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"،  عيناك حتى تكل   قرأا، قرأا، قرأاالعلم والحياة، من أهدى طالبه " ستاذي في إلى أ       

 ،وضميره اليقظ ،بويومن زرع في تربة قلبي حب اإلرشاد النفسي، وسقاه بماء اهتمامه األ

 . ، ونصائحه القيمةوعمله الدؤوب المتواصل

 
 وبارك له في ذريته"  ،أمجد هياجنة " أطال اهلل عمره إلى أستاذي الفاضل الدكتور     

 
 (البحث)أهدى هذا  دراستيأثناء  تشجيعالو  ،والنصيحةالعلم، إلى جميع من قدم لي      

 المتواضع.
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 شكر وتقدير
 

ه، لو غّير هذا إني رأيت أنه ما كتب أحدهم في يومه كتابًا إال قال في غداألصفهاني " العماد يقول      

د ذاك لكان ي ستحسن، ولو قدَّم هذا لكان أفضل، ولو ترك ذاك لكان أجمل، وهذا من لكان أحسن ولو زي

 ." أعظم العبر، وهو دليٌل على  استيالء النقص على جملة البشر
 

ن نالني من والدي الفضل ،أقدم أستاذي على نفس والدي)يشرفني أن ي البدء ف      والشرف، فذاك  ،وا 

 ،والجسم كالصدف( كما يقول الشاعر، عميق شكري ،وهذا مربي الجسم ،والروح جوهر ،مربي الروح

لتي ورفيقة دربي في هذا المشوار الطويل، ا ،ستاذتيوأ ،لدكتورة هدى أحمد الضوي مشرفتيوتقديري ل

شاشة كلما دخلت عليها والب ،وكانت دائمة الترحيب ،والتفهم ،والصبر ،أمدتني بما استطاعت من المعارف

والدكتور محمد علي أبو دقة المشرفين  ،شغالها، ويمتد شكري للدكتورة آمال محمد بدويرغم كثرة أ

  الرسالة. هذه المساعدين على
 

علّي من نعمائك، وما أمننت به علّي من دعوات صادقة،  والشكر على ما أسبغت ،اللهم لك الحمد     

وأسألك اللهم بأن تطيل عمر   ،وكان عونًا لي أثناء تطبيق أداة بحثيالحب، وزوج صالح ساندني بكل 

أشقائي )علي، ناصر، خالد، محمد، الدائم لي في كل خطواتي، وتحفظ لي  بدعائهماوتمدني  ،والديّ 

والتشجيع، وأدعو اهلل  ،الذين ساندوني بالسؤال وأوالدي)هيام، خليل، لجين( ،فاطمة، عائشة( سعيد، أحمد،

 ،والكتابة ،الوقت للبحثب أمدتنيالتي ثابت البطاشية  بنت األستاذة سخية مديرتي وأميأن يطيل عمر 

، مدير المكتبة الدكتور موسى بن ناصر المفرجيوأشكر  ووضعت االمتياز تطلعًا أسعى إليه في حياتي،

والدكتور  دراستي، مساقات لحضور منحي الوقت في وسهالً  ،مشجعًا، ناصحًا، أبوياً كان الذي  رئيسيةال



 و

 

تاقت نفسي تخصص اإلرشاد النفسي الذي  للتسجيل فيخلفان الحجي الذي أحمل له فضل التوجيه األول 

ضل اهلل على دكتور عمر سليمان فوال ، وأمدني بخبراته في مجال البحث العلمي،دراسته التعمق في

ومتابعته الدائمة لمراحل كتابة فصول الدراسة، وكذلك الدكتور علي بن جمعة المغيري  ،نصائحه الثمينة

اصي على مالحظاته هالل الحرّ بن ومالحظاته القيمة، واألستاذ سعيد  ،الذي عزز من ثقتي بذاتي بسؤاله

الرسالة من ثغرات السهو المتفرقة، في خلو في مراجعته للرسالة كاملة، والتي كان لها أثر جميل  الدقيقة

وزودتني بمالحظاتها  ،واألستاذة الصديقة وفاء العريمية التي راجعت الرسالة حتى نهاية اإلطار النظري

 وتوجيهاتها المفيدة .  ،العلمية
 

 

والدراسة  ،مرحلة القراءة األوليةهم حسب مراحل بحثي، ففي ؤ وشكري لآلتية أسما ،تقدم بامتنانيكما أ     

مدير  يالمقدم راشد بن حمدان الحجر ، و جامعة نزوىبلدكتور أمجد هياجنة أتقدم بشكري ل االستطالعية

 بتول ، واألستاذةوزارة التنميةدائرة التنمية لالستشارات األسرية ببمحمد الهنائي  الدكتورو  ،األحداثوحدة 

، وزارة التربية والتعليمب ةفاطمة البريدي لصديقة األستاذة، وادائرة الشؤون األسرية بوزارة التنميةمديرة اللواتية 

المكتبة الرئيسية )مدير بمحمد الحسيني  ، واألستاذالمكتبة الرئيسيةب ةزوردة المحروقي والصديقة األستاذة

 ،، والمراجعاإلعارة أقسامو ، إدارة المكتبة) زمالئي في المكتبة الرئيسية، و حاليًا( ،مكتبة قصر الشموخ

 . والدوريات( ،زويد والفهرسةوالت
 

، والتعليم وزارة التربيةب ةميمونة الهنائي اذةلصديقة األستأتقدم بشكري ل مرحلة كتابة خطة البحثفي و      

 وزارة التربيةبعواطف آل مكي  ، والصديقة األستاذةجامعة نزوىبهدى البوسعيدي  والصديقة األستاذة

 .جامعة نزوىب األستاذ محمد راشد العدوي، و والتعليم
 



 ز

 

جامعة السلطان  منستاذ الدكتور عبدالقوي الزبيدي فأتقدم بشكري، لأل مرحلة تصميم المقياسأما      

، و جامعة اإلماراتب ةمنيرة الكيومي ، والصديقةجامعة السلطان قابوسب ةالزميلة خالصة الهنائي، و قابوس

، وفي المكتبة الرئيسيةبالمختار النعماني  يخالش األستاذ، و عبدالخالق محمد المعمري المحامي األستاذ

وجامعة  ،ألفاضل الدكاترة المحكمين من جامعة السلطان قابوسمرحلة تحكيم المقياس أتقدم بشكري ل

 جامعة صحار المذكورين في فهرس المالحق.و  ،وجامعة اإلمارات ،نزوى
 

، و األحداث مدير وحدة ،حجريراشد حمدان ال أتقدم بشكري للمقدم مرحلة تطبيق المقياسوفي      

بوزارة التنمية، بدر الخوالدي  ، واألستاذ المحاميدائرة شؤون األحداث مديرةاألستاذة بتول حسن اللواتية 

، العام بقريات االدعاءمدير  ةألستاذة كوثر البرواني، واوزارة العدلب ةريحانة اليعربي واألستاذة الصديقة

القضائي االدارة العامة للتفتيش رئيس بالخوير، والشيخ  االبتدائيةمة المحك منسق بدر العبريواألستاذ 

 .العام بالخوير باالدعاءالمكتب الفني  منسق سعيد األبروي ، واألستاذوزارة العدلب
 

األمير الحميري زهير عبد لدكتوراألستاذ اأشكر كل من  والنتائجلتحليل االحصائي امرحلة وفي      

بجامعة السلطان  سعود الراشدي، والفاضل وزارة التربية والتعليمبعزيز البريدي  ذ، واألستاجامعة نزوىب

.   أما في المراجعة النهائية وتنقيح الرسالة فالشكر موصول لكل من الصديقة المهندسة عائشة قابوس

مة السيفية في المراجعة اللغوية، والدكتور عبدالجبار الشرفي والدكتور عمر سليمان في مراجعة ترج

 ملخص الدراسة.
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 ملخص الدراسة
 قط نحو العوامل المسهمة في جنوح األحداثاتجاهات العاملين في قضايا األحداث الجانحين بمحافظة مس

 

 مريم بنت عبداهلل النحوية إعداد الباحثة:
 إشراف: الدكتورة هدى أحمد الضوي

 
 

قط نحو ومستوى اتجاهات العاملين في قضايا األحداث الجانحين بمس ،هدفت الدراسة إلى معرفة درجة     

، كما تتبعت الدراسة تأثير بعض المتغيرات )النوع االجتماعي، العمر، العوامل المسهمة في جنوح األحداث

اث نحو العلمي، مكان العمل، المسمى الوظيفي، والخبرة( على اتجاهات العاملين في قضايا األحدالمؤهل 

 . المسحي، وانتهجت الباحثة في بحثها المنهج الوصفي العوامل المسهمة في جنوح األحداث

بمحافظة  العاملين في قضايا األحداث الجانحين مقياس اتجاهاتعداد مقياس الدراسة )قامت الباحثة بإ     

محكمًا( للتأكد من  14نحو العوامل المسهمة في جنوحهم( واعتمدت الباحثة على صدق المحكمين ) مسقط

طريقة معامل ألفا كرومباخ التي بلغت قيمتها  صدق المقياس، وتأكد ثبات المقياس وقابليته للتطبيق من خالل

ومستوى طريقة التجزئة النصفية ل، و ( للمقياس كك04106( و)006إلى  04642في المحاور األربعة من )

أي بعالقة اتساق  (04124معامل ارتباط بيرسون )وبلغ  (04103براون الذي بلغ ) -الثبات المعدل لسبيرمان

وتألفت  ،)المجتمع الطبقي للدراسة( ( استمارة على مجتمع البحث كامالً 165)، ووزعت الباحثة موجبة وعالية

في الجهات  وقضاياهم في حدود محافظة مسقط ،مع األحداث الجانحين من جميع العاملين عينة الدراسة

)وزارة التنمية االجتماعية، شرطة عمان السلطانية، وهي  ،الرسمية التي تتولى شؤون األحداث الجانحين

مراقبين ) ( مفحوصًا )عينة البحث(، وشملت عينة البحث101واستجاب منهم ) ،االدعاء العام، وزارة العدل(

، ، باحثين اجتماعيين، أمناء سر، محققينقضاةمدرسي المواد التعليمية مدربي المهن، ، محامين، عييناجتما

 األحداث(.شرطة ل حراس أمن تابعينو ، ضباط



 ن

 

 ،االنحرافـــات المعياريـــة ،البيانـــات واســـتخراج التكـــرارات امـــت الباحثـــة بمعالجـــةولتحقيـــق أهـــداف الدراســـة ق     

-، اختبــار كلمنجــروفبــراون -، معادلــة ســبيرمانئويــة، معامــل ارتبــاط بيرســوننســب المال ،المتوســط الحســابي

 .، واختبار تامهاناختبار مربع كايو واليز، -، اختبار كروسكالويتني-سميرنوف، اختبار ليفين، اختبار مانن

، الثــاني، االقتصــادية( علــى الترتيــب األولو حصــلت العوامــل )القانونيــة التشــريعية، االجتماعيــة القيميــة،        

أفراد عينـة الدراسـة نحـو العوامـل المسـهمة فـي في درجة  اتجاهات " مرتفع "  اتجاهالثالث على التوالي بمستوى 

 "متوسـط" تجـاهجنوح األحداث بمحافظـة مسـقط، بينمـا حصـلت العوامـل )الذاتيـة( علـى الترتيـب الرابـع بمسـتوى ا

 مسهمة في جنوح األحداث بمحافظة مسقط.نحو العوامل ال في درجة اتجاهات أفراد عينة الدراسة

في اتجاهات ( α ≤ 0405داللة )العند مستوى  فروق ذات داللة إحصائية ال توجدالنتائج أنه  وأظهرت     

 تعزى األحداث نحو العوامل المسهمة في جنوح بمحافظة مسقط العاملين في قضايا األحداث الجانحين

رة سنوات الخبرة عامة و سنوات الخبأي  ، والخبرة، العمرنوع االجتماعيالفي لخصائصهم الديموغرافية المتمثلة 

، لمتغير المؤهل العلمي بالنسبة للمحاور الثالثة الذاتي، وكذلك بالنسبة في العمل مع األحداث الجانحين

صالح حملة ل بالنسبة للمحور االجتماعي القيميإحصائيًا االقتصادي، والقانوني التشريعي بينما توجد فروق دالة 

( α ≤ 0405) وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .شهادة البكالوريوس

تعزى لمتغير المسمى الوظيفي في كل من المحور الذاتي والقانوني والتشريعي بينما توجد فروق دالة إحصائيًا 

، علمي المواد ومدربي المهن داخل دار اإلصالحلصالح م بالنسبة للمحورين االجتماعي القيمي واالقتصادي

عزى لمتغير مكان ي( في درجات أفراد العينة α ≤ 0405توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )و

 .االجتماعية لصالح العاملين في وزارة التنمية القيمي واالجتماعي لمحور االقتصاديلبالنسبة العمل، 
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 الفصل األول
 

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها
 

 الدراسة مقدمة
 

م عن الخامسة عشـر يتميز المجتمع العربي بأنه مجتمع فتي، حيث يشكل األحداث الذين تقل أعماره     

% مــن الســكان، وذلــك مــا يجعلنــا ننظــر لجنــوح األحــداث فــي البلــدان العربيــة كظــاهرة خطيــرة 31مــا نســبته 

متناميــةت تهــدد أمــن واســتقرار المجتمــع، وتــدمر بنــاءه األســري، وخططــه التنمويــة المســتقبلية.  وممــا ال شــك 

إنمـــا يمكننـــا القـــولت إن عـــدم تـــدارك هـــذه فيـــهت أن خطـــورة هـــذه الظـــاهرة غيـــر مرتبطـــة بتخلـــف المجتمعـــات، 

ــة مــن التخلــف، والثغــرات االجتماعيــة التــي  الظــاهرة والحــد مــن توســعها يســير بــالمجتمع فــي حلقــات متداخل

 .(2002تخلخل البنيان الذي نحتاج إليه لبناء األوطان، وتنميتها )ضو، 
 

، قتصــــادية نتيجــــة االنفتــــاح االالــــدول العربيــــولقــــد تطــــور االهتمــــام باألحــــداث الجــــانحين فــــي معظــــم      

فـرز التغييـر السـريع فـي واألسرة في الحد من تعرض الحدث للجنوح، كمـا أ ،جتماعي مقلصًا دور القبيلةواال

نفتـاح علـى نتشار ظاهرتي الجريمة، والفقر، واالا خروج المرأة للعملتجتماعية نتيجة البنية االقتصادية، واال

 .(2001بودي، )الع العالم اآلخر عبر الفضائيات
 

يشكلون خسائر ضخمة  ،أن األطفال الذين ال يجدون رعاية كافية من ذويهم Torranceتورانس  رىوي     

 ،في مصادر الثروة اإلنسانية، فعادة ما يكون الحدث الجانح على درجة كبيـرة مـن سـوء التكيـف االجتمـاعي

 .(2000)البنا،  واالنعزال عن اآلخرين ،فسيةوالوحدة الن ،والتوتر االنفعالي ،والشعور بالنقص ،والعائلي
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%، أمـا بالنسـبة لتوزيـع السـكان 3421عدد السـكان فـي السـلطنة بنسـبة  ارتفع 2001حتى نهاية يوليو      

أمـا بالنسـبة لألحـداث  %،12432 (14-10لألحداث من سن)بالنسبة فقد وصلت الزيادة في كثافة السكان 

 . (2001وزارة االقتصاد الوطني، ) م2003لعام  %11440( فقد وصلت الزيادة 11-15من سن )
 

 م قـد وصـل2001عـام  " أن عدد األحداث الجـانحين فـي األحداث ورد في حوار مع مدير وحدةبينما      

ـــى ) الكرامـــة، وهتـــك  إهانـــة ،المشـــاجرة ،اإليـــذاء ،خفيفـــة كالســـرقة اً ارتكـــب معظمهـــم جنحـــ ،( حـــدثاً 1211إل

 .(2010، الكاسبي)العرض "
 

ـــة للعقوبـــة التـــي يرتكبهـــا األحـــداث الجـــانحين بمحافظـــة       ـــر الســـلوكيات الجانحـــة الموجب واتضـــح أن أكث

%(، وبعـدها يـأتي تعـاطي المخـدرات بنسـبة 1%(، ومن ثم التسول بنسبة )05مسقط، هي السرقة  بنسبة )

اربــة القــوانين العامــة %(، بينمــا يحتــل اللــواط، ومح4%(، ومــن ثــم اإلعتــداء فــي المرتبــة الرابعــة بنســبة )5)

%(، ومــن ثـم تــأتي اإلســاءة العلنيـة والتخريــب فــي 2كقـانون اإلتصــاالت، والمـرور المرتبــة الخامســة بنسـبة )

 المرتبة األخيرة كما ورد في إجابات عينة الدراسة.
 

 ( يبين التكرارت والنسب المئوية لألفعال الموجبة للعقوبة لألحداث الجانحين0جدول )

 النسبة المئوية كرارالت التصنيف م
 %05 06 السرقة  1
 %1 1 التسول 2
 %5 5 المخدرات 3
 %4 4 االعتداء 4
 %2 2 اللواط 5
 %2 2 مخالفات قانونية عامة  6
 %1 1 تخريب الممتلكات 0
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 %1 1 مخالفات قانون المرور 1
 %1 1 ساءة العلنيةاإل 1
 %0 0 هتك العرض 10
 %0 0 زنا المحارم 11

 %011 010 عالمجمو 
 

 
 

لتصنيف األكثر شيوعًا للقضايا التي يرتكبها األحداث الجانحين في محافظـة مسـقط مـن وبالنسبة ل     

أكثـــر الســـلوكيات الجانحـــة الشـــائعة التـــي يرتكبهـــا األحـــداث فـــي أن تبـــين ، وجهـــة نظـــر العـــاملين معهـــم

ت، والجنايــات فــي المرتبــة %(، بينمــا تــأتي المخالفــا041محافظــة مســقط، تنــدرج ضــمن الجــنح بنســبة )

 %(.041الثانية بنسبة )
 

 ( تصنيف أكثر القضايا شيوعًا التي يرتكبها األحداث الجانحين بمحافظة مسقط2جدول )    

  م

 التصنيف
 

 

 التكرار
 

 النسبة المئوية

 %11 11 مخالفات 1
 %01 01 جنح 2
 %11 11 جنايات 3

 %100 101 المجموع
 

      

، سـنة( 10-1واإلناث من الفئة العمرية ) ،د المتهمين المحكوم عليهم من األحداث الذكوروقد بلغ عد     

( أنثـى فـي جميـع منـاطق 11و) ذكـرًا، (601وتعاطي المخـدرات ) ،والممتلكاتفي الجرائم ضد األشخاص، 
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اد )وزارة االقتصـــ ( إنـــاث3و ) ،( ذكـــراً 103مـــا وصـــل العـــدد فـــي محافظـــة مســـقط وحـــدها إلـــى )الســـلطنة، في

 (.20، م2001الوطني، 

 

م قــانون 2001مــارس  1حيــث صــدر فــي  وقــد حــدى ذلــك بالجهــات المختصــة لكهتمــام بتلــك الفئــة،     

عامًا عـن سـجن  11ن تقل أعمارهم عن قضى بفصل األحداث الذييالذي  ،(30/2001مساءلة األحداث )

نشـاء دار  الكبـار، وكـذلك  ،مختصـة بشـؤون األحـداث تـم تعيـين دائـرة اكمـ ،خاصـة بهـم صـالح األحـداثإلوا 

مالحظـة ر وحـدة األحـداث التـي تضـم دار ودا ،دار التوجيه التـي تعنـى برعايـة األحـداث المعرضـين للجنـوح

وحتـــى عرضـــه  ،بـــدور الحفـــاظ علـــى الحـــدث منـــذ لحظـــة إيقافـــه ، ووحـــدة شـــرطة األحـــداث لتقومـــااألحـــداث

 .الجانحين صل في قضايا األحداثفتختص بال ومحكمة األحداث التي ،والحكم عليه ،للمحاكمة
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 مشكلة الدراسة
 

 النفس، علماء وبخاصة المجتمعت من كبيرة شريحة شغلت كبيرة أهمية ذا األحداث جنوح يعد     

 تطور، مراحل من واحدة مرحلة كونه يتعدى بالتالي وهو اإلنساني، السلوك على والمّطلعين واالجتماع،

 وانفعاالته ودوافعه، اإلنسان، غرائز أن ذلك حوله، فيمن مؤثر كسلوك حياته ةبقي ليرافقه الطفل، ونمو

 هو اليوم فحدث للسلوك، الخارجية المظاهر باختالف أو العمرية، مرحلته باختالف تختلف ال الداخلية،

 تغييره صعبوي ،بداخله المنحرف السلوك يتأصل الحداثة مرحلة الحدث يتجاوز حينو  الغد، رجل

.(2002الدين،زينوحمودة)



 بوجه واألسرة ،عام بوجه المجتمع وسالمة ،أمن على تأثيرها في فقط األحداث جنوح أهمية تكمن وال     

 والحضارية، الثقافية ،القانونية ،االجتماعية أسسنا منه تعاني باتت الذي الخلل تعكس إنها بل خاص،

 ،قانونية خطورة يشكل بات بل تالمجتمع في سيةنفو  ،تربوية ،اجتماعية مشكلة فقط يشكل ال فالجانح

جعفر،)خاللها من مجتمعه أمن وزعزعة ،رتكابهاإ هبإمكان التي للجرائم نتيجة ،دولة أي في وقضائية

2004.)



 أو ،اإلساءة، يساهم في اإلهمال نبتجريم كل م ،جاءت كلمة المشرع )قانون الجزاء العماني( هنا ومن     

 ،وفق القانون باعتباره الطرف األضعف في المجتمع ،ر الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرةالتعدي على القاص

( من ترك الولد في حالة 212بالمواد ) ةوبرز ذلك التجريم لألفعال الوارد ،ويحتاج لرعاية أكبر من البالغ

( 210والمادة ) ،( نزع القاصر ممن له الحق في حضانته214و) ،( بعدم دفع النفقة213والمادة )، احتياج

 وهي جناية ،( حمل الصغير على الفجور220و) ،وهي جناية ،( خطف الصغير211و) ،تسييب القاصر

( قتل القاصر 236والمادة ) ،أو فنية لغير تلك األغراض لقاصر ،( عرض أفالم علمية224و) أيضًا،
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( السماح لقاصر 312/14و) ،( االحتيال على الصغير211و) ،( قتل الوليد اتقاء العار231و) ،قصداً 

ها، وكذلك مراعاة الحدث باعتباره قاصرًا في مشاهدتلسينما لمشاهدة أفالم محظور عليه دور ا إلى لدخولبا

من  (،في القاصرين -3في البند  والعقاب ،المسئولية الجزائية-الث الفصل الث)حيث ورد في  . العقاب

وفقًا لفئات عمرية محددة للقاصرين الذين لم يتموا  ،والعقاب ،( تقسيم المسئولية100وحتى  ،104المواد )

.(30-22،دت،شرطةعمانالسلطانية)الثامنة عشر من أعمارهم عند ارتكابهم الجريمة 



 تالجانحين األحداث تمس التي اإلصالحية القوانين في تطوراً  العربي الخليج دول شهدت ومثلما     

 عن الجانحين األحداث لفصل السلطنة سعت كذلك لمجتمع،ا بناء في األهم الشريحة يمثلون ألنهم

 مساءلة قانون أخرج الذي 30/2001 رقم السلطاني المرسوم جاللته أصدر  ذلك ووفق المركزي، السجن

صالح ،ردع من الجانح الحدث يخص ما بكافة  النور، إلى وبنوده ،األحداث  .وعقاب ،وا 
 

 ومنظــور جديــد ينســجم مــع مبــادح عدالــة األحــداث فاعلــة،خطــوات ن التعامــل مــع األحــداث يســتوجب إ    

لنــوفر لهــم المســتوى الالئــق مــن المعاملــة الــذي ييســر انــدماجهم مــع  الدوليــة المراعيــة لحقــوق الحــدث كطفــلت

صـالحهم ،المجتمع مجـدداً  ولـيس طاقـة معطلـة فـي المجتمـع حسـب مـا  ،وتـأهيلهم ممـا يجعلهـم أداة نافعـة ،وا 

 يأصــــدره مكتــــب األمــــم المتحــــدة المعنــــ والمــــدعين العــــامين " الــــذي ،ص للقضــــاةورد فــــي " الــــدليل المتخصــــ

نو   .(United Nations Office on Drugs and Crime -UNDOC) بالمخـدرات والجريمـة المتتبـع  ا 

لقضايا جنوح األحداث كظاهرة، يجد أن لها عوامل داخلية تخص الحدث نفسه، وخارجية مستقاة من بيئتـه، 

ي دفعه لتجاوز المجتمع، وأعرافه، وتقاليـده، والقـانون، وتشـريعاته.  وتـرى الباحثـة أن ذلـك أسهمت جميعها ف

االحتكـــاك  وظـــائفهمتكـــون طبيعـــة  يســـتوجب اإلطـــالع علـــى اتجاهـــات العـــاملين مـــع الحـــدث الجـــانح، الـــذين

األمــاكن وغيرهـا مــن ، أو دار المالحظــة ،أو أروقــة المحـاكم ،ســواء فـي مراكــز الشـرطة تالمباشـر مــع الحـدث
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رســاله لــدار اإلصــالح ،لحــين الحكــم فــي قضــيته يوضــع بهــا الحــدثالتــي  ، ومعرفــة أي تلــك العوامــل هــي وا 

األقوى تأثيراً، واسهامًا في جنوحه عن طريق تطبيق أداة الدراسة، وتحليلها إحصائيًا، لنصل لمعرفـة مـا هـي 

التـــأثير علـــى الحـــدث، ودفعـــه العوامـــل التـــي نالـــت علـــى اتجـــاه مرتفـــع حســـب مقيـــاس ليكـــرت الخماســـي فـــي 

للجنــوح، وأي العوامــل حصــلت علــى اتجــاه مــنخفض مــن خــالل إجابــات عينــة الدراســة، ومــدى ارتبــاط ذلــك 

 االتجاه بمتغيرات الدراسة، وتأثيرها على التعامل مع الحدث حسب طبيعة عمل أفراد عينة الدراسة.
 

ضـه الظـاهرة، لمـاذا يحّمـل المجتمـع الحــدث وفـي إطـار تحديـد مشـكلة البحـث واجهـت الباحثـة تسـاؤل تفر     

مسؤولية جنوحه، وهل جنوح األحداث عائد لعوامل داخلية ذاتيه نفسية، أم لعوامـل خارجيـة اجتماعيـة تتمثـل 

في بيئة الحدث أي المجتمع، واألسرة، واألقران، وهل للقانون التشريعي، ونوعية التعامل مع الحدث الجانح، 

كـذلك اتجـاههم النفسـي نحـو العوامـل التـي أسـهمت فـي جنوحـه، دور فـي ردعـه، أو وخبرة المتعاملين معه، و 

اســتمراره علــى مــا هــو عليــه، أي هــل االتجــاه المرتفــع نحــو العوامــل المســهمة فــي جنــوح الحــدث يغيــر مــن 

 التعامــل مــع الحــدث الجــانح نفســيًا واجتماعيــًا، وتشــريعيًا وبالتــالي الســيطرة علــى هــذه الظــاهرة وفــق مســبباتها

الحقيقية.  وعلى ضوء تلك التساؤالت قامت الباحثة بوضع تصور للعوامل المسهمة في جنوح األحـداث فـي 

محافظــة مســقط، قســمتها إلــى عوامــل ذاتيــة نفســية وبيولوجيــة، وعوامــل اجتماعيــة ضــمت األســرة، األقــران، 

ن التشــريعية...الخ، وبــذلك وســائل االتصــال، القــيم التربويــة، المجتمــع، المســتوى االقتصــادي لألســرة والقــواني

ظهر أمام الباحثة التساؤل الرئيس لهذه الدراسة " ما هي اتجاهات العاملين مع الحدث الجانح تجاه العوامـل 

المســهمة فــي جنوحــه ، وأي تلــك العوامــل كــان اتجــاه العــاملين نحوهــا مرتفــع أكثــر عــن غيرهــا، أي األكثــر 

بعـض المتغيرات)النـوع، العمـر، المؤهـل العلمـي، المســمى اسـهامًا فـي جنـوح الحـدث مـن غيرهـا، وهـل تشـكل 

 الوظيفي،  الخبرة(، فرقًا في اتجاه العاملين مع الحدث نحو العوامل المسهمة في جنوحه.
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وبذلك تحددت مشكلة الدراسة فـي معرفـة اتجاهـات العـاملين مـع الحـدث الجـانح نحـو العوامـل المسـهمة      

بعوامـــل ذاتيـــة، واجتماعيـــة، ومعرفـــة المتغيـــرات التـــي تـــؤثر علـــى ذلـــك فـــي جنوحـــه، والتـــي حـــددتها الباحثـــة 

االتجـــاه، وتحـــدد مســـتواه هـــل هـــو )مرتفـــع، متوســـط، ضـــعيف(، وهـــل يشـــكل ذلـــك التفـــاوت فـــي االتجـــاه نحـــو 

 العواملت فرقًا في التعامل مع الحدث الجانح أثناء إجراءات الضبط، والمالحظة، وحتى صدور حكم ضده. 
 

ومالبسـات الحـدث بدايـة  ،والمالمسـين لظـروف ،مية اتجاهـات العـاملين فـي قضـايا األحـداثونظرًا أله     

، ومنحــه الحــق فــي أخــذ وحتــى الحكــم عليــه، كونهــا تشــكل فرقــًا فــي التعامــل مــع الحــدث ،مــن لحظــة توقيفــه

دماجــه بــالمجتمع قــوم بقيــاس ، فقــد ارتــأت الباحثــة أن تالرعايــة النفســية االجتماعيــة الالزمــة إلعــادة تأهيلــه وا 

جنـوح األحـداث مـن منظـورهم المسـهمة فـي ضـمن دائـرة الحـدث حـول العوامـل  الفئة، ومن هماتجاهات تلك 

وبيــان عالقـــة تلـــك االتجاهــات لـــدى العـــاملين مــع األحـــداث الجـــانحين  ،الــواقعي المطلـــع علــى تلـــك القضـــايا

 الديموغرافية والشخصية.ببعض المتغيرات 
 

الدراســة تتبلــور فــي دراســة اتجاهــات العــاملين أو المشــتغلين مــع الحــدث فــي ضــوء ذلــكت فــإن مشــكلة      

الجـــــــــانح نحـــــــــو العوامـــــــــل المســـــــــهمة فـــــــــي جنـــــــــوح األحداث)ذاتية/اجتماعيـــــــــة(، ونـــــــــوع تلـــــــــك االتجاهـــــــــات 

)مرتفعة/متوسطة/منخفضــة(، وتأثيرهــا علــى التعامــل، والحكــم علــى الحــدث الجــانح الواقــع فــي أيــدي الســلطة 

 التشريعية. 
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 ل الديموغرافيةالعوام
 

يتكون االتجاه من خالل احتكاك الفـرد المتكـرر بموضـوع االتجـاه، وتسـاعد مكونـات االتجـاه المعرفيـة،      

الوجدانيـة، والســلوكية فــي تعزيــز قيمتــه لـدى الفــرد، وتشــكل العوامــل الديموغرافيــة أهميـة فــي معرفــة مــدى قــوة 

وى )مرتفـــع، متوســـط، مـــنخفض( قـــوة ايجابيـــة مـــع اتجـــاه عينـــة الدراســـة أو ضـــعفها، وهـــل يمثـــل ذلـــك المســـت

موضوع اإلتجاه، أو نقطة ضعف سلبية ضد موضوع االتجاه، وفي هـذه الدراسـة هـدفت الباحثـة إلـى معرفـة 

تــأثير بعـــض العوامــل الديموغرافيـــة علــى اتجـــاه عينـــة الدراســة نحـــو العوامــل المســـهمة فــي جنـــوح األحـــداث، 

جنــــوح التــــي تــــؤثر علــــى الحــــدث الجــــانح، وتدفعــــه الرتكــــاب ومعرفـــة مــــدى وعــــي المفحوصــــين بمســــهمات ال

 سلوكيات مخالفة للمجتمع، وتشريعاته.
  

ويكتســب النــوع االجتمــاعي )ذكر/أنثــى( أهميتــه مــن كــون الســجن المركــزي لــم يكــن بــه مــن اإلنــاث إال      

تضــم العــامالت فــي ســجون النســاء، وبعــد صــدور قــانون مســاءلة األحــداث أصــبحت دار إصــالح األحــداث 

معلمـــات المـــواد التعليميـــة، والمراقبـــات االجتماعيـــات، واالخصـــائيات النفســـيات/االجتماعيات، وبـــذلك شـــكل 

اتجاههن نحو العوامل المسهمة في جنوح الحدث أهمية بسبب مالمستهن للحدث، وظروفه.  ويشكل العمر 

نـه كلمـا تقـدم العمـر بـالفرد كلمـا فارقًا في الوعي، وعمق التجربة، والخبرات الحياتية التـي تعـرض لهـا فنجـد أ

كانـــت أحكامـــه علـــى اآلخـــرين متأنيـــة متفكـــرة مســـتوعبة لحجـــم المشـــكلة، ومســـبباتها.  كمـــا يســـهم المســـتوى 

التعليمــي للعينــة فــي تغييــر اتجاهــاتهم نحــو الحــدث مــن خــالل إدراك ماهيــة الظــروف المحيطــة بــه، والقــراءة 

شـــكالتها النفســية، واالجتماعيـــة، والســـلوكية، والرجـــوع المتعمقــة فيمـــا يخـــص الحـــاالت التــي يطلعـــون علـــى م

 للعلوم المتخصصة التي تفند تلك السلوكيات، وتنّظر مسبباتها، وتجد لها حاًل.
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وتحـدد الخبــرة سـواء الخبــرة العامـة للفــرد، أو خبرتـه خــالل عملـه مــع الحـدث الجــانح نوعيـة المهــام التــي      

امــل مـع المجـرمين يصـبح شـديدًا مــع الحـدث مثلمـا هـو مـع الكبــار، مارسـها سـابقًا فالضـابط األمنـي الـذي تع

فالحـدث فــي نظـره قــد ارتكــب جرمـًا يســتوجب العقــاب، بينمـا حــين تتشـكل خبرتــه مــع الحـدث الجــانح، ويطلّــع 

على ملفه األسري، والبحث االجتماعي النفسـي الـذي يحمـل نتـائج دراسـة حالـة الحـدث الجـانح االجتماعيـة، 

لحالتـــه، يـــدرك أن هنـــاك وراء هـــذا الســـلوك خلفيـــات، ومشـــكالت يجـــب أن تـــدرس، وتفهـــم،  والتقيـــيم النفســـي

 وتقدر، وبالتالي يتغير االتجاه نحو مسببات سلوكه.
 

وتظهر أهمية المسمى الوظيفي في معرفة مدى قرب وحدود تعامـل عينـة الدراسـة مـع الحـدث الجـانح،      

جاه ضابط التحقيق، واألخصائي االجتماعي/النفسي فكل فاتجاه المدرس داخل دار اإلصالح يختلف عن ات

فرد منهم ينظـر للجنـوح مـن جهـة واحـدة يمثـل وظيفتـه التـي يمارسـها يوميـًا، ويـدرك مـا يـراه بعينيـه، ويسـمعه 

بأذنــه، وبــذلك يتكــون اتجاهــه نتيجــة تــراكم الوقــائع والقصــص مــن واقــع عملــه مــع الحــدث نفســه.  أمــا مكــان 

من كون الحدث الجانح في السـلطنة تتعامـل معـه ثـالث جهـات رسـمية رئيسـيةت هـي العمل فيكتسب أهميته 

شرطة عمان السـلطانية التـي تسـتلمه بـالتحقيق، والتمحـيص عـن األسـباب، واالسـتماع، ومـن ثـم وضـعه فـي 

دار مالحظـــة األحـــداث ومراقبـــة ســـلوكه أثنـــاء ذلـــك، ثـــم يبعـــث ملفـــه إلـــى اإلدعـــاء العـــام الـــذي يحيلـــه لـــدائرة 

اث، وينتقـــل بعـــدها لـــوزارة التنميـــة بـــدائرة شـــؤون األحـــداث التـــي يوكـــل اليهـــا مهمـــة إدارة دار إصـــالح األحـــد

األحــــدث بالســــجن المركــــزي أثنــــاء فتــــرة عقوبتــــه، والتــــي تقــــوم بتــــوفير المدرســــين، ومــــدربي المهــــن، والزيــــارة 

حـدث الجـانح بـين الجهـات الميدانية، والمراقبة االجتماعية، وجمع معلومات الملف األسري للحـدث، فتنّقـل ال

الــثالث ينــوع اإلتجــاه نحــو العوامــل المســهمة فــي جنوحــه، ويشــكل اختالفــات فــي اســتجابة المفحوصــين علــى 

 المقياس ككل، وبالتالي إيجاد فروق دالة في مسهمات الجنوح من وجهة نظرهم. 
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 أسئلة الدراسة
 

اه العاملين في قضايا  األحداث الجانحين ما هو اتجتترجم الباحثة مشكلة الدراسة في سؤال جوهري "      

مـــدير دار اإلصــــالح، القاضـــي، المــــدعي العــــام،  مـــن ضــــابط)محقق(/ أمـــين ســــر، مـــدير وحــــدة األحــــداث،

الـــذي تعينـــه المحكمـــة للحـــدث أثنـــاء المحاكمـــة، والمـــدرس الـــذي  المشـــرف ،المراقـــب االجتمـــاعي ،المحـــامي

فــــي جنوحــــه  وهــــل يمكــــن أن يتــــأثر مســــتوى تلــــك ســــهمة يتعامــــل معــــه بــــدار اإلصــــالح، نحــــو العوامــــل الم

عـاملين مـع األحـداث الجـانحين فـي ( ببعض المتغيرات الديموغرافيـة للمنخفض -متوسط -االتجاهات)مرتفع

   الجهات الثالث المسؤولة عنهم
 

 :وهمافي مشكلة البحث  استطاع الباحث صياغة التساؤلين الرئيسيينومن السؤال الجوهري      
 

ول: ما درجة، ومستوى اتجاهات العاملين في قضايا األحداث الجانحين بمحافظة مسقط السؤال األ

 نحو العوامل المسهمة في جنوحهم 
 

( في اتجاهات α≤0005السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

جنوحهم تبعًا  العاملين في قضايا األحداث الجانحين بمحافظة مسقط نحو العوامل المسهمة في

سنوات الخبرة في العمل مع األحداث الجانحين، و للنوع االجتماعي، والعمر، والمؤهل العلمي، 

 ومكان العمل  ،المسمى الوظيفيو وسنوات الخبرة في مجال العمل بشكل عام، 
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 أهمية الدراسة 
 

نحو العوامل المسهمة فـي االتجاهات تسعى لمعرفة تعد هذه الدراسة حسب علم الباحثة أول دراسة  .1

قائمـة علـى الحـدث ال في سلطنة عمان، والقضائية ،الهيئة التشريعيةمن وجهة نظر جنوح األحداث 

منذ لحظة توقيفه، ألنها الفئة األكثر مالمسة لظاهرة الجنوح، والعوامل المسهمة في جنوح األحداث 

ي هــي الفئــة األكثــر وعيــًا للمســبب الرئيســي بالســلطنة بالوقــائع، واألدلــة، والدراســة، والمتابعــة، وبالتــال

 للسلوك الجانح، واألكثر قدرة على احتواء ظاهرة الجنوح. 

  
م، 2000صــواخرون  كــل مــن لدراســات الســابقة لجنــوح األحــداث )دراســةعــن اذه الدراســة هــتختلــف  .2

سـرة، من جهة واحـدة كاألتتطرق لدراسة الظاهرة  مم(، في أنها ل2005م، والهنائي 2003والقنوبي 

ســـــمات الشخصـــــية الأو  ،أو معرفـــــة الحاجـــــات التربويـــــة التـــــي يفتقــــدها الحـــــدث الجـــــانحوالمجتمــــع، 

كالضابط المسئول عـن الجانح،  القائمين على رعاية الحدث قامت بدراسة اتجاهاتللجانحين، إنما 

عنـه فـي  وهو يرتكـب الفعـل المخـالف، والمسـئول ،المشاهدة الفعلية للحدث أو ،توقيفه سواء بالتبليغ

وحــدة األحــداث قبــل عرضــه للمحاكمــة، والقاضــي الموكــل إليــه قضــايا األحــداث، والمحــامي المــدافع 

عنه، والمدعي العام المتولي عرض قضيته على هيئة المحكمـة، والمشـرف عليـه فـي دار مالحظـة 

الح والمهــن المختلفــة فــي دار إصــ ،ومعلمــي المــواد ،والمراقــب االجتمــاعي ،األحــداث قبــل المحاكمــة

فـي حالـة  ،أو االجتماعي الموكل عليه من قبل دار إصـالح األحـداث ،والمشرف النفسي ،األحداث

عوامل أكثر إسهاما في هؤالء ستقيس الباحثة أي ال )اتجاه(استئناف عرضه على المحكمة، وحسب 

جنــوح الحــدث، لتــدلنا النتــائج علــى مــدى وعــي هــذه الفئــة بالجــانح،  وكــل مــا يحــيط بــه مــن ظــروف 
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ســهمة فــي ســلوكه، والتــي أوصــلته للعقوبــة القانونيــة، وتبعاتهــا، وعــالج المشــكلة مــن جــذورها أي م

 االهتمام بالسبب)عامل الجنوح( وليس النتيجة)الجانح(.

 

مع الحدث الجـانح نحـو العوامـل المسـهمة فـي اتجاهات العاملين  درجة، ومستوى إيجاد العالقة بين .3

الديموغرافيــة التــي تشــكل فروقــًا فــي اتجاهــات عينــة تغيــرات بــبعض الم ســلوكه الجــانح، وعالقــة ذلــك

الدراسـة، وبالتــالي الســعي لالهتمـام بفئــة المشــتغلين مـع الحــدث الجــانح، وصـقل مهــاراتهم، وخبــراتهم 

مـــن خـــالل ورش العمـــل، والـــدروات، والدراســـة المكثفـــة فـــي العلـــوم المســـاعدة لهـــم علـــى فهـــم ظـــاهرة 

 يؤثر في تكوينها خاصة.  الجنوح عامة، وشخصية الجانح، وما

 

للتعامـل  ،االستفادة من البحث فـي صـياغة آليـة جديـدة تتناسـب مـع قـانون مسـاءلة األحـداث الجديـد .4

نساني في المقـام األول،  ،وتشريعي ،مع األحداث الجانحين على أساس نفسي، اجتماعي وتربوي وا 

إلعـــداد الحـــدث  ،أســـاليب حديثـــةكمـــا تأمـــل الباحثـــة أن يـــتم االســـتعانة بنتـــائج الدراســـة فـــي اســـتنباط 

التـي تـالزم مـن خـالل تغييـر نظـرة الوصـم  ،وطنـه ، وخدمـةالجانح كإنسان قادر على إصالح نفسـه

 المتعاملين معهم. 

 

 

 أهداف الدراسة
 

ـــى  .1 ومســـتوى اتجاهـــات العـــاملين فـــي قضـــايا األحـــداث الجـــانحين نحـــو العوامـــل  ،درجـــةالتعـــرف عل

قتصادية/التشـــريعية والقانونيـــة( المســـهمة فـــي جنـــوح األحـــداث، مـــن )الذاتية/االجتماعيـــة والقيمية/اال

خــالل إعــداد مقيــاس لمعرفــة اتجاهــات العــاملين فــي قضــايا الجــانحين مــن قضــاة، ومــدعي عمــوم، 

ومحامين، ومدير وحدة األحداث، ومدير دار اإلصالح، ومدير دار التوجيه، والمراقب االجتماعي، 
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تكابه السـلوك الجـانح، نحـو العوامـل المسـهمة فـي ميـل الحـدث وغيرهم ممن له صلة بالحدث منذ ار 

 للجنوح، وتطبيقه، وتحليل نتائجه.

اتجاهـــات العـــاملين فـــي قضـــايا  الفـــروق فـــي درجـــة، ومســـتوى معرفـــة تـــأثير بعـــض المتغيـــرات فـــي .2

النــوع االجتمــاعي، العمــر، المؤهــل العلمــي، والمســمى الــوظيفي، مكــان  كمتغيــرالجــانحين  األحــداث

 مع الحدث الجانح، والخبرة في العمل عموما. الخبرةو العمل، 

 

ن فـــي قضـــايا فـــي جنـــوح الحـــدث مـــن وجهـــة نظـــر العـــاملي هـــي األكثـــر اســـهاماً  معرفـــة أي العوامـــل .3

األحــداث مــن خــالل تحليــل اتجاهــات عينــة الدراســة، ومعرفــة مســتوى اتجــاههم تجــاه كــل محــور مــن 

 محاولــــةو  ،تجاهــــات بــــبعض المتغيــــراتتلــــك االمحــــاور الدراســــة )مرتفع/متوســــط/منخفض(، وربــــط 

 .تقصيها للتحقق من صحتها
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 الدراسة مفاهيم
 

 Juvenileأوال: الحدث 
 

 : مفهوماً الحدث 
 

هــو" الصــغير الـــذي أتــم الســـنت التــي حـــددها القــانون للتمييــز، ولـــم يتجــاوز الســـن التــي حـــددها      

 .(12، 2000)عبدالرحمن،  القانون لبلوغ الرشد "
 

)وزارة التنميـة وهو في قانون مساءلة األحداث " كل ذكـر أو أنثـى لـم يكمـل الثامنـة عشـرة مـن العمـر "      

 .(6، 2001االجتماعية، 
 

 Delinquencyثانيًا: الجانح 
 

 مفهومًا:الجانح 
 

حيــث ب ،والقــيم ،وارتكــب فعــال مخالفــًا للمعــايير ،كــل مــن بلــغ الســن التــي حــددها القــانون للتمييــزهــو "      

 .(Cavan, 1962, 17) " ويصدر بموجبه عقاب الزم التنفيذ ،ومجتمعه ،يلحق األذى بذاته
 

وارتكـب فعـاًل يعاقـب ، ولـم يكمـل الثامنـة عشـرة ،كل من بلغ التاسعةوهو في قانون مساءلة األحداث "      

 .(6، 2001وزارة التنمية االجتماعية، )"  عليه القانون
 

 Juvenile Delinquents ناألحداث الجانحي ثالثًا:
 
 

  مفهومًا:األحداث الجانحون 
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ــم يكمــل الثامنــة عشــرة مــن العمــر "       وزارة )هــو فــي قــانون مســاءلة األحــداث " كــل مــن بلــغ التاســعة ول

 .(6، 2001التنمية االجتماعية، 
 

 Factors رابعًا: العوامل
 

للدراسـة، وهـي بتفصـيل أكثـر العوامـل الذاتيـة، أما مفهوم العوامـل فتقصـد بـه الباحثـة " المحـاور الموضـوعية 

 واالجتماعية القيمية، واالقتصادية، والقانونية التشريعية المسهمة في جنوح الحدث ".
 

وتعرف الباحثـة العوامـل إجرائيـًا بأنهـا " مجموعـة الـدرجات التـي يحصـل عليهـا أفـراد عينـة الدراسـة علـى كـل 

 ". عامل من العوامل المسهمة في جنوح الحدث
 

  األحداث جنوح في المسهمة الذاتية العوامل األول: البعد
 

 المسؤول منه وتجعل الحدث، وذات شخصية، منها تتشكل التي العوامل، مجموعة الباحثة بها وتقصد

 جنوحه. عن المباشر
 

 األحداث جنوح في المسهمة والقيمية االجتماعية العوامل الثاني: البعد
 

 والبيئة ومجتمعه، بأسرته، والمرتبطة الحدث، معها يتفاعل التي العوامل، ةمجموع الباحثة بها وتقصد

 حوله. من
 

  األحداث الجنوح في المسهمة االقتصادية العوامل الثالث: البعد

 العمل، فرص قلة من أفرادها يعانيه وما انعدامه، أو األسرة، دخل مستوى انخفاض الباحثة بها وتقصد

 المنزل. داخل األفراد عدد ازدياد مع معيشةال وغالء عائل، وجود وعدم
 



08 

 

 األحداث لجنوح المؤدية والتشريعية القانونية العوامل الرابع: البعد
 

 في  األحداث لقضاء الجنائية السياسة تخص التي والقوانين التشريعات، مجموعة الباحثة بها وتقصد

 من بها يتعلق وكلما الطفل(، حقوق ونقان األحداث، مساءلة قانون العماني، الجزاء كـ)قانون السلطنة

جراءات بنود، األحداث. مع للتعامل الدولية المنظمات أقرتها وا 

 

 Attitudes خامسًا: االتجاهات

 
يرى معظم الباحثين أن االتجاه يشبه خطًا مستقيمًا يمتد بين نقطتين، إحداهما تمثل أعلى درجات       

ما يمثل الوسط الحياد التام، وما بين الحياد، والقبول المطلق القبول، واألخرى أقصى درجات الرفض، بين

  (.14، 2004)العتيبي، درجات من التقبل، وما بين الحياد التام، والرفض المطلق درجات من عدم التقبل 

 ،والتصرف ،هي التي تحدد السلوك توليس السلوك ذاته، فاالتجاهات ،هو االستجابة للسلوك " واالتجاه

"  صلة انفعالية تربط الفرد بموضوع من الموضوعات التي تهمه االتجاه يحمل ، كماظرووجهات الن

بأنه " المواقف التي يتخذها األفراد في مواجهة  Upshawأبشاو ويعرفه  .(234، 2003)معوض، 

 ،واألمور المحيطة بهم، والتي ال نستطيع االستدالل عليها من خالل النظر لالتجاه بأنه معرفي ،القضايا

ومن ثم يقوم بفعل  ،وانفعالي أي أن الفرد بحاجة إلى أن يلم بالمعلومات المتعلقة بموضوعه ،وسلوكي

 .(2006،156)دويدار،  وبعدها يقيم ما يتصل به " ،للدفاع عنه
 

وســلوكي يتــرجم إلــى اســتعداد  ،معرفــيوجــداني، االتجــاه هــو مكــون فرضــي  ومــن وجهــة نظــر الباحثــة     

 . ومواقف مختلفة مرت على الفرد ،وقيم وفقًا لخبرات سابقة ،وسلوكيات ،لى أفرادنفسي داخلي للحكم ع
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 Juvenile Delinquency Cases Staff سادسًا: العاملين في قضايا األحداث
 

 ،قضــاةكال ن فــي المهــن المتصــلة بالقضــايا المتعلقــة باألحــداث الجــانحينوتعــرفهم الباحثــة بــأنهم العــاملو      

ووحــدة  ،ن بــدائرة شــؤون األحــداث، والعــاملو وأمنــاء ســر ،ومــراقبين اجتمــاعيين ،محــامينالو  ،عمــومالومــدعي 

 مهنيــة وكــل مــن لــه صــلة، ومهــن ،مــواد ودار إصــالح األحــداث مــن مدرســيّ  ،شــرطة األحــداث ، واألحــداث

 وحتى عرضه على المحكمة. ،تعرضه لكيقاف منذبالحدث الجانح 

 حدود الدراسة
 

 الحدود المكانية
 

وحــدة  -دار إصــالح األحــداث -العــاملين فــي كــل مــن )دائــرة شــؤون األحــداثإجــراء الدراســة علــى تــم 

 –اإلدعـاء العـام –محكمـة األحـداث  -شرطة األحـداث و  ،األحداث المتمثلة في دار مالحظة األحداث

 ومحاكم االستئناف( بمحافظة مسقط. ،المحاكم االبتدائية
 

 الحدود البشرية
 

من المتعاملين مع الحدث الجانحت ممن يتصلون بصلة مباشرة به سواء خـارج دار تحدد الدراسة بعينة 

اإلصـــالح، أو داخلـــه مـــن لحظـــة تعرضـــه للتوقيـــف، وحتـــى صـــدور الحكـــم عليـــه ابتـــداء مـــن الضـــابط، 

والمحقــق، وأمــين الســر، والقاضــي، والمحــامي، والمشــرف االجتمــاعي، والنفســي، والمراقــب االجتمــاعي، 

 وغيرهم.
 

 نيةالزمالحدود ا
 

 م.21/2/2012م وحتى 1/3/2011قامت الباحثة بتطبيق مقياس البحث على العينة في الفترة من 
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 أداة الدراسة
 

تحــدد نتــائج الدراســة بالمقيــاس الــذي قامــت الباحثــة بإعــداده لقيــاس اتجاهــات المتعــاملين مــع األحــداث 

 الجانحين نحو العوامل المسهمة في جنوحهم. 
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 الفصل الثانـي

 

 لدراسات السابقةوا ،اإلطـــار النظـري
 
 

 االتجاهات

 والنظريات المفسرة للجنوح ،األحداث الجانحون

 الدراسات السابقة 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



22 

 

 الفصل الثانـي
 

 لدراسات السابقةوا ،اإلطـــار النظـري
 

 ت والنظريات المفسرة لالتجاهااإلتجاه
 

 إلى وصولنا إن " فيقول ،مسائل من يعترضنا ما على بحكمنا ،االتجاه مفهومSpenser سبنسر ربط     

 ونحن الذهني، اتجاهنا على كبير حد إلى يعتمد الجدل، من لكثير مثيرة مسائل في صحيحة أحكام

 لحديث اإلصغاء أثناء انفعاالت من أنفسنا داخل يعتمل ما أي ، "  فيه نشارك أو ،الجدل لذلك نصغي

 (.2003،231 )معوض، فيه مشاركتنا أو ،ما
 

 في إليهما المشار (Mark Snyder & William Swann) وسوان سنايدر أجراها تجربة وفي     

 معين موضوع إزاء العقلية باتجاهاته اإلنسان تذكير أثر لبيان ،طالباً  120 على (،2004 )العيسوي،

 قبل ،معينة قضية تجاه مبحوثينال اتجاه بدعم الباحثان قام االتجاه، بموضوع المرتبط سلوكه على

 سلوك في تؤثر االتجاهات أن لهما وتبين ،المدعوم االتجاه بموضوع مرتبطة قضية في كمحلفين تعيينهم

 وشجع ،به الفرد تذكير تم لو االتجاه أو ،السلوك بذلك التنبؤ ويمكن ،معينة قضية على حكمه أو ،الفرد

 .وترسيخه ،تدعيمه أي فيه التفكير على
 

 بالثبات التسامها االجتماعي النفس علم في شيوعاً  المفاهيم كأبرز االتجاهات استخدام ذاع ولقد     

 االتجاه أن كما بالسلوك، للتنبؤ استخدامها أمكن وبذلك تهمه، التي المسائل على الفرد حكم في النسبي

 وتتعامل ما، قضية تجاه دالفر  اتجاه تغيير أو تدعيم، بإمكاننا وبالتالي فطري، وليس ومكتسب، متعلم،
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 موضوع تجاه الفرد توجه أن نجد لذلك بالفرد، المحيطة والنفسية االجتماعية، الظروف مع االتجاهات

 (.2006 )حبيب، نفسه التوجه بذلك المحيطة والمالبسات بالشروط، يزكيه
 

 كفاءة مدى معرفة لتاليوبا العامة، المجتمع قيم بين الصلة حدود يرسم النفسية االتجاهات مفهوم إن     

 الذي المرجعي اإلطار خالل من الجديدة الخبرات نحو أفراده واتجاهات المجتمع، قيم بين التواصل آلية

 على باستخدامه كباحثين لنا يسمح المرونة، من بقدر االتجاه ويمتاز  المجتمع. داخل الفرد به يهتدي

 تجاه ضعفها أو شدتها، حيث من والتقويم ياس،للق قابلة االتجاهات أن كما والجماعة، الفرد نطاق

 النفسي، اتجاههم معرفة خالل من المختلفة المواقف في األفراد بسلوك التنبؤ يمكن االتجاه، موضوع

 .(1111ومحمود، خليفة) الخاصة داللتها لها نفسية بظواهر للتنبؤ االتجاهات تلك واستخدام

 

 تولد ومشاعر معلومات، من مركب مزيج فهو لنا، لظاهرا الفرد سلوك من االتجاه على ونستدل     

 أو دينامو، ألنها معينت موضوع في معين ومقدار معينة، بطريقة لكستجابة الفرد لدى واستعداد نزعة،

 تنتج متكررة حادة خبرة نتيجة يحدث نفسيت عقلي تركيب أيضاً  واإلتجاه  له. والموجه السلوك، مشغل

 وهو وتوافق، وتنظيم، وحفز، تنشيط، من للدافعية متفاوتة شحنات إلستجاباتا بتلك وتتحكم استجابات،

 (.2001 وحمد، )أبوزهري للتغيير مقاوماً  كذلك ويظل قويا، يكون قد ذلك فوق
 

 نتيجــة ينشــأ التنــاقض ذلــك وأن التنــاقض، االتجاهــات خصــائص مــن أن  Newkimb نيوكمــب ويــرى     

 التـي االتجاهـات وبـين الفرديـة، خبراتـه بـين االحتكـاك خـالل مـن ونـتتك التـي الفـرد اتجاهات بين للصراع

  .(2001 أبوعلوان،) الثقافية المجتمع لمعايير تبعاً  اعتناقها عليه يجب
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 اآلخــرين، علــى أحكامنــا فــي واضــحاً  تأثيرهــا ونــرى ســلوكنا، تحديــد فــي هامــاً  دوراً  اإلتجاهــات وتلعــب     

دراكنا  ننتمي التي المرجعية الجماعة تحدد كما بها، نتعلم التي والكفاءة رعة،الس على كذلك وتؤثر لهم، وا 

 .(1111 المبرت، و المبرت) نعتنق حياتية فلسفة وأي سنختار، المهن وأي إليها،
 

 بين االنفعالية العالقات من مجموعة عن عبارة Rozenberg روزنبرج يرى كما واالتجاهات     

 ،المكونات بقية في يريلتغ ذلك أدى تالبناء ذلك مكون تغير وكلما ،لنفسيا البناء عليها نطلق المكونات

 أن البديهي فمن ،النفسي البناء لذلك المكونة العناصر أحد يمثل الوجداني أو ،االنفعالي المكون ولكون

 بجانب تتصف داخلية حالة يمثل الوجدان أو فاالنفعال البيئية، والعوامل ،الفطري باالستعداد يتأثر

حساس ،(بيئي)معرفي  أو مع استجابة) معين تعبيري لسلوك باإلضافة ،فسيولوجي فعل ورد ،(وجداني)وا 

 ،(ما موقف) العقلي المعرفي المكون في يحصل تغيير أي أن بمعنى ،(الفرد يواجهه الذي الموقف ضد

 تختلف الستجابة ذلك يؤدي وبالتالي ،(اتجاه) الوجداني االنفعالي المكون في تغير إلى يؤدي أن يمكن

 ونمط ،كالخبرة البيئي المعرفي بالجانب تتأثر أن قبل كانت عما وشدتها ،رفضها أو ،قبولها في

 .(1111 الطاهر،) المؤثرات من وغيرها ،المهنة وطبيعة ،الشخصية
 

 Attitude اإلتجاه مفهوم :أوالً 
 

َعْيَنة ِجَهة َقَصدَ  " ومعناه ،ْاتَجهْ  الفعل مصدر هو االْتَجاهْ  :لغة ااْلتَجاه       َأْقَبلَ  أيْ  :ِإَلْيهِ  وْاَتَجه ،" م 

 َنْاِحَيةِ  ِبَوْجِهيْ  َأْقَبْلت   أي ،" واأَلْرَض  الَسَماَوْاتِ  َفَطرَ  ِلَلِذيْ  َوْجِهيَ  وَجْهت   "و وَقَصَده ، َعَلْيه، ِبَوْجِههِ 

 .(0 ،1111 ومحمود، خليفة) واأَلْرْض  الَسَمْاَوْاتِ  َخْاِلق
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 ,Alport) ألبورت النفس عالم كتبه الذي التعريف هو النفسي لالتجاه وأشملها التعاريف، أدق أما     

 خبرة تنظمها التي والعصبي العقلي، والتأهب التهيؤ، حاالت من حالة " بأنه االتجاه به وعرف ،(1935

 ، المختلفة مواقفوال لألشياء، الفرد استجابات وموجهة مؤثرة، تمضي حتى كاتجاه تثبت تكاد وما الفرد،

 (.15 ،2006 )حبيب، " عامة ديناميكية بأنها الحالة تلك نصف أن يمكن فيما

 

 من حوله بما الفرد تأثر حصيلة " هي االتجاهات أن (10 ،2005 الغرباوي،) يستنتج ولذلكت     

 وجهة من فهي كلذل السابقة، لألجيال الحضاري واإلرث الثقافية، واألنماط البيئة، من الصادرة المثيرات

 الطاهر،) في إليه المشار(Kappuswamy,1967) كابوسوامي ويشير  ." فطرية وليست مكتسبة، نظره

   ". المختارة والجماعات واألشخاص، المواقف، بعض تجاه الشخص موقف هو" االتجاه بأن (1111،20
 

 التفكيــر، فــي ومتســق ظم،مــن تفكيــر أســلوب أو طريقــة، بأنــه (Lambert,1989,15) المبــرت ويعرفــه     

 فـي الفـرد يقابـل قـد حـدث أي أو المختلفـة، االجتماعيـة والقضـايا والجماعـات، األفراد، تجاه األفعال وردود

 فــي معــين فعــل لــرد ونزعــات وانفعــاالت، ومشــاعر، ومعتقــدات، أفكــار، مــن ويتكــون عامــة، بصــورة البيئــة

 أو إيجابيــة، بصــورة لكســتجابة مكتســب داداســتع هــو (Alken,1979,11) ليــويس يعرفــه كمــا  مــا. موقــف

  معينة. بطريقة آخرين أشخاص أو مفاهيم، أو منظمات، أو مواقف، تجاه سلبية
 

 المواقف، إزاء بالعاطفة مشبع سلوك " بأنه (11 ،2001 )أحمد، في كامل سهير وتعرفه     

 مرتبطا رفضها أو بولها،بق إما به المحيطة البيئة في معها يتعامل التي واألشخاص والموضوعات،

 ". بالخبرة الفرد اكتسبه باستعداد
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 " هو نظرهم وجهة من فاالتجاه (11 ،2001 محمد،) في (Semin & Fiedler)وفيدلر سيمن أما     

 األشخاص أو لألشياء، إيجابي أو سلبي، تقييم من ذلك يعكسه وما واألشخاص، األشياء، تجاه الفرد ميل

 ". االتجاه موضوع
 

 إال االتجاه، في والباحثين العلماء، قبل من لالتجاه الكثيرة التعريفات من بالرغم أنه الباحثةت وتالحظ     

 جميع يشمل ومعنى مضمون، إلى تؤدي التي الثالثة، مكوناته إطار عن تخرج لم تعريفاتهم معظم أن

 إدراك، نظر، وجهة استعداد، تهيؤ، حالة ميل، استجابة، " هو الباحثين أغلب عند فاإلتجاه التعاريف،

 عن عبارة االتجاه أن التعريفاتت معظم اتفقت كذلك "، نفسي سلوك حكم، أسلوب تفكير، طريقة شعور،

 ويشعر يعرف، أن للفرد فالبد وسلوكي، معرفي وجداني، فهو بدونها يحدث ال مكونات، ثالثة اتحاد

 سلوك نحو اتجاهنا أن القول فاليمكننا   فطري. وليس مكتسب، أنه على العلماء اتفق لذلك ليسلك،

 الضبط من نوع تمارس والتي حولنا، من بالبيئة واحتكاك خبرات، تراكم نتيجة يحدث بل فطرة، هو معين

  الفرد. سلوك على االجتماعي
 

 وجداني إرادي ال سلوك ذلك يتبع أن البد والشعور واالستجابة، واإلستعداد، الميل، وجد وحيثما     

 وبذلك ما، شي تجاه سلبي أو إيجابي، سلوك إلى ويترجمه المعرفية، لمدركاته وفقاً  الفرد تخذهي نفسي

 أو قيمة، أو سلوك، نحو الحياتية قرارتنا أصعب اتخاذ منظومة في النفسية بمكوناته اإلتجاه يدخل

 وبذلك ها،وغير  واجتماعية، روحانية، قيمة ذا معنويا أو ماديا،ً  كان سواء شي أو هدف، أو معنى،

  حياتنا. في وضرورته أهميته يكتسب
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 افترض  أن منذ يتغير لم هو كما ظل عناصر من عليه يشتمل وما االتجاه، تعريف أن الباحثة وترى     

 فتالمس الفرد واقع تمس بمسائل مرتبط داخلي مكون االتجاه أن (Herbert Spencerسبنسر) هربرت

 ثم ومن المسائل، تلك عن أكثر معلومات معرفة يحاول حين ،المعرفية منظومته في وتدخل وجدانه،

 أن سنجد جيداً  نظرنا ولو  اإليجاب. أو بالسلب، المسألة تلك نحو يميل أي نحوها ما اتجاهاً  يكّون

 نفس يشمل زال ما العرب، بالباحثين مروراً  وغيرهم ولمبرت، وبوجاردس، ألبورت، من الالحقة التعريفات

 الجدلية المسائل نحو دائماً  يتجه الفرد زال فما معين، التجاه ميله يكتسب الفرد لتجع التي العناصر

رثه وبيئته، بمجتمعه، غالباً  المسائل تلك وترتبط القائمة،  معرفته لتزداد الفرد يبحث وعادة  الحضاري. وا 

 السلوك، أو يمة،الق تلك عن بالمعلومات التشبع وبعد وبذلك النفسي، الوجداني حسه متبعا المسائل بتلك

  إيجابًا. أو سلباً  إليه يتجه الرمز أو
 

 المعرفية، خبرته بتراكم مرتبطاً  عادة يكون واتجاهه الفرد، ميل أن االتجاه تعريفات معظم وترجح     

 من يواجهه ما نحو أحكامه يصدر المحيطة الظروف بعض وبتأثير بوجدانه، يستشعرها التي والسلوكية

 الفرد وموقع البيئة، بعناصر المباشر االحتكاك ثم االتجاه، مسألة في األول الدور هال فالخبرة  مسائلت

 والسلوكي، القيمي، الفرد انتماء االتجاه يمثل النهاية في إذا  إليها. المتجه القيمة أو المسألة، من

 يمنحه لكذ فإن هؤالء، يمس مصيري قرار بإصدار االتجاه ذلك يرتبط وحين واالجتماعي، واألخالقي،

  آخر. فرد حرية أو منصب، أو مكانة، أو موقع، يحدد كونه االتجاهات بقية من أكبر قيمة
 

 التي والسلوكية والوجدانية، المعرفية، التوجهات " بأنه دراستها في إجرائياً  االتجاه الباحثة وتعرف     

 جنوح في المسهمة املالعو  نحو االتجاهات مقياس تطبيق عند الدراسة، عينة استجابات في تظهر

 كالنوع الديموغرافية المتغيرات ببعض االتجاهات تلك ارتباط ومدى بمسقط، الجانحين األحداث
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 األحداث مع الشخصية العينة أفراد وخبرة الوظيفي، والمسمى العلمي، والمؤهل والعمر، االجتماعي،

 تطبيق أثناء الجانحين األحداث مع عملهم وطبيعة عملهم، سنوات خالل العامة خبرتهم أو الجانحين،

 الجنوح. في المسهمة العوامل موضوع تجاه األفراد اتجاهات في تؤثر التي تلك المقياس،
 

 المفاهيم ببعض وعالقته االتجاه
 
  والميل تجاهاال Attitude & Predisposition 

 يظهر داخلي شعور ووه ذلك، عكس أو سار، بمزاج والميل الشي، نحو االنتحاء هو اللغة في الميل     

 لنا هيأته مكتسب استعداد وهو حوله، من باألشياء عالقته يحدد ألن اإلنسان يدفع انفعال هيئة على

 بينما ما بأمر وتعلق شخصية، استجابة كونه في االتجاه عن ويختلف  الحياتية. والخبرات الظروف،

 صحيح والعكس الميل، من يغير أن خالراس االتجاه بإمكان أي انفعالية وصلة وعقيدة، رأي، االتجاه

 .(2003 )معوض،
 

 راسـخة، عقيـدة عـن يعبـر هنـا فاالتجـاه نعتقـد، بمـا يتعلـق االتجـاه بينما نفضل أو نحب، ما هو فالميل     

 المـرء، يتجاوزهـا قـد واسـتجابة وانفعـال، شـعور، عـن يعبـر الميل بينما ما، موضوع نحو متطرفة تكون وقد

 (.2006 )دويدار، يهف تأثيرها حسب وتنتهي

 

 أثناء االجتماعية تنشئته متضمنة حياته خالل الفرد يكتسبها التي الخبرات خالصة هي فالميول  إذات     

 الموروثــة، الشخصــية ومقومــات واالقتصــادية، االجتماعيــة، المكانــة علــى جزئيــاً  الميــول وتعتمــد طفولتــه،

 .(2004 زغيب،) ذاته الشخص وتفضيل وذوق، والمكتسبة،
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 الرســائل لمقاومــة يميــل الفــرد أن المــدى، قصــير االتجاهــات لتغييــر نموذجــه فــي  Zaller زاليــر ويــرى     

 الرسـائل تلـك تقيـيم أساسـها علـى يسـتطيع سـياقية معلومـات لديـه تتـوافر أن بشـرط ميولـه مـع المتسـقة غير

 .(Zaller, 1992) الخاصة ميوله ضوء في
 

  والرأي تجاهاال Attitude & Opinion 

 بينما ،لالستجابة عقلي استعداد هو االتجاه أن نعلم ونحن والرأي، االتجاه، بين كثيراً  األفراد يخلط     

 أمر في صواب على بأنه اعتقاده إلى ويشير االتجاه، من عمومية أكثر للفرد لفظي تعبير هو الرأي

 غير للسلوك ينحى االتجاه بينما الفرد، اتجاهات عن لفظي تعبير هو الرأي أن القول ويمكننا ما،

 (.1112 )الكندري، اللغوي
 

 الرأي أن كما ما، مسألة نحو خفي توجه عن صريح تعبير كونه في االتجاه عن الرأي ويختلف

 الرأي ويعالج تقييمية، ومادة ذوقية، أموراً  االتجاه يتناول بينما اخبارية، ومادة واقعية، أمور يتناول

 تجاه وأمانيه الشخص، رغبة االتجاه يمثل بينما أمامه، الجارية األحداث تجاه ونبوءته الفرد، توقعات

 بالدينامية، يتصف االتجاه أن النقيض على نجد واقعيته عدم الرأي في نتبين وبينما الحدث، ذلك

 (.2000 )المعايطة، الهدف نحو والتوجه والدافعية،
 

 عن الفرد اتجاهات عجز حالة في إال يوجد ال الرأي أن Hart & Hart هارت العالمان ويعتقد

 مقام الرأي يقوم األمور عواقب في والتدبير ،االحتراز من وكنوع ما، معقد موقف مواجهة من تمكينه

 الرأي، أن Anstasi انستازي وتؤكد  الموضوع. ذلك نحو القوي واالتجاه بالقيم، مدفوعاً  االتجاه

 من يقترب وذلك شيئًا، بالمنطق ذلك يمس أن نبدو  األشخاص قبل من بالتناوب يستخدمان واالتجاه
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 من متمازج لفظي تعبير " هو الرأي أن من العالمية، المعارف دائرة وضعته الذي التعريف

 حدة من التخفيف في دورها الرأي  انعكاسات تؤدي ولذلك "، والقيم واالتجاهات، المعتقدات،

 (.100 ،2006 )دويدار، ما قضية تجاه تطرفه أو االتجاه،

 

 شخص من حكم فالرأي ،االتجاهات تملكه ال ما الخصوصية من تملك اآلراء أن العلماء رأي وفي     

 قضية أو متداول، أمر تجاه صاحبه نظر وجهة عن يعبر لفظي تعبير وهو معين، موضوع تجاه

 ويحتمل الصواب، يحتمل والرأي مثاًل، فلسطين كقضية وعالمية األسعار، كغالء محلية شائعة

 الدولة أو المواطن، تهم قضية في العام الرأي يطلب الذي االستطالع في جداً  مهم لكنه الخطأ

 .(2003 )معوض،
 

  والمعتقدات تجاهاال Attitude & Believes 

 ال بينما معتقدات على تشتمل االتجاهات أغلب أن ،Krech Crutchfield كروتشفيلد ريتش يرى     

 Anastasi انستازي تؤكد بينما اتجاهات، من أجزاء بالضرورة يه المعتقدات كل أن الجزم يمكن

 واإلدراك ،Motive الباعث لعمليات النهائي الناتج يمثالن كونهما في واالتجاه المعتقد، تشابه على

Perception، والتعليم Learning، بينما نسبيًا، حيادية المعتقدات أن بينهما يفرق ما أن تقول وكذلك 

 بكل أعتقد أنا يقول أن الشخص فبإمكان بالثبات، إجباري ضغط تحت تصبح اتجاه إلى تحولت إذا

 )دويدار، للتداول قابل غير نهائي حكم بمثابة يعتبر االتجاه بينما رأيه، عن يعبر ألنه بساطة

2006). 
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 يمكن ما بقدر المشاعر عنصر على تحتوي ال وهي اإلنساني، المعرفي الجانب تمثل والمعتقدات 

 موضوع عن منه نستفسر أو نسأله، الذي للمتحدث المعرفية الجوانب نقل في تشترك أنها نقول أن

 (.2003 )معوض، ومعرفته وتخصصه، خبرته، دائرة في

 

  فــــي تحــــدث التــــي التغييــــرات إلــــى أساســــاً  يرجــــع الفــــرد اتجاهــــات تغييــــر أن األوائــــل، المنظــــرون يــــرى

 (.2004 )زغيب، نحوها اتجاهه تحديد بغيين التي واألشياء الموضوعات، تجاه معتقداته
 

 تــأثير تتوســط وأنهــا المعتقــدات، بمركزيــة (Fishbein & Ajzen, 1975)أجــزين و فشــبن يــرى بينمــا     

ـــاء أهميـــة ذكـــرا كـــذلك القضـــايا، تجـــاه الفـــرد اتجـــاه تشـــكيل علـــى العاطفـــة  Cognitiveالمعرفـــي البن

Structure الفرد اتجاه تحديد في (Bodur; Brinberg & Coupey, 2000, 17). 
 

 االتجاه مكونات :ثانياً 
 
 

  :رئيسية مكونات ةثالث من االتجاه يتكون
 

  Cognitive Component المعرفي المكون .1

 االتجاه، بموضوع تتعلق التي والتصورات واألفكار، والمعتقدات، اإلدراكية، العمليات كل ويتضمن

 توجهه يسند ما وكل االتجاه، لموضوع تقبله وراء تقف وأسباب معلومات، من الفرد يملك ما وكل

 رأيه في له المناهضة الحجة المكون ذلك فيكون معين موضوع على حكمه تجاه اإليجاب أو بالسلب،

 .(2006 )حبيب،
 

 :مفاهيم لعدة بالبيئة الفرد احتكاك أثناء تكون الذي المعرفي المكون ويقسم
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 .ومعنوياً  حسيًا، الفرد كهيدر  ما أي Concepts والمفاهيم المدركات، (أ

 النفسي، المحتوى في ثابتة وهي تدريجيًا، تبلورت مفاهيم مجموعة بها ونقصد ،Beliefs المعتقدات (ب

 .للفرد والعقلي

 ردات من منهم يتوقعه ما أي لآلخرينت بالنسبة به التنبؤ للفرد يمكن ما وهي ،Expectation التوقعات (ت

 .(1112 دري،الكن) سلوكية أو لفظية، مختلفة فعل

 

  Affective Component الوجداني المكون .2

 وتدفعه القوي، الجانب (مع أو ضد) المشاعر فيها تمثل وانفعالية عاطفية، استجابات عن عبارة وهي

 هي االنفعالي المكون بها يمدنا التي االنفعالية الشحنة وتلك االتجاه، موضوع نحو إيجاباً  أو سلبا،ً 

 )أحمد، االتجاه تغيير على قدرتنا وبالتالي ما، موضوع تجاه ضعيفاً  أو ًا،قوي االتجاه تجعل التي

2001.) 
 

  Behavioral Component السلوكي المكون .3

 االجتماعية، بالتنشئة السلوكي المكون ويتأثر ما، بطريقة ما موضوع نحو الفرد استجابة يمثل وهو

 الفرد بها يكون التي واالقتصادية اعية،االجتم الحالة ونوعية السابقة، والخبرات واالقتصادية،

 المباشر، سلوكه على تؤثر والتي االتجاه، موضوع تجاه الفرد لدى يكون الذي الدافع أو والشعور،

 موضوع نحو سابقاً  متولدة مشاعر لديه كانت فإن معين وأسلوب بطريقة، لديه االستجابة ودافع

 عن يحملها والتي كونها، التي لمشاعره وفقاً  لتصرفل يميل فإنه السابقة، األسباب من لسبب االتجاه

ن االتجاه، ذلك  .(1111 ومحمود، خليفة) اتجاهه نغير أن سهالً  فسيكون العكس كان وا 
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  االتجاه تكوين عوامل :ثالثاً 
 
 

 النحو على وهي االتجاه، موضوع تجاه للفرد النفسي للتكوين مجتمعة عوامل عدة افرتو  يشترطو      

  :التالي

 الخبرة تكامل Experience Integration 

 عنها تصدر واحدة كوحدة الخبرات تلك بتعميم الفرد يقوم ثم ومن الفردية، الخبرات تشابه بذلك ويقصد

 (.2000 )المعايطة، الحقاً  المتشابهة للمواقف واستجاباته الفرد، أحكام

 الخبرة أثر انتقال Experience Transmission Impact 

ن ،سلبياً  أو ايجابيًا، يكون قد أثر الفرد بها ريم خبرة لكل  التخيل، أو بالتصور، سواء تنتقل الخبرة تلك وا 

 الغامدي،) بالخبرة الشديد الفرد تأثر عند خاصة له حدث ما للمرء تراءى كلما ترسخ وهي التفكير، أو

2000). 

 الخبرة تكرار Experience Repeating  

 تجاه الفرد خبرات تكررت وكلما الفرد، في المؤثرة المكررة الخبرات من عدد إلى يحتاج االتجاه تشكيل إن

 (.2001 )أحمد، اإليجاب او بالسلب، ناحيته اتجاهه قوى كلما ما موضوع

 الخبرة حدة Experience Intensity 

 لذلك خبرة تجاه االنفعال يصل وحين الفرد، نفسية غور يحفر الذي العميق االنفعال بمعنى هنا الحدة

 بعمق مرتبطة معينة، اجتماعية مواقف سلوك نحو بنزوعه مباشراً  ارتباطاً  يرتبط فإنه العميق، الغور

 (.2003 )معوض، السابقة وتجربته خبرته
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 الخبرة تمايز Experience Differentiation 

 في محوالمال األبعاد، واضحة تصبح بحيث بها يمر التي الخبرات تمييز على الفرد قدرة هو والتمايزت

 بيئته عناصر مع اليومي تفاعله أثناء يماثلها بما وربطها وتصورها، مداها، إدراك على وقادر محتواها،

 (.2000 )الغرباوي، تماثلها سابقة بخبرة ربطها جديدة خبرة قابل كلما أي المختلفة،

 

  :االتجاهات تكوين مراحل رابعًا:
 

 

ن بيئي، ومكون فطري، مكون إلى بحاجة لالتجاهات النفسي البناء بأن سلفًات ذكر وكما           تكوين وا 

 ما بكل حوله من البيئة مكونات وبين الفطري، بمكونه الفرد بين متبادل تفاعل نتيجة هو النفسي االتجاه

 قد الذي االتجاه يتكون وبيئته، الفرد، بين والتفاعل النشاط، ذلك وبفعل ومقومات، خصائص، من تحويه

 .سالباً  أو موجبًا، يكون
 

 :كاآلتي ضرورية، مراحل بثالث النفسي االتجاه تكوين يمر وبذلك    
 

 Cognitive Level المعرفية اإلدراكية المرحلة .1

دراكها، حوله، المثيرات على بالتعرف الفرد يبدأ المرحلة هذه في       الخبرات، لديه تتكون وبالتالي وا 

 ويكون يصادفها، التي للمثيرات المعرفي اإلطار كونست التي والمعتقدات والحقائق، والمعلومات،

 العام المحتوى على التعرف طور في يكون الفرد أن أي معرفيًات إدراكياً  المرحلة تلك في اإلدراك

 حول االتجاه يتبلور وبذلك الطبيعية، االجتماعية والبيئة فيه، يعيش الذي المجتمع لطبيعة

خوته، وأصدقائه، جماعته،  كالصدق، المتعلمة والقيم والمدرسة، والنادي، ألسرة،ا وجماعة وا 
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 وغيره والمكتب، المريح، كالمقعد مادية أمور وحول وغيره، والشرف، والتضحية، والنبل، واألمانة،

 (.2001 )أحمد،

 Evaluation Level (التقييمية)االتجاه موضوع نحو الميل مرحلة .2

 في المثيرات نحو المتضاربة المختلفة التفاعالت من لةحصي كون قد الفرد يكون المرحلة هذه في        

 اإلدراكي إلطاره مستنداً  التفاعالت تلك بتقييم ويبدأ عام، بشكل وبيئته االجتماعي، محيطه

 كصورة ذاتية وخصائص ومقوماتها، األشياء، كخصائص موضوعية متغيرات من فيه بما المعرفي

 المرحلة وتتميز ، ومشاعره وأحاسيسه، ذاته، على مداً معت والتمييز والتشابه، والتطابق، الذات،

 ففي األصدقاء، من معينة نوعية أو الطعام، من معين كصنف معين شي نحو بالميل هذه التقييمية

 الذاتي واإلحساس والمشاعر، والموضوعية، المنطق، بين االتجاه نشوء يختلط المرحلة هذه

 .(1116 عويضة،)
 

 Resolution Level (التقريرية) واالستقرار الثبات مرحلة .3

 وأنواعه درجاته، اختالف على والميل الثبوت، تمثل وهي النفسي، لالتجاه األخير التطور مرحلة هي       

صدار التقرير، أي التقريرية بالمرحلة وتعرف االتجاه، تكوين في االستقرار وكذلك  على الحكم وا 

 (.2000 الغرباوي،) السلب أو باإليجاب، سواء البيئة، عناصر من معين عنصر مع الفرد عالقة

 

  تجاهاتاال  قياس

 Lekert المجملة للتقديرات ليكرت )طريقة عليه يطلق كما أو ليكرت، مقياس الباحثة استخدمت     

Summated Ratings،) على المعتمدة ثيرستون طريقة في الرئيسية الثغرة لسد الطريقة هذه وجاءت 
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 المفحوص كان إذا ما للباحث يظهر بحيث االتجاهات لقياس هطريقت رتليك وابتكر المحكمين،

 (1-5) من بقيم الموافقة وتندرج عبارة، أو فقرة، كل في متردد أنه أو بشدة، يوافق ال أو بشدة، يوافق

 ,Shaw & Wright) (1) الدرجة بشدة أوافق ال تأخذ بينما (5) الدرجة بشدة موافق تأخذ بحيث

1967.)   
 

 جميع على تقديراته بجمع المستجيب اتجاه تحدد المتجمعة التقديرات في ليكرت وطريقة     

 مع موقف كل ربط المهم من ولذلك االتجاه، نفس تقيس المواقف جميع بأن تفترض حيث المواقف،

 العامل يقاس ال حينئٍذت ألنه الصفر، من قريب ارتباط ذو موقف أي واستبعاد للموقف، الكلي التقدير

 حيث مرتفعة، عادة تكون فال المواقف بين االرتباطات أما المواقف، جميع فيه تتقاطع الذي عامال

 وتدل ،Underline Attitude المبطن االتجاه إلى باإلضافة المتفرد، محتواه يقيس موقف كل أن نجد

 أن ىعل المنخفضة الدرجة تدل بينما موجب العبارة تلك نحو االتجاه أن على المرتفعة الدرجة

 البحث، يثيرها التي المشكلة أو ما، قضية تجاه المفحوص اتجاه ولتحديد سالب، العبارة نحو اإلتجاه

   (.1111 )األشول، المقياس في الواردة الفقرات كافة على درجاته جمع يجب
 

 ودراسات ودوريات، كتب، من المستقاة العبارات من الكبير العدد االختبار هذا ميزات ومن     

 العبارات من متساوية بأنها عباراتها وتتميز غامضة، غير واضحة المعنى محددة تكون يثبح

 فقط، واحد موضوع يكون أن يفضل الذي االتجاه بموضوع مرتبطة عبارات وهي والسالبة، الموجبة،

 يوافق عبارات المقياس يضم ال بحيث لها، االستجابة في الفردية الفروق العبارات تظهر أن ويجب

  .(2001 )محمد، الجميع يرفضها أو الجميع، يهاعل
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 لالتجاهات المفسرة النظريات
 

 في التقليدية بالنظريات وسميت وتغييرها االتجاهات، تناولت عامة نظرية توجهات أربعة ظهرت      

 :كاآلتي وهي االتجاهات، تشكيل
 

  The Learning Theory التعلم نظرية

 نظرية أصحاب ويفترض ،Carl Hovland هوفالند لكارل الحقاً  " التعلم ىمنح " عليها أ طلق والتي     

 يغير أن شأنه من ذلك فإن ما، قضية أو لموضوع، السلبية أو اإليجابية، الخصائص ربطنا إن أننا التعلم

 ومن الرسالة، تقدمها التي واألدلة للحقائق، واالستيعاب التعلم، عمليات خالل من والقناعة االتجاه،

 .(Petty; Ostrom & Brock, 1981) الشرطي االرتباط عملية خالل معينة عاطفية استجابات تعلم لخال
 

  The Perceptual Theory اإلدراكية النظرية

 بيئته، مع لتتوافق لذاته الفرد بتغيير  فقط يكون ال االتجاه تغيير أن على اإلدراكية النظرية تقوم        

نما ومتطلباتها،  تركز وبذلك الذاتية، احتياجاته مع لتتالءم حوله من البيئة متطلبات إدراك يهعل يجب وا 

 اتجاه على ما رسالة تأثير معرفة أردنا فإذا للرسالة، المتلقي يوليها التي األهمية على اإلدراكية النظرية

 على اإلدراك ثيرلتأ وبالنسبة  .إليه الموجهة للرسالة هو إدراكه كيفية أوالً  نعرف أن من فالبد ما، فرد

 انتقائية همات التأثير من نوعين (Sherif & Cantril, 1945) وكانتريل شريف ذكر فقد االتجاه تغيير

 واإلطار الخارجي، للعالم اهتمامه الفرد فيه يولي الذي الجزء وهو Selectivity of Perception اإلدراك

 على حكمه على تؤثر والتي بالفرد، ةالمحيط العوامل مجموعة وهو  Frame of Referenceالمرجعي

 .(2004 )زغيب، األمور
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 The Social Judgment Theory االجتماعي الحكم نظرية

 & Sherif وهوفالند لشريف وتنسب اإلدراكية، النظرية من تفرعت التي النظريات أشهر من وتعد         

Hovland ، أدلة من تتضمنها ما على بناء ّيمهايق ال رسالة ألي المتلقي أن على النظرية هذه وتركز 

 نفسها، للرسالة المبدئي فهمه وبين الرسالة، تلك تتبناه الذي الموقف بين المتلقي يقارن إنما وبراهين،

 أتأثر " مثالً  التسول " مثل لرسالة كمتلقي أنني أي الرسالة، موضوع سيقبل هل نفسه داخل يحدد وبذلك

 الرسالة فأقيم ،" ال أم والمتسولين التسول أقبل هل " الموضوع حون الذاتي باتجاهي األولى بالدرجة

 أو تقبلي، أي القضية، نحو الداخلي التجاهي طبقاً  " مالية معونة يطلب متسول " كمثال: الخارجية

 .(Perlof, 1993) أساساً  التسول لفكرة رفضي
 

  The Functional Theory الوظيفية النظرية

 دوافع وبين للفرد، الموجهة الرسالة تتبناه الذي الموقف بين العالقة على ريةالنظ هذه وتركز        

 فإنها الفرد، اهتمامات دائرة ضمن تقع ال احتياجات على تركز الرسالة كانت فإن نفسه، الفرد واحتياجات

 اهتج للفرد اتجاه وتكوين تغيير، أن على النظرية هذه علماء ويتفق اتجاهه، تغيير في تنجح ال قد

 ,Katz) للفرد واالجتماعية الشخصية، الحاجات إلحدى الرسالة تلك مالمسة على يعتمد رسالة مضمون

1972).



  The Cognitive Consistency Theoriesالمعرفي االتساق نظريات

 في بلبلة لديه تحدث الفرد عليها يتعرف جديدة معلومة أي أن فكرة على تقوم نظريات مجموعة هي     

 عن وذلك عليه، التغلب الفرد يحاول الذي التوتر من نوع لحدوث تؤدي البلبلة وتلك المعرفي، مالتنظي

 الفرد تعديل أن أي المعرفي نظامه في الداخلي التناغم من لدرجة يوصله جديد اتجاه تبني طريق



32 

 

 حل) الداخلي للهدوء فيصل بأعماقه الحاصلة البلبلة تلك يزيل جديد التجاه تبنيه أو القديم، التجاهه

 المعرفي: االتساق نظريات أشهر ومن  .(2004 زغيب،) الصراع
  

  Heider’s Cognitive Balance Theory لهيدر (التوازن)االتزان نظرية

 أن أي المعرفي، عالمه تجانس على للحفاظ الفرد من محاولة بأنه االتساق أو ،االتزان هيدر يصف     

 فالتوازن     المتجانسة. المتسقة وأفكاره بمعتقداته، تمسكه على تمديع اآلخرين مع وانسجامه اتساقه،

 العكس، يحدث قد أو للرسالة، الموجه والفرد المدرك، الفرد بين إيجابية عالقة بحدوث يحدث المعرفي

 المودة، لهم نكن بأفراد مرتبطة ألنشطة لنا الموجه اإليجابي لشعورنا وفقاً  اإليجابية العناصر فتسود

 أي اتجاههم بميل نشعر ال أفراد مع نشاطاً  نمارس ألننا سلبي شعور يغمرنا حين السلبية العناصر دوتسو 

ن نفور، بيننا  العناصر، سلبية والثالثة والشعور، العناصر ايجابي منهما اثنان ثالثية عالقة وجود وا 

 عدة هناك الحالة تلك في حاالرتيا عدم وبالتالي المعرفي، الالتوازن من حالة الفرد داخل يوجد والشعور

 قبول أو الرسالة، أو الموضوع، في رأيه بتغيير الفرد يقوم أن فإما المعرفي، اإلشكال ذلك لحل احتماالت

 يغير بأن اآلخر الشخص إقناع محاولة أو نفسه، الشخص في رأيه تغيير أي الموضوع صاحب الشخص

 إيجاد يحاول أي اآلخر للشخص إدراكه كيفية يشوه أن الثالث واالحتمال االثنان، له يتجه ما ليوافق رأيه

 المتجانس غير الشخص بين متعمداً  يفصل أن األخير واالحتمال ليتقبله، شخصيته في محببة نقاط

 بسالم األمور وتمر بينهما، والالاتساق النفور، من ليخفف عليه يعرضه الذي الموضوع وبين معه،

  . (2010 شتا، ت1112الكندري،)
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  Cognitive Congruity Theory وتاننبوم ألوسجود المعرفي التطابق ريةنظ

 & Osgood من كل النظرية هذه ووضع ومسارها، ،االتجاهات تغيير بمدى النظرية هذه ترتبط     

Tannenbaum، الحب، عناصر ويتضمن الترابطي، المفهوم هما رئيسيين مفهومين في تحديدها ويمكن 

 الموجودة العالقة ونوعية موضوعها، أي ومفهومها الرسالة، مصدر بين ويوجد ،والموافقة والتفضيل،

 تحقق حالة في ويوجد والمعارضة، والنفور، الكره، عناصر ويتضمن الترابطي، غير المفهوم و بينهما،

 نم بعداً  التقويم عامل وتاننبوم أوسجود واعتبر عكسية، بصورة إنما األشياء طبيعة يشابه تقويمي مفهوم

 مقبولة غير أو مقبولة، بأنها األشياء تلك على الحكم يتم التقويم خالل فمن النفسية االتجاهات أبعاد

 (.1110 )الضوي،
 

  Festinger Dissonance Theory لفستنجر المعرفي التنافر نظرية

 االختيار لفردا على يتوجب عندما ينتج المعرفي التنافر أن همات لمبدأين وفقاً  النظرية هذه وتنطلق     

 على المترتبة النتائج أي سلوك من منه يحدث ما وبين ومعارفه، معتقداته، في اتجاه من يحمله ما بين

 الحالية، الفرد معتقدات بين الصراع أهمية اختزال خالل من التنافر خفض إمكانية هو واآلخر اختياره،

 حتى والسلوك ،االتجاه بين والتنافر الغموض، من نوع يخلق مما جديدة معتقدات من يكتسبه سوف وما

 النفسية اإلثارة من حالة هو المعرفي التنافر بأن فستنجر يعنيه ما وذلك التوازن. نقطة إلى الصراع يصل

 لالتساق يميالن وسلوكه الفرد اتجاه أن أي والسلوك، ،االتجاه بين اتساق حدوث دون تحول السلبية

 للحد قوي دافع لديه يظل كما واتجاهه، سلوكه، بين الحاصل ضبالتناق وعي على يظل الفرد أن لدرجة

 .(2011 خليفة،) بينهما التنافر حدة من واإلقالل التناقض، ذلك من
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 Cognitive Response Theory المعرفية اإلستجابة نظرية

 فإنه ما رسالة يتلقى حين الفرد أن المعرفيةت االستجابة لنظرية الحقيقي المؤسس جرينولد يفترض     

 استجابات عنه تصدر بذلك قيامه وعند الرسالة، موضوع عن لديه المعرفي بالمخزون ربطها يحاول

ن الرسالة، سيقبل فإنه موجبة استجابة كانت فإن الرسالة، تلك مضمون عن معرفية  استجابة كانت وا 

 المعادي موقفه وتؤيد للموقف، رفضها تفنيد محاولة داخله ستثار معادية معرفية استجابات فإن سالبة

 لقياس تستخدم المعرفية، االستجابة مقاييس أصبحت الماضي القرن وخالل  .الرسالة سيرفض وبذلك

 المصدر، ومصداقية الفرد، اتجاه مع الرسالة تعارض مدى :مثال المستقلة المتغيرات من مجموعة تأثير

 .(Petty & Others, 1981) فردال اتجاه على وتأثيره الرسائل عرض وترتيب اإلدراكي، والتشتت
 

  Katz Functional Theory لكاتز  االتجاه  وظيفية نظرية

 وارتباط واالنفعاالت(، والوجدانية)المشاعر العقلية أي المعرفية المكونات على النظرية هذه تؤكد     

 ويرى الذات، مفهوم من أساسياً  جانباً  تمثل كونها مركزياً  ارتباطاً  واالتجاهات القيم، بنظام المكونات هذه

  :رئيسية وظائف بأربعة تقوم أنها كاتز
 

 الرتباطها وفقاً  االتجاهات تكون حيت من التعلم نظريات تؤكد كما نفعيةت توافقية وظيفة .0

 .االرتياح أو الضيق، مشاعر أي والعقاب الثواب، بمفهومي

 بالعالم تتعلق قاسية حقائق ةمواجه من ذاته حماية الفرد يحاول أن أي الذاتت عن دفاعية وظيفة .2

 النفسي التحليل نظرية حسب لذاته حبه أي الفرد نرجسية تتأكد وبذلك عرفها، لو وتؤلمه الخارجي،

 .(2006 )دويدار، لفرويد
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 يتم وحين يشعره، كما لديه الذات ومفهوم الذاتية، قيمه عن الفرد يعبر أن أي التعبيرت وظيفة .3

 عن للتعبير مرادف الذات عن فالتعبير الرضا، على يحصل الفرد فإن الصدق بذلك التعبير

 ذلك يساعد وبذلك لديه، الذات ومفهوم الشخصية، قيمه مع تتوافق االتجاهات وتلك االتجاهات،

 .الوقت بنفس ذاته وتحقيق نموه، على التعبير

 حوله، من األشياء على والنظام التجانس، من نوع إلضافة يسعى الفرد أن أي المعرفةت وظيفة .4

 يتجه وبذلك حقيقتها، على األمور فهم ويحاول األشياء، معنى عن للبحث يسعى هو ذلك وألجل

  .عليها والتجانس الوضوح، يضفي بشكل وادراكاته اعتقاداته، وتنسيق تنظيم، نحو

 )شتا، اآلخر عن بعيد اتجاه في كل متفرقة أو واحد، اتجاه في واحدة دفعة تظهر قد الوظائف وهذه     

2010). 
 

  Rosenberg Structural Trend Theory  لروزنبيرج االتجاه بنيوية ونظرية

 المعرفية بالجوانب كاتز نظرية كمثل معنية وهي المعرفي، التجانس بمفهوم النظرية هذه ترتبط     

 انبينالج هذين وعالقة والمشاعر كاالنفعاالت الوجدانية والجوانب واإلدراك، واالعتقادات، كاألفكار،

 وما يعتقد، ما بين التطابق من نوع إلحداث يسعى الفرد أن النظرية هذه وترى األفراد، اتجاهات بتغيير

 مشاعرهم بتعديل أو (معرفي)أفكارهم بتعديل إما اتجاهاتهم يعدلون أنهم أي ما، موضوع تجاه به يشعر

 .(1111 )الطاهر، (وجداني)
      

 في تغيير أي وأن متداخلة، عناصر من مكون هيكل عن عبارة االتجاهات أن روزنبيرج ويرى     

 مدى تحدد قد اتجاه أي في المعرفية المكونات وأن المجاور، العنصر في تغيير عليه يترتب عنصر
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 أو التحمل، تفوق لدرجة المكونات بين تنافر حدوث حالة وفي  .تغييره إمكانية ومدى الثبات، على قدرته

  :التالية الثالث الطرق بإحدى ذلك من الناشئ االتجاه ثبات عدم معالجة ليهع وجب الفرد من التقبل

 .به االعتراف وعدم التنافر، ذلك نكران -

 .المتنافر االتجاه لذلك والوجدانية المعرفية، المكونات بين القسري الفصل -

 الرضا من لنوع يصل حتى االتجاه مكونات بين التضاد بذلك واالعتراف الواقع، باألمر القبول -

  .الداخلي

 أحد تصبح وبالتالي االتجاه، تحدد والسلوكية واالنفعالية، المعرفية، العناصر أن روزنبيرج ويؤكد      

 .(1110 الضوي،) والسلوك والمعرفة، الوجدان، محددات
 

  تجاهلال  المفسرة النظريات على التعليق
 

 تحديد في ودوره المعرفي، الجانب حول راؤهمآ تقاربت االتجاهات منظري أغلب أن الباحثةت رأي في     

 الفرد، وأفكار الموضوع، بين االتساق من نوع وجود المعرفية النظريات مؤيدو ويؤكد الفرد، اتجاهات

 واألفكار واالنفعاالت، الفرد وبين االتجاه، موضوع يعرض الذي للشخص الفرد وتقبل الموضوع، وبين

 وبين معين، موضوع نحو الفرد اتجاه بين توافق هناك أن أي وع،الموض عرض أثناء ذهنه في تدور التي

 الفرد اتجاه تغيير عوامل من أن بمعنى نفسه، االتجاه لموضوع تقبله وبين وأفكاره، الداخلية، انفعاالته

 هي هل الموضوع عرض ترافق التي واألفكار االتجاه، موضوع يعرض الذي واإلنسان االتجاه، موضوع)

 مرتفعة كانت إن وبالتالي ،(مرتفعة/متوسطة/منخفضة هي هل االتجاه ميل ودرجة جاه،االت ضد أو مع

ن إيجابية، فهي قوية   سلبية. فهي ذلك عكس كانت وا 
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 الفرد أفكار عن التعبير من اقتربتا روزنبيرج ونظرية لكاتز، االتجاه وظيفة نظرية أن الباحثة وترى     

 بمعزل ليس وكاتز، روزنبيرج لدى فالفرد ما، موضوع نحو اتجاهه يهاف يّكون التي نفسها اللحظات في

 الفرد فأفكار سلوكياً  أم ، وجدانياً  سواء االتجاه مكون من أساسي جزء فهو لالتجاه، النفسي البناء عن

 سلوك، هيئة في محدد شي إلى متوجهة وتتحد تتشابك، المعرفية وثقافته خبراته، من خليط عن عبارة هي

 قضية ناحية منخفض أو مرتفع بمستوى إيجابًا، أو سلبًا، تميل أفكار من بداخله عما الفرد يعبر وبذلك

  ما.
      

 "اإلدراك" فالعقل وسلوك، ووجدان، عقل، أركان لثالثة بحاجة االتجاه بناء أن الباحثة أسلفت وكما     

 كل يترجم السلوك بينما عين،م موضوع تجاه منخفض أو مرتفع، كمؤشر سابقة ومعرفة معلومات، لديه

 ترجمة يتم فإنه ما، شيء نحو ميل وحدث والوجداني، المعرفي، المكون اتفق فلو مباشر، تفاعل إلى ذلك

 ضد السلوك ذلك لترجم العكس حدث ولو االتجاه، موضوع مع سلوك إلى واالتفاق االتساق، ذلك

 موضوع تداول أثناء كثيرة أفكار ولدته وانفعال سابقة، بخبرة مدفوع السلوك وذلك االتجاه، موضوع

 .االتجاه

 

 االتجاه وظيفة نظرية وكذلك لروزنبيرج، المعرفي التجانس نظرية من لكل الباحثة اختيار وجاء     

 وعالقاته قيمه، عن الذاتي الرضا يمنحه فهو لوجوده معنى الفرد يمنح االتجاه إن لنا تقول التي لكاتز،

 وقد له، المعارضين من حوله من ضد رأيه عن المدافع ثوب الفرد يلبس التجاهوا وسلوكه، االجتماعية،

 يصبح اتجاه بال اإلنسان بأن كاتز يقول وكما معين، اتجاه العتناقه االجتماعية والمكانة الثواب، ينال

 .المعرفة وأريحية الوضوح، تمنحه االتجاهات ألن المالمح غائم
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 زيادة في الرغبة من مزيداً  تعطيه مسائل من به يحيط ما نحو اتجاهاته بقيمة الفرد إدراك ألن     

 واالجتماعي، الثقافي، اإلرث من واالستزادة الخبرة، في زيادة باآلخرين واالحتكاك المعرفية، منظومته

 أننا معروفاً  فيصبح لشخصيته بصمة الفرد اتجاهات تصبح وبذلك  حوله. من والمجتمع للبيئة، والنفسي

 أو مرتفع(، القبول)اتجاه نحوها اتجاهه فإن فالن على األمر ذاك أو القضية، تلك عرضنا لو

  الصلة. ذات المسائل نفس على السابقة اتجاهاته خالل من منخفض( الرفض)اتجاه
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 األحداث الجانحون والنظريات المفسرة للجنوح
 
 

 Juvenile Delinquents الجانحون األحداث  .1

 

 هذا في وسيتم ،لكتجاهات النظري اإلطار الثاني الفصل من األول الجزء في الباحثة ضتاستعر      

 تعددت حيث ،األحداث جنوح تناولت ونظريات ،مفاهيم يخص فيما النظري اإلطار استكمال الجزء

 تحاولوس الجنوح، في المسهمة والعوامل ،الجنوح مفهوم تناولت التي واالجتماعية النفسية المدارس

 جنوح ظاهرة لتفسير النهاية في صلتل النظرية المدارس تلك واتجاهات ،آراء أغلب تلخيص الباحثة

 األحداث.
 

 :األحداث وجنوح والجانح الحدث مفهوم أوالً:

 

 االجتماعي للحدثالنفسي و المفهوم 
 

 عناصر له لوتتكام ،نضوجه يتم حتى والدته منذ الصغير بأنه (13 ،2000 عبدالرحمن،) عرفه     

 واإلدراك. ،الرشد

 للحدث القانونيالمفهوم 
 

 إلدارة الدنيا النموذجية المتحدة األمم قواعد من الثانية القاعدة نصت(2003،00)عوين، في     

 النظم بموجب ذلك قبل أو ،عشر الثامنة يتجاوز لم شخص هو " الحدث أن على ،األحداث شؤون

 ." البالغ لةءمسا عن تختلف بطريقة هجرم عن ءلتهمسا تتمو  ،العالقة ذات القانونية
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 المفهوم االجتماعي للجنوح
 

هــو  (24، 2010)بــوخميس، المــذكور فــي Hirtch Travis الجنــوح مــن وجهــة نظــر هيــرتش تــرافيس      

ســلوكيات، أو أفعــال يرتكبهــا الحــدث، ويــؤدي اكتشــافها إلــى فــرض عقــاب معــين علــى مرتكبهــا بواســطة قــوى 

 وسلطاته األكبر. المجتمع،

 

موجــه ضــد  االجتمــاعيبأنــه خــروج عمــا هــو مــألوف مــن الســلوك  (24هـــ، 1406)العــوجي،  ويعرفــه     

 ولكن ليس بصورة خطيرة تهدد استقراره الداخلي.  ،المجتمع
 

 الجناح أن إلى فتوصال (35 ،1110)هويدي، في (.Glueck, Sh & E) جلوك واليانور شيلدون أما     

به". ويحيط ،داخله يعيش الذي القائم االجتماعي النظام مع الحدث يعيشه يفتك سوء هو"

 

 ح:المفهوم النفسي للجنو 
 

بأنـــه صـــورة مـــن صـــور االضـــطراب الســـلوكي يتميـــز بـــالتعبير عـــن  (116، 2000)الغامـــدي، يعرفـــه      

 وانية.لعدم التوافق الداخلي بطرق عد واالستجابةالصراعات النفسية بسلوك مناهض للمجتمع، 
 

)أبوعويضــــةت وفــــي الــــدليل الصــــادر مــــن مكتــــب األمــــم المتحــــدة المعنــــي بالمخــــدرات والجريمــــة يعرفــــه      

سالم، يعيشها الجانح مع نفسه، وغيره نتيجة وجود نوع -هو حالة من الال( 12: 2001وشبانة،  تالخرابشة

في الطفولة خلفت أثرها في  من االضطرابات النفسية من جراء مروره بأزمات حرمان، ورغبات غير مشبعة

 سلوكياته، وهو حدث.
 



48 

 

 الداخلية الصراعات من مجموعة سببه عاطفي اضطراب بأنه (Benedeck, 1951, 5) بينديك وتعرفه     

 تقود حادة نفسية نحرافاتال النهاية في وتؤدي ،شخصيته وتطور ،نمو تعيق الطفل حياة في المبكرة

 جانح.ال سلوكلل
 

 ي للجنوحالمفهوم القانون
 

 " كل فعل يعاقب عليه القانون الجنائي "(31، 1110)الياسين، هو في      
 

فيراه نمط من السلوك، أو األفعال التي يرتكبها الحدث، ويتم عرضـه علـى   (Tappan, 1949, 14)أما      

 هيئة محكمة ويصدر بحقه حكم قضائي. 
 

صـــدر مـــن شـــخص مـــا، وصـــدر ضـــده حكـــم  بأنـــه ســـلوك منحـــرف (35، 2002الطرشـــاوي، ) وعرفـــه     

 قضائي عن طريق إحدى المحاكم التي تطبق تشريعًا معينًا. 
 

 المفهوم الشرعي للجنوح
 

سـورة النســاء " فــي هــو " اإلثـم "، كمــا فـي ورد ( 54، 2006)العكايلـة، أمـا شـرعًا فــالجنوح  كمـا عرفــه      

أي أن الجنـوح هـو عبـارة عـن  "الذين كفـروا.. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم

مجموعة من المحظـورات، واألفعـال التـي نهـى اهلل تعـالى عنهـا، أو هـي إتيـان عمـل محـرم "إثـم"،  أو منهـي 

عنه معاقب على فعله كالسرقة، والكذب، وانتهاك الحرمات، وترك فعل واجب معاقب على تركـه كالصـدق، 

 واألمانة، وغيرها.  
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 في الشخص يرتكبها التي الشرعية المحظورات هو الجناح أن " فيرى (141 هـ:1400 ليمان،)س أما     

 بإقامة عليها يعاقب جريمة تعد فإنها بالغ ارتكبها لو بأنه المحظورات تلك وتتميز ،الشرعية حداثته سن

 والتعازير". ،والقصاص ،الحد
 

 أما جنوح األحداث:


 ،قيم مع يتفق ال سلوك بأنه (Gottfredson & Hirschi, 1990:7) وهيرشي جوتفريدسون فيعرفه     

 سلوكيات تحديد في مقياساً  يجعلها أو ،يعتمدها التي المجتمع وتقاليد ،وعادات ،ومقاييس ،ومعايير

 .أفراده
 

 المحيطة البيئات مع تفاعلها في ككل الشخصية تشمل ظاهرة أنه فيرى (24 ،1114)السدحان، ماأ     

 ما تجاه المضادة األفعال من مجموعة إلى تؤدي ونفسية ،وسياسية ،واقتصادية ،اعيةاجتم من بها

 وتقاليد. ،وعادات ،وقوانين ،نظم من المجتمع عليه تعارف
 

 من وعةجمم " هو األحداث جنوح بأن،(Knudten & Schafer, 1970: 130)وشيفر نودتن ويرى     

 من وأعلى ى،أدن وحد ،معينة بسن القانون حددهم األفراد نم فئة عن الصادرة الالإجتماعية، السلوكيات

 ذلك ويوجب ،بداخله وانشأ الذي المجتمع وتشريعات ،قوانين ،تلك سلوكياتهم وتنتهك الجزائية، المسؤولية

 ." التنفيذ الزمة عقوبة االنتهاك
 

 سن أن على تفقتا معظمها أن إال ،الرشد وسن ،التمييز سن تحديد في الدول تشريعات وتختلف     

 مراحل ثالث هناك أن والشرعية ،يةهقالف العلوم وحسب عشر، الثامنة تىوح ،السابعة من يمتد الحداثة

 :وهي للحدث الجنائية المسؤولية أساسها على قاست أساسية
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 فيها يدرك ال مرحلة وهذه العمر، من السابعة قبل ما إلى الوالدة من وتبدأ اإلدراك: انعدام مرحلة -0

 تأديبيًا. أو ،جنائياً  سواء جريمته على يعاقب ال فلذلك ،أفعاله على يترتب ما غيرالص

 المذاهب علماء اختلف التي البلوغ مرحلة وحتى السابعة سن من وتبدأ الضعيف: كااإلدر  مرحلة -2

 يعاقب ال المرحلة هذه وفي ،عاماً  عشر الثامنة وحتى ،عشر الخامسة من تبدأ إنما تحديدها في

 يردع. أو ،يؤدب لكنو  الحدث

 الخامسة من تبدأ ذكرنا مثلما والتي ،البلوغ أي الرشد سن الحدث ببلوغ وتبدأ البلوغ: ةمرحل -3

 غير الحدث أفعال على الجنائية المسؤولية تترتب المرحلة هذه وفي ،عشر الثامنة وحتى ،عشر

 .(2000 عبدالرحمن،) المشروعة
 

 ،الجانح الحدث يرتكبها التي الجرائم صنفين، إلى األحداث جنوح الجنائي االجتماع علماء ويصنف     

 والتفكك ،التشرد حاالت عن ناتجة تكون التي والجرائم وقسوتها، ،تدبيرها في البالغين جرائم وتماثل

 ،وجنحة ،)مخالفة إلى األحداث جرائم قسمت الصنفين هذين وحسب السوية، غير والبيئة ،األسري

 .(2004 )جعفر، ةالعقوب قسوة حسب وجناية(
 

 كالتالي: ،الجريمة علماء تصنيف حسب الجنوح فئات وانحصرت     
 

 

 Occasional Delinquency العرضي الجنوح -

 ألسباب جماعة من فرد يجنح ما وغالباً  ،ضاغطة فجائية ظروف من نتجت عارضة حالة وهو

 مؤقتة.
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 Professional Delinquency المحترف الجنوح -

 عمومًا. المادي الكسب أو ،العيش لكسب يتخذها ما لفرد مهنة يكون ما عادة وهو

  Organized Delinquencyالمنظم الجنوح -

 بعمله كل والتنسيق ،إلنجازه وتتعاون ،ما ءبشي تختص عصابات أو ،منظمة جماعة عبر ويتم

 تحصل ذلك ألجل االنتماء أو ،جماعة تكوين هنا والهدف ،وغيرها ،والتسول ،والتهريب ،كالتزوير

 العمل. متعة

  Collective Delinquencyالجمعي الجنوح -

 معها. المشترك العمل في والذوبان ،ما لجماعة االنتماء ههدف جناح وهو

 The Youth Offender المجرمون الشباب -

 الخروج بهدف جرائم رتكابال المراهقة وتدفعهم ،الواحد السن يجمعهم األصحاب من مجموعة وهم

  .وتحويلها ،العالمية البنوك أرصدة وسرقة ،اإلنترنت جرائم مثالهم ومن ،تمعيةالمج المعايير عن

 المتناثرة شللهم في الكثير يفعلون إنما ،الناس أمام األخالق في وقمة ،أسوياء شباب إنهم

 .(2006 )العكايلة،
 

 التالي: إلى فتقسم المنحرفين أنماط أما     

 ضمن بنشاطه يقوم الذي الجانح أي ،" اجتماعياً  بعالمط " هيويث عليه ويطلق العصابة: حدث -

 جهده أقصى يبذل لذلك ،والوحدة ،الجماعة من النبذ يحتمل ال وهو مثله، المنحرفين من جماعة

 جماعته. تعاليم لتنفيذ
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 والتفرد ،وأصدقائه ،محيطه عن نفسه بعزل يتسم حدث وهو الالاجتماعي: اإلعتدائي الحدث -

 له وليس ما، لجماعة االنتماء عن عاجز هو كذلك المشترك، النشاط دألمب تقبله وعدم ،بنشاطه

 أن يمكن ال وبالطبع ،نشيطاً  وليس ،هئزمال بين محبوب وغير ،ومنسحب ،خجول حميم، صديق

 (.2010 والليثي، )المغربي قائد بأنه يوحي

 للموقف ديرهتق لسوء نظراً  القانون لمخالفته عليه قبض بالصدفة، جانح وهو العرضي: المنحرف -

 به، قام الذي العمل خطورة نفسياً  يقدر ال لذلك السوي بالنمو يتسم ال كذلك وهو لفعله، القانوني

 هذا يكون قد أو ،به قام لذلك للعقاب يتعرضون وال ،العمل بذلك يقومون حوله من ىأر  فهو

 للعواقب. إدراك دون الصغير سنه عليه يمليه ما يعمل العرضي المنحرف

 التعبير يستطيع ال ،الوطأة شديد داخلي نفسي صراع من يعاني المنحرف هذا العصابي: المنحرف -

 ،السرقة اللواط، فيمارس راقية طبقة من المنحرف هذا يكون وقد منحرف، سلوك بإتيان إال عنه

 المخدرات. تعاطيو 

 ،بيالعصا بين يجمع قد فهو مختلط نمط اذ جانح أي يكون قد المختلط: النمط وذ المنحرف -

 أنواع لشتى معرضا وتجعله ،الصغير الجانح ذلك نتكوّ  متداخلة عوامل إنها ،المنسحب والمنطوي

 .(1110)الضوي، االنحراف
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 للجنوح المفسرة النظريات .1
 

 المجتمع في فتية بشرية لطاقات والتحليل بالدراسة، تناولها في للجنوح المفسرة النظريات أهمية تكمن     

 وسالمتهم أفراده، حياة وتعرض المجتمع، كيان تهدد وباتت عمرها، من مبكرة مرحلة في انحرفت

 المجتمع، على عالة الوقت بمرور تصبح منتجة غير معطلة قوة كونه في الجنوح خطر ويكمن للخطر،

 .(2004 )جعفر، الصغيرة النفوس تلك داخل للجريمة الميل يتأصل عندما خاصة للوطن وخسارة
 

جرام       " هي المجتمع منها يعاني وأشمل ،أعم مشكلة وجوه من وجهاً  يمثل حهمو جن أو ،األحداث  وا 

 الجريمة، براثن في الوقوع من الطفولة تلك وقاية على ينصب أن بجهدنا األولى وأن الطفولة"، انحراف

 على ترتبةالم اآلثار وكذلك ،وقوعهما بعد والجريمة ،نحرافاال عالج من الدول على عبئاً  أهون وذلك

 .(1166 )بهنام، ذلك
 

 من كل صاغها التي التقليدية المدرسة أفكار أساس هي المنحرف اإلنسان أو المجرم وشخصية     

 الطبيعة أن أي ،" السيكيولوجية اللذة " هو نظري أساس على تقوم وكانت وآخرون، ،وبنتام ،بكاريا

 اإلنسان تصرفات تحددان القوتان وتلك ،واأللم ،اللذة هما أساسيتين قوتين سيطرة تحت اإلنسان وضعت

 يدفعه فقد المطلقة، إرادته -النظرية واضعي نظر في– لكنسان وألن األلم، ويتجنب ،للذة  يسعى لذلك

 .(2002 الشعور)هالل، ذلك يمنحه منحرف لفعل اللذة عن البحث
 

 قد السوي لكنسان الطبيعي حنىالمن عن شاذ سلوك هو تواالجتماع ،النفس علماء نظر في والجنوح     

 في الجانح لشخصية الطبيعي النمو يصيب خلل نتيجة أو خاطئة، وثقافية ،اجتماعية لقيم نتيجة يحدث

 بهذه المهتمين جهود انحصرت ولذلك النفس، علماء يرى كما  نموه، من مفقودة مرحلة أنه أي طفولته،
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 الجنائية العدالة مجال في والعاملين ،القانونو  ،القضاء رجال هما: رئيسيين اتجاهين في الظاهرة

 ،العقلية باألمراض المختصون واألطباء ،االجتماعية والخدمة ،والنفس ،االجتماع وعلماء ،لألحداث

 .(2010 والليثي، )المغربي، والعصابية
 

 يرجعون نالذي رسطوأو  ،وأفالطون ،كسقراط ىالقدام اليونان لفالسفة الفلسفي التفسير جذور وتعود     

 عقلية انحرافات أو وجسمية ،خلقية عيوب عن ناتج مضطربة ونفسية ،فاسدة نفس إلى تنحرافاال سبب

 .(2001 مصلح،) الوجه وتقاطيع ،والقدمين ،اليدين خطوط خالل من عليها التعرف يمكن
 

 ىعل تدل األفراد في معينة جسمانية خصائص توجد بأنه رسطوأ اإلغريقي الفيلسوف ويرى     

 وجهه مالمح وبخاصة ،المجرم بشكل اإلجرام رتباطا ديالبورتا اإليطالي العالم يؤكد كذلك طبائعهم،

 .(2010 )عزمي، واألذن ،العيون و ،كالجبهة
 

 انحصرت إليهما االتجاه وسببية ،والجريمة ،حو الجن نظريات تناولت التي العلمية النظريات أغلب نإ     

 رئيسية: أبعاد ثالث في
 

 النظريات أن أي نحراف،لال /الذاتيالفردي بالتفسير أخذت التي النظريات تمثله األول: عدالب .0

 الجانح سلوك أرجعت النفسية(، اتالنظريو  البيولوجية، )النظرية البعد هذا تحت تقع التي

 الخصائص أي للجنوح الذاتية العوامل عليه نطلق ما أي الحدث شخصية داخل كامنة ألسباب

 ذاتي عامل الجنوح سبب يكون وقد للسلوك، المهيئة والمزاجية ،والعقلية ،لنفسيةوا ،الجسمية

 .(2002 )هالل، التفسير بأحادية تتسم النظريات هذه أن القول نستطيع لذلك واحد
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 من الجنوح أن أي نحراف،لال جتماعياال بالتفسير أخذت التي النظريات تمثله الثاني: البعد .2

 الحدث. داخلها جدو ي ةومجتمعي ،وبيئية ،قتصاديةا لعوامل نتيجة هو جتماعييناال نظر وجهة

 الجانح السلوك يرجع والذي االنحراف تفسير في التكاملية النظرية على ويركز الثالث: البعد .3

 في قبوالً  األكثر النظرية وهذه للجنوح، لتدفعه الحدث معها يتفاعل مختلفة عوامل لمحصلة

 .(2001 )مصلح، اآلني الوقت
 

 األحداث جنوح سببية في بحثت التي النظريات باستعراض ،هنا الباحثة وستقوم     
 

 الجناح تفسير في والنفسي البيولوجي االتجاه أواًل:
 

 Organic Biological Theory البيولوجية العضوية النظرية

 صفات هناك نأ اإليطالية بافيا بجامعة وأستاذ ،وضابط ،كطبيب عمله فترة خالل ومبيروزل حظال     

 اً مشترك اً قاسم وجد كما عقليًا، ختلينالم نيالمجرم من غلبهمأو  ،والوراثة ،بالفطرة المجرمون فيها يشترك

 لومبيروزو نظرية عصب ويكمن الجثث، من لكثير تشريحه خالل المجرمين بين يجمع الخصائص من

 أثناء عليه كان لما وينحط ،يرتد مالمجر  أن أي " الوراثي االنتكاس أو ،البدائي االرتداد " فكرة على

أن هناك عالقة بين  ،يعتقد أنصار المدرسة العضويةو  .(2001 )إبراهيم، البدائية ونشأته ،تطوره

وتكوين جسم اإلنسان، ونادى لمبروزو خالل دراساته األولية بنظرية المجرم بالوالدة،  ،السلوك اإلجرامي

 االستعدادوقرر بأن اإلجرام ال يورث بحد ذاته بل إن  ،وقفهوفي وقت الحق من أعماله المتأخرة عّدل م

 بالظهور من خالل السلوك المنحرف بالبيئة الفاسدة يبدأ باحتكاكهومن ثم  ،الكامن لكجرام هو من يورث

 .(2004جعفر، )
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 Psychoanalytic Theory النفسي التحليل نظرية   

 المكتسبة للعوامل المطلق والتأييد ،الوراثة لعامل التام اإلنكار على النفسي التحليل نظرية وتقوم     

 لصحة األساس حجر عتبارهااب ،الطفولة مرحلة في األولى سنوات الخمس خاصة " األنا " تطور خالل

 األنا و ،الهو رغبات بين توازن من هي األنا قوة أن أي  .(2001 )مصلح، والعقلية ،النفسية الفرد

 الواقعية حوالمباد ،القيم على اللذة تسود وبذلك ،الهو لسيطرة يعرضه فهو األنا ضعف أما األعلى

 )بوخميس، بالجنوح سلوكه يوصم ذلك يفعل وحين ،لتحطيمها الفرد يسعى التي العوائق تنبت عندها

2010). 
 

 ،Akhorn اكهــورن يقــول كمــا بيولوجيــة-نفســية نظــرة الجــانح للســلوك النفســي التحليــل مدرســة وتنظــر    

 يـدركها ال لـذلك  شعورية ال الدوافع وتلك الغرائز"، " فطرية نوازع سببه اجتماعي ال سلوك حو الجن أن أي

 القـوى تلـك بـين الحـاد للصـراع نتيجـة وظيفـي اضـطراب ينشـأ حـين الجـانح السـلوك يتكون وبالتالي الفرد،

 .(2005 والنيال، ويدارد) العليا األنا ضمير ضبط وبين ،الغرائز تريده ما بين أي الالشعورية الداخلية
 

 اإلنساني النشاط مصدر أن التحليلي النفس علم ومؤسس ،فرويد تالميذ أحد وهو Adlerدلرأ ويرى     

 هو ما المجرم أو ،الجانح السلوك وأن والتفوق، ،للسيطرة يسعي ذلك وألجل ،بالنقص الفرد شعور هو

 النازع جتماعياال الشعور وبين ،فوقللت النازعة الذات غريزة بين الصراع سببه نفسي مرض إال

 والبدني، العقلي، التكوين في القصور هي أمور بثالثة تتأثر اإلنسان شخصية أن يرى كما  .للسيطرة

 من وينطلق نقائصه، يعرف العاقل اإلنسان وأن نبذه، أي له الشديد واالهمال الطفل، تدليل في واإلفراط
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 السوي اإلنسان فإن الغالب وفي الفرد،  سلوك على تأثير له المجتمع أن أي اجتماعية، اهتمامات

 (.2010 )عزمي، اجتماعية مقاصد ألجل الفطرية غرائزه يعصي
 

 عن البحث على الحدث تحث وعصبية ،ملحة حاجة أنه على للجنوح فتنظر  Horneyهورني أما     

 القلق من فوران في يعيش تجعله الغريزية الرغبات تلك وكل يريده، ما وتملك ،والسيطرة ،الشهرة

 ،طرق ثالث مفترق في الفرد يصبح وبالتالي ،حياته من األمان انحسار إلى يؤدي بدوره الذي الداخلي

 )أبوسحلي، اآلخرين عن بعيداً  واالنسحاب ،العزلة يختار قد أو اآلخرين وضد ،نفسه مع يكون أن فإما

2001). 
 

 على أسرته من محبوباً  متقبالً  يكون وأن ،الحب ىإل بحاجة الحدث أن Schazal شازال دويؤك     

لى ،الذات وتأكيد ،والنماء ،لألمن ذلك فوق يتوق وهو األخص،  لكشباع محتاجة أخرى حاجات وا 

  .(1102 )شازال، بيولوجية العميقة أصولها أن رغم النفسي
    

 نحو على ذاته تقديرل فرد كل حاجة على للذات نظريته في  Rogers روجرز كارل ركز بينما     

 لديه فرد كل أن على روجرز وشدد السلوك، وتحديد لتوجيه، دافعة قوة يمثل التقدير ذلك وأن موجب،

  (.Ryckman, 2004) يسلك أن على قادراً  تجعله التي الحرة اإلرادة
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 Behavioral Theory السلوكية النظرية

 عن تغفل لم كذلك السلوك، تشكيل في رئيسية كعوامل خبرةوال التعلم، على السلوكية النظرية ترتكز     

 طريق عن لها يتعرض التي والخبرات المثيرات، تجاه واستجابته الفرد، تصرف تحديد في البيئة أهمية

   (.2000)انجلر، التعليمي الموقف خالل من الفرد عادات يشكل الذي التعلم

 أثناء والمكتسبة المتعلمة، العادات من مجموعة عن ارةعب السلوكية المدرسة في اإلنساني والسلوك     

 معينة وتعليم ضبط، ظروف إيجاد خالل من للتعديل قابالً  السلوك ذلك يصبح وبذلك الفرد، نموّ  مراحل

 في االجتماعي، والسلوك القيم، تعليم في فشل بأنه الجنوح السلوكيون ويفسر  بالتعزيز. مصحوبة

 أي الجانح، السلوك الحدث منها يكتسب وغيرها االتصال، ووسائل رفاق،كال أخرى قنوات وجود مقابل

ن المكتسبة، العادات من مجموعة هو الجانح السلوك أن  االجتماعي، للضبط تعرضاً  األقل الحدث وا 

 (.2005 )ميزاب، للجنوح عرضة األكثر هو األسرة من والكف
 

 يحول بيئي عائق ووجود األساسية، الحاجات من بالحرمان الجنوح Maslow ماسلو ابراهام ويفسر     

 )النقبي، للعقاب. الحدث تعرض جانحة بسلوكيات العائق ذلك تجاوز إلى يؤدي مما اشباعها، دون

 ضرورية، وبيولوجية اجتماعية، نفسية، أساسية حاجات لديه فرد كل أن إلى ماسلو ويشير  (.2010

 في تجيء التي الحاجات تلك تلبية عن الحدث بيئة ورقص وأن للفرد، السوي النمو على اشباعها يساعد

 السلوكية لالنحرافات الفرد ويدفع سوية، غير بطرق إلشباعها الفرد يدفع للحاجات ماسلو هرم قمة

 (.2001 )حسين،
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 تحّكم الجانح السلوك أسباب من أن على Beck بيك وآرون ،Ellis اليس البرت من كل ويرى     

 وأن الفرد، إرادة في الالعقالنية واالنفعاالت واالعتقادات، والمدركات، األفكار، نم المعرفية العمليات

 وترتيب الداخلي(، )الحوار الذات مع والتحدث المعرفية، للعمليات بناء إعادة إلى بحاجة الجانح الحدث

 عن ناتجة ئةخاط العقالنية استجابة هو الجانح السلوك أن المعرفيون ويرى  ومنطقية. بعقالنية أفكاره

  (.2001 )فرج، االجتماعية والتنشئة التربية
 

 بالتعلم، يكتسب سلوك الجنوح أن بالمالحظة التعلم نظرية رائد Bandura باندورا البرت يرى بينما     

 والمحيط العائلة، هي جهات ثالث من الجانح السلوك يتعلم الطفل وأن اإليجابي، بالتعزيز ويتوطد

 بل فطرياً  ينشأ ال باندورا عند فالجنوح اإلعالم، ووسائل والرفاق(، والمدرسة، )الحضانة، المباشر

 انعكاساً  تمثل الفرد تصرفات وأن  (.2006 )المطيري، النمذجة أي المباشرة والتجربة بالمالحظة،

 الفرد، اكتساب وأن سلوكه، نمط على يؤثر لألمور معالجتهم أسلوب وأن حوله، من البيئة لمثيرات

 السابقة خبراته ضوء في اجتماعي إطار إو موقف، خالل من يحدث جديداً  سلوكياً  نمطاً  مهوتعل

 (.1116 )الزيات،
 

 الجنوح تفسير في االجتماعي االتجاه ثانيًا: 

 االقتصادي االجتماعي االتجاه .1
 

 Marx & Bonger Economic Theory وبونجر لماركس قتصاديةاال النظرية

وانتشار مطرد باألوضاع  ،تباط وجود الجريمة في أي مجتمع بصفة منتظمةويؤكد ماركس على ار      

عن ثغرات متأصلة في البنائين  المادية التي يعايشها المجتمع، وأن ظاهرة اإلجرام ما هي إال كشف
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 ،وتولد لديه الرفض ،وأن تلك الثغرات تشكل ضغطًا على الفرد، قتصادي للمجتمعواال ،جتماعياال

.  (1110)عارف،  وتحقيق التوازن ،من ضغط المادة فيفنحو السلوك اإلجرامي للتخ وبالتالي الميل

 الرتكابوازدحام المناطق السكنية من العوامل التي تدفع األحداث ، والبطالة ،أن الفقر بونجر ويرى

ة عن قتصادية السيئة الناتجمجتمع االويعزي بونجر اإلجرام ألحوال ال  وتعلم السلوك الجانح. ،الجرائم

 ،النظام الرأسمالي القاهر لألفراد القادمين من أسر فقيرة، هذا النظام يحرم الكادحين فرص العيش

وكافة التداوالت في  ،وأسعار السلع ،ويحتكر الثراء لفئة محددة، تلك الفئة تتحكم باألجور ،والمنافسة

يدفعه للسلوك  اً واحد اً ك له طريقأسرته بل تتر سن من عيش أن يحبللفرد الكادح  اً وال تترك متنفس ،السوق

السمري، ) وغيرها، فقط إلعالة أسرهم والعيش بكرامة ،والتزوير ،واالختالس ،والسرقة ،المنحرف كالرشوة

2010). 
 

 Durkheim Anomie Theory لدوركايم األنومي أو لالمعياريةا نظرية

 وغياب ،أفراده بين جتماعياال التماسك فقدان إلى وانحالله ،المجتمع تفكك دوركايم ويرجع     

 عقدته انحاللو  المجتمع وظائف ،الضطراب ذلك يؤدي وبالتالي تجمعهم، التي المشتركة األهداف

 أفراده بسلوك للتنبؤ المجتمع وضعها التي المعايير أو ،المقاييس تضيع ذلك يحدث وحين المتماسكة،

 تضبطه التي المعايير فقدان بعد جتماعياال إطارها ضمن االجتماعية العالقات تنهار وبذلك المتوافق،

 وأن واحد، آن في وجامحة ،متطورة ،متجددة رغبات ذوو األفراد أن ويرى  (.2010 والليثي، مغربي)ال

ن الرغبات، تلك وضبط ،تنظيم على تعمل جتماعيةاال القيم  حالة إلى الفرد دخل ضبطها يتم لم وا 

 جامحة الفرد رغبات فيها تكون مرحلة بأنها دوركايم عرفها لتيا الحالة وهي ،األنومي أو ،الالمعيارية
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 العقل فقدان سببه اجتماعياً  مرضاً  تشكل األنومية أي وهي لتلبيتها، المتاحة الوسائل تتجاوز أنها لدرجة

 .(2000 )الخليفة، األفراد ووجدان ،مشاعر على سيطرته الجمعي
 

 Merton Social Structure & Anomie Theory ونلميرت والالمعيارية جتماعياال التركيب نظرية

 من نوع بممارسة يقوم مجتمع أي في االجتماعي البناء أن Robert Merton ميرتون روبرت يرى     

 إال هو ما الجانح أو ،المنحرف السلوك وأن السوي، غير للسلوك تدفعهم األفراد بعض على الضغوط

 جتماعيةاال النظم تقرها التي الوسائل وبين ،ثقافياً  ددةالمح األهداف بين الحاصل للتناقض نتيجة

 نحو والطموح ،بالتطلعات ثقافياً  ملوؤونالم المحدود الدخل وذو  ذلك ومثال األهداف، تلك لتحقق

 إليه يصبون ما لتحقيق الفرص تساوي من محرومون هم األمر حقيقة في بينما الدخل وتحسين ،النجاح

 على قدرتهم عدم نتيجة التكيف في بعجز يصابون قد األفراد وأن  .(2002 )هالل، تطلعات من

 ،األنومي أو بالالمعيارية يصابون لذلك لتحقيقها المتاحة الوسائل نوبي ،الثقافية طموحاتهم بين التوافق

 بطريقة هيعل الحصول أو ،امتالكه عن عاجزون ألنهم تدميره أو ،إليه يسعون الذي الهدف تحطيم وهي

 .(Merton, 1975) مشروعة
      

 الثقافي االجتماعي تجاهاال  .2

   Sutherland Differential Associationلسذرالند الفارقة( التفاضلي)المخالطة االختالط نظرية  

 أي في الفرد نخراطا أن أي حركيًا،و  ،موقفياً و  ،ميكانيكياً  اإلجرامي السلوك سذرالند يفسرو           

 أو بقول اآلخرين مع والتواصل التعلم، هي ،متتالية تحدث أن البد مراحل ثالث عبر يتم إجرامي سلوك

 تعلم إن  (.2002 الجانحة)هالل، الجماعة أفراد بين والمنفعية الشخصية الروابط وقوة تقليد، أو إشارة



62 

 

 الجريمة، تنفيد في المتبعة واألدوات ،الوسائل عنصرين: من يتكون سذرالند لدى اإلجرامي السلوك

ن  السوي. غير السلوك ذلك نحو لميوله والموجه ،لتصرفه رروالمب  سواء والدوافع ،الميول توجيه وا 

 االختالط مبدأ أما إليها، المنتمي الجماعة من أيضاً  مكتسب إياه مخالفته أو ،للقانون باحترامه

 عن عوضاً  القانون مخالفة وعوامل ،ميول عليه تتغلب حين مجرماً  يصبح الفرد أن فهو التفاضلي

 ،ومدته ،الفعل تكرار حسب يكون التفاضلي ختالطاال تنوع أن ذلك من واألهم القانون، احترام عوامل

 على يعتمد فهو العمق أما الطفولة، منذ نحرافاال فعل اكتساب هي هنا واألسبقية وعمقه، ،وأسبقيته

 أم تؤيده هل جماعته ذلكوك ،يعارضه أم اإلجرامي سلوكه يحبذ هل للمجرم األعلى المثل أو ،نموذجاأل

 .(2001 السيد،) ال

 

 Lemert Labeling Theory لليميرت الوصم نظرية

 وبما ،حوله من اآلخرون يعامله كيف إنما سلوكه ليس الجانح يخلق ما نأ النظرية هذه اعتمدت          

 هو بها تأثر أو ،انحالج على تأثير من يقابلها وما المعاملة تلك وأن اإلجرام، فعل يرتكب حين يلقبونه

 الضبط نظرية تبعه ومن ،تاننبوم عكس وبذلك ،مؤقت وأ الحدث داخل متأصالً  الشر يجعل من

 الجانح الفعل لتأصل المسبب هو أصبح الجانح الفعل يضبط المجتمع كان أن وبعد ،االجتماعي

 بناء للفرد ةجديد صفة إلصاق بأنها الوصم لنظرية تفسير Lemert لميرت ويصور  .(2002)هالل،

 وتتحدد المختلفة، جتماعيةاال األنشطة في مشاركته ونوعية ،وشخصيته ،جتماعياال مستواه على

 يضع أن التفرقة به تصل الذي التمييز عنصر هما: أساسيين بعنصرين لميرت لدى الوصم عملية

 تأطير هو اآلخر والعنصر األخرى، الكفة في الموصومين غير المجتمع أفراد وبقية ،كفة في الموصوم

 .(2004 )الوريكات، لذاته وتقديره ،لنفسه الفرد تقييم في توثر بحيث صفة في الفرد
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 Hirschi Social Control Theory لهيرشي االجتماعي الضبط نظرية

 د،للفر  المنحرف بالسلوك عالقة اوله ،االجتماعي الرابط منها يتكون عناصر أربعة هيرشي حدد      

  وهي:

 التعلق أو االرتباط Attachment 

 على يعتمد للفرد الجمعي الضمير وتطوير ،جتماعيةاال المعايير قبول أن هيرشي يرى

 ،األسرة هيو  ،الفرد حياة في تأثير لها التي المؤسسات أهم نأو  اآلخرين، مع ارتباطه

 يستطيع فإنه جيدة أحدهما ،أو بوالديه الطفل عالقة تكون فحين والمدرسة، ،واألصدقاء

 ،اآلخرين توقعات كسر يستطيع ال وبالتالي باآلخرين، واإلحساس ،حتراماال تطوير

  منحرف. سلوك بارتكاب له حترامهماو 

  نغماساال Involvement 

 ه،مؤسست في والعمل ،كالدراسة النافعة االشتغاالت في لنفسه الفرد إغراق أن هيرشي ويرى

 .(2004 )الوريكات، حرافياإلن السلوك ارتكاب تجنبه أن بإمكانها منزله أو

  لتزاماال Commitment 

 بمثل وهو ،بها يلتزم أن يحاول وأهدافه ،لخططه خطاً  لنفسه يضع مراهقته بدايات منذ فالفرد

 .ومجتمعه ،لنفسه نافعاً  صالحا إنساناً  يكون بأن ومجتمعه ،أسرته لدى يلتزم ذلك

 اإليمان أو عتقاداال Belief 

 ،بمعتقدات اإليمان على الفرد تربى فكلما ،شخصيته تكون من ءجز  الفرد وقيم ،معتقدات إن

 العليا بالمثل االلتزام وذلك قويًا، بها التزامه كان كلما صغره منذ وقيم ،وقوانين ،وأخالق

 .(2000 )صواخرون، فيه هوادة ال صارماً  بها التزامه يجعل
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 Trasher Gang Theory لتراشر العصبة نظرية

 ذلك وألجل ،الجانح السلوك وتعزيز ،بلورة في الفرد بيئة فاعلية مدى على Trasher تراشر يؤكد     

 من عينة ضمت التي األمريكية شيكاغو مدينة في أطفال عصبة (1313) شملت ميدانية دراسة أجرى

 بعصبة الحدث عالقة أثر معرفة الهدف وكان الذكور، من والشباب ،الصغار األحداث من ألفًا( 25)

 ارتكاب إليها للمنتمين يسهل اً مهم عامالً  تمثل العصبة أن ووجد انحرافه، أو ،جنوحه على معينة

 دويدار) إجرامية خبرات وتبادل ،وحماية ،دعم من لهم تقدمه ما بسبب عليه والتعود  ،اإلجرامي السلوك

 (.2005 والنيال،
 

 Mckay & Shaw Cultural Transmission Theory وشو لمكاي الثقافي نتقالاال  نظرية

 

 الجانحين األفراد أن ووجدا شيكاغو، لمدينة الجغرافي الوسط في الجريمة توزيع وشو ،مكاي درس     

 المدينة وسط المفضلة منطقتهم تكون وعادة ،محدداً  عمرانياً  نسيجاً  أو ،معينة جغرافية مناطق يفضلون

 ووجدا للعمران، المركزية النقطة عن عدابت كلما باالنخفاض يبدأ الجريمة معدل وأن الجريمة، قلب ألنها

 لديهم اختلفت حيث الريفية المناطق من والقادمين ،المهاجرين من هم المدينة وسط سكان أغلب أن

 الضبط ويضعف ،العرقية والمعيارية ،القيمية الصراعات فتكثر لديهم، والعائلية ،القبلية والقيم ،المعايير

 المنطقة المدينة مركز سمي ولذلك ،الصراع ذلك بسبب تقوم التي الجرائم تكثر وبالتالي ،االجتماعي

 ال المناطق تلك داخل الجريمة نسب أن وشو مكاي ىوير   (.2000 )صواخرون، للجريمة المولدة

 معاناة من المناطق تلك جماعات له يتعرض ما هو ذلك سبب أنو  تزيد، أو ثابتة تظل بل تتناقص

 نشوء أساس هو االقتصادي العامل أن ويؤكدان المتدنية، العيش ومستويات ،الفقر بسبب اقتصادية

 .(2005 والنيال، دويدار) أخرى ثانوية لعوامل باإلضافة الجانح السلوك
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 Tard Imitation Theory  لتارد التقليد نظرية

 بل اثةبالور  اإلنسان إلى ينتقل مرضاً  أو ،سمة يشكل ال اإلجرامي السلوك أن " تارد جبرائيل يرى     

 مثالً  لنفسه باختياره يحدث وذلك لهم، وتقليده ،باآلخرين اختالطه خالل من اإلنسان يتعلمها مهنة هو

 .(HASKELL & YABLONSKY, 1974: 344) " حذوه يحذو أو ،يحاكيه
 

 ،نفسية عوامل على يتوقف بل ،الحرف تعلم في كما آلية بطريقة يكون ال التقليد أن تارد ويؤكد     

 بعالم تربطه جماعة أو ،له مخالف آخر شخص في الفرد اندماج على تساعد وذاتيه ،اعيةواجتم

 وهي بالمحاكاة، المنحرف السلوك تعلم تحكم قوانين ثالث هناك وأن  .(2004 )الوريكات، اإلجرام

 قاتبعال معهم يرتبط والذين ،منه المقربين األشخاص يدللتق يميل الفرد أن أي تالقريب االتصال قانون

 وجاهًا، ،وثروة ،مكانة منه لألقوى األضعف الشخص يميلو  تللغالب المغلوب تقليد قانونو  طيبة،

 جديدة وأساليب طرق ابتكار أي تاإلقحام قانونو  مثله، يصبح أن يمكنه وكيف ،سيرته في ينظر ولذلك

 .(2005 والنيال، دويدار) الجانح السلوك عبر أهدافه لتحقيق
 

 Subculture Delinquent Theory العاملة( الطبقة الجانحة)جنوح ليةالسف الثقافة نظرية
 

 تعويضلل سفلية ثقافة ذات جانحة عصبة نئو ينش العاملة الطبقة أطفال أن كوهين البرت يفترض        

 السلم في التقدم معايير إلى انتباهاً  يعيرون ال بطموحهم انشغالهم وفي ،ودونيتها طبقتهم فقر عن

 أفضل لمكانة لالرتقاء أطفالها تهيئ ال العاملة فالطبقة شخصية، وسمات خصائص، من االجتماعي

 ,MERTON) لمكانتهم الالزمة والمهارات والمعايير، بالقيم، أوالدهم بتطعيم العليا الطبقة ذوو يفعل كما

 جتمع،للم مغايرة رمزية وتعابير ،بسلوكيات هويتها تميز أن الجانحة العصبة تلك وتحاول  .(1975
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 مضادة اً وقيم ًا،أهداف تشكل وأن بالمجتمع، الموجودة الثقافة غير أخرى ثقافة لنفسها تكّون أن تريد فهي

 من ويريدون ،وحياتهم ،وضعهم على ثائرون أطفال السفلية الثقافة فعصبة اجتماعيًا، مقبول هو لما

 .(2000 )صواخرون، جنسية أو ،دينية أو ،سياسية ثورة صنعوا لو حتى لهم اإلنتباه المرفه المجتمع
 

 Matza Middle-of the- Road Theory حو الجن نحو نجرافاال  نظرية

 المطلقة، والجبرية ،المطلقة الحرية هما يتجاذبانه، قطبين بين يقع عنصر الحدث أن ماتزا يرى     

 وقد ،اليوم الجانح السلوك وارتكاب ،القانون مخالفة تيار يجذبه قد الدنيا في األحداث كبقية فالجانح

 مرحلة هوف نجرافاال ماأ ،األمان وبر ،السوي السلوك نحو برفق ويسلكه ،القانون احترام التيار ييقو 

 حالةف والمجتمع، ،األسرة من يطوقه الذي االجتماعي الضبط وبين ،الشخصية الحدث حرية بين وسط

 تجعل من هي السلوكيات بعض ممارسة في ورغبته ،القانون هاحترام بين الحدث يعيشها التي التذبذب

 هذه وتصر .(MATZA, 1964)به المحيطة البيئية والعوامل ،النفسي تكوينه وليس ،جانحاً  طفالً  منه

 هؤالء يسلك وحين المنحرف، السلوك نع االمتناع أو ،قداماال في الحدث إرادة حرية فكرة على النظرية

 وتحييد ،الموقف بتبرير ينشغلون بل فعلوه ما إصالح لونيحاو  ال فهم ظرفياً  منحرفاً  سلوكاً  األطفال

 رجال يهم ما وهذا الجانح، الفعل سببية تفسير عن النظرية هذه تبتعد وبذلك الفعل، تجاه مسؤوليتهم

 .(2001 )الجميلي، نفسه حو للجن جتماعيواال ،النفسي التفسير من أكثر العدالة
 

 Sellin Conflict of Conduct Norms لسيلين الثقافي الصراع نظرية

 ومتنوعة ،مختلفة جماعات من يتألف المجتمع أن حتمية على تنظيرها في النظرية هذه تعتمد     

 حول سواء الصراع من نوع يوجد التنوع ذلك وأن ،وعرقياً  ،وثقافياً  ،واقتصادياً  واجتماعيا ،دينياً 

 .(2004 )الوريكات، اوغيره والثقافية ،السياسية التكتالت تكوين أو ،القوانين صناعة أو المصالح،
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 الفرد يطالب لتيا المعايير كمية ازدادت كلما الجماعات أو ،الوحدات تعددت كلما هأن سيلين ترى     

 فيتكون المختلفة للجماعات السلوكية المعايير تلك بين االنسجام عدم نسبة تزيد وبالتالي تباعها،اب

 التي الجماعة نظر في منحرفاً  يعتبر وبالتالي ،المعايير بعض عن للتخلي يدفعه الذي الداخلي الصراع

 وتغيير ،الثقافي النمو عملية بسبب إما الصراع ينشاً  وبذلك  .(1115 )الحديثي، معاييرها عن تخلى

 إلى لالنتقال معين ثقافي بناء ذات منطقة من ونبذها ة،سلوكي قواعد بترك الفرد قيام نتيجة أو القيم،

 ىإل بالقانون األمر تحول فقد السابق، في عمداً  قتل من يقتل كان فبينما مغاير ثقافي بناء ذات منطقة

 .(SELLIN, 1975) مؤبد سجن

 

 Burt & Healy Theory وهيلي لبيرت التكاملية النظرية

 تركز نظرية كل كون الجريمة أو نحرافواال ،الجناح سبب فسرت نظرية لكل كثيرة انتقادات وجهت     

 برز فقد الجانح، للسلوك المخبري العلمي التفسير في اً واضح اً قصور  هناك وألن  .واحد عامل على

 العالم تجاه،اال هذا ورائدا نحراف"،اال تفسير في التكاملي تجاهاال " أو ،العوامل بتعدد المنادي االتجاه

 صاحب Healy ليهي وليم والدكتور "، الجانح الحدث " مؤلف صاحب Burt بيرت سيريل اإلنجليزي

 دعوة خالل من الجنوح تفسير في التكاملي االتجاه وبرز   .(2001 )مصلح، " الجانح الفرد " مؤلف

 )العكايلة، وأسباب عوامل من اإلنحرافي السلوك وراء يقف ما لمعرفة م1141 عام المتحدة األمم

2006). 
 

 للتجزئة، قابلة غير متكاملة مركبة ةوحد هو اإلنساني السلوك أن Burt & Healy وهيلي بيرت يرى     

 رتكابال الحافز دور مجملها في تؤدي مختلفة، عوامل من مشتركة عوامل عن ناتج السلوك وهذا
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ن  .(2005 )الهنائي، الجانح أو ،نحرافياال السلوك  المتكاملة، العوامل من مجموعة هناك وا 

 نتيجة هو إنما واحد عامل من ينتج ال والجنوح جانح، أو سوي، إلى السلوك لتشكل بينها فيما والمتفاعلة

 والعوامل ،جهة من والعقلية ،والنفسية ،الجسمية والعوامل ،جهة من والبيئية ،الذاتية العوامل تفاعل

 والحالة ،كالسكن الديموغرافية العوامل مع تتفاعل التي والداخلية ،قتصاديةواال ،جتماعيةاال

 ،المعواإل ،واالتصال ،الترفيه ووسائل ،واألقران ،والمدرسة ،والتربوية ،سريةاال والعوامل ،قتصاديةاال

 تبعاً  الجانح السلوك تعزز العوامل تلك كل الفرد حول من للمجتمع والثقافي ،والقيم ،الحضاري والصراع

 .(2005 عواد،) البيئة لمتغيرات
 

متداخلة  إلى تفاعالت داخلية يعود لسلوك الجانح بأنهببية اس   Abrahamson ويفسر لنا إبراهامسون      

واحد يقود األفراد للسلوكيات  يمكن القول بوجود عامل نه الأوهو يرى .  تشكل في مجموعها سبب الجريمة

ة هي التي تعزز مدى والشخصي جتماعية، ولكن العوامل النفسيةاالو  ،، فالفرد يتأثر بالعوامل البيئيةالجانحة

سلوك اإلجرامي يتكون أن ال هذا السلوك وهما فترض وجود قانونين يحكمانوي نحو البيئة، دالفر  استجابة

ن الفعل اإلجرامي ، واآلخر أوأخرى ،ونوعيًا بين حالة ،تختلف كمياً  وهي ،من عوامل متداخلة بنسق معين

، والنزعات العدوانية مضافًا إليه عامل الظرف الكلي مقسومًا على عامل المقاومة ،يتكون من عامل الميول

 التي قد نحو السلوكيات الجانحة االتجاهاتالفرد عن صد  مقاومة زهو حصيلة عج الفعل الجانحأن  أي

 .(2002)السقاف،  تجد الظرف المناسب للتعبير عنها
 

التكاملي هو مركب متكامل ال يمكن تجزئته لعوامل متفرقة  االتجاهفي نظر أصحاب  جنوحال إن    

دة فهو مزيج مشترك من تلك العوامل كلها، وهناك من يقول أن نظرية ونفسية مفر  ،اجتماعية ،عضوية

فهي تجمع بين  ،للعالم األمريكي والتر كلس تتداخل مع أفكار النظرية التكاملية  Containment االحتواء
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حتواء الداخلي أي عدم قدرة الفرد ترجع هذه النظرية الجنوح لضعف االو  ،جتماعيةواال ،العوامل النفسية

قدرة الفرد على وهي  ،حتواء الخارجيواال ،جتماعيةوتجاوزه المعايير اال ،الموازنة بين تحقيق رغباته على

ت اوالجماع ،وأصدقاء السوء ،قتصادية، والصراعات األسريةجتماعية كالحالة االمواجهة الضغوط اال

وشعور  ،اهات عدوانيةجودفعه لكافة ما يعتريه من ات ،المنحرفة هذا باإلضافة لصالبة الفرد الداخلية

 .(2005دويدار والنيال، ) وغيره ،بالنقص
 

 ،عوامل هناك بينما الجانح السلوك ارتكاب في واحد سبب على التركيز الطبيعي من ليس وألنه      

 ،واجتماعية ،ونفسية ،عضوية عوامل سببه يكون قد الجانح فالسلوك لذلك، مسببة متعددة وظروف

  .(2010 )عزمي، البعض بعضها مع العوامل تفاعل عن فضالً  ةيوذات ،وبيئية ،وطبيعية
 

 سبب كل ألهمية تأطيراً  األكثر هوو  ،الجناح سبب تفسيرل التكاملي المنظور الباحثة اختارت ولذلك     

سهامه الحدث، على التأثير في  حدث كل بين مختلفة متفاوتة بنسب متعددة جهات من جنوحه في وا 

  وآخر. جانح،
 

 هو الجانح فالحدث الباحثة، ترى كما الجنوح في المسهمة العوامل تتداخل النظرية هذه ضوء وفي     

 يولد فقد جسمية وبنية الذكاء، من ونسبة فطرية، استعدادات من والديه، سمات من الكثير ورث طفل

 من نوع ىيتلق الطفل وهذا جسدية، أو عقلية، بإعاقة مصاباً  أي ذلك غير يكون وقد عاديًا، الطفل

 ينزع وقد فرويد، نظرية حسب الالحقة حياته على تؤثر األولى الخمس سنواته في والضوابط التنشئة،

 الحب ويأتي ماسلو، يؤكد كما لكشباع بحاجة حاجات لديه وهو أدلر، يراه ما حسب والتفوق للسيطرة،

 والثواب، حوله، من لمثيراتبا يتأثر ثم ومن وشازال، هورني، ترى كما حاجاته قمة في النفسي واألمن
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 وأقرانه، أسرته، بمالحظة يبدأ قليالً  يشب وحين السلوكيين، من وغيره واطسون، يرى كما والعقاب

 ذاته، لتعزيز تحتاج التي الالعقالنية األفكار من الكثير عقله في وتدور باندورا، نظرية حسب وتقليدهم

 االجتماعية، الطبقة فتؤثر السلوك مقومات من ثيرالك البيئة وتشكل وبيك، إليس، يرى كما وتغييرها

 على إليه ينتمي الذي المجتمع تماسك ويساعد وماركس، بونجر، يقول كما الحدث شخصية على والمادة

 من خاصة تركيبة للمجتمع أن إدراك ويبدأ يشب، ثم دوركايم يرى كما القيمي االنحالل من حمايته

 بتكوين يبدأ وحين ميرتون، يقول كما تكون ال قد أو وسطى طبقة وبينهما والفقيرة، الثرية، الطبقات

 كما تماما عنها راض غير وهو الجماعة، تحبذها سلوكيات بتعلم يبدأ بها ويختلط الخاصة، جماعته

 ليمرت، يرى ما حسب الذنب مجهر تحت ووضعه المجتمعي، للوصم يتعرض وعندها سذرالند، يؤكد

 في كبيراً  المجتمع دور ويكون تراشر، يرى كما سلوكيا األسوياء غير نم بعصبته لعالقته نتيجة وذلك

ن هيرشي، يؤكد كما لسلوكه اإليجابي الضبط من نوع ممارسة  من سواء الضبط ذلك في ثغرة وجدت وا 

 السلوكيات نحو الحدث انجراف ويعتمد ماتزا، يرى كما للجنوح الحدث يتعرض المجتمع أو األسرة

 وشو مكاي يوضح كما فيه يقطن الذي الحي وطبيعة طبقته، بأبناء الثقافي اكاالحتك على الجانحة

 بين للصراع يصل وبذلك تارد يرى كما يقلده نموذج واتخاذ باآلخرين االختالط عن ناتج وذلك وكوهين،

 سيلين. تقول كما لها ينتمي التي المعيارية الجماعات كثرة بسبب بداخله والشر الخير قوتي
 

 القانوني، الجانب ضمنها من الجنوح، في المسهمة للعوامل محاور أربع الباحثة وضعت ولقد     

 قانون بنود ألمت هل أي ليجنح، الحدث تدفع التي التشريعية القانونية الثغرات معرفة بهدف والتشريعي

 نوح،الج من الحدث حماية يكفل ما بكل الطفل حقوق وقانون األحداث مساءلة وقانون العماني الجزاء

ن ومجتمعه، ذاته، نحو باإليذاء تتجه سلوكيات وارتكاب  بالفعل، مطبقة هي هل القوانين تلك وجدت وا 
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 من الجنوح نحو التكاملية النظرة هذه تتحقق وهل العكس، أو األحداث، جنوح ظاهرة احتواء في وتسهم

 في غيرها من أكثر أسهمت نظرهم وجهة حسب عوامل هناك أن أم الجانحين، مع العاملين نظر وجهة

   مسقط. محافظة في األحداث جنوح
 

 النظريات: على التعليق
 

 الوراثي/المتعلم، الفردي/االجتماعي، النفسي/المرضي، بين ما تفسيرها في الجنوح ظاهرة تتراوح     

 معارف، تداخل حتمية وبالتالي التفسير، معقدة تبدو الجنوح ظاهرة جعل مما والذاتي/الموضوعي،

 (.2005 )ميزاب، منها للحد الستراتيجيات والوصول لتفسيرها، كثيرة ياتونظر 
 

 العضوي والتركيب  ،اإلجرامي السلوك بين ربطت التي البيولوجية النظريات أن ةالباحث ترى لكتلذ     

 أما الكامل، العضوي التركيب ذوي من الجانح الفعل ارتكب من فهناك ،مقياساً  ليست هي لكنسان

 ،والضوابط ،والمجتمع ،والحي ،األسرة تأثير مثل االجتماعية للعوامل مالت فقد االجتماعية النظريات

 ودور ،النفس جانب النفسية النظريات أخذت بينما وغيرها، ،والوصم ،األقران وتأثير ،الجانحة والعصب

 توجهه وكيف ،إلنسانبا تفعله وما ،والغرائز ،اإلنسانية النوازع ثم ومن ،الحدث حياة في األولى لسنواتا

 الخاطئة. اتيالسلوك نحو
 

 والفقراء ،األغنياء يجنح كيف تفسر لم فهي قتصاديةاال النظريات في قصور هناك أن الباحثة وتجد     

 أن وكيف ، الدرجة بنفس الغنية األحياء وقاطنو  ،الفقيرة األحياء قاطنو يجنح وكيف ،سواء حد على

 اً أناس هناك وأن ، تجمعهم أماكن في الفقراء نيكوّ  مثلما جانحة اً عصب ننو يكوّ  أيضاً  األغنياء األحداث

 األسرية والتنشئة ،القيم دور النظريات تلك أغفلت كذلك  فقرهم، رغم يجنحوا لم لكنهم قتصادياً ا متأزمون
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 شي كل ليست المجتمعية فالمعايير ،ما حد إلى خيالية كانت األنومية بينما قتصاداال إلى باإلضافة

 دائمًا. الفرد يراقب أن المجتمع على وليس ،فرد كل داخل األسرة تزرعه الذي الداخلي الضابط فهناك
 

 الثقافة ونفس ،جتماعيةاال البيئة لنفس نو المنتم األفراد يجنح كيف تفسر فلم الثقافية النظريات أما     

 لثقافة ينتمون ال ممن السلوكي وذبالشذ للمصابين وبالنسبة والمواصفات، ،الخواص نفس ولديهم ،الفرعية

  كذلك. سلوكهم تفسر لم هي جانحة فرعية
 

 ،ةنمتضام كعوامل االقتصادية الثقافية، االجتماعية، النفسية، العوامل التكاملية النظرية جمعت فيما     

 نظرية التكاملية النظرية تتخذ الباحثة جعل ما وهذا ،الجانح للسلوك إياه ودافعة الحدث، في ومؤثرة

 لدراستها. معتمدة
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 العوامل المسهمة في جنوح األحداث
 

تباينــت وجهــات نظــر العلمــاء، البــاحثين، والمنظــرين حــول الجنــوح، والعوامــل المســهمة فيــه كــل يــدلو      

بدلوه، ولقد دلـت أعمـال العـالمين جلـوك التتبعيـة األخيـرة بعـد سلسـلة مـن الدراسـات حـول مسـببات الجنـوح، 

ن هناك ثالث عوامل تجعل الحدث يجنح نحـو سـلوك مخـالف لمجتمعـه، فهنـاك العوامـل النفسـية كالرغبـة أ

، وهنـاك العوامـل االكلينيكيـة كاالنبســاط، واالنـدفاعفـي توكيـد الـذات، والتحـدث، والتشـكك، والميـل للعـدوان، 

يــــة كنوعيـــة المعاملــــة، واالنطـــواء، واإليحـــاء، والتعصــــب، وعـــدم االتــــزان العـــاطفي، وهنــــاك عوامـــل اجتماع

 .(2005)دويدار والنيال، والرعاية من الوالدين، والتوافق األسري 
 

ولقد قسمت الباحثة العوامل المسهمة في جنوح األحداث إلى أربعة محاور رئيسية تتفرع منها مسببات     

 فرعية، تدفع بالحدث الرتكاب السلوك الجانح، وهي:
 

، اً نفسـي اً الكامنـة داخـل الحـدث الجـانح، وتسـبب لـه اضـطراب النفسـية أي العوامل  :لذاتيةأواًل: العوامل ا     

  .اً ، وجسدياً وعصبي

 المحور الذاتي: . أ

 الوراثة .0

للوراثـة دور فـي تكــّون السـلوك المنحـرف، بمحدوديــة تتضـمن حقيقتـين علميتــينت أولهمـا أن الخصــائص 

تقــل االمكانيــة التــي تســاعد علــى نشــوء الوراثيــة ال تنتقــل بكافــة خصائصــها مــن األصــل للفــرع، إنمــا تن

االســتعداد للجنــوح، والثانيــة أن البيئــة هــي عامــل تفــاعلي مهــم بالنســبة للوراثــة، فالبيئــة قــد تــدعم العوامــل 



24 

 

الداخلية المؤدية للسلوك الجانح، أو تضعفه، أو تبعده، وبذلك ليس هناك تأكيـد مطلـق بوراثـة الجريمـة، 

 .(2004)جعفر، البيئة والخبرات االجتماعية إنما بخضوع عامل الوراثة لتأثير 
 

ويســـهم وجـــود عيـــب خلقـــي، أو وراثـــي فـــي الجهـــاز العصـــبي المركـــزي فـــي نشـــوء حاجـــة إلشـــباع غريـــزة 

موروثة، وذلك اإلشباع لتلك الحاجة يرفع احتمالية جنوح الحدث، كذلك وجود قدرات ذهنية من ضمنها 

فالـذكاء المتقـد، والـذكاء المتـدني كالهمـا قـد يسـهمان % ، 10الذكاء، وهو بحسب العلماء وراثي بنسـبة 

في انجراف الحدث نحو السلوكيات الجانحـة.  ويغيـر إفـراز الغـدد الـداخلي مـن مزاجيـة الفـرد، وسـلوكه، 

كما تؤثر الغدد الصماء كذلك على طبيعة اإلنسان، وسماته الشخصية، وتحوله إلى كائن مندفع، قلق، 

 .(2000)حمودة وزين الدين،سه وعنيف، وغير آمن حتى على نف
 

الـذي يكمـن داخـل الحـدث بحيـث يجعـل  االستعدادوالميل للجنوح يعتبر من تبعات الوراثة، فهو عنصر 

اســتجابته لــدوافع الجنــوح أكثــر مــياًل لهــا مــن غيــره، وتســاهم تربيــة الفــرد فــي وراثتــه الميــل إلــى ارتكــاب 

 .(2010)عزمي، السلوك الجانح مقارنة بغيره من األحداث 
 

 ضعف مفهوم الذات .2

يــرى علمــاء الــنفس أن مفهــوم الــذات يتــأثر بالوراثــة، والنضــج، والــتعلم، فــالتعلم يعــزز مفهــوم الــذات لــدى 

 .(2002)قويدري، الحدث، وكذلك البعد الفكري الذي يرتبط بالنضج االنفعالي، والعقلي 
 

هــوم الــذات، وتــؤدي األســرة مهمــة وتقــوم خبــرات الطفولــة بــدور هــام فــي نمــو الشــعور بــاألمن، وتقويــة مف

رئيسية في تعزيز الصحة النفسية، والتوافق بين ذات الحدث، وما يواجهه من خبرات، وذلك مـن خـالل 

، والمحبــة، والتوافــق بــين أفرادهــا، ويقــر باالنســجامتعزيــز التفــاهم، والتعــاون، والثقــة، واألمــن، ويــتم ذلــك 
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، والثقــة بــالنفس، االتــزانالتــواد بــين أفــراد األســرة فــي خلــق علمــاء الــنفس أهميــة الرابطــة القويــة، وعالقــة 

 (.2006وتشكيل مفهوم الذات اإليجابي داخل نفوس أبنائها )المومني، 
 

إن تشوه مفهوم الذات لدى الحدث الجانح يعيق عملية النمو النفسي السوي، ويقلل تقدير الحدث لنفسه 

فـــل يعرضـــه النعـــدام التكيـــف االجتمـــاعي، .  وعـــدم إشـــباع الحاجـــات األساســـية للط(2002)عـــوض، 

وبالتالي يقع تحت طائلة الصراع النفسي، وانعدام األمـن الـداخلي، وذلـك يجعلـه عرضـة النعـدام مفهـوم 

الــــذات، وضــــعف قــــوة األنــــا الداخليــــة فيكــــون عرضــــة للســــلوك الجــــانح محاولــــة منــــه للتوافــــق النفســــي، 

 .(2004)محمد، واالجتماعي 
 

 ضعف تشكل هوية األنا .2

عتبــر الحــب، واألمــن، والتقــدير مــن الحاجــات النفســية األساســية للحــدث التــي يجــب إشــباعها مــن قبــل ي

ن التقصــــير فــــي إشــــباعها يــــؤدي إلــــى ســـوء التوافــــق، واتجــــاه الحــــدث إلــــى جماعتــــه، وأقرانــــه  األســـرة، وا 

ة لتعــويض ذلــك الــنقص.  كمــا أن مفهــوم اآلخــرين عــن الحــدث نفســه يلعــب دورًا هامــًا فــي تحديــد نوعيــ

عالقته معهم، فالحدث كائن ذكي بإمكانه معرفة تقبل اآلخرين له من عدمه، وبالتالي في حالة تم نبذه 

ســواء قــواًل، أو فعــاًل، يفقــد التعامــل اإليجــابي معهــم، ويلجــأ للوحــدة، والعــالم الخــارجي إليجــاد مــا يفتقــده، 

 .(2002)عوض، وبذلك تضعف هوية األنا بداخله 
 

ثباتـه لذاتـه، واحساسـه بتفـرده، وذلـك بقدرتـه علـى حـل ويكتسب الفرد فاعلية  األنا حين تتحقـق هويتـه، وا 

الصـــراع الـــداخلي، والتوفيـــق بـــين حاجاتـــه الشخصـــية، والمتطلبـــات االجتماعيـــة، والوصـــول لدرجـــة مـــن 
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االحساس الصادق نحو ذاته، ومجتمعه، وينعكس ذلك في سلوكه اإليجابي، وقدرته على اختيار قيمه، 

 .(2001)الغامدي، دوره االجتماعي، وبذلك االلتزام يصل لثبات هوية األنا ومبادئه، و 
 

يؤثر الحب الشديد، أو الصرامة الشديدة تأثيرًا سلبيًا على الحدث، ويساهم في خلق مناخ مالئم للجنـوح 

فــي مــنح الحــب، والكــره إلــى بنــاء شخصــية ســوية، وينشــئ الحــدث نشــأة صــالحة  االعتــدالبينمــا يســاهم 

 .(2001 )عمار،
 

ويسهم التذبـذب فـي معاملـة الطفـل، وتعرضـه لخبـرات نفسـية مؤلمـة بسـبب عـدم إشـباع حاجاتـه النفسـية 

بانعدام األمن، وبالتـالي  بإحساسهإلى تعرضه إلحباط متكرر، ويؤدي ذلك لصراع نفسي داخلي ينتهي 

 .(2001)أبوسحلي، ضعف تكون األنا 
 

يــدور حــول الحـــدث مــن بيئــة، ومجتمـــع، وقــيم، ومـــؤثرات  أي المرتبطــة بكــل مـــا :االجتماعيـــةالعوامــل 

 موصلة تسهم في اكتساب السلوك الجانح.

 المحور االجتماعي القيمي:  . أ

 األسرة .0

تلعب األسرة دورًا رئيسيًا في رسم شخصية الفرد، وسلوكه، وعقائـده الباعثـة لسـلوكياته المختلفـة، ويـتعلم 

تي ال تتوافق، وضوابطها، ويدرك الحقـًا أن للمجتمـع مـن الطفل داخل األسرة التحكم برغباته، وميوله ال

)المطيـــري، حولـــه كـــذلك ضـــوابط البـــد أن يســـلك وفقهـــا، وأن ذلـــك مـــا يســـمى باإلطـــار المرجعـــي للفـــرد 

2006). 
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إلــى أن العائلــة هـــي المدرســة األولــى التــي تـــدرب الطفــل علــى حســن الســـلوك، أو  Taftويــذهب تافــت 

من أن ارتفاع  Gluck & Gluckذلك ما أظهرته سلسلة دراسات جلوك العكس طبقًا لسلوكها اليومي، و 

% فـي عوائـل غيـر 54%، بالمقارنـة مـع 1044نسبة السلوك السيئ لـدى أسـر األحـداث الجـانحين بلـغ 

الجـــانحين، وذلـــك يؤكـــد علـــى أثـــر المســـتوى الخلقـــي للوالـــدين علـــى شخصـــية، وســـلوك، وحيـــاة أوالدهمـــا 

 .(2001)ابراهيم، 
 

سـرة تـأثيرًا ال يسـتهان بـه علـى الحـدث، ويســاهم حجـم األسـرة، وكثـرة أفرادهـا فـي عـدم القــدرة وتمـارس األ

ـــل الطبقـــة  ـــة فبينمـــا تمي ـــى الطبقـــة االجتماعي ـــة عل ـــة التربي ـــى ســـلوكهم، وتتوقـــف نوعي ـــى الســـيطرة عل عل

فـه، الوسطى للعقاب البدني، نجد بالمقابل أن األسر الغنية تسعى لحرمان أبنائها من المصروف، وخال

وتــــؤثر ثقافــــة الوالــــدين، ومســــتوى تعليمهمــــا، وفهمهــــا للحيــــاة علــــى ســــلوك األبنــــاء، وتعرضــــهما للجنــــوح 

 .(2005)العجمي، 
 

وينـتج التفكــك األســري مــن حـاالت الطــالق، واالنفصــال، والهجــر، ومـوت أحــد الوالــدين، أو كليهمــا كمــا 

أو التعلـيم إلـى حـدوث فجـوة بينهمـا، يساهم تعدد الزوجات، وعدم التكافؤ بين الزوجين سواء في السـن، 

ومــن ثــم فشــل األســرة فــي تحقيــق وظيفتهــا األساســية فــي التنشــئة االجتماعيــة الســليمة ألفرادهــا، وفقــدان 

 .(2006)آل شافي، التماسك، واالستقرار، وتصدع كيانها 
 

ــ ــدين، أو أحــدهما بالعمــل، وانفصــال األبــوين العــاطفي، والطــالق، ومــن ث م تعــرض ويســهم انشــغال الوال

األبناء للشد، والجذب، وخبرات اإلساءة التي يتعرض لها األبناء أثناء التالسن الكالمي، أو الفعلي بين 
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األبوين، كذلك التعرض لكسـاءة خـارج المنـزل حـين تضـيع الرقابـة عـن الطفـل فـي خضـم الخـالف بـين 

 .(2003)الحارثي، الوالدين، وغيرها إلى دفع األبناء لطريق الجنوح 
 

% من الجانحين الذين شملتهم الدراسـة 51في انجلترا بينت نتائجها أن  Burtدراسة أجراها بورت  وفي

نشأوا في عوائل توفي فيها أحـد الوالـدين، أو كليهمـا، أو تفككـت عـائلتهم بسـبب الهجـر، والطـالق، كمـا 

ابـراهيم، )% من األحداث الجانحين ترعرعوا في عوائـل ذات سـلوك سـيء 26أظهرت نفس الدراسة أن 

2001). 
 

 والحي االجتماعي األصدقاء .2

يميــل األطفــال حــين اقتــرابهم مــن ســن الثامنــة إلــى تشــكيل جماعــات يطلــق علــيهم أصــدقاء، قــد يكونــون 

.  ويعتمــد تــأثير األصــدقاء علــى (2001)عمــار، الســبب فــي تعلــيم الحــدث العــدوان، والســلوك الجــانح 

رامهم للقـــانون مـــن عدمـــه، وبتـــأثير مـــن ظـــروف الحـــدث ميـــولهم، وأخالقهـــم، والتـــزامهم بالفضـــائل، واحتـــ

كالمعانــاة داخــل األســرة، والفشــل الدراســي، وغيرهــا ينضــم الحــدث لرفقــاء الســوء، ويجــاريهم فــي أفعــالهم 

 .(2010)عزمي، تحقيقًا لكشباع النفسي، والمادي 
 

يجاب، ويتعدى دور ويلعب الحي االجتماعي للحدث تأثيرًا في تشكيل سلوك الفرد سواء بالسلب، أو اإل

المجتمـع بنـاء الفـرد إلـى تعــديل سـلوكه ليتوافـق مـع مـن حولــه، ذلـك أن السـلوك اإلنسـاني بـين اإلنســان، 

أي أن الفـــرد يـــؤثر فـــي وســـطه االجتمـــاعي، ويتـــأثر بـــه بنســـب متفاوتـــة  ومجتمعـــه هـــو ســـلوك تبـــادلي

 .(2006)المطيري، 
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نحين، فهم يؤثرون عليه، كما أن عليه أن يتقبل ومن األمور المنذرة بالخطر مصاحبة الحدث لرفاق جا

، وفــي نهايــة المطــاف هــو مجبــر علــى االنــدماج -ولــو كــان غيــر راض عنهــا -قــيم الرفــاق، وســلوكياتهم

.  ويتحدد تأثير الجماعة على الفرد بمـا يسـود تلـك الجماعـة مـن (2010)بوخميس، معهم، والوالء لهم 

 االجتمــــاعيرمــــون القــــانون، ويلتزمــــون بأنمــــاط الســــلوك قــــيم، ومبــــادح، فــــإن كــــان شــــلة األصــــدقاء يحت

ن كانــت الجماعــة تشــحذ همــة  المتعــارف، والقــيم الفاضــلة المتأصــلة كــان تأثيرهــا علــى الحــدث جيــدًا، وا 

التمــرد، والثــورة علــى الفكــر االجتمــاعي الســائد، وقواعــد الضــبط فــي المجتمــع، والعقوبــات الرادعــة فــي 

يكون سيئًا، وبذلك يصبح األصدقاء أول حلقة في تكوين اإلجرام المنظم القانون فإن تأثيرها على الفرد 

 .(2005)دويدار والنيال، 
 

وتزود الرفقة السيئة الحدث بعادات مستهجنة من مجتمعه، وتدفعه للسلوك الجانح بما فيها من محاكـاة 

يعلم بخطأ اتباعها، لقرنائه في سلوكياتهم، ومن خالل حثهم له على إتباع أنماط سلوكية قد يرفضها، و 

فتضغط عليه المجموعة ليخضع ألمرها، وهناك جماعـة رفقـاء تسـتخدم االرهـاب، والعنـف مـع المنتمـين 

 .(2000)زين الدين وحمودة، لها، وبذلك تتحول إلى عصابات الحي، أو المدرسة 
 

 ضعف الوازع الديني .2

عـــل حـــس الرقابـــة لـــدى أبنائهـــا عاليـــًا، إن تمســـك أفـــراد األســـرة بالتعـــاليم الدينيـــة، والقـــوانين الوضـــعية تج

.  ويســـاهم االلتـــزام الـــديني، واألخالقـــي (2010)عزمـــي، وبالتـــالي تحـــد مـــن انجـــرافهم للســـلوك الجـــانح 

داخـل أبنائهـا، وتعزيـز مقاومـة أبنائهـا لباعـث السـلوك الجـانح، وذلـك  االسـتقامةلألسرة في إرساء دعائم 

لـين داخـل الحـدث، ويسـهم ذلـك فـي تحصـينه مـن بواعــث بـزرع مفهـوم الثـواب، والعقـاب دون تشـدد، أو 

 .(2000)حمودة و زين الدين، السلوك الجانح خارج المنزل 
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تبـين أن األسـر المتدينـة بمـا تقدمـه ألبنائهـا مـن  Binda & Coryonوفي دراسة أجراها بيندا، وكوريـون 

رشــاد دينــي، وقيمــي تبعــدهم عــن الجريمــة، وتقلــل مــن امكانيــة انجــرا فهم للســلوك الجــانح عبــر وعــظ، وا 

الوسائل المختلفة للتواصل االجتماعي، وأن األقـارب، والرفـاق الملتـزمين القـريبين مـن الحـدث لهـم نفـس 

 .(2000)منسي، التأثير اإليجابي على سلوكهم 
 

 الجهل بالتربية الصحيحة .4

القــيم الســامية إن وظيفــة األســرة التربويــة تتمثــل فــي قيامهــا بتهــذيب ســلوك الطفــل، وغــرس األخــالق، و 

داخــل نفســـه، والضــبط االجتمـــاعي، والرقابــة لمـــا يصــدر عنـــه باإلضــافة لترســـيخ إرثــه االجتمـــاعي مـــن 

عـــادات، وتقاليـــد، وأعـــراف، وتنميـــة ضـــميره تجـــاه مـــا يـــراه مـــن مواقـــف، وخبـــرات، وبالتـــالي إيجـــاد أطـــر 

 .(2006)المطيري، انصهاره في المجتمع، وتكامله مع أفراده 
 

دارة شـــؤون العائلـــة، وكيفيـــة ضـــبط األوالد، وتســـهم أميـــة الو  الـــدين فـــي جهلهمـــا بكيفيـــة تربيـــة أوالدهـــم، وا 

 .(2006)العكايلة، ورعايتهم نفسيًا، واجتماعيًا 
 

 المدرسة والمعلم .3

إن تربيـــة الحـــدث هـــي مـــن مســـؤوليات المدرســـة، واألســـرة معـــًا، وتعتبـــر المدرســـة هـــي األكثـــر إمكانيـــة، 

ى التنظـــيم، وبالتـــالي تتحمـــل المســـؤولية األكبـــر فـــي تلقـــين الحـــدث القـــيم، وامتالكـــًا للوســـائل، وقـــدرة علـــ

واألخالق، وترسيخها داخل عقله، ويتحمل المعلم القدر األكبر من المسؤولية التربوية، القيميـة واألبويـة 

 .(2001)عمار، لتحفيز السلوك السوي لدى الحدث، وبناء شخصية قويمة مؤثرة فيمن حوله 
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فـي حيـاة الحـدث االجتماعيـة، ونمـوه العقلـي، والوجـداني، ويشـير  االنسـجامفي تحقيـق  وتساعد المدرسة

الباحثون إلى أن هناك عالقة طردية بين عدم تكيف الحدث داخل مدرسته، وجنوحـه، ويتجلـى لنـا ذلـك 

 من خالل فشله الدراسي المستمر، وعدم انضباطه داخل المدرسة، وفقدان الرغبة بالدراسة، والقيام بـأي

 .(2010)بوخميس، نشاط تعليمي داخلها 
 

ويعلق الطالب على المعلم آماله كونه قدوته في السلوك، وفي طلب العلـم، وبـذلك تتعـدى مهمـة المعلـم 

 ،وتربويـــاملـــئ عقـــل الطالـــب بالمعلومـــات إلـــى كونـــه رافـــدًا مهمـــًا فـــي تشـــكيل ســـلوك الطالـــب اجتماعيـــًا، 

 .(2006)العكايلة، وأخالقيًا 
 

 القيمي والالمعياريةاالنحالل  .6

يرتبط السلوك اإلنساني بعالقة قويـة مـع القـيم التـي تمثـل الجانـب العميـق مـن الشخصـية، وتشـكل القـيم 

)المشـــيخي، التـــي تتكـــون مـــن خـــالل خبـــرات الفـــرد، واحتكاكـــه االجتمـــاعي بـــاآلخرين إطـــارًا مرجعيـــًا لـــه 

2001). 
 

يـــة علـــى المجتمـــع كنتيجـــة مباشـــرة أيضـــًا، عـــدة ويصـــاحب التغييـــرات االجتماعيـــة، واالقتصـــادية، والثقاف

تغييرات في القـيم التـي تمـس الفـرد، واألسـرة، والمجتمـع، ومـن ثـم تتغيـر نظـرة الفـرد للمسـتقبل، وبالنسـبة 

للحـدث فـإن التغييــر المـادي علـى نحــو مفـاجئ يجعلـه يشــعر أن القـيم، والمعتقـدات التــي تربـى، وتمســك 

ال تالئـم مختلــف الظــروف، وأن لكــل ظــروف، وحالــة قيمتهــا التــي  ة بــل هــي متغيــرةبتــبهـا أمــدًا ليســت ثا

 .(1115)الكاظم، تأتي معها 
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ويكتســب الطفــل المعــايير الدينيــة، واألخالقيــة، والقــيم التــي تشــكل معيــارًا لســلوكه، وتوجهاتــه فــي مرحلــة 

الــدوافع،  الطفولــة، ولهــذه المرحلــة أهميــة كبــرى فــي تكــوين شخصــيته، كونهــا المرحلــة التــي تظهــر فيهــا

والميــول الفطريــة، وهــي بدايــة تشــكل الســلوكيات التــي تســتطيع األســرة مــن خــالل التنشــئة االجتماعيـــة 

الســليمة تعــديلها، وتهــذيبها، وبالتــالي يتحــول الطفــل خــالل هــذه المرحلــة مــن كــائن بيولــوجي إلــى كــائن 

 .(2001)السيد، اجتماعي 
 

ى دور اخـــتالط الطفـــل بجماعتـــه الخارجيـــة فـــي يؤكـــد ســـذرالند صـــاحب نظريـــة االخـــتالط التفاضـــلي علـــ

ارتكابه للسلوك الجانح فالطفل يتعلم قيم، واتجاهات أصدقائه المنحرفين، وبالتالي يتحول إلى جانح مع 

 .(2000)صواخرون، مضي الوقت في تشبعه بأفكارهم 
 

 وقت الفراغ .7

دم وجود وسائل للهو، وملء إن أكثر ما يثير المشكالت السلوكية لألحداث هو طول أوقات الفراغ، وع

الوقت باألمور الجيدة، والمفيدة، كذلك عدم انتباه األسرة لكيفية شغل وقت فراغ أبنائها أو مراقبة أوقات 

الفــراغ الطويلــة التــي يعانونهــا، ومحاولــة ملئهــا بأنشــطة مفيــدة للجســم، والعقــل.  ويــؤدي الفــراغ الفكــري، 

 .(2001)أبوسحلي، السلوكية  لالنحرافاتا، وبالتالي التعرض والعقائدي إلى الملل من الحياة، وروتينه
 

ويؤكــد البــاحثون أن أكثــر األوقــات ضــياعًا، وتــوترًا، وخطــورة فــي حيــاة الحــدث تلــك التــي يشــعر خاللهــا 

بـالفراغ، دون أن يســتطيع توظيفــه، أو اسـتثماره، أو حتــى ترشــيده، وأنـه فــي ذلــك الوقـت الضــائع يصــبح 

ثارة، وقابلية للجنوح الحدث أكثر توترًا، و   .(1114)السدحان، ا 
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 وسائل اإلتصال المرئية والمسموعة .1

المختلفـة كالفضـائيات، وشـبكات التواصـل  االتصـالإن سهولة امـتالك الطفـل للتقنيـات الحديثـة لوسـائل 

، Tapاالجتمــاعي كــالفيس بــوك، والتــويتر، وغيرهــا، والهواتــف النقالــة، والحاســوب الشخصــي المحمــول 

يقـــود مباشـــرة لفوهـــة الخطـــر علـــى الحـــدث المتلقـــي لـــذلك الكـــم مـــن المعلومـــات، والســـلوكيات، كـــل ذلـــك 

 .(2000)صواخرون، والثقافات المختلفة، فالطفل يكتسب السلوك بالمحاكاة، وتقليد اآلخرين 
 

ـــى الحـــدث المشـــاهد  ـــأثير عل ـــاول المشـــاكل، وتقـــوم بالت وتتـــدخل وســـائل اإلعـــالم فـــي بـــث األفكـــار، وتن

عن طريق القصص، والمسـرح، والـدراما، والحركـة، والتفاعـل بـين الشخصـيات، ويـؤدي تجـاوز باإليحاء 

يقـاظ  االسـتعداد بعض وسائل البث لحدودها فـي العـرض إلـى كسـر الحـاجز بـين المشـاهد، والجريمـة، وا 

 .(2010)عزمي، رتكاب السلوك اإلجرامي بالمحاكاة)التقليد( لديه ال
 

دة اإلعالمية طبقًا الحتكـاك مضـمونها مـع خلفيـة الفـرد الثقافيـة، والقيميـة وتختلف استجابات األفراد للما

)آل ومـا تعـرض لــه مـن خبـرات حياتيــة، وتفاعلهـا مـع تلــك المـادة، وبالتـالي تــؤثر عليـه سـلبًا، أو إيجابــًا 

 .(2005هطيلة، 
 

 االقتصادي: محورال . ب

 الفقر .0

عوامــل المســاعدة التــي تعرضــه لخطــر ال يعتبــر فقــر أســرة الحــدث عامــل مباشــر لجنوحــهت بــل هــو مــن ال

الجنـوح.  وتتضـح أهميـة المسـتوى المــادي للحـدث فـي كونـه يلبـي متطلبــات الحيـاة بالنسـبة لـه، وهـو مــا 
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يمثل إشباعًا نفسيًا حين يقارن نفسه بأقرانه، وبالتالي يفقد قدرته علـى التكيـف، ويصـبح عرضـة للجنـوح 

 .(2002)قويدري، ت (2000)صواخرون، 
 

ور هام في تغيير اتجاه الحدث نحو نفسـه، واآلخـرين، فحـين يعجـز الحـدث عـن إكمـال دراسـته وللفقر د

بســبب فقــر أســرته، وعــدم قــدرتها علــى اإليفــاء بمتطلبــات ارتيــاد أبنائهــا للمدرســة، فــإن ذلــك يفــتح بــاب 

ات الجنوح على مصراعيه أمامه الرتكاب شتى السلوكيات كالسـرقة، والغـش، والتسـول، وتـدمير الممتلكـ

العامة، وما يزيـد اتجـاه الحـدث نحـو الجريمـة هـو كـون المجتمـع ال يضـع نفسـه فـي حكـم المسـؤول عـن 

 .(2000)حمودة وزين الدين، فقره فيترك الحدث، وأسرته في حاجة ماسة ألساسيات الحياة البسيطة 
 

 ضعف الدخل وغالء المعيشة .2

ء المعيشـة فـي العالقـة بـين أفرادهـا، فهـي أي قلـة مواردهـا الماديـة مـع غـال االقتصـاديةوتؤثر األوضاع 

 لالنتقــالتثيــر التــوتر، والمشــكالت بــين الــزوجين، وتخلخــل الســكينة فــي نفــوس األبنــاء الــذين يضــطرون 

لســكن ضــيق غيــر مــريح، والرضــى بأقــل ممــا لــدى غيــرهم مــن األطفــال، وقــد يتــرك األبنــاء المدرســة، 

مـــن يدفعـــه الجـــوع، أو الحرمـــان للســـرقة، ويبحثـــون عـــن عمـــل يســـاهم فـــي رفـــع دخـــل األســـرة، وهنـــاك 

 .(2010)عزمي، والتسول، واالنضمام لعصابات الشوارع 
 

ويخلــق تــدني الــدخل لألســرة لشــتى األســباب صــعوبة فــي إشــباع الحاجــات الضــرورية لألطفــال، ويــؤدي 

ذلــــك لتــــدني الحيــــاة المعيشــــية كــــنقص التعلــــيم، ودونيــــة العــــالج، وعــــدم مالءمــــة المســــكن لنمــــو الطفــــل 

طبيعي، باإلضافة للحرمان من وسائل الترفيـه، واللعـب داخـل المنـزل، كـل ذلـك يـؤدي لهـروب الحـدث ال

متى ما تسـنى لـه ذلـك، وبسـبب ضـعف الرقابـة يخـتلط بأطفـال الشـوارع، ورفـاق السـوء، ومـن ثـم يرتكـب 
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، وأن % مـن أسـر الجـانحين هـم فقـراء، أو فقـراء جـداً 60السلوكيات الجانحة، وتشير الدراسـات إلـى أن 

فقر تلك األسر يؤدي إلى تواجد جميع أفراد األسرة في غرفـة واحـدة معظـم األحيـان، وبالتـالي محدوديـة 

 .(2000)صواخرون، الحرية الشخصية 
 

 

 

 

 

 :المحور القانوني والتشريعي . ت

 غالبًا ما يكون ارتكاب الحـدث للسـلوك الجـانح بفعـل عوامـل البيئـة غيـر القابلـة للتغييـر، وبالتـالي يمكـن

ـــى  أحكـــام خاصـــة  اعتمـــادتقـــويم ســـلوك الحـــدث، ومـــن ذلـــك المنطلـــق كـــان اتجـــاه أغلـــب التشـــريعات إل

باألحـــداث الجـــانحين تخصـــهم بالمعاملـــة وفقـــًا لســـنهم، ويكـــون الهـــدف منهـــا إصـــالح، وتقـــويم ســـلوكهم، 

وتشمل تلك الخصوصية المتعاملين معهم الذين يجب امتالكهم مهارات خاصـة، وتخصـص فـي العلـوم 

ئية، واإلنسانية تـؤهلهم للتعامـل السـليم مـع الحـدث أثنـاء التحقيـق، والمحاكمـة، وتنفيـذ األحكـام، أي الجنا

)الشـيخ، التركيـز علـى شخصـية الحـدث، ودراسـة أحوالـه حتـى يكـون الحكـم عليـه واقعيـًا علميـًا صـحيحًا 

2005). 
 

التعامـل معـه، وبينمـا قسـم  وتباينت آراء الفقهاء، ومشرعي القانون حول وضعية الحدث الجانح، وكيفية

القــانون الجــرائم المرتكبــة مــن قبــل الحــدث الجــانح إلــى )جنايــة، جنحــة، ومخالفــة(، بالمقابــل أقــر المشــرع 

مسؤولية الجزاء علـى الفـرد المـدرك ألفعالـه المخالفـة لمـا يـنص عليـه القـانون، واحتـدام الـرأي فـي مسـألة 

طبيـق قاعـدة المسـاواة القانونيـة علـى الحـدث بسـبب الحدث الجـانح، يكمـن فـي عـدم قـدرة القـانون علـى ت



86 

 

انتفاء المسـئولية الجزائيـة عنـه، ألن التمييـز أسـاس العقـاب سـواء الشـرعي، أو القـانوني، والحـدث شـرعًا 

 .(2000)عبدالرحمن، غير مميز لخطورة أفعاله 
 

يعــده القــانون  وفرقــت تشــريعات الــدول بــين إجــرام الحــدث، وجناحــه، فــإجرام الحــدث هــو ارتكابــه لســلوك

جريمــة أمــا جناحــه فهــو ارتكابــه لســلوك يكشــف عــن جنوحــه، واحتماليــة ارتكابــه لجريمــة فــي المســتقبل 

 .(2000)حجازي، 
 

إن أبرز اهتمام باألحداث الجانحين في المجتمعات الحديثة هو النظر إليهم ليسوا كمجـرمين يسـتحقون 

ساهمت في جنوحهم لذلك وجب على القاضي العقاب، بل كضحايا لظروف اجتماعية، نفسية، وبيئية، 

استخدام سلطته التقديرية الختيار األسلوب األكثر مالءمة في معاملة الحدث الجـانح بهـدف إصـالحه، 

 .(2001، وحماية المجتمع من خطر إجرام أبنائه في المستقبل )اليونديسي
 

ان عــاطفي، ونبــذ، وتشــرد، فالجــانح فــي أغلــب األحيــان ضــحية منــذ طفولتــه لشــتى أنــواع اإلســاءة، حرمــ

وألخطــاء تعليميــة كانــت أم تربويــة، كلهــا أدت إلــى ســلوكه الشــاذ عــن قــيم المجتمــع، ومــن صــلب علــم 

القانون أو خلفياته الضرورية في التشريع العقابي دراسة أوضاع الحدث الجـانح، ومعرفـة سـبب جنوحـه 

 .(2005)رباح، 
 

ع األحداث وحدهم، فقد نصـت المـادة السـابعة مـن ولم يخصص المشرع العماني إدارة خاصة تتعامل م

قانون مساءلة األحداث على أن يتولى التحقيق في قضايا األحداث، ورفع الدعوى العمومية، والمباشـرة 

 .(2011)السناني، العام  االدعاءأمام المحكمة أعضاء يختارهم 
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لــم يــتم عمــر الثالثــة عشــر  ( مــن قــانون الجــزاء العمــاني علــى تــوبيخ الحــدث الــذي105ونصــت المــادة )

عنـــد ارتكابـــه جريمـــة يعاقـــب عليهـــا القـــانون أي وعظـــه بأســـلوب يقـــوده إلـــى التوبـــة، والصـــالح، ويتمتـــع 

القاضي بمساحة من الحرية للتصرف تجاه ما يعرض عليه من أدلة، ومدى قبوله، أو رفضه لهـا، كمـا 

واء جزئيــًا أم كليــًا، ولــه أن يقــدر أن لــه حريــة اعتمــاد أي إجــراء قــام بــه قــاض قبلــه فــي نفــس القضــية ســ

 .(2000)الحضرمي، صحة اعتراف الجانح بارتكاب الجرم من عدمه، وقبول األدلة، أو رفضها 
 

إن التعامل مع األحداث يتطلب مهارة، وأسلوبًا خاصين في التعامل، فضـاًل عـن اإلعـداد المهنـي الـذي 

رهـــا، كمـــا يجـــب تفريـــغ المهتمـــين بقضـــايا يخضـــع لـــه المتعـــاملون مـــع الجـــانح كالقضـــاة، والشـــرطة، وغي

)محيسن، الجنوح ألداء تلك المهمة دون إشراكهم في قضايا أخرى تصرفهم عن االنتباه لقضية الحدث 

1111). 
 

ويقــــوم الباحــــث االجتمــــاعي بــــدور مهــــم فــــي إعــــداد تقريــــر دراســــة الحالــــة للحــــدث الجــــانح، والمؤشــــرات 

هــروب مــن المنــزل، والتــي يمكــن مــن خاللهــا حمايــة بقيــة االجتماعيــة التــي دفعــت الحــدث للجنــوح، أو ال

أحداث العائلة كذلك، ويكتسب الباحث، أو المراقب االجتماعي المهارات الالزمة له عن طريـق إكسـابه 

المزيــد مــن المعــارف، والــدورات التخصصــية فــي علــم نفــس نمــو الطفــل، ومنــاهج البحــث العلمــي، وعــن 

، والدوليـــة المتعلقـــة باألحـــداث، وتقـــوم تلـــك المهـــارات بتغييـــر طريـــق اطالعـــه علـــى التشـــريعات المحليـــة

اليونديسـي، )اتجاهات المتعاملين مع الحدث تجاهه كجانح خاصة، وتجاههم نحو ظاهرة الجنوح عامة 

2001). 
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إن تفهم شخصية الحدث الجانح، والسن التي ارتكب فيها جنحته، وطبيعته النفسية، والرجوع إلى ملفه 

 .(2011)السناني، أن يكون للجانحين محكمة خاصة بهم  األسري تستوجب
 

وينشد المشرعون لقوانين مساءلة األحداث التي بدأت تسنها الدول المختلفة تحقيق الرعاية، والحماية 

للحدث الجانح، ومن ثم إصالحه، والعناية به تعليميًا، وأخالقيًا، ومهنيًا بحيث يتحول إلى فرد صالح 

يتحقق من خالل النظر لظاهرة الجنوح كظاهرة اجتماعية بحتة، وليست مسألة  في المجتمع، كل ذلك

 .(2005)الصاحي، إجرامية تستوجب العقوبة الصارمة، والقمع الالمبرر ضد الحدث الطفل 
 

 الدراسات السابقة
 

ظاهرة تستعرض الباحثة في هذا الفصل اتجاهين مهمين من الدراسات السابقة أولهما ذلك الذي تناول      

الجنـــوح، والعوامـــل المســـهمة فـــي بـــروز هـــذه الظـــاهرة ســـواء علـــى مســـتوى مجتمعنـــا المحلـــي، أو المجتمعـــات 

العربيـــة المجـــاورة، واالتجـــاه اآلخـــر يتعلـــق باتجاهـــات المشـــتغلين مـــع األحـــداث الجـــانحين ســـواء فـــي المجـــال 

رتكبـــي الجـــرائم مـــن األحـــداث القـــانوني، والتشـــريعي، واالجتمـــاعي، وكـــذلك الـــرأي العـــام نحـــو الجريمـــة، أو م

الجـانحين، وبينمـا نجـد تــدافعًا كبيـرًا مـن البـاحثين نحــو دراسـة الجنـوح كظـاهرة، والعوامــل المسـهمة فـي جنــوح 

األحـــداث ســــواء الخاصـــة بشخصــــية الحـــدث الجــــانح، أو أســـرته، أو مجتمعــــه بقيمـــه، وثقافتــــه، والمــــدخالت 

ي الدراســات العربيــة المهتمــة بالعاملين)المشــتغلين( مــع الخارجيــة، وغيرهــا، نجــد فــي المقابــل نــدّرة واضــحة فــ

األحــداث الجــانحين بـــالرغم مــن أهميــة اتجاهـــات، وآراء هــذه الفئـــة فــي إصــدار األحكـــام القضــائية، وتـــدابير 

اإلصــالح، والحــد مــن عــودة الحــدث للجنــوح، والســيطرة علــى نزعــة ارتكــاب المخالفــات، والجــنح لــدى الحــدث 

 رام، ويصبح من الصعب عليه مغادرته.حتى ال يجرفه عالم اإلج
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 وفيما يلي عرض ألهم تلك الدراسات:       
 

 أواًل: دراسات في ظاهرة جنوح األحداث والعوامل المسهمة فيها
 

 )األنثى(، ( دراســــته التــــي تطرقــــت إلــــى العالقــــات فــــي أســــرة الحــــدث الجانحــــة2000أجــــرى )صــــديق،      

مــن الدراســات الوصــفية التــي هــدفت إلــى التعــرف علــى المنــاخ  ، وهــيوعالقتهــا بــبعض المتغيــرات النفســية

واألسـرية، مـن خـالل أدوات  ،والبناء السيكولوجي ألسرة الحدث الجانحة، ودوافع الجنوح الشخصـية ،األسري

)مــن  لالنحــرافوهــي: مقيــاس الميــل  ،وهــي عبــارة عــن مقــاييس متعــددة طبقهــا علــى عينــة البحــث ،الدراســة

عداد صفوت فرج ومقياس تنسي لمفهوم الذات(، 1111إعداد الباحث  ومقيـاس  ،وسـهير كامـل( ،)ترجمة وا 

(، ومقيـاس 1103)سيد أحمد عثمـان  ومقياس المسئولية االجتماعية ،(1112)عالء الدين كفافي  قوة األنا

  (.1110وحامد عبـدالعزيز الفقـي  ،عبدالرحيم )فتحي السيد والتطابق بين أعضاء األسرة ،العالقات األسرية

وتتكــون مــن مجموعــة الفتيــات  )المقــاييس( علــى مجمــوعتين تجــريبيتين، قــام الباحــث بتطبيــق أدوات البحــثو 

-15هن بـين)( فتـاة تتـراوح أعمـار 30وكـان عـددهن ) ،الجانحات المودعات بإحـدى دور الـدفاع االجتمـاعي

إحـدى المـدارس ( فتـاة مـن 30) وتتكـون مـن مجموعـة مـن الفتيـات العاديـات ،طة( سنة، ومجموعة ضاب11

الباحـث التماثـل بـين المجمـوعتين  ، وقـد راعـىالثانوية بمنطقة شرق القاهرة التعليمية مـن نفـس الفئـة العمريـة

 والتعليمي. ،واالجتماعي ،من حيث المستوى االقتصادي

ا وقـوة األنـ ،والمسـؤولية االجتماعيـة ،ومفهـوم الـذات ،عالقة موجبة بين التماسـك األسـريووجد الباحث      

والميـل لالنحــراف، وأن حريـة التعبيــر  ،كمــا أن هنـاك عالقـة ســالبة بـين التماســك األسـري لـدى المجمـوعتين،

ومفهـــوم  ،وقـــوة األنـــا ،أو العكـــس بتحمـــل المســـؤولية ،نحـــرافيـــل لالوالصـــراحة مرتبطـــة بالم ،عـــن المشـــاعر
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وقلــــت المســــؤولية  ،الــــذات، وكلمــــا كثــــر الصــــراع داخــــل األســــرة كلمــــا ضــــعف مفهــــوم الــــذات لــــدى الجانحــــة

 ،والـــرأي ،ســـتقالل فـــي الشخصـــية، وكـــذلك الحـــال بالنســـبة لالوقـــوى الميـــل للجنـــوح ،وقـــوة األنـــا ،االجتماعيـــة

والقدرة على  ،والخلقية ،والقيم الدينية ،والترويح ،والتحصيل ،تجاه نحو اإلنجاز، واالوالثقافي ،والتوجه العقلي

وارتباط توازن هذه المعايير في أسر الجانحـات بترسـيخ  ،رةوخارج األس ،والضبط االجتماعي داخل ،التنظيم

 ،ومفهـوم الـذات بينمـا حـين تنعـدم تميـل الجانحـات للجنـوح بشـكل ملحـوظ ،وقوة األنـا ،المسؤولية االجتماعية

 الجانحة. األنثى وتعاملها مع ،أو يقل حسب انتباه األسرة ،ويزداد الميل
 

لميدانيــة التــي طبقهــا فــي محافظــة مســقط إلــى بيــان العالقــة ( فــي دراســته ا2000وهــدف )صــواخرون،      

وتحليـل ظـاهرة جنـوح األحـداث فـي مجتمـع  ،وذلك فـي محاولـة وصـف ،وجنوح األحداث ،بين البيئة األسرية

وجنوح األحداث في المجتمع، ومـدى  ،الدراسة من خالل بيان العالقة المحتملة بين أساليب التنشئة األسرية

وأنمـاط الجنـوح فـي  ،وتباينها بتبـاين الوضـع األسـري، كـذلك اهـتم الباحـث ببيـان أنـواع ،رةارتباط هذه  الظاه

والمسـجلين  ،مجتمع الدراسة، وقد اشتمل مجتمع الدراسة على جميع األحداث الجـانحين فـي محافظـة مسـقط

 ( حـــدثًا جانحـــًا، مــع مجموعـــة ضـــابطة أخـــرى مـــن األحـــداث غيـــر41وعـــددهم ) ،رســميًا فـــي ســـجن المنومـــة

وطبـق  ،واسـتخدم الباحـث المـنهج التحليلـي الوصـفي فـي دراسـته  الجانحين من طلبة المـدارس بـنفس العـدد.

ة ( فقرة، وكانت أسئلة الدراسة تـدور حـول احتماليـة وجـود عالقـ43أداة الدراسة وهي استبانة اشتملت على )

وبعـض  ،ةينمط التنشئة األسـر ، و الوضع االقتصادي لألسرة، و حجم األسرةو  بين المستوى التعليمي للوالدين،

أوجه التفكك العـائلي بجنـوح األحـداث، وأكـدت الدراسـة فـي نتائجهـا مسـاهمة الوضـع االقتصـادي لألسـرة فـي 

وجنوح األحداث فيها، كذلك توصلت الدراسـة  ،جنوح األحداث، وأن هناك عالقة بين النمط المعيشي لألسرة
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وكـذلك تـأثير حجـم  ،عب دورًا هامًا في جنوح األحـداث فـي األسـرةإلى أن تدني المستوى التعليمي للوالدين يل

 وكثرة أبنائها مع قلة الرعاية المتاحة لهم. ،األسرة
 

( إلى معرفة أسباب المشكالت السلوكية لدى الجـانحين المتواجـدين 2000بينما هدفت دراسة )منسي،      

ت باختالف نمط التنشئة األسرية.  وتكون في مراكز األحداث باألردن، ومدى اختالف أسباب تلك المشكال

( جانحــًا ذكــرًا محكومــًا، مــن نــزالء مركــز محمــد بــن القاســم الثقفــي المركــز الوحيــد 14مجتمــع الدراســة مــن )

المعــد الســتقبال الجــانحين المحكــومين فــي األردن، واســتخدم الباحــث مقيــاس التنشــئة األســرية الــذي أعــده، 

ة للدراسـة لتـوفر داللـة الصـدق، والثبـات فـي المقيـاس مقبولـة فـي البيئـة ( كـأدا1113وطوره فوزي أبو جبـل )

ـــــاس مـــــن ) ـــــنمط المتســـــامح 56األردنيـــــة، وتكـــــون المقي ـــــيس نمطـــــين مـــــن أنمـــــاط التنشـــــئة همـــــا ال ـــــرة تق ( فق

)الديمقراطي(، ويتفرع منه أربعة مجاالت، والنمط المتشدد )الديكتاتوري(، ويتفرع منه أربعة مجـاالت أيضـا.  

تــائج الدراســة أن األفــراد الجــانحين يعــانون مــن مشــكالت أســرية نتيجــة ألســلوب التنشــئة الــذي يمثلــه وبينــت ن

الــنمط المتشــدد الــذي تتعامــل بــه األســر مــع أبنائهــا، وذلــك هــو ســبب الســلوكيات غيــر المرغــوب فيهــا ضــد 

اإلصـــالح، المجتمـــع، وقيمـــه التـــي يمارســـها أحـــداث تلـــك األســـر، وكـــان نتيجتـــه وجـــودهم كنـــزالء فـــي مركـــز 

وأوصــــى الباحــــث بممارســــة اآلبــــاء، واألمهــــات، والمعلمــــون، ومــــدراء المــــدارس للــــنمط الــــديمقراطي للتنشــــئة 

 األسرية، وأن تجرى دراسات معمقة على بيئات أخرى.  
 

( فـــي دراســـته إلـــى التعــرف علـــى مـــدى االلتـــزام القيمـــي لـــدى األحـــداث 2001بينمــا هـــدف )المشـــيخي،      

، والتعـــرف كـــذلك علـــى النســـق القيمـــي لـــدى الفئتـــين، والفـــروق بـــين الجـــانحين، وغيـــر الجـــانحين، واألســـوياء

، االقتصـاديالقيمـي، وكـل مـن المسـتوى  االلتـزامالقيمـي، ثـم الكشـف عـن العالقـة بـين  االلتـزامالجانحين في 

اسة من ، وعمر الجانح.  وقام الباحث باستخدام المنهج الوصفي في دراسته، وتكونت عينة الدر واالجتماعي
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ســنة،  11-16( جانحــًا مــن المتواجــدين فــي دار المالحظــة االجتماعيــة بجــدة، تراوحــت أعمــارهم بــين 10)

( حــدث غيـــر جــانح مـــن طـــالب المرحلــة الثانويـــة لمحافظــة الطـــائف بمكـــة المكرمــة، وكانـــت أداتـــي 100و)

دير الوضع االجتماعي، (، ومقياس تق1111الدراسة للبحث عبارة عن مقياس االلتزام القيمي إعداد توفيق )

(.  وأشـارت النتـائج إلـى أنـه توجـد فـروق فـي 1114والثقافي في البيئة السعودية إعداد منسي، وعبـدالجواد )

القــــيم الفرعيــــة لاللتــــزام القيمــــي بــــين الجــــانحين، وغيــــر الجــــانحين كاألمانــــة، والتضــــحية، والتعــــاون، وتحمــــل 

، والنظام، والنظافة، كمـا أشـارت النتـائج إلـى عـدم االنتماء المسؤولية، بينما ال توجد فروق بينهما في قيمتي

، وعمــر الجــانحين، وغيــر الجــانحين بــااللتزام القيمــي واالجتمــاعي، االقتصــاديوجــود عالقــة تــربط المســتوى 

لــــديهم، وأوصــــى الباحــــث بتنميــــة القــــيم األخالقيــــة لــــدى الحــــدث فــــي مراحلــــه المبكــــرة خاصــــة قــــيم الجماعــــة 

اد اإلعالمية المعروضة على الحدث باكرًا سواء من األسرة، أو المجتمع، أو الجهات المرجعية، وضبط المو 

 للحدث. االجتماعي واالنتماءالمسؤولة، والعمل على تنمية الوالء، 
 

( إلـــى تمييـــز بعـــض ســـمات الشخصـــية مثـــل 2002وهـــدفت الدراســـة بالمقارنـــة التـــي أجرتهـــا )عـــوض،      

ت( التي تميز المراهقات الجانحات عن غيـر الجانحـات.  وتكونـت عينـة ، العصابية، ومفهوم الذااالنبساط)

( طالبة جانحة ممـن يقضـين فتـرة العقوبـة داخـل مؤسسـة 31الدراسة من مجوعتين تجريبيتين، وتتكون من )

رعايـــة الفتيـــات فـــي مكـــة المكرمـــة، والمقيـــدات فـــي الصـــف الثـــاني، والثالـــث بالمرحلـــة الثانويـــة، والمجموعـــة 

( طالبــة غيــر جانحــة مقيــدة بالصــف الثــاني، والثالــث بالمرحلــة الثانويــة.  31تتكــون أيضــًا مــن )الضــابطة، و 

واســـتخدمت الباحثـــة أداتـــي قيـــاس همـــا: قائمـــة آيزنـــك الشخصـــية )تعريـــب: جـــابر عبدالحميـــد، ومحمـــد فخـــر 

د (.  وكشــفت نتــائج الدراســة وجــو 1116م(، ومقيــاس مفهــوم الــذات )إعــداد: محمــود منســي 1103اإلســالم 

ــــذات لصــــالح  ــــي االنبســــاط، والعصــــابية، ومفهــــوم ال ــــر الجانحــــات ف ــــين الطالبــــات الجانحــــات، وغي ــــروق ب ف
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فهـن يفضـلن الوحـدة، والعزلـة، ويعـانين مـن سـوء  اتزانـاالجانحات، أي أن الجانحات هن األكثر قلقًا، واألقل 

 اتزانـات الطالبات غير الجانحات التوافق األسري، واالجتماعي، ويبدين تقديرًا سلبيًا نحو الذات، بينما أظهر 

أكثـــر، وتـــوترًا أقـــل، وجـــرأة فـــي االخـــتالط، وتكيفـــًا ســـويًا فـــي األســـرة، والمجتمـــع، واألهـــم أنهـــن أبـــدين تقـــديرًا، 

يجابية أكثر نحو ذواتهن.    وا 
 

( لمعرفـة Stouthamer; Loeber; Wei & Homish, 2002وفي دراسة ستاوثمرت لـويبرت وي وهـوميش)      

بــاط إســاءة معاملــة الطفــل، والجنــاح الــدائم علــى الســواء بالعوامــل األســرية، والديموغرافيــة.  اســتخدم مــدى ارت

الباحــث بيانــات مــن عينــة مجتمــع طوليــة لبيــان مـــدى انتشــار ســوء معاملــة األطفــال الــذكور، وارتبــاط  ذلـــك 

( طفــاًل 305احــث مــن )بالجنـاح المتكــرر، أو العــودة للجنــوح لـدى األطفــال فــي ســن مبكــرة، وتكونـت عينــة الب

ســـنة، بنســـبة واحـــد مـــن خمســـة مـــن ذكـــور العـــائالت المحولـــة لمركـــز خـــدمات  13ذكـــرًا أعمـــارهم تقـــل عـــن 

األطفــال، والشــباب االجتمــاعي إلثبــات تعرضــهم لســوء المعاملــة، وباســتخدام تلــك العينــة باإلضــافة لمجموعــة 

بعد تحليل البيانات أظهرت النتـائج أن ضابطة خاضعة لنفس المتغيرات الضابطة كالسن، والعرق، والحي، و 

أغلبيــة األطفــال الــذي تعرضــوا لســوء المعاملــة هــم عرضــة لخطــر الجنــوح الــدائم، أمــا العينــة الضــابطة، فبعــد 

مقارنتهــــا بالعينــــة المســــتقلة التــــي تعرضــــت لســــوء المعاملــــة، تبــــين أن عوامــــل الخطــــر ضــــئيلة بالمقارنــــة مــــع 

 لمعاملة لها أكبر األثر على جنوحها.المجموعة األخرى التي ثبت أن إساءة ا
 

( دراسة ميدانية اعتمدت على منهج المسح االجتماعي، وهدفت دراسـتها إلـى 2002وأجرت )قويدري،      

معرفة الفروق في مفهـوم الـذات بـين الجـانحين، واألسـوياء ومـدى عالقـة ذلـك بجنـوح األحـداث أنفسـهم، ومـا 

معاملة الوالـدين، والمسـتوى الثقـافي للوالـدين، والمسـتوى السـكني، مدى مساهمة كل من االستقرار األسري، و 

( حــدثًا، وانقســمت 120واالقتصــادي فــي جنــوح األحــداث بــالمجتمع القطــري.  وتكونــت عينــة الدراســة مــن )
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( حدثًا جانحـًا، وعينـة ضـابطة تتكـون 60العينة إلى مجموعتين متساويتين.  العينة التجريبية، وتتكون من )

ثًا، وهــم مجموعــة تالميــذ مــن مدرســة ابــن تيميــة، واســتخدم الباحــث )االســتبيان( للوقــوف علــى ( حــد60مــن)

األوضاع االجتماعية، واالقتصادية، والمستوى التعليمي الخاص باألحداث الجانحين، وغير الجانحين، وقام 

ائج أن األحــداث هــارت( بعــد تقنينــه علــى البيئــة القطريــة.  وبينــت النتــ-بتطبيــق )مقيــاس مفهــوم الــذات بيــرس

األســوياء أكثــر اتزانــًا مــن األحــداث الجــانحين ســواء فكريــاً، أو جســدياً، أو اجتماعيــًا، ومــن ناحيــة ســلوكهم، 

وتعاملهم مع اآلخرين، وأظهرت النتائج ارتباط مفهوم الذات بالمستوى االقتصادي، والتعليمي لألسـرة ومـدى 

أوصى الباحـث بتحسـين كفـاءة العـاملين مـع األحـداث تكوين الحدث صورة ايجابية عن ذاته منذ الصغر.  و 

الجــانحين بمختلــف تخصصــاتهم، ورفــدهم بالــدورات المتخصصــة المؤهلــة لهــم للتعامــل مــع الحــدث الجــانح، 

واالهتمـــام بالجانـــب التثقيفـــي، واإلعالمـــي، وتبـــادل الخبـــرات مـــع الـــدول المجـــاورة، واالســـتفادة مـــن خبراتهـــا، 

 إيجابي لدى الحدث، وتحسين قدراته، ومهاراته. والتركيز على بناء مفهوم ذات
 

( إلى تقصي األسباب التي تؤثر في الحدث، وتجعل منـه جانحـًا، 2003بينما هدفت دراسة )القنوبي،      

وبحث وجود عالقة بين جنوح األحداث، وبين العامل االقتصادي، والفاقد التربوي، وبعض العوامل النفسية، 

ترتبــة علــى ظــاهرة الجنــوح ســواء علــى مســتوى الحــدث خاصــة، أم المجتمــع عامــة، والتعــرف علــى اآلثــار الم

والخروج بتوصيات تسهم فـي عـالج الظـاهرة.  واتبعـت الدراسـة المـنهج الوصـفي التحليلـي الـذي يسـتند علـى 

( حـــدثًا مـــن األحــــداث الجـــانحين المتواجـــدون بالســــجن 41الدراســـة الميدانيـــة، وتكونــــت عينـــة البحـــث مــــن )

وكانـت أداة الدراسـة عبـارة عـن اســتبيان مغلـق يقـيس الحالـة االجتماعيـة، واالقتصـادية، والتعليميــة  المركـزي،

لعينة الدراسة، باإلضافة لمعرفة اإلجراءات القانونية المتبعة في حاالت الجنوح بسلطنة عمان، وبينت نتائج 
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الدين، أو اإلهمال في التربيـة، الدراسة أن ضعف العالقات األسرية، أو تصدعها سواء في حالة انفصال الو 

 و اإلفراط في التدليل، أو العكس تعتبر من األسباب الرئيسية لجنوح األحداث في سلطنة عمان.
 

( هـدف الباحثـان إلـى بيـان اسـهام عالقـة Haynie &  Osgood, 2003وفـي دراسـة هـايني، وأوسـجود )     

ـــه فـــي الجنـــوح حســـب، وجهتـــي نظـــر التقاليـــد  ـــأثير المعـــايير االجتماعيـــة.  الحـــدث مـــع أقران االجتماعيـــة، وت

وعمدت الدراسات األولية إلى إعطاء تأثير المعايير االجتماعية تقديرًا أعلى من التقدير الحقيقي، باالعتماد 

على استجابات أخذت من تقارير أعدت بشأن سلوك األصدقاء، بداًل مـن الحصـول علـى تقيـيم مسـتقل عـن 

يل الجانح نحو اختيار األقران المشابهين لشخصيته.  وبالحصول على بيانات طريق التحكم غير الكافي بم

اجتماعية مفصلة من الشبكة العنكبوتية، ومن مركز دراسات صحة البالغين، وجد الباحثـان معلومـات تـدعم 

النظريـــة االجتماعيـــة، ونظريـــة الفرصـــة، أي تـــورط البـــالغين فـــي معـــدالت عاليـــة مـــن الجنـــوح إن كـــان لـــديهم 

قاء جــانحين بشــدة، أو فــي حالــة قضــائهم وقتـــًا طــوياًل فــي عالقــات غيــر مؤسســة اجتماعيــًا.  وتشـــير أصــد

النتائج إلى أن تأثير المعايير االجتماعيـة لألقـران علـى الجنـوح أكثـر محدوديـة ممـا تـم ذكـره مـن قبـل معظـم 

دقاء، أو قضــاء وقتــًا طــوياًل الدراســات، كمــا أن تــأثير المعــايير االجتماعيــة ال يــزداد بزيــادة االرتبــاط باألصــ

معهــــم، كمــــا أثبتــــت الدراســــة أن تــــأثير ســــطوة األقــــران علــــى الحــــدث ال عالقــــة لــــه بــــالعمر، والجنس)النــــوع 

 االجتماعي(، والعائلة، والمدرسة.
 

( فهــدفت دراســتها إلــى التعــرف علــى طبيعــة العالقــة بــين العنــف المعــروض عبــر 2003أمــا )األميــر،      

ئية كالتلفاز، واإلنترنت، وغيرها، وجنوح األحداث من خـالل مقابلـة عينـة مـن األحـداث وسائل االتصال المر 

( 150( حـدث مـنهم )300الجانحين المودعين في دار إصالح األحـداث فـي بغـداد.  وتكونـت العينـة مـن )

مقابلـة مـع ( حدثًا مرتكبًا لجنح غير عنيفـة، واسـتخدمت الباحثـة اسـتمارة ال150حدثًا مرتكبًا لجنح عنيفة، و)
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أفــراد العينــة للحصــول علــى محــاور االســتمارة الرئيســية المتعلقــة بالحــدث، ونــوع الجنحــة المرتكبــة، وأركـــان 

العالقــة بــين الحــدث، والعنــف المشــاهد عبــر وســائل االتصــال المرئيــة.  وبينــت نتــائج الدراســة ارتفاعــًا فــي 

يـة خاصـة البـرامج واأللعـاب ذات الطـابع ساعات المشاهدة التي يقضـيها الحـدث أمـام وسـائل االتصـال المرئ

العنيف، كما أشارت الدراسة كذلك إلى انعكاس العنف االتصالي على بروز سلوك، ومشـاعر تتسـم بـالعنف 

من األحداث، وظهر ذلـك مـن خـالل فـروق اإلجابـات بـين األحـداث المـرتكبين لجـنح عنيفـة مقارنـة بأمثـالهم 

كمــا تبــين ذلــك جليــًا فــي زيــادة المشــاجرات، واســتعمال الشــتائم، مــن األحــداث المــرتكبين لجــنح غيــر عنيفــة، 

واالندفاع في مشاهدة األفالم الجنسية، وممارسة األلعاب العنيفة، واعتبار الضرب كسلوك )مظهر للرجولة( 

 بالنسبة للجانحين العنيفين. 
 

 & .Paternoster, R.; Bushway, Sh.; Brame, R) ت بوشـوايت بـريمت وأبـلوهـدفت دراسـة باتنوسـتير     

Apel, R, 2003 ،إلـى معرفـة العالقـة بـين تشـغيل المـراهقين أي العمـل المكثـف أثنـاء الدراسـة، وجنـوحهم  )

ومشاكلهم السلوكية.  أخذ الباحثون نتائج اشتغال سابقة تقول أن تشـغيل المـراهقين أثنـاء دراسـتهم فـي عمـل 

يل الدراسي، وانعدام الطموح األكاديمي، واالغتراب مكثف، ومضٍن تنتج عنه نتائج وخيمة مثل تدني التحص

العاطفي عن الوالدين، كذلك فإن ذلك العمل يعّرض المراهق لخطر ارتكاب أفعال جانحة، ومشاكل سلوكية 

خطيــرة كالتــدخين، وشــرب الكحــول، وتعــاطي الماريجوانــا، والمخــدرات األخــرى، وفــي نظــر البــاحثين أن تلــك 

ــذلك قــام البــاحثون فــي هــذه الدراســة بإعــادة اختبــار العالقــة النتــائج بنيــت علــى أســاس تج ريبــي ضــعيف.  ل

السابقة باستخدام بيانات مسحية أجراها المعهـد الـوطني لدراسـة صـحة المـراهقين، وتـم إجـراء نـوعين عـامين 

ف، من المسح، أولهما المسح التقليدي الذي توصل للنتيجة السالفة الـذكر، أي أن العالقـة بـين العمـل المكثـ

والسلوك المعادي للمجتمع هـي عالقـة طرديـة موجبـة، أمـا المسـح الثـاني فقـد كـان مسـحًا عشـوائيًا، وآخـر ذا 
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تأثير ثابت قام الباحثون فيه بضبط مصـادر المراقبـة، وغيـر المراقبـة الخـتالف السـكان، ووجـد البـاحثون أن 

لمعــادي للمجتمــع قــد اختفــت، وتمــت العالقــة التــي توصــل اليهــا المســح األول بــين عمــل المراهــق، والســلوك ا

 مناقشة هذه النتيجة للقيام بتحليل آخر يوضح العالقة بين العمل، والجريمة بصورة عامة.
 

( إلى التنبؤ بعوامل الخطر في مرحلة الطفولة للجانحات اإلناث في Leve, 2004وهدفت دراسة ليف )     

الفتـاة المراهقـة بعـد ارتكابهـا ألعمـال جنحيـة خطيـرة،  سن المراهقة، مقارنة بالسن التي يتم القبض فيها علـى

( مراهقة، مع مراعاة توفر متغيرات كالسمات  الشخصية للمراهقة، وعمرهـا، 62وتكونت عينة الدراسة من )

وبدايــة ظهــور عالمــات البلــوغ لــديها، باإلضــافة لمتغيــرات البيئــة االجتماعيــة المحيطــة بــاألنثى كطفلــة، وهــل 

أم أنها متبناة، ومدى تعرضها لعقوبات أسرية صارمة، أو انتهاكات جنسية داخل، أو خارج والداها حقيقيان 

إلـى احتماليـة، وجـود سـجالت إجراميـة ألحـداث  باإلضـافةاألسـرة، ومتغيـر سـلوك الوالـدين الجرمـي المحتمـل 

كــن أن يكــون العائلــة الجــانحين.  وأشــارت التحلــيالت إلــى أن االنخــراط منــذ الصــغر فــي مجموعــة األقــران يم

مؤشرًا أساسيًا للتنبؤ بالسلوك الجانح، الذي يؤدي إلى القبض على الحدث األنثـى للمـرة األولـى فـي حياتهـا، 

كما يلعب المحيط العائلي، والسمات الشخصية للحدث األنثى دورًا بارزًا في تحديد اإلناث اللـواتي يتعرضـن 

الن أساســـيان التعـــرض لخطـــر الجنـــوح، ومشـــاكل لكيقـــاف، أو االعتقـــال فـــي ســـن مبكـــرة، بينمـــا يحـــدد عـــام

المراهقة، وهما انتقال حضـانة الطفلـة مـن والـديها األصـليين، والتـاريخ اإلجرامـي لهمـا.  ووجـدت الدراسـة أن 

عامًا هن األكثـر عـددًا فـي منظومـة قضـاء األحـداث الجـانحين، وأن نسـبة المعـتقالت  11الفتيات من عمر 

ين ســنويًا، إضــافة إلــى أن حــاالت الجنــوح التــي تســببت بهــا الفتيــات % مــن ضــمن المعتقلــ20وصــلت إلــى 

 م.2000% حسب تقرير نقابة المحامين األمريكيين لعام 13البالغات قد ازدادت حتى وصلت إلى 
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( دراسة هدفت إلى الكشف عن العالقة بين الثقـة بـالنفس، وبعـض السـمات 2004فيما أجرى )الحق،      

الجــانحين، وغيــر الجــانحين، ومــدى الفــروق بــين الفئتــين فــي مقــدار الثقــة بــالنفس، المزاجيــة لــدى عينــة مــن 

( 120وبروز بعض تلك السمات.  واستخدم الباحث المنهج الوصفي المقـارن، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن )

( حـدثًا غيـر 150( سـنة، و)11-13أعمارهم بـين ) تتراوحجانحًا من دار المالحظة االجتماعية بجدة ممن 

نح من طالب المـرحلتين المتوسـطة، والثانويـة بمدينـة الطـائف بمكـة المكرمـة، واسـتخدم الباحـث مقياسـين جا

(، ومقيــاس الســمات المزاجيــة إعــداد 1116كــأداة لبحثــه همــا: مقيــاس الثقــة بــالنفس إعــداد )قواســمة والفــرح 

يــة كالطالقــة اللغويــة، (.  وأظهــرت النتــائج وجــود عالقــة ارتباطيــة بــين بعــض الســمات المزاج1101)عبــده، 

واالســـتقاللية، واالحســـاس، والحـــدس، وبـــين الثقـــة بـــالنفس لـــدى غيـــر الجـــانحين، بينمـــا زادت لـــدى الجـــانحين 

بعض السمات المرتبطة األخرى كإصدار األحكام، واالنطواء، واالنبساط، والتفكير، والشعور، وغيرهـا. كمـا 

أنفســهم مــن الجــانحين، ولــيس لــذلك عالقــة بنوعيــة أشــارت الدراســة أن الطــالب غيــر الجــانحين أكثــر ثقــة ب

 الجنوح، أو عمر الجانح.  
 

( فهـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى أهـــم الحاجـــات النفســـية، والتربويـــة الظـــاهرة، 2005أمـــا دراســـة )الهنـــائي،      

والكامنـــة لألحـــداث الجـــانحين، وأهـــم الفـــروق بيـــنهم، وبـــين الطـــالب العـــاديين فـــي ترتيـــب تلـــك الحاجـــات، أو 

( حدثًا جانحًا من الـذكور، ومجموعـة ضـابطة بـنفس 40يتها بالنسبة إليهم.  وتكونت عينة الدراسة من )أهم

( عامـًا، 11-15العدد من طـالب الصـف الثالـث اإلعـدادي، والثالـث الثـانوي، والـذين تتـراوح أعمـارهم بـين )

لمراهقين )مـن إعـداد الباحـث واستخدم الباحث عدة أدوات لدراسته، وهي: مقياس الحاجات النفسية الظاهرة ل

(، 1100نفســـه(، واختبــــار تكملــــة الجمــــل للحاجــــات النفســــية الكامنــــة )إعــــداد: محمــــد عبــــدالظاهر الطيــــب، 

بيانــــًا.   153واســــتمارة المســــتوى االجتمــــاعي، االقتصــــادي، والثقــــافي )مــــن إعــــداد الباحــــث نفســــه(، وتحــــوي 
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جـات النفسـية الظـاهرة بـين الجـانحين، وغيـرهم مـن وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة في الحا

الطـالب العـاديين، بينمــا وجـد الباحـث فروقــًا دالـة فـي حاجــاتهم النفسـية الكامنـة لصــالح األحـداث الجــانحين، 

وبالنسبة للحاجات النفسية الكامنة فقد وجد الباحث فروقًا جوهرية في ترتيب تلك الحاجات بالنسبة لألحداث 

مــن الطــالب العــاديين بينمــا وجــد اتفاقــًا فــي ترتيــب بعــض الحاجــات النفســية الكامنــة بــين  الجــانحين، وغيــرهم

األحــــداث الجــــانحين، وغيــــرهم مــــن الطــــالب العــــاديين مــــع اخــــتالف ترتيــــب ثــــالث حاجــــات كامنــــة بالنســــبة 

 للجانحين. 

ة قـدراتهم، وتـدعم وأوصى الباحث بتوفير األنشطة التربوية، والترفيهية التي تساعد األحـداث علـى تنميـ     

ذواتهــم، وتعلمهــم االنضــباط، والنظــام، كمــا نبــه إلــى ضــرورة تــوفير مختصــين فــي االرشــاد النفســي لمســاعدة 

الجــانحين علــى تنميــة شــعورهم باالنتمــاء، واإلنجــاز، وأن يالقــي الجــانحين تنميــة فــي الــوازع الــديني، وتــأهياًل 

 للحد من ظاهرة  الجنوح. مهنيًا، وأن يضاعف المسؤولون من التوعية اإلعالمية
 

( تــدور حــول تــأثير بــرامج القنــوات الفضــائية علــى اكتســاب الســلوك 2005وكانــت دراســة )آل هطيلــة،      

الجانح لدى األحداث، وهـدفت دراسـته المسـحية إلـى بيـان أنمـاط المشـاهدة، وانتقـاء التعـرض لبـرامج القنـوات 

ب مشاهدة القنوات الفضائية بين الفئتين، وهل لألسرة دور الفضائية بين الجانحين، واألسوياء، وتحديد أسبا

في انتقاء ما يشاهده األبناء، وتأثير تلك المشـاهدة علـيهم.  واسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي، وكانـت أداة 

( مــــن األحــــداث الجــــانحين 100البحــــث هــــي االســــتبانة التــــي جــــاءت نســــبة ثباتهــــا عاليــــة، وطبقهــــا علــــى )

( من األسوياء من طالب المرحلة 100حظة االجتماعية بمنطقة عسير، وأخرى على )الموقوفين بدار المال

المتوسطة، والثانوية التابعة إلدارة التعليم بنفس المنطقة، وتكونت االستبانة من البيانات الشخصية، وشملت 

اخل الـدار أي خمسة محاور، وبينت نتائج الدراسة أن أغلبية الجانحين قد قضوا فترة تزيد عن ستة شهور د



000 

 

تزايد وقت فراغهم، وأن أغلب جنح األحداث تتمثل في السرقة بمختلف أنواعها، وأظهرت النتـائج أن النسـبة 

األكبـــر مـــن األحـــداث الموقـــوفين يـــدانون ألول مـــرة، وأن نســـبة الجنـــوح فـــي تزايـــد، وأن األحـــداث الجـــانحين 

 ي أماكن تنعدم فيها الرقابة، والتوجيه.يقضون أكثر من ثالث ساعات يوميًا أمام القنوات الفضائية ف
 

( مــن دراســته التعــرف إلــى بعــض الخصــائص التــي يتصــف بهــا األحــداث 2005بينمــا هــدف )عــواد،      

الجــانحين فــي شــمال ســيناء، والظــروف األســرية المســهمة فــي جنــوحهم كمــا يــدركها هــؤالء األحــداث، وتقــديم 

عنيــة التــي مــن شــأنها أن تقلــل مــن جنــوح األحــداث.  وقــد توصــيات، وتطبيقــات تربويــة لآلبــاء، والجهــات الم

( حــدثًا مــن الــذكور، واإلنــاث تــم تحديــدهم مــن واقــع 50أجريــت الدراســة فــي شــمال ســيناء علــى عينــة قوامهــا)

، وطبــق علــيهم مقيــاس العالقــات األســرية كمــا االبتدائيــةســجالت القضــايا بنيابــة األحــداث بمحكمــة العــريش 

( ومكــون مــن مقياســين فــرعيين: مقيــاس العالقــة بــين أفــراد األســرة، 2003باحــث، يــدركها الحــدث )إعــداد ال

ــــاض المســــتوى االقتصــــادي،  ــــاس اتجاهــــات الحــــدث نحــــو أفــــراد األســــرة.  وأســــفرت النتــــائج عــــن انخف ومقي

واالجتمـــاعي ألســـر األحـــداث الجـــانحين، وزيـــادة متوســـط عــــدد األبنـــاء فـــي األســـرة الواحـــدة، وكانـــت نســــبة 

%، وتالها ذوو الترتيب الميالدي الرابع 42ين في األسرة من ذوي الترتيب الميالدي األول األحداث الجانح

 3-1%، وأظهرت النتائج أن نسبة كبيرة من األحداث يعيشون مع أسرهم في منازل مكونة مـن )20بنسبة 

حلة % يعيشون في عشة في الصحراء، وكانت أعلى نسبة لألحداث الجانحين في مر 16غرف(، وأن نسبة 

التعليم المتوسط، أو من أتموه، وتالهـم األميـين، ويلـيهم الحاصـلون علـى تعلـيم إعـدادي، وأخيـرًا ذوو التعلـيم 

االبتدائي، وكانت أعلى نسبة تهم للجانحين هي المشاجرات ثـم السـرقات، وأقلهـا التهريـب الجمركـي، وتجـارة 

ة عمـــل آلبــاء الجــانحين كانـــت فــي الوظيفـــة األغذيــة الفاســدة، والعملـــة، وأشــارت النتــائج إلـــى أن أعلــى نســب

الحكوميــة يليهــا القطــاع الخــاص ثــم قطــاع الزراعــة، وبعــدها األعمــال الحــرة، وأن نســبة األمهــات العــامالت 
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%، وأظهـــرت النتـــائج تفكـــك العالقـــات األســـرية بـــين أفـــراد أســـر الجـــانحين، وســـلبية اتجاهـــات 1كانـــت فقـــط 

 الحدث نحو أفراد أسرته.
 

(، وهـي دراسـة مسـحية تناولـت Murray & Farrington, 2005أجراهـا مـوراي، وفـارنجتون ) في دراسـة     

( مـن الـذكور البريطـانيين، ووالـديهم، وتمـت مقارنـة 411تطورات الجنوح، والسـلوك المعـادي للمجتمـع لـدى )

ــذين انفصــلوا عــن والــديهم فــي العشــر ســنوات األولــى مــن حيــاتهم مــع أربعــة مجموعــات ضــاب طة، األوالد ال

المجموعة األولى تضم األوالد الذين لم يمروا بتجربة االنفصال عن والديهم، والمجموعة الثانية تضم األوالد 

الــذين انفصــلوا عــن والــديهم نتيجــة مــوت أحــدهم، أو مكوثــه فــي المستشــفى لفتــرة طويلــة، والمجموعــة الثالثــة 

نسجام في الغالـب، والمجموعـة الرابعـة تضـم تضم األوالد الذين انفصلوا عن والديهم ألسباب أخرى كعدم اال

األوالد الـــذين تـــم حـــبس أحـــد والـــديهم أو كليهمـــا قبـــل والدتهـــم، وتـــم قيـــاس عوامـــل الخطـــر الذاتيـــة، واألبويـــة، 

 40-14( ولــدًا فــي األعمــار مــا بــين 11ســنة، وتــم تقيــيم ) 11-1والعائليــة عنــدما كــان عمــر األطفــال مــن 

لوك المعــادي للمجتمــع.  واســتخدم الباحــث تحليــل ميتــا للنســب الشــاذة، عامــًا لمعرفــة مســتوى الجنــوح، والســ

وذلك الختبار التأثير المتوسط لسجن الوالدين على سلوك األوالد خالل مسيرة حياتهم باإلضافة للمقابلة مع 

صـال األبناء أنفسهم، والوالدين، والمعلمين، ومسح السجالت الرسمية، وأفـادت النتـائج أنـه يمكـن أن يقـود انف

األبوين للتنبؤ بجنوح أبنائهم المستقبلي، كما يرتبط انفصال االبوين نتيجة لسجنهم ارتباطـًا قويـًا بالعديـد مـن 

عوامل الخطورة المؤدية للجنوح في مرحلة الطفولة، مع التشديد على أن انفصال األبـوين نتيجـة دخـول أحـد 

خـــرى كـــالطالق، والمـــوت، والمـــرض الـــذي هـــو األبـــوين، أو كليهمـــا للســـجن مقارنـــة بأشـــكال االنفصـــاالت األ

األشــد تــأثيرًا بــل يعتبــر مؤشــرًا قويــًا لجنــوح األبنــاء مســتقباًل عبــر مســيرة حيــاتهم حتــى بدايــة الثالثينيــات مــن 

العمر، كما ينعكس السلوك السيء لآلباء على أبنائهم في شكل سلوكيات سلبية عند التعامل معهم بعدوانية 
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لعقوبات الصارمة، واالهمـال، وتؤكـد النتـائج علـى أن سـجن الوالـدين تحديـدًا يـؤدي مفرطة، كذلك السلبية، وا

إلــى شــعور األطفــال بالوصــمة االجتماعيــة، والعــار، وفقــدان دخــل األســرة، وتقبــل الرعايــة لألبنــاء، والتبريــر 

ونصــح  الكـاذب لألطفـال حيــال غيـاب آبــائهم باإلضـافة لخطــر تقليـد سـلوك الوالــدين عنـد اكتشــاف الحقيقـة. 

الباحثان باجراء دراسات مستقبلية تعنى بمعرفة هل تأثير سجن األب، أم األم هو األكثر تأثيرًا فـي الحـدث، 

 وهل الذكور، أم اإلناث األكثر تأثرًا بذلك .

( في دراسة مسحية أجراهـا علـى األحـداث المنحـرفين فـي المجتمـع القطـري، 2006وهدف )آل شافي،      

مل التي تقف وراء التفكـك األسـري كـالطالق، وتعـدد الزوجـات، وغيـاب أحـد الوالـدين إلى تقّصي بعض العوا

ســواء بالســجن، أو الهجــر، وعالقــة كــل ذلــك بجنــوح األحــداث.  واســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي، وتكــون 

مجتمـــع البحـــث مـــن جميـــع األحـــداث المـــودعين، والمفـــرج عـــنهم بـــدار رعايـــة األحـــداث بدولـــة قطـــر، والبـــالغ 

 االســتبانة( حــدثًا، وقــام الباحــث بتطبيــق أســلوب الحصــر الشــامل مطبقــًا أداة البحــث، وهــي )121م )عــدده

( حــدثًا.  35المغلقــة( أي التــي تحــدد اإلجابــات المحتملــة لكــل ســؤال، حيــث طبقهــا علــى عينــة مكونــة مــن )

اء مطلقـين قـد وكانت نتيجة الدراسة أن معظـم أسـر األحـداث غيـر مطلقـة، وأن معظـم آبـاء األحـداث مـن آبـ

تزوج والدهم بأخرى بينما لم تتزوج األم إال بنسبة ضئيلة، وأن سبب الطالق، والتفكك هو عدم وجود دخـل، 

وعمل ثابت لرب األسرة، وكذلك الفارق بين عمر الزوج، والزوجة، وتعاطي األب للكحول، والمخدرات، وأن 

% مـع والـدتهم فقـط، ونسـبة ضـئيلة مـنهم 4241% من األحـداث يقيمـون مـع والـديهم بينمـا يقـيم 4146نسبة 

يليـه  االبتـدائييقيم مع الوالد، وأظهـرت النتـائج أيضـًا أن أعلـى نسـبة للمؤهـل الدراسـي بالنسـبة لألحـداث هـو 

اإلعدادي ثم الثانوي، وأن معظم األحداث يعيشون وسط أسـرة كبيـرة العـدد )أكثـر مـن ثمانيـة أفـراد(، ومعظـم 

األبناء أي في القائمة المهملة من األسرة أغلب األحيان، وبالنسبة لدخل األسرة األحداث كان ترتيبهم وسط 

فقد أظهرت الدراسة انتماء أغلب األحداث لألسر متوسطة الدخل، بينما أشارت الدراسة إلـى أن معظـم آبـاء 
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األولى في السلوكي في المرتبة  االنحرافاألحداث أميون أما األمهات فهن إما أميات، أو جامعيات، وجاء 

 قائمة الجنح التي ضبط األحداث وهم يرتكبونها، وبعدها السرقة.
 

( فكان هدفها الكشف عـن مسـتوى انتشـار نمطـي التنشـئة األسـرية )الـنمط 2006أما دراسة )المومني،      

 المتسامح، والنمط المتشدد( لدى أسر األحداث الجانحين، كمـا هـدفت الدراسـة أيضـًا إلـى معرفـة الفـروق فـي

مستوى الشعور بـاألمن النفسـي بـين أبنـاء األسـر المتشـددة مقارنـة باألسـر المتسـامحة فـي تنشـئتهم ألبنـائهم.  

( حدثًا جانحًا من المتواجدين في مراكز رعاية، وتأهيل األحداث الجانحين 301وتكونت عينة الدراسة من )

( سـنة، واسـتخدم الباحـث 10-12مارهم بـين )التابعة لوزارة التنمية االجتماعية في األردن، والذين تتراوح أع

(، ومقياس ماسلو لألمن النفسي، 1113مقياسين كأداة لبحثه هما: مقياس التنشئة األسرية )إعداد: أبوجبل،

وأظهرت النتائج أن نمط التنشئة األسرية المتشدد هو األكثر شـيوعًا، وانتشـارًا لـدى أسـر األحـداث الجـانحين 

فــي التنشــئة.  كمــا أن الــذين نشــأوا فــي أســر متســامحة كــانوا أكثــر شــعورًا بــاألمن مقارنــة بــالنمط المتســامح 

 النفسي من األفراد الذين نشأوا في أسر متسلطة. 
 

ـــدين( باألبنـــاء فـــي جنـــوح 2006وهـــدف )المصـــري،       ( فـــي بحثـــه إلـــى دراســـة  أثـــر عالقـــة األبوين)الوال

األردن، وعالقة ذلـك بـدور كـل مـن األبـوين علـى حـدة  األحداث النزالء بمراكز تأهيل األحداث الجانحين في

فــي رعايــة الحــدث الجــانح وفــق المســتوى التعليمــي، وعمــل كــل مــن األم، واألب، وربطــه بالمســتوى التعليمــي 

( حـدثًا مـن الـذكور النـزالء بمركـز عمـر بـن عبـدالعزيز فـي الرصـيفة 26للحدث.  وتألفـت عينـة البحـث مـن )

سنة(، واختـار الباحـث مقياسـًا مـن إعـداد  11-14ة، والبالغ أعمارهم ما بين )والصادر بحقهم أحكام قضائي

 م(، وكانت نتائج الدراسة كاآلتي:2001)بسامة المسلم، 
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أن األحداث عرضة للجنوح في المرحلتين األساسية فأقل، والثانويـة فـأعلى، ألن الحـدث فـي هـاتين  .1

لوجية، وعقلية، ونفسية لم يتكيف معها، وتؤثر المرحلتين يكون ما زال طفاًل، ويتعرض لتغييرات بيو 

 في ردود فعله تجاه المواقف، والمثيرات من حوله، وتزيد حساسيته، وتؤثر في سلوكه.

تــأثير اآلبــاء ممــن يزيــد تعلــيمهم عــن الثــانوي أكثــر مــن اآلبــاء الــذين يكــون مســتوى تعلــيمهم أساســي  .2

للتدخل في حياة أبنائهم، وتـوجيههم ممـا يـوتر  فأقل، ويرجع ذلك إلى أن اآلباء المتعلمين أكثر ميالً 

 العالقة بينهم، ويجعلها أقل ودًا، وصداقة.

ــًا لــيس لــه دور فــي جنــوح األبنــاء لكــون األم  .3 ــيم األم ســواء كــان تعلــيم متوســطًا، أم عالي مســتوى تعل

 وغيرها.تتعامل مع الحدث بعاطفتها األمومية، وقلبها الحنون، وال تقسو عليه عند إسداء النصائح، 

ه كــون التعلــيم يعتبــرًا أساســيًا للحصــول علــى وظيفــة وى التعليمــي للوالــد فــي جنــوح أبنائــيــؤثر المســت .4

وذلـك يـؤثر فـي جنـوح األحـداث،  ،وكلما قل التعليم قل مستوى الفرص لحيـاة كريمـة هانئـة ،محترمة

افي لهـا لمالحظـة ؤثر عمل األم على عالقتها بأبنائها وتعرضهم للجنوح لعدم توفر الوقـت الكـيكما 

 سلوكًا جانحًا. فعلهمفي بداية  موالوقوف على سلوكياته يم العون له،وتقد ،مشكالتهم

وأوصــى الباحــث بضــرورة اهتمــام األبــوين بالحــدث بغــض النظــر عــن عمــره، وأن تكــون عالقــة األبــوين      

حية، وأن يوفر الجو النفسي ببعضهما البعض إيجابية لتكون عالقتهما بأوالدهما على نفس اإليجابية، واألري

األسري السليم للحدث لوقايتـه مـن االنجـراف للسـلوك الجـانح، واالعتـدال فـي اسـتخدام العقـاب، وعـدم القسـوة 

 الزائدة، والصرامة على األبناء في المواقف التي ال تحتاج لذلك. 
 

عـرف علـى العالقـة بـين ( إلى تحديد حجم ظاهرة العنـف األسـري، والت2006وهدفت دراسة )المطيري،      

العنـــف األســـري، وانحـــراف األحـــداث، وعالقـــة بعـــض أنمـــاط العنـــف األســـري بـــانحراف األحـــداث، ومحاولـــة 
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التوصــل إلــى تــدابير وقائيــة مــن شــأنها أن تحــد مــن تــأثير العنــف األســري علــى انحــراف األحــداث.  اســتخدم 

ر احتماليــة.  وكانــت مــن أهــم نتــائج الباحــث المــنهج الوصــفي، وتــم اختيــار عينــة البحــث بطريقــة قصــدية غيــ

% مـــن الجـــانحين أجـــابوا بـــأن أســـلوب الحـــوار، والنقـــاش كـــان مســـتخدمًا داخـــل أســـرهم 01البحـــث أن نســـبة 

% كانوا يعانون مـن العنـف األسـري، كمـا أثبتـت النتـائج أن 21كطريقة لحسم الخالفات األسرية، وأن نسبة 

إيداع األحداث دار المالحظة، وكان سبب ذلك عدم اإلنفاق جنحة السرقة هي أبرز التهم التي يتم بموجبها 

الكافي على الحدث من قبل األسرة.  أما أبرز أنماط العنف األسري الذي تعرض له األحداث فكـان امتنـاع 

األب عــن اإلنفــاق علــى الحــدث، وتلبيــة احتياجاتــه الحياتيــة، ومــن ثــم العنــف اللفظــي المصــاحب.  وأكــدت 

قة بدرجـة متوسـطة بـين بعـض أنمـاط العنـف األسـري، وجنـوح األحـداث، وأن مـا نسـبته النتائج أنه توجد عال

 % من األحداث قاموا بارتكاب الفعل الجانح برفقة أصدقائهم مما يعكس األثر الواضح للرفقة السيئة. 60
 

 ( دراســـة هـــدفت إلـــى معرفـــة الفـــروق بـــين الجـــانحين، وغيـــر الجـــانحين فـــي2000فيمــا أجـــرت )البـــري،      

ــــواحي الشخصــــية، وتكونــــت الدراســــة مــــن مجمــــوعتين همــــا ) ــــذكور نــــزالء المؤسســــات 32ن ( جانحــــا مــــن ال

( طالبــًا مــن المرحلــة االبتدائيــة مــن مجموعــة األســوياء، وتضــم عــددًا مســاويًا مــن األفــراد 35اإلصــالحية، و)

ــذين لهــم ظــروف مشــابهة، أو مقاربــة لظــ12-1العــاديين فــي الفئــة العمريــة مــن ) روف مجموعــة ( ســنة، وال

ــــات الشخصــــية، واالجتماعيــــة مــــن  الجــــانحين، واســــتخدمت الباحثــــة األدوات البحثيــــة اآلتيــــة: اســــتمارة البيان

إعدادها، استبيان القبول/الرفض الوالدي من إعـداد ممـدوح سـالمة، اسـتبيان األمـن النفسـي مـن إعـداد عمـاد 

النيــل.   وقامـــت الباحثـــة بحســـاب مخيمــر، واختبـــار الشخصـــية اإلســقاطي الجمعـــي مـــن إعــداد محمـــود أبـــو 

عادة الثبات النصفي الختبار الشخصية االسقاطي الجمعي. واسـتخدمت الباحثـة  االتساقصدق  الداخلي، وا 

المقابلة االكلينيكية الحـرة المقيـدة.  وتوصـلت الدراسـة إلـى أنـه توجـد عالقـة إيجابيـة بـين القبـول الوالـدي كمـا 
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دراكهــم األمــن النفســي، بينمــا توجــد عالقــة ســلبية دالــة إحصــائيًا يدركــه األبنــاء الجــانحون، وغيــر الجــا نحين وا 

الــرفض غيــر المحــدد( كمــا يدركــه األبنــاء الجــانحون، -االهمــال-بــين الــرفض الوالــدي المتمثــل فــي )العــدوان

دراكهم األمن النفسي.  كما دلت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية في إدراك  وغير الجانحين، وا 

بنــاء الجــانحين، وغيــر الجــانحين للقبــول الوالــدي، والــرفض الوالــدي بــنفس المســتوى  لصــالح األبنــاء غيــر األ

الجانحين، كما توجـد توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي إدراك األبنـاء الجـانحين، وغيـر الجـانحين لألمـن 

جــانحين، وغيــر الجــانحين فــي النفســي لصــالح األبنــاء غيــر الجــانحين، ووجــدت الباحثــة فروقــًا بــين األبنــاء ال

 جوانب الشخصية كما يقيسه اختبار الشخصية اإلسقاطي الجمعي. 
 

 ,Zhang, D.; Katsiyannis, A.; Barrettوفي دراسة أجراها زانـجت كاتيسـيانيست باريـتت و ويلسـون )     

D. & Willson, V., 2007حـداث للقضـاء ( هدفت إلى إيجاد العالقة بين الهروب من المدرسة، وتحويل األ

للمــرة األولــى، والثانيــة.  ولهــذه الغايــة تــم إجــراء دراســة طوليــة، بــدأت بحصــر البيانــات مــن قبــل إدارة قضــاء 

ــــالغ عــــددهم  ــــات مــــن مجموعــــة األحــــداث الجــــانحين الب ــــم جمــــع البيان ــــة، وت ــــا الجنوبي األحــــداث فــــي كارولين

ودراســة الحـــاالت المحولـــة للقضـــاء .  وبتنـــاول المعطيـــات، 1115(، وجمــيعهم مـــن مواليـــد العــام 124461)

بســبب الهــروب مــن المدرســة، والحــاالت األخــرى، تبــين أن األحــداث الــذين تــم إيقــافهم للمــرة األولــى بســبب 

جنحة الهروب من المدرسة كانوا أكثرهم من اإلناث األوروبيين األمريكيين األقل احتمالية لتعرضـهم لتجربـة 

أدنـى فـي ارتكـاب جـرائم خطيـرة الحقـًا فـي شـبابهم، وتجـربتهم فـي تعاطي المخدرات، كما أن لـديهم معـدالت 

الســجن قصــيرة بالمقارنــة بغيــرهم مــن األحــداث الــذين حولــوا لقضــاء األحــداث لســبب آخــر غيــر الهــروب مــن 

المدرســة.  وتقتــرح الدراســة فصــل األحــداث الــذين تمــت إحــالتهم لنظــام قضــاء األحــداث بســبب هــروبهم مــن 

 حالة خاصة من الجانحين بالمقارنة مع أقرانهم الذين ارتكبوا جرائم، وجنح أخرى. المدرسة، ألنهم يمثلون
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ــدقناوي،       ( فــي دراســتها إلــى معرفــة دوافــع مشــاهدة األحــداث الجــانحين للمسلســالت، 2001وهــدفت )ال

وصفية إلى واألفالم العربية التي يعرضها التلفزيون المصري، واإلشباعات المتحققة منها، وهدفت دراستها ال

التعرف على الدور الهام الذي يلعبه التلفزيون بما يعرضه من أفالم، ومسلسالت كوسيلة إعالمية مؤثرة في 

عقــل الحــدث، وهــل لهــا عالقــة بجنوحــه.  واعتمــدت الدراســة علــى المــنهج المســحي للعينــة، وقامــت الباحثــة 

لجـــانحين الموجـــودين بالمؤسســـات مفـــردة مـــن األحـــداث ا 400بتطبيـــق دراســـتها علـــى عينـــة عمديـــة قوامهـــا 

 11-15العقابيــة المختلفــة بأنواعهـــا الــثالث )المفتوحــة، شـــبه المغلقــة، والمغلقــة( فـــي المرحلــة العمريــة مـــن 

مفــردة مــن مختلــف  41ســنة، أمــا مجموعــات النقــاش المركــزة، فكانــت مجموعــة مــن العينــة الميدانيــة قوامهــا 

دوافع مشـاهدة األحـداث الجـانحين لألفـالم، والمسلسـالت هـي المؤسسات.  وبينت نتائج الدراسة أن من أهم 

ضــاعة الوقــت بنســبة 13421معرفــة معلومــات عــن الجــنس، والحــب بنســبة  % مــن 61410%، والتســلية، وا 

اإلشــــباعات الطقوســــية، أمــــا االشــــباعات التوجيهيــــة المتحققــــة لألحــــداث الجــــانحين مــــن مشــــاهدة األفــــالم، 

%، وفــي إحســاس الحــدث بأنــه بعيــد 10451وقضــاء وقــت الفــراغ بنســبة  والمسلســالت فــي المتعــة، والتســلية،

االشـــباعات االجتماعيـــة المتحققـــة %، فيمـــا تمثلـــت 60401عـــن العـــالم الـــذي يعيشـــه هـــؤالء الفنـــانون بنســـبة 

لألحداث الجانحين من مشاهدة األفالم والمسلسالت في االستفادة من تجارب األبطـال فـي حيـاتهم الخاصـة 

% 60401ؤسسـة بنسـبة والحيـاة خـارج الم ،إحسـاس الحـدث بأنهـا تربطـه بـالمجتمعوجاء %، 61410بنسبة 

 من اإلشباعات شبه االجتماعية المتحققة للحدث الجانح من المشاهدة.
 

( يقــول الباحثــان أن هنــاك عــدة عوامــل Simoes & Matos, 2008وفــي دراســة ســايموس، ومــاتوس )     

ــالجنوح مــن الصــعب تغييرهــا، أ و تقليــل حــدوثها لــذلك تــم تطــوير هــذه الدراســة باســتخدام نظريــات مرتبطــة ب

 مختلفة تهدف إلى تحليل عوامل الخطورة، وعوامل الحماية المرتبطة بجنوح األحداث. 
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( حـدثًا 300في البداية أجـرى الباحثـان دراسـة كميـة مسـتخدمين نمـوذج المعادلـة الهيكليـة خصصـت لــ)     

ي للجنــوح، ثانيــًا تــم إجــراء دراســة نوعيــة باســتخدام مجموعــات مركزيــة جانحــًا مــن أجــل تطــوير نمــوذج وصــف

( حدثًا جانحًا بهدف معرفة آرائهم بشأن عوامل الخطـورة، والحمايـة.  وأظهـرت 24تتكون كل مجموعة من )

الدراســة عــدة عوامــل تمثــل خطــورة علــى الحــدث، وأخــرى عوامــل حمايــة، وكــان تعــاطي المخــدرات مــن أبــرز 

على الحدث، بينما شكلت " العالقات اإليجابية في اإلطار المدرسـي، أي مصـاحبة األقـران عوامل الخطورة 

 ذوي السلوك الجيد " أكثر العوامل حماية للحدث من الجنوح. 
 

( فقــد هــدفت أطروحتــه للــدكتوراه إلــى الكشــف عــن طبيعــة العالقــة بــين خبــرات 2000أمــا )الغامــدي،      

ن جهــة األب، واألم، وعالقتهــا بــبعض الخصــائص النفســية )العــدوان، اإلســاءة التــي يتعــرض لهــا الطفــل مــ

ـــين  الشـــعور بالوحـــدة النفســـية، والثقـــة بـــالنفس( للمتعرضـــين لتلـــك الخبـــرات، والتعـــرف كـــذلك علـــى الفـــروق ب

األحــداث الجــانحين، وغيــر الجــانحين فــي ارتفــاع، أو انخفــاض خبــرات اإلســاءة، ومتوســط درجــات اإلســاءة 

جانحين، وغير الجانحين من األب، واألم، كما هدف الباحث لبناء نمـوذج تنبـؤي بوجـود التي يتعرض لها ال

خبـــرات إســـاءة لـــدى األطفـــال مـــن خـــالل الخصـــائص الســـكانية، والخصـــائص النفســـية لألطفـــال.  واســـتخدم 

 الباحث المنهج الوصفي المقارن، وتكونت عينة الدراسة مـن الطـالب العـاديين )غيـر الجـانحين( بـالمرحلتين

( جانحــًا مــن دار 123(، وعــدد )514المتوســطة، والثانويــة بمــدينتي مكــة المكرمــة، وجــدة والبــالغ عــددهم )

المالحظـــة بجـــدة، واســـتخدم الباحـــث عـــددًا مـــن األدوات فـــي بحثـــه، هـــي اســـتمارة بيانـــات عامـــة مـــن إعـــداد 

(، ومقيـاس السـلوك 2004الباحث، واستبانة خبرات اإلساءة في مرحلة الطفولة )إعداد مخيمر، وعبدالرزاق 

(، 1101(، ومقيــاس الشــعور بالوحــدة النفســية )إعــداد قشــقوش 1115العــدواني )تعريــب عبــداهلل، وأبــو عبــاه 

(.  وكانت أهم نتائج الدراسـة أن هنـاك ارتباطـًا موجبـًا 1116ومقياس الثقة بالنفس )إعداد القواسمة، والفرح 
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ل مـن العـدوان، والشـعور بالوحـدة النفسـية، بينمـا لـم يجـد بين خبـرات اإلسـاءة لألطفـال مـن قبـل الوالـدين، وكـ

الباحـث ارتباطــًا بالنسـبة للثقــة بـالنفس بالنســبة للجـانحين، كــذلك كشـفت نتــائج البحـث عــن تعـرض الجــانحين 

أكثر من غير الجانحين لخبرات اإلساءة الطفلية من الوالدين، واحتلت الوحدة النفسية المستوى األول للتنبـؤ 

ث بخبرة إساءة سواء مـن األب، أو األم يليـه حالـة الطفـل، وعـدد غـرف سـكن الطفـل ثـم مسـتوى بمرور الحد

العـــدوان لـــدى الطفـــل، وعـــدد الزوجـــات، وآخرهـــا مســـتوى الحـــي الســـكني الـــذي يقطـــن فيـــه، وأوصـــى الباحـــث 

وزيـادة باستخدام النموذج التنبؤي للكشف عن خبرات اإلساءة لألطفال التي يتعرض لها األحداث لحمايتهم، 

 التوعية بمخاطر ذلك عليهم، وعلى سلوكهم.
 

العنـف األسـري، ووضـع األسـرة،  تـأثير( حـول Kim & Kim, 2008فـي دراسـة أجراهـا الكوريـان كـيم )     

وآلية الشريك في التربية على الجانحين الكوريين، هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل األسرية المتعلقة بجنوح 

نــف، والوضــع األســري، وشخصــيات البــالغين داخــل األســرة علــى ســلوك الجــانحين مــن األحــداث، وتــأثير الع

الذكور الكوريين، وتـم إجـراء دراسـة )مقطعيـة( باسـتخدام اسـتبيان بـدون ذكـر أسـماء األشـخاص الـذين أجـروا 

( مـن الطــالب، 1236( مـن الـذكور، مـنهم )1143االسـتبيان.  واحتـوت مـادة الدراسـة علـى عينــة مقـدارها )

ـــة 000و) ـــة، وبمقارن ـــة العشـــوائية الجزئي ـــالغين مـــع ال( مـــن األحـــداث الجـــانحين، وباســـتخدام العين طـــالب الب

ــالغين ينظــرون إلــى  بــأنهم غيــر فــاعلين أســريًا فيمــا يعــرف  أبــاءهمالجــانحين البــالغين تبــين أن الجــانحين الب

ة من العنف األسري واقع على علميًا " بآلية الشريك"، وأن أدوارهم األسرية ضعيفة، وأن هناك معدالت عالي

عينــة الجــانحين.  إضــافة لــذلك فــإن الجــانحين أكثــر مــياًل الرتكــاب أفعــال جنحيــة معاديــة للمجتمــع كمــا أن 

لـــديهم معـــدالت عاليـــة مـــن االحبـــاط، واألمـــراض النفسجســـمية، ودرجـــة عاليـــة مـــن الجنـــوح مقارنـــة بـــالطالب 

لجــانح األثــر األعلــى، وغيــر المباشــر علــى الســلوك البــالغين، وكــان للشخصــية المعاديــة المجتمــع، وجــنس ا
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الجانح، كما أن جنس الجـانح، والميـول نحـو السـلوك المعـادي، والعنـف األسـري لـه التـأثير األعلـى المباشـر 

على سلوك الجانحين.  ويتضح من نتائج الدراسة الحالية أن الجانحين الكوريين البالغين يتعرضون لتجارب 

عالقـــات األســـرية المتـــدهورة، والعنـــف األســـري، والـــدور األســـري الضـــعيف ألحـــد ذات معـــدالت أعلـــى مـــن ال

 الشريكين، أو األبوين أكثر من الذكور غير الجانحين.     
 

( هدف البحث إلـى كشـف النقـاب عـن العوامـل الشخصـية ذات Savina,2009في دراسة أجراها سافينا)     

( حــدثًا ينتمــون 610رامــي، وإلجــراء البحــث تــم اختبــار )الصــلة المؤديــة إلــى جنــوح األحــداث، والســلوك اإلج

( مــــن الــــذكور البــــالغين المــــدانين، 210(، احتــــوت العينــــة التجريبيــــة علــــى )11-14للفئــــات العمريــــة مــــن )

( طالـــب مـــن مـــدارس 400والمـــودعين فـــي مركـــز إعـــادة التأهيـــل بينمـــا تكونـــت المجموعـــة الضـــابطة مـــن )

شخصــية، والمخصــص لتقيــيم االنطــواء، واالنفتــاح، والعصــابية كــأداة الثانويــة، وتــم تطبيــق مقيــاس آيزنــك لل

لقياس السلوك النفسي ألغراض البحث، وكذلك استبيان جودمان لقياس الفـروق ذات الداللـة الفرديـة، وتبـين 

للباحث بعد تحليل النتائج أن بعض العوامل الشخصية مثل العصابية، واالنفتاح، واالنطوائيـة تتعلـق بـأنواع 

وك اإلجرامـــي، وجنـــوح األحـــداث، ولكـــن تـــأثير هـــذه العوامـــل يختلـــف بـــاختالف الفئـــة العمريـــة، ونوعيـــة الســـل

اإلجرام الذي يرتكبه كل حدث، وتظهر البيانات التجريبية عالقة وثيقة ما بـين العصـابية، وبـين االنطوائيـة، 

للمجتمــع، وأظهــر النــزالء  والسـلوك اإلجرامــي، وأن هنــاك عالقــة طرديــة بــين فـرط النشــاط، والســلوك المعــادي

الـذين ارتكبـوا جـرائم غيـر عنيفــة كالسـرقة مـثاًل، معـدالت منخفضــة مـن األمـراض العصـابية، والنفسجســمانية 

 بالمقارنة مع النزالء الذين ارتكبوا جرائم عنف كاالغتصاب، والقتل، والبلطجة.
 

دفت إلـى التعـرف علـى أهـم العوامـل ( التـي هـ2010من الدراسات التي أجيزت حديثًا، دراسة )النقبـي،      

االجتماعية، والذاتية، واألسرية المسهمة في جنوح األحداث بدولة اإلمارات العربية المتحـدة مـن وجهـة نظـر 
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الجانحين أنفسهم الذين صـدر بحقهـم حكـم قضـائي، وكـذلك العـاملين معهـم، وكـذلك بيـان الفـروق فـي وجهـة 

مـدى إسـهام تلـك العوامـل، وأي تلـك العوامـل هـي األكثـر إسـهامًا  النظر بـين الجـانحين، والعـاملين معهـم فـي

في جنوح األحداث.  واستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي، وتكونت عينة الدراسة من جميع األحـداث 

الجانحين الذكور المتواجدين في أقسام رعاية األحداث بمراكز دور الفتيان بدولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة، 

( فـردًا، وتــم 23( جانحــًا، وكـذلك جميــع األفـراد العــاملين بـنفس المركــز، والبـالغ عــددهم )10غ عـددهم )والبـال

" كـأداة للبحـث باإلضـافة لمقـابالت شخصـية مـع عينـة اسـتطالعية اختارهـا الباحـث مــن  االسـتبياناعتمـاد " 

واألســرية المســهمة جتماعيــة، مجتمـع البحــث.  وتقاربــت اســتجابة عينـة الدراســة بالنســبة للعوامــل الذاتيـة، واال

فـي الجنـوح، وأشـارت النتــائج إلـى أن اسـتغالل وقـت الفــراغ، وشـعور الجـانح بأنـه غيــر مقبـول مـن اآلخــرين، 

الخلقــي،  االنحــاللوعــدم فهمــه ممــن حولــه قــد احــتال المرتبــة األولــى لــدى الجــانحين، والعــاملين، بينمــا كــان 

لعـداء، وغيـاب رب األسـرة لفتـرات طويلـة هـي المـؤثر الثـاني مـن ، وتوليد ااالنفعالواإلعالم المرئي، وسرعة 

 االنحـــرافوجهــة نظـــر الجـــانحين أنفســـهم، بينمــا أجمـــع العـــاملون علـــى أن عـــدم تــوفر قســـم لمتابعـــة حـــاالت 

هـــو العامــل األكثـــر اســـهامًا فـــي الجنـــوح، وتـــاله ضـــعف  االجتماعيـــةالمبكــر فـــي المـــدارس، ومراكـــز التنشـــئة 

شاد والتوجيه النفسي في المراكز، والمنشآت المجتمعية، وجاءت األسرة كعامل مهم الفريق المتخصص باإلر 

حيث أن فقدان األمن داخلها، وعدم الفهـم، والتعامـل غيـر المباشـر مـع الحـدث، وقلـة المسـتوى االقتصـادي، 

حراف أحد وفقدان العطف، والمودة، والتفكك، وكثرة الخالفات، وضعف التوجيه، واالشراف على األبناء، وان

 الوالدين كأسباب رئيسية للجنوح.
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 ثانيًا: دراسات تتعلق باالتجاه نحو الجنوح والجانحين أو الجريمة بشكل عام
 

( هدفت إلى تغيير االتجاهات الفردية نحو الجريمة من خالل التأثير 1110في دراسة أعدها )خيري،      

ـــر ـــة دفعـــه التخـــاذ موقـــف أكث ـــرأي العـــام، ومحاول ( 110مواجهـــة ضـــد الجريمـــة، وشـــملت الدراســـة ) علـــى ال

مفحوصًا يتوزعون على ثالثة بلدان: مصـر، والكويـت، والمغـرب، وعلـى ضـوء المرحلـة المسـحية األولـى تـم 

تحديــــد أكثــــر األفــــراد تطرفــــًا فــــي الدرجــــة علــــى مقــــاييس االتجاهــــات نحــــو الجــــرائم الخمــــس، وقــــد بلــــغ عــــدد 

شخصًا، وتم إعداد مقياسين أحدهما لقياس االتجاهات  151لثالثة المتطوعين إلجراء التجربة في األقطار ا

نحو خمس جرائم هي )المسكرات، المضاربة، الرشوة، السرقة، واألخالقية(، واآلخر لقياس الرأي العام حول 

نفس تلك الجرائم، استخدم الباحثون طريقتين فـي البحـث أحـدهما طريقـة المقارنـة أي اختيـار مجموعـة كبيـرة 

فراد لم يسجنوا، ولم يقعوا تحت طائلة القانون بطريقة عشوائية، والطريقة التجريبية باسـتخدام الطريقـة من األ

القبلية البعدية أي اختيار مجموعة مـن ذوي االتجـاه المرتفـع نحـو الجريمـة ثـم ادخـال متغيـر تجريبـي معـين، 

رق هـي المحاضـرة، والمناقشـة، ولعـب والقياس بعد ذلك، وتم اإلجراء التجريبـي لتغييـر الـرأي العـام بـثالث طـ

األدوار ثم القياس البعدي لالتجاهات نحو الجريمة.  وكان من نتائج البحـث أن اخـتالف األفـراد فـي المهنـة 

التــي يعملــون بهــا يــؤدي إلــى اخــتالف فــي الدرجــة علــى االتجــاه نحــو الجريمــة، كمــا أن اخــتالف األفــراد فــي 

ضاربة كالسرقة، والرشـوة فـي حـين ال يـؤثر العمـر فـي اتجـاه األفـراد العمر يؤدي إلى اختالف نحو جرائم الم

نحو المسكرات، والجرائم األخالقية، كما أكدت النتائج أن اختالف األفـراد فـي أصـل النشـأة يـؤدي الخـتالف 

درجــاتهم فــي كافــة االتجاهــات نحــو الجريمــة فيمــا عــدا الرشــوة،  كــذلك يــؤدي فــي اخــتالف درجــة التغيــر فــي 

ت لــدى األفــراد، وكــان الخــتالف األفــراد حســب نــوع التعلــيم أثــر فــي اخــتالف درجــة اتجــاههم نحــو االتجاهــا

الجريمة، وكان أساس التباين حسب التخصصات العلمية لألفراد، وبينت النتائج أنه على وجه العموم توجد 
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ريمــة، وذلــك مــا عالقــة بــين خلفيــة الشــخص، وبــين اتجاهاتــه نحــو الجريمــة، وأن هنــاك مــياًل عامــًا نحــو الج

 .  T-Testأظهره  التحليل العاملي، واختبار 
 

(  تناولـــت الدراســـة االتجاهـــات الســـلوكية Moak & Wallace, 2000فـــي دراســـة مـــوك، وواالس )     

للعاملين، أو الممارسين لحقل قضاء األحداث الجانحين نحو إعـادة تأهيـل األحـداث بـداًل مـن عقـابهم، وهـل 

قـل األحـداث يؤيــدون مسـألة إنقــاذ األطفـال بـداًل مــن الحكـم علـيهم.  وتــم إجـراء مســح مـا زال العـاملون فــي ح

( مـــن المحـــامين، والقضـــاة، والمـــراقبين القـــانونيين، والعـــاملين فـــي المجـــال االجتمـــاعي، 3140واســـع شـــمل )

ت، والمنســــقين، والمتطــــوعين فــــي الخدمــــة االجتماعيــــة للمجتمــــع فــــي مدينــــة لويزيانــــا، وبعــــد إجــــراء المقــــابال

وحضور الدعاوي القضائية،  وأثبتت النتـائج أن العـاملين مـع األحـداث الجـانحين لـم يسـتبعدوا مسـألة تأهيـل 

صالحه ، إنما في نفس الوقت فقد دعم الكثيـرون مـنهم مفهـوم العقـاب كخيـار حيـوي عنـد  الحدث الجانح، وا 

قـرار إعـادة التأهيـل للحـدث الجـانح  التعامل مع األحداث المرتكبين لجرائم جنحية خطيـرة، وبينـت النتـائج أن

ال يتخذه العاملون في الحقل القضائي بناء على التوصيف الوظيفي للممارسين للمهن القانونية، الذي كانت 

أهميته أقل بالمقارنة مع المتغيرات الديموغرافية للحدث الجانح نفسـه، وكـذلك أظهـرت النتـائج أن مـا تصـوره 

 جابيًا لقرار إعادة التأهيل. جرائم األحداث  يتخذ بعدًا إي
 

( إلــى معرفــة تــأثير الوالــدين، واألقــران، والمكــون الثقــافي علــى Wallace, 2002وهــدفت دراســة واالس )     

اتجاهــات المــراهقين األمــريكيين الســود نحــو الجنــوح، واســتخدام المــادة المخــدرة فــي المنــاطق الحضــرية علــى 

(، 12-1( مــن المـراهقين األمــريكيين السـود مــن الصــفوف )101وجـه التحديــد، وتكونـت عينــة البحـث مــن )

واســتخدم الباحـــث مقيــاس التقريـــر الــذاتي المســـتخدم فــي فحـــص تــأثير األبوين/الوالـــدين، واألقــران باإلضـــافة 

للمكونــات الثقافيــة المختلفــة علــى المــراهقين األمــريكيين الســود فــي اتجــاههم نحــو الجنــوح، واســتخدام المــادة 
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المقيـاس عـدة محـاور )التـدخل الوالـدي فـي الطفولـة، والسـيطرة الوالديـة علـى اتجـاه األبنـاء  المخدرة، وتضمن

نحـــو الجنـــوح، وصـــلة المراهـــق بـــاألقران ســـواء بالمدرســـة، أو الحـــي، واتجـــاه األقـــران نحـــو الجنـــوح، والتفرقـــة 

ليـل التراجـع، وفحـص الوالدية في المعاملة، والدعم العائلي المبذول مـن األسـر الممتـدة(.  وجـاءت نتيجـة تح

ـــة العرقيـــة، والرســـائل العنصـــرية فـــي التنشـــئة  ـــة، والهوي ـــاألقران، والعوامـــل الثقافي ـــة المرتبطـــة ب التقـــارير الذاتي

المــــراهقين التــــابعين ألقــــرانهم غيــــر الجــــانحين، والمــــراهقين الــــذين تلقــــوا االجتماعيــــة، والســــلطة األبويــــة، أن 

، والمراهقين الذين ينتمون لوالدين/آباء معترضين على السـلوك ةوالرقابة الوالدي ،مستويات عالية من الضبط

كـــذلك بينـــت النتـــائج أن المـــراهقين الـــذين يعتـــزون   وتعـــاطي المخـــدرات. ،هـــم أقـــل عرضـــة للجنـــوح الجـــانح

بهويتهم العرقية هم األكثر اعتراضًا على استخدام المخدرات، بينما المراهقون المتعرضون لرسائل عنصـرية 

 م األسود هم أكثر مياًل للجنوح، وتعاطي المخدرات.تتعلق بعرقه
 

( الوصــفية إلــى معرفــة اتجاهــات طــالب، وطالبــات الجامعــة فــي 2004بينمــا هــدفت دراســة )العتيبــي،      

مدينة الرياض نحو مرتكبي الجريمة، والتعـرف علـى موقـف طـالب، وطالبـات الجامعـة مـن دور المؤسسـات 

جرامــي، كمــا هــدفت إلــى معرفــة اتجــاه الطــالب، والطالبــات نحــو المجــرم االجتماعيــة فــي تشــكيل الســلوك اإل

التائب، والتعرف على أهمية وسـائل اإلعـالم المختلفـة، وقـدرتها علـى تغييـر اتجاهـات المجتمـع نحـو المفـرج 

عــنهم، والمســاعدة فــي تقــبلهم مــن المجتمــع.  ام محمــد بــن ســعود اإلســالمية مــن طلبــة، وطالبــات، والبــالغ 

( طالـب، وطالبـة، واسـتخدم 20131ه )1424-هــ1423التقرير السـنوي عـن الجامعـة لعـام  عددهم حسب

الباحث مدخل رابطة التربية األمريكية لتحديد العينة العشوائية، أما أداة الدراسـة فكانـت اإلسـتبانة.  وتوصـل 

الجريمـة، والـذي الباحث إلى أنه ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـين الطـالب، والطالبـات نحـو مرتكبـي 

يأخــذ منحــى ســلبي، وال توجــد فــروق ذات داللــة احصــائية بــين الطــالب، والطالبــات فــي اتجــاههم نحــو توبــة 
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، والذي يأخذ منحى ايجابي، وتوصل الباحث إلى أن عينة الذكور اختارت األقران، والزمالء وتدينهالمجرم، 

لنسبة لعينة اإلنـاث فـإن األسـرة كانـت هـي %، أما با2443عن انحراف السلوك بنسبة  امسؤولياتهمن حيث 

%، بينمـا اتفقـت العينتـان علـى أن 2644المؤسسة المسـؤولة عـن انحـراف السـلوك، وارتكـاب الجريمـة بنسـبة 

 %.6640اكثر الوسائل اإلعالمية تأثيرًا في تغيير االتجاهات السلبية هو جهاز التلفزيون بنسبة 
 

سـة الجنائيـة لقضـاء األحـداث هـدفت الدراسـة علـى التركيـز علـى ( عـن السيا2005في دراسة )الشيخ،      

أهم مبادح التعامل القانوني مع األحداث أي تخصيص قاضي لألحداث، واإلشارة إلى الخصـائص العامـة، 

والمؤشــرات التــي تظهــر فــي قــوانين الــدول، وفاعليتهــا، ووضــوحها، وتقتصــر الدراســة علــى العــرض التحليلــي 

رها المنهجي على تناول المبادح العامة األساسية، والوسائل التي اعتمدتها الدول في القانوني، ويقتصر إطا

طريقــة تعاملهــا مــع الحــدث الجــانح خــالل تشــكيل المحكمــة، والوســائل التــي اعتمــدتها تلــك الــدول فــي طريقــة 

 تعاملها مع تخصيص قضاء األحداث.     

فـــي الـــدول العربيـــة لـــديها الكثيـــر لتبلغـــه فـــي مجـــال وخلصـــت نتـــائج الدراســـة إلـــى أن السياســـة الجنائيـــة      

معالجـة انحـراف األحـداث، وتشـير النتـائج إلـى أنـه مـا زالـت قضـايا األحـداث تباشـر مـن قبـل نفـس األجهـزة، 

واإلجــراءات، وبــنفس المفهــوم التقليــدي فــي أكثــر التشــريعات العربيــة، وأن إنشــاء محــاكم خاصــة لألحــداث لــم 

يعامــل مــن خاللــه الجــانحون، فمــا زال خبــراء النصــوص القانونيــة للــدول يقتصــر يغيــر مــن الواقــع الــذي كــان 

عملهــم علــى جمــع المعلومــات عــن الحــدث، ومعرفــة أوضــاعه األســرية، والتعليميــة فقــط دون االشــتراك فــي 

إصدار الحكم النهائي، ويالحظ أن بعض التشريعات ما زالت ال تطبق نظام قاضي األحداث كما ال تسمح 

يعات بمشــاركة عناصــر غيــر قضــائية فــي تشــكيل محــاكم األحــداث، وخاصــة العنصــر النســائي، تلــك التشــر 

وخبراء علم النفس، واالجتماع، كما تشير النصوص لدى معظم الدول العربيـة التـي اعتمـدت وجـود محكمـة 
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خاصــة باألحــداث عمــا إذا كـــان القاضــي مختصــًا فقـــط للنظــر فــي قضــايا األحـــداث، أم يقــوم بتلــك المهمـــة 

 اإلضافة لمهامه األساسية األخرى.ب
 

( عن االتجاهـات السسـيولوجية فـي دراسـة الجريمـة، واالنحـراف لـدى الطفـل 2000وفي دراسة ) البنا،      

المصــري هــدفت الدراســة إلــى الكشــف عــن أنــواع جــرائم األطفــال التــي نشــرتها صــحف الدراســة، وهــل حــدث 

طفال، والكشـف عـن الـدوافع الفعليـة التـي تـدفع مرتكبـي تحول في نمط الجريمة لدى مرتكبي الجريمة من األ

الجرائم من األطفال النتهاج السلوك االجرامي، والكشف عن أنواع مرتكبي الجرائم مـن األطفـال، والظـروف 

البيئيـــة، واالجتماعيـــة، واألســـرية، والتعليميـــة للطفـــل الحـــدث، وكـــذلك معرفـــة طبيعـــة العالقـــات األســـرية بـــين 

وبينــه وبــين اخوتــه، والكشــف عــن القوالــب الفنيــة التــي اســتخدمتها الصــحف فــي معالجــة، الطفــل، ووالديــه، 

ـــراز المضـــمون الخـــاص بجـــرائم  ـــي اســـتخدمتها تلـــك الصـــحف فـــي إب ـــال، والوســـائل الت ومعرفـــة جـــرائم األطف

األطفـــال.  انتهجـــت الباحثـــة البحـــث الوصـــفي التحليلـــي الــــذي يســـعى لوصـــف دقيـــق، وكامـــل للمشـــكلة ثــــم 

عــددًا(،  25التفســير للبيانــات بصــورة موضــوعية، وتــم اختيــار عينــة عشــوائية لصــحيفتي األهــرام )التحليــل، و 

عــددًا(، واعتمــدت الباحثــة أداة تحليــل المضــمون كــأداة لجمــع  65عــددًا(، وأخبــار الحــوادث ) 35واألســبوع )

 .Spaceالمساحة ، ووحدة Themeالبيانات، كما استندت الباحثة على وحدتين للتحليل هما وحدة الموضوع 

وأوضـحت النتــائج أن األطفــال الــذكور أكثـر ارتكابــًا للجــرائم مقارنــة باإلنـاث، وأن ارتكــاب طفــل المدينــة      

للجــرائم كــان معــدل ترتيبــه األول فــي عينــة صــحف الدراســة، كــذلك أكــدت النتــائج أن جريمــة القتــل أتــت فــي 

ضــــاء كانــــت أكثــــر األدوات اســــتخدامًا فــــي ارتكــــاب مقدمــــة الجــــرائم التــــي يرتكبهــــا األطفــــال، وأن اآلالت البي

الجرائم، وتوصلت النتائج إلى أن الغالبية العظمى من مرتكبي الجـرائم مـن األطفـال هـم مـن تالميـذ المرحلـة 

الثانوية، ثم اإلعدادية، ثم المتسربين من التعليم، كذلك جاءت الجريمة الفردية في المرتبة األولى مـن جـرائم 
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%، كما توصلت النتائج أن عالقة الطفل بأطراف الجريمة تمثلت في وجود صلة مباشرة 36األطفال بنسبة 

بينــه، وبــين المشــتركين فــي ارتكـــاب الجريمــة، وأن أخطــر المراحــل العمريـــة حيــث انجــراف الطفــل الرتكـــاب 

هـي  سنة(، وأن أهم الـدوافع التـي تـدفع بالطفـل الرتكـاب الجريمـة 11-16جريمة هي المرحلة العمرية من )

الوضــع االقتصــادي، وتصــدع األســرة، والبيئــة المدرســـية، والبطالــة، وانتشــار اللهــو، والمخــدرات، واإلعـــالم، 

 وتنازع الثقافات ثم تأتي الوراثة، والتكوين العضوي والعقلي واألمراض النفسية.

 

ة القضـاء عنـد (، فهدفت دراسته إلى تنـاول الفـوارق التـي تـؤثر فـي أهليـModecki, 2008أما موديكي )     

ــالجنوح، اســتجابة للمركــز الــوطني لقضــاء األحــداث قــام البــاحثون  التعامــل مــع الفــوارق العمريــة، وعالقتهــا ب

 بفحص العوامل التي يمكن أن تؤثر على مقدرات البالغين التخاذ القرار. 

جتمـاعي علـى وقد دلت األبحاث التي أجريت على القضـاء غيـر المؤهـل علـى أن التـأثير النفسـي، واال     

عملية اتخاذ القرار عند البالغين ينتج عنها تقليل مدى المسؤولية الجنائية، وتقدم هذه الدراسة أدوات قياسـية 

ألهلية القضاء مثال المسـؤولية، ضـبط الـنفس، و)االعتـدال، والموجهـات لفحـص الفجـوات فـي أهليـة النتـائج 

توجـد فروقـات فـي أهليـة القضـاء المخـتص بالتعامـل مـع القضائية السابقة(.  وكان من نتائج الدراسة أنه ال 

الشباب الجانحين، وغير الجانحين، ووجدت الدراسة فروقًا في أهليـة القضـاء فـي الحكـم بـين الجـانحين ذوي 

المستويات العالية من الجنوح، والجانحين ذوي المستويات المتدنية من الجنـوح مـن الشـباب الـذكور. وختامـًا 

 مستخلصة أن القضاء المؤهل يتنبأ بجنوح األحداث بدون تأثير الفارق العمري بينهم.   أظهرت النتائج ال
 

ســـهاماتها فـــي معالجـــة مشـــكالت 2001فـــي دراســـة )النمـــري،       ( عـــن هيئـــة التحقيـــق واالدعـــاء العـــام وا 

حقيـق، األحداث الجانحين، هدف الباحث إلى التعرف على مشكالت األحداث الجانحين، وعالقتها بهيئة الت

ودور الهيئة التربوي في معالجة الجنوح، واالستفادة من نظام اإلجراءات الجزائية السعودي في تعديل سلوك 
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األحداث الجانحين، وبيان األساليب الواجب اتباعها لدى التعامل معهم،  وبيان اآلثار المترتبة على توقيف 

هج الوصـفي التحليلـي الـذي يعتمـد علـى دراسـة األحداث فـي دور المالحظـة االجتماعيـة، واتبـع الباحـث المـن

الظاهرة كما هي عليه، ووصل الباحث لعدة نتائج منها أهمية دور الهيئة في البحث عـن الحقيقـة، وضـمان 

حــق المتهمــين، وكســر حــاجز الرهبــة، والخــوف، وتوصــل الباحــث إلــى أن أهــم أســباب الجنــوح هــو ضــعف 

بوسائل اإلعالم الحديثة، وأن التزام الوالدين، والمعلمين بالخلق الوازع الديني، وصديق السوء، وتأثر الحدث 

الحســن لــه األثــر األكبــر فــي حيــاة الحــدث، وكــان مــن أهــم توصــيات الباحــث دعــم الهيئــة بــالكوادر البشــرية، 

والماديــة، وتكثيــف الــدورات، والبــرامج العلميــة ألعضــاء هيئــة التحقيــق، ورجــال األمــن، واإلســراع فــي إنشــاء 

خضــاع أعضــاء تلــك الــدوائر لــدورات متخصصــة فــي كيفيــة دوائــر ل لتحقيــق فــي قضــايا األحــداث خاصــة، وا 

التعامــل مــع الجــانحين نفســيًا، واجتماعيــاً، وقانونيــًا، واســتخدام العقوبــات البديلــة فــي معالجــة مشــكالت جنــوح 

 األحداث.
 

قـة بـين البـرامج التثقيفيـة ( فـي أطروحتـه دراسـة طوليـة هـدفت إلـى إيجـاد عالEgan, 2009قـدم إيجـان )     

المقدمــة لألحــداث الجــانحين أثنــاء فتــرة عقــوبتهم، وقياســها بمــدى انخــراطهم فــي مجتمعــاتهم، ومدارســهم بعــد 

( مـن البـرامج الثقافيـة، 100انتهاء فترة العقوبة، ومقارنتها بأعداد الجانحين في السجون.  وشملت الدراسة )

الخطـورة، وطبقـت البـرامج لمـدة ثـالث سـنوات، وبعـدها تـم تحليـل والتربوية تضمنت برامج عالية، ومتوسـطة 

درجـات الجــودة التــي حصــل عليهــا كــل برنــامج خــالل تلــك الفتــرة، ومــن ثــم اســتخدم الباحــث تحليــل اإلنحــدار 

الخطي، وهي نظرية احصائية أساسية لكجابة على أربعة أسئلة رئيسية مصممة الختبار العالقـة المحتملـة 

مج، ومــدى قابليــة انــدماج الحــدث فــي مجتمعــه بعــد قضــاء عقوبتــه، وكــذلك مــدى احتماليــة بــين نوعيــة البــرا

عودته للسجن مرة أخرى.  وقد أظهرت البحوث، والتحاليل الالحقـة وجـود عالقـة موجبـة بـين نوعيـة البـرامج 
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ح، واندماجه التثقيفية، ومعدالت أعداد الجانحين في السجون، أي أن البرنامج أثبت فاعليته في توعية الجان

 في مجتمعه، وانضباطه في دراسته الحقًا. 
 

 التعليق على الدراسات السابقة:
 

علــى الدراســات الســابقة فــي تتبــع مســهمات الجنــوح، وصــياغة مشــكلة  اطالعهــااســتفادت الباحثــة مــن      

عداد مقياس الدراسة، وفي كيفية معالجة البيانات اإلحصائية، وتفسير النتائج.   البحث، وا 
 

امتـازت هــذه الدراســة بأنهــا أعطـت مســاحة بــارزة ألهميــة قضــاء األحـداث والســلطة التشــريعية التــي يقــع      

الحدث تحت وطأتها أثنـاء التحقيـق، واالنتظـار، والحكـم وفيمـا بعـد الحكـم، كمـا ركـزت الدراسـة الحاليـة علـى 

م نحــو العوامــل المســهمة فــي وتــأثير بعــض المتغيــرات الديموغرافيــة علــى اتجاهــاتهالمشــتغلين مــع الحــدث، 

جنـوح األحــداث، ولـم تعثــر الباحثـة علــى دراسـات تبحــث فـي االتجــاه نحـو العوامــل المسـهمة فــي الجنـوح مــن 

وجهة نظر المشتغلين مع الجانحين أنفسهم، وكانت أقرب الدراسات إلى دراسـة الباحثـة هـي دراسـة )النقبـي، 

ــة ( الــذي بحــث عــن أهــم العوامــل االجتماعيــة، وال2011 ذاتيــة واألســرية المســهمة فــي جنــوح األحــداث بدول

 اإلمارات العربية المتحدة من وجهة نظر الجانحين الصادر بحقهم حكم قضائي، والعاملين معهم. 

 

وبعد عرض الدراسات السابقة التي ساهمت في بناء هذه الدراسة نورد بعـض أوجـه الشـبه، واالخـتالف      

 فيما بينها: 

فقد انتهجت معظم الدراسات العربية المـنهج الوصـفي التحليلـي  راسة المستخدم:بالنسبة لمنهج الد .1

الـــــذي يهــــــتم بوصـــــف، وتحليــــــل مشــــــكلة البحـــــث، وانتهجــــــت الباحثــــــة المـــــنهج الوصــــــفي المســــــحي 

Descriptive Survey ،بينمــــا انتهجــــت بعــــض الدراســــات المــــنهج الوصــــفي المقــــارن )الغامــــدي ،
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انتهجــت أغلــب الدراســات األجنبيــة المــنهج الوصــفي  (، كمــا2003ت األميــر 2004ت الحــق 2001

 المقارن كذلك. 

 

ركـزت علـى الجانـب األسـري أكثـر مـن غيـره فـي مـدى  هـاجد أن معظمفن بالنسبة ألهداف الدراسة: .2

ت البـري، 2011ت النقبـي، 2000صـواخرون، ت 2003كدراسـة )القنـوبي، اسهامه في جنوح الحدث 

ت منســــــــي، 2005ت عــــــــواد، 2006ت المصــــــــري، 2006ت المــــــــومني، 2006ت آل شــــــــافي، 2000

ت Stouthamer et al., 2002ت Murray & Farrington,2005(، وأيضـًا )2000ت صـديق، 2000

Kim & Kim, 2008 تWallace, 2002مسـهمات الجنـوح التـي تحـدثت  أغلـب ( لقـد أوردت الباحثـة

، ونجــد ذلــك فــي لثقــة بــالنفسوالسـمات الشخصــية كا ،وهــي الذاتيــة كالوراثــة ،عنهـا الدراســات الســابقة

ت األميــر، 2004ت الحــق، 2001ت الغامــدي، 2011ت النقبــي، 2005)الهنــائي،  دراســات كــل مــن

، ونجـد ذلـك والقيميـة كأوقـات الفـراغ(، Savina, 2009ت 2002ت عـوض، 2002ت قويدري، 2003

فــــاء واالقتصــــادية مثــــل عــــدم اإلي ،(2005آل هطيلــــة، ت 2001)الــــدقناوي،  فــــي دراســــات كــــل مــــن

)عــواد،  ، ونجــد ذلــك فــي دراســات كــل مــنوكــون رب البيــت عاطــل عــن العمــل ،باحتياجــات الحــدث

وشـــبكة  ،والمعلـــم ،والتربويـــة مثـــال أهميـــة دور المدرســـة، (Paternoster et al., 2003 ت2005

 ، ونجــــد ذلــــك فــــي دراســــات كــــل مــــنوالمــــدخل الثقــــافي ،وكــــذلك الحــــي ،العالقــــات داخــــل المدرســــة

 & Hynieت Leve, 2004ت Simoes & Matos, 2008ت 2000صـديق،  ت2001)المشـيخي، 

Osgood, 2003)بأهميــة  ، أمــا  التشــريعي فقــد اهتمــت الدراســات األجنبيــة علــى وجــه الخصــوص

، كمــــا ركــــزت وادماجــــه بــــالمجتمع وأكثــــر ،والجمعيــــات األهليــــة فــــي تقــــويم الحــــدث ،تــــدخل الهيئــــات

ومدى أهلية  ،ومدى فاعلية أحكام العقوبة ضد الجانح ،أهلية القضاةالدراسات األجنبية كذلك على 
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 ت2001، ونجــد ذلــك فــي دراســات كــل مــن )النمــري، وتمكــنهم مــن مســاعدته ،العــاملين مــع الحــدث

Zhang; Katsiyannis et al. 2007 تMoak & Wallace, 2000 تEgan, 2009 تModecki, 

2008)  . 

 

ســــات اســــتبانات أوليــــة ديموغرافيــــة باإلضــــافة فقــــد اســــتخدمت معظــــم الدرا بالنســــبة ألداة الدراســــة: .3

الستبانات الدراسـة، كمـا اسـتخدمت بعـض الدراسـات مقـاييس مـن إعـداد البـاحثين أنفسـهم باإلضـافة 

لمقاييس نفسية عالمية معربة، وتراوحـت األداة المسـتخدمة مـن مقيـاس إلـى خمـس مقـاييس كمـا فـي 

(، بينما أعدت الباحثة مقياس 2001دي، (، و ثالثة مقاييس كدراسة )الغام2000دراسة )صديق، 

( فقــرة تحتــوي علــى أربعــة محــاور مــن العوامــل 12دراســتها متضــمنًا معلومــات أوليــة ديموغرافيــة، و)

 المسهمة في جنوح األحداث. 

 

ــة الدراســة: .4 فــنالحظ أن الدراســات العربيــة اختــارت العينــة العشــوائية البســيطة، والتــي  بالنســبة لعين

( التــي وصــلت عينتهــا إلــى 2006ثًا جانحــًا، فيمــا عــدا دراســة )المــومني، حــد150-30تتــرواح مــن 

حدثًا جانحًا، بينما اختار الباحثون في الدراسات األجنبية العينة القصدية، والتي تراوحت مـن  301

( إلـى أكثـر مـن عشـرة Zhang & Katsiyannis, et al. 2007فما فوق، ووصلت فـي دراسـة ) 300

ــــة )آالف مفحــــوص. بينمــــا وز  ــــى كامــــل المجتمــــع الطبقــــي للدراســــة، 165عــــت الباحث ( اســــتمارة عل

 ( مفحوصًا. 101واستجاب لها منهم )

 

مستخرجين  SPSSفقد عالج الباحثون بياناتهم بالحزمة اإلحصائية  بالنسبة للمعالجات اإلحصائية: .5

، ومربـع ANOVA، واختبـار T-Testالتكرارات، والنسب المئويـة، واالنحرافـات المعياريـة، واختبـار 

ـــاييس  ـــد اســـتخدمت المق ـــع فق ـــة، وعـــدم اعتداليـــة التوزي ـــة فنظـــرًا لعـــدم تجـــانس العين كـــاي، أمـــا الباحث
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ــــة ســــبيرمان بــــراون  ــــة، ومــــن ضــــمنها معادل التنبؤيــــة لتعــــديل طــــول  Spearman-Brownالالبرامتري

موعـات لحساب داللة الفروق بين المج Kruskal-Wallis Testاالختبار،  واختبار كروسكال واليس

-Mannتبعــًا لمتغيـــر العمــر، والمؤهـــل العلمـــي، والمســمى الـــوظيفي، والخبـــرة، واختبــار مـــان ويتنـــي 

Whitney Test  إليجــاد داللــة الفــروق لمتغيــر النــوع االجتمــاعي،  واختبــار كملنجــروف ســميرنوف

Kolmongrov-Smirnov Test بـار اخت للتأكد من اعتدالية التوزيع في استجابات عينـة الدراسـة، و

 لحساب الفروق بين متوسطات المجموعات تبعًا للمتغيرات. Tamhane Testتامهان 

 

التــي دلــت  (Moak & Wallace,2000)تلتقــي مشــكلة الدراســة مــع نتــائج دراســة مــوك، وواالس و   .6

على أن هناك اتجاهين للعاملين مع األحداث في مسألة الحكم عليهم، أحدهما يؤيد مسألة التأهيل، 

كخيــار، أمــا اآلخــر فيختــار مســألة عقــاب الحــدث كخيــار حيــوي خاصــة للمتــورطين فــي واإلصــالح 

الجنايــات الخطيــرة، كــذلك أشــارت نتــائج نفــس الدراســة إلــى أن المتغيــرات الديموغرافيــة للحــدث، ومــا 

تصوره جرائم األحداث من خطورة، تحتل أهمية واسعة أكثر من التوصيف الوظيفي للعـاملين معهـم 

 يل.في خيار التأه
 

( مـن أن Ega,2009مع ما أشارت إليه نتـائج دراسـة إيجـا ) ك هذه الدراسة في أهمية نتائجهاوتشتر   .0

هناك عالقة موجبة بين نوعية البرامج التثقيفية الموجهة للحدث الجانح، وبين توعيته، واندماجه في 

ذات داللــة ( فروقــًا Modecki,2008مجتمعــه، وانضــباطه الســلوكي.  كمــا وجــدت دراســة مــوديكي )

احصائية موجبة فـي حكـم المشـتغلين مـع األحـداث الجـانحين، علـى المسـتويات العاليـة، والمتوسـطة 

مــن الجنــوح، كمــا أكــدت النتــائج أيضــًات علــى أن القضــاء قــادر علــى التنبــؤ بجنــوح الحــدث، ومــا هــو 

(، فشـددت 2001قـادر علـى فعلـه دون النظـر للمتغيـرات الديموغرافيـة للحـدث.  أمـا دراسـة )النمـري،
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المتعــــاملين مــــع األحــــداث الجــــانحين لــــدورات تخصصــــية نفســــية، اجتماعيــــة،  حضــــورعلــــى أهميــــة 

(، وهـــي مـــن 1110،الجـــانح.  بينمـــا أكـــدت دراســـة )خيـــريوقانونيـــة فـــي كيفيـــة التعامـــل مـــع الحـــدث 

الدراســات القديمــة التــي تتبعــت اتجاهــات األفــراد نحــو الجريمــة، وبخاصــة جــرائم األحــداث، إلــى أن 

جاهات األفراد نحو الجرائم التي يرتكبها األحداث ال تـرتبط بنشـأتهم، ومسـتواهم التعليمـي، ونوعـه، ات

وتخصصـهم العلمـي.  وفيمــا يخـص العوامـل المســهمة فـي جنـوح األحــداث، فتشـير دراسـة )العتيبــي، 

مـن ( إلى أن األسرة هي أكثر ما يؤثر علـى سـلوك الحـدث، يليـه األقـران، وزمـالء الدراسـة، و 2004

ثم تـأتي وسـائل اإلعـالم فـي المرتبـة الثالثـة، وفيمـا يخـص العوامـل االجتماعيـة القيميـة المسـهمة فـي 

جنوح الحدث فتشير اتجاهات عينة نفس الباحث إلى أن " الدين " أي تلقين األوالد أمور ديـنهم هـو 

 جنوح الحدث. الحد من أكثر العوامل المسهمة في
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 ثالثالفصل ال

 

جراءاتها ،منهجية الدراسة  وا 
 
 

 منهج الدراسة

 الدراسة مجتمع

 ينة الدراسةع

 أداة الدراسة

 األداة صدق  -

 ثبات الدراسة  -

 متغيرات الدراسة

 إجراءات الدراسة 

 األساليب اإلحصائية
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 الفصل الثالث
 

جراءاتها ،منهجية الدراسة  وا 

 
 منهج البحث

 
 

سهمت في أاتجاهات المشتغلين مع األحداث نحو العوامل التي  هو تقصي الدراسة بما أن الهدف من     

ت من وجهة نظرهم، لذلك فقد استخدمًا جنوحهم، وأي تلك العوامل يعتبرها العاملون معهم هي األكثر تأثير 

 ،راءات الدراسة في البحثجإكونه يالئم  Descriptive Surveyالمسحي  المنهج الوصفي الباحثة

ويعتمد هذا المنهج على جمع ومسح البيانات، والحقائق، وتصنيفها، ومعالجتها، وتحليلها   .تقصيوال

، واستخالص التعميمات عن الظاهرة االستنتاجاتدالالتها، والوصول إلى  الستخالصتحلياًل دقيقًا 

 .(2003)منسي، 
 

 مجتمع الدراسة
 

الجهات الرسمية التي  وقضاياهم في ،اث الجانحينمن جميع العاملين مع األحدالدراسة تكون مجتمع      

، وهي وزارة التنمية االجتماعية، ووزارة حدود محافظة مسقطأوكل لها أمر قضاياهم والتي تقع ضمن 

العام، وشرطة عمان السلطانية، ولم تستطع الباحثة تحديد العدد الفعلي لمجتمع الدراسة  واالدعاءالعدل، 

 والروتينية في الجهات القضائية، والتشريعية، واألمنية. ،نظرًا للمحاذير األمنية
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 عينة الدراسة
 

( مفحوصًا، والذين 101( إستمارة على مجتمع البحث كاماًل، واستجاب منهم )165قامت الباحثة بتوزيع )

 تنميةبوزارة ال العاملين في دائرة شؤون األحداث(، وشملت العينة 3يمثلون المجتمع الطبقي للدراسة )جدول 

بالسجن  معهم داخل دار اإلصالح والعاملين ،ومحامين ،ومراقبين اجتماعيين ،من موظفين داخل الدائرة

التابعين لوزارة  ومدربي المهن المختلفة، والعاملين معهم ،من مدرسي المواد التعليمية المركزي بسمائل

ين، وباحثين اجتماعيين، وأمناء سر، ومحام ،ومحاكم االستئناف من قضاة ،داخل المحاكم االبتدائية العدل

وأمناء سر  ،وضباط ،من محققينباإلدعاء العام بالفروع المختلفة داخل محافظة مسقط ين معهم والعامل

 ،القائمين على حراستهم ،كذلك، والعاملين معهم من شرطة عمان السلطانية في دار مالحظة األحداث

  خصائص أفراد عينة الدراسة.( يبين 3ل )والجدو  ،راقبة سلوكهم قبل نقلهم للمحاكمةوم

 البحث  مجتمعاالستمارات على توزيع ( 2جدول )
 

 

 مجال العمل
 

االستمارات  عينة البحث
 الموزعة

 االستمارات 
 المستجيبة

 20 20 دار إصالح األحداث+  دائرة شؤون األحداث وزارة التنمية االجتماعية
 20 20 شرطة األحداث +  ثدار مالحظة األحدا شرطة عمان السلطانية

 المحاكم االبتدائية بمسقط وزارة العدل 
 والخوير والسيب والخوض

 محاكم االستئناف بمسقط والخوير والسيب

30 
 
35 

16 
 
24 

 االدعاء العام بمسقط االدعاء العام 
 االدعاء العام بمطرح
 االدعاء العام بقريات
 االدعاء العام بالسيب
 االدعاء العام بالخوض

10 
10 
6 
10 
10 

3 
6 
4 
5 
3 

 010 063 المجموع
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 خصائص أفراد عينة الدراسة( 4جدول )
 

 النسبة المئوية Ͽ   الفئات  المتغير
 

 الجنس
 %61 00 ذكر
 %31 31 أنثى

 010 المجموع
 
 

 العمر

20-30 61 61% 
31-40 24 24% 

 %1 1 40أكبر من 
 010 المجموع

 
 

 المؤهل العلمي
 

 %23 23 ثانوية
 %01 02 بكالوريوس
 %6 6 ماجستير
 010 المجموع

 
سنوات خبرة العمل مع  

 األحداث الجانحين

1-2 03 02% 
3-4 10 10% 

 %11 11 4أكثر من 
 010 المجموع

 
 

 سنوات خبرة العمل عامة

1-2 33 33% 
3-4 20 20% 

 %40 41 4أكثر من 
 010 المجموع

 
 
 

 المسمى الوظيفي

 %11 11 علم مادةمدرب/م
 %11 11 مراقب/أخصائي/باحث اجتماعي

 %16 16 محامي
 %0 0 قاضي
 %11 11 محقق
 %11 11 شرطي

 %20 20 أمين سر محكمة
 010 المجموع
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 أداة الدراسة
 

 بناء أداة الدراسة 

العوامل وهو معرفة اتجاهات العاملين مع األحداث نحو  ،هدف الدراسة الباحثة حققتولكي      

مقياس ليكرت الخماسي نموذج )المقياس( طبقًا ل الدراسةبتصميم أداة ، قامت المسهمة في جنوحهم

 وفيما يلي خطوات بناء أداة الدراسة:  التدرج )أوافق بشدة، أوافق، محايد، أعارض، أعارض بشدة(.

اس العوامــل علــى األدبيــات، والدراســات الســابقة حــول ظــاهرة جنــوح األحــداث، وطــرق قيــ طــالعاال .1

 المختلفة المسهمة في ذلك.

على قانون الجزاء العماني، وقانون مساءلة األحـداث، والقـوانين المتعلقـة بتشـغيل األطفـال  االطالع .2

ــــة الخاصــــة باألحــــداث الجــــانحين،  ــــالقوانين، والتشــــريعات العربي ــــوزارة العمــــل، ومقارنتهــــا ب التابعــــة ل

ث مــع بعــض الحاضــرين لجلســات محاكمــة األحــداث والمســؤولية الجزائيــة العقابيــة ضــدهم، والتحــد

 الجانحين في السلطنة، وتتبع تطبيق بنود قانون المسائلة في الواقع. 

القيــــــــام بدراســــــــة اســــــــتطالعية لكــــــــل مــــــــن دار مالحظــــــــة األحــــــــداث، وشــــــــرطة األحــــــــداث بتــــــــاريخ  .3

دث م، وتــم التحــاور مــع مــدير الــدار حــول قــانون المســاءلة، وكيفيــة التعامــل مــع الحــ23/6/2001

الجانح، وكم مدة احتجاز الحـدث فـي الـدار، وأكثـر السـلوكيات الجانحـة التـي يرتكبهـا الجـانح، ومـن 

ثم أكملت الباحثة الجولة داخل الدار بقسمي الذكور، واالناث، ومكتبة الـدار، وكانـت الزيـارة الثانيـة 

ــــاريخ للجهــــة الرئيســــة المســــؤولة عــــن األحــــداث الجــــانحين، ودار اإلصــــالح، وهــــي وزارة الت نميــــة بت

م، وكان موعد الباحثة مـع الشـيخ مـدير دائـرة االرشـاد، واالستشـارات األسـرية، وهـو 12/00/2001

حاصل على درجتي الماجستير، والدكتوراه في األحداث الجانحين، وقام بتزويد الباحثة بالعديـد مـن 
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ثــم التقــت الباحثــة المراجــع فــي الجنــوح، واقتــرح عليهــا بعــض الدراســات، وكــان الحــديث معــه مطــواًل، 

برئيسة دائرة اإلرشاد األسري التي تحدثت عن دور األسرة، وأثر التحاور بين أفرادهـا علـى األبنـاء، 

وأمنهم النفسي، وأسباب انحراف الطفل من هجر األب لألسرة، واالهمال، واإلساءة للطفـل مـن قبـل 

 األسرة، واألقرباء.  

س أي التـي سـتقيس اتجـاه العـاملين مـع الحـدث الجـانح تحديد المجاالت التـي سيشـتمل عليهـا المقيـا .4

وبالتشـاور  ،نحوها، ونظرًا الختالف المراجع المختلفة في كيفيه تقسيم العوامل المسـهمة فـي الجنـوح

بعــــض المجـــاالت مــــع بعضــــها، ففــــي المجــــال  منافقــــد ضــــم الــــدكتورة المشــــرفة علــــى الرســـالة، مـــع 

 ضــمي ذوالـ ،الـذاتي قسـمناه لعــدة محـاور هـي: المحــور )العوامـل الذاتيـة المسـهمة فــي الجنـوح(األول

أما المجال الوراثة، والثقة بالنفس، قوة األنا، السمات الشخصية األخرى باإلضافة للميل لالنحراف، 

الثاني)العوامــل االجتماعيــة المســهمة فــي جنــوح األحــداث( فقــد قســمناه لعــدة محــاور هــي: المحــور 

ــاالجتمــاعي، و  ألســرة ل بالنســبةالتربويــة ، والقــيم  ،والمدرســة ،والمجتمــع ،ســرةاأل شــملي ذالقيمــي وال

ومــن ثــم األقــران فــي  ،وتفكــك ،واســاءة ،وعنــف ،تخــص الحــدث مــن طــالق التــي مشــكالتفتعنــى بال

فــي حيــاة  والتربــوي ،ودور كــل منهمــا القيمــي ،والمعلــم ،وبعــدها المدرســة ،والحــي ،والبيــت ،المدرســة

 ،صـادي أي الوضـع االقتصـادي لألسـرة مـن زيـادة عـدد األطفـالاالقت يـأتي المحـور، وبعـدها الحدث

وتشـغيل  ،والتسـول ، والطبقـي،وتـدني المسـتوى المـالي األجـور،وضـعف  ،والبطالـة ،وتعدد الزوجات

وقـــوانين لـــم  ،القـــانوني التشـــريعي بمـــا فيـــه مـــن تشـــريعات وضـــعت المحـــوروغيرهـــا، وأخيـــرًا  ،الطفـــل

ووضــع الجــانح عمومــًا مــع  ،يطبقهــا قــانون مســاءلة األحــداثتالمــس الواقــع بعــد، واألمــور التــي لــم 

 القانون التشريعي.
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ين متضــادين، وأن ال تحمــل معنيــ ،تــم صــياغة عبــارات كــل مجــال مــراعين أن تكــون الفقــرة واضــحة .5

وسـلبية نافيـة للفكـرة، تشـكل  ،، وتضـمن المقيـاس فقـرات إيجابيـةواحدة في كل عبـارةوأن تحمل فكرة 

 ل المسهمة في جنوح األحداث بمستوياته الثالثة )مرتفع، متوسط، ضعيف(. االتجاه نحو العوام

ــــوع االجتمــــاعي، العمــــر، المســــتوى  .6 ــــى قســــمين ، البيانــــات العامــــة )الن قســــمت الباحثــــة المقيــــاس إل

التعليمـي، المهنـة، عـدد سـنوات الخبـرة كاملـة، سـنوات الخبـرة مـع األحـداث الجـانحين، عـدد القضــايا 

 ث في مجال عمله مع األحـداث الجـانحين، وأكثـر القضـايًا شـيوعًا التـي يـدانالتي تمر على المبحو 

، ونوعهـا )اسـتخدمت الباحثـة السـؤالين األخيـرين فـي صـياغة مشـكلة أو يرتكبها الحدث الجـانح بها،

التـي سـيقاس االتجـاه نحوهـا، وتكونـت الصـيغة األوليـة  جـاالتالم القسم الثاني، ويحوي(، ثم البحث

المسـهمة فـي جنـوح  منهـا للمحور/العوامـل الذاتيـة( فقـرة 30ت )خصص( فقرة، 131من ) مجاالتلل

( 21والقيميـة المسـهمة فـي جنـوح األحـداث، و) ،لعوامل االجتماعيةللمحور/ا( فقرة 36األحداث، و)

عوامـــــل محور/ال( فقــــرة لل44عوامــــل االقتصـــــادية المســــهمة فــــي جنـــــوح األحــــداث، و)محور/الفقــــرة لل

وكانــت الصــفحة األولــى للمقيــاس عبــارة عــن   .يعية المســهمة فــي جنــوح األحــداثوالتشــر  ،القانونيــة

والتأكـــد مـــن اإلجابـــة علـــى جميـــع األســـئلة، وأن  ،مالحظـــات للمســـتجيبين عـــن عـــدد فقـــرات المقيـــاس

وصـراحة تـامين، ، يؤشر المفحوص داخـل مربـع واحـد فقـط للداللـة علـى إجابتـه، وأن يجيـب بتركيـز

 ستستخدم لغرض علمي بحت دون إطالع أحد على محتواها.مع مالحظة أن المعلومات 

 ،قامــت الباحثــة بصــياغة رســالة طلــب تحكــيم للمقيــاس فيمــا يخــص دقــة الصــياغة اللغويــة للفقــرات .0

 أو تعديل ما يراه المحكم مناسبًا.  ،وحذف ،ومناسبتها للبيئة العمانية ،ها للمجال الذي تقيسهئوانتما

من قسمين، اشتمل القسـم األول منهمـا علـى رسـالة الباحثـة موجهـًة  وتكونت أداة الدراسة )المقياس( .1

إلــى الفئــة المفحوصــة، تبــين الهــدف مــن المقيــاس، وتعليمــات حــول كيفيــة اإلجابــة الصــحيحة علــى 
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االستمارة.  أما القسم الثاني فتضـمن المقيـاس بشـقيه، الشـق األول للمعلومـات الديموغرافيـة، كـالنوع 

والخبـــرة  ،هـــل العلمـــي، المســـمى الـــوظيفي، الخبـــرة مـــع األحـــداث الجـــانحيناالجتمـــاعي، العمـــر، المؤ 

( عبــارة تنتمــي ألربعــة عوامــل 12العامــة فــي العمــل، أمــا الشــق الثــاني فتضــمن عبــارات المقيــاس )

مسهمة في جنوح الحدث وهـي )المحـور الـذاتي، المحـور االجتمـاعي القيمـي، المحـور اإلقتصـادي، 

 حسب الجدول التالي: والمحور القانوني التشريعي(

 مقياس العوامل المسهمة في جنوح الحدث موزعة بحسب الفقرات حاور( م3جدول ) 

 أرقام الفقرات عدد الفقرات المجال م
-51-40-46-44-31-33-25-22-13-1-1 11 المحور الذاتي 0

61-63-61-00-01-10-11-12 
المحور االجتماعي  2

 والقيمي
25 4-1-14-15-11-11-23-26-34-35-30-

43-45-52-53-55-56-62-64-60-61-02-
06-00-01 

-51-50-54-42-41-36-21-21-20-11-3 14 المحور االقتصادي 2
65-04-01 

المحور القانوني  4
 والتشريعي

24 2-5-6-0-10-12-16-10-21-24-20-30-
31-32-31-40-41-41-50-51-60-66-03-

05 
 

 الدراسة إجراءات 

لى قياس متغير اتجاهات العـاملين فـي قضـايا األحـداث نحـو العوامـل المسـهمة يهدف تصميم المقياس إ     

للمتغيـرات األكثر اسهامًا في جنوح الحـدث باإلضـافة للعامل تلك الفئة  اتجاهات في جنوحهم، ذلك أن معرفه

ن وســنوات الخبــرة مــع األحــداث الجــانحي ،والخبــرات الســابقة فــي العمــل  ،لمهنــة أي طبيعــة العمــلالخاصــة با

ومن ثم  ،والمحاكمة ،واالحضار ،يعمالن معا جنبًا إلى جنب في تقدير موقف الحدث أثناء اجراءات الضبط
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وهي بحاجة  ،ودولة ،وأسرة ،النهوض بمسألة الجنوح من كونها تخص الحدث نفسه إلى كونها مسألة مجتمع

الحــدث الجــانح بحاجــة  أن ألفــراد متخصصــين فــي كافــة المجــاالت باإلضــافة لهيئــات مجتمــع مشــاركة، كمــا

واجتماعيـة تفيـد  ،ونفسية ،وقانونية ،أمور تشريعيةإلعادة النظر في كثير من األمور المتعلقة بالتعامل معه )

 بالخطوات التالية:ومن أجل بناء المقياس قامت الباحثة ، (الحدث

 لمقيــاس فتــرة كــان علــى الباحثــة تصــميم مقيــاس للدراســة، ولــم يســبق لهــا ذلــك، ولــذلك اســتغرق إعــداد ا

طويلــة نســبيًا فــي الصــياغة األوليــة، والمراجعــة، والتعــديل، واالســتبدال، واإلضــافات، وتقســيم المحــاور، 

 وكيفية وضع المعلومات التي يمكن تحويلها إلى أرقام احصائية. 

  ارســال المقيــاس للتحكــيم )الصــدق الظــاهري/ صــدق المحكمــين( ألكــاديميين متخصصــين فــي اإلرشــاد

لــم الــنفس، والعلــوم المرتبطــة فــي كــل مــن جامعــة الســلطان قــابوس، وجامعــة نــزوى، وجامعــة النفســي، وع

 .(1صحار، وجامعة اإلمارات العربية المتحدة، ملحق)

  قامت الباحثة بشـكل فـردي بالحصـول علـى الموافقـات الرسـمية، واألمنيـة لتطبيـق المقيـاس علـى عينـة

مســموح بــه، واســتعانت الباحثــة بمنســقي المحــاكم،  الدراســة التــي كــان التواصــل معهــا وجهــًا لوجــه غيــر

العــام، ودائــرة شــؤون األحــداث لتوزيــع االســتمارات ثــم جمعهــا حســب طلــب تلــك  باالدعــاءوالمكتــب الفنــي 

بـــالتوزيع داخـــل المحـــاكم  االبتدائيـــةالجهـــات، بينمـــا تطـــّوع أحـــد المحـــامين، وأمينـــة ســـر إحـــدى المحـــاكم 

ف قدت أثناء التطبيق بسبب تغيـر األفـراد المسـؤولين، وتبـاين نوعيـة لتعويض الكثير من االستمارات التي 

المســتجيبين إنمــا قامــت  المســاعدة التــي يقــدمونها، ولــم تقــدم الباحثــة أي معــززات ماديــة للمتطــوعين، أو

بالزيارة الشخصية لتلك الجهات بعد الحصول على الموافقات الرسمية،  وجاهدت في وضع االستمارات 

 الستعادتها جميعًا. في أيٍد أمينة 
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 ،سـقط نحـو مقيـاس اتجاهـات العـاملين فـي قضـايا األحـداث الجـانحين بم ووه طبقت الباحثة أداة الدراسة

علــى مجتمــع الدراســة الــذي اشــتمل علــى العــاملين مــع األحــداث  األحــداث العوامــل المســهمة فــي جنــوح

شـــرطة عمـــان و لعـــدل، االدعـــاء العـــام، الجـــانحين بالهيئـــات الحكوميـــة )وزارة التنميـــة االجتماعيـــة، وزارة ا

( اسـتمارة مـن االسـتمارات 101وقد تم استرداد )استمارة،  (165حيث وزعت الباحثة عدد ) السلطانية(،

ودائـــرة  ،( اســـتمارة مـــن دائـــرة شـــؤون األحـــداث20التـــي تـــم توزيعهـــا علـــى مجتمـــع البحـــث كـــاماًل، منهـــا )

مــــن دار مالحظـــة األحــــداث التابعـــة لشــــرطة عمــــان  ( اســـتمارة20اإلصـــالح التابعــــة لـــوزارة التنميــــة، و)

والخـوض التابعـة  ،والسـيب ،وقريـات ،ومطـرح ،( استمارة مـن ادعـاءات العمـوم بمسـقط21السلطانية، و)

 ،والخـوير ،والسـيب ،ومحـاكم االسـتئناف بمسـقط ،( استمارة مـن المحـاكم االبتدائيـة40لالدعاء العام، و)

 والخوض التابعة لوزارة العدل. 
 

 دخـــال البيانــــات فــــي البرنــــامج االحصـــائي إد جمــــع االســــتمارات، وقبــــل بعـــSPSS  تــــم عــــرض عبــــارات

المقيـــــــاس علـــــــى أكـــــــاديميين متخصصـــــــين فـــــــي القيـــــــاس، والتقـــــــويم، والمنـــــــاهج للتأكـــــــد مـــــــن العبـــــــارات 

التـــي تحتـــوي علـــى أدوات نفـــي  تلـــك النافية)الســـلبية(، واتفـــق معظمهـــم أن جميـــع عبـــارات المقيـــاس حتـــى

ـــــال)ليس، ال ـــــوزن مث ـــــارات ب ـــــع العب ـــــة، أي ادخـــــال جمي ـــــى أنهـــــا إيجابي ـــــتم ادخالهـــــا عل ـــــم، وغيرهـــــا( ي ، ل

(، بمعنى أن الهدف من الدراسة هو معرفة درجة، ومستوى االتجاه نحو العوامل المسهمة 1،2،3،4،5)

مـنخفض(، أي أن الباحثـة تريـد معرفـة أي عبـارات المقيـاس تصـب فـي مجـرى -متوسط-هل هو )مرتفع

المســهمة فــي جنــوح الحــدث حســب مــا حددتــه  ، وقوتــه تجــاه العوامــل الذاتيــة، واالجتماعيــةجــاهتكــوين االت

 الدراسة.  لفة، وصاغته الباحثة في تساؤالتالدراسات المخت
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 تصحيح أداة الدراسة 

 

اتفــــق أغلــــب المحكمــــين علــــى طــــول المقيــــاس، وضــــرورة تقلــــيص عــــدد فقراتــــه حتــــى ال يفقــــد مصــــداقية 

إجــراء تعــديالت إضــافية، وحــذف، ودمــج بعــض العبــارات، وبــذلك أصــبح عــدد االســتجابة، وبالتــالي تــم 

، 5تخصــيص األوزان )(، وتــم 10( فقــرة موزعــة علــى أربعــة محــاور رئيســية ملحــق)12فقــرات المقيــاس )

، كمــــا ( لكجابـــة علــــى الفقـــرات )أوافــــق بشــــدة، أوافـــق، محايــــد، أعــــارض، أعـــارض بشــــدة(1، 2، 3، 4

( للتحقـق مـن مسـتوى اتجاهـات أفـراد عينـة 6خماسي لمقيـاس ليكـرت )جـدولاستخدمت الباحثة التوزيع ال

وتــم   (.241، 2001الدراســة نحــو العوامــل المســهمة فــي جنــوح األحــداث بمحافظــة مســقط )عبــدالفتاح،

عـدد  ÷ األدنـىالحـد  –تحديد فئات التصنيف باسـتخدام معادلـة نقطـة القطـع كالتـالي:     الحـد األعلـى 

 ت الفئات أو المستويا

               5 – 1 ÷ 5  =0410 

 وبالتالي نحدد فئات التصنيف للمستويات كاآلتي:

 ( توزيع ليكرت الخماسي لمستوى األوزان6) جدول
 

  فئات التصنيف حسب المتوسط الحسابي م

 المستوى
 ىإل من

 منخفض جدا 1410 0410+  1 1
 منخفض 2461 0410+  1411 2
 طمتوس 3441 0410+  2461 3
 مرتفع 4421 0410+  3441 4
 مرتفع جدا 5400 0410+  4421 5
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( إلـى الموافقـة 1وحسب التوزيـع أعـاله تتـدرج اسـتجابات المفحوصـين مـن المعارضـة الشـديدة  بدرجـة )     

(ت كانت اتجاهاتـه إيجابيـة 3(، فإن كانت استجابة الفرد أكبر من )3(، والمحايدة بدرجة )5الشديدة بدرجة )

ن كان أقل من ذلك أي )مرتفع  ضلت استجابته على اتجاه سلبي منخف( د1أو  2ة نحو فقرات المقياس، وا 

نحو فقرات المقياس، ومن ثم نحسب الدرجة القصوى للمحور، وهي عبارة عن أعلى استجابة مضـروبة فـي 

المحــدد مــن عــدد فقــرات المحــور، وبالمقابــل تمثــل أدنــى درجــة أقــل تقــدير مضــروبًا فــي عــدد فقــرات المحــور 

المحــاور األربعــة، أمــا الدرجــة القصــوى للمقيــاس فهــي عبــارة عــن عــدد فقــرات المقيــاس مضــروبة فــي أعلــى 

درجــة(، بينمــا تمثــل الدرجــة األدنــى عــدد فقــرات المقيــاس مضــروبة فــي أقــل  ˣ 5  =410 12اســتجابة أي )

( درجـة، ثـم 410إلى  12)درجة(، بمعنى أن درجات المقياس تتراوح ما بين  ˣ 1  =12 12استجابة أي )

( تكــون اتجاهــات 3يــتم حســاب المتوســط بالنســبة لجميــع الفقــرات فــإن كــان المتوســط مســاويًا، أو قريبــًا مــن )

ن كان أعلى من ذلك كانت مرتفعة إيجابية، أما إذا كان المتوسط أقل مـن ) ( فـإن 3المفحوصين حيادية، وا 

 ن عوامل مسهمة في جنوح األحداث. اتجاهات المفحوصين منخفضة سلبية تجاه ما تقيسه م
 

 أداة الدراسةصدق وثبات 
 

  األداة )المقياس(صدق 
 

 لبيان صدق المقياس تم فحصه بطريقتين: 
 

 External Validityالصدق الظاهري  األولى:

، تــم  Judgment Method للحصــول علــى الصــدق الظــاهري للمقيــاس مــن خــالل أســلوب التحكــيم

( محكمـــًا مـــن 14علـــى )(، 1( فقـــرة )ملحـــق 131التـــي شـــملت )وليـــة عـــرض المقيـــاس فـــي صـــيغته األ
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ـــم الـــنفس ،دريس فـــي تخصصـــات اإلرشـــاد النفســـيتـــأعضـــاء هيئـــة ال  ،والتقـــويم ،والقيـــاس ،والتربيـــة ،وعل

وجامعــة اإلمــارات  ،وجامعــة صــحار ،وجامعــة نــزوى ،ومنــاهج البحــث بكــل مــن جامعــة الســلطان قــابوس

  %(.16اتفاق المحكمين بنسبة )، وكان (1)ملحق  العربية المتحدة

 وتمحورت مالحظات المحكمين حول النقاط التالية: 

o وصياغتها اللغوية. ،وانتمائها لمجالها من عدمه، صالحية العبارات 
o وذلك يقلل من صدق اإلجابة. ،طول فقرات المقياس، وشعور المستجيب بالملل 
o عنى.والم ،حذف العبارات المكررة ، وأخرى تحمل نفس المضمون 
o .تعديل في صياغة عدة فقرات بسبب عدم وضوحها للمستجيب 
o .أجمع المحكمون على ضرورة خفض عدد فقرات المقياس لضمان صدق االستجابة 

 

 Construct Validityالصدق التكويني الثانية: 

ق ( فقد تم تطبيق المقياس بعد إجراء التعديالت التي اتفالبناءلحساب الصدق التكويني )صدق       

 بحساب معامالت االرتباطالباحثة  تثم قام( مفحوصًا، 30على عينة عشوائية قوامها )المحكمون عليها، 

(Pearson  Correlation Coefficient)   للمحور الذي تندرج الدرجة الكلية بلكل فقرة من فقرات المقياس

 ( يبين ذلك:0تحته، والجدول )

للمحور العاملين مع األحداث والدرجة الكلية  تاتجاهامقياس لفقرات  معامالت ارتباط بيرسون (7جدول )
 الذي تندرج تحته

المحور االجتماعي  المحور الذاتي
المحور القانوني  المحور االقتصادي القيمي

 والتشريعي
رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 طاالرتبا

1 04362** 1 04462** 1 04401** 1 04220* 

2 04301** 2 04165 2 04053 2 04221* 
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3 04116** 3 04201** 3 04523** 3 04311** 

4 04403** 4 04404** 4 04443** 4 04413** 

5 04314** 5 04363** 5 04311** 5 04314** 

6 04514** 6 04415** 6 04543** 6 04230** 

0 04155 0 04445** 0 04555** 0 04330** 

1 04450** 1 04402** 1 04513** 1 04402** 

1 04420** 1 -04116* 1 04501** 1 04516** 

10 04430** 10 04525** 10 04540** 10 04235** 

11 04201** 11 04411** 11 04500** 11 04361** 

12 04353** 12 04505** 12 04132 12 04310** 

13 04015 13 04215** 13 04533** 13 04320** 

14 04512** 14 04536** 14 04302** 14 04346** 

15 04442** 15 04603** 15  15 04351** 

16 04500** 16 -04160 16  16 04300** 

10 04216** 10 04506** 10  10 04650** 

11 04450** 11 -04141 11  11 04152 

11 04410** 11 04340** 11  11 04543** 

20  20 04504** 20  20 04566** 

21  21 04426** 21  21 04503** 

22  22 04211** 22  22 04414** 

23  23 04404** 23  23 04403** 

24  24 04432** 24  24 04323** 

25  25 04355 25  25  
        

 0.0.** دال عند مستوى 
 0.0.* دال عند مستوى   
 

      

( أن معامالت االرتباط  لبعض الفقرات غير دالة إحصائيا عند مستوى داللة 0لجدول )ويتضح من ا     

(α ≤ 0405)، وقد قامت الباحثة بحذف تلك الفقرات   تحقق االتساق الداخلي للمقياس. وبالتالي فهي ال

من  (25، 11، 16، 2، والفقرات )ي( من المحور الذات13، 0والتي تمثلت في الفقرتين ) ،قياسممن ال
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( من المحور القانوني 11( من المحور االقتصادي، والفقرة )12، 2المحور االجتماعي القيمي، والفقرتين )

 التشريعي.
 

قامت الباحثة بحساب معامل ارتباط بيرسون لكل محور من محاور المقياس مع المحاور  كذلك     

يًا، وقد دلت النتائج أن جميع محاور والدرجة الكلية للمقياس ككل بوصفه محكًا داخل ،األربعة األخرى

( وجود ارتباط 1(، ويتضح من الجدول )α≤ 0401المقياس األربعة دالة عند مستوى الداللة االحصائية )

وبالتالي إمكانية تطبيقه بكفاءة على  ،موجب قوي، كما تشير النتائج إلى تحقق الصدق التكويني للمقياس

 عينة الدراسة.
 

 والدرجة الكلية للمقياس ،مالت ارتباط بيرسون بين محاور القياس وبعضهامصفوفة معا( 1) جدول
 

 م
 

 المحاور
 

االجتماعي  الذاتي
 القيميو 

القانوني  االقتصادي
 التشريعيو 

الدرجة 
 الكلية

     1400 الذاتي 0
    1400 **04561 االجتماعي القيمي 2
   1400 **04003 **04504 االقتصادي 2
  1400 **04411 **04015 **04502 ريعيالقانوني  التش 4
 1400 **04131 **04010 **04101 **04060 الدرجة الكلية 3

 

 (α≤ 1010** عند مستوى داللة )
 
 

 (المقياس) األداة ثبات 

،  وهي مفحوصًا( 30قامت الباحثة  بحساب ثبات المقياس بعد تطبيقه على العينة العشوائية األولية )     

دراسـة وتنطبـق عليهـا نفـس مواصـفات مجتمـع البحـث، وتضـم بعـض مـوظفي وزارة التنميـة من خارج عينة ال
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 ، وذلــك باســتخدام العــاملين مــع األحــداث الجــانحين، ووحــدة األحــداث، ومحــاكم األحــداث، وادعــاءات العمــوم

 طريقتين: 
 

( لكـل محـور مـن محـاور المقيـاس Cronbach's Alpha Methodطريقة معامـل ألفـا كرومبـاخ ) .1

( كمـا هـو مبـين فـي الجــدول 04106إلـى  04642ربعـة وللمقيـاس الكلـي، وتراوحـت النتيجـة مــن )األ

(1.) 
 

 

 

 ( يبين قيمة معامل ألفا كرومباخ للمحاور األربعة للمقياس وللمقياس ككل9جدول )

 قيمة معامل ألفا كرومباخ المحاور
 04642 المحور الذاتي

 04645 المحور االجتماعي القيمي
 04641 االقتصاديالمحور 

 04006 المحور القانوني التشريعي
 04106 المقياس ككل

  

بالنســبة للمقيــاس ككــل وكــذلك لكــل محــور مــن  (Split Half Method) طريقــة التجزئــة النصــفية .2

( حيـث اسـتخدمت الباحثـة معامـل ارتبـاط بيرسـون 10المحاور األربعة ، كما هو مبين فـي الجـدول)

والفقرات الزوجية في المقيـاس، كمـا تـم اسـتخدام معادلـة  ،الفقرات الفردية لحساب معامل الثبات بين

( يبـين 10( التنبؤية لتعديل طـول االختبـار، والجـدول )SPERMAN-BROWNبراون ) -سبيرمان

 ذلك:



040 

 

 معامل الثبات للمقياس ككل، ومعامالت الثبات للمحاور األربعة( 01)جدول 

 
 

 المحاور
 

 
 الفقرات

عدد 
 الفقرات

توسط الم
 الحسابي

 
 

 التباين

االنحراف 
 المعياري

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

معامل 
ارتباط 
 -سبيرمان 
 براون

الخطأ 
 المعياري
 للقياس

 
 المقياس ككل

 10111 **10912 **10124 000126 0200719 037092 41 الفردية

 020072 0720302 062072 41 الزوجية

 

المحور 
 الذاتي

 10111 **10494 **10221 20229 000030 23022 10 الفردية

 40031 070292 22002 1 الزوجية

المحور 
االجتماعي 
 القيمي

 10110 **10616 **10320 40724 220404 32011 13 الفردية

 40123 220279 43011 12 الزوجية

المحور 
 االقتصادي

 10111 **10430 **10290 20191 030097 27091 0 الفردية

 20443 000161 23012 0 الزوجية

المحور 
القانوني  
 التشريعي

 10111 **10663 **10499 40462 090919 30037 12 الفردية

 20922 030279 31011 12 الزوجية

 (α≤ 1013*      عند مستوى داللة )
 (α≤ 1010* * عند مستوى داللة )  
 

، فـي حـين ( للمقيـاس ككـل04124قـد بلـغ ) ( أن معامـل ارتبـاط بيرسـون10الجـدول )حيث يتضح من      

وهــــي قيمــــة دالــــة  ،(04000وبمســــتوى داللــــة ) ،(04103بــــراون ) –بلــــغ مســــتوى الثبــــات المعــــدل لســــبيرمان

وقابليتـــه للتطبيـــق فـــي الدراســـة  ،( ممـــا يشـــير إلـــى ثبـــات المقيـــاسα≤ 0401إحصـــائيا عنـــد مســـتوى داللـــة  )

وقويـة لكـل  ،( كـذلك إلـى وجـود معـامالت ارتبـاط موجبـة10) كما تشير األرقام الواردة في الجـدول الحالية. 
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بـراون، وجميعهـا دالـة  –أو معـامالت سـبيرمان  ،محور من محاور المقياس سـواء معـامالت ارتبـاط بيرسـون

 (.α≤ 0401إحصائيا عند مستوى داللة )
 

 الدراسة غيراتمت
 

 المتغيرات المستقلة 

 النوع االجتماعي )ذكر/أنثى( -

 سنة فأكثر( 50، 50-41، 40-31، 30-20السن ) -

 دبلوم عالي، بكالوريوس، ماجستير، ودكتوراه(، المؤهل العلمي )ثانوية -

المسمى الوظيفي )معلم، مراقب، محامي، قاضي، محقق، أخصائي اجتماعي أو  -

 نفسي، شرطي، مدرب مهنة، باحث اجتماعي، وأمين سر محكمة(

سنوات  1، 1-0، 6-5، 4-3، 2-1الخبرة مع األحداث، والخبرة بشكل عام ) -

 فأكثر(

 المتغير التابع 

نحو العوامل  همويمثل استجابة أفراد العينة )المفحوصين( على فقرات المقياس أي اتجاهات

 المسهمة في جنوح األحداث بمحافظة مسقط.
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 صعوبات تطبيق أداة الدراسة
 

تكون خارج نطاق سيطرته الفعلية، هناك صعوبات تواجه الباحث، ليس له القدرة على التحكم بها ألنها 

إتمام الدراسة في وقتها المحدد، وتسهم في قصور الدراسة في بعض جوانبها التطبيقية،  لك العوائق تؤخروت

 ومن الصعوبات التي واجهت الباحث خالل إعداد دراستها:
 

 ة.الحصول على بعض الموافقات لتطبيق المقياس خاصة الجهات القضائية، واألمني ءبط  -

إصرار بعض الجهات على الحصول على رسالة خطية تحمل شرحًا وافيًا بمضامين المقياس، وكيفية  -

تطبيقه، وغيرها من المعلومات التي تضمنتها )رسالة تسهيل مهمة باحث الصادرة من الجامعة التي 

 .بها( ادراسته ةالباحث أعدت

عض األمر، خاصة إن لم تتوافق مع بإصرار بعض الجهات على تعديل عبارات المقياس إن لزم  -

 المعلومات. في إعطاء بحذر، وضيق، والتكتم والسريةها التعامل مع، و األمور الداخلية لتلك الجهات

لم يسمح للباحثة بتطبيق المقياس شخصيًا على العاملين مع األحداث، إنما تم األمر بطريقة رسمية   -

 ثم الرجوع الستالمها بعد أن يستجيب المفحوصين. عن طريق تسليم تلك الجهات االستمارات، ومن

وتأخير، وضياع دائم لالستمارات في جهتين رئيسيتين هما االدعاء العام، واجهت الباحثة صعوبة   -

في العام بشكل مفاجئ،  االدعاءوتنقالت موظفي العام فقد تسبب الروتين  االدعاءووزارة العدل، أما 

في ذ، والرد بين االدعاء العام بمكتبه الرئيس، وادعاءات العموم ضياع الكثير من الوقت في األخ

ليهم الباحثة شخصيًا، وكان البعض من مدراء ادعاءات العموم يرفض إالمناطق المختلفة، التي ذهبت 

العام، الذين قامت الباحثة  االدعاءالتعاون لعدم وجود أمر رسمي من المكتب الفني لسعادة رئيس 

وتكرارًا، وكل مرة يبعثون بها لمقابلة أحد الموظفين هناك، هذا غير االنتظار الطويل في  بزيارتهم مرارًا،
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اتصاالت ال جدوى منها في انجاز العمل حتى استطاعت الباحثة بعد فترة طويلة جدًا استرجاع بعض 

يق المكتب عن طر  الموزعة أو ،التي سلمتها الباحثة باليد تلك سواء منها،  االستمارات، وضياع الكثير

.  وأما وزارة العدل فهناك عدة أشهر مستقطعة البريد االلكترونيالمرسلة عبر أو  ،الفني باالدعاء العام

عادة تعيين بعض الموظفين  في إجازة عامة للقضاة، وفي تلك الفترة حدثت الكثير من التنقالت العامة وا 

 الذين انتقلوا من وزارة التنمية لوزارة العدل.
 

 ليب اإلحصائيةاألسا
 

.  التكرارات، واالنحرافات المعيارية، والمتوسـط الحسـابي، والنسـب المؤيـة، لبيـان صـدق، وثبـات المقيـاس، 1

 ولحساب رتب فقرات المقياس حسب اتجاهات العينة.

للتحقق من الصدق التكويني )صدق البناء( للمقياس، ولحسـاب درجـة  Pearson.  معامل ارتباط بيرسون 2

بـــين كـــل محـــور مــن محـــاور المقيـــاس مـــع المحــاور األربعـــة، والدرجـــة الكليـــة للمقياس)المحـــك  االرتبــاط

 الداخلي(، ولحساب معامل الثبات بين الفقرات الفردية، والزوجية. 

 التنبؤية لتعديل طول االختبار. Sperman-Brownبراون -.  معادلة سبيرمان3

للتحقـــق مـــن اعتداليـــة التوزيـــع الســـتجابات  Klomongorov-Smirnovســـميرنوف -.  اختبـــار كلمنجـــروف4

 أفراد العينة على مقياس الدراسة.

اختبار تجانس التباين لـدرجات أفـراد العينـة بالنسـبة للدرجـة الكليـة، ولكـل محـور  Levene.  اختبار ليفين 5

 من المحاور.

ـــــي -.  اختبـــــار مـــــانن6 ـــــد Mann-Withneyويتن ـــــة للفـــــروق فـــــي ال ـــــين للتأكـــــد مـــــن الداللـــــة الجوهري رجات ب

 المجموعات تبعًا لمتغير النوع االجتماعي.
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لحسـاب داللـة الفـروق بـين المجموعـات تبعـًا لمتغيـر العمـر،  Kruskal Wallisواليـز -.  اختبار كروسكال0

 المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، والخبرة.

جاهــات أفــراد العينــة إليجــاد مســتويات الداللــة فــي الفــروق فــي ات Chi-square Test.  اختبــار مربــع كــاي 1

 تبعًا للمتغيرات المختلفة. 

 لحساب الفروق بين المتوسطات تبعًا للمتغيرات.  Tamhan Test.  اختبار تامهان 1

للمجموعـة الواحــدة لمقارنـة المتوســط النظـري بالحســابي السـتجابات عينــة الدراسـة نحــو  T-Tes. اختبـار 10

 المحاور األربعة للمقياس. 
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 الفصل الرابع

 

 نتائج الدراســة
 

 نتائج أسئلة الدراسة

 مناقشة نتائج أسئلة الدراسة

 التوصيات 

 الدراسات المقترحة
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 الفصل الرابع
 

 الدراســة أسئلة نتائج
 

 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات العاملين في قضايا األحداث الجانحين بمحافظة مسـقط      

همة في جنوحهم، والتي قسمتها الباحثة إلى عوامل داخلية تضم المحور الذاتي، والعوامل نحو العوامل المس

الخارجيـة، وتضـم المحـور االجتمــاعي، والقيمـي، والمحـور االقتصـادي، والمحــور القـانوني، والتشـريعي، كمــا 

عي، المســتوى هــدفت الباحثــة إلــى معرفــة تــأثير بعــض المتغيــرات الديموغرافيــة مثــل )العمــر، النــوع االجتمــا

التعليمــي، المســمى الــوظيفي، الخبــرة العمليــة بشــكل عــام، والخبــرة فــي العمــل مــع الجــانحين(، وتأثيرهــا علــى 

اتجاهات عينـة الدراسـة نحـو اسـهام تلـك العوامـل فـي جنـوح األحـداث، ولتحقيـق ذلـك قامـت الباحثـة بتصـميم 

قه على العينة، ومن ثم قامـت الباحثـة بجمـع )أداة الدراسة(، وبعد التأكد من صدق، وثبات المقياس تم تطبي

ـــائج أســـئلة الدراســـة التـــي ســـتقوم  ـــذلك، واســـتخراج نت ـــامج المخصـــص ل البيانـــات، ومعالجتهـــا احصـــائيًا بالبرن

 بعرضها ومناقشتها خالل هذا الفصل.
 

 اإلحصاءات الوصفية لعبارات محاور أداة الدراسة: أ.   

جات اسـتجابات أفـراد ر قياس وفق موقعها في المتوسط الحسابي لـدتحديد ترتيب كل فقرة من فقرات المل     

 ،علـى حـدة، قامـت الباحثـة بإيجـاد المتوسـطات الحسـابيةكـل عينة الدراسة لكـل محـور مـن محـاور المقيـاس 

حـــداث ومســـتوى كـــل محـــور مـــن محـــاور مقيـــاس اتجاهـــات العـــاملين فـــي قضـــايا األ ،واالنحرافـــات المعياريـــة

 ، وكانت النتائج كما يلي: جنوحهم نحو العوامل المسهمة في الجانحين بمحافظة مسقط
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وترتيبهـا  ،كل فقـرة مـن فقـرات المحـور الـذاتي ياتومستو  ،واالنحرافات المعيارية ،ةالمتوسطات الحسابي أوال:

( 11محافظة مسـقط، والجـدول )ب في اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو العوامل المسهمة في جنوح األحداث

 ك:يبين ذل
 

 ،ومستويات كل فقرة من فقرات المحور الذاتي ،واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابية (00) جدول
 محافظة مسقط باتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو العوامل المسهمة في جنوح األحداث  حسبوترتيبها 

 

 رقم

 الفقرة

 

 الفقرات
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 مستوى

 تجاهاال 

 

 الترتيب

 واألمن ،الحب حاجات إشباع عدم أن المؤكد من 4

 الجانح. سلوكه في السبب هما الحدث لدى
 0 مرتفع 04066 4405

 الجانح الحدث ذكاء يكون أن بالضرورة ليس 00

 منخفضًا.
 2 مرتفع 04130 4004

 لمن خطيرة مشكلة الجانح يشكل الغالب في 03

 حوله.
 2 مرتفع 04116 3416

 إتيان من تمنعه بنفسه الحدث ثقة أن أرى 2

 الجانح. السلوك
 4 مرتفع 04166 3410

 ،بالعنف الكامن غضبه عن يعبر الجانح أن أظن 7
تالف  الغير. ممتلكات وا 

 3 مرتفع 04012 3412

 خبرات هو الحدث جنوح سبب أن المؤكد من 6

 نموه. بمراحل مرتبطة مؤلمة نفسية
 6 مرتفع 04111 3401

 7 مرتفع 04011 3401 بالنقص. شعور الجانح يالزم ما غالباً  07

 وقلقه ،الحدث شخصية اضطراب أن يبدو 04

  للجنوح. يحفزه الداخلي
 1 مرتفع 04006 3461



048 

 

  لتشكّ  إن " :النفس علماء بمقولة أؤمن 2
  " الطفولة مرحلة في يحدث الجانح شخصية

 9 مرتفع 14142 3451

 إلثبات الحدث لةوسي هو الجانح السلوك أن أظن 02

 ذاته.
 01 مرتفع 04110 3450

 داخل االنفعالي الصراع يؤدي أن بالضرورة ليس 01

  جنوحه. إلى الحدث
 00 مرتفع 04134 3052

 أثناء الغدد لبعض الهرمونية اإلفرازات أن يبدو 1

 على الحدث عدوان في دور لها البلوغ فترة

 الغير.

 02 مرتفع 04050 3451

 02 مرتفع 04043 3441 النفسية. بالوحدة الشعور من ييعان الجانح 02

 04 متوسط 04040 3411 الجانح. للسلوك سببا الهرمونات في الخلل يعد 9

 03 متوسط 14011 3401 جنوحه. مسؤولية يتحمل الحدث أن المؤكد من 0

 له ليس الحدث داخل للجنوح الميل أن ظني في 3

 مبرر. أي
 06 منخفض 14111 2454

 07 منخفض 04051 2430 لجانح. تحوله إلى الحدث عند اإلعاقة ؤديت 06

 
 

( أن المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد عينة الدراسة في المحور الذاتي 11ويتضح من الجدول )     

( 4405 – 2430التجاهاتهم نحو العوامل المسهمة في جنوح األحداث بمحافظة مسقط  قد تراوحت بين  )

مرتفع تصدرتها اتجاه  ( فقرة على مستوى 13والمنخفض، حيث حصلت ) ،يات المرتفعأي بين المستو 

 اتجاه ( على مستوى1 ،1في حين حصلت الفقرتين)والي، لى الت( ع0، 3، 15، 11، 4الفقرات رقم )

 منخفض. اتجاه ( على مستوى 16، 5حصلت الفقرتين )، و متوسط
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ــا: ومســتويات كــل فقــرة مــن فقــرات المحــور االجتمــاعي  ،عياريــةواالنحرافــات الم ،المتوســطات الحســابية ثاني

محافظـــة بوترتيبهـــا فـــي اتجاهـــات أفـــراد عينـــة الدراســـة نحـــو العوامـــل المســـهمة فـــي جنـــوح األحـــداث  ،القيمـــي

 ( يبين ذلك:12مسقط، والجدول )

 المحور ومستويات كل فقرة من فقرات ،واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابية (02) جدول
وترتيبها في اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو العوامل المسهمة في جنوح األحداث  ،االجتماعي القيمي

 محافظة مسقطب
 

رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 مستوى
 الترتيب تجاهاال 

 يساهم تعليمه إكمال على الحدث تشجيع أن أرى 02

 إصالحه. في
 مرتفع 04530 4465

 جدا
0 

 أوالدنا يقي والبيت ،المدرسة دور تكامل أن أعتقد 6

 للجنوح. التعرض من
 مرتفع 04611 4451

 جدا
2 

 تنشئ اجتماعية وقيم معايير بال أسرة أن برأيي 3

 للجنوح. معرضاً  طفالً 
 مرتفع 04021 4446

 جدا
2 

 حدثاً  ينتج الديني الوازع غرس عدم أن أرى 21

  جانحًا.
 فعمرت 00280 4044

 جدا
4 

 هاماً  دوراً  تلعب الفضائية القنوات أن الواضح من 2

 للمجتمع. المضاد السلوك تدعيم في
 مرتفع 04111 4430

 جدا
3 

 أوالدنا مشاكل مع التعامل في تناطريق أن رأيي في 01

 مستقباًل. سلوكهم على تنعكس
 مرتفع 04015 4430

 جدا
6 

 بين العاطفية العالقة اضطراب أن رأيي في 0

 جنوحهم. إلى يؤدي واألبناء ،الوالدين
 مرتفع 04053 4421

 جدا
7 
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 أخطر من هئقضا وكيفية ،الفراغ وقت أن أرى 00

  الجنوح. نحو المزالق
 مرتفع 04040 4420

 جدا
1 

 الحدث يدفع من هو األسرة داخل العنف أن أرى 4

 للجنوح.
 مرتفع 04031 4421

 جدا
9 

 بالغين جانحين أيدي في الحدث وقوع أن أعتقد 02

 للجنوح. خطوة أول هو
 01 مرتفع 04121 4420

 يجعل لألسرة القيمي االلتزام ضعف أن الواضح من 04

  الحرام. المال تقبل أبنائها على السهل من
 00 مرتفع 04011 4420

 يكون قد الحي أو المدرسة رفيق أن إعتقادي في 01

 للجنوح. المؤدية المزالق أحد
 02 مرتفع 04611 4411

 02 مرتفع 04130 4414 للجنوح. عودته في يسهم الجانح نبذ أن أشعر 07

 عن طويلة لفترات األسرة رب غياب يكون ما غالبا 20

 وجنوحه. الحدث خروج عن المسئول هو المنزل
 04 مرتفع 04016 4003

 يقودهم لألبناء الصحيحة بالتربية الجهل أن رىأ 01

 للجنوح. تعرضهم خاطئة سلوكياتل
 03 مرتفع 04016 4401

 للجنوح ميالً  أقل نيالمتعلم األحداث أن المؤكد من 2

  المتعلمين. غير األحداث من
 06 مرتفع 04166 4403

 07 مرتفع 04124 3461 الجانحين. أسر أفراد بين األمية نسبة تزداد 03

 يدفعه الجنسية لإلساءة الطفل تعرض أن يبدو 7

 مبكرًا. للجنوح
 01 تفعمر  14021 3460

 ،التمرد بين االعتدال على أوالدنا نربي أن علينا 09
 واالنصياع.

 09 مرتفع 14300 3444

 مختلفة واجتماعية ،ثقافية بقيم االحتكاك أن يبدو 06

 للجنوح. الحدث يعّرض
 21 متوسط 00232 3433
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 ،أسرته مع الحدث توافق عدم أن تقديري في 1
 لجنوحه. يؤدي ال ومجتمعه

 20 متوسط 14133 2052

 
 

( أن المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد عينة الدراسة في المحور االجتماعي 12ويتضح من الجدول )

 2416القيمي لدرجاتهم  نحو العوامل المسهمة في جنوح األحداث بمحافظة مسقط قد تراوحت قيمها بين )

، 20، 5، 6، 12الفقرات ) مرتفع جدًا تصدرتها اتجاه ( فقرات على مستوى1حيث حصلت ) ،(4465 -

ن في حين حصلت الفقرتا ،مرتفع اتجاه على مستوى ات( فقر 10(، بينما حصلت )4، 11، 1، 10، 3

 .متوسطاتجاه مستوى ( على 1، 16)
 

، ومستويات كل فقرة من فقرات المحور االقتصادي، واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابية ثالثا:

راد عينة الدراسة نحو العوامل المسهمة في جنوح األحداث بمحافظة مسقط، وترتيبها في اتجاهات أف

 ( يبين ذلك:13) والجدول
 

ومستويات كل فقرة من فقرات المحور  ،واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابية (02جدول )
محافظة بألحداث وترتيبها في اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو العوامل المسهمة في جنوح ا ،االقتصادي

 مسقط 
 

رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 مستوى
 الترتيب تجاهاال 

 التسول على أبنائها األسرة إجبار يسهم ما غالباً  4

 للجنوح. دفعهم في الكماليات وبيع
 مرتفع 04111 4446

 جدا
0 

 للمال الحدث حاجة يستغل من هناك أن يبدو 1

  ونفسيًا. جسدياً  نفالع له ليوجه
 مرتفع 04064 4424

 جدا
2 
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  المشروع العيش سبل انعدام أن إعتقادي في 6

 للجنوح. يؤدي
 2 مرتفع 04150 4401

 فيما سؤاله دون المال الحدث إعطاء أن أالحظ 2

 للجنوح. عرضة يجعله أنفقه
 4 مرتفع 04111 4401

 يف أبنائنا الحتياجات تلبيتنا عدم يسهم ما غالباً  7
  خاطئ. بشكل إلشباعها خروجهم

 3 مرتفع 04133 3410

 أبنائها بين يحول المنتجة لألسر تشجيعنا أن أرى 02

 والجنوح.
 6 مرتفع 04140 3411

 يسبب األسرة ميزانية من الترفيه بند تجاهل إن 3

 للجنوح. يعرضونه أصدقاء مع الحدث خروج
 7 مرتفع 04120 3411

 قلة مع األسرة داخل لاألطفا عدد زيادة أن أرى 0

 لجنوحهم. يؤدي مواردها
 1 مرتفع 14010 3414

 سهلة فريسة األبناء يجعل األسرة فقر أن أرى 2

  الشارع. في للجانحين
 9 مرتفع 14004 3412

 اإليفاء عن األسرة رب عجز أن المؤكد من 00

 جنوحهم. في يساهم اليومية األبناء بمتطلبات
 01 مرتفع 04145 3463

 العامل هو عمل بال ألجازته الحدث قضاء أن ىأر  9

  للجنوح. تعرضه في األكبر
 00 مرتفع 04160 3452

 إليها ينتمي التي االقتصادية الطبقة تدني يؤدي 01

 جنوحه إلى الحدث
 02 متوسط 14043 3435

 
 

ادي على ( أن المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد عينة الدراسة للمحور االقتص13يتضح من الجدول )

، 4ن )ا(، حيث حصلت الفقرت4446 – 3435المقياس المطبق في الدراسة الحالية قد تراوحت قيمها بين )

مرتفع، وبذلك  اتجاه ( في مستوى3، 6ن )افع جدا، تلتها في الترتيب الفقرتالمرت اتجاه ( على مستوى1
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بينما حصلت  ،مرتفعاه اتج( فقرات على مستوى 10و) ،مرتفع جدااتجاه حصلت فقرتان على مستوى 

 منخفض. اتجاه على مستوى أي فقرة متوسط، في حين لم تحصل اتجاه ( على مستوى10) الفقرة
 

ومستويات كل فقرة من فقرات المحور القانوني  ،واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابية رابعا:

المسهمة في جنوح األحداث بمحافظة وترتيبها في اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو العوامل  ،التشريعي

 ( يبين ذلك:14مسقط، والجدول )
 

القانوني ومستويات كل فقرة من فقرات المحور  ،واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابية (04جدول )
محافظة بوترتيبها في اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو العوامل المسهمة في جنوح األحداث  ،التشريعي

 مسقط 
  

رقم 
المتوسط  الفقرات الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 مستوى
 الترتيب تجاهاال 

 ضابطة اجتماعية هيئة تكوين ضرورة على أؤكد 4

 سراحه. إطالق بعد الجانح لسلوك
 0 جدا مرتفع 04666 4451

 االجتماعي والمشرف ،األمر ولي وجود المهم من 7

 مة.المحك هيئة على يعرض حين الجانح برفقة
 2 جدا مرتفع 04635 4451

 عمل وحلقات ،دورات لعقد بحاجة أننا أرى 04

 الجنوح. دينامية لفهم نفسية/اجتماعية
 2 جدا مرتفع 04511 4456

 قضايا في تللب متخصصين لقضاة بحاجة نحن 00

 فقط. الجانحين األحداث
 4 جدا مرتفع 04600 4455

 خطوة بريعت األحداث لمالحظة دار وجود أن برأيي 06

 عرضه قبل الجانح الحدث شخصية لفهم جيدة

 المحكمة. على

 3 جدا مرتفع 04626 4451

 وتأهيلهم ،إلعدادهم بحاجة األحداث وقضاة شرطة 07

 للجانحين. العمرية المراحل مع للتعامل
 6 جدا مرتفع 04603 4450
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 مسألة في األمر ولي على التشديد وجوبب أعتقد 01

 للسلوك وارتكابه ،هعلم بدون الحدث خروج

 الجانح.

 7 جدا مرتفع 04054 4444

 سلوك ومتابعة ،الالحقة الرعاية أن رأيي في 02

 من يحد اإلصالح دار من خروجه بعد الحدث

  للجنوح. عودته

 1 جدا مرتفع 04615 4441

 هي األحداث إصالح دار مهمة أن تقديري في 2

 نفسه نحو واتجاهه ،الجانح سلوك تعديل

 .ومجتمعه

 9 جدا مرتفع 04113 4440

 سالمة يعرض ممن الوصاية سحب ضرورة أرى 01

 حكيم. قرار هو للخطر الحدث
 01 جدا مرتفع 04001 4430

 خطوة 21/2111 األحداث مساءلة قانون أن أرى 3

 الجانح. الحدث إلصالح متميزة
 00 جدا مرتفع 04021 4436

 اثاألحد شرطة في النسائي العنصر وجود أن يبدو 0

 الجانح. الحدث بمصلحة يصب
 02 جدا مرتفع 04011 4434

 بحاجة األحداث محاكم في العاملين أن أفترض 21

 الجنائي". النفس علم " لدراسة
 02 جدا مرتفع 04011 4432

 ضرورة هو النفسي أو االجتماعي المشرف أن أرى 09

 جانحا. سلوكاً  يرتكب حدث لكل الزمة
 04 جدا مرتفع 04000 4424

 عودة لعدم ساعدم عامل االجتماعي المراقب يعتبر 1

 لجنوحه. الحدث
 03 مرتفع 04121 4414

 من الجانح يمنعان واالرتباك ،الخوف أن أعتقد 22

 مرة. ألول القاضي على يعرض حين الحقيقة قول
 06 مرتفع 04014 4401

 إجراءات أثناء الجانح إرهاب أن إعتقادي في 03

 عكسية. لنتائج ييؤد واالستجواب ،الضبط
 07 مرتفع 04154 3410

 01 مرتفع 04163 3413 حدثاً  الجانح أنصف العماني القانون أن أرى 2
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 وقاصرًا.

 استجوابه أثناء تهديده أو لطمه أو الجانح إهانة 22

 الجانحة لجماعته للعودة تدفعه توقيفه فور

 لحمايته.

 09 مرتفع 14025 3410

 الحدث عودة بعدم كفيلة الالحقة الرعاية أن أعتقد 9

  الجانح للسلوك
 21 مرتفع 04116 3411

 كفالته بعد الجانح أمر ولي تعهد أن إعتقادي في 6

 للجنوح. العودة من يمنعه كافياً  رادعاً  ليست
 20 مرتفع 04114 3416

 قبل من الجانح سلوكه على الحدث توبيخ أن أرى 20

 ووقايته. ردعه في يساهم القاضي
 22 مرتفع 04010 3405

 لدائرة أخرى دائرة من قاضي انتداب أن لي يبدو 02

  الجانح. الحدث بقضية تضر مسألة األحداث
 22 مرتفع 14065 3463

 

( أن المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد عينة الدراسة في المحور القانوني 14ويتضح من الجدول )

ث الجانحين نحو العوامل المسهمة في جنوحهم التشريعي من مقياس اتجاهات العاملين في قضايا األحدا

اتجاه ( فقرة على مستوى 14(، حيث حصلت )4451 – 3463بمحافظة مسقط قد تراوحت قيمها بين )

( على 11، 20، 1، 5، 11، 3، 12، 10، 10، 16، 11، 14، 0، 4فقرات )مرتفع جدا تصدرتها ال

(، بينما لم تحصل أي فقرة 13كان أقلها الفقرة )مرتفع اتجاه  ( فقرات على مستوى1، كما حصلت )واليالت

 متوسط.اتجاه على مستوى 
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 نتائج أسئلة الدراسة -
 

 

ومستوى اتجاهات العاملين في قضايا  ،ما درجة :، والذي نصهؤال األولأواًل:. النتائج المتعلقة بالس

 ؟همنحو العوامل المسهمة في جنوح بمحافظة مسقط  األحداث الجانحين

ومستويات  ،واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابيةى هذا السؤال قامت الباحثة باحتساب لكجابة عل

كل محور من محاور مقياس اتجاهات العاملين في قضايا األحداث الجانحين بمحافظة مسقط نحو 

كذلك العوامل المسهمة في جنوحهم مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي لدرجة أفراد عينة الدراسة، و 

 ( يبين ذلك:15واالنحراف المعياري للدرجة الكلية للمقياس، والجدول ) ،المتوسط الحسابي
 

 ،حاور المقياسمومستويات كل محور من  ،واالنحرافات المعيارية ،المتوسطات الحسابية (03جدول )
 ظة مسقط محافبوترتيبها في اتجاهات أفراد عينة الدراسة نحو العوامل المسهمة في جنوح األحداث 

 

المتوسط  المحور م
 الحسابي

عدد 
الفقرات 
 بالمحور

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
الحسابي 

بالنسبة لعدد 
 الفقرات

 
 قيمة
Z 

 مستوى
 تجاهاال 

 الترتيب

 القانوني المحور 4

 التشريعي
 0 مرتفع 2049 4022 70014 23 97026

 االجتماعي المحور 2

 القيمي
 2 فعمرت 2072 4016 70212 21 13009

 2 مرتفع 2029 2019 30317 12 46062 االقتصادي المحور 2

 4 مرتفع 4001 2032 60103 10 39012 الذاتي المحور 0

 مرتفع 3034 2019 200144 12 211090 للمقياس الكلية الدرجة
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 ( أن المحور القانوني التشريعي قد حصل على الترتيب األول بمتوسط حسابي مقداره15ويوضح الجدول )

(، تاله المحور االجتماعي القيمي في المرتبة الثانية بمتوسط 04104وانحرا ف معياري قيمته ) ،(10426)

على  (، بينما حصل المحور االقتصادي04212وانحراف معياري قيمته ) ،(15411حسابي مقداره )

حين جاء  (، في54510وانحراف معياري مقداره ) ،(46463الترتيب الثالث بمتوسط حسابي مقداره )

وانحراف معياري قيمته  ،(51413واألخير بمتوسط حسابي مقداره ) ،المحور الذاتي على الترتيب الرابع

المحسوبة فقد جاءت أكبر من من القيمة الجدولية في جميع المحاور عند  Z.  أما بالنسبة لقيمة (64015)

المحسوبة التي  Zألول حسب قيمة (، وبذلك حصل المحور الذاتي على الترتيب ا04005مستوى الداللة )

(، بينما حصل المحور القانوني التشريعي 2402(، وحصل المحور االجتماعي القيمي )4411بلغت )

(، وذلك يدل على قوة العالقة الدالة احصائيًا في مستوى 2431(، وحصل المحور االقتصادي )2441)

 اتجاه عينة الدراسة نحو محاور الدراسة. 

 

( كذلك أن جميع المحاور األربعة )القانوني التشريعي، االجتماعي القيمي، 15الجدول ) كما يوضح     

عينة الدراسة نحو العوامل  )مرتفع( في درجة اتجاهاتاتجاه  والذاتي( قد حصلت على مستوى ،االقتصادي

هات ( إلى أن اتجا13)إضافة الى ذلك فقد أشار الجدول المسهمة في جنوح األحداث بمحافظة مسقط،

، (مرتفعة) العاملين في قضايا األحداث الجانحين بمحافظة مسقط نحو العوامل المسهمة في جنوحهم كانت

 ،(211411حيث حصلت الدرجة الكلية الستجابات أفراد عينة الدراسة على متوسط حسابي مرتفع مقداره )

 (. 214144وبانحراف معياري بلغت قيمته )
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إلحصائية بين متوسط درجة أفراد العينة على كل محور من محاور وللتحقق من داللة الفروق ا     

يجاد  (، T-Test) والمتوسط الحسابي للدرجة الكلية للمقياس فقد قامت الباحثة بحساب قيمة ، المقياس وا 

 .مستوى الداللة للفروق بينها
 

ي حين تراوحت (، ف3452( أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلية قد بلغ )16يتضح من الجدول )     

( وهي درجات قريبة ظاهريا من المتوسط 4423 – 3452المتوسطات الحسابية  لدرجات أفراد العينة  بين )

 الحسابي للدرجة الكلية.

للمجموعة الواحدة لمتوسطات درجات أفراد عينة الدراسة لكل محور من  (T.Test) اختبار (06جدول )
اتجاهاتهم نحو العوامل المسهمة في جنوح مقياس  فيرجاتهم محاور مقارنة بمتوسط الدرجة الكلية لدال

 األحداث بمحافظة مسقط 
 

 المحور م
المتوسط 
 الحسابي

عدد 
الفقرات 
 بالمحور

االنحراف 
 المعياري

 
 Tقيمة 

 
 

 مستوى الداللة

 القانوني المحور 4

 التشريعي
4022 23 10219 220134 10111 

 االجتماعي المحور 2

 القيمي
4016 21 10247 030331 10111 

 10111 70912 10466 12 2019 االقتصادي المحور 2

 10919 10104- 10234 10 2032 الذاتي المحور 0

 10111  10266 12 2032 للمقياس الكلية الدرجة



 

وقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين كل من متوسطات درجات أفراد العينة على      

التشريعي والمحور االجتماعي القيمي والمحور االقتصادي وبين المتوسط الحسابي للدرجة  المحور القانوني
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( على 04103، 154550، 234054الكلية للمقياس، حيث بلغت قيمة )ت( لكل من تلك المحاور )

( لكل منها،  وأن الفروق كانت لصالح المتوسطات الحسابية للمحاور 04000الترتيب ، وبمستوى داللة )

 فرعية.ال
 

كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسط الحسابي للمحور الذاتي 

( لكل منهما، وبمستوى داللة 3452والمتوسط الحسابي للدرجة الكلية ، حيث بلغ المتوسط الحسابي )

  .وهي قيمة غير دالة إحصائيا ،(04111)
 

 تحصائي األنسب لعينة الدراسة قاماختيار االختبار اإل وبهدف ،ولكجابة على بقية األسئلة     

، حيث أظهرت اعتدالية التوزيع الستجابات أفراد العينة على مقياس الدراسةالباحثة بالتحقق من 

التوزيع كان اعتداليًا بالنسبة  أن (Kolmongrov-Smirnov)سميرنوف  –نتائج اختبار كلمنجروف 

االجتماعي  وكذلك بالنسبة للمحور (،04012) مستوى الداللة للدرجة الكلية للمقياس حيث بلغ

والقانوني (، 04003)واالقتصادي  (،04031) أما لبقية المحاور الذاتي(، 04200)القيمي

( 0405وأقل من ) ،جدا منخفضفقد كان مستوى الداللة للمحاور الثالثة على الترتيب ( 04001)التشريعي

 ى للمحور االجتماعي القيمي والدرجة الكلية للمقياس. يع سو عدم اعتدالية التوز  ىإل مما يشير
 

قامت الباحثة باختبار تجانس التباين لدرجات أفراد العينة على الدرجة  وتوخي الدقة ،وزيادة في الحرص

 ضعف التجانس في التباين وكذلك لكل محور من محاوره، وقد أظهرت النتائج  ،الكلية لمقياس الدراسة

( للدرجة الكلية 04500حيث بلغت ) (Levene)الختبار ليفين  ذلك مستويات الداللةكما تشير الى 

( 04561( للمحور االجتماعي القيمي، و )04611( للمحور الذاتي، كما بلغت )04013و) للمقياس،
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أي أن  ( للمحور القانوني التشريعي، وهي جميعا قيم غير دالة إحصائيا،04445للمحور االقتصادي، و)

لتحليل نتائج ية/الالمعلمية بارامتر الالالمقاييس وبالتالي كان على الباحثة استخدام غير متجانسة  العينة

 وهو ما قامت به فعال في االجابة على األسئلة التالية: ،الدراسة

 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ثانيًا:. النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني، والذي نصه:

(α≤ 1013 في اتجاهات العاملين في قضايا األحداث الجانحين بمحافظة مسقط نحو العوامل )

في العمل مع  سنوات الخبرة، والمؤهل العلمي ،الجتماعي، والعمرالمسهمة في جنوحهم تبعًا للنوع ا

 ؟ ، المسمى الوظيفي، مكان العملفي مجال العمل بشكل عاماث الجانحين، سنوات الخبرة األحد

 تغير النوع االجتماعيأواًل: م

في اتجاهات العاملين في قضايا األحداث  لفروقلمن الداللة الجوهرية  والتحققولكجابة على هذا السؤال 

 قامت الباحثة باستخدام اختبار مان وتني الجانحين بمحافظة مسقط نحو العوامل المسهمة في جنوحهم

(Mann-Withney) (:10والذي يوضحه الجدول ) ،الالبارامتري للعينتين المستقلتين 

ولكل محور من محاوره لدى أفراد العينة  ،مستويات الداللة للدرجة الكلية لمقياس االتجاهات( 07جدول )
 وفقا لمتغير النوع االجتماعي

النوع  الحور
مستوى  Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد االجتماعي

 الداللة

 الذاتي
 3414450 41401 00 ذكور

- 04631 04521 
 1666450 53406 31 إناث

االجتماعي 
 القيمي

 3521400 50441 00 ذكور
- 04302 04063 

 1622400 52432 31 إناث

 االقتصادي
 3556400 50410 00 ذكور

- 04103 04111 
 1515400 51445 31 إناث
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 ،( أن مستويات الداللة للفروق بين متوسطات درجات المجموعتين الذكور10ويتضح من الجدول )     

ولكل محور  للمقياس، لدرجة الكليةمتوسطات الرتب ل ( على04111 – 04521واإلناث قد تراوحت بين ) 

( مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة 0405من محاوره األربعة، وأن هذه القيم جميعها أكبر من )

إحصائية في اتجاهات العاملين في قضايا األحداث الجانحين نحو العوامل المسهمة في جنوحهم تعزى 

 لمتغير النوع االجتماعي.
 

 ثانيًا: متغير العمر

النحرافات المعيارية للدرجة او  ،فقد قامت الباحثة بإيجاد المتوسطات الحسابية ،عمرأما من حيث متغير ال

بحساب داللة الفروق بين  الباحثة متاولكل محور من محاوره وفقا لمتغير العمر، كما ق ،الكلية للمقياس

 :( يبين ذلك11والجدول ) ، (Kruskal Wallis Test)يزالو  –المجموعات باستخدام كروسكال 

والداللة االحصائية للفروق بين  ،واالنحرافات المعيارية ،مقارنة المتوسطات الحسابية (01ول )جد
 متغير العمرلالمجموعات تبعا 

 
 المحور

 
 العمر

 
Ͽ 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 
 متوسط الرتب

قيمة دالة 
االختبار 
 (2χالحسابية )

مستوى 
 الداللة

اتي
الذ

 

21-21 61 51464 64231 50460 04031 04115 
20-41 24 60442 44151 51452 

 52425 04536 51405 1 41أكبر من 

القانوني 
 التشريعي

 3506400 50401 00 ذكور
- 04402 04630 

 1645400 53406 31 إناث

 الدرجة الكلية
 3514400 50420 00 ذكور

- 04412 04610 
 1630400 52411 31 إناث
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ي 
ماع

الجت
ا

مي
لقي
ا

 

21-21 61 15451 64114 52405 04161 04650 
20-41 24 14401 14301 46431 

 41405 04120 15413 1 41أكبر من 

دي
صا

القت
ا

 

21-21 61 46433 54610 50464 04065 04161 
20-41 24 40454 54461 52431 

 50411 54345 46450 1 41أكبر من 

ي 
نون
القا

عي
شري

الت
 

21-21 61 10451 04050 52446 04621 04033 
20-41 24 16460 04136 41460 

 45431 14132 16413 1 41أكبر من 

ية 
الكل

جة 
لدر

ا
 

21-21 61 211414 214441 51412 04225 04114 
20-41 24 211401 224230 41431 

 41413 264120 210450 1 41أكبر من 
 

( ان المتوســـطات الحســـابية لـــدرجات أفـــراد العينـــة بمختلـــف فئاتهـــا العمريـــة كانـــت 11ويتبـــين مـــن الجـــدول )

 – 14401وتراوحــــت بــــين ) ،( فــــي المحــــور الــــذاتي60442 – 51464متقاربــــة جــــدا حيــــث تراوحــــت بــــين )

 ،( فـي المحـور االقتصـادي40454 – 46433الجتماعي القيمي، كما تراوحـت بـين )( في المحور ا15451

( فــي المحــور القــانوني التشــريعي، أمـــا فــي الدرجــة الكليــة للمقيــاس فقــد تراوحـــت 10451 – 16413وبــين )

 (، وللتحقــق مــن الداللــة اإلحصــائية فقــد211414 – 210450المتوســطات الحســابية للفئــات العمريــة بــين )

جــة الكليــة ر ( للد04115 – 04650واليــز تراوحــت بــين ) -مســتويات الداللــة لكروســكال  باحثــة أنوجــدت ال

لـى عـدم وجـود فـروق إ( ممـا يشـير 0405جميعا أكبر من ) ولكل محور من محاوره الفرعية، وهي ،للمقياس

 ( تعزى لمتغير العمر.α≤ 0405ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
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 لمؤهل العلميا: متغير ثالثاً 

للتحقق من داللـة الفـروق بـين  ( Kruskal Wallis)واليز –احثة كذلك باجراء اختبار كروسكالوقد قامت الب

وكـــذلك كـــل محـــور مـــن محـــاوره االربعـــة تبعـــا لمتغيـــر  ،درجـــات عينـــة الدراســـة علـــى الدرجـــة الكليـــة للمقيـــاس

 ( يبين ذلك:11المؤهل العلمي ألفراد عينة الدراسة، والجدول )

والداللة االحصائية للفروق بين  ،واالنحرافات المعيارية ،مقارنة المتوسطات الحسابية (09جدول )
 متغير المؤهل العلميلالمجموعات تبعا 

المؤهل  المحور
 العلمي

 

Ͽ  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

متوسط 
 الرتب

قيمة 
دالة 

االختبار 
الحسابية 

(2χ) 

 حجم
 التأثير
X2 

N-1 

مستوى 
 لداللةا

تي
الذا

 

 04423  14020 44465 44552 85.85 23 ثانوي
  53441 64406 60421 02 بكلوريوس
  46442 64501 51433 6 ماجستير

ي 
ماع

الجت
ا

مي
القي

 

 04001 04425 14342 36435 04100 11404 23 ثانوي
 04132 56463 64563 16460 02 بكلوريوس
 14161 31451 14140 13433 6 ماجستير

دي
صا

القت
ا

 

 04121 44016 41406 54151 44465 23 ثانوي
  54404 54464 40433 02 بكلوريوس
  41451 44262 45413 6 ماجستير

ي 
نون
القا

عي
شري

الت
 

 04111  44251 43441 04156 15413 23 ثانوي
  54460 64102 11411 02 بكلوريوس
  36400 14065 14410 6 ماجستير

ا
ية 

لكل
ة ا

درج
ل

 

 04051  54150 31411 214111 201461 23 ثانوي
  55451 204005 212440 02 بكلوريوس
  31433 264440 212460 6 ماجستير
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لوريوس، ا( أن المتوســــــطات الحســــــابية لمتغيــــــر المؤهــــــل العلمــــــي )ثــــــانوي، بكــــــ11ويتضـــــح مــــــن الجــــــدول )

ـــذاتي، وبـــين )( لل60421 – 51461ماجســـتير( قـــد تراوحـــت بـــين )و  ( للمحـــور 16460 – 11404محـــور ال

( للمحـــــور 11411-14410( للمحـــــور االقتصــــادي، وبـــــين )40433-44465االجتمــــاعي القيمـــــي، وبــــين )

( للدرجة الكليـة للمقيـاس، وهـي فـروق ظاهريـة 212440 – 201461القانوني التشريعي، كما تراوحت بين )

اليـز الـذي و  –الفـروق اسـتخدمت الباحثـة اختبـار كروسـكال  تحقق من الداللة الجوهرية لهـذهلبسيطة جدا، ول

 ( للمحـور االقتصـادي04121( للمحـور الـذاتي، و)04423داللـة ) ىمستويات الداللة فيه الـى مسـتو  أشارت

، وكمـا هـو مالحـظ أن هـذه القـيم جميعهـا ( للدرجة الكلية04051و ) ( للمحور القانوني التشريعي04111و)

 ≥αلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة )إ( ممــا يشــير 0405أكبــر عــن القيمــة )

نحــو العوامــل المســهمة فــي بمحافظــة مســقط ( فــي اتجاهــات العــاملين فــي قضــايا األحــداث الجــانحين 0405

في حـين بلـغ تعزى لمتغير المؤهل العلمي لدى أفراد عينـة الدراسـة. هم في كل محور من هذه المحاورجنوح

ممــا يشــير ، (0405القيمـة )أصــغر مــن  ةهــذه القيمـو  ،القيمــي ( للمحــور االجتمـاعي04001)داللــة مسـتوى ال

( فــي اتجاهــات العــاملين فــي قضــايا α≤ 0405لــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة )إ

ماعي في المحور االجت نحو العوامل المسهمة في جنوح هؤالء األحداث بمحافظة مسقط األحداث الجانحين

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي لدى أفراد عينة الدراسة.القيمي 
 

للمحـور  ( Tamhan) ولمعرفة لصالح من تكون هذه الفروق الجوهرية قامت الباحثـة بـإجراء اختبـار تامهـان

 :( يبين ذلك20والجدول )االجتماعي القيمي، 
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 لمحور االجتماعي القيميالمتوسطات درجات ( Tamhan) تامهاناختبار  (21جدول )

 ماجستير بكالوريوس ثانوي المؤهل العلمي المحور

المحور 
االجتماعي 
 القيمي

* 0.000  ثانوي -   

 بكالوريوس
0.000 *    

 ماجستير
   

 

بين متوسـطات درجـات اتجاهـات العـاملين  لفروقل تامهانأن نتائج اختبار يتضح ( 20من الجدول )

كـــل مـــن قـــد أظهـــرت وجـــود فـــروق بـــين  ،تمـــاعي القيمـــيين فـــي المحـــور االجفـــي قضـــايا االحـــداث الجـــانح

الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة، والحاصلين على البكلوريـوس لصـالح الحاصـلين علـى البكـالوريوس 

 الحاصلين على درجة البكالوريوس.( لصالح 04011مستوى داللة )حيث حصلت على 
 

جابــة علــى الســؤال الرابــع لهــذه الدراســة بأنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة فإنــه يمكــن اإل توبنــاء علــى مــا تقــدم

بمحافظــة ( فــي اتجاهــات العــاملين فــي قضــايا األحــداث الجــانحين α≤ 0405إحصــائية عنــد مســتوى داللــة )

كـل  والمتمثلـة فـي ،نحو العوامل المسـهمة فـي جنـوح هـؤالء األحـداث تعـزى لخصائصـهم الديموغرافيـةمسقط 

، فــي حــين توجــد فــروق دالــة إحصــائيا بــين درجــاتهم فــي المحــور االجتمــاعي والعمــر ،جتمــاعيالنــوع اال مــن

 لمؤهل العلمي.القيمي تعزى ل
 

 متغيري الخبرة في العمل مع األحداث الجانحين والخبرة في العمل بشكل عام :رابعاً 
 

فـات المعياريـة للدرجـة الكليـة واالنحرا ،ولكجابة على هذا السؤال قامت الباحثة بإيجاد المتوسـطات الحسـابية

ولكل محور من محـاوره الفرعيـة وفقـا لكـل مـن المتغيـرين الـواردين بالسـؤال كـل علـى حـدة،  ،لمقياس الدراسة
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للتحقـق مـن داللـة الفـروق بـين درجـات عينـة  (Kruskal Wallis)واليـز –كما قامت بإجراء اختبار كروسكال

كـل محـور مـن محـاوره االربعـة تبعـا لكـل مـن المتغيـرين المـراد وكـذلك  ،الدراسة على الدرجـة الكليـة للمقيـاس

واختبـار  ،واالنحرافـات المعياريـة ،( يبـين المتوسـطات الحسـابية21فحص الفروق في كـل منهمـا، والجـدول )

والمتمثـل فـي سـنوات الخبـرة فـي العمـل مـع األحـداث  ،للمتغيـر األول (Kruskal Wallis)واليـز –كروسـكال 

 الجانحين:
 

 

تحليل مقارنة معامالت االرتباط بين أبعاد محاور المقياس األربعة وعاملي الخبرة مع الجانحين  (20) جدول
 والخبرة بشكل عام

 

سنوات  المحور
 الخبرة

 

Ͽ  
المتوسط 
 الحسابي

 

االنحراف 
 المعياري

 

 متوسط الرتب
 

قيمة دالة االختبار 
 (2χالحسابية )

 

مستوى 
 الداللة

 

تي
الذا

 

0-2 03 51403 64310 50451 04100 04115 
2-4 10 60406 54344 50456 
 54450 54400 60411 11 4من  أكثر

ي 
ماع

الجت
ا

مي
القي

 

0-2 03 15416 64603 53413 44016 04130 
2-4 10 11441 14014 31415 
 56403 04006 16455 11 4من  أكثر

دي
صا

القت
ا

 
0-2 03 46404 54152 51403 14001 04513 
2-4 10 45451 54310 44415 
 55461 44001 40455 11 4من  أكثر

ي 
نون
القا

عي
شري

الت
 

0-2 03 10421 64064 50445 14206 04540 
2-4 10 16412 04113 40404 
 51461 14250 11436 11 4من  أكثر

ية 
الكل

جة 
لدر

ا
 

0-2 03 211453 214411 51441 14104 04556 
2-4 10 213411 234601 45406 
 56415 224232 213464 11 4من  أكثر
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وقـد ال تكـون ذات داللـة  ،جـدأ ( أن الفروق في المتوسطات الحسابية بسـيطة21يتضح من الجدول )و      

وكــذلك لجميــع محــاوره الفرعيــة، حيــث تراوحــت المتوســطات  ،إحصــائية فــي كــل مــن الدرجــة الكليــة للمقيــاس

(، فــــي حــــين تراوحــــت 213464-213411لخبــــرة للدرجــــة الكليــــة بــــين )الحســــابية لمختلــــف فئــــات ســــنوات ا

( للمحـــــور 16455 – 11441( للمحـــــور الـــــذاتي، وبـــــين )60411 – 51403المتوســـــطات الحســـــابية بـــــين )

( 11436 – 16412( للمحــور االقتصــادي، وبــين )40455 – 45451االجتمــاعي القيمــي، وتراوحــت بــين )

واليــز تراوحــت مســتويات الداللــة للفــروق فــي  –اء إختبــار كروســكال للمحــور القــانوني التشــريعي، وبعــد إجــر 

وكــذلك لكــل محــور مــن  ،( لكــل مــن الدرجــة الكليــة للمقيــاس04115 – 04130اتجاهــات أفــراد العينــة بــين ) 

محاوره األربعة وفقـا لمتغيـر سـنوات الخبـرة فـي العمـل مـع األحـداث الجـانحين، ممـا يشـير إلـى أن مسـتويات 

وبالتـــالي يمكـــن االجابـــة علـــى الســـؤال  ،(0405وللدرجـــة كليـــة جمعهـــا أكبـــر مـــن ) ،المحـــاور الداللـــة لجميـــع

 الخــامس بأنــه ال توجـــد فــروق ذات داللــة إحصـــائية فــي اتجاهـــات العــاملين فــي قضـــايا األحــداث الجـــانحين

نحـــو العوامـــل المســـهمة فـــي جنـــوحهم تعـــزى لمتغيـــر ســـنوات الخبـــرة فـــي مجـــال العمـــل مـــع  بمحافظـــة مســـقط

 داث الجانحين.األح
 

واالنحرافـــات  ،فقـــد قامـــت الباحثـــة كـــذلك بإيجـــاد المتوســـطات الحســـابية أمـــا فيمـــا يخـــص المتغيـــر الثـــاني:

للتحقــق مــن داللــة الفــروق بــين  (Kruskal Wallis)واليــز –وكــذلك اســتخدام اختبــار كروســكال  ،المعياريــة

وفقــا لمتغيــر ســنوات  فظــة مســقط،بمحا المتوســطات فــي اتجاهــات العــاملين فــي قضــايا األحــداث الجــانحين

 :( يوضح ذلك22الخبرة بشكل عام، والجدول )
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والداللة االحصائية للفروق بين  ،واالنحرافات المعيارية ،قارنة المتوسطات الحسابيةم (22جدول )
 المجموعات تبعا لمتغير سنوات الخبرة في العمل بشكل عام

 

 المحور

 

 سنوات الخبرة

 

 التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 

 متوسط الرتب
قيمة دالة االختبار 

 (2χالحسابية )

مستوى 
 الداللة

تي
الذا

 

0-2 33 51431 04010 46435 14436 04411 

2-4 20 51410 64011 50413 

 54420 44164 60452 41 4من  أكثر

مي
القي

ي 
ماع

الجت
ا

 

0-2 33 15424 04521 50462 04030 04112 

2-4 20 15410 54415 50425 

 51450 04106 15411 41 4من  أكثر

دي
صا

القت
ا

 

0-2 33 45411 64654 41410 04562 04055 

2-4 20 40440 44062 54413 

 51465 54143 46411 41 4من  أكثر

عي
شري

 الت
وني

لقان
ا

 
0-2 33 16411 64033 41461 24615 04200 

2-4 20 15445 64101 43401 

 55460 04413 11425 41 4من  أكثر

ية 
الكل

جة 
لدر

ا
 

0-2 33 210445 244010 41445 14241 04531 

2-4 20 216415 164056 40410 

 54431 214115 210400 41 4من  أكثر
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( أن الفــروق بـين المتوســطات الحسـابية للمجموعــات الفرعيـة للدرجــة الكليـة كانــت 22ويتضـح مــن الجـدول )

(، 1462(، كما بلغت الفروق بين المتوسطات الحسابية للمجموعات الفرعية )3412جدا لم تتجاوز )بسيطة 

( للمحاور الذاتي، واالجتماعي القيمـي، واالقتصـادي، والقـانوني التشـريعي علـى 2410(، )1441(، )0414)

لكليـــة للمقيـــاس، جـــة ار ( للد04531واليــز قـــد بلغـــت ) –ن مســـتويات الداللـــة لكروســـكال فـــي حـــين أالترتيــب، 

ـــذاتي، و)04411و)  ( للمحـــور االقتصـــادي،04055و)  ( للمحـــور االجتمـــاعي القيمـــي،04112( للمحـــور ال

لــى عــدم وجــود إ( ممــا يشــير 0405( للمحــور القــانوني التشــريعي، وهــذه القــيم جميعــا تزيــد عــن )04200و)

ن قضـايا األحـداث الجـانحيعـاملين فـي ( فـي اتجاهـات الα≤ 0405فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى )

نحو العوامل المسـهمة فـي جنـوحهم تعـزى ألي مـن متغيـري الخبـرة فـي مجـال العمـل بشـكل بمحافظة مسقط 

 عام، أو الخبرة في مجال العمل مع األحداث الجانحين بشكل خاص.


 خامسًا: متغير المسمى الوظيفي

 ،واالنحرافــات المعياريــة ،ســابيةولكجابــة علــى هــذا الســؤال قامــت الباحثــة بحســاب المتوســطات الح

وق واليـز للتحقـق مـن الداللـة االحصـائية للفـر  –والمقارنة بينها، كما قامت بإجراء اختبـار كروسـكال 

 ( يبين ذلك:23بين تلك المتوسطات، والجدول )
 

والداللة االحصائية للفروق بين  ،واالنحرافات المعيارية ،مقارنة المتوسطات الحسابية (22جدول )
 مجموعات تبعا لمتغير المسمى الوظيفيال

 

 

 المحور

 

 

 المسمى الوظيفي

 

 

Ͽ 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 

متوسط 
 الرتب

قيمة دالة 
االختبار 
 (2χالحسابية )

 

مستوى 
 الداللة



020 

 

تي
الذا

 

 04411 64042 53420 54404 61411 11 معلم / مدرب

 60461 64001 62401 11 / أخصائي/ باحثمراقب

 41403 04346 51461 16 محامي

 41401 04540 51450 0 قاضي

 60464 34451 61450 11 محقق

 40410 44020 51411 11 شرطي

 41433 04206 51410 20 أمين سر محكمة

مي
القي

ي 
ماع

الجت
ا

 

 04001 104416 62450 64161 11411 11 معلم / مدرب

 61414 04130 11401 11 / أخصائي/ باحثمراقب

 50416 04425 15425 16 محامي

 41401 04105 15414 0 قاضي

 54451 54120 16411 11 محقق

 26451 04221 01461 11 شرطي

 51433 54211 10400 20 أمين سر محكمة

دي
صا

القت
ا

 

 04011 154111 01450 34114 50445 11 معلم / مدرب

 62401 04503 41411 11 / أخصائي/ باحثمراقب

 45431 64115 45412 16 محامي

 52450 34552 40450 0 قاضي

 51406 34646 41400 11 محقق



020 

 

 34410 54305 43444 11 شرطي

 46445 54406 45410 20 أمين سر محكمة

عي
شري

 الت
وني

لقان
ا

 

 04160 14112 50441 64220 11411 11 معلم / مدرب

 61432 54466 101455 11 ي/ باحث/ أخصائمراقب

 54431 64010 11431 16 محامي

 40400 04221 14416 0 قاضي

 54411 14410 11410 11 محقق

 31412 04014 14422 11 شرطي

 45461 64464 15410 20 أمين سر محكمة

لية
 الك

رجة
الد

 

 04031 134210 64400 114414 211403 11 معلم / مدرب

 65436 254244 300464 11 / أخصائي/ باحثمراقب

 41456 234110 210431 16 محامي

 46421 244002 210414 0 قاضي

 50461 164015 213401 11 محقق

 32431 204316 204431 11 شرطي

 41450 114050 210460 20 أمين سر محكمة

 

( 62401-51411بية للمحـــور الــذاتي قـــد تراوحــت بـــين )( أن المتوســـطات الحســا23ويتبــين مـــن الجــدول )

-01461( درجة، في حـين تراوحـت المتوسـطات الحسـابية للمحـور االجتمـاعي القيمـي بـين )3411بفارق )

للمحـــور   (50445-43444( درجـــة، كمـــا تراوحـــت المتوســـطات الحســـابية بـــين )1450وبفــارق ) ،(11411
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وبفـــارق  ،(101455-14422المتوســطات الحســابية بــين )( درجــة، وتراوحـــت 0401وبفــارق )، االقتصــادي

( درجـــــة للمحـــــور القـــــانوني التشـــــريعي، كمـــــا تراوحـــــت المتوســـــطات الحســـــابية للدرجـــــة الكليـــــة بـــــين 0433)

 ( درجة. 26425وبفارق ) ،(204431-300464)
 

 –وسـكال وللتحقق من الداللة اإلحصائية للفـروق بـين هـذه المتوسـطات قامـت الباحثـة باسـتخدام مقيـاس كر 

ـــز ( 04160، و )للمحـــور الـــذاتي( 04411قـــد بلغـــت )أن الداللـــة اإلحصـــائية  هوالـــذي أظهـــرت نتائجـــ ،والي

وجود فروق ذات ( مما يشير الى عدم 0405للمحور القانوني التشريعي وكل من هاتين القيمتين تزيد عن )

ة الدراســة تعــزى لمتغيــر ( بــين متوســطات درجــات أفــراد عينــα≤ 0405داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة )

فـي حـين بلـغ مسـتوى الداللـة )  المحور الذاتي والمحور القانوني التشريعي.   المسمى الوظيفي في كل من

ـــــة ( 04031و ) ،االقتصـــــادي( للمحـــــور 04011) و ،االجتمـــــاعي القيمـــــي( للمحـــــور 04001 للدرجـــــة الكلي

د فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى لى وجو إ( مما يشير 0405من ) أقلوجميع هذه القيم  للمقياس ،

( بين متوسطات درجات أفـراد عينـة الدراسـة تعـزى لمتغيـر المسـمى الـوظيفي فـي كـل مـن α≤ 0405داللة )

 المحورين االجتماعي القيمي، واالقتصادي.وكل من  ،الدرجة الكلية للمقياس
 

( 24والجـدول ) ،(Tamhan) تامهـانقامت الباحثة باستخدام اختبـار  ولمعرفة لصالح من تكون هذه الفروق

 :يبين ذلك

 المحور االجتماعي القيميكل من في التجاهات الفروق بين المجموعات  تامهاننتائج اختبار  (24دول )ج
 والمحور االقتصادي والدرجة الكلية تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي
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  المحور

علم المسمى الوظيفي
م

رب
 مد

/
 

قب
مرا

حث
ي/با

صائ
/أخ

 

مي
محا

ضي 
قا

قق 
مح

طي 
شر

 

مي
القي

ي 
ماع

الجت
ا

 

 *04035 14000 14000 04111 14000  معلم / مدرب

 04016 14000 14000 14000  14000- / أخصائي/ باحثمراقب

 04240 14000- 14000  14000- 04111- محامي

 04062 14000-  14000- 14000- 14000- قاضي

 *04036  14000 14000 14000- 14000- محقق

  *04036- 04062- 04240- 04016- *04035- طيشر 

 *04000 14000 14000 14000 14000- 14000- أمين سر محكمة

دي
صا

القت
ا

 

 *04001 04111 04141 04211 14000  معلم / مدرب

 04662 14000 14000 04116  14000- / أخصائي/ باحثمراقب

 14000 04120- 04110-  04116- 04211- محامي

 0561 14000-  04110 14000- 04141- قاضي

 04106  14000 04120 14000- 04111- محقق

  04106- 04561- 14000- 04662- *04001- شرطي

 04116 04165- 14000- 14000 04110- 04201- أمين سر محكمة

لية
 الك

رجة
الد

 

 04012 14000 14000 04111 14000-  معلم / مدرب

 04101 14000 04111 04110  14000 / أخصائي/ باحثمراقب
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فـي متوسـطات درجـات اتجاهـات العـاملين فـي لفـروق ل تماهـان( أن نتـائج اختبـار 24من الجدول ) ويتضح

ذات داللـــة وجـــود فـــروق  قـــد أظهـــرت ،تمـــاعي القيمـــيقضـــايا االحـــداث بمحافظـــة مســـقط فـــي المحـــور االج

( لصـــالح معلـــم/ مـــدرب 04035إحصـــائية بـــين معلـــم/ مـــدرب المهنـــة والشـــرطي حيـــث بلـــغ مســـتوى داللـــة )

(، وبـين أمـين سـر المحكمـة 04036، وكذلك بين المحقـق والشـرطي لصـالح المحقـق بمسـتوى داللـة )المهنة

وكذلك وجود فروق في المحور االقتصـادي (، 04000والشرطي لصالح أمين سر المحكمة بمستوى داللة )

 ( لصالح معلم / مدرب المهنة.04001بين معلم/ مدرب ومهنة وبين الشرطي بمستوى داللة )
 

بـين بقيـة  (α≤ 0405) ضحت باقي نتائج تماهان عدم وجود فروق ذات لداللة إحصائية مستوى داللـةوأو  

ـــة فـــي كـــل مـــن المحـــورين االجتمـــاعي القيمـــي واالقتصـــادي وكـــذلك فـــي الدرجـــة الكليـــة  المســـميات الوظيفي

 للمقياس.
 

 

 

 

 

 04114 14000- 14000  04110- 04111- محامي

 04110 14000-  14000- 04111- 14000- قاضي

 04000  14000 14000 14000- 14000- محقق

  04000- 04110- 04114- 04101- 04012- شرطي

 04620 04111- 14000 14000 04161- 04150- أمين سر محكمة
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 سادسًا: متغير مكان العمل
 

والداللة االحصائية للفروق بين المجموعات  ،ت المعياريةواالنحرافا ،مقارنة المتوسطات الحسابية (23جدول )
 تبعا لمتغير أماكن العمل

 

 المحور

 

 مكان العمل

 

Ͽ 

 

المتوسط 
 الحسابي

 

النحراف ا
 المعياري

 

متوسط 
 الرتب

قيمة دالة 
االختبار 
الحسابية 

(2χ) 

 

مستوى 
 الداللة

تي
الذا

 

وزارة التنمية 
 االجتماعية

20 61465 54114 56413 44602 04110 

شرطة عمان 
 السلطانية

20 51410 44151 44441 

 60400 34500 61441 22 االدعاء العام 

 46451 04214 51454 31 وزارة العدل 

مي
لقي
ي ا

ماع
الجت

ا
 

وزارة التنمية 
 االجتماعية

20 11410 04266 64410 144132 04003 

شرطة عمان 
 السلطانية

20 01405 04611 31433 

 56402 64014 16445 22 دعاء العام اال

 وزارة العدل 

 

31 15441 64340 51411 
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دي
صا

القت
ا

 

وزارة التنمية 
 االجتماعية

20 50455 54315 01455 104240 04001 

شرطة عمان 
 السلطانية

20 44415 54411 31431 

 50425 44360 40412 22 االدعاء العام 

 43441 54214 45423 31 وزارة العدل 

عي
شري

 الت
وني

قان
ال

 

وزارة التنمية 
 االجتماعية

20 100425 64131 62415 54101 04116 

شرطة عمان 
 السلطانية

20 15440 04625 44415 

 55400 04614 11423 22 االدعاء العام 

 45403 64626 16413 31 وزارة العدل 

ية 
لكل
ة ا

درج
ال

 

وزارة التنمية 
 االجتماعية

20 301425 224410 66405 124663 04005 

شرطة عمان 
 السلطانية

20 201410 224422 30453 

 51432 154111 213411 22 االدعاء العام 

 45401 214036 215431 31 وزارة العدل 

 

(، 61465-51454( أن المتوسطات الحسابية للمحور الذاتي قد تراوحت بين )25ويتضح من الجدول )

(، وتراوحــــت 11410-01405اوحــــت المتوســــطات الحســــابية للمحــــور االجتمــــاعي القيمــــي بــــين )كمــــا تر 
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(، فــــي حــــين تراوحــــت المتوســــطات 50455-44415المتوســــطات الحســــابية للمحــــور االقتصــــادي بــــين )

(، بينما تراوحت المتوسطات الحسابية بين 100425-15440الحسابية للمحور القانوني التشريعي بين )

مســتويات  بلغــتكمــا  (. 301425-201410ن العمــل فــي الدرجــة الكليــة للمقيــاس بــين )متغيــرات أمــاك

(، 04116(، و)04110لكـــل مـــن المحـــورين الـــذاتي، والقـــانوني التشـــريعي )واليـــز  –لكروســـكال الداللـــة 

(، ممـا يشـير إلـى عـدم وجـود فـروق ذات داللـة احصـائية فـي اتجاهـات 0405وكلتاهما أكبر من القيمـة )

 اسة في كل من المحور الذاتي، والمحور القانوني التشريعي تعزى لمتغير مكان العمل.عينة الدر 
 

أمــا فيمــا يخــص الدرجــة الكليــة للمقيــاس، والمحــور االجتمــاعي القيمــي، والمحــور االقتصــادي ، فقــد بلــغ 

 ( للمحـــور االجتمـــاعي القيمـــي، و04003(، كمـــا بلـــغ )04005مســـتوى الداللـــة للدرجـــة الكليـــة للمقيـــاس )

إحصـائية ( ممـا يشـير إلـى وجـود فـروق ذات داللـة 0405( للمحور االقتصادي، وهي أقل من )04001)

ـــة ) لكـــل مـــن الدرجـــة الكليـــة  ( بـــين متوســـطات درجـــات أفـــراد عينـــة الدراســـةα≤ 0405عنـــد مســـتوى دالل

 مكان العمل. تعزى لمتغير للمقياس، والمحور االجتماعي القيمي، والمحور االقتصادي 

 

والجــدول  ،(Tamhan) تامهــانلصــالح مــن تكــون هــذه الفــروق قامــت الباحثــة باســتخدام اختبــار  ولمعرفــة

 :( يبين ذلك26)
 

 التجاهات الفروق بين المجموعات تبعا لمتغير أماكن العمل تامهاننتائج اختبار  (26دول )ج 

وزارة التنمية  مكان العمل المحور
 االجتماعية

شرطة عمان 
 السلطانية

 

 وزارة العدل ماالدعاء العا
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مي
لقي
ي ا

ماع
الجت

ا
 

   *04003  وزارة التنمية االجتماعية

 *04046- *04021-  *04003- شرطة عمان السلطانية

   *04021  االدعاء العام 

دي
صا

القت
ا

 

 *04005  *04004  وزارة التنمية االجتماعية

    *04004- شرطة عمان السلطانية

     االدعاء العام 

كلي
ال

 

   *04014  ارة التنمية االجتماعيةوز 

    *04014- شرطة عمان السلطانية

     االدعاء العام 

 

متوســطات درجــات اتجاهــات العــاملين فــي فــروق ل تامهــان( أن نتــائج اختبــار 26ويتضــح مــن الجــدول )

بـين قـد أظهـرت وجـود فـروق ، تماعي القيمـيقضايا االحداث الجانحين بمحافظة مسقط في المحور االج

( لصــالح مــوظفي 04003وشــرطة عمــان الســلطانية بمســتوى داللــة ) ،مــوظفي وزارة التنميــة االجتماعيــة

، كمـــا أظهـــرت كـــذلك وجـــود فـــروق بـــين العـــاملين فـــي شـــرطة عمـــان الســـلطانية وزارة التنميـــة االجتماعيـــة

الــى وجــود  ( لصــالح العــاملين فــي االدعــاء العــام ، إضــافة04021واالدعــاء العــام بمســتوى داللــة بلــغ )

وزارة العـدل ( بـين العـاملين فـي الشـرطة، وبـين العـاملين فـي 04046فروق دالة إحصائيا بمستوى داللة )

 .وزارة العدلالعاملين في لصالح 
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وشرطة عمان السلطانية في  ،في حين أظهرت النتائج وجود فروق بين موظفي وزارة التنمية االجتماعية

( لصــالح مــوظفي وزارة التنميــة االجتماعيــة، وكــذلك وجــود 04004المحــور االقتصــادي بمســتوى داللــة )

( لصـالح 04005مسـتوى داللـة )وزارة العـدل بين مـوظفي وب ،فروق بين موظفي وزارة التنمية االجتماعية

كمـــا أظهـــرت النتـــائج كـــذلك وجـــود فـــروق ذات داللـــة احصـــائية بـــين  مـــوظفي وزارة التنميـــة االجتماعيـــة. 

وبين شرطة عمان السلطانية لصالح موظفي وزارة التنميـة االجتماعيـة  ،الجتماعيةموظفي وزارة التنمية ا

 الدرجة الكلية التجاهات العاملين في قضايا األحداث الجانحين .( في 04014بمستوى داللة )
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 الخامسالفصل 

 

 مناقشة النتائج والتوصيات
 

 مناقشة نتائج أسئلة الدراسة

 قترحةالدراسات المو التوصيات 
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 مناقشة النتائج والتوصيات
 

وبعد استعراض نتائج الدراسة، تأتي مناقشة نتائج أسئلة الدراسة للوصول إلى التوصيات والدراسات      

 المقترحة.  

 
و مستوى اتجاهـات العـاملين فـي قضـايا  ،ما درجة :والذي نصه ،النتائج المتعلقة بالسؤال األولمناقشة 

 ؟همنحو العوامل المسهمة في جنوح بمحافظة مسقط  جانحيناألحداث ال
 

وجدت الباحثة من خالل نتائج المتوسطات، واالنحرافات المعيارية المستخرجة أن المجاالت األربعة      

للمقياس )الذاتي، االجتماعي القيمي، االقتصادي والقانوني التشريعي( التي هدفت الدراسة لقياس االتجاه 

لت على درجة استجابة مرتفعة موجبة متقاربة، كما بلغ المتوسط الحسابي للمقياس ككل نحوها قد حص

(، مما يشير إلى مستوى اتجاه )مرتفع( حسب جدول مستوى 214144(، وانحراف معياري )211411)

 .  (2001)عبدالفتاح، أوزان مقياس ليكرت الخماسي 
 

تنظر للعوامل المسهمة في جنوح األحداث نظرة  وتفسر الباحثة تلك النتيجة بأن عينة الدراسة     

( في أن جنوح األحداث ليس إال عرضًا نتيجة لعوامل 2005تكاملية، وذلك ما أشار إليه )دويدار والنيال، 

اجتماعية، وضغوط اقتصادية، وقد يكون صراعًا حضاريًا، وثقافيًا، أو ناتج عن اضطراب نفسي، أو 

وأن كل تلك العوامل مجتمعة تسهم بدرجات مختلفة في خلق ما  مرض عقلي، أو تشوه عقلي موروث،

 يسمى بظاهرة جنوح األحداث. 
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( في دليل اليوندسي لقضاة األحداث، يتجلى 2001بالحدث الجانح كما يشير )الطراونة،  اهتمامناإن      

امل، وأن في النظر إليه كضحية لظروف متعددة، وذلك يستوجب من القاضي أن يعطيه االهتمام الك

 يستخدم سلطته التقديرية الختيار أسلوب يالئم وضعه بهدف إصالحه، ودمجه في المجتمع.
 

واحتل المحور القانوني التشريعي الترتيب األول في درجة استجابة عينة الدراسة بمتوسط حسابي      

 (.041(، وانحراف معياري )4423)

  

اءلة األحداث، واألوامر السامية بتشكيل لجنة حقوق الطفل وتفسر الباحثة تلك النتيجة بأن قانون مس     

ما زاال في خطواتهما األولى، وأن هناك خطوات عديدة البد منها لوضع ركائز حقيقية، وواقعية في تنفيذ 

بنودهما، بحيث يمكن البت في واقع ملموس لحماية الطفل الحدث على حد سواء.  كما لم تبين نتائج 

بين حصول المحور القانوني التشريعي على مستوى، ودرجة استجابة )مرتفعة جدًا(، الدراسة أية عالقة 

وأي من متغيرات الدراسة على خالف بقية المحاور، وذلك ما أشارت إليه الباحثة من أن الجانب 

التشريعي فيما يخص الحدث الجانح ما زال طور التجربة، والتفعيل، وبالتالي في انتظار نتائج العمل به 

واًء أكانت نتائج سلبية تسهم في اصالح بعض البنود، أو ايجابية تسمح بمرونة التعاطي القانوني س

 والتشريعي مع حالة الحدث الجانح.
 

( في أن المادة السابعة من قانون 2011ويتفق ذلك مع ما أشارت إليه نتائج دراسة )السناني،       

العام  االدعاءالجانحين من قبل أعضاء يختارهم مساءلة األحداث تنص على توّلي قضايا األحداث 

ويمكن انتداب قاضي غير مختص بالقضايا الشرعية للبت في أمر الحدث الجانح، في حين أن الجانح 

 فئة خاصة بحاجة الهتمام مختصين في التعامل معه.
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)الحضرمي، وتكمن أهمية الجانب التشريعي القانوني بالنسبة لقضية الحدث الجانح كما يشير      

( في تمتع القاضي بمساحة من الحرية تجاه أدلة إدانة الحدث الجانح، وحريته في قبول تلك 2000

على وضعه بمختلف جوانبه، وبذلك يمثل  واالطالعاألدلة، أو رفضها، كذلك دراسة ملف الجانح، 

 لعود للجنوح.القاضي بمحكمة األحداث سلطة تشريعية تنتقل بالجانح إلى الصالح، أو العكس أي ا
 

وفيما يخص ترتيب فقرات المحور التشريعي القانوني، فقد حصلت الفقرة " أوكد على ضرورة تكوين      

(، 4451هيئة اجتماعية ضابطة لسلوك الجانح بعد إطالق سراحه " على الترتيب األول بمتوسط حسابي )

احثة تلك النتيجة بأن فقدان الرقابة (، ومستوى اتجاه )مرتفع جدًا(، وتفسر الب04666وانحراف معياري )

االجتماعية)الضبط( على الحدث الجانح بعد إطالق سراحه، وعدم وجود هيئة مجتمعية كانت أم تشريعية 

رقابية ضابطة لسلوك الحدث، يجعل منه معرض لكنجراف نحو سلوكيات ناتجة عن ضعفه الداخلي، أو 

 شارع.انضمامه مجددًا لعصبته الجانحة، أو لرفقاء ال
 

( حيث حازت الفقرة " ضعف فريق اإلرشاد  2011وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )النقبي،      

 والتوجيه " على الترتيب الثاني في العوامل المسهمة في جنوح األحداث من وجهة نظر العاملين معهم.
 

ي نتاج لدراسات جادة في علم ( أن سياسة التدابير المانعة للسلوك الجانح ه2006ويشير )البقلي،      

ن ذلك  اإلجرام، والتي نشطت مؤخرًا للبحث عن عوامل جنوح األحداث، وكيفية عالج هذه المشكلة، وا 

 الهدف بعيد المدى يستلزم أبحاث، واجتهادات نفسية، واجتماعية، وجنائية مستمرة للوصول إليه. 
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ف االجتماعي برفقة الجانح حين يعرض على وحصلت الفقرة " من المهم وجود ولي األمر، والمشر      

(، ومستوى 04635(، وانحراف معياري )4451هيئة المحكمة "، على الترتيب الثاني بمتوسط حسابي )

اتجاه )مرتفع جدًا(، وتفسر الباحثة ذلك حسب واقع المحاكم في سلطنة عمان، أن معظم الجانحين 

، أو المشرف االجتماعيت الذي قد يوكل إليه أمور ي عرضون على هيئة المحكمة بدون حضور ولي األمر

أخرى غير مرافقة الجانح للمحكمة، كما أن عدم حضور ولي األمر قد يكون بسبب جهله بإجراءات 

الضبط، واإلحضار المعمول بها، أو غضبه على ولده، وعدم رغبته الحضور للمحكمة )الوصم(، وهناك 

 ، أو خالل فترات متقطعة. باستمرارحاالت يكون فيها األب نفسه داخل السجن 
 

( في أن القائمين على الحدث أثناء التحقيق، 2005وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )الشيخ،      

والمحاكمة، وتنفيذ األحكام، يجب أن يمتلكوا وعيًا، وخبرة تؤهلهم للتعامل السليم مع وضع الحدث الجانح، 

 عة المحكمة. ومؤازرته نفسيًا على تحمل رهبة قا
 

(  في دليل اليوندسي الموجه للعاملين االجتماعيين مع 2001ويشير )أبوعويضة والخرابشة وشبانة،      

األحداثت إلى الدور الذي يقوم به الباحث، أو المشرف االجتماعي في كونه يتعدى إعداد تقارير دراسة 

لحدث، ومحاولة الغور داخل نفسه، والحصول الحالة، والمؤشرات االجتماعية للسلوك الجانح إلى التقرب ل

صالح ذاته عن طريق االطالع على التشريعات  على المعلومات التي تساعده على تجاوز محنته، وا 

 المحلية، والدولية التي تخدم قضية الحدث الجانح، وتؤازره في شرح وضعه.
 

/اجتماعية لفهم دينامية الجنوح " وحصلت الفقرة " أرى أننا بحاجة لعقد دورات، وحلقات عمل نفسية     

( ومستوى اتجاه )مرتفع جدًا(، 04511(، وانحراف معياري )4456على الترتيب الثالث بمتوسط حسابي )
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وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن عينة الدراسة بحاجة للتخصص في مجالها خاصة بعد فصل األحداث عن 

لتعامل مع الفئات الخاصة الذين ينظر لهم نفسيًا، سجن الكبار، وأن التأهيل، والتدريب له أهمية ل

 واجتماعيًا نظرة مختلفة عن أقرانهم.
 

( التي كان من ضمن توصياتها أن يتم تحسين كفاءة 2002وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )قويدري،      

تماعي السليم العاملين مع األحداث الجانحين، بإقامة دورات تخصصية لتأهيلهم على التعامل النفسي االج

 معهم.
  

( إن التعامل مع األحداث الجانحين يتطلب مهارة، وأسلوب خاصين في 1111ويرى )محيسن،      

التعامل، وأن القضاء، والشرطة، وغيرهم من المتعاملين مع هذه الفئة بحاجة لكعداد المهني الجيد من 

رات، والمعارف التي تركز انتباههم على مهامهم، ومنحهم الوقت الكافي لتلقي الخب ألداءخالل تفريغهم 

 قضية الحدث الجانح خاّصة. 
 

وحصلت الفقرة " نحن بحاجة لقضاة متخصصين في قضايا األحداث الجانحين فقط " على الترتيب      

(، ومستوى اتجاه )مرتفع جدًا(، وتفسر 04600(، وانحراف معياري )4455الرابع، بمتوسط حسابي )

ة أن نظرة المتعاملين مع قضية الحدث الجانح تستوجب بحث وتقصيت، وليس أدلة، الباحثة هذه النتيج

 االهتمامجانحين، وقضاة متخصصين يدخل ضمن ، ولذلك فإن تخصيص محكمة خاصة للوبراهين فقط

 بقضيته، والمساهمة في الحد من عودته للجنوح.
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بينت أن التشريعات العربية ما زالت رغم ( التي 2005وتتفق هذه الدراسة مع نتائج دراسة )الشيخ،      

تطورها تعامل قضايا الحدث الجانح بتقليدية، وقوانين قاصرة، وأنه رغم أهمية وجود محاكم األحداث، 

 وعاملين متخصصين للتعامل معهم، إال أنه نادرًا ما تجد خطوات فعلية لتحقيق هذا األمر.
 

ث الجانحين، وطبيعتهم النفسية، والسن التي ارتكبوا ( إن شخصية األحدا2011ويشير )السناني،       

 فيها مخالفتهم يستوجب أن يكون لهم محكمة خاصة بهم. 
 

وحصلت الفقرة " برأيي أن وجود دار لمالحظة األحداث يعد خطوة جيدة لفهم شخصية الحدث الجانح      

(، 04626انحراف معياري )(، و 4451قبل عرضه على المحكمة " على الترتيب الخامس بمتوسط حسابي )

لدار مالحظة  االستطالعيةومستوى اتجاه )مرتفع جدًا(، وتفسر الباحثة تلك النتيجة من واقع زيارتها 

األحداث، والحديث مع مدير وحدة األحداث، ودار المالحظة الذي أكد أن وجود الجانح في الدار خالل 

القائمين على الجانح أثناء ذلك يستخدمون  مدة تداول قضيته كاف لفهم شخصيته، ومنبع سلوكه، وأن

أسلوب الحوار، والمالحظة، وتثقيفه، وتوعيته بطريقة غير مباشرة عن طريق المادة اإلعالمية المعروضة، 

 والمكتبة المرفقة بالدار.
 

( أن الجانح هو ضحية األسرة، والمجتمع وأن حرمانه من أبسط حقوقه كطفل 2005ويرى )رباح،      

مان والحب( يعد السبب في ملئ نفسه بالغضب، وجعله يكسر ضوابط المجتمع من حوله، ومن )أي األ

صلب القانون، وضروريات التشريع العقابي أن نقوم بدراسة أوضاع الحدث، ومعرفة لماذا خالف القانون، 

 ونوعية العقاب الذي يستحقه. 
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رجة استجابة عينة الدراسة بمتوسط حسابي واحتل المحور االجتماعي القيمي الترتيب الثاني في د      

(، وتفسر الباحثة تلك النتيجة بأن األسرة، األقران، ووسائل اإلتصال هي 043(، وانحراف معياري )4406)

مثلت متساوي األضالع يحاصر الحدث داخله مسلطًا شتى أنواع المؤثرات التي تنتج حدثًا جيد السلوك، 

 من حوله، ولنفسه.  أو حدثًا يرتكب سلوكًا معاديًا ل

 

( في أهمية التنشئة 2000و)منسي، (، 2000وتتفق هذه الدراسة مع نتائج دراسة )صواخرون،      

 األسرية لحماية الحدث من الجنوح. 
 

( إلى أن سلوك الوالدين، ووضع الجانح داخل األسرة يعرضه لخطر Leve, 2004)ويشير ليف      

( من سلبية اتجاهات الحدث نحو أفراد أسرته، فيما 2005يه )عواد، الجنوح، ويتفق ذلك مع ما أشار إل

( أن الحوار، والنقاش الهادح داخل أسرة الحدث يجنبه االنجراف نحو السلوكيات 2006يرى )المطيري، 

( أن تدهور العالقات داخل األسرة، والعنف Kim & Kim, 2008الجانحة، بينما خلص الباحثان كيم )

وغياب األب، أو كونه غير فاعل تجاه واجباته األسرية هي مسببات رئيسية لجنوح  الموجه ضد الحدث،

 األحداث. 
 

وفيما يخص ترتيب فقرات المحور االجتماعي القيمي، فقد حصلت الفقرة " أرى أن تشجيع الحدث      

معياري (، وانحراف 4465على إكمال تعليمه يساهم في إصالحه " على الترتيب األول بمتوسط حسابي )

(، ومستوى اتجاه )مرتفع جدًا(، وتفسر الباحثة تلك النتيجة بإيمان العاملين مع األحداث بأهمية 04530)

على ما يدور حوله من مشكالت سلوكية ليتجنب  واطالعهالتعليم في زيادة الوعي الفكري للحدث، 

 االنجراف نحوها.
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( التي أكدت أن أغلب أفراد العينة من 2006وتتفق تلك النتيجة مع نتائج دراسة )آل شافي،      

 Zhangالجانحين كان مستواهم العلمي ضعيف لم يتعدى حدود المرحلة االبتدائية.  ويرى زانج، وآخرون )

& others, 2007 .أن الهروب من المدرسة هو أول خطوة لجنوح الحدث ) 
 

الدنا من التعرض للجنوح " على وحصلت الفقرة " أعتقد أن تكامل دور المدرسة، والبيت يقي أو      

(، ومستوى اتجاه )مرتفع جدًا(، 04611(، وانحراف معياري )4451الترتيب الثاني بمتوسط حسابي )

وتفسر الباحثة هذه النتيجة بأهمية ضبط سلوك الحدث بالتعاون، والتفاهم بين المدرسة، والبيت.  ويرى 

المكانين)المدرسة، والبيت( نصف وقته لذلك من  العاملون مع الحدث الجانح، أن الحدث يقضي في كال

 الهام أن يكون للمدرسة سلطتها في التهذيب، وزرع الخلق الحسن.
  

( من أن األحداث أكثر عرضة 2006وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما أكدته دراسة )المصري،      

ة للتغيرات البيولوجية، والعقلية، ، واإلعدادية نسباالبتدائيةين األساسيتين فأقل أي تلللجنوح في المرح

( من نتائج تشير إلى أن من أهم العوامل 2011والنفسية، كما تتفق أيضًا مع ما توصل إليه )النقبي، 

المسهمة في جنوح الحدث من وجهة نظر العاملين مع األحداث الجانحين بدولة اإلمارات العربية المتحدة، 

 المبكر في المدارس، وكذلك ضعف اإلرشاد المدرسي. هو عدم وجود قسم لمتابعة حاالت الجنوح
 

ويشير باندورا في نظريته للتعلم أن الحدث يتخذ له نموذجًا يحتذي به في المنزل والمدرسة، ويميل      

الحدث في مراحل طفولته األولى لتقليد معلمه من أجل لفت انتباهه، والحصول على ثنائه، وبالتالي يمثل 

وك الحدث خاصة حين يكون نموذجًا جيدًا في أخالقه، وانضباطه الديني، وصدق المعلم ضابطًا لسل

 (2005تعامله. )الطيار، 
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وحصلت الفقرة " برأيي أن أسرة بال معايير، وقيم اجتماعية تنشئ طفاًل معرضًا للجنوح " على      

ه )مرتفع جدًا(، (، ومستوى اتجا04021(، وانحراف معياري )4446الترتيب الثالث بمتوسط حسابي )

وتفسر الباحثة هذه النتيجة أن األسرة هي من تقوم بوضع ضوابط، ومعايير قريبة المدى للحدث، وتعوده 

 بها، وأن التزام األسرة هو بذرة استقامة الحدث، كما يرى العاملون معهم. االلتزامعلى 

المراهقين الذين تلقوا مستويات ( الذي وجد أن Wallace, 2002وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع واالس)     

( أن األسرة مسؤولة عن 2004عالية من الضبط األسري هم أقل عرضة للجنوح، كما وجد )العتيبي، 

( أن عمل األم يؤثر على عالقتها 2006% من اإلناث، وأكدت نتائج دراسة )المصري، 2644انحراف 

لى أوالدها فهم يعترفون بأدق األسرار لها، بأبنائها، ويعرضهم للجنوح، ألن األم هي األقرب بحنانها إ

، أو حتى التدخل بشكل مباشر في حالة إحساسها واإلرشادوبالتالي تستطيع أن تقدم لهم النصح، 

 بتعرضهم للخطر. 
 

( إلى أن الحدث يكتسب معاييره وقيمه منذ الطفولة لتشكل أهمية بالغة في 2001وتشير )السيد،      

المجتمع الحقًا، وأنه من خالل التنشئة االجتماعية السليمة تستطيع األسرة تكوين شخصيته كفرد في 

تعديل، وتهذيب سلوك الحدث ليتحول من نزعاته الفطرية البيولوجية إلى كائن اجتماعي بإطار مرجعي، 

 وقيمي ضابط لسلوكه. 
 

لترتيب الرابع بمتوسط وحصلت الفقرة " أرى أن عدم غرس الوازع الديني ينتج حدثًا جانحًا " على ا     

(، ومستوى واتجاه )مرتفع جدًا(، وتفسر الباحثة تلك النتيجة 04011(، وانحراف معياري )4444حسابي )

فهامه الصواب، والخطأ، واالهتمام بتعويده على الصالة،  أن وعي الحدث بأمور دينه منذ الصغر، وا 
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 عليه وسلم، يجعله محصنًا ضد االنجراف والصوم، وتذكيره بأخالق سيد العالمين رسولنا محمد صلى اهلل

 للجنوح.
 

( التي أكدت أن األسرة الملتزمة دينيًا تقلل من 2000وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )منسي،      

ارتكاب أبنائها للسلوكيات الجانحة، وتبعدهم عن الجريمة بأسلوب لين متسامح، وذلك بأن تجعل االسرة 

لحدث، وأن تّدله على الرفاق الملتزمين الذين يتركون األثر الطيب في نفسه.  من نفسها قدوة حسنة ل

( إن وظيفة األسرة التربوية تتمثل في تهذيب سلوك أبنائها، وغرس األخالق، 2006ويشير )المطيري، 

 في التربية، وتنمية ضميرهم األخالقي، بحيث يكونوا قادرين باالعتدالوالقيم، وضبط سلوكهم االجتماعي 

 على الحكم على خبرات الحياة، ومواقفها، واختيار األسلم منها. 
 

وحصلت الفقرة " من الواضح أن القنوات الفضائية تلعب دورًا هامًا في تدعيم السلوك المضاد      

(، ومستوى اتجاه 04111(، وانحراف معياري )4430للمجتمع " على الترتيب الخامس بمتوسط حسابي )

سر الباحثة تلك النتيجة باستشعار العاملين مع الحدث الجانح أهمية السيطرة على الحرية )مرتفع جدًا(، وتف

المفتوحة للقنوات الفضائية المحملة بثقافات مختلفة، في ظل غياب الرقابة األسرية خالل ساعات 

مشرع بال رقابة المشاهدة الطويلة، وتأثير القيم الدخيلة على األبناء، وأن القنوات ما هي إال تعليم مجاني 

 للجرائم بمختلف أنواعها، والعنف، والعالقات غير الشرعية. 
 

( التي بينت أن ارتفاع ساعات المشاهدة للوسائل 2003وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )األمير،      

المرئية ينعكس على سلوك، ومشاعر الحدث الم شاهد، ويترجمه إلى سلوك عنيف، وأن معظم الذكور 

( الذي أشار أفراد 2005ذلك العنف مظهرًا للرجولة، وتتفق هذه النتيجة كذلك مع )آل هطيلة، يعتبرون 
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ساعات أمام القنوات الفضائية في أماكن تنعدم بها  3عينة دراسته من الجانحين أنهم يقضون أكثر من 

 الرقابة، والتوجيه لما يشاهدونه من مواد بصرية.
 

% من األحداث يشاهدون 1343ي نتائج دراستها إلى أن ما نسبته ( ف2001كما تشير )الدقناوي،      

القنوات لمعرفة معلومات عن الجنس، والحب، وأن أغلب األحداث يشاهدون القنوات للتسلية، وضياع 

 من تجارب اآلخرين، وحياتهم في األفالم. لالستفادةالوقت، وآخرون 
 

(، 341جة استجابة عينة الدراسة بمتوسط حسابي )واحتل المحور االقتصادي الترتيب الثالث في در      

 (.  546وانحراف معياري )
 

بأن الحالة المالية لألسرة ال تؤثر فقط على الحدث من حيث دفعه للسلوك  وتفسر الباحثة تلك النتيجة     

المعادي للمجتمع، إنما تؤثر على نفسية الحدث فيصاب بأمراض نفسجسمية، ذلك أن ضعف مفهوم 

، واالكتئابوضعف قوة األنا، وضعف الشخصية، وغيرها تترجم إلى أعراض جسمية كاإلحباط،  الذات،

 والغضب الداخلي، والعنف الموجه ضد اآلخرين، وممتلكات الوطن.
 

( التي احتل فيها العامل االقتصادي المرتبة الثانية 2000ويتفق ذلك مع نتائج دراسة )صواخرون،      

( التي أكدت على انخفاض 2005ك ما توصلت إليه نتائج دراسة )عواد، في مسببات الجنوح، وكذل

المستوى االقتصادي ألسر األحداث الجانحين، وتتفق كذلك مع ما وجدته نتائج دراسة )آل شافي، 

 ( من عدم وجود دخل ثابت ألسر األحداث الجانحين.2006
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ة مع غالء المعيشة اليومي يثير المشكالت ( إلى أن قلة الموارد المادية لألسر 2010ويشير )عزمي،      

الزوجية، ويصدع األسرة من الداخل، ويخلخل األمان، داخل نفوس األبناء، ويدفعهم لترك تعليمهم، والعمل 

بشكل غير قانوني في ظل القوانين التي تمنع عمل األطفال، مما ينتج أطفال الشوارع الذين يعتدى عليهم، 

 ظمة.ويستغلون من العصابات المن
 

وفيما يخص ترتيب فقرات المحور االقتصادي، فقد حصلت الفقرة " غالبًا ما يسهم إجبار األسرة      

(، 4446أبناءها على التسول، وبيع الكماليات في دفعهم للجنوح " على الترتيب األول بمتوسط حسابي )

ك أن ما يقود الحدث للتسول، (، ومستوى اتجاه )مرتفع جدًا(، وتفسر الباحثة ذل04111وانحراف معياري )

وبيع الكماليات "البخور، المناديل الورقية، وغيرها" هو تدني وضع األسرة المادي، وحسب محادثة أجرتها 

الباحثة مع أحد األطفال المتسولين الذين ضبطتهم يتسولون مرتادين السوق طلبًا لمعونة مادية، فإن عدم 

وأمية األم التي ال تعمل، وبالتالي عدم وجود دخل ثابت لألسرة وجود عائل لألسرة بسبب طالق الوالدين، 

 هو المتسبب الرئيسي لتسولهم حسب قولهم.
 

( من أن الجوع، والحرمان، وغياب العائل هو السبب في اتجاه 2010وذلك ما أشار إليه )عزمي،      

 الحدث للسرقة، والتسول، واالنحراف السلوكي، واالنضمام لعصابات الشارع.
 

وحصلت الفقرة " يبدو أن هناك من يستغل حاجة الحدث للمال ليوجه له العنف جسديًا، ونفسيًا "،      

(، ومستوى اتجاه )مرتفع جدًا(، 04064(، وانحراف معياري )4424على الترتيب الثاني بمتوسط حسابي )

وتقبل لما يملى عليه وتفسر الباحثة ذلك بأن االحتياج للمال، والعاطفة يجعل الحدث في حالة ضعف، 
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من أوامر، وأفعال تنافي رغبته، ويزداد األمر سوءًا كما ترى الباحثة حين يستغل الحدث الجانح لترويج 

 المواد المخدرة، والممنوعة بين أصدقائه سواء في الحي، أو المدرسة.
 

فئة األحداث للتسول  والحظت الباحثة أثناء تواجدها بجانب آلة الصرف النقدي، أن هناك تركيزًا من     

بجانب تلك اآلالت المنتشرة بكثرة في كل مكان، ورأت الباحثة إحدى المتسوالت )فتاة صغيرة( تمد يدها 

لشخص يسحب مبلغًا نقديًا، وكان كبيرًا في السن فأعطاها مبلغًا من فئة )خمسة رياالت(، وطلب منها 

فترة ثم عادت للتسول في نفس المكان، وتفسر الباحثة  عن اآللة، والرجوع للبيت، لكن الفتاة توارت االبتعاد

 ذلك الفعل بأن األحداث المتسولين لديهم اقتناع أن التسول مهنة، وليس إلحاحًا، ومضايقة لآلخرين.

( أن للفقر دور كبير في اتجاه الحدث نحو نفسه، واآلخرين، وأن 2000ويشير )حمودة وزين الدين،      

استه بسبب عدم وجود عائل،  وقلة الموارد المالية، وغالء المعيشة، كل ذلك عجز الحدث عن إكمال در 

يدفعه للحنق على المجتمع، وارتكاب السلوكيات المعادية، فيسرق، ويتسول، ويدمر الممتلكات العامة 

كالسيارات، واإلنارة، والمباني، وذلك بسبب غياب التكافل االجتماعي الذي جعل المجتمع ينأى بنفسه عن 

 اللوم فيما وصلت إليه تلك األسر الفقيرة. 
 

 ثيؤدي للجنوح " على الترتيب الثالوحصلت الفقرة " في اعتقادي أن انعدام سبل العيش المشروع      

(، ومستوى اتجاه )مرتفع(، وتفسر الباحثة هذه 04150(، وانحراف معياري )4401بمتوسط حسابي )

جتمع أن يوفر له سبل العمل ليعيش حياة كريمة مع أفراد النتيجة أن من أبسط حقوق الفرد على الم

أسرته، ومجتمعنا ذو أسر ممتدة، ورغم مدنيته فما زال اإلبن البكر داخل األسرة من  يتحمل مسؤولية 

خوته في حالة غياب األب، كما أن عجز رب األسرة عن اإليفاء بمتطلبات أطفاله على وجه  والديه وا 
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طرق أخرى لجني المال، ونيل مطالبهم الطفلية التي قد تشكل عبئًا ال الخصوص، يجعلهم يلجأون ل

 يدركونه.
 

( التي احتل فيها وضع األسرة االقتصادي المرتبة األولى 2000وتتفق هذه النتيجة مع نتائج )البنا،      

باشر (، من أن الفقر ليس العامل الم2000في مسببات جنوح األحداث، وذلك ما أشار إليه )صواخرون، 

للجنوح بل هو عامل مساعد يّولد غضب النفس داخل الجانح، ويدفعه الرتكاب سلوكيات تسد حاجاته 

( أن من مسببات جنوح األبناء اإلساءة إليهم نفسيًا بحرمانهم مما 2006األساسية.  ويشير )المطيري، 

ل والده كوسيلة عقاب يتمتع به من هم في مثل عمرهم من األوالد، وأن عدم اإلنفاق على الحدث من قب

 هو األشد تأثيرًا عليه.
 

وحصلت الفقرة " أالحظ أن إعطاء الحدث المال دون سؤاله فيما أنفقه يجعله عرضة للجنوح " على      

(، ومستوى اتجاه )مرتفع(، وتفسر 04111(، وانحراف معياري )4401الترتيب الرابع بمتوسط حسابي )

الحوار المنطقي بين الوالدين، واألبناء خاصة في مسألة كيفية التوفيق الباحثة هذه النتيجة في أن فقدان 

بين احتياجاتهم مع دخل األسرة، يجعلهم يقعون في أيدي مروجي المخدرات، والممنوعات بشتى أنواعها.  

وأن في مقابل األسر التي تعلم أوالدها تحمل المسؤولية، وكيفية التصرف بالمال، وتنمي لديهم يقظة 

ر األخالقي في مساعدة المحتاجين، أسرًا تعوض أبناءها عن البعد النفسي، والعاطفي بالمال، الضمي

 وغمرهم بالهدايا التي تدمرهم بداًل من أن تنفعهم. 
 

( التي ترى أن التغيرات االجتماعية، واالقتصادية، 1115وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )الكاظم،      

دوار داخل األسرة الخليجية أدت إلى تغير القيم التي تمس األفراد، فالتغير والثقافية، وبالتالي تغير األ
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المعيشي للمجتمع من حول أبنائنا منحهم القناعة أن هناك قيمًا تغيرت، ولم تعد دارجة في الحياة 

 االجتماعية الحالية، وال تتناسب مع واقعهم المعاش. 
 

نا الحتياجات أبنائنا في خروجهم إلشباعها بشكل خاطئ " وحصلت الفقرة " غالبًا ما يسهم عدم تلبيت     

(، ومستوى اتجاه )مرتفع(، 04133(، وانحراف معياري )3410على الترتيب الخامس بمتوسط حسابي )

كاأللعاب االلكترونية،  لالمتالكوتفسر الباحثة هذ النتيجة بأن الحاجات التي تشبع غريزة الطفل، وحبه 

حدث ليتمرد على سلطة والديه، والخروج عن طاعتهم، والبحث عمن يشبع له ذلك وغيرها، تمثل حافزًا لل

الشغف للمعرفة، واالكتشاف، وبذلك ينّضم الحدث لشلة الرفاق الذين يبدأون بتشكيل إطاره المرجعي 

 القيمي، وتشريبه مبادئهم، وحثه على التمرد على األسرة، وضوابطها التي تقيد حريته. 

في جماعة األقران منذ الصغر  االنخراط( من أن Leve, 2004ة مع ما أثبتته دراسة ليف)وتتفق هذه النتيج

 ,Haynie & Osgoodيكون مؤشرًا أساسيًا للتنبؤ بالسلوك الجانح، وكذلك نتائج دراسة هايني، وأوسجود)

 ( التي أكدت تأثير المعايير االجتماعية لألقران على جنوح األحداث. 2003
 

( أن تأثير األقران يتضمن قيمهم، وأفكارهم فإن كانوا يحترمون 2005دويدار، والنيال، ويشير )ال     

ن كانو  ثائرين متمردين على  االقانون، ويلتزمون بقيم المجتمع، وأعرافه، وتقاليده كان تأثيرهم إيجابيًا، وا 

دث ألول حلقة في قواعد االنضباط المجتمعي، والقوانين الوضعية التي تحكمه، فإنهم بذلك يسحبون الح

 عالم االجرام. 
 

واحتل المحور الذاتي الترتيب الرابع، واألخير في درجة استجابة عينة الدراسة بمتوسط حسابي      

 (.  640(، وانحراف معياري )345)
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أن العاملين مع الحدث الجانح حين تعرض عليهم قضيته، فإن ما يلفت  وتفسر الباحثة تلك النتيجة     

لته االجتماعية أكثر من حالته النفسية الداخلية، فأمور مثل الوراثة، والذكاء، والميل لكنحراف، نظرهم حا

وضعف هوية األنا، وانعدام الثقة بالذات ال تهم إال إذا تم شرحها من قبل متخصصين، وثبت تأثيرها على 

 ه مرتفع موجب.حالة الجانح أمامهم، وبذلك احتلت هذه العوامل المرتبة األخيرة لكن باتجا
 

( التي أثبتت أن هناك عالقة بين ضعف 2000وتتفق أهمية هذا المحور مع نتائج دراسة )صديق،       

( من أن غير 2004قوة األنا، ومفهوم الذات، والميل للجنوح، وكذلك مع ما أشارت إليه نتائج )الحق، 

وين، ويشعرون بالوحدة، ويصدرون الجانحين أكثر ثقة بأنفسهم من الجانحين الذين يكونون عادة منط

 أحكامًا سريعة، وسلبية على الخبرات التي يمرون بها. 

( أن النظريات الحديثة تركز على الحدث الجانح من منظور اكلينيكي، Steve, 2003ويشير ستيف)     

لوكي ، ومعرفة منشأ أي اضطراب سمراقبتهوذلك يركز جهدها على فهم تاريخ حياة الحدث الجانح بهدف 

 قد يحدث في المستقبل.
 

وفيما يخص ترتيب فقرات المحور الذاتي فقد حصلت الفقرة " من المؤكد إن عدم إشباع حاجات      

(، 4405الحب، واألمن لدى الحدث هما السبب في سلوكه الجانح " على الترتيب األول بمتوسط حسابي )

الباحثة ذلك أن الحدث بحاجة إلى أن يتقبله  (، ومستوى اتجاه )مرتفع(، وتفسر04066وانحراف معياري )

والديه، ويمنحانه الحب بال مقابل حتى يشعر بالطمأنينة، واألمان الداخلي، وأن ذلك الحب، والتقبل 

الوالدي الالمشروط يستشعره الطفل خالل مراحل نموه ليصبح حدثًا، فالحدث منذ طفولته يقرأ مشاعر 

 ينما حين ينشأ الطفل على النبذ، والحرمان يفقد االنتماء لألسرة.الحب، والتقبل في عيون من حوله، ب
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( التي وجدت عالقة طردية بين الرفض الوالدي سواء بالعدوان، 2000ويتفق ذلك مع دراسة )البري،      

( أن التشدد 2006أو اإلهمال، أو النبذ، وشعور الجانح باألمن النفسي، بينما وجدت دراسة )المومني، 

لة الحدث، وتأنيبه على كل خطأ يقوم به يؤدي إلى شعوره بالوحدة، وافتقاده لألمان، ووجدت نفس في معام

 الدراسة انتشارًا كبيرًا في نمط التنشئة المتشدد في أسر األحداث الجانحين.
 

( أن هناك فروق في الحاجات النفسية الكامنة بين الجانحين، وغيرهم من 2005ويؤكد )الهنائي،      

( أن األطفال الذين تعرضوا لسوء معاملة من أسرهم كانوا Stouthmer, 2002وياء، ويرى ستاوثمر)األس

( وجود ارتباط موجب بين 2000أكثر عرضة لخطر الجنوح الدائم، كما أكدت نتائج دراسة )الغامدي، 

 اإلساءة للطفل من قبل والديه، وشعوره بالوحدة النفسية، وتعرضه للجنوح الحقًا.
 

وحصلت الفقرة " ليس بالضرورة أن يكون ذكاء الحدث الجانح منخفضًا " على الترتيب الثاني      

(، ومستوى اتجاه )مرتفع(، وتفسر الباحثة هذه 04130(، وانحراف معياري )4404بمتوسط حسابي )

نما عامل م ساعد في النتيجة أن الذكاء سواء كان شديدًا، أم منخفضًا هو ليس مسببًا رئيسيًا للجنوح، وا 

ن تلك األفكار التي يترجمها الجانح لفعل معادي للمجتمع، أو العكس بحاجة لعوامل  كثير من األحيان، وا 

 كثيرة لتترجم إلى سلوك، وليس فقط مستوى ذكاء الحدث.
 

( أن وجود قدرات ذهنية عالية من ضمنها الذكاء ربما يسهم في 2000ويشير )حمودة وزين الدين،      

السلوكي للحدث عن  االندفاعصية للحدث، ويجعل تصرفاته تتسم بالعنف، والتهور، وينم السمات الشخ

 قلقه الداخلي، وفوران هرموني دافع لشتى السلوكيات المتناقضة. 
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وحصلت الفقرة " في الغالب يشكل الجانح مشكلة خطيرة لمن حوله " على الترتيب الثالث بمتوسط      

(، ومستوى اتجاه )مرتفع(، وتفسر الباحثة تلك النتيجة بأن 04116ري )(، وانحراف معيا3416حسابي )

المشكالت التي يجرها الجانح على نفسه، وأسرته، ومجتمعه ال تنتهي، وأن تركه على ما هو عليه دون 

 ة من طاقات الوطن التي يحتاجها للبناء.لمحاولة إصالحه، هو تعطيل لطاقة فاع
 

( أن الجانح عادة يصاب Kim & Kim, 2008أكدته نتائج  دراسة كيم )وتتفق هذه النتيجة مع ما      

( أن فرط Savina, 2004بدرجة عالية من االحباط، والكثير من األمراض النفسجسمية.  ويشير سافينا )

 النشاط لدى الحدث ينتج عادة سلوكًا معاديًا للمجتمع. 
 

إتيان السلوك الجانح " على الترتيب الرابع وحصلت الفقرة " أرى أن ثقة الحدث بنفسه تمنعه من     

(، ومستوى اتجاه )مرتفع(، وتفسر الباحثة تلك 04166(، ومتوسط حسابي )3410بمتوسط حسابي )

الثقة بذاته، وبالتالي ينضوي تحت الضبط  هتنشئة الحدث يجعل منه فردًا تحركالنتيجة أن التوازن في 

نه إلى رفاق جيدي السلوك، وذلك يجعل منه فردًا صالحاً، االجتماعي لألسرة، والمجتمع، وبذلك يوجهو 

 ونافعًا لنفسه، وغيره. 
 

(، من أن األحداث األسوياء أكثر اتزانًا فكريًا، وجسديًا، 2002ويتفق ذلك مع نتائج دراسة )قويدري،      

تشدد في ( أن التفكك األسري، والنمط الم2000واجتماعيًا من األحداث الجانحين.  ويشير )منسي، 

 التربية يهز ثقة الحدث بنفسه، ويدفعه للسلوك العنيف المضاد ألفراد المجتمع. 
 

تالف ممتلكات الغير " على       وحصلت الفقرة " أظن أن الجانح يعبر عن غضبه الكامن بالعنف، وا 

فسر (، ومستوى اتجاه )مرتفع(، وت04012(، وانحراف معياري )3412الترتيب الخامس بمتوسط حسابي )
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الباحثة هذه النتيجة في أن الحدث عادة يحاول االنفالت من قوانين األسرة، وضوابط المجتمع التي يشعر 

ن ذلك الرفض لتلك القواعد يتحول إلى تمرد، ومن ثم إلى  أنه مسجون داخل إطارها ال يستطيع الحراك، وا 

 األسرة.غضب عارم خاصة عند الحدث المراهق المحروم من حاجاته النفسية داخل 
 

( التي بينت تورط الحدث Haynie & Osgood, 2003وتتفق تلك النتيجة مع دراسة هايني وأوسجود)     

البالغ في معدالت جنوح عالية، وخطيرة، وأن للمعايير االجتماعية، وسطوة األقران تأثير كبير على الجانح 

 المتمرد.
 

تماعي يسبب للحدث صراعًا نفسيًا حادًا يترجم ( في أن عدم التوافق االج2001وتشير )الجميلي،      

إلحباط، وقلق يدفع به للسلوك العدائي، واألفعال الجانحة، التي هي في األصل وسيلة دفاعية يتخذها 

 الحدث في مواجهة الوسط األسري المضطرب، وقواعد المجتمع الصارمة.

 

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  هل توجد مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني، والذي نصه:

(α≤ 1013 في اتجاهات العاملين في قضايا األحداث الجانحين بمحافظة مسقط نحو العوامل )

، سنوات الخبرة في العمل مع والمؤهل العلمي ،المسهمة في جنوحهم تبعًا للنوع االجتماعي، والعمر

 ؟ام، المسمى الوظيفي و مكان العملاألحداث الجانحين، سنوات الخبرة في مجال العمل بشكل ع
 

:  فقد جاءت نتيجة المتوسطات الحسابية، واالنحرافات لنوع االجتماعي" الجنس"ا متغيرأواًل:      

المعيارية للدرجة الكلية للمقياس متقاربة بفوارق بسيطة جدًا، مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة 
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و العوامل المسهمة في جنوح األحداث بمسقط يعزى لمتغير النوع إحصائية في اتجاهات أفراد الدراسة نح

 االجتماعي.  

( في عدم وجود فروق دالة بين الطلبة الذكور، 2004وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )العتيبي،      

 واإلناث نحو مرتكبي الجريمة، والذي كان سلبيًا.

أن اتجاهات القضاة نحو الحكم على  (Moak & Wallace, 2000وتشير دراسة موك، وواالس)     

الجانحين بالسجن، أو التأهيل يتأثر بالمتغيرات الديموغرافية للجانح، ونوعية الجريمة المرتكبة وال عالقة 

 لكونهم ذكورًا أم إناثًا بالموضوع. 

 

اختبار كروسكال :  وبعد حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، و ثانيًا: متغير العمر     

واليس لحساب داللة الفروق بين المجموعات، بينت النتائج أن درجات أفراد الدراسة بمختلف فئاتهم العمرية 

، مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات (α≤ 0405)كانت متقاربة ، وجاءت مستويات الداللة أكبر من 

 .تعزى لمتغير العمرداللة إحصائية 

( من أن عمر القاضي ال يشكل فروقًا Modecki, 2008مع نتائج دراسة موديكي)وتتفق هذه النتيجة      

في الحكم على الحدث الجانح، وأنه كلما كان نوع، ومستوى الجنحة عالية كلما كان الحكم أكثر تشددًا.  

( التي شملت ثالث دول عربية أن عمر أفراد الدراسة ال يؤثر في 1101وأشارت نتائج دراسة )خيري، 

 اهاتهم نحو نوعية الجرائم التي يرتكبها األحداث الجانحين. اتج
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:  فقد بينت نتائج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واختبار ثالثًا: متغير المؤهل العلمي     

كروسكال واليس لحساب داللة الفروق بين المجموعات فروق ظاهرية بسيطة جدًا في المحاور الثالثة 

االقتصادي، والقانوني التشريعي( مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في اتجاه  )الذاتي،

 عينة الدراسة نحو عوامل المحاور الثالثة تعزى لمتغير المؤهل العلمي.  

في حين أظهرت نتائج اختبار تامهان للفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة أن مستوى الداللة      

( مما يشير إلى وجود 0405(، وهي قيمة دالة أصغر من )04011االجتماعي القيمي بلغ ) في المحور

فروق ذات داللة إحصائية في اتجاه عينة الدراسة نحو العوامل االجتماعية القيمية تعزى لمتغير المؤهل 

 العلمي لصالح الحاصلين على درجة " البكالوريوس".

حداث الجانحين من حملة درجة البكالوريوس هم أكثر مالمسة ويشير ذلك إلى أن العاملين مع األ     

ومهنيًا، ويمثل  تعليمياً لواقع الجانحين، كون تلك الفئة تقوم باإلشراف على الجانحين داخل دار اإلصالح 

العموم، وذلك  ادعاءاتحملة تلك الدرجة أيضًا المراقبون االجتماعيون، وأمناء السر سواء بالمحاكم، أو 

 همية المحور االجتماعي، والقيمي من وجهة نظر هذه الفئة.يؤكد أ

( من أن مستوى التعليم، والتخصص العلمي 1101وتتفق تلك النتيجة مع ما وجدته دراسة )خيري،      

أن تأثير المؤهل العلمي للمسؤولين عن  (Egan, 2009يؤثر في نوعية االتجاه للجريمة.  ويشير إيجن)

نوعية البرامج التثقيفية التي ثبت أن بثها قد قلل من معدالت أعداد الجانحين سجون األحداث يؤثر في 

 بالسجون اإلصالحية. 
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 رابعًا: متغيري الخبرة في العمل مع األحداث الجانحين والخبرة في العمل بشكل عام

جراء اختبار كروسكال واليز       للتحقق من بعد حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وا 

داللة الفروق بين المجموعات، بينت النتائج فروقات بسيطة غير ملحوظة بالنسبة للمحاور األربعة، وذلك 

يثبت أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية في اتجاهات عينة الدراسة نحو العوامل المسهمة في جنوح 

 ي العمل مع األحداث الجانحين.  األحداث بمسقط تعزى لمتغيري الخبرة بشكل عام، وسنوات الخبرة ف

ويشير ذلك بناًء على إجابات أفراد العينة إلى أن أكثر األفعال الجانحة التي يرتكبها األحداث في      

مسقط كانت السرقة ثم التسول، وهما جنحتين يتعرض فيهما الجانح لالحتجاز في دار المالحظة بعد 

صل األمور للمحكمة حيث يتم التنازل بعد تدخل جهات عدة، التحقيقات األولية، وفي أغلب األحيان ال ت

رجاع المسروقات، وقد تصل القضية للمحكمة، ويتعرض الجانح للزجر بهدف اإلصالح، فليس هناك  وا 

خبرة طويلة للعمل مع الجانح تجعل منها متغيرًا مؤثراً  على اتجاه أفراد العينة خاصة أنه ال توجد محكمة 

 قضاة مختصون للحكم عليهم أي البث في قضاياهم فقط.خاصة لألحداث، وال 

( الذي يؤكد بأن قضايا األحداث الجانحين ما زالت 2005ويتفق ذلك مع نتائج دراسة ) الشيخ،      

تعامل بالمفهوم التقليدي، وأنه مهما بلغت الخبرة في العمل في مثل هذا النوع من القضايا، وما يتعلق بها 

وجهة النظر نحوها قاصرة على جمع المعلومات التي ال تعتبر مؤشرًا لصالح هذه  من مالبسات فما تزال

 النوعية من القضايا، والتي تحتاج ألكثر من دراسة حالة.
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 خامسًا: متغير المسمى الوظيفي:
 

وبعد حساب المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، واختبار كروسكال واليس للتحقق من الداللة      

ئية للفروق بين المجموعات، بينت النتائج أنه ال توجد فروق احصائية ذات داللة بين متوسطات االحصا

درجات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي لكل منهم في كل من الدرجة الكلية للمقياس، 

القيمي والمحور  ودرجة كل من المحور )الذاتي، والقانوني التشريعي(، أما بالنسبة للمحور االجتماعي

(،  وبعد إجراء اختبار 0405فقد كانت قيمتهما الدالة المحسوبة أقل من القيمة الجدولية ) االقتصادي

تامهان للداللة بين فروق المتوسطات، تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح معلم/ مدرب المهنة 

 العاملين داخل دار اإلصالح بالسجن المركزي بسمائل. 
  

ويشير ذلك كما ترى الباحثة إلى أن طبيعة عمل المتعاملين مع األحداث الجانحين خارج دار      

اإلصالح تركز أكثر على الوقائع المكتوبة، والمسموعة، وأن معظم أفراد عينة الدراسة من المحققين ال 

ينما يختلف يمثلون جهة إصالح، وذلك يجعلهم يركزون على ما يروه من الحقائق أكثر من التنظير ب

تعامل معلمي المواد ومدربي المهن مع األحداث الجانحين داخل الدار فهناك ينمو التعامل اإلنساني 

 والتقديري للعوامل المسهمة في جنوح الحدث أكثر من المهنية البحتة.
 

( التي أثبتت أن التوصيف Moak & Wallace,2000ويتفق ذلك مع نتائج دراسة موك، وواالس )     

دماجهم الو  ظيفي ال يشكل فرقًا في اتجاهات القضاة، والمحكمين نحو الجانحين في مسألة إعادة تأهيلهم، وا 

( أن التعامل مع الحدث عن قرب يغير من النظرة المكونة 2011في المجتمع.    كما يشير )السناني، 

 سلفًا نحو مفهوم الجنوح وسببيته. 
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 سادسًا: متغير مكان العمل
 

ائج حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، واختبار كروسكال واليس، وحساب بينت نت     

مربع كاي للتحقق من داللة الفروق بين المجموعات عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يعزى لمتغير 

، االقتصاديمكان العمل في كل من المحورين )الذاتي، والقانوني التشريعي(، أما بالنسبة للمحورين )

( مما يدل على 0405واالجتماعي القيمي( فقد كانت قيمتهما الدالة المحسوبة أقل من القيمة الجدولية )

وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير مكان العمل لصالح موظفي وزارة التنمية بالنسبة لهذين 

 المحورين حسب اختبار تامهان.  
 

ى أن أفراد عينة الدراسة العاملين بوزارة التنمية هم األكثر قربًا من الباحثة إل يويشير ذلك حسب رأ     

األحداث الجانحين، فمعظم أفراد هذه العينة موظفون في دائرة شؤون األحداث كباحثين، ومراقبين 

اجتماعيين، ومدرسيي مواد، ومهن بدار اإلصالح، كذلك حسب قانون مساءلة األحداث أن الجهة 

ين هي وزارة التنمية، ولذلك يقع العبء األكبر على أفراد العينة العاملين في جهة المسؤولة عن الجانح

العمل هذه أي وزارة التنمية لدراسة حالة الحدث الجانح، ووضعه االقتصادي، واالجتماعي، ولذلك نجد أن 

تي، مستوى اتجاههم تجاه المحور االجتماعي، واالقتصادي مرتفع أكثر من المحورين اآلخرين )الذا

 والقانوني التشريعي(.
 

( التي دلت على أن اختالف مكان العمل يؤدي إلى 1110ويتفق ذلك مع نتائج دراسة )خيري،      

 اختالف اتجاهات عينة الدراسة نحو الجرائم التي ارتكبها األحداث في الثالث دول موضع الدراسة. 
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 التوصيات 
 

 : في ضوء نتائج هذه الدراسة توصي الباحثة بـــ

  االهتمام بصقل مهارات العاملين مع األحداث عن طريق ورش العمل، والدورات المؤهلة

يفاد العاملين في هذا المجال للدول المجاورة  على ما  لالطالعللتعامل مع الحدث نفسيًا، وا 

 وصلوا إليه عمليًا لمعالجة ظاهرة الجنوح.

  ،واالجتماع، واالرشاد استقطاب المتخصصين في التخصصات المرتبطة بعلم النفس

النفسي، ومن لهم خبرات سابقة في إدارة مؤسسات األحداث، والعمل كفريق واحد الحتواء 

 هذه الظاهرة. 

  العمل كوحدة واحدة، والتعاون بين الجهات الثالث الموكل لها أمر األحداث الجانحين

 التنمية، شرطة عمان السلطانية، واالدعاء العام(. وزارة)

 خاصة بالجانحين بموظفيها من قضاة، وأمناء سر، وأخصائيين نفسيين،  تعيين محكمة

 وباحثين اجتماعيين، وغيرهم بحيث ينصب اهتمامهم على الحدث الجانح دون غيره.

  التوعية االعالمية بكافة أنواعها المرئية، والمسموعة، ووسائل التواصل االجتماعي

 الحديثة عبر الشبكة العالمية)االنترنت(.
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 اسات المقترحةالدر 
 

  دراسة األحداث المتحولين من الجنح البسيطة كالسرقة، والتسول، وغيرها إلى الجنايات الكبيـرة

 كالقتل، والسطو المسلح ،والترويج للمواد المخدرة. 

 .دراسة ميدانية لألسر التي يكثر جنوح األحداث المنتمين لها 

  ،للجانحين. واالقتصاديةدراسة تركز على الخصائص النفسية، واالجتماعية 

 .دراسة تركز على خصائص المناطق التي يتركز داخلها األحداث الجانحين 
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 .205-112(، 1)21.  مصر-الثقافة والتنمية.  تحليل مضمون لبعض الصحف المصرية

 

ــــم اإلجــــرام)ج(.  1166بهنــــام، رمســــيس. ) ــــم ط0عل ــــائع المجــــرم(._ عل (.  االســــكندرية: منشــــأة 3)ط  ب
 المعارف.

  
 .  بيروت: المكتبة العصرية.االنحراف: مقاربة نفسية واجتماعية(.  2010بوخميس، بوفولة. )

 

 .  بيروت: منