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  .تؤدي لبروز الظاهرة 

  :أهمية البحث 
  -: تتمثل أهمية البحث في جانبين هما  
 األهمية العلمية وذلك من خالل التعرف على أهم العوامل االجتماعية التي تؤدي -١

 .إلى هذه الظاهرة 
ين  األهمية العملية والتطبيقية وذلك من خالل الترآيز على األحداث الجانح-٢

 .ومحاولة مساعدتهم على العودة ثانية للمجتمع آأفراد صالحين 
  :أهداف البحث 

  . التعرف على العوامل الذاتية بالنسبة للحدث والتي أدت به إلى الجنوح -١
  . التعرف على العوامل االجتماعية المحيطة بالحدث والتي أدت إلى الجنوح – ٢

  :تساؤالت البحث 
مؤدية إلى الجنوح ، من وجهة نظر األحداث ، في دور  ما ترتيب العوامل ال– ١
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  من دور المالحظة الثالث في الرياض والدمام وبريدة ؟
  : منهج البحث 
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 بين بعض العوامل المؤدية إلى ٠٫٠٥ وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى -٣

  .لى التفكك األسري انحراف وجنوح األحداث ، يمكن عزوه إ
 بين بعض العوامل المؤدية إلى ٠٫٠٥ وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى -٤

  .انحراف وجنوح األحداث ، يمكن عزوه إلى عوامل التنشئة االجتماعية 
 بين بعض العوامل المؤدية إلى ٠٫٠٥ وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى -٥

  .زوه إلى بعض العوامل الثقافية انحراف وجنوح األحداث ، يمكن ع
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Research Problem : Because of the correlation between juvenile 
delinquency and social factors, and the diffusion of this 
phenomenon in the Saudi Arabia society; the researcher studied 
the factors which effect on this phenomenon. 
Research Importance : There ara tow sided importance of this 
study : 1 st scientism importance during identifying the most 
important social factors cause this phenomenon, and the 2 nd is 
the practical importance during concentration on the category of 
juvenile who were go astray . 
Research Objectives: 1- Identefying the factors connected to the 
juvenile which cause the delinquency . 
2- Identefying the effect of environmental factors for juvenile 
which cause the delinquency . 
Research Questions : 1- What is the ordeing of the social factors 
which cause the juvenile delinquency in three geographical 
regions together ( Riyadh , Dammam and Braidah ) ?  
2- What is the range of differences between social factors cause 
the juvenile delinquency and the region where juvenile live ?  
3-What is the range of differences between some social factors 
and juvenile delinquency?   
4- What is the range of differences between social factors cause 
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5- What is the range of differences between social raising 
factors and juvenile delinquency . 
6- What is the range of differences between the cultual 
factors of juvenile’s families and juvenile delinquency . 
7-What is the ordering of the social factors which cause the 
juvenile delinquency in each geographical region( Riyadh , 
Dammam and Braidah ).  
Research Methodology  : The researcher used the description 
and analytical methodology  to analyze and interpret the 
questions of the study . 

Main Results : 1- There is a morel difference with significant 
0,05 between some factors cause juvenile delinquency regarding 
to the geographical region .  
2- There is a morel difference with significant 0,05 between 
some factors cause juvenile delinquency regarding to the 
educetional and economical level of juvenile . 
3 - There is a morel difference with significant 0,05 between 
some factors cause juvenile delinquency regarding to some 
cultural factors.  
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  شكر وتقدير

  
        

وتعاو�وا علـى الـرب والتقـوى وال تعـاو�وا علـى اإلثـم والعـدوان واتقـوا ا إن ا                     ( :      قال تعالى   
  .صدق اهللا العظيم) شديد العقاب

د               ا محم لين نبين      الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرس
  ...وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد 

عبدالعاطي / سرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسعادة األستاذ الدآتور    ي
أحمد الصياد المشرف على هذه الرسالة ، الذي بذل معي جهدًا آبيرًا في 
توجيهي وارشادي ، وفتح لي صدره وغمرني بفيض علمه وآرمه ، فجزاه اهللا 

ين أعماله عني خير الجزاء ، وجعل ما قّدم لي من عون ومساعدة في مواز
  .الصالحة

اتذة األفاضل أعضاء            ان لألس شكر والعرف ل ال دم بجزي وتني أن أتق     آما ال يف
ة                  اتهم الكريم ى توجيه التي ، وعل شة رس ول مناق لجنة المناقشة على تكرمهم بقب

  .والسديدة
ين                  ة ، من إداري وم األمني ة للعل     آما أشكر المسؤولين في جامعة نايف العربي

  .لتدريس على ما بذلوه من جهد يحسب لهم بإذن اهللاوأعضاء هيئة ا
ساندتهم         م وم ى دعمه يعهم عل ل جم ي العم ي ف ول لزمالئ كري الموص    وش

  .  من إنجاز دراستي- بحمد اهللا -الموصولين حتى تمكنت 
ن      ل م ي آ ة ف ي دور المالحظ ين ف زمالء اإلداري شكر لل ان وال ل االمتن     وآ

  .هم ومساندتهم الحثيثة طيلة مراحل الدراسةالرياض والدمام وبريده علة تعب
ام الدراسة ،                     ة أي ي طيل ساندتها ل ا وم ي بعونه ي غمرتن     وال أنسى عائلتي الت

  .وأهديهم عملي هذا مقدرًا وممتنًا لهم جميعًا على معاناتهم وتعبهم معي 
ذه الدراسة واهللا                     وأخيرًا أشكر آل من أسهم برأيه وفكره وجهده في إعداد ه

  ...                               ن وراء القصد والهادي الى سواء السبيل م
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      ملخص الدراسة

د ظاهرة  وح األحداث"  تع ام " جن ة بالنظ ة المخل رز الظواهر االجتماعي من أب
ة واإلسالمية                     ا العربي ا للمجتمع في بالدن ان ،ولم  –االجتماعي في أي مجتمع آ

ا             من خصوصي  -خاصة في المملكة   ا علين ان لزام ة مميزة عن غيره من الدول ،آ
ة               ة المؤدي رز األسباب الحقيقي إخضاع هذه الظاهرة للدراسة والتحليل ومعرفة أب

  .لها، ومحاولة معالجة ما يمكن من تأثيرات هذه الظاهرة على المجتمع
ة المؤدي           ة      لذلك جاءت هذه الدراسة محاولة تفسير بعض العوامل االجتماعي

الي           الى ظه  ا  "ور هذه الظاهرة ،ويمكن بلورة مشكلة هذه الدراسة في السؤال الت م
ا مدى          ) العوامل(هي أبرز األسباب     االجتماعية المؤدية الى جنوح األحداث، وم

  ".عالقة هذه العوامل بالظاهرة موضوع البحث
ى        ة ال ة المؤدي ل المختلف ب العوام ى ترتي رف عل ة التع تهدفت الدراس       واس

داث ،وآذلك التعرف على أثر العوامل االجتماعية على جنوح الحدث     جنوح األح 
دى    انح ل سلوك الج ذا ال ور ه ى ظه ي أدت إل باب الت رز األس ى أب ،والتعرف عل

ة      (الحدث ،والتعرف على أهم العوامل األسرية        صادية وثقافي ة واقت ) من اجتماعي
  .المؤثرة في جنوح الحدث

ذه الدراسة          وتبرز أهمية هذه الدراسة من أهمي      ة الظاهرة نفسها ،حيث تبين ه
ة             أهم العوامل االجتماعية المسببة لجنوح الحدث ،وآذلك تبرز أهميتها في محاول

رز العوامل األسرية          ة       -التعرف على أب ا المختلف سلوك   – من جوانبه ة لل  المؤدي
  .الجانح، ومحاولة وضع بعض المعايير لمعالجة هذه الظاهرة

م                 وتطرقت الدراسة   في إطارها النظري إلى مناقشة ظاهرة الجنوح والى أه
  .المؤدية لها) واألسرية( العوامل االجتماعية 

ابقة ؛ تعرضت للموضوع وتمحورت  دة دراسات س      واستعرض الباحث ع
  .حول أهم العوامل االجتماعية التي تؤثر في ظهور هذه الظاهرة

تبانه          واستخدم الباحث في دراسته المنهج الوص      في التحليلي ، وقام بإعداد اس
ى                  تبانه عل وح ،وطبقت االس ى ظهور الجن ة إل غطت العوامل االجتماعية المؤدي
ده          دمام وبري عينة عشوائية من األحداث في دور المالحظة في مدن الرياض وال

ا  غ حجمه ا ) ٢٥٠(،بل تعاد منه ردا ،اس تخدام  ) ١٩٧(ف ا باس ام بتحليله تبانه ق اس
وم      مجموعة من األس   اليب اإلحصائية المتوفرة في حزمة البرامج اإلحصائية للعل

   ".SPSS" االجتماعية
  :      وآشفت الدراسة عدة نتائج من أبرزها 

ا           % ٧٢ نسبته النتائج أن ما     بينت -١ ديهم مم ة يعشون مع وال راد العين من أف
ذي يعني توفر الجو األسري الصحيح       ى تصرفات وسلوآيات         وال نعكس عل  ي

  .األبناء 
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ائج أن تنبي -٢ والي ا لنت سرقة   % ٥٦ ح تهم ال ت جنح ة آان راد العين ن أف م
  . السابقة المشابهة الدراساتوهذا النتيجة مؤآدة في أغلب 

وه        بمن عينة الدراسة يشعرون     % ٩٨ النتائج أن    بينت -٣ ا ارتكب ى م دم عل الن
ه          ى أن دل عل ا ي و من فعل جانح ، مم ق      ل ى الطري سبل إلرشادهم إل وفرت ال  ت

  .صبحوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم الصحيح أل
ة هي   -٤ ى دور المالحظ داث إل ي أدت باألح ل الت م العوام مصاحبة : إن أه

 .رفقاء السوء وغياب األب آمسؤول عن األسرة
تبانة     –يوجد اتفاق بين األحداث على أن هذه األسباب           -٥ ذآورة في االس  -الم

 .هي من أبرز العوامل التي تؤدي بالحدث إلى الجنوح
ود   -٦ ة ورق ذفوج ستوى   إحصائيةدالل د م ين ٠٫٠٥عن لبعض ا ب  لعوام

 .المنطقة الجغرافية إلى انحراف وجنوح األحداث؛يمكن عزوة إلى المؤدية
رق ذو       وجود -٧ ة ف د مستوى       إحصائية  دالل ين    ٠٫٠٥عن  عوامل لبعض ا   ب

ة ىالمؤدي داث؛يمكن عزوة إل وح األح ى انحراف وجن ستوى التعليمي  إل  الم
  . األسري للحدث املوالتعواالقتصادي 

ود -٨ رق ذو   وج ةف ستوى   إحصائيةدالل د م ين٠٫٠٥عن ل بعض ا ب  لعوام
  . التفكك األسري  إلى انحراف وجنوح األحداث؛يمكن عزوة إلىالمؤدية

ود -٩ رق ذو   وج ةف ستوى   إحصائيةدالل د م ين ٠٫٠٥عن لبعض ا ب  لعوام
ة ىالمؤدي زوة إل داث؛يمكن ع وح األح راف وجن ى انح ش  إل ل التن ئة عوام

  .االجتماعية 
ود -١٠ روج ةق ذو  ف صائيةدالل ستوى   إح د م ين٠٫٠٥عن ل بعض ا ب  لعوام

ة ى     المؤدي زوة إل داث؛يمكن ع وح األح راف وجن ى انح ض  إل ل  بع  العوام
 .الثقافية 

سهم             وفي ضوء نتائج الدراسة ،اقترح الباحث بعض التوصيات ؛التي يؤمل أن ت
  :ة ، ومنها في الحد من هذه الظاهرة وتأثيراتها االجتماعي

وغ              -١ سبة للحدث في بل ا الترآيز على دور األسرة بالن  الهدف األسمى     ابنه
د وهو أن يصبح عنصرًا فاعًال صالحًا في المجتمع وذلك من خالل               المزي

  .من اإلرشادات لألسر
وذين من                     -٢ م منب ى أنه ا عل وا جنحة م ذين ارتكب عدم النظر إلى األحداث ال

ة          ى محاول اجهم في المجتمع ،ليصبحوا         المجتمع ،بل يجب العمل عل  إدم
 .عناصر بناءة وفاعلة

 ألحد األحداث  الذين آانت جنحتهم -دراسة حالة–إجراء دراسة نوعية  -٣
 .السرقة ومحاولة التعرف بعمق عن األسباب الحقيقية التي أدت إلى ذلك

إجراء دراسة مقارنة بين األحداث الذآور واإلناث حول العوامل المؤدية  -٤
  .إلى الجنوح
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  تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق بين العوامل  
     المؤدية الى الجنوح وفقا الختالف المنطقة الجغرافية

  بين عوامل للكشف عن مصادر الفروق  ) LSD(اختبار 
      الجنوح وفقا لمتغير المنطقة الجغرافية
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    للحدث  عوامل الجنوح وفقا لمتغير المستوى التعليمي
  العوامل  للكشف عن الفروق بين األحادي التباين تحليل
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   العوامل  التباين األحادي للكشف عن الفروق بينتحليل 
  تهمع والد الحدث  لعالقةوفقًا    المؤدية الى الجنوح 
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    سنوات١٠قضاء أول 
   العوامل بين التباين األحادي للكشف عن الفروق تحليل 

  لمحل إقامة الحدث وفقًا  المؤدية إلى الجنوح 
  البعدي  للكشف عن الفروق بين      ) LSD(اختبار  

    العوامل المؤدية للجنوح وفقًا لمتغير محل اإلقامة اآلن 
   العوامل  األحادي للكشف عن الفروق بينالتباين  تحليل 

  بلمستوى التعليمي لألل وفقًا   المؤدية الى الجنوح 
    العوامل بينالفروق التباين األحادي للكشف عن تحليل 

  لعمل األب وفقًا   المؤدية الى الجنوح 
  البعدي  للكشف عن مصادر الفروق بين    ) LSD(اختبار 
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   العوامل  األحادي للكشف عن الفروق بينالتباين  تحليل
     لعمل األًموفقا   المؤدية الى الجنوح 

  ترتيب العوامل المؤدية إلى الجنوح في مناطق الرياض 
   والدمام وبريده 
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  الفصل األول
  

  مدخل الدراسة
  

  المقدمة -
 مشكلة الدراسة -
 أهمية الدراسة -
 أهداف الدراسة -
 تساؤالت الدراسة -
  مفاهيم ومصطلحات الدراسة -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : المقدمة
  

ية تخرج عن معايير المجتمع وقيمـه ،             يشكل االنحراف ظاهرة اجتماع   
مما يحتم إخضاع هذه الظاهرة للدراسة ؛ من أجل معرفة أسبابها ، والعمـل              
على وضع السبل والمعايير لعالجها ، وقد أصبحت هذه الظاهرة تـشك فـي              

 ظـاهرة  –والتي يشهد تحوالت فيها المجتمع وتغيرات كثيرة    –الفترة األخيرة   



  ـف   

راسة والتحليل ، خاصة فيمـا يتعلـق بـانحراف          خطيرة جديرة بالرصد والد   
  .وجنوح األحداث البراعم الذين يشكلون بنيان المستقبل وعماده

  
   وال شك أن انحراف الحدث يؤثر سلبا على الفرد والمجتمع في آن واحـد              
مما يترتب عليه آثار اجتماعية وتربوية سيئة ، ورغم أن هـذه الظـاهرة ال               

ها تتفاوت من مجتمع الخر ، ومن منطقة ألخرى ،           منها مجتمع ، إال أن     ويخل
كما ان نظرة المجتمع لهؤالء األحداث المنحرفين تختلف من مجتمـع الخـر             

. ، وكذلك من زمان الخـر       )حسب اإلطار القيمي الذي يعيشه هذا المجتمع      (
فقديما اعتبر الجانح مجرما آثما يستحق العقوبة والردع ، ولهذا عومل معاملة            

أما في المجتمعات الحديثة التي أخـضعت       . ر من البطش والقسوة     فيها الكثي 
، فقد تم التركيز على رعايـة       )االجتماعية والنفسية (األمر للدراسة ، والخبرة     

األحداث الجانحين باعتبار أن الحدث إنسانا بكل ما يتميز به اإلنسان العادي ،             
  )١(.غير أن هناك ظروفا اجتماعية معينة أدت إلى انحرافه

    وفد اختلفت نظرة العلماء وتعددت آراؤهم حول هذه الظاهرة ، وأسبابها ،            
فكثرت االتجاهات حول مفهوم الجنوح وأسبابه ، ومظاهره ، ووسائل عالجه           

ذلك االتجاه الذي ينظر إلى مشكلة األحداث الجانحين        : ، ومن تلك االتجاهات     
ملـة الوالـدين للطفـل ،       بأنها مشكلة اجتماعية ؛ ترجع أسبابها إلى سوء معا        

وافتقار الطفل للجو األسري ؛ الذي يـشبع حاجاتـه النفـسية والبيولوجيـة              
   )٢(.واالجتماعية المختلفة 

  
  
  
  
  
 

       
    وتشكل هذه المشكلة تحديا كبيرا لمعظم المجتمعات ، سواء النامية منها أو            

د مستمر،مما  المتقدمة،ورغم ما يبذل في مواجهتها من جهود،إال أنها في تزاي         
دفع علماء االجتماع للمشاركة واإلسهام في دراسة مثل هذه الظاهرة؛متخذين          
الجانب الشمولي مدخال لهم في تناول عناصر المشكلة ،اذ أن هناك العديد من             
العوامل التي تشكل الظواهر االجتماعية،غير أن األمر يقتضي أحيانا استخدام          

   )١(. المختلفة،بهدف دراسة ظاهرة ماقدرة العلم على التحكم في المتغيرات

                                                 
  م ١٩٧٣ الشرقاوي ، أنور ن انحراف األحداث ، القاهرة ،  (1)

  م١٩٧٨، ومحمد ، علي حسين،عالقة الوالدين بالطفل وأثرها في جناح األحداث ، القاهرة ، مكتبة أال نجل) ٢(
  م١٩٧٧،محمد حسن،التنمية االجتماعية ،القاهرة،مكتبة وهبه،ط عبد الباس (1)



  ـص   

أصبحت تشكل في المجتمع الـسعودي      " جنوح األحداث "     وبما أن ظاهرة    
ظاهرة جديرة بالوقوف عندها ،والبحـث فـي عواملها،ومـسبباتها،فقد رأى           
الباحث ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة ودراستها ،خاصة وأن المؤشـرات           

كد على تزايد مستمر لهذه الظاهرة ،حيث       }اإلحصائية على مستوى المملكة ت    
تشير اإلحصائيات الصادرة عن وزارة العمل والشؤون االجتماعية إلـى أن           

حدثا ،بينما في عام    ) ٣١(كان  ) هـ١٣٩٢(عدد األحداث المنحرفين في عام      
، أي أن العدد فـي      )٢()١٠٥٠٣" ( الذكور"أصبح عدد األحداث    ) هـ١٤٢١(

لدولة إلى زيادة عدد دور المالحظة،لتتناسـب مـع         ازدياد كبير،وهذا ما دفع ا    
هذه الزيادة،بعد أن كانت تقتـصر علـى دار واحـدة فـي الريـاض عـام                 

؛ منتشرة في   )هـ١٤٢١(دارا للمالحظة في عام     ) ١١(،وأصبحت)هـ١٣٩٢(
  . المملكةيجميع أرجاء المملكة،مما يؤكد انتشار هذه الظاهرة ف

رتبط ارتباطا وثيقا بالعوامل االجتماعية       وبما أن مشكلة انحراف األحداث ت     
، فان الباحث تناول هذه الظـاهرة بالدراسـة والتحليـل،من خـالل هـذه               
العوامل،وركز على أكثرها أهمية،والتي لها عالقـة مباشـرة بوجـود هـذه             

  .   الظاهرة ،وذلك مع عدم إهمال الظواهر األخرى
 إلى انحراف األحداث     ويؤكد الباحث أن من أهم العوامل التي قد تؤدي

  .عوامل التنشئة االجتماعية والعوامل الثقافية:هي
عملية التعامل االجتماعي الذي يكتسب الفرد من :    فالتنشئة االجتماعية هي 

خاللها شخصيته االجتماعية،التي تعكس ثقافة مجتمعه،وتتم تلك العملية من 
الفرد،ومنها يكتسب القيم خالل األسلوب والجماعات المختلفة التي ينتمي إليها 

  )٣(.واالتجاهات والمعايير والعادات والتقاليد
  

     ويرى علماء االجتماع أن الثقافة تراكمية تنتقل من فرد الخر،ومن 
في العصر –جماعة ألخرى عن طريق التقليد والتعلم ،وال شك أن الثقافة 

عات  قد تراكمت عناصرها بشكل كبير،وتعقدت،نتيجة لالخترا-الحاضر
الحديثة وطرق االتصال السريعة وعلى رأسها اإلنترنت،حيث أصبح العالم 
قرية صغيرة،بحيث أصبح من الصعب على الفرد اإللمام بمختلف مكوناته 
الثقافية،وكثيرا ما يعجز عن التكيف مع المتغيرات التي تشهدها ثقافته 

عليها فينحرف عنها،ويبحث عن بديل للقيم السائدة والضوابط المتعارف 
  .ومراعاتها في المجتمع

  
  : الدراسة مشكلة -٢

                                                 
  هـ١٤٢١ التقرير اإلحصائي السنوي ، وزارة العمل والشؤون االجتماعية، (2)
   إقبال،محمد بشير،ديناميكية العالقات األسرية ،اإلسكندرية،المكتب الجامعي (3)



  ـق   

د      ل داثبينت ق باب انحراف األح ي تناولت أس سابقة الت ات ال ي -  األدبي  الت
ا دورًا       ك    في يعتقد ان له ا يكون               أن   –ذل ة األسرية وم ى البيئ بعضها يرجع إل

ا من تفكك اسري  اموسوءفيه ة واالهتم ة الرعاي شئة وقل بعض اآلخر ، تن   وال
عي ا   رج ا له اق وم ة الرف ى جماع ن إل اءه   م لوآه وبن ي س دث ف ى الح ار عل  آث

  .االجتماعي واآتسابه لقيم ومعايير هذه الجماعة 
    وبسبب أن مشكلة انحراف األحداث ترتبط ارتباطا وثيقـا بالعوامـل               

االجتماعية ، فان الباحث تناول هذه الظاهرة بالدراسة والتحليل،من خالل هذه           
ل،وركز على أكثرها أهمية،والتي لها عالقـة مباشـرة بوجـود هـذه             العوام

  .   الظاهرة ،وذلك مع عدم إهمال الظواهر األخرى
    ويؤكد الباحث أن من أهم العوامل التي قد تؤدي إلى انحراف األحداث 

  .عوامل التنشئة االجتماعية والعوامل الثقافية:هي
االجتماعية التي تؤدي بالحدث الى     حاول الباحث التعرف على أهم العوامل       و   

وح و االجن رات       و؛تحليله ل وبعض المتغي ذه العوام ين ه روق ب دى الف ان م بي
   .األخرى مثل التفكك األسري والمستوى االقتصادي وغيرها

  
  : الدراسة أهمية -٣

      - :من خالل ما يلي هذه الدراسة أهميةتضح ت  
  األهمية العلمية للدراسة:   أوًال
  -:من أهمية الدراسة العلمية فيما يلي      تك

وح       اهرة جن ف ظ ف خل ي تق ة الت ل االجتماعي م العوام ى أه رف عل التع
  .األحداث

ان انتشار هذه الظاهرة يعني أن هناك قصورًا في األسرة والمجتمع في                 
د   افي ق ضاري والثق ور الح ة التط داث، أي أن عملي ه األح توجي

ذه          شكلة ال تنفصل عن سياسة         واجهت عائقًا ما ، بالتالي فان ه الم
األسرة والجماعة ، بل تبدو انعكاسًا لما تشهده الحياة العصرية من            
ن          شف ع اول الك ة تح ذه الدراس ان ه الي ف الل ، بالت ك وانح تفك
ا،            ا عليه الظواهر األخرى المرتبطة بظاهرة الجنوح ومدى تأثيره

شخيص الموضوع             ذه الظاهرة والت ي مما يمكنا من الفهم العلمي له
 .والدقيق لها 

 
   األهمية العملية والتطبيقية للدراسة-:     ثانيًا 

 :            تبرز األهمية التطبيقية للدراسة من خالل
ت    ت وبات ع انحرف ي المجتم ة ف ة مهم ل فئ درس والتحلي اول بال ا تتن آونه
الي                 راده للخطر؛ بالت اة أف تهدد آيان المجتمع بالتفكك وتعرض حي

ة   ذه الفئ تحاول   أصبحت ه ع، وس ى المجتم ة عل ة وعال ر منتج غي



  ـر   

در                ا ق ك ومعالجته ى ذل ي أدت ال الدراسة التعرف على األسباب الت
 .اإلمكان

سياسات          ع ال ي وض ا ف تفادة منه ات لالس ديم المعلوم ى تق ل عل العم
 .والتوجيهات االجتماعية للتقليل من تأثير وانتشار هذه الظاهرة

 . هذا المجال لالستفادة منهاتقديم المزيد من النتائج للباحثين في
 

  : الدراسة أهداف - ٤
شكلة إن   ن   م داث م وح األح م جن ات    أه ه المجتمع ي تواج شاآل الت  الم

ة  ي اآلون رةالمعاصرة ، وف ة  األخي سبب ضعف الرقاب شكلة ب ذه الم  تفاقمت ه
بويه األ عن توجيه الرعاية     وانصرافهماألسرية وبسبب انشغال األباء واألمهات      

ذي واآب          باإلضافة إ  اح اإلعالمي ال ة لى االنفت ة    األلفي ا تهدف      ..  الثالث ومن هن
  -:هذه الدراسة إلى 

ذات الحدث            -١ صلة ب ستواه      ( التعرف على أهم العوامل المت ره وم ل عم مث
 . والتي أدت إلى ظهور هذا السلوك الجانح لديه) الدراسي 

رف -٢ ر  التع ى أث ل عل دث   العوام ة بالح ة المحيط ل  ( البيئي ل العام مث
ه والعامل األسري              شأ ب ذي ن ان ال وح   ) االقتصادي و عامل المك ى جن عل

  .الحدث 
رف -٣ م  التع ى أه ب عل دمام     الجوان اض وال اطق الري ي من ة ف  االجتماعي

سلوك االنحرافي      متغيراتوبريده ، وآثر هذه الجوانب على        من للحدث،  ال
  )١(.خالل بيئات المناطق الثالثة

  
   :الدراسة تساؤالت -٥

ب ا  -١ ا ترتي ر        م ة نظ ن وجه وح ؛ م ى الجن ة إل ل المؤدي لعوام
ثالث   ة ال ي دور المالحظ داث ؛ ف ًا(األح اض  ) مع ي الري ف

 والدمام وبريده ؟
وح    -٢ راف وجن ى انح ة إل ل المؤدي ين العوام روق ب دى الف ا م م

 والمنطقة الجغرافية الموجود بها الحدث ؟–األحداث 
ا -٣ روق مدى م ة الف ين بعض العوامل االجتماعي ست(  ب وى آالم

افي    صادي والثق ي واالقت لالتعليم رى والتعام وح )  األس وجن
  األحداث ؟

                                                 
  ٨ هـ، ص١٤١٦ رسالة ماجستير ،  الثقيل ،العوامل المؤدية الى االنحراف ،(1) 



  ـش   

ا -٤ دى م روق الم ينف داث و ب وح األح ى جن ة ال ل المؤدي   العوام
  التفكك األسرى  ؟

وح األحداث           فروق ال مدى ما -٥ ة وجن شئة االجتماعي  بين عوامل التن
  ؟ 

ة ألسر األحداث وعوامل               ما -٦ ين العوامل الثقافي مدى الفروق ب
   ؟حالجنو

ر           -٧ ة نظ ن وجه وح ؛ م ى الجن ة إل ل المؤدي ب العوام ا ترتي م
ي       ثالث ف ة ال ن  دور المالحظ ل دار م ا لك داث ؛ وفق األح

 الرياض والدمام وبريده ؟
  
   :الدراسة ومصطلحات مفاهيم-٦
  

ة إن      ة الدراس شتمل الحالي ى ت د عل ن العدي صطلحات م ة الم ى العلمي  الت
ى  يتضح حتى ، ةدقيق علمية بصورة تعريفها سيجرى  باستخدام  المقصود  المعن

  .يهاف مصطلح آل
   :االجتماعية العوامل : أوًال 

ل           ة العوام ي االجتماعي ة ه ن مجموع ي الظروف م ق الت وين تتعل  بتك
وين  في  تساهم والتي ، وأنظمتها الجماعة رد  تك ه  الف ا  ويكون  ، وتربيت ر  له  األث
رد سلوك  فى  الواضح  ه  الف د  . ومجتمع م  ولق سيم ت ة  العوامل  تق ى االجتماعي  عل
  - :التالي النحو
   : األسرى العامل - ١

 وفى الفرد حياة على إثرها لها مهمة اجتماعية وحدة األسرة تعتبر       
 على وقويًا مباشر تأثير لها األسرة أن على العلماء ويتفق ،سلوآه تقويم
 غير يةأسر بيئة في الحدث وجود أن شك وبدون ، الفرد شخصية تكوين
 استجابة مدى وهو االنحراف على مالئمة بيئة إيجاد على يساعد مالئمة
                                  .)١( األسرة داخل العوامل  لتلك الطفل
سي في المجتمع               الجرائم  ارتكاب على تساعد ،وآون األسرة هي الجزء الرئي

  .فأنها تتأثر مباشرة بالحالة االقتصادية للمجتمع
  

   :                                            المدرسي العامل -٢

                                                 
  م١٩٩٤ الطخيس ،دراسات في علم االجتماع الجنائي ،دار العلوم ،الرياض ، (1)



  ـت   

شئة  في هامًا دورًا المدرسة تلعب        ة  التن ا  االجتماعي ة  باعتباره ة  البيئ  الثاني
ل د . للطف اء وأآ اع علم رهم االجتم ى وغي ة عل ا المدرسة أهمي ة باعتباره  البيئ
ة ل الثاني ة ، للطف ا ومكمل ت لم ه قام رة ب ل األس ة أن ب ل المدرس زء تتحم  الج
ر ي األآب ة ف شئة عملي ة التن يم والتربي د . والتعل ون وق ى النقطة المدرسة تك  الت
صغير  الحدث  عندها يتحول ق  نحو  ال يس  ، االنحراف  طري ى  ول ك  معن ا  ذل  أنه
وح  في  المباشر  السبب ا  األحداث  جن د  إنم اك  تكون  ق ا  أخرى  أسباب  هن  ذآره

   فى المغربي
  
  :العامل االقتصادي-٣

نظم       ي ال اره ف ياله آث صرا أساس صادي عن ل االقت ر العام       يعتب
ل      ين العام ة ب شة العالق دة لمناق ات عدي ت دراس د أجري االجتماعية،وق
صادي   ل االقت أثير العام دة لت ين مؤي ائج ب وح ،واختلفت النت صادي والجن االقت

  . )١(على الجنوح وبين عدم تأثيره
ل         ن لع م م واهر أه ي الظ ال الت ر ه ر األث ى األآب وح ف داث جن و األح  ه

ل صادي العام ا أو ، االقت سمى م رف ي ساد ويع صادي بالك وط أو االقت  الهب
ذي  االقتصادي ة  يترتب  وال شار  علي ة  انت الي  البطال شار  وبالت ر  انت إذا  . الفق م  ف  ل

اك يكن  ق هن ليم طري ستطيع س رد ي ه عن  الف ساب طريق ه اآت ا ، رزق ى وم  يكف
ه شية حاجت ه المعي وف فأن ن يبحث س ق ع ر طري و – آخ ق وه رام طري  اإلج

ى  الحصول يستطيع حتى – واالنحراف ادة  عل دما  . الم ى  ننظر  وعن  الجانب  إل
ة  والمعاآس اآلخر ى  للحال د  االقتصادي  الرخاء  ظاهرة  وهى  . األول سمى  وق  ي
د  فأنها االقتصادي باليسر ضاً  تكون  ق ة  أي ة  الرتكاب  دافع ا  وخاصة  الجريم  فيم
ا  بالحصول  يغرى األموال زيادة الن األموال بجرائم يتعلق الي  .عليه ان  وبالت  ف

سرقات زداد ال خامة ت ذلك . ض ان  وآ اء ف الي الرخ ساعد الم سهل أو ي ي  ي  ف
ى الحصول ائل عل ي  الوس الثالت ون أن جوانب ث داها سبب يك  لالنحراف إح
ى ة : وه ذ عالق ه التلمي ه ، بمعلم ه وعالقت ه ، بزمالئ واد وعالقت ة بم  الدراس

    )٢(.موضوعاتهاو
  
   : الرفاق-٤

ًا      ا غالب ار م رد يخت صًا الف ه شخ ي يوافق س ف صفات نف س ال واء ونف  األه
ات  ات  ، والرغب دما  والنزع ون  ،وعن دث يك ذه  الح ة  ه ه  الرفق دأ  فان س يب  يح
تقاللية ن باالس لطة ع رة س يس .األس اك ول ن هن ى شك م ذه أن ف ة ه  المجموع

 وقت وتقضى ، الخير على تجتمع الرفقة آانت فإذا ، بعضًا بعضها يؤثر سوف
ا ا فراغه ود بم ا يع ى عليه ع وعل دة المجتم ت ، بالفائ صف وآان األخالق تت  ب

                                                 
  ٢٢١م،ص١٩٩٤ الطخيس ،دراسات مقارنة في علم االجتماع الجنائي، (1)
  ١٥٩م،ص١٩٦٦  المغربي ، (2)



  ـث   

ذه  يكتسب سوف الفرد فان الحميدة الي  . األخالق  ه ان   وبالت سلوك  ف  الفاضل  ال
 هذه أو المجموعة هذه آانت إذا أما . المجموعة هذه على المسيطر هو سيصبح
ر  وصفات حميدة غير اتبسم تتسم الرفقة ان  ، فاضلة  غي رد  ف نظم  الف يهم  الم  إل
   .)٣(السلوك نفس يكسب سوف

  
   :األسرية الخصائص- :ثانيًا
ل  الحدث  بأسرة المرتبطة المتغيرات مجموع الدراسة هذه فى بها يقصد       مث

سكن  نوع ، الحي نوع ، الزوجات عدد ، التعليمي المستوى ، الوالدين عمر:   ال
   .الدخل مستوى ، خوةالا عدد ،
  

   الجنوح - :ثالثًا
 األسرية  الظروف على ترآيزهم خالل من الجنوح االجتماع رجال عرف      
ة ة والبيئ ي االجتماعي ت الت ا آان ر له ر اآب ي األث ر ف رى تغي اة مج دث حي  الح
ه  جانح  حدث  إلى وحولته ى  ودفعت اد  إل ق  عن  االبتع سوي  الطري ا  ال  يتطلب  مم
  . اجتماعيًا لتنشئته المناسب الجو توفيرو وحمايته رعايته

ون     "        وذآر د علي جعفر في آتابه        ة   .األحداث المنحرف  أن" دراسة مقارن
ال انون رج ون الق سئولية يهتم ة بالم ي الجنائي ون الت ا يك انح فيه ر الج ادر غي  ق
 الرشد لسن البالغين من لغيره بالنسبة مخففة مساءلته تكون ثم ومن التمييز على

ى  الظروف دفعته الذي المشرد الجانح بين التشريعات تفرق آما.  سول  إل  أو الت
شتبه  مخالطة يهم  الم ة  محل  وجود  عدم  أو ف ستقر  إقام ين  أو ، م انح  ب ذي  الج  ال
تم  لكنه بإدانته ويحكم مخالفة أو جنحة أو جريمة يرتكب ه  التخفيف  ي  لصغر  عن
ال  طبيعة وتختلف سنه ي  األعم ر  الت ل  من  تعتب ش  قبي  اإلجرامي  العمل  أو ردالت
ًا روف وفق ع لظ ه المجتم ى ونظرت ة إل ال طبيع ى األعم ا الت انحون يقترفه  الج

ال  هذه طبيعة تختلف آما المجتمع على وآثرها اختالف  األعم ان  ب ر  الزم  والتغي
   .االجتماعي

  الحدث : رابعًا
  : الشريعة اإلسالمية في الحدث: أوال 

م ي    على يطلق الحدث   ذي ل سن ال سنة       صغير ال د ورد في ال م ،وق غ الحل بل
ا     فيالنبوية بهذا المعنى     رة منه ه           :  أحاديث آثي رة رضى اهللا عن ي هري حديث أب

ول           صادق المصدوق يق هلكت أميت على يدي غلمـة : (قال سمعت ال
لو شئت أن أقول بين فـالن وبـين فـالن :،فقال أبو هريرة 

                                                 
   المغربي ، المرجع السابق (3)



  ـخ   

فكنت أخرج مع جدي إىل بين مروان حيـث ملكـوا  . لفعلت
عـسى هـؤالء أن :  قال لنا ًأحداثاًشام ، فإذا رآهم غلمانا بال

 في بعض األحاديث     الحدث  لفظوورد  .)١( )يكونوا منهم؟ قلنا أنت أعلم
قال رسول اهللا  : آما في حديث عبد اهللا بن مسعود قال        المنحرفبمعنى الصغير   

خيرج يف آخر الزمان قوم أحـداث األسـنان (صلى اهللا عليه وسلم     
 القرآن ال يقرؤونحالم يقولون من خري قول الناس ،سفهاء األ

جياوز تراقيهم ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية 
 )ً فليقتلهم ، فإن يف قتلهم أجرا عند اهللا ملن قتلهملقيهمفمن 

) والصبي) (الطفل( لمصطلح الحدث في اإلسالم لفظ       المترادفة األلفاظ   ومن ،)٢(
صغير( الم) (وال د ،) والغ تفق ة   ثب ث النبوي ة واألحادي شواهد القرآني ن ال  م

ة تحمل        القانون أن تلك   وعلماءل الفقهاء   اوالدالالت اللغوية وأقو   اظ مترادف األلف
م  ذي ل سن ال دًا وهو صغير ال ى واح غمعن ذه يبل وغ تنتهي ه د البل م ، وعن  الحل

صفة اظ  ،ال ذه األلف ن ه ًا ع ًا مختلف شخص لفظ ذ ال ن ويأخ ي القفم ة ف رآن  األدل
الى        : الكريم لهذه المعاني ما يلي       ال تع ل ق  األطفـالوإذا بلـغ (ففي الطف

الى    وقال  ، )١()منكم احللم ال  الصبي    وفي  ً ،)٢()مث خنرجكم طفال( تع  ق

   ،)٣()واتيناه احلكم صبيا (تعالى
ال   وفي  ،) ٤()صـبياكيف نكلم من كان يف املهد ( تعالى   وقال   الغالم ق

الى    ال     وفي  ، )٥()ك بغالم اسمه حيىييا زكريا إنا نبشر(تع صغير ق  ال

   .)٦() كما ربياين صغرياأرمحهماوقل رب (تعالى 
  

                                                 
   ،المجلد الثاني  ابن منظور ،جمال الدين ،لسان العرب (1)
   هـ١٤٠٩ الصالح ،صالح العلي ،المعجم الصافي في اللغة العربية ،الرياض ، (2)
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  ـذ   

  
  :العربية اللغة  في الحدث: ثانيا 
إذا            الحدث سن قلت    ذآرت  في اللغة هو الفتي في السن ،أي الشاب ،ف حديث  :  ال

دواب   اس وال ن الن ى م داث،وآل فت دثان أي أح ان ح ؤالء غلم سن ،وه دثال  ح
سن آنا    ،    ويقال للغالم القريب السن والمولود حدث      ،ثى حدثة ،واألن ة وحداثة ال  ي
   وأول العمرالشبابعن 

  
    الحدث في علم االجتماع: ثالثا 

دث ي والح تم     ف ى ي ه حت ذ والدت صغير من و ال اعي ه سي واالجتم وم النف  المفه
  . وتتكامل لديه عناصر الرشدوالنفسينضوجه االجتماعي 

ين  ما الحدث بأن "الساعاتي وذآر         آحد  سنه ١٨ و أدنى  آحد  سنوات ٨ ب
   .)٧("أقصى

د  ويختلف       " د  ، المجتمعات  بعض  فى  الحدث  سن  تحدي  بعض  حددت  وق
ة  فى الجنائية المسئولية سن بريطانيا مثل الدول انى  البداي م  سنوات  لثم ا  ث  رفعه
االً  الحدث  يرتكب  وعندما سنوات عشر إلى ذلك بعد ة   أفع ا  انحرافي  ١٤ ينب  م
ى ًا ١٧ إل ه عام ل يعتبرون ة داخ اح فئ اآمون الجن ى ويح ة ف ة محاآم  خاص

  .)٨("باألحداث
رف      دث  هخفاج ويع هالح صغير" بأن ذ ال ه من ى والدت تم حت ه ي ضج ل  الن

    )٩("الرشد عناصر له وتتكامل والنفسي االجتماعي
  :societal  مجتمعي : خامسًا

تخدام      ر( اس ذا ) آلي صطلح ه رة لألو الم ى م ه ف سارات (مؤلف ى استف  ف
ل  وهو ،  )األثنوجرافيا ذين  دلي ة  يمارسون  لل رحالت  هواي دة  ال م  ، البعي  يضع  ول

ًا هً واضحا تعريف ه ، ل تخدم ولكن ارة  اس سق "عب ي الن ارة " المجتمع ى لإلش  إل
ة ساؤالت مجموع اول ت ة تتن انون،  الحكوم سلطة والق اء ، وال ي والبن  ، الطبق
ادات ى والع م الت ات تحك ين العالق اس ب م ، الن سره ث د ف ك بع ه ذل ذا " بقول  ه
   " .االجتماعي " المصطلح إليه يشير مما تحديدًا أآثر شئ إلى يشير المصطلح

ى  لكن       د  " مجتمعي  " لمصطلح  المحدد  المعن ى  يعتم  الخاص  تصورنا  عل
ع ا . للمجتم ع أن فطالم د المجتم ي ريآل عن ة ه ة جماع سعى تعاوني وفير ت  لت
ة  المالمح  إلى يشير " المجتمعي " مصطلح فان؛   بقائها اتمتطلب ذه  التنظيمي  له

   .الجماعة

                                                 
  ٨٠ ، ص م١٩٥١ الساعاتي ،  (7)
  ٢٥م ، ص ١٩٩٩ شتا ،  (8)
  ٨٦م ،ص ١٩٧٧ خفاجه ،  (9)



  ـض   

الي  النحو  على وعرفه المصطلح هذا ) هرتزلر ( استخدم وقد       الفعل  :" الت
اعي راد االجتم ات لألف ذين والجماع دمجون ال ي ين ات ف ة عالق ة بنائي  وظيفي
   .)١(اإلنساني المجتمع فى وإجراءيه

  
   :society   مجتمع :سادسًا

يس      اك ل دد تعريف هن ول مح ع لمصطلح ومقب تخدامات ألن ، المجتم  االس
   .اإلجماعية الحياة من هامة جوانب إلى تشير له الشائعة الثالثة
المعنى       ام ف ى الع ات مجموع يعن ة العالق ين اإلجماعي اس ب  آل هو أو، الن
ة   المستويات آل ومن الجنسين من ، اإلنسانية للكائنات تجمع  يرتبطون  العمري
   .المتميزة وثقافتها ونظمها ذاتي آيان لها اجتماعية جماعة داخل معًا
ه أو     نظم أن ة ال ي والثقاف ق الت د تتحق اس من جماعات عن ذا الن  التعريف وه

ق صلة وثي التعريف ال سابق ب ا ، ال شيران وهم ى ي صرين إل ين عن ى أساس  ف
ل سوسيولوجى التحلي ساناإل أن ، ال يش ن ى يع ات ف لوك وأن ، جماع اس س  الن
   .والقيم بالمعايير يتأثر
ة  من جمعية طبيعته يستمد األفراد من تجمعا يعتبر المجتمع آان ولقد       طبيع

سر  آونت  ( أن ،إال اإلنسان دا  ) وسمين يس  المجتمع  أن أآ  جمعي  اسم  مجرد  ل
ة  وحدة ولكنه ، األفراد من عدد على يطلق زة  آلي وق  متمي ردي  الوجود  تف  ، الف
د سبت وق ة اآت ر وجه ذه النظ ًا ه ي ذيوع ث ف سوسيولوجى البح ستخدم  ال  وي

اً  المجتمع مصطلح ى  اإلشارة  أحيان سانية  إل وع  أو اإلن شرى  الن  ظاهرة  آكل  الب
   .)١(اإلنساني التجمع

 نتصور  أن يجب  ، االجتماعية والجماعة المجتمع بين التمييز يمكن وحتى     
اس  يجد والتي ، الفرد إليها ينتمي التي الكبرى ماعةالجأن المجتمع هو     ا  الن  فيه

ر ية العناص اة األساس شترآة للحي ذا ، الم صبح وهك ع ي بكة المجتم ن ش  م
  .اإلجماعية الجماعات

اك      ن وهن رى م ع أن ي ة المجتم اس جماع م الن ة له شترآة ثقاف زة م  ومتمي
ا  حيزًا تحتل ع  ،  محدداً  إقليمي شعور  وتتمت ى  وتنظر  ، الوحدة  ب ا  إل ان  ذاته  آكي
ز شب . متمي ع هوي ل المجتم ى ، األخرى الجماعات آ تماله ف ى اش اء عل ن بن  م
ة أدوار لوك ، مترابط دد وس ه مح ايير تفرض ة المع ع . االجتماعي ك وم  ذل

ى  ينطوي شامل اجتماعي بنسق تتميز لجماعة خاصًا ً  نموذجا يعتبر المجتمع  عل
ع سات جمي ة المؤس ية االجتماعي ة األساس ة الالزم ات لمواجه سانية الحاج  اإلن

ه  مكتف أنه بمعنى ليس ، باستقالله آذلك المجتمع ويتميز . الضرورية  من  بذات

                                                 
  .٤٥١-٤٥٠ص م١٩٨٥ ،مصطلحات اجتماعية ، وأخرون محمد على محمد   (1)
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  ـغ   

ى  وإنما ، ضروريًا اآتفاء اإلقتصاديه الناحية ه  بمعن ى   انطوائ ع  عل  أشكال  جمي
   .)٢(الزمان من طويلة فتره واستمراره لبقائه الالزمة التنظيم

  
   :حظةالمال دار - :ثامنًا
ان  وهو       تم  مك ه  ي ه  لحين  الحدث  حجز  في ام  مثول اآم  أم ق  المح ا  للتحقي  فيم
ه  نسب ك  إلي ل  من  وذل ة  سلطات  قب تم  أو ، أمني ه  ي اء  األحداث  حجز  في ى  بن  عل

ك. القاضي  تعليمات  ايتهم  وذل ة لرع ة  رعاي ديم وصحية  اجتماعي ه وتق ة ل  آاف
أوى  من الخدمات بس  ومشرب  م ودعين  لألحداث  ومل دار  الم ى  باإلضافة  بال  إل
ايتهم يًا رع ًا دراس ث ، وعلمي تم حي راف ي يهم األش ن عل ل م صائيين قب  أخ
اً  ، الصحيح التوجيه بتوجيههم لتربيتهم اجتماعيين ومشرفين أن  علم ارهم  ب  أعم

   .سنه١٨ عن والتزيد سنوات٧ عن تقل ال
  

" المفاهيم اإلجرائية"وفي ضوء المفاهيم السابقة ،نستطيع أن نستخلص 
  :المناسبة لهذه الدراسة،آاآلتي

  
ة       -١ اليب          : يقصد بالعوامل االجتماعي اء األسري وأس ة بالبن رات المتعلق المتغي

  .التنشئة ،ومالءمة السكن بالنسبة للحدث
رية   -٢ صائص األس صد بالخ رة  : يق ة بأس رات المرتبط ة المتغي مجموع

دث،مثل ات األب     :الح دد زوج ا ،ع ي لهم ستوى التعليم دين ،الم ر الوال عم
 ).ذآورا وإناثا(،نوعية السكن ،عدد األخوة 

الجنوح   -٣ صد ب ع     : يق وانين المجتم ايير وق سبة لمع سوي بالن ر ال سلوك غي ال
 .؛الذي يصدر عن الحدث

ة            : يقصد بالحدث    -٤ م يتجاوز الثامن الشخص الذي اليقل عمره عن السابعة ول
 .عشر؛ من عمره، والموجود بدار المالحظة

المجتمعي   -٥ صد ب ل اال: يف ؤثرون   الفع ذين ي ات ال راد والجماع اعي لألف جتم
ي           ة ف ة إجرائي ة وظيفي ات بنائي ي عالق ا ف دمجون مع ذين ين دث، وال بالح

 .المجتمع المحيط بالحدث
م              : يقصد بالمجتمع    -٦ شترآون بصفة واحدة وهي أنه ذين ي مجموعة الناس ال

 .مؤثرون في سلوك الحدث
ة ال    : يقصد بدار المالحظة     -٧ وزارة العمل      إحدى المؤسسات االجتماعي ة ل تابع

ا                  ي ارتكبه سبب الجنحة الت ا الحدث ب والشؤون االجتماعية ،التي يحتجز به
ل      أوى ومأآ ن م دمات م ة الخ دم آاف ي تق ة ،والت ام المحكم ه أم ين مثول لح

  .ومشرب للحدث ،وآذلك رعايتهم علميا ودراسيا
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  
  ار النظري اإلط:    أوًال

   تمهيد-                
    ظاهرة الجنوح-            
   العوامل االجتماعية المؤدية إلى انحراف الحدث  -            
   انحراف األحداث قي المملكة العربية السعودية -            

  
  الدراسات السابقة:    ثانيًا

    تعقيب على الدراسات السابقة
  
  
  
  
  

  
  



  ـأ أ   

  ار النظرياإلط:أوال 
   تمهيد
 في المجتمعات وجدت ظاهرة جنوح األحداث ظاهرة اجتماعية إن  

 في المنحرفحيث اعتبر الحدث . واختلفت نظرة المجتمع إلى هذه المشكلة 
 نظرةالمجتمعات القديمة أنه مجرمًا ويستحق العقاب ، أما حديثًا فقد اختلفت 

نحرفة هم ضحية لظروف المجتمع للحدث المنحرف حيث تبين أن األحداث الم
 بهم إلى االنحراف وبالتالي يجب تهيئة الظروف االجتماعية بما أدتاجتماعية 

 والصالحة لهؤالء األحداث بالتالي صنع مواطنين صالحين السليمةيخدم التنشئة 
  .منهم 

شكلة           التقدم وبسبب   ذه الم د ازدادت ه  الحضاري والتكنولوجي الحديث فق
  . مما أدى إلى المزيد من التفكك األسري ميةالناخاصة في المجتمعات 

ا             همفاألحداث     ة يتوقف عليه ى  نواة المجتمع البشري ، ومرحلة الحداث  ال
صيات    اء شخ د بن د بعي دح ه    وتحدي د يوج ستقبل ، وأي جه ي الم لوآياتهم ف  س

سالمتها ،         تأمينلرعايتهم وحمايتهم هو في نفس الوقت        دعيم ل ة وت  لمستقبل األم
ر ر ذلك تعتب ة  ل ة العملي رة والطفول ة األس اءةعاي ع  البن ي أي مجتم ية ف  األساس

ة  والعلل     االنحرافاتيسعى إلى تحقيق التطور المتوازن البعيد عن          ،  االجتماعي
  .  االبتكار والتجدد المتمسك بالقيم واألخالق الفاضلةعلىوالقادر 

  
   الجنوح ظاهرة
ر   اهرة تعتب ي      ظ د ف ة العه اهرة قديم داث ظ وح األح ات ،  جن المجتمع

 عن طريق منع ارتكاب بعض األفعال العصوروعرفتها التشريعات في مختلف     
  . السائدة فيه والعالقاتالتي تشكل اضطرابًا وخطورة على المجتمع 

رز   سئولية وتب ه   م رد جماعت د أف اره أح ن خالل اعتب ك م ي ذل دث ف  الح
د    ب أح ا ارتك إذا م رته ف اوأس ة يعتب  م ة أو جنح ة جريم ن الجماع ل  م ر الطف

ا ارتكب هو          مسؤوليةمسؤول آونه أحد أفراد الجماعة ، وهناك          شخصية إذا م
  .نفسه تلك الجنحة أو الجريمة 

ذه الظاهرة           عملية ورغم    التغير االجتماعي التي شملت المجتمعات فإن ه
سانية           لمامازالت موضع االهتمام     ات اإلن  تسببه وتثيره من اضطراب في العالق

ى        لسلطةادات وتهديد   وإهدار للقيم والع    القانون وقد دلت الدراسات والبحوث عل
صغار وأن معظم المجرمين          شيوعًاأآثر ما تكون    ) الجنحة(أن الجريمة    د ال  عن

   .الحداثةالبالغين قد بدءوا حياتهم اإلجرامية منذ سن 
  

  : لظاهرة جنوح األحداث االجتماعية األهمية



  ـب ب   

د   ت لق دا أدرآ ة أن األح ات الحديث روف   المجتمع م ضحية ظ ًا ه ث غالب
ى     م إل ة أدت به راف اجتماعي ة      االنح ع ، وأن تهيئ ع المجتم ف م وء التكي  وس

ان          بالمقوماتالظروف االجتماعية وتدعيمها     شئتهم في عطف وحن  الصالحة لتن
  . مجتمعاتهم فيهي الضمان لتقويمهم ليصبحوا عناصر صالحة 

د   صر وق ي الع ورة ف شكلة خط ذه الم ديث ازدادت ه دم  نتالح ة التق يج
  .الحضاري والصناعي مما اثر على آيان األسرة وتماسكها 

 آانت جريمة من الجرائم أو عمًال إيجابيًا أو سلبيًا يتعارض مع سواء للمجتمع
  . للجماعة لمألوفةالقواعد ا 

ة  ومن   ة                 الناحي سن معين رتبط ب إن ظاهرة انحراف األحداث ت ة ف  القانوني
ذي            في الف  الحدث"حيث تعرف بأنها     ائي ال ترة بين سن التمييز وسن الرشد الجن

سلطة   ام ال ت أم ضائيةيثب دى     الق ب إح د ارتك ه ق صة أن رى مخت لطة أخ  أو س
   .القانون حاالت التعرض لالنحراف التي يحددها إحدىالجرائم أو تواجد في  

د سن الحدث                  هأنمن المعلوم   و   م تحدي د ت سعودية ق ة ال ة العربي  في المملك
ن  نة ) ١٨-٧(م كوس سب ذل وزراء   ح س ال رار مجل مق اريخ ) ٦١١(رق بت
  .هـ١٣/٥/١٣٩٥
  

  العوامل االجتماعية المؤدية إلى انحراف الحدث
ين          العوامل تندرج   وح ضمن فئت ى وتتكون      :  المؤدية إلى الجن ة األول الفئ

سمى بالعوامل         بذاتمن العوامل التي تتصل       الحدث وتكوينه العقلي والنفسي وت
ة ال  ة ، والفئ ة الداخلي ون: ثاني ة     تتك ة العام ة والبيئ ة الخاص روف البيئ ن ظ  م

   .الخارجيةوتسمى بعوامل البيئة أو العوامل 
    لعل من أبرز العوامل االجتماعية الخارجية؛ التي قد تؤدي الى انحراف 

 العوامل األسرية؛ وطبيعة العالقات بين أفراد األسرة،ولما لألسرة الحدث هي
ظاهرة ؛فقد تم تناول العوامل االجتماعية من خالل من عميق األثر في هذه ال

  )١(.األسرة
  انحراف األحداث واألسرة

لوآه األسرة إن   الي عن نمط س ل وبالت اء شخصية الطف سؤولة عن بن  م
اك عدة دراسات تناولت     واألخالقوقيمه وعن غرس الصفات      الحميدة فيه وهن

ذلك   رة وآ ه باألس وح وعالقت باب الجن رة المدورأس االنحراف  األس ة ب تفكك
ة  رى أن األسرة المفكك ذه الدراسات ي سلوآي ، وبعض ه اال ي له ال ف  دور فّع
   .)٢(تكوين السلوك اإلجرامي لدى الطفل وبعضها يرى خالف ذلك
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  ـج ج   

     وتعتبر األسرة من أهم الجماعات األولية بالنسبة لتربية الطفل وتوجيهه 
خصية الحدث ،ورسم مستقبلة واالهتمام به،لذا فان األسرة تؤثر على تكوين ش

   )٣(.،فهي تعد بمثابة الخلية األولى ألي مجتمع
  

  :ويمكن دراسة ذلك من خالل المحاور التالية
  

  انحراف األحداث وأشكال نظام األسرة:أوال
      مما الشك فيه أن تفكك العائلة وانشغال الوالدين بالعمل قد يؤدي إلى تفكك 

الخالف الذي يؤدي الى الطالق أحيانا بين في بنيان األسرة بسبب انتشار 
  .الوالدين

      وعلى سبيل المثال فان األسرة التي تكون األم هي المسؤولة فيها ؛فان 
 الطفل يفتقر إلى النموذج الممثل للسلوك المتوقع من الشخص البالغ،وهذا ربما

يعرض الحدث لمشاآل في سلوآه عندما يحاول هذا الحدث البرهنة على 
  .لتهرجو

  
  العالقة بين انحراف األحداث والتفكك األسري:ثانيا

  
انفصام الروابط األسرية :      يقصد بالتفكك األسري من الناحية االجتماعية 

  .الذي قد ينتج من الطالق أو الهجر،والشقاق والصراع في األسرة
       ونظرا لما لألسرة من أثر آبير في تقويم سلوك الفرد،فقد قام آثير من

الباحثين بدراسة العالقة بين التفكك األسري والجنوح،ونتائج هذه الدراسات 
تختلف الى حد ما بين دراسة وأخرى،وذلك الختالف طبيعة المجتمع وصفاته 
ومميزاته؛وآذلك الختالف طرق جمع البيانات وتحليلها ؛ولعدم تمثيل 

  .المجموعات التي درست لكل الجانحين
ً  أن وتعني  والمجتمع األسرةهنالك تقصير من قبل  هذه الظاهرة

 األسرةفي توجيه هذا الجيل الناشئ ، وهذه المشكلة ال تنفصل عن سياسة 
 وما يشوبها من سوء التنظيم العصرية انعكاسًا للحياة وتبدووالجماعة  

 وما يتبعه من والمعنوياالقتصادي واالجتماعي وتفكك بناء األسرة المادي 
  .)١(القانحالل في القيم واألخ
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  ـد د   

  العالقة بين انحراف األحداث والتربية:ثالثا
  

    يمكن أن يكون الوالدان مصدر أمان وعطف وثقة بالنسبة للحدث،آما يمكن 
أن يكونا سببا لخيبة أمله وآبته وذلك من خالل أسلوب المعاملة التربوية التي 

  .يتلقاها الحدث سواء آان ذلك عقابا أم ثوابا
ت في المعاملة داخل األسرة يمكن أن يولد لدى بعض األحداث     آما أن التفاو

 ما غّذت هذا الشعور عوامل أخرى قد إذاالرغبة في التشفي واالنتقام وخاصة 
تؤدي بالحدث إلى االنحراف،فمواقف الوالدين من األبناء لها أهمية خاصة إذ 

 بعدم يجب أال تثير معاملتهم الضغينة في نفوس الصغار،آما يجب أال تتسم
العدالة ،ويجب التأآيد على أهمية حاجات الطفل للحب واألمان وتأآيد 
الذات،فعند عدم إشباعها قد تنفجر بصورة أو بأخرى بشكل عدواني ضد 
 المجتمع،آما أن التكيف داخل األسرة يتوقف عليه التكيف مع المجتمع المدرسي

  .)٢(والمهني في المستقبل 
  

  األحداثعالقة البيئة بانحراف :رابعا
رى     اء ي دخل     علم ة دون أي ت ن البيئ شأ ع راف ين اع أن االنح  االجتم

دة  سية المعق ات النف صفونللعملي أنهم ضحايا ظروف  وي رفين ب داث المنح  األح
   .االجتماعيخاصة اتسمت بعدم االطمئنان واالضطراب 

    إن انحراف وجنوح األحداث يرجع غالبا إلى البيئة الفاسدة التي يعيشون 
  .ها،ولكن لماذا ينحرف بعض األحداث دون غيرهم؟في

فان من المستحيل أن تتطابق الظروف والمؤثرات :    لإلجابة عن هذا السؤال
المحيطة باثنين من األحداث ،ومهما تشابهت العوامل الرئيسية التي يصادفها آال 

 حدث،وهذه منهما ،فانه البد أن تكون ثمة فروق ولو بسيطة بين ظروف آل
وق هي التي تؤدي إلى االختالف بينهما في قوة المقاومة أو قوة االستجابة الفر

رغبة آل منهما في إطاعته النظم الشرعية  ،بالتالي فإنها تؤثر على مدى
  .واحترام المعايير المألوفة،ومن هنا ينحرف أحدهما ويبقى اآلخر سويا

ها عدم رعاية     فانحراف الصغار يرجع في الغالب إلى عوامل البيئة ،وأهم
 نالوالدين وتأثيرهما السيئ أحيانا،ألن الحقيقة هي أن انحراف األحداث تعبير ع

فشل الوالدين في تربيتهم واإلشراف على توجيههم،وتقوية الشعور بالمسؤولية 
  )٢(.عند األهل يكون أفضل بكثير من إلقاء عبء تربية الصغير على الغير
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  ـه ه   

ته فيجب النظر إليه من خالل عالقاته بالعالم     وإذا ما أردنا فهم فرد واتجاها
 إلى البيئة السيئة التي نشأ دالخارجي،بالتالي فان جنوح األحداث غالبا ما يعو

  )١(.وترعرع فيها
ة    األسباب  الطفل في بيئة أسرية غير مالئمة ربما يكون من            ووجود  ذات العالق

سلوآي ، و    راف ال ة لالنح ة المالئم اد البيئ ي إيج دة ف ه الوطي اكلكن ل هن  عوام
  .أخرى تساعد على االنحراف مثل مدى استجابة الطفل لتلك الظروف 

 هي البيئة ا لطبيعية لنشوء األطفال ، وقد أثبتت التجارب التي            األسرة إن  
ر  ا آثي ام به نق ل  م ال العوام وفر لألطف ام ي ضل نظ رة هي أف اء أن األس  العلم

  )٢(.النفسية والثقافية 
اء           بالذآر   الجدير ومن   ة دور األسرة في بن ّين أهمي د ب أن ديننا الحنيف ق

 األطفال بعطف وحنان لها األثر اإليجابي على نفسية معاملةشخصية الفرد وأن   
  .وسلوك الفرد االجتماعي 

  
   لألسرة الثقافي المستوى: خامسا 

  :     هناك نوعان من الثقافة التي تخص األسرة ،وهما
ة -أ ة ثقاف ى : عام املة وه ة ردللف ش ى والجماع سب الت ا ينت ا ، إليه  أو يرثه

   الجماعة هذه فى فرد أنه بحكم يكتسبها
ة-ب سبها : خاصة ثقاف رد يك ه من الف ه حيات ه اليومي ه ومجتمع ى وبيئت  درج الت
ا ذه .فيه ة وه ع الثقاف سان تطب ابع اإلن ز خاص بط ه يمي ا عن جماعت ن غيره  م

ز ، الجماعات ره عن شخصه ويمي ن غي ونو ، األشخاص م ن يك أنها م  أن ش
آراء  يتشبع وأن ، متعددة أساليب على ويقدر ويفكر يشعر دات  ب د  ومعتق  ، وتقالي
سب وأن ن يكت واع م سلوك أن ة ال ادات والمعامل ا ، والع ع م ن يخفض أو يرف  م

                                   )٣( .الموضوعة االجتماعية والقواعد بالنظم اصطدامه احتماالت
  

                                      - :إلى تنقسم الثقافة هذه وطبيعة
                          للجماعة العامة بالثقافة المتصلة العوامل وهى : الحضارية العوامل -أ  
ادات  -ب د الع ا ويقصد : والتقالي اط  به ادات من أنم سلوك االعتق ة وال  المجتمعي

ى  السلف من نحدرت والتي ى  الخلف  إل ة  حقب  مر  عل  بالقداسة  وتحظى  ، طويل
رام ة دون واالحت ى حاج شتها إل ضاعها أو مناق ر إخ ذ . للتفكي أر آاألخ  أو بالث
   )٤(.الخ ..للعرض االنتقام
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  ـو و   

تحكم  العلمي  النمو مبناها ، للمجتمع الخارجي اللباس وهى : ةنيالمد -ج  في  وال
   .رفاهية أآثر وجعلها للحياة ديالما المستوى ورفع الطبيعة قوى

  
   :                                لألسرة االقتصادي مستوىلا: سادسا 
 العامل هو األحداث جنوح فى األآبر األثر لها التي الظواهر أهم من لعل       

 االقتصادي الهبوط أو االقتصادي بالكساد ويعرف يسمى ما أو ، االقتصادي
 هناك يكن لم فإذا . الفقر انتشار وبالتالي البطالة انتشار علية يترتب والذي
 حاجته يكفى وما ، رزقه اآتساب طريقه عن الفرد يستطيع سليم طريق

    واالنحراف اإلجرام طريق وهو  آخر طريق عن يبحث سوف فأنه المعيشية
ى ستطيع حت صول ي ى الح ادة عل دما . الم ر وعن ى ننظ ب إل ر الجان  اآلخ

د  االقتصادي  الرخاء  ظاهرة  وهى . األولى لةللحا والمعاآس سمى  وق سر  ي  بالي
ا  االقتصادي د  فأنه ضاً  تكون  ق ة  أي ة  الرتكاب  دافع ا  وخاصة  الجريم ق  فيم  يتعل
رائم وال بج ادة الن األم وال زي رى األم صول يغ ا بالح الي .عليه ان وبالت  ف
سرقات زداد ال خامة ت ذلك . ض ان  وآ اء ف الي الرخ ساعد الم سهل أو ي ى  ي  ف

  )١( .الجرائم ارتكاب على تساعد التي الوسائل على صولالح
  

                                              أثر المدرسة والرفاق في جنوح الحدث: سابعا 
شئة  فى هامًا دورًا المدرسة تلعب        ة  التن ا  االجتماعي ة  باعتباره ة  البيئ  الثاني
ل د. للطف اء وأآ اع علم رهم االجتم ى وغي ةأ عل ة همي ا المدرس ة باعتباره  البيئ
ه ل الثاني ة ، للطف ا ومكمل ت لم ه قام رة ب ل األس ة أن ب ل المدرس زء تتحم  الج
ر ي األآب ة ف شئة عملي ة التن يم والتربي د . والتعل ون وق ى النقطة المدرسة تك  الت
صغير  الحدث  عندها يتحول ق  نحو  ال يس  ، االنحراف  طري ى  ول ك  معن ا  ذل  أنه
وح  فى  المباشر  السبب ا  األحداث  جن د  إنم اك  تكون  ق ا  أخرى  أسباب  هن  ذآره

ي ى المغرب الث ف ب ث ون أن جوان بب يك داها س راف إح ى لالنح ة : وه  عالق
   .)١(وموضوعاتها الدراسة بمواد وعالقته ، بزمالئه وعالقته ، بمعلمه التلميذ

ه       اق ،فان سبة للرف ا بالن ًا أم ا غالب ار م رد يخت صًا الف ه شخ ي يوافق س ف  نف
صفا س تال واء ونف ات األه ات ، والرغب دما والنزع ون ،وعن دث يك ذه الح  ه
يس  .األسرة  سلطة عن باالستقاللية يحس يبدأ فانه الرفقة اك  ول  فى  شك  من  هن
ؤثر  سوف  المجموعة  هذه أن إذا  ، بعضاً  بعضها  ي ة  آانت  ف ى  تجتمع  الرفق  عل

ا  يعود بما فراغها وقت وتقضى ، الخير ى  عليه دة  المجتمع  وعل  وآانت  ، بالفائ
الي  . األخالق هذه يكتسب سوف الفرد فان الحميدة باألخالق تتصف ان   وبالت  ف
ذه  ى المسيطر عل  هو سيصبح الفاضل السلوك ا  . المجموعة  ه ذه  آانت  إذا أم  ه
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  ـز ز   

سمات  تتسم الرفقة هذه أو المجموعة ر  ب دة  غي ر  وصفات  حمي ان  ، فاضلة  غي  ف
   .)١(السلوك نفس يكسب سوف إليهم المنظم الفرد
  حراف األحداث في المملكة العربية السعوديةان
  

     لقد أولت الجهات المعنية في المملكة جل عنايتها واهتمامها بالجيل 
الناشئ،ومن بين الجيل الناشئ هناك فئة األحداث الجانحين،وتشتمل الرعاية 

منها إجراءات وقائية :االجتماعية لألحداث في هذا المجتمع على عدة جوانب 
  .)٣(المعرضين للجنوح ، وإجراءات عالجيةلألحداث 

   
  اإلجراءات الوقائية-١     

تعنى اإلجراءات الوقائية باالهتمام بالحدث قيل انحرافه لتقويمه 
إجراءات :،وتحاول إخراجه في جيل صالح،وهذه اإلجراءات نوعان

  .وقائية خاصة وإجراءات وقائية عامة
  

  اإلجراءات العالجية-٢    
   هذه اإلجراءات على من وقع في االنحراف من األحداث         وتطبق

          وتتمثل بدور المالحظة؛التي تشرف عليها وزارة العمل والشؤون 
  :        االجتماعية،وأهداف هذه الدور هي 

  .سنة) ١٨ – ٧( رعاية األحداث الذآور بين -            أ
  ث واقتراح الحلول  دراسة أسباب االنحراف لدى األحدا-           ب

  .              المناسبة لها
    وآذلك أنشئت لألحداث محاآم خاصة تحت اسم محكمة األحداث ،هدفها 

) ١٨ – ٧(التوعية والتقويم ،وتكون المحاآمة لألحداث ضمن الفئة العمرية 
  . سنة

  
  دور المالحظة االجتماعية

ألحداث من الذآور الذين ال تهدف دور المالحظة االجتماعية إلى رعاية ا       
  .تقل أعمارهم عن سبع سنوات وال تزيد عن ثمانية عشر سنة 

       أما األحداث الذين تقبلهم دور المالحظة فهم األحداث الذين يحتجزون 
  .رهن التحقيق أو المحاآمة من قبل السلطات األمنية أو القضائية

  -:ي       ويشترط لدخول الحدث دار المالحظة ، ما يل
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أن ال يقل سن الحدث عن سبع سنوات ، وال يزيد عن ثمانية عشر  -١
  .سنة

أن يكون محاال للدار من سلطة أمنية أو قضائية بموجب مذآرة  -٢
 .رسمية ؛ توجب التحويل

 .أن يثبت الفحص الطبي خلو الحدث من األمراض المعدية -٣
 

  -: يالي أما بالنسبة ألنواع الرعاية المقدمة في دور المالحظة ، فهي آما
  .الرعاية االجتماعية والنفسية -١
 ،البرامج التعليمية -٢
 .النشاط الثقافي -٣
 .التوعية الدينية -٤
 .الرعاية الطبية -٥
 .النشاط الرياضي -٦
 .النشاط الترويحي -٧
 .أنشطة التربية الفنية والهوايات -٨

  
       وتنتشر دور المالحظة االجتماعية في آافة أرجاء المملكة ، حيث يوجد 

الرياض ، بريده ، الدمام ، جده ، :  مالحظة اجتماعية في مدن إحدى عشرة دار
  )١(.أبها ، تبوك ، المدينة المنورة ، حائل ، الباحة ، نجران ، ومدينة الجوف 

  
  

  السابقة دراساتال: ثانيا
  

   األولى الدراسة     
ى  ة ف ث دراس د للباح شامرى محم وان ال ة ( بعن فية دراس ى وص  عل
داث رفين  األح دا المنح ة  رب اض المالحظ وف  ) بالري ى للوق روف  عل  الظ
اخ  تهيئة فى واالقتصادية االجتماعية م  المن وح  المالئ د  ، األحداث  لجن  طبقت  وق

د  ، بالرياض  المالحظة  بدار المحتجزين األحداث على الدراسة هذه  استخدم  وق
ا  عينة على الدراسة وأجريت ، الشامل االجتماعي المسح الباحث ) ١٦٥ (قوامه

   :التالية النتائج الدراسة وأظهرت . بالرياض المالحظة بدار تجزينالمح من
داث أن -١ انحين األح د الج صادية لظروف تعرضوا ق ن صعبة اقت  خالل م

   .مالئمة غير اجتماعية بيئة فى أقامتهم
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  ـط ط   

ة  يفضلون الجانحين ثلثي أن الدراسة خالل للباحث ظهر -٢  أصدقاءهم  مرافق
سرور  االنسجام يجدون أنهم حيث م  عن  أصدقاءهم  عم  وال م  ذويه  ، وأهله

ت ة وأثبت ان الدراس ة ب ين العالق اق ب راف الرف داث وانح ن األح الل م  خ
   .يمارسونه الذي النشاط

ساآن  في  يقطنون الجانحين أغلبية أن -٣ ر  م ة  غي اك  . مالئم ة  وهن ين  عالق  ب
سكنية الظروف ة ال ى المتمثل سكنى الحي ف ذي ال يم ال ه تق انح أسرة في  الج

  .ألحداثا انحراف وبين
ون  للذين تزداد العنف حاالت بأن الدراسة وأثبتت -٤ اء  فى  يقطن ة  أحي  ، راقي

   .الرياض مدينة خارج والمخدرات المسكرات تعاطى نسبة وتزداد
م  بالرياض  المالحظة  بدار المحتجزين نصف من أآثر بان النتائج أثبتت -٥  ل

   .السجن أودع أن ذويهم من ألحد يسبق
 استغاللها عدم في حداثاأل من المحتجزين اغفر أوقات بان  للباحث ظهر -٦

  )١(. انحرافهم في رئيس سبب آان فراغهم وقت شغل أو
  

   الثانية الدراسة
صيم             دراسة قي   دار المالحظة بالق انحين ب  ميدانية اجتماعية لألحداث الج
فهد بن محمد المطلق منهجه الدراسي الذي      / للدارس ) األحداثجنوح  ( بعنوان  

ه د تخدم في ة وصفية اس تخدامراس ق باس شامل ، عن طري اعي ال  المسح االجتم
صيم      ٤٨ على الدراسة   وأجريتاستمارة مقابلة مقننة ،       حدثًا بدار المالحظة بالق

.  
  : اهم النتائج التي خرج بها الباحث ومن
ر -١ أن  ظه ث ب وادث للباح داث     ح ين األح شارًا ب ر انت ون أآث سرقة تك  ال

   .سنة ١٦ الجانحين الذين يزيد أعمارهم فوق
ذين      نسبة الدراسة بان  أظهرت -٢ انحين وال ين األحداث الج ع ب  السرقة ترتف

  .لهم سوابق سرقة من قبل 
رت -٣ ان أظه ة ب ة الدراس وح المعامل ي جن ر ف ر األآب ا األث ة له  الوالدي

ين  سرقة ب وادث ال رت ح ث ظه داث ، حي داثاألح دوا األح ذين فق  ال
  .هم الرعاية األسرية من الوالدين وغياب األب عن

ر               لهم السوء آان    رفقاء -٤ وح األحداث حيث ظهر اآث  األثر األآبر في جن
   .السوءمن نصف األحداث لجانحين بسبب رفقاء 

  ال  حيث انهالجانحين الدراسة سؤ األحوال االقتصادية لألحداث أظهرت -٥
  )٢(.توفر لهم سبل الراحة وادوات الترفيه بمنازلهم      ت

  
                                                 

  هـ١٤٠٩،الرياض،بالرياض المالحظة بدار المنحرفين األحداث على وصفية دراسة ، الشامرى  (1)
  هـ١٤٠٩، الرياض،األحداثجنوح  المطلق ،  (2)



  ـي ي   

   الثالثة الدراسة
  بعنوان ) يسليمان بن عوض القحطان(  مقارنة للباحث دراسة في  

انحين         (  ين الج ذات ب ة الرياض        واألسوياء مفهوم ال ، ولكي يتحقق     )  في مدين
اع   وء األوض ي ض ة ف ن المقارن دف م ث اله صاديةللباح ة االقت  واالجتماعي

اس    تخدم الباحث مقي اض اس ع الري ا مجتم ر به ي يم ة الت وموالثقافي ذات مفه  ال
ا   أجرى ذآاء النسب المصور ،      واختبار ة قوامه  ١٢٥ الباحث الدراسة على عين

اض و    ة بالري ن دار المالحظ دثًا م ة   ١٣٩ح ة بمدين دارس مختلف ن م ب م  طال
  : لباحث النتائج التالية  وظهرالرياض ، 

السرقة ، التعاطي   (  الجانحين مرتكبي حوادث     األحداث اختالف بين    يوجد -١
  ) .، االنحراف الجنسي 

  . على بعد الذات األخالقية والشخصية لذا الجانحواإلقامة العمر ، متغير -٢
  
   الرابعة لدراسةا

ي   ة ف ا   دراس ام به ة ق ة مقارن ل   (  تطبيقي ن ناصر الثقي اش ب ى ) عم عل
ل    ودعين بك داث الم ناألح اض    م ي الري ة بمنطقت ة االجتماعي  داري المالحظ

ة   ذه الدراس ة ه أتي أهمي صيم ، وت اوالق قالرتباطه ة  الوثي ل االجتماعي  بالعوام
ي الرياض                 صيم وظروف جرائم األحداث في آل من منطقت ذه     والق  وتهدف ه

  :الدراسة إلى 
 المؤدية إلى إنحراف األحداث بكل من داري         االجتماعية العوامل   إظهار -١

  .المالحظة بالرياض والقصيم 
 عناصر التباين االجتماعي بين منطقتي الرياض       أهم الكشف عن    محاولة -٢

صيم ى    والق ر عل ذه العناص ر ه رات وأث ين   متغي ي ب سلوك االنحراف  ال
  ..البيئتين االجتماعيتين 

  : توصل إليها الباحث التي اهم النتائج ومن
وح األحداث             معاملة للباحث أن    ظهر -١ ر في جن  الوالد القاسية له األثر األآب

صيم في مناطق الرياض     ة القاسية     ،حيث   والق ساهلة  أن المعامل  هي  والمت
  .الحقيقي وراء انحراف األبناء الدافع 

ا         منطقة النتائج بأن    أظهرت -٢ ة القصيم وآلم  الرياض اآثر هدوءًا عن منطق
ا          ة القاسية آلم ك من           زادتزادت نسبة المعامل سبة االنحراف وظهر ذل  ن
  .خالل العينة التجريبية والضابطة 

  في منطقة الرياض من أثر المعاملة القاسية        االنحراف ارتفاع نسبة    وظهر -٣
اء  ة .. من األم لألبن سلبي األموأن معامل ابي وال ر اإليج ا األث شددة له  المت

  .على األبناء 



  ـآ ك   

م -٤ ة او  ل ر الدراس شف تظه اب    تك لوب عق ي أس ة ف روق الجوهري ن الف  ع
ي                 م تثبت في منطقت روق ل ذه الف صيم ، وان     الرياض الحدث إال ان ه  والق

  .م وانحرافه هناك عالقة بين العقوية التي يتعرض لها الحدث من األ
ت -٥ اعة س الدراوأثبت ضلون  ارتف ذين ال يف داث ال ين األح سبة االنحراف ب  ن

  . القراءة 
ر في انحراف األحداث ،           نسبة النتائج بأن    وأثبتت -٦ ر األآب ا األث راءة له  الق

رة      راءة خاصة الموضوعات المثي امرات         للق ة والمغ ل القصص العاطفي  مث
  .البوليسية وروايات العنف 

ا -٧ سبة أم ون بالن أثيره      للتليفزي ين ت د تب ي فق سلوك االنحراف ى ال ره عل  وأث
ة          ومشاهدةالسلبي في استهالك الوقت      ر مجدي رامج الغي الم والب  بعض األف

سبة      رت ان ن ث أظه دة ، حي ر مفي ن  %  ٦٦٫٧% ٥٤٫١وغي ة م  العين
ة   يالتجريب صيم  منطقت اض والق والي  (  الري ى الت أثرت ) عل شاهدةت  بم

  .لعنف واإلثارة والرعب وأفالم المخدرات التلفزيون ، آأفالم ا
ت -٨ ة وأثبت ة العين ؤتمرات  التجريبي ة والم دوات الديني أن الن ضابطة ب  وال

ذا الحدث           بناءواللقاءات في المساجد ساهمت في       سلوك له ه ال يم وتوجي  الق
 .بما يتمشى مع ثقافة المجتمع اإلسالمي 

  
   الخامسة الدراسة
ي   ة ف ت دراس ا قام ال (  به لوى الم ونس  س صل ي انحين  )  وفي ول الج ح

ة      ة اربع ذه الدراس ي ه تخدم ف اراتاس صبية    اختب ة والع اس الذهني ة لقي  فرعي
ة         ة مجموعات آانت         البحث واالنطواء لدى الصغار ،، واشتملت عين ى ثالث  عل

 والذين بلغ عددهم العاديينالمجموعة األولى ضابطة تتألف من أطفال المدارس      
رواح      وثالثينلثانية فتكونت من اثنين     واما المجموعة ا  . مائة طفل     طفًال ذآر تت

رد       مؤسسة اعمارهم بين العاشرة والرابعة عشر سنة وآانوا نزالء          م ي ين ول  البن
د               ة فق ة   آانت في حياتهم أي أعمال تعتبر جانحة ، واما المجموعة الثالث  تجريبي

ًال  بن طف ن أرع ت م رواتكون ي الصف الراب اختي ة ف ين بالدراس ن المنتظم ع  م
ين        وا من الصف              بالعمل والثالث االبتدائي ومن الملحق د أن انته ورش بع  في ال

سبب            ة ب م الرابع ، وهم من نزالء دور التربي د حاول    ..  احداث جانحون      انه وق
ة من حيث المستوى              افؤ العين اعي الباحثان مراعاة تك د     االجتم  واالقتصادي وق

  -:جاءت نتائج هذه الدراسة على النحو التالي 
م -١ د  ل ة     يج ات ذات دالل ة اختالف ك الدراس حاب تل صائية أص ين إح  ب

ة         ث درج ن حي ة م ي الدراس ستخدمة ف ة الم ة المختلف ات الثالث المجموع
   .اإلحصائية

ة اختلفت -٢ انحين مجموع ة  الج ه اإلحصائية عن المجموع ه داللت ًا ل  اختالف
زالء المؤسسات            المدارسأطفال  ( الضابطة األولى    ر ن اديين من غي )  الع



  ـل ل   

ساط ولكن        في   نم تختلف       المجموعة درجاتهم على مقياس االنب ة ل  التجريبي
األطفال (  وهم   الثانيةاختالفًا ذات داللة إحصائية عن المجموعة الضابطة        

  ) .من نزالء مؤسسات اإليداع من غير الجانحين 
ك   ظهر  -٣ ة    الدراسة  ألصحاب تل ال (  ان درجات المجموعة التجريبي األطف

اييس       المجموعتينمن درجات   آانت اعلى   ) الجانحون   ضابطين في المق  ال
  .األربعة التي تم الحصول عليها 

ة          ان من تلك الدراسة     ظهر -٤ ًا ذات دالل ة اختلفت اختالف  المجموعة التجريبي
ضابطة احصائية عن آل من المجموعة         ى      ال ضابطة   والمجموعة  األول  ال

 لم تختلف   لكن المجموعة الضابطة األولى   .  من حيث درجة الذهنية      الثانية
ة          الضابطةعن المجموعة     الثانية اختالفًا ذا داللة احصائية من حيث الذهني

 المجموعة التجريبية من آل من المجموعتين       اختالفوهذا يشير إلى أن     . 
ر            ى أث ود إل ة الضابطتين ال يمكن ان تع ك       اإلقام  بالمؤسسات وأصحاب تل

ارا   د االختب تهما أن أح وء دراس ي ض ه ف ررا أن ة ق يت الدراس ذه ف  ه
انحين ،              ين األسوياء والج البطارية وهو بعد الذهنية يميز بشكل جوهري ب

 . المقيمين في المؤسسات والجانحين األطفالوبين 
  

   السادسة الدراسة
من الكويت واستهدفت  )حسنعبداهللا غلوم    و عزت إسماعيل ( قام بها      دراسة فى

  :هذه الدراسة 
  .الكويت  على طبيعة انحراف األحداث فى الوقوف -١
ل -٢ سببه العوام ول الم ى حل ول إل ل الوص ن أج ات م ك االنحراف  لتل

  . المحلية البيئةوأساليب عالجية نابعة من مقتضيات 
   :الباحثان النتائج التى توصل إليها وأهم
ان فى    ١٤٫٩ أن متوسط عمر الجانح هو  الباحثان وجد -١ راد آ  أى أن آل األف

  . سنة ١٨إلى ٨المرحلة ما بين 
ة من سبع وعشرين               ترتيبل بالنسبة -٢  الحدث فى األسرة وجد أن عشرين حال

ان ،  ة عرضها الباحث انحال ذآر  آ د أو ال ل الوحي ا الطف ب الحدث فيه  ترتي
ا  ن األن دد م د ع ن األول  ث،األول بع ر االب دارها واألخي سبة مق ك بن  وذل

  .من مجموع الحاالت %٧٤
د تزو            الباحثان وجد -٣ رة واحدة          أن تسعة أباء من بين واحد وعشرين ق جوا م

اً بينما تزوج أثنا عشر      % ٤٢٫٩بنسبة مقدارها   (  رة واحدة          أب ر من م (  أآث
سبتهم     ا وجد أن      %) ٥٧٫١وآانت ن زوجن         ٣٧٫٥آم د ت رة من األمهات ق  م

 .منهن تزوجن أآثر من مرة واحدة % ٦٢٫٥واحدة بينما 
  



  ـم م   

   السابعة الدراسة
سعد            في و ال ا أب ام به سعد     {  دراسة ق و ال ين      } )سابق مرجع   ( أب ة ب حول العالق

وح آاضطراب              من   سلوآى النقص وأدراك الذات واآلخرين من جانب ، والجن
ى               . جانب آخر    انحين عل ل استجابات الج وأظهرت نتائج السعد من خالل تحلي

  : تفهم الموضوع بعض النتائج نصوغ منها بعض النقاط االتيه اختبار
 الموضوع بعض   فهم  النتائج استجابات الجانحين على اختبار     أظهرت -١

ستمر     ذب الم ا التذب ديهم أهمه ذات ل زة ألدراك ال رى الممي سمات األخ ينال  ب
  .الشعور المبالغ فيه بالقوة ، والشعور بالعجز والسلبية ، وازدراء الذات 

 أنهم يعتقدون فى حظ غير موضوعى يتداخل ليحول          الجانحون أظهر -٢
  . تعطى بغير حساب حانيةالبيئة المحيطة إلى بيئة 

ائهم فى                   فيما أما -٣ رون آب انحون ي ان الج د آ دين فق إدراك الوال ق ب  يتعل
ا  ة مم ل آفاي راهمصورة أق ائهم عن ي اد أب انحين ، وشعورهم بابتع ر الج  غي

  .الصورة النموذجية لألب 
صف -٤ انح  ي ه        الج صص ، ولكن ن الق صة م ى ق ف ف الحنو والعط ه ب  والدي

ذه   ا ه سحب عنهم ا ي صفاتسرعان م صة تاليال ى ق صة ،  ف ى نفس الق ة أو ف
ذا                 .  والنبذ   بالقسوةفيصفهما     د ه دين عن شوه فى إدراك الوال ذا الت فقد ال يقف ه

ل               بلالحد ،     يتجاوزه إلى نوع من التبادل المستمر فى األدوار حتى يحول الطف
دين   شريرًاجانيًا   ه والعكس        والوال ره   .  ضحايا ل ى       يكون فم د أو األب عل  الوال

سوته وشره      وجه الخصوص قاسيًا م   ن ضحية لق ًا واالب ا . جرم ذا   وربم دل ه  تب
ا    علىالدور فى شكل آخر آأن يظهر عازمًا           سعيان هم  الحياة مع والديه بينما ي

ا   ،  إلى قربه ورضاه  ى عفوهم و إل سعى ه ب الوضع ، في م ينقل  ورضاهما ث
  .ولكن دون جدوى 

اك-٥ ارق هن ى أداة لفظ      ف ه عل انح لوالدي ل الج ف الطف ين وص ر ب ة   آبي ي
ذاتى أو   ين ال ار التع ارآاختب ا  اختب فه لهم دين ، ووص ارق للوال  اإلدراك الف

  .على اختبار تفهم الموضوع االسقاطى 
  

   الثامنة الدراسة
انح  الحدث شخصية فى الدينامكية للقوى " حمزة لمختار دراسة وفي  الج
 ومن  ، الموضوع تفهم اختبار فى استجابته من استخالصها يمكن آما المصري

لا ك ج ار أجرى ذل م اختب ى الموضوع تفه ة عل ة عين ن تجريبي انين م دثًا ثم   ح
روا ن اختي سات م ات مؤس صرية الجمعي ة الم داث لرعاي ى ، األح ة وعل  عين
ساوية ضابطة أخرى ى م اني من ( العمر ف ى سنوات ثم ى إل نة عشر أثن  ) س
ر  تينالعين بين يحقق أن الباحث هذا حاول آما . الشعبية األندية من استمدت  أآب

   .وغيرها واالجتماعية األقتصادية النواحى فى التشابه من ممكن قدر



  ـن ن   

د  د وق زة عم ى حم ل إل صص تحلي ى الق تجاب الت ا اس راد به وعتين أف  المجم
  - :اثنين أمرين على فيها الترآيز يكون التى ) موراي هنري ( طريقة مستخدمًا

ى  ، القصة  بطل من تنبع التى القوى أو القوة-١ ا  مكن ي والت دوافع  اعتباره  ال
   .والحاجات

  . )الضغوط ( أحيانًا تسمى آما أو البيئة من تنبع التى القوى او القوة-٢
   :التالية النتائج إلى حمزة توصل وقد 

  - :التالية المتغيرات فى المجموعتين بين داللة ذات فروق وجود        
   .االجتماعى غير المادى العدوان -١
   واألتالف التخريب -٢
   النفس ولوم الذاتى عدوانال -٣
   العفو وطلب االعتذار -٤
   الجنسى الدافع -٥
   وعطفهم الغير لرعاية الحاجة -٦
   .معينة لمطالب ونزوعه البطل حاجات بين الصراعات -٧

ة  الضغوط  حيث  من  وأما ة  من  الواقع ة  البيئ د  الخارجي  قصص  أن ظهر  فق
 من للبطل موجهة ضغوط عن تعبر أنها فى العاديين قصص تفوق الجانحين

ذه  آانت وقد بينها رات  ه ر  المتغي وراً  أآث ى  ظه ال  عل انحين  أطف واتر  الج  وت
   :،وهذه المتغيرات هيقصصهم فى

   .االجتماعي المادي العدوان -١    
   .والسيطرة التسلط فى الرغبة
   .العطف من والحرمان والطرد النبذ

   .والحاجة الحرمان
   .والضياع الفقدان

  . لألخطار التعرض



  ـس س   

ا  تبين األسرية للظروف فاحصة بدراسة حمزة قام ثم       اك  ان منه ة  هن  عالق
ا ين م روف ب رية الظ ستوى ، األس ذآاء وم نخفض ال اض ي ستوى بانخف  الم

رى روف األس ة والظ ا . العائلي ين آم ستوى أن تب رى الم أثر األس رًا يت  آثي
األحوال صادية ب روف وأن ، االقت ة الظ رتبط العائلي رًا ت ستوى آثي  بالم

ستويات  فى  تبدوا عوامل آلها وهذه . تصادياالق دنيا  الم د  ال انحين  عن ر  الج  أآث
   .العاديين عند منها تواتر

أثر  ظاهرة الجنوح بان فيها يتناول نتائج إلى حمزة وانتهى        د  تت  من  بالعدي
ا  ، العوامل هذه طبيعة وأن ، العوامل ر  وارتباطه راً  يختلف  المتغي رد  من  آثي  ف

وا  أن يمكن  ال واضح هو آما ، األحداث من انحينالج وأن آخر إلى ة  يكون  طبق
   .متجانسة

زة  انتهى وأخيرًا     ى  حم ول  رأى إل وح  أن يق باباً  للجن ة  أس اهرة  بيئي ام  ، ق  وأم
ذي  سلوآه  على الجانح يالم أن يجب ال البيئية األسباب هذه ة  غرس  هو  ال  البيئ

   .الظروف هذه وثمار
  

   التاسعة الدراسة
د (  دراسة وفي روق  حول  )١٩٧٨ ،   سالمة  ألحم ين  الف انحين  استجابات  ب  الج

سويين ار وال م الختب ة الموضوع تفه رف ومحاول ى التع مات عل صية س  الشخ
ق  وقبل اإلخبار لهذا استجابته من المصري للجانح ار  الباحث  درس التطبي  اختب
ل  معرفتها ضرورة رأى التي الهامة النواحي من الموضوع تفهم تمكن  قب  من  ال
غ  الجانحين من مجموعة عشوائية بطريقة اختار ثم .ستخدامها  من  الخمسين  تبل

   .سنة ١٨-١٥ بين أعمارهم تتراوح وممن بالجيزة للشباب التربية دار نزالء
ة  أبناء من آذلك ضابطة مجموعة الباحث تخير آما رواد  مجل ة  بمصر  ال  القديم
   .تتفق تكاد لمجموعتينل والثقافية واالقتصادية االجتماعية الظروف أن ورأى ،

ق ى الباحث طب وعتين عل ار المجم م اختب شرة ( الموضوع تفه ى الع ن األول  م
   )منها آل فى صور خمس جلستين على أجراءها وجعل ، فقط الصور

ين  فروقًأ هناك أن إلى وانتهى وعتين  من  آل  استجابة  ب ار  المجم  وأن لالختب
  - :هي الفروق هذه أهم
   واألبطال والجريمة الجنوح حول الغالب فى نالجانحي قصص تدور)١(    

   .اليأس من بأنواع أصيبوا الذين التعساء         
  امتثاًال اآثر يكون فهو السوي عن االختبار إزاء الجانح اتجاه يختلف) ٢(  

   .قصصًا ينشئ أنه آما استثارة وأشد      
ل) ٣(    انح يمي ى الج ة القصص أبطال تقمص إل ا شعورية بدرج  ، هرةظ
     فهو

   خالف على وذلك ، هو قصته عنه يحكى أو اسمه البطل على يخلع قد       
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سوي      ذى ال سك ال سه يم ن نف تقمص ع صريح ال ح ال ال الواض  ألبط
              .قصصه

  لشخصية السمات من مجموعة تحديد إلى دراسته فى  الباحثواتجه) ٤  (
تند  الجانح  دها  فى  اس ى  تحدي ائج  إل سابقة ا النت ى  ل ا  حصل  الت  من  عليه

انحين قصص  ى ، الج ة األراء وال شكلة فى  المختلف وح م ى ، الجن  والت
 حيث ، الجنوح خلق فى تسهم دينامكية عوامل الوقت نفس فى أعتبرها
راً  تحفل ال واجتماعية  منزلية بيئة فى ينشأ طفل الجانح بأن : يرى  آثي
وفر وال ه ت باب ل باع أس الزم اإلش ه ال سيةال لحاجات يم وال ، نف ه تق  أمام

 بيئة وهى ، الجتمع مع التكيف حسن على فتعينه يحققها صالحة معايير
   .بها البقاء على تشجع ال

    نوع على يتوقف شخصيته ونوع الجانح مستقبل بأن الباحث ورأى .
     أن سالمة ويقول األسرة من هربًا اليها يلجأ التى االجتماعية الوحدة            

   على القدرة ومن عليه التأثير من لها يكون اإلجتماعية الوحدة هذه            
   سلطانها فرض فى أخفقت التى األسرة تأثير يفوق ما فيها من إآسابه            
   .نفسه فى معاييرها غرس وفي عليه            

  
  ةالعاشر الدراسة
ي ة وف ام دراس ا ق شرقاوي  (به رو)م١٩٧٧ ، ال ة الف ين ؛ لمعرف انحينق ب  الج
ر انحين وغي ن الج ث م وم حي ذات مفه ره ال ى وأث سلوك ف د . ال تهدفت وق  اس
   :التالية األربعة الفروض صحة تحقيق الدراسة

  . الجانح غير لدى الذات مفهوم عن الجانح الحدث لدى الذات مفهوم يختلف-١
ة  والذات المدرآة الذات بين التطابق-٢ دى  المثالي ل  الجانح  ل ه  أق دى  من ره  ل  غي
   .الجانحين من
  : ، وذلك من خالل الجانح غير من لآلخرين تقبًال أقل الجانح-٣

   .العادي الشخص من مفهومه عن يختلف ذاته من الجانح مفهوم-أ
   الشخصية سمات ببعض يختص فيما الجانح غير عن الجانح يختلف-ب
تهم  فى توقعًا أقل الجانحون-ج ذلك  األسرية  عالق ة  وآ ر غ من  االجتماعي  ي

   .الجانحين
اك-٤ اط هن ب ارتب ين موج اد ب وم أبع ذات مفه اد وبعض ال صية أبع  الشخ

  .                                               األخرى
 اآلخر  والنصف  الذآور من نصفهم جانحًا ستين من تتألف الباحث عينة وآانت
 . منحرفينال األحداث إليداع المخصصة المؤسسات من يارهمتاخ تم اإلناث من
ضاً  نصفهم الضابطة العينة يمثلون حدثًا) ٦٠ (باحثال أختار آما ذآور  من  أي  ال

اني  والنصف اث  من  الث ة  مؤسسات  من  اإلن ي  الرعاي وم  الت دريب  تق شباب  بت  ال
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سوى  أن باحثال حاول آما . والفتيات ين  ي وعتين  ب ة  المجم ضابطة  التجريبي  وال
   - :التالية المتغيرات فى
سن -١ ث : ال ار تآان حي راد أعم ة أف صر العين ين تنح سة ب شر خم نه ع  س

   .سنة عشر وثماني
   .الذآاء -٢
   .االقتصادي المستوى -٣
   .االجتماعي المستوى -٤
   .التعليمي المستوى -٥

  :آما يلي آانت فقد دراسته فى الباحث  استخدمها التى األدوات أما
   إسماعيل الدين عماد محمد وضع من للكبار الذات مفهوم اختبار -١
   .آاتل وضع من والثانوية اإلعدادية للمرحلة الشخصية استفتاء -٢
دين  عماد وضع من النفسي اإلرشاد مقياس -٣ د   وسيد  إسماعيل  ال عب

   .مرسى دالحمي
   .نفسه إعداد الباحث من التصنيفي الذات تقدير اختبار -٤
واحي  األولية البيانات استمارة -٥ ة  والن صادية  االجتماعي  من  ( واالقت

  ) .أيضا تصميم الباحث
تمارةا -٦ صميم من س ع من  الباحثت ات واق انحين ملف ادة الج م لزي  فه

  ).االجتماعية االستمارة ( الجانح الحدث لشخصية المكونة الجوانب
  
  - :باحثال إليها توصل التي النتائج أهم ومن
ين  التطابق  للباحث؛ تبين األول ضللفر  بالنسبة  :أوًال ذات  ب ة  ال ذات  المدرآ  وال

ة دى المثالي انحي ل ل نالج ه أق دى من ر ل انحين غي ك الج ة وذل ة ذات بدرج  دالل
 الجانحين تقبل عدم إلى اآلخرين تقبل مقياس على النتائج أشارت آما. إحصائية

ات رين والجانح ا لآلخ ساهم مم ى ي وء ف ق س اعي التواف ديهم االجتم ذلك ..ل  آ
انحين  لدى واضح تباعد هناك أن إلى النتائج أشارت ين  الج ه  ب ا  ذات  في  هي  آم

ين  لواقعا ه  وب ادي  الشخص  عن  فكرت ا  الع شعور  يوضح  مم النقص  ال ه   ب  ، لدي
   .الجماعة مع سلوآه في االجتماعي التوافق سوء فى سببًا يكون وبالتالي

  
ائج  أثبتت : ثانيًا اني  الفرض  صحة  النت ل  الث أن  القائ اك  ب ا  هن ين  فروق انح   ب  الج
ر انح وغي ا الج بعض يختص فيم د . الشخصية عوامل ب ائج آشفت فق  عن النت
ود روق وج ة ذات ف صائية دالل ين إح انحين ب ر الج انحين وغي ى الج  بعض ف
ل ي الشخصية عوام اول الت تها الباحث تن ن دراس تفتاء م  : وهى الشخصية اس
زان الي  االت سيطرة، ، االنفع دم  وال ل  وع ايير تقب ة  المع ة  االجتماعي  ، للجماع
اعي  العمل  وحب  ، واإلحجام والخجل ة  ، الجم ا  والثق راً  . لنفسب وين  وأخي  التك
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سلبي  بالجانب يتسمون والجانحات الجانحين أن يعنى مما الذات نحو العاطفي  ال
   .العامل هذا من
ائج  أوضحت  آما اق  النت ين  االتف انحين  ب  الشخصية  عوامل  فى  والجانحات  الج
ين  فيها فروق وجود ثبت التي انحين  ب ر  الج انحين  وغي دين  فى  إال الج ين  بع  اثن
  :هما
ل -ب                  الثقة املع - أ ل عام ايير تقب ة المع  الخلقي

   .للجماعة
  

ك  الثالث  الفرض صحة النتائج  أثبتت : ثالثًا انحين  أجل  من  وذل انوا  الج ل  آ  أق
 تبين أن بعد ، الجانحين غير من االجتماعية وآذلك األسرية عالقاتهم فى توافقًا
ود روق وج ة ذات ف ين إحصائية دالل انحين ب روغ الج انحين ي ن . الج ك وم  ذل
 ببعض بعضهم األسرة أفراد تربط التي األسرية العالقة أثر على  الباحث أستدل
ى ساعدة ف ى الم وء عل ف س رى التكيي ذي األس ون ال امًال يك ن ع ل م  عوام

   .األحداث من آثير انحراف فى المساعدة
  

ًا ت : رابع ائج أثبت رض صحة النت ع الف ن الراب اك أن م ًا هن ين ارتباط اد ب  أبع
وم ذات مفه ل وبعض ال صية عوام رى الشخ ث ، األخ شفت حي ائج آ ن النت  ع
   :التالية الشخصية وعوامل الذات مفهوم بين داللة ذى موجب ارتباط وجود
ة ة العالق ة  المنزلي ة ،العالق شعور ، االجتماعي سئولية ال سيطرة بالم ل ، ،ال  تقب
  . الذات نحو العاطفي ينالتكو ، واألحجام الخجل – للجماعة الخلقية المعايير

  
  ةعشر الحادية الدراسة

وح  في وأثرها البيئة ( بعنوان الثروانى بها قام دراسة وفى        ) األحداث  جن
ة  بأن ووضح ، األحداث على وأثرها البيئة أهمية فيها تناول ي  البيئ  تحتضن  الت
ة  استخدامه  طريق عن نتائج ةوأظهر عد  سلوآه، عن مسئولة تكون الحدث  عين
ألف  األحداث  من سعة  من  تت روا  حدثاً  وستين  ت ة  أصل  من  عشوائياً  اختي  ثماني

نهج  دراستهم  تم وقد ببغداد اإلصالحية المدرسة فى محتجزين حدثًا وتسعون  بم
  - :التالية النتائج الثرواني دراسة من ونستخلص ، الحالة دراسة
 ألنواع وضعه من ةالعين أفراد من حالة آل بدراسة الباحث قام -١

 - :التالي النحو على األنواع هذه وآانت الجنوح
          
 في انفعالي اضطراب من يأتى سلوك وهو : االنفعالي الجنوح .١

 ومن ، الجنسي االعتداء أو الكراهية أو العدوان صور من صورة
 فى النار وإشعال المسلحة والسرقة التخريب الجنوح هذا أنواع

   .الغير ممتلكات
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وح  وهو : المعيارى الجنوح .٢ ال  من  خفيف  جن ة  أمث  المرور  مخالف
   .الطرقات فى والعراك

شربه  عدم بسبب الحدث من يصدر سلوك وهو : البسيط الجنوح .٣  ت
   .المتكررة غير والسرقة الكذب أنواعه من الحميدة األخالقية بالمفاهيم

وح .٤ ى الجن و : المرض وح وه أتى الجن ن المت ات م  انحراف
 الشديد والفعلى االنفعالى االضطراب فى تتمثل مزاجية أو فسيكولوجية

  . الجنوح إلى يؤدى قد الذى
وح  فى  أسهمت  التى العوامل أهم من  ، األسرة  أواصر  تفكك  هى  األحداث  جن
ة  العوامل ، األسرة وفقر ة  وعدم  ، االنفعالي ال  العناي د  ، باألطف وين  أحد  وفق  األب

ة وظروف ه البيت خارج بيئي ى وضعف ، الدراسة وترآ ائل ف ة الوس  . الثقافي
ى وخلص ى الثروان وح أن إل اهرة الجن ة ظ رتبط إجتماعي ع بأوضاع ت  المجتم

ه  وتقاليده بعاداته وتتعلق ، والحضارية واالقتصادية والثقافية االجتماعية  ، وقيم
ه  ويكون األحداث جنوح مشكلة به ترتبط عامل األوضاع هذه آل ره  ل ال  أث  الفع
دأ  وأن السلوك أنواع بعض أن إال . نموها أو تعزيزها أو لها التهيئة خلقها فى  ب

 يكون  قد بل ، الحدث ظروف إلى بالنسبة جنوحًا يعد ال القانون نظر فى جنوحًا
   ".الثروانى . البيئة مع واالنسجام االجتماعى التوافق منه  القصد سلوآًا
  

  لثانية عشرة االدراسة
ى ا  وف ام به ة ق رويكس (  دراس ة ) الت داثلمقارن اناألح داث  الج حين باألح

ذه                     د خرج من ه ة أعوام ، وق ا أربع رة طوله ى فت  بنتيجة  الدراسة األسوياء عل
ا ره  ي أن مفهوم الذات الذى يعمل فى نفس الجانح من الصعب تغي              ( مؤداها    آم

   ).يأن مفهوم الذات السلبي لدى الحدث يؤدى إلى السلوك االنحراف
ى ون ومعن ا يزال انحين م ذا أن األحداث الج رو ه ى نيعتب سهم صالحين عل  أنف

وح ،                  اطق الجن ة وفى من ة منحرف ل الرغم من حياتهم فى بيئ شعر     فالطف ذى ي  ال
ه    ى أن ستقبلونه عل يه أصحاب ي ه ومدرس ًا وأن أهل صبح مجرم ن ي ه ل ربأن  غي

ا                      ى عكس م ك عل اة اإلجرام وذل مجرم ، تكون فرصته طيبه فى أن يتجنب حي
ان         والولدان ، واألصحاب وغيره    األهلإذا توقع    ًا ف ل سيكون مجرم أن الطف م ب

  . لديه مما يؤدى إلى تكوين صورة سلبية لهذه الذات الذاتذلك يؤثر في مفهوم 
  

  لثة عشرالثا الدراسة
 والتسهيالت الجريمة تصنيفات ( بعنوان) Linda J.skitka(لـ دراسة في

 أثر اآتشاف هو الدراسة هذه من والهدف ) األحداث جنوح في االجتماعية
 طريق في المرتكبة الجرائم وخطورة أنماط على االجتماعية يالتالتسه

   .مرحلتين على الدراسة هذه تمت وقد. الجانحين األحداث
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ة  - أ ى المرحل ث : األول ت حي سوة قارن رائم ق ا ( الج ست آم ات قي  بتطبيق
دور  ، الذاتية تقاريرهم طريق عن جانحًا ١٣ بتوظيف ) الجريمة ذه  وت  ه
    آخرين مع أم لوحدهم ارتكبوها جرائمهم آانت إذا عما التقارير

 من جانحين يقيمون في سجن األحداث الواقع في مدينة                العينة وتكونت
 أنثى ٢٨و % ٧٨ ذآرًا بنسبة ١٠٣ فردًا منهم ١٣١ العينة وحجم)  مدويست( 

%) ٧١( من أصل أفريقي  ٩٣و %) ٢٣( البيضمن منهم ٣٠، % ٢٢بنسبة 
وبينت . سنة ١٧-١٢ بين ماراق مختلفة وتتراوح أعمارهم   من أعوالباقي

 أآثر خطورة ، جرائمالنتائج أن متغير خطورة الجريمة انحرف بشدة عند 
 ، الجانحينيعملون مع آخرين من %) ٥٨(وآذلك إلى أن غالبية الجانحين 

واخيرًا إن افضل متنبئ لخطورة الجريمة هم متغير العرق وذلك باستخدام 
  .نحدار المتعدد  االنموذج

 المعلومات جمع على المرحلة هذه في الباحثة اعتمدت - :الثانية المرحلة  - ب
ا  الرئيسي والهدف األرشيف من سهيالت  يمكن  هل  : منه ة  للت  االجتماعي
  ؟  السلوك على اتجاهي غير تأثير لها يكون أن

 العينة وآانت مدويست سجن أرشيف من عشوائية بطريقة سجًال ٣٠ سحب وتم
   .سنة ١٥ – ٣ من بعمر إناث ٣ و ذآرًا ٢٧ على توىتح

ارت ائج وأش ى النت اك أن إل ة هن ين عالق رات ب سهيالت متغي ة الت  ، االجتماعي
ر نس ، العم رق الج رات والع أ آمتغي ا ُيتنب ستقلة (به ين) م ر وب ورة متغي  خط
ستقلة  المتغيرات واآثر ، تابع آمتغير الجريمة أثيراً  الم ر  في  ت ابع  المتغي  وه  الت
   .االجتماعية التسهيالت متغير

   
  رابعة عشر الالدراسة
ي   ق ف ـ تعلي وان) HANS KREBS ,1980( ل ي ( بعن ا ف وح بيولوجي  جن

داث ًا ) األح ى تعليق ال عل دآتور مق وان)  FELTON EARLES ( لل ادة ( بعن  إع
ة  لسن االجتماعي البناء سير  نحو  ) المراهق دة  للمعدالت  تف  وسط  للعنف  المتزاي

   .الشباب
ث ار حي دآتور أش ى ) FELTON (ال ذور أن إل ة ج دأ الجريم ن تب ان  م  الحرم
سي ر النف ك المبك دون وذل ر ب ي تبري ق علم د . دقي ى) FELTON (ويؤآ  أن عل

ة اهرة المراهق ة ظ شاآل وان اجتماعي ة م وح المراهق داث وجن ة األح  للجريم
   .الحضارة بداية منذ سجلت
ال  أن صحيح :  قائًال ذلك على)  HANS KREBS (ويعلق وى  المق ى  يحت اط  عل  نق
ة ا قيم وى لكنه ى تحت ة افتراضات عل ر جريئ ة غي شاآل وان مدعم ة م  المراهق
 وأن أيضًا الحيوان عند شائعة لكنها اإلنسان جنس على ومقصورة محدودة غير

ة  من   تناقش أن يجب الجانحين األحداث مشاآل  أصول  وان واسعة  نظر  وجه
ف داث عن دة األح اك  معق بج وهن ة وان ة اجتماعي ة وطبي ع وان وإحيائي  توزي



  ـش ش   

رع  على المشكلة روع  من  واحد  ف ة  ف ا  الجدوى  عديم  أمر  المعرف ة  النه  متداخل
   .المعارف
ى  )FELTON EARLES (الدآتور ترآيز إن ويضيف ادة  ( عل اء  إع ة  بن  ) المراهق

ا سميه وم ة ( ي ق تهيئ ع المراه وازن ان يجب ) للمجتم ى ي ذهب ضوء عل  الم
   .العلمية على القائم حيائياإل الطبي

  
  خامسة عشرال الدراسة
ي   ة ف ـ دراس وان ) B.BLAKELY,1969 ( ل ل ( بعن ة العوام  االجتماعي
ى  الدراسة هذه وتهدف والضوابط أحداث  لجانحين عشوائية عينة من مقارنة  إل
شة  وأسرهم الجانحين لبعض الخصائص بعض وصف ذه  لمناق ة  ه اً  العالق  نظري

   .المعالجة خطط إليجاد النتائج ههذ من  وللتخطيط
د ة أجريت وق ى الدراس ة عل ة مجموع ة تجريب ن مكون ًال) ٥٠ ( م ن طف ين م  ب

 مجموعة وعلى طفل) ٢٢٠٠ (بين من بالجنحة  الشرطة  تتهمهم الذين األطفال
ي  المدرسة  طالب  من ضابطة درس  يحضر  الت ا  وي ة  طالب  به ة  العين  التجريبي
ائج وبينت ة نت ة نم% ٤٦ أن الدراس ة المجموع وا التجريبي رائم اتهم ر بج  غي

رة  ل  خطي سرقة مث سطو  ال تالك  وال لحة  وام ت . أس ار  وتراوح ذه أعم  ه
نهم % ٥٦ و سنة ١٤-١٢ عمر  في منهم% ٤٤ ، سنة١٨-١٢ بين المجموعة  م
ارهم ين أعم نة١٨-١٥ ب ال ، س ل األطف رًا األق ي عم ة ف وا المجموع  ارتكب

رقة%) ٥٠( ال س ر واألطف نًا األآب ي س ة ف وا المجموع طو%) ٧١(ارتكب  ، س
  % .٨٨ المجموعة في الذآور ونسبة
م رة حج ر األس ي اآب ة ف ة المجموع ه التجريبي ي من ة ف ضابطة المجموع  وال ال
وعتين  بين إحصائية دالله ذو فرق يوجد د  عمل  حيث  من  المجم ا  . الوال  في  أم

ة ضابطة المجموع إن ال ن% ٨٢ ف ر م الي وضعها األس د الم  و متوسط او جي
رة% ١٦ رة فقي دًا وفقي ا ، ج ي أم ة ف ة العين إن التجريبي ن% ٦٤ ف ر  م  األس

   .فقير% ٣٢ و مريح المعيشي مستواها
 منفصلين % ٢٦ و متزوجين  الوالدين  من% ٧٤ فإن التجريبية المجموعة في

يش ال ويع ع األطف ديهم م سبة وال ن% ٣٠ ،% ٥٤ بن االت م شون الح ع يعي  م
 المجموعة  في  أما الوالدين أحد مع يعيشون %١٦ بينما متبني أب أو االم زوج

ال  من % ٨٧ و متزوجون الوالدين من% ٨٧ فإن الضابطة شون  األطف  مع  يعي
  . الوالدين أحد مع% ٨ و األم زوج مع% ٥ ، والديهم

  
  
  

  سادسة عشرال الدراسة



  ـت ت   

 ، التفاعل  ، الجنس  ( بعنوان)  KAREN HETMER ,1995 ( لـ دراسة في  
ة نظر اختيار ) الجنحة تحكم  ي اعي  ال اني  االجتم ذا   ويهدف  . التبي ى  البحث  ه  إل
 األحداث  لجنحة  تعود التي العملية من الجنس الختالفات تفاعليًا تفسيرًا توضيح
ك  م وذل د  برس ة القواع ة  للتفاعلي ث الرمزي ن  وبالبح ات م نس  اختالف ي الج  ف

   .التفاعالت
ين  ارهمأعم الشباب من) ١٦٣٦ (حجمها عينة على الدراسة أجريت وقد -١١ ب
   .ذآرًا) ٨٧٠ (و أنثى) ٧٦٦ (منهم . سنة ١٧

ت        ائج وبين ة أن النت ة النظري ة التفاعلي ل للجنح ل تحتم ن لك ذآور م  ال
ى  المؤدي  الدور أخذ عملية من الجنس اختالفات فإن وآذلك واإلناث  الجنحة  إل

ضاً  وأشارت،   والجنحة للجريمة المتالزمات أقوى من واحد الجنس وان ى  أي  إل
ر أن ذ متغي دور أخ ؤثر ال رة ي ى مباش ة عل ذآر الجنح ى لل ر وان واألنث  متغي

ف د المواق راف المؤي ه لالنح ر ل ر اآب ى األث اك عل انون انته ذلك،  الق إن وآ  ف
نس ه  الج ب  وتعريفات اُ  دورًا يلع ي  مختلف م  ف راض  عل ة  أم ين  الجنح اث  ب  اإلن
   .والذآور

  

  بعة عشرالسا الدراسة

  ):الصبيانية الجنحة (بعنوان) دسع الجابر (دراسة في

  : أجريت في قطر واختبرت الفرضيات التاليةالدراسة هذه

وف -١ ون س ب تك ين ترآي ا ب دًا م ة ج ة قوي ك عالق  هنال

  .المختاراألسرة أعمال الجنحة لإلقرار الذاتي 

وف  -٢ رة      س ين األس ة ب ة متين ة إيجابي ك عالق ون هنال  تك

  .ختار المالذاتيالمفككة وأعمال الجنحة لإلقرار 

ين             -٣ ا ب ة م ة متين ات  سوف تكون هنالك عالق رار    العالق  األسرية واإلق

  الذاتي

رار           تكون  سوف-٤ دين واإلق ين رفض الوال ة ب ة متين ة إيجابي ك عالق  هنال

  الذاتي

تحكم و     تكون سوف-٥  هنالك عالقة سلبية متينة ما بين مراقبة الوالدين وال

  اإلقرار الذاتي



  ـث ث   

لبية متينسوف-٦ ك س ون هنال ة و  تك صادية االجتماعي ة االقت ين الحال ا ب ة م

  ٧اإلقرار الذاتي

  . واإلقرارالجنحة سوف تكون هنالك عالقة إيجابية متينة ما بين نظائر -٧

ة في            ٧٧٧ هذه البيانات من     جمع تم دارس الثاني  من الذآور في يدرسون في الم

ة ل   .   قطردولة في دراسيةسبعة أقاليم   ة المتبادل ة   تم استخدام العالق د العالق تحدي

ين  ا ب اتم ةالفروق اه العالق ستقلة واتج ر الم ستقلة وغي تخدام .  الم م اس ضًا ت وأي

  .  لتحديد أغلب الفروقات التنبئية في الجنحةالمتعدداالرتداد 

د م ولق صائية        ت ارب اإلح دت التج رة وأآ ت آبي ات آان أن الفروق يص ب  التلخ

ات أغلب  . االفتراضات دين      الفروق ة الوال تحكم ، نظائر الجنحة         آانت مراقب  وال

  . ورفض الوالدين
  

  ثامنة عشرال ةالدراس
  )الجنحة الصبيانية(بعنوان )  عيد–ارفايفه  (دراسة في

ى     ة إل ذه الدراس دف ه ل      ته ساعد العوام ن أن ت دى يمك ى إي م ار إل اختب
ة من     ١٤٧أخذت   .  المجتمع األردني    فياالجتماعية المقيدة لتجنب الجنحة       عين

ذآور       التصن(الصبيان   ة       سبعة من   ) يف الحادي عشر من ال ة عام دارس ثانوي  م
دة وآانت أجوبتهم     . في منطقة حكم تافيال ومحلياتها أآملت المسح          للتعرف   مفي

ة     ت نظري ا إذا آان ن م ى ع يز(عل ًا ،    ) هيرش ة ثقافي ل مالئم تحكم بالفع لل
صوصًا دة   وخ ات المتح ع الوالي اين لمجتم ع متب ي مجتم ود  .  ف الل القي ن خ وم

شباب األردني          ). هيرشيز(ية لنظرية   النظر فإن البيانات الوصفية اقترحت أن ال
ادات  ديهم نفس االعتق ة،ل ضمامالثقافي سلوك واالن يم ، ال ر /  الق ى أم ال إل االمتث

  .العامالعادات المتبعة في المجتمع 



  ـخ خ   

ة        آانت على اعترافات الجانحين أو غير الجانحين        بناءًا  ى الفئ شير إل  األجوبة ت
ة ةالمنحرف ر المنحرف ل .  أو غي ة دالئ وين أربع م تك د ت اسلق ة عناصر لقي  أربع

  . التقيد االجتماعي
د .  ٢           بأخرى آبيرةملحق. ١ ة التعه شاطات العرفي  بالن

  . المتفق عليها
ا      االنخراط. ٣ أمر العرف      . ٤و      .  في النشاطات العرفية المتفق عليه ان ب اإليم

  . المتبع
م  إن   ة ت ات األطروح ت    افتراض ا واقترح ات  اختباره شباب  البيان  أن ال

ل  افظ بالفع ي يح ى األردن ط عل د   رواب دعم توآي ي ت ا والت ق عليه رف المتف  الع
اعي       ) هيرشيز( ة التي تؤآد وجود الوعي الجم اظ  المتعلق أمر الحف أن   .  ب ذلك ف ول

ل           ) ١١٢ =  ن % (٧٥٫٢العينة أقرت المضمون الكبير في نشاطات الجنحة مث
  .جانحةال في الفئة غير يقعون ) ٣٥ = ن% (٣٢٫٨نحين و يقعوا في فئة الجا

ات أظهرت           بصورة   يالت البيان إن تحل ة ف ه  عام شباب    أن ا يحافظ ال  وبينم
م تكن       ة األردني على الروابط العرفية ، فإن هذه الروابط ل ره اإلنضمام   آافي  لك

ة                 . إلى الجنحة  ى نظري ر عل اب خطي ى ارتي ذه التقصيات ترمي إل شز (ه ) هيرت
  .  حة في محاولٍة لشرح جنحة الصبيان من خالل المحتوى الثقافيللجن

 
  تعقيب على الدراسات السابقة

  
      بعد استعراض عدد من الدراسات السابقة ؛ حول ظاهرة الجنوح ، فانه 

  :يمكن التعقيب عليها آما يلي 
استخدمت الدراسات السابقة ؛ التي استعرضها الباحث ؛ مناهج بحثية  -١

فمعظمها استخدم المنهج الوصفي التحليلي ، وبعضها استخدم مختلفة ، 
، ومنها استخدم اسلوب )الوصفي التتبعي ( منهج الدراسات النمائية 

دراسات المقارنة ، وآانت أغلب األدوات المستخدمة في تلك الدراسات 
  .تعتمد على االختبارات والمقاييس واالستبيانات

سابقة هي من األحداث ، وأحيانا تم آانت جميع العينات في الدراسات ال -٢
 .مقارنة األحداث باألسوياء



  ـذ ذ   

تتشابه الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات السابقة في الموضوع الذي  -٣
 .تتناوله وهو دراسة العوامل المؤدية الى الجنوح

رآّزت أغلب الدراسات على المقارنة بين الجانحين واألسوياء في عدة  -٤
 .نواحي

الدراسات السابقة من حيث المقاييس المستخدمة استفاد الباحث من  -٥
 .وأهم العوامل المؤدية إلى الجنوح

تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في آونها حاولت الترآيز  -٦
 .على دور األسرة في بروز ظاهرة الجنوح لدى األحداث

  



  ـض ض   

   

  

  

  

  
  الفصل الثالث

  منهجية الدراسة وإجراءاتها
  

   مقدمة     -                 
 منهج الدراسة -٧
  حدود الدراسة -٨
 مجتمع الدراسة -٩
 أداة الدراسة -١٠
 عينة الدراسة -١١

  خصائص عينة الدراسة٥/١                    
 أساليب المعالجة اإلحصائية -١٢

  

  

  

  

  

  مقدمــــــــــة
اقش   ذا ين ته     ه ي دراس ث ف تخدمه الباح ذي اس ة ال نهج الدراس صل م  الف

  . عينة الدراسة وخصائصها ختياراويحدد مجتمع الدراسة وآيفية 



  ـغ غ   

ستعرض  اء أداة الدراسة      وي ي استخدمت لبن  من صدق   والتحقق  اإلجراءات الت
ا  ة     . األداة وثباته ة الميداني ق الدراس ستعرض تطبي رًا ي اليبوأخي  واألس

  .اإلحصائية التي استخدمت في معالجة بياناتها 
  
   :الدارسة منهج - ١

ة  ضوء    في   ات      طبيع ا وفي ضوء           الدراسة والبيان راد الحصول عليه الم
 عنها ، فإن الباحث استخدم المنهج الوصفي    لإلجابةاألسئلة التي تسعى الدراسة     

ى وصف            ذي ال يقتصر عل ى          الظاهرة التحليلي ال داه إل ل يتع شكلة فقط ب  أو الم
دلوالت        ين الم ربط ب ى   للوصل التحليل والتفسير وال تنتاجات  إل سهم   االس ي ت  الت

  .طويره والمتعلقة بموضوع الدراسة  وتالواقعفي فهم 
  
   :الدراسة حدود -٢
   :المكانية الحدود - أ 

 ، والدمام ، وبريده ، الرياض هي مدن ثالثة على الحالية الدراسة هذه تقتصر
 المناطق من مختارة الدراسة في المستخدمة العينات جميع فإن وبالتالى
   .المذآورة الثالثة

   :البشرية الحدود -ب
 سنة )١٨-٧ (بين أعمارهم تتراوح الجانحين األحداث على الدراسة هذه تقتصر
 على الجانحين االحداث هؤالء اختيار وتم ، مدن ثالثة فى المالحظة بدار وذلك
   :التالى النحو
ابهم  نتيجة  المحتجزين  بالرياض المالحظة دار من •  حوادث  بعض  الرتك

  حدث) ٣٥٠  .(عددهم وبلغ االنحراف
ن • دمام ةالمالحظ دار م زين بال ة المحتج ابهم نتيج وادث بعض الرتك  ح

  .حدث) ١٢٧ (عددهم بلغ االنحراف
ن • ة دار م ده المالحظ زين ببري ة المحتج ابهم نتيج وادث بعض الرتك  ح

   .حدث)  ٥٧ (عددهم بلغ االنحراف
   :الموضوعية الحدود - ج
ى  الدراسة  هذه اقتصرت  ر  عل ة  العوامل  أث وح  في  االجتماعي  في  ، الحدث  جن

  :وهي ، معينة االتمج
  

   .الثقافية العوامل-٣ ،االقتصادية العوامل-٢، األسرية العوامل -١          
  

   : الزمنية الحدود - د
  ٠ هـ١٤٢٣  الهجري لعام الفصل الدراسي األول لخالل االستبيان تطبيق تم 
  



  ـظ ظ   

   :الدراسة مجتمع-٣
المالحظة في   بدور   الموجودين مجتمع الدراسة من األحداث الجانحين       يتكون

ده    -مدن الرياض    الغ عددهم         مامدال   - بري سعودية ؛ والب ة ال ة العربي  بالمملك
صادرة عن وزارة       ١٤٢٣ حسب إحصاءات العام     وذلكفردا،   ) ٥٣٤( ـ ؛ال ه

  .العمل والشؤون االجتماعية
  
  : أداة الدراسة -٤
  : بناء األداة ٤/١

ام    سابقة الباحث ق ر من الدراسات ال ة آثي ل(  بمراجع ل ، مث  دراسة الثقي
ة   ل االجتماعي ةالعوام داث، المؤدي راف األح ـ١٤١٦ النح ن  )  ه تفادة م واالس

ا ، إضافة         الدراسةنتائجها فيما يتعلق بموضوع هذه        ، واألدوات المستخدمة فيه
ى    ي عل سح أول إجراء م ث ب ام الباح ى قي اتإل انحين مجموع داث الج  األح

ده   الدمامالموجودين في دور المالحظة في مدن الرياض و      ك  وبري  للتعرف  وذل
وح األحداث               ى جن د ( على أهم العوامل االجتماعية بجميع أبعادها المؤدية إل  وق

تم ذلك بان قام الباحث بتصميم استمارة موجهة للحدث تحتوي على سؤال واحد  
ات مفتوحة               ما: وهو    هو سبب وجودك في دار المالحظة ؟ ،حيث آانت اإلجاب

الب،   ل الط ن قب زتم ي  وترآ روف الت ة والظ باب العائلي ى األس ا عل أغلبه
  ).يعيشونها
ام البحث        وفي         ا ق م جمعه ي ت اء  وضوء المعلومات الت تبيان تكون   ببن  اس

  :من جزأين 
زء ة     :  األولالج راد العين ف أف ة لوص ات عام ضمن بيان رهميت م وأس  وأه

  .المتغيرات للدراسة 
  
  
  
  

  :  الثاني الجزء
ضمن  - أ ارة ) ٢٢ (يت لعب ة   تمث ل االجتماعي ا العوام ي مجموعه  ف

  . جنوح األحداث  إلىالمؤدية
تبيان          مفتوحة ترآت مساحة    وقد  - ب  إلضافة أي عوامل أخرى في االس

.  
  

  : صدق األداة ٤/٢
  : التحكيمي لألداة الصدق  -  أ



  ـأ أ أ   

ى              قام ة عل ين     عدد  الباحث بعرض أداة الدراسة في صورتها األولي  من المحكم
غ ع  اع بل م االجتم ي عل ة ) ١٠(ددهم المتخصصين ف ن أعضاء هيئ ين م محكم

 بقسم علم االجتماع في جامعة الملك سعود وآلية العلوم االجتماعية في التدريس
 محمد بن سعود اإلسالمية وأآاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،           اإلمامجامعة  

  .منها ) ٩( التحكيمي،وقد تم استعادة صدقهاللتأآد من 
د    تمارة خ أعد  وق ين حول مدى     الباحث اس اصة الستطالع آراء المحكم

 االستبانة وتصحيح ما ينبغي تصحيحه من         فقراتوضوح صياغة آل فقرة من      
ه        ومناسبتهاالفقرات ، ومدى أهمية ومالئمة آل فقرة          لقياس ما وضعت من أجل

  .، مع إضافة أو حذف ما يرى المحكم من فقرات 
  
  -: جاءت النتائج آما يلي وقد
  امةمعلومات ع : أوال
  : توجيهات المحكمين حول النقاط التالية آانت

  )يشير الرقم إلى الفقرة ( المبحوثعنبيانات ) أ (
   مكان الوالدة-٣

  القرية         الحي       المدينة        المنطقة
   بعد التعديلأصبحت           

  الحي         القرية       المدينة        المنطقة             
  )٥، ٤وآذلك تم تعديل الفقرتين       (        
   الجنحةارتكابعمر الحدث حين -٦

  )القضية (  الجنحة ارتكابالعمر حين :  بعد التعديل أصبحت              
  ) ألنها آانت مكررة األخيرةوقد تم حذف الفئة العمرية               (

   عدد اخوتك الذآور-٨        
  عدد إخوانك: بعد التعديل  أصبحت                  

  عدد أخواتك اإلناث-٩           
  عدد أخواتك:  بعد التعديل أصبحت              
التي ارتكبتها وأدخلت بسببها دار                   ) القضية (  الجنحة نوع -١٤

  .   المالحظة
   تهريب جمرآي -     

  تهريب عبر الجمارك:  بعد التعديل أصبحت                
               

  )الحدث(بيانات خاصة بأسرة المبحوث ) ب ( 
   االجتماعية لألم إذا آانت على قيد الحياة ؟الحالة -٤          

  منفصلة :  تم إضافة حالة أخرى لألم وهي حيث                 
   التعليمية لألب الحالة -٧          



  ـب ب ب   

ث ة حي ديل آلم م تع ي ت ستويين    أم تعلم،وتم إضافة م ر م ى غي  إل
  . ماجستير و دآتوراه:  هما آخرين

   األب  عمر -٨          
   سنة  ٣٠ – ٢٠ من                
  وهكذا (  سنة٣٠ أقل من – ٢٠من :  أصبحت بعد التعديل حيث                
  ). الفئات العمريةلبقية                

   األب  عمل -٩          
  )غير عامل ( حيث أصبحت  : عاطل                

  : جديدتين ، همافقرتين آانت هناك توجيهات من أآثر من محكم ؛ بإضافة وقد
   (    )ال  (   )               نعم هل تشعر بالندم على ما فعلت ؟  -            
  كون في المستقبل ؟ماذا تنوي أن ت -
  

  .األحداثالعوامل المختلفة المؤدية إلى انحراف وجنوح  : ثانيا
   -: نتائج الصدق التحكيمي آما يلي آانت فقد       
   الفقرة وضوح -١      

ع           سبة  جمي حة بن ت واض رات آان رات %)١٠٠( الفق تثناء الفق ، باس
  :التالية

  سرة والقرابة بعملية الضبط االجتماعي قيام أحد أعضاء األ-              
   اتباع األسرة ألسلوب التدليع والعطف الزائد-              
   تستر األسرة على الممارسات الشاذة لألبناء-              
   انعدام الطموح بين أفراد األسرة-              

  ).وضوحبالنسبة لل(%).٨٩( حصلت هذه الفقرات على نسبة حيث          
   الفقرةمالءمة -٢      

  :، باستثناء الفقرة التالية%) ١٠٠( الفقرات آانت مالئمة بنسبة جميع          
  انعدام الطموح بين أفراد األسرة -

  %) .  ٨٩(حيث حصلت على نسبة 
  

   الفقرةمناسبة -٣      
  :الية، باستثناء الفقرة الت%) ١٠٠( الفقرات آانت مناسبة بنسبة جميع         

  .انعدام الطموح بين أفراد األسرة -
  %).٨٩(حيث حصلت على نسبة 

  قيام األم بالدور األآبر في :  آانت هناك توجيهات بحذف الفقرة التالية وقد      
  . االجتماعي لألبناء الضبط عملية       

ي         وء وف داها المحكم   ض ي أب ات الت إجراء   و التوجيه ث ب ام الباح ن ، ق
ديالت ق التع ي اتف ا الت ي  عليه رات الت ديل صياغة بعض الفق ون ، وتع  المحكم



  ـج ج ج   

ادة صياغتها      اس     حتى رأى المحكمون ضرورة إع ة لقي زداد وضوحًا ومالءم  ت
ة   رات أداة الدراس دد فق غ ع ه ، وبل ا وضعت ألجل شكلها -م ائي ب ) ٢٢  (- النه

  .فقرة 
  
 :لألداة ) التكويني(  البنائي الصدق  - ب
ام ق أداة ق ن صدقها   الباحث بتطبي د م د التأآ ة بع يالدارس ة التحكيم ى عين  عل

 بالرياض حدث من أحداث دار المالحظة         ) ١٠٠(عشوائية استطالعية حجمها    
ساب          ك بح ة؛ وذل رات أداة الدراس داخلي لفق انس ال دى التج د م ك لتحدي ، وذل

رات بين آل فقرة من     ) بيرسون( ارتباط   معامالت ة    الفق حيث أن   ( والدرجة الكلي
ور   اك مح ا    هن رات مع ع الفق و جمي تمارة ه د لالس م  )واح دول رق ) ١( ، والج

  . األداة والدرجة الكلية فقراتيوضح معامالت االرتباط بين آل فقرة من 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١( رقم جدول
  فقرات لالتساق الداخلي بين آل فقرة من   االرتباطمعامالت

  االستبانة والدرجة الكلية
  الداللةمستوى  االرتباطمعامل  الفقرةرقم

٠٫٠١ ٠٫٤٣ ١ 
٠٫٠١ ٠٫٣٨ ٢ 
٠٫٠١ ٠٫٢٨ ٣ 
٠٫٠١ ٠٫٣٨ ٤ 



  ـد د د   

٠٫٠١ ٠٫٤٦ ٥ 
٠٫٠١ ٠٫٣٢ ٦ 
٠٫٠٥ ٠٫٢٠ ٧ 
٠٫٠١ ٠٫٢٦ ٨ 
٠٫٠١ ٠٫٣٩ ٩ 
٠٫٠١ ٠٫٤٧ ١٠ 
٠٫٠١ ٠٫٣٢ ١١ 
٠٫٠١ ٠٫٣٠ ١٢ 
٠٫٠١ ٠٫٣٨ ١٣ 
٠٫٠١ ٠٫٥١ ١٤ 
٠٫٠١ ٠٫٣٠ ١٥ 
٠٫٠١ ٠٫٣٧ ١٦ 
٠٫٠١ ٠٫٥٢ ١٧ 
٠٫٠١ ٠٫٤٥ ١٨ 
٠٫٠١ ٠٫٤٥ ١٩ 
٠٫٠١ ٠٫٤٧ ٢٠ 
٠٫٠١ ٠٫٥٤ ٢١ 
٠٫٠١ ٠٫٤١ ٢٢ 

  
أعاله أن معامالت ارتباط آل فقرة مع الدرجة ) ١( رقم الجدول من يتضح

 مما يبعث على الثقة بصدق البناء والتكوين لألداة ،ومن ،الكلية للمقياس عالية 
  . لقياس ما صممت لقياسه وصالحيتهاثم صدق األداة آكل 

  
  :ق المفهوم  صد-ج

أداة ( االختيار يقيسها المفهوم هو االرتباط بين الجوانب التي صدق  
 ويعتمد حسابه المبحوثينمن قبل ) الفقرات(وبين مفهوم هذه الجوانب ) الدراسة

 وضع ا تيالعن طريق النظرية ) أو االختيار(على تفسير نتائج المقياس 
 األفراديرجع الفروق بين درجات لمقياس بناءًا عليها ،أي أنه في نهاية األمر 

على المقياس إلى اختالف مستوياتهم في الجانب الذي تعالجه النظرية ويقيسه 
 محمد عبدالسالم ،القياس النفسي والتربوي،مكتبة النهظة ، أحمد [ المقياس

   .]المصرية ، القاهرة
؛ قام الباحث )أو الصدق المفاهيمي  (  صدق المفهوممعامل ولقياس  
 المقياس األصلي فقراتخاصة لذلك ،اشتملت على ) مقياس(م استمارة بتصمي

 آانت هذه إذابحيث تكون إجابات أفراد العينة على آل فقرة من الفقرات فيما 
 المفهومةالفقرات مفهومة بشدة أو مفهومة أو غير مفهومة ، حيث تعطى الفقرة 



  ـه ه ه   

 المفهومة الفقرة غير ، أما) ٢(، والفقرة المفهومة الدرجة ) ٣(بشدة ؛ الدرجة 
  ). ١(فتعطى الدرجة 

 من األحداث الموجودين -عشوائية توزيع هذه االستمارة على عينة وتم  
  . أفراد) ٥( حجمها -بدار المالحظة بالرياض

  -: آما يلي النتائج جمع النتائج تم تحليلها وقد آانت وبعد  
  . للمبحوثين بالنسبة الفقرات آانت مفهومة جميع

 الفقرات بين مفهومة ومفهومة بشدة وآان علىابات المبحوثين  إجتراوحت
 علمًا بأن الدرجة المقابلة ،) ٢٫٨٦٤(المتوسط الحسابي للدرجات آاملة 

  .٣للمفهومة بشدة آانت 
 جميع أن أي       ونتيجًة لذلك فان صدق المفهوم متحقق بالنسبة لالستمارة ،

 الدارسة قبل المبحوثين أو عينة آانت مفهومة من) المقياس(فقرات االستمارة 
التي طبقت عليهم الدراسة ، أي أننا نستطيع القول أن الفروق في استجابات 

 مستوياتهم اختالف  الى عينة األحداث الجانحين على أداة الدراسة تعودأفراد
 االجتماعية يمكن اختيار عزوها إلى اختالف ظروفهم والتي ،في الجنوح 

  .ة التي يعيشونهاواالقتصادية والثقافي
  : ثبات األداة ٤/٣

ام   ث ق ل   الباح تخدام معام اس باس ات أداة القي اس ثب ات  بقي ا( ثب   الف
م حساب          )آروبناخ ات  ال معامل   ، حيث ت ا           ثب ة ألف اس وبلغت قيم رات المقي  لفق

  . الكلية لألداة عالية نوعًا ما الثباتمما يشير إلى أن درجة ) ٠٫٧٣(
ات أداة الدراسة أصبحت           من الصدق الظ    التأآد وبعد   ائي وثب اهري والبن

ة األداة في صورتها     ة الدراسة؛          النهائي ى عين ق عل ا يوضحها      جاهزة للتطبي  آم
  ).٣(الملحق رقم 

ًا         ) ٢٢( فقرات االستبانة من     تكونت حيث   ًا معين ا موقع فقرة تمثل آل منه
ا ، ال أواف                 موافق"ولها خمس استجابات     ى حد م شدة ، موافق ، موافق إل ق ،  ب

ا يتناسب           ويختار" غير موافق بشدة    الحدث إحدى هذه اإلجابات وفق تفضيله بم
  .مع الموقف 
ى    باإلضافة ات شخصية عن الحدث و         ) ١٤( إل ره آبيان ات   ) ١٤(فق ره آبيان فق

  .خاصة بأسرة الحدث يعبئها آما هو الواقع 
   :الدراسة عينة -٥

 من  الجانحين األحداث من) ٢٥٠ (قوامها عينة على الدراسة هذه طبقت        
زالء  ده  ، بالرياض  المالحظة  دور ن دمام  وبري شكل حوالي    ( وال ي ت % ٥٠والت

ة  أسلوب  باستخدام  وذلك،  ) من مجتمع الدراسة   شوائية  العين سيطة  الع م   ( الب وت
دور المالحظة                   ة بأسماء األحداث الموجودين ب ذلك بأن قام الباحث بإعداد قائم

ددهم  الغ ع ثالث والب ار ) ٥٣٤(ال م اختي ي ت ب اآلل تخدام الحاس ردًا ، وباس ف



  ـو و و   

ة الدراسة       ) ٢٥٠( ى  للتعرف  ، ) فردًا ليمثلوا عين م  عل ة  العوامل  أه  االجتماعي
   .سنة) ١٨-٧ (أعمارهم مدى وبلغ جنوحهم إلى أدت التى
م      دوروت ذه ال ار ه ثالث اختي ن  ال اض ع ر الري ة لتعب ة المدين  والكثاف

اطق      السكانية ؛ والدمام عن المن     ة اطق الساحلية ؛ وبريده عن المن ك  الريفي  ، وذل
  .للتعرف على أهم العوامل االجتماعية التي أدت لجنوحهم

أن   استبيان ،)١٩٧ ( توزيع أداة الدارسة على أفراد العينة تم استعادة       وبعد ا ب علم
تبيان   ة لالس ع والتعبئ ة التوزي ابع عملي د ت ان ق ة الباحث آ ة حثيث ع ومتابع لجمي

  أفراد
  .توضيح الفقرات التي لم تتضح لبعض المفحوصينل العينة
  : الدراسة عينة خصائص ٥/١

 الدارسة  متغيرات عينة الدراسة بعدة سمات وخصائص في ضوء         تتسم  
  :يمكن توضيحها فيما يلي 

   الجغرافيةالمنطقة أفراد عينة الدراسة حسب توزيع -١
حسب (الحظة الثالث توزيع أفراد العينة على دور الم) ٢( رقم الجدول يوضح

  ).الجغرافيةالمنطقة 
  )٢( رقم جدول

   الجغرافيةالمنطقة أفراد عينة الدراسة حسب توزيع                 
 % المئوية النسبة  األفرادعدد  المالحظةدار

 %٥٠٫٨ ١٠٠ الرياض
 %٢٩٫٤ ٥٨ الدمام
 %١٩٫٨ ٣٩  بريدة

عينة آان في دار  من حجم النسبةأن أعلى ) ٢( من الجدول رقم ويتضح
  . العالية السكانيةالمالحظة بالرياض والتي تمثل المدينة والكثافة 

  
   :الجنسية توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير -٢

م     يوضح سية      ) ٣( الجدول رق ة حسب جن راد العين ع أف انحين  األحداث توزي  الج
  .في دور المالحظة الثالث 

  )٣( رقم جدول
  اسة حسب الجنسية  أفراد العينة الدرتوزيع

  المئوية النسبة  األفرادعدد  الجنسية
 %٩٣٫٩ ١٨٥ سعودي



  ـز ز ز   

 %٦٫١ ١٢  سعوديغير
  

  . هي األعلىالسعوديينأن نسبة األفراد الجانحين ) ٣( من الجدول رقم ويتضح
  
   .للحدث توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي -٣

  . التعليمي لهمللمستوى الدارسة وفقًا توزيع أفراد عينة) ٤( الجدول رقم يوضح
  )٤( رقم جدول

   أفراد العينة حسب المستوى التعليمي توزيع                         
 % المئوية النسبة  األفرادعدد  التعليميالمستوى

 %٢ ٤ أمي
 %١٦٫٢ ٣٢ ابتدائي
 %٦٠٫٩ ١٢٠ متوسط
 %٢٠٫٨ ٤١ ثانوي

  
ة     % ٨٠أن أآثر من    ) ٤( الجدول رقم    يوضح ستواهم من أفراد العين  التعليمي   م

انوي  تعانة  .(متوسط وث م االس د ت ين فق ة األمي د العين سبة ألفره شرفينبالن  بالم
  ) .للمساعدة في قراءة الفقرات وتعبئة االستمارات

   .للحدث توزيع أفراد عينة الدارسة وفقًا لمكان الوالدة -٤
  . الوالدةمكان حسب توزيع أفراد عينة الدراسة) ٥( الجدول رقم يوضح

  
  
  
  )٥( رقم جدول

   مكان الوالدة حسب أفراد العينة توزيع                           
 % المئوية النسبة  األفرادعدد  الوالدةمكان

 %٤١٫١ ٨١ الرياض
 %٢٨٫٩ ٥٧ الدمام
 %٢٠٫٨ ٤١ بريدة
 %٩٫١ ١٨ أخرى

  .للحدث توزيع أفراد العينة حسب مكان قضاء أول عشر سنوات - -٥
 أفراد العينة حسب مكان قضاء أول عشر توزيع) ٦( الجدول رقم يوضح 

   .سنوات من عمر الحدث



  ـح ح ح   

  )٦( رقم جدول
   عينة الدراسة وفقًا لمكان قضاء أول عشر سنوات أفراد توزيع           

 % المئوية النسبة  األفرادعدد المكان
 %٤٣٫١ ٨٥ الرياض
 %٢٨٫٩ ٥٧ الدمام
 %٢٠٫٣ ٤٠ بريدة
 %٧٫٦ ١٥ أخرى

  .للحدث توزيع أفراد العينة وفقًا لمكان اإلقامة الحالي -٦
   الحالي للحدث اإلقامةتوزيع أفراد العينة حسب مكان ) ٧( الجدول رقم يوضح

  )٧( رقم جدول
   أفراد العينة حسب مكان اإلقامة الحالي للحدثتوزيع               

 % المئوية بةالنس  األفرادعدد  اإلقامة الحاليمكان
 %٤٨٨ ٩٦ الرياض
 %٢٩٫٩ ٥٩ الدمام
 %٢٠٫٩ ٤٠ بريدة
 %١ ٢ أخرى

  
  . توزيع أفراد العينة وفقًا لعمر الحدث -٧

   الحدثتوزيع أفراد العينة حسب عمر ) ٨( الجدول رقم يوضح
  
  

  )٨( رقم جدول
   أفراد العينة حسب العمر توزيع                               

 % المئوية النسبة عدد العمر
 %١٫٥ ٣  سنوات٩-٧
 %١٫٥ ٣  سنة١٢-١٠
 %٢٨٫٤ ٥٦  سنة١٥-١٣
 %٦٨٫٥ ١٣٥  سنة١٨-١٦
ضح م  يت دول رق ن الج داث  ) ٨( م ن األح ى م سبة األعل انحينأن الن ذين الج  ال

  .سنة ) ١٨-١٦( طبقت عليهم الدراسة آانوا ضمن المرحلة العمرية 
  
  .لسكن  توزيع أفراد العينة وفقًا لنوع ا-٨



  ـط ط ط   

م يوضح دول رق ًا  ) ٩( الج ة وفق ة الدراس راد عين ع أف وعتوزي ذي لن سكن ال  ال
  .يسكنه الحدث 

  )٩( رقم جدول
   أفراد العينة حسب نوع السكن توزيع                              

 % المئوية النسبة  األفرادعدد  السكننوع
 ٤١٫١ ٨١ فيال
 ٩٫١ ١٨ شقة
 ٢٨٫٤ ٥٦  شعبيسكن
 %٢٠٫٣ ٤٠ تأجر مسمنزل

 %٥ ١ أخرى
م        يتضح سبته      ) ٩( من الجدول رق ا ن راد     % ٤١أن م ة من أف سكنون في   العين  ي
  .فيال

  
  . للحدثبالنسبةتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لعدد األخوة -٩

  . األخوة للحدث لعددتوزيع أفراد العينة وفقًا ) ١٠( الجدول رقم يوضح 
  )١٠ (رقم جدول

   أفراد العينة حسب عدد األخوة توزيع                           

 % المئوية النسبة  األفرادعدد  األخوةعدد
٢٩٫٤ ٥٨ ٣-١% 
٤٥٫٧ ٩٠ ٦-٤% 
 %٢٤٫٩ ٤٩  فأآثر٧

ضح م   يت دول رق ن الج والي ) ١٠( م ة   % ٧٠أن ح راد العين ن أف انم دد آ  ع
  .٤األخوة بالنسبة لهم أآثر من 

   لعدد األخوات  توزيع أفراد عينة الدارسة وفقًا-١٠
ح م  يوض دول رق دد     ) ١١( الج ًا لع ة وفق راد العين ع أف واتتوزي سبة األخ  بالن
  .للحدث

  )١١ (رقم جدول
   أفراد العينة حسب عدد األخوات توزيع                        

 % المئوية النسبة  األفرادعدد  األخواتعدد
٤٠٫١ ٧٩ ٣-١% 



  ـي ي ي   

٤٢٫١ ٨٣ ٦-٤% 
 %١٧٫٨ ٣٥  فأآثر٧

  
   .األب توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لعدد مرات زيجات -١١

  . زيجات األب مراتتوزيع أفراد العينة وفقًا لعدد ) ١٢( الجدول رقم يوضح
  
  
  

  )١٢ (رقم جدول
   أفراد العينة حسب عدد مرات زيجات األب توزيع                  

 % المئوية النسبة  األفرادعدد مرات زيجات األبعدد
 %٥٧٫٤ ١١٣  واحدةمرة

 %٢٦٫٤ ٥٢ مرتين
 %١٦٫٢ ٣٢  من مرتينأآثر

  
   حاليًا توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لعدد زوجات األب -١٢

دد      ) ١٣( الجدول رقم   يوضح ًا لع ة وفق راد العين ع أف سبة  زوجات توزي  األب بالن
  .للحدث حاليًا 

  
  

  )١٣( رقم جدول
  نة حسب عدد زوجات األب حاليًا أفراد العيتوزيع                     

 % المئوية النسبة  األفرادعدد زوجات األب حاليًاعدد
 %٧٥٫١ ١٤٨ واحدة
 %١٨٫٣ ٣٦ اثنتان

 %٦٫١ ١٢  من اثنينأآثر
 %٥ ١  تحديد اإلجابةعدم

  
   توزيع أفراد العينة وفقًا لمن يعيش مع الحدث-١٣

  . مع الحدث يعيشلمن توزيع عينة الدراسة وفقًا ) ١٤( الجدول رقم يوضح



  ـآ ك ك   

  )١٤( رقم جدول
   يعيش الحدثمن مع" أفراد عينة الدراسة حسب توزيع              

 % المئوية النسبة  األفرادعدد  من يعيش الحدثمع
 %٧٢٫١ ١٤٢  واألخوةالوالدين

 %٣٫٠ ٦ األخوة
 %١٦٫٨ ٣٣  واألخواتاألم

 %٧٫١ ١٤ الجدة
 %١٫٠ ٢ أخرى

م        يتضح راد          ) ١٤( من الجدول رق ى من أف سبة األعل ة أن الن شون مع     العين  يعي
  .أسرهم 

  . للحدث السكن توزيع أفراد عينة الدارسة وفقًا لمدى مالءمة -١٤
سكن   لمدى توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا  ) ١٥( الجدول رقم    يوضح ة ال  مالءم

  .بالنسبة للحدث 
  )١٥( رقم جدول

  " مالءمة السكن مدى"سب  أفرد العينة حتوزيع                    
 % المئوية النسبة  األفرادعدد  السكن للحدثمالءمة

 %٤٨٫٧ ٩٦  جدًامالئم
 %٢٩٫٩ ٥٩  إلى حد مامالئم
 %١١٫٢ ٢٢  مالئم غير

 %٩٫١ ١٨ مالئم على اإلطالقغير
 %١٫٠ ٢  تحديد اإلجابةعدم
ن السكن   يعتبرو العينةمن أفراد   % ٨٠أن حوالي   ) ١٥( من الجدول رقم     يتضح

  .مالئم بالنسبة لهم 
  
  . توزيع أفراد العينة وفقًا لنوع الجنحة -١٥

م    يوضح ًا      ) ١٦( الجدول رق ة الدراسة وفق راد عين ع أف وع توزي ي   لن  الجنحة الت
  .ارتكبها الحدث 

  )١٦( رقم جدول
   أفراد العينة حسب نوع الجنحة توزيع                          

 % المئوية النسبة  األفرادعدد  الجنحة نوع
 %٩٫١ ١٨  مشاجرة

 %٤٫١ ٨  عرضهتك
 %٤٫١ ٨  دعارة



  ـل ل ل   

 %٥٦٫٣ ١١١  سرقة
 %١٫٥ ٣  عبر الجماركتهريب

 %١٫٥ ٣  واحتيالنصب
 %٦٫١ ١٢ خطف
 %٤٫٦ ٩ سكر

 %٤٫٦ ٩  عن طريق الخطأقتل
 %٤٫٦ ٩  حبوبتناول
 %٣٫٦ ٧  مرورية مخالفات

  
 سبب وجودهم     أنمن نصف أفراد العينة     أن أآثر   ) ١٦( من الجدول رقم     يتضح
   .السرقة دور المالحظة آان بسبب في
  
  . توزيع أفراد العينة وفقًا لحياة الوالدين -١٦

دين   هل  "لمتغيرتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا      ) ١٧( الجدول رقم    يوضح  الوال
  " .على قيد الحياة

  )١٧( رقم جدول
  "الوالدين حياة"العينة حسب  أفراد توزيع                        

 % المئوية النسبة  األفرادعدد  الوالدين حياة
 %٨٣٫٨ ١٦٥ على قيد الحياة الوالدين
 %١٦٫٢ ٣٢  الوالدين أحد

  
  لألب توزيع أفراد العينة وفقًا للحالة االجتماعية – ١٧

م   يوضح  ًا      ) ١٨( الجدول رق ة الدراسة وفق راد عين ع أف ة توزي ة  للحال  االجتماعي
  "  آان على قيد الحياةإذا"بالنسبة لوالد الحدث 

  )١٨( رقم جدول
   أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية لألب توزيع                    

 % المئوية النسبة  األفرادعدد  االجتماعية لألبالحالة
 %٥٤٫٣ ١٠٧  من أم الحدث فقطمتزوج

 من أم الحدث متزوج
 وأخرى

١٩٫٣ ٣٨% 

 %٩٫٦ ١٩غير أم الحدث من متزوج
 %٢ ٤  أخرى

 %١٤٫٧ ٢٩  تحديد اإلجابة عدم



  ـم م م   

  . توزيع أفراد العينة وفقًا للحالة االجتماعية لألم -١٨
ح م  يوض دول رق ًا   ) ١٩( الج ة وفق راد العين ع أف ةتوزي ألم  للحال ة ل  االجتماعي

  "  آانت على قيد الحياةإذا"بالنسبة للحدث 
  
  
  
  

  )١٩( رقم جدول
   لألم أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية توزيع                       

 % المئوية النسبة  األفرادعدد  االجتماعية لألمالحالة
 %٧١٫٦ ١٤١  زوجة ألب الحدث مازالت

 %٥٫١ ١٠ من رجل آخر غير أب الحدثمتزوجة
 %٧٫١ ١٤  مطلقة
 %١٣٫٧ ٢٧  أرملة
 %٥ ١  منفصلة

 ٢ ٤  تحديد اإلجابة عدم
  
  . توزيع أفراد العينة وفقًا لنوع العالقة مع الوالد -١٩

م يوضح دول رق ًا ) ٢٠( الج ة وفق راد العين ع أف ةتوزي د لنوعي ع الوال ة م  العالق
  .للحدث 

  )٢٠( رقم جدول
   أفراد العينة حسب نوع العالقة مع الوالد توزيع                     

 % المئوية النسبة  األفرادعدد  العالقة مع الوالدنوع
 %٦٨٫٥ ١٣٥  جيدة
 %٢٣٫٤ ٤٦  عادية
 %٧٫٦ ١٥  جيدة غير

 %٥ ١  تحديد اإلجابة عدم
  
   توزيع أفراد العينة وفقًا لنوع العالقة مع األم -٢٠

م      يوضح ًا           ) ٢١( الجدول رق ة الدراسة وفق راد عين ع أف ة توزي  الحدث مع     لعالق
  )٢١( رقم دولج                                      .والدته

   أفراد العينة حسب نوع العالقة مع األمتوزيع                        
 % المئوية النسبة  األفرادعدد  العالقة مع األمنوع



  ـن ن ن   

 ٨٨٫٣ ١٧٤  جيدة
 ٩٫٦ ١٩  عادية
 ١٫٥ ٣  جيدة غير

 ،٥ ١  تحديد اإلجابة عدم
   توزيع أفراد العينة وفقًا للمستوى التعليمي لألب -٢١
م وضحي دول رق ًا  ) ٢٢( الج ة وفق راد العين ع أف ستوىتوزي د للم ي لوال  التعليم

  الحدث
  )٢٢( رقم جدول

   أفراد العينة حسب المستوى التعليمي لألب توزيع                   
 % المئوية النسبة  األفرادعدد  التعليمي لألبالمستوى

 %٢٩٫٩ ٥٩  متعلم غير
 %١٤٫٧ ٢٩  ويكتبيقرأ

 %١٥٫٢ ٣٠ ابتدائي
 %١٥٫٧ ٣١ متوسط
 %١١٫٢ ٢٢ ثانوي
 %٦٫١ ١٢  جامعي
 %١ ٢ ماجستير
 %٦٫١ ١٢  دآتوراه

   توزيع أفراد العينة وفقًا لعمر األب-٢٢
   األبلعمرتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا ) ٢٣( الجدول رقم يوضح

  )٢٣( رقم الجدول
  قًا لعمر األب  أفراد عينة الدراسة وفتوزيع                       

 % المئوية النسبة  األفرادعدد  األب بالسنواتعمر
١٫٠ ٢ ٣٠-٢٠% 
٨٫٦ ١٧ ٤٠-٣٠% 
٣٣٫٥ ٦٦ ٥٠-٤٠% 
٣١٫٠ ٦١ ٦٠-٥٠% 
 %٢٥٫٩ ٥١ ٦٠ من أآثر

   توزيع أفراد العينة وفقًا لعمل األب -٢٣
   والد الحدثلعملتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا ) ٢٤( الجدول رقم يوضح

  )٢٤( رقم لجدو
   أفراد العينة حسب عمل األبتوزيع                           



  ـس س س   

 % المئوية النسبة  األفرادعدد  األبعمل
 %٣٧٫١ ٧٣ موظف
 %٠٫٥ ١  مهني
 %٢٧٫٤ ٥٤ متقاعد

 %١٥٫٢ ٣٠  يعمل ال
 %١٩٫٨ ٣٩  حرة أعمال

   توزيع أفراد العينة وفقًا للمستوى التعليمي لألم - ٢٤
م     الج  يوضح ًا           ) ٢٥(دول رق ة الدراسة وفق راد عين ع أف  التعليمي  للمستوى توزي

  )٢٥( رقم جدول.                     لوالدة الحدث 
   أفراد العينة حسب المستوى التعليمي لألم توزيع                    

 % المئوية النسبة  األفرادعدد  التعليمي لألمالمستوى
 %٤٥٫٧ ٩٠  متعلمة غير
 %١٤٫٧ ٢٩ تكب وتقرأ

 %١٨٫٣ ٣٦ ابتدائي
 %٨٫٦ ١٧ متوسط
 %٨٫٦ ١٧  ثانوي
 %٤٫١ ٨  جامعي

  توزيع أفراد العينة وفقًا لعمر األم -٢٥
   والدة الحدث لعمرتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا ) ٢٦( الجدول رقم يوضح

  )٢٦( رقم جدول
  األم أفراد العينة حسب عمر توزيع                            

 % المئوية النسبة  األفرادعدد  األم بالسنواتعمر
٧٫٦ ١٥ ٣٠-٢٠% 
٤٣٫١ ٨٥ ٤٠-٣٠% 
٣٩٫١ ٧٧ ٥٠-٤٠% 
١٠٫٢ ٢٠ ٦٠-٥٠% 

  
  
  توزيع أفراد العينة وفقًا لعمل األم-٢٦

   والدة الحدثلعملتوزيع أفراد عينة الدارسة وفقًا ) ٢٧( الجدول رقم يوضح
  )٢٧( رقم جدول

   أفراد العينة حسب عمل األمتوزيع                            



  ـع ع ع   

 % المئوية النسبة  األفرادعدد  األمعمل
 %٩٫١ ١٨  موظفة
 %٠٫٥ ١  مهنية
 %٢٫٥ ٥  متقاعدة

 %٢٣٫٩ ٤٧  تعمل ال
 %١٫٥ ٣  حرة أعمال
 %٦٢ ١٢٢  بيت ربة

 %٠٫٥ ١  بة تحديد اإلجاعدم
  
  
  : أساليب المعالجة اإلحصائية -٦

د   ك           أوج ة وذل رات الدراس ين متغي صائية ب ات اإلح ث العالق  الباح
ة       وم االجتماعي ل   ) SPSS( باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية للعل لتحلي

استجابات أفراد العينة ، حيث استخدم في الدراسة المؤشرات اإلحصائية         
ة  ل  -:التالي سابية ، معام طات الح ة ، المتوس سب المئوي رارات والن  التك

اط  ون (ارتب ادي   )  بيرس اين األح ل التب تخدام  ) ANOVA(، تحلي باس
  .البعدي  ) LSD( اختبار ف و اختبار فرق المعنوية األقل 



  ـف ف ف   

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الرابع
   عرض نتائج الدراسة وتحليلها وتفسيرها

  
 

  عرض النتائج:    أوًال
  السؤال األول -٨
 السؤال الثاني -٩
 السؤال الثالث -١٠
 السؤال الرابع -١١
 سالسؤال الخام -١٢
 السؤال السادس -١٣
 السؤال السابع -١٤

  
   والتوصياتجتفسير النتائ: ثانيا           

  
  نتائج الدراسة )١
 توصيات الدراسة-ب

  
  

  
  
  

  عرض النتائج: أوال 
  مقدمـــة
شتمل   ذا ي ار أن    ه ى اعتب ك عل ائج ،وذل سير النت ل وتف ى تحلي صل عل  الف

و   ابع ه ر الت ة" المتغي ة الدرج ل"  الكلي ة المللعوام راف    المختلف ى انح ة إل ؤدي
  -: المستقلة هي المتغيراتوجنوح األحداث، وان 

   التعليمي للحدثالمستوى -          



ـص ص ص   

   السكن للحدث نوع -          
   من بعيش الحدثمع -          
  حاليا  ) للحدث( زوجات األب عدد -          
   عالقة الحدث مع والدهنوع -          
  لحدث مع والدته عالقة انوع -          
  ) للحدث( قضاء أول عشر سنوات مكان -          
  )للحدث( اإلقامة اآلن محل -          
   التعليمي ألبي الحدثالمستوى -          
   األبعمل -          
   التعليمي لألمالمستوى -          
   أم الحدثعمل -          
  : التاليةالبحثيةت للتساؤالت  على ذلك فانه يمكن البحث عن إجاباوبناءا

  
  السؤال األول

ة         راد العين ة نظر أف    ما ترتيب العوامل المؤدية إلى الجنوح ؛ من وجه
ثالث  ي دور المالحظة ال ًا( من األحداث ؛ ف دمام ) مع ي الرياض وال ف

  وبريده ؟
 

رات        ؛ قام الباحث باستخدام     لاالسؤ عن هذا    ولإلجابة   المتوسطات الحسابية للفق
  ).   ٢٨(آما يظهر في جدول رقم  ،) وامل الجنوحع(
    
  
  
  
  
  
  

  )٢٨(جدول رقم 
   وفقا لوجهة نظر- المتوسطات الحسابية-ترتيب عوامل الجنوح حسب األهمية

  أفراد العينة
 المتوسط الحسابي                         الفقـــــــــــــــــرة
 ٤٫٢٥        اءلجماعة رفقاء السوء أثر بالغ في انحراف األبن
 ٤٫٢٤        غياب دور األب آمسؤول عن شؤون األسرة

 ٤٫١٥        يكتسب األبناء عن طريق جماعة رفقاء السوء أنماط الجرائم المختلفة



  ـق ق ق   

  ٤٫١٤        تمادي األبناء في عصيان األوامر دون أن يتلقوا التوجيه السليم
 ٤٫١١        نوحيساعد اإلنترنت في اآتساب سلوآيات تؤدي للج

  ٤٫٠٩٣٢      انفصال األبناء عن السلطة العائلية
 ٤٫٠٩٢٤      وجود المثل أو القدوة االنحرافية داخل العائلة

 ٤٫٠٩١٧      آثرة غياب األبناء المستمر عن المنزل
 ٤٫٠٨        يساعد الساتاليت في اآتساب سلوآيات تؤدي للجنوح

 ٤٫٠٧        لسليم واستثمار وقت الفراغعدم توفير وسائل الترويح ا
 ٤٫٠٥        اجبار األبناء على الطاعة حتى إذا آان األمر غير معقولة

 ٤٫٠٣        انعدام الطموح بين أفراد األسرة
 ٤٫٠٢٦      قيام أحد أفراد األسرة والقرابة بعملية الضبط االجتماعي

 ٤٫٠٢١      اضطراب األب أو األم العاطفي
 ٤٫٠١١      ضعف الرقابة على وسائل الترفيه التي يستخدمها األبناء داخل البيت

 ٤٫٠١٠      تستر األسرة على الممارسات الشاذة لألبناء
  ٤          إحساس األبناء بالعزلة داخل األسرة

 ٣٫٩٩        اتباع األسرة ألسلوب التدليع والعطف الزائد 
 ٣٫٩٧٣      دة في التعامل مع األبناءاتباع الشدة والقسوة الزائ

ة  ات خارجي ى تطوين عالق اء إل ؤدي باألبن شدة ي جماعات (أسلوب ال
 )جانحة

     ٣٫٩٧١  

 ٣٫٩٥٤      إهمال األسرة الزائد لألبناء وعدم االهتمام بهم
 ٣٫٩٤٩      انحراف األب أو األم

  
وح  ،     يتضح من خالل الجدول السابق ؛ أن أهم العوامل الت           ي الجن ي تؤدي إل

ى الترتيب              ة ؛هي عل اب دور         : من وجهة نظر أفراد العين سوء ، و غي اء ال رفق
سوء .األب آمسؤول عن األسرة اء ال ق جماعة رفق اء عن طري ساب األبن واآت

وا       ر دون أن يتلق صيان األوام ي ع اء ف ادي األبن ة، وتم رائم المختلف اط الج أنم
ت   ساعدة اإلنترن سليم، وم ه ال ؤدي  التوجي لوآيات ت ساب س ي اآت ف

دوة   ل أو الق ود المث ة، و وج سلطة العائلي ن ال اء ع صال األبن للجنوح،وانف
ساعدة   ستمر عن المنزل،وم اء الم اب األبن رة غي ة، وآث ة داخل العائل االنحرافي
رويح  ائل الت وفير وس وح، وعدم ت ؤدي للجن لوآيات ت ساب س ي اآت ساتاليت ف ال

ان األمر              السليم واستثمار وقت الفراغ،و إج     ى إذا آ ى الطاعة حت اء عل بار األبن
رة          راد األس د أف ام أح رة،و قي راد األس ين أف وح ب دام الطم ة،و انع ر معقول غي
اطفي،و ضعف            والقرابة بعملية الضبط االجتماعي،واضطراب األب أو األم الع
سّتر األسرة                  ت،و ت اء داخل البي ستخدمها األبن الرقابة على وسائل الترفيه التي ي

  .ممارسات الشاذة لألبناء،وإحساس األبناء بالعزلة داخل األسرةعلى ال
  



  ـر ر ر   

  :السؤال الثاني   
  

هل توجد فروق ذات دالله إحصائية بين العوامل المؤدية الى جنوح األحداث 
  تعود للمنطقة الجغرافية الموجود بها الحدث ؟

 ولإلجابة على هذا السؤال ، قام الباحث باستخدام اختبار ف اإلحصائي من
  )٢٩(خالل أسلوب تحليل التباين األحادي آما يظهر في جدول رقم 

 هي أرقام العوامل المؤدية الى - العامل- علمًا بأن األرقام في العمود األول( 
  )الجنوح في االستمارة 

  )٢٩(جدول رقم 
تحليل التباين األحادي للكشف عن الفروق بين العوامل المؤدية الى الجنوح وفقا 

  .طقة الجغرافية الختالف المن
       

     العامل 
      مصدر 
     التباين 

      درجات
     الحرية 

      مجموع 
    المربعات 

  متوسط
 المربعات

     قيمة
       ف

 

      مستوى
       الداللة 

 

١

      بين المجموعات 
   داخل المجموعات

  ٢  
 ١٩٤ 

٤٫٠٦٣  
١٧٠٫٢٠٣ 

٢٫٠٣١  
٨٧٧. 

١٠١ ٢٫٣١٥. 

      بين المجموعات  ٢     
  داخل المجموعات  

٢  
١٩٤ 

١٫٦٦٨  
١٤٥٫٢٠٣ 

٨٣٤.  
٧٤٨. 

٣٣٠ ١٫١١٥. 

      بين المجموعات  ٣     
  داخل المجموعات 

٢  
١٩٤ 

٤٫٥٠٧  
١٥٢٫٤٨٨ 

٢٫٢٥٣  
٧٨٦. 

٠٥٩ ٢٫٨٦٧. 

      بين المجموعات  ٤    
  داخل المجموعات  

٢  
١٩٤ 

٢٫٦٥٥  
١٢٠٫٥٨٨ 

١٫٣٢٧  
٦٢٢. 

١٢١ ٢٫١٣٥. 

      بين المجموعات  ٥    
  داخل المجموعات  

٢  
١٩٤ 

٥٫٠٨٥  
١٥٣٫٢٣٦ 

٢٫٥٤٣  
٧٩٠. 

٠٤٢ ٣٫٢١٩. 

      بين المجموعات  ٦    
  داخل المجموعات  

٢  
١٩٤ 

٣٫٣٣٥  
١٤٢٫٤٨١ 

١٫٦٦٨  
٧٣٤. 

١٠٦ ٢٫٢٧١. 

      بين المجموعات  ٧    
  داخل المجموعات  

٢  
١٩٤ 

٦٫٩٨٦  
١٤٩٫٦٠٣ 

٣٫٤٩٣  
٧٧١. 

٠١٢ ٤٫٥٢٩. 

      بين المجموعات  ٨    
  داخل المجموعات  

٢  
١٩٤ 

٠٫٠٦٦  
٢١٤٫٥٢١ 

٠٫٠٣٣  
١٫١٠٦ 

٩٧١ .٠٣٠. 

      بين المجموعات  ٩    
  داخل المجموعات  

٢  
١٩٤ 

٣٢٦.  
١٦١٫٤٩٠ 

١٦٣.  
٨٣٢. 

٨٢٢ .١٩٦. 

      بين المجموعات  ١٠    
  داخل المجموعات  

٢  
١٩٤ 

٤٫٥٩٤  
١٤٣٫٧٤٤ 

٢٫٢٩٧  
٧٤١. 

٠٤٧ ٣٫١٠٠. 

      بين المجموعات  ١١   
  داخل المجموعات  

٢  
١٩٤ 

٧٣٣.  
١٥٢٫٢٢١ 

٣٦٧.  
٧٨٥. 

٦٢٧ .٤٦٧. 

      بين المجموعات  ١٢    
  داخل المجموعات  

٢  
١٩٤ 

٢٫٤٩٤  
١٥٧٫٨٣٦ 

١٫٢٤٧  
٨١٤. 

٢١٩ ١٫٥٣٣. 

      بين المجموعات  ١٣    
  داخل المجموعات  

٢  
١٩٤ 

١٫٠٦٨  
٢٠٠٫٤٢٥ 

٥٣٤.  
١٫٠٣٣ 

٥٩٧ .٥١٧. 

      بين المجموعات  ١٤     
  داخل المجموعات  

٢  
١٩٤ 

٨٢٨.  
١٦٣٫٠٨٨ 

٤١٤.  
٨٤١. 

٦١٢ .٤٩٣. 

      بين المجموعات  ١٥     
  داخل المجموعات  

٢  
١٩٤ 

٤٫٨٣٨  
١٣٧٫٩٠٧ 

٢٫٤١٩  
٧١١. 

٠٣٥ ٣٫٤٠٣. 

      بين المجموعات  ١٦    
    داخل المجموعات

٢  
١٩٤ 

٢٫٦٦٩  
١٥١٫٣٣١ 

١٫٣٣٥  
٧٨٠. 

١٨٣ ١٫٧١١. 

      بين المجموعات  ١٧     
  داخل المجموعات  

٢  
١٩٤ 

٣٫٤٥٠  
١٦٣٫٥٥٠ 

١٫٧٢٥  
٨٤٣. 

١٣٢ ٢٫٠٤٦. 



  ـش ش ش   

      بين المجموعات  ١٨     
  داخل المجموعات  

٢  
١٩٤ 

١٫٦١٧  
١٦٣٫٣٣٧ 

٨٠٨.  
٨٤٢. 

٣٨٥ .٩٦٠. 

      بين المجموعات  ١٩     
 داخل المجموعات   

٢  
١٩٤ 

١٫٩١١  
١٦٩٫٣٩٨ 

٩٥٦.  
٨٧٣. 

٣٣٧ ١٫٠٩٤. 

      بين المجموعات  ٢٠     
  داخل المجموعات  

٢  
١٩٤ 

٢٫٦٩٢  
١٨٢٫٠١٧ 

١٫٣٤٦  
٩٣٨. 

٢٤١ ١٫٤٣٥. 

٢١

      بين المجموعات 
  داخل المجموعات  

٢  
١٩٤ 

١٫٤٨٣  
١٦٧٫٢١١ 

٧٤٢.  
٨٦٢. 

٤٢٥ .٨٦٠. 

  لمجموعات     بين ا ٢٢    
  داخل المجموعات  

٢  
١٩٤ 

١٫٤٣٩  
١٨٠٫٠٩٢ 

٧١٩.  
٩٢٨. 

٤٦٢ .٧٧٥. 

  
ويتضح من الجدول السابق أنه ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى 

  ٥/٧/١٠/١٥: لغالبية العوامل بإستثناء العوامل التالية . ٠٥
رق اختبارالف"  البعديLSDوللكشف عن مصادر الفروق نستخدم اختيار 

  ) . ٣٠(آما هو موضحا في  الجدول رقم " المعنوي االقل 
         

  )٣٠(جدول رقم
للكشف عن مصادر الفروق بين عوامل الجنوح وفقا لمتغير ) LSD(اختيار 

  المنطقة الجغرافية لألحداث
       الفروق بين المتوسطات )ب ( المنطقة الجغرافية  )أ ( المنطقة الجغرافية  العامل

 ) ب -أ      (          
             الرياض         بريدة ٥    

            الدمام 
        ٣٦٨*.  

         ٤٤٢*. 
            الرياض          بريدة  ٧    

           الدمام 
      - ٤٧٣*.  
      - ٤٧١. 

          الرياض        الدمام ١٠    
           بريدة 

        ٣٤٦*.  
        ١٤٩. 

             الرياض       الدمام  ١٥     
            بريدة

        ٣٢٦*.  
        ٢٧٨*. 

  
 ان الفرق آان لصالح االحداث ٥            حيث يتضح انه بالنسبة للعامل رقم 

الجانحين في منطقة بريدة أي انهم يرون ان انفصال االبناء عن السلطة العائلية 
  .مل المؤدية الى االنحراف اهم العوا

    
فأن الفرق آان لصالح االحداث الجانحين في  ) ٧(           وبالنسبة للعامل رقم 

منطقة بريدة  وبشكل عكسي أي انهم يرون ان عامل اجبار االبناء على الطاعة 
حتى لو آان االمر غير معقول  غير مهم مقارنة بما يرونه قرناؤهم من الرياض 

  . والدمام 
ان الفرق آان لصالح االحداث الجانحين  ) ١٠(           وبالنسبة للعامل رقم   

في منطقة الدمام أي انهم يرون ان آثرة غياب االبناء المستمر عن المنزل احد 
  . العوامل التي تؤدي الى انحراف االحداث 



  ـت ت ت   

ن في فقد آان الفرق لصالح االحداث الجانحي) ١٥(        وبالنسبة للعامل رقم 
منطقة الدمام حيث يرون ان انعدام الطموح بين افراد االسرة احد اهم العوامل 

  . المؤدية الى الجنوح 
   

   :السؤال الثالث
بين العوامل المؤدية . ٠٥هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

الى جنوح االحداث تعود الى المستوى التعليمي واالقتصادي والثقافي 
  . امل االسري بالنسبة للحدث؟والتع

  
  ولالجابة على هذا السؤال قام الباحث باستخدام اختبار ف االحصائي من خالل 

اسلوب تحليل التباين االحادي للكشف عن الفروق بين العوامل المؤدية الى 
  ) .٣١(الجنوح وفقا لمتغير المستوى التعليمي للحدث آما يظهر في جدول رقم

  )٣١(جدول رقم 
 ل التباين االحادي للكشف عن الفروق بين العوامل المؤدية الى الجنوحتحلي

  .الختالف المستوى التعليمي للحدث وفقا 
درجات      مصدر التباين  العامل 

 الحرية
مجموع 

 المربعات 
متوسط 

 المربعات 
 مستوى الداللة  قيمة ف 

  بين المجموعات  ١
 داخل المجموعات

٣       
١٩٣ 

١٫١١٦  
١٧٣٫١٤٩ 

٣٧٢.  
٨٩٧. 

٧٤٣ .٤١٥. 

  بين المجموعات  ٢
 داخل المجموعات

٣       
١٩٣ 

١٫٣٢٠  
١٤٥٫٥٥١ 

٤٤٠.  
٧٥٤. 

٦٢٧   .٥٨٤. 

  بين المجموعات  ٣
 داخل المجموعات

٣       
١٩٣ 

١٥٧.  
١٥٦٫٨٣٨ 

٠٫٠٥٢  
٨١٣. 

٩٧٩ .٠٦٤. 

  بين المجموعات  ٤
 داخل المجموعات

٣       
١٩٣ 

١٫٥٣٢  
١٢١٫٧١٠ 

٥١١.  
٦٣١. 

٤٩٠ .٨١٠. 

  بين المجموعات  ٥
 داخل المجموعات

٣       
١٩٣ 

٢٫٩٨٣  
١٥٥٫٣٣٨ 

٩٩٤.  
٨٠٥. 

٢٩٨ ١٫٢٣٥. 

  بين المجموعات  ٦
 داخل المجموعات

٣       
١٩٣ 

١٫٨٩٥  
١٤٣٫٩٢١ 

٦٣٢.  
٧٤٦. 

٤٧٠ .٨٤٧. 

  بين المجموعات  ٧
 داخل المجموعات

٣       
١٩٣ 

١٫٠٠٦  
١٥٥٫٥٨٢ 

٣٣٥.  
٨٠٦. 

٧٤٢ .٤١٦. 

  عات بين المجمو ٨
 داخل المجموعات

٣       
١٩٣ 

٥٫٧٠٠  
٢٠٨٫٨٨٧ 

١٫٩٠٠  
١٫٠٨٢ 

١٥٧ ١٫٧٥٦. 

  بين المجموعات  ٩
 داخل المجموعات

٣       
١٩٣ 

٢٫٩٥٦  
١٥٨٫٨٦١ 

٩٨٥.  
٨٢٣. 

٣١٢ ١٫١٩٧. 

  بين المجموعات  ١٠
 داخل المجموعات

٣       
١٩٣ 

٧٫٠٤١  
١٤١٫٢٩٨ 

٢٫٣٤٧  
٧٣٢. 

٠٢٤ ٣٫٢٠٦. 

  بين المجموعات  ١١
 موعاتداخل المج

٣       
١٩٣ 

١٫٨٠٩  
١٥١٫١٤٥ 

٦٠٣  
٧٨٣. 

٥١٢ .٧٧٠. 

  بين المجموعات  ١٢
 داخل المجموعات

٣       
١٩٣ 

١٢٤.  
١٦٠٫٢٠٦ 

٠٫٠٤١  
٨٣٠. 

٩٨٥ .٠٥٠. 

  بين المجموعات  ١٣
 داخل المجموعات

٣       
١٩٣ 

٥٫٥١٠  
١٩٥٫٩٨٢ 

١٫٨٣٧  
١٫٠١٥ 

١٤٧ ١٫٨٠٩. 

  بين المجموعات  ١٤
 داخل المجموعات

٣       
١٩٣ 

٤٫٠٥٣  
١٥٩٫٨٦٤ 

١٫٣٥١  
٨٢٨. 

١٨٤ ١٫٦٣١. 

  بين المجموعات  ١٥
 داخل المجموعات

٣       
١٩٣ 

٧١٨.  
١٤٢٫٠٢٧ 

٢٣٩.  
٧٣٦. 

٨٠٧ .٣٢٥. 

  بين المجموعات  ١٦
 داخل المجموعات

٣       
١٩٣ 

٤٫٣٨٧  
١٤٩٫٦١٣ 

١٫٤٦٢  
٧٧٥. 

١٣٣ ١٫٨٨٦. 



  ـث ث ث   

  بين المجموعات  ١٧
 داخل المجموعات

٣       
١٩٣ 

٥٫٣٤٤  
١٦١٫٦٥٦ 

١٫٧٨١  
٨٣٨. 

٠٩٨ ٢٫١٢٧. 

  بين المجموعات  ١٨
 داخل المجموعات

٣       
١٩٣ 

٢٫٣٦٣  
١٦٢٫٥٩١ 

٧٨٨.  
٨٤٢. 

٤٢٥ .٩٣٥. 

  بين المجموعات  ١٩
 داخل المجموعات

٣       
١٩٣ 

١٦٫٨٧٧  
١٥٤٫٤٣٣ 

٥٫٦٢٦  
٨٠٠. 

٠٠٠ ٧٫٠٣٠. 

  بين المجموعات  ٢٠
 داخل المجموعات

٣       
١٩٣ 

٢٫٨٧٧  
١٨١٫٨٣٢ 

٩٥٩.  
٩٤٢. 

٣٨٦ ١٫٠١٨. 

  بين المجموعات  ٢١
 داخل المجموعات

٣       
١٩٣ 

  
١٦٨٫٦٤٥ 

٠٫٠١٦  
٨٧٤. 

٩٩٦ .٠١٩. 

  بين المجموعات  ٢٢
 داخل المجموعات

٣       
١٩٣ 

٣٫١٠٧  
١٧٨٫٤٢٤ 

١٫٠٣٦  
٩٢٤. 

٣٤٢ ١٫١٢٠. 

  
ويتضح من الجدول السابق انه التوجد فروق ذات دالله احصائية الغلب 

   ١٩/ ١٠العوامل باستثناء العاملين 
 البعدي آما يبينه الجدول LSDوللكشف عن مصادر الفروق نستخدم اختبار 

  ).٣٢(رقم 
                                    

  )٣٢(جدول رقم 
البعدي للكشف عن مصادر الفروق بين متوسطات عوامل ) LSD(اختبار

  .الجنوح وفقا لمتغير المستوى التعليمي للحدث
  الفرق في المتوسطات  ) ب ( المستوى التعليمي  ) أ ( المستوى التعليمي  العوامل 

 ) ب –أ           ( 
  امي  متوسط  ١٠

  ابتدائي 
 ثانوي 

٩٢٧*.  
٣٩٦*.  
٠٠٥٩. 

  امي  ابتدائي ١٩
  متوسط 
 ثانوي 

-٦٥٦.  
-٧٧٣*.  
-٨٤٥ *. 

  
، ان الفرق آان لصالح االحداث ) ١٠( حيث يتضح انه بالنسبة للعامل رقم 

 مستواهم العلمي متوسط حيث يرون ان آثرة غياب االبناء الجانحين الذين
  . المستمر عن المنزل اهم العوامل المؤدية الى االنحراف 

فقد آان الفرق لصالح طالب االبتدائي وبشكل ) ١٩( اما بالنسبة للعامل رقم 
عكسي ، أي انهم يرون انه ال يوجد لحجاته رفقاء السوء اثر بالغ في انحراف 

  .االبناء
  

( اما بالنسة للفروق بين العوامل المؤدية الى الجنوح وفقا للمستوى االقتصادي 
فباستخدام اختبار ف االحصائي من خالل تحليل التباين االحادي ) نوع السكن 

  )٣٣(آما يظهر في جدول رقم 
                                    

  )٣٣(جدول رقم 



  ـخ خ خ   

 بين العوامل المؤدية الى الجنوح وفقا تحليل التباين االحادي للكشف عن الفروق
  .الختالف نوع السكن 

مجموع  درجات الحرية  مصدر التباين  العامل 
 المربعات 

متوسط 
 المربعات 

 مستوى الداللة  قيمة ف 

  بين المجموعات  ١
 داخل المجموعات  

٤  
١٩١ 

٢٫٨٤٢  
١٧٠٫٨٤٩ 

٧١١.  
٨٩٤ 

٥٣٠ .٧٩٤. 

  بين المجموعات  ٢
 داخل المجموعات  

٤  
١٩١ 

٣٧٩.  
١٤٥٫٤٣٤ 

٠٫٠٩٥  
٧٦١. 

٩٧٤ .١٢٤. 

  بين المجموعات  ٣
 داخل المجموعات  

٤  
١٩١ 

٥٫١٩٢  
١٥٠٫٧٨٨ 

١٫٢٩٨  
٧٨٩. 

١٦٥ ١٫٦٤٤. 

  بين المجموعات  ٤
 داخل المجموعات  

٤  
١٩١ 

١٫٤٣٧  
١٢٠٫٥٠٠ 

٣٥٩.  
٦٣١. 

٦٨٥ .٥٧٠. 

  بين المجموعات  ٥
 داخل المجموعات  

٤  
١٩١ 

١٫٦٥٩  
١٥٥٫٤٦٢ 

٤١٥.  
٨١٤. 

٧٢٩ .٥٠٩. 

  بين المجموعات  ٦
 داخل المجموعات  

٤  
١٩١ 

١٫٥٢٠  
١٤٣٫٢٢٩ 

٣٨٠.  
٧٥٠. 

٧٣١ .٥٠٧. 

  بين المجموعات  ٧
 داخل المجموعات  

٤  
١٩١ 

٣٫٥٤٨  
١٥١٫٩٤٢ 

٨٨٧.  
٧٩٦. 

٣٥١ ١٫١١٥. 

  بين المجموعات  ٨
 داخل المجموعات  

٤  
١٩١ 

٥٫٣٦٥  
٢٠٨٫١٢٣ 

١٫٣٤١  
١٫٠٩٠ 

٢٩٩ ١٫٢٣١. 

  ت بين المجموعا ٩
 داخل المجموعات  

٤  
١٩١ 

١٫٠٢٤  
١٥٩٫٨٤٧ 

٢٥٦.  
٨٣٧. 

٨٧٤ .٣٠٦. 

  بين المجموعات  ١٠
 داخل المجموعات  

٤  
١٩١ 

٤٫٩٨١  
١٤٣٫٣٥٨ 

١٫٢٤٥  
٧٥١. 

١٦١ ١٫٦٥٩. 

  بين المجموعات  ١١
 داخل المجموعات  

٤  
١٩١ 

١٫٤٣١  
١٥٠٫٤٨٧ 

٣٥٨.  
٧٨٨. 

٧٦٩ .٤٥٤. 

  بين المجموعات  ١٢
 داخل المجموعات  

٤  
١٩١ 

٤٫٤٤٩  
١٥٥٫٨٧٣ 

١٫١١٢  
٨١٦. 

٢٤٨ .١٫٣٦٣. 

  بين المجموعات  ١٣
 داخل المجموعات  

٤  
١٩١ 

١٫٩٢٠  
١٩٨٫٦٦٧ 

٤٨٠.  
١٫٠٤٠ 

٧٦٤ .٤٦١. 

  بين المجموعات  ١٤
 داخل المجموعات  

٤  
١٩١ 

٣٫٧٢٢  
١٥٩٫٢٣١ 

٩٣٠.  
٨٣٤. 

٣٥٠ ١٫١١٦. 

  بين المجموعات  ١٥
 داخل المجموعات  

٤  
١٩١ 

٣٫٦٦٨  
١٣٩٫٠٧٦ 

٩١٧.  
٧٢٨. 

٢٨٧ ١٫٢٦٠. 

  بين المجموعات  ١٦
 داخل المجموعات  

٤  
١٩١ 

١٫٣٤٧  
١٥١٫٦٤٨ 

٣٣٧.  
٧٩٤. 

٧٩١ .٤٢٤. 

  بين المجموعات  ١٧
 داخل المجموعات  

٤  
١٩١ 

١٫٨٣٥  
١٦٤٫٠١٢ 

٤٥٩.  
٨٥٩. 

٧١١ .٥٣٤. 

  بين المجموعات  ١٨
 داخل المجموعات  

٤  
١٩١ 

١٥٤.  
١٦٣٫٨٢٥ 

٠٫٠٣٨  
٨٥٨. 

.٩٩٦ .٤٥. 

  ت بين المجموعا ١٩
 داخل المجموعات  

٤  
١٩١ 

٦٫٥٣٢  
١٦٤٫٢١٨ 

١٫٦٣٣  
٨٦٠. 

١١٢ ١٫٨٩٩. 

  بين المجموعات  ٢٠
 داخل المجموعات  

٤  
١٩١ 

٣٫٤٥٤  
١٧٩٫٩٣١ 

٨٦٣.  
٩٤٢. 

٤٥٥ .٩١٧. 

  بين المجموعات  ٢١
 داخل المجموعات  

٤  
١٩١ 

٢٫٧٥٩  
١٦٥٫٩٢٨ 

٦٩٠.  
٨٦٩. 

٥٣٠ .٧٩٤. 

  بين المجموعات  ٢٢
 داخل المجموعات  

٤  
١٩١ 

٦٨٢.  
١٧٩٫٦٠٦ 

١٧٠.  
٩٤٠. 

٩٤٨ .١٨١. 

  
 ويتضح من الجدول السابق انه ال توجد فروق ذات دالله احصائية عند مستوى 

  . لجميع العوامل المؤدية للجنوح. ٠٥
           



  ـذ ذ ذ   

وبالنسبة للفروق بين العوامل المؤدية للجنوح وفقا للمستوى الثقافي من خالل 
 االحصائي من خالل تحليل التباين مع من يعيش الحدث فباستخدام اختبار ف

  ) .٣٤(االحادي آما يظهر في جدول رقم 
  

  )٣٤(جدول رقم 
تحليل التباين االحادي للكشف عن الفروق بين العوامل المؤدية الى الجنوح وفقا 

  ) .مع من يعيش الحدث ( للمستوى الثقافي 
مجموع  درجات الحرية  مصدر التباين  العامل 

 المربعات 
متوسط 

 لمربعات ا
 مستوى الداللة  قيمة ف 

  بين المجموعات ١
داخل المجموعات   

٤  
١٩٢ 

١٫٨٢٩  
١٧٢٫٤٣٧ 

٤٥٧.  
٨٩٨. 

٧٢٩ .٥٠٩. 

  بين المجموعات ٢
داخل المجموعات   

٤  
١٩٢ 

٦٠٢.  
١٤٦٫٢٦٩ 

١٥٠.  
٧٦٢. 

٩٣٩ .١٩٨. 

  بين المجموعات ٣
داخل المجموعات   

٤  
١٩٢ 

١٫١٠٨  
١٥٥٫٨٨٧ 

٢٧٧.  
٨١٢. 

٨٥٠ .٣٤١. 

