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1 J1אW 
لمـا  من الناحيـة االجتماعيـة   اهتم علماء االجتماع بدراسة دور األسرة 

اعتبر الحامد أن  ،ألسرة من دور بالغ األهمية في تكوين شخصية الفرد وسلوكهل
م بها األسرة داخل المجتمـع،   التنشئة االجتماعية هي من أهم الوظائف التي تقو

 الحامـد  ،األبنـاء وأن ضعف األسرة في التنشئة االجتماعية قد يقود إلى جنوح 
  ).77هـ، ص 1415(

، وهـي عمـاد   ألساسية األولى في تكوين المجتمـع فاألسرة هي الوحدة ا
المجتمع،  وقد أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن هناك أربعة عوامـل رئيسـة   

  :إلى الجنوح،  وهذه العوامل هي تؤدي وتقود
 .إهمال األسرة لسلوك أبنائها واحتياجاتهم العاطفية والنفسية .1

 .ردهاـرة وأفـــالمنازعات والخالفات بين أعضاء األس .2

 .بنائه أو أفراد أسرتهألقل السلوك تيناف سلوك أحد األبوين أو كالهما، فانحر .3

والـف،  وعسـيري   رحدوث التفكك األسري بسبب االنفصال أو الطـالق   .4
 ).285 – 273هـ، ص 1419(

الهجر،  دوره إما عن طريق للفقدان النسق األسري ويؤدي التفكك األسري 
غياب أحد الوالدين أو كليهما للوفاة أو ألسباب أخرى،  كما يحـدث التفكـك   أو 

األسري بسبب النزاعات الحادة التي تؤدي إلى تمزق بناء األدوار االجتماعيـة  
  .ل األب أو األم أو كليهما في أداء واجبات الدور بصورة مالئمةــنتيجة لفش

حيث ينعكس ذلـك  ولعل أكثر الفئات تضرراً من التفكك األسري؛  األبناء 
  .دراستهم ،  فيميلوا نحو التشرد واالنحراف بعد أن يتعثروا فيعلى سلوكهم

  



  

1 J2אאW 
ـ  بعينات القـرن الماضـي   تشهد المملكة العربية السعودية منذ منتصف س

تغيرات جذرية متسارعة أحدثتها الطفرة البترولية الهائلة وما نتج عنهـا مـن   
ازدياد في الدخل القومي وإنعكاسات ذلك على شتى مجاالت الحيـاة االقتصادية 

وقد صاحبت عملية التنمية والتحـديث التـي     .االجتماعية والثقافية والتعليميةو
تغيرات كثيرة في بنية األسـرة السـعودية أحـدثتها     يشهدها المجتمع السعودي

الضخم الهجرة المتصاعدة من القرية إلى المدينة،  وعدد األيدي العاملة األجنبية 
ـ المستخدمة في الخدمات المنزلية،   والمربيـات والسـائقين،    ازلكعامالت المن

رار نتيجة الرتفاع مستويات الدخول،  وهو ما انعكس بشكل أو بآخر على استق
األسر السعودية حيث أصبحت مشكلة التفكك األسري من المشاكل التـي تنـذر   

شير البيانات الرسـمية حـول   تو .بخطر كبير على الحياة االجتماعية السعودية
تزايد حاالت الطالق،  حيـث أوردت إحـدى الباحثـات السـعوديات وقـوع      

ج التـي  م من بين مجموع عقود الزوا2005حالة طالق خالل عام ) 24ر000(
عقد زواج،  أي بمعدل حالـة طـالق   ) 105ر066(تمت في ذلك العام وعددها 

  ).هـ14/1/1428جريدة الرياض، (دقيقة  24واحدة كل 
وتتمثل أهم مظاهر التغيير االجتماعي التي ساهمت فـي زيـادة التفكـك    

  :األسري في المجتمع السعودي فيما يلي
ماعية مرموقـة ومنافسـتها   سعي المرأة السعودية للحصول على مراكز اجت 

للرجل في كثير من ميادين العمل وهو ما أعطى لها نوعاً مـن االسـتقالل   
 .االقتصادي وشغلها عن دورها األساسي تجاه زوجها وأبنائها

 .غياب الرجل عن األسرة سواء من أجل العمل؛ أو نتيجة الوفاة 

نـاء األسـري   الطالق،  وبقاء األبناء مع أحد األبوين أدى الختالل فـي الب  
 .)11هـ، ص1419( الرويجح ،والتنشئة االجتماعية



  

