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هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع مشكلة التفكك األسري لدى الفتيات            
ت نزيالت مراكز األحداث وغير المنحرفات في األردن والتي أعمارهن ما           المنحرفا

فتاة من الفتيات المنحرفات و     ) 70(، تكونت عينة الدراسة من        )  سنة 18-12(بين  
من الفتيات غير المنحرفات، وتـم اسـتخدام التكـرار والوسـط الحـسابي              ) 70(

سـوء مـستوى    ئج  إلى أن     أشارت النتا . (T-test)واألنحرافات المعيارية واختبار    
كذلك سوء مستوى تعليم األم ، كما أن الفقر         . تعليم األب له دور في انحراف الفتيات      

له دور أساسي في انحراف الفتيات ، كما أن كبر حجم األسرة في العائلة الواحدة له                
  . عالقة في انحراف الفتيات، وقدمت الباحثة التوصيات واألستنتاجات المناسبة 
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Abstract 
 

Disunited Family  for Girls Juvenile Delinquency  
Which Stay in Care Center &Normal Girls in Jordan  

(Comparative Study) ( among 12-18) 
 

Nadia  hayel alamer 
 

Mu’tah Unversity-2008 
 

The purpose of this study is to investigate the existing relationships 
between broken family  to girl juvenile delinquency   & respectable 
Girls  in Jordan among (12-18 year) , the sample consisted of (70) 
girls aِnd (70) normal girls, statistical methods were used,  Including : 
arithmetic mean's  frequencies ,  percentages . The results  showed, 
bad teaching for father is the main reason for girl juvenile 
delinquency and   bad teaching mother effect as same as father. & a 
poor was significant effect for girl juvenile delinquency,  also the size  
family was a significant effect results  for girl juvenile  delinquency . 
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  الفصل األول

  خلفيــة الدراسة وأهميتها

  :  المقدمــة 1-1

مي شخصية أبنائها في المجتمع ، وتساعدهم       األسرة النواة األولى التي تن           تعد  
من مشاكل  على تشكيل شخصيتهم بصفة عامة، ونظرا لما نلمسه في الوقت الحاضر            

 التـي   العالقات الحميمـــة ،   من فقدان للتواصل وغياب     ها  وما انتاب أسرية عدة ،    
 لعقود طويلة قيم راسخة الـتحم فيهـا الـشرع           ا والتي حمته  هاكانت من أبرز سمات   

الذي يتكـون مـن       ليضخّا باستمرار دماء جديدة في عروق المجتمع        ، عرف معاً وال
 ، قـد  الدول العربيةكثير من  البنيان األسري في    ضع  لنجد أن و  ر،  مجموع تلك األس  

إلى مظـاهر    بدورها   أدت،  يتعرض إلى شقوق وتصدعات خلّفتها أسباب كثيرة      بات  
ـ     من التفكّك واالنهيار فـي بعـض األسـر         اقم المـشكالت األسـرية      ، وإلـى تف

   ) . 2001درويش(
لخـروج  يساعد على ا  عالجية  ال الوصفات بأن تقديم  ) 2001محمود    ( يقول

االحتياجـات  ومعرفـة     ، األسر مثل هذه    الذي أصاب " الخمول االجتماعي "من حالة   
التي تتطلبها الحياة األسرية، والتي يحدث فقـدانها فراغـات شـديدة تتمـدد فيهـا                

تنميـة   من خالل    تهدد كيان األسرة، وتوسع مسافة الشروخ النفسية فيها       لالمشكالت  
 ومنها  حاجات وإشباعات األسرة  معرفة  ثم  ذلك،  اإلرادة واإلقدام النفسي على استعادة      

االعتـراف  االشباعات النفسية واالجتماعية  ، التي نستطيع تحقيقهـا مـن خـالل              
 وفـي    ، د عليها ومحاولة تطويرهـا    بمميزات الطرف اآلخر وإبرازها والتأكيد الجا     

 الـبعض   سماع شكوى أفـراد األسـرة لبعـضهم        ونفس الوقت تنمية روح التفاؤل      
مسألة الدفء األسري ومحاولة اإللمـام      والبحث في     ، ومحاولة حلها بشكل جماعي   

  .اهب
 محاولة تركيز المـشاعر      و زيادة مساحة الحوار مع األبناء واألزواج           كما أن   
 اسـتخدام   و  بينهـا،  ير عن طريق زيادة مساحة التواصل غير اللفظي       في وقت قص  

، تعـد بمثابـة     والبعد عن العقاب البدني قدر اإلمكـان      ،  األساليب العقلية في التربية   
الوصفات العالجية واستعادة للروح الغائبة ،خاصة تلك المتعلقة بالفتيـات وبالتـالي            
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 ةانها أن تفـرز للمجتمـع أسـر       وضع الحلول الالزمة لها والمقترحات التي من ش       
للتربية الصالحة وتوجد البيئـة الـسليمة فـي المجتمـع           " نموذجيــة تكن شعارا  

  ). 2000عبد الوهاب (اإلسالمي الصالح 
األردن تتعرض لضغوط كثيرة فرضتها      ومن بينها    وال تزال األسرة العربية   

 كما أن   األمة،متغيرات اجتماعية، هي من إفرازات حالة الضعف العام الذي أصاب           
األردن دولة تفتقر إلى الموارد الطبيعية وفي مقدمتها المياه، وفي المقابل فأن نـسبة              

وهي من أعلى النسب في العالم، وهذا يعني ازدياد حدة          ) 3.6(الزيادة السكانية تبلغ    
المشكلة الناجمة عن خلل في معادلة األرض والسكان، مع مستوى الحياة للمـواطن،        

ن تربية المواطن وإعداده بشكل يكفل تميزه في الموضوع والمهنة التـي            لذا ال بد م   
يختارها، ليعوض عن نقص الموارد بالحرص عليها وعدم إهدارها فكانت الـدعوة            
المستمرة بأن المواطن هو خير ما يملكه األردن وهو الثروه واألساس لبناء مجتمـع              

  )2001الشناق، ( يحقق األمن والرفاهية لمواطنيه 
ظرا للتطور الذي أصاب جميع مناحي الحياة فقد تعرضت األسرة إلى كثير            ون

من المشكالت والضغوط والمتطلبات ، األمر الذي ساهم في التأثير في دور األسرة             
  .وحدوث حاالت األنحراف أو الجنوح لدى افرادها 

  

  :  مشكلة الدراســــة وتساؤالتها-2

ام إلى دراسـة مـشاكل األسـرة        في أواخر القرن التاسع عشر تحول االهتم      
المعاصرة آنذاك، نتيجة للتغيرات االجتماعية السريعة وما ترتب عليها من تصدعات           

 ) Beaters(وبيـاتريس   ) Sydney(في العديـد مـن األسـر ، فـأجرى سـدني           
أبحاث حول الحياة والعمل فـي مـدن         ) Liable( ولبالي ) Reenter(ورواونتري

رة مرت بعدة تطورات تعكس ظروف العصر وطابع        فدراسة األس . أوروبا وأمريكا 
الحياة االجتماعية واالقتصادية ، ولذلك عندما أدرك البـاحثون أن األسـرة أخـذت              
تواجه عددا من المشاكل نتيجة النتشار التصنيع وما صاحبه في أول األمر من فقـر   

تصدع وهجرة وبؤس ، حول الباحثون اهتمامهم إلى دارسة العوامل التي تؤدي إلى             
األسرة، وما قد يترتب عليها من طالق وانفصال وانحراف لألحداث ، وتحول اتجاه             
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الباحثين مرة أخرى عندما تزايد عمل المرأة وما ترتب عليه من تغيرات هامة فـي               
وظائف األسرة وفي ظهور الفردية،  نظرا لتغير عمليات التنشئة االجتماعية وعالقة            

  ).2003بيومي و ناصر (مجتمع األسرة بالجماعات األخرى في ال
         لقد بات واضحا أن األسرة من حيث وظائفها وبنائها وأدوارها في حالة من             
عدم االستقرار والتوازن، لذا ظهر العديد من المـشكالت داخـل نطـاق األسـرة               
وخارجها، كما ظهرت العديد من الدراسات والبحوث لرصد التغيرات السريعة التي           

بشكل مباشر وفعال في بنائها وتحولها من األسرة الممتدة إلى النواة           أصابت األسرة   
من ناحية ، والتغيرات التي أصابت األدوار والروابط العائليـة وظهـور المعـايير              

   ). 1977الشرقاوي ، (واالتجاهات الجديده من ناحية أخرى 
 الكثير من الـضغوط  و       – في عصرنا الحاضر     -وتواجه األسرة األردنية    

لمشكالت العامة للمجتمع ، التي تؤثر بها وتتأثر األسرة من نتائجها ، حيث يـؤدي               ا
إلى إشاعة التوتر في عالقات أفرادها وضعف روابطهم واتجاهاتهم إزاء أنفسهم  ،             
وغالبا ما يؤدي هذا التوتر إلى علل تعطل فاعلية األسرة وتخرجهـا عـن خطهـا                

ـ       الشناق، (ـي إلى تــفككها وانـحاللها       السوي في تحقيق أهدافها ، ويؤدي بالتال
2001.(   

ولقد انعكس هذا التغير األسري بدوره على الفتيات، حيث تزايد حجم ظاهرة            
انحراف الفتيات القاصرات اللواتي يعانين من مشكالت التفكك األسري،  وهـذا إن             
 دل على شيء فإنما يدل على خطورة السلوك المنحرف في المجتمعات اإلنـسانية ،             

وتأثيره السلبي على الفتيات اللواتي أخذ األنحراف يتغلغل إلى صفوفهن مهددا أثمن            
ما يملك مجتمعنا ، وهو أمهات المستقبل اللواتي من المفروض أن يكن على درجـة               
متوازنة من العلم واألخالق ، كي يستطعن تكوين أسر متماسكة يتربى فيها األطفال             

الت يقدرن ضخامة المسؤولية الكبيـرة التـي        والنشء الجديد على قيم أمهات فاض     
  .ألقاها المجتمع على عاتقهن

 وقد الحظت من خالل عملي في وزارة التنمية االجتماعية حيث إنني أتواصل 
مع المراكز التي تقوم على رعاية الفتيات في األردن ، تزايد أعداد النزيالت في هذه 

ت المنحرفات في مركز الخنساء المراكز سنة بعد أخرى ، حيث بلغت نسبة الفتيا
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% ) 21.3 (2006 ، بينما بلغت في عام 2000في سنة % ) 8.3( لرعاية الفتيات 
،األمر الذي دفعني إلى محاولة الوقوف  )2007وزارة التنمية األجتماعية ، ( 0

  ، الن وراء األسباب التي تقف خلف وصول الفتيات لمؤسسات الرعاية في األردن
فزعة مقلقة، خاصة في زمن تراجع فيه دور األسرة أمام مد متنوع هذه الظاهرة م

من المؤثرات الخارجية التي ال ِقبَل لألسرة مهما كان لها من سلطة على أبنائها أن 
 ، فإن الدراسة الحالية تهدف لإلجابة عن تواجهها منفردة ، وبناء على ما تقدم

  :  األسئلة اآلتية 
القة ذات داللة إحصائية لدرجة انحراف الفتيات يعزى        هل هناك ع  : التساؤل األول   

  لمتغير الدخل الشهري
هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية لدرجة انحراف الفتيات يعزى          : التساؤل الثاني   

  لمتغير عدد أفراد األسرة
هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية لدرجة انحراف الفتيات يعـزى           : التساؤل الثالث 
   للفتياتلمعاملة األسرة
هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية لدرجة انحراف الفتيات يعزى          : التساؤل الرابع   

  إلى وجود المشكالت األسرية
هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية لدرجة انحراف الفتيات يعزى          : التساؤل الخامس 

  .إلى وجود أو غياب األب  
  
  : أهمية الدراســـة1-3

دراسة الحالية  بالتعرف على حجم ظاهرة االنحراف لـدى                     تكمن اهميه ال  
الفتيات ، وعالقة ذلك بمستوى التماسك االسري ، تبعاً لعدد من العوامل مثل عـدد               
افراد االسره ، واسلوب التعامل ، ومستوى الدخل لالسره ، االمـر الـذي يـزود                

تـساعد فـي   المختصين  من ذوي العالقة بمعلومات عن هذه الظاهرة من شانها ان      
وضع البرامج واالجراءات الوقائية والعالجية واالرشادية واالجتماعية والدينية للحد         

  .من هذه الظاهرة الخطيرة 
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وتنبع اهمية الدراسة أيضا من الموضوع الذي تعالجـه والمتمثـل بالتفكـك             
االسري لدى شرائح مختلفة من المجتمع ، ونظرا ألهمية األسرة انسياقا مع أهميـة              

وث العلمية عموما واالجتماعية بخاصة في تحليل الواقع االجتماعي للمـساهمة           البح
في إظهار الجانب االجتماعي لبعض المواقف التي تواجه المجتمع، وتهم أصـحاب            
القرار ، للتعرف على أبعاد هذه المواقف التي تواجــه المجتمع، إيذانا لمراجعـة             

مختلف الفئات االجتماعية، بما فيهـا      اإلستراتيجيات والبرامج الموضوعة ، لرعاية      
األحداث المنحرفين ، ونخص بالذكر الفتيات المنحرفات اللواتي أصـبحن يـشكلن            

  .ظاهرة خطيرة في عقد التسعينات من القرن العشرين 
  :         و تنبع أهمية الدراسة الحالية من كونها 

سـري   تزود الباحثين بمستوى قاعدي وصفي لظاهرة مـشكلة التفكـك األ           .1
 . وأثرها في إيجاد المشكالت النفسية واألجتماعية لدى الفتيات

سد الفجوة المتعلقة بقلة الدراسات النفسية واألجتماعية التي أهتمت بمجـال            .2
  .التفكك األسري لدى الفتيات 

كذلك تأتي هذه الدراسة لكونها من الدراسات القليلة في األردن ، التي بحثت             
لدى المرحلة العمرية مـا بـين   ذلك على انحراف الفتيات     في التفكك األسري  واثر      

وكشفه مشكلة  حجم هذه  ال   عن كثب على واقع  و     وذلك لمحاولة الوقوف    ،  )12-18(
والتنبيه لمخاطره ، ويأمل الباحث ان تلقى نتائج هذه الدراسه الحاليه اهتمام العديـد              

سائل معالجه  لمثـل     من الباحثين النفسيين واالجتماعيين واصحاب القرار الدخال و       
ومن المتوقع أن تقدم الدراسـة مجموعـة مـن     هذه القضايا  لضمان مجتمع سوي،       

النتائج والتوصيات سوف تعمل على إثراء هذا الموضوع وتكون قاعدة بيانات لمـن             
  . أراد أن يستزيد أو يخوض في هذا المجال مستقبالً

  

  :  هدف الدراسـة1-4

رف على أسباب التفكك األسري  وعالقته بانحراف               تهدف هذه الدراسة  للتع    
الفتيات في مراكز األحداث في األردن ، وذلك من خالل مقارنة التفكك األسري لدى              
الفتيات المنحرفيات وغير المنحرفات ، و التعرف على حجم ظاهرة جـنوح الفتيات            
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نمـاط  الواقعات تحت تأثير التفكك األسري المحكومات في مراكـز األحـداث ، وأ            
  . السلوك المنحرف لديهن وهل حقا تشكل مشكلة اجتماعية خطيرة

هل هنـاك   : كما تسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤل الرئيسي التالي         
  . عالقة بين التفكك األسري وانحراف الفتيات في األردن
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  

  طار النظرياأل2-1

  :  التفكك األســري 2-1-1

تعتبر األسرة اللبنة األساسية للمجتمع، وهي المؤسسة األساسية التي اعتمـد             
عليها بقاء المجتمعات منذ بداية التاريخ حتى وقتنا الحاضر، فهي التـي مـدت وال               
تزال تمد المجتمعات بالبراعم الفتية وتكسبهم طرق معينة لكي يكونوا قادرين علـى             

باإلضافة إلى ذلـك فـإن       . أن يلعبوا دور الراشدين في مؤسسات المجتمع األخرى
األسرة بطبيعة تكوينها وتركيبها وما تسهم به في بناء شخصية األفراد تعتبـر أهـم               
مؤسسة اجتماعية تؤثر في شخصية الكائن اإلنساني وذلك ألنها تستقبل الوليد أوالً ثم             

ات حياته وهي فترة الطفولة، وهي الفترة الحرجة تحافظ عليه خالل أهم فترة من فتر      
فاألسرة هي الجماعة التي تؤثر فـي شخـصية         . في بناء وتكوين شخصية اإلنسان    

الطفل وتحدد معايير سلوكه وتشكل شخصيته عن طريق التفاعل الداخلي المتكـرر            
ة والقراءات المستمرة، كما أنها الجماعة التي تستمر في الغالب، في تشكيل وصياغ           

هذه الشخصية لفترة طويلة من الزمن، األمر الذي يؤدي إلى تثبيت المبـادئ التـي               
  . تؤمن بها األسرة في شخصية الطفل وتدعيمها طوال الحياة

 وتقوم األسرة بوظائف متعددة تتناسب مع طبيعة قيم المجتمع ، وقد أشـار               
وضـح عـدد   إلى قائمـة ت   )2001الشناق ،(المشار إليه في ) (Ogburn أوجبرن 

الوظائف التي تقوم بها األسرة، وافترض أن هناك وظائف أساسية تقوم بها سـواء              
تنميـة  : أكان ذلك داخل كيانها أم في المجتمع بشكل عام ، وقد لخصها  كمـا يأتي                

االتجاه الديني عند الصغار، والحماية واالنتاج االقتـصادي والمـادي والخـدمات            
كانة اجتماعية ، و تربية الصغار، و تجديد النـشاط          األساسية ، أيضا إعطاء الفرد م     

 .والترفية و الحب 

وعلى الرغم من أنه يمكن حماية ورعايـة الطفـل عـن طريـق المؤسـسات                
االجتماعية األخرى إال أن حماية ورعاية األسرة أكثر فعاليـة وذلـك ألن األسـرة               
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اية االجتماعيـة   كمؤسسة اجتماعية تجمع ما بين االستجابة الشخصية الحميمة والرع        
المتماسكة، فإذا ما حدث لكيان األسرة أي نقص في أحد جوانبها أو اختل توازنهـا               
فإن ذلك سيظهر على السطح من خالل األبناء، فغياب أحد األبـوين أو كليهمـا أو                
استخدام أسلوب تنشيئي سلبي، أو انعدام الجو العائلي من الحميمية والحب والتعاطف            

رة إلى التصدع والتفكك ومستقبل األطفـال سـيكون مجهـوالً           فإن ذلك سيقود األس   
حيث إن التسميات في استعمال مفهوم مصطلح التفكك األسري         . وأقرب إلى الضياع  

   : )1988عبدالكريم  (تنوعت، إذ كثرت التسميات له منها
أو .. شير التفكك األسري الى فقد أحد الوالدين أو كالهما أو الطالق أو الهجر             - 1

  . الغياب الطويلالموت أو
وغالباً ما يحدث نتيجة لوفاة أحد الوالـدين        " بتصدع األسرة " وآخرون يسمونه    - 2

 . أو الطالق

والتي غالباً ما تكون نتيجـة حتميـة        " بالبيوت المحطمة " وفريق ثالث يسمونه     - 3
 . للطالق أو الفراق أو لموت ألحد الزوجين أو كالهما

 الطالق –لتي يدفعها لتحطيم عالقاتها وا" األسرة المحطمة " وفريق رابع يسميه     - 4
أو الشجار المتواصل أو الوفاة أو السجن ألحد الوالدين أو الغيـاب المـستمر              

 . ألحدهما أو كالهما

 ". التفكك العائلي " فيطلقون عليه تعبير: الفريق الخامس - 5

التي تحدث بسبب الوفـاة     ) العائلة المتداعية (وفريق سادس يطلقون عليه تعبير       - 6
 . الوالدين أو كالهما أو الطالقألحد 

أن التنوع في األلفاظ ال يخرج عن كونها جميعها تشير إلى معنى واحد، يعـود               
 Home: سبب هذا التنوع في األلفاظ إلى ترجمة بعض المصطلحات األجنبية مثل

Broke , Broken Home, the Broken Family .  
 عوامل كالموت، والطالق،    ولكنها بمجملها تشير إلى تفكك األسرة بسبب عدة         

واالنفصال، والفقر المزمن وانقطاع اآلباء عن أسرهم بسبب إنشغالهم بأعمالهم وعدم           
إعطائهم العناية الكافية ألبنائهم، أو بسبب كون اآلباء يتـصفون بأعمـال الرذيلـة              
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واإلجرام، أو عدم قدرة األسرة المهاجرة على التكيف مع الوضع الجديد وقلة خبرة             
  )2001الشناق، (ء في تربية أبنائهم وتوجيههم اآلبا

كما أن إهمال األسرة للطفل وعدم رعايته بالشكل المطلوب يؤثر علـى سـلوك              
الطفل حيث يتصف بالسلوك الهجومي والعدائي على من يتعامل معهم كمـا تـؤثر              
سلبياً على التحصيل األكاديمي للطفل ويجد صعوبة في التعلم يؤدي إلى صعوبة بناء             

قات اجتماعية ناجحة مع اآلخرين ، فيصبح منعزالً كما يواجـه صـعوبة فـي               عال
 ,Barbara & Rebecca)التعبير عن الموقف االجتماعي بنجاح أمـام اآلخـرين  

2001.(  
  

  :    التنشئـــة االجتماعيــة 2-1-2

بأنها منظومة األوليات التي تمكن الفـرد، علـى         " تعرف التنشئة االجتماعية    
ويعـد  . ن تعلم القيم االجتماعية الثقافية السائدة في وسطه االجتمـاعي  مدى حياته، م  
من اسـتخدم مفهـوم التنـشئة االجتماعيـة     )  Dowry Khoum(دور كهايم أول

Socialisationحيث يعرفها دور كهـايم  . بمعناه التربوي)Dowry Khoum ( إن
ار مـا أودعتـه     اإلنسان الذي تريد التربية ان تحققه فينا ليس هو اإلنسان على غر           

فالتربية هي التأثير الذي تمارسه     . الطبيعة، بل اإلنسان على غرار ما يريده المجتمع       
األجيال الراشدة في األجيال التي لم ترشد بعد، وتكمن وظيفتها في إزاحة الجانـب              

غوروفـا،  (البيولوجي من نفسية الطفل لصالح نماذج من السلوك االجتماعي المنظم           
1984.(  

لية التنشئة االجتماعية يتم تشكيل الفرد واكسابه مهارات وخبـرات          وأثناء عم 
عن طريق تعامله مع اآلخرين، بما يمكنه من احتالل موقع بين البالغين في المجتمع،     
وااللتزام بعاداتهم وقيمهم وتقاليدهم، وبذلك فان عملية التنشئة االجتماعيـة تكـسب            

لمجتمع الذي يعيش فيه وينتمـي اليـه        الفرد شخصيته االجتماعية التي تظهر ثقافة ا      
توقعات الغيـر   تزوده ب  تحكم سلوكه و   اًتعمل على اكساب الفرد لغة وثقافة وقيم      انها  و

 التنشئة   تتمثل  كما   .والتنبؤ باستجابات اآلخرين والتفاعل معهم بشكل ايجابي ومقبول       
ة الجماعة   في كونها عملية تربية للفرد واالشراف على سلوكه وتعريفه لغ          االجتماعية
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 وتقاليدهم وأساليب معيشتهم،    مالتي هو أحد أفرادها، واكسابه مهارات تطبيق عاداته       
توصل إلـى مـا     لوقبول أحكامهم والتمشي مع التقاليد واالنظمة التي يرضون بها ل         

يؤمنون به من أهداف وغايات، األمر الذي يمكن الفرد من أن يصبح جزءا مـنهم،               
 ،العويـدي (س ويفكر مثلهم، ويصبح واحدا مـنهم        يشعر بشعورهم ويحسون بما يح    

1993.(  
كما تعد األسرة المؤسسة االجتماعية األولى المسؤولة عن التنشئة االجتماعية            

والضبط االجتماعي، فاألسرة اتحاد تلقائي يتم نتيجة االستعداد والقدرة الكامنة فـي            
لبقاء البشرية، ودوام   وهي ضرورة حتمية    . الطبيعة البشرية التي تنزع إلى االجتماع     

  ) .1996عويدات، (الوجود االجتماعي 
فهي تنبعـث مـن     .  إن األسرة هي الوحدة األساسية في التنظيم االجتماعي           

ففيها نبدأ حياتنا األولى، ونتعود عليها      . ظروف الحياة التلقائية لألوضاع االجتماعية    
ورة حتمية لبقـاء    وهي مصدر األخالق، والدعامة األولى لضبط السلوك، وهي ضر        

كما تعد أساليب التنشئة من العوامل التي تؤثر في تكوين االتجاهات           . الجنس البشري 
 في تكوين شخصية الفرد وتميزه عـن غيـره مـن            تؤثرعن طريق التعلم والتعليم     

  ).1981شناوي، ( األشخاص من خالل ما يكتسبه من اتجاهات وطنية
ية والشخصية وتركز على الفردمن حيث      فاألسرة تهتم بعملية التنشئة االجتماع      

وقد عرفت المجتمعات اإلنسانية أشكاالً مختلفة لألسرة ويتحـدد         . تفكيره ومشاعره   
وتعـد  . شكل األسرة وفق مستوى تطور الحياة االجتماعية واالقتـصادية للمجتمـع          

األسرة الممتدة من أكثر أنواع األسر شيوعاً في تاريخ المجتمعات اإلنـسانية وهـي              
وحدة االجتماعية التي تشمل عدة أجيال في آن واحد تعيش تحـت سـقف واحـد                ال

وتشمل الجد والجدة واألبناء والزوجات واألحفاد ويخضع جميـع األفـراد لـسلطة             
الرئيس الواحد ويسود هذا النوع من األسر في المجتمع الزراعي الذي تكـون فيـه               

 كثيرة للحـصول علـى انتـاج    األسرة وحدة اقتصادية متكاملة تحتاج إلى أيٍد عاملة       
غذائي كاٍف ألفراد هذه األسر، وحين دخلت المجتمعات إلى عصر الـصناعة زادت             
الهجرة والتوطن حول المصانع، وغالباً ما كانت تتوطن حول المصانع أسر نوويـة             
يعتمد اقتصادها على العمل في المصنع المجاور وازداد عدد االسر النووية انتـشاراً       
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لتعليم والتنمية االقتصادية واالجتماعية وقد شهد األردن في الـسنوات          بفعل انتشار ا  
 األسرة األردنية من النمط الممتد إلى الـنمط النـووي           نمطالسابقة تحول واسع في     

  ). 1999خمش، (
وتؤدي األسرة  دورها كوسيط لنقل التراث الثقافي واالجتماعي للطفل في إطار            

  )  :2001شناق ( ثالث وظائف هي 
 فاألسرة هي التي تنتقي ما تراه ضروريا ومهما من عناصـر            :نتقـــاءاأل - 1

  . الواقع الثقافي للطفل
 وهي التي تفسر وتوضح للطفل ما تنقله في إطار معاني ثقافية         :التفسيـــر - 2

 . معينة تدرسها وتهتم بها وفقا لثقافة األسرة

ى وعي األسـرة      تقوم األسرة  بتقييم لما تنقله ، وهذا يعتمد عل           :التقييـــم - 3
 . وثقافتها وتفهمها ألدوارها

  

  : المدرسة 2-1-3

     فقدت األسرة بعضا من وظائفها التقليدية بفعل تطـور المجتمعـات البـشريه،          
ففي المدرسـة   . وحلت محلها مؤسسات تعليمية متخصصة متصلة بطبيعة المجتمع       

سـة يعتـاد الطفـل      يجد الطفل ذاته بعيدا عن أسرته وعالقاته العائلية ، وفي المدر          
أسلوبا جديدا من االنضباط والقواعد لذلك تشكل المدرسة عامال وقائيا في مواجهـة             
جنوح األحداث وانحرافهم، وبإمكان المدرسة رصـد أعـراض الجنـوح المبكـر             
وتشخيص بوادر السلوك المنحرف الذي يقترفه الطفل وهنا تبدو رسالة المدرسة في            

لها سواء بواسطة معلم الصف أو األخـصائي        الكشف عن مظاهر االنحراف وتسجي    
االجتماعي المدرسي، ثم مخاطبة األسرة في شأنها وتنظيم التعاون بـين المدرسـة             
والمنزل للبحث عن أسبابها واتخاذ الوسائل الكفيلة بالقضاء عليها قبـل أن تـصبح              

  ).2000ألكتاني، (انحراف ثابتا 
ة والفشل الدراسـي وانـه      اثبتت بعض الدراسات وجود عالقة بين الجريم       و

ن نسبة كبيرة مـن     كما أ ,  متدنياً كان اقرب للسلوك المنحرف     فردكلما كان مستوى ال   
االحداث المنحرفين المودعين بدور المالحظة سبق وان تعرضوا لقـسوة معلمـيهم            



 12

فالمدرسة يجب أن تهـتم بالتننـشئة التربويـة         . وعقابهم عندما كانوا طلبة المدارس    
قدرات الطفل الجسدية والذهنية والروحية بشكل متكامل، وعليها قبول         المهتمة بتنمية   

التلميذ سوياً أو جانحاً، وأن تسعى إلحداث التغير المطلوب لمساعدة الطلبـة علـى              
وكذلك يجب على المدرسة إقامة عالقات وثيقـة        . مواصلة النمو الجسمي والمعرفي   

   ).  1993فة ، وط(بينها وأسر الطلبة حتى يتحقق التكامل التربوي 
  
  :  مفهوم األسرة2-1-4

أنها الدرع الحصين التي يحتمي بها اإلنـسان عنـد          : يعرفها ابن منظور بقوله        
كمــا يعرفهــا بوجــاردس  ) 1988ابــن منظــور، " ( الحاجــة ويتقــوى بهــا

BOGARDUS)   (  بأنها جماعة اجتماعية تتكون من األب واألم وواحد أو أكثـر
ون الحب ويتقاسمون المسؤولية وتقوم األسرة هذه بتربية األطفال         من األبناء ، يتبادل   

حتى تمكنهم من القيام بواجباتهم وضبطهم ليصبحوا أشخاصا يتـصرفون بطريقـة            
  ) .  2001ا لشناق ، (اجتماعية  

  
  :  مفهوم التفكك األسري2-1-5

 ال يوجد هناك اتفاق بين علماء النفس االجتماعي على تحديد مفهوم التفكـك              
التفكـك  " فمنهم من يستخدم مفهوم   . األسري، كما لم يتفقوا حول تسمية المفهوم ذاته       

ليعني فقدان أحد الوالدين أو كليهما أو الهجر أو الطالق أو تعدد الزوجات             " األسري
" البيـوت المحطمـة   " فيما يستخدم آخرون مفهوم   . أو غياب أحد الوالدين مدة طويلة     
. الق أو الهجر أو موت أحـد الوالـدين أو كليهمـا           ليعني البيوت التي يحطمها الط    

ليشير إلى تصدع األسرة جراء تعدد      " التصدع األسري " ويستخدم فريق ثالث مفهوم     
فيما يذهب فريق آخر الستخدام     . الزوجات أو الطالق أو وفاة أحد الوالدين أو كليهما        

ار المـستمر او    ، ليعني األسر التي حطمها الطالق أو الشج       "األسر المحطمة " مفهوم  
الوفاة أو سجن أحد الوالدين أو غيابه لمدة طويلة، كمـا يعـزى تعـدد التـسميات                 

ولكن على الرغم من    . المذكورة لمفهوم التفكك األسري إلى ترجمة المفاهيم األجنبية       
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ذلك فثمة عناصر مشتركة فيما تتضمنه تلك التسميات من معاٍن تتعلق بـالطالق او              
  ).1988الياسين، (ياب طويل األمد ألحد الوالدين الموت أو الهجر أو الغ

  
  :  أشكال التفكك األسري 2-1-6

   -:متعدده ومنها " يشير االدب النفسي الى ان التعامل االسري يأخذ انواعا
غالباً ما يتم في حـاالت الهجـر المتقطـع واالنفـصال            : التفكك الجزئي  - 1

ية، ومن المستبعد   المقصود حيث يعود الزوج والزوجة إلى حياتهما األسر       
أن تستقيم حياتهما الزوجية إذ يعودان مرة ثانية للهجر واالنفصال ويكون           

  . ذلك من وقت آلخر
وتتمثل في عجز األب أو الـزوج عـن أداء   : الوحدة األسرية غير الكاملة  - 2

 وفـي ضـعف     – من قبل المجتمع     –واجباته والتزاماته كما هي معروفة      
 . لالسيطرة االجتماعية على األطفا

التغيرات في تعريف الدور، وغالباً ما تنتج عن التأثير المتفاوت للتغيرات            - 3
 كخروج الزوجة للعمل وتوزيـع المـسؤولية بـين الـزوج            –الحضارية  

الخ، صراع مـا    .. والزوجة وادعاء كل طرف بمسئوليته عن قيادة األسرة       
 بين اآلباء، أو صراع بين جميع أفراد األسرة وظهور مـشكالت التنـشئة            

 . االجتماعية لألبناء

األزمات األسرية الناتجة عن أحداث خارجية ومنهـا الغيـاب العرضـي             - 4
كسجن رب األسرة، أو إرساله في مهمات عمل بعيد عن مكـان األسـرة              
ولمدة طويلة بحيث يضعف دوره الموجه في األسرة، وأحياناً بسبب الموت           

 .  عن عملهأو الكوارث الطبيعية التي قد تصيب أحد الزوجين وتشله

والتي تحدث بـسبب ضـعف األدوار الرئيـسية بتـأثير           : النكبات الذاتية  - 5
األمراض النفسية والعقلية البدنية وأثرها في تربية وتنشئة األطفال وسالمة          

 . صحتهم النفسية وأثرها في االنحراف والجنوح
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وهي أن يعيش األفراد حقاً كأسرة ولكن اتصاالتهم        : أسرة القوقعة الفارغة   - 6
عضهم البعض وتوزيع األدوار بينهم تكون معدومة، أو تـسود معظـم            بب

 ).1988عبد الكريم، (عالقاتهم الشجار، واختالف الرأي  

  : بتصنيف أنماط التفكك األسري إلى ما يأتي) 1988(قام الياسين 
  التفكك األسري الجزئي الناتج عن حاالت اإلنفصال والهجر المتقطع، حيث يعود             -أ

 الحياة األسرية، غير أنها تبقى حياة مهددة من وقت آلخر بـالهجر             الزوجان إلى 
  . أو االنفصال

التفكك األسري الكلي الناتج عن الطالق أو الوفـاة أو االنتحـار أو قتـل أحـد                 -ب
  . الزوجين أو كليهما

  :كما أن هناك تصنيف آخر للتفكك األسري على النحو اآلتي  
لنزاع المستمر بين أفراد األسـرة وبخاصـة          التفكك النفسي الناتج عن حاالت ا       -أ

الوالدين، فضالً عن عدم احترام حقوق اآلخرين واإلدمـان علـى المخـدرات             
  .والكحول ولعب القمار

التفكك االجتماعي الناتج عن الهجر أو الطالق أو وفاة أحد الوالدين أو كليهما أو              -ب
ب العدل في حـاالت     الغياب طويل األمد ألحد الوالدين، وقد يزيد على ذلك غيا         

   ) . 1986الخولي ، ( تعدد الزوجات
وهكذا فإن تفكك األسرة او تصدعها نتيجة فقدان أحد الوالدين او كليهما بالوفاة                  

أو السجن أو الغياب المتكرر، أو المضر أو الطالق أو الهجر، يؤثر سلباً على الطفل      
ة االجتماعية السلمية ممـا     الذي يعيش في ظل تلك األسرة حيث يفقد عناصر التنشئ         

  .يجعل منه حدثاً معرضاً لإلنحراف
  
  :  أسباب التفكك األسري2-1-7

أن التفكك األسري يعـود لعـدة أسـباب         ) 2001(يذكر الهاجري، واخرون    
  : اوعوامل نفسية ودينية واقتصادية واجتماعية، ولكن يمكن حصرها باآلتـي

فة شرعاً بـالزواج المتمثلـة بتعـاليم        عدم االلتزام والتمسك باألسس المعرو    : أوالً

  ):صلى اهللا عليه وسلم(القرآن وتعاليم الرسول 
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إن كثير من األفراد يقوم أساسهم على اختيار المرأة لجمالها أو لما تملك من                
األموال، وكذلك العائلة تلعب دوراً مهماً في االختيار، إال أن هذه األسباب ال تعـود               

 الفرد عند اختياره المرأة الصالحة االلتزام بما جاء         إلى أسس شرعية، إذ يجب على     
ففي مجال اختيار الزوجة الصالحة يقـول       . به القرآن وكذلك إتباع ما يقول الرسول      

] 221: البقرة) [وألمةٌ مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم      ( تعالى في كتابه العزيز     
 ولو كانت المشركة جميلة، اذ تشير  االيه إلى تفضيل المرأة المؤمنة على المشركة. 

لمالهـا ولحـسبها    : تنكح المرأة ألربع  : قال): صلى اهللا عليه وسلم   (كما أن الرسول    
حيث أن هذا دليل علـى أسـاس        ". ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك        

الدين والعقيدة من أجل الزواج من المرأة، متخلياً من المعايير األخرى مـن المـال               
ــا   .والجمال، من أجل أن تبنى األسرة على أسس متينة وثابتةوالحسب  ــا فيم أم

يتعلق باختيار الزوج، ينصح اإلسالم بإختيار الزوج ذي الدين والخلق، حيـث قـال              
إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، اال تفعلوا تكن فتنة في            ): " ص(الرسول  

  ". األرض وفساد كبير 
ـ : ثانياً إن األسرة تشكل القاعدة التي ينتمي إليها الفرد، إال أن          :ةالمشكالت األسريـ

النزاع والشجار بين الزوجين يخلق جواً من عدم اإلستقرار بين الزوجين، بما له من              
حيث يمثل النزاع والشجار المتركز بين الزوجين       . إنعكاس سلبي على أفراد األسرة    
ع والخصومة التي تجري علـى      إذ أن حاالت النزا   . عامالً رئيساً في التفكك األسري    

مرأى من األبناء تترك بصماتها على شخصيتهم، فنالحظ بأنهم يهربون مـن جـو              
األسرة المضطرب المشحون بالخوف والقلـق والـصراع، وعـدم االسـتقرار، إذ             

والمرشـح  . يحاولون البحث عن بديل يتقبلهم وينتمون إليه ويصبحون أعضاء فيـه          
 السوء الـذين يـؤثرون علـيهم بالعـادات الـسيئة            األبرز في هذا البديل هم رفاق     

والسلوكات المنحرفة، فيصبحون عناصر هدم بدالً من أن يكونـوا عناصـر بنـاء              
  .ومصدر سعادة ألسرتهم ومجتمعهم

كما أن تكرار الزواج من قبل الزوج يؤدي إلى عدم العدل بـين الزوجـات                 
: النـساء ) [ساء ولو حرصـتم     ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين الن     (مصداقاً لقوله تعالى    

حيث يؤدي هذا التكرار في الزواج يؤدي إلى نـشوء الخالفـات األسـرية              ]. 129
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واضطراب المناخ العائلي وظهور أشكال الحقد والحسد واالنتقام بين أفراد األسـرة            
  .الواحدة وكذلك بين األصدقاء

ت والكحول  كما  ان المشكالت االجتماعيـة السائدة في المجتمع مثل المخدرا           
تلقي بظاللها القاتمة على األسرة بأكملها، إذ يعود تأثير المدمن على األسرة بالسلب،             
حيث أن نسبة التفكك األسري في أسر المدمنين تزيد على سبعة أضعافها في أسـر               

فيفقد المدمن القدرة على القيام بأعباء األسرة وأعباء العمـل فيفقـد            . غير المدمنين 
  .والصحة واألسرة، ويصبح عبئاً على األسرةالعمل واألصدقاء 

األسرة هي المسؤولة عن    : فشل الوالدين في التنشئة األسرية السليمة ألبنائهم      : ثالثاً
إشباع الحاجات العاطفية لألبناء كالعطف والشفقة والحب والعدل بين األبناء والبنات،           

فيـشعر  . النفـسي وتحريرهم من المخاوف والقلق وكل ما من شأنه أن يهدد أمنهم            
ولن يتحقق ذلك   . األبناء بأنهم محبوبون ومرغوب بهم، وأنهم موضع إعزاز لألسرة        

فاألسرة هي القـادرة علـى      . إال إذا كان المناخ األسري يسوده االستقرار والتماسك       
تنمية هذا الشعور بالعطف والتضحية والمحبة، وهي التي تتواله بالنماء، مما يـسهم             

النفسية واالجتماعية لألبناء، فيما يتعذر إشباع هذه الحاجات فـي          في استقرار الحياة    
ويجب على الوالدين . المناخ األسري المضطرب المشحون بالقلق والصراع والخوف    

  . أن يدركا عظيم المسؤولية الملقاة عليهما تجاه ابنائهم
ت كما أن لألسرة دوراً رئيساً في إشباع الحاجة إلى االنتماء األسري، إذ كان            

. مترابطة ومنسجمة ومستقرة وحريصة على كيان أفرادها وتسودها المحبة والتفاهم         
أما إذا لم تتمكن من إشباع الحاجة إلى االنتماء األسري لدى األبناء، تولدت لـديهم               

  .المشاعر بالغربة عن الذات وعن األسرة وعن المجتمع بعامة
ير الحياة الكريمة لألسرة والسير     إن الزوج هو المطالب بتوف    : الفقر والبطالة : رابعاً

بها نحو بر األمان، ويجب عليه أن يلتزم الطرق المـشروعة مـن أجـل تـأمين                 
وعلى المولود له رزقهن وكستوتهن بالمعروف ال       : (مصداقاً لقوله تعالى  . احتياجاتها

إال أن الفقر والبطالة فـي كثيـر مـن          ] 233: البقرة.....) [ تكلف نفس إال وسعها   
ت يعد السبب الرئيس عن األزمات األسرية، إذ يؤدي إلـى عـدم إشـباع               المجتمعا

الحاجات الفسيولوجيـة ألفراد األسرة، وقد يدفعان األب إلى ممارسة بعض أشـكال            
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االنحرافات السلوكية كاإلدمان على الكحول أو المخدرات، هروبـاً مـن مواجهـة             
 كالـسرقة أو االتجـار      المسؤولية، أو اللجوء إلى مزاولة أعمال يحرمهـا القـانون         

  . بالمخدرات

إال أن الفقر قد يؤدي إلى تشرد األبناء أو مزاولتهم التسول في ضوء الحاجة                
المادية أو العلم في سن مبكرة في أماكن خطرة، كالبيع فـي مواقـف الـسيارات و                 

اإلشارات الضوئية، أو في المدن الصناعية التي قد تستغل حداثة سنهم فيقعون فـي               
اف االجتماعي، فضالً عن حرمانهم عن فرصة التعليم، وقد تجد األم نفـسها             االنحر

مضطرة إلى التسول أو العمل خارج المنزل، ويبقى األبناء عرضـة للـضياع دون              
كما أن الفقر   . مرٍب أو موجٍه، وقد يؤدي عملها إلى نشوء الشقاق والنزاع مع الزوج           

لمكتظة وفي مساكن غير صـحية،      والبطالة يضطر األسرة إلى العيش في المناطق ا       
تسبب األمراض وتضاعف احتياجات األسرة، مما يؤدي إلى نشوء التوتر والنـزاع            

  . بين أفراد األسرة وبخاصة بين الكبار والصغار
إن عمل المرأة خارج المنزل يؤدي إلى اختالل دورهـا          : عمل المـــرأة : خامساً

وليتها الطبيعية كأم ألبنائهـا وفـي       األمومي، فمن العسير أن تتمكن من القيام بمسؤ       
وفي أغلب األحوال، إن لم يكن في جميعهـا،         .. الوقت ذاته تؤدي عملها في الخارج     

يكون عمل المرأة في الخارج على حساب أبنائها، فنجدهم محرومين من مقومـات             
النمو النفسي، أما فيما يخص نموهم الجسمي فيكون اهتمامها موجه نحو شراء علب             

كما أن عمل المرأة قد يؤدي إلى حرمان        . لمجفف وتحضيره وإعطائه للطفل   الحليب ا 
   .األبناء من الدفء والمودة والحنان والعطف، كما يفقدون التربية والتوجيه

  تعد هذه الظاهرة من الظواهر السلبية على تنشئة أفراد           : الخدم في األسرة  : سادساً
ى القيام باألعباء المنزلية وعلى إشباع      األسرة، إذ ظهرت الخادمة كأم بديلة قادرة عل       

الحاجات األساسية لألبناء، باإلضافة إلى تعلق األبناء بها عاطفياً إلى حد يمكن عنـه     
بأن اعتماد األبناء عليها بات مهدداً لمفهوم األمومة الحقة، كما أنها قد تـؤثر              : القول

اً ودينياً، وينشأون على    على األبناء من حيث القيم والسلوكيات غير المقبولة اجتماعي        
جهل بقيمهم اإلسالمية وبلغتهم العربية وبهويتهم الوطنية، مما يـؤدي إلـى تفريـغ              

  . األسرة من محتواها الخلقي والقيمي
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إن الطالق يعد من العوامل الرئيسة النحراف األبناء وتشردهم         : الطـــالق: سابعاً
ينيه على الحياة وال يجد أمـاً       وضياعهم وتشتت أفراد األسرة، فعندما يفتح الطفل ع       

وكذلك عندما تتزوج المطلقة مـن      . وال أبا يرعاه، فإنه سيؤول إلى الضياع والتشرد       
رجل آخر حيث أنه لن يقبل رعاية أبناء الزوج األول،  فضالً عن تولـد مـشاعر                 

كمـا أن التماسـك     .  القلق والخوف لدى األمهات على مستقبلهن ومستقل أبنـائهن        
تقرار الزوجي يقتضي وجود أسرة متكاملة متحابـة متعاطفـة، وإن           األسري واالس 

انفصال الزوجين بالطالق أو حتى بغياب أحدهما لفترة طويلة سيؤدي إلى الحرمـان    
العاطفي لالبناء، والفشل في تكوين القيم اإلجتماعية لديهم، وشعورهم بالقلق وعـدم            

  . الثقة بالذات وباآلخرين
ـ : ثامناً   يعد وفاء الزوجين من الدعائم األساسـية لالسـتقرار           : ةالخيانة الزوجيـ

الزوجي والسعادة األسرية، وبالمقابل فإن الخيانة الزوجية واألشباع العاطفي خارج          
حدود الزوجية يعد من العوامل الرئيسة في هدم البناء األسري وانهياره وتقـويض             

 و تتمثل الخيانة الزوجية     .دعائمه وبالتالي في إنهاء العالقة الزوجية وحدوث الطالق       
كما أن اإلسالم حرص على حماية العالقـة        . خروجاً عن الحقوق الشرعية للزوجين    

  .الزوجية من أية خيانة تصدر عن أي من الزوجين 
تعد العولمة من أبرز التحديات التي تواجه األسرة        : تحديات العولمة واإلعالم  : تاسعاً

ابة الفروقات بين المجتمعات اإلنسانية وشيوع      المسلمة، وتهدف إلى إزالة الحدود وإذ     
القيم اإلنسانية المشتركة التي تجمع بين البشر، و يالحـظ أن الجانـب االجتمـاعي               
للعولمة يهدف إلى القضاء على بنية األسرة وهدمها واقتالعها حتى تتعطل عن إنتاج             

مـن  ) نترنـت اإل(حيث تعد وسائل اإلعالم وشبكة المعلومات الدولية  . األسر المسلمة 
أبرز التحديات أمام تماسك البناء األسري، وتكشف المالحظـات الواقعيـة تهافـت             
الشباب نحو مشاهدة األفالم العربية واألجنبية البـرامج المتنوعـة، عبـر التلفـاز              
واإلنترنت وفي بعض القنوات الفضائية التي تنشر االنحالل األخالقي عند الـشباب،            

اب للممارسات غير األخالقية التي يشاهدونها، وتقبلهـا،        وتعزز تقليد االطفال والشب   
وتمردهم على القيم الدينية والعادات االجتماعية السائدة، والسخرية من رجال الدين،           

  .وتفشي الرذيلة، والتشكيك في قيم األمة ومعتقداتها ومكنوناتها
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ير ذوي   إن زواج الرجل من المرأة غ      الزواج  من غير ذوي نفس الديانة        : عاشراً
الديانة  يعود بآثار سلبية على األسرة، فالمرأة ستعمل على تربية األبناء وتنـشئتهم              
وإكسابهم العادات والقيم التي تربت عليها، فيكون األبناء ضحية هـذا النـوع مـن               
الزواج، فقد يتعلمون لغة أمهم على حـساب اللغـة االب ، وقـد تحـول األم دون                  

نقة والدهم ، بل قد تعلمهم شعائر دينها ومعتقـداتها،          ممارستهم شعار الدين الذي يعت    
مما يثير النزاع بين الزوجين الذي قد ينتهي بفرار الزوجة إلى بلدها ومعها أبناؤها،              
وهناك تجد الحماية القانونية ، ويحاول الزوج جهده إلعـادة أبنائـه دون جـدوى،               

  . فتتشتت األسرة ويضيع األبناء
  

  :داث  ظاهـرة جنوح األحـــ2-2

يعد جنوح األحداث ظاهرة اجتماعية عاشت مع الزمن وأصـابت كـل مجتمـع              
سواءاً تأخر أم تقدم، واختلفت نظرة التاريخ لهذه المشكلة فقـديما اعتبـر الحـدث               
المنحرف مجرما آثما يستحق العقاب والردع، ولهذا عومل الصغير بـالكثير مـن             

اهرة جنـوح األحـداث مـن       صنوف اإليذاء والقسوة والبطش، ومن المعلوم أن ظ       
الظواهر المهمة لما تنطوي عليه من آثار اجتماعيـة بالغـة التـأثير علـى أبنيـة                 
المجتمعات التي تخطو على وجه الخصوص خطوتها األولى على طريـق التنميـة             
االجتماعية بمفهومها الشامل بوجه عام ومن ثم تزداد أهمية هذه القـضية ويتعـاظم              

 التي يدخل فـي ضـمنها المجتمـع         -ر المجتمعات النامية  تأثيرها وفاعليتها في إطا   
 التي يرتهن تقدمها بمبلغ سالمة العنصر البشري فيها باعتباره العنـصر            -األردني  

الذي تسعى سائر المجتمعات بما فيها النامية إلى تعبئته واستثمار طاقاتـه لتحقيـق              
ه إليه جميع سياسـات     أهدافها التنموية، وفي الوقت نفسه باعتباره الهدف الذي تتوج        

  . التنمية للنهوض بأوضاعه وتحسينه
  وتتضح خطورة جنوح األحداث من خالل تعـدد الجوانـب المرتبطـة بهـا              
والتعرف إلى العديد من السلوك الجانح الذي يقوم به األحداث المنحرفون ونتائج تلك             

الخلقية فـي   السلوكات المنحرفة على األوضاع االجتماعية واالقتصادية والقانونية و       
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والمجتمع األردني كغيره من المجتمعات النامية يحتـوي        . المجتمع الذي يعيشون فيه   
على هذه الظاهرة كما أشارت اإلحصائيات الرسمية فعدد قضايا جنوح األحداث في            

من مجموع الجرائم العامة، وأن أكثر الفئات العمريـة         % 14.3المملكة تشكل نسبة    
سنة وهي غالبا ما تكون بدايـة سـن المراهقـة    ) 15-12(إسهاما في الجريمة هي     

  ).1992الشناق، % (40.6المبكرة حيث بلغت نسبتهم إلى مجموع جرائم األحداث 
وتنبثق أهمية هذه اإلحصائيات من تركيزها على ظاهرة خطيرة متفـشية فـي             

، المجتمع األردني بين صغار السن تحديدا فهؤالء هم جيل الغد وبناة المستقبل الواعد            
  .ومن السهل إصالحهم كون عودهم مازال طريا 

   
   تعريف الجنوح2-2-1

  :المفهوم

يعني الميل أو االنحراف إلى جانب كما تعني اإلثـم والجـانح هـو              :  الجنوح لغة 
المنحرف واآلثم، ويقال جنح جنوحاً أو جناحاً أي انحرف أو مال، أو ارتكب إثمـاً               

  ).1987شيخو، (
بات سلوكية ، وحـدد علمـاء الـنفس والمرشـدين              ويتصف الجانح باضطرا  

 مجموعة من اإلستراتيجيات التعليميـة       التي قد تكفل الحد من هذه الظاهره       النفسيين
واإلرشادية المناسبة ويختلف الجنوح من مجتمع إلى آخر فالسلوك المنحـرف عنـد           

 إلدراك  مجتمع ال يعد منحرفاً عند المجتمع اآلخر، لذلك يختلف تعريف الجنوح تبعاً           
  .(Neckserson & Ritchard , 2001)الباحث للسلوك 
  ).1988ابن منظور، (الفتي السن، ورجل حدث أي شاب : أما الحدث فهو

أما الحدث فيمثل الحد األعلى للسن عامالً حاسماً ودونه يمنح الشخص صفة            
راً الحدث فال يطبق عليه في ضوئها تدابير خاصة وبهذا يعتبر العمر الزمني معيـا             

أساسياً لتحديد سن الحدث فالحدث هو أي شخص صغير السن ذكراً كـان أم أنثـى                
دون سن معينة وتختلف هذه السن تبعاً الختالف المجتمعات ولكن في أغلب األحوال             

  ).2001العيسوي، ( عاماً 18 أو 16تقلُّ هذا السن عن 
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  :  الحدث من منظور إسالمي2-2-2

ريعة في العالم ميزت بين الصغار والكبار من        تعد الشريعة اإلسالمية أول ش    
 قرناً عليها ال تزال     14حيث المسؤولية الجنائية تمييزاً كامالً وعلى الرغم من مرور          

تعتبر صاحبة أحدث القواعد التي تقوم عليها مسؤولية الصغار في عصرنا الحاضر            
  :وهي تنظر إلى تكامل إدراك اإلنسان كمراحل ثالث 

 مرحلة انعدام اإلدراك وحدد الفقهاء لها سبع سنوات وال عقاب البتة            :المرحلة األولى 
  .عليها

 مرحلة الصبي المميز وهي من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة            :المرحلة الثانية 
  .وتكون العقوبة تعزيرية

 مرحلة اإلدراك التام وتكون ببلوغ الفتى ثمانية عشرة سنة وبها تبدأ            :المرحلة الثالثة 
  ).1984حسون ، (نسان الجنائية عن جرائمه مسؤولية اإل

      كما تعد ظاهرة جنوح األحداث من الظواهر االجتماعية المعقدة ذات التـأثير            
المباشر في حياة أفراد المجتمع لما تعكسه من سلبيات، وما يـزال مفهـوم جنـوح                
 األحداث حتى اآلن يعاني من افتقاره للتحديد وذلـك الرتباطـه الوثيـق بالـسلوك              

اإلنساني ومتغيراته المستمرة، وتبعاً لوجهات النظر المختلفة تعددت تعريفات جنوح          
األحداث فكل علم يعرفها من زاويته الخاصة فهناك جانب ديني وآخر قانوني وآخر             
نفسي وآخر اجتماعي ، وكل عد هذه الظاهرة بانها مرضية اجتماعية تُهدد المجتمع             

   . )1987عوجي ، ( وتستوجب العالج 
    الجنوح من منظور قانوني2-2-3

بأنه الصغير في الفترة بين السن التي حددها القانون للتميز          :الحدث قانوناً   " ويعرف  
   .)1977خفاجي، (و السن التي حددها لبلوغ الرشد 

وينبثق تعريف القانون للجنوح من الثقافات القانونية والعمليـات اإلجرائيـة           
ـ       دث حتـى تبـرز وتتحقـق عالمـات ودالئـل           القضائية التي يتعرض لهـا الح

انحرافه،فالجنوح من الناحية القانونية هو كل فعل يعاقب عليـه القـانون الجنـائي              
ففي القانون البريطاني يطلق مفهوم الجنوح على األفعـال التـي           ) . 1970حسن،  (
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ن، يرتكبها األحداث في حدود سن معينة والتي تُعد جرائم إذا ما ارتكبت من البـالغي              
 أن  1953وقد رأت اللجنة التشريعية لألحداث المنبثقة عن األمـم المتحـدة عـام              

 : انحراف األحداث يشمل حالتين

  . ارتكاب الحدث فعالً يعاقب عليه القانون-1
وجود الحدث في حالة تجعله محروماً من الرعاية الكافيــة أو بحاجـة إلـى               -2

، سوء التربية، التـشرد، امتهـان       اإلهمال: الحماية والتقويم، ومن هذه الحاالت    
  ) .1985عبدالستار(الخ .. المهن الحقيرة، الشذوذ

  

  :  الجنوح من منظور نفسي2-2-4

يركز علماء النفس على ظاهرة االنحراف أو جنوح األحداث ليس كظـاهرة              
اجتماعية بل على الحدث المنحرف كفرد قائم بذاته وتحاول من خالل دراسـته ان              

ف مختلف األسباب التي دفعت به إلى االنحراف مـستندة علـى            تتوصل إلى اكتشا  
   ) . 1975دباب ، ( العوامل النفسية بشكل رئيس 

 بانها 1987المشار إليه في حيدر  ) (August Iechornويعرفها أوجست ايكهورن 
سلوك غير اجتماعي يدّل على أن العملية النفسية التي تحـدد الـسلوك ال تعمـل                : 

الحدث الذي يستمر في إتيـان سـلوك ال اجتمـاعي           :"  كما انه    منسجمة مع بعضها  
  ". متطرف، وكان قد اجتاز بداية مرحلة الكمون 

  

  :  الجنوح من منظور اجتماعي2-2-5

نمط  او أنمـاط معينـة مـن       : يقصد بجنوح األحداث من الناحية االجتماعية     
ها التي تعارفت   السلوك البشري ترى الجماعة أو المجتمع أن فيه خروجاً على قواعد          

  ).1964السعيد، (عليها لتنظيم حياتها الجمعية 
مفهوم :  بأنه1987المشار إليه في حيدر ) Dowr Kaimدور كايم (ويعرفه 

اجتماعي ينسبه المجتمع إلى بعض افراده الذين خرقوا قوانينه ونظمه وتمردوا على            
ي يختلف من مجتمـع     قيمه ومعاييره ،مما يدلل على أن السلوك االنحرافي أمر نسب         
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إن السلوك المنحرف هو انتهاك القواعـد الـذي يتميـز           : آلخر هذا ما اكده كلينارد    
  بدرجة كافية من الخروج على حدود التسامح العام في المجتمع 

  

  :  الجنوح من منظور إسالمي2-2-6

سن المسؤولية الجزائية الذي تم تحديده      : يعني الحدث في الشريعة اإلسالمية      
، وتتلخص مراحل الحـدث     ) 1975حجازي،  (بلوغ وهو سن الثامنة عشرة      بسن ال 

  ): 1985محمد، (اإلسالمي بالمراحل االتيه 
 سنوات وهي السن التي ال يدرك فيها أفعاله وتصرفاته          7 -الصبي من الوالدة    : أوالً

  . وال يحاسب عليها الشرع
الـشخص مـسؤولية     سنوات حتى سن البلوغ وهي سن ال يسأل فيهـا            7من  : ثانياً

  .جزائية
  .  الثامنة عشرة–البلوغ وهي بلوغ سن الرشد أي من الخامسة عشرة : ثالثاً

  

   أشكال اإلنحراف عند الفتيات 2-2-7

إن السلوك المنحرف مسألة نسبية تختلف من مجتمع إلى آخر، فما يعـد             
سلوك جانح في المجتمع قد ال يعد كذلك في مجتمع آخر، وهذا تحدده معـايير               
المجتمع وثقافته وهناك مجموعة من السلوكات التي تعد من األنماط االنحرافية           

  ) : 1991عيسى، (لدى الفتيات وهي
  . إزهاق روح حي دون أي سبب قانوني: القتــل-أ
 أخذ مال الغير المنقول دون رضاه معتمداً في ذلك وفي معظـم             :النشـل-ب

  .األحيان على الخفة والمهارة
المشروبات الكحوليه وتناول العقاقير المخـدرة لدرجـة         تعاطي   :السكـر-ج

  .فقدان الوعي أو اإلدراك والتصرف تصرفا مقرونا بإزعاج الناس
  . أخذ مال الغير المنقول دون رضاه: السرقـة-د

 هوا التصال الجنسي بين الذكر واألنثى بغير طريق الـزواج     :الزنـــا -هـ
  .المقبول شرعا
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  .أو البنت بصورة غير شرعية حمل المرأة :الحمل سفاحا-و
 هو حالة خطرة تقتضي  تدبيراً وقائيـاً أو تهـذيباً، ترجـع              :التشـــرد-ز

أسبابها إلى أخطاء يرتكبها غير األحداث مثل إهمال الرعاية للحدث وعدم           
  . إمداده بوسائل الحياة كالمسكن أو الطعام أو عدم وجود من يقوم برعايته

  

  ى الفتيات األردنيات   حجم مشكلة اإلنحراف لد2-2-8

في دراسته التي هدفت إلى الكـشف عـن ابـرز           ) 2001(اشار الجرار   
واخطر المشكالت األجتماعية واألنماط الـسلوكية األنحرافيـة للفتيـات فـي            
األردن، والتي تناولت نزيالت مركز الخنساء للتأهيل ورعاية الفتيات، أن عدد           

 2001 ولغايـة    1996من سـنة    الفتيات اللواتي تواجدن في مركز األصالح       
  .  نزيلة104الى 56تراوح بين 

في دراسته التي هدفت إلى التعرف على حجم         ) 1992شناق  ( واوضح  
هذه الظاهرة وخصائص الحدث المنحرف في األردن بأن التوزيع المكاني لهذه           

وبلغـت  ) عمان، إربد، الزرقاء    ( القضايا قد احتلته المدن الكبرى في األردن        
( في إربد و  % )23,3(في عمان و    % ) 02(ألمية لالحداث المنحرفين    نسبة ا 
  . في الزرقاء %) 38,3

فقد أجرى دراسة للتعرف علـى حجـم الظـاهرة،           ) 1980توق ، (أما  
والخصائص التي تميز الحدث المنحرف ومميزات أسـرة الحـدث ومحاولـة            

) 208(التوصل إلى األسباب الكامنة وراء الظاهرة، و تكونـت العينـة مـن              
وكانت النسبة لألحداث اإلناث من سنة      ) من المحكومين أو المكفولين     ( أحداث  
، وهذا األنخفاض يجـب أن      %)5 إلى   3( تتراوح ما بين     1989 ولغاية   1985

ال يفسر على أن اإلناث أقل نزعا لإلنحراف من الـذكور أو أكثـر تطـورا                
افي، فالمجتمعـات   ونضوجا عقليا وإنما يمكن تفسيره من منظور اجتماعي وثق        

العربية واإلسالمية ومن بينها المجتمع األردني  يتوقع من األنثـى أن تلعـب              
وخاضعا بعكس ما تتوقعه من الذكر، الرتباط ذلك بمفهوم العيـب           " دوراً سلبيا 

والشرف بالنسبة لها من قبل العائلة والمجتمع عامة ويكون أقسى وأشد مما هو             
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 أن مفهوم العيـب والـشرف يجعـل العائلـة           كما. عليه الحال بالنسبة للذكر   
والمجتمع بمؤسساته المختلفة أكثر ميال إلى التستر على األنثى وإخفاء كل مـا             
يمس سمعتها ولذا فإن الكثير من السلوكات الجانحة لإلناث قد ال يصل منها إال              

  ) .1981الياسين،(القليل لدوائر الشرطة والقضاء
ردن من المشكالت التي يصعب حلها، حيث       وتعد ظاهرة جنوح الفتيات في األ     
أعداد الفتيات المنحرفـات فـي مركـز        ) 1(أنها بازدياد، ويبين الجدول رقم      

  ) .2006-2000(الخنساء خالل األعوام 
  )1(الجدول رقم

  أعداد الفتيات المنحرفات، في مركز الخنساء لألعوام 

  2006 إلى 2000من 

  النسبة المئوية  العدد  السنة
2000  78  8.3  
2001  99  10.3  
2002  90  9.4  
2003  145  15.2  
2004  170  17.8  
2005  161  16.9  
2006  206  21.6  

  
أن النسبـة في حالة تزايد حيث بلغـت نـسبة          ) 1(يالحظ من الجدول      

فـي سـنة    %) 8.3(الفتيات المنحرفات في مركز الخنساء لرعاية األحـداث         
يعود ذلك إلى مجموعة من     ، و %)21.3 (2006، بينما بلغت في عام      )2000(

األسباب تلخيصها في ضعف التنشئة االجتماعية عند الفتيات ، وكـذلك أثـر             
  .اإلعالم على هذه الظاهرة 

أن التبـاين فـي      ) Embryos(ويرى عالم اإلجرام األيطالي لمبروزو    
نسبة اإلجرام ما بين الذكور واألناث يرجع إلى التكوين البيولوجي الخاص عند            

الفتاة فنسبة اإلجرام تكون أقل عند المرأة ألن شخصيتها تعتمد فـي            المرأة أو   
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العيـسوي،  (ذلك تميل ألن تكون محافظـة       الغالب على تكوينها البيولوجي، وب    
2004 .(  
أن الطبيعة أعدت المـرأة لوظيفـة        )  Mopes( ويرى شنفلد وموبيس          

ل شخـصيتها   األمومة، وهذا التكوين له خصائصه النفسية وتأثيره على صـق         
والتي تنشأ منذ الوالدة وال تكتسب فيما بعد، كذلك فأن المرأه تخشى اسـتهجان              
المجتمع أكثر من الرجل، وهذا ما يبعدها أكثر عن األتيـان بأفعـال مـضادة               

ومن هذا المنطلق فقد نادى بعض علماء األجرام بتخفيف العقاب عن           . للمجتمع
 وضعف مقاومتها لألغراء وتطبيقـا      المرأة نظرا لطبيعتها الضعيفة وحساسيتها    

للعادات التي كانت سائدة عند الرومان، لكن هذه النظرة رفضتها التـشريعات            
ولم يتبناها أغلب الفقهاء باعتبار أن الجنس ال يغير شيئا من الحس األخالقـي              

  ) .1981الياسن، ( ودرجة الذكاء واإلرادة عندها 
رة الجنـوح لـدى الفتيـات        وتالحظ الباحثة من خالل دراستها لظـاه         

بصعوبة الحصول على المعلومة سواء أكان من األجهـزة األمنيـة أو وزارة             
التنمية االجتماعية ، وذلك يعود إلى حساسية الموضـوع، حيـث أن جنـوح              
األحداث لدى الفتيات ظاهرة اجتماعية تتكتم عليها األجهزة األمنية ومؤسسات          

فاء كل المعلومـات واإلحـصائيات      اإلصالح في األردن ، وذلك من خالل إخ       
الخاصة بها، األمر الذي يقف عائقاً أمام الباحثة في دراسة هذه الظاهرة ومـن              
ثم المساهمة في حلها، أما الذي يزيد المشكلة تعقيداً فإنه يتمثل في ذلك الموقف              
الذي يتخذه المجتمع من الفتيات الجانحات، وتزداد الخطورة حين يمتـد هـذا             

أسر الجانحات عندما تتخلى عنهن هذه األسر لتسلمهن إلى الشارع          الموقف إلى   
وشبكات الفساد بكل أنواعها، فيتحول بذلك الجنوح إلى جرائم، كمـا تتحـول             

  .الجانحات بعد أن يصبحن راشدات من المراكز إلى السجون مروراً بالشارع 
 العديـد   كما أن الفتاة الجانحة إذا حالفها الحظ وتزوجت فإنها تعاني من              

من المشاكل فهناك مشاكل من قبل الزوج وكذلك من قبل أطفالها، وكذلك فـإن       
الزوجة سوف يكون لها دور أساسي في تنشئة أطفالها، حيث سيقوم األطفـال             
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بأخذ كثير من الصفات من والدتهم ، ممـا يؤدي باآلثار السلبية علـى بنـاء               
  .المجتمع 

  

  :  النظريات المفسرة للجنوح2-2-9

د ظاهرة جنوح األحداث من الظواهر التي نالت إهتمام العديد من  علمـاء              ُتع
االجتماع وعلماء النفس والجغرافيين واألطباء العقليين وغيرهم، وكان البد ان يشكل           
تخصص كل منهم اإلطار المرجعي في تناوله لالنحراف ويمكـن توضـيح هـذه              

  :الدراسات والنظريات فيما يأتي 
  : االتجاه النفسي

تُعد المدرسة النفسية امتداداً للمدرسة البيولوجية من حيـث تركيزهـا علـى               
الغرائز، على الرغم من رفضها لبعض اآلراء واألفكار التي تبنتها مـع اهتمامهـا              
باالضطرابات العاطفية وما يشابهها في المزاج الفردي، أرجع هذا االتجاه االنحراف           

سي ال ينفصل عن المدخل االجتمـاعي       إلى اضطراب في طبع اإلنسان والمدخل النف      
في تفسير الجنوح فقد اهتمت دراسات عديدة بدور األسـرة فـي عمليـة التنـشئة                

  ).1985مدبولي، (االجتماعية وفي نمو السلوك غير السوي 
من أهم نظريـات علـم    Psycho – Analysisوتعد نظرية التحليل النفسي   

ح إلى اختالل في الجهاز النفـسي       النفس في تفسير الجنوح، حيث ترجع سبب الجنو       
 من حيث (Super Ego)واألنا العليا ) Ego(واألنا)  Idالهو(للشخصية المتمثل في 

بناء هذا الجهاز وقدرته وضعفه والعالقة بين العناصر الثالثة وبين الواقع المحـيط             
من ناحية أخرى إلى جانب ما ينشأ في النفس من صراع ودوافع مكبوتة تؤدي إلـى         

 شاذة للدفاع عن ذات الفرد وهذا يؤدي بدوره إلـى           – ال شعورية    –يب سلوكية   أسال
  ).1997غريب، (السلوك الالسوي 

وينظر التحليل النفسي إلى السلوك اإلجرامي بأنه سلوك ال شـعوري هدفـه               
التعويض أو اإلبدال والتخلص من الصراع الذي يعانيه الفرد جراء الصراع ما بين             

الثالثة للشخصية من ناحية ومطالب المجتمع وقواعده السلوكية من         المكونات النفسية   
وغرائزهـا  ) الهـو (ناحية أخرى، فمحدودية قدرة الفرد على الكبت الدائم للـدوافع           
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بصورة كافية يقوي احتمال أن يصبح الفرد منحرفاً حتى وإن أفلح في كبت دوافعه،              
ومـن هـذه    . لـشعور بالـذنب   وقد يدفعه إلى االنحراف رغبته في العقاب تخفيفاً ل        

  :النظريات
التي تفترض أن السلوك اإلنساني نابع       ): 1986الكتاني   )( Adler(نظرية أدلر -1 

من تفرد اإلنسان الذي تحركه الحوافز االجتماعية، فنظريته غائية ألن األهداف           
هي السبب الذاتي لألحداث السيكولوجية، فهي تحرك في اإلنسان الميـل إلـى             

  .تغلب على نواحي النقص فيه بتنمية عالقاته االجتماعيةالتفوق وال
وتُسمى نظرية العالقات الشخصية المتبادلة في       ) : Solvean) (سولفيان(نظرية  -2

الطب النفسي، فالكائن البشري ينتظم في طبقة سفلى هي الوراثة تليها تـأثيرات             
 تقليـل التـوتر     الحضارة التي تتفاعل معها فتظهر القدرات العقلية وتُساعد على        

  .وإشباع الحاجات بتأثير المواقف التربوية
وقد استخدمت فرضيات مدرسة التحليل النفسي في تفسير السلوك اإلجرامي،            

إال أنه لم يسلم كذلك من النقد، فهذه المدرسة تستند إلى أن كل سلوك بشري ينبعـث                 
علي ثابت،  عما هو بيولوجي وفطري وغريزي زاعمة وجود غرائز ليس لها وجود ف           

وقد تجاهلت هذه النظرية تأثير العامل االجتماعي والحضاري في تـشكيل الـسلوك             
   ) . 1987( البشري وتكوين الشخصية  توفيق ، وعمران 

  : ويخلص أصحاب هذا االتجاه إلى أن  
االنحراف هو ظاهرة مركبة من عوامل نفسية واجتماعية تقدمها النفـسية فـي رأي            

  . المجرداصحاب االتجاه النفسي
   :Imitation Theoryنظرية التقليد أو المحاكاة -3

 Trade وقال بهذه النظرية الفيلسوف االجتماعي الفرنسي، جبرائيـل تـارد             
أن السلوك االنحرافي ال يشكل سمة أو مرضـاً ينتقـل إلـى اإلنـسان     " الذي يرى  

م، وذلـك حـين     بالوراثة، بل يتعلمه اإلنسان من خالل اختالطه باآلخرين وتقليده له         
فالسلوك اإلجرامي بهذا المعنى يشكل مهنة قد ال . يختار لنفسه مثالً معيناً يحذو حذوه     

الـدوري،  (تختلف عن أية مهنة أخرى إال من حيث محتواها اإلجرامـي فحـسب              
1985.(  
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 األساسية في نظريته هذه هي أن الفـرد يـسلك أو    (Tarde)        وفكرة  تارد 
سلوكية توجد في مجتمعه، فإذا سرق رجل أو قتل فإنه غالبـاً            يتصرف طبقاً ألنماط    

وبناء على ذلك فإن الجريمة من وجهة       . ما يقوم بتقليد شخص آخر في هذا المجتمع       
نظره تؤلف ظاهرة اجتماعية تتشكل بتأثير البيئة االجتماعية، وما المجرم إال شخص            

يجمعه معهم  . يمةشاءت ظروفه أن يلتقي ويعيش مع شخص أو جماعة تحترف الجر          
فطـول مـدة    . اتصال دائم ومباشر، وهذان الشرطان أساسيان لقيام عملية التقليـد         

االحتكاك واالتصال المباشر بالمجرمين يجعل الجريمة تنتقل بين جماعـة متحيـزة            
فالجريمة ليست كالعدوى التي تنتقل بين األفراد       . للسلوك اإلجرامي ومخالفة للقانون   

 الجراثيم فانتقال السلوك اإلجرامي يتحدد بعوامل متعلقة بقدرة         بالوراثة أو عن طريق   
كما أن  .االستجابة و االستهواء في الفرد نفسه، وبدرجة تأثر الفرد بالبيئة المحيطة به           

عضوية الجماعة تتطلب االمتثال لمعاييرها وثقافتها الخاصة، وبهذا فالجماعة موجهة          
أدوار ومكانة الرموز الشخصية الهامة في      لسلوك الفرد، وال سيما في محاولته تمثل        

وال يجوز ربط الجناح بالتقليد بشكل عام، وإنما البد من بحثه فـي إطـار               . الجماعة
ومكـاي  " Shawشـو ٍ  " الجماعات، لما لها من أهمية كبرى ويتضح ذلك فيما قدمه           

"Mckay"      ثم بشكل واضح في نظرية سيذرالند )Sedrland .(     ومع هذا فقد شكلت
فـي مجـال    "  Tardeتارد  "  ركيزة مهمة في إسهامات      "Imitation" التقليد   فكرة

الـدوري،  (الجريمة ورؤيته للمجرم المحترف، وتصنيف المجرمين والنظام العقابي         
1985.(  

  : االتجاه الجغرافي-ب

يهتم هذا االتجاه بكل عناصر البيئة الجغرافية لتفسير الجريمة فيربط ما بـين               
أمثلة للعناصر التي   ) Sorconسوروكن  (امل الجغرافية ويعدد    الجريمة وبعض العو  

تدخل في إطار البيئة الجغرافية،و المناخ، ودرجة الحرارة، والسطح، والتـضاريس،    
الخ، أي كل العناصر التي تنشأ مـستقلة عـن          ....و توزيع الماء، والنبات والحيوان    

) روح القـوانين    (ابه  في كت ) Montecitoمونتسكيتو  (وقد ذكر   . اإلنسان ونشاطاته 
في دراسـته  ) Kettle كتليه(أن نسبة اإلجرام تزداد كلما اقتربنا من القطبين، وأثبت 

أن الجرائم التي ترتكب ضد األشخاص تزداد في الجنوب وفي الفصول الحارة، وأن             
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الجرائم التي ترتكب ضد الملكية تسود في المناطق الـشمالية فـي وقـت الـشتاء                
ا فقد حاول العلماء تفسير جنـوح األحـداث وفقـاً للعوامـل             وهكذ0)ت.غباري، د (

  . الجغرافية وأكدوا أثر البيئة الجغرافية في الجنوح
  : االتجاه االقتصادي-ج

يعد العامل االقتصادي نقطة ارتكاز في تفسير الكثير من الظواهر المتعلقـة              
ير في التـأثير    بالحياة اإلنسانية وعالقات الناس ببعضهم البعض، لما له من دور كب          

على سلوك الفرد وتكوين قيمه واتجاهاته وتبيان مالمـح شخـصيته ورسـمها، وال            
يقتصر تأثير العوامل االقتصادية على الكبار البالغين فقط بل تؤثر علـى األطفـال              
الصغار تأثيراً مباشراً من حيث اإلشباع والحرمان أو اإلهمال أوالرعاية او الشعور            

  . باألمن وفقدانه
تفاعل العامل األقتصادي مع بقية العوامل مؤثراً ومتأثراً، وليست المـسألة           وي  

هي كفاية الدخل فقط فأحياناً يكون الدخل كافياً إلشباع حاجات اإلنسان األساسية من             
مسكن ومأكل وملبس، ولكنه على الرغم من ذلك ال يحقق حالة الـشعور باألمـان               

يحقق المكانة االجتماعية التي يطمح الفرد      باإلشباع والرضا النفسي واالجتماعي فال      
إليها، فنسبة الجانحين المضطربين نفسياً وبدنياً إلى الجانحين األسوياء تزيـد حيـث             

  .تكون الظروف االقتصادية جيدة
وعلى العكس فحين تنتشر المجاعات وينخفض مستوى المعيشة ويشتد الفقـر             

 اقتصادي يكون األحداث ضحايا     وتزداد البطالة في المناطق التي يسودها اضطراب      
للظروف االقتصادية السيئة،حيث يؤدي سوء العامل االقتصادي إلـى الفقروسـوء           

إن مثل هذه اآلثار تتسبب بشكل أو بآخر في         0األحوال السكنية وسوء أحوال العمل      
  )1960المغربي، (انحراف الحدث 

  : االتجاه االجتماعي-د

حديثة حول جعل الجنوح ظاهرة اجتماعية      تتمحور غالبية الدراسات العلمية ال      
من ظواهر المجتمع اإلنساني، فاالتجاه االجتماعي في تفسير السلوك اإلجرامي هـو            
اكثر االتجاهات شيوعاً وأكثرها انتاجاً وأكثرها منطقيةً، فهو يقـوم علـى اعتبـار              

 )Mertonميرتـون   (الجريمـة ظاهرة اجتماعية ذات أبعاد اجتماعية معينة، ويرى         
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أن السلوك الجانح في غالبيته ال ينشأ نتيجة دوافع وبواعث فردية للخـروج علـى               
قواعد الضبط االجتماعي، ولكنها على العكس تُشكل جنوحاً اجتماعياً هـو حـصيلة             

  .تعاون كامٍل من النظام االجتماعي وثقافة المجتمع على نشوءه وتطوره 
الجتمـاعي يـتم مـن      أن االنحراف عن السواء ا    ) Mertonميرتون  (ويرى    

االنتماء، االبتكـار، التعلـق بـالطقوس،        :  خالل إحدى عمليات رئيسية خمسة هي     
االنسحاب والثورة، وربما يكون االبتكار من أبرز هذه العمليات الخمـسة وأغلبهـا             
شيوعاً، ألن الفرد غالباً ما يسعى إلى ابتكار الوسائل غير المشروعة لتحقيق أهداف             

  ) 1989غباري، (مشروعة 
ومن أهم االتجاهات التي احتواها االتجاه االجتماعي في تفسير الجنوح ذلـك              

االتجاه الذي ربط فيه علماء االجتماع بين التفاوت في معدالت الجنوح ومـا طـرأ               
غريب، (على التنظيم االجتماعي من تغير، وخاصة في النظم االجتماعية األساسيـه           

1997.(  
لى أن الخلل االجتماعي والبنائي خلق تناقضاً       إ) Mertonميرتون  (كما يشير     

او تضارباً بين وظائف اإلتساق االجتماعية الفرعية المختلفة، ولهذا يحاول النـسق            
المـستويات  "خاصة دفاعية أن الحديث عن      ) بميكا نيزمات (األكبر استعادة التوازن    

واضـح أن   يستوجب ربط موضوع القيم بالمشكالت االجتماعية، فمن ال       " االجتماعية
أحكام القيمة ترتبط بالمشكلة االجتماعية ذات الطبيعة الحاصلة، وفي الوقـت نفـسه             
تمنع بعض أعضاء المجتمع من الدخول في المـشكالت االجتماعيـة، فالنـاس ال              

تـايمر،  (يتنازلون عن قيمهم التي تبرر لهم أسباب السلوك غيـر المرغـوب فيـه               
1985.(  

نتيجة لألزمـات االقتـصادية   ) قيم الخلقيـةفقدان ال (وقد يحدث ما يسمى بـ      
والسياسية، ويربط االتجاه االجتماعي اختالف النظم االجتماعيـة بـاختالف شـكل            
االنحراف فمثالً يسود االجرام االنتقامي في الريف ويتزايد معدل االجـرام المـادي             
 بالمدن وهذا يعكس الظروف االجتماعية والتقاليد واألعراف السائدة في كـل مـن            

  ) .1999عثمان ،(المجتمعين الريفي والحضري 
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و يالحظ أن االتجاه االجتماعي يرى في االنحراف ظاهرة اجتماعية طبيعية           
فهي ظاهرة مرضية أو ظاهرة ال اجتماعية ضارة، تعمل ضـد المجتمـع وتـضر               
بمصالحه، فهدف التفسيرات االجتماعيـة هو تحديد األبعـاد وتـشخيص العوامـل            

  . شكل األرضيـة أو الخلفية لتكوين السلوك المنحرفالمختلفة التي تُ
  

  :   العوامل االجتماعيـة واالقتصادية والبيئية المؤثرة في جنوح األحداث2-2-10

تتداخل مجموعة من العوامل المختلفة في تكوين المجتمعات وبالتالي فإنـه ال              
 عليـه بـشكل     يمكن للفرد أن ينشأ بمعزل عن تأثير تلك العوامل خصوصاً ما يؤثر           

مباشر كعوامل التربية والتنشئة والمجتمع المحيط والعوامل االقتـصادية كمـستوى           
  .دخل األسرة

         وهناك جملة من العوامل تلعب دوراً أساسياً وذات تأثير كبير فـي جنـوح              
    -: األحداث، ويمكن تلخيصهاعلى النحو االتي 

  :العوامل االجتماعيـة الداخلية: أوالً

 اختلفت تسميات هذا المصطلح فبعضهم أسماه تـصدع األسـرة           :فكُك األسري الت-أ
. ويحدث في حالة تعدد الزوجات او وفاة أحـد الوالـدين أو كالهمـا أو الطـالق                

  )1960إبراهيم، (
وهناك من يطلق عليه تعبير العائلة المحطمة وهي التيتم بالطالق أو المـشاجرة             

عيـسى،  . (لدين أوغيابه بـصورة مـضطربة     المستمرة أو بالوفاة أو سجن أحد الوا      
1960(  

ولقد بينت دراسات عديدة في العالم المتقدم وفي العالم الثالث أن االنتمـاء إلـى               
أسرة متصدعة له عالقة متينة بجنوح األحداث ، حيث وجد أن االنتماء إلى عائلـٍة               
متصدعة يزيد من حظوظ الطفل في الوقوف أمام المحاكم والوضع فـي مؤسـسات              

ويفوق تأثير األسرة في تكوين شخصية الفرد تأثير أي جماعـات أخـرى،       . لحمايةا
ألن األسرة أسبق من غيرها في اإلشراف على الطفل وتربيته في مرحلة من العمر              
تتصف خاللها بسرعة النمو وبقابلية االستعداد للنضج وشدة التأثر بكل مـا يتعلـق              

لتي يتعلمها في محيط أسرته ذات قيمـةٌ        بأمنه وسالمته ، وعليه فإن أنماط السلوك ا       
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في حياته، وكثيراً من مظاهر سوء التكيف لدى الفرد يمكن إرجاعها إلى خبراته أيام              
  : ويمكن تصنيف التفكك إلى ما يلي, طفولته
ويحدث في العائلة التي يسودها جو المنازعات المستمرة بين          :التفكك النفسي  - 1

و كان جميع األفراد يعيشون في بيـت        أفرادها وخاصة بين الوالدين وحتى ل     
 )1984الربايعه،(واحد، كذلك يشيع فيها عدم احترام حقوق اآلخرين 

 ويسمى بالتفكك الفيزيقي ويحدث في حالة وفـاة         :التفكك المادي واالجتماعي   - 2
  )1970حسن، ، . (أحد الوالدين أو كاليهما أو الطالق أو الهجر

دي إلى خلل في التوازن العاطفي للحدث       إن األوضاع المتشاحنة بين الوالدين تؤ     
في جميع المراحل التي يعيشها، ألن األجواء المتوترة تترك آثارها على شخـصيته             

)   Gerard Vegan(  وتسلب منه األمن واالستقرار لذلك يقول العالم جيرارد فجان 
ع أن  ان األم التي ال تجد التقدير الكافي كإنسانٍة وأم وزوجة في المنـزل ال تـستطي               

  )2000الحسيني، (تعطي الشعور باألمن 
  : المستوى التعليمي للوالدين-ب

يؤثر المستوى التعليمي للوالدين في طبيعة العالقات بـين أفـراد األسـرة،               
فالوالدان هما المعلمان األوليان للطفل، وحتى ينشأ هذا الطفل بطريقة صحيحة على            

ان يكونا على مستوى تعليمي جيد ، ألن        مستوى جيد من العلم والثقافة البد للوالدين        
ارتفاع المستوى التعليمي للوالدين يؤدي إلى زيادة الوعي واإلدراك، وبالتالي إلـى            
أسرة صالحة وذلك من خالل استعمال أساليب حديثة في التربية ولقد أثبتت أبحـاث              

إلـى  عديدة أن نسبة كبيرة من اآلباء ذوي المستويات التعليميـة المتدنيـة يميلـون               
استخدام القوة الجسدية والضرب والعنيف بينما يميل العديد مـن ذوي المـستويات             
التعليمية العليا إلى أسلوب اإلقناع الفكري،  ويؤدي انخفـاض المـستوى التعليمـي              
للوالدين، إلى خلق مشكالت بين اآلباء واألبناء وبالتالي يزيد من المشكالت األسرية            

التكيف في العالقات االجتماعية الخارجية عند تعامل       ويؤدي إلى سوء التوافق وعدم      
األبناء مع المجتمع الخارجي وهذا ما أظهرته دراسة حول دور التعليم فـي تربيـة               
األطفال في المملكة العربية السعودية إلى أن األم غيـر المتعلمـة كانـت تنـشأتها                

التفرقة بـين األطفـال     ألطفالها تتسم بالتسلط والحماية الزائدة وإثارة األلم النفسي و        
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نمـر،  (الذكور واإلناث لصالح الذكور أما األم المتعلمه فتحمُل عكس هذه الصفات            
1990(   

  : العمر-ج

 إن االنحراف او الجنوح أكثر تفشياً بين فئات صغار السن بالقياس إلى كبار               
فـي  السن ، ويعزى ذلك إلى غلبة المشاعر وقلة التجارب، إال أن الجرائم ال تنتشر               

أوساط الصبيان الذين تقل اعمارهم عن اثني عشرة سنة، بينما ينتشر الشذوذ الجنسي  
 سنة، فهناك مخالفات صغرى وانحرافات جنسية كبيرة        16-12بنسبة كبيرة ما بين     

  ).1996القائمي، ( سنة 20-16تبلغ الجريمة ذروتها في الفترة العمرية ما بين 
  

  :األسري اآلثار الناجمة عن التفكك 2-2-11

ان هنالك مجموعه من االثار الناجمه عـن التفكـك           ) 2001التل واخرون   (  يؤكد  
  :   االسري ومنها 

الطالق ويعد من أبرز آثار تفكك األسرة وماله من دور بالغ يـنعكس علـى                - 1
أفراد األسرة، فمن اآلثار الناجمة عنه انحراف األبناء والـشعور بـالنقص،            

إجرامية نتيجة لغياب الرقابة الوالدية والـشعور       وتوجهم نحو القيام بسلوكات     
باألمان النفسي نتيجة انفصال الوالدين بما يدفعهم التخاذ السلوك المنحـرف           

  .واألخالق الرديئة وبالتالي جنوحهم
تشرد األحداث وتعرضهم ذكوراً وإناثاً للوقوع في حبائل الكبـار الفاسـدين             - 2

بالحيلة، الرتكاب االنحرافات   الذين يستغلون قصور إدراكهم وضعف تميزهم       
 . المختلفة من سرقة ونشل وتعاطي مخدرات

سهولة تأثر أبناء األسر المفككة بصحبة األقران الفاسدة فيقدمون على ارتكاب            - 3
 . الجريمة والجنوح كمجموعة متعاونة لكل فرد فيها دوره الذي يكلف به
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  : العوامل الخارجية: ثانياً

  :  العوامل االقتصادية-1

إن ما يحدد مستوى األسرة االجتماعي واالقتصادي فـي رأي الكثيـر مـن                
الباحثين في علم االجتماع هو مستويات الدخل بحيث أن مـستويات الـدخل هـي               
المؤشر األساسي في تحديد الطبقة االجتماعية واالقتصادية، ولكـن هنـاك معـايير             

والمـستوى التعليمـي    جديدة يجب أن تؤخذ بعين االعتبار وهي نوع مهنة الوالدين           
للوالدين ولكن مهما كان المعيار فإن عامل الفقر يبقى مهماً فـي تفـسير الجريمـة                
والجنوح حيث ينشأ من الفقر آثاراً متعددة أهمها دفع األسرة أبناءها للعمل في مهـن         
مختلفة ال تالئم أعمارهم وتفوق طاقاتهم مما يجعلهم عرضة لالستغالل مـن قبـل              

 يشكُل دافعاً قوياً لديهم لالنتقام ألي شيء يمس طفولتهم وذلك مـن             اآلخرين وهذا ما  
خالل سلوكهم المنحرف، ولقد تبين في إحدى الدراسات أن األطفال الفقـراء كـانوا              
أكثر استحساناً ألشكال معينة من السلوك كتخريب الممتلكات العامة مـن األطفـال             

  ).1965 جيتس،(الذين كانت الظروف المالية ألسرهم حسنة 
واالنحراف إال أن هذا    ) الفقر(      وعلى الرغم من الترابط بين الضيق االقتصادي        

يجب أن يؤخذ دائماً بالحذر على أساس أن الفقر في ذاته ليس عـامالً رئيـساً فـي                  
  . االتجاه نحو الجنوح أو االنحراف

بيـة  إذا كانت أغلبية المجرمين من الفقراء فـإن أغل        ) Bertبيرت  (وكما قال     
أن العوامـل    ) Dogrefe( الفقراء ليسوا من المجـرمين وكمـا قـال دوغريـف            

االقتصادية وحدها ال تسبب الجريمة كما ال يكفي غياب الحارس عن موقعه لكي تقع              
في القول بـأن الفقـر       ) Dogrefe( مع دوغريف   )   Bert(الجريمة ويتفق بيرت  

أن الفقر يبدو عامالً غير مباشر      عامل يندر أن يكون وحيداً في حدوث الجريمة كما          
  ).2000رمضان، (أقوى منه عامالً مباشراً 

وبالتالي يمكن القول بأن العوامل االقتصادية وما تمارسـه مـن دور علـى                
  . األسرة قد يشكل عامالً مهماً من العوامل المؤثرة في جنوح األحداث
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  :  شلة األصدقــــاء-2
وية التي تمارس دوراً في تأثيرها المباشـر        يعد األصدقاء من الجماعات الثان      

على سلوك وتوجهات األفراد نظراً للقرب العمري والفكري بين هؤالء الرفاق ممـا             
يلعب دوراً كبيراً في التأثير على سلوكاتهم، نظراً لما يملكونه من سلطة وجدانيـة،              

حاً ولكـن   فإذا كان هؤالء الرفاق من الصالحين يتوقع أن يكون سلوكهم الفردي صال           
ان استمرار عالقة الفرد بهـؤالء      . الخطأ يأتي عندما يكون هؤالء الرفاق منحرفين      

  ).1989غباري، (البد أن تنتج تأثيراً يجعل الفرد يسلك مثل سلوكهم 
 كما ان ألصدقاء المنحرفون أو ما يسمى بالجوقة االجتماعية لهم تأثير فـي               

طفال وخاصة إذا كانت العالقة مـا       إشاعة الفساد وتكريس االنحراف في صفوف األ      
بين من هم في المرحلة االبتدائية مع من هم في المرحلـة المتوسـطة أو الثانويـة                 

  ).1996القائمي ، (
  : العوامل البيئيــة-3

والمقصود بها البيئة االجتماعية التي ينشأ فيها الحدث، وتتنوع البيئات التـي              
 أخالقاً وأنماطاً سلوكيةً ومن خالل تلك       يتعرض لها الحدث منذ والدته ويكتسب منها      

البيئات تتفاعل طباعه مع طباع اآلخرين ونتيجة لهذا التفاعل تتحدد طبيعة سـلوكه             
وأفعاله المستقبلية، وتتغير هذه البيئات من بيئة األسرة والبيئة األولـى إلـى بيئـة               

   ). 2000المحيسن ، ( المدرسة على بيئة األصدقاء وبيئة العمل 
  : ائل اإلعالم وس-4

يشكل مضمون المادة اإلعالمية المقدمة والمعروضة على فئـات األحـداث             
الصغار خطراً على األحداث خاصـة عندما تحمل معاٍن وأفكاراً سلبيةً تؤدي إلـى             

حيث إن كثيراً من األفالم والبرامج تبث مواداً ال أخالقية فمنها           . جنوح سلوك الحدث  
الفردية القائمة على الغش والعنف والجريمـة كـذلك         ما يركز على تمجيد البطولة      

األفالم الفاضحة الجنسية والحب والغرام فجميع هذه األمور كثيراً ما تثير  القلق عند              
شـيزال،  . (الحدث وتدفعه للتقليد ألنه في عمٍر ال يدرك فيه الخطأ مـن الـصواب             

1963.(  
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  الدراسات السابقة : 2-3

دان العالم بحثت في موضوع جنوح األحداث ثمة دراسات عديدة في كافة بل
 التفكك األسري  وعالقته لدى الذكور، إال أنه لم يتم التوصل إلى دراسات تناولت 

بأنحراف الفتيات في االردن دراسة مقارنه بين الفتيات المنحرفات وغير 

 وفيما يأتي أهم الدراسات ذات العالقة - في حدود علم الباحثه-المنحرفات 
  . باألحدث

  : الدراسات العربيــة: أوالً

دراسة هدفت إلى التعرف على عالقة الوالدين بالطفل        ) 1970(أجرى حسن   
وأثرها في جنوح األحداث المصريين ، تكونت عينة الدراسة من مجموعة تجريبيـة             

  حدثا عاديا ، ودلت النتائج على ما يأتي ) 50(حدثا جانحا ، ومجموعة ضابطة ) 50(
ألبناء الجانحين تلقوا معاملة قاسية من قبل والديهم، بينمـا هـذا            من ا % 88 أن   -1

  .عند غير الجانحين% 12الشعور ال يزيد عن 
من مجموعة غير الجانحين يشعرون بحب والديهم لهم، بينمـا هـذه            % 80 أن   -2

  . عند األطفال غير الجانحين% 10النسبة ال تزيد عن 
وغير الجانحين في سمات الشخـصية،       توجد فروق دالة إحصائيا بين الجانحين        -3

. وخاصة فيما يتعلق بالشعور بالنقص، وأحالم اليقظـة، والتكيـف االجتمـاعي           
فضالً عن وجود فروق دالة إحصائيا بين الجانحين، وغير الجـانحين، فـي               

فقد عانى الجانحون من الحرمان والنبذ واإلهمال في طفولتهم         . ظروفهم وطفولته 
   .أكثر من غير الجانحين

هدفت إلى التعرف علـى أثـر التفكـك         ) 1981(كما أجرى الياسين دراسة     
حدثا ) 30(العائلي في جنوح األحداث،  تكونت عينه الدراسه من مجموعه تجريبية            

  ".عاديا" حدثا ) 30( جانحاً،  ومجموعه ضابطة 
  : أشارت نتائج الدراسة إلى ما يأتي 

 حيث تكثر في مجموعة الجـانحين   وجود فروق دالة إحصائية بين المجموعتين، -1
التصرفات المنافية للقواعد الخلقية التي تعارف عليها المجتمع، وتنـسحب هـذه            

  . التصرفات على أسر الجانحين بالمقارنة مع أسر غير الجانحين
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  .  توجد عالقة طردية بين أساليب التربية الخاطئة وحاالت الجنوح-2
ين حالة وفاة أحد الوالدين أو كالهما وحالة         وجود عالقة طردية دالة إحصائيا  ب       -3

مـن أمهـاتهم    % 20من آباء الجانحين متوفون و      % 36.37الجنوح، حيث أن    
  .متوفيات

وجود عالقة طردية دالة إحصائياً بين حاالت الخصام العائلي وحاالت الجنـوح،            -4
من أسر الجانحين يقع الخـصام فيهـا بـين          % 36.67فقد أظهرت البيانات أن     

  . من أسر غير الجانحين% 13.33لدين، مقابل الوا
دراسة هدفت إلى التعرف علـى أسـباب جنـوح          ) 1989(وأجرى المطلق   

) 48(األحداث في القصيم في المملكة العربية السعودية ، تكونت عينة الدراسة مـن              
حدثاً، استخدم الباحث استمارة لقياس الحدث الجانح وتوصلت النتائج إلى أن معظـم             

هات األحداث على قيد الحياة، وأن ثالثة أربـاع األحـداث يعيـشون مـع               آباء وأم 
والديهم، وأن نصف آباء األحداث متزوجون من أمهات األحداث وثلثهم متزوجـون            
بأكثر من واحدة، أو من غير أمهات األحداث، وأن معظم األحداث عالقتهم جيدة مع              

نة مستوى التعلـيم لـديهم      أولياء أمورهم وأمهاتهم وأخوانهم، وأكثر من نصف العي       
  . هم من مستوى التعليم المتوسط% 41.7ابتدائي ، والباقي بنسبة

بدراسة هدفت إلى التعرف علـى واقـع األسـرة          ) 1991(كما قامت عيسى    
تكونت عينة الدراسـة    . وجنوح األحداث في مجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة       

  . ، وتم استخدام منهج دراسة الحالة)أسر األحداث الجانحين( من ست حاالت فقط ، 
  :وتوصلت النتائج إلى ما يأتي 

أن الرقابة األسرية المتزنة معدومة في غالبية أسر األحداث، سـواء رقابـة              - 1
  . سلوك االبن في المنزل أو رقابته في المدرسة أو مع أقرانه

 أن الغالبية من آباء الجانحين مدمنون على تعاطي الكحول ، والسهر خارج             - 2
 . المنزل لساعات متأخرة

  .  أن غالبية أسر الجانحين تعاني من انحالل أو تصدع أسري - 3
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فقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ظاهرة        ) 1992(     أما دراسة الشناق    
حدثا ) 60(جنوح األحداث في األردن ، تكونت عينة الدراسة من مجموعة تجريبية            

  : لنتائج إلى ما يليحدثاً،  توصلت ا) 60(واألخرى ضابطة  
 وجود عالقة طردية دالة إحصائيا بين تخلف البيئة االجتماعيـة لألسـرة مـن               -1

  . النواحي الثقافية واالجتماعية وانحراف األحداث
  .  وجود عالقة طردية دالة إحصائيا بين التربية الخاطئة وانحراف األحداث-2
  . وانحراف األحداث وجود عالقة طردية دالة حصائيا بين رفقاء السوء -3
 تتسم أسر الجانحين بالتصرفات المنافية لألخالق االجتماعية، وضعف الـوازع           -4

  . الديني وتفشي الجريمة بين أفرادها
فقد بحثت خطورة العنف عنـد      ) 1994(وفي دراسة أخرى أحراها الخريف      

،  )العوامل واألسباب التي دفعت األحداث للعنف اإلجرامـي       ( األحداث السعوديين،   
وقد استخدم الباحث منهج المسح الشامل لألحداث وأداته البحثيـة هـي المقابلـة ،               
أظهرت الدراسة أن هناك عالقة دالة إحصائيا بين التفكك األسري وجرائم العنـف             
عند األحداث، وأن نصف األحداث من أفراد العينة كانوا يتركون المنزل لفترة ما ،              

لى أن هناك عالقة دالة إحصائيا بـين التنـشئة        كما أن هنالك مؤشرات عديدة تدل ع      
االجتماعية الخاطئة وجرائم العنف وأبرزها المعاملة القاسية من قبل اآلباء ألبنائهم،           
وقد مثلت جرائم المشاجرة والمضاربة أسبقية في جرائم العنف لديهم، كمـا شـارك          

  . أفراد العينة في الغالب رفاق السوء من أقرانهم في تنفيذ الجرائم
، فقد هدفت إلى التعـرف علـى ظـاهرة جنـوح            )1995(أما دراسة عبود    

تكونـت  ) الظروف والعوامل األسرية المتعلقة بجنوح األحداث       ( األحداث السوريين 
حدثاً جانحاً من المراكز اإلصالحية بدمـشق، وتوصـلت          ) 150(عينة الدراسة من    
  : النتائج إلى ما يأتي

  . ي في جنوح األحداث يساهم مستوى األسرة التعليم-1
 أن آباء األحداث الجانحين، وأمهاتهم يستخدمون أسلوب معاملة خاطئة في تقويم            -2

سلوك الحدث عندما يخطئ،  مما يشير الى وجود عالقه قويـة بـين معاملـة                
  . الوالدين للحدث وجنوح االحداث 
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ة ارتباط بين    أن كثيراً من األسر ال تلبي احتياجات أطفالها مما يؤكد وجود عالق            -3
  . عدم تلبية احتياجات األطفال والجنوح

فقد قام بدراسة هدفت إلى معرفة خصائص األسـرة،         ) 1997(أما الصيرفي   
وأساليب المعاملة الوالدية، وعالقتها بانحراف األحداث، تكونت عينة الدراسة مـن           

خدام ، وتـم اسـت    ) األطفال العاديين (و) من األحداث الجانحين    (مجموعة  تجريبية    
المنهج المقارن ومقياس أساليب المعاملة الوالدية ، أشارت نتائج الدراسة الى أن أهم             

كبـر عمـر األب واألم، وعـدد        : الخصائص األسرية التي تساهم في االنحـراف      
الزوجات، مستوى تعليم األب أو األم المتدني، دخل األب المتدني، كما أن األساليب             

التنشئة تلعب دوراً مهماً في االنحراف، وان هنالـك         المستخدمة من قبل الوالدين في      
عالقة قوية بين األساليب المستخدمة من قبل االب واألم في المعاملة الوالديـة مـع               

  . األحداث
دراسة بحثت اضطراب الوسط األسري وعالقته      ) 1999(كما أجرى العكايلة  

وصفية والثانية  بجنوح األحداث في األردن، وكانت الدراسة على مرحلتين، أألولى          
وأحداث غير جانحين من المدارس     )  جانح 200(مقارنة بين عينتين ألحداث جانحين      

االسـتبانة،  (من الذكور واإلناث، واستخدم الباحـث األدوات        )  طالب 200(العادية  
فخلصت الدراسة الى أن أسـباب الجنـوح        ). المقابلة، السجالت الرسمية والبيانات   

إلى انخفـاض المـستوى     ) 1994 إلى   1988(ن األعوام   ترجع نسبتها بشكل أكبر بي    
التعليمي للحدث ، وأساليب المعاملة الوالدية والتربية الخاطئة، كما ان هنالك عالقـة             
بين جنوح األحداث من جهة وانعدام العاطفة أو فقدان عناصر المحبـة واالحتـرام              

  . المتبادل بين أفراد األسرة
 هدفت إلى التعرف على مـدى العالقـة بـين           بدراسة) 2001(        وقام جرار   

الفتيات وبيئاتهن االجتماعية واالقتصادية و مدى العالقة بين ممارسة الفتاة للـسلوك            
االنحرافي وبين عوامل التعلم والعمر والمهنة والبيئة المحيطة توصلت الدراسة إلى           

اً مؤثراً وفعاالً   أن طبيعة الوسط االجتماعي الذي تعيش فيه الفتاة المنحرفة يلعب دور          
في ممارسة االنحراف، وكشفت أيضاً أيضاً عن وجود نوع من االرتباط بين السلوك         

سنة، وأن الـسلوك    ) 29-20(االنحرافي والعمر ، فأغلب الفتيات من الفئة العمرية         
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االنحرافي يرتبط بمقدار الدخل فكلما قل الدخل كلما زادت الممارسـات الـسلوكية             
 كانت الظروف االقتصادية سيئة وساد الوسط الذي تعـيش فيـه            االنحرافية ، وكلما  

الفتاة كلما زاد من هذا االنحراف ، كما أن ارتفاع المستوى التعليمي من شـأنه أن                
  . الظاهرة االنحرافيةريعمل على التخفيف من حدة انتشا

دراسة هدفت  إلى التعـرف علـى حجـم الـسلوك            ) 2001(وأجرى الشناق   
دن والتعرف على خصائص المجتمع األردني و الخصائص التي         االنحرافي في األر  

تميز الحدث المنحرف في األردن والدور الذي أسهمه األردن من سياسـة الـدفاع              
االجتماعي ، فيما يخص األحداث المنحرفين، الى أن عدد قضايا األحـداث بلغـت              

) 1965(قضية وقد ارتفعت هذه النسبة بعد عشر سـنوات لتـصل إلـى              ) 1569(
قضية، أما من حيث التوزيع المكاني لهذه القضايا فقد احتلته المـدن الكبـرى فـي                

في % 20، وبلغت نسبة األمية لألحداث المنحرفين       ) عمان، إربد ، الزرقاء   (األردن  
  . في الزرقاء% 38.3 في إربد و 23.3عمان 

دراسة هدفت إلى الكشف عن العوامـل       ) 2003(كما أجرى الخطيب وغرايبه     
اعيه المؤديه إلى انحراف األحداث والتدابير المتخـذه نحوهـا فـي مراكـز              األجتم

تكونت عينه الدراسة من األحـداث المنحـرفين،         . األحداث المنحرفين في األردن     
والمحكوم عليهم والمتواجدين في مركز اسامه بن زيد ، خلصت الدراسـة إلـى أن               

راهقه وبداية النضج األجتماعي،    أغلبية أعمار المنحرفين تقع ما بين نهاية مرحلة الم        
وأنهم قد أنهو مرحلة التعليم األساسي، وينتمـون إلـى أسـر تتـصف بالتماسـك                
األجتماعي، وآباء معظم األحداث يقومون بدورهم األيجابي في األسرة، ويتعـاملون           

  . مع أبنائهم بتفهم وحزم، وكذلك بالنسبه للمدارس التي تلقوا تعليمهم بها
، فقد درس أثر العوامل االجتماعية واالقتصادية على        )م2004(أما الشراري   

حدثاً اسـتخدم   ) 120(انحراف األحداث في منطقة الجوف تكونت عينة الدراسه من        
الباحث مقياس الخصائص الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية للجـانحين علـى          

كلمـا زاد  مجتمع الدراسة ، وتوصلت الدراسة إلى أن نسبة انحراف الحدث تـزداد       
عمر الحدث وكان مستوى تعليمه متوسطاً، ويزداد حجم أسرته وترتيبه األوسط بين            
أخوته ومستوى تعليم والديه كان أمياً،  وان األسلوب العقـابي األكثـر اسـتخداماً               
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لألحداث من األبوين هو التوبيخ، ويليه الصفع والضرب ومن ثـم الحرمـان مـن               
وبلغـت  %) 86(مهات اللواتي هجرن المنزل     وبلغت نسبة األ  . الخروج من المنزل  

نسبة اآلباء  %) 15(من اآلباء الذين هجروا المنزل بفترات متقطعة و         %) 85(نسبة  
واتضح أن نسبة طبيعة عالقة الحدث بوالده ومشاركته        . الذين يهجرون المنزل دائماً   

ـ    %) 44.2(بأفكاره ومشاعره عالية حيث بلغت عنده أحياناً         دث ومعاملـة األب للح
  %)44.3(كصديق دائماً نسبتها 
بدراسة هدفت إلى التعـرف علـى أبعـاد الـسلوك           ) 2004(وقام الرويشد   

المضطرب لدى األحداث المودعين في دور المالحظة في شمال المملكـة العربيـة             
  . السعودية، وعالقة السلوك المضطرب لديهم بالتفكك األسري

. سـري والـسلوك المـضطرب      تم إستخدام إستبانة للتعرف على التفكك األ        
تكونت عينة الدراسة من جميع أحداث دور المالحظة االجتماعية في شمال لمملكـة             

حدثاً في  ) 82(وبلغ عدد عينة الدراسة   ). الجوف، حائل، تبوك  (العربية السعودية في    
في ) 26(في حائل،   ) 17(حدثاً في دار المالحظة الجوف، و       ) 53(الدور الثالث، و    

النتائج الى ان هناك عالقة بين السلوك المضطرب والتفكك األسري،          توصلت  . تبوك
و ان الحدث الذي يعيش مع أبويه أو يعيش مع األب أقل قلقاً من األحـداث الـذين                  
يعيشون مع األم، كما أن متوسط التفكك األسري عند األحداث الذين يعيشون مع األم              

كما أن آباء األحـداث     . األبوينأو غير األبوين أقل من األحداث الذين يعيشون مع          
المتزوجون من واحدة أو اثنتين كان التفكك األسري لـديهم أعلـى مـن األفـراد                

كما أنه لم يظهر أن تعدد الزوجات ألب الحدث اثـر           . المتزوجين من ثالث أو أكثر    
آبـاؤهم ال يتغيبـون     (على أبعاد االضطراب السلوكي عند الحدث، كما أن األحداث          

هم أكثر تفككاً أسرياً من األحداث الذين يتغيب آباؤهم بـسبب الـسفر             لدي) عن البيت 
أكثر ممارسـة   ) آباؤهم ال يتغيبون عن البيت    (وكذلك ان االحداث    . والوفاة والمرض 

آباؤهم (للسرقة من األحداث الذين يتغيب أباؤهم بسبب العمل، كما أن قلق األحداث             
  ). يتغيب آبائهم بسبب الوفاةأكثر من األحداث الذين ) ال يتغيبون عن البيت

دراسة هدفت إلى معرفـة تـأثير تعـاطي رب          ) 2004(كما أجرى العكور    
من " فردا ) 86(األسرة للمخدرات على التفكك األسري،  تكونت عينة الدراسة من           
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الذكور المتواجدين والمتعاطين للمخدرات والمحكومين والموقوفين داخـل مراكـز          
، باإلضافة إلى المتعاطين الموجـودين فـي        )ة والبلقاء قفقفا وسواق (إصالح وتأهيل   

مركزي عالج وتأهيل المدمنين التابعين لوزارة الصحة وإدارة مكافحة المخـدرات،           
وتم استخدام ستبانة حول التفكك االسري ، توصلت الدراسة  الـى مجموعـة مـن                

ة بنـسبة   سـن )34-25(تركز معظم األفراد في الفئة العمرية ما بين         : النتائج ومنها 
، فيما بلغت نسبة األميين والمـستوى التعليمـي األعـدادي مـن األفـراد                %)58(
من األفراد  يعيشون فـي المدينـة، أمـا العمـال            %) 95(، وأن ما نسبته     %)76(

، وتركزت غالبية دخول    %)30(وأصحاب المهن اليدوية فشكلوا أعلى نسبة و بلغت         
و %) 25(دينار بنـسبة    ) 351-251(دينار و   ) 250-151(األفراد  ضمن الفئتين     

) 8-4(، على التوالي، وكان أغلبهم ينتمون إلى أسر عدد أفرادها ما بـين                %)21(
أفراد، وقد كانت أبرز التأثيرات التي سببها تعاطي رب األسرة للمخـدرات علـى              
الزوجة هي قيامه بشتم زوجته، وهجرها وطالقها وطردها ، أما أبـرز التـأثيرات              

هي التسبب في تدني مستوى التحصيل الدراسـي لألبنـاء وقيـام رب             على األوالد   
األسرة بالصراخ على األوالد واإلهمال في تربيتهم وارتكاب األوالد بعض الجرائم           

  . كالسرقة والتسول وقيام األب بضربهم وطردهم من المنزل
  : الدراسات األجنبيـة: ثانياً

قارنة بين النظم األسرية  دراسة م(Bischof. et. al,1992)أجرى بيسكوف 
 105لمرتكبي جرائم الجنس، وغير مرتكبي جرائم الجنس على عينة مكونـة مـن              

حدثاً من الذكور الذين يتلقون برامج عالجية، وقد طبق علـيهم اسـتبيان التماسـك               
األسري، اظهرت النتائج إلى أن متوسط أعمار المراهقين مرتكبي الجرائم الجنـسية            

 بلغ متوسط أعمار الجانحين األحداث مرتكبي جرائم العنـف           سنة بينما  15.39هو  
 سنة، وان هناك اختالف فـي       16.36سنة، ومرتكبي جرائم غير العنف هو       16.16

ارتفاع المستوى االقتصادي لصالح مجموعة مرتكبي الجرائم الجنـسية ومـن ثـم             
ة كما أن معظم اآلباء واألمهات يعملون، حيث بلغـت نـسب          . مجموعة جرائم العنف  

، كما أنه ال يوجد فـرق ذو داللـة       %71، واألمهات العامالت    %47اآلباء العاملين   
  . احصائيه حول وظائف اآلباء في الثالث مجموعات
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 & Mark, Whaley)وفي دراسة أخرى قام بها مارك وألـي وشـمبرلين     

Chamberlain, 2004) حول الوقاية من السلوك العنيف من قبل مراهقين جانحين 
الرعاية بالتبني متعدد األبعـاد     (ديدة وخطيرة، ومتابعة لمدة سنتين بأسلوب       بدرجة ش 

رعاية مـسكن المجموعـة للخـدمات       ( و   (M.T.F.C)) من أجل منع عنف الحق      
، وكان متوسط   " مراهقا ) 79(  تم تطبيقها على عينتين متماثلتين  لـ         G.C) العادية

ن شمال غرب الواليات المتحـدة      حيث تم اختيارها عشوائياً م    ) 14.9(أعمار العينة   
 (M.T.F.C) حيث فحص الباحثون تأثير F.C. = 37) & (G.C= 42).األمريكية 

 على اإلفادات   (M.T.F.C)على اإلحالة الرسمية للجانحين بالعنف، وفحصوا تأثير        
أشارت النتـائج إلـى أن      . الذاتية للسلوك األقل خطراً واألكثر شيوعاً مثل الضرب       

 كانوا أقل عرضة الرتكاب الجنح العنيفة من المراهقين فـي           (M.T.F.C)مراهقي  
(G.C)              ،ولقد استمر هذا التأثير حتى بعد إدخال متغيرات العمر عند بدء الدراسـة ،

والعمر عند إلقاء القبض للمرة األولى، الجنح السابقة الرسمية، وذات اإلفادة، الزمن            
مـن مـراهقين    % 24عة كـان    ، وخالل عامين المتاب   )المستغرق في هذا النموذج     

(G.C) بينما كان نسبة مراهقين (M.T.F.C)  5.%  
 ,Paschal, Ringwalt, &. Ringwalt.)وأجرى باسكال رنوالت ورنوالت 

 دراسة حول تأثير الرعاية الوالدية وغياب الوالـد، واالخـتالط بـاألقران             (2003
 260ينة الدراسة من    الجانحين على السلوك الجانح بين المراهقين الذكور، تكونت ع        

سنة، وطبق استبيان صوتي لفقـرات       ) 16-12(تراوحت أعمارهم ما بين     " مراهقا
االستبيان ألمهات المراهقين والمراهقات أنفسهم، توصلت الدراسة إلـى أن الـتحكم            
المدرك لألمهات بسلوك أبنائهن كان مانعاً لـسلوك االنحـراف، كمـا أن الوضـع               

 كان مصاحباً بدرجة أقوى للسلوك الجانح فـي ظـل           االقتصادي االجتماعي السيئ  
العائالت التي ال يوجد بها والد إذا ما قورن بمتغيرات التربيـة لـألم واالخـتالط                
باألقران، كما أن دور األم في المتابعة والمراقبة يقلل الفرص في تورط المـراهقين              

  . بسلوك جانح
 فـي دور األسـرة      ويالحظ من خالل عرض الدراسات السابقة بأنها بحثت         

وأساليب المعاملة من قبل الوالدين، ومدى تأثيرها على جنوح األحداث ، وأشـارت             
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الدراسات إلى دور المعاملة الخاطئة والتنشئة االجتماعية المتبعه من قبـل الوالـدين         
،حــسن، 1999العكايلــة، (داخــل األســرة فــي دفــع الطفــل إلــى الجنــوح  

واقترحت ) 1995،البحري،  1997رفي،  ،الصي1994،الخريف،  1995،عبود،1970
   .(Mark, Whaley & Chamberlain, 2004)دراسة
كما ان هنالك دور األسرة وتماسكها ونوعية خصائصها  عن نوعية الجريمة               

Bischof. GP., et. , al,1992)  ،1989 ،المطلق.(  
 - بحدود علم الدراسـة    -تتميز هذه الدراسة كونها واحدة من الدراسات القليلة       

في األردن والتي تناقش موضوع التفكك األسري لدى الفتيات المنحرفات نـزيالت            
مراكز األحداث وغير منحرفات، إذ يعتبر هذا الموضوع من المواضيع التـي لـم              

  . تطرح نظراً لحساسيته، وكذلك لصبغة مجتمعنا المحافظ
  