  بين المجموعات ٤
داخل المجموعات   

٤  
١٩٢ 

١٫٢٠٣  
١٢٢٫٠٤٠ 

٣٠١.  
٦٣٦. 

٧٥٥ .٤٧٣. 

  بين المجموعات ٥
داخل المجموعات   

٤  
١٩٢ 

١٫٠١٥  
١٥٧٫٣٠٧ 

٢٥٤.  
٨١٩. 

٨٧١ .٣١٠. 

  بين المجموعات ٦
داخل المجموعات   

٤  
١٩٢ 

٢٫٢٧٤  
١٤٣٫٥٤٢ 

٥٦٨.  
٧٤٨ 

٥٥٢ .٧٦٠. 

  بين المجموعات ٧
موعات   داخل المج

٤  
١٩٢ 

١١٫٨٩٨  
١٤٤٫٦٩٠ 

٢٫٩٧٥  
٧٥٤. 

٠٠٤ ٣٫٩٤٧. 

  بين المجموعات ٨
داخل المجموعات   

٤  
١٩٢ 

٢٫٢١٧  
٢١٢٫٣٧٠ 

٥٥٤.  
١٫١٠٦ 

٧٣٥ .٥٠١. 

  بين المجموعات ٩
داخل المجموعات   

٤  
١٩٢ 

٧٫٦٧٤  
١٥٤٫١٤٢ 

١٫٩١٩  
٨٠٣. 

٠٥٢ ٢٫٣٩٠. 

  بين المجموعات ١٠
داخل المجموعات   

٤  
١٩٢ 

١٫١٦٢  
١٤٧٫١٧٦ 

٢٩١.  
٧٦٧. 

٨٢٣ .٣٧٩. 

  بين المجموعات ١١
داخل المجموعات   

٤  
١٩٢ 

٨٫٠٧٦  
١٤٤٫٨٧٨ 

٢٫٠١٩  
٧٥٥. 

٠٣٣ ٢٫٦٧٦. 

  بين المجموعات ١٢
داخل المجموعات   

٤  
١٩٢ 

٢٫٥٢٤  
١٥٧٫٨٠٦ 

٦٣١.  
٨٢٢. 

٥٤٧ .٧٦٨. 

  بين المجموعات ١٣
داخل المجموعات   

٤  
١٩٢ 

٢٫٩٣٧  
١٩٨٫٥٥٦ 

٧٣٤.  
١٫٠٣٤ 

٥٨٦ .٧١٠. 

  بين المجموعات ١٤
داخل المجموعات   

٤  
١٩٢ 

٦٫٢٤٦  
١٥٧٫٦٧٠ 

١٫٥٦٢  
٨٢١. 

١١٢ ١٫٩٠٢. 

  بين المجموعات ١٥
داخل المجموعات   

٤  
١٩٢ 

٤٫٢٦٩  
١٣٨٫٤٧٦ 

١٫٠٦٧  
٧٢١. 

٢١٠ ١٫٤٨٠. 

  بين المجموعات ١٦
داخل المجموعات   

٤  
١٩٢ 

٩٤٧.  
١٥٣٫٠٥٣ 

٢٣٧.  
٧٩٧. 

٨٨٠ .٢٩٧. 

  اتبين المجموع ١٧
داخل المجموعات   

٤  
١٩٢ 

٣٦٩.  
١٦٦٫٦٣١ 

٠٫٠٩٢  
٨٦٨. 

٩٨٠ .١٠٦. 

  بين المجموعات ١٨
داخل المجموعات   

٤  
١٩٢ 

٨٫٠٤١  
١٥٦٫٩١٣ 

٢٫٠١٠  
٨١٧. 

٠٤٧ ٢٫٤٦٠. 

  بين المجموعات ١٩
داخل المجموعات   

٤  
١٩٢ 

٣٫٦٦٦  
١٦٧٫٦٤٣ 

٩١٧.  
٨٧٣. 

٣٨٣ ١٫٠٥٠. 

  بين المجموعات ٢٠
داخل المجموعات   

٤  
١٩٢ 

١٫٥٦٩  
١٨٣٫١٤٠ 

٣٩٢.  
٩٥٤. 

٨٠٠ .٤١١. 

  بين المجموعات ٢١
داخل المجموعات   

٤  
١٩٢ 

٥٫٥١٧  
١٦٣٫١٧٧ 

١٫٣٧٩  
٨٥٠. 

١٧٠ ١٫٦٢٣. 

  بين المجموعات ٢٢
داخل المجموعات   

٤  
١٩٢ 

١٫٠٣٣  
١٨٠٫٤٩٧ 

٢٥٨.  
٩٤٠. 

٨٩٤ .٢٧٥. 

  



ـض ض ض   

عند مستوى ويتضح من الجدول السابق انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية 
  .٧/١١/١٨لغالبية العوامل باستثناء العوامل . ٠٥

 البعدي ، آما يظهر في LSD وللكشف عن مصادر الفروق نستخدم اختبار 
  ) ٣٥(جدول رقم 

  
  

  )٣٥(جدول رقم 
 البعدي للكشف عن مصادر الفروق بين متوسطات عوامل الجنوح LSDاختبار 

  ) . يعيش الحدث مع من( وفقا لمتغير المستوى الثقافي للحدث 
  

       مع من يعيش           العوامل 
              أ 

       مع من يعيش
             ب 

        الفرق في المتوسطات
 ) ب –أ               ( 

  الوالدين واخوتك  اخوتك  ٧
  امك واخوتك 

  جدتك 
 اخرين 

-١٫٢٧*  
-١٫٠٧*  
-١٫٣١*  
-١٫١٦* 

  اخوتك  امك واخواتك  ١١
  لدين واخوتك الوا

   جدتك 
 اخرين 

-٤٤٨*.  
-٦٩٩.  
-٢٩٢.  
-١٫٣٦* 

  اخوتك   الوالدين واخوتك  ١٨
  امك واخوتك 

  جدتك 
 اخرين 

٧٨٧*.  
٣٠٢.  
٤٧٧.  

-٣٨٠. 
  

 أن الفرق آان لصالح االحداث الجانحين ٧حيث يتضح انه بالنسبة للعامل رقم 
امل اجبار أي انهم يرون ان ع) وبشكل عكسي ( الذين يعيشون مع اخوتهم 

  . االبناء على الطاقة حتى إذا آان االمر غير معقول؛ غير مهم 
فأن الفرق آان لصالح االحداث الجانحين  ) ١١(     اما بالنسبة للعامل رقم 

ان انهم يرون ان عامل ) وبشكل عكسي ( الذين يعيشون مع امهاتهم واخوانهم 
  .مية من غيره من العوامل تستر االسرة على الممارسات الشاذة لالبناء اقل اه

 فان الفرق آان لصالح االحداث الجانحين الذين ١٨        وبالنسبة للعامل رقم 
يعيشون مع والديهم واخوانهم أي انهم يرون ان عامل ضعف الرقابة على 

وسائل الترفية التي يستخدمها االبناء داخل البيت اآثر اهمية من غيرها من 
  . العوامل االخرى 

   
  : ؤال الرابع الس

هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين العوامل المؤدية الى جنوح االحداث 
  تعود الى التفكك االسري ؟ 

  



  ـغ غ غ   

ولالجابة عن هذا السؤال قام الباحث باستخدام اختبار ف االحصائي من خالل 
  ). ٣٦(اسلوب تحليل التباين االحادي آما يظهر في جدول رقم 

  
  )٣٦(جدول رقم 

لتباين االحادي للكشف عن الفروق بين العوامل المؤدية الى الجنوح وفقا تحليل ا
  .الختالف عدد زوجات األب حاليًا 

مجموع  درجات الحرية  مصدر التباين  العامل 
 المربعات 

متوسط 
 المربعات 

 مستوى الداللة  قيمة ف

  بين المجموعات  ١
داخل المجموعات   

٢  
١٩٣ 

٢٫٧٧٣  
١٦٩٫٩٣٧ 

١٫٣٨٧  
٨٨١. 

٢١٠ ١٫٥٧٥. 

  بين المجموعات  ٢
داخل المجموعات   

٢  
١٩٣ 

١٫١٨٠  
١٤٤٫٦٣٤ 

٥٩٠.  
٧٤٩. 

٤٥٧ .٧٨٧. 

  بين المجموعات  ٣
داخل المجموعات   

٢  
١٩٣ 

١٫٣٤٧  
١٥٤٫٦٣٢ 

٦٧٤.  
٨٠١ 

٤٣٣ .٨٤١. 

  بين المجموعات  ٤
داخل المجموعات   

٢  
١٩٣ 

٨٨٩.  
١٢١٫٦٠٩ 

٤٤٥.  
٦٣٠. 

٤٩٥ .٧٠٦. 

  ت بين المجموعا ٥
داخل المجموعات   

٢  
١٩٣ 

١٫٥٣٠  
١٥٦٫٧٨٣ 

٧٦٥.  
٨١٢. 

٣٩٢ .٩٤٢. 

  بين المجموعات  ٦
داخل المجموعات   

٢  
١٩٣ 

٢٫٥٦٥  
١٤٣٫٢٥٠ 

١٫٢٨٣  
٧٤٢. 

١٨٠ ١٫٧٢٨. 

  بين المجموعات  ٧
داخل المجموعات   

٢  
١٩٣ 

١٫٥٩٢  
١٥٣٫٨٩٨ 

٧٩٦  
٧٩٧. 

٣٧٠ .٩٩٨. 

  بين المجموعات  ٨
داخل المجموعات   

٢  
١٩٣ 

١٫٢٨٣  
٢٠٤٫٥٣٢ 

٦٤٢.  
١٫٠٦٠ 

٥٤٧ .٦٠٥. 

  بين المجموعات  ٩
داخل المجموعات   

٢  
١٩٣ 

١٫٧٤٣  
١٥٩٫٠٠٦ 

٨٧١.  
٨٢٤. 

٣٤٩ ١٫٠٥٨. 

  بين المجموعات  ١٠
داخل المجموعات   

٢  
١٩٣ 

٥٫٧٧٦  
١٤١٫٧٣٥ 

٢٫٨٨٨  
٧٣٤. 

٠٢١ ٣٫٩٣٣. 

  بين المجموعات  ١١
داخل المجموعات   

٢  
١٩٣ 

٢٧٢.  
١٥١٫٦٤٦ 

١٣٦.  
٧٨٦. 

٨٤١ .١٧٣. 

  بين المجموعات  ١٢
داخل المجموعات   

٢  
١٩٣ 

٨٠٢.  
١٥٨٫٧٠١ 

٤٠١.  
٨٢٢. 

٦١٥ .٤٨٨. 

  بين المجموعات  ١٣
داخل المجموعات   

٢  
١٩٣ 

٣٫٠٧٧  
١٩٧٫٣٠٦ 

١٫٥٣٩  
١٫٠٢٢ 

٢٢٥ ١٫٥٠٥. 

  بين المجموعات  ١٤
داخل المجموعات   

٢  
١٩٣ 

٢٥٧.  
١٥٩٫٥٥٦ 

١٢٩.  
٨٢٧. 

٨٥٦ .١٥٦. 

  بين المجموعات  ١٥
داخل المجموعات   

٢  
١٩٣ 

٣٫٤٩٧  
١٣٨٫٣١٤ 

١٫٧٤٩  
٧١٧. 

٠٩٠ ٢٫٤٤٠. 

  بين المجموعات  ١٦
داخل المجموعات   

٢  
١٩٣ 

٢٫٣٩٠  
١٥٠٫٦٠٥ 

١٫١٩٥  
٧٨٠. 

٢١٩ ١٫٥٣١. 

  بين المجموعات  ١٧
داخل المجموعات   

٢  
١٩٣ 

٣٠٤  
١٦٥٫٨٢٩ 

١٥٢.  
٨٥٩. 

٨٣٨ .١٧٧. 

  بين المجموعات  ١٨
 المجموعات   داخل

٢  
١٩٣ 

٢٫٤٤٦  
١٦١٫٤٧١ 

١٫٢٢٣  
٨٣٧. 

٢٣٤ ١٫٤٦٢. 

  بين المجموعات  ١٩
داخل المجموعات   

٢  
١٩٣ 

٣٦٠.  
١٧٠٫٣٩٠ 

١٨٠.  
٨٨٣. 

٨١٦ .٢٠٤. 

  بين المجموعات  ٢٠
داخل المجموعات   

٢  
١٩٣ 

٠٫٠٤٩  
١٨٣٫٩٣٠ 

٠٫٠٢٥  
٩٥٣. 

٩٧٤ ٠٢٦. 

  بين المجموعات  ٢١
داخل المجموعات   

٢  
١٩٣ 

١٫٦٣٥  
١٦٦٫٢١٢ 

٨١٧.  
٨٦١. 

٣٨٩ .٩٤٩. 

  بين المجموعات  ٢٢
داخل المجموعات   

٢  
١٩٣ 

٢٫٠١٦  
١٧٩٫٥٠٢ 

١٫٠٠٨  
٩٣٠. 

٣٤٠ ١٫٠٨٤. 

  



  ـظ ظ ظ   

ويتضح من الجدول السابق انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى 
  ).١٠( ألغلب العوامل باستثناء العامل .٠٥

 البعدي آما يظهر في  جدول LSDتبار وللكثف عن مصادر الفروق نستخدم اخ
  )٣٧(رقم 

  
  )٣٧(جدول رقم 

 التعدي للكشف عن مصادر الفروق بين متوسطات عوامل الجنوح LSDاختبار 
  ) .عدد زوجات االب حاليا ( وفقا لمتغير التفكك االسري 

   
  عدد زوجات االب  العوامل 

            أ 
           عدد زوجات االب 

  ب              
  الفرق بين المتوسطات 

  ب-            أ 

  واحدة اآثر من اثنتين  ١٠
 اثنتان

-٧٢٠*.  
-٦٩٤. 

  
ان الفرق آان لصالح االحداث  ) ١٠(  حيث يتضح انه بالنسبة للعامل رقم 

أي انهم يرون ان ) وبشكل عكسي ( الذين والدهم متزوج من اآثر من اثنتين 
  . منزل اقل اهمية من غيرة من العوامل آثرة غياب االبناء المستمر عن ال

  
وبالنسبة للفروق بين العوامل المؤدية الى الجنوح وفقا لعالقة الحدث مع والده ، 
فباستخدام اختبار ف االحصائي من خالل تحليل التباين االحادي آما يظهر في 

  )٣٨(جدول رقم 
  
  

  )٣٨(جدول رقم 
العوامل المؤدية الى الجنوح وفقا تحليل التباين االحادي للكشف عن الفروق بين 

  .لعالقة الحدث مع والده 
    درجات مصدر التباين  العامل 

    الحرية 
مجموع 

 المربعات 
متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة  قيمة ف 

  بين المجموعات  ١
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

٣٣٤.  
١٧٢٫٣٧٦ 

١٦٧.  
٨٩٣. 

٨٣٠ .١٨٧. 

  بين المجموعات  ٢
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

٢٫٠٥٢  
١٤٣٫٨٦٦ 

١٫٠٢٦  
٧٤٥. 

٢٥٥ ١٫٣٧٦. 

  بين المجموعات  ٣
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

٢٢٠.  
١٥٥٫٧٨٠ 

١١٠.  
٨٠٧. 

٨٧٣ .١٣٦. 

  بين المجموعات  ٤
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

٣٫٧٣٥  
١١٩٫٤٨٨ 

١٫٨٦٨  
٦١٩. 

٠٥١ ٣٫٠١٦. 

  بين المجموعات  ٥
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

٣٫٣٤٥  
١٥٤٫١٥٠ 

١٫٦٧٣  
٧٩٩. 

١٢٦ ٢٫٠٩٤. 

  بين المجموعات  ٦
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

٠٫٠٦٤  
١٤٤٫٦٨٥ 

٠٫٠٣٢  
٧٥٠. 

٩٥٨ .٠٤٣. 

  بين المجموعات  ٧
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

٤٫٩٨٧  
١٥١٫٦٠٠ 

٢٫٤٩٣  
٧٨٥. 

٠٤٤ ٣٫١٧٤. 

  بين المجموعات  ٨
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

٤٫٤٨١  
٢٠٩٫١٩١ 

٢٫٢٤١  
١٫٠٨٤ 

١٢٩ ٢٫٠٦٧. 



  ـأ أ أ أ   

  بين المجموعات  ٩
 المجموعاتداخل 

٢  
١٩٣ 

٠٫٠٢٣  
١٦١٫٧٩٢ 

٠٫٠١٢  
٨٣٨. 

٩٨٦ .٠١٤. 

  بين المجموعات  ١٠
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

٣٫٣٩٥  
١٤٤٫٩٣٥ 

١٫٦٩٧  
٧٥١. 

١٠٧ ٢٫٢٦٠. 

  بين المجموعات  ١١
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

١٫٣٣٠  
١٥٠٫٥٨٧ 

٦٦٥.  
٧٨٠. 

٤٢٨ .٨٥٣. 

  بين المجموعات  ١٢
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

٢٫٧١٠  
١٥٦٫٧٩٣ 

١٫٣٥٥  
٨١٢. 

١٩١ ١٫٦٦٨. 

  بين المجموعات  ١٣
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

٣٫٢٣١  
١٩٧٫٣٥٦ 

١٫٦١٥  
١٫٠٢٣ 

٢٠٩ ١٫٥٨٠. 

  بين المجموعات  ١٤
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

١٫٠٥٠  
١٦٢٫٨٦٧ 

٥٢٥.  
٨٤٤. 

٥٣٨ .٦٢٢. 

  بين المجموعات  ١٥
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

٣٦٥.  
١٤٢٫٣٧٩ 

١٨٢.  
٧٣٨. 

٧٨١ .٢٤٧. 

  جموعات بين الم ١٦
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

٢٫٦٨٧  
١٥٠٫٣٠٨ 

١٫٣٤٣  
٧٧٩. 

١٨١ ١٫٧٢٥. 

  بين المجموعات  ١٧
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

٣٫٨٥٣  
١٦٣٫١٤٢ 

١٫٩٢٦  
٨٤٥. 

١٠٥ ٢٫٢٧٩. 

  بين المجموعات  ١٨
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

٧٣٧،  
١٦٣،١٨٠ 

٣٦٩.  
٨٤٥. 

٦٤٧ .٤٣٦. 

  بين المجموعات  ١٩
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

١٦٠.  
١٧١٫٠٨٥ 

٠٫٠٨٠  
٨٨٦. 

٩١٤ .٠٩٠. 

  بين المجموعات  ٢٠
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

٧٣٩.  
١٨٢٫٦٤٦ 

٣٧٠.  
٩٤٦. 

٦٧٧ .٣٩١. 

  بين المجموعات  ٢١
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

٣٨٢.  
١٦٧٫٤٦٤ 

١٩١.  
٨٦٨. 

٨٠٣ .٢٢٠. 

  بين المجموعات  ٢٢
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

١٫٤١٨  
١٨٠٫١٠٠ 

٧٠٩.  
٩٣٣. 

٤٦٩ .٧٦٠. 

                 
ويتضح من خالل الجدول السابق انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين 

  ٧غالبية العوامل وفقا لعالقة الحدث مع والدة باستثناء العامل رقم 
  

 البعدي آما يظهر في جدول LSDوللكشف عن مصادر الفروق يتضح اختبار 
  )٣٩(رقم 

  )٣٩(جدول رقم 
ن مصادر الفروق بين متوسطات العوامل  البعدي للكشف عLSDاختبار 

  .المؤدية الى الجنوح وفقا لمتغير عالقة الحدث بوالده 
  ب– الفرق بين المتوسطات أ   عالقة الحدث بوالدة ب  عالقة الحدث بوالده أ  العوامل 

  غير جيدة ٧
 

  جيدة
 عادية

٦٠٠*.  
٦٠٠*. 

                    
آان لصالح االحداث الجانحين الذين حيث يبين الجدول السابق أن الفرق 

عالقتهم مع والدهم غير جيدة حيث يرون ان اجبار االبناء على الطاعة حتى إذا 
  . آان االمر غير معقول من اهم االسباب التي يؤدي الى الجنوح 

                                         



  ـب ب ب ب   

لعالقة الحدث مع والدتة وبالنسبة للفروق بين العوامل المؤدية الى الجنوح وفقا 
قام الباحث باستخدام اختبار ف االحصائي من خالل تحليل التباين االحادي آما 

  ) ٤٠(يظهر في جدول رقم 
                                       

  )٤٠(جدول 
تحليل التباين االحادي للكشف عن الفروق بين العوامل المؤدية الى الجنوح وفقا 

  .والدتة لعالقة الحدث مع 
مجموع  درجات الحرية  مصدر التباين  العامل 

 المربعات
متوسط 

 المربعات 
 مستوى الداللة  قيمة ف 

  بين المجموعات  ١
 داخل المجموعات 

٢  
١٩٣ 

١٫٢٤٥  
١٧٢٫٤٤٧ 

٦٢٢.  
٨٩٤. 

٥٠٠ .٦٩٦. 

  بين المجموعات  ٢
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

٨٫٩٧١  
١٣٧٫٨٩٩ 

٤٠٤٨٦  
٧١٥. 

٠٠٢ ٦٫٢٧٨. 

  لمجموعات بين ا ٣
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

١٫٨٣٨  
١٥٤٫١٤١ 

٩١٩.  
٧٩٩. 

٣١٩ ١٫١٥١. 

  بين المجموعات  ٤
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

٨٣٧.  
١٢١٫٦٦١ 

٤١٨.  
٦٣٠. 

٥١٦ .٦٦٤. 

  بين المجموعات  ٥
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

٥٢٣.  
١٥٦٫٥٩٧ 

٢٦١.  
٨١١. 

٧٢٥ .٣٢٢. 

  بين المجموعات  ٦
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

١٫٢٣٥  
١٤٤٫٥٨١ 

٦١٧.  
٧٤٩. 

٤٤٠ .٨٢٤. 

  بين المجموعات  ٧
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

٧٠٥.  
١٥٥٫٨٨١ 

٣٥٣.  
٨/٠٨. 

٦٤٧ .٤٣٧. 

  بين المجموعات  ٨
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

٤٥١.  
٢١٣٫٠٣٦ 

٢٢٦.  
١٫١٠٤ 

٨١٥ .٢٠٤. 

  بين المجموعات  ٩
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

٣٫٤٩٧  
١٥٨٫٣١٨ 

١٫٧٤٩  
٨٢٠. 

١٢١ ٢٫١٣٢. 

  المجموعات بين  ١٠
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

٠٫٠٣٢  
١٤٨٫٢٩٨ 

٠٫٠١٦  
٧٦٨. 

٩٧٩ .٠٢١. 

  بين المجموعات  ١١
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

٢٨٣.  
١٥١٫٦٩٦ 

١٤٢.  
٧٨٦. 

٨٣٥ .١٨٠. 

  بين المجموعات  ١٢
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

١٫٦٦٤  
١٥٧٫٨٣٩ 

٨٣٢.  
٨١٨. 

٣٦٤ ١٫٠١٧. 

  بين المجموعات  ١٣
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

٧٠٥.  
١٩٩٫٨٨١ 

٣٥٣.  
١٫٠٣٦ 

٧١٢ .٣٤١. 

  بين المجموعات  ١٤
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

٤٩٦.  
١٦٢٫٤٥٧ 

٢٤٨.  
٨٤٢. 

٧٤٥ .٢٩٤. 

  بين المجموعات  ١٥
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

١٫٢٢٢  
١٤١٫٥٢١ 

٦١١.  
٧٣٣. 

٤٣٦ .٨٣٤. 

  بين المجموعات  ١٦
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

٠٫٠٠٠٦  
١٥٢٫٩٩٤ 

٠٫٠٠٠٣  
٧٩٣. 

١٫٠٠٠ .٠٠٠ 

  بين المجموعات  ١٧
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

١٩٩.  
١٦٥٫٩٣٥ 

٠٫٠٩٩  
٨٦٠. 

٨٩١ .١١٥. 

  بين المجموعات  ١٨
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

١٫٦٠٧  
١٦٣٫٣٤٦ 

٨٠٤.  
٨٤٦. 

٣٨٩ .٩٤٩. 

  بين المجموعات  ١٩
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

٦٨٣.  
١٧٠٫٠٦٧ 

٣٤٢.  
٨٨١. 

٦٧٩ .٣٨٨. 

  بين المجموعات  ٢٠
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

١٫٦٠٤  
١٨٣٫٠٨٣ 

٨٠٢.  
٩٤٩. 

٤٣١ .٨٤٦. 

  بين المجموعات  ٢١
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

١٫١٩٣  
١٦٧٫٤٩٥ 

٥٩٦.  
٨٦٨. 

٥٠٤ .٦٨٧. 

  بين المجموعات  ٢٢
 داخل المجموعات

٢  
١٩٣ 

٥٨٨.  
١٨٠٫١٥٠ 

٢٩٤.  
٩٣٣. 

٧٣٠ .٣١٥. 

   



  ـج ج ج ج   

  
  

ستوى وينتج من الجدول السابق انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند م
   ).٢( الغلب العوامل باستثناء العامل رقم .٠٥

  
 البعدي والذي يبينه  جدول LSDوللكشف عن مصادر الفروق نستخدم اختبار 

  ) ٤١(رقم 
  

  )٤١(جدول رقم 
 البعدي للكشف عن مصادر الفروق بين متوسطات العوامل LSDاختبار 

  .المؤدية الى الجنوح وفقا لمتغير عالقة الحدث بوالدته 
  ب– الفرق بين المتوسطات أ   عالقة الحدث بوالدتة ب  عالقة الحدث بوالدتة أ  عوامل ال
  جيدة  عادية  ٢

 غير جيدة 
-٥٩٦*.  
-١٫٥٣* 

  
  

 ان الفرق آان لصالح االحداث الذين ٢حيث يتضح انه بالنسبة للعامل رقم 
 افراد أي انهم يرون ان قيام احد) وبشكل عكسي( تربطهم بوالدتهم عالقة عادية

االسرة والقرابة بعملية الضبط االجتماعي اقل اهمية من غيرة من العوامل 
  .المؤدية للجنوح 

  
  -: السؤال الخامس 

هل توجد فروق ذات احصائية بين العوامل المؤدية الى الجنوح تعود الى عوامل 
من خالل قضاء اول عشر سنوات للحدث ومحل االقامة ( التنشئة االجتماعية 

  ؟.) االن 
ولالجابة على هذا السؤال ، قام الباحث باستخدام اختبار ف االحصائي من 

  ).٤٢(خالل اسلوب تحليل التباين االحادي آما يظهر في جدول رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٤٢(جدول رقم 



  ـد د د د   

تحليل التباين االحادي للكشف عن الفروق بين العوامل المؤدية الى الجنوح وفقا 
  .لقضاء اول عشر سنوات 

مجموع  درجات الحرية  مصدر التباين   العامل 
 المربعات 

متوسط 
 المربعات 

 مستوى الداللة  قيمة ف 

  بين المجموعات  ١
 داخل المجموعات 

٣  
١٩٣ 

٥٫٨٣٩  
١٦٨٫٤٢٧ 

١٫٩٤٦  
٨٧٣. 

٠٨٦ ٢٫٢٣٠ 

  بين المجموعات  ٢
 داخل المجموعات

٣  
١٩٣ 

١٫٥٢٦  
١٤٥٫٣٤٥ 

٥٠٩.  
٧٥٣. 

٥٦٨ .٦٧٥. 

  بين المجموعات  ٣
 لمجموعاتداخل ا

٣  
١٩٣ 

٤٫٩٠٨  
١٥٢٫٠٨٧ 

١٫٦٣٦  
٧٨٨. 

١٠٥ ٢٫٠٧٦. 

  بين المجموعات  ٤
 داخل المجموعات

٣  
١٩٣ 

٢٫٢٣٠  
١٢١٫٠١٣ 

٧٤٣.  
٦٢٧. 

٣١٧ ١٫١٨٥. 

  بين المجموعات  ٥
 داخل المجموعات

٣  
١٩٣ 

٧٫٢٤٦  
١٥١٫٠٧٥ 

٢٫٤١٥  
٧٨٣. 

٠٢٨ ٣٫٠٨٦. 

  بين المجموعات  ٦
 داخل المجموعات

٣  
١٩٣ 

٣٫٣١٩  
١٤٢٫٤٩٧ 

١٫١٠٦  
٧٣٨ 

٢١٦ ١٫٤٩٨. 

  بين المجموعات  ٧
 داخل المجموعات

٣  
١٩٣ 

٦٫٨٩٧  
١٤٩٫٦٩١ 

٢٫٢٩٩  
٧٧٦. 

٠٣٣ ٢٫٩٦٤. 

  بين المجموعات  ٨
 داخل المجموعات

٣  
١٩٣ 

٢٫٨٩٥  
٢١١٫٦٩٢ 

٩٦٥.  
١٫٠٩٧ 

٤٥٣ .٨٨٠. 

  بين المجموعات  ٩
 داخل المجموعات

٣  
١٩٣ 

٢٫٠٣٥  
١٥٩٫٧٨١ 

٦٧٨.  
٨٢٨. 

٤٨٥ .٨١٩. 

  ت بين المجموعا ١٠
 داخل المجموعات

٣  
١٩٣ 

٣٫٧٨٠  
١٤٤٫٥٥٩ 

١٫٢٦٠  
٧٤٩. 

١٧٢ ١٫٦٨٢. 

  بين المجموعات  ١١
 داخل المجموعات

٣  
١٩٣ 

٩٤٦.  
١٥٢٫٠٠٨ 

٣١٥.  
٧٨٨. 

٧٥٣ .٤٠١. 

  بين المجموعات  ١٢
 داخل المجموعات

٣  
١٩٣ 

٣٫٠٠٤  
١٥٧٫٣٢٥ 

١٫٠٠١  
٨١٥. 

٣٠١ ١٫٢٢٩. 

  بين المجموعات  ١٣
 داخل المجموعات

٣  
١٩٣ 

٧٨٢.  
٢٠٠٫٧١٠ 

٢٦١.  
١٫٠٤٠ 

٨٦١ .٢٥١. 

  بين المجموعات  ١٤
 داخل المجموعات

٣  
١٩٣ 

٣٫٠٣٩  
١٦٠٫٨٧٨ 

١٫٠١٣  
٨٣٤ 

٣٠٥ ١٫٢١٥. 

  بين المجموعات  ١٥
 داخل المجموعات

٣  
١٩٣ 

٤٫٥٤٧  
١٣٨٫١٥٨ 

١٫٥٢٩  
٧١٦. 

٠٩٧ ٢٫١٣٦. 

  بين المجموعات  ١٦
 داخل المجموعات

٣  
١٩٣ 

٣٫٦٨٠  
١٥٠٣٢١ 

١٫٢٢٧  
٧٧٩. 

١٩٧ ١٫٥٧٥. 

  بين المربعات  ١٧
 داخل المربعات 

٣  
١٩٣ 

٥٫٨٦٠  
١٦١٫١٤٠ 

١٫٩٥٣  
٨٣٥ 

٠٧٥ ٢٫٣٤٠. 

  بين المجموعات  ١٨
 داخل المجموعات

٣  
١٩٣ 

٢٫٤٦١  
١٦٢٫٤٩٣ 

٨٢٠.  
٨٤٢. 

٤٠٦ .٩٧٤. 

  بين المجموعات  ١٩
 داخل المجموعات

٣  
١٩٣ 

٢٫٣٩٥  
١٦٨٫٩١٥ 

٧٩٨.  
٨٧٥. 

٤٣٦ .٩١٢. 

  بين المجموعات  ٢٠
 داخل المجموعات

٣  
١٩٣ 

٢٫٩٣٠  
١٨١٫٧٧٩ 

٩٧٧.  
٩٤٢. 

٣٧٧ ١٫٠٣٧. 

  بين المجموعات  ٢١
 داخل المجموعات

٣  
١٩٣ 

٢٫٠٦٥  
١٦٦٫٦٢٩ 

٦٨٨.  
٨٦٣. 

٤٩٧ .٧٩٧. 

  بين المجموعات  ٢٢
 داخل المجموعات

٣  
١٩٣ 

٢٫٧٢٦  
١٧٨٫٨٠٥ 

٩٠٩.  
٩٢٦. 

٤٠٣ .٩٨١. 

    
ى وينتج من الجدول السابق انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستو

   .٥/٧الغلب العوامل باستثناء العوامل . ٠٥
 البعدي آما يظهر في جدول LSDوللكشف عن مصادر الفروق نستخدم اختبار 

  ) ٤٣(رقم 
  



  ـه ه ه ه   

  )٤٣(جدول رقم 
 التعدي للكشف عن مصادر الفروق بين متوسطات عوامل الجنوح LSDاختبار 

  .وفقا لمتغير مكان قضاء اول عشر  سنوات للحدث
 سنوات     ١٠مكان قضاء اول   سنوات أ١٠قضاء اول مكان  العوامل 

 ب   
  ب-الفرق بين المتوسطات أ 

  الرياض  بريدة  ٥
  الدمام 
 اخرى 

٣٤٠*.  
٤٥٧*.  
٦٩٢*. 

  الرياض  بريدة  ٧
  الدمام 
 اخرى 

-٤٦٦*.  
-٤٦٥*.  
-٤٥٨. 

  
  

 آان لصالح االحداث ان الفرق ) ٥( حيث يتضح انه بالنسبة للعامل رقم
الجانحين الذين قضوا اول عشر سنوات في بريدة ، حيث يرون ان انفصال 

  . االبناء عن السلطة العائلية من اهم العوامل المؤدية الى الجنوح 
  

 فان الفرق آان لصالح االحداث الجانحين الذين قضوا ٧وبالنسبة للعامل رقم 
أي انهم يرون ان اجبار االبناء ) وبشكل عكسي ( اول عشر سنوات في بريدة 

على الطاعة حتى إذا آان االمر غير معقول من اقل العوامل المؤدية الى 
  . الجنوح اهمية 

  
وبالنسبة الفروق بين العوامل المؤدية الى الجنوح وفقا لمحل االقامة االن قام 
الباحث باستخدام اختبار ف االحصائي من خالل تحليل التباين االحادي آما 

  ) .٤٤(ظهر في جدول رقم ي
                                         

  )٤٤(جدول رقم 
تحليل التباين االحادي للكشف عن الفروق بين العوامل المؤدية الى الجنوح وفقا 

  .لمحل اقامة الحدث 
  درجات مصدر التباين  العامل 

 الحرية
مجموع 
 المربعات

متوسط    
 المربعات

 ى الداللة مستو       قيمة ف 

  بين المجموعات  ١
 داخل المجموعات 

٣  
١٩٣ 

٥٫٤٨٣  
١٦٨٫٧٨٢ 

١٫٨٢٨  
٨٧٥. 

١٠٣ ٢٫٠٩٠. 

  بين المجموعات  ٢
 داخل المجموعات 

٣  
١٩٣ 

١٫٩٨٠  
١٤٤٫٨٩٢ 

٦٦٠.  
٧٥١. 

٤٥٣ .٨٧٩. 

  بين المجموعات  ٣
 داخل المجموعات 

٣  
١٩٣ 

٣٫٩٨٦  
١٥٣٫٠٠٩ 

١٫٣٢٩  
٧٩٣. 

١٧٤ ١٫٦٧٦. 

  بين المجموعات  ٤
 اخل المجموعات د

٣  
١٩٣ 

١٫٩٦٢  
١٢١٫٢٨٠ 

٦٥٤.  
٦٢٨. 

٣٧٦ ١٫٠٤١. 

  بين المجموعات  ٥
 داخل المجموعات 

٣  
١٩٣ 

٦٫١٣١  
١٥٢٫١٩١ 

٢٫٠٤٤  
٧٨٩. 

٠٥٤ ٢٫٥٩٢. 

  بين المجموعات  ٦
 داخل المجموعات 

٣  
١٩٣ 

٤٫٦٦٠  
١٤١٫١٥٦ 

١٫٥٥٣  
٧٣١. 

٠٩٩ ٢٫١٢٤. 

  بين المجموعات  ٧
 داخل المجموعات 

٣  
١٩٣ 

٦٫٩٤٧  
١٤٩٫٦٤٢ 

٢٫٣١٦  
٧٧٥. 

٠٣٢ ٢٫٩٨٧. 



  ـو و و و   

  بين المجموعات  ٨
 داخل المجموعات 

٣  
١٩٣ 

١٣٨.  
٢١٤٫٤٤٨ 

٠٫٠٤٢  
١٫١١١ 

٩٨٩ .٠٤١. 

  بين المجموعات  ٩
 داخل المجموعات 

٣  
١٩٣ 

١٫٢٢٦  
١٦٠٫٥٩٠ 

٤٠٩.  
٨٣٢. 

٦٨٩ .٤٩١. 

  بين المجموعات  ١٠
 داخل المجموعات 

٣  
١٩٣ 

٦٫٣٧٧  
١٤١٫٩٦٢ 

٢٫١٢٦  
٧٣٦ 

٠٣٧ ٢٫٨٩٠. 

  بين المجموعات  ١١
 داخل المجموعات 

٣  
١٩٣ 

٩٦٣.  
١٥١٫٩٩١ 

٣٢١.  
٧٨٨. 

٧٤٨ .٤٠٨. 

  بين المجموعات  ١٢
 داخل المجموعات 

٣  
١٩٣ 

٣٫٢٧٦  
١٥٧٫٠٥٤ 

١٫٠٩٢  
٨١٤ 

٢٦٢ ١٫٣٤٢. 

  بين المجموعات  ١٣
 داخل المجموعات 

٣  
١٩٣ 

٢٫٥٠٣  
١٩٨٫٩٨٩ 

٨٣٤.  
١٫٠٣١ 

٤٩٠ .٨٠٩. 

  بين المجموعات  ١٤
  داخل المجموعات

٣  
١٩٣ 

١٫٢١٨  
١٦٢٫٦٩٩ 

٤٠٦.  
٨٤٣. 

٦٩٥ .٤٨٢. 

  بين المجموعات  ١٥
 داخل المجموعات 

٣  
١٩٣ 

٨٫٩٢٦  
١٣٣٫٨١٩ 

٢٫٩٧٥  
٦٩٣. 

٠٠٦ ٤٫٢٩١. 

  بين المجموعات  ١٦
 داخل المجموعات 

٣  
١٩٣ 

٢٫٧٣٠  
١٥١٫٢٧٠ 

٩١٠.  
٧٨٤. 

٣٢٦ ١٫١٦١. 

  بين المجموعات  ١٧
 داخل المجموعات 

٣  
١٩٣ 

٤٫٨٧٣  
١٦٢٫١٢٧ 

١٫٦٢٤  
٨٤٠. 

