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مستخلص الدراسة:
هدفت الدراسةة ال التعر

عل ههم العوامل (األسةرية ،االجتماعية خارج األسرة ،التكنولوجية) المؤدية إلنحرا

األحداث في

األسةةةةةةر الم ككةة ،ودور االخصةةةةةةا ي االجتمةاعي في مواجتتتةا ،كةللةك دحديد ههم المقترحات الالزمة لت عيل دور األخصةةةةةةا ي
االجتماعي في مجال رعاية األحداث .وقد اعتمدت الدراسةةة عل منتا المسةةج االجتماعي ،واسةةتخدمت الدراسةةة االسةةتبان ك داة
ر يسةةية لجما البيانات مع عينة عاةةوا ية مكونة مع ( )921هخصةةا ي اجتماعي بمراكز الت هيل الاةةامل التابعة لوزارة الاةةؤو
االجتماعية بمنطقة مكة المكرمة (مدينة جده  -مدينة مكة المكرمة  -مدينة القن لة  -مدينة الطا ف) .وخلصةةةت نتا ا الدراسةةةة ال
ه ههم العوامل األسةةةرية المؤدية إلنحرا

األحداث في األسةةةر الم ككة دمثلت في ضةةةعف الرقابة األسةةةرية ،وان صةةةال الوالديع

بتجر هو طالق ،وانتاةةةةار العنف األسةةةةري ،كما هوضةةةةحت النتا ا ه ههم العوامل االجتماعية خارج االسةةةةرة المؤدية إلنحرا
األحداث في األسر الم ككة دمثلت في الت ثر برفاق السوء ،وضعف الوازع الديني لدى األحداث ،وغياب الرقابة االجتماعية عل
سةةلوكيات األحداث ،كللك هوضةةحت النتا ا ه ههم العوامل التكنولوجية المؤدية إلنحرا

األحداث في األسةةر الم ككة دمثلت في

عدم اهتمام األسةةةرة بمحتوى البراما التي ياةةةاهدها ،وإدما المواقا االلكترونية المختل ة ،وقضةةةاء سةةةاعات طويلة في ماةةةاهدة
هفالم الجرا م والعنف دو رقابة ،دوصلت النتا ا ه ههم المقترحات الالزمة لت عيل دور األخصا ي االجتماعي في مجال رعاية
األحداث دمثلت في دوفير بيئة عمل مناسةةبة دتيج لصخصةةا ي االجتماعي القيام بعمل  .وهوصةةت الدراسةةة بضةةرورة التركيز عل
ماةةةةةكلة انحرا

األحداث ،حيث هصةةةةةبحت في المجتما السةةةةةعودي داةةةةةكل ماةةةةةكلة جديرة بالوقو

عندها مطوالً والبحث عع

مسببادتا ،ودركيز الجتود الرسمية التي دساهم في الحد مع د ثيرادتا السلبية عل المجتما.
الكلمات المفتاحية :انحرا

األحداث ،األسر الم ككة ،األخصا ي االجتماعي ،مراكز د هيل االحداث ،منطقة مكة المكرمة.

Juvenile Delinquency in Broken Families and the Role of the Social Worker in Reducing it
(Applied Study on Social Workers in Juvenile Rehabilitation Centers in the Makkah
Region)
Abstract:
The study aimed to identify the most important factors (family, social outside the family,
technology) that lead to juvenile delinquency in broken families, and the role of the social worker
in facing them, as well as identifying the most important proposals necessary to activate the role
of the social worker in the field of juvenile care. The study relied on the social survey methodology,
and the study used the questionnaire as a main tool to collect data from a random sample consisting
of (129) social workers in the comprehensive rehabilitation centers of the Ministry of Social
Affairs in Makkah Al-Mukarramah region (Jeddah - Makkah Al-Mukarramah City - AlQunfudhah City - Taif City). The results of the study concluded that the most important family
factors leading to juvenile delinquency in broken families were weak family control, parental
separation by desertion or divorce, and the spread of domestic violence. The results also showed
that the most important social factors outside the family that lead to juvenile delinquency in broken
families were being affected by bad companions The weak religious faith among juveniles and the
absence of social control over the behavior of juveniles. The results also showed that the most
important technological factors that lead to delinquency of juveniles in broken families were the
lack of family interest in the content of the programs that they watch, addiction to various websites,
and spending long hours watching crime and violence films Without oversight, the results
concluded that the most important proposals needed to activate the role of the social worker in the
field of juvenile care were to provide an appropriate work environment that would allow the social
worker to do his work. The study recommended the necessity to focus on the problem of juvenile
delinquency, as it has become in the Saudi society a problem that deserves to be discussed at length
and search for its causes, and to focus official efforts that contribute to limiting its negative effects
on society.
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 1-1المقدمة:
دعد ماةةةكلة انحرا

األحداث إحدى الماةةةكالت العالمية الخطيرة التي دعاني منتا المجتمعات اإلنسةةةانية في مع م دول

العالم ،ودنبثق خطوردتا مع اآلثار السةةةةةةلبية التي دنعكا عل المجتما باةةةةةةكل عام ،ن راً لخروج هؤالء المنحرفيع عع قوانيع
وهن مة وقواعد الضةب االجتماعي المتعار

عليتا في مجتمعادتم ،كما ه هله الماةكلة هصةبحت دتدد األمع والسلم االجتماعي

(التالمو 2222 ،م.)22:
ولقةد هدركةت المجتمعةات ه انحرا

األحةداث هم ضةةةةةةحةايةا ةرو

اجتماعية هدت بتم ال الوقوع في طريق الجنوح

واإلنحرا  ،وسةةةةةوء التكيف واالعتداء عل همع المجتما ،والخروج عع األوضةةةةةاع االجتماعية ،فقد هثبتت الن ريات الم سةةةةةرة
النحرا

األحداث ه السةةلوا الجانج هو نتاج لعوامل متعددة حيث يرى عالم االجتماع (انريكي فيري) صةةاحر ن رية العوامل

المتعةةددة ه السةةةةةةلوا اإلجرامي مةةا هو إال ثمرة حتميةةة نتيجةةة لت ةةاعةةل ثالثةةة هنواع مع العوامةةل االجراميةةة هولتةةا :العوامةةل
االنثروبولوجية المتصةةلة باةةخم المجرم ،هو المتعلقة بالمميزات الاةةخصةةية ل وثانيتما :العوامل الطبيعية والجغرافية المردبطة
بالبيئة الطبيعية هو الجغرافية ،وثالثتما :العوامل اإلجتماعية التي دنا مع البيئة االجتماعية ( السنتوري2221 ،م.)252 :
لةللةك نجةد ه األسةةةةةةرة دعةد النواه األول التي دقا عل عادقتا الواجر األكبر في رعاية األط ال وحمايتتم ودوجيتتم،
كو طبيعة العالقة القا مة بيع الط ل ووالدي دؤدي دوراً متما ً في دناةةئة الط ل وحمايت مع عوامل اإلنحرا

في المجتما ،كما

دعتبر األسةةةةرة غير السةةةةوية بيئة خصةةةةبة لنمو السةةةةلوا الجانج ودطوره لدى االبناء ،وهو ما يدفع في الغالر إل االنخراط ما
الجماعات الجانحة خارج البيت ،فتروب األبناء مع البيت يعود إل اإلهمال وعدم دوافر الحماية واألمع األسةةةري (الحراحاةةةة،
2292م.)295 :
كما ه الخلل في وةا ف األسةةةرة وةتور الصةةةراعات األسةةةرية ،وغياب الوالديع عع األسةةةرة ل ترات طويلة ،والتقليد
األعم للبراما واأللعاب االلكترونية ،كلتا عوامل ساهمت باكل كبير في دغيير سلوا األفراد ،وجعل ال رد عرض لإلنحرا
والجنوح ،كما ه د كك األسةةةرة وددهور وةا تا يعود سةةةلبا ً عل وضةةةا األبناء وعل عقولتم ودوجيتتم بادجاه دحقيق ههدافتم
المستقبلية.
ودجةد اإلاةةةةةةارة كةللةك إل ه رعةايةة األحةداث دعةد خ الةدفاع االجتماعي األول ضةةةةةةد الجنوح مع خالل وقايتتم مع
اإلنحرا

وعالج ماةةةكالدتم في سةةةع مبكرة حيث دحتاج هله ال ئة إل الرعاية واالهتمام لمسةةةةاعددتم عل دخطي هزمة الجنوح

ليكونوا قادريع عل التكيف واالنسةةةةةجام ما البيئة االجتماعية التي يعياةةةةةو فيتا ،األمر اللي يتطلر دوفير جتود حثيثة ومكث ة
وبحث مسةةةتمر ودضةةةافر الجميا ،ودعاونتم عل جميا المسةةةتويات الرسةةةمية والاةةةعبية ،وإعدادهم بطريقة فعالة دسةةةتم في دنمية
المجتمعات ،إذ يمثل األحداث النواة األول للثروة البارية التي هي عماد التنمية في هي بلد (البقلي2222 ،م.)2:
وعلي فقد ةترت متع مختل ة مع هجل ايجاد هنجج السةةةبل في رعاية ود هيل وإصةةةالح األحداث الجانحيع ،ومنتا متنة
الخدمة االجتماعية والتي هصةةبحت مع االحتياجات االجتماعية التي يتطلر دعاونتا ما المتع والتخصةةصةةات األخرى في سةةبيل
مواجتة هله الماةةكلة ،والخدمة االجتماعية في م تومتا المعاصةةر كمتنة متخصةةصةةة لتا هسةةاليبتا العلمية ،وطرقتا ال نية لتحقيق
ههدافتا في مجال رعاية األحداث.

حيث دتعامل الخدمة االجتماعية ما الحدث الجانج ك رد في المجتما وكانسةا ل سةماد وةروف وماكالد الخاصة ب
لتسةةةةاعده عل عالج ماةةةةكالد حت يسةةةةتقيم سةةةةلوك ودحسةةةةيع هدا ألدواره االجتماعية في المجتما وحت يخرج إل مجتمع
الخارجي مواطنا ً صالحا ً قادراً عل التكيف مع  ،األمر اللي قد يتطلر مد يد الرعاية والعو والمساعدة ألسرد لمساعددتا عل
عالج ماكالدتا التي قد دردبت عل دخول المؤسسة ( العبرية2292 ،م.)2:
ومع هنا جاءت هله الدراسةة لبحث العوامل المؤدية إلنحرا

األحداث في األسةر الم ككة وذلك مع خالل االخصا ييع

االجتماعييع العامليع بمراكز د هيل األحداث بمنطقة مكة المكرمة ،وكللك معرفة الدور اللي يقدم األخصةةةةةةا ي االجتماعي في
حل الماةكالت التي يعاني منتا االحداث الجانحيع ،ودحديد ههم الصعوبات التي دواجتتم في هلا الا

والعمل عل حلتا ،وذلك

لما ياةةةةكل األخصةةةةا يو االجتماعييع محور الناةةةةاطات الت هيلية واالجتماعية في المؤسةةةةسةةةةات اإلصةةةةالحية وعليتم يقا عرء
االصالح ودتيئة االندماج االجتماعي عبر دن يم ودن يل البراما واالناطة الت هيلية واالصالحية ،ألنتم ياكلو حلقة الوصل بيع
مجتما المؤسسة والعالم الخارجي.

 2-1مشكلة الدراسة:
لقد هاةارت اإلحصةا يات الرسةمية ه هناا ( )522قضية دعنيف هسري لعام 2292م وبحسر احصا يات وزارة العدل
فتناا ( )222حاالت عنف للمرهة والط ل داخل المحاكم ،حيث سجلت منطقة مكة المكرمة هعل نسبة دعنيف ضد المرهة والط ل
عع باقي المناطق األخرى بواقا ( )492قضةية ،وقد بل نسةبة العنف الموج لصط ال نسةبة ( )19حالة (الجمعية الوطنية لحقوق
االنسةةا 2292،م) .وبعض األسةةر مصةةابة بحالة مع الت كك االسةةري نتيجة طالق هو وفاة هو غياب رب األسةةرة ،وسةةجلت منطقة
الرياض هعل نسةةةةةةبة في عدد القضةةةةةةايا ،إذ بلغت ( ،)%42دليتا منطقة مكة المكرمة بنسةةةةةةبة ( ،)%24.2والمنطقة الاةةةةةةرقية
( )%99.9فيمةا دراوحةت بقيةة المنةاطق بيع (  9.4و ( ) %2.2الغةامةدي2222 ،م .)212 :وحسةةةةةةر إحصةةةةةةا ية وزارة العدل
السعودية لعام 2291م فقد بلغت عدد القرارات الصادرة مع المحكمة العليا (  )124قضية جنا ية و( )244قضية حقوقية ،وجزء
كبير مع هله الجرا م متعلقة بوجود هسةةةةرة مت ككة (وزارة العدل2291 ،م) .كما هاةةةةارت إحصةةةةا يات وزارة الموارد الباةةةةرية
والاةةةئو االجتماعية لعام 9242هـةةةةةةةة الزدياد نسةةةبة األحداث الجانحيع في السةةةنوات األخيرة ،حيث ه هكثر الجنج اردكابا ً لدى
األحةداث هو السةةةةةةرقةات ( ،)259ومع ثم األخالقيات ( ،)222ومع ثم اإلعتداء عل الغير ( ،)225ودعاطي ودرويا المخدرات
( )929والمخال ات المرورية (( )54وزارة الموارد البارية والائو االجتماعية9241،هـ).
وبناءاً عل العديد مع التقارير واإلحصةةةةةاءات والتي دبيع ه منطقة مكة المكرمة دعتبر ضةةةةةمع المناطق التي يكثر بتا
الجرا م ،والنادجة عع وجود هسةةةةر م ككة ،ومما ينتا عنتا وجود هبناء جانحيع ينتتي بتم األمر في النتاية إل وضةةةةعتم بمراكز
دة هيةل األحةداث .مع هنةا ية دي دور متنةة الخةدمةة االجتمةاعيةة والةلي يتجل في دتيئةة ال رو

االجتمةاعية المال مة لمسةةةةةةاعدة

األحداث الجانحيع عل دعديل سةةةةةةلوكتم االنحرافي والتكيف ما هن سةةةةةةتم وما المجتما ،اضةةةةةةافة إل دوفير الرعاية االجتماعية
المتكاملة لتم وددعيمتا بالمقومات الصةةةةةةالحة لتناةةةةةةئتتم وعالجتم مع خالل خدمادتا الوقا ية والتنموية والعالجية ودقديم براما
عالجية وإصةالحية ون سية واجتماعية لتم في المؤسسات اإلصالحية مع هجل إعادة ادماج في المجتما .ومع هنا دتضج ماكلة
الدراسة حول هلا الموضوع ،والتي دتحدد مع خالل اإلجابة عل التساؤل الر يسي التالي:

-

مةا دور األخصةةةةةةا ي االجتمةاعي بمراكز د هيل األحداث بمنطقة مكة المكرمة في الحد مع إنحرا

األحداث في األسةةةةةةر

الم ككة ؟

 3-1أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يلي:
 -9التعر

األحداث في األسر الم ككة.

عل العوامل المؤدية إلنحرا

 -2دوضيج دور األخصا ي االجتماعي في الحد مع انحرا
 -4التعر

األحداث في األسر الم ككة.

عل المقترحات الالزمة لت عيل دور األخصا ي االجتماعي في مجال رعاية األحداث.

 4-1أسئلة الدراسة:
يت رع عع التساؤل الر يسي األسئلة ال رعية التالية:
 -9ما العوامل األسرية المؤدية إلنحرا

األحداث في األسر الم ككة ؟

 -2ما العوامل االجتماعية خارج االسرة المؤدية إلنحرا
 -4ما العوامل التكنولوجية المؤدية إلنحرا

األحداث في األسر الم ككة ؟

األحداث في األسر الم ككة ؟

 -2ما المقترحات الالزمة لت عيل دور األخصا ي االجتماعي في مجال رعاية األحداث.

 5-1أهمية الدراسة:
دبرز ههمية الدراسة مع ناحيتيع هما:
أوالً :األهمية العلمية.
 -9مع الم مول ه د يد الدراسةةةةةةة في إلقاء الضةةةةةةوء عل ماةةةةةةكلة إنحرا

األحداث في األسةةةةةةر الم ككة ودور األخصةةةةةةا ي

االجتماعي في الحد منتا.
 -2دحاول الدراسة التركيز عل ههم الن ريات االجتماعية الم سرة لماكلة انحرا

األحداث في األسر الم ككة.

 -4دعتبر هله الدراسةةةةة مكملة لما سةةةةبقتتا مع دراسةةةةات في هلا المجال ،إال هنتا سةةةةو

دقتصةةةةر عل معالجة حاجة األحداث

الجانحيع والمعرضيع للجنوح ودقديم كافة هاكال هنواع الرعاية والدعم في المؤسسات اإلجتماعية المختل ة في المملكة.
 -2دعد فئة األحداث مع ال ئات التامة في المجتما التي ينبغي االهتمام باحتياجادتم وماةةكالدتم وحقوقتم اة نتم في ذلك اة
باقي ال ئات المجتمعية ،وياتد الوقت الراهع في المملكة العربية السعودية اهتماما ً ملحوةا ً بماكالت األحداث وحقوقتم.
 -5ندرة الدراسةةةةةةات في المجتما السةةةةةةعودي التي هجريت عل األحداث الجانحيع والمعرضةةةةةةيع للجنوح مع من ور الخدمة
االجتماعية ،حيث دمثل في المملكة ماةةةةكلة اجتماعية دحتاج إل المزيد مع الدراسةةةةات لمعرفة العوامل التي دقف ورا تا،
لللك فا هله الدراسةةة سةةو
منتا الباحثيع.

دضةةيف رؤية جديدة لدور الخدمة االجتماعية في التعامل ما االحداث الجانحيع حت يسةةت يد

ثانياً :األهمية التطبيقية.
 -9دحاول الدراسةةة التوصةةل إل نتا ا يمكع ه دسةةاعد االخصةةا ييع االجتماعييع بمراكز د هيل األحداث في التخ يف مع هله
الماكلة وذلك مع خالل براما دوعية ورعاية مناسبة.
 -2قد دتمكع هله الدراسةةةة مع الوصةةةول إل نتا ا ،ودوصةةةيات ،ومقترحات ذات فا دة بتد

وضةةةا هو دطوير براما رعاية

مناسبة مع قبل مراكز د هيل االحداث التابعة لوزارة الموارد البارية والتنمية االجتماعية.
 -4دوجي اهتمام مراكز د هيل األحداث بوزارة الموارد الباةةةةةرية والتنمية االجتماعية في المملكة إل عالقة األسةةةةةر الم ككة
بانحرا

األحداث.

 -2يسةت يد مع مثل هله الدراسة األخصا ييع االجتماعييع والعامليع في المؤسسات اإلصالحية بص ة خاصة ،كما يست يد منتا
المسةةةةةةئوليع في التعر

عل الةدور ال علي للخةدمةة االجتمةاعيةة ما األحةداث الجةانحيع ،وذلةك للوقو

عل ههمية ودور

األخصا ي االجتماعي والعمل عل د عيل هلا الدور في مجال رعاية األحداث.
 6-1مفاهيم الدراسة اإلجرائية:
 مفهوم اإلنحراف:
ويعر
معاكا لتا يتد

الباحث االنحرا

اجرائيا ً ب ن  :هو سةةةلوا متعلم يناةةة عع عدم القدرة عل السةةةيطرة االجتماعية وهو سةةةلوا

الي المجتما.

