
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

The Role of Family Cohesion in Reducing Juvenile Delinquency (A Field Study in the City 

of Tabuk( 

 إعداد الباحث/ نايف بن جمعان الزهراني

م اإلنسانية، جامعة الملك عبد واالجتماع والخدمة االجتماعية، كلية اآلداب والعلماجستير توجيه واصالح أسري، قسم علم 

 العزيز، المملكة العربية السعودية

 :الدراسة مستخلص

 دور التماسك األسري في الحدِّ من حاالت انحراف األحداث: دراسة ميدانية في مدينة تبوك.تناولت الدراسة موضوع: 

مفهووم وأهميوة التماسوك األسوري للوزوجين ولكافوة أفوراد األسور ، وكوفلك التعورف علوى عالقوة  التعرف على هدفت الدراسة إلى

العوامل المؤثر  على تماسك األسر  )االجتماعية واالقتصادية والصحية والنفسية والدينيوة  بوانحراف األحوداث. كموا هودفت إلوى 

إلوى تودابير وقاةيوة مون اوأنها أ  تحود مون نواهر  جنووح  التعرف على العوامل المؤدية إلى انحراف األحداث، ومحاولة التوصل

  األحداث. 

أ  أكثر العوامل االجتماعية المؤثر  على تماسك األسر  ولها وتوصلت الدراسة إلى عديد من النتاةج؛ أهمها يتمثل في اآلتي: 

أ  أكثر العوامل ، رفينضعف تحمل المسؤولية من أحد الط، وسوء العالقة بين الزوجين: عالقة بانحراف األحداث هي

عدم القدر  ، وكثر  متطلبات واحتياجات األسر : االقتصادية المؤثر  على تماسك األسر  ولها عالقة بانحراف األحداث هي

: أ  أكثر العوامل النفسية المؤثر  على تماسك األسر  ولها عالقة بانحراف األحداث هي ،على تدبير احتياجات األسر 

أكثر العوامل الصحية المؤثر  على تماسك األسر   أ   ، األسر ااعر الحب والود لكافة أفراد ، وإبداء ألما اإلحساس باألمن وا

اتخاذ االجراءات يته حفاناً على صحة أفراد األسر ، ومراعا  بنظافة المنزل وتهو: االهتمام ولها عالقة بانحراف األحداث هي

تأثير رفاق السوء،  أ  أكثر العوامل المؤدية إلى انحراف األحداث هي ،اةية عند إصابة أي فرد بمرض معديالصحية الوق

 وضعف الرقابة األسرية.

 تبوك مدينة األحداث، انحراف حاالت، األسري، التماسك الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

The Role of Family Cohesion in Reducing Juvenile Delinquency (A Field Study in the City 

of Tabuk( 

 

Abstract: 

The study addressed the topic: The role of family cohesion in reducing cases of juvenile 

delinquency: A field study in the city of Tabuk. 

The study aimed to identify the concept and importance of family cohesion for spouses and all 

family members, as well as the relationship of factors affecting family cohesion (social, 

economic, health, psychological and religious) with juvenile delinquency. It also aimed to 

identify the factors that lead to juvenile delinquency, and to try to come up with preventive 

measures that would limit the phenomenon of juvenile delinquency. 

. The most important of them are as follows: That the most social factors affecting family 

cohesion and related to juvenile delinquency are: bad relationship between spouses, and 

weakness of responsibility for one of the two parties, The most economic factors affecting family 

cohesion and related to juvenile delinquency are: the large number of family requirements and 

needs, and the inability to manage the family's needs, The most psychological factors affecting 

family cohesion and related to juvenile delinquency are: Feeling safe and secure, and the poet 

expressing love and affection for all family members, The most important health factors 

affecting family cohesion and related to juvenile delinquency are Paying attention to the 

cleanliness and ventilation of the home in order to preserve the health of family members, and 

taking measures into account, Preventive health when an individual is infected with an infectious 

disease, That the most common factors leading to juvenile delinquency is the influence of bad 

companions and weak family control. 

Keywords: Family cohesion, Cases, Juvenile delinquency, Tabuk city 

 



 
 
 

 

 

 

 

 اإلطـار العام للدراسـة .1

 المقدمة: . 1.1

تعمل على تنمية اخصية أبناةها في المجتمع، وتسواعدهم علوى تيوكيل اخصوياتهم بصوفة عاموة،  تعتبر األسر  النوا  األولى التي

كانوت مون ونظراً لكثر  المياكل األسرية في الوقت الحاضر، وما اعتراهوا مون فقودا  للتواصول و يواب العالقوات الحميموة التوي 

بيوة قود بوات يتعورض إلوى اوقوق وتصودعات  ل فتهوا . حيث نجد أ  وضوع البنيوا  األسوري فوي كثيور مون الودول العرأبرز سماتها

    7002العمرو، )األسرية. أسباب كثير ؛ أد ت بدورها إلى مظاهر من التفكك واالنهيار في بعض األسر، وإلى تفاقم الميكالت 

ار سولبية أث ورت ولقد أصبح التفكك األسري من المياكل االجتماعية التي أفرزها التغير االجتماعي السوريع، وموا يصواحبه مون  ثو

علووى بنوواء وتركيبووة األسوور  وأنما هووا، كمووا أد   هووفا التغيوور إلووى تغيوور فووي األدوار االجتماعيووة وإلووى  يوواب مووا يسوومى بال ووب  

االجتماعية و ياب ال مير الجمعي، وهو األمر الفي أد   إلى نهوور قويم وعوادات اجتماعيوة جديود   االجتماعي وفقدا  المعايير

. اجتماعية تنعكس على المحوي  األسوري و اصوة األبنواء ت وقيم المجتمع األصلية ونهور مياكل نفسيهعلى حساب  ياب عادا

  772ص ،7070)الهواري،

 :  البحثمشكلة . 1.1

إحد  مخا ر التفكوك االجتمواعي، وهوي نواهر  اجتماعيوة تعواني منهوا كول المجتمعوات البيورية، وقود  تفكك األسر تعتبر ميكلة 

ي التزايد فوي الوقوت الوراهن، وذلوك يرجوع لعود  أسوباب وعوامول متيوابكة ومتدا لوة فيموا بينهوا، والتوي مون أ فت هفه الظاهر  ف

أبرزهووا تلووك الميووكالت االقتصووادية والثقافيووة التووي تواجههووا األسوور  فووي المجتمعووات المعاصوور ، وهووفه تيووكل عقبووة أمووام تلووك 

لووى األبنوواء وتنيوو تهم د كيووا  األسوور  وتماسووكها، ممووا يوونعكس سوولباً عالمجتمعووات؛ نظووراً ل ثووار السوولبية الناتجووة عنهووا، والتووي تهوود  

  742ص ،7002الربيعي، ) .االجتماعية

مما سبق يستنتج الباحث أ   التفكك األسري عاد ً ما ينوتج عنوه عودم اليوعور باألموا ، وضوعف القودر  علوى مواجهوة الميوكالت، 

دو  النظور إلوى اورعية الوسويلة المسوتخدمة فوي الوصوول إليوه مثول والبحث عن أيسر الطورق وأسورعها لتحقيوق الهودف الموراد 

 الوقوع في المخالفات والجنوح. 

د اسوتقرار المجتموع؛ نظوراً لال وتالالت التوي ت حودثها، وتتجلوى  وتعتبر ناهر  جنوح األحداث إحد  الميكالت الخطير  التوي تهود 

ة األسرية للحدث ، والتي من المفروض أال تظهر لو كانت البي في بعض السلوكيات  ير المر وبة والمستهجنة من قبل المجتمع

  7002)لبنى، .سليمة ومتماسكة

 وفي ضوء ذلك فإ  ميكلة هفا البحث تتمثل في اإلجابة عن السؤال الرةيس التالي: 

 ما أثر تماسك األسر  في الحد من حاالت انحراف األحداث؟

 أهمية البحث: . 1.1

 النظرية( ) :العلميةأوالً: األهمية 

الوفين يعييوو  فوي وسو   تتمثل األهمية العلمية لهفه الدراسوة فيموا سووف تقدموه مون إضوافة علميوة حوول اوريحة مون األ فوال -

أسري  ير متماسك وتحديد مد  توأثير ذلوك علوى سولوكياتهم؛ مموا يسواعد علوى تطووير المفواهيم العلميوة حوول فقودا  الرعايوة 

 نقص الرقابة الوالدية... .إلخ. األسرية بسبب الطالق أو الوفا  أو



 
 
 

 

 

 

 

 رسم صور  واضحة عن جنوح األحداث ومعرفة األسباب التي أدت إلى ذلك. -

 محاولة تقديم تحليل علمي لهفه الظاهر  والتوعية بخطورتها وكيفية الوقاية منها. -

 التطبيقية() ثانياً: األهمية العملية:

في جانب الدراسات التي تتناول موضوع تفكك األسر  وأثوره علوى انحوراف أ   هفه الدراسة تمث ل مساهمة في المكتبة العلمية  -

 األحداث. 

 الفجو  المتعلقة بقلة الدراسات النفسية واالجتماعية التي تهتم بق ايا األسر  وانحراف األحداث.  سدِّ  -

ةج هوفه الدراسوة فوي مجووال ي ؤمول أ  تسوتفيد المؤسسوات االجتماعيوة والمؤسسوات المعنيوة بالتوجيوه واإلراواد األسوري مون نتوا -

 الق ايا التي تخص األسر .

 :  ف البحثاهدأ. 1.1

 :  اآلتيةتحقيق األهداف هفه الدراسة إلى  تهدف

 . للزوجين ولكافة أفراد األسر  التعرف على مفهوم وأهمية التماسك األسري .0

نحراف ابو  والدينيوة الصحية والنفسيةاالجتماعية واالقتصادية وتماسك األسر  ) المؤثر  علىعالقة العوامل التعرف على  .7

 .األحداث

 .انحراف األحداثالمؤدية إلى  العوامل التعرف على .2

 للمتغيوراتمعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصاةية في إجابات أفراد العينة حول معوقات تماسك األسر ت عز   .4

 الف ة العمرية   –المؤهل التعليمي  –النوع )

 لى تدابير وقاةية من اأنها أ  تحد من ناهر  جنوح األحداث. محاولة التوصل إ .5

 تساؤالت البحث: . 1.1

 تية:  تسعى هفه الدراسة إلى اإلجابة على التساؤالت اآل

  األسر ؟للزوجين ولكافة أفراد ما مفهوم وأهمية التماسك األسري  .0

 األحداث؟انحراف ب  والدينية ية والصحية والنفسيةاألسر  )االجتماعية واالقتصاد المؤثر  على تماسكالعوامل  عالقةما  .7

 األحداث؟انحراف المؤدية إلى عوامل الما هي  .2

الف ة  –المؤهل التعليمي  –النوع ) ت عز  للمتغيراتوالتي ما الفروق في إجابات أفراد العينة حول معوقات تماسك األسر   .4

   ؟العمرية

  األحداث؟من ناهر  جنوح  ما هي التدابير الوقاةية التي من اأنها الحدِّ  .5

 الدراسة: مفاهيم . 1.1

 مفهوم التفكك:   -1

 إلوىي قال فك  فَصله و لصه، وي قصد بالتفكك تفكك الييء أي انكسر إلى أجزاء، لفا فوإ   التفكوك األسوري هوو تفكوك األسور   لغة:

  742، ص7002الربيعي،)بعدما كانت منسجمة.  أجزاء



 
 
 

 

 

 

 

ك انهيار وحد  وتداعي بناءها وا تالل وناةفها وتدهور نظامها سواًء كانت هوفه الوحود  اوخص أم ي راد بظاهر  التفك اصطالحاً:

  2، ص7002، نعيمة)والتماسك.  راب جماعة أو مؤسسة أو أمة بأسرها وهو عكس الت

 لمؤسسة.الجماعة أو ا هو انحالل الرواب  وانهيارها وتيتت وحداتها سواء كا  ذلك على مستو  اليخص أو :ئياً اإجر

 األسرة:  -1

كلمة ميتقة من األسر، واألسر هو القيود وتعنوي األسور  أي وا الودرع الحصوين، وأهول الرجول وعيويرته، واألسور  جماعوة  لغة:

  00، ص7002العايب، وبولقرو ، )ميترك. يربطها أمر 

   :اصطالحاً 

تلقاةيوة لووضواع االجتماعيوة، ففيهوا نبودأ حياتنوا " الوحد  األساسية في التنظيم االجتمواعي، فهوي تنبعوث مون نوروف الحيوا  الهي

. األولوى، ونتعووود عليهوا وهووي مصودر األ ووالق والدعاموة األولووى ل وب  السوولوك، وهوي ضوورور  حتميوة لبقوواء الجونس البيووري"

   00، ص7002، العمرو)

 اةلة واحد .األسر  جماعة من األاخاص يرتبطو  معا برابطة الزواج أو الدم أو تبني وييكلو  ع إجرائياً:

 التماسك األسري:  -1

ي عرف على أنه:" مجموعة من العالقات اإليجابية والحقوق األسرية بين أع اء األسور ، والتوي تجعلهوم قوادرين علوى أداء سوليم 

  7007أسامة، ) ".لوناةف المختلفة، وتجعل األسر  أدا  جفب ألع اةها، أو على مستو   بيعة نتاج األسر  من األبناءل

 التفكك األسري:  -1

تكيوف أو توافوق، وانحوالل ي صويب الورواب  التوي تورب  الجماعوة األسورية كول مون اآل ور، وال يعرف التفكك األسري على أنه: "

ا تلوف  وقود "ن هفه الرواب  على ما قد ي صيب العالقة بين الرجل والمرأ ، بل قد ييمل كفلك عالقة الوالدين بأبناةهم،هيقتصر و

 تصودع األسور  ) يودعوهصوطلح، فبع وهم يودعوه التفكوك األسوري ويوتم بفقود أحود الوالودين أو كليهموا، و  ورو  تسميات هوفا الم

  8،ص7000)صليحة، 

هو ا تالل وناةف األسر  وانهيار األدوار والبناء األسري نتيجة لغياب أحد الوالدين أو كليهما نتيجوة الطوالق أو الوفوا   إجرائياً:

هوفا نقول حرفوي مون أحود المراجوع التوي صوورتها لوي. التعريوف اإلجراةوي  التوتر والنزاعوات المسوتمر .وتتميز األسر المتفككة ب

 .ينبغي أ  يكو  من أسلوب الباحث وليس نقال حرفياً 

 انحراف األحداث: -1

جتمواعي في علم االجتماع هو" كل  روج عن المألوف مون السولوك االجتمواعي دو  أ  يبلو  حود اإل والل بواألمن اال االنحراف

د االستقرار الدا لي للمجتمع".    772ص :7070،الهواري)بصور  ملحونة أو  طر  تهد 

كل فعل يتعوارض موع القووانين الوضوعية التوي سونها المجتموع، واالنحوراف أي وا نمو  مون أنموا  السولوك التوي حرمهوا  إجرائياً:

 المجتمع، ويعاقب مرتكبيها عن  ريق القانو .

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 الحدث:  -1

هوو صوغير السون ؛" فك عد  تعريفات لوحداث، أو لفظ الحدث عند علماء اللغة تكاد تكو  جميعهوا تعبور علوى أ  الحودثهنا لغة:

  ذكرت السن قلت حوديث السون. إوأو حديث السن، فالبعض عرف األحداث بأنهم حديثو السن ورجل حَدَث بفتحتين أي الياب، 

   7002، لبنى)". حدث هو الفتى صغير السن و لما  حدثا  أي أحداث، وهؤالء قوم حدثا ، وجمع

الحدث هو من لم يتجاوز سنه ثماني عير ميالدية وقت ارتكابه للجريمة أو عند وجووده فوي إحود  حواالت التعورض " اصطالحاً:

    7002لبنى،)". لالنحراف

أو بعبوار  أ ور  هوو اإلنسوا  الوفي  هو صغير السن الفي لم يبل  من العمر سناً يقع بين سن تميز وسن الراد الجنواةي، إجرائيا:

 يبل  من العمر سناً يقع بين سن انعدام المسؤولية وسن تقدير المسؤولية.

 

 طار النظري والدراسات السابقةاإل .1

 :النظري اإلطار .1.1

 التماسك األسري:  .1.1.1

وكل إليها مهمة التني ة االجتماعية لما لها من تمثل األسر  الخلية األساسية في بناء المجتمع، كما أنها أهم  مؤسسة اجتماعية ت  

أهميتها و طورتها من حيث أنها البي ة االجتماعية األولى، بل والوحيد  التي تستقبل اإلنسا  أهمية كبر ، حيث تستمد األسر  

المجتمع اإلنساني األول.  منف والدته وتحت نه  يلة مد   ويلة في حياته، ففيها يمارس الفرد أول عالقاته اإلنسانية، ولفا تمث ل

وتأثُّر ، وتماسكها بال رور  يؤدي  تبادلية )تأثيرعبار  عن عالقة تكاملية ويمكن اإلاار  إلى أ   العالقة بين األسر  والمجتمع 

ل جميع إلى تماسك المجتمع الفي تنتمي إليه. فالتماسك هو حالة من االرتبا  الفي يسود العالقات األسرية والزوجية، والتي تيم

اإلنساني. جوانبها الحياتية، وله أهمية عظمى في نباء المجتمعات والح ارات اإلنسانية، وله أثر واح في تيكيل السلوك 

   0، ص7002عييور، وعوارم، )

 تعريف التماسك األسري:

" عام من المفاهيم الهامة التي اِغلت اهتمام كثير من االجتماعيين أمثال إ   مفهوم التماسك بيكل   " إميل دوركوايم" الوفي يور  أ  

المستو  المرتفوع مون التماسوك دا ول األسور  وكوفلك بوين الجماعوة يودفع الفورد إلوى الت وحية مون أجلهوم، ويور  مصولحتهم هوي 

 مصلحته، وال يستطيع العيش بمعزل  عنهم".

سورياً، وعالقوات سووية فوي تنيو ة األبنواء. التماسك األسري يمثل الركيز  األساسية التي من  الله ي هي أ وسوطاً أوير  الباحث أ   

اخصيات متكاملوة متزنوة بوين فاألسر  المتماسكة تكو  ذات مناخ أسري إيجابي، والعالقة المتوافقة بين الوالدين تعمل على نمو 

ر سوية لود  االبنواء اك ي حدث أنما اً سلوكية  ي األبناء، بخالف التوتر الناتج عن العالقات  ير المتوافقة بين الوالدين؛ فهو بال

   مثل الغير  واألنانية والخوف. 

   728-722، ص7002أحمد، )وللتماسك األسري عد  ركاةز وقواعد يستند عليها، تتمثل في اآلتي:

 أوالً: يمثل رب  األسر  دور القاةد الفي تقع عليه مسؤولية إرااد وتوجيه األسر ، فهو القدر  والناصح لها. 

 كو  العالقات بين أفراد األسر  قاةمة على االحترام والتفاهم والصدق، لكي ت عطي ثمارها كما ينبغي. ثانياً: يتطلب أ  ت



 
 
 

 

 

 

 

 ثالثاً: احترام رأي اآل رين؛ أياً كا  مصدره، وهفا ي عطي لكافة أفراد األسر  الحق في إبداء رأيهم ووجهات نظرهم الخاصة. 

 مكونات األنظمة األسرية: 

ف على  - د النمووذج القطبوي عودداً مون المتغيورات التوي التماسك: ويعر  أنه:" الربوا  العوا في بوين أع واء األسور "؛ حيوث ي حود 

ووك األ سووري، وهووي الربووا  العووا في، التحووالف، الحوودود والمحوود دات، الوقووت  ي مكوون أ  ت سووتخدم لتيووخيص وقيوواس أبعوواد التماس 

  .هيوالمكا ، واألصدقاء، وصنع القرار، والمصالح الميتركة، والترف

ووال يتوورك  ثووار سوولبية لوود  أفووراد األسوور ؛ ألنووه يزيوود موون سوووء الفهووم الووفي يول وود العووداء  - االتصووال: فووإ   التواصوول  يوور الفع 

والخصومات األسرية، وبالتالي فإ   العالقات الودية بين كلٌّ مون اآلبواء واألبنواء ي مكون أ  توؤدي أي واً إلوى ميوكالت سولوكية 

التحدث مع أبناةهم"، وتبادل األفكار، والمياعر بكلِّ حرية لتعزيز س بل التواصول بيونهم، "آلباء وان با ية. لفلك ينبغي على ا

 واالبتعاد عن ممارسة االستراتيجيات التربوية الصارمة تجاه أبناةهم، فهفا يؤدي إلى العداء وعدم االن با  لد  األبناء.

ر  على تحقيق التواز  بين ثبات احتياجاتهوا لالسوتقرار مقابول حاجاتهوا أ   األ سر التي تتسم بالمرونة هي األسر القادالمرونة:  -

ووز علووى التغييوور فووي أدوار العاةلووة والقيووادات والقواعوود، وهووي القووادر  علووى تووأمين  للتغييوور، وإ   المرونووة بيووكل أساسووي ترك 

، وتلك الفعالية هي التي سوتميزها عون االستقرار العاةلي لد  أفرادها مع إحداث التغيير المناسب والمالةم عند اقت اء الحاجة

     باقي األ سر. 

 أهمية التماسك األسري: 

 ، فالعالقات األسرية السليمة ثمرتها اكتساب األبناء الخصاةص السلوكيةيمث ل أساس التماسك االجتماعي إ   التماسك األسري

الة لوسر  دا ل المجتمع. فالتماسك ي من تحديد األدوار االمناسبة للتعامل مع المجتمع بفاعلية،  فعلى مستو  األزواج يحقق لفع 

األسري السكينة والمود  والرحمة. وعلى مستو  األبناء يوفر لهم الجو المالةم للتني ة السليمة، وي يبع ر باتهم التماسك 

له ك األ سري يحفظ وحاجاتهم ال رورية التي ت كمل توازنهم النفسي والعقلي واليخصي. أما على مستو  المجتمع فالتماس

هويته وقوته ووحدته ويدفعه إلى المزيد من النمو والتطور، فهو ار  أساسي لخلق مجتمع  من ومنسجم ومتكامل. 

  27، ص7002،البغدادي)

 مظاهر التماسك األسري: 

اد األسور ، حتوى لها أهوداف تسوعى إلوى تحقيقهوا؛ مموا يتطلوب التعواو  مون كول أفور بمعنى أ   أيِّ أسر توحد الهدف لوسر :  .أ

 يستطيعوا تحقيق أهدافهم. 

تتطلب الحيا  الزوجية قيام أفرادها بمهامهم، ونتيجةً للتغيرات التي تتطلب اليراكة في األدوار بوين المياركة بين الزوجين:  .ب

 الزوجين؛ مما يخلق عالقة مزدوجة ومتوازنة في الحيا  األسرية. 

ي مسؤوليات األسر ؛ ويزداد هفا االاتراك بتقدم سن اليباب، فاألسر  تمث ل التعاو : ويكو  التعاو  بااتراك اليباب ف  .ج

أهم مؤسسات المجتمع للقيم بنيا ات واهتمامات عامة، حيث نجد كل فرد من أفراد األسر  ييارك في تفاعل أسرته، مع 

  يرها من األسر والمؤسسات والمجتمع ككل. 

الة؛ ولما كا  الخالف ناهر  بيرية؛ يأتي الحوار لتقريب النفوس وكبح الحوار: يعتبر الحوار من وساةل االتصال الف .د ع 

  ، حيث أ  التحاور الهادف بين الزوجين ينعكس مردوده اإليجابي على سلوكيات األبناء، ونموهم الصحي والنفسي. جماحها



 
 
 

 

 

 

 

مات التماسك األسري:   مقوِّ

م البناةي:   0 جد. والفي يتطلب وجود أسر  متكاملة من أِب المقو   وأم وأبناء و يرهم أ  و 

م الديني: ويمثل أهم  المقومات التي تؤدي إلى زياد  تماسك األسر  والوحد  بوين أفرادهوا، كموا أنوه يزيود مون تماسوكها   7 المقو 

 فكرياً ومعنوياً ويحميها من التفكك واالنحراف. 

م يعتموود علووى مووا يسووود األسوور  موون عوا ووف إيجا  2 م العووا في: وهووفا المقووو  ، وتظهوور فووي الحووب بووين أفرادهووابيووة توورب  المقووو 

 والوالء والتقدير واالحترام المتبادل. 

م يتمثل في قدر  األسر  على تلبية احتياجات أفرادها المادية؛ مما ييعرها بالطمأنينة   4 م االقتصادي: وهفا المقو  المقو 

 واألمن والسعاد . 

م الصحي: ويقوم على مد   لوِّ أفراد األسر  من األ  5 مراض المختلفة، والوراثية، ومد  قدر  أفراد األسر  من المقو 

 مواجهة أزمات المرض، وما يتبعه من صعوبات. 

 التي تؤثر على تماسك األسرة ووظائفها:  المشكالت والصعوبات

ين، فاألسر  السعيد ؛ تقووم علوى عوامول متعودد  ومهموة أولهوا التفواهم والحوب الحقيقوي بوين الوزوجالعالقة بين الوالدين:   0

حيث تعتمد العالقة بين الوالدين على اال تيار السليم لكلٍّ منهما، ذلك اال تيوار المبنوي علوى أسوس عقليوة سوليمة، ولويس 

 العوا ف السريعة. 

لجميع المتغيرات الجسمية أثرها البال  في حدوث الموقف اإلاكالي دا ل االسر ، حيث أ   المورض العوامل الجسمية:   7

 يكلة األسرية، فغنه عبار  عن حالة اجتماعية تؤثر على أسلوب حيا  الفرد واألسر .أكثرها في إحداث الم

العوامل النفسية: فالصحة النفسية أحد العوامل النفسية المؤثر  على عالقات أفراد األسر  ووناةفهوا؛ سوواًء بوين األبنواء   2

 أو اآلباء. 

العوامول االجتماعيووة، ولهوا اتصوال وثيوق بيخصوية كوول العوامول االجتماعيوة: مون أهوم العواموول ذات صولة بوالفرد؛ تلوك   4

 فردمن أفراد األسر ، حيث تؤدي باألسر  إلى االضطراب وعدم االتزا  الونيفي. 

السياسية: إذا كا  النظام األسري في مجتمع  ما مونحالً وفاسوداً؛ فوإ   الفسواد يتوردد صوداه فوي وضوعه السياسوي العوامل    5

أل القيووة، وبالتووالي إذا فسوود النظووام السياسووي؛ يووؤثر علووى مسووتو  معييووة األسوور  وفووي وإنتاجووه االقتصووادي ومعوواييره ا

 تماسكها. 

ر  وأداةهووا ألدوارهووا،  اصووة تلووك المتعلقووة بالعنايووة االقتصووادية: العواموول   2 تعتبوور عووامالً ذو تووأثير بووال  علووى تماسووك اال 

 والرعاية الصحية والعقلية والتعليمية. 

بمستو  تحصيل األبوين المدرسي، حيث وجد أ   مستو  تعليم األبوين يتود ل بيوكل كبيور فوي يتحدد العوامل الثقافية:   2

تحديد أسلوب تعاملهما مع أبناةهما. فاألسلوب الديمقرا ي هوو ذلوك األسولوب الوفي يتخوفه األبووين ذو المسوتو  الثقوافي 

 المرتفع.  

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 انحراف األحداث:  .1.1.1

االنحراف موا هوو إال  أنموا  سولوكية تن ووي فوي نطواق الظواهر . فواالنحراف فوي  وأ   ، جتماعيةيمث ل انحراف األحداث ناهر  ا

علم االجتماع هو كل  روج عن المألوف من السلوك االجتماعي دو  أ  يبل   حد  اإل الل بواألمن االجتمواعي بصوور  ملحونوة 

د االستقرار الدا لي للمجتمع   772، ص7070الهواري،. )تهد 

 الجتماعي لالنحراف: التعريف ا

د كيانوه، ويمثول هوفا الفعول سولوك انحرافوي، بمعنوى عودم  ي عرف بأنه الفعل الفي ي رُّ بمصلحة الجماعة أو المجتمع، كما أنه يهود 

التزام من يقوم بهفا الفعل بالقيم والمعايير في المجتمع، والتي تحورص وتحوافظ عليهوا الجماعوة، فواالنحراف يت ومن أنما واً مون 

   242، ص7005اليمري،. )ك الم اد للمجتمع، والفي يؤدي إلى اإلضرار بالتنظيم االجتماعيالسلو

 العوامل المؤدية لالنحراف: 

  720، ص7070الهواري، . )تنقسم العوامل المؤدية لالنحراف إلى قسمين: عوامل دا لية و ارجية

 العوامل الدا لية: والتي تنقسم إلى: 

القلق واالكت اب والوحد  النفسية واالنطوواء واليوعور بوالنقص والتووتر وصوعوبة التحصويل الدراسوي،  العوامل النفسية؛ حيث أ   

وكفلك الصعوبة في التوافق وضعف االتزا  العا في، فتجتموع كول هوفه الحواالت والظوروف لتكووين سوبب رةيسوي ومهوم يوؤدي 

 بالحدث إلى االنحراف. 

ل النفسية ليخصية الحدث، والتي تسبب له اضطراباً نفسياً وعصوبياً وجسودياً، ومنهوا: العوامل الفاتية: وتتمثل في عدد من العوام

الوراثة التي تساعد على نيوء االستعداد لالنحراف، كما أ   للبي ة عامل تفاعلي بالنسبة للوراثوة، علمواً بوأ ل البي وة تودعم العوامول 

ث أ   لتدني مفهوم الفات دوراً كبيراً كوأهم العوامول الفاتيوة التوي توؤدي الدا لية المؤدية للسلوك المنحرف أو ت عفه أو ت بعده. حي

ه مفهوم الفات إال  تأث رت عملية النمو النفسوي السووي، وقلللوت مون تقودير الحودث لنفسوه، مموا جعول الحودث لالنحراف ، فما أ  تيو 

 ع رضةً النعدام التكيف االجتماعي، مما يجعله متجهاً لالنحراف. 

خارجية: والتي تتمثول فوي: ضوعف االن وبا  و يواب القودو  الحسونة، وعودم التقيُّود بوالقوانين، و يواب اتخواذ إجوراءات العوامل ال

  صارمة في معالجة بعض السلوكيات الخا  ة.  

 العوامل االجتماعية المؤدية إلى انحراف األحداث: 

  002-008، ص7008حمد،النحراف إلى ف تين؛ كالتالي:)يمكن تقسم العوامل المؤدية إلى ا

 :العوامل التي تتصل بفات الحدث، وتكوينه النفسي والعقلي، وتسمى العوامل الدا لية  0

يتعرض لوه الحودث فوي اخصويته وي سوق  ر بوات محوة دا ليوة  يور مر ووب فيهوا؛ مموا يوؤدي إلوى ذلك الصراع الفي 

الت االنفعالية كفقدا  الحالة المزاجيوة التفكير حسب ر باته هو ليس حسب الحقاةق الموضوعية، وكفلك الحال في الحا

أو االنقباض النفسي؛ المتمثل في اعوره بالحز  واألسى واليأس. وتعب ر هفه الحاالت االنفعالية عن حاجوة الحودث إلوى 

  العطف واليعور باألما  والطمأنينة.   



 
 
 

 

 

 

 

العوامول البي يوة والفاتيوة يجعول مون إ   تودا ل عامل نروف البي ة الخاصة والعاموة، وتسومى بعوامول البي وة الخارجيوة:   7

الصعب جداً تحديدها. فقد يؤدي ازدحام أفراد األسر  فوي حجور  واحود  إلوى تحديود أنموا  التعامول بوين أفرادهوا. وبوفلك 

 اً دا لياً من ناحية أ ر .يمكن اعتبار المسكن مؤثراً بي ياً  ارجياً من ناحية، ومؤثراً بي ي

 في المجتمع:  لمؤدية النحراف األحداثاوالخارجية الداخلية العوامل 

  722-757، ص7004لعروسي،)األحداث:  النحرافالعوامل الدا لية من أهم  أوالً: 

من األصول إلى الفروع في لحظوة تكووين الجنوين، حيوث يوتم انتقوا األموراض الع ووية الوراثة: هي انتقال  صاةص معينة  .0

همة فووي تكوووين سوولوكهم المنحوورف، فووا   سوولوك اإلنسووا  ال يتغيوور فقوو  والعقليووة عوون  ريووق الوراثووة إلووى األحووداث والمسووا

بالظروف، ولكن بالخصاةص الفيزيولوجية أي اً، كأ  يكو  األصل مدمناً علوى الخموور والمخودرات فينيوأ الفورع لصواً أو 

 سيء السلوك والسير . 

ث منوف الووالد ؛ بالنسوبة ليوكله الخوارجي التكوين الع وي والعقلي للحدث: ويقصد به مجموعوة الصوفات التوي تتعلوق بالحود .1

 وتركيبه الحيوي الع وي

حيث تتعدد العوامل التوي تود ل فوي التكووين النفسوي وتتودا ل موع بع وها الوبعض، وتونعكس الحيوا  التكوين النفسي للحدث:  .2

لحودث وتتفاعول موع النفسية بجميع جوانبها والتكوين النفسي مجموعة من العوامل الدا ليوة التوي توؤثر فوي تكووين اخصوية ا

البي ة الخارجية، فالمرض النفسي اضطراب في تفكير الفرد؛ واعوره يكو  مون الخطوور  بدرجوة تحوول بوين الفورد وقياموه 

 بونيفته في المجتمع بطريقة سوية م رضية. 

  20-20، ص7002ال عيف، ثانياً: أهم  العوامل االجتماعية الخارجية النحراف األحداث: )

يك ل المدرسة دوراً هاماً في مساعد  الحدث على أ  يتعلم كيف يسواعد  يوره، وكيوف يقووم بالواجبوات المدرسة: حيث ت -أ

المكل ف بها، وأي اً كيف يتعف على عادات المجتمع وتقاليوده، وبالتوالي تكمون مسوؤولياتها فوي صوقل المواهوب وتوجيوه 

مواً فوي التوأثير علوى تكووين اخصوية الحودث، مون النيا ات وتنمية اليخصية. ويمكن القول أ   المدرسة تلعوب دوراً ها

حيث أنها قود تجعلوه يكتسوب سولوك إيجوابي وهوو السولوك السووي، أو تجعلوه يتبوع السولوك  يور السووي وهوو المنحورف 

 والمتعارض مع المجتمع. 

ث؛ ييوعر الرفاق واألصدقاء: إذ يت ح دورهم البال  في تكوين اخصية الحدث، وذلك بتهي ة جو مالةوم للطفول أو الحود -ب

فيه بالحرية واالنطالق، وبثِّ اعور التحرر من جوو المنوزل أو المدرسوة الميوحو  بال وغو  االنفعاليوة، والتوي يوزعم 

 ي لجماعات ترتكب سلوكيات منحرفة. أنها ت حرمه من إاباع ر باته و صوصاً النفسية، مما يجعله ينتم

ما ي يوبع ر باتوه واحتياجاتوه فإنوه وبالاوك ا الطفل أو الحدث كو  الطفل يحتاج إلى اللعب، فإ  لم يجد هفوقت الفراغ:  -ج

سيتجه إلى اليارع ليجعله المكا  الفي يلجأ إليه لممارسة نيا ه. فوقت الفراغ له تأثير كبير على سلوك الفرد، فوإ  لوم 

 ي ستغل بما ي فيد؛ فهفا من اأنه أ  يجعله ينحرف عن القواعد والقوانين، وبالتالي ي صبح منحرف. 

   704-702، ص7008)حمد،وهناك كثير من األمور التي تحدث داخل األسرة؛ وتؤدي إلى االنحراف السلوكي لألبناء:

ما ييوب العالقة بين الوالدين من  الفات جسومية ومناقيوات حواد  مسوتمر ؛ قود تصول إلوى حالوة مون االنفعوال بوي الوزوجين،  -

 يرد األبناء. وربما إلى الطالق؛ مما يؤدي إلى انهيار األسر  وت



 
 
 

 

 

 

 

قسو  الوالدين أو أحدهما مع الطفل واللجوء إلى اليد  أو العنف في التربية، وقد يحدث العكس تمامواً بالتودليل والتغاضوي عون  -

 الخطأ، وفي كال الحالتين تكو  النتاةج سلبية. 

ميواحنات بوين األبنواء وعودم االنسوجام التفريق بين األبناء بالمعاملة كتدليل الولد والقسوو  علوى البنوت، وهوفا يخلوق جوواً مون ال -

 بينهما.

إهمال الوزوج للزوجوة األولوى وأبناةهوا بعود زواجوه مون أ ور ، مموا ي فقود الطفول الجوو األسوري السوليم المالةوم لنمووه العوا في  -

 والوجداني السوي. 

 والحفان عليهم.   عمل الزوجة  ارج منزلها وتغيبها عن رعاية األبناء لفتر   ويلة وتقصيرها في رعاية أبناةها -

 النظريات المفسرة لالنحراف والعود إليه: 

فالتكوين البيولوجي للفرد بمثابة المحدد الرةيسوي للسولوك، فوالمجرم ينيوأ بحتميوة بيولوجيوة، وسولوكه النظرية البيولوجية:   0

هوو اتجواه فوردي فوي تفسوير  الم اد للمجتمع ينتقل إليه عن  ريق الوراثة من أسالفه. ويمكن القول أ   االتجاه البيولووجي

السلوك؛ أل   الفرد هو محور الدراسة لديه، حيوث أ   هوفا االتجواه يحواول البحوث عون سوبب السولوك االنحرافوي فوي دا ول 

  الفرد نفسه. 

م ويعتبر هفا االتجاه امتداداً بيولوجيواً موع اال وتالف فوي النظور  إلوى المنحورفين سولوكياً، إذ يعتبورهالنظرية السيكولوجية:   7

هفا االتجاه على أنهم أفراد يجب دراستهم ومعاملتهم كأفراد، حيث ال يمكون عوالج المنحورف إال  باعتبواره اخصواً فوي حود  

 ذاته؛ بعكس االتجاه البيولوجي الفي يعتبر المنحرف كإنسا  حيواني. 

  20 -82، ص7005حجيلة، )ح األحداث: العوامل األسرية التي تلعب دوراً في جنو

ويقصوود بووه فووي كثيوور  موون األحيووا  بغيوواب أحوود الوالوودين أو كليهمووا ألسووباب مختلفووة كووالطالق واالنفصووال متصتتد : البيت  ال  0

إلوى نتيجوة واحود  وهوي التفكوك  ويوؤدي التصودع األسوري والهجر والوفا  وزواج االب مر  أ ر ، وزواج األم من   ر.

ة عن التغيورات الثقافيوة واالقتصوادية التوي أجبورت كثيور مون االجتماعي؛ وذلك نتيجة التغير في األدوار االجتماعية الناتج

األولياء على ترك منازلهم لتوفير احتياجات األسر  المادية؛ مع إهمال حق أبناةهم في الرعاية والعطف؛ مما قد يؤدي إلى 

ألبنواء فوي سولوكيات  لق نزاعات بين األولياء والتي قد تؤدي إلى االنفصال أو الطالق، والتي تؤدي بودورها إلوى تو ول ا

 منحرفة، واتخاذ  رق الجريمة. 

األسوري الوفي يعييوو   نظراً للجووتمثل الخالفات األسرية بين األبوين سبباً في نفور األبناء من المنزل؛ التوتير العائلي:   7

م وموا فيه والميحو  بالمياكل، وبحثهم عن أمواكن أ ور  تجعلهوم يحسوو  باألموا  وراحوة البوال، وبغورض نسويا  الهموو

 .  تواجهه من ميكالت يلجأ البعض إلى تعا ي المخدرات، أو القيام بسلوكيات عنيفة

ويعتبوور موون أكثوور العواموول المووؤثر  علووى انحووراف األحووداث، حيووث يسوووء المسووتو   المستتتوا الستتلوكي الستتيء للعائلتتة:  2

ل قياً، أ و مدمناً على المخدرات، فالطفل أو الحدث يجد السلوكي للعاةلة في حالة كو  الوالدين أو أحدهما مجرماً أو م نحالً   

لقي، وبالتوالي يقوعالوالدا   نفسه في عاةلة أو ل فيها الحودث فوي ارتكواب الجوراةم،  أو أحدهما في االجرام أو االنحالل الخ 

دث إلوى اقتوراف جاعالً من والديه، أو أحدهما قدو ً في السلوك، ويزداد األمر سوًء إذا تولى الوالدا  أو أحدهما توجيه الح

 الرذيلة وارتكاب الجراةم بغية استغالله وحصوله على مغانم محرمة. 



 
 
 

 

 

 

 

، أو اإلهموال وتتمثل تلك التربية الخا  ة في معاملة اآلبواء واألمهوات بقسوو  أو بلوين أو بالتوأرجح بينهمواالتربية الخاطئة:   4

  السليمة والرعاية الجيد  والحسنة.  وعدم المباال ، فلوسر  المسؤولية الكبر  في تربية أبناةها التربية

 أثر التفكك األسري على انحراف األحدث:  

الهووروب: حيووث ي عتبوور الهووروب المثووال األول لالنحووراف؛ فقوود يوودلُّ مغووادر  المنووزل العوواةلي علووى قلووق وضوويق اليووخص فووي  -

 عاةلته؛ بسبب االضطرابات العا فية، أو بسبب الظروف العاةلية السلبية.

 في يمثل أي اً اكالً من أاكال االنحراف.التيرد: وال -

وا عون عودم الرضوى بوالواقع  - العدوا : هو عبار  عن سلوك يصد ر إما عن الطفل تجاه أفراد   رين، ويكو  هفا كورد فعول  إم 

ا يكو  ناتجاً عن المياكل األسرية ومنها التفكك األسري. ا ناتجاً عن النقص، وإم   االجتماعي، وإم 

   24 – 20، ص7005)حجيلة، إزاء انحرافات البيئة األسرية:  األساليب الوقائية

حيووث يتطلووب إعووداد الفوورد للحيووا  األسوورية؛ قبوول أ  ي يووارك فووي تكوينهووا لمعرفووة واجباتووه اإلعووداد للحيووا  األسوورية:  -أ

 ومسؤولياته، وهفا ضماناً لوبناء من الوقوع في هاوية االنحراف والجنوح. 

سن ا تيار الفرد ليريكه في  -ب الحيا  الزوجية: حيث ي عتبر ا تيوار الوزوج والزوجوة ال وما  األساسوي لتكووين العاةلوة  ح 

 السعيد  والتني ة الصالحة أل فالها والطريقة المثلى لهفا اال تيار، ويكو  بتحكيم العقل والعا فة معاً.

، و بقواً للظوروف موات اخصويةويتمثل ذلوك فوي قودر  الوزوجين علوى التكيوف وفقواً لمقوِّ الحفان على االنسجام العاةلي:  -ج

المحيطووة بهمووا. فاسووتمرار األسوور  ال يكووو  إال  بت ووحية أحوودهما موون  ووالل التخلووي عوون بعووض الحقوووق تجنبوواً للميوواكل 

 الكبير  التي قد تؤدي بحياتهما إلى االنفصال والزوال.

وور فووي الواجبووات األسوورية: إ   وجووود نصوووص قانونيووة بفوورض عقوبووة علووى الطوور -د وور فووي القيووام معاقبووة المقص  ف المقص 

بالواجبات العاةلية يحول إلى حد كبير دو  التقصير ألحد الزوجين. والمتمثلة في التقصير في الواجبات العاةلية، إسواء  

ولوردع كول مون يحواول  ،ولقد جاءت هوفه التيوريعات ضوماناً لحفوان األ فوالأفراد األسر ، امتناع دفع النفقة، و يرها. 

آل رين، أل   القيام بمثل هفه األعمال كاإلساء  إلى األ فال بالمعاملة القاسية؛ سيؤدي بهوم إلوى ارتكاب جراةم في حق ا

الهروب من ذلك المنزل، واللجوء إلى مكا    ر بعيداً عن تلك الميواكل، فيكوو  ع رضوةً لخطور أصودقاء السووء الوفين 

 يعل مانه سلوكيات منحرفة. 

تبر جزء ال يتجزأ من سياسة الدول على ا تالف فلسفتها ون ظنها في الحكم، حيوث الرعاية االجتماعية لوسر : والتي ت ع -ه

 تتولى تخطي  وتنفيف هفه البرامج أجهز  حكومية متخصصة بالتعاو  مع مؤسسات مجتمعية أ ر . 

 :الدراسات السابقة .1.1

 . "ف األحداث في المجتمع األردنيالعوامل المؤدية إلى التفكك األسري وانحرا:" بعنوا  . 7070) الهواري: دراسة  0

و كالهمووتا، وتقووتصير الرجووتل فووتي القيووتام بواجباتووته مووتن أوقوود توصوولت النتوواةج إلووتى أ  التربيووتة الخا  ووتة ألحووتد الووتزوجين 

لوالوتدين العوامتل االجتماعيتة للتفكك، والبطالة و روج المترأ  للعمتل عوامتل اقتتصادية، واعتيتاد الكتفب فتي العالقتة بتين ا

 واألبنتاء، وذلتك الطفتل المتتدني متن العوامتل النفتسية، وستوء التغفيتة والمتياكل التصحية المترتبتة عليها،



 
 
 

 

 

 

 

ووجتود اعاقتة فتي األستر  متن العوامتل التصحية للتفكتك، فوتي حوتين جوتاءت العواموتل المؤديوتة لالنحوراف فوي إدموا  أحود  

 يتز بتين األبنتاء متن العوامتل األسترية.أفراد األسر  على الكحول والتمي

 . بعنوا :" التفكوك األسوري ودوره فوي انحوراف األحوداث: دراسوة ميدانيوة لمؤسسوات رعايوة وتوجيوه 7002) دراسة: حسين  7

 األحداث المنحرفين بمدينة بنغازي". 

ثور ذلووك علوى األبنوواء الوفين ربمووا وأ ،لقود كووا  الهودف الووفي يسوعى إليووه البحوث هووو معرفوة أنووواع التفكوك الووفي يصويب األسوور 

كمووا يهوودف إلووى الحوود موون نوواهر   ،كمووا كووا  الهوودف هووو االهتمووام بووالنوا  األولووى وهووي األسوور  ،يصووبحو  منحوورفين فيمووا بعوود

انحووراف األحووداث وتقليوول  طورتهووا بقوودر اإلمكووا . اعتموودت الدراسووة علووى نظريووة )سوويرل بيوورت  فووي انحووراف األحووداث 

المسح االجتماعي اليامل. والبحوث عموموا يتكوو  مون  مسوة فصوول تنواول الفصول األول ميوكلة  على منهج واعتمدت أي اً 

 ،وتحديد المفاهيم والمصوطلحات العلميوة الخاصوة بالدراسوة ،وتساؤالت الدراسة ،وأهداف الدراسة ،وأهمية الدراسة الدراسة،

، وك االنحرافويواألسور  وعالقتهوا بالسول ،حوراف، وأسوباب وعوامول االناحتو  على تفسير ناهر  االنحراف والفصل الثاني

 ،، وفروض الدراسةاألسرية من ناهر  انحراف األحداث، والدراسات السابقةوالوقاية  ،وأهمية األسر  في الديانات السماوية

وقود توصول . لنتواةج الدراسوة وأهوم توصوياتها ضواً قدم الفصل الخامس عر . وأ يراً فصل الثالث تحليال بناةيا لوسر وت من ال

 .هناك عالقة وثيقة بين التفكك األسري وانحراف األحداث البحث إلى أ   

  . بعنوا :" التماسك األسري وتأثيره على األبناء".7002) دراسة: محمد  2

ونواقش المحوور الثوواني العوامول التووي توؤثر علوى تماسووك األسور  ووناةفهووا، وااوتمل علوى عوود  عناصور ومنهووا، العالقوة بووين  

والعوامل الجسمية، والعوامل النفسية، والعوامل االجتماعية، والعوامل السياسوية، والعوامول االقتصوادية، والعوامول  الوالدين،

الثقافية، وعامل سوء األحوال السكنية، وعامل الترتيب الميالدي لوبناء، وعامل عدم التكافؤ بوين الوزوجين. وتطورق المحوور 

ت علووى تماسووك األسوور  واألبنوواء وتعاموول اآلبوواء معهووا. وأاووار المحووور الرابووع إلووى الثالووث إلووى  طووور  عوودم إاووباع االحتياجووا

مؤارات التماسك األسر  ومنها، التوافق، والتوافق مع األزمات األسورية، والحودود والتماسوك، والبنواء التنظيموي واألدوار، 

وو سوور  ومنهوا، المقوووم البنواةي، والمقوووم ز المحوور الخووامس علوى مقومووات التماسوك األوقواعود األسور ، وتووواز  األسور . وركل

 النفسي والعا في، والمقوم االقتصادي والمقوم الصحي، والمقوم الديني.

  . بعنوا :" التماسك األسري في المجتمع القطري: دراسة إمبريقية على األسر  القطرية".7002) دراسة: الكبيسي  4

لوضووع دا وول األسوور ، النوووع، السوون، المسووتو  التعليمووي، الحالووة أاووارت النتوواةج إلووى وجووود تووأثير دال إحصوواةيا للمتغيوورات ا

الزواجية، عدد األ فال، الحالة الصحية، المستو  االقتصوادي لوسور   علوى رؤيوة اآلبواء واألمهوات واألبنواء واألجوداد علوى 

 التماسك األسري.

 ناء وتني تهم االجتماعية".  . بعنوا :" ميكلة التفكك األسري وأثرها في انحراف األب7002) دراسة: الربيعي  5

وقد كيفت الدراسة عن عمق هفه الميكلة التي تواجههوا األسور  العصورية وأسوبابها، مون  والل اسوتعرض عودد مون اليوواهد 

والوقوواةع والبيانووات المرجعيووة المتاحووة، التووي أجابووت عوون األهووداف المرسووومة لهووا، الوودال عليهووا عنوانهووا. ويأموول الباحووث موون 

ت المعنية أ  تولي هفه المؤسسة جول االهتموام عون  ريوق البحوث والدراسوة لكول الق وايا التوي تتعورض لهوا، الباحثين والجها



 
 
 

 

 

 

 

ومون ثوم االسووتفاد  مون هووفه الدراسوات والبحووث فووي التودابير الوقاةيووة التوي مون اووأنها أ  تووفر عواموول االسوتقرار والطمأنينووة 

 لوسر  العصرية التي تعصف بها رياح التغير االجتماعي.

في جنوح األحداث كما يدركها الجوانحو  والعواملو   ةهماالمس . بعنوا :" بعض العوامل 7000) دراسة: حسن، سيف محمد  2

 معهم في دولة األمارات العربية المتحد ".

ن همة في الجنوح من وجهة الجانحين والعواملياهدفت الدراسة إلى استكياف أهم العوامل االجتماعية والفاتية واألسرية، المس

 معهم والمقارنة بين وجهات نظرهم. 

في الجنوح: سوء استغالل وقت الفراغ، وعورض مظواهر االنحوالل  ةالمساهموقد دل ت النتاةج أ   من أهم  العوامل االجتماعية 

ن ي الخلقووي واألفووالم الفاضووحة فووي التلفوواز وأفووالم الفيووديو والسووينما، والنظوور  االجتماعيووة ألصووحاب االنحرافووات البسوويطة، وتوود

المستو  التعليمي كأصحاب سووابق، ودموج أصوحاب السووابق فوي الجنووح المودارس ومراكوز التنيو ة، وتوأثير رفواق السووء، 

مظاهر العنف والجريمة في وساةل اإلعالم، وضعف تزويد األسر  باإلرااد والتوجيه التربووي واالجتمواعي. وأهوم  وعرض

ل من اآل رين، وأ   الناس ال يفهمونه واإلحساس بسرعة االنفعال واالستثار  النتاةج في الجنوح: اعور الجانح بأنه  ير مقبو

 وتوليد العداء، وضعف اعور الجانح باألمن واالستقرار دا ل األسر .

  . بعنوا :" دور األسر  في وقاية األبناء من االنحرافات السلوكية من منظور التربية اإلسالمية". 7002) دراسة: الكناني  2

اسووة إلووى وضووع تصووور مقتوورح لوودور األسوور  فووي وقايووة األبنوواء موون االنحرافووات السوولوكية، والمتمثلووة فووي عقوووق هوودفت الدر

الوالدين، واالستخدام السيء لإلنترنت والتقليد األعمى واالستخدام السيء لتقنيوة البلوتووث فوي الهواتف المحموول. واسوتخدمت 

لسلوكية وحصرها وتصنيفها ثم وضع بعض اآلليات التي تساعد الدراسة المنهج الوصفي لوصف بعض مظاهر االنحرافات ا

 األسر  في الوقاية من االنحرافات السلوكية. 

وتوصلت الدراسة إلى العديود مون النتواةج؛ أهمهوا: أ   االهتموام والعنايوة بتربيوة األبنواء وتنيو تهم التنيو ة اإلسوالمية الصوحيحة 

ي جانووب الخوووف والخيووية موون ع، ممووا ي بعوو د اليووباب عوون تيووار االنحرافووات. كمووا توصوولت الدراسووة إلووى أ   أهووم أثووار تقووو 

االنحرافات السلوكية على الفرد عدم التكيف مع البي ة االجتماعية المحيطة بالفرد، واليعور باإلحبا  واليأس والقلوق النفسوي. 

التربوووي لوسوواةل اإلعووالم والمسوواجد  الوودين علووى أبنوواةهم و يوواب القوودو  الحسوونة فووي األسوور  وقصووور الوودوركمووا أ   دعوواء الو

 والمدارس ساهمت في إعداد جيل من األبناء ال يراعي في والديه إال  وال ذمة. 

مؤسسوة ) وز   . بعنوا :" أثر العوامل االجتماعية في جنوح األحداث: دراسوة ميدانيوة علوى محافظوات 7008) دراسة: حمد   8

 الربيع 

اد العينوة مون يعييوو  موع والوديهم، وأ   والودهم متوزوج مون واحود ، وكانوت جنحوتهم ولقد توصل الباحث إلى أ   هناك من أفر

السرقة وعالقتهم مع األم جيد ، وييعرو  بالندم على ما ارتكبوه ويخططو  مستقبالً أ  يكونوا أع اء فاعلين في مجتمعهم، 

األسور  ويمكون حصور أسوباب الجنووح فوي  كما كا  لرفقاء السوء تأثيرهم الفعال في االنحراف، وإلوى جانوب  يواب األب عون

 سوء التني ة االجتماعية، والحالة االقتصادية، واإلهمال الزاةد، وعدم االهتمام بالحدث ومراقبته. 

 . بعنوووا :" التفكووك األسووري فووي انحووراف األحووداث فووي المجتمووع الفلسووطيني: دراسووة حالووة علووى بعووض 7008) دراسووة: حموود  2

   . ز " األحداث المنحرفين في محافظات



 
 
 

 

 

 

 

تركزت ميكلة الدراسة على إنهار ومعرفة عالقة التفكك األسري بانحراف األحداث، كما هدفت الدراسة إلوى التعورف علوى 

" 20التفكك األسري وعالقته بانحراف األحداث في المجتموع الفلسوطيني فوي محافظوات  وز ، ويتكوو  مجتموع الدراسوة مون "

الحودث، وهوي مسوتو  الطوالق، وتعودد الزوجوات، و يواب أحود الوالودين، وفوارق حدثا، وتم وضع أربع تساؤالت لها عالقوة ب

السن، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بعمل استبانة لدراسة أفراد العينة، وقد توصلت الدراسة إلى أ  عامل الطالق كوا  

لسن لد  والدي األحداث كعامل سبب في مسببا النحراف األحداث، وتعدد الزوجات، وفقدا  أحد الوالدين أو كليهما، وفارق ا

 االنحراف.

الفتيووات فووي األرد : دراسووة مقارنووة بووين الفتيووات  . بعنوووا :" التفكووك األسووري وعالقتووه بووانحراف 7002) العمووترو: دراسووة  00

 المنحرفات و ير المنحرفات. 

تز األحوتداث فوتي األرد  والتعوترف هتدفت إلتى التعترف علتى أستباب التفكتك األستري وعالقته بوانحراف الفتيوات فوي مراكو

علتى حجتم نتاهر  جنتوح الفتيات الواقعات تحوت توأثير التفكوك األسوري للمحكوموات فوي مراكوز األحوداث وأنموتا  الوتسلوك 

 إلوى  متن العينتات الغيتر منحرفتات، وأاتتارت النتتوتاةج 20  فتا  من المنحرفات و)20المنحرف لديهن، وتكونت العينة من)

 تتدني متتستو  تعلتيم األب واألم، والفقتتر، وكبتتر حجتتم العاةلة من األسباب الرةيسية النحراف الفتيات.  تأ

  . بعنوا :" البناء األسري وجنوح األحداث في مجتمع األمارات". 7002) دراسة: العموش  00

ات، وذلوك مون  والل بيوا  الخصواةص هدفت هفه الدراسة إلى التعرف إلى البناء األسري وجنوح األحداث في مجتموع اإلموار

الديمغرافيووة للجووانحين )النوووع، والعموور، والمسووتو  التعليمووي، والعالقووة بووين اآلبوواء واألمهووات  و صوواةص  بوواء الجووانحين 

وأمهاتهم، والبناء األسري لوحداث الجانحين، و بيعوة اإلدار  واإلاوراف األبووي. وأنهورت نتواةج الدراسوة المتغيورات التوي 

قاً ذات داللة إحصاةية في درجة اهتمام اآلباء واألمهات باألحداث الجانحين. وانطلقت الدراسة من النظريوة العاموة تحدث فرو

 للجريمة لجتفردسو  وهيراي.

  . بعنوا :" األسر  وعالقتها بانحراف الحدث المراهق". 7005) دراسة: فيروز  07

يا  كأدا  للدراسة، وأ   العينة المستخدمة في هوفه الدراسوة تتكوو  أدا  االستبمنهج المسح االجتماعي؛ عن  ريق وتم استخدام 

 لووفي،  كما يتمثل مجتمع الدراسة في األحداث المنحرفين، إلى جانب تالميف ثوانويتي عمور حرايوق وعموار ،  فرداً 024) من

، فوي سونة 08 و 07   حدثاً معرض لخطر االنحوراف، تتوراوح أعموارهم موا بوين24جي )حيث يوجد بمركز عبد الواحد  زنا

  تلميوفاً 822  أسوتاذاً، أموا ثانويوة عموار  لووفي فت وم)50  تلميوف وتلميوف ، يوؤ رهم)0027) حين ت وم ثانويوة عمور حرايوق

  أسووتاذاً. وتووم  تطبيووق الدراسووة فووي مركووز إعوواد  التربيووة لواليووة سووطيف ال تيووار وحوودات المجموعووة التجريبيووة، 25) يووؤ رهم

عالقوة  رديوة  أهمها: وجوودوتوصلت الدراسة إلى العديد من النتاةج؛ اعة وعمر حرايق بسطيف. وثانويتي عمار  لوفي ببوق

بين  بيعة العالقات األسرية واالنحراف. وكفلك توصلت الدراسة إلى أ   لمرحلوة المراهقوة توأثير كبيور علوى تغيور سولوكيات 

السوولوك حصوواةية بووين الوضووع االقتصووادي لوسوور  واألحووداث، والتووأثير علووى انفعاالتووه. وأي وواً وجووود عالقووة ذات داللووة إ

كمووا أنووه ل ووعف المسووتو  التعليمووي وعوودم التوافووق العلمووي بووين الوالوودين تووأثيراً علووى السوولوك االنحرافووي لالبوون المراهووق، 

 االنحرافي لوبناء. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 اإلصالح واإلرشاد األسري .1

 خدمة اإلصالح األسري: 

بمكاتوب اإلصوالح األسوري ضومن مؤسسوات اجتماعيوة أسورية، تعمول علوى اسوتقبال الميوكالت  هي  دمة تقدم عبر أقسام تسومى

األسرية والتي  البا ما يح ر أصحابها إلى تلك المكاتب قبل التوجه إلى المحاكم  لبا للمساعد  في عالج ق واياهم وميوكالتهم 

الرسومية األ ور . كموا يتبوع لهوفه المراكوز والجمعيوات الزوجية، وقد تحال لها بعض الق ايا األسرية من قبل المحاكم والجهات 

 –النفسوية  –أقسام  اصة دا ول المحواكم منفصولة عون المكاتوب الق واةية، ولجوا  متخصصوة فوي العديود مون الجوانب)اليورعية 

جين، أو التخفيوف االجتماعية ، تحال إليها الق ايا األسرية  ير المنتهية بالطالق الباةن، لتعمل على محاولة اإلصوالح بوين الوزو

من  ثار الطالق باالتفاق على ما بعد الطالق فيما يتعلق بالطرفين وأبناةهما من نفقة وزيار  وح وانة وحقووق أ ور ، وقود تأ وف 

ثم تكتب اللجنة مح راً للصلح، أو تقريراً عن الميكلة فوي حوال عودم الوتمكن  ،تلك اللجا  دور المحكم إذا أوكل القاضي لها ذلك

  52، 7002اليلبي، . )ا بالصلح يرفع للقاضي يت من رؤية وتصور اللجنة للق يةمن إنهاةه

م لوسر  وأفرادها بهدف تحسوين االتصواالت بوين برز اإلرااد األسري  وير  الباحث أ    كأحد قنوات الخدمة المجتمعية التي تقدِّ

وضيح الحدود والمعايير األسرية، وهوفا كلوه يونعكس أع اء األسر  والتوجيه اإليجابي للتفاعل األسري والفي من اأنه تقوية وت

 والصحية والعا فية لوسر  ككل. أثره على تحسين وتدعيم الوناةف االجتماعية والنفسية واالقتصادية

ثلى في التعامل مع ما يوواجههم يتمثل دور المراد األسري  ويتوصل الباحث أ    في توجيه وإرااد أفراد األسر  إلى األساليب الم 

ن صووعوبات وميوواكل اجتماعيووة، ويسووعى لوقايووة أفووراد األسوور  موون الميووكالت االجتماعيووة والنفسووية والقانونيووة ويحوواول زيوواد  موو

الوووعي ألفووراد األسوور  حووول حقوووقهم وواجبوواً تهووم اليخصووية واألسوورية، وكووفا زيوواد  الوووعي بأهميووة التخطووي  األسووري وتطوووير 

 .ية والتقنية من حيث مد  انتيارها و رق مواجهتها والوقاية منهاالمعرفة العلمية في مجال الميكالت االجتماع

 أهمية اإلرشاد األسري: 

التني ة االجتماعية الخا  وة: تتنووع أسواليب التنيو ة االجتماعيوة لوسور  والمجتموع للطفول بوين األسولوب السووي الوفي أساليب  -

والقسوو  والتفبوفب والتفرقوة وإ  كانوت األسواليب  أللوم النفسويعلى التسل  والحماية الزاةود  واإلهموال والتودليل وإثواره ايعتمد 

األساليب  ير السووية تنوتج اخصوية  يور متزنوة  السوية في التني ة االجتماعية تنتج اخصية متزنة متوافقة فعالة منتجة، فإ   

ي ي يسوواعد األسوور  فووو يور متوافقووة و يوور فعالووة و يوور منتجووة تتجووه إلووى الموورض والجنوواح، ولووفلك فووإ   اإلراوواد السووري الووف

 هت 0424المسعود، ) التبصير باألساليب  ير السوية.

اضطراب العالقات الوالدية: إ   العالقوة بوين الوالودين مون أسومى العالقوات علوى وجوه اإل والق إذ أنهوا عالقوة بموجوب ميثواق  -

فإ   الحيوا  األسورية تكوو  علوى درجوة  ليظ وعقد سامي ومناخ يخيم عليه المود  والرحمة، فإذا استوت العالقة بين الوالدين؛ 

عاليووة موون الرضووا والتوافووق والسووعاد ، أمووا إذا  ووي م علووى الحيووا  األسوورية اليووقاق والنفوواق واضووطربت العالقووة األسوورية بووين 

سواًء كا  ذلوك فوي الحيوا  النفسوية للوزوجين أو األبنواء  الزوجين، فإ   المحصلة ستكو  بنفس الدرجة من السوء واالضطراب

  7008السند، )حد  سواء، وهنا يبرز دور اإلرااد في الوقاية من هفه االضطرابات وعالجها.  على

ال غو  األسرية: حيث تعاني معظم األسر فوي اآلونوة األ يور  مون كثيور  مون العواةوق التوي تمث ول مصوادر لل وغو ، ونوفكر  -

  7008السند، )منها: 



 
 
 

 

 

 

 

 ة لد  أفوراد األسور  أو نقوص المهوارات الونفس حركيوة أو  لول فوي نموو العواةق النفسية: ويقصد بها نقص القدرات العقلي

 والفي قد يعوق اليخص عن تحقيق بعض أهدفه. اليخصية أو اضطراب فيها، 

  العواةق المادية واالقتصادية: لقد مي ز ع في العقل والرزق، فرضى كل منا بعقلوه ولكون الغالبيوة العظموى منوا لوم يرضووا

ر الكثير منا عدم توفر اإلمكانات المادية عاةقاً يمنع كثيراً مون النواس مون تحقيوق أهودافهم فوي الحيوا ، بأرزاقهم، حيث يعتب

 وقد يسبب ذلك اعور باإلحبا  مما يستدعي اإلرااد في ذلك. 

 هوفه العواةق االجتماعية: وتمثل العادات والتقاليد قيوداً اجتماعيوة ل وب  السولوك اإلنسواني وتنظويم العالقوات، وقود تكوو  

أموام تيسوير الوزواج، وبالتوالي القيود  بيعية ومناسبة، وقد تكو  مثالية و ير مناسبة مثل  الء المهور؛ مما يجعلها عاةقاً 

ازدياد العنوسة؛ األمر الفي يزيد عوامل االنحراف واالنجراف والجنوح لود  اليوباب، وهنوا قود يكوو  اإلراواد األسوري 

 واالتجاهات لتيسير عملة الزواج.ى تقريب الغايات واألهداف والميول وإرااد الزواج عامالً مساعداً عل

  البطالة: تمثل البطالة في أي  مجتمع قنبلة موقوتة إذا لم يتم التعامل معها ودراستها ومحاولة التقليل من  ثارها االقتصادية

 واالجتماعية والنفسية. 

 ا كانت األسر  في حاجة إلى هفا العمل، وإذا كا  األوالد دا ل ميكالت المرأ  العاملة والعا لة: عمل المرأ  ضرور  إذ

األسر  ليسوا في أمس الحاجة إلى وجودها معهم، أما إذا كانت حاجة األبناء إلى األم يفوق حاجتهم إلى ما ينتج عنه عمل 

 األم يكو  البيت واألوالد واألسر  هم األولى بالرعاية والعناية والتربية. 

 ا : اإلدما  هو الوجه اآل ر للبطالة واالنحراف، وإذا كا  اإلدما  هو بوابوة الهاويوة؛ فوإ   التود ين بوابوة التد ين واإلدم

 الخطور  على حيا  أفراد االسر واليعوب؛ فإ   التد ين ال يقل  طور .  ي منتهىفاإلدما ، وإذا كا  اإلدما  

 يوؤثر توأثيراً كبيوراً ذوي االحتياجوات الخاصوة، الاوك  أنوه  اإلعاقة وذوي االحتياجات الخاصة: إ   مولد  فل معاق أو من

في مناخ األسر  الفي يسود النسق األسري، والفي يحتاج إلى ألوا  من التعامل األسوري واالجتمواعي والنفسوي وتختلوف 

   با تالف هفه اإلعاقات ودرجاتها. 

  الواواةج هوي أقوو  األربطوة االجتماعيوة والنفسوية األسري مبني على المود  والرحمة، وهوفه التفكك األسري: إ   النسيج

بهوفا النسوق ليمتود إلوى النسوق  تساعد على توراب  النسوق األسوري وتسواعد علوى ديموموة االرتقواءوالعا فية والمادية التي 

، إال  أ   هنوواك بعووض األسووباب التووي تعموول علووى تفكووك األسوور  منهووا الصووراعات الزوجيووة وضووعف ي للمجتمووع كلووهةالبنووا

 وانيغال أحد الزوجين أو كليهما. يةاليخص

  52، 7002اليلبي، )وتتمثل أهم أهداف مكاتب اإلرشاد واإلصالح األسري في اآلتي: 

 إقامة وتفعيل البرامج األسرية والتربوية التي تساعد في حل الميكالت. -

 توجيه األسر  لمصادر الخدمات المختلفة في المجتمع لالنتفاع بها واالستفاد  منها في حل مياكلها. -

 عداد البحث االجتماعي لوسر .إتقديم العو  لمحاكم األحوال اليخصية من  الل دراسة بعض الق ايا، و -

 والقاء ال وء على أسباب المنازعات واقت ا رح الحلول المالةمة لها. -

 مج الميتركة التي تخدم األسر  وتعالج ق اياها.امع المؤسسات األهلية والخيرية والحكومية إلقامة واعداد البر التنسيق -



 
 
 

 

 

 

 

 :كيفية تحقيق التماسك األسري من وجهة نظر اإلصالح واإلرشاد األسري

  22 – 27، 7002العتيبي، )رااد األسري؛ على النحو التالي:من وجهة نظر اإلصالح واإل يتحقق التماسك األسري

 مساعد  األزواج أ  يكونوا أزواجاً متحابين صالحين وكفلك بقية أفراد األسر .  -

 التغلب على الميكالت التي تعترض  ريق الحيا  الزوجية وتؤدي إلى التفكك واالنهيار.  -

 الحفان على استقرار وتماسك الحيا  الزوجية.  -

حيوا  الزوجيوة مون منظوور قيموي وأ القوي وذلوك ضوماناً السوتمرار توعية الرا بين فوي الوزواج مون الجنسوين بمتطلبوات ال -

 العالقة بينهما. 

 مساعد  األزواج على معرفة الخلل في العالقات األسرية والزوجية وأثره السيء عليها وعلى األسر .  -

 لح الميتركة.لحب المرتب  بالمصامساعد  الزوجين على تبني  رقاً جديد  في االتصاالت بينهما تقوم على الفهم وا -

 مساعد  أفراد األسر  على تحقيق النمو النفسي والجسمي واأل القي والمحافظة على ع ر  الود والمحبة بينهم.  -

 مساعد  الزوجين على  لق عالقات متوازنة مع اآل رين ومع أ فالهم.  -

 مساعد  أع اء األسر  على تقبل الفروق المختلفة فيما بينهم.  -

الخارجيوة تعامل مع ال غو  التي ي مارسها أع اء األسر  مع بع هم البعض، وكفلك ال وغو  مساعد  الزوجين على ال -

 التي تؤثر على األسر .

م اإلرااد الوقاةي تبصير كل فرد بواجباته وحقوقه في األسر ، واكسابه مهارات التواصل مع أفراد أسرته، والتوافوق موع قدِّ كما ي  

 ل درعوا ، . )تهوا، وصووالً إلوى االسوتقرار األسوري وتنميوة عالقوات التنميوة والموود  بيونهمالحيا  األسرية، والتجواوب موع متطلبا

  2، 7000واليلبي، 

 قيمة اإلرشاد األسري وإمكانياته:

يتبين أ   اإلرااد األسري ينطلق من حقيقة  ي سل م بهوا المراودو ، وهوي أ   األسور  هوي الوحود  التوي تحتواج إلوى الخدموة النفسوية، 

د أع اةها فق ، وأ   مرض الع و الفي حددته األسر  كمريض أو كم طرب، ليس إال  أحد أعوراض ضوعف األسور  وليس أح

وا تالل أداء الوناةف فيها. والع و الفي أفصحت األسر  من  الله عن اضطرابها عاد ً ما يكو  أضعف الحلقات فيهوا. حيوث 

جال العالج النفسي واإلرااد النفسي؛ أ   األسر  ليست عامالً مهماً فق  وضح جلياً أمام المنظ رين والممارسين على السواء في م

فوي نيووأ  االضووطراب والمورض عنوود أي  فوورد موون أفوراد األسوور ، ولكنهووا عامول حوواكم وأكثوور ممووا كوا  يظوون. ور ووم أ   العواموول 

البي ي  عامل بي وي مهوم؛ )هفا اإل ار الوراثية كلها تتم في أح ا  األسر ، فإننا عندما نتحدث عن األسر  كعامل بي ي، حتى في 

كما تأكد للورواد مون المعوالجين والمراودين األسوريين؛ أنوه  بل أهم العوامل فيما يتعلق بالجوانب الوجدانية واالجتماعية والخلقية.

لتوي كانوت من الصعب انتزاع الفرد المستراد من سياقه األسري، وإرااده بعيداً عون أسورته، وعودتوه مور  أ ور  إلوى األسور  ا

  04- 02، 7008كفافي، . )أحد العوامل األساسية الفاعلة في انحرافه واضطرابه دو  أ  يحدث فيها أي  تغيير

ال ينبغوي إهمالهوا حوين العة في نيأ  اضطراب الفرد؛ فإنه م في هفه الحالة أنه إذا كانت األسر  ضيحك   وير  الباحث أ   المنطق 

 اإلرااد والعالج،



 
 
 

 

 

 

 

  حاضر  ومياركة حتى يحدث في بناةها وفوي أسواليب تفاعلهوا التغييور المطلووب فوي االتجواه السووي؛ لتواكوب بل يجب أ  تكو 

وت عزز التحسن الفي يفترض أ  يحدث عند ع و األسر . ولقد كا  التحول في حركة اإلرااد والعالج النفسي بصفة عامة نحو 

 العالجية واإلراادية األ ر .  األسر  استجابة ألوجه القصور التي اكتيفت في التوجهات

 

 المنهجية للدراســةاإلجـراءات  .1

 نو  الدراســـة: . 1.1

ت عتبر الدراسة الحالية من الدراسات الوصفية التي تَعرض  صاةص ناهر   ما كمياً أو كيفياً بناًء على تساؤالت الدراسوة، وتهوتم 

 بتحديد العوامل المختلفة المرتبطة بالظاهر .

وتهووتم بتحديوود العواموول المختلفووة المرتبطووة لبحوووث الوصووفية ت عنووي بوصووف ومالحظووة وجمووع الحقوواةق وتقريرهووا كمووا هووي، وا

كما تهتم بالتيخيص وما ينبغي أ  تكو  عليه الظواهر  المدروسوة واقتوراح الصوور  الممكنوة لهوا، فوالبحوث الوصوفية بالظاهر ، 

  20، ص7004ي،نور. )دقة  صاةص فرد أو جماعة أو موقفتصور ب

 المنهج المستخدم:. 1.1

ي عتبر منهج المسح االجتماعي من أاهر مناهج البحث وأكثرهوا اسوتخداماً فوي الدراسوات الوصوفية  اصوة وأنوه يووفر الكثيور مون 

البيانات والمعلومات عن موضوع الدراسة. ويعتبر المسح أكثر  رق البحث االجتماعي والتربوي استعماالً، ذلك ألننا بواسوطته 

 جمووع وقوواةع ومعلومووات موضوووعية عوون نوواهر  معينووة أو حادثووة مخصصووة أو جماعووة موون الجماعووات أو ناحيووة موون النووواحين

  22، ص7004نوري، . ))صحية، تربوية، اجتماعية... إلخ 

سوتخداماً فوي وفي المسح االجتماعي يتم جمع بيانات مقننة من مجتمع البحث، وت عد االستبيا  والمقابالت المقننوة أكثور األسواليب ا

تنفيف المسوح االجتماعية. ويتمثل الغرض الرةيسي من إجراء المسح في إنتاج بيانات تيكلل أساساً للتعميم حول مجتمع المسح أو 

  7070و  رو ،  )عبيداتالجماعات المستهدفة. 

 مجتمع الدراســة:. 1.1

  200، والوفي ي قود ر حجموه بعودد)م7070هوت 0447 والل العوام  اليرمووك، حوي- بمدينوة تبووك األسورتكو  مجتمع الدراسة من ي

 أسر . 

  عينة الدراســة:. 1.1

العينة هي جزء من المجتمع الكلي قيد البحث ي راعى عند سحبها أ ف أقصى درجات الحيطة والحفر بحيث تمثل العينة المجتمع 

  .04، ص 7008مع الكلي ) بيه، تمثيالً صادقاً وسليماً بمعنى أ  كل مفرد  فيها لديها نفس فرصة اال تيار من المجت

لفا فإ  العينة تمثل المجتمع األصلي وتحقق أ راض البحث وتغني الباحث عن ميقة دراسة كامل المجتمع، لفا فهي جزء من 

  .000، ص 0284المجتمع يختارها الباحث بأساليب مختلفة وت م عدداً من األفراد من المجتمع األصلي )عبيدات و  رو ، 

حجم مجتمع الدراسة، وعدم التوصل إليه كامالً، يتم ا تيار عينة منه بالطريقة العيواةية؛ والتي بل  حجمها  ونسبة لكبر

   أسر  من سكا  حي اليرموك بمدينة تبوك. 002عدد)

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 اختيار العينة:

م ا تيارها وفقاً والعينة هي وحدات جزةية من المجتمع تتوزع فيها  صاةص المجتمع بنفس النسب الوارد  في المجتمع، ويت

 ألسس وقواعد إحصاةية محدد . 

بحي اليرموك، فقد  ثر الباحث استخدام أسلوب  -بعد أ  قام الباحث بتحديد المجتمع األصلي والمتمثل في األسر بمدينة تبوك ف

بمدينة تبوك  العينة العيواةية، حيث قام الباحث بحصر مجتمع البحث باالستعانة ب والمتمثل في عدد األسر بحي اليرموك

  أسر ؛ باالستعانة بعمد  الحي والجهات المختصة. حيث قام 200إلى  0من )، وتم اعطاةهم ترقيم سر   أ200والبال  عددهم)

  من 002وتم التوصل إلى استجابة )الباحث بعمل االستبانة على راب  الكتروني وتم نيره على تلك األسر بطريقة عيواةية، 

 موك بمدينة تبوك. األسر من سكا  حي الير

 سو  بتم تحديد حجم العينة بطريقة معادلة استفن ثامف

 

 

، بحي اليرموك بمدينة تبوك األسربعض ، وتم توزيع االستبيا  على %25، ونسبة الثقة %5مع األ ف في االعتبار نسبة الخطأ 

 حجم العينة. ليمثل  العددهفا  ، واعتماد%28بنسبة استرداد    استبانة؛002استرداد عدد) وتم

 أداة الدراســة:. 1.1

دور التماسك األسري في الحدِّ مون حواالت انحوراف األحوداث: تحقيق أهداف الدراسة؛ يقوم الباحث بإعداد استبانة بهدف دراسة ل

؛ وذلووك بعوود اال ووالع علووى الدراسووات السووابقة ذات العالقووة بموضوووع الدراسووة الحاليووة واألدب دراسووة ميدانيووة فووي مدينووة تبوووك

 : محورين أساسيين؛ على النحو التالياالستبانة في  أدا ري. وتتمثل النظ

 المحور األول: التماسك األسري، وهفا المحور ي م األبعاد اآلتية: 

مات  تماسك األسر  االجتماعية.  أوالً: مقو 

مات  تماسك األسر  االقتصادية. ثانياً: مقو 

مات  تماسك األسر  النفسية والعا فية. ثالثاً: مقو 

مات  تماسك األسر  الصحية.    رابعاً: مقو 

مات  تماسك األسر  الدينية.  امساً: مقو 

 المحور الثاني: العوامل المؤدي النحراف األحداث.

 : مصـادر البيانات. 1.1

 يتم جمع بيانات ومعلومات هفه الدراسة عن  ريق مصدرين أساسين؛ هما: 

 مجتموع مون الالزموة المعلوموات لميدانيوة باسوتخدام أدا  االسوتبيا ، وجموعا الدراسوة األوليتوتة: وذلوك مون  والل البيانتوتات -

  الدراسة. موضوع تدعم قيمة ومؤارات ذات لدالالت الوصول وتحليلها؛ بهدف ثم تفريغها ومن الدراسة،

والمجوالت  لسوابقةوالمراجع والدوريات واألبحواث العلميوة والدراسوات ا الكتب مراجعة  الل من الثانويتتة: وذلك البيانتتات -

 والمقاالت العلمية ومصادر االنترنت.
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 حــدود الدراســة: . 4.1

 تقتصر الدراسة حدودها الموضوعية والمكانية والزمنية والبيرية على النحو التالي: 

  دور التماسوك األسوري فوي الحودِّ مون حواالت انحوراف األحوداث: علوى )الحدود الموضوعية: يقتصر موضووع الدراسوة

 نية في مدينة تبوك . دراسة ميدا

  حي اليرموك -تبوك على )مدينةالحدود المكانية: تقتصر الدراسة حدودها المكانية .  

  الحدود الزمنية: الفتر  التي يتوقع الباحث االنتهاء فيها من جمع بيانات الدراسة  الل الفصل الدراسي الثواني مون العوام

 م.  7070هت 0447

 أفراد سكا  حي اليرموك بمدينة تبوك.حدودها البيرية في عينة من  الحدود البيرية: تقتصر الدراسة 

 :صدق االتساق الداخلي لالستبانة

تم حساب االتساق الدا لي ألدا  البحث من  الل حساب معامل االرتبا  لبيرسو  بين كل عبار  ودرجة المحور الوفي 

 تتبع له، وكانت النتاةج كما يوضحها الجدول التالي:

 االتساق الدا لي لعبارات المحور األول حسب األبعاد بطريقة معامالت بيرسو  لالرتبا .(: 1-1جدول رقم )

 األبعاد
رقم 

 العبار 

معامل 

 االرتبا 

الداللة 

 االحصاةية

رقم 

 العبار 

معامل 

 االرتبا 

الداللة 

 االحصاةية

العوامل االجتماعية المؤثر  

 على تماسك األسر 

1 .548** 0.000 8 .465** 0.000 

2 .621** 0.000 9 .438** 0.000 

3 .358** 0.000 10 .537** 0.000 

4 .321** 0.001 11 .526** 0.000 

5 .523** 0.000 12 .506** 0.000 

6 .552** 0.000 13 .384** 0.000 

7 .327** 0.000    

العوامل االقتصادية المؤثر  

 على تماسك األسر 

1 .526** 0.000 8 .641** 0.000 

2 .570** 0.000 9 .377** 0.000 

3 .549** 0.000 10 .316** 0.001 



 
 
 

 

 

 

 

4 .637** 0.000 11 .481** 0.000 

5 .745** 0.000 12 .516** 0.000 

6 .723** 0.000 13 .457** 0.000 

7 .602** 0.000    

العوامل النفسية المؤثر  على 

 تماسك األسر 

1 .638** 0.000 8 .524** 0.000 

2 .553** 0.000 9 .498** 0.000 

3 .606** 0.000 10 .565** 0.000 

4 .540** 0.000 11 .548** 0.000 

5 .456** 0.000 12 .650** 0.000 

6 .593** 0.000 13 .532** 0.000 

7 .451** 0.000    

العوامل الصحية المؤثر  على 

 تماسك األسر 

1 .609** 0.000 8 .360** 0.000 

2 .579** 0.000 9 .376** 0.000 

3 .700** 0.000 10 .342** 0.010 

4 .786** 0.000 11 .411** 0.000 

5 .759** 0.000 12 .542** 0.000 

6 .764** 0.000 13 .427** 0.000 

7 .737** 0.000    

 0.000 **656. 8 0.000 **625. 1العوامل الدينية المؤثر  على 



 
 
 

 

 

 

 

  0.00ة عند مستو  داللة إحصاةي )  دال(**

 دا لي لعبارات المحور الثاني بطريقة معامالت بيرسو  لالرتبا .االتساق ال(: 1-1جدول رقم )

 المحور
رقم 

 العبار 
 معامل االرتبا 

الداللة 

 االحصاةية
 معامل االرتبا  رقم العبار 

الداللة 

 اإلحصاةية

 العوامل المؤدية إلى انحراف األحداث

1 .310** 0.001 11 .795** 0.000 

2 .534** 0.000 12 .770** 0.000 

3 .535** 0.000 13 .668** 0.000 

4 .589** 0.000 14 .685** 0.000 

5 .679** 0.000 15 .749** 0.000 

6 .634** 0.000 16 .653** 0.000 

7 .792** 0.000 17 .731** 0.000 

8 .616** 0.000 18 .709** 0.000 

9 .654** 0.000 19 .732** 0.000 

10 .649** 0.000 20 .626** 0.000 

  0.00  دالة عند مستو  داللة إحصاةي )(**

  

 0.000 **669. 9 0.000 **618. 2 تماسك األسر 

3 .614** 0.000 10 .634** 0.000 

4 .460** 0.000 11 .678** 0.000 

5 .535** 0.000 12 .678** 0.000 

6 .622** 0.000 13 .669** 0.000 

7 .645** 0.000    



 
 
 

 

 

 

 

 ثبات االستبانة: 

 تم استخدام معامالت ألفا كرونباخ، وجاءت النتاةج كما في الجدول التالي: للتحقق من ثبات أدا  البحث

 معامالت الثبات لالستبيا  بطريقة معامالت ألفا كرونباخ (:1-1رقم )جدول 

 ألفا كرونباخ عباراتعدد ال األبعاد المحاور

العوامل المحور األول: 

المؤثر  على تماسك 

 األسر 

أوالً: العوامل االجتماعية المؤثر  على تماسك 

 األسر 
13 0.884 

ثانياً: العوامل االقتصادية المؤثر  على تماسك 

 األسر 
13 0.809 

 0.807 13 ثالثاً: العوامل النفسية المؤثر  على تماسك األسر 

عاً: العوامل الصحية المؤثر  على تماسك راب

 األسر 
13 0.811 

 امساً: العوامل الدينية المؤثر  على تماسك 

 األسر 
13 0.848 

 0.930 20 المحور الثاني: العوامل المؤدية إلى انحراف األحداث

 0.941 85 األدا  ككل

 

 .يأوزا  اإلجابات حسب مقياس ليكرت الخماس (:1-1جدول رقم )

 المتوس  الموزو  الوز  جابةاإل

 5 – 4.70 5 أوافق بيد 

 4.70>  - 2.40 4 أوافق

 2.40> - 7.20 2 ال أدري

 7.20> - 0.80 7 ال أوافق

 0.80>  - 0 0 ال أوافق بيد 

 

تم حساب المتوسطات الحسابية المرجحة لكل عبار  من عبارات أدا  البحث ومقارنتها مع المد  الموجود في الجدول 

 السابق وتعطى اإلجابة المقابلة للمد  الفي يقع بدا له متوس  العبار .

 :األدوات والمعالجات اإلحصائية المستخدمة. 4.1

 ، كما تمت االستعانة SPSSسيتم تحليل بيانات هفه الدراسة باستخدام برنامج الحزمة اإلحصاةية للعلوم االجتماعية )

 تم استخدام المعالجات واال تبارات اإلحصاةية التالية:ببرنامج )اكسل  لعمل الرسومات البيانية، وسي



 
 
 

 

 

 

 

 ارتبا  بيرسو  لقياس االتساق الدا لي ألدا  الدراسة. معامل-0

 ألفا كرونباخ إليجاد معامل الثبات. معامل-7

 والنسب الم وية لوصف عينة البحث وفقاً للمتغيرات األولية. التكرارات-2

 ي والنسبة الم وية لإلجابة على تساؤالت الدراسة.الحسابي واالنحراف المعيار المتوس -4

   للفروق في محاور االستبانة وفقاً للمتغيرات األولية.ANOVAالتباين األحادي ) تحليل-5
 

 نتائج البحث وتفسيرها .1

لتي تم جمعها على التحليل اإلحصاةي للبيانات اج التي  رجت بها الدراسة، بناًء يت من هفا الفصل عرضاً للنتاة

 بواسطة االستبانة، واإلجابة على التساؤالت التي تم  رحها.

 وصف عينة البحث: .1.1

 . . توزيع العينة حسب الف ة العمرية0-5جدول رقم )

 النسبة التكرار الف ة العمرية

 % 30.1 34 سنة 40 من وأقل 30 من

 % 44.2 50 سنة  50من وأقل 40 من

 % 17.7 20 سنة 60 من وأقل  50 من

 % 8.0 9 فأكثر سنة  60

 % 100.0  113 المجموع

 

 .توزيع العينة حسب المستو  التعليمي (.1-1جدول رقم )

 

 

 .توزيع العينة حسب عدد أفراد األسر  (.1-1جدول رقم )

 النسبة التكرار عدد أفراد األسر 

 % 26.5 30 أفراد 4 من أقل

 النسبة التكرار المستو  التعليمي

 % 22.1 25 دو  وما ثانوي

 % 8.0 9 يعادله ما أو دبلوم

 % 47.8 54 بكالوريوس

 % 22.1 25 عليا دراسات

 % 100.0 113 المجموع



 
 
 

 

 

 

 

 % 23.0 26 أفراد  5

 % 24.8 28 أفراد  6

 % 25.7 29 فأكثر أفراد  7

 % 100.0 113 المجموع

 

 نتائج اإلجابة على التساؤالت .1.1

دا  الدراسة، وذلك بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسبة الموافقة تجاه كل تم تحليل محاور أ

 عبار  من عبارات المحاور واألبعاد الفرعية لإلجابة على التساؤالت التي تم  رحها، وذلك كما يلي:

واالقتصادية والصحية والنفسية والدينية   ما عالقة العوامل المؤثر  على تماسك األسر  )االجتماعية . نتائج السؤال األول:1

 بانحراف األحداث؟

لإلجابة على هفا التساؤل، فقد تم تحليل عبارات أبعاد المحور األول، وذلك بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 المعيارية والنسب الم وية لكل عبار  من عبارات أبعاد المحور األول، وذلك كما يلي

 العوامل االجتماعية المؤثر  على تماسك األسر .. (1-1جدول رقم )

 العبارات
المتوس  

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

نسبة 

 الموافقة
 الترتيب المستو 

 1 أوافق بيد  % 92.9 0.81 4.65 . سوء العالقة بين الزوجين. 0

. ضووووعف تحموووول المسووووؤولية موووون أحوووود 7

 الطرفين. 
 2 أوافق بيد  % 87.6 0.78 4.38

 10 أوافق % 75.4 1.15 3.77 تم بالعمل على حساب المنزل. . اه2

 12 ال أدري % 63.5 1.20 3.18 . الطموح اليديد لد  أحد الزوجين. 4

 5 أوافق بيد  % 85.7 0.91 4.28 . تكرار الميكالت بين الزوجين. 5

 11 أوافق % 75.2 1.17 3.76 . النزاع على القياد  في األسر . 2

 13 ال أدري % 61.4 1.18 3.07 في السن بين الطرفين. . هناك فارق 2



 
 
 

 

 

 

 

 

 العوامل االقتصادية المؤثر  على تماسك األسر .(. 1-1جدول رقم )

 8 أوافق % 80.7 1.15 4.04 . يتد ل األهل في حيا  األسر .8

. أحووووواول تووووووفير جوووووو يسووووووده الهووووودوء 2

 واالستقرار ألفراد أسرتي.
 3 أوافق بيد  % 86.5 0.92 4.33

. أتعووواو  فوووي األموووور المتعلقوووة بيوووؤو  00

 األسر . 
 4 أوافق بيد  % 86.5 0.97 4.33

. أاوووارك فووووي المناسوووبات التووووي تتعلووووق 00

 باألسر . 
 6 أوافق بيد  % 84.8 0.97 4.24

. أسوومح ألفووراد أسوورتي بالميوواركة فووي 07

 اتخاذ القرارات المتعلقة بيؤو  األسر . 
 7 أوافق % 82.1 0.94 4.11

. أقوووم بووودعو  أصوودقاء أبنووواةي للتعووورف 02

 على سلوكياتهم. 
 9 أوافق % 79.6 0.95 3.98

  أوافق % 80.2 1.01 4.01 المتوس  العام للب عد

 العبارات
المتوس  

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

نسبة 

 الموافقة
 الترتيب المستو 

 2 أوافق % 82.5 0.93 4.12 . كثر  متطلبات واحتياجات األسر . 0

 7 أوافق % 77.3 1.15 3.87 . الفقر وانخفاض الد ل بيكل ملحون.7

 8 أوافق % 72.9 1.08 3.65 . سوء حالة السكن. 2

 9 أوافق % 71.2 1.27 3.56 الثمن. . تتطلع األسر  إلى اراء أجهز  باهظة 4

. اإلسووراف فووي اإلنفوواق علووى متطلبووات  يووور 5

 ضرورية. 
 6 أوافق % 78.8 1.27 3.94

 10 ال أدري % 66.4 1.35 3.32ف رب  األسووووور  فوووووي اإلنفووووواق علوووووى . يسووووور2



 
 
 

 

 

 

 

 

 العوامل النفسية المؤثر  على تماسك األسر .(. 1-1جدول رقم )

 متطلباته اليخصية. 

 3 أوافق % 82.3 1.04 4.12 . عدم اد ار األسر  مبل  اهري للمستقبل. 2

 4 أوافق % 79.6 1.06 3.98 . عدم القدر  على تدبير احتياجات األسر . 8

. أبحووث عوون عموول إضووافي لتحسووين المسووتو  2

 وسر المعييي ل
 5 أوافق % 79.3 1.00 3.96

. أقوووم برصوود ميزانيووة لوود ل األسوور  المووالي 00

 حتى ال تتعرض ألزمات. 
4.22 0.83 84.4 % 

أوافق 

 بيد 
1 

. أتهووورب مووون مسوووؤوليتي فوووي اإلنفووواق علوووى 00

 أفراد األسر . 
 13 ال أوافق % 50.3 1.41 2.51

. أتسووبب فووي تكبيوود األسوور  مصوواريف فوووق 07

 األقسا .   اقتها بسبب
 12 ال أدري % 56.5 1.47 2.82

 11 ال أدري % 60.4 1.15 3.02 . أ  صص الجزء األكبر من راتبي لوالدي. 02

  أوافق % 72.4 1.15 3.62 المتوس  العام للب عد

 العبارات
المتوس  

 الحسابي

االنحراف 

 اريالمعي

نسبة 

 الموافقة
 الترتيب المستو 

 7 أوافق % 81.8 1.15 4.09 . األنانية المفر ة ألحد الزوجين0

 8 أوافق % 81.4 1.04 4.07 . سوء التوافق العا في بين الزوجين. 7

 10 أوافق % 78.6 1.14 3.93 . الغير  اليديد  بين الزوجين. 2

 11 أوافق % 73.8 1.13 3.69 . تنافر الميول اليخصية. 4

 12 أوافق % 72.4 1.19 3.62 . التأثر بخبرات سي ة سابقة آل رين. 5



 
 
 

 

 

 

 

 

 العوامل الصحية المؤثر  على تماسك األسر .(. 4-1جدول رقم )

 9 أوافق % 79.5 1.14 3.97 . كثر  اليك بين الزوجين. 2

. أ بدي ميواعر الحوب والوود لكافوة أفوراد 2

 أسرتي. 
 2 أوافق بيد  % 86.5 1.03 4.33

 3 افق بيد أو % 86.2 0.94 4.31 . أنظر للحيا  نظر  متفاةلة. 8

 5 أوافق % 83.0 1.00 4.15 . أحس بارتبا  قوي بجفورنا العاةلية. 2

. فوووي أسووورتي يتووووفر لووودي  اإلحسووواس 00

 باألمن واألما . 
 1 أوافق بيد  % 88.0 0.88 4.40

. في أسرتي لودينا روابو  روحيوة قويوة 00

 تجعل من حياتي أف ل. 
 4 أوافق بيد  % 85.5 0.95 4.27

 13 أوافق % 70.8 1.18 3.54 النفسي ألحد الوالدين . االضطراب07

. أعمل على تجديد نم  الحيا  األسورية 02

 للق اء على الرتابة والملل.
 6 أوافق % 83.0 0.91 4.15

  أوافق % 80.8 1.05 4.04 المتوس  العام للب عد

 العبارات
توس  الم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

نسبة 

 الموافقة
 الترتيب المستو 

 5 أوافق % 68.7 1.19 3.43 . المرض الزمن ألحد الزوجين أو األبناء. 0

 7 ال أدري % 63.9 1.22 3.19 . وجود عاهات منفر  لد  أحد الزوجين. 7

. تعرضووت لحووادث أعوواقني موون ممارسووة دوري 2

 في األسر . 
 11 ال أدري % 58.4 1.23 2.92

 10 ال أدري % 59.3 1.25 2.96 معدي. . إصابة أحد الزوجين بمرض 4

. سووتوء التغفيووتة والمووتياكل الووتصحية المترتبووتة 5

 عليها.
 6 أوافق % 68.0 1.19 3.40

 9 ال أدري % 60.2 1.22 3.01 . أتعرض لوعكة صحية لكبر سني. 2



 
 
 

 

 

 

 

 

 العوامل الدينية المؤثر  على تماسك األسر .(. 4-1جدول رقم )

 8 ال أدري % 60.4 1.13 3.02 . أتأثر صحياً من أقل  مجهود.2

. أهتم بنظافة المنزل وتهويته حفاناً علوى صوحة 8

 أفراد األسر .
 1 أوافق بيد  % 86.0 0.96 4.30

. أ راعي اتخاذ االجراءات الصوحية الوقاةيوة عنود 2

 إصابة أي فرد بمرض معدي. 
 2 أوافق بيد  % 86.0 0.96 4.30

 12 أدري ال % 56.6 1.41 2.83 . أمارس عادات صحية سي ة.00

 13 ال أوافق % 44.6 1.67 2.23 . أتعا ى الكحول والمخدرات باستمرار.00

. أحوورص علووى استيووار  الطبيووب أو المخووتص 07

  الرياضية. عند تناول المنيطات 
 4 أوافق % 69.0 1.39 3.45

. أهووتم بمعرفووة ومتابعووة نموو  السوولوك الصووحي 02

 ألفراد أسرتي. 
 3 أوافق % 83.5 0.90 4.18

  ال أدري % 66.5 1.21 3.33 لمتوس  العام للب عدا

 العبارات
المتوس  

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

نسبة 

 الموافقة
 الترتيب المستو 

 9 أوافق % 79.3 1.43 3.96 . البعد عن أداء اليعاةر الدينية. 0

 10 أوافق % 77.3 1.40 3.87 كل  ا ئ.. فهم الدين بي7

 12 أوافق % 71.2 1.55 3.56 . ا تالف العقيد  الدينية بين الزوجين. 2

 13 ال أدري % 67.3 1.30 3.36 .  الف ضب  النسل وتحديده. 4

 11 أوافق % 76.3 1.44 3.81 . الخيانات الزوجية المنتير . 5

. أحوووورص علووووى تعلوووويم أبنوووواةي الصوووودق 2

 ة واألمان
 4 أوافق بيد  % 92.0 0.87 4.60

. أهووووتم بووووأ  تتصووووف معوووواملتي ألبنوووواةي 2

 بالمساوا  والعدل. 
 1 أوافق بيد  % 92.9 0.73 4.65

 3 أوافق بيد  % 92.2 0.87 4.61 . أربي أبناةي على برِّ الوالدين. 8

. أحوووورص علووووى تعلوووويم أبنوووواةي مسوووواعد  2

 واحترام اآل رين. 
 7 بيد أوافق  % 89.7 0.94 4.49

 2 أوافق بيد  % 92.6 0.77 4.63 . أحرص أ  أكو  قدو  حسنة ألبناةي. 00



 
 
 

 

 

 

 

 

 ما هي العوامل المؤدية إلى انحراف األحداث؟ . نتائج السؤال الثاني:1

لمحور الثاني، وذلك بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة على هفا التساؤل، فقد تم تحليل عبارات ا

 والنسب الم وية لكل عبار  من عبارات المحور الثاني، وذلك كما يلي

 العوامل المؤدية إلى انحراف األحداث.(. 9-1جدول رقم )

. أهتم بترسيخ المفاهيم الدينية الصحيحة 00

 لد  أبناةي. 
 5 أوافق بيد  % 91.0 0.88 4.55

. أحرص على تنميوة الووازع الوديني فوي 07

 نفوس األبناء. 
 8 أوافق بيد  % 89.4 0.96 4.47

تنميوووة ال ووومير الخلقوووي . أعمووول علوووى 02

 لوبناء ليكو  رقيباً ذاتياً من دا لهم. 
 6 أوافق بيد  % 90.1 0.93 4.50

  أوافق بيد  % 84.7 1.08 4.24 المتوس  العام للب عد

 العبارات
المتوس  

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

نسبة 

 الموافقة
 الترتيب المستو 

. قلوووة تووووفر المؤسسوووات الخاصوووة بتطووووير 0

 المواهب والميول.
 7 أوافق % 83.5 0.89 4.18

 3 أوافق بيد  % 86.9 0.75 4.35 . الفيل في استغالل أوقات الفراغ.7

. ضووعف البوورامج اإلصووالحية واإلراووادية 2

 في األندية والمدارس.
 6 أوافق بيد  % 83.7 0.99 4.19

 1 أوافق بيد  % 89.9 0.81 4.50 . تأثير رفاق السوء.4

 2 أوافق بيد  % 87.8 0.86 4.39 . ضعف الرقابة األسرية.5

 4 أوافق بيد  % 86.4 0.97 4.32 . انفصال الوالدين بطالق أو هجر.2

 10 أوافق % 79.6 1.16 3.98 . التني ة األسرية المتسلطة أو المتسيبة.2

. زواج االب متتتووووووووتن أكثتتتووووووووتر متتتووووووووتن 8

 ة واهمالتتتته ألسرته.زوجتتتت
 11 أوافق % 79.3 1.12 3.96

.  يووووواب رب األسووووور  المتكووووورر لفتووووورات 2

  ويلة.
 8 أوافق % 82.3 1.08 4.12

. توود ل أهوول األبوووين فووي حيووا  الحوودث أو 00

 األسر .
 16 أوافق % 75.8 1.22 3.79



 
 
 

 

 

 

 

 

 الفروق في محاور الدراسة وفقاً للمتغيرات األولية .1.1

  لدراسة الفروق في محاور الدراسة وفقاً للبيانات األولية، وذلك ANOVAتم إجراء ا تبار تحليل التباين األحادي )

 كما يلي:

فراد العينة تجاه محاور أدا  الدراسة   للفروق بين إجابات أANOVAنتاةج ا تبار تحليل التباين األحادي ) (.11-1جدول رقم )

 وفقاً للف ات العمرية

 مصادر التباين المحاور   األبعاد
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوس  

 المربعات
  Fقيمة )

قيمة 

 الداللة

 0.011 3.90 0.78 3 2.3 بين المجموعاتالعوامل االجتماعية المؤثر  على 

. فقووووتدا  الحووووتدث للووووتدعم االجتمووووتاعي 00

 واالقتتصادي عند تعرضه للمياكل.
 9 أوافق % 81.8 1.07 4.09

. التيوووووهير بأ طووووواء األبنووووواء واألسووووور  07

 ل  رين.
 12 أوافق % 78.8 1.25 3.94

. تووفكير الحوودث المنحوورف داةموواً بخط ووه 02

 يزيد من جنوحه.
 13 أوافق % 78.8 1.20 3.94

. النظووور لالنحوووراف كعامووول مووون عوامووول 04

 اليجاعة والرجولة.
 20 ال أدري % 67.6 1.46 3.38

. اووووعور الحوووودث المنحوووورف بأنووووه  يوووور 05

 مقبول من اآل رين.
 17 أوافق % 74.9 1.18 3.74

 18 أوافق % 73.6 1.26 3.68 . اإلحساس باليأس من المستقبل.02

. اعتقوواد الحوودث المنحوورف بووأ   سوولوكياته 02

 هي انتقام من المجتمع الفي ينتمي إليه.
 19 أوافق % 72.7 1.17 3.64

الوالوودين وسوويطر  اآل وور  . انهيووار مكانووة08

 عليه. 
 15 أوافق % 77.9 1.07 3.89

. تف يل الوالدين ألحد أفراد األسر  على 02

 اآل ر.
 14 أوافق % 78.6 1.08 3.93

. قلوووة الوقوووت الوووفي يخصصوووه الوالووودين 70

 للجلوس مع الحدث.
 5 أوافق بيد  % 86.4 0.86 4.32

  قأواف % 80.3 1.07 4.02 المتوس  العام للمحور



 
 
 

 

 

 

 

 0.20 109 21.9 دا ل المجموعات تماسك األسر 

   112 24.2 الكلي

العوامل االقتصادية المؤثر  على 

 تماسك األسر 

 0.22 3 0.7 بين المجموعات

 0.42 109 45.8 دا ل المجموعات 0.663 0.53

   112 46.4 الكلي

العوامل النفسية المؤثر  على تماسك 

 األسر 

 0.33 3 1.0 بين المجموعات

 0.34 109 36.8 جموعاتدا ل الم 0.403 0.99

   112 37.8 الكلي

العوامل الصحية المؤثر  على تماسك 

 األسر 

 0.22 3 0.6 بين المجموعات

 0.47 109 50.9 دا ل المجموعات 0.709 0.46

   112 51.6 الكلي

العوامل الدينية المؤثر  على تماسك 

 األسر 

 1.33 3 4.0 بين المجموعات

 0.42 109 45.6 ا ل المجموعاتد 0.027 3.17

   112 49.5 الكلي

العوامل المؤدية إلى انحراف 

 األحداث

 0.04 3 0.1 بين المجموعات

 0.52 109 56.7 دا ل المجموعات 0.973 0.08

   112 56.8 الكلي

 

أفراد العينة تجاه محاور أدا  الدراسة    للفروق بين إجاباتANOVAنتاةج ا تبار تحليل التباين األحادي ) (.11-1جدول رقم )

 وفقاً للمستو  التعليمي

 مصادر التباين المحاور   األبعاد
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوس  

 المربعات

قيمة 

(F  

قيمة 

 الداللة

العوامل االجتماعية المؤثر  على 

 تماسك األسر 

 0.31 3 0.9 بين المجموعات

 0.21 109 23.3 دا ل المجموعات 0.227 1.47

   112 24.2 الكلي

العوامل االقتصادية المؤثر  على 

 تماسك األسر 

 1.09 3 3.3 بين المجموعات

 0.40 109 43.2 دا ل المجموعات 0.046 2.76

   112 46.4 الكلي



 
 
 

 

 

 

 

 

إجابات أفراد العينة تجاه محاور أدا  الدراسة    للفروق بينANOVAنتاةج ا تبار تحليل التباين األحادي ) (.11-1جدول رقم )

 وفقاً لعدد أفراد األسر 

العوامل النفسية المؤثر  على تماسك 

 األسر 

 1.03 3 3.1 بين المجموعات

 0.32 109 34.7 المجموعات دا ل 0.025 3.25

   112 37.8 الكلي

العوامل الصحية المؤثر  على تماسك 

 األسر 

 0.81 3 2.4 بين المجموعات

 0.45 109 49.2 دا ل المجموعات 0.153 1.79

   112 51.6 الكلي

العوامل الدينية المؤثر  على تماسك 

 األسر 

 0.16 3 0.5 بين المجموعات

 0.45 109 49.1 دا ل المجموعات 0.781 0.36

   112 49.5 الكلي

 العوامل المؤدية إلى انحراف األحداث

 1.24 3 3.7 بين المجموعات

 0.49 109 53.1 دا ل المجموعات 0.060 2.54

   112 56.8 الكلي

 مصادر التباين المحاور   األبعاد
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوس  

 المربعات
  Fقيمة )

قيمة 

 الداللة

العوامل االجتماعية المؤثر  على 

 تماسك األسر 

 0.30 3 0.9 بين المجموعات

 0.21 109 23.3 مجموعاتدا ل ال 0.239 1.42

   112 24.2 الكلي

العوامل االقتصادية المؤثر  على 

 تماسك األسر 

 0.26 3 0.8 بين المجموعات

 0.42 109 45.7 دا ل المجموعات 0.599 0.63

   112 46.4 الكلي

العوامل النفسية المؤثر  على تماسك 

 األسر 

 0.70 3 2.1 بين المجموعات

 0.33 109 35.7 دا ل المجموعات 0.098 2.15

   112 37.8 الكلي

العوامل الصحية المؤثر  على تماسك 

 األسر 

 0.42 3 1.3 بين المجموعات
0.91 0.440 

 0.46 109 50.3 دا ل المجموعات



 
 
 

 

 

 

 

 

 تفسير نتائج الدراسة في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة: . 1.1

 لنظر إلى نتاةج الدراسة؛ وما توصلت إليه الدراسات السابقة من نتاةج، واإل ار النظري؛ نالحظ اآلتي: با

أ  أكثر العوامل االجتماعية المؤثر  على تماسك األسر  ولها عالقوة بوانحراف األحوداث تتمثول فوي سووء العالقوة بوين الوزوجين، 

  بوأ  تقصوير الرجول فوي القيوام بواجباتوه مون العوامول 7070لهوواري)وضعف تحمل المسوؤولية؛ وهوفا موا أاوارت إليوه دراسوة ا

 .هناك عالقة وثيقة بين التفكك األسري وانحراف األحداث  بأ   7002االجتماعية للتفكك. كما أك دت دراسة حسين)

م  بفات الحدث،    العوامل المؤدية إلى انحراف األحداث إلى ف تين: العوامل التي تتصل002-008، ص7008)حمد ولقد قس 

 عوامل نروف البي ة الخاصة والعامة، وتسمى بعوامل البي ة الخارجية.وتكوينه النفسي والعقلي، وتسمى العوامل الدا لية، و

  الوناةف األساسية لتماسك األسر  والتي ااتملت على الونيفة البيولوجية، واالقتصادية، والنفسية، 7002وبينت دراسة محمد)

تماعية والدينية واأل القية والتربوية والثقافية والعقلية، حيث توصلت لفلك الدراسة الحالية في نتاةجها والعا فية، واالج

فأاارت إلى أ   أكثر العوامل االقتصادية المؤثر  على تماسك األسر  ولها عالقة بانحراف األحداث تتمثل في رصد ميزانية 

 ألسر ، وعدم القدر  على تدبير احتياجات األسر ،لد ل األسر  المالي، وكثر  متطلبات واحتياجات ا

في وجود عالقة   702، ودراسة الكبيسي) 7002 ، والعمرو)7005وتوافقت نتاةج الدراسة الحالية مع دراسة كل من: فيروز)

ك  ردية بين  بيعة العالقات األسرية واالنحراف، وكفلك وجود عالقة إحصاةية بين الوضع االقتصادي لوسر  والسلو

 االنحرافي لوبناء، كما أنه ل عف المستو  التعليمي وعدم التوافق العلمي بين الوالدين تأثيراً على السلوك االنحرافي لوبناء. 

وتوصلت الدراسة الحالية إلى أ   أكثر العوامل المؤدية إلى انحراف األحداث تتمثل في تأثير رفاق السوء، وضعف الرقابة 

   في نتاةجها. 7000غالل أوقات الفراغ، وهفا ما بينته دراسة حسن)األسرية، والفيل في است

م التني ة اإلسالمية أ   االهتمام والعناية بتربية األبناء وتني ته  في 7002ولقد توافقت نتاةج الدراسة مع دراسة الكناني)

 .تا ي بعد اليباب عن تيار االنحرافاي جانب الخوف والخيية من ع، مم  الصحيحة تقوِّ 

 

 

 

 

   112 51.6 الكلي

العوامل الدينية المؤثر  على تماسك 

 األسر 

 0.65 3 1.9 بين المجموعات

 0.44 109 47.6 دا ل المجموعات 0.222 1.49

   112 49.5 الكلي

العوامل المؤدية إلى انحراف 

 األحداث

 0.32 3 1.0 بين المجموعات

 0.51 109 55.8 دا ل المجموعات 0.605 0.62

   112 56.8 الكلي



 
 
 

 

 

 

 

 النتائج والتوصيات .1

 ملخص بأهم النتائج .1.1

  أسر  من سكا  حي اليرموك بمدينة تبوك، وبإجراء التحليل الوصفي للبيانات األولية تم التوصل 002)  تكونت العينة من 0

  من العينة مستواهم % 42.8 ، وأ  نسبة )سنة 50وأقل من  40من   من العينة في الف ة العمرية )% 44.7نسبة )إلى أ  

  % 75.2أفراد ، وأ  نسبة ) 4  من العينة يبل  عدد أفراد أسرهم )أقل من % 72.5التعليمي )بكالوريوس ، وأ  نسبة )

 .أفراد فأكثر  2يبل  عدد أفراد أسرهم )

ؤثر  على تماسك األسر  وعالقتها على العوامل االجتماعية الم % 80.7  بينت النتاةج أ   البية أفراد العينة يوافقو  بنسبة 7

 :أ  أكثر العوامل االجتماعية المؤثر  على تماسك األسر  ولها عالقة بانحراف األحداث هيبانحراف األحداث، و

 سوء العالقة بين الزوجين -

 ضعف تحمل المسؤولية من أحد الطرفين -

 تكرار الميكالت بين الزوجين -

 األسر .أاارك في المناسبات التي تتعلق ب -

على العوامل االقتصادية المؤثر  على تماسك األسر  وعالقتها  % 27.4  بينت النتاةج أ   البية أفراد العينة يوافقو  بنسبة 2

 :أ  أكثر العوامل االقتصادية المؤثر  على تماسك األسر  ولها عالقة بانحراف األحداث هيبانحراف األحداث، و

   المالي حتى ال تتعرض ألزماتأقوم برصد ميزانية لد ل األسر -

 كثر  متطلبات واحتياجات األسر  -

 عدم اد ار األسر  مبل  اهري للمستقبل -

 عدم القدر  على تدبير احتياجات األسر  -

على العوامل النفسية المؤثر  على تماسك األسر  وعالقتها  % 80.8  بينت النتاةج أ   البية أفراد العينة يوافقو  بنسبة 4

 :أ  أكثر العوامل النفسية المؤثر  على تماسك األسر  ولها عالقة بانحراف األحداث هيراف األحداث، وبانح

 في أسرتي يتوفر لدي  اإلحساس باألمن واألما  -

 أ بدي مياعر الحب والود لكافة أفراد أسرتي -

 أعمل على تجديد نم  الحيا  األسرية للق اء على الرتابة والملل. -

عن العوامل الصحية المؤثر  على تماسك األسر  وعالقتها  % 22.5تاةج أ   البية أفراد العينة ال يدرو  بنسبة   بينت الن5

 :أ  أكثر العوامل الصحية المؤثر  على تماسك األسر  ولها عالقة بانحراف األحداث هيبانحراف األحداث، و

 أهتم بنظافة المنزل وتهويته حفاناً على صحة أفراد األسر . -

 أ راعي اتخاذ االجراءات الصحية الوقاةية عند إصابة أي فرد بمرض معدي. -

 أهتم بمعرفة ومتابعة نم  السلوك الصحي ألفراد أسرتي -

 أحرص على استيار  الطبيب أو المختص عند تناول المنيطات الرياضية -



 
 
 

 

 

 

 

لعوامل الدينية المؤثر  على تماسك األسر  وعالقتها على ا % 84.2  بينت النتاةج أ   البية أفراد العينة يوافقو  بيد  بنسبة 2

 :أ  أكثر العوامل الدينية المؤثر  على تماسك األسر  ولها عالقة بانحراف األحداث هيبانحراف األحداث، و

 أهتم بأ  تتصف معاملتي ألبناةي بالمساوا  والعدل -

 أحرص أ  أكو  قدو  حسنة ألبناةي -

 لدينأربي أبناةي على برِّ الوا -

 أحرص على تعليم أبناةي الصدق واألمانة -

 أهتم بترسيخ المفاهيم الدينية الصحيحة لد  أبناةي -

 أعمل على تنمية ال مير الخلقي لوبناء ليكو  رقيباً ذاتياً من دا لهم. -

أ  أكثر العوامل ألحداث، وعلى العوامل المؤدية إلى انحراف ا % 80.2  بينت النتاةج أ   البية أفراد العينة يوافقو  بنسبة 2

 :المؤدية إلى انحراف األحداث هي

 .تأثير رفاق السوء -

 .ضعف الرقابة األسرية -

 .الفيل في استغالل أوقات الفراغ -

 .انفصال الوالدين بطالق أو هجر -

لعوامل االجتماعية ا  بين  راء أفراد العينة نحو الب عدين )0.05توجد فروق ذات داللة إحصاةية عند مستو  معنوية )  8

   وفقاً للف ات العمرية.العوامل الدينية المؤثر  على تماسك األسر   و )المؤثر  على تماسك األسر 

  ال توجد فروق ذات داللة إحصاةية بين  راء أفراد العينة حول األبعاد )العوامل االقتصادية المؤثر  على تماسك األسر   و 2

العوامل المؤدية تماسك األسر   و )العوامل الصحية المؤثر  على تماسك األسر   والمحور ))العوامل النفسية المؤثر  على 

   وفقاً لمتغير الف ات العمرية.إلى انحراف األحداث

العوامل االقتصادية   بين  راء أفراد العينة نحو الب عدين )0.05  توجد فروق ذات داللة إحصاةية عند مستو  معنوية )00

   وفقاً للمستو  التعليمي.العوامل النفسية المؤثر  على  و )ماسك األسر المؤثر  على ت

  ال توجد فروق ذات داللة إحصاةية بين  راء أفراد العينة حول األبعاد )العوامل االجتماعية المؤثر  على تماسك األسر   و 00

العوامل المؤدية لى تماسك األسر   والمحور ))العوامل الصحية المؤثر  على تماسك األسر   و )العوامل الدينية المؤثر  ع

   وفقاً لمتغير المستو  التعليمي.إلى انحراف األحداث

   ال توجد فروق ذات داللة إحصاةية بين  راء أفراد العينة حول محاور وأبعاد أدا  الدراسة وفقاً لمتغير عدد أفراد األسر .07
 

 أهم التوصيات: .1.1

 توصلت إليها الدراسة؛ يخرج الباحث بعد  توصيات، أهمها:  بناًء على النتاةج التي

 وفي مختلف المجاالت.   ضرور  محافظة اآلباء واألمهات على التماسك األسري في بيوتهم وبين أفراد أسرهم 0

ى بدورهم في  رس الممارسات التي تعزز من قيم التماسك األسري بأبعاده المختلفة، و اصة عل  توعية اآلباء على 7

 التواصل والتعاو  لد  األسر كبير  الحجم. 



 
 
 

 

 

 

 

إقامة الندوات التوعوية والدورات التدريبية على أبعاد التماسك األسري وأهميته في الحفان على األمن واالستقرار   2

 االجتماعي. 

لد  اليباب اده المختلفة تفعيل دور مراكز االستيارات األسرية في إعداد الفعاليات المختلفة لتنمية التماسك األسري بأبع  4

 المقبلين على الزواج.   اصة-الجنسينمن 

 على إاراك األبناء في حل  النزاعات التي تحدث دا ل األسر  وبما يتناسب مع أعمارهم وقدراتهم العقلية والنفسية.    العمل5

والطاعة الكاملة للوالدين، بل من عن اتباع األساليب الصارمة مع األبناء في محاولة إجبارهم على الخ وع    االبتعاد2

 الممكن االستعاضة في هفا المجال بالطرق اللينة والمناسبة والمحببة لوبناء. 

 والتعويد المبكر لووالد على التعبير والمياركة في الرأي واتخاذ القرار في محي  األسر .   إثراء البي ة األسرية بالحوار 2

 مع مراعا  النواحي النفسية والثقافية والصحية.   النظر إلى األسر  ككيا  متكامل  8

تيجيع وساةل اإلعالم المختلفة المسموعة والمقروء  والمرةية ثم المساجد ودور القر   والمدارس؛ إضافةً إلى الجمعيات   2

 ء الفرد ألسرته.والنوادي الثقافية والتربوية والدعوية بالتوعية بأهمية األسر  في المجتمع والتأكيد على أهمية انتما

ضرور  استقرار األسر  في المجتمع السعودي من  الل اهتمام الجهات المختصة بمعالجة الميكالت العامة التي تواجه   00

 األسر مثل فقدا  العاةل أو المسكن.

قاية من ضرور  إقامة برامج تثقيفية وتوعوية  اصة اإلرااد الزواجي قبل الزواج وبداية اال تيار الزواجي للو  00

 الميكالت األسرية. 

 التي يعانو  منها بسبب تفكك األسر .   إنياء عيادات نفسية متخصصة لمعالجة األحداث المنحرفين من االضطرابات 07

لمساعد  األحداث في توفير فرص عمل من  الل التكاتف مع التنمية االجتماعية للتقليل توجيه أصحاب المهن المساند    02

 منحهم فرصة إلثبات ذواتهم. من أعدادهم ول

بالنسبة للحدث في بلوغ الهدف األسمى وهو أ  يصبح عنصراً فاعالً صالحاً في المجتمع وذلك   التركيز على دور األسر  04

 من  الل المزيد من اإلراادات من األسر. 

راكز إعاد  التربية لما لها من أثر فعال   التركيز على برامج التوعية الدينية وتنمية الوازع الديني لد  الحدث و اصة في م05

 في عدم العود  لمثل ما قام به من سلوك جانح. 

 متابعة األبناء فيما يصاحبو  ويرافقو ، والتوعية المستمر  لهم با تيار الصاحب ذو األ الق الحميد .   02

تمع، بل يجب العمل على محاولة ادماجهم في عدم النظر إلى األحداث الفين ارتكبوا جانحة ما على أنهم منبوذين من المج  02

 المجتمع ليصبحوا عناصر بناء  وفاعلة. 

  إجراء دراسات أ ر  تيابه هفه الدراسة؛ تتناول متغيرات أ ر  مثل التوافق األسري وعالقته بالتماسك األسري، أو 08

 أساليب المعاملة الوالدية وتأثيرها على األبناء من الفكور واإلناث. 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 اجع:المر. 4

 . عوامل ضعف التماسك األسري كما ت دركها النساء العامالت المصابات بسر ا  الثدي، مجلة 7002. )حمد، أحمد السيدأ  0

  ، مصر: الجمعية المصرية لو صاةيين االجتماعيين. 52 ، ع)5الخدمة االجتماعية، مج)

تماعيووة لوود  األبنوواء، المكتووب الجووامعي  . التماسووك األسووري ومهووارات حوول الميووكالت االج7007. )أسووامة، كمووال محموود  7

 الحديث، دار الكتب والوثاةق القومية. 

 . دور برنامج اإلرااد األسري الهواتفي فوي تعوديل أسواليب التنيو ة االجتماعيوة الخا  وة 7002. )أبو العال، تركي بن حسن  2

 ين االجتماعيين.  ، مصر: الجمعية المصرية لو صاةي52 ، ع)4لو فال، مجلة الخدمة االجتماعية، ج)

 . أداء الوالوودين لمسووؤولياتهم األسوورية وأثووره علووى التماسووك األسووري، رسووالة ماجسووتير، 7002. )البغودادي، ضووحى سووليما   4

 عما : جامعة عما  العربية، كلية العلوم التربوية والنفسية.

، رسالة ماجسوتير، الجزاةور: جامعوة  .  عالقة مراكز إعاد  التربية بالعود لد  األحداث المنحرفين7008. )بوزير ، سوسن  5

 الجزاةر، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية. 

 . تعدد الزوجات وأثره على التماسك األسري: دراسة ميدانيوة علوى عينوة مون األزواج والزوجوات 7004. )بن علو، فيروز  2

 نيا.بوالية وهرا ، رسالة ماجستير، الجزاةر: جامعة وهرا ، قسم علم النفس واألر وفو

 . الطالق في المملكة العربية السعودية: أسبابه و ثاره، دار األندلس للطباعة، مصور: 7004. )عبد عالجليل، البندري بنت   2

 جامعة األزهر، كلية أصول الدين.  

 . عالقووة  يوواب أحوود الوالوودين بجنوووح األحووداث: دراسووة ميدانيووة بمركووز إعوواد  التربيووة والتأهيوول 7005. )حجيلووة، حنووو   8

 بالطاهير، رسالة ماجستير في علم اجتماع التربية، الجزاةر: جامعة محمد الصديق بن يحيى. 

 . بعض العوامل المسهمة في جنووح األحوداث كموا يودركها الجوانحو  والعواملو  معهوم فوي دولوة 7000حسن، سيف محمد)  2

 علوم واآلداب.األمارات العربية المتحد ، رسالة ماجستير، سلطنة عما : جامعة نزوي، كلية ال

األسووري ودوره فووي انحووراف األحووداث: دراسووة ميدانيووة لمؤسسووات رعايووة وتوجيووه   . التفكووك7002. )حسووين، أحموود الهوورام  00

  ، ليبيا: جامعة بنغازي.  72األحداث المنحرفين بمدينة بنغازي، المجلة الليبية العالمية، ع)

حووداث فووي المجتمووع الفلسووطيني: دراسووة حالووة علووى بعووض  . التفكووك األسووري فووي انحووراف األ7008. )حموود، ابووراهيم حموود  00

 - ، مصور: جامعوة عوين اومس7 ، ع)04القسوم األدبوي، موج) -األحداث المنحرفين في محافظات  ز ، مجلوة كليوة التربيوة 

 كلية التربية. 

مؤسسة الربيوع ، ) ز   . أثر العوامل االجتماعية في جنوح األحداث: دراسة ميدانية على محافظات 7008. )حمد، ابراهيم  07
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