١٢٦ ١٫٩٣٤. 

  بين المجموعات  ١٨
 داخل المجموعات 

٣  
١٩٣ 

١٣٫٦٨٦  
١٥١٫٢٦٨ 

٤٫٥٦٢  
٧٨٤. 

٠٠١ ٥٫٨٢١. 

  بين المجموعات  ١٩
 داخل المجموعات 

٣  
١٩٣ 

٧٫٦٧٦  
١٦٣٫٦٣٤ 

٢٫٥٥٩  
٨٤٨. 

٠٣١ ٣٫٠١٨. 

  بين المجموعات  ٢٠
 داخل المجموعات 

٣  
١٩٣ 

١٢٫٣٠٤  
١٧٢٫٤٠٥ 

٤٫١٠١  
٨٩٣. 

٠٠٤ ٤٫٥٩١. 

   المجموعات بين ٢١
 داخل المجموعات 

٣  
١٩٣ 

١٫٧٤٨  
١٦٦٫٩٤٦ 

٥٨٣.  
٨٦٥. 

٥٦٩ .٦٧٣. 

  بين المجموعات  ٢٢
 داخل المجموعات 

٣  
١٩٣ 

١٫٠٣٦  
١٨٠٫٤٩٥ 

٣٤٥.  
٩٣٥. 

٧٧٥ .٣٦٩. 

  بين المجموعات  ٢٣
 داخل المجموعات 

٣  
١٩٣ 

٦٫٩٤٧  
١٤٩٫٦٤٢ 

٢٫٣١٦  
٧٧٥. 

٠٣٢ ٢٫٩٨٧. 

  بين المجموعات  ٢٤
 داخل المجموعات 

٣  
١٩٣ 

٦٫٣٧٧  
١٤١٫٩٦٢ 

٢٫١٢٦  
٧٣٦. 

٠٣٧ ٢٫٨٩٠. 

  بين المجموعات  ٢٥
 داخل المجموعات 

٣  
١٩٣ 

٨٫٩٢٦  
١٣٣٫٨١٩ 

٢٫٩٧٥  
٦٩٣. 

٠٠٦ ٤٫٢٩١. 

  بين المجموعات  ٢٦
 داخل المجموعات 

٣  
١٩٣ 

١٣٫٦٨٦  
١٥١٫٢٦٨ 

٤٫٥٦٢  
٧٨٤. 

٠٠١ ٥٫٨٢١. 

  بين المجموعات  ٢٧
 داخل المجموعات 

٣  
١٩٣ 

٧٫٦٧٦  
١٦٣٫٦٣٤ 

٢٫٥٥٩  
٨٤٨. 

٠٣١ ٣٫٠١٨. 

  بين المجموعات  ٢٨
 داخل المجموعات 

٣  
١٩٣ 

١٢٫٣٠٤  
١٧٢٫٤٠٥ 

٤٫١٠١  
٨٩٣. 

٠٠٤ ٤٫٥٩١. 

  
ويتضح من الجدول السابق انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى 

     .٧/١٠/١٥/١٨/١٩/٢٠الغلب العوامل باستثناء العامل رقم . ٠٥
 البعدي ، آمنا يظهر في LSDتبار وللكشف عن مصادر الفروق نستخدم اخ

  )                                      ٤٥(جدول رقم 
  
  
  
  
  

  )٤٥(جدول رقم 



  ـز ز ز ز   

البعدي للكشف عن الفروق  بين العوامل المؤدية للجنوح وفقا ) LSD( اختبار 
  .لمتغير محل االقامة االن للحدث 

 ب-وسطات أالفرق بين المت محل االقامة ب محل االقامة أ  العوامل 
  الرياض بريدة  ٧

  الدمام 
 اخرى 

-٤٦٠*.  
-٤٧٧*.  
-٣٢٥. 

  الرياض  الدمام  ١٠
  بريدة 

 اخرى 

٣٣٠*.  
٢٠٨.  
١٫٣١* 

  الرياض  الدمام  ١٥
  بريدة 

 اخرى 

٣٠٣*.  
٣٤٦*.  
١٫٧٧* 

  الرياض  اخرى  ١٨
  الدمام 
 بريدة 

-٢٫٥٢*  
-٢٫٦٤*  
-٢٫٤٥* 

  الرياض  اخرى  ١٩
  الدمام 
 بريدة 

-١٫٧٥*  
-١٫٨٩*  
-١٫٦٥* 

  الرياض  اخرى  ٢٠
  الدمام 
 بريدة 

-٢٫٢٩*  
-٢٫٠٨*  
-٢٫٠٠* 

  
 آان الفرق لصالح االحداث الجانحين ٧حيث يتضح انه بالنسبة للعامل رقم 

اجبار االبناء  " الذين يقيمون في بريدة وبشكل عكسي حيث يرون ان عامل 
م في التسبب عامل غير مه" على الطاعة حتى لو آان  االمر غير معقول 

  . بالجنوح 
 فان الفرق آان لصالح االحداث الجانحين الذين يقيمون ١٠ وبالنسبة للعامل رقم 

في الدمام حيث يرون ان عامل آثرة غياب االبناء المستمر عن المنزل احد اهم 
  . العوامل المؤدية الى الجنوح 

ذين يقيمون في  آان الفرق لصالح االحداث الجانحين ال١٥وبالنسبة للعامل رقم 
احد اهم " انعدام الطموح بين افراد االسرة " الدمام ، حيث يرون ان عامل
  . العوامل المؤدية الى الجنوح

   
 ، آان الفرق لصالح االحداث الجانحين الذين يقيمون ١٨وبالنسبة للعامل رقم 

حيث يرون ان ) وبشكل عكسي ( في مناطق اخرى غيرالرياض والدمام وبريدة 
احد " الرقابة على وسائل الترفية التي يستخدمها االبناء داخل البيت ضعف " 

  . العوامل التي ال تؤدي الى الجنوح 
  



  ـح ح ح ح   

 آان الفرق لصالح االحداث الجانحين الذين يقيمون في ١٩وبالنسبة للعامل رقم 
أي انهم يرون ) وبشكل عكسي ( مناطق اخرى غير الرياض والدمام وبريدة 

احد العوامل التي ال " لسؤ اثر بالغ في انحراف االبناء لجماعة رفقاء ا" ان
  . تؤدي الى االنحراف 

    
 آان الفرق لصالح االحداث الجانحين الذين يقيمون في ٢٠وبالنسبة للعامل رقم 

حيث يرون ان ) وبشكل عكسي ( مناطق اخرى غير الرياض والدمام وبريدة 
" ؤ انماط الجرائم المختلفة يكتسب االبناء عن طريق جماعة رفقاء الس"عامل 

  احد العوامل غير الهامة والذي ال تؤدي الى الجنوح 
  

  : السؤال السادس 
هل توجد فروق ذات داللة احصائية بين العوامل المؤدية الى جنوح االحداث 

من خالل المستوى التعليمي لالب وعمل ( تعود الى العوامل الثقافية للحدث 
  ؟ ) م وعمل االم االب والمستوى التعليمي لال

  
ولالجابة على هذا السؤال قام الباحث باستخدام اختبار ف االحصائي من خالل 

  ) .٤٦(اسلوب تحليل التباين االحادي آما يظهر في جدول رقم 
         

  )٤٦(جدول رقم
تحليل التباين االحادي للكشف عن الفروق بين العوامل المؤدية الى الجنوح وفقا 

  . لالب للمستوى التعليمي
  درجات مصدر التباين  العامل 

 الحرية
  مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

  بين المجموعات  ١
 داخل المجموعات

٧  
١٨٩ 

١٫٧٥٤  
١٧٢٫٥١٢ 

٢٥١.  
٩١٣. 

٩٦٣ .٢٧٥. 

  بين المجموعات  ٢
 داخل المجموعات

٧  
١٨٩ 

٢٫٤١٧  
١٤٤٫٤٥٤ 

٣٤٥.  
٧٦٤. 

٨٦٨ .٤٥٢. 

  ت بين المجموعا ٣
 داخل المجموعات

٧  
١٨٩ 

٦٫٣٤٧  
١٥٠٫٦٤٨ 

٩٠٧.  
٧٩٧. 

٣٤١ ١٫١٣٨. 

  بين المجموعات  ٤
 داخل المجموعات

٧  
١٨٩ 

١٫٠١٣  
١٢٢٫٢٣٠ 

١٤٥.  
٦٤٧. 

٩٧٩ .٢٢٤. 

  بين المجموعات  ٥
 داخل المجموعات

٧  
١٨٩ 

٤٫٧٧٨  
١٥٣٫٥٤٤ 

٦٨٣.  
٨١٢. 

٥٥٥ .٨٤٠. 

  بين المجموعات  ٦
 داخل المجموعات

٧  
١٨٩ 

١٫٧٢١  
١٤٤٫٠٩٦ 

٢٤٦.  
٧٦٢. 

٩٤٣ .٣٢٢. 

  بين المجموعات  ٧
 داخل المجموعات

٧  
١٨٩ 

٥٫٢٧١  
١٥١٫٣١٨ 

٧٥٣.  
٨٠١. 

٤٧٦ .٩٤١. 

  بين المجموعات  ٨
 داخل المجموعات

٧  
١٨٩ 

٤٫٥٨٠  
٢١٠٫٠٠٧ 

٦٥٤.  
١٫١١١ 

٧٦٥ .٥٨٩. 

  بين المجموعات  ٩
 داخل المجموعات

٧  
١٨٩ 

٨٫٧٧٣  
١٥٣٫٠٤٣ 

١٫٢٥٣  
٨١٠. 

١٥٤ ١٫٥٤٨. 

  موعات بين المج ١٠
 داخل المجموعات

٧  
١٨٩ 

٣٫٥٨٦  
١٤٤٫٧٥٢ 

٥١٢.  
٧٦٦. 

٦٩٨ .٦٦٩. 

  بين المجموعات  ١١
 داخل المجموعات

٧  
١٨٩ 

١٫٠٥٨  
١٥١٫٨٩٧ 

١٥١.  
٨٠٤. 

٩٨٨ .١٨٨. 



  ـط ط ط ط   

  بين المجموعات  ١٢
 داخل المجموعات

٧  
١٨٩ 

٢٫١٨٥  
١٥٨٫١٤٥ 

٣١٢.  
٨٣٧. 

٩١٧ .٣٧٣. 

  بين المجموعات  ١٣
 داخل المجموعات

٧  
١٨٩ 

١١٫٧٥٨  
١٨٩٫٧٣٤ 

١٫٦٨٠  
١٫٠٠٤ 

١١٨ ١٫٦٧٣. 

  بين المجموعات  ١٤
 داخل المجموعات

٧  
١٨٩ 

٥٫١٠٥  
١٥٨٫٨١٢ 

٧٢٩.  
٧٤٠. 

٥٣٣ .٨٦٨. 

  بين المجموعات  ١٥
 داخل المجموعات

٧  
١٨٩ 

٥٫٠٤٣  
١٣٧٫٧٠٢ 

٧٢٠.  
٧٢٩. 

٤٤١ .٩٨٩. 

  بين المجموعات  ١٦
 داخل المجموعات

٧  
١٨٩ 

٤٫٨٦٤  
١٤٩٫١٣٦ 

٦٩٥.  
٧٨٩. 

٥٢٣ .٨٨١. 

  بين المجموعات  ١٧
 داخل المجموعات

٧  
١٨٩ 

٨٫٥٧٩  
١٥٨٫٤٢١ 

١٫٢٢٦  
٨٣٨. 

١٨٣ ١٫٤٦٢. 

  بين المجموعات  ١٨
 داخل المجموعات

٧  
١٨٩ 

٦٫٩٢٥  
١٥٨٫٠٢٩ 

٩٨٩.  
٨٣٦. 

٣١٤ ١٫١٨٣. 

  بين المجموعات  ١٩
 داخل المجموعات

٧  
١٨٩ 

٢٫١٤٣  
١٦٩٫١٦٧ 

٣٠٦.  
٨٩٥. 

٩٣٤ .٣٤٢. 

  بين المجموعات  ٢٠
 داخل المجموعات

٧  
١٨٩ 

٣٫٢٨٠  
١٨١٫٤٢٩ 

٤٦٩.  
٩٦٠. 

٨٤٢ .٤٨٨. 

  بين المجموعات  ٢١
 داخل المجموعات

٧  
١٨٩ 

٩٫٥٣٧  
١٥٩٫١٥٧ 

١٫٣٦٢  
٨٤٢. 

١٣٣ ١٫٦١٩. 

  بين المجموعات  ٢٢
 داخل المجموعات

٧  
١٨٩ 

٤٫٤٤٠  
١٧٧٫٠٩٠ 

٦٣٤.  
٩٣٧. 

٦٩١ .٦٧٧. 

  
ستوى وينتج من الجدول السابق انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند م

لجميع العوامل أي ان االحداث يرون ان جميع  العوامل تؤدي الى الجنوح . ٠٥
  . بغض النظر عن المستوى التعليمي لالب 

  
وبالنسبة للكشف عن الفروق بين العوامل المؤدية الى الجنوح وفقا لعمل االب 
باستخدام اختبار ف االحصائي من خالل تحليل التباين االحادي آما يظهر في 

  ) . ٤٧(ول رقم جد
  )٤٧(جدول رقم 

تحليل التباين االحادي للكشف عن الفروق بين العوامل المؤدية الى الجنوح وفقا 
  .لعمل االب 

  درجات مصدر التباين  العامل 
 الحرية

  مجموع
 المربعات

        متوسط 
     المربعات 

  مستوى الداللة  قيمة ف

  بين المجموعات  ١
 داخل المجموعات

٤  
١٩٢ 

٢٫٢٧٥  
١٧١٫٩٩١ 

٥٦٩.  
٨٩٦. 

٦٣٨ .٦٣٥. 

  بين المجموعات  ٢
 داخل المجموعات

٤  
١٩٢ 

٢٫٠٨٢  
١٤٤٫٧٩٠ 

٥٢٠.  
٧٥٤. 

٦٠٠ .٦٩٠. 

  بين المجموعات  ٣
 داخل المجموعات

٤  
١٩٢ 

٤٫٥٥٩  
١٥٢٫٤٣٦ 

١٫١٤٠  
٧٩٤. 

٢٢٤ ١٫٤٣٦. 

  بين المجموعات  ٤
 داخل المجموعات

٤  
١٩٢ 

١٫٦٨٤  
١٢١٫٥٥٩ 

٤٢١.  
٦٣٣. 

٦١٧ .٦٦٥. 

  بين المجموعات  ٥
 داخل المجموعات

٤  
١٩٢ 

١٦٩.  
١٥٨٫١٥٣ 

٠٫٠٤٢  
٨٢٤. 

٩٩٥ .٠٥١. 

  بين المجموعات  ٦
 داخل المجموعات

٤  
١٩٢ 

٢٫٨٧٣  
١٤٢٫٩٤٤ 

٧١٨.  
٧٤٤. 

٤٢٨ .٩٦٥. 

  بين المجموعات  ٧
 داخل المجموعات

٤  
١٩٢ 

١٫٨٦٥  
١٥٤٫٧٢٤ 

٤٦٦.  
٨٠٦. 

٦٧٩ .٥٧٨. 

  بين المجموعات  ٨
 داخل المجموعات

٤  
١٩٢ 

١٢٫٠٢٨  
٢٠٢٫٥٥٩ 

٣٫٠٠٧  
١٫٠٥٥ 

٠٢٥ ٢٫٨٥٠. 



  ـي ي ي ي   

  بين المجموعات  ٩
 داخل المجموعات

٤  
١٩٢ 

١٫٧٦٥  
١٦٠٫٠٥١ 

٤٤١.  
٨٣٤. 

٧١٤ .٥٢٩. 

  بين المجموعات  ١٠
 داخل المجموعات

٤  
١٩٢ 

١٫٩٩٩  
١٤٦٫٣٣٩ 

٥٠٠.  
٧٦٢. 

٦٢٣ .٦٥٦. 

  بين المجموعات  ١١
 داخل المجموعات

٤  
١٩٢ 

٢٫٢٠١  
١٥٠٫٧٥٢ 

٥٥٠.  
٧٨٥. 

٥٩٢ .٧٠١. 

  بين المجموعات  ١٢
 داخل المجموعات

٤  
١٩٢ 

٣٫٧٩٧  
١٥٦٫٥٣٣ 

٩٤٩.  
٨١٥. 

٣٢٨ ١٫١٦٤. 

  بين المجموعات  ١٣
 داخل المجموعات

٤  
١٩٢ 

٢٫٩٧٦  
١٩٨٫٥١٧ 

٧٤٤.  
١٫٠٣٤ 

٥٨٠ .٧٢٠. 

  بين المجموعات  ١٤
 داخل المجموعات

٤  
١٩٢ 

٦٫٨٩٠  
١٥٧٫٠٢٧ 

١٫٧٢٣  
٨١٨. 

٠٨٢ ٢٫١٠٦. 

  بين المجموعات  ١٥
 موعاتداخل المج

٤  
١٩٢ 

١٫٠٤١  
١٤١٫٧٠٤ 

٢٦٠.  
٧٣٨ 

٨٤٢ .٣٥٣. 

  بين المجموعات  ١٦
 داخل المجموعات

٤  
١٩٢ 

٤٫٧١٦  
١٤٩٫٢٨٤ 

١٫١٧٩  
٧٧٨. 

١٩٩ ١٫٥١٦. 

  بين المجموعات  ١٧
 داخل المجموعات

٤  
١٩٢ 

٨٫٠٢٤  
١٥٨٫٩٧٦ 

٢٫٠٠٦  
٨٢٨. 

٠٥٠ ٢٫٤٢٣. 

  بين المجموعات  ١٨
 داخل المجموعات

٤  
١٩٢ 

٢٫٩٦٧  
١٦١٫٩٨٦ 

٧٤٢.  
٨٤٤. 

٤٧٧ .٨٧٩. 

  بين المجموعات  ١٩
 داخل المجموعات

٤  
١٩٢ 

٨٥٦.  
١٧٠٤٥٣ 

٢١٤.  
٨٨٨. 

٩١٥ .٢٤١. 

  بين المجموعات  ٢٠
 داخل المجموعات

٤  
١٩٢ 

٠٫٠٤٩  
١٨٤٫٦٦٠ 

٠٫٠١٢  
٩٦٢. 

١٫٠٠٠ .٠١٣ 

  بين المجموعات  ٢١
 داخل المجموعات

٤  
١٩٢ 

٤٩٨.  
١٦٨٫١٩٦ 

١٢٤.  
٨٧٦. 

٩٦٦ .١٤٢. 

  بين المجموعات  ٢٢
 اخل المجموعاتد

٤  
١٩٢ 

١٫٨٥١  
١٧٩٫٦٧٩ 

٤٦٣.  
٩٣٦. 

٧٤٠ .٤٩٥. 

  
وينتج من الجدول السابق انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى 

   ٨/١٧الغلب العوامل باستثناء العوامل . ٠٥
  

وللكشف عن مصادر الفروق بين العوامل المؤدية للجنوح فباستخدام اختبار 
LSD ٤٨(جدول رقم  البعدي آما يظهر في. (  

  
  )٤٨(جدول رقم 

 البعدي للكشف عن مصادر الفروق بين العوامل المؤدية الى LSDاختبار 
  .الجنوح وفقا لمتغير عمل االب 

  ب –الفرق بين المتوسطات أ  امل االب ب عمل االب أ  العوامل 
  موظف  اعمال حرة  ٨

  متقاعد 
 ال يعمل 

٤٠٩*.  
٠٦٤.  
٦٩٧*. 

  موظف  متقاعد  ١٧
  ال يعمل 

 اعمال حرة 

-١٠٢.  
-٤٦٣*.  
-٤٣٩*. 

  
  ان الفرق آان ٨حيث يتضح من خالل الجدول السابق أنه بالنسبة للعامل رقم 

حيث يرون ان ) اعمال حرة ( لصالح االحداث الجانحين الذين يعمل والدهم 



  ـآ ك ك ك   

اهمال االسرة الزائد لالبناء وعدم االهتمام بهم من اهم العوامل المؤدية الى 
  . وح الجن

  
 البعدي ان الفرق آان LSD ، فيتضح باستخدام اختبار ١٧وبالنسبة للعامل رقم 

حيث ) وبشكل عكسي ( لصالح االحداث الجانحين الذين حالة والدهم متقاعد 
من اقل " عدم توفير وسائل الترويح السليم واستثمار وقت الفراغ " يرون ان 

  . العوامل اهمية والتي تؤدي الى الجنوح 
  
للكشف عن الفروق بين العوامل المؤدية الى الجنوح وفقا للمستوى التعليمي و

لالم ، باستخدام اختبار ف االحصائي من خالل تحليل التباين االحادي آما 
  ) ٤٩(يظهر في جدول رقم 

  
  )٤٩(جدول رقم 

تحليل التباين االحادي للكشف عن الفروق بين العوامل المؤدية الى الجنوح وفقا 
  . التعليمي لألم للمستوى

  مصدر العامل 
 التباين

  درجات
  الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

  قيمة
 ف

  مستوى
 الداللة

  بين المجموعات  ١
 داخل المجموعات 

٥  
١٩١ 

٧٫٧٥٤  
١٦٦٫٥١٢ 

١٫٥٥١  
٨٧٢. 

١١٩ ١٫٧٧٩. 

  بين المجموعات  ٢
 داخل المجموعات 

٥  
١٩١ 

 ٢٫٢٦٨  
١٤٤٫٦٠٣ 

٤٥٤.  
٧٥٧. 

٧٠١ .٥٩٩. 

  بين المجموعات  ٣
 داخل المجموعات 

٥  
١٩١ 

١٫٣٨٦  
١٥٥٫٦٠٩ 

٢٧٧.  
٨١٥. 

٨٨٨ .٣٤٠. 

  بين المجموعات  ٤
 داخل المجموعات 

٥  
١٩١ 

٢٫٠١٣  
١٢١٫٢٢٩ 

٤٠٣.  
٦٣٥. 

٦٧٤ .٦٣٤. 

  بين المجموعات  ٥
 داخل المجموعات 

٥  
١٩١ 

٥٫٠٥٩  
١٥٣٫٢٦٢ 

١٫٠١٢  
٨٠٢. 

٢٨٣ ١٫٢٦١. 

  بين المجموعات  ٦
 داخل المجموعات 

٥  
١٩١ 

١٤٫٣٥٤  
١٣١٫٤٦٣ 

٢٫٨٧١  
٦٨٨. 

٠٠١ ٤٫١٧١. 

  بين المجموعات  ٧
 داخل المجموعات 

٥  
١٩١ 

٦٫٧٧٣  
١٤٩٫٨١٦ 

١٫٣٥٥  
٧٨٤. 

١٣٠ ١٫٧٢٧. 

  بين المجموعات  ٨
 داخل المجموعات 

٥  
١٩١ 

٦٫١٦٠  
٢٠٨٤٢٦ 

١٫٢٣٢  
١٫٠٩١ 

٣٤٦ ١٫١٢٩. 

  بين المجموعات  ٩
 داخل المجموعات 

٥  
١٩١ 

١٫٠١٤  
١٦٠٫٨٠٢ 

٢٠٣.  
٨٤٢. 

٩٤٤ .٢٤١. 

  بين المجموعات  ١٠
 داخل المجموعات 

٥  
١٩١ 

٦٫٠٣٤  
١٤٢٫٣٠٥ 

١٫٢٠٧  
٧٤٥. 

١٥٧ ١٫٦٢٠. 

  بين المجموعات  ١١
 داخل المجموعات 

٥  
١٩١ 

٣٫٩٢٢  
١٤٩٫٠٣٢ 

٧٨٤.  
٧٨٠. 

٤١٦ ١٫٠٠٥. 

  بين المجموعات  ١٢
 داخل المجموعات 

٥  
١٩١ 

٥٫٠١٧  
١٥٥٫٣١٣ 

١٫٠٠٣  
٨١٣. 

٢٩٥ ١٫٢٣٤. 

  وعات بين المجم ١٣
 داخل المجموعات 

٥  
١٩١ 

٧٫٧٧٠  
١٩٣٫٧٢٢ 

١٫٥٥٤  
١٫٠١٤ 

١٨٢ ١٫٥٣٢. 

  بين المجموعات  ١٤
 داخل المجموعات 

٥  
١٩١ 

٧٫٥١٨  
١٥٦٫٣٩٩ 

١٫٥٠٤  
٨١٩. 

١٠٨ ١٫٨٣٦. 

  بين المجموعات  ١٥
 داخل المجموعات 

٥  
١٩١ 

١٫٨٤٠  
١٤٠٫٩٠٥ 

٣٦٨.  
٧٣٨. 

٧٧٧ .٤٩٩. 

  بين المجموعات  ١٦
 داخل المجموعات 

٥  
١٩١ 

٢١٨٨  
١٥١٫٨١٢ 

٤٣٨.  
٧٩٥. 

٧٣٨ .٥٥١. 



  ـل ل ل ل   

  بين المجموعات  ١٧
 داخل المجموعات 

٥  
١٩١ 

٢٫٤٤٤  
١٦٤٫٥٥٦ 

٤٨٩.  
٨٦٢. 

٧٢٥ .٥٦٧. 

  بين المجموعات  ١٨
 داخل المجموعات 

٥  
١٩١ 

٦٫٦٥٣  
١٥٨٫٣٠١ 

١٫٣٣١  
٨٢٩. 

١٦٠ ١٫٦٠٥. 

  بين المجموعات  ١٩
 داخل المجموعات 

٥  
١٩١ 

٤٫٦٦٥  
١٦٦٫٦٤٥ 

٩٣٣.  
٨٧٢. 

٣٧٩ ١٫٠٦٩. 

  بين المجموعات  ٢٠
 داخل المجموعات 

٥  
١٩١ 

١٫٧٥٥  
١٨٢٫٩٥٤ 

٣٥١.  
٩٥٨. 

٨٧١ .٣٦٦. 

  بين المجموعات  ٢١
 داخل المجموعات 

٥  
١٩١ 

١٫٧٧٥  
١٦٦٫٩٢٠ 

٣٥٥.  
٨٧٤. 

٨٤٤ .٤٠٦. 

  بين المجموعات  ٢٢
 داخل المجموعات 

٥  
١٩١ 

٤٫٤٢٢  
١٧٧٫١٠٩ 

٨٨٤.  
٩٢٧. 

٤٤٨ .٩٥٤. 

  
 انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى وينتج من الجدول السابق

   ٦الغلب العوامل باستثناء العامل رقم . ٠٥
  

 باستخدام اختبار ٦وللكشف عن مصادر الفروق بالنسبة للعامل رقم 
LSD ٥٠(البعدي آما يظهر في جدول رقم(  

  )٥٠(جدول رقم 
ل  البعدي للكشف عن مصادر الفروق بين متوسطات العوامLSDاختبار 

  .المؤدية الى الجنوح وفقا لمتغير المستوى التعليمي لالم 
  الفرق بين المتوسطاتالمستوى التعليمي لالم ب  المستوى التعليمي لالم أ  العامل 

  ب-              أ 
  غير متعلمة  جامعي  ٦

  تقرأ وتكتب 
  ابتدائي 
  متوسط 
 ثانوي 

-٨٨٩*.  
-٨٩٦*.  
-١٫٠٥*  
-١٫٣٥*  
-١٫٤١* 

  
  

ان الفرق آان لصالح االحداث الجانحين الذين آان مستوى التعليم لالم ويتضح 
حيث يرون ان اتباع الشدة والقسوة الزائدة في ) وبشكل عكسي ( جامعي 

  .التعامل مع االبناء من اقل العوامل اهمية التي تؤدي الى الجنوح 
  

، قام وللكشف عن الفروق بين العوامل المؤدية الى الجنوح وفقا لعمل االم 
الباحث باستخدام اختبار ف االحصائي من خالل تحليل التباين االحادي آما 

  ) ٥١(يظهر في جدول رقم 
             

  
  
  
  
  



  ـم م م م   

  )٥١(جدول رقم 
تحليل التباين االحادي للكشف عن الفروق بين العوامل المؤدية للجنوح وفقا 

  .لعمل االم 
  مصدر العامل

 التباين
  درجات
 الحرية

مجموع 
 تالمربعا

متوسط 
 المربعات

  قيمة
 ف

  مستوى
 الداللة

  بين المجموعات  ١     
 داخل المجموعات 

٥  
١٩٠ 

٦٫٨٣٦  
١٦٥٫٨٧٤ 

١٫٣٦٧  
٨٧٣ 

١٧٢ ١٫٥٦٦. 

  بين المجموعات  ٢     
 داخل المجموعات 

٥  
١٩٠ 

٣٫١٦١  
١٤٣٫٧١٠ 

٦٣٢.  
٧٥٦. 

٥٢٦ .٨٣٦. 

  بين المجموعات  ٣     
 داخل المجموعات 

٥  
١٩٠ 

٦٫٨٣٥  
١٥٠٫١٦٠ 

١٫٣٦٧  
٧٩٠. 

١٣٠ ١٫٧٣٠. 

  بين المجموعات  ٤     
 داخل المجموعات 

٥  
١٩٠ 

٢٫٨٧٥  
١٢٠٫٣٤٧ 

٥٧٥.  
٦٣٣. 

٤٧٧ .٩٠٨. 

  بين المجموعات  ٥     
 داخل المجموعات 

٥  
١٩٠ 

٣٫٧٢١  
١٥٤٫٥٩١ 

٧٤٤.  
٨١٤. 

٤٧٣ .٩١٥. 

  بين المجموعات  ٦     
 داخل المجموعات 

٥  
١٩٠ 

٤٫٠٩٤  
١٤٠٫٦٥٥ 

٠٫٨١٩    
٠٫٧٤٠            

٣٥٩ ١٫١٠٦. 

  بين المجموعات  ٧     
 داخل المجموعات 

٥  
١٩٠ 

٢٫١٢٣  
١٥٤٫٤٦٤ 

٤٢٥.  
٨١٣. 

٧٥٩ .٥٢٢. 

  بين المجموعات  ٨     
 داخل المجموعات 

٥  
١٩٠ 

٤٫٦٤١  
٢٠٨٫٨٤٦ 

٩٢٨.  
١٫٠٩٩ 

٥٢٠ .٨٤٤. 

  بين المجموعات  ٩     
 داخل المجموعات 

٥  
١٩٠ 

٩٦٧.  
١٦٠٫٨٤٨ 

١٩٣.  
٨٤٧. 

٩٥٠ .٢٢٩. 

  بين المجموعات  ١٠     
 داخل المجموعات 

٥  
١٩٠ 

٤٫٦٥٦  
١٤٣٦٧٤ 

٩٣١.  
٧٥٦. 

٢٩٦ ١٫٢٣١. 

  بين المجموعات  ١١     
 داخل المجموعات 

٥  
١٩٠ 

٢٫٣٣٩  
١٥٠٫٦١٥ 

٤٦٨.  
٧٩٣. 

٧٠٨ .٥٩٠. 

  بين المجموعات  ١٢     
 داخل المجموعات 

٥  
١٩٠ 

٢٫٤٢٠  
١٥٧٫٩٠١ 

٤٨٤.  
٨٣١. 

٧١٣ .٥٨٢. 

  لمجموعات بين ا ١٣     
 داخل المجموعات 

٥  
١٩٠ 

٣٩٧.  
٢٠١٫٠٩٣ 

٠٫٠٧٩  
١٫٠٥٨ 

٩٩٦ .٠٧٥. 

  بين المجموعات  ١٤     
 داخل المجموعات 

٥  
١٩٠ 

٨٫٤٣٦  
١٥٤٫٥١٧ 

١٫٦٨٧  
٨١٣. 

٠٧٠ ٢٫٠٧٥. 

  بين المجموعات  ١٥     
 داخل المجموعات 

٥  
١٩٠ 

٢٫٠٥٨  
١٣٩٫٧٥٤ 

٤١٢.  
٧٣٦. 

٧٣١ .٥٦٠. 

  بين المجموعات  ١٦     
 ل المجموعات داخ

٥  
١٩٠ 

٦٫٢٧٩  
١٤٦٧١٦ 

١٫٢٥٦  
٧٧٢. 

١٥٥ ١٫٦٢٦. 

  بين المجموعات  ١٧     
 داخل المجموعات 

٥  
١٩٠ 

٧٫٥٠٥  
١٥٩٫٤٩٠ 

١٫٥٠١  
٨٣٩ 

١١٧ ١٫٧٨٨. 

  بين المجموعات  ١٨     
 داخل المجموعات 

٥  
١٩٠ 

٢٫٠٩٠  
١٦٢٫٨٦٤  

 

٤١٨.  
٨٥٧. 

٧٨٥ .٤٨٨. 

  بين المجموعات  ١٩     
 داخل المجموعات 

٥  
١٩٠ 

٣٫٦٤١  
١٦٧٫١٠٩ 

٧٢٨.  
٨٨٠. 

٥٣١ .٨٢٨. 

  بين المجموعات  ٢٠     
 داخل المجموعات 

٥  
١٩٠ 

٢٫٨٩٦  
١٨١٫٠٨٤ 

٥٧٩.  
٩٥٣. 

٦٩٤ .٦٠٨. 

  بين المجموعات  ٢١     
 داخل المجموعات 

٥  
١٩٠ 

٤٫٩٠١  
١٦٢٫٩٤٥ 

٩٨٠.  
٨٥٨. 

٣٣٩ ١٫١٤٣. 

  بين المجموعات  ٢٢     
 داخل المجموعات 

٥  
١٩٠ 

٢٫٢٥٦  
١٧٨٫٤٨٢ 

٤٥١.  
٩٣٩. 

٧٩١ .٤٨٠. 

  
  



  ـن ن ن ن   

ويتضح من الجدول السابق انه ال توجد فروق ذات داللة احصائية عن مستوى 
لجميع العوامل أي انهم يرون ان جميع العوامل تؤدي الى الجنوح بغض . ٠٥

  . النظر عن عمل االم 
                                 

              السؤال السابع                            
  

ما هو ترتيب العوامل المؤدية الى جنوح األحداث وفقًا للمناطق الجغرافية 
  الرياض ، الدمام وبريدة؟: الثالث

  
لالجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية الستجابات 

يبين ترتيب العوامل ) ٥٢(أفراد العينة لكل منطقة من المناطق ، والجدول رقم 
  .المؤدية الى الجنوح في منطقة الرياض 

  
  )٥٢(جدول رقم 

  ترتيب العوامل المؤدية الى الجنوح في منطقة الرياض
             الرياض                        الدمام                            بريدة 

   المتوسط   العامل  المتوسط   العامل  المتوسط العامل   
    ٤٫٤٦   ١     ٤٫٤٠       ١٩     ٤٫٢٧   ١ 
    ٤٫٤١   ٥     ٤٫٣٠   ١٠     ٤٫٢٥   ٢٠ 
    ٤٫٣٦   ٤     ٤٫٢٨   ١٥     ٤٫٢٢   ١٩ 
    ٤٫٢٠   ٣     ٤٫٢٧   ١٧     ٤٫١٤   ٧ 
    ٤٫١٥   ٢     ٤٫١٩   ٢٢     ٤٫١٣   ٢٢ 
    ٤٫١٥   ١٠     ٤٫١٨   ١٢     ٤٫١٢   ١٢ 
    ٤٫١٣   ١٩     ٤٫١٧   ٢١     ٤٫٠٩   ٢١ 
    ٤٫٠٥   ٩     ٤٫١٥   ١٨     ٤٫٠٧   ١٤ 
    ٤٫٠٠   ١٧     ٤٫١٥   ٦        ٤٫٠٥      ٤ 
    ٣٫٩٥   ٢٢     ٤٫١٤   ٤     ٤٫٠٥   ٢ 
    ٣٫٩٥   ٢٠     ٤٫١٣   ٧     ٤٫٠٤   ٥ 
    ٣٫٩٥   ١٨     ٤٫١١   ٢٠     ٤٫٠٤   ١٦ 
    ٣٫٩٥   ٨     ٤٫١٠   ٣     ٤٫٠٣   ١١ 
    ٣٫٩٢   ٢١     ٤٫٠٨   ١٦     ٣٫٩٨   ١٧ 
    ٣٫٩٠   ١٥     ٤٫٠٧   ١١     ٣٫٩٦   ١٨ 
    ٣٫٩٠   ١٤     ٤٫٠٥   ١     ٣٫٩٥   ١٥ 
    ٣٫٨٩   ١١     ٤٫٠٣   ١٣     ٣٫٩٥   ١٣ 
    ٣٫٨٧   ١٢     ٤٫٠٢   ١٤     ٣٫٩٥   ١٠ 



ـس س س س   

    ٣٫٨٢   ١٣     ٣٫٩٨   ٨     ٣٫٩٤   ٩ 
    ٣٫٧٩   ٦     ٣٫٩٧   ٥     ٣٫٩٤   ٨ 
    ٣٫٧٧   ١٦     ٣٫٩٥   ٩     ٣٫٩٣   ٦ 
    ٣٫٦٧   ٧     ٣٫٩٠   ٢     ٣٫٨٥   ٣ 

  
ونالحظ من خالل الجدول السابق أن عوامل الجنوح بالنسبة لألحداث تختلف 

ب آمسؤول عن شؤون غياب دور األ" من منطقة ألخرى ، حيث آان عامل 
" أهم عوامل الجنوح في آل من الرياض وبريدة ، بينما آان عامل " األسرة 

أهم عامل لدى األحداث في " لجماعة رفقاء السوء أثر بالغ فيانحراف األبناء 
الدمام ، وهكذا يختلف ترتيب أهم العوامل المؤدية للجنوح من وجهة نظر 

  .األحداث في دور المالحظة الثالث 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



  ـع ع ع ع   

   والتوصياتجتفسير النتائ: ثانيا 
   

  :الدراسة نتائج  - أ
 
  : التالية النتائج الدارسة عن آشفت     
  شون مع والديهم مما يمن أفراد العينة يع% ٧٢ نسبته النتائج أن ما بينت -١

     ينعكس على تصرفات والذييعني توفر الجو األسري الصحيح     
  وجود -وحسب هذه النتيجة–،أي أنه من المفترض آيات األبناءوسلو    

     عوامل أخرى يسببت في ارتكاب الحدث للجنحة ؛ ومن أبرزها أصحاب 
   .   السوء 

   من أفراد العينة أن والدهم متزوج % ٧٥ ما نسبته أن بينت النتائج آذلك -٢
    سري الصغير  أن المجتمع األيؤآدمرة واحدة فقط وهي ام الحدث مما      
  ، وهذه النتيجة ال تتفق الذي يعيش به الحدث هو المفروض أن يعيش به     

  حول ) عزت اسماعيل و عبداهللا غلوم حسن (     الى حد ما مع نتيجة دراسة 
  من األحداث في   % ٥٧ التي بينت نتائجها أن  )     األحداث في الكويت

   مرة واحدة ،أما نظرة علم االجتماع           الكويت آان الوالد متزوج ألآثر من
       فتتلخص بأن التفكك األسري هو عامل مؤثر وبيئة خصبة لجنوح 

  .)١(     األحداث
    همن أفراد العينة آانت جنحتهم السرقة وهذ% ٥٦ حوالي ا لنتائج أن بنيت -٣    

   دراسة المطلق  ؛ مثل السابقة المشابهة الدراساتالنتيجة مؤآدة في أغلب         
  .) هـ١٤٠٩        (

  قيد  من أفراد العينة والديهم على% ٨٤ حوالي النتائج أن ثبتت أ-٤    
   ، ولكن يبدو أن هذه النسبة الحياة مما يوفر النصح واإلرشاد لهم       

         من اآلباء تعيش مع أبنائها اسميا ؛ ال جسديا وال روحيا حيث من 
  يكون لألب األثر الكبير في تنشئة االبن وارشاده        المفترض أن 

          نحو الطريق السليم ومتابعته متابعة حثيثة خاصة في هذه 
   .        المرحلة العمرية الحرجة

   بينما جيدة أفراد العينة آانت عالقتهم باألم من%  ٨٨ النتائج أن بينت-٥ 
   إلى أن األمهات في آانت عالقتهم باألب جيدة مما يشير% ٦٨فقط     

  له أثره   من أبناءهن أآثر من اآلباء وربما عامل الخوفيتقربنمجتمعاتنا      
  .في هذه العملية      

  الندم على ما ارتكبوه بمن عينة الدراسة يشعرون % ٩٨ النتائج أن بينت-٦ 
   توفرت السبل إلرشادهم إلى الطريق لومن فعل جانح ، مما يدل على أنه     
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  ـف ف ف ف   

  .الصحيح ألصبحوا أعضاء فاعلين في مجتمعهم     
  من أفراد العينة يخططون مستقبًال على % ٦٨ نسبته ما ا لنتائج أن بينت-٧  

  % ٢١ من خالل الوظيفة ، وأن مجتمعهمأن يكونوا أعضاء فاعلين في      
   ة  ، وهذا تأآيد إلى النتيجاهللامنهم يخطط أن يكون رجًال صالحًا داعيًا إلى      
   ؛ وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات مشابهة أجريت في )٦(رقم      

  .     المملكة
  مصاحبة :  إن أهم العوامل التي أدت باألحداث إلى دور المالحظة هي -٨

         رفقاء السوء وغياب األب آمسؤول عن األسرة ؛ويتفق ذلك مع نتائج 
  طلق، مما يؤآد على ضرورة متابعة       الدراسات السابقة ؛ مثل دراسة الم

        األبناء متابعة حثيثة من قبل اآلباء وارشادهم بالحسنى فيمن يصاحبون 
  .      ويرافقون 

   المؤدية الى  -  توجد فروق ذات داللة احصائية بين األحداث حول العوامل-٩
غير اجبار االبناء  على الطاعة حتى لو آان  االمر : "  التالية - الجنوح 
 آثرة غياب االبناء المستمر عن المنزل احد اهم العوامل "،  " معقول

ضعف "   ، "، انعدام الطموح بين افراد االسرة " المؤدية الى الجنوح
" ، " الرقابة على وسائل الترفيه التي يستخدمها االبناء داخل البيت 

البناء يكتسب ا""و " لجماعة رفقاء السوء اثر بالغ في انحراف االبناء 
وفقًا للمنطقة " عن طريق جماعة رفقاء السؤ انماط الجرائم المختلفة 

  .الجغرافية الموجود بها الحدث
ا لنتيجة بحث             ل   ( وهذه النتيجة مشابهة الى حد م ي بينت    )  هـ  ١٤٠٩الثقي الت

ة          سب المدرس ا ح صيم ، أم ة الق ن منطق دوءا م ر ه اض أآث ة الري أن منطق
ول أن  ي تق ة والت ةا"الجغرافي اب الجريم ي ارتك ؤثر ف ة ت ة الجغرافي ( )١("لبيئ

  .المناخ وما يشمله من تغيرات: ولكن المقصود بالبيئة الجغرافية
 

  توجد فروق ذات داللة احصائية بين العوامل المؤدية الى الجنوح التالية        -١٠
 لجماعة رفقاء السوء اثر بالغ في" و "  آثرة غياب االبناء المستمر عن المنزل"

  .والتي تعود الخنالف المستوى التعليمي للحدث" انحراف االبناء
ل دراسة              ل (  وهذه النتيجة تتفق مع بعض نتائج الدراسات السابقة مث ) الثقي

    .الذي بين أن أغلب األحداث الجانحين ال يفضلون القراءة
  

   ٠٫٠٥عند مستوى ) إحصائيةداللةذو (فرق جوهري    وجودعدم -١١
ين  لاب ةا لعوام وحلمؤدي ى انحراف وجن ة  إل تالف الحال ود الخ ي تع   والت

ل                االقتصادية للحدث،وهذا  ائج بعض الدراسات مث ا مع نت  يتنافى الى حد م
ة  شامري(دراس باب  ) ال د أس صادية أح ة االقت وء الحال ت أن س ي بين الت

                                                 
   ، مرجع سلبق٧٤  الطخيس ، ص  (1)



 ص ص ص   
 ـص

د    و أح رة ه ادي لألس ى أن الفقرالم ة عل دث النظري ن تتح وح، ولك الجن
  .تي تؤدي بالحدث الى األنحرافاألسباب الرئيسية ال

اجبار االبناء  : " -  الى الجنوح - توجد فروق بين العوامل التالية المؤدية  -١٢
تستر االسرة على " ، " على الطاقة حتى إذا آان االمر غير معقول

ضعف الرقابة على وسائل الترفية التي " و" الممارسات الشاذة لالبناء
تي تعود الختالف المستوى الثقافي للحدث وال"يستخدمها االبناء داخل البيت 

 "  . مع من يعيش الحدث " من خالل 
   والمؤدية الى – توجد فروق ذات داللة احصائية بين العوامل التالية - ١٣

قيام أحد أفراد : "   وذلك بسبب التفكك األسري ، وهذه العوامل هي -    الجنوح 
اجبار األبناء على الطاعة حتى " ، " األسرة والقرابة بعملية الضبط االجتماعي 

وهذا متفق الى " آثرة غياب األبناء عن المنزل " و " إذا آان األمر غير معقول 
حد ما مع نتائج بعض الدراسات السابقة مثل دراسة المطلق التي بينت أن 

لها األثر األآبر في جنوح األحداث - سواء من األب أو األم-الرالمعاملة  الوالدية
التفكك األسري هو من أهم العوامل المؤدية الى " نظرية فتقر بأن،أما ال
   . )١("الجنوح

  
 والمؤدية الى الجنوح    – توجد فروق ذات داللة احصائية بين العوامل التالية          -١٤

ذه العوامل هي                 - ة ، وه شئة االجتماعي اء عن      : "  وذلك بسب بالتن انفصال األبن
" على الطاعة حتى إذا آان األمر غير معقول    اجبار األبناء   " و  " السلطة العائلية   

سابقة ات ال ائج الدراس ت نت ذلك بين ل -، وآ ة الثقي ق ودراس ة المطل ل دراس مث
ة    -ودراسة مختار حمزة  وح األحداث ؛فتربي  أن التنشئة االجتماعية لها أثر في جن

ر في        -الوالدين تنعكس اما سلبا أو ايجابا على أفراد األسرة         ،وآذلك فان للسكن أث
ون                انحين يقطن ة الج سابقة أن أغلبي جنوح األحداث ؛حيث بينت نتائج الدراسات ال

شامري      -في مساآن غير مالئمة    ل دراسة ال ة من أن           - مث ه النظري ا أآدت ذا  م ،وه
  .)٢(لكل من السكن  والتنشئة االجتماعية أثرهما في جنوح األحداث 

  
  
   والمؤدية الى   –توجد فروق ذات داللة احصائية بين العوامل التالية -١٥

  عدم  " و " اهمال االسرة الزائد لالبناء وعدم االهتمام بهم: " وهي –       الجنوح 
  من حيث عمل األب "        توفير وسائل الترويح السليم واستثمار وقت الفراغ 

  .        للحدث 
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  ـق ق ق ق   

  والمؤدية الى الجنوح–توجد فروق ذات داللة احصائية بين العوامل التالية  -١٦
وفقًا " اتباع الشدة والقسوة الزائدة في التعامل مع االبناء : "  وهي -

 .للمستوى التعليمي لألم 
يختلف األحداث في ترتيب العوامل المؤدية الى الجنوح حسب المنطقة  -١٧

 .الجغرافية الموجودين بها
  
  
  : توصيات الدراسة -ب

رح   النتائج ضوء   في   ة يقت الباحث بعض    التي أسفرت عنها الدراسة الحالي
سهم     صياتالتو د ت ة لألحداث       في  التي ق د من اإلصالحات االجتماعي  مجال فري

  :الموجودين بدور المالحظة ، وذلك من خالل 
  

وغ               -١ سبة للحدث في بل ا الترآيز على دور األسرة بالن  الهدف األسمى     ابنه
د وهو أن يصبح عنصرًا فاعًال صالحًا في المجتمع وذلك من خالل           المزي

  .ادات لألسرمن اإلرش
دى األحداث                  -٢ ديني ل وازع ال ة ال ة وتنمي ة الديني الترآيز على برامج التوعي

ا                     ل م ودة لمث ال في عدم الع وخاصة في دور المالحظة لما لها من أثر فع
 .قام به من سلوك جانح 

ار            -٣ م باختي متابعة األبناء فيمن يصاحبون ويرافقون ،والتوعية المستمرة له
 .دةالصاحب ذو األخالق الحمي

وذين من                      -٤ م منب ى أنه ا عل وا جنحة م ذين ارتكب عدم النظر إلى األحداث ال
اجهم في المجتمع ،ليصبحوا                 ة إدم ى محاول ل يجب العمل عل المجتمع ،ب

 .عناصر بناءة وفاعلة
تهم           -دراسة حالة –إجراء لدراسة نوعية     -٥ ذين آانت جنح  ألحد األحداث  ال

 .قية التي أدت إلى ذلكالسرقة ومحاولة التعرف بعمق عن األسباب الحقي
ة  -٦ ة مقارن راء دراس ة–اج داث -ميداني ين األح ة– ب ة تجريبي  -آمجموع

وياء  ة–واألس ة ظابط ى   -آمجموع ر عل رف أآث ثالث ،للتع دن ال ي الم  ف
 . األسباب الحقيقية لجنوح األحداث

ة             -٧ إجراء دراسة مقارنة بين األحداث الذآور واإلناث حول العوامل المؤدي
  .إلى الجنوح

  
  
  
  
  



  ـر ر ر ر   

  مراجــــــــــــــــــــعال
   .الكريم القرآن: أوال 
  المراجع العربية: ثانيا 

  ابن منظور ، جمال الدين
  ،          لسان العرب المجلد الثاني

   .جندى آمال ، أبوالسعد
   .األحداث انحراف 

  أحمد ، محمد عبد السالم
  .القاهرة          القياس النفسي والتربوي ، مكتبة النهظة المصرية ، 

  إقبال ، محمد بشير
  .          ديناميكية العالقات األسرية ، اإلسكندرية ، المكتب الجامعي

   .هـ)١٤٠١ (إسماعيل بن محمد ، البخارى
   .القلم دار : بيروت ، )البغا مصطفى (تحقيق ، البخارى صحيح 
  ) .م١٩٧٩ (جالل ، ثروت

اهرة ة الظ ة ( اإلجرامي ى دراس م ف رام عل ابوال األج كندرية ) عق  : اإلس
   .الجامعية الثقافة  مؤسسة

  ).م١٩٧٥( ، حيذور الخضر عبد ، الثروانى
   .١ط ، الجامعة مطبعة : بغداد ، األحداث جنوح فى وأثرها  البيئة 
  ).م١٩٩٦/هـ١٤١٦( ، عماش بن ناصر ، الثقيل

ة  دراسة  "األحداث جنوح إلى المؤدية االجتماعية العوامل  ة  تطبيقي  مقارن
   .والتدريب األمنية للدراسات العربي المرطز : الرياض ،" 
  ) .هـ ١٤٠٦ (محمد ، الجندى

  .١ط العربى الفكر دار : الفاهرة ، االسالمية الشريعة فى األحداث جرائم
  ).م١٩٥٩ ( إسماعيل : الجوهرى

   ، العربي الفكر دار : ،القاهرة العربية اللغة وصحاح اللغة تاج الصحاح 
  .٥ج
  ) .م١٩٧٧ (، على حسن ، خفاجى
   .للطباعة المدينة .جدة ، الجنائى االجتماع علم فى دراسات 
   ) .هـ١٤٠٥ (الفتاح عبد ، خضر

ة  وأحكامها الجريمة  ه  المعاصرة  االتجاهات  فى  العام  ،  االسالمى  والفق
  .العامة اإلدارة معهد مطابع : الرياض

  ).هـ١٤٠٩  (ناصر بن محمدالدباغ ، 
ى ع وصفية دراسة   ة  : الرياض  ، بالرياض  المنحرفين  األحداث  ل  جامع

   .اإلسالمية سعود بن محمد االمام
  



ـش ش ش ش   

  
  ) .م١٩٨٤ (عدنان ، الدورى

  ).ناشر بدون : ( الكويت ، اإلجرامى السلوك وطبيعة الجريمة أسباب
  ).هـ١٤١٢ (فهد ، الرويس
ر  ك اث رى التفك ى األس ودة ف راف ع اض ، االنح ز : الري ى المرآ  العرب

   والتدريب األمنية  ساتللدرا
  ) .م١٩٥٩ (حسن ، الساعاتى
   .العربية النهضة مكتبة ، القاهرة ، الجنائى االجتماع علم
  ).هـ١٤١٧ (ناصر بن اهللا عبد ، السدحان

ة  : الرياض ، واألسباب األنماط- لالنحراف األحداث عودة  اون  مجل  ، التع
   ).محرم من٤٢ العدد( العربية الخليج لدول التعاون لمجلس العتمة األمانة

   ) .م١٩٦٦( ، شحاته حسن ، سعفان
  .٣ط ، المصرية النهضة مكتبة : القاهرة ، الجريمة علم 
  ) .م١٩٧٨ (محمد مأمون ، سالمة

اب  االجرام علم أصول اهرة  ، والعق ة  : الق ة  مطبع اهرة  جامع اب  الق  والكت
   .الجامعى

  ).هـ١٤١١ (سفر بن محمد ، سليم
 المرآز  : الرياض ، األحداث جنوح من الوقاية فى ةالمدرسي اإدارة دور 

   والتدريب األمنية للدراسات العربى
  ) هـ ١٤٠٩(الشامري ،محمد 

           دراسة وصفية على األحداث المنحرفين بالرياض ، الرياض 
  ).م١٩٩٩ ( ، السيد على ، شتا

 مكتبة : القاهرة ، والتكلفة األنماط االجتماعى االنحراف - األولى الطبعة
   .الفنية األشياع ومطبعة

  )م١٩٩٠(الشربيني ، زآريا 
ة            ة واالجتماعية،مكتب سية والتربوي وم النف اإلحصاء الالبارامتري في العل

  .االنجلو المصرية ، القاهرة
  ).م١٩٧٧ (محمد أنور ، الشرقاوي

   .النشر للطباعة الثقافة دار مطبعة: القاهرة ، األحداث انحراف 
  )هـ١٤٠٩( العلي الصالح ، صالح

           المعجم الصافي في اللغة العربية ، الرياض 
  ) .هـ١٤١٧(عبدالغني عبداهللا ، صيرفي
ؤ  انحراف التنب داث ب اض ، األح ز : الري اث مرآ ة  أبح ة مكافح  الجريم

   .الداخلية بوزارة
  



  ـت ت ت ت   

  )هـ١٤١٤(الطخيس ، ابراهيم عبد الرحمن
   ،دار العلوم للطباعة والنشر ٢ي،ط         دراسات في علم االجتماع الجنائ

            ،الرياض   
  )م١٩٧٧(عبدالباسط ، محمد حسن ، 

  .        التنمية االجتماعية ،القاهرة مكتبة وهبه
  ) .م١٩٧٧(فوزية ، عبدالستار

   .٤ط العربية النهضة دار : بيروت ، والعقاب األجرام علم مبادئ 
  ) .م١٤٠٩(صالح ، العساف
   .العبيكان مطبعة : الرياض ، السلوآية العلوم في البحث إلى المدخل 
  ) . م١٩٧٤ (منيرة ، العصرة

   .العربي المكتب : االسكندرية العوامل، ومشكلة األحداث انحراف
  )م١٩٨٥(علي ، محمد وآخرون 

           مصطلحات اجتماعية،القاهرة
  ) .هـ١٤٠٦ ( ، مصطفى ، العوجي
 العربي المرآز : الرياض ، االنحراف من ايةللوق آوسيلة المدنية التربية 

   .والتدريب األمنية للدراسات
  )م١٩٧٨(محمد ، علي حسين 

            عالقة الوالدين بالطفل وأثرها في جناح األحداث ، القاهرة ، مكتبة  
           االنجلو المصرية

  ).هـ١٤٠٩(فهد بن محمد ، المطلق
وح  داث جن ة ( األح ة دراس ةاجت ميداني داث ماعي انحين لألح دار الج  ب

   .األمنية للدراسة العربي المرآز : الرياض ، بالقصيم المالحظة
  ) .م١٩٦٦ (، سعيد ، المغربي
   .المعارف دار : القاهرة ، الصغار انحراف 
   ).هـ١٤١٤(عبدالعزيز بن ،عبداهللا المفلح

 المرآز  :الرياض ، األحداث بانحراف عالقاتها الوالدية المعاملة أساليب 
   .بالرياض والتدريب األمنية للدراسة العربي

  ).هـ١٤١٤(محمد ، هويدي
ارات  مجتمع في األحداث جناح ظاهرة  ة  دراسة  ( اإلم ة  ميداني  ، ) تحليلي

   .االجتماعيين جمعية : اإلمارات
  ).م١٩٦٣(، السيد ، يس

  . الفكر دار : القاهرة ، المذنبين ومعاملة اإلجرامي السلوك في دراسات 
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 .أآاديمية نايف العربية للعلوم األمنية     موسى أحمد المشهداني . د )٨
 .جامعة الملك سعود ـ آلية التربية     صالح بن أحمد السقاء . د )٩
 .جامعة الملك سعود ـ آلية التربية  جميل بن فيروز الرشيد . د )١٠
  .جامعة الملك سعود ـ آلية التربية   ضل أحمد محمد الفا. د  )١١
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  )٢(ملحق رقم 
أداة الدراسة في صورتها 

  األولية



  ـغ غ غ غ   

  أآاديمية نايف العربية للعلوم األمنية
  آلية الدراسات العليا
  قسم العلوم االجتماعية

  التأهيل والرعاية االجتماعية
  
  
  

  حفظه اهللا               /سعادة الدآتور 
  ... اته السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآ

يسعدني أن أضع بين يديكم هذه االستبانة التي صممت لجمع المعلومات الالزمة 
للبحث الذي أقوم بإعداده للحصول على درجة الماجستير في العلوم االجتماعية 

 دراسة مسحية على )) أثر العوامل االجتماعية في جنوح األحداث ((بعنوان 
  .  الرياض والدمام وبريده األحداث الجانحين بدور المالحظة في مدن

عبارة ، علمًا بأن أهداف  ) ٢٣( أرجو التكرم بتحكيم أداة الدراسة التي تتضمن 
  : الدراسة هي 

 .التعرف على أثر العوامل االجتماعية في جنوح األحداث  )١
 .التعرف على أهم األسباب المؤدية إلى ظهور هذا السلوك الجانح  )٢
جتماعية واالقتصادية التي ثبت من التعرف على العوامل األسرية واال )٣

 .الدراسات السابقة أهميتها في جنوح األحداث 
لتعرف على أهم الجوانب االجتماعية في مدن الرياض والدمام وبريده ،  )٤

وأثر هذه الجوانب على متغيرات السلوك االنحرافي من خالل بيئات 
 .المناطق الثالث 

حداث الجانحين خالل أوقات التعرف على عالقة المكان الذي يرتاده األ )٥
 .فراغهم ومدى تأثيره على أنماط سلوآهم 

الخروج بأهم التوصيات والنتائج التي تساعد على الكشف عن أهم  )٦
 .األسباب المؤدية إلى جنوح األحداث وآيفية عالجها 

علمًا بأن الباحث سيقوم بالجلوس مع آل حدث على انفراد للنأآد من فهمه 
 المعلومات التي سيتم تسجيلها من السجالت في دور للعبارة ، وهناك بعض

  .المالحظة الثالث
وأتقدم لكم بالشكر الجزيل على حسن توجيهاتكم ومالحظاتكم متمنيا لكم التوفيق 

.  
  الباحث                   
  حيالن بن هالل الحارثي                 



  ـظ ظ ظ ظ   

  معلومات عامة : أوًال 
  : بيانات عن المبحوث ) أ ( 
 : .....................الجنسية ............ ... .... ...............   : ........ االسم -١
 :  المستوى التعليمي -٢

  :.....................أخرى (   ) ثانوي(   ) متوسط (    ) ابتدائي (   ) أمي 
 :  مكان الوالدة -٣

  ....................:  القرية ...............:  الحي ...................: المدينة .................: المنطقة 
 : مكان قضاء العشرة سنوات األولى في الحياة -٤

  ....................:  القرية ...............:  الحي .................: المدينة ................: المنطقة 
 : محل اإلقامة اآلن -٥

  ...................:  القرية ...............:  الحي ...................: المدينة ..................: المنطقة 
 : عمر الحدث حين ارتكاب الجنحـــة -٦

  ( .......... )         سنوات            ٩ – ٧من   
  ( .......... )     سنوات             ١٢ – ١٠من  
  ( .......... )     سنوات             ١٥ – ١٣من  
  ( .......... )     سنوات             ١٨ – ١٦من  
  ( .......... )     سنوات             ١٥ – ١٣من  
 : نوع السكن الخاص بـك -٧

  سكن شعبي   [     ]   شقة    [     ]  فيال   [     ]   
  .............أخـــرى    [     ]    منزل مستأجر   [     ]   

 ......................................................................) حدد ( ر ؟   عدد إخوتك الذآو-٨
 ......................................................................) حدد (  عدد إخوتك اإلناث  ؟  -٩
 ................................................................) حدد (   عدد مرات زواج األب  ؟  -١٠
 ................................................................) حدد (   عدد زوجات األب حاليا ؟  -١١
 .  مع من تعيش -١٢

  أمك و إخوتك [   ]  إخوتك  [   ]  الوالدين و إخوتك  [   ]  
  ............أخرى [   ] مع جدتك  [   ]  
 : دى مالئمة السكن لك  م-١٣

  غير مالئم  [   ]  مالئم إلى حد ما   [   ]  مالئم جدًا  [   ]  
  .غير مالئم على اإلطالق[   ]  



  ـأ أ أ أ أ   

 :التي ارتكبتها وأدخلت بسببها دار المالحظة ) القضية (  نوع الجنحة -١٤
       (   )              مشاجرة 

  (   )           قيادة مرآبة بدون رخصة 
       (   )          هاتف سوء استعمال ال

       (   )              هتك عرض 
  (   )               دعارة 
 (   )                  سرقة

 (   )              تصادم 
 (   )            تهريب جمرآي 
 (   )            نصب واحتيال 

 (   )              خطف 
 (   )                سكر 

 (   )          قتل عن طريق الخطأ 
 (   )            إتالف مال الغير 

 (   )             تناول حبوب 
 (   )            محاولة انتحار 

 (   )              معاآسات 
 (   )               تفحيط 

سرعة فائقة  ــــ  قطع إشارة ومطاردة مع رجال الشرطة ،   ( مخالفة مرورية   
 (   )            ) حرآة بهلوانية 



 ب ب ب ب   
 ـب

  ) : الحدث ( بيانات خاصة بأسرة المبحوث ) ب (
  هل والديك على قيد الحياة ؟ -١
  [      ] ال      [     ]    م نع
 فمن المتوفي منهما ؟ ) ال (  في حالة اإلجابة بــــــ -٢

  [      ]. آالهما       [      ] األم       [     ]    األب
  الحالة االجتماعية لألب إذا آان على قيد الحياة ؟ -٣

 [      ]        متزوج من أم الحدث فقط )١
 [      ]            متزوج من أم الحدث وأخرى )٢
 [      ]       متزوج من غير أم الحدث  )٣
 ........................... حدد من فضلك / آخر  )٤

   الحالة االجتماعية لألم إذا آانت على قيد الحياة ؟ -٤
 [      ]       مازالت زوجة ألب الحدث  )١
         [      ]  متزوجة من رجل آخر غير أب الحدث )٢
 [      ]               مطلقة )٣
 [      ]             أرملة  )٤
 ؟ ) ولي أمرك (  ما نوع عالقتك مع والديك -٥

  [      ].غير جيدة      [      ] عادية      [     ]    جيدة 
  ما نوع عالقتك بأمك ؟ -٦

  [      ].غير جيدة      [      ] عادية      [     ]    جيدة 
 :  الحالة التعليمية لألب -٧

  (    )  ابتدائي      (    ) يقرأ ويكتب        (   )  أمي 
  (    )  جامعي       (    ) ثانوي            (   )متوسط 

 :  عمر األب -٨
  (    )    سنة             ٣٠ – ٢٠من  
  (    )    سنة             ٤٠ – ٣٠من  
  (    )    سنة             ٥٠ – ٤٠من  
 (    )    سنة             ٦٠ – ٥٠من  

 :  عمل األب -٩
  (    ) متقاعد     (    ) مهني             (   )ف موظ

  (    )أعمال حرة    (   )      عاطل  
 :   مستوى التعليمي لألم -١٠

  (    )  ابتدائي       (    ) تقرأ وتكتب     (   )  أمية 
  (    ) جامعي           (   ) ثانوي 



 ـج ج ج ج ج   

 :  المرحلة العمرية لألم -١١
      )(    سنة             ٣٠ – ٢٠من  
  (    )    سنة             ٤٠ – ٣٠من  
  (    )    سنة             ٥٠ – ٤٠من  
 (    )    سنة             ٦٠ – ٥٠من  
 :  عمل األم -١٢

  (    ) متقاعدة       (    ) مهنية              (   ) موظفة
  (    )أعمال حرة     (   )      عاطلة 



  ـد د د د د   

  مؤدية إلى انحراف وجنوح األحداث العوامل المختلفة ال: ثانيًا 
مدى مالئمة العبارة  مدى وضوح العبارة

لقياس ما وضعت ألجله
مدى مناسبة العبارة 
للمحور الذي تنتمي إليه  العبارة

غير  واضحة
غير  مالئمة واضحة

غير  مناسبة مالئمة
 مناسبة

 مالحظات

       غياب دور األب آمسؤول عن شؤون األسرة 
 بالدور األآبر في عملية الضبط قيام األم

 االجتماعي لألبناء 
       

قيام أحد أعضاء األسرة والقرابة بعملية 
 الضبط االجتماعي 

       

       اتباع األسرة ألسلوب التدليع والعطف الزائد 
تمادي األبناء في عصيان األوامر دون أن 

 يتلقوا التوجيه السليم
       

         السلطة العائلية انفصال األبناء عن
اتباع الشدة والقسوة الزائدة في التعامل مع 

 األبناء 
       

إجبار األبناء على الطاعة حتى إذا آان األمر 
 غير معقول  

       

إهمال األسرة الزائدة لألبناء وعدم االهتمام 
 بهم  

       

أسلوب الشدة يؤدي باألبناء إلى تكوين 
 )  جماعات جانحة (عالقات خارجية 

       

        آثرة غياب األبناء المستمر عن المنزل 
        تستر األسرة على الممارسات الشاذة لألبناء

       وجود المثل أو القدوة االنحرافية داخل العائلة 
        انحراف األب واألم 

        اضطراب األب أو األم العاطفي 
        فراد األسرة  انعدام الطموح بين أ

        إحساس األبناء بالعزلة داخل األسرة 
عدم توفير وسائل الترويح السليم واستثمار 

 وقت الفراغ 
       

ضعف الرقابة على وسائل الترفيه التي 
 يستخدمها األبناء داخل البيت 

       

لجماعة رفقاء السوء أثر بالغ في انحراف 
 األبناء 

       

ب األبناء عن طريق جماعة رفقاء يكتس
 السوء أنماط الجرائم المختلفة 

       

يساعد الساتاليت في اآتساب سلوآيات تؤدي 
 للجنوح 

       

يساعد اإلنترنت في اآتساب سلوآيات تؤدي 
 للجنوح 

       

  
   



  ـه ه ه ه ه   

  )٣(ملحق رقم 
أداة الدراسة في صورتها 

  النهائية 



  ـو و و و و   

  
  
  
  

  : المسؤولون عن /  السادة 
  

  .دار المالحظة بالرياض ، دار المالحظة بالدمام ، دار المالحظة ببريدة 
  

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته ،،،
اول              ة       ((االستبانة التي بين يديكم هي جزء من دراسة تتن ر العوامل االجتماعي  أث

وح األحداث  ي جن ة ))ف ر العوامل االجتماعي ى أث ى التعرف عل ي تهدف إل  والت
ى ج ؤثر       عل ي ت صادية الت ة واالقت رية واالجتماعي ل األس دث والعوام وح الح ن

  . بصورة مباشرة على هذا الجنوح وعالقة ذلك ببعض المتغيرات المهمة 
وقد صمم الباحث هذه االستبانة آأداة عملية يود معرفة الرأي الشخصي للحدث 

يق بكل تجرد وموضوعية عند اإلجابة على آافة العبارات المدونة عن طر
  .   أمام الخانة التي يراها الحدث مناسبة من وجهة نظره  )   (وضع 

أنني على ثقة بأن المعلومات التي سيتم الحصول عليها سوف تسهم آثيرًا في 
  . تحقيق أهداف الدراسة ، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي 

  شاآرين ومقدرين حسن تعاونكم معنا ،،،       
  
  

  الباحث                   
  حيالن بن هالل الحارثي                 

  



  ـز ز ز ز ز   

  معلومات عامة : أوًال 
  : بيانات عن المبحوث ) أ ( 

 : ...............................الجنسية  )١
 : المستوى التعليمي  )٢

  :............................أخرى (   ) ثانوي(   ) متوسط (    ) ابتدائي (   ) أمي 
 : مكان الوالدة  )٣

  : .......................القرية : .................. الحي : ....................... المدينة .................: ....المنطقة 
 :مكان قضاء العشرة سنوات األولى في الحياة  )٤

  ...................: ....القرية : .................. الحي : ....................... المدينة : .....................المنطقة 
 :محل اإلقامة اآلن  )٥

  : .......................القرية : .................. الحي : ....................... المدينة : .....................المنطقة 
 :عمر الحدث حين ارتكاب الجنحـــة  )٦

  ( .......... )         سنوات            ٩ – ٧من   
  ( .......... )     سنوات             ١٢ – ١٠من  
  ( .......... )     سنوات             ١٥ – ١٣من  
  ( .......... )      سنوات             ١٥ – ١٣من  
  ( .......... )     سنوات             ١٨ – ١٦من  
 :نوع السكن الخاص بـك  )٧

  ................أخـــرى  [     ]  منزل مستأجر   [     ]    شعبي   سكن[     ]   شقة    [     ]  فيال   [     ]   
 ) ...............................................................................................حدد ( عدد إخوانك  ؟   )٨
 ................................................) ................................................حدد ( عدد أخواتك ؟   )٩
 ) .................................................................................حدد ( عدد مرات زواج األب  ؟   )١٠
 ...................) ..............................................................حدد ( عدد زوجات األب حاليا ؟   )١١
 . مع من تعيش  )١٢

  ............أخرى [   ] مع جدتك  [   ]  أمك و إخوتك [   ]  إخوتك  [   ]  الوالدين و إخوتك  [   ]  
 : مدى مالئمة السكن لك  )١٣

  .غير مالئم على اإلطالق[   ]  غير مالئم  [   ]  مالئم إلى حد ما   [   ]  مالئم جدًا  [   ]  
 :التي ارتكبتها وأدخلت بسببها دار المالحظة ) القضية ( ة نوع الجنح )١٤

       (   )              مشاجرة  -
  (   )           قيادة مرآبة بدون رخصة  -
       (   )          سوء استعمال الهاتف  -
       (   )            هتك عرض  -
  (   )              دعارة  -
 (   )                سرقة -
 (   )              تصادم  -
 (   )          تهريب عبر الجمارك  -
 (   )            صب واحتيال ن -
 (   )              خطف  -
 (   )              سكر  -
 (   )          قتل عن طريق الخطأ  -
 (   )            إتالف مال الغير  -
 (   )            تناول حبوب  -
 (   )            محاولة انتحار  -
 (   )            معاآسات  -
 (   )              تفحيط  -
   حرآات – مع رجال الشرطة سرعة فائقة  ــــ  قطع إشارة ومطاردة( مخالفات مرورية    -

 (   )            ) بهلوانية 



 ـح ح ح ح ح   

  ) : الحدث ( بيانات خاصة بأسرة المبحوث ) ب (
 هل والديك على قيد الحياة ؟  )١

  [      ] ال      [     ]    نعم 
 فمن المتوفي منهما ؟ ) ال ( في حالة اإلجابة بــــــ  )٢

  .[      ] آالهما       [      ] األم      [     ]    األب
 الحالة االجتماعية لألب إذا آان على قيد الحياة ؟  )٣

 [      ]        متزوج من أم الحدث فقط 
             [      ]     متزوج من أم الحدث وأخرى 
 [      ]        متزوج من غير أم الحدث  
 ..................................................... حدد من فضلك / آخر  

  ة لألم إذا آانت على قيد الحياة ؟ الحالة االجتماعي )٤
 [      ]        مازالت زوجة ألب الحدث  
             [      ]   متزوجة من رجل آخر غير أب الحدث 
 [      ]             مطلقة 
 [      ]            أرملة  
             [      ]          منفصلة 

 ؟ ) ولي أمرك ( ما نوع عالقتك مع والديك  )٥
  [      ].غير جيدة        [      ] دية  عا    [     ]    جيدة 
 ما نوع عالقتك بأمك ؟  )٦

  [      ].غير جيدة        [      ] عادية      [     ]    جيدة 
 : الحالة التعليمية لألب  )٧

  (    )   ابتدائي       (    ) يقرأ ويكتب           (   )  أمي 
   (    )  جامعي       (    ) ثانوي                 (   )متوسط         

            (    )   دآتوراه   (   )        ماجستير 
 : عمر األب  )٨

  (    )سنة                 ٣٠ أقل من  – ٢٠من  
  (    )    سنة             ٤٠ أقل من  – ٣٠من  
  (    )    سنة             ٥٠ أقل من  – ٤٠من  
  (    )    سنة             ٦٠ أقل من  – ٥٠من  
          (    )      فأآثر – ٦٠ من
 : عمل األب  )٩

  (    ) متقاعد     (    ) مهني            (   )  موظف 
  (    )أعمال حرة    (   )      ال يعمل        

 :  مستوى التعليمي لألم  )١٠
  (     )متوسط      (    )      ابتدائي   (    )     تقرأ وتكتب           (    )  غير متعلمة

             (    )   جامعي            (    ) ثانوي 
 : المرحلة العمرية لألم  )١١

  (    )    سنة             ٣٠ أقل من  – ٢٠من  
  (    )    سنة             ٤٠ أقل من  – ٣٠من  
  (    )    سنة             ٥٠ أقل من  – ٤٠من  
  (    )    سنة             ٦٠ أقل من  – ٥٠من  
 : ألم عمل ا )١٢

  (    ) متقاعدة        (    ) مهنية            (   )  موظفة 
  (    )ربة بيت        (    )أعمال حرة    (   )      ال تعمل        

 : هل تشعر بالندم على ما فعلت  )١٣
 (   ) نعم       (   ) ال 
 ................................................ماذا تنوي أن تكون في المستقبل ؟ )١٤



 ـط ط ط ط ط   

 
  العوامل المختلفة المؤدية إلى انحراف وجنوح األحداث : ثانيًا 

موافق  العبارة  م
 موافق   بشدة

موافق 
إلى حد 

 ما 
 مناسبةال أوافق 

غير  
موافق 
 بشدة 

       غياب دور األب آمسؤول عن شؤون األسرة  ١
       قيام أحد أفراد األسرة والقرابة بعملية الضبط االجتماعي  ٢
       اتباع األسرة ألسلوب التدليع والعطف الزائد  ٣

تمادي األبناء في عصيان األوامر دون أن يتلقوا التوجيه  ٤
       السليم

       انفصال األبناء عن السلطة العائلية  ٥
       اتباع الشدة والقسوة الزائدة في التعامل مع األبناء  ٦
      ى إذا آان األمر غير معقول  إجبار األبناء على الطاعة حت ٧
       إهمال األسرة الزائدة لألبناء وعدم االهتمام بهم   ٨

أسلوب الشدة يؤدي باألبناء إلى تكوين عالقات خارجية  ٩
       )  جماعات جانحة (

       آثرة غياب األبناء المستمر عن المنزل  ١٠
       بناءتستر األسرة على الممارسات الشاذة لأل ١١
       وجود المثل أو القدوة االنحرافية داخل العائلة  ١٢
       انحراف األب أ واألم  ١٣
       اضطراب األب أو األم العاطفي  ١٤
       انعدام الطموح بين أفراد األسرة   ١٥
       إحساس األبناء بالعزلة داخل األسرة  ١٦
       ليم واستثمار وقت الفراغ عدم توفير وسائل الترويح الس ١٧

ضعف الرقابة على وسائل الترفيه التي يستخدمها األبناء  ١٨
       داخل البيت 

       لجماعة رفقاء السوء أثر بالغ في انحراف األبناء  ١٩

يكتسب األبناء عن طريق جماعة رفقاء السوء أنماط  ٢٠
       الجرائم المختلفة 

       في اآتساب سلوآيات تؤدي للجنوح يساعد الساتاليت  ٢١
       يساعد اإلنترنت في اآتساب سلوآيات تؤدي للجنوح  ٢٢

   

  
  
  