كما أثبتت الدراسات العلمية أن التفكك األسري يؤدي إلى جنـوح األبنـاء   
وعدم توافقهم أسرياً واجتماعياً ودراسياً،  وأشارت دراسـات أخـرى إلـى أن    

ة مـن  األبناء من األسر المفككة هم في حالة أفضل طبقاً لبعض المعايير المحدد
األبناء من األسر التي لم تتعرض للطالق أو االنفصال ويسودها النزاع،  فـي  

نتائج حاسمة حول عالقة محددة وجود حين تذهب العديد من الدراسات إلى عدم 
بين هذين المتغيرين باعتبار أن مصطلح األسرة المفككة يشـمل عـدة أنمـاط    

  ).11هـ، ص1419( ويجحالر، الطالق واالنفصالتغيب أحد الزوجين، :لتفككل
وبغض النظر عن تناقض النتائج المشار إليها سابقاً فإن الثابت أن التفكـك  
األسري له تأثيره في بعض الظروف على األبناء حيث يـؤدي إلـى انحـراف    
األبناء وتشردهم وعدم توافقهم األسري واالجتماعي،  كما يـؤدي فـي نطـاق    

،  بل يؤدي إلى تحولهم من طـالب  المدرسة إلى عدم توافقهم وتعثرهم دراسياً
إلى متمردين خارجين على قواعد وقيم المجتمع ويصبحون بالتالي من األحداث 

ومن هذا المنطلق تتحدد . الجانحين الذين يشكلون خطورة اجتماعية وأمنية بالغة
  :مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي

دارس الثانوية للبنين في حي التفكك األسري على جنوح طالب المهي آثار ما 

  النظيم بشرق منطقة الرياض؟

1–3אאW 
ما أهم عوامل التفكك األسري التي تؤدي إلى جنـوح طـالب المـدارس     .1

 الثانوية في حي النظيم؟

بـين الطـالب   في مستوى الداللـة  هل هناك فروق ذات داللة إحصائية  .2
وامل التفكك المؤدية إلى جنوح الجانحين والطالب األسوياء في تقديرهم لع

 حي النظيم؟ طالب المدارس الثانوية في

  ما الخصائص االقتصادية واالجتماعية لدى الطالب الجانحين واألسوياء؟ .3



  

1 J4אאאW 
جنـوح طـالب   على يهدف البحث إلى التعرف على أثر التفكك األسري 
  :وذلك من خالل  المدارس الثانوية في حي النظيم شرق منطقة الرياض،

تحديد أهم عوامل التفكك األسري التي تؤدي إلى جنوح طـالب المـدارس    .1
 .الثانوية في حي النظيم

كشف الفروق بين الطالب الجانحين والطالب األسوياء في تقديرهم لعوامـل   .2
 .التفكك المؤدية إلى جنوح طالب المدارس الثانوية في حي النظيم

واالجتماعيـــة لـدى الطـــالب     التعرف على الخصائص االقتصادية .3
 .الجانحين والطالب األسوياء

التفكك األسري على جنوح طالب المدارس الثانوية للبنـين  أثر  التعرف على .4
 .في حي النظيم شرق منطقة الرياض

  

1 J5אאW 
  :للبحث أهمية نظرية وأهمية تطبيقية

1KאאW 
سهامه في عالقة التفكك األسري بجنـوح  بإتتضح األهمية النظرية للبحث 

طالب المدارس الثانوية؛  ويسهم البحث بذلك في تفسير عالقة التفكك األسـري  
  .بوظائف األسرة المختلفة

عالقة انحراف الطالب بطبيعة ونوع التفكـك  تفسير كما يسهم البحث في 
ممثالً في داخل األسرة؛  بجانب محاولة التوصل إلى تفسير عالقة الجو األسري 

طبيعة العالقة بين األبوين وما يعتري هذه العالقة من شقاق ونـزاع بـانحراف   
  .طالب المدارس الثانوية

  
  



  

2KאאW 
كـإدارة التربيـة   يسهم البحث في تقديم صورة واقعية لصـانعي القـرار   

من حيث حجم ظاهرة الجنوح في مدارس حي النظـيم فـي منطقـة    والتطوير 
وعالقة هذا الجنوح بالتفكك في أسر هؤالء األحداث،  ليتمكنوا مـن    الرياض،

  .مواجهتها على صعيد الوقاية وكذلك على صعيد العالج
االختصاصيين النفسيين واالجتماعيين ومرشدي ومن خالل االعتماد على 

تعرف على المشاكل السلوكية التي ينخرط فيهـا  للفي الحياة المدرسية الطالب 
  .من أجل معالجتها وهي في بيئتهابعض الطلبة 