 مفهوم الحدث (أقل من  11سنة):
ويعر

الحدث ب ن " هو الاةةةخم اللي يقل عمره عع السةةةع المحدد الكتمال العقل اللي ال يتم في مع م الحاالت قبل

الثامنة عاةةةر ،ويسةةةلك سةةةلوكا ً مغايراً للسةةةلوا المعتر

ب في المجتما ودؤدي نتا ج ال ضةةةرر مع يحي ب ويعاقر علي " (

الزهراني2222 ،م.)92 :
ويعر

الباحث الحدث اجرائيا ً ب ن  :هو كل ذكر هو انث  ،دجاوز السةةةةع التي حددها القانو للتمييز واإلدراا ،ولكع لم

يبل بعد سع دحمل المسئولية الجزا ية.
 األسر المفككة:
ويعر

الباحث األسةةةر الم ككة اجرائيا ً بانتا :داةةةير إل دعرض هسةةةرة األحداث الجانحيع إل الت كك بسةةةبر وفاة هحد

الوالديع هو كليتما بسةةبر الطالق هو االن صةةال هو العنف االسةةري والممارسةةات السةةلوكية االسةةرية األخرى المؤدية ال الت كك
االسري.
 مفهوم الدور:
ويعر

الباحث الدور إجرائيا ً ب ن  :مجموعة األفعال والمتام واإلجراءات التي يقوم بتا األخصا ي االجتماعي بمراكز

د هيل االحداث بمنطقة مكة المكرمة بتد

دتيئة ال رو

االنحرافي والتكيف ما هن ستم وما المجتما.

االجتماعية المال مة لمسةةةاعدة األحداث الجانحيع عل دعديل سةةةلوكتم

 األخصائي االجتماعي:
ويعر

البةاحث األخصةةةةةةا ي االجتماعي إجرائيا ب ن  :هو الاةةةةةةخم اللي دخرج مع هقسةةةةةةام ومعاهد وكليات الخدمة

االجتماعية ويتميز بمجموعة مع المتارات الاخصية واالجتماعية ،ودقا علي مسئولية ممارسة متنة الخدمة االجتماعية.
 المؤسسات التأهيلية لألحداث:
ويعر

الباحث المؤسةةةةسةةةةات الت هيلية لصحداث اجرائيا ً بانتا  :هي المكا اللي يضةةةةم مجموعة مع األحداث الجانحيع

ويقضةةةو مدة عقوبة محددة قانونيا ً ،كما دعمل هله المؤسةةةسةةةة االصةةةالحية عل هداء وةي ة معينة هو مجموعة وةا ف مترابطة،
وهله الوةا ف دتصل بإاباع احتياجات انسانية إما باكل مباار هو غير مباار.

 .2اإلطار النظري والدراسات السابقة
 .1.2اإلطار النظري.
تمهيد:
يعد التغير ةاهرة طبيعية وسةةمة مع سةةمات الحياة ،ولللك ف

المجتمعات كافة دكو عرض ة للكثير مع هله التغيرات

التي دؤثر سةةةةةلبًا هو إيجابًا عل األفراد والمجتمعات ،ومع ال واهر االجتماعية التي دعرضةةةةةت لتا جميا المجتمعات عل امتداد
موضةةةةةا للدراسةةةةةة
عصةةةةور التطور الباةةةةةري هي ةاهرة االنحرا  ،وألهمية هله ال اهرة فقد دناولتا علم االجتماع ووضةةةةعتا
ً
والبحث ،وذلك ألهمية هله الماةةكلة وما دسةةبب مع هضةةرار عل ال رد واألسةةرة عل حد السةةواء ،وكا التركيز في البحث عع
العوامل والمسةةةببات التي كا لتا الدور في انحرا
عالقة بانحرا

األحداث ووفقا ً لصدبيات الن رية ،،ويمكع بلورة ههم هله العوامل التي لتا

األحداث ،غياب الرقابة األسةرية وانتيار القيم والمعايير التي دن م سلوا ال رد ،الت كك األسري ،ضعف الوازع

الديني  ،المستوى االقتصادي لصسرة سواء كا متدنيًا هو الرفاهية ال احاة ،إل غير ذلك مع العوامل.
وبمةا ه هنةاا دعةدديةة للعوامةل المؤديةة النحرا

األحداث ،فسةةةةةةو

يركز الباحث عل هحد هله العوامل وهو الت كك

األسةةري ،فالت كك األسةةري هو انحالل الرواب األسةةرية والعالقات بيع هفراد األسةةرة الواحدة ،مما ل مع هبعاد مادية ومعنوية قد
دكو سةةببا ً مبااةةراً في انحرا

األحداث ،وسةةو

هيضةا إل بيا دور المؤسةةسةةات اإلصةةالحية ورعاية األحداث
يتطرق الباحث ً

المنحرفيع وكللك دور الرعاية االجتماعية  ،ودور األخصا ييع االجتماعيع ومتارادتم المتنية في التعامل ما هؤالء األحداث.
 1-2التفكك االسري.
دعتبر األسةرة النواة الصةلبة للمجتما ،أل الط ل يناة فيتا و منتا يتلق المباد و األخالق والقيم التي دوج سلوك في
المجتما ،وهي د كك في األسةرة يؤثر عل الط ل ن سيا ً و اجتماعيًا و يمنع مع التكيف ما المجتما و يؤدي ب إل االنحرا  ،و
بالتالي ينعكا هلا سةةةلبا ً عل المجتما واسةةةتقراره ،وقد هصةةةبج الت كك األسةةةري مع الماةةةاكل االجتماعية التي هفرزها التغير
االجتماعي السةةريا  ،كما هدى هلا التغير إل دغير في األدوار االجتماعية وإل غياب ما يسةةم بالضةةب االجتماعي  ،كما فقدت
القيم والمعايير االجتماعية وهصةةةةبج هناا غياب للضةةةةمير المجتمعي  ،ف ترت عادات وقيم اجتماعية جديدة بديلة للعادات والقيم
االجتماعية األصلية نتا عنتا العديد مع المااكل الن سية االجتماعية ،والتي انعكست عل األسرة واألبناء سلبا ً.

ويعر

الت كك االسةةري ب ن " انتيار األسةةرة كوحدة اجتماعية واقتصةةادية وانحالل بناء األدوار االجتماعية المردبطة

بتا ،نتيجة ل اةةل هحد هفرادها هو هكثر في القيام بدوره ما وجود النزاعات ما دكيف ودوافق ال رد ما الرواب العا لية واألسةةرية
التي دامل عالقات اآلباء ب بنا تم واألزواج بالزوجات وعا لتتم المقربة" (جابر2292 ،م.)42:
وياةةةةةةير (هالل2222 ،م) إل ه الت كةك األسةةةةةةري يؤدي دوراً متما ً في دزايد ونمو ال اهرة االجرامية لدى األفراد
ويؤدي إل ضةةةعف التناسةةةق في المجتما وزيادة نسةةةبة اإلجرام وهو السةةةبر الحقيقي والكامع لتزايد نسةةةبة ال اهرة االجرامية
وخاص في المجتمعات المتقدمة حضاريا ً.
 1-1-2تصنيفات التفكك األسري:
هناا عدة دصني ات للت كك األسري ومنتا عل سبيل المثال( :عمر2225 ،م)954 :
هيضةا بالت كك المعنوي ،والمقصةةود ب ه الوالدا موجوديع جسةةديا ً ك ولكع هناا خالفات
ً

 -1الت كك األسةةري الن سةةي :ويعر

مسةتمرة ،ويقل في هله األسةر احترام حقوق األفراد وال ياةعر في األبناء باالنتماء ،وي تر في الت كك المعنوي االضطراب
اللي يسةةةود العالقات بيع هفراد األسةةةرة ،وسةةةوء الت اهم الحاصةةةل بيع الوالديع وانعكاسةةةاد عل اةةةخصةةةية األوالد ،وجتل
الوالديع ب سالير التربية السليمة.
 -2الت كك األسةةةري االجتماعي :قد يؤدي هلا الت كك إل انعدام الرواب األسةةةرية والتي دناةةة مع خالل حاالت االن صةةةال هو
الطالق هو وفاة هحد الوالديع هو كليتما هو الغياب طويل األمد ألحد الوالديع ،ويتضةةمع هجر هحد الزوجيع لصبناء باناةةغال
بالعمل.
 -3الت كك األسةةةةةري الجز ي :وهو د كك نادا عع ان صةةةةةال الزوجيع هوحاالت التجر المتقطا ،فقد يعود الزوجا لحيادتما
األسرية ولكن د ل حياة معرضة لالن صال مع وقت آلخر.
 -4الت كك األسري الكلي :وهو إنتاء الحياة الزوجية بالطالق هو وفاة هحد الزوجيع هو كالهما.
كما ه هناا عوامل يرجا اليتا باكل ر يسي مسئولة الت كك األسري ومنتا ( :هبو حطر 2294م)921:
 -9قلة إدراا الطرفيع لمتطلبات الزواج ،بسبر الصورة الخيالية المكتسبة مع خالل وسا ل التواصل االجتماعي هو التل از.
 -2عدم وجود قدر كافي مع النضا االن عالي هو الن سي لدى الزوجيع هو كالهما.
 -4غياب الثقافة لدي المقبليع عل الزواج هو المتزوجيع الجدد حول م توم مسؤوليات وواجبات الزواج وحقوقا ً
كال منتما.
 -2وجود نوع مع التودر وصعوبة في كسر الحر والعاط ة ،نتيجة اإلجبار عل الزواج هو الزواج المبكر.
 -5عدم وجود دوافق هو انسجام بيع الزوجيع عل المستوى( ال كري ،الثقافي  ،العادات والتقاليد ،العمري ،التعليمي ،مستوى
اللكاء.
 -2مااكل الضعف الجنسي ألحدهما.
 -1عدم التوافق بيع الزوجيع متمثل في غياب األهدا
االهتمام باألط ال ( دردبيتم

الماةةةتركة لدى الزوجيع فيما يتعلق ببناء األسةةةرة واإلن اق ،وكي ية

سبل الترفي ..،إلخ ).

 -2انخ اض دخل االسرة ،بسبر البطالة هو انخ اض الدخل الاتري لصسرة ،هو ددني المستوى الصحي.

 -1الغياب االضطراري لصب بسبر الوفاة هو الكوارث (كالحرب) مما يؤدي إل غياب النموذج الرجولي في األسرة.
كما ياير األطرش ( 2292م) إل ه دنوع العوامل االجتماعية واالقتصادية التي هدت إل الت كك األسري وناوء الط ل
المنحر  ،ومنتةا :هوال العوامةل االجتمةاعيةة ودكمع في :ثورة االدصةةةةةةاالت الحةديثةة ،غيةاب الوازع الةديني ،الخيانة الزوجية
والطالق ،عدم وجود دوافق وانسجام هو دناسر بيع الزوجيع ،التربية الخاطئة للزوجيع هو هحدهما صراع األدوار بيع الزوجيع،
دقصةةةير الرجل في القيام بواجباد  ،ثانيا ً العوامل االقتصةةةادية ودكمع في  :ال قر والبطالة ،غالء األسةةةةعار ،ددني دخل األسةةةةرة،
خروج المرهة للعمل ،خروج المرهة للعمل ،دواجد هحد الزوجيع للعمل في الخارج لسةنوات كثيرة ،االزمات االقتصادية التي دمر
بتا االسرة ،انقطاع الدخل بصورة مؤقتة ،سوء دوزيا واستخدام موارد األسرة المالية.
 2-2انحراف االحداث.
األحةداث ةةاهرة اجتمةاعية عامة ومعقدة ،دتدد همع سةةةةةةالمة المجتما ،كما دتدد كيان ومسةةةةةةتقبل

دعةد ةةاهرة انحرا

هجيال  ،ولللك ح يت دراسةةةةة االنحرا
واجتماعية ،إضةةافةً إل الوقو

باهتمام العديد مع علماء االجتماع والجريمة ,،ذلك مع خالل دراسةةةةتتا دراسةةةةة علمية

عل هسةةبابتا وطرق عالجتا ،ود سةةير هلا السةةلوا ،ودصةةنيف الجرا م والمجرميع ،مما سةةاهم

كثي ًرا في إمكانية السيطرة عل هلا السلوا االنحرافي وضبط ودقويم .
ويعر

األحداث ب ن " صةةةورة متكررة مع األفعال الجا حة دلك األفعال التي إذا اردكبتا الكبار فإنتم يعاقبو

انحرا

عليتا كجرا م “ .وهو " كل فعل يردكب صغير السع ويقا دحت طا لة القانو " (العبرية2292 ،م.)92:
كما يعر

انحرا

األحداث ب ن " موقف اجتماعي يخضةةةةةا في صةةةةةغير السةةةةةع لعامل هو هكثر مع العوامل ذات القوة

السببية مما يؤدي ب إل السلوا غير المتوافق هو يحتمل ه يؤدي إلي " (العزابي2292 ،م.)21 :
 1-2-2السمات العامة لألحداث المنحرفين:
دمثةل ةةاهرة انحرا

األحةداث خطراً ودتةديةداً كبيراً ألمع واسةةةةةةتقرار وبنةاء المجتمعةات ودزداد في المجتمعةات النةامية

لكثير مع االسةةةباب  ،وبحسةةةر ما قال علماء الن ا في عملية دحديد الاةةةخصةةةية المنحرفة المردكبة للجريمة ،وهنتا دتكو نتيجة
د اعل عدة عناصر (النواة المركزية للاخصية االجرامية) وهي( :حضرة2295 ،م)
 -9التمركز حول اللات :فتو متمركز حول ذاد ال ياةعر بالعار االجتماعي عل دصةرفاد  ،ويتصر

بما يملي علي د كيره

دو هي اعتبار لموقف المجتما مع هلا التصر .
 -2االندفاع وسةةةةرعة االنسةةةةياق :ف صةةةةحاب هله الاةةةةخصةةةةيات المنحرفة ال ي كرو في العقاب يتعدو إنلار القوانيع ،نتيجة
اندفاعتم وسرعة انسياقتم.
 -4السلوا العدواني :إ هصحاب الاخصيات المنحرفة لديتم عدا ية بالغة وميل للتخرير واالستيالء عل ممتلكات الغير.
وعل الرغم مع اختال

المعايير التي دحدد السةةةةةلوا المنحر

بيع الدول ،إال ه هغلبتا مت ق عل دوافر بعض الخصةةةةةا م

التي دحدد الحدث المنحر ،
فالاةخم المنحر

يكو عنده رغبة هو دافا داخلي لمخال ة القوانيع واألن مة عل سبيل المثال :ه يكو لدى الحدث هنماط

سلوكية خارجية سيئة  ،هو التمرد عل الوالديع وعل المعلميع وعدم دقديرهم واحترامتم،

هو كثرة التروب مع المنزل والمدرسةة ومع المؤسةسةات التعليمية األخرى ،ومع دور اإليواء ،،هو اإلصرار عل رفقاء السوء
هو اللصوص المعروفيع بالسمعة السيئة والعمل االجرامي (التالمو 2222 ،م.)91:
 2-2-2العوامل المؤدية النحراف األحداث:
هناا العديد مع العوامل واألسباب التي دؤدي النحرا

االحداث ومنتا ما يلي:

-1عوامل مرتبطة بشخصية الحدث :
هي دلك العوامل اللادية التي دتاةةكل في اةةخصةةية الحدث وهله العناصةةر هو العوامل قد دكو بيولوجية هو سةةيكولوجية،
وجميعتا دؤثر في السلوا االجتماعي للحدث (جع ر9112 ،م.)42:
فالعناصةةر البيولوجية داةةمل كل ما يتعلق بالص ة ات الجسةةمية ,والصةةحية وداريخ المرض وكل ما يتعلق بلات الحدث،
واالضةطرابات السةلوكية وهوج القصةور التي دحدث خلل وعدم دواز في اةخصية الحدث ،بينما العناصر السيكولوجية دامل
كل المؤثرات الالاةةةعورية مثل( القلق ،التودر ،الصةةةراع ،الاةةةعور بالنقم ) والتي دُح ِدث اختالل وعدم ادزا في الاةةةخصةةةية
وبالتالي دتيئ الاةخصةية لالنحرا  ،كما ه المرض العضةوي قد يسةاعد الحدث عل السةير في طريق السلوا المنحر

مثل (

همراض نقم التكويع العضةةةةوي( وذلك يولد اةةةةعور بالنقم والقصةةةةور والعجز لدى الحدث يدفع هحيانًا للسةةةةير نحو الجريمة
واردكابتا (غباري9111 ،م.)921:
 -2عوامل داخلية ( اجتماعية واقتصادية ):
الاك ه العوامل االقتصادية واالجتماعية لصسرة لتا قدر بال مع األهمية بحيث يمكع القول هنتا دت ـةةةةةةوق عل غيرها مع
األسباب والعوامل التي دؤدي إل جنوح األحـةةداث ،فالحـةةدث الجـةةانج مصنوع ال مولود و إجرام األط ال يصنع الكبار والحدث
المنحر

هو في الغالر ضةةحية وس ة اجتماعي سةةيئ قد يكو سةةبب ةرو

اقتصةةادية هو ةرو

سةةكنية لصسةةرة( :الضةةعيف،

2292م)19 – 21:
ه -الحالة االقتصةةةةةادية  :ومنتا )ال قر وهو هحد األسةةةةةباب الر يسةةةةةة في دوجي السةةةةةلوا ،وهناا اردباط بيع ال قر واالنحرا ،
وهيضًا التسول والتارد.
ب -األسرة :فتي البيئة الصغير والمجتما اللي يحتك ب الحدث ويكتسر مع خالل كل هنماط السلوا السوية والغير سوية والتي
درسخ بداخل  ،ودنطبا في مااعره سواء كانت قسوة هو عنف هو حر هو حنا وغيرها.
 -3العوامل االجتماعية الخارجية:
يلكر الضعيف (2292م )12 :ه ههم العوامل االجتماعية المؤدية النحرا

األحداث ما يلي:

أ -المدرسةةةةةةة :دعد مع العوامل التربوية االجتماعية التي قد د اةةةةةةل في دحقيق وةا تا نتيجة لعوامل درجا للحدث ن سةةةةةة هو
للمدرسةةةة هو لالثنيع معًا ،هو معاملة المدرسةةةيع وقسةةةودتم وطرق العقاب ،باإلضةةةافة إل فاةةةل اإلدارة المدرسةةةية في دحقيق
التسةةةةاند والتكامل بيع هدوار العامليع بالمدرسةةةةة ،مما يعرض الط ل لإلحسةةةةال بالقلق والتودر فيلج للتروب مع المدرسةةةةة
لتخ يف هله التودر ويكو عرضة لالنحرا

ومخالطة رفقاء السوء.

ب -رفقاء السةةةةةةوء واألصةةةةةةدقاء :فالط ل مع خالل الرفقاء ياةةةةةةعر بالجو المال م لالنطالق والحرية ،مما يدفع إل ال تور في
جماعات قد دردكر سلوكيات منحرفة دسوق فيما بعد للقيام بمثل هلا السلوا وهو االنحرا .

ت -وقت ال راغ والبطالة والعمل غير المناسةر :فعدم وجود عمل مناسةر ووجود وقت فراغ لم يتم ااباع بايء م يد ل د ثير
والجريمة ومخال ة القوانيع والقواعد.

عل سلوا ال رد ،بل وفي الغالر يدفع لالنحرا
 3-2الخدمة االجتماعية ورعاية االحداث المنحرفين.

 1-3-2المؤسسات اإلصالحية لرعاية االحداث الجانحين.
دعد المؤسةسات المخصصة لرعاية األحداث الجا حيع مع هقدم هنواع التدابير التي طبقت عل األحداث ،فنتيجة للتطور
المتالحق في معاملة األحداث ناة ت مثل هله المؤسسات اإلصالحية ،وبما ه علماء الن ا والتربية واالجتماع يرو ه الحدث
الجانج يت ثر بالبيئة والوسةةةةة االجتماعي اللي يعي
كالمرآة يعكا ما يعي

في وبالعادات والتقاليد السةةةةةا دة في المجتما إل جانر د ثره ب سةةةةةرد ،فتو

في .

