمـا إذا كانـت هـذه المجموعـة 
ــإن الــشخص المنــضم إلیهــا  أو هــذه الرفقــة تتــسم بــسمات غیــر حمیــدة وصــفات غیــر فاضــلة، ف

  ).٤٧" (سوف یكتسب نفس السلوك 

  
  انحراف األحداث في فلسطین: خامسا

ـــسلطة الفلـــسطینیة جـــل اهتمامهـــا وعنایتهـــا بالجیـــل الناشـــئ، وتـــشمل رعایـــة  ـــد أولـــت ال لق
  : األحداث في هذا المجتمع على عدة جوانب أهمها

 هي االهتمام بالحدث قبـل انحرافـه لتقویمـه ومحاولـة إخراجـه فـي :اإلجراءات الوقائیة )١
  . قانونیة خاصة وأخرى قانونیة عامة: جیل صالح، وهذه اإلجراءات نوعان

ـــة )٢ ـــي االنحـــراف مـــن :اإلجـــراءات العالجی ـــق هـــذه اإلجـــراءات علـــى مـــن وقـــع ف  وتطب
 غــــزة،  ودار األرامــــل لرعایــــة –الربیــــع (األحـــداث مــــن خــــالل المؤســــسات اإلیوائیـــة 

، وتـشرف علیهـا وزارة الـشئون ) بیـت جـاال– رام اهللا، ودار رعایة الفتیـات -األحداث 
 :یة، وهدف مؤسسة الربیع یتمثل في التالياالجتماع

  .١٨ – ١٢ رعایة األحداث الذكور من -أ
 .  دراسة أسباب االنحراف لدى الحدث واقتراح الحلول المناسبة لها-ب
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وكذلك نشأت لألحداث محاكم خاصة تحت اسم محاكمة األحداث هدفها التوعیة والتقـویم 
  .  سنة١٨ – ١٢ وتكون المحاكمة للحدث ضمن الفئة العمریة من

 تقبل هذه المؤسسة األحداث الذین ُیحتجـزون رهـن التحقیـق أو :المؤسسات اإلیوائیة )٣
المحاكمة مـن قبـل الـسلطات األمنیـة أو القـضائیة، ویـشترط دخـول هـذه المؤسـسة مـا 

  : یلي
  .  سنة١٨ سنة وال یزید عن ١٢ أن ال یقل سن الحدث عن -١
  . نیابة المحكمة للتحویل أن یكون ُمحال بأمر من الشرطة أو -٢
  .  أن ُیثبت الفحص الطبي خلو الحدث من األمراض المعدیة-٣

  : أما بالنسبة للخدمات المقدمة لألحداث داخل المؤسسة فهي
  . خدمات اجتماعیة ونفسیة )١
 ). فصول دراسیة+ فصول محو أمیة (خدمات تعلیمیة  )٢

 ). ورش نجارة، حدادة( خدمات مهنیة  )٣
 خدمات صحیة  )٤

 . ریاضیة وترفیهیةخدمات  )٥

 ). ثالث وجبات یومیة(خدمات غذائیة  )٦

  :والهدف من وجود مؤسسات إیوائیة یتمثل في التالي
تعـدیل ســلوك واتجاهـات الحــدث غیـر الــسلیمة وٕاكـسابه ســلوكیات واتجاهـات إیجابیــة  )١

  . نحو المجتمع
 . حمایة الحدث من البیئة التي نشأ فیها )٢

 . توفیر جو یساعد على إعادة تكیفه )٣

ــة بنفــسه ودمجــه فــي ت )٤ ــة تــساعده فــي إعــادة الثق أهیــل الحــدث بمهــارات مختلفــة ومهن
 . المجتمع، وٕاعادة توازنه النفسي واالجتماعي

   أسباب انحراف الحدث في فلسطین-١
مـــن خـــالل البحـــوث والدراســـات وواقـــع الحـــاالت التـــي دخلـــت المؤســـسة تبـــین أن عوامـــل 

  : لة من أهمهااالنحراف لدى األحداث في قطاع غزة هي متداخ



  إبراهیم حمد محمد حمد                            أثر العوامل االجتماعیة في جنوح األحداث            

)١١٦ ( 

االحــتالل ومــا ســببه مــن مــشاكل اجتماعیــة واقتــصادیة ونفــسیة  للحــدث، وكــذلك مــا ینــتج  )١
  . عن سیاسة اإلغالق

 . تّسرب أعداد هائلة من طالب المدارس )٢

 : التصدع األسري والذي یتمثل في )٣

ــالموت، الهجــر،  - ــل فقــدان أحــد أركــان األســرة أو كلیهمــا إمــا ب تــصدع فیزیقــي مث
  . أو السجن أو االستشهادالطالق، السفر

ــدین مرضــًا مزمنــًا عقلیــًا أو نفــسیًا أو  - تــصدع ســیكولوجي مثــل مــرض أحــد الوال
ـــوي أو اضـــطراب انفعـــالي  ـــام بالـــدور الترب جـــسمیًا وعجـــزه أو عجزهمـــا عـــن القی

 . للوالدین أو المناخ األسري بالتوترات المستمرة أو الخدمات الزوجیة

یب التربیـــة غیــر الــسلیمة كالحرمــان الزائــد أو اإلفـــراط التنــشئة االجتماعیــة الخاطئــة وأســال )٤
بالتدلیل أو اللین والالمباالة والتجاهـل مـن جانـب الوالـدین لـسلوك األبنـاء، أو التذبـذب فـي 

 . المعاملة

ــة داخــل األســرة  )٥ ــض التغییــرات االجتماعی ــد یــؤثر بإحــداث بع ــة والفقــر وهــو عامــل ق البطال
 . تعود وتنعكس سلبیًا على األحداث

 . فقاء السوء والصحبة السیئةر  )٦

 . ضیق وازدحام السكن )٧

 . وقت الفراغ غیر المثمر لألحداث )٨

 . االنغالق االجتماعي وهو سبب رئیسي في تكرار االنحراف )٩

   نظام األحداث والمضمون القانوني- ٢
إن كل مجتمع له تشریعات تحكم التعامل مع ظاهرة جنوح األحداث، وترتبط بـاإلجراءات 

و التهذیبیة الالزمة إلصالح الحدث الجانح وحمایتـه القانونیـة واإلجـراءات التـي تعـد التقویمیة أ
، ١٩٣٨، ١٩٣٧" (وفي قطاع غزة ال زالت مجموعة القوانین الصادرة فـي. جوهریة إلصالحه

زمـن االنتــداب البریطــاني علــى فلــسطین هــي الــساریة والتــي تتــضمن أحكامــًا خاصــة ) م١٩٤٤
نحـرفین والعنایــة بمــن یحتـاجون حمایــة مــن األحـداث والتــي تهــدف بـشأن محاكمــة األحــداث الم

في النهایة إلى التأكید والعمل على أن الحدث في سـن قابـل للرجـوع عـن خطئـه إذا تـوفرت لـه 
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)١١٧( 

) ٤٨"  (شروط الحیاة المناسبة كالتربیة واإلرشاد والتقویم المتمثلة بمؤسسات إصالح األحـداث
. 

  ١٩٩٩األحداث الجانحون -٣
ــغ  "  فــي الــضفة ٧٣٠، مــنهم ١٩٩٩ متهمــًا فــي عــام ١.٤٠٤عــدد األحــداث المتهمــین بل

ةزـغ عاـطق يف٦٧٤الغربیة و  مـن مجمـوع الـتهم التـي % ٣٨.٢یـشكل االعتـداء علـى الغیـر .  
ویالحــظ حــصول % ٢٤.٦وجهــت إلــى األحــداث، وكــذلك یــشكل االعتــداء علــى أمــوال الغیــر 

 ١١ ـ مقارنـة بــ١٩٩٩ حالــة فـي العـام ٢١تـغل ارتفـاع فـي جـرائم القتـل والــشروع بالقتـل حیـث ب
م وتتـوزع بقیـة الـتهم علـى الـسرقة والـسطو، واألفعـال المنافیـة للحیـاء، وغیرهـا ١٩٩٨حالة عام 

من أنواع األفعال اإلجرامیة، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن اإلناث الجانحات یشكلن مـا مجموعـة 
يـــف % ١.٣رامیــة، وتتـــوزع بواقـــع مــن مجمـــوع األحـــداث المتهمــین بارتكـــاب أفعـــال إج% ٢.٥

  . ةزغ عاطق يف% ١.٢الضفة الغربیة و 

ــات إلــى أن األحــداث المتهمــین فــي األراضــي الفلــسطینیة یتركــزون فــي الفئــة  تــشیر البیان
مـن مجمـوع األحــداث المتهمـین، بینمــا % ٥٥.٢ ســنة، حیـث یــشكلون ١٨ – ١٦العمریـة مـن 

وكـذلك یـشكل % ٣٤.٧ سنة ما یقارب ١٥ – ١٣یشكل األحداث المتهمون من الفئة العمریة 
  %. ١٠.١ سنة حوالي ١٢األحداث المتهمون من الفئة العمریة حتى 

ــغ عــدد األحــداث الــذین أودعــوا فــي المؤســسات اإلصــالحیة فــي األراضــي الفلــسطینیة  بل
تتـــوزع األفعـــال اإلجرامیـــة التـــي علـــى أساســـها تـــم إیـــداعهم فـــي . ١٩٩٩ حـــدثًا فـــي عـــام ٥٨٧

 فـي قطـاع غـزة، ١٢٧ في الـضفة الغربیـة و٧٧منها ٢٠٤السطو والسرقة : تاليالمؤسسات كال
 فــي قطــاع غــزة والقتــل ١٠٠ فــي الــضفة الغربیــة و٤٣ منهــا ١٤٣واالعتــداء والمــشاجرة كانــت 

ــع حــاالت فــي قطــاع غــزة، والجــرائم ١٦ منهــا ٢٠لقتــل والــشروع فــي ا  فــي الــضفة الغربیــة وأرب
 حالـة فـي قطـاع غـزة، أمـا الجـرائم فقـد بلغـت ٣١ في الضفة الغربیة و ٤٤ منها ٧٥األخالقیة 

ةزغ عاطق يف٣٥ في الضفة الغربیة و١١٠ منها ١٤٥   .  

 ٤٩٠ةزـغ عاـطق يـف ة بلغ عدد األحداث الموقوفین في مؤسسة الربیـع للرعایـة االجتماعیـ
ــغ عــددهم ١٩٩٩حــدثًا عــام  ــد بل  حــدثًا، ویالحــظ أن معظــم ١٦٧م، وأمــا المحكومــون مــنهم فق
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)١١٨ ( 

 سنة،  إذ بلغ عـددهم ١٨ – ١٦یتركزون في الفئة العمریة ) الموقوفین والمحكومین(األحداث 
  .  محكوماً ٣١ موقوفًا منهم ١٦٩

 الربیـع للرعایــة االجتماعیـة فــي وعنـد توزیـع األحــداث الموقـوفین والمحكـومین فــي مؤسـسة
 حــسب أنــواع األفعـــال اإلجرامیــة التــي علــى أساســها تــم تـــوقیفهم ١٩٩٩ماــع يــف ةزــغ عاــطق 

 محكومـًا، ٨٣ موقوفًا مـنهم ٢٢٠السطو والسرقة : ومحاكمتهم، یالحظ أن هذا التوزیع كالتالي
ــة  ــًا مــنهم ٨٧والقــضایا األخالقی ــداء والمــشاجرة٥٢ موقوف ــًا مــنهم ١١٦  محكومــًا، واالعت  موقوف

 موقوفــًا مــنهم خمــسة محكــومین، وحیــازة ١٦ محكومــًا، وقــضایا القتــل واالشــتراك فــي القتــل ١٩
ـــظ القـــانوني .  موقـــوفین وال یوجـــد محكومـــون٦أمـــوال مـــسروقة  ـــضایا الهـــرب مـــن الحف وأمـــا ق

  ). ٤٩" ( محكومین٤ موقوفًا منهم ٣٠موقوفان ومحكوم واحد، والقضایا األخرى 

  لسابقةالدراسات ا
" قوة الدینامیكیة في شخصیة الحدث الجانح المصريلا" دراسة مختار حمزة، )١
)٥٠.( 

قــام بدراســة علــى عینــة تجریبیــة مــن ثمــانین حــدثا أخــذهم مــن مؤســسات الجمعیــات 
وعلــى عینــة أخــرى ضــابطة مــساویة فــي العمــر مــن ثمــاني . المــصریة لرعایــة األحــداث

  .ندیة الشعبیةسنوات إلى اثنتي عشرة سنة استمدت من األ

كبر قـدر ممكـن مـن التـشابه فـي النـواحي أ حاول الباحث أن یحقق بین العینتین كما
  .االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

 بهـا أفـراد المجمـوعتین مـستخدما  حمـزة إلـى تحلیـل القـصص التـي سـیجیبوقد عمد
  :التي یكون التركیز فیها على أمرین اثنین هما" هنري مورايطریقة "

ــــي یمكــــن اعتبارهــــا الــــدوافع ــــقلا ) ١ ــــصة والت ــــع مــــن بطــــل الق ــــي تنب ــــوة الت وة أو الق
  .والحاجات

وقـد توصـل ".الـضغوط"القوة أو القوة التي تنبع من البیئة أو كمـا تـسمى أحیانـا  ) ٢
 :حمزة إلى النتائج التالیة
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)١١٩( 

  :المجموعتین من المتغیرات التالیةوجود فروق ذات داللة بین 
  .يعالعدوان المادي غیر االجتما-١
  . التخریب واإلتالف-٢
  .العدوان الذاتي ولوم النفس-٣
  . االعتذار وطلب العفو-٤
  . الدافع الجنسي-٥
  . الحاجة لرعایة الغیر وعطفهم-٦
  . الصراعات بین حاجات البطل ونزوعه لمطالب معینة-٧

ــــد ظهــــر أن قــــصص  ــــث الــــضغوط الواقعــــة مــــن البیئــــة الخارجیــــة فق وأمــــا مــــن حی
لعــادیین فــي أنهــا تعبــر عــن ضــغوط موجهــه للبطــل مــن بینهــا الجــانحین تفــوق قــصص ا

. وقــد كانــت هــذه المتغیــرات أكثــر ظهــورا علــى األطفــال الجــانحین وتــؤثر فــي قصــصهم
  :وهذه المتغیرات هي

 العدوان المادي واالجتماعي  ) ١

 الرغبة في التسلط والسیطرة ) ٢

 النبذ والطرد والحرمان من العطف  ) ٣

 الحرمان والحاجة  ) ٤

 .التعرض لألخطار ) ٥

  . الفقدان والضیاع ) ٦
صة للظـــروف األســـریة تبـــین منهـــا أن هنـــاك عالقـــة بـــین فاحـــثـــم قـــام حمـــزة بدراســـة 

یتـــأثر كثیـــرا و الظــروف األســـریة ومـــستوى الـــذكاء یـــنخفض بانخفـــاض المـــستوى األســـري 
ـــر .بـــاألحوال االقتـــصادیة ـــة تـــرتبط كثی  بالمـــستوى االقتـــصادي وهـــذه ا◌ً وأن الظـــروف العائلی
  . منها عند العادیینأكثرلمستویات الدنیا عند الجانحین كلها عوامل تبدو في ا
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)١٢٠ ( 

ن طبیعـة هـذه أو ، ن الجنوح ظاهرة تتـأثر بالعدیـد مـن العوامـلأوقد توصل حمزة إلى 
 وأن الجـــــانحین مـــــن ،خـــــرآالعوامــــل وارتباطهـــــا المتغیـــــر یختلـــــف كثیـــــرا مـــــن فـــــرد إلـــــى 

  . طبقة متجانسةاال یمكن أن یكونو أنه من الواضح ، األحداث

 وأمــام هــذه األســباب البیئیــة ال یجــب أن یــالم ،ك یقــول أن للجنــوح بیئــة قــاهرةلذــكو
  .الجانح على سلوكه الذي هو غرس البیئة وثمار هذه الظروف

الفــروق بــین اســتجابات الجــانحین الــسویین " حــول ١٩٧٨ه،دراســة أحمــد ســالم) ٢
 "يالختیـار تفهــم الموضـوع ومحاولــة التعـرف علــى سـمات الشخــصیة للجـانح المــصر 

  .من استجابته لهذه األخبار ،)٥١(
ـــة عـــشوائیة مجموعـــة مـــن الجـــانحین تبلـــغ  ـــار بطریق  مـــن نـــزالء دار التربیـــة ٥٠اخت

  . سنة ١٨_١٥للشباب بالجیزة وممن تتراوح أعمارهم بین 

 الباحــث مجموعــة ضــابطة كــذلك مــن أبنــاء مجلــة الــرواد بمــصر القدیمــة كمــا تخّیــر
  .تصادیة والثقافیة لمجموعتین تكاد تتفق ؛ورأى أن الظروف االجتماعیة واالق

شـر واألول مـن الـصور اطبـق الباحـث علـى المجمـوعتین اختبـار تفهـم الموضـوع الع
خمـس صـور فـي كـل منهمـا أن هنـاك فروقـُا بـین  على جلـستین كـل إجراءهافقط وجعل 

  :يه فورظلا هذه مهأ ن أمن المجموعتین  لالختبار و استجابة كل 

ي القالـــب حـــول الجنـــوح والجریمـــة واألبطـــال التعـــساء ـــفتـــدور قـــصص الجـــانحین  ) ١
 .الذین أصیبوا بأنواع من الیأس

شــد اســتثارة أیختلــف الجــانح إزاء االختبــار عــن الــسوي فهــو یكــون أكثــر امتثــاال و  ) ٢
 .نه ینشئ قصصاإحتى 

فهــو قــد یخلــع ، بطــال القــصص بدرجــة شــعوریة ظــاهرةأیمیـل الجــانح إلــى تقمــص  ) ٣
وذلــك علــى خــالف الــسوي الــذي ،  قــصته هــو البطــل اســمه أو یحكــي عــنىــلع

 .بطال قصصهألیمسك نفسه عن التقمص الصریح الواضح 
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)١٢١( 

خـصیة الجـانح اسـتند اتجه الباحث في دراسته إلـى تحدیـد مجموعـة مـن سـمات ش ) ٤
ىـل ،  حصل علیها من قـصص الجـانحینالتي النتائج السابقة في تحدیدها إلى ٕ◌ او  

ــــوح ــــي مــــشكلة الجن ــــي ،اآلراء المختلفــــة ف ــــت عوامــــل  والت ــــي نفــــس الوق اعتبرهــــا ف
 حیـــث یـــرى أن الجـــانح طفـــل ینـــشأ فـــي بیئـــة ،دینامیكیـــة تـــسهم فـــي خلـــق الجنـــوح

أسـباب اإلشـباع الـالزم لحاجتــه  وال تــوفر لـه  بـه منزلیـة واجتماعیـة ال تحفـل كثیـرا
علــى حــسن التكیــف مــع المجتمــع تعینــه وال تقــیم أمامــه معــاییر صــالحة النفــسیة، 

 .هوهي بیئة ال تشجع

ـــــوع الوحـــــدة ر  ـــــى ن ـــــف عل ـــــوع شخـــــصیته یتوق ـــــأن مـــــستقبل الجـــــانح ون أى الباحـــــث ب
االجتماعیــة التــي یلجــأ إلیهــا هربــا مــن األســرة ویقــول ســالمة إن هــذه الوحــدة االجتماعیــة 

 التـي تـأثیر األسـرة قو ـعا مـا یمـا فیهـ علـى إكـسابه ةیكون لها من التأثیر علیه ومـن القـدر 
  .عاییرها في نفسهتها علیه وفي غرس ماأخفقت في فرض سلط

ــر الجــانحین مــن " ١٩٧٧،دراســة الــشرقاوي ) ٣ ــین الجــانحین وغی ــة الفــروق ب معرف
  .)٥٢ ( "حیث مفهوم الذات وأثره في السلوك

  :قد استهدفت الدراسة تحقیق صحة الفروض التي طرحت و
  .یختلف مفهوم الذات لدى الحدث الجانح عن مفهوم الذات لدى غیر الجانح ) ١
ت المدركــة والــذات المثالیــة لــدى الجــانح أقــل منــه لــدى غیــره التطــابق بــین الــذا ) ٢

 .من الجانحین

 .ین من غیر الجانح؛ وذلك من خاللقل تقبال لآلخر أالجانح  ) ٣

  .مفهوم الجانح من ذاته تختلف عن مفهومه من الشخص العادي    -أ
  .یختلف الجانح عن غیر الجانح فیما یختص بسمات الشخصیة  -ب
ا فــي عالقــاتهم األســریة وكــذلك االجتماعیــة مــن قــل توقعــأالجــانحون    -ج

  .غیر الجانحین
 ،هناك ارتباط موجب بین أبعاد مفهوم الـذات وبعـض أبعـاد الشخـصیة األخـرى ) ٤

تـم اختیـارهم ،جانحا متـساویا بـین الـذكور واإلنـاث  ٦٠عینة الباحث من كانت 
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)١٢٢ ( 

داع األحـــــداث المنحـــــرفین ویمثلـــــون العینـــــة یـــــمـــــن المؤســـــسات المخصـــــصة إل
طة نـــصفهم مـــن الـــذكور والنــــصف الثـــاني مـــن اإلنـــاث مـــن مؤســــسات الـــضاب

كمـا حـاول الباحـث أن یـسوي بـین  .الرعایة التي تقوم بتدریب الـشباب والفتیـات
  :المجموعتین التجریبیة والضابطة في المتغیرات التالیة

 ســـنة، حیـــث كانـــت أعمـــار أفـــراد العینـــة تنحـــصر بــــین ١٨ -  ١الـــسن بـــین  ) ١
  .  سنةخمس  عشرة وثماني عشرة

  .ءاكذلا  ) ٢
  لمستوى االقتصاديا ) ٣
  .المستوى االجتماعي ) ٤
 .المستوى التعلیمي ) ٥

  :ومن أهم النتائج التي توصل إلیها الباحث
التطــابق بــین الــذات المدركــة والــذات المثالیــة لــدى الجــانحین أقــل منــه لــدى غیــر  ) ١

ارت النتـائج علـى مقیــاس شـ وذلـك بدرجـة ذات داللـة إحـصائیة حیـث أ،الجـانحین
يـــف م ممــا یـــساه،آلخـــرینلخـــرین إلــى عـــدم تقبـــل الجــانحین والجانحـــات تقبــل اآل  

تباعــــدًا ن هنــــاك أســـوء التوافــــق االجتمــــاعي لــــدیهم؛ كــــذلك أشــــارت النتــــائج إلــــى 
◌ً واضــح  بـــین فكرتــه عـــن الـــشخص ، لـــدى الجــانح بـــین ذاتــه كمـــا هــي فـــي الواقــعا

توافـق  الـشعور بـالنقص لدیـه؛ وبالتـالي یكـون سـببا فـي سـوء الحالعادي مما یوضـ
 .االجتماعي في سلوكه مع الجماعة

صــحة القائــل بــأن هنــاك فروقــا بــین الجــانح وغیــر الجــانح فیمــا یخــتص بــبعض  ) ٢
عوامـــــل الشخـــــصیة وهـــــي االتـــــزان االنفعـــــالي والـــــسیطرة وعـــــدم تقبـــــل المعـــــاییر 

، الثقـة بـالنفس، ب العمـل الجمـاعيحـ ،  والخجـل واإلحجـام،االجتماعیة للجماعة
ــــي أن الجــــانحین والجانحــــات یتــــسمون التكــــوین العــــاطفي نحــــو ا ــــذات ممــــا یعن ل

 .بالجانب السلبي في هذا العمل
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)١٢٣( 

كمــا أوضــحت النتــائج بــین الجــانحین والجانحــات فــي عوامــل الشخــصیة التــي ثبــت 
 :وجود فروق فیما بین الجانحین وغیر الجانحین إال في بعدین هما

   عامل الثقة-أ
  .عامل تقبل المعاییر الخلقیة للجماعة -ب

كـذلك االجتماعیـة مـن غیـر الجـانحین،  قلة التوافق في عالقـاتهم األسـریة و صحة ) ٣
، بعــد أن تبــین وجــود فــروق ذات داللــه إحــصائیة بــین الجــانحین وغیــر الجــانحین

ومـــن ذلـــك اســـتدل الباحـــث علـــى أثـــر العالقـــة األســـریة التـــي تـــربط أفـــراد األســـرة 
ن عـامال مـن  في المـساعدة علـى سـوء التكیـف األسـري الـذي یكـو هم ببعضبعض

  .عوامل المساعدة في انحراف كثیر من األحداث
صـحة الفـرض األخیـر أن هنــاك ارتباطـا بـین أبعـاد مفهــوم الـذات وبعـض عوامــل  ) ٤

 حیث كشفت النتائج عن وجود ارتباط موجـب ذي داللـة بـین ،الشخصیة األخرى
 ،ة العالقــة االجتماعیــ،العالقــة المنزلیــة: مفهــوم الــذات وعوامــل الشخــصیة التالیــة

ــــــشعور بالمــــــسؤولی ــــــسیطرة،ةال ــــــة للجماعــــــة؛ الخجــــــل ، ال  تقبــــــل المعــــــاییر الخلقی
  .التكوین العاطفي نحو الذات، واإلحجام

 البیئــة نأوضــح فیهــا " البیئــة وأثرهــا فــي جنــوح األحــداث " ،دراســة القروانــي 4)
  .)٥٣(التي تحتضن الحدث تكون مسئولة عن سلوكه 

 ،مــن ثــم اســتخدم مــنهج دراســة الحالــة و ا◌ً شخــص ٦٩اســتخدم عینــة عــشوائیة عــددها 
  :ونستخلص من دراسة القرواني النتائج التالیة

قــام بدراســـة كـــل حالـــة مـــن أفـــراد العینـــة مـــن وضـــعه ألنـــواع الجنـــوح وكانـــت هـــذه  ) ١
  :األنواع على النحو التالي

أتي مــن اضــطراب انفعــالي فــي صــورة مــن صــور یــ هــو ســلوك :الجنــوح االنفعــالي ) ٢
ومــــن أنــــواع هــــذا الجنــــوح التخریــــب ، العتــــداء الجنــــسيالعــــدوان أو الكراهیــــة أو ا

  .والسرقة المسلحة وٕاشعال النار في ممتلكات الغیر
 . هو جنوح خفیف مثل مخالفة المرور والعراك في الطرقات :الجنوح المعیاري  ) ٣
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)١٢٤ ( 

 هـــو ســــلوك یــــصدر مـــن الحــــدث بــــسبب عـــدم تــــشربه المفــــاهیم :الجنـــوح البــــسیط ) ٤
 .ب والسرقة المتكررة األخالقیة الحمیدة ومن أنواعه الكذ

تـي مــن انحرافـات فــسیولوجیة أو مزاجیـة تتمثــل آل وهـو الجنــوح ا:الجنـوح المرضــي ) ٥
الايف  .اللذین یؤدیان إلى الجنوح ین ضطراب االنفعالي والفعلي الشدید 

 ، األسـرةرـقف فـي جنـوح األحـداث هـو تفكـك األسـرة، ومن أهم العوامل التـي أسـهمت
 ،ظـروف بیئیـة خـارج البیـت، ایة باألطفال، فقد أحـد األبـوین عدم العن،العوامل االنفعالیة

  .ضعف في الوسائل الثقافیة، تركه للدراسة

وتوصـــل إلـــى أن الجنـــوح ظـــاهرة اجتماعیـــة تـــرتبط بأوضـــاع المجتمـــع االجتماعیـــة 
  . وتتعلق بعاداته وتقالیده وقیمه ،واالقتصادیة والثقافیة والحضاریة

جنـوح األحـداث ویكـون لـه أثـره الفعـال فـي خلـق  كل هـذه العوامـل تـرتبط بهـا مـشكلة 
ن بــدا جنوحــا فــي نظــر إال أن بعــض أنــواع الــسلوك وإ ، موهــاالتهیئــة لهــا أو تعزیزهــا أو ن

 بــل قــد یكــون ســلوكا مــن التوافــق، القــانون ال یعــد جنوحــا بالنــسبة إلــى ظــروف الحــدث
  .االجتماعي واالنسجام مع البیئة

  .)٥٤ ("الجنس ، التفاعل، الجنحة " ، ١٩٩٥  ، Karen Hetmerدراسة ) ٥
اختیــار نظریــة الـــتحكم االجتمــاعي التبیـــاني، ویهــدف هــذا البحـــث إلــى تفـــسیر   

تفــاعلي الخــتالف الجــنس فــي العملیــة التــي تعــود لجنحــة األحــداث وذلــك برســم القواعــد 
  . للتفاعلیة الرمزیة وبالبحث عن اختالفات الجنس في التفاعالت

مــن الــشباب أعمــارهم بــین ) ١٦٣٦( عینــة حجمهــا و قــد أجریــت الدراســة علــى  
ا◌ً ) ٨٧٠(أنثى و ) ٧٦٦( سنة منهم ١٧ – ١١   . ركذ

ـــذكور واإلنـــاث،  ـــة للجنحـــة  تحتمـــل لكـــل مـــن ال ـــة التفاعلی ـــائج أن النظری وبینـــت النت
وكــذلك فــإن اختالفــات الجــنس مــن عملیــة أخــذ الــدور المــؤدي إلــى الجنحــة وأن الجــنس 

یمــة والجنحــة، وأشــارت أیــضًا إلــى أن متغیــر أخــذ الــدور واحــد مــن أقــوى التالزمــات للجر 
یؤثر مباشرة على الجنحة للـذكر واألنثـى وأن متغیـر المواقـف المؤیـد لالنحـراف لـه أكبـر 
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)١٢٥( 

ــم  ــًا فــي عل ــإن الجــنس وتعریفاتــه یلعــب دورًا مختلف األثــر علــى انتهــاك القــانون، وكــذلك ف
  . أمراض الجنحة بین اإلناث والذكور

العوامل االجتماعیة مقارنة من نخبة عـشوائیة "، ١٩٦٩  ، B.Blakely ،دراسة) ٦
  .) ٥٥("لجانحین أحداث والضوابط

وتهــدف الدراســة إلــى وصــف بعــض الخــصائص لــبعض الجــانحین وأســرهم لمناقــشة 
  .هذه العالقة نظریًا وللتخطیط من هذه النتائج إلیجاد خطط المعالجة

طفــــًال مــــن بــــین ) ٥٠(مــــن وقــــد أجریــــت الدراســــة علــــى مجموعــــة تجریبیــــة مكونــــة 
ــــین  ــــشرطة بالجنحــــة مــــن ب ــــتهمهم ال ــــذین ت ــــى مجموعــــة ) ٢٢٠٠(األطفــــال ال ــــل وعل طف

  . ضابطة من طالب المدرسة التي یحضر ویدرس فیها طالب العینة التجریبیة

مــن المجموعــة التجریبیــة اتهمــوا بجــرائم غیــر خطیــرة % ٤٦بینــت نتــائج الدراســة أن 
 – ١٢لحة، وتراوحـــت أعمـــار هـــذه المجموعـــة بـــین مثــل الـــسرقة والـــسطو وامـــتالك األســـ

مــنهم أعمــارهم فــي هــذه % ٥٦ ســنة و ١٤-١٢، مــنهم فــي عمــر %٤٤ سـنة نــسبة ١٨
ـــال األقـــل عمـــرًا فـــي المجموعـــة ارتكبـــوا ١٨ – ١٥المجموعـــة بـــین  % ٥٠ ســـنة، األطف

ســـطو، ونـــسبة الـــذكور فـــي % ٧١ســـرقة واألطفـــال األكبـــر ســـنَا فـــي المجموعـــة ارتكبـــوا 
ــــي المجموعــــة % ٨٨المجموعــــة  ــــه ف ــــة من ــــي المجموعــــة التجریبی ــــر ف حجــــم األســــرة أكب

فقیــرة وفقیــرة % ١٦مــن األســر وضــعها المــالي جیــد أو متوســط و % ٨٢الــضابطة فــإن 
% ٣٢مـن األسـر مـستواها المعیـشي مـریح و % ٦٤جدًا،  أما في العینة التجریبیة فإن 

  . فقیر

ـــة فـــإن  ـــدین متز % ٧٤وفـــي المجموعـــة التجریبی منفـــصالن % ٢٦وجـــان و مـــن الوال
مـــن الحـــاالت یعیـــشون مـــع زوج % ٣٠، و %٥٤ویعـــیش األطفـــال مـــع والـــدیهم بنـــسبة 

یعیـشون مـع أحـد الوالـدین، أمـا فـي المجموعـة الـضابطة % ١٦األم أو أب متبنـى بینمـا 
ــدیهم، و % ٨٧مــن الوالــدین متزوجــان و % ٨٧نإــف  % ٥مــن األطفــال یعیــشون مــع وال

  . لوالدینمع أحد ا% ٨مع زوج األم، و 
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تـصنیفات الجریمـة والتـسهیالت االجتماعیـة فـي  "  .Linda J. sktkaدراسـة ) ٧
  ).٥٧" (جنوح األحداث 

والهـــدف مـــن هـــذه الدراســـة هـــو اكتـــشاف أثـــر التـــسهیالت االجتماعیـــة علـــى أنمـــاط 
  :  وقد تمت هذه الدراسة على مرحلتیننوخطورة التركیبة في طریق األحداث الجانحی

) یــست تطبیقــات الجریمــةق مــا ك(حیــث قارنــت قــسوة الجــرائم: المرحلــة األولــى - ١
 جانحــًا عــن طریــق تقــاریرهم التراثیــة، وتــدور هــذه التقــاریر عمــا ١٣بتوظیــف 

  .  ارتكبوها لوحدهم أم مع آخرینمهإذا كانت جرائم
ــــي  ــــة مــــن جــــانحین یقیمــــون ف ــــت العین ــــي مدینــــة ســــجوتكون ــــع ف ( ن األحــــداث الواق

ــــف١٣١وحجــــم العینــــة ) مدویــــست  ــــ أن٢٨و  % ٧٨"  ذكــــرًا بنــــسبة ١٠٣ردًا مــــنهم   ي ث
 %٧١ مـن أصـل أفریقـي ٩٣و % ٢٣" مـنهم مـن البـیض بنـسبة % ٣٠و% ٢٢بنسبة 

 وبینـت النتـائج أن ، سـنة١٧ – ١٢والباقي من أعـراق مختلفـة وتتـراوح أعمـارهم مـا بـین 
یــة متغیـر خطـورة الجریمـة انحــراف بـشدة عنـد جـرائم أكثــر خطـورة ، وكـذلك إلـى أن غالب

یعملــون مــع آخــرین مــن الجــانحین ، وأخیــرًا إن أفــضل متنبــئ لخطــورة % ٥٨الجــانحین 
  .  متغیر العرق وذلك باستخدام نموذج االنحدار المتعددوالجریمة ه

اعتمدت الباحثـة فـي هـذه المرحلـة علـى جمـع المعلومـات مـن : المرحلة الثانیة - ٢
تماعیـــة تـــأثیر  للتـــسهیالت االجیكـــونهـــل : األرشـــیف والهـــدف الرئیـــسي منهـــا

  . تجاهي على السلوكاغیر 
 ســجًال بطریقــة عــشوائیة مــن أرشــیف ســجن مدویــست وكانــت العینــة ٣٠م ســحب تـو 

اً◌ و ٣٧تحتـــوي علـــى  رـــكذ ـــاث بعمـــر مـــن  ٣  ـــى أن ٢٣-١٥ إن  ســـنة وأشـــارت النتـــائج إل
 والعــرق كمتغیــرات سینهنــاك عالقــة بــین متغیــرات التــسهیالت االجتماعیــة، العمــر والجنــ

 متغیــــر خطـــورة الجریمــــة كمتغیــــر تــــابع، وأكثــــر المتغیــــرات نوبــــی) مــــستقلة  ( یتنبـــأ بهــــا
  . المستقلة تأثیرًا من المتغیر التابع هو متغیر التسهیالت االجتماعیة

  : تعقیب على الدراسات السابقة
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بعد استعراض عدد من الدراسات السابقة، حول ظاهرة جنـوح األحـداث، فإنـه یمكـن 
  : التعقیب بما یلي

مت الدراسـات الـسابقة، التـي استعرضـها الباحـث منـاهج بحثیـة مختلفــة، اسـتخد ) ١
ــــي وبعــــضها اســــتخدم مــــنهج أســــلوب  منهــــا اســــتخدم المــــنهج الوصــــفي التحلیل
ــــي تلــــك الدراســــات  ــــب األدوات المــــستخدمة ف ــــة، وكانــــت أغل الدراســــات المقارن

  . تعتمد على االختبارات والمقاییس واالستبانات
اســـات الـــسابقة مـــن األحـــداث أحیانـــًا ثـــم مقارنـــة كانـــت جمیـــع العینـــات فـــي الدر  ) ٢

 . األحداث باألسویاء

تشابه الدراسة الحالیة مـع أغلـب الدراسـات الـسابقة فـي الموضـوع الـذي تتناولـه  ) ٣
 . وهو دراسة العوامل المؤدیة إلى الجنوح

ركّزت أغلب الدراسات على المقارنة بین الجـانحین واألسـویاء فـي عـدة نـواحي  ) ٤
 . 

ة الحالیة عـن الدراسـات الـسابقة فـي كونهـا حاولـت التركیـز علـى تختلف الدراس ) ٥
 . دور األسرة في بروز ظاهرة الجنوح لدى األحداث

ـــاییس مـــن  ) ٦ ـــة اســـتخدام المق ـــسابقة وكیفی ـــرًا مـــن الدراســـات ال اســـتفاد الباحـــث كثی
خــــالل التعــــرف علــــى العدیــــد مــــن المقــــاییس واألدوات المــــستخدمة فــــي هـــــذه 

 . الدراسات والبحوث

ث األهـــداف، فهنـــاك عـــّدة أهـــداف حاولـــت الدراســـات الـــسابقة تحقیقهـــا مـــن حیـــ ) ٧
،منها مـا لـه عالقـة مباشـرة بأهـداف دراسـتها، ومنهـا مـا لـه عالقـة غیـر مباشـرة 

 . بها

أمـــا مـــن حیـــث النتـــائج فقـــد خرجـــت الدراســـات الـــسابقة بتأكیـــد التنـــشئة االجتماعیـــة 
 اتــضح أن أســـالیب بــبعض الـــسلوكیات لــدى األبنـــاء وبعــض الـــسمات الشخــصیة حیـــث

التنـشئة األسـریة الـسویة لهـا أثـر كبیـر علــى المـستوى االجتمـاعي لـدى أفـراد هـذه األســر 
وعلى النمو النفسي السلیم لشخصیة األبناء وأدائهـم، فـي حـین أن أسـالیب التنـشئة غیـر 
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السویة تؤدي إلى اضطراب نفسي واجتماعي ومـشكالت اجتماعیـة تـؤدي إلـى شخـصیة 
ـــسویة مـــضطربة وهـــذا یفـــس ـــشئة األســـریة غیـــر ال ر العالقـــة االرتباطیـــة بـــین أســـالیب التن

  . وٕاصابة األطفال باالنحراف االجتماعي

  : أداة الدراسة
ـــسابقة واالســـتفادة مـــن نتائجهـــا فیمـــا  ـــر مـــن الدراســـات ال قـــام الباحـــث بمراجعـــة الكثی

رءا یتعلــق بموضــوع الدراســة، واألدوات المــستخدمة فیهــا، إضــافة إلــى قیــام الباحــث بــإج
ـــك للتعـــرف علـــى أهـــم العوامـــل االجتماعیـــة  ـــى مجموعـــة األحـــداث، وذل ـــي عل مـــسح أول
بجمیـــع أبعادهـــا المؤدیـــة إلـــى جنـــوح األحـــداث، وقـــد تـــم ذلـــك بـــأن قـــام الباحـــث بتـــصمیم 
ــه للحــدث وتركــزت علیهــا األســباب االجتماعیــة والعائلیــة والظــروف التــي  اســتیانة موجّه

  . الوالدین والحدثیعیشونها والمستوى التعلیمي لكٍل من 

وفي ضوء المعلومات التي تـم جمعهـا قـام الباحـث بوضـع اسـتبانه تتكـون مـن ثالثـة 
أجزاء األول بیانات عامة عن أفراد العینـة وأسـرهم، والثـاني یـشمل بیانـات خاصـة بأسـرة 
المبحــــوث، ثــــم الثالــــث یتمثــــل فــــي مجموعــــة العوامــــل االجتماعیــــة المؤدیــــة إلــــى جنــــوح 

  . الحدث

  : ینةخصائص الع
  : تتسم عینة الدراسة بعّدة سمات یمكن توضیحها فیما یلي  

  . توزیع أفراد عینة الدراسة حسب المنطقة الجغرافیة ) ١
 . توزیع أفراد العینة حسب المستوى التعلیمي للحدث ) ٢

  :مجتمع الدراسة
حـــدثًا،و تــم أخـــذ بیانــات أفـــراد العینــة مـــن ســجالت وأرشـــیف ) ٩٩(تتكــون الدراســـة مــن 

  : ع والتوجه إلى أماكن سكناهم وكانت تتمثل في التاليمؤسسة الربی
، ٢٩، وغزة ٥٠توزیع أفراد العینة حسب المنطقة ومكان إقامة الحدث فكانت عددهم شمال غزة 

   حدثًا ٢٠وجنوب غزة 
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  :توزیع أفراد العینة حسب المستوى التعلیمي: )١(جدول رقم 

  النسبة المئویة  دارفألا ددع   المستوى التعلیمي
   %٣  ٣  أمي 

  %١٦.٢  ١٦  ابتدائي 
   %٦٠.٦  ٦٠  متوسط 
   %٢٠.٢  ٢٠  ثانوي 

   %١٠٠  ٩٩  اإلجمالي 
من أفراد العینة، المستوى التعلیمي لدیهم متوسط % ٨٠یوضح الجدول السابق أن أكثر من 

  %. ٣مستواهم عن وثانوي ،وبالنسبة ألفراد هذه العینة األمیین ال یزید 
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  :فراد العینة حسب العمرتوزیع أ): ٢(جدول رقم 
  النسبة المئویة  دارفألا ددع   العمر 

٤  ٤  ١٢ – ١٠%   
٢٨.٣  ٢٨  ١٥ – ١٣%   
٦٧.٧  ٦٧  ١٨ – ١٦%   

   %١٠٠  ٩٩  اإلجمالي 
أن النسبة األعلى من األحداث الجانحین الذین ) ٢(یتضح من الجدول رقم 

فترة المراهقة . ة سن١٨ – ١٦طبقت علیهم الدراسة كانوا ضمن المرحلة العمریة من 
.                                                                                                                                                             وعدم التوازن العقلي والنفسي لدى الجانح

   

  : السكنتوزیع أفراد العینة حسب نوع: )٣(جدول رقم 
  النسبة المئویة  دارفألا ددع   نوع السكن 
   %٤٠.٤  ٤٠  سكن خاص 

   %٩.١  ٩  شقة 
   %٥٠.٥  ٥٠  معسكر أخرى 

   %١٠٠  ٩٩  اإلجمالي 
یسكنون في سكن معسكرات % ٥٠.٥أن ما نسبة ) ٣(یتضح من الجدول رقم 

لسكن وأخرى، وهذا یدل على أن نسبة الجانحین تزید في مناطق مزدحمة وعدم توفر ا
  . المناسب والمالئم له

   

  :توزیع أفراد العینة حسب عدد اإلخوة: )٤(جدول رقم 
دا   عدد اإلخوة    النسبة المئویة  رفألا ددع

٢٩.٣  ٢٩  ٣ – ١%   
٤٥.٥  ٤٥  ٦ – ٤%   
   %٢٥.٢  ٢٥    فأكثر ٧

   %١٠٠  ٩٩  اإلجمالي 
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د اإلخوة من أفراد العینة كان عد%  ٧٠.٧أن حوالي ) ٤(یتّضح من الجدول رقم 
  . بالنسبة لهم أربعة فأكثر

  

  :توزیع أفراد العینة حسب عدد األخوات: )٥(جدول رقم 
دا   عدد األخوات   النسبة المئویة  رفألا ددع

٤٠.٤  ٤٠  ٣ – ١%   
٤١.٤  ٤١  ٦ – ٤%   
   %١٨.٢  ١٨    فأكثر ٧

   %١٠٠  ٩٩  اإلجمالي 
كان عدد األخوات من أفراد العینة  % ٦٠أن حوالي ) ٥(یتّضح من الجدول رقم 

  .  بالنسبة لهم أربعة فأكثر
  

  :توزیع أفراد العینة حسب عدد مرات زیجات األب: )٦(جدول رقم ) ٦
  النسبة المئویة  دارفألا ددع   عدد مرات زیجات األب

   %٥٧.٦  ٥٧  مرة واحدة 
   %٢٦.٣  ٢٦  مرتان 

   %١٦.١  ١٦  أكثر من مرتین 
   %١٠٠  ٩٩  اإلجمالي 

  .من آباء عینة البحث تزوجوا مرة واحدة% ٥٧.٦نأ) ٦(یوضح الجدول رقم 
   

  :توزیع أفراد العینة حسب زوجات األب حالیاً : )٧(جدول رقم 
  النسبة المئویة  دارفألا ددع   عدد مرات زوجات األب

   %٧٤.٨  ٧٤  واحدة 
   %١٨.٢  ١٨  اثنتان 

   %٦.١  ٦  أكثر من اثنتین 
   %١  ١  عدم تحدید اإلجابة 

   %١٠٠  ٩٩  اإلجمالي 
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)١٣٢ ( 

بزوجـة مـن آبـاء العینـة متزوجـون % ٧٥ مـن أن نسبة ما یقرب) ٧(یوضح الجدول رقم 
 تواحــدة، وهــذا یــدل علــى مــدى اســتجابة الزوجــة أو االنــسجام أو عــدم تــوفر اإلمكانیــا

  . االقتصادیة للزواج من أخرى
   

  :توزیع أفراد العینة حسب مع من یعیش الحدث: )٨(جدول رقم 
  النسبة المئویة  دارفألا ددع   مع من یعیش الحدث 

   %٧٠.٨  ٧٠   واإلخوة الوالدین 
   %٣  ٣  األخوة 

   %١٦.٢  ١٦  األم واألخوات 
   %٧  ٧  الجدة 
  %٣  ٣  أخرى 

   %١٠٠  ٩٩  اإلجمالي 
من األحداث یقیمون مع الوالدین % ٧٠.٨أن نسبة ) ٨(یوضح الجدول رقم 

م التي یعیشها المجتمع الفلسطیني واإلخوة وهذا راجع إلى العادات والتقالید والقی
  .وارتباطهم بأسرهم

  
  :توزیع أفراد العینة حسب مالءمة السكن: )٩(جدول رقم  

  النسبة المئویة  دارفألا ددع   مالءمة السكن للحدث
   %٤٥.٤  ٤٥  مالئم جدًا 

  %٢٨.٤  ٢٨  مالئم إلى حد ما 
   %١٠.١  ١٠  غیر مالئم 

  %١٤.١  ١٤  غیر مالئم على اإلطالق 
  %٢  ٢  عدم تحدید اإلجابة 

   %١٠٠  ٩٩  اإلجمالي 
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)١٣٣( 

من أفراد العینة یعیشون في سكن مالئم % ٧٣.٨بأن ) ٩(یوضح الجدول رقم 
جدًا ومالئم إلى حد ما بالنسبة لهم، وهذا یدل على تواضع وقناعة الحدث بالسكن 

  . الذي یعیشه
  

١٠ (  
   :لجنحة التي ارتكبها الحدثتوزیع أفراد عینة الدراسة وفقًا لنوع ا: )١٠(جدول رقم 

دا   نوع الجنحة    النسبة المئویة  رفألا ددع
   %٩  ٩  مشاجرة 

   %٤  ٤  هتك عرض 
  %٤  ٤  ةراعد 
   %٥٦  ٥٥  سرقة 

   %٢  ٢  تهریب عن الجمارك 
  %٢  ٢  نصب واحتیال

  %٥  ٥  خطف
   %٥  ٥  سكر 

   %٤  ٤  قتل عن طریق الخطأ 
  %٥  ٥  تناول حبوب 
   %٤   ٤  مخالفات أخرى

كانت  % ٥٦أن أكثر من نصف عدد أفراد العینة ونسبتهم ) ١٠(یتضح من الجدول رقم 
جنحتهم  السرقة ألنها قد تكون السرقة أسهل وأسرع للجانح لتحقیق رغباته مثل المصروف 

  . الشخصي
  

  :توزیع أفراد العینة حسب حیاة الوالدین: )١١(جدول رقم 
  ئویةالنسبة الم  دارفألا ددع   حیاة الوالدین 

   %٨٣.٨  ٨٢   على قید الحیاة نادلاولا
   %١٦.٢  ١٧  أحد الوالدین 

  . ن على قید الحیاةامن أفراد العینة الوالد % ٨٣.٨نأ ) ١١(یتضح من الجدول رقم 
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)١٣٤ ( 

  :توزیع أفراد العینة حسب الحالة االجتماعیة لألب: )١٢(جدول رقم 
  یةالنسبة المئو   دارفألا ددع   الحالة االجتماعیة لألب
   %٥٣.٥  ٥٣  متزوج من أم الحدث فقط 
   %١٩.٢  ١٩  متزوج من أم الحدث وأخرى
   %١١.١  ١٠  متزوج من غیر أم الحدث 

   %٢  ٢  أخرى 
   %١٤.٢  ١٤  عدم تحدید اإلجابة 

   %١٠٠  ٩٨  اإلجمالي 
أم الحدث  من متزوجبألا من أفراد العینة % ٥٣.٥نأ ) ١٢(یتضح من الجدول رقم 

  . انسجام في داخل األسرة مع الزوجةو قفاو فقط ألن هناك ت
  

  :توزیع أفراد العینة حسب الحالة االجتماعیة لألم : )١٣(جدول رقم 
  النسبة المئویة  دارفألا ددع   الحالة االجتماعیة لألم

   %٧٠.٨  ٧٠  ما زالت زوجة األب الحدث 
   %٥  ٥  متزوجة من رجل آخر غیر أب الحدث

   %٧  ٧  مطلقة
   %١٤.٢  ١٤  أرملة 

   %١  ١  منفصلة 
  %٢  ٢  عدم تحدید إجابة 

   %١٠٠  ٩٩  اإلجمالي 
الحدث وهذا بألا ة زوجمألا من أفراد العینة ما زالت % ٧٠.٨نأ ) ١٣(یتضح من الجدول رقم 

  . یدل على أن الحدث یعیش مع والدیه وأخوته وأخواته
   

  :توزیع أفراد العینة حسب نوع العالقة مع الوالد: )١٤(جدول رقم 
  النسبة المئویة  دارفألا ددع   نوع العالقة مع الوالد 

   %٦٧.٧  ٦٧  جیدة 
   %٢٣.٣  ٢٣  عادیة 

   %٨  ٨  غیر عادیة 
   %١  ١  عدم تحدید اإلجابة 

   %١٠٠  ٩٩  اإلجمالي 
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)١٣٥( 

  . من أفراد العینة على عالقة جیدة مع الوالد% ٦٧.٧نأ ) ١٤(یتضح من الجدول رقم 
  

  :د العینة حسب نوع العالقة مع األم توزیع أفرا :)١٥(جدول رقم 
  النسبة المئویة  دارفألا ددع   نوع العالقة مع األم 

   %٧٧.٨  ٧٧  جیدة 
   %١٤.٢  ١٤  عادیة 

   %٦  ٦  غیر جیدة 
   %٢  ٢  عدم تحدید اإلجابة 

   %١٠٠  ٩٩  اإلجمالي 
من أفراد العینة على عالقة جیدة مع % ٧٧.٨نأ ) ١٥(یتضح من الجدول رقم 

   .  مألا
  

  :توزیع أفراد العینة حسب المستوى التعلیمي لألب: )١٦(جدول رقم 
  النسبة المئویة  دارفألا ددع   المستوى التعلیمي لألب 

   %٣٠.٣  ٣٠  غیر متعلم 
   %١٤.٢  ١٤  یقرأ ویكتب 
   %١٥.٢  ١٥  ابتدائي 
   %١٦.٢  ١٦  متوسط 
   %١١.١  ١١  ثانوي 
   %٦  ٦  جامعي 
   %٢  ٢  ماجستیر 
   %٥  ٥  دكتوراه 

   %١٠٠  ٩٩  اإلجمالي 
  .  من أفراد العینة یكون األب غیر متعلم% ٣٠.٣نأ ) ١٦(یتضح من الجدول رقم 
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)١٣٦ ( 

  :توزیع أفراد العینة حسب عمر األب): ١٧(جدول رقم 
  النسبة المئویة  دارفألا ددع   عمر األب بالسنوات 

١  ١  ٣٠ – ٢٠%   
٨  ٨  ٤٠ – ٣٠%   
٣٣.٤  ٣٣  ٥٠ – ٤٠%  
٣١.٤  ٣١  ٦٠ – ٥٠%  

  %٢٦.٢  ٢٦  ٦٠أكثر من 
   %١٠٠  ٩٩  اإلجمالي 

 – ٤٠أن أفراد العینة بأن عمر األب والذي یزید عمرهم عن ) ١٧(یوضح الجدول رقم 
، وهذا یدل على عدم االهتمام الكافي بالحدث %٦٤.٨ كانت نسبتهم ما مجموعه ٦٠

  .  وانشغال آبائهم في أعمالهم
   

  :عینة حسب عمل األبتوزیع أفراد ال :)١٨(جدول رقم 
  النسبة المئویة  دارفألا ددع  عمل األب 
   %٣٦.٣  ٣٦  موظف 
   %١  ١  مهني 
   %١٧.٢  ١٧  متقاعد 
   %٣٠.٣  ٣٠  ال یعمل 

   %١٥.٢  ١٥  أعمال حرة 
   %١٠٠  ٩٩  اإلجمالي 

   .من أفراد العینة عمل األب موظف % ٣٦.٣نأ ) ١٨(یتضح من الجدول رقم 
   

  : أفراد العینة حسب المستوى التعلیمي لألمتوزیع): ١٩(جدول رقم 
دا   المستوى التعلیمي لألم    النسبة المئویة  رفألا ددع

   %٤٥.٦  ٤٥  غیر متعلمة 
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)١٣٧( 

   %١٥.٢  ١٥  تقرأ وتكتب 
   %١٨.٢  ١٨  ابتدائي 
   %٩  ٩  متوسط 
   %٨  ٨  ثانوي 
   %٤  ٤  جامعي 
   %١٠٠  ٩٩  اإلجمالي 

  . ن أفراد العینة تكون األم غیر متعلمةم % ٤٥.٦نأ ) ١٩(یتضح من الجدول رقم 
   

  :توزیع أفراد العینة حسب عمر األم: )٢٠(جدول رقم 
دا   عمر األم بالسنوات    النسبة المئویة  رفألا ددع

٧  ٧  ٣٠ – ٢٠%   
٤٢.٥  ٤٢  ٤٠ – ٣٠%   
٣٨.٤  ٣٨  ٥٠ – ٤٠%   
١٢.١  ١٢  ٦٠ – ٥٠%   

   %١٠٠  ٩٩  اإلجمالي 
  .  سنة٤٠ – ٣٠من أفراد العینة عمر األم من  % ٤٢.٥نأ ) ٢٠(یتضح من الجدول رقم 

  

  :توزیع أفراد العینة حسب عمل األم: )٢١(جدول رقم 
دا   عمل األم   النسبة المئویة  رفألا ددع
   %٩.١  ٩  موظفة  
   %١  ١  مهنیة 
   %٢  ٢  متقاعدة 
   %٢٤.٣  ٢٤  ال تعمل 

   %٢   ٢  أعمال حرة 
   %٦٠.٦  ٦٠  ربة بیت 

   %١  ١  بة عدم تحدید اإلجا
   %١٠٠  ٩٩  اإلجمالي 

  . من أفراد العینة عمل األم ربة بیت % ٦٠.٦نأ ) ٢١(یتضح من الجدول رقم 
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)١٣٨ ( 

  تفسیر النتائج 
  : كشفت الدراسة عن النتائج التالیة

 ، مــن أفــراد العینــة یعیــشون مــع والــدیهم معــاً % ٧٠.٨بینــت النتــائج أن مــا نــسبته   ) ١
عكس علــــى تــــصرفات وســــلوكیات الجــــو األســــري صــــحیح، والــــذي یــــننأ یعنــــي 

 وجـــود عوامـــل أخـــرى – وحـــسب هـــذه النتیجـــة–األبنـــاء، أي أنـــه مـــن المفتـــرض 
  .  أصحاب السوءاه ارتكاب الحدث للجنحة ، ومن أبرز تؤدى إلى

 مــن أفـــراد العینــة والـــدهم متــزوج مـــرة %٧٤.٨ كــذلك بینــت النتـــائج أن مــا نـــسبته  ) ٢
 األســـري الـــصغیر الـــذي  وهـــي أم الحـــدث ممـــا یؤكـــد أن المجتمـــع،واحـــدة فقـــط

 أمــــا نظــــرة علــــم االجتمــــاع .فیــــهش ی الحــــدث هــــو المفــــروض أن یعــــفیــــهیعــــیش 
صبة لجنــوح األحــداث خــفتــتلخص بــأن التفكــك األســري هــو عامــل مــؤثر وبیئــة 

 . جعفر دراسة مقارنة مرجع سابق

، وهــــذه جنحـــتهم الـــسرقةمـــن أفـــراد العینـــة كانـــت % ٥٦بینـــت النتـــائج أن حـــوالي  ) ٣
 .  أغلب الدراسات السابقة المشابهةالعینة مؤكدة في

 ممــا ،هم علــى قیــد الحیــاةامــن أفــراد العینــة والــد% ٨٣.٨أثبتــت النتــائج أن حــوالي  ) ٤
بــاء تعــیش مــع آلیــوفر النــصح واإلرشــاد لهــم، ولكــن یبــدو أن هــذه النــسبة مــن ا

ــألب األثــر جــسدیاً ســمیا، ال اأبنائهــا  ــًا حیــث مــن المفتــرض أن یكــون ل  وال روحی
حثیثـــة متابعـــة  تـــهشئة االبـــن وٕارشـــاده نحـــو الطریـــق الـــسلیم ومتابعالكبیـــر فـــي تنـــ

 . خاصة في هذه المرحلة العمریة الحرجة

مـــن أفـــراد العینـــة كانـــت عالقـــتهم بـــاألم جیـــدة % ٧٧.٨بینــت النتـــائج الدراســـیة أن  ) ٥
كانت عالقتهم باألب جیـدة ممـا یـشیر إلـى أن األمهـات فـي % ٦٧.٧بینما فقط 

هن أكثــر مـن اآلبـاء وربمـا عامــل الخـوف لـه أثـره فــي ئامجتمعاتنـا یتقـربن مـن أبنـ
 . هذه العملیة

مـــن أفـــراد العینــــة، المـــستوى التعلیمـــي لــــدیهم % ٨٠أثبتـــت النتـــائج أن مـــا نــــسبته  ) ٦
 . متوسط وثانوي مرتفع، وهذا یساعد في التقلیل من انحراف الحدث
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)١٣٩( 

ــــذین طبقــــت علــــیهم الدر  ) ٧ ــــى مــــن الجــــانحین ال اســــة أثبتــــت النتــــائج أن النــــسبة األعل
ـــــسبتهم ١٨ – ١٦أعمـــــارهم مـــــن  ـــــرة %٦٧.٧ ســـــنة ون ـــــر فت ، وهـــــذه الفتـــــرة تعتب

 . المراهقة وعدم التوازن العقلي والنفسي لدى الجانح

یـــسكنون فـــي ســـكن معـــسكرات وأخرى،وهـــذا % ٥٠.٥أوضـــحت النتـــائج أن نـــسبة  ) ٨
یـدل علـى أن نـسبة الجــانحین فـي منـاطق مزدحمـة وعــدم تـوفر الـسكن المناســب 

 .  والمالئم لهم

مـــن عینــة الدراســـة یـــشعرون بالنـــدم علــى مـــا ارتكبـــوه مـــن % ٩٨بینــت النتـــائج أن  ) ٩
فعل جانح، مما یدل على أنه لو توفرت السبل إلرشـادهم إلـى الطریـق الـصحیح 

 .  في مجتمعهم نألصبحوا أعضاء فاعلی

تقبًال علـــى أن یخططـــون مـــسالعینـــة مـــن أفـــراد % ٦٨النتـــائج أن مـــا نـــسبته بینـــت  ) ١٠
أن یكــــون رجـــــًال  فــــي مجــــتمعهم مــــن خــــالل الوظیفــــة لینیكونــــوا أعــــضاء فــــاع

 صالحًا؟ 

 مــصاحبة رفقــاء الــسوء وغیــاب األب أضــّرت باألحــداث هــيإن أهــم العوامــل التــي  ) ١١
 ممــا یؤكــد علــى . ویتفــق ذلــك مــع نتــائج الدراســات الــسابقة،كمــسئول عــن األســرة

یمن ضــرورة متابعــة األبنــاء متابعــة حثیثــة مــن قبــل اآلبــاء وٕارشــادهم بالحــسنى فــ
 . یصاحبون ویرافقون

جبــار األبنــاء علــى الطاعــة حتــى لــو إ   تتمثــل فــي العوامــل المؤدیــة إلــى الجنــوحنإ ) ١٢
ـمــهأ وـــهوكـــان األمـــر غیـــر معقـــول، كثـــرة غیـــاب األبنـــاء المـــستمر عـــن المنـــزل   

العوامــل المؤدیــة إلــى الجنــوح، انعــدام الطمــوح بــین أفــراد األســرة ، نقــص الرقابــة 
  جماعـة رفقـاء الـسوء یـستخدمها األبنـاء داخـل البیـت،لتـي ا فیـهعلـى وسـائل التر 

 ویكتــسب األبنــاء عــن طریــق جماعــة رفقــاء  ، أثــر بــالغ فــي انحــراف األبنــاءاــهل
ـــة الموجـــود بهـــا الحـــدث ـــًا للمنطقـــة الجغرافی ـــة وفق . الـــسوء أنمـــاط الجـــرائم المختلف

 . النسبة مشابهة لبعض دراسات سابقةهذهو 
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)١٤٠ ( 

مر  كثــرة غیــاب األبنــاء المــست: إلــى الجنــوح وهــيوجــد فــرق بــین العوامــل المؤدیــة ی ) ١٣
عن المنزل وجماعة رفقاء السوء، عـدم اهتمـام اآلبـاء باألبنـاء ، انـشغال الوالـدین 

خــتالف المــستوى التعلیمــي للحــدث، وهــذه النــسبة تتفــق مــع بعــض فــي العمــل  ا
 .نتائج الدراسات السابقة

و التفكـك األسـري، علمـًا بـأن ة إلـى الجنـوح، هـأثبتت النتائج أن من العوامل المؤدی ) ١٤
 %.٦٧.٧عالقة الحدث بالوالدة كانت النسبة 

إن ســـوء الحالـــة االقتـــصادیة أحـــد أســـباب الجنـــوح علـــى اعتبـــار أن الفقـــر المـــادي  ) ١٥
 .  لألسرة أحد األسباب الرئیسیة التي تؤدي بالحدث لالنحراف

جنحـتهم كانـت % ٥٦أثبتت النتائج أن أكثر من نصف عدد أفراد العینة ونـسبتهم  ) ١٦
الـــسرقة ألنهـــا قـــد تكـــون أســـهل وأســـرع للجـــانح لتحقیـــق رغباتـــه مثـــل المـــصروف 

 . الشخصي

أثبتــت النتــائج أن ســبب الجنــوح هــو التنــشئة االجتماعیــة وهــي انتقــال األبنــاء عــن   ) ١٧
ت نتــائج مختــار حمــزة، أن التنــشئة االجتماعیــة لهــا تــثبأالــسلطة العائلیــة وكــذلك 

ردا ـفوالـدین تـنعكس أمـا سـلبًا أو إیجابیـًا علـى أأثـر فـي جنـوح األحـداث، فتربیـة ال
ـــة الجـــانحی،األســـرة ـــوح األحـــداث، حیـــث أن أغلبی ـــر فـــي جن ـــسكن أث  ن وكـــذلك لل

، %٥٤.٦ جـدًا ومالئـم إلـى حـد مـا نـسبتهم أكثـر مـن یقطنون في مـساكن مالئـم
 . وهذا یدل على تواضع وقناعة الحدث بالسكن الذي یعیش فیه

 بهـم ، وانعـدام تـوفیر سـرة الزائـد لألبنـاء وعـدم االهتمـاممـال األهإأثبتت النتائج أن   ) ١٨
 . استثمار وقت الفراغ من حیث عمل األب للحدثمدع  وسائل الترویح ،

ــــًا   ) ١٩ ــــاء وفق ــــي التعامــــل مــــع األبن ــــدة ف ــــسوة الزائ ــــشدة والق ــــاع ال ــــائج أن إتب أثبتــــت النت
 . للمستوى التعلیمي لألم یؤدي إلى جنوح األحداث

  : توصیات الدراسة
◌ً  ضـوء النتـائج التـي أظهرتهـا الدراسـة الحالیــة یقتـرح الباحـث يـف  مـن التوصـیات التــي اددـع

  : قد تساهم في تقلیل انحراف األحداث، وذلك من خالل
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)١٤١( 

التركیــز علــى دور األســرة بالنــسبة للحــدث فــي بلــوغ ابنهــا الهــدف األســمى وهــو أن  )١
مـن اإلرشــادات یـصبح عنـصرًا فـاعًال صــالحًا فـي المجتمـع، وذلـك مــن خـالل المزیـد 

  . لألسر
داث واإلرشـاد الـدیني لحالـة األثـر البـالغ لألحـالتركیز على بـرامج التوعیـة المجتمعیـة  )٢

 . ذي األخالق الحمیدة

عدم النظر إلى األحـداث الـذین ارتكبـوا جنحـة مـا علـي أنهـم منبـوذون مـن المجتمـع،  )٣
ـــل یجـــب العمـــل علـــى محاولـــة إدمـــاجهم فـــي المجتمـــع، لیـــصبحوا عناصـــر بنـــاء ة ب

 . ةلعافو

 .  القتل، إلخ–إجراء دراسات خاصة لكل حالة ارتكبها الحدث، مثل السرقة  )٤

 .إجراء دراسات منفصلة لكل من الجانحین من الذكور واإلناث ) ٥
  

  البحث استمارة: ملحق
  معلومات عامة : الوأ◌ً 

  : ثوحبملا نع تانايب) أ
  _______________________________   :مسالا) ١
      )(ىرخأ     (    )يوناث      ) (  يئادتبا     (    )يمأ :يميلعتلا ىوتسملا) ٢
  ______: ةيرقلا______ : يحلا______ ةنيدملا  ______    ةقطنملا: ةدالولا ناكم) ٣
ةقطنملا::نآلا ةماقإلا لحم) ٤   ________: ةيرقلا______  يحلا_ ____: ةنيدملا  ____ :  
  : ةحنجلا باكترا نيح ثدحلا رمع ) ٥

تاونس ٩ – ٧) أ          )  (    
ةنس ١٢ – ١٠) ب         )  (    
ةنس ١٥١ – ١٣) ج        )  (    
ةنس ١٨ – ١٦) د          )  (    

     )   : ( ركسعم نكس   )    : (   ةقش   )  :  (   صاخ نكس: نكسلا عون ) ٦
  ____________ ددح     ؟ روكذلا كتوخإ ددع ) ٧
  ____________ددح     ؟ ثانإلا كتوخإ ددع ) ٨
  ____________ددح     ؟ بألا جاوز تارم ددع ) ٩
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)١٤٢ ( 

؟) ١٠ ◌ً   ____________ددح     ايلاح بألا تاجوز ددع
  ____________ددح     :؟ شيعت نم عم ) ١١

كتوخإو ك  )         : (كتوخإ  )      (كتوخإو نيدلاولا  ّ   )   : (مأ◌
          )  : (ىرخأ  )     (       كتدج عم

  : كب نكسلا ةمئالم ىدم) ١٢
ً◌  الم   ) : (   قالطإلا ىلع مئالم ريغ)       : (مئالم ريغ)  : (ام دح ىلإ مئالم    )   (ادج ةمئ

  :اهتبكترا يتلا ةحنجلا عون ) ١٣
  )  :(    فتاهلا لامعتسا ءوس)    (ةصخر نودب ةبكرم ةدايق  (    )    :ةرجاتم
  )         (    :ةقرس)   (    ةراعد  (    )  ضرع كته
   (     )    لايتحاو بصن  (       )  يكرمج بيرهت      ):(    همداصت

  (    )  أطخلا قيرط نع لتق   )(            ركس  )     (     :فطخ
  (     )  :تاسكاعم)          (   بوبح لوانت  (     )  ريغلا لام فالتإ

ىرخأ  (       ):  
  

  ): الحدث(بیانات خاصة بأسرة المبحوث : ثانیًا 
  )  : (ال )      (  معن    :؟ ةايحلا ديق ىلع كيدلاو له) ١
  :(    )امهالك)       : (مألا    )  (  بألا : ؟ امهنم يفوتملا نمف ؟)ال(ـب ةباجإلا ةلاح يف ) ٢
  ؟ ةايحلا ديق ىلع ناك اذإ_ بألل ةيعامتجالا ةلاحلا ) ٣

 )  (    ؟ طقف ثدحلا مأ نم جوزتم   - أ
 )  (    ؟ىرخأو ثدحلا مأ نم جوزتم   - ب
 )  (    ؟ثدحلا مأ ريغ نم جوزتم   - ت
    . ؟كلضف نم ددح/ رخأ   - ث

  ____________________________________ 
  ؟ ةايحلا ديق ىلع تناك اذإ _ مألل ةيعامتجالا ةلاحلا ) ٤

 )  (    ثدحلا بألا ةجوز تلاز ام   - أ
 )  (  ثدحلا بأ ريغ رخآ لجر نم ةجوزتم   - ب
 )  (        ةقلطم   - ت
 )  (        ةلمرأ   - ث
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)١٤٣( 

  )  : (ةديج ريغ  )  : (ةيداع   )  : (ةديج: كمأب كتقالع عون ام) ٥
  )  : ( ةديج ريغ)      : (ةيداع  )  ( :ةديج  ؟ ):كرمأ يلو(كيدلاو عم كتقالع عون ام ) ٦
  ؟ :بألل ةيميلعتلا ةلاحلا) ٧

  )     : (يئادتبا    )  : (بتكيو أرقي  )  :(  يمأ  
  )  (  : يعماج    )     : (  يوناث   )      :(  طسوتم 

  : بألا رمع) ٨
ةنس ٣٠  - ٢٠نم            )  (  
ةنس ٤٠ – ٣٠نم            )  (  
ةنس٥٠  - ٤٠نم           )   (  
ةنس٦٠ -  ٥٠نم           )  (  

  : بألا لمع ) ٩
      )  : (ةرح لامعأ   )   : (لطاع  )  : (دعاقتم      ) : (ينهم)       : (فظوم

  : مألل يميلعتلا ىوتسملا) ١٠
  )  : (ةيعماج  )  ( ةيوناث    )     : (يئادتبا    ) : (بتكتو أرقت )      (  ةيمأ

  : مألل ةيرمعلا لحارملا) ١١
ةنس٣٠  - ٢٠نم               )  (  
ةنس ٤٠ – ٣٠نم              )  (  
ةنس ٥٠  - ٤٠نم             )  (  
ةنس٦٠ -  ٥٠نم              )  (  

  : مألا لمع ) ١٢
  )  : (    ةرح لامعأ)       : (ةلطاع)   (ةدعاقتم   (       )ةينهم   )  : (ةفظوم

    )   : ( ال    )   (    : معن  : ؟تلعف ام ىلع مدنلاب رعشت له) ١٣
؟لبقتسملا يف) ١٤  ْ   : نوكت نأ يونت اذام◌

  ______________________________________________  
  

  : العوامل المختلفة المؤدیة إلى انحراف وجنوح األحداث : ثالثًا 
  
غیر ال موافق   موافقموافق   العبارة  .م
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)١٤٤ ( 

ىلإ   بشدة
  حد ما

موافق   قفاوأ
  بشدة

ـــاب دور األب )١  كمـــسئول عـــن شـــئون غی
  .األسرة

          

قیــام أحــد أفــراد األســرة والقرابــة بعملیـــة  )٢
  الضبط االجتماعي لألبناء

          

إتبــاع األســـرة ألســلوب التتـــابع والعطـــف  )٣
  الزائد

          

تمادي األبنـاء فـي عـصیان األوامـر دون  )٤
  أن یتلقوا التوعیة السلیمة

          

            انفصال األبناء عن السلطة العائلیة )٥
إتباع الشدة والقسوة الزائـدة فـي التعامـل  )٦

  مع األبناء
          

إجبار األبناء على الطاعة حتـى إذا كـان  )٧
  األمر غیر معقول

          

إهمــــال األســــرة الزائــــدة لألبنــــاء وعــــدم  )٨
  . االهتمام بهم

          

أسلوب الشدة یـؤدي باألبنـاء إلـى تكـوین  )٩
  عالقات خارجیة

          

            ر عن المنزلكثرة غیاب األبناء المستم )١٠
تـــستر األســـرة علـــى الممارســـات الـــشاذة  )١١

  : لألبناء
          

ـــة داخـــل  )١٢ ـــل والقـــدوة االنحرافی وجـــود المث
  . العائلة

          

             انحراف األب أو األم )١٣
             اضطراب األب أو األم العاطفي )١٤
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)١٤٥( 

            :انعدام الطموح بین أفراد األسرة )١٥
            ةإحساس األبناء بالعزلة داخل األسر  )١٦
عـــــدم تـــــوفر وســـــائل التـــــرویح الـــــسلیم  )١٧

  واستثمار وقت الفراغ
          

ضعف الرقابة علـى وسـائل الترفیـه التـي  )١٨
  یستخدمها األبناء داخل البیت

          

لجماعـــة رفقــــاء الـــسوء أثــــر بـــالغ فــــي  )١٩
  انحراف األبناء

          

ــاء الــسوء  )٢٠ ــب األبنــاء عــن طریــق رفق یكت
  أنماط الجرائم المختلفة

          

اعد الساتالیت في اكتساب سلوكیات  ُیس )٢١
  تؤدي للجنوح

          

 ُیـساعد االنترنـت فـي اكتـساب سـلوكیات  )٢٢
  تؤدي للجنوح

          

  
  : الهوامش

  ١٥ص م١٩٧٣أنور الشرقاوي، انحراف األحداث  ) ١
 ٨٥محمد، علي حسن، عالقة الوالدین بالطفل وأثرهما في جنوح األحداث ،ص ) ٢

 ٢٥ص١٩٧٧عبد الباسط، التنمیة االجتماعیة ، ) ٣

الهیئــة العامــة : الجهــاز المركــزي لإلحــصاء الفلسطیني،الــسلطة الوطنیــة الفلــسطینیة  ) ٤
 .  أطفال فلسطین–لالستعالمات 

ي، االنحـــراف االجتمـــاعي ورعایـــة المنحـــرفین، المكتـــب ر ابـــمحمـــد ســـالمة محمـــد، غ ) ٥
 ٥، ص ١٩٩٥الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، 

، دار ٢ االجتمـاع الجنـائي، طبعـة الطخیس، إبراهیم عبد الرحمن، دراسات فـي علـم ) ٦
  . ٢٢١م، ص١٩٩٤العلوم، الریاض 
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)١٤٦ ( 

 . ٢٢٢الطخیس، مرجع سابق ، ص  ) ٧

 . ١٥٩م، ص ١٩٩٦المغربي، سعید، انحراف الصغار، دار المعارف، القاهرة  ) ٨

 . ٢٢٣المغربي، مرجع سابق، ص  ) ٩

جعفـــر، علـــي محمـــد، األحـــداث المنحرفـــون، المؤســـسة الجامعیـــة للدراســـات والنـــشر  ) ١٠
 . ٧م، ص ١٩٩١زیع، بیروت الطبعة الثانیة، والتو 

م، طبعــة الثالثــة، بــدون ١٩٩٨عیــوش، ذیــاب، مــدخل إلــى المــشكالت االجتماعیــة  ) ١١
 . ٤١دار نشر، ص 

 . ٤١عیوش، ذیاب، مرجع سابق، ص  ) ١٢

 . ٤١عیوش، ذیاب، مرجع سابق، ص  ) ١٣

 مركز المعلومات الوطني الفلسطیني،مرجع سابق  ) ١٤

 . ٣ – ٢سورة اإلنسان، آیة  ) ١٥

 . ١٥٣ األنعام ، آیة سورة ) ١٦

، المجلـد الثـاني ،دار المعـارف، القـاهرة، :لـسان العـرب" ابن منظـور ، جمـال الـدین، ) ١٧
 . بدون طبعة وتاریخ

 . ٥٩ سورة النور، آیة  ) ١٨

 . ٥سورة الحج، آیة  ) ١٩

 . ١٢سورة مریم، آیة  ) ٢٠

 ٢٩سورة مریم آیة  ) ٢١

  ٧سورة مریم آیة  ) ٢٢
 . ٢٤سورة اإلسراء، آیة  ) ٢٣

ي علـم االجتمـاع الجنـائي، جـدة، المدینـة للطباعـة، خفاجى، حسن علـي، دراسـات فـ ) ٢٤
 . ٨٦م، ص ١٩٩٧

الـــــساعاتي، حـــــسن، علـــــم االجتمـــــاع الجنـــــائي، القـــــاهرة، مكتبـــــة النهـــــضة العربیـــــة،  ) ٢٥
 . ٨٠، ص ١٩٥٩
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)١٤٧( 

 . ٨٦الساعاتي، مرجع سابق، ص  ) ٢٦

 . ٤٢عیوش، ذیاب، مرجع سابق ، ص  ) ٢٧

، ص م، القـــــاهرة ١٩٨٥علــــى محمــــد، محمــــد وآخــــرون، مــــصطلحات اجتماعیــــة،  ) ٢٨
٤٥١ – ٤٥٠ . 

 . ٤٥٠علي محمد، محمد وآخرون، مرجع سابق، ص  ) ٢٩

 .  مرجع سابق–مركز المعلومات الفلسطیني  ) ٣٠

مــصطفى أبـــو خــاطر، أحمـــد، الخدمــة االجتماعیـــة ، اإلســكندریة ، منـــشأة العـــرف،  ) ٣١
 . ٢٩٢م، ص ١٩٨٤

، االنحــراف االجتمــاعي ورعایــة المنحــرفین ودور ١١٢غبــاري، محمــد ســالمة، ص  ) ٣٢
 . م١٩٩٥جتماعیة، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، الخدمة اال

 . ١٣٧ – ١٣٦غباري، محمد سالمة، مرجع سابق، ص  ) ٣٣

 الطخیس، مرجع سابق ، ص   ) ٣٤

 الطخیس، مرجع سابق ، ص   ) ٣٥
36)  G Stefan, and G, levas euret. R, Jamba Merlin, 
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٣٧ ( G. Stefan مرجع سابق، ص ،  
38) Ruth Cavan, Marriage and Family in Modern World, Co, 

New Yourk – 1960. PP. 324 – 328.  
 ٢٢٢ مرجع سابق،ص–الطخیس  ) ٣٩

، ١٩٩٦جعفـــر، محمـــد علـــي، األحـــداث المنحرفـــون، المؤســـسة للدراســـات بیـــروت،  ) ٤٠
 ٣٠ص

 ٣٠جعفر، محمد علي، مرجع سابق،ص ) ٤١

   ٣٠ابق،صجعفر، محمد علي، مرجع س ) ٤٢
   ٣٦جعفر، محمد علي، مرجع سابق،ص ) ٤٣
   ٣٦جعفر، محمد علي، مرجع سابق،ص ) ٤٤
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)١٤٨ ( 

  ٣٧جعفر، محمد علي، مرجع سابق،ص ) ٤٥

  . ٢٣٨، ص ١٩٩٨أحمد العموشي، وآخرون،  ) ٤٦
 . ١٥٦المغربي، مرجع سابق، ص  ) ٤٧

 . مركز المعلومات الفلسطیني، وزارة الشئون االجتماعیة ) ٤٨

یمــــة والــــصحبة، التقریــــر الــــسنوي، مركــــز المعلومــــات الفلــــسطیني، إحــــصاءات الجر  ) ٤٩
 . م١٩٩٩

 . دراسة مختار، حمزة، القوة الدینامیكیة في شخصیة الحدث الجانح المصري ) ٥٠

 الفـــروق بـــین اســـتجابات الجـــانحین الـــسویین الختبـــار ١٩٧٨دراســـة أحمـــد ســـالمة،، ) ٥١
 . تفهم الموضوع ومحاولة التعرف على سمات الشخصیة للجانح المصري

عرفــة الفـروق بــین الجـانحین وغیــر الجـانحین مــن حیـث مفهــوم  م،١٩٧٧دراسـة الـشرقاوي، ) ٥٢
 . الذات وأثره في السلوك

 . دراسة القرواني، البیئة وأثرها في جنوح األحداث ) ٥٣
 .  الجنس، التفاعل، الجنحة،١٩٩٥ ،Karen Hetmerدراسة  )٥٤

 العوامــل االجتماعیـة مقارنــة مـن نخبــة عـشوائیة لجــانحین األحــداث ،١٩٦٩، B.Blakelyدراسـة  )٥٥
 . والضوابط

  . ، تصنیفات الجریمة والتسهیالت االجتماعیة في جنوح األحداثLinda, J.Sktkaدراسة  )٥٦
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)١٤٩( 

  : المراجع
  القرآن الكریم  :الوأ◌ً 

  المراجع العربیة  :ثانیاً 
، المجلــد الثــاني، دار المعــارف، القــاهرة، بــدون "لــسان العــرب"ابــن منظــور، جمــال الــدین،  )١

  طبعة وتاریخ
، بغـداد، طبعـة "البیئة وأثرهـا فـي جنـوح األحـداث" ،١٩٧٥ر جندور، الترواني، عبد الخض )٢

 . ١الجامعة، ط

الهیئـــــة العامـــــة : الجهــــاز المركـــــزي لإلحـــــصاء الفلسطیني،الـــــسلطة الوطنیــــة الفلـــــسطینیة  )٣
 . لالستعالمات 

 . ،القاهرة، مكتبة النهضة العربیة" علم االجتماع الجنائي" م،١٩٩٥الساعاتي، حسن،  )٤

 . ، القاهرة، مطبعة دار الثقافة للطباعة والنشر"انحراف الحداث"  محمد،الشرقاوي، أنور )٥

،  دار "دراســات فـــي علــم االجتمـــاع الجنـــائي"هــــ، ١٤١٢الطخــیس، إبـــراهیم عبــد الـــرحمن  )٦
 . العلوم للطباعة والنشر، الریاض

 ، القاهرة، دار المعارف"مشكالت اجتماعیة" م١٩٩٨العموشي، أحمد وآخرون،  )٧

 . ر، القاهرة، دار المعارف"انحراف الصغا" ،١٩٦٦ المغربي، سعید، )٨

، ، المؤســــسة الجامعیـــــة للنـــــشر "األحـــــداث المنحرفـــــون" م،١٩٩١جعفــــر، علـــــى محمــــد،  )٩
 .والتوزیع، بیروت

 . ، جدة، المدینة للطباعة"دراسات في علم االجتماع الجنائي" م،١٩٧٧خفاجى، محمد،  ) ١٠

ن الــسویین الختبــار تفهــم الموضــوع الفــروق بــین اســتجابات الجــانحی" دراســة أحمــد ســالمة، ) ١١
 ".ومحاولة التعرف على سمات الشخصیة للجانح المصري

 ". حمزة، القوة الدینامیكیة في شخصیة الحدث الجانح المصري"دراسة مختار،  ) ١٢

معرفـة الفـروق بـین الجـانحین وغیـر الجـانحین مـن حیـث مفهـوم الـذات "  دراسة الشرقاوي، ) ١٣
 ". وأثره في السلوك

 ". البیئة وأثرها في جنوح األحداث" واني، دراسة القر  ) ١٤

 ". الجنس، التفاعل، الجنحة" ،١٩٩٥،،Karen Hetmer دراسة  ) ١٥
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)١٥٠ ( 

العوامــل االجتماعیــة مقارنــة مــن نخبــة عــشوائیة لجــانحین " ،١٩٦٩، B.Blakely دراســة  ) ١٦
 ". األحداث والضوابط

يـــف تـــصنیفات الجریمـــة والتـــسهیالت االجتماعیـــة " ،١٩٨٠،Linda, J.Sktka دراســـة  ) ١٧
 ". جنوح األحداث

 . ، القاهرة، مكتبة وهبه"التنمیة االجتماعیة" م،١٩٧٧ عبد الباسط، محمد حسن،  ) ١٨

 . ، القاهرة"مصطلحات اجتماعیة"م، ١٩٨٥ علي، محمد وآخرون،  ) ١٩

االنحــراف االجتمــاعي ورعایــة المنحــرفین ودور الخدمــة "، ١٩٩٥ غبــارى، محمــد ســالمة  ) ٢٠
 . لجامعي الحدیث، اإلسكندریة، المكتب ا"االجتماعیة

، طبعــة ثالثــة، بـــدون دار "مــدخل إلــى المـــشكالت االجتماعیــة" ،١٩٩٨ عّیــوش، ذیــاب،  ) ٢١
 . نشر

ـــي حـــسن،  ) ٢٢ ـــوح األحـــداث"، ١٩٧٨ محمـــد، عل ـــي جن ـــل وأثرهمـــا ف ـــدین بالطف ـــة الوال ، "عالق
 . القاهرة، مكتبة األنجلو المصریة

ــــاري  ) ٢٣ ــــة"م، ١٩٩٥ محمــــد ســــالمة محمــــد، غب ، " المنحــــرفیناالنحــــراف االجتمــــاعي ورعای
 . المكتب الجامعي الحدیث

 .  ، اإلسكندریة، منشأة العرب"الخدمة االجتماعیة"م، ١٩٨٤ مصطفى أبو خاطر، أحمد،  ) ٢٤
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