  

1 J6 JאW 
ستطبق الدراسة على الطالب الـذين ثبـت جنـوح    :  الحدود الموضوعية  . أ

  .سلوكهم أو تشتبه الجهات المختصة في المدرسة لقابليتهم للجنوح
ستطبق الدراسة على مدارس حي النظيم للبنـين الكائنـة   : الحدود المكانية . ب

  .الرياضبشــرق مدينة 
يطبق هذا البحث على المبحـوثين مـن طـالب العينـة     : الحدود الزمانية.  ج

  .هـ1429بمدارس النظيم؛  في العام الدراسي 
  

1 J7אאW 
نظراً ألن مفردات الدراسة قد استخدمها الباحثون والدارسون انطالقاً مـن  

قـوم  نسوف  اساتهم وبحوثهم، فإننمفاهيم الحقل العلمي الذي انطلقوا منه في درا
ببيان المدلول اإلجرائي للمصطلحات الرئيسية المستخدمة في الدراسـة علـى   
اعتبار أن هذا المدلول سوف يصاحبنا طيلة مراحل الدراسة وحتى ال ينصرف 

  :ذهن القارئ إلى مدلوالت أخرى غير مقصودة وذلك على النحو التالي
: أي فصـله،  وفككـت الشـيء   : فك يفك فكاً :التفكك لغة:  التفكك األسري. 1



  

أي فصلها عن : وكل مشتبكين فصلتهما،  فقد فككتهما،  وفك أجزاء اآللةفصلته 
  .).14هـ، ص1419( الرويجح ،بعضها

مفرد أسر وتعني الدرع الحصين،  أهل الرجل وعشـيرته،   : واألسرة لغة
  ).17المعجم الوسيط، ص (والجماعة يربطها أمر مشترك 

  

،Wאא 
يقصد بالتفكك األسري في هذه الدراسة اختالل وظائف األسرة أو انهيـار  

أحد األبوين أو كليهمـا نتيجـة للوفـاة أو    نتيجة لغياب األدوار والبناء األسري 
زهـا  السجن أو الطالق، والناتج عن خلو العالقات األسرية مـن العاطفـة وتمي  

  ).هـ1419(لرويجح بالتوتر والمنازعات المستمرة،  ا
جنح جنحـاً وجنوحـاً،  مـال    : الجنوح لغة: جنح طالب المدارس الثانوية. 2

ويقال جنح الرجـل،  وجنحـت   . جنح إليه،  وجنح له، مال إليه وتابعه: ويقال
  ).139المعجم الوسيط، ص (انتهت إلى الماء : السفينة

  

  :، علمياًجنوح األحداث

ل خارج على قواعد النظام واآلداب يقصد بالجنوح في هذه الدراسة كل فع
العامة وعلى قيم وعادات المجتمع والتي أصبحت جزءاً ال يتجزأ مـن سـلوك   

  .الطالب في المدارس الثانوية



  

  
  
  
  
  
  

  نيالفصل الثا
  اخللفيـــــة النظريــــــــــة
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2 J1אא–אא  

אW 
ة ــالمجتمع منذ بدايحافظت على اللبنة التي األسرة كانت والزالت 

دور لعب وأكسبتهم البراعم تلك قد مدت وال تزال المجتمعات التاريخ، و
  .الراشدين في مؤسسات المجتمع

 همنذ استقبالفيه تؤثر و ؛بناء الفردفي تسهم أهم مؤسسة األسرة تعد و
الطفولة،  الفترة الحرجة في بناء في  خاصةحياته طيلة  عليهوليداً وتحافظ 

  .الشخصية وتكوين
، األمر الذي يؤدي لتثبيت هاؤثر في شخصية الطفل وتشكلفاألسرة ت

  .حياته وتدعيمها طوال تهالمبادئ التي تؤمن بها األسرة في شخصي
ا وهناك تباين في فهم البناء الوظيفي لألسرة وتحديد األدوار التي يقوم به

ختالف الخلفيات العلمية الكل عضو من أعضائها، ويرجع هذا التباين 
ة اجتماعية ـم من ينتمي إلى مدرســوه، فمنهـوالثقافية للعلماء الذين تناول

خوج  ،ة أو عالم النفس وغيرهم الكثيرــون أو التربيــرجل القانأو 
  ).37ص  م1904(وعبدالسالم 

شناق مع قيم المجتمع،  وقد أشار  وتقوم األسرة بوظائف متعددة تتناسب
عدد الوظائف التي تقوم بها األسرة،  لقد وضع قائمة  "أوجبرن"أن ) م2001(