كما دعني المؤسةسةات اإلصالحية بتحقيق هسا التربية والتقويم واإلصالح والت هيل السليم ل ئات األحداث المارقيع عع
سةةلطة هولياء همورهم هو الماةةرديع نتيجة ألوضةةاع هسةةرهم هو المتدديع باالنحرا  ،ويتم ذلك بادباع ن اما ً خاص ةا ً ،وإبعاده عع
الوسةةة ال اسةةةد اللي يعي

في  ،وال رو

التي هحاطت ب  ،فدفعت إل الجنوح في جو يسةةةوده الثقة والحرية ،ثم دربيت ودناةةةئت

ناةةةة ة صةةةةالحة ،ودلقي العلوم ،وددريب لتعلم متنة مال مة  ،كما دزوده بالمباد واألسةةةةا التي دسةةةةتل علي متابعة حياد باةةةةكل
طبيعي وسةةلا في إطار الجماعة مع جديد ،حت يتمتا مثل غيره مع األط ال ب رص النمو الجسةةماني والعقلي والخلقي (السةةيد،
2292م.)24:
كما ه هناا بعض المباد التي دقوم المؤسسات اإلصالحية عليتا في معاملة الحدث الجانج ومع ههمتا( :جع ر2222 ،م)422:
 -9دوفير ودتيئة كافة ال رو

المناسةةبة للحدث كي يسةةتطيا الحصةةول عل قدر كافي مع فرص التعليم االخالقي والمدرسةةي

والمتني.
 -2دتيئة الجو األسري للحدث داخل هله المؤسسات ،باكل يوفر ل ما فقده في بيئت العا لية.
 -4دوفير فرص ممارسة األناطة والتويات دحت إارا

جتاز متخصم.

 -2دوطيةد مبةاد المحبةة والتعةاو واالسةةةةةةتقرار العةاط ي وغرسةةةةةةتةا في ن ول األحداث ،كي يتمكنوا مع التكيف ما الحياة
االجتماعية مع جديد ،ويقومو بدورهم البناء في المجتما.
 2-3-2رعاية األحداث الجانحين في المملكة العربية السعودية.
سةةةةةعت المملكة العربية السةةةةةعودية إل مواكبة الدعوات اإلنسةةةةةانية والعالمية بتقديم خدمات الرعاية االجتماعية للحدث
الجانج ك لتقويم وإصةةةالح في كل مجاالت حياد  ،انطالقا ً مع مباد الاةةةريعة اإلسةةةالمية ،فقد نصةةةت ن م المملكة وداةةةريعادتا
عل دقةديم خةدمةات الرعةايةة االجتمةاعيةة ،وجتود الوقاية والحماية إل قطاع صةةةةةةغار السةةةةةةع واألحداث الليع في مقتبل مرحلة
الاباب المعرضيع لالنحرا

كجانر وقا ي هو المنحرفيع كجانر عالجي،

ولقد بدهت الرعاية المؤسةسةية الخاصة باألحداث في المملكة العربية السعودية عام 9412هـةةةةةة ،فتم إنااء هول مؤسسة
لرعاية وإصةةةةةالح األحداث الجانحيع والمعرضةةةةةيع لللك في الرياض ،حت
(القحطاني2292 ،م.)12:

كخ دفاع اجتماعي هولي ضةةةةةد انحرا

األحداث

وللقبول بتلك الدور هناا عدة اةروط منتا :ه يكو عمر الحدث ال يقل عع سةبا سةنوات ،وال يزيد عع ثماني عاةرة
سةنة ،وه يكو ضةمع هحد هله ال ئات( المارقيع مع سةلطة هولياء همورهم ،المارديع الليع ال م وى بتم ،المتدديع باالنحرا
الضةةطراب وسةةطتم األسةةري ) ،وه يثبت البحث االجتماعي حاجت إل الرعاية داخل الدار ،وه يثبت ال حم الطبي سةةالمت
مع األمراض المعدية التي دعوق االست ادة مما دقدم الدار مع خدمات (مصط ي2292 ،م.)922:
 3-3-2أساليب رعاية األحداث الجانحين في المؤسسات اإلصالحية في المملكة:
دحرص اإلدارة للمؤسةةةةةسةةةةةات والمراكز اإلصةةةةةةالحية والت هيلية ودور الرعاية علي دوفير جتاز فني متكامل بكل دار
يتكو مع هخصةةةةةا ييع وهخصةةةةةا يات اجتماعييع ون سةةةةةييع وماةةةةةرفيع وماةةةةةرفات اجتماعييع للبراما المختل ة ،التي دقدم بتا (
رياضةةةية – ثقافية – دينية – اجتماعية – حاسةةةر آلي – درفيتية ) لكي دخرج هسةةةوياء يت اعلو ما المجتما اللي يعياةةةو في
إيجابيًا( وزارة العمل والائو

االجتماعية9222 ،هـ.)991 :

ودعد األسالير اآلدية مع ههم هسالير رعاية االحداث وهي:
 -1الرعاية المعيشية:
حيث دتتم المؤسةسةة االجتماعية باألحداث الجانحيع وهسرهم ،فبالنسبة لصحداث الجانحيع دوفر لتم كل احتياجاد األساسية داخل
المؤسةسة مع ( م كل ،وم وى ،وملبا) ،كما دقوم بمساعدة هسر األحداث الجانحيع عل رفا المستوى المتدني لدخولتا إل الحد
الةلي يمكنتةا مع دوفير احتيةاجةات هفرادهةا ،وإيجةاد دخول مناسةةةةةةبة للعوا ل منعدمة الدخل ،عع طرق دوفير فرص عمل مال مة
للكبةار القةادريع عل العمةل بة جر ال يقةل مبلغة عع الحد األدن الضةةةةةةروري لت ميع حياة كريمة لتم هو منج هله العوا ل معونة
مةاليةة دوريةة مسةةةةةةتمرة ،وكةل ذلةك عع طريق االدصةةةةةةال بةالتيئةات والمن مات الموجودة في المجتما الخارجي لتوفير كل هله
المتطلبات( نبي 2221 ،م.)211:
 -2الرعاية الصحية والعالجية:
حيث دجرى جميا ال حوصةةةةات الطبية لصحداث عند اإليواء ،كما يتم إجراء فحوصةةةةات دورية ،وذلك عع طريق العيادة الطبية
المخصةةصةةة لنزالء دور الرعاية االجتماعية ،ويقوم بالعمل فيتا هطباء هك اء لكل منتم دوره المناط ب  ،ودعاونتم هيئة دمريضةةية
دتناوب العمل عل مدار الساعة ،ودوفر العالج الالزم ،كما دقوم المؤسسات اإلصالحية بتحقيق الرعاية العالجية للحدث الجانج
مع خالل خطة مرسةةومة يضةةعتا االخصةةا ي االجتماعي ما بقية هعضةةاء ال ريق العالجي في المؤسةةسةةة وهم األخصةةا ي الن سةةي
والطبير والمدرل والموج المتني والماةر

الرياضةي لتقويم وإصةالح واعادد فرداً صةالحا ً للمجتما ،وهله الخطة دامل

وضا براما د صيلية محددة لمعالجة ( صحية  ،د هيلية ،ثقافية ،متنية ) للحدث ( نبي 2221 ،م.)212:
 -3الرعاية التربوية والتعليمية:
وذلك مع خالل التنسةةةةيق ما الوزارات المختصةةةةة لتوفير كل االمكانات الالزمة للتعليم ومحو األمية الالزمة لتطوير اةةةةخصةةةةية
الحدث بما يت ق ما ةرو

وسةةع الحدث ،كما دتيج هله المؤسةةسةةات ال رصةةة للحدث ب

ودساعده بعد خروج منتا عل االستمرار في الدراسة (حجازي2292 ،م.)912 :

يحصةةل عل التعليم المناسةةر فيتا ،بل

 -4الرعاية النفسية:
حيث دجرى لتم االختبارات الن سةةةةية كاختبارات اللكاء والاةةةةةخصةةةةية الالزمة لتقدير حالتتم الن سةةةةةية والتعليمية ،ورسةةةةةم طرق
عالجتم ومباارد ويستعا عل ذلك ب خصا ييع في هلا المجال ،كما دعمل هله المؤسسات اإلصالحية عل دبصيرهم بمااكلتم
لتحقيق التوافق الن سةةي لتم ،والتعر

عل ميولتم ودوافعتم وحاجادتم ومسةةاعددتم في دحقيقتا باةةكل يحقق التواز بينتا وبيع

قيم المجتما ومعاييره ( العبرية2292 ،م.)19:
 -5الرعاية االجتماعية:
ودتمثل في مكتر المراقبة االجتماعي في كل مؤسةسة وما يقوم ب مع دراسة للحاالت وزيارة األسر إلراادها ودوعيتتا وإعداد
البحوث والتقارير الخاصةة بتم ووضا الخط العالجية لكل حالة منتا ،حيث دوضا براما النااط االجتماعي التي يار

علي

دن يلها ال نيو مع األخصا ييع االجتماعييع بقصد إعادة د هيلتم اجتماعيا ً واعدادهم للعودة ال الحياة في المجتما( عبد اللطيف،
2222م.)921:
 -6الرعاية الدينية:
حيث دقوم المؤسةةةسةةةات اإلصةةةالحية عقد ندوات لتوعية واإلراةةةاد إلي األسةةةلوب السةةةليم ،ودعليمتم القيم االسةةةالمية والقواعد
األخالقية ودنمية الاةةعور األخالقي والاةةعور بالمسةةئولية  ،ودقدم هله الرعاية مع خالل الوعظ الديني ،كما دتم االسةةتعانة في هلا
الا

ببعض األخصا ييع والمدرسيع ،هلا باإلضافة إلي استضافة نخبة مع استااري التربية علي مدار.

 -7الرعاية المهنية:
حيث دعطي المؤسةةسةةات إصةةالحية ههمية كبيرة للتعليم المتني والتنسةةيق ما المعنيع بالعمل المتني مع خالل إيجاد مجموعة مع
البراما المتنية للحدث التي دسةةاعده عل دقويم سةةلوك الجا ج مع خالل التدرير عل المتع المختل ة ( الورش المتنية) ،باةةكل
ينمي لةدي األحةداث روح التنافا وعالقات األخل والعطاء ،كما يتم وفق ميول ومتارات كل حدث اختيار العمل المناسةةةةةةر ل (
العبرية2292 ،م.)12:
 -1الرعاية الالحقة:
حيث دت افر كافة الجتود العلمية والعملية التي دقوم بتا هجتزة متخصةةةةةةصةةةةةةة ومتعاونة سةةةةةةواء حكومية هو ههلي  ،وذلك لتوفير
الرعاية الكاملة لصحداث الجانحيع وهسةةةةةةرهم خالل فترة عقوبتتم هو بعد انقضةةةةةةاء فترة العقوبة واإلفراج عنتم ،مع هجل دحقيق
التوافق الن سةةةةةةي والتكييف االجتماعي واالنخراط في المجتما بصةةةةةةورة سةةةةةةوية ،كما دقدم هله الخدمات مع خالل األخصةةةةةةا ي
االجتماعي اللي يبحث في حالة هسرة الم رج عنتم بالدراسة والتاخيم والعالج ،بل ويساعدهم في التخلم مع العادات والقيم
السيئة ،ويدعم هيضا ً إلعالة ن س وهسرد مع خالل دوفير فرص عمل دتوافق ما إمكانياد وقدراد ( الركابي2294 ،م)942:
 4-3-2أهمية الخدمة االجتماعية في مجال رعاية األحداث الجانحين.
إ الخدمة االجتماعية دعمل جاهدة مع هجل مسةاندة الحدث ورعاد رعاية اجتماعية متكاملة واةاملة لمواجتة وإاباع حاجات
الحدث حت ينمو بصةةورة طبيعية ويكو بمقدوره الحياة وس ة جماعة ،وه يقوم بدوره كعض ةو نافا بتا ،ويمكننا ه نسةةتعرض
ههمية الخدمة االجتماعية في مجال رعاية األحداث الجانحيع عل النحو التالي:
ه -أهمية نظرية معرفية .ودتمثل في:

-

الحدث مع وجتة ن ر الخدمة االجتماعية هو كا ع اجتماعي ل إرادة ،إ

اسةتثمرت االسةتثمار األمثل فيسةتطيا الصمود

همام عوامل الجنوح (العبرية2292 ،م.)11:
-

يعد مجال رعاية االحداث هحد المجاالت التامة لطالب الخدمة االجتماعية ،يجر ددريبتم عل هيدي متخصةةصةةيع في هلا
المجال.

-

جميا دول العةالم دتتم اهتمةاما ً بالغا ً باألحداث باعتبارهم فئة مع ال ئات الخارجة عع القانو  ،والتي دحتاج إل د افر كافة
الجتود لجميا المتع والتخصصات المختل ة كي دواج هله الماكلة.

-

لقد دم اناةةةةاء العديد مع المؤسةةةةسةةةةات المتخصةةةةصةةةةة في مجال رعاية األحداث الجانحيع ،ودعد الخدمة االجتماعية كمتنة
انسةةةانية هفضةةةل المتع التي دسةةةتطيا دراسةةةة عوامل الجنوح وهسةةةباب والتعامل معتا ،كما دم سةةةع الكثير مع التاةةةريعات
المن مة لرعاية األحداث.

ب -أهمية تطبيقية علمية .ودتمثل في:
-

الخدمة االجتماعية كمتنة دسةةةاهم باةةةكل كبير في التصةةةدي لماةةةةكالت األحداث الجانحيع ،بل ودعمل عل إعادة التوافق
بينتم وبيع فئات المجتما بإدماجتم في المجتما مع جديد.

-

درى الخدمة االجتماعية ه األحداث الجانحيع قوة باةةرية قابلة للتعديل واالراةةاد دمكنتم مع دوةيف قدرادتم واالسةةت ادة
منتا.

-

الخةةدمةةة االجتمةةاعيةةة دعمةةل عل خلق روح المنةةافسةةةةةةةة واالسةةةةةةتقالل بيع األحةةداث الجةةانحيع عع طريق الرعةةايةةة المتنيةةة
والتدرير ،لرفا ك اءدتم االنتاجية ودعم قدرادتم كي يعودوا مواطنيع صالحيع نافعيع ومنتجيع في المجتما بتم (القرياي
وبكري2294 ،م.)245:

 5-3-2أهداف الخدمة االجتماعية في مجال رعاية االحداث الجانحين.
ويرى عبد الخالق ورمضةةةةةةا ( 2229م )25:ه ههدا

الخدمة االجتماعية في هلا الاةةةةةة

دنقسةةةةةةم إل ههدا

وقا ية وعالجية

ودنموية عل النحو التالي:
 -1األهداف الوقائية:
-

إقامة ندوات ومحاضةةرات لتوعية هفراد المجتما ب ئة األحداث الجانحيع ،وههم العوامل االجتماعية والن سةةية واالقتصةةادية
والثقافية المؤدية إل الجنوح.

-

دن يم الحمالت االعالمية بالصحف واالذاعة والتل از للتوعية بطرق الوقاية مع الجنوح.

-

إكساب األسر هسالير التنائة االجتماعية المناسبة لتربية هبنا تم دربية صالحة دجنبا ً للجنوح.

-

العمل عل دوعية هسرة الحدث الجانج باألسالير المناسبة للرعاية ودجنر العودة مرة هخرى.

 -2األهداف العالجية:
-

معاونة وحث الحدث الجانج لالست ادة مع كل ما لدي مع قدرات وطاقات واستعدادات ومتارات.

-

دح يز ومسةةاعدة الحدث الجانج عل التخلم مع الماةةاعر السةةلبية دجاه ن س ة هو األسةةرة هو مجتمع هو هصةةدقاءه ،وإقامة
عالقات إيجابية وبناءة.

-

دحقيق نوع مع التوافق الن سي واالجتماعي للحدث الجانج ما هسرد ومجتمع .

-

وجود الرعاية االجتماعية الالزمة لمساعدة الحدث عل التكيف ما العوامل الن سية واالجتماعية التي دكو عا قا ً ومؤث ًرا
لقيامة بالمااركة بعمل فعال في حياد .

 -3األهداف التنموية:
-

اسةةةت ادة المؤسةةةسةةةات المجتمعية مما يمتلك الجانج بعد إصةةةالح ود هيل مع قدرات وإمكانات ،ودوفير اإلمكانات المادية
والبارية التي دساعد عل د هيل .

-

وضا براما درفيتية ودرويحية دتناسر ما هعمار وميول احتياجات الحدث الجا ج.

-

االست ادة مع الخبرات الدولية والدراسات في مجال رعاية األحداث الجانحيع.

-

دزويد الحدث بالخبرات الدا مة والمتجددة المتعلقة بالمجتما الخارجي ،لكي يتوافق ويتكيف ما المجتما دا ما.

 6-3-2المتطلبات المعرفية لألخصائي االجتماعي في رعاية األحداث المنحرفين.
يمكع عرض بعض مع المتطلبات المعرفية التي يجر ه يتميز بتا األخصا ي االجتماعي وهي ( :عليق2292 ،م)42:
 -9ه يكو عل معرفة بالن م السةةةةةياسةةةةةية السةةةةةا دة في المجتما ،لكي يتعاو معتا في اسةةةةةتصةةةةةدار قرارات دحقق العدالة
االجتماعية.
 -2ه يكو عل معرفة بالمتطلبات القانونية والمؤسةسية والسياسية الالزمة إلاباع حاجات العمالء ودوفيرها باكل ارعي
وفق ثقافة ودقاليد المجتما السا دة.
 -4ه يكو عل دراية كاملة بحقوق العمالء والت ويضةةات ال ردية والمؤسةةسةةية وحدودها والتي دعطي عمل القوة والسةةلطة
للتدخل المتني .
 -2ه يكو متمرل فيجما المعلومات مع خالل الدراسة والمسج.
 -5ه يكو ذو خبرة ومعرفة بالبيئة االجتماعية والسلوا اإلنساني.
 -2ه يتعر
ويمكع الوقو
 -9المعار

جيدًا عل موارد وإمكانات المجتما المتاحة.
عل ههم المعار

التي يحتاجتا األخصا ي االجتماعي في مجال رعاية األحداث المنحرفيع في:

المردبطة بالخدمة االجتماعية مع ن ريات وهسةةةالير دكتيكية وخط الزمة لتصةةةميم براما لمسةةةاعدة األحداث

المنحرفيع عل التكيف في المجتما.
 -2المعار

المردبطة بالجمعيات األهلية لصحداث المنحرفيع والعوامل البيئية واالجتماعية المؤثرة فيتا.

 -4المعار

المردبطة بالمناها المختل ة والسلوا التن يمي لتحقيق عملية التغيير المناود.

 -2المعار

المردبطة باسةةةتراديجيات العمل الجماعي المناسةةةبة ،والتي دسةةةاعد األحداث المنحرفيع للحصةةةول عل حقوقتم

والتمكع منتا.
 7-3-2المهارات المهنية التي يمارسها األخصائي االجتماعي مع األحداث الجانحين.
هي متنةةة دعتمةةد في ممةةارسةةةةةةتتةةا عل مةةا يعر
الضروري ه دكو واضحة لكل ممارل متني،

بةةال ع المتني هو المتةةارة في اسةةةةةةتخةةدام ودوجية المعرفةةة المتنيةةة ،ومع

ودردب المتةةارة المتنيةةة بةةالقةةدرة عل دوةيف المعةةار
الممارسة لتحقيق هغراض وههدا

العمل المتني  ،ودعر

للقيةةام ب ة فعةةال سةةةةةةلوكيةةة داخةةل اإلطةةار المتني مع خالل عمليةةة

متارة األخصا ي االجتماعي في التعامل ما األحداث الجانحيع ب نتا

" قدرة األخصةةا ي االجتماعي اللي يعمل ما األحداث عل اسةةتخدام المعار

والعلوم والن ريات المتصةةلة باإلصةةالح والت هيل

ب اعلية وسةتولة سةوا ء عل مسةتوى الدراسة هو التخطي هو التن يل واالنجاز عند العمل ما االحداث الجانحيع في مواقف مختل ة
بتد

الوصول إل نتا ا معينة في هقصر وقت واقل جتد ممكع" ( فتمي2292 ،م.)219:

ومع ههم المتارات التي يستخدمتا األخصا ي االجتماعي ما األحداث ما يلي:
 -1مهارة المالحظة:
دعد المالح ة مع ههم هسالير دراسة السلوا الجماعي  ،واألخصا ي االجتماعي اان اا غيره مع العامليع يلج إل المالح ة
في جما البيانات عع مختلف الموضةةةةوعات مثل سةةةةلوا الحدث الجانج سةةةةواء كا بم رده هو عالقت ما هقران هثناء ممارسةةةةت
ألناطة جماعية ( عبد اللطيف2221 ،م.)295:
 -2مهارة اإلستماع الجيد:
بالنسةبة لصخصا ي االجتماعي فإ االستماع الجيد هو الطريق اللي يتمد ل لتكويع العالقة المتنية واكتساب متارة التحدث ،كما
إ اإلنصةات الجيد يعتمد عل متابعة وفتم المضمو اللي دعبر عن عبارات العميل وان عاالد ومااعره ،وه يكو قادرً ا عل
اعادة ما قال الحدث مرة هخرى (فتمي2292 ،م.)212 :
 -3مهارة االتصال:
االدصةةال ينقسةةم إل نوعيع هولتما:ادصةةال اةةخصةةي ما األحداث الجانحيع بتد

التواجد المبااةةر معتم والاةةعور بماةةكالدتم

ومالح تتم واالسةتماع لتم ،والنوع األخير مع االدصال :وهو ادصال ما إدارة المؤسسة ،ويتد
دطوير الخدمات المقدمة ،إضةةةافة إل

هلا االدصال إل العمل عل

رسةةةم البراما والخط التي دسةةةاهم في مسةةةاعدة األحداث عل معالجة وحل ماةةةكالدتم

(السروجي2221 ،م.)214:
 -4مهارة تكوين العالقة المهنية:
هي عالقة دنمو بيع الحدث واألخصةا ي االجتماعي هسةاسةتا الثقة المتبادلة ،الخالية مع التحيز والجوانر الاةخصية ويتحكم فيتا
هيضةةةةةا قدرة األخصةةةةةا ي االجتماعي عل الت اعل ما الحدث وكسةةةةةر ثقت
وعي لدوره ومسةةةةةؤولياد دجاه الحدث ،ودتحكم فيتا ً
والسعي نحو دقبل لتوجيتاد (السروجي2221 ،م.)212:
 -5مهارة التفسير:
ودعني قيةام األخصةةةةةةا ي االجتمةاعي – بعةد ه يسةةةةةةتما إل روايةة الحةدث وعرضةةةةةة لمةا حةدث – بتزويد الحدث ب فكار جديدة
ليسةتخدمتا في د سةير الماةكلة وفتم سةلوا الحدث الجانج ود سةيره في إطار البيانات التي حصةل عليتا سواء ما يتعلق منتا ب تم
الجوانر الاةةةخصةةةية للحدث هو الجوانر المحيطة ب  ،ومحاولة د سةةةير وداةةةخيم الماةةةكالت والموافق التي دواج الحدث (عبد
اللطيف2221 ،م.)292:

 -6مهارة التأثير في سلوك الحدث الجانح:
ودعني القدرة عل اسةةةتخدام هسةةةالير العالج المختل ة واالسةةةتعانة بكافة اإلمكانات المؤسةةةسةةةية وعالقادتا المتنية بالحدث ،وذلك
واألفعال ودوجيت دوجي إل السةةةةةلوا االجتماعي المقبول ما هسةةةةةرد وزمال ،

للت ثير في سةةةةةلوا الحدث ودزويده بالمعار

ودحمي مع العودة لتلا السلوا الجانج مرة هخرى.
 -7مهارة المشاركة:
ودعني حث جميا األحداث وداةةجيعتم للماةةاركة في هي عمل هو ناةةاط يتم دن يم داخل المؤسةةسةةة ،ومسةةاعددتم لإلنجاز متامتم
المسندة إليتم مع خالل دزويدهم بالمعار

والمعلومات الالزمة (السروجي2221 ،م.)215:

 -1مهارة التوضيح:
ومع خاللتا يسةةةتطيا االخصةةةا ي االجتماعي دغيير ادجاهات الحدث المتاةةةددة واسةةةتبدالتا ب خرى سةةةليمة وواقعية  ،ويحث عل
إعادة الت كير فيما يعتقد مع ادجاهات وهفكار.
 -9مهارة التحليل:
 -92ودعني ه يكو األخصةةةةةا ي االجتماعي قاد ًرا عل رب العوامل ما بعضةةةةةتا البعض ،والوقو

عل هوج التكامل وهوج

النقم التي يعاني منتا الحدث ،وبنا ًء عل ذلك يسةةةةةةتطيا األخصةةةةةةا ي االجتماعي وضةةةةةةا خطة متكاملة لرعاية الحدث في
الجوانر التي يعاني فيتا ماكالت دتدده.
 -11مهارة تنمية الموارد:
إن لمع الضةةةةروري االسةةةةتعانة بكافة اإلمكانيات الموجودة في المجتما المحلي لمسةةةةاعدة الحدث في اكتسةةةةاب هسةةةةالير مواجتة
الماةةةةكالت التي قد يمر بتا وإدراكتا مع خالل المعلومات والخدمات والبراما المتاحة التي زودها ب األخصةةةةا ي االجتماعي
(عبد اللطيف2221 ،م.)291:

 .2.2الدراسات السابقة.
يتطرق الباحث في هلا المبحث إل ههم الدراسةةةةةةات السةةةةةةابقة ذات الصةةةةةةلة بموضةةةةةةوع البحث ،وقام الباحث بترديبتا دنازليا ً مع
السنوات األحدث إل األقدم كما يلي:
حيث هدفت دراسةةةةة (الهشةةةةلمو 2222 ،م) بعنوا " د ثير البيئة االجتماعية في إنحرا
دور دربية ود هيل األحداث التابعة لوزارة التنمية االجتماعية في األرد " .إل التعر

األحداث :دراسةةةةة ميدانية عل

عل د ثير البيئة االجتماعية في انحرا

األحداث :دراسةةةةةة ميدانية عل دور دربية ود هيل األحداث التابعة لوزارة التنمية االجتماعية في األرد  ،كما هدفت إل التعر
عل ال روق ذات الداللة االحصا ية بيع متوسطات استجابات هفراد العينة عند مستوى الداللة اإلحصا ية والتي دعزى للمتغيرات
الديموغرافية ،واسةتخدمت الدراسةة المنتا الوصة ي التحليلي ،واعتمدت الدراسةة عل االستبيا ك داة ر يسية لجما البيانات مع
( )992حدثا ً مع األحداث في دار دربية ود هيل األحداث في الرصةةةي  ،وكا مع ههم نتا ا الدراسةةةة يوجد د ثير للبيئة االسةةةرية
عل انحرا

االحداث بدرجة كبيرة ،كما يوجد د ثير للبيئة المدرسةةةية عل انحرا

االصةدقاء (جماعة االقرا ) عل انحرا

االحداث بدرجة كبيرة ،كما يوجد د ثير لبيئة

االحداث بدرجة متوسطة ،وكللك يوجد د ثير للبيئة الترويحية عل انحرا

بدرجة متوسطة ،ويوجد د ثير للبيئة الثقافية (االعالم ،الديع ) عل انحرا

االحداث بدرجة متوسطة،

االحداث

ويوجد د ثير للبيئة االقتصةةةادية عل انحرا

االحداث بدرجة كبيرة .وقد هوصةةةت الدراسةةةة بضةةةرورة بناء رؤية لمعالجة الت كك

األسةةري ،حيث ه عدم اسةةتقرارها يسةةبر انحرا

االحداث ،فاألسةةرة المتصةةدعة والمنتكة عاجزة عع القيام ب ية مسةةؤولية في

دربية األبناء ،وخاصة فيما يتضمع دلبية احتياجادتم ورغبادتم األساسية.
كما دطرقت دراسة (العتيبي2222 ،م) بعنوا " دقييم دور األخصا ي االجتماعي العامل في المؤسسات اإلصالحية :دراسة
ميدانية عل دار التربية االجتماعية لل تيات وال تيا بالاةةةارقة " .إل معرفة طرق دعامل األخصةةةا ييع االجتماعييع العامليع في
دار التربيةة االجتمةاعيةة ما األحةداث ودقييم هةلا الدور وكللك معرفة المعوقات التي دواج األخصةةةةةةا ييع االجتماعييع في الدار
وذلك بتد

دقديم بعض التوصةيات التي يمكع ه دسةتم في د عيل األناةطة والبراما مما لتا مع هثر في دغيير سلوا النزالء مع

األحداث وإصةالحتم ليعودوا لمجتمعادتم هسةوياء ،واعتمدت الدراسةة عل منتا المسةج االجتماعي ،وصةممت اسةتبانتيع خاصةة
بموضةةوع الدراسةةة األول طبقت عل ( )22نزيل ونزيلة مع األحداث واألخرى طبقت عل ( )5هخصةةا ييع اجتماعييع في دار
التربية االجتماعية ،وكا مع ههم نتا ا الدراسةةةة ه األخصةةةا ييع االجتماعييع يتعاملو ما النزالء بصةةةورة إيجابية ،ويتسةةةمو
بالدراية العلمية بالخصةةا م الن سةةية والسةةلوكية لصفراد وبالنزاهة والحيادية وكللك يسةةتمو في دعديل سةةلوا النزالء ويقومو
بتطبيق البراما الدينية والثقافية والترفيتية بصةةةةةةورة فعالة ،وكا مع هبرز المعوقات التي دواج االخصةةةةةةا ييع في هداء هعمالتم
بالدار هو قلة عدد األخصا يع االجتماعيع وعدم وجود اإلمكانيات المتاحة لعملتم.
كما هدفت دراسةةةة ( الهواري2222 ،م) بعنوا " العوامل المؤدية إل الت كك األسةةةري وانحرا
األردني" .إل التعر

عل العوامل المؤدية إل الت كك األسةةةري وانحرا

األحداث في المجتما

األحداث في المجتما األردني ،ودكونت العينة مع

( )222حدثا ً مع نزالء مراكز رعاية األحداث في األرد  ،واعتمدت الدراسةةةةةةة عل منتا المسةةةةةةج االجتماعي ودحقيقا ً لتد
الدراسةةةةة دم دطوير اسةةةةتبانة والتحقق مع صةةةةدقتا وثبادتا ،وكا مع ههم نتا ا الدراسةةةةة ه التربية الخاطئة ألحد الزوجيع هو
كالهما ،ودقص ةير الرجل في القيام بواجباد مع العوامل االجتماعية للت كك ،والبطالة وخروج المرهة للعمل عوامل اقتصةةادية،
واعتياد الكلب في العالقة بيع الوالديع واألبناء ،وذلك الط ل المتدني مع العوامل الن سةةية ،وسةةوء التغلية والماةةاكل الصةةحية
المتردبة عليتا ،ووجود اعاقة في األسةةرة مع العوامل الصةةحية للت كك ،في حيع جاءت العوامل المؤدية لالنحرا

في إدما هحد

هفراد األسةةرة عل الكحول والتمييز بيع األبناء مع العوامل األسةةرية ،هما ددخل ههل األبويع في حياة الحدث واألسةةرة ،وفقدا
الحدث للدعم االجتماعي واالقتصةةادي عند دعرض ة للماةةاكل مع العوامل االجتماعية ،واالنحرا

وس ةيلة الحدث إلثبات ذاد ،

وهوقات ال راغ مع العوامل الن سةية ،وازدياد نسةر البطالة وددني الدخل الاتري مع العوامل االقتصادية ،وداوه صورة الجسم
والخلل في الترمونات سةببا في االنحرا

مع العوامل الجسمية ،والت اخر بالجرا م همام المجتما اإللكتروني والتتديد واالبتزاز

اإللكتروني مع اةةخصةيات مجتولة مع العوامل التكنولوجية .وقد اوصةةت الدراسةةة بضةةرورة إناةةاء عيادات ن سةية متخصةةصةةة
لمعالجة األحداث المنحرفيع مع االضطرابات التي يعانو منتا بسبر الت كك األسري.
كما هاةةةةةةارت دراسةةةةةةة (عليق2211 ،م) بعنوا " متطلبات بناء قدرات األخصةةةةةةا ييع االجتماعييع بالجمعيات األهلية
لصحداث المنحرفيع " .إل التعر

عل متطلبات بناء قدرات االخصةةا ييع االجتماعييع بالجمعيات األهلية لصحداث المنحرفيع،

ودحةديد المعوقات التي دواج بناء قدرات االخصةةةةةةا ييع االجتماعييع ،ودقديم مقترحات لبناء قدرات االخصةةةةةةا ييع االجتماعييع
بالجمعيات االهلية.

واعتمدت الدراسةة عل المنتا المسحي االجتماعي ب سلوب الحصر الاامل لصخصا ييع االجتماعييع بالجمعيات األهلية العاملة
في مجال رعاية االحداث وعددهم ( )52هخصةةةةةا ي ،واسةةةةةتخدمت االسةةةةةتبان ك داة ر يسةةةةةية لجما البيانات ،وكا مع ههم نتا ا
الدراسةةةةةةة وجود متطلبات معرفة لبناء قدرات األخصةةةةةةا ييع االجتماعييع ودمثلت هله المتطلبات في المعار
الجمعيةات األهليةة والمعةار

المردبطة ب هدا

المردبطةة بةالقيةادات والمسةةةةةةئوليع عع دقةديم الخةدمةات لصحةداث المنحرفيع ،كللك هناا متطلبات

متارية لصخصةا ييع االجتماعييع دمثلت في االدصال بالخبراء والمتنييع في مجال األحداث المنحرفيع ،واكتساب متارات إدارة
االزمة بما يمكن مع مواجتة الماةةةةةكالت ،وبالنسةةةةةبة ألهم المعوقات في بناء قدرات االخصةةةةةا ييع االجتماعييع دمثلت في غياب
الموضةةةةةوعية مع جانر األخصةةةةةا ييع االجتماعييع عند كتابة التقارير ،وعدم وجود براما مخططة لتنمية قدرات األخصةةةةةا ييع
االجتماعييع بالجمعية ،وقد هوصةت الدراسة بضرورة عمل دورات ددريبية لصخصا ييع االجتماعييع بتا وكللك التقويم المستمر
لجتود االخصا ييع في مواجتة ماكالت الجمعية.
وهةدفةت دراسةةةةةةة (وجيةد2217 ،م) بعنوا " دقييم هدوار االخصةةةةةةا ي االجتماعي كممارل عام لوقاية األحداث مع
دعةاطي المخةدرات" .إل دحةديةد هدوار األخصةةةةةةا ي االجتمةاعي كممةارل عةام لوقةايةة األحةداث مع دعةاطي المخةدرات ،ودحديد
المسةةتوى المتني ألداء االخصةةا ي االجتماعي كممارل عام ألدواره لوقاية األحداث مع دعاطي المخدرات ،ودحديد الصةةعوبات
التي دواج األخصةةةةا ي االجتماعي كممارل عام لوقاية األحداث مع دعاطي المخدرات ،واعتمدت الدراسةةةةة عل منتا المسةةةةج
االجتماعي بنوعية الاةةامل والعينة ،ودكونت عينة الدراسةةة مع ( )22هخصةةا ي اجتماعي ،وعدد ( )49مع األحداث بدور التربية
بالجيزة ،واسةةتخدمت االسةةتبان ك داة ر يسةةية لجما البيانات ،وكا مع ههم نتا ا الدراسةةة ه ههم األدوار المتنية التي يسةةتخدمتا
األخصةا ييع االجتماعييع عند التعامل ما الحدث دمثلت في مسةاعدة الحدث عل التكيف ما بيئة المؤسسة ،وداجيا الحدث عل
الماةةاركة في األناةةطة المختل ة بالمؤسةةسةةة ،ومسةةاعدة الحدث عل هداء هدواره ،وههم األدوار التي يسةةتخدمتا األخصةةا ييع عند
التعامل ما نسةةةق جماعة األحداث هي دنمية القيم االجتماعية لدى األحداث ،مسةةةاعدة األحداث عل ااةةةباع احتياجادتم ،مسةةةاعدة
األحداث عل اسةةتثمار وقت فراغتم ،واما بالنسةةبة ألهم المعوقات التي دحد مع فعالية دور األخصةةا ي االجتماعي كممارل عام
لوقاية األحداث فتي عزو

األحداث عع الماةاركة في األناةطة ،عدم دقبل األحداث لصخصا ي االجتماعي ،صعوبة االستدالل

عل هسةةةر بعض االحداث ،كثرة األعباء اإلدارية التي يقوم بتا االخصةةةا ي االجتماعي ،نقم الدورات التدريبية في مجال وقاية
األحداث مع دعاطي المخدرات .وقد هوصةةةت الدراسةةةة بضةةةرورة دوافر التعاو بيع المؤسةةةسةةةات االكاديمية والمؤسةةةسةةةة إلعداد
البراما المال مة للوقاية األحداث مع دعاطي المخدرات.
كما هاةارت دراسةة (العبرية2216 ،م) بعنوا " دور الخدمة االجتماعية في التعامل ما االحداث الجانحيع :دراسة ميدانية
مطبقة في مؤسسات رعاية االحداث بسلطنة عما " .إل التعر

عل دور الخدمة االجتماعية في التعامل ما األحداث الجانحيع

في المؤسةسةات اإلصةالحية بسةلطنة عما  ،ومعرفة الصةعوبات التي دواج األخصا ييع االجتماعييع في مجال رعاية األحداث،
والتعر

عل الدور المقترح لت عيل دور الخدمة االجتماعية في مجال رعاية األحداث ،وهعمدت الدراسةةة عل المنتا المسةةحي

االجتماعي ،واعتمدت عل االسةتبان ك داة ر يسةية لجما البيانات مع عينة املت كافة األحداث المودعيع بدار إصالح األحداث
وبل عددهم ( )2هحداث ،وكللك عينة مع ( )29عامالً مع العامليع ما األحداث الجانحيع والموزعيع عل جميا المحاف ات،

وكا مع ههم نتا ا الدراسةةةة دعدد األدوار التي يمارسةةةتا األخصةةةا ي االجتماعي في مجال رعاية األحداث في المؤسةةةسةةةات
االصةةةالحية بسةةةلطنة عما والتي دمثلت في دوره ما الحدث ك رد ،ودوره ما هسةةةره الحدث ودوره ما جماعة األحداث ،ودوره
ما المؤسةسةات اإلصالحية ،هما عع ههم الصعوبات التي دواج األخصا ي االجتماعي في مجال رعاية األحداث هي الصعوبات
الراجعة إل المجتما المحي بالمؤسسة اإلصالحية ،ثم الصعوبات الراجعة األحداث الجانحيع هن ستم ،دليتا الصعوبات الراجعة
إل المؤسةةسةةة اإلصةةالحية .وقد هوصةةت الدراسةةة بضةةرورة دطوير براما رعاية األحداث بما ينمي قدرادتم العقلية والبدنية في
المجاالت االجتماعية والثقافية والرياضية.
وهدفت دراسةة ( الشةرما 2214 ،م) بعنوا " انحرا

األحداث :هسةباب وعوامل مع وجتة ن ر األحداث :دراسة حالة

عل األحداث في مركز دربية ود هيل االحداث باألرد " .إل التعر

إل األسباب والعوامل التي دؤدي إل انحرا

األحداث

مع وجتة ن رهم ،ودمحورت الدراسةةةة حول جميا األحداث المنحرفيع المودعيع في مركز رعاية ود هيل هحداث هربد في عام
 2292حيث بلغع عددهم ( )12حدث ،وركزت الدراسةةة عل األسةةباب والعوامل التي رهى الباحث هنتا داةةكل هسةةباب وعوامل
ر يسةةةة دؤدي لالنحرا