أو وافترض أن هناك سبع وظائف أساسية تقوم بها سواء أكان ذلك داخل 
الرويشد ؛ ؛  وقد لخص هذه الوظائف فيما يليفي المجتمعكيانها خارج 

  :)12ص م، 2004(
  



  

  إعطاء الفرد مكانة اجتماعية .2 .صادي والخدمات األساسيةاالقت اإلنتاج .1

  .تنمية االتجاه الديني للصغار.4  .تربية الصغار .3

  تجديد النشاط والترفيه.6  .الحماية.5

   .الحب.7
  

 ؛من المؤسسات األخرى حماية ورعاية األسرة أكثر فعاليةونعتقد أن 
ة االجتماعية المتماسكة،  ألن األسرة تجمع بين االستجابة الشخصية والرعاي

ذلك حدث لكيان األسرة أي نقص في أحد جوانبها أو اختل توازنها ظهر  نفإ
على السطح من خالل األبناء،  فغياب أحد األبوين أو كليهما أو استخدام 
أسلوب تنشئة سلبي،  أو انعدام الجو العائلي من الحب والتعاطف يقود األسرة 

وقد تنوعت  .لضياعلاألطفال مجهوالً وأقرب ل مستقب يجعللتصدع والتفكك ول
 الرويشد ، باالتي هاالتسميات لمفهوم التفكك األسري،  ويمكن إيجاز

  :)13ص م، 2004(
التفكك األسري الذي يتم بفقد أحد الوالدين أو كالهما أو الطالق أو  .1

 .الهجر أو الغياب الطويل أو الموت

 .ة أحد الوالدين أو الطالقبتصدع األسرة؛ وغالبا ما يحدث نتيجة لوفا .2

البيوت المحطمة؛ والتي غالبا ما تكون نتيجة حتمية للطالق أو الفراق  .3
 .أو لموت أحد الزوجين أو كالهما

ار ــاألسرة المحطمة؛ والتي يدفعها لتحطيم عالقاتها،  الطالق أو الشج .4
أو الوفاة أو السجن ألحد الوالدين أو الغياب المستمر ألحدهما أو 

 ).17، ص م1988(عبدالكريم ، كالهما

 ".التفكك العائلي"وفريق يطلق عليه تعبير  .5

والتي تحدث بسبب الوفاة ) العائلة المتداعية(وفريق يطلق عليه تعبير  .6
 .ألحد الوالدين أو كالهما أو الطالق



  

أن هذا التنوع في األلفاظ ال يخرج عن ) م1981( الياسينويوضح 
د سبب هذا التنوع في األلفاظ إلى و،  ويعكونها جميعها تشير إلى معنى واحد
  . ترجمة بعض المصطلحات األجنبية

"HOME BROKE, BROKEN HOME, THE BROKEN FAMILY " بمعنى
    .)13صم، 2004(الرويشد االنهيار األسري،  ، أو يتصدع األسرال

عدة عوامل كالموت، الطالق،  لولكنها في مجملها تشير إلى تفكك األسرة 
اآلباء عن أسرهم بسبب انشغالهم بأعمالهم  تغيب، والفقر المزمن وواالنفصال

تصاف اآلباء بأعمال الرذيلة اكافية ألبنائهم، أو وعدم إعطائهم العناية ال
رة على التكيف مع الوضع الجديد ـواإلجرام، أو عدم قدرة األسرة المهاج

  ).م2001(شناق  ،وقلة خبرة اآلباء في تربية أبنائهم وتوجيههم
  

אא>W 
علماء من ال يفرق بين المشكلة أو االنحراف أو التفكك الهناك من 

باعتبار أنها درجات متفاوتة لشيء واحد وهو انعدام التوازن في ناحية من 
مصطلحات الثالث كل في نواحي الحياة االجتماعية،  ولذلك يستعملون هذه ال

كل والتفكك مرجعاً في المشاأن يكون به كتاب "كلينارد"فيرى ،  مكان اآلخر
  .)15 – 14ص م، 1989(غيث  ،واألمراض االجتماعية

أن هناك اتصاالً وثيقا بين التفكك االجتماعي والتفكك " ليمرت" يرىو
الشخصي، ولذلك فهناك عدة مداخل لدراسة االنحراف االجتماعي أو السلوك 

،  والذي يهمنا في المقام االجتماعي المرضي كالمدخل البيولوجي أو النفسي
األول هو المدخل السوسيولوجي ألن هذا المدخل يتضمن بالضرورة معرفة 

    .العوامل البيولوجية والنفسية والجغرافية والسكانية
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