وهي :هسةةةباب هسةةةرية وهسةةةباب اجتماعية وهسةةةباب اقتصةةةادية ،وضةةةعف الوازع الديني واألخالقي عند

األحداث ،وهسةةةباب دكنولوجية ،باإلضةةةةافة إل عمر الحدث وعمر كل مع والدي  ،مكا السةةةةكع والمسةةةةتوى التعليمي ،واعتمدت
الدراسةة عل منتا المسةج االجتماعي ،واالسةتبانة ك داة ر يسةية لجما البيانات ،وكا مع ههم دا ا الدراسةة ه هسةباب انحرا
األحداث دعود إل غياب دور األسةةةرة في عملية التناةةةئة االجتماعية السةةةليمة ألبنا تا ،كللك رفقاء السةةةوء للحدث وغياب الرقابة
األسةةرية ،والدخل االقتصةةادي المتدني لصسةةرة ،وادسةةاع حجم األسةةرة .وقد هوصةةت الدراسةةة بضةةرورة االهتمام باألحداث ن راً
لكونتم اريحة كبيرة مع ارا ج المجتما.
وهخيراً هةدفت دراسةةةةةةة ( ريقات2212 ،م) بعنوا " هسةةةةةةباب جنوح االحداث في مدينة الرياض " .إل التعر

عل

العوامةل التي دقف وراء جنوح األحةداث في دار مالح ةة األحةداث في مةدينةة الرياض كما هدفت إل معرفة مدى د ثير العوامل
االجتماعية واألسةةةرية واالقتصةةةادية التي دفعت الحدث إل الجنوح ودحديد بيانات ومعلومات عع خصةةةا م األحداث المودعيع
بدار الرعاية والمالح ة ،واسةتخدم الباحث منتم دراسةة الحالة (  ) Case Studyحيث قام باختيار حدث واحد مع هجل دراست
لوضةةا الت سةةيرات المناسةةبة لجنوح األحداث وربطتا ما اإلطار الن ري والدراسةةات السةةابقة ،وكا مع ههم النتا ا ه العالقات
غير المتوازنة في األسةةةةرة خلقت نوعا ً مع االضةةةةطراب بعالقة الحديث بوالدي  ،وه كثرة ماةةةةاكل الزوجيع همام األط ال خلقت
نوعا ً مع عدم الطم نينة لدى الحدث مما دفع للاةةك الدا م وعدم االسةةتقرار وه قيام الزوج بضةةرب زوجت هو التتديد بالضةةرب
خلق نوعا ً مع العدوانية الموجتة عند الط ل.
التعليق على الدراسات السابقة.
أوالً :أوجه اتفاق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة.
 -9اد اق غالبية الدراسةات السةابقة ما الدراسةة الحالية في ههمية دراسةة موضةوع انحرا

األحداث في األسةر الم ككة وهسباب

والعوامةل المؤديةة ل  ،كدراسةةةةةةة كالً مع (التاةةةةةةلمو 2222 ،م)(،العتيبي2222 ،م)( ،التواري2222 ،م) (،الاةةةةةةرما ،
2292م) (،زريقةات2292 ،م) .كمةا اد قت دراسةةةةةةة كال مع (عليق2292 ،م)(،وجيد2291 ،م)( ،العبرية2292 ،م) عل
ههمية دور األخصا ي االجتماعي في رعاية األحداث المنحرفيع بالمؤسسات اإلصالحية.

 -2اد اق بعض الدراسةةةات السةةةابقة ما الدراسةةةة الحالية في اسةةةتخدام منتا المسةةةج االجتماعي وكللك اسةةةتخدام االسةةةتبيا ك داة
ر يسةةةةةةيةةةة لجما البيةةةانةةةات كةةةدراسةةةةةةةةةة كالً مع (العبريةةةة2292 ،م)(،وجيةةةد2291 ،م)(،عليق2292 ،م) (،التواري،
2222م)(،العتيبي2222 ،م).
 -4بعض الدراسةةات السةةابقة اد قت ما الدراسةةة الحالية عل ههمية الدور اللي يقدم األخصةةا ي االجتماعي في رعاية األحداث
الجةةانحيع ،إال ه البعض منتةةا قةةد هوضةةةةةةحةةت وجود جملةةة مع العقبةةات والتحةةديةةات التي دقف حجر عثرة في طريق دحقيق
األخصةةةا ي ألهداف  ،مثل ما دوصةةةلت الي دراسةةةة كالً مع (العتيبي2222 ،م) و (وجيد2291 ،م) لوجود عدد مع المعوقات
مثل قلة عدد األخصا يع االجتماعيع وعدم وجود اإلمكانيات المتاحة لعملتم ،وعزو

األحداث عع المااركة في األناطة،

عدم دقبل األحداث لصخصا ي االجتماعي ،صعوبة االستدالل عل هسر بعض االحداث.
ثانياً :أوجه اختالف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة.
 -9قدم الباحث عدداً مع الدراسةات المحلية والعربية المختل ة التي دت ق مضمونا ً ما الدراسة الحالية ولكنتا ال دت ق مع متا ما
دراسةةةةت في مكا دطبيق الدراسةةةةة ،حيث ه هناا إختالفا ً في بيئات الدراسةةةةة حيث طبقت دراسةةةةة (زريقات2292 ،م) في
المملكة العربية السةعودية ،وفي سةلطنة عما دراسة (العبرية2292 ،م) وفي االمارات دراسة (العتيبي2222 ،م) ،وطبقت
في األرد دراسة كالً مع (التالمو 2222 ،م) و ( التواري2222 ،م) و( الارما 2292 ،م) ،وفي مصر دراسة (وجيد،
2291م ).
 -2هنةاا اختالفةا ً في مجتما البحةث وحجم العينةة ،حيث طبقت دراسةةةةةةة ( الاةةةةةةرما 2292 ،م) و( التواري2222 ،م) عل
األحةداث الجةانحيع ،وطبقةت دراسةةةةةةة (العبريةة2292 ،م) عل كالً مع األحةداث واالخصةةةةةةا ييع االجتمةاعييع بدار رعاية
األحداث ،كما طبقت دراسةة كالً مع (وجيد2291 ،م) و(عليق2292 ،م) عل مجتما االخصا ييع االجتماعييع العامليع في
رعاية االحداث.
ثالثاً :أوجه االستفادة:
 -9است اد الباحث مع الدراسات السابقة في التعر

عل مجاالت الدراسة ومتغيرادتا واألسالير اإلحصا ية في دحليل نتا جتا.

 -2ومع جانر آخر اسةةةت اد الباحث مع هله الدراسةةةات في دصةةةميم االسةةةتبانة وفقرادتا الخاصةةةة بالدراسةةةة وكللك في مجال
منتجية الدراسة وهسلوبتا.
 -4وهيضةةا اسةةت اد الباحث مع النتا ا والتوصةةيات والمقترحات التي خرجت بتا هله الدراسةةاتك للا يمكع القول ب

الخبرات

الواردة في هله الدراسات قد هفادت في إثراء هله الدراسة.
 .3.2النظرية المفسرة للدراسة.
نظرية الدور
اسةةةةتخدم الباحث ن رية الدور ،وهي إحدى الن ريات الخاصةةةةة بالممارسةةةةة المتنية لصخصةةةةا ي االجتماعي ،ودعتبر
(ن رية الدور) مع ههم إسةةتامات علم االجتماع والتي اسةةت ادت منتا متنة الخدمة االجتماعية في بناء األطر الن رية التي داةةكل
األسا الر يسية لعملية الممارسة،

ولقد هاارت الكثير مع دراسات وكتر الخدمة االجتماعية ألهمية ن رية الدور ودرها في دزويدنا بم اهيم دركز عل التعامالت
بيع األفراد وبيئادتم ،ودقوم ن رية الدور عل هسال ه كل فرد في المجتما ياغل مركزاً معينا ً في المجتما (النعمي2291 ،م).
كما بدهت ن رية الدور في الوقت المعاصةةةةةةر دؤثر عل ممارسةةةةةةات الخدمة االجتماعية ،كما هخل عدد المؤسةةةةةةسةةةةةةات
االجتماعية التي دسةةتخدم دلك الن رية يتزايد ددريجيا ً ،ويرجا ذلك ال ما دتسةةم ب مع إثراء م اهيمتا ومكونادتا الن رية ،وكللك
مضامينتا التطبيقية ،وقدردتا عل ه دقدم لنا هسلوبا ً ووسيلة مناسبة لدراسة ودحليل السلوا االجتماعي.
وياةةير زناينكسةةي ه الدور االجتماعي يعد نسةةقا ً ديناميا ً اجتماعيا ً يتكو مع عدة عناصةةر متاةةابكة ومت اعلة ما بعضةةتا
داكل مكونات الدور ،وياير إليتا صادق (2222م) كما يلي:
 الدا رة االجتماعية وما داتمل علي مع مجموعة األاخاص اللي يت اعل معتم القا د بالدور. الخصا م البدنية والسيكولوجية المتعلقة بمركز القا م بالدور واللي ياغل . الدور والمكانة االجتماعية للقا م بالدور. ههم الوةا ف االجتماعية للقا م بالدور .ويلكر النعمي (2291م) ههم االفتراضات والم اهيم األساسية لن رية الدور كما يلي:
 -9دوقعات الدور :ودامل دوقعات السلوا الاخصي والمركز اللي يتواله اخم معيع ويامل كل الحقوق والواجبات.
 -2دكامل الدور :ويتحقق عندما يكو سةةةلوا الدور ودوقعاد بالنسةةةبة لصاةةةخاص في نسةةةق معا ً بحيث يكو السةةةلوا المؤدي
متناسر ما األخر.
 -4غيةاب التكامل في األدوار :وقد ينتا لعدة عوامل منتا عدم دوفر المعلومات والمعرفة الالزمة عع نسةةةةةةق الدور واختال
ههدا

الدور بيع المااركيع في وغياب المقومات المناسبة لتستيل هداء الدور.

 -2هداء الدور :ويعني السةةلوا اللي يؤدي اةةاغل المكانة المعينة وبناء عل ما دعلم في وقت معيع سةةابق ويتد

إل دحقيق

غاية معينة.
 -5غموض الدور :وياةةةير م توم غموض الدور إل دلك األدوار التي د تقر إل االعترا
الن ام الرسمي في المجتما ،بمعني عدم االعترا

الرسةةةمي الواضةةةج بتا مع جانر

بموقا ومكان هلا الدور عل خريطة العالقات االجتماعية.

 -2درجة قوة موضةوع الدور :كلما كا الدور واضحا ً ومحدداً كلما زادت قود ود كد وضوح  ،وكلما كا صعر عل ال رد
ه يؤدي متطلبات الدور.
كما يتمحور مضةةةمو هله الن رية في ه كل فرد ياةةةغل مركزاً اجتماعيا ً معينا ً في السةةةلم االجتماعي وهلا المركز يحتم
عل الاةةةخم اللي ياةةةغل مجموعة مع الحقوق وااللتزامات التي دن م د اعل ما األاةةةخاص الليع ياةةةغلو مراكز اجتماعية
هخرى ،ودتكو التن يميةات اإلجتمةاعيةة في هةله الن ريةة مع الجمةاعةات االجتمةاعيةة ،ويعتبر الةدور ثمرة د ةاعل اللات بيع هله
التن يمات ،ويتكو مع األدوار والتوقعات التي يؤكد كل منتا عل ضرورة مواجتة إحدى حاجات الجتاز االجتماعي.
ووفقا ً لتله الن رية يمكننا دراسةةةةةةة المكانة االجتماعية التي يحتلتا األخصةةةةةةا ي االجتماعي ومتطلبات هله المكانة مع ممارسةةةةةةة
مجموعةةة مع األدوار المختل ةةة في اطةةار عمل ة ما األحةةداث الجةةانحيع ،ودوقعةةات اآلخريع في المجتما ألدواره ودوقعةةاد ة هو
اخصيا ً ،ومدى قدرد عل دحقيق التواز والتوافق بيع هله األدوار،

ومتطلبادتا ومكانة األخصةا ي االجتماعي فيتا ،وما دحوي مع عالقات دبادلية خاصةة ما األحداث وما المؤسةةسةةات االصالحية
الموجودة في المجتما وفريق العمل ...الخ.
فاألخصةةا ي االجتماعي ياةةغل مكانة دتضةةمع بدورها واجبات علي منتا :معاونة األحداث عل القيام ب دوارهم ومسةةاعددتم عل
حل ما يعترض هله األدوار مع ماكالت ،كما دتضمع مكانت حقوقا ً مثل حق في اإلطالع عل ماكالت األحداث.

 .3منهجيَّة الدِّراسة وإجراءاتها
 .1.3مقدمة:
يتناول هلا ال صةةةل اإلجراءات المنتجية للدراسةةةة ،مع حيث منتا الدراسةةةة المسةةةتخدم ،ودحديد مجتما البحث وعينت ،
وهدوادة مع حيةث بنةاءها والت كد مع صةةةةةةدقتا وثبادتا ،واإلجراءات المتبعة في دطبيقتا ،وهسةةةةةةالير المعالجة اإلحصةةةةةةا ية التي
استخدمت في دحليل البيانات.
 .2.3نوع الدراسة:
دعتبر هله الدراسة مع الدراسات الوص ية حيث يمكع للباحث مع خاللتا الحصول عل معلومات وبيانات دقيقة دصور
واقا الماةةةكالت وذلك للوصةةةول إل وضةةةا دصةةةوري للممارسةةةة المتنية مع خالل رصةةةد ودحليل ود سةةةير البيانات التي همكع
الحصول عليتا مع المبحوثيع.
 .3.3منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسةة عل منتا المسج االجتماعي وذلك في جما بيانات الدراسة مع خالل دحليل نتا ا الدراسات السابقة،
وجما البيانات الميدانية ودحويلتا مع بيانات كي ية إل بيانات كمية ليسةةةةةةتل التعامل معتا في الوصةةةةةةف والتحليل ،وذلك لتحليل
انحرا

األحداث في األسر الم ككة ودور االخصا ي االجتماعي في الحد منتا.

 .4.3مجتمع الدِّراسة:
يتكو مجتما الدراسة مع االخصا ييع االجتماعييع العامليع بمراكز الت هيل الاامل التابعة لوزارة الاؤو االجتماعية
بمنطقةة مكةة المكرمةة (مةدينةة جةده  -مةدينةة مكةة المكرمةة  -مةدينةة القن ةلة  -مةدينةة الطةا ف) ،والبال عددهم ( )922هخصةةةةةةا ي
اجتماعي كا جميعتم عل احتكاا مباار ما الجانحيع خالل عام (9222هـ)
 .5.3عينة الدِّراسة:
قام الباحث باختيار عينة عاةةةةةةوا ية مع االخصةةةةةةا ييع االجتماعييع بمراكز د هيل األحداث بمنطقة مكة المكرمة خالل
العام الدراسي 9229هـةةةة 9222-هـةةةة ،حيث دم دوزيا االستمارة إلكترونيا ً مست يدا مع دطبيق ) )google driveوقد دجاوب ما
الباحث عدد ( )921هخصا ي اجتماعي.
 .6.3حدود الدراسة:
 الحدود الموضةةةةوعية :اقتصةةةةرت عل " انحرا
منتا".

األحداث في األسةةةةر الم ككة ودور االخصةةةةا ي االجتماعي في الحد

 الحدود الجغرافية :اقتصةةةرت الحدود الجغرافية عل مراكز الت هيل الاةةةامل بمنطقة مكة المكرمة (مدينة جده  -مدينة
مكة المكرمة  -مدينة القن لة  -مدينة الطا ف).
 الحدود الزمنية :ال صل الدراسي الثاني للعام الدراسي  9229هـ 9222 -ه.
 .7.3أداة الدِّراسة:
بما ه وسةةةةةةيلة جما المعلومات مع ههم مراحل اإلجراءات المنتجية في كل بحث بواسةةةةةةطتتا وعع طريق حسةةةةةةع دحديدها
واختيارها ودصةةةميمتا ،ويمكع ه دصةةةبج معلومات البحث عل درجة كبيرة مع الموضةةةوعية والدقة وه دخدم ههدا

الدراسةةةة

ودجير عل هسئلتتا المختل ة وللا قرر الباحث لجما البيانات لتله الدراسة ه يختار األسلوب المعتمد عل هداة جما البيانات مع
المبحوثيع وهي (اسةةةتبانة) والتي دعر

ب نتا "مجموعة مع األسةةةئلة المكتوبة بغرض اسةةةتطالع الرهي هو جما المعلومات حول

موضةةوع معيع " وهله األداة (االسةةتبانة) دسةةتطيا ه دعكا واقا الماةةكلة مع ناحية ،ودجير عل دسةةاؤالت الدراسةةة مع ناحية
هخرى وبعد ه دم االطالع عل اإلطار الن ري والدراسات السابقة واالسترااد ببعض األدوات الموجودة في المجال.
خطوات إعداد أداة الدِّراسة وجمع البيانات:
بعد دحديد هد

الدراسةة وهو دراسةة دور االخصةا ي االجتماعي في الحد مع انحرا

االحداث في األسر الم ككة ،دم

دصميم مجموعة هسئلة دختم بموضوع الدراسة بعد االطالع عل هدبيات الدراسة والدراسات السابقة ،ومع ثم دم عرضتا عل
الماةةر

عل الدراسةةةة ودم االخل بمالح اد والخروج باألداة في صةةةوردتا النتا ية (ملحق  )9ودكونت االسةةةتبان مع األجزاء

التالية:
القسم األول :البيانات األولية.
وياةتمل عل البيانات الاخصية لعينة الدراسة ودامل الخصا م الديموغرافية للعينة ( ال ئة العمرية – المؤهل الدراسي – مدة
الخدمة – حضور دورات ددريبي مردبطة بطبيعة عملك – هكثر األفعال المردكبة مع قبل االحداث الجانحيع حسر وجتة ن را
وواقا عملك)
القسم الثاني :محاور الدراسة.
وااتمل عل ( )24فقرة مقسمة إل هربعة محاور عل النحو التالي:
-

المحور األول :العوامل األسرية المؤدية إلنحرا

-

المحور الثاني :العوامل االجتماعية خارج األسرة المؤدية إلنحرا

األحداث في األسر الم ككة وااتمل عل ( )94فقرة.
األحداث في األسر الم ككة وااتمل عل ( )92فقرات.

-

المحور الثالث :العوامل التكنولوجية المؤدية إلنحرا

-

المحور الرابع :ههم المقترحات الالزمة لت عيل دور األخصةةةةةا ي االجتماعي في مجال رعاية األحداث وااةةةةةتمل عل ()92

األحداث في األسر الم ككة وااتمل عل ( )92فقرات.

فقرات.
ومع ثم دم إعداد قا مة االستبيا لتله الدراسة والتي قام ببنا تا مستخدما ً مقيال ليكرت الخماسي وذلك لمعرفة مدى موافقة هفراد
العينة عل عبارات هداة الدراسة وذلك وفقا ً للجدول التالي:

جدول رقم ( )1-3يوضح تو يع أو ا ومدى العبارات حسب مقياس ليكرت الخماسي
المدى

االو ا

اإلجابة

االستجابة

 9إل هقل مع 9.25

1

غير موافق بادة

ضعي ة جداً

مع  9.22إل هقل مع 2.2

2

غير موافق

ضعي ة

مع  2.22إل هقل مع 4.22

3

محايد

متوسطة

مع  4.22إل هقل مع 2.22

4

موافق

كبيرة

5

موافق بادة

كبيرة جداً

مع  2.22إل 5
 7-3صدق وثبات أداة الدراسة:
(أ) صدق التكوين (الصدق الظاهري).

هو الن ةام العةام لصداة هو الصةةةةةةورة الخةارجيةة لتا ،مع حيث نوع الم ردات ،وكي ية صةةةةةةياغتتا ومدى وضةةةةةةوح هله
الم ردات ،كللك يتناول دعليمات االستبانة ومدى دقتتا ودرجة ما دتمتا ب مع موضوعية كما ياير هلا النوع مع الصدق إل ه
االسةتبانة مناسبة للغرض اللي وضعت مع هجل وفي الدراسة الحالية دمت االست ادة مع الدراسات السابقة التي دناولت موضوع
هله الدراسةة كما دم دطوير االسةتبانة مع قبل الدكتور الماةر

عل البحث واللي د ضةل ماكوراً بإبداء دوجيتاد التي دم األخل

بتا لتكو االستبانة في صوردتا النتا ية.
(ب) صدق االتساق الداخلي:
يقصةةةد باالدسةةةاق الداخلي ألسةةةئلة االسةةةتبان هي قوة االردباط بيع درجات كل مجال ودرجات هسةةةئلة االسةةةتبانة الكلية،
والصةدق ببسةاطة هو ه دقيا هسئلة االستبانة هو االختبار ما وضعت لقياس هي يقيا فعالً الوةي ة التي ي ترض هن يقيستا ،وقد
دم الت كد مع صدق االدساق الداخلي لالستبانة بحساب معامالت اردباط بيرسو بيع فقرات االستبانة والدرجة الكلية لتا.
كما قام الباحث بحسةةاب االدسةةاق الداخلي لإلسةةتبانة عع طريق حسةةاب معامالت اردباط بيرسةةو بيع محاور االسةةتبانة
ما بعضتا البعض وما الدرجة الكلية لالستبانة والنتا ا موضحة في الجدول التالي:
جدول رقم ( )2-3يوضح معامالت االرتباط بين كل محور والدرجة الكلية.
العوامل األسرية المؤدية

العوامل االجتماعية خارج األسرة

العوامل التكنولوجية المؤدية

النحراف األحداث في األسر

المؤدية النحراف األحداث في

النحراف األحداث في األسر

المفككة.

األسر المفككة.

المفككة.

رقم

لتفعيل دور األخصائي
االجتماعي في مجال
رعاية األحداث

معامل

رقم

معامل

االرتباط

العبارة

االرتباط

9

)**(.470

2

)**(.475

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

9

)**(.410

9

)**(.539

9

)**(.488

2

)**(.458

2

)**(.382

2

)**(.524

العبارة

أهم المقترحات الال مة

4

)**(.548

4

)**(.393

4

)**(.610

4

)**(.432

2

)**(.561

2

)**(.661

2

)**(.659

2

)**(.536

5

)**(.556

5

)**(.635

5

)**(.781

5

)**(.442

2

)**(.464

2

)**(.707

2

)**(.664

2

)**(.539

1

)**(.592

1

)**(.448

1

)**(.498

1

)**(.565

2

)**(.557

2

)**(.624

2

)**(.649

2

)**(.547

1

)**(.472

1

)**(.589

1

)**(.765

1

)**(.628

92

)**(.545

92

)**(.665

92

)**(.720

92

)**(.397

99

)**(.312

92

)**(.547

94

)**(.485

مع الجةةدول هعاله دبيع ه معةةامالت االردبةةاط بيع كةل عبةارة مع عبةةارات هداة الةدراسةةةةةةةة والةةدرجةة الكليةة لصداة نجةةد ه جميا
معامالت كانت إيجابية وذات داللة إحصا ية ،مما يعني ه هناا ادساق داخلي بيع كل عبارة والدرجة الكلية.
(ج) ثبات أداة الدراسة:
دم التحقق مع ثبات األداة بحسةةةةاب معامل كرونباف هل ا ) (Cronbach Alphaلكل محور مع محاور هداة الدراسةةةةة وللدرجة
الكلية لصداة والجدول التالي يبيع النتا ا:
جدول رقم ( )3-3يوضح معامل ألفا كرونباخ لمحاور أداة الدراسة
المحاور
العوامل األسرية المؤدية النحرا

العينة المشاركة

الفاكرونباخ

13

0.910

10

0.855

10

0.868

10

0.834

43

0.945

األحداث في األسر الم ككة.

العوامل االجتماعية خارج األسةةةةةةرة المؤدية النحرا

األحداث في األسةةةةةةر

الم ككة.
العوامل التكنولوجية المؤدية النحرا

األحداث في األسر الم ككة.

ههم المقترحات الالزمة لت عيل دور األخصةةةا ي االجتماعي في مجال رعاية
األحداث.
األداة ككل

الجةدول هعاله بينع معةةامالت هل ةةاكرونبةةاف للمحةةاور دراوحةةت مةةا بيع ( )2.192-2.242ولصداة ككةةل بلغةةت ( )2.125وهي قيم
مرد عةة ممةا يعني ه هناا ثبات في إجابات هفراد العينة في اإلجابة عل هله األداة مما يعني هن يمكع االعتماد عل هله األداة
مع حيث جما البيانات وكللك إمكانية دعميم النتا ا التي سو

دخرج بتا هله الدراسة.

 .1.3األساليب اإلحصائية المستخدمة:
دم درميز االسةةةتبيانات وإدخالتا في الحاسةةةر اآللي باسةةةتخدام برناما الحزمة اإلحصةةةا ية للعلوم االجتماعية ( )SPSSوذلك
بغرض دحليل بيانات الدراسة دحليالً علميا ً يحقق ههدا

الدراسة ويجير عع دساؤالدتا وقد استخدم الباحث االختبارات التالية:

-9

النسر والتكرارات المئوية.

-2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتردير إجابات م ردات الدراسة لعبارات االستبان حسر درجة الموافقة.

-4

معامل اردباط بيرسو ) )Pearsonإليجاد العالقة بيع بعض المتغيرات.

-2

معامل هل ا كرونباف ( )ALPHAلحساب ثبات محاور الدراسة وهداة الدراسة ككل.

 .4عرض وتفسير نتائج الدراسة
 .1.4مقدمة:
هلا ال صةل يتناو ل دحليل نتا ا الدراسةة الميدانية (التحليل اإلحصةا ي) مع خالل عرض اسةتجابات هفراد عينة الدراسة
عل هسئلة الدراسة ،ومعالجتتا إحصا يا باستخدام م اهيم اإلحصاء الوص ي واالستداللي وهساليب اإلحصا ية وصوالً إل النتا ا
ودحليلتا ود سيرها كما يلي:
 .2.4النتائج المتعلقة بمحور البيانات األولية:
جدول ( )1-4تو يع أفراد العينة على حسب الفئة العمرية.
ال ئة

التكرار

النسبة

هقل مع  25سنة

6

4.7

مع  – 25هقل مع  42سنة

10

7.8

 – 42هقل مع  45سنة

14

10.9

 – 45هقل مع  22سنة

40

31.0

 22سنة ف كثر

59

45.8

الكل

129

100

الجةدول هعاله عبةارة عع النسةةةةةةر والتكرارات لتوزيا هفراد العينةة عل حسةةةةةةر ال ئةة العمرية فنجد ه الغالبية دقا بداخل ال ئة
العمرية ( 22سنة ف كثر) بنسبة ( ،)%25.2دليتا ال ئة العمرية ( – 45هقل مع  22سنة) بنسبة ( ،)%49.2ال ئة العمرية ) – 42
هقل مع  45سةةنة) بنسةةبة ( )%92.1دليتا ال ئة العمرية (مع  – 25هقل مع  42سةةنة) بنسةةبة ( ،)%1.2وهخيراً ال ئة العمرية (هقل
مع  25سنة) بنسبة ( ،)%2.1الاكل التالي يبيع هله النسر:

50
40
30
20
10
0
أقل من 25
سنة

من  – 25أقل  – 30أقل من  – 35أقل من  40سنة فأكثر
 40سنة
 35سنة
من  30سنة

شكل رقم ( )1-4يوضح تو يع أفراد العينة حسب متغير الفئة العمرية
جدول رقم ( )2-4تو يع أفراد العينة على حسب المؤهل الدراسي

المستوى التعليمي

التكرار

النسبة

بكالوريول علم اجتماع

22

17.1

بكالوريول خدمة اجتماعية

21

16.3

بكالوريول علم ن ا

7

5.4

36

27.9

هخرى

41

31.8

المجموع

129

100

ماجستير ف عل

الجدول هعاله عبارة عع النسةةر والتكرارات لتوزيا هفراد العينة عل حسةةر المؤهل الدراسةةي فنجد ه الغالبية بمؤهالت هخرى
بنسةةةةةةبةة ( ،)%49.2دليتا (ماجسةةةةةةتير ف عل ) بنسةةةةةةبة ( )%21.1ومع ثم (بكالوريول علم اجتماع) بنسةةةةةةبة ( ،)%91.9دليتا
لكل ،الاةةةةكل التالي يبيع هله
(بكالوريول خدمة اجتماعية) بنسةةةةبة ( ،)%92.4واخيراً (بكالوريول علم ن ا) بنسةةةةبة (ٍ )%5.2
النسر:
35
30
25
20
15
10
5
0
بكالوريوس علم بكالوريوس بكالوريوس علم ماجستير فأعلى
نفس
خدمة اجتماعية
اجتماع

أخرى

شكل رقم ( )2-4يوضح تو يع أفراد العينة حسب المؤهل الدراسي

جدول رقم ( )3-4تو يع أفراد العينة على حسب مدة الخدمة بالوظيفة الحالية
المدة

التكرار

النسبة

هقل مع  5سنوات

28

21.71

مع  – 5هقل مع  92سنوات

34

26.36

مع  – 92هقل مع  95سنة

22

17.05

 95سنة ف كثر

45

34.88

الكل

129

100

الجدول هعاله عبارة عع النسةةر والتكرارات لتوزيا هفراد العينة عل حسةةر مدة الخدمة بالوةي ة الحالية فنجد ه الغالبية عملوا
بمدة ( 95سةنة ف كثر) بنسةبة ( ،)%42.22دليتا (مع  – 5هقل مع  92سةنوات) بنسةبة ( ،)%22.42ومع ثم (هقل مع  5سنوات)
بنسبة ( ،)%29.19وهخيرا ً(مع  – 92هقل مع  95سنة) بنسبة ( ،)%91.25الاكل التالي يبيع هله النسر:
35
30
25

20
15
10
5
0
أقل من  5سنوات

من  – 5أقل من 10
سنوات

من  – 10أقل من 15
سنة

 15سنة فأكثر

شكل رقم ( )3-4يوضح تو يع أفراد العينة حسب مدة الخدمة بالوظيفة الحالية
جدول رقم ( )4-4تو يع أفراد العينة على حسب حضور دورات تدريبية
االجابة

التكرار

النسبة

نعم

112

86.9

ال

17

13.2

المجموع

129

100

الجدول هعاله عبارة عع النسةةةر والتكرارات لتوزيا هفراد العينة عل حسةةةر حضةةةةورهم للدروات الدورات التدريبية المردبطة
بطبيعة العمل فنجد ه الغالبية قد حضةةةةروا دورات ددريبية بنسةةةةبة ( ،)%22.1بينما الليع لم يحضةةةةروا دورات ددريبية مردبطة
بطبيعة العمل بنسبة ( ،)%94.2الاكل التالي يبيع هله النسر:

%13
نعم
ال

%87

شكل رقم ( )4-4يوضح تو يع أفراد العينة حسب حضور الدورات التدريبية
جدول رقم ( )5-4تو يع أفراد العينة على حسب طبيعة الدورات التدريبية في مجال العمل.
العمل

التكرار

النسبة

دورة د هيل االخصا ي االجتماعي

39

30.2

دورة متارة استقبال المست يديع وطرق التعامل معتم

16

12.4

الخدمة االجتماعية في مجال االحداث والمباد المتنية والممارسة العملية

17

13.2

هخرى

48

37.2

المجموع

129

100.0

الجدول هعاله عبارة عع النسةةةر والتكرارات لتوزيا هفراد العينة عل حسةةةر طبيعة الدورات التدريبية في مجال العمل فنجد ه
الغالبية قد حصةةةةلوا عل دورات هخرى في مجال عملتم غير التي ذكرت بنسةةةةةبة ( ،)%41.2ومع ثم (دورة د هيل االخصةةةةةا ي
االجتمةاعي) بنسةةةةةةبةة ( ،)%42.2دليتةا (الخةدمةة االجتماعية في مجال االحداث والمباد المتنية والممارسةةةةةةة العملية) بنسةةةةةةبة
( ،)%94.2وهخيراً (دورة متارة استقبال المست يديع وطرق التعامل معتم) بنسبة ( ،)%92.2الاكل التالي يبيع هله النسر:
40
35
30

25
20
15
10
5
0
دورة تأهيل االخصائي دورة مهارة استقبال الخدمة االجتماعية في
مجال االحداث
المستفيدين وطرق
االجتماعي
والمبادئ المهنية
التعامل معهم
والممارسة العملية

أخرى تذكر

شكل رقم ( )5-4يوضح تو يع أفراد العينة حسب طبيعة الدورات التدريبية في مجال العمل

جدول رقم ( )6-4تو يع أفراد العينة على حسب أكثر األفعال المرتكبة من االحداث الجانحين حسب وجهة نظر االخصائيين
االجتماعيين.

األفعال

التكرار

النسبة

سرقة

48

37.3

اعتداء

19

14.7

دخرير

8

6.2

جرا م ن ا

7

5.4

مخدرات

30

23.3

هتك عرض

2

1.6

لواط

10

7.8

هخرى

5

3.9

المجموع

129

100

الجدول هعاله عبارة عع النسةةر والتكرارات ألكثر األفعال المردكبة مع قبل االحداث الجانحيع حسةةر وجتة ن ر وواقا العمل،
فنجد ه هغلر دلك األفعال هي سةةةرقة ( ،)%41.4دليتا هفعال مخدرات بنسةةةبة ( ،)%24.4ومع ثم االعتداء بنسةةةبة (،)%92.1
دليتا اللواط بنسبة ( ،)%1.2التخرير بنسبة ( )%2.2ومع ثم جرا م ن ا بنسبة ( )%5.2ومع ثم هفعال هخرى بنسبة (،)%4.1
واخيراً هتك العرض بنسبة ( ،)%9.2الاكل التالي يبيع هله النسر:
40
35
30
25
20
15
10
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0
سرقة

اعتداء

تخريب

جرائم نفس

مخدرات

هتك عرض

لواط

أخرى

شكل رقم ( )6-4يوضح تو يع أفراد العينة حسب أكثر األفعال المرتكبة من االحداث الجانحين حسب وجهة نظر االخصائيين
االجتماعيين

 .3.4النتائج المتعلقة بمحاور الدراسة:
النتائج المتعلقة بالتساؤل األول:
لإلجابة عل التسةةةةةةاؤل األول واللي نم عل " ما العوامل األسةةةةةةرية المؤدية إلنحرا

األحداث في األسةةةةةةر الم ككة ؟ " .قام

الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات المحور ،ودم دردير العبارات بناء عل درجات االستجابة
وذلك وفقا ً لآلدي
جةدول ( ) 7-4المتوسةةةةةةطةات الحسةةةةةةابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على عبارات العوامل األسةةةةةةرية المؤدية
إلنحراف األحداث في األسر المفككة.
االنحراف

الو

المعياري

النسبي

الموافقة

التمييز بيع األبناء داخل األسرة.

4.10

1.05

82

كبيرة

92

ضعف الرقابة األسرية.

4.53

0.83

90.6

كبيرة جداً

9

انتاار العنف األسري.

4.33

0.85

86.6

كبيرة جداً

4

إدما هحد هفراد األسرة عل الكحول.

4.22

0.96

84.4

كبيرة جداً

1

ان صال الوالديع بتجر هو طالق.

4.46

0.87

89.2

كبيرة جداً

2

التنائة األسرية المتسلطة هو المتسيبة.

4.27

0.94

85.4

كبيرة جداً

1

دقصير الرجل في القيام بواجباد األسرية.

4.33

0.85

86.6

كبيرة جداً

2

وصم األسرة بالسوء في المجتما المحي .

3.76

1.08

75.2

كبيرة جداً

94

غياب رب األسرة المتكرر ل ترات طويلة.

4.29

0.92

85.8

كبيرة جداً

5

اضطراب العالقة العاط ية بيع الوالديع واألبناء.

4.25

0.97

85

كبيرة جداً

2

ددني الدخل الاتري لصسرة.

3.89

1.06

77.8

كبيرة

92

4.29

0.97

85.8

كبيرة جداً

2

4.04

1.00

80.8

كبيرة

99

4.21

0.95

84.25

كبيرة جداً

المتوسط

العبارة

إعطةاء الط ةل المةال دو سةةةةةةؤال فيما هن ق يجعل
عرض لالنحرا .
الاعور بالحرما المادي (ال قر األسري).
المحور ككل

درجة

الترتيب

الجدول هعاله عبارة عع المتوسةةةةةطات الحسةةةةةابية واالنحرافات المعيارية إلجابات هفراد العينة عل العوامل األسةةةةةرية
المؤدية إلنحرا

األحداث في األسةر الم ككة فنجد ه المتوس العام بل (2.29مع  )5بانحرا

معياري ( )2.15والمتوس يقا

ضةةمع ال ئة الخامسةةة لمعيار ليكرت الخماسةةي ( 2.29إل  )5والتي دعني ه هفراد العينة موافقيع بدرجة كبيرة جداً عل عبارات
محور " العوامل األسرية المؤدية إلنحرا

األحداث في األسر الم ككة".

وبالن ر إل اسةةةةةتجابات هفراد العينة حول فقرات محور " العوامل األسةةةةةةرية المؤدية إلنحرا

األحداث في األسةةةةةةر

الم ككة ".دم دردير العبارات دنازليا ً ابتدا ًء مع العبارة ذات المتوسةةةةة األكبر وانتتاء بالعبارة ذات المتوسةةةةة األصةةةةةغر فنجد ه
العبارة (ضعف الرقابة األسرية) بمتوس بل ( )2.54ودرجة موافقة كبيرة جداً،
ومع ثم العبارة (ان صةةال الوالديع بتجر هو طالق) بمتوسةة بل ( )2.22ودرجة موافقة كبيرة جداً ،دليتا العبارة (انتاةةار العنف
األسةةري) بمتوس ة بل ( )2.44ودرجة موافقة كبيرة جداً ،ومع ثم العبارة (دقصةةير الرجل في القيام بواجباد األسةةرية) بمتوس ة
بل ( )2.44ودرجة موافقة كبيرة جداً ،دليتا العبارة (غياب رب األسةةةةةرة المتكرر ل ترات طويلة) بمتوسةةةةة بل ( )2.21ودرجة
موافقة كبيرة جداً ،ومع ثم العبارة (إعطاء الط ل المال دو سةةةةؤال فيما هن ق يجعل عرضةةةة لالنحرا ) بمتوسةةةة بل ()2.21
ودرجة موافقة كبيرة جداً ،ومع ثم العبارة (التناةةةئة األسةةةرية المتسةةةلطة هو المتسةةةيبة) بمتوسةةة بل ( )2.21ودرجة موافقة كبيرة
جداً ،دليتا (اضةةةةةةطراب العالقة العاط ية بيع الوالديع واألبناء) بمتوسةةةةةة بل ( )2.25ودرجة موافقة كبيرة جداً ،ومع ثم العبارة
(إدما هحد هفراد األسةرة عل الكحول) بمتوس بل ( )2.22ودرجة موافقة كبيرة جداً ،ومع ثم العبارة (التمييز بيع األبناء داخل
األسةةةرة) بمتوسةةة بل ( )2.92ودرجة موافقة كبيرة ،ومع ثم العبارة (الاةةةعور بالحرما المادي (ال قر األسةةةري)) بمتوسةةة بل
( )2.22ودرجة موافقة كبيرة ،دليتا العبارة (ددني الدخل الاةةةتري لصسةةةرة) بمتوسةةة بل ( )4.21ودرجة موافقة كبيرة ،وهخيراً
العبارة (وصم األسرة بالسوء في المجتما المحي ) بمتوس بل ( )4.12ودرجة موافقة كبيرة.
ويتضج مع خالل النتا ا الموضحة هعاله ه ههم العوامل األسرية المؤدية إلنحرا

األحداث في األسر الم ككة دمثلت

في ضةةةعف الرقابة األسةةةرية ،وان صةةةال الوالديع بتجر هو طالق ،وانتاةةةار العنف األسةةةري ،ودقصةةةير الرجل في القيام بواجباد
األسةةةةةرية ،وغياب رب األسةةةةةرة المتكرر ل ترات طويلة ،إعطاء الط ل المال دو سةةةةةؤال فيما هن ق يجعل عرضةةةةة لالنحرا ،
والتناةةةةئة األسةةةةرية المتسةةةةلطة هو المتسةةةةيبة ،واضةةةةطراب العالقة العاط ية بيع الوالديع واألبناء ،وإدما هحد هفراد األسةةةةرة عل
الكحول ،والتمييز بيع األبناء داخل األسرة ،والاعور بالحرما المادي (ال قر األسري).
ودت ق هله النتا ا ما نتا ا دراسةةةة (التواري )2222 ،والتي دوصةةةلت إل ه ههم العوامل األسةةةرية المؤدية النحرا
األحداث هي ضةعف الرقابة األسةرية ،وادما هحد هفراد االسرة ،وان صال الوالديع والتمييز بع األبناء ،وانتاار العنف االسري،
وقةد يعزى السةةةةةةبةر في ذلك ال ه دافا الحدث لالنحرا

هي ال رو

والنزاعات داخل المحي االسةةةةةةري ،فإدما هحد افراد

االسةةرة قد يسةةةبر ماةةةاكل كثيرة كتقليد الحدث لتلا السةةةلوا السةةلبي وسةةةيدفع ال السةةةرقة للحصةةةول عل المواد المخدرة ،كللك
التمييز بع األبناء في المعاملة قد يولد الغيرة والعدوانية وكره األسةةةةرة وخاصةةةةةة الوالديع هو هحدهما ،فتنا يجر عل األسةةةةةرة ه
دعدل بيع األبناء حت ال ددفعتم الغيرة إل االعتداء عل اآلخريع ،ودكو سببا ً في االنحرا .
والجدول رقم ( )1-4يبين اجمالي اإلجابات على التساؤل األول" ما العوامل األسرية المؤدية إلنحراف األحداث في األسر
المفككة".

اإلجابة

التكرار

النسبة

ال هوافق بادة

38

2.28

ال هوافق

83

4.97

محايد

172

10.31

هوافق

569

34.09

هوافق بادة

807

48.35

الجدول هعال ه عبارة عع التكرارات والنسةةةةر إلجمالي إجابات هفراد العينة عبارات محور (العوامل األسةةةةرية المؤدية إلنحرا
األحداث في األسةةر الم ككة) فنجد ه الغالبية هوافق باةةدة بنسةةبة ( )%22.45بينما هقل االسةةتجابات كانت ال هوافق باةةدة بنسةةبة
( ،)%2.22الاكل التالي يبيع هله النسر:
50
40
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20
10
0
ال أوافق

ال أوافق بشدة

محايد

أوافق

أوافق بشدة

شكل رقم ( )7-4يوضح النسب والتكرارات ألفراد العينة للتساؤل األول
النتائج المتعلقة بالتساؤل الثاني:
لإلجابة عل التسةةةةةةاؤل الثاني واللي نم عل " ما العوامل االجتماعية خارج األسةةةةةةرة المؤدية إلنحرا

األحداث في األسةةةةةةر

الم ككة ؟ " .حيث قام الباحث بحسةةاب المتوس ةطات الحسةةابية واالنحرافات المعيارية لعبارات المحور ،ودم دردير العبارات بناء
عل درجات االستجابة وذلك وفقا ً لآلدي:
جدول ( )9-4المتوسةةةةطات الحسةةةةابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على عبارات محور العوامل االجتماعية خارج
األسرة المؤدية إلنحراف األحداث في األسر المفككة.
االنحراف

الزو

المعياري

النسبي

الت ثر برفاق السوء.

4.72

0.68

94.4

كبيرة جداً

ضعف الوازع الديني لدى األحداث.

4.58

0.61

91.6

كبيرة جداً

2

غياب الرقابة االجتماعية عل سلوكيات األحداث.

4.49

0.68

89.8

كبيرة جداً

3

4.34

0.85

86.8

كبيرة جداً

4

4.28

0.85

85.6

كبيرة جداً

5

العبارة

فقدا الحدث الدعم االجتماعي واالقتصةةةةادي عند
دعرض للمااكل.
غيةةاب القيم االجتمةةاعيةةة والمعةةايير يناةةةةةةئ فرداً
معرضا ً لالنحرا .

المتوسط

درجة الموافقة

الترتيب
1

التاتير ب خطاء األبناء واألسرة لآلخريع.

4.24

0.93

84.8

كبيرة جداً

6

التعرض لإلساءة الجنسية.

4.23

0.93

84.6

كبيرة جداً

7

معاناة الط ل الحدث مع الوحدة الن سية.

3.98

0.94

79.6

كبيرة

8

قلة األندية والوسا ل الترفيتية.

3.77

1.13

75.4

كبيرة

9

ددخل ههل األبويع في حياة الحدث هو األسرة.

3.66

1.04

73.2

كبيرة

10

4.23

0.86

84.58

كبيرة جداً

المحور ككل

الجدول هعاله عبارة عع المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات هفراد العينة عل عبارات محور العوامل
االجتماعية خارج األسةةةةةرة المؤدية إلنحرا

األحداث في األسةةةةةر الم ككة ،فنجد ه المتوسةةةةة العام بل (2.24مع  )5بانحرا

معياري ( )2.22والمتوسةةةطات ضةةةمع هله ال ئة دقا بداخل ال ئة الخامسةةةة لمعيار ليكرت الخماسةةةي (2.2إل  )5والتي دعني ه
هفراد العينةة موافقيع بةدرجةة كبيرة جةداً عل فقرات محور العوامةل االجتمةاعيةة خةارج األسةةةةةةرة المؤدية إلنحرا

األحداث في

األسر الم ككة.
وبالن ر إل استجابات هفراد العينة حول فقرات محور العوامل االجتماعية خارج األسرة المؤدية إلنحرا

األحداث في

األسةةةر الم ككة ،فق دم دردير العبارات دنازليا ً إبتدا ًء مع العبارة ذات المتوسةةة األكبر وانتتاء بالعبارة ذات المتوسةةة األصةةةغر
فنجد ه العبارة (الت ثر برفاق السةوء) في بداية التردير بمتوسة بل ( )2.12ودرجة موافقة كبيرة جداً ،ومع ثم العبارة (ضةعف
الوازع الةديني لةدى األحةداث) بمتوسةةةةةة بل ( )2.52ودرجة موافقة كبيرة جداً ،ومع ثم العبارة (غياب الرقابة االجتماعية عل
سلوكيات األحداث) بمتوس بل ( )2.21ودرجة موافقة كبيرة جداً ،ومع ثم العبارة (فقدا الحدث الدعم االجتماعي واالقتصادي
عند دعرضة للماةةاكل) بمتوسة بل ( )2.42ودرجة موافقة كبيرة جداً ،ومع ثم العبارة (غياب القيم االجتماعية والمعايير يناةةئ
فرداً معرضةةةةا ً لالنحرا ) بمتوسةةةة بل ( )2.22ودرجة موافقة كبيرة جداً ،ومع ثم العبارة (التاةةةةتير ب خطاء األبناء واألسةةةةرة
لآلخريع) بمتوسةةةة بل ( )2.22ودرجة موافقة كبيرة جداً ،ومع ثم العبارة (التعرض لإلسةةةةاءة الجنسةةةةية) بمتوسةةةة بل ()2.24
ودرجة موافقة كبيرة جداً ،ومع ثم العبارة (معاناة الط ل الحدث مع الوحدة الن سةةية) بمتوس ة بل ( )4.12ودرجة موافقة كبيرة،
دليتا العبارة (قلة األندية والوسةةا ل الترفيتية) بمتوسة بل ( )4.11ودرجة موافقة كبيرة ،وهخيراً العبارة (ددخل ههل األبويع في
حياة الحدث هو األسرة) بمتوس بل ( )4.22ودرجة موافقة كبيرة.
ويتضةةةةةج مع خالل النتا ا الموضةةةةةحة هعاله ه ههم العوامل االجتماعية المؤدية إلنحرا

األحداث في األسةةةةةر الم ككة

دمثلت في الت ثر برفاق السوء ،وضعف الوازع الديني لدى األحداث ،وغياب الرقابة االجتماعية عل سلوكيات األحداث ،وفقدا
الحدث الدعم االجتماعي واالقتصةادي عند دعرضة للماةاكل ،وغياب القيم االجتماعية والمعايير ينائ فرداً معرضا ً لالنحرا ،
والتاةتير ب خطاء األبناء واألسةرة لآلخريع ،والتعرض لإلسةاءة الجنسةية ،ومعاناة الط ل الحدث مع الوحدة الن سية ،وقلة األندية
والوسا ل الترفيتية ،وددخل ههل األبويع في حياة الحدث هو األسرة.

ودت ق هله النتا ا ما نتا ا دراسةةة (التواري )2222 ،والتي دوصةةلت إل ه ههم العوامل االجتماعية المؤدية النحرا
االحداث هي الت ثر برفاق السةوء ومصاحبتتم ،وكللك ددخل ههل األبويع في حياة الحدث هو األسرة وهيضا ً قلة األندية والوسا ل
الترفيتية .وقد دعزى السةةبر إل ه الحدث في مصةةاحبت ألصةةدقاء ورفقاء السةةوء يصةةبج مقلداً لتم ومن لاً لرغبادتم ،فيصةةبحو
المؤثر في اةخصةيت ويصةبج هو مقلداً ودابعا ً لتم فيتعلم التطر

في الت كير وغياب المسةئولية والدعم ل مع قبل اسةرد سيؤدي

إل انحراف  ،كما نجد ه التدخل ألهل األبويع في حياة الحدث يؤدي إل اةةةةةةعور الحدث باالسةةةةةةتياء لعدم وجود اسةةةةةةتقاللية في
قرارات األسرة ودعود لضعف اخصية رب األسرة،
والتاةةةتير ب خطاء األسةةةرة ليصةةةبحوا حديث الاةةةارع مع قبلتم وهلا يؤدي إل حالة مع الرفض والتمرد والعصةةةيا مع الحدث
دجاه هلا التدخل ليصبج عدوانيا ً ويخرج مع المنزل دو إذ .
والجدول رقم ( )12-4يبين اجمالي اإلجابات على التسةةةةةةاؤل الثاني" ما العوامل االجتماعية المؤدية إلنحراف األحداث في األسةةةةةةر
المفككة".

اإلجابة

التكرار

النسبة

ال هوافق بادة

16

1.25

ال هوافق

72

5.62

محايد

130

10.15

هوافق

446

34.82

هوافق بادة

616

48.09

الجدول هعاله عبارة عع التكرارات والنسةةةةةةر إلجمالي إجابات هفراد العينة عبارات محور (العوامل االجتماعية خارج األسةةةةةةرة
المؤدية إلنحرا

األحداث في األسةةةةر الم ككة) فنجد ه الغالبية هوافق باةةةةدة بنسةةةةبة ( )%22.21بينما هقل االسةةةةتجابات كانت ال

هوافق بادة بنسبة ( ،)%9.25الاكل التالي يبيع هله النسر:
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محايد

أوافق

أوافق بشدة

شكل رقم ( )1-4يوضح النسب والتكرارات ألفراد العينة للتساؤل الثاني

النتائج المتعلقة بالتساؤل الثالث:
لإلجابة عل التسةةاؤل الثالث واللي نم عل " ما العوامل التكنولوجية المؤدية إلنحرا

األحداث في األسةةر الم ككة ؟ " .حيث

قام الباحث بحسةةةةةةاب المتوسةةةةةةطات الحسةةةةةةابية واالنحرافات المعيارية لعبارات المحور ،ودم دردير العبارات بناء عل درجات
االستجابة وذلك وفقا ً لآلدي:
جدول رقم ( )11-4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على عبارات محور العوامل التكنولوجية
المؤدية إلنحراف األحداث في األسر المفككة.
المتوسط

العبارة

االنحراف

الو

المعياري

النسبي

درجة الموافقة

الترتيب

إدما المواقا االلكترونية المختل ة.

4.42

0.81

88.4

كبيرة جداً

2

دقليد بعض األلعاب االلكترونية العني ة.

4.33

0.86

86.6

كبيرة جداً

4

الت ثر ببعض الاخصيات االلكترونية.

4.23

0.87

84.6

كبيرة جداً

5

الت اخر بالجرا م همام المجتما االلكتروني.

4.16

0.98

83.2

كبيرة

1

4.02

1.05

80.4

كبيرة

10

4.13

0.93

82.6

كبيرة

8

4.20

0.90

84

كبيرة جداً

6

4.34

0.83

86.8

كبيرة جداً

3

4.05

1.04

81

كبيرة

9

4.45

0.78

89

كبيرة جداً

1

4.23

0.91

84.66

كبيرة جداً

التتديد واالبتزاز االلكتروني مع اةةخصةةيات
مجتولة.
متةةابعةةة األفالم غير العربيةةة والتنةةاقض بيع
الواقا والمااهد.
الرغبةةةة في الاةةةةةةترة حت بوسةةةةةةةةا ةةةل غير
ماروعة.
قضةةةةةةاء سةةةةةةاعات طويلة في ماةةةةةةاهدة هفالم
الجرا م والعنف دو رقابة.
دقليد الاخصيات في هفالم الرعر واالجرام.
عةةدم اهتمةةام األسةةةةةةرة بمحتوى البراما التي
يااهدها.
المحور ككل

الجدول هعاله عبارة عع المتوسةةةةطات الحسةةةةابية واالنحرافات المعيارية إلجابات هفراد العينة عل عبارات محور العوامل
التكنولوجية المؤدية إلنحرا

األحداث في األسةةةةر الم ككة ،فنجد ه المتوسةةةة العام بل (2.24مع  )5بانحرا

معياري ()2.19

والمتوسةةةة يقا بداخل ال ئة الخامسةةةةة لمعيار ليكرت الخماسةةةةي ( 2.2إل  )5والتي دعني ه هفراد العينة موافقيع بدرجة كبيرة جداً
عل عبارات محور العوامل التكنولوجية المؤدية إلنحرا

األحداث في األسر الم ككة.

وبالن ر إل اسةتجابات هفراد العينة حول فقرات محور العوامل التكنولوجية المؤدية إلنحرا
فقد دم دردير العبارات دنازليا ً إبتدا ًء مع المتوس األكبر وانتتاء بالعبارة ذات المتوس األكبر،

األحداث في األسر الم ككة،

فنجد ه العبارة (عدم اهتمام األسةةةةةرة بمحتوى البراما التي ياةةةةةاهدها) في بداية العبارات بمتوسةةةةة بل ( )2.25ودرجة
موافقة كبيرة ،ومع ثم العبارة (إدما المواقا االلكترونية المختل ة) بمتوس بل ( )2.22ودرجة موافقة كبيرة جداً ،ومع ثم العبارة
(قضةاء سةاعات طويلة في ماةاهدة هفالم الجرا م والعنف دو رقابة) بمتوس بل ( )2.42ودرجة موافقة كبيرة جداً ،دليتا العبارة
(دقليةةد بعض األلعةةاب االلكترونيةةة العني ةةة) بمتوسةةةةةة بل ( )2.44ودرجةةة موافقةةة كبيرة جةةداً ،ومع ثم العبةةارة (الت ة ثر ببعض
الاةةخصةةيات االلكترونية) بمتوس ة بل ( )2.24ودرجة موافقة كبيرة جداً ،ومع ثم العبارة (الرغبة في الاةةترة حت بوسةةا ل غير
ماةةةروعة) بمتوسةةة بل ( )2.22ودرجة موافقة كبيرة جداً ،ومع ثم العبارة (الت اخر بالجرا م همام المجتما االلكتروني) بمتوسةةة
بل ( ) 2.92ودرجةة موافقةة كبيرة ،ومع ثم العبةارة (متةابعةة األفالم غير العربية والتناقض بيع الواقا والماةةةةةةاهد) بمتوسةةةةةة بل
( )2.94ودرجة موافقة كبيرة ،ومع ثم العبارة (دقليد الاةخصةيات في هفالم الرعر واالجرام) بمتوسة بل ( )2.25ودرجة موافقة
كبيرة ،وفي التردير األخير للعبارات نجد العبارة (التتديد واالبتزاز االلكتروني مع اةةةةخصةةةةيات مجتولة) بمتوسةةةة بل ()2.22
ودرجة موافقة كبيرة.
ويتضةج مع خالل النتا ا الموضحة هعاله ه ههم العوامل التكنولوجية المؤدية إلنحرا

األحداث في األسر الم ككة دمثلت

في عدم اهتمام األسةةرة بمحتوى البراما التي ياةةاهدها ،وإدما المواقا االلكترونية المختل ة ،وقضةةاء سةةاعات طويلة في ماةةاهدة
هفالم الجرا م والعنف دو رقابة ،ودقليد بعض األلعاب االلكترونية العني ة ،والت ثر ببعض الاةةةخصةةةيات االلكترونية ،والرغبة في
الاةةترة حت بوسةةا ل غير ماةةروعة الت اخر بالجرا م همام المجتما االلكتروني ،ومتابعة األفالم غير العربية والتناقض بيع الواقا
والمااهد ،ودقليد الاخصيات في هفالم الرعر واالجرام ،والتتديد واالبتزاز االلكتروني مع اخصيات مجتولة.
ودت ق هله النتا ا ما نتا ا دراسةة (الحراحاةة )2292 ،والتي هةترت ه السبر في انحرا

االحداث يرجا ال العوامل

التقنية الحديثة ،كما اد قت ايض ةا ً ما دراسةةة (التواري )2222 ،والتي دوصةةلت إل ه ههم العوامل التكنولوجية المؤدية النحرا
األحداث هي إدما المواقا االلكترونية المختل ة ،والت ثر ببعض الاةةةةةةخصةةةةةةيات االلكترونية ،وماةةةةةةاهدة األفالم وقراءة المجالت
التابطة ،ودقليد بعض األلعاب االلكترونية .وقد يعزى السةةةبر في ذلك ال ه دخول الحدث الغير مخط ل عل مواقا التواصةةةل
االجتمةاعي وعةالم التكنولوجيةا الحةديثةة بةدو دن يم هو رقةابةة ،وماةةةةةةاهدة لمواقا هابطة قد يؤثر في د كيره مما يدفع إل معاودة
الدخول والخروج عليتا باةةةةةةكل مسةةةةةةتمر حت يدمنتا ،فيجعل ذلك مت اخراً بما ي عل ويحاول دقليده األعم لتا حت يقا فريسةةةةةةة
االحتيال مع هحد األاخاص هو المواقا والتي قد ددفع إل السرقة هو اردكاب الجرا م.
والجةدول رقم ( )12-4يبين اجمةالي اإلجةابةات على التسةةةةةةاؤل الثةالةث" مةا العوامل التكنولوجية المؤدية إلنحراف األحداث في
األسر المفككة".
اإلجابة

التكرار

النسبة

ال هوافق بادة

7

0.55

ال هوافق

75

5.85

محايد

156

12.18

هوافق

415

32.40

هوافق بادة

628

49.02

الجةةدول هعاله عبةةارة عع التكرارات والنسةةةةةةةر إلجمةةالي إجةةابةةات هفراد العينةةة عبةةارات محور (العوامةةل التكنولوجيةةة المؤديةةة
إلنحرا

األحداث في األسةر الم ككة) فنجد ه الغالبية هوافق باةدة بنسبة ( )%21.22بينما هقل االستجابات كانت ال هوافق بادة

بنسبة ( ،)%2.55الاكل التالي يبيع هله النسر:
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أوافق بشدة

أوافق

شكل رقم ( )9-4يوضح النسب والتكرارات ألفراد العينة للتساؤل الثالث
النتائج المتعلقة بالتساؤل الرابع:
لإلجابة عل التسةةةةاؤل الرابا واللي نم عل " ما ههم المقترحات الالزمة لت عيل دور األخصةةةةا ي االجتماعي في مجال رعاية
األحداث ؟ " حيث قام الباحث بحسةاب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات المحور ،ودم دردير العبارات بناء
عل درجات االستجابة وذلك وفقا ً لآلدي:
جةدول رقم ( )13-4يوضةةةةةةح المتوسةةةةةةطةات الحسةةةةةةابيةة واالنحرافةات المعيةارية إلجابات أفراد العينة على عبارات محور أهم
المقترحات الال مة لتفعيل دور األخصائي االجتماعي في مجال رعاية األحداث.
العبارة
دكثيف الةةةدورات التةةةدريبيةةة المتخصةةةةةةصةةةةةةةةة لتطوير امكةةانيةةةات
االخصا ي االجتماعي.
زيادة عدد االخصةةةا ييع االجتماعييع في المؤسةةةسةةةات االصةةةالحية
وإعدادهم بما يمكنتم مع الت اعل االيجابي ما األحداث.
دوفير بيئة عمل مناسبة دتيج لصخصا ي االجتماعي القيام بعمل .
العمل عل دوصةيف محدد يوضج متام األخصا ي االجتماعي في
المؤسسات االصالحية.
االهتمام بالجانر اإلنسةةةةةةاني واالجتماعي في التعامل ما األحداث
الجانحيع.

المتوسط االنحراف

الو

المعياري

النسبي

4.64

0.65

92.8

4.68

0.66

93.6

4.72

0.64

94.4

4.56

0.79

91.2

4.60

0.70

92

درجة

الترتيب

الموافقة
كبيرة
جداً
كبيرة
جداً
كبيرة
جداً
كبيرة
جداً
كبيرة
جداً

3

2

1

10

6

التنسةةيق بيع المؤسةةسةةات اإلصةةالحية لالسةةت ادة مع التجارب التي
قامت بتطبيقتا.
القيام بالمزيد مع البحوث والدراسات حول ماكلة جنوح األحداث.
إطالع األخصةةا ييع االجتماعييع عل خبرات المجتمعات األخرى
لالست ادة مع خبرادتا في مجال رعاية األحداث.
ااةةتراا األخصةةا ي االجتماعي في كافة البراما الخاصةةة بماةةكلة
الجنوح.
االسةةةتعانة بالمختصةةةيع مع مختلف التخصةةةصةةةات لتطوير براما
المؤسسات االصالحية.
المحور ككل

4.57

0.66

91.4

4.59

0.62

91.8

4.58

0.66

91.6

4.63

0.65

92.6

4.61

0.64

92.2

4.62

0.67

92.36

كبيرة
جداً
كبيرة
جداً
كبيرة
جداً
كبيرة
جداً
كبيرة
جداً

9

7

8

4

5

كبيرة
جداً

الجةدول هعاله عبةارة عع المتوسةةةةةةطةات الحسةةةةةةابيةة واالنحرافةات المعيارية إلجابات هفراد العينة عل عبارات محور ههم
المقترحةات الالزمةة لت عيل دور األخصةةةةةةا ي االجتماعي في مجال رعاية األحداث ،فنجد ه المتوسةةةةةة العام بل (2.22مع )5
بانحرا

معياري ( )2.21والمتوسةةةطات دقا بداخل ال ئة الخامسةةةة لمعيار ليكرت الخماسةةةي ( 2.22إل  )5والتي دعني ه هفراد

العينة موافقيع بدرجة كبيرة جداً عل عبارات محور ههم المقترحات الالزمة لت عيل دور األخصا ي االجتماعي في مجال رعاية
األحداث التي دم ذكرها.
وبةالن ر إل اسةةةةةةتجةابات هفراد العينة حول فقرات محور ههم المقترحات الالزمة لت عيل دور األخصةةةةةةا ي االجتماعي في
مجةال رعةايةة األحةداث ،دم درديةر االقتراحةات دنازليا ً إبتدا ًء مع المقترح ذو المتوسةةةةةة األكبر وانتتاء بالمقترح ذو المتوسةةةةةة
األصةةةغر فنجد ه المقترح (دوفير بيئة عمل مناسةةةبة دتيج لصخصةةةا ي االجتماعي القيام بعمل ) في بداية المقترحات بمتوسةةة بل
( )2.12ودرجة موافقة كبيرة جداً ،ومع ثم المقترح (زيادة عدد االخصةةا ييع االجتماعييع في المؤسةةسةةات االصةةالحية وإعدادهم
بما يمكنتم مع الت اعل االيجابي ما األحداث) بمتوس ة بل ( )2.22ودرجة موافقة كبيرة جداً ،ومع ثم المقترح (دكثيف الدورات
التدريبية المتخصصة لتطوير امكانيات االخصا ي االجتماعي) بمتوس بل ( )2.22ودرجة موافقة كبيرة جداً ،ومع ثم (ااتراا
األخصةةةةةا ي االجتماعي في كافة البراما الخاصةةةةةة بماةةةةةكلة الجنوح) بمتوسةةةةة بل ( )2.24ودرجة موافقة كبيرة جداً ،ومع ثم
المقترح (االسةتعانة بالمختصةةيع مع مختلف التخصةصةةات لتطوير براما المؤسةةسةات اإلصةةالحية) بمتوسة بل ( )2.29ودرجة
موافقة كبيرة جداً ،يليتا (االهتمام بالجانر اإلنساني واالجتماعي في التعامل ما األحداث الجانحيع) بمتوس بل ( )2.22ودرجة
موافقة كبيرة جداً ،ومع ثم المقترح (القيام بالمزيد مع البحوث والدراسةةةات حول ماةةةةكلة جنوح األحداث) بمتوسةةةة بل ()2.51
ودرجة موافقة كبيرة جداً ،ومع ثم المقترح (إطالع األخصةةةةةةا ييع االجتماعييع عل خبرات المجتمعات األخرى لالسةةةةةةت ادة مع
خبرادتا في مجال رعاية األحداث) بمتوسة بل ( )2.52ودرجة موافقة كبيرة جداً ،وهخيراً المقترح (العمل عل دوصةةيف محدد
يوضج متام األخصا ي االجتماعي في المؤسسات اإلصالحية) بمتوس بل ( )2.52ودرجة موافقة كبيرة جداً.

ويتضةةج مع خالل النتا ا الموضةةحة هعاله ه ههم المقترحات الالزمة لت عيل دور األخصةةا ي االجتماعي في مجال رعاية
األحداث دمثلت في دوفير بيئة عمل مناسةةةبة دتيج لصخصةةةا ي االجتماعي القيام بعمل  ،وزيادة عدد االخصةةةا ييع االجتماعييع في
المؤسةسةات االصةالحية وإعدادهم بما يمكنتم مع الت اعل االيجابي ما األحداث ،ودكثيف الدورات التدريبية المتخصصة لتطوير
امكانيات االخصةةةةا ي االجتماعي ،وااةةةةتراا األخصةةةةا ي االجتماعي في كافة البراما الخاصةةةةة بماةةةةكلة الجنوح ،واالسةةةةتعانة
بالمختصةةةيع مع مختلف التخصةةةصةةةات لتطوير براما المؤسةةةسةةةات اإلصةةةالحية ،واالهتمام بالجانر اإلنسةةةاني واالجتماعي في
التعامل ما األحداث الجانحيع ،والقيام بالمزيد مع البحوث والدراسةةةةةةات حول ماةةةةةةكلة جنوح األحداث ،وإطالع األخصةةةةةةا ييع
االجتماعييع عل خبرات المجتمعات األخرى لالست ادة مع خبرادتا في مجال رعاية األحداث.
التنسيق بيع المؤسسات اإلصالحية لالست ادة مع التجارب التي قامت بتطبيقتا.
ودت ق هله النتا ا ما نتا ا دراسةةةةة (الغامدي )2222،والتي دوصةةةةلت ال ههم هدوار االخصةةةةا ي االجتماعي المقترحة
دمثلت في دوفير المناف المال م داخل االسةةةةةرة ،والتوعية بخطورة الجرا م االسةةةةةرية ،ودكثيف الدورات التدريبية المتخصةةةةةصةةةةةة
لتطوير امكانيات االخصا ي االجتماعي.
والجدول رقم ( )14-4يبين اجمالي اإلجابات على التسةةةةةةاؤل الرابع " ما أهم المقترحات الال مة لتفعيل دور األخصةةةةةةائي االجتماعي في
مجال رعاية األحداث".

اإلجابة

التكرار

النسبة

ال هوافق بادة

15

1.17

ال هوافق

5

0.39

محايد

30

2.34

هوافق

353

27.54

هوافق بادة

879

68.56

الجةدول هعاله عبةارة عع التكرارات والنسةةةةةةةر إلجمةالي إجةةابةةات هفراد العينةةة عبةةارات محور (ههم المقترحةات الالزمةة لت عيةل دور
األخصةةةةا ي االجتماعي في مجال رعاية األحداث) فنجد ه الغالبية هوافق باةةةةدة بنسةةةةبة ( )%22.52بينما هقل االسةةةةتجابات كانت ال
هوافق بادة بنسبة ( ،)%9.91الاكل التالي يبيع هله النسر:
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شكل رقم ( )12-4يوضح النسب والتكرارات ألفراد العينة للتساؤل الرابع

والجدول التالي رقم ( )15-4يوضح ترتيب المحاور بناء على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.
المحاور
العوامل األسرية المؤدية النحرا

األحداث في األسر الم ككة.

العوامةةل االجتمةةاعيةةة خةةارج األسةةةةةةرة المؤديةةة النحرا

األحةةداث في

األسر الم ككة.
العوامل التكنولوجية المؤدية النحرا

األحداث في األسر الم ككة.

ههم المقترحات الالزمة لت عيل دور األخصةةةةةةا ي االجتماعي في مجال
رعاية األحداث.
المحور ككل

المتوسط

االنحراف المعياري

درجة الموافقة

4.21

0.95

كبيرة جداً

4.23

0.86

4.23

0.91

4.62

0.67

4.32

0.85

كبيرة جداً
كبيرة جداً
كبيرة جداً
كبيرة جداً

الجدول هعاله يوضةةج المتوسةةةطات الحسةةةابية واالنحرافات المعيارية االجمالية للمحاور فنجد ه المحور األول في هلا التردير هو
(ههم المقترحات الالزمة لت عيل دور األخصةةا ي االجتماعي في مجال رعاية األحداث) بمتوس ة ( )2.22ومع ثم المحور (العوامل
االجتماعية خارج األسةةرة المؤدية النحرا
المؤدية النحرا

األحداث في األسةةر الم ككة) بمتوس ة بل ( ،)2.24يلي المحور (العوامل التكنولوجية

األحداث في األسةةر الم ككة) بمتوس ة بل ( )2.24ومع ثم المحور (العوامل األسةةرية المؤدية النحرا

األحداث

في األسر الم ككة) بمتوس بل ( ،)2.29الاكل التالي يبيع هله المتوسطات:
4.7
4.6
4.5
4.4
4.3
4.2
4.1
4
العوامل األسرية المؤدية العوامل االجتماعية خارج العوامل التكنولوجية المؤدية أهم المقترحات الالزمة
لتفعيل دور األخصائي
النحراف األحداث في
األسرة المؤدية النحراف
النحراف األحداث في
االجتماعي في مجال رعاية
األسر المفككة.
األحداث في األسر المفككة.
األسر المفككة.
األحداث.

شكل رقم ( )11-4يوضح ترتيب المحاور بناء على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 .5النتائج والتوصيات
 .1.5مقدمة:
يتناول هلا الجزء ههم ما دوصةةةلت إلي الدراسةةةة مع نتا ا حول انحرا

األحداث في األسةةةر الم ككة ودور األخصةةةا ي

االجتماعي في الحد منتا وذلك بمراكز د هيل االحداث بمنطقة مكة المكرمة ،وكللك دقديم ههم التوصيات والمقترحات بتلا الا
كما يلي:

 .2.5النتائج:
توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 -9هةترت النتا ا ه هغلر هفراد العينة هعمارهم دقا بداخل ال ئة العمرية ( 22سةةةةةنة ف كثر) بنسةةةةةبة ( ،)%25.2دبيع ه هغلر
هفراد العينة بمؤهالت هخرى غير التي دم ذكرها في هداة الدراسةةةة بنسةةةبة ( ،)%49.2وه هغلبتم بمدة خدمة بلغت ( 95سةةةنة
ف كثر) بنسةبة ( ،)%42.22ومع متم قد حضةروا دورات ددريبية في مردبطة بطبيعة هعمالتم بنسةبة ( )%22.1ودبيع هيضا ً
ه مع متم بطبيعة دورات هخرى غير التي دضمنتتا هداة الدراسة بنسبة ( ،)37.2%ونجد ه هكثر االفعال المردكبة مع قبل
االحداث الجانحيع مع وجتة ن ر هفراد العينة دمثلت في جرا م السرقة بنسبة (.)%41.4
 -2بينت النتا ا ه مسةةةتوى االسةةةتجابة عل فقرات محور العوامل األسةةةرية المؤدية إلنحرا
كبيراً جداً وذلك بمتوس بل (2.29مع  )5بانحرا

األحداث في األسةةةر الم ككة كا

معياري (.)2.15

 -4هوضةةحت النتا ا ه ههم العوامل األسةةرية المؤدية إلنحرا

األحداث في األسةةر الم ككة دمثلت في ضةةعف الرقابة األسةةرية،

وان صال الوالديع بتجر هو طالق ،وانتاار العنف األسري ،ودقصير الرجل في القيام بواجباد األسرية ،وغياب رب األسرة
المتكرر ل ترات طويلة.
 -2بينت النتا ا ه مسةةةةةتوى االسةةةةةتجابة عل فقرات محور العوامل االجتماعية خارج األسةةةةةةرة المؤدية إلنحرا
األسر الم ككة كا كبيراً جداً وذلك بمتوس بل (2.24مع  )5بانحرا

األحداث في

معياري (.)2.22

 -5هوضةةةةحت النتا ا ه ههم العوامل االجتماعية خارج االسةةةةرة المؤدية إلنحرا

األحداث في األسةةةةر الم ككة دمثلت في الت ثر

برفاق السةةةةةوء ،وضةةةةةعف الوازع الديني لدى األحداث ،وغياب الرقابة االجتماعية عل سةةةةةلوكيات األحداث ،وفقدا الحدث
الدعم االجتماعي واالقتصادي عند دعرض للمااكل ،وغياب القيم االجتماعية والمعايير ينائ فرداً معرضا ً لالنحرا .
 -2بينت النتا ا ه مستوى االستجابة عل فقرات محور العوامل التكنولوجية المؤدية إلنحرا
كبيراً جداً وذلك بمتوس بل (2.24مع  )5بانحرا

األحداث في األسر الم ككة كا

معياري ()2.19

 -1هوضةةةةحت النتا ا ه ههم العوامل التكنولوجية المؤدية إلنحرا

األحداث في األسةةةةر الم ككة دمثلت في عدم اهتمام األسةةةةرة

بمحتوى البراما التي ياةةةةةاهدها ،وإدما المواقا االلكترونية المختل ة ،وقضةةةةةاء سةةةةةاعات طويلة في ماةةةةةاهدة هفالم الجرا م
والعنف دو رقابة ،ودقليد بعض األلعاب االلكترونية العني ة ،والت ثر ببعض الاخصيات االلكترونية.
 -2بينت النتا ا ه مسةةةتوى االسةةةتجابة عل فقرات محور ههم المقترحات الالزمة لت عيل دور األخصةةةا ي االجتماعي في مجال
رعاية األحداث كا كبيراً جداً وذلك بمتوس بل (2.22مع  )5بانحرا

معياري ()2.21

 -1هوضةةةةةحت النتا ا ه ههم المقترحات الالزمة لت عيل دور األخصةةةةةا ي االجتماعي في مجال رعاية األحداث دمثلت في دوفير
بيئة عمل مناسةبة دتيج لصخصةا ي االجتماعي القيام بعمل  ،وزيادة عدد االخصةا ييع االجتماعييع في المؤسةسةات االصالحية
وإعدادهم بما يمكنتم مع الت اعل االيجابي ما األحداث ،ودكثيف الدورات التدريبية المتخصصة لتطوير امكانيات االخصا ي
االجتماعي ،وااةتراا األخصةا ي االجتماعي في كافة البراما الخاصةة بماةكلة الجنوح ،واالسةتعانة بالمختصيع مع مختلف
التخصصات لتطوير براما المؤسسات اإلصالحية.

 .3.5التوصيات والمقترحات.
في ضوء ما دوصلت إلي الدراسة مع نتا ا سابقة يوص الباحث بما ي دي:
 -9ضةرورة التركيز عل ماةكلة انحرا

األحداث ،حيث هصةبحت في المجتما السةعودي داكل ماكلة جديرة بالوقو

عندها

مطوالً والبحث عع مسببادتا ،ودركيز الجتود الرسمية التي دساهم في الحد مع د ثيرادتا السلبية عل المجتما.
 -2داةةجيا األسةةر عل التعاو والتكادف فيما بيع هفرادها ،ونبل السةةلوكيات الخاطئة للحد مع السةةلوا العدواني اللي قد يؤدي
النحرا

األحداث.

 -4إراةةاد األسةةرة باالبتعاد عع اسةةتخدام هسةةلوب العنف الجسةةدي والل ي ،والتوبيخ واالحتقار واالسةةتتزاء حت ال يتولد لدى
هفرادها نوع مع ردود ال عل السلوكية مع جراء التعامالت العني ة التي دعرضوا لتا سواء ل ية هو جسدية هو ن سية.
 -2التركيز عل ندوات وبراما دوعية لصسةةةةةةر عل عدم انجرار األبناء إل رفقاء السةةةةةةوء إذ يكو الحدث هنا ضةةةةةةحية لواقا
اجتماعي مت كك ويقا عل كاهل المجتما في هله الحالة مسئولية إنقاذه وإعادة بناءه ودمج بالمجتما مرة هخرى.
 -5حث اآلباء عل دورهم في الرقابة الوالدية عل األسةةرة للح اة عل االنضةةباط األسةةري وعدم مخال ة األن مة داخلتا هو
خارجتا.
 -2دطوير متارات األخصةةةةا ييع االجتماعييع للتعامل ما حاالت السةةةةلوا العدواني ومردكبي الجرا م باةةةةكل عام والجرا م
األسرية باكل خاص.
 -1حث اآلباء واألمتات عل االلتزام بمبده المساواة في معاملتتم ألبناهم.
 -2ددعيم البراما والخدمات التي دعمل عل اةةةةغل هوقات ال راغ عند األحداث هو المراهقيع بصةةةةورة خاصةةةةة بما يعود عليتم
بالن ا مثل الرياضة البدنية وال كرية وما ااب ذلك.
 -1الحاق األخصةةةا ييع االجتماعييع بالدورات التدريبية في مجال الجريمة والسةةةلوا العدواني والعنف لرفا الجانر المعرفي
والمتاري والتطبيقي ،وطريقة التعامل ما االحداث الجانحيع.
 -92إجراء المزيد مع الدراسةات والبحوث العلمية المتخصةصةة باألحداث ومراكز الت هيل الخاصةة بتم لدراسة ص ادتم وهنماط
اخصيادتم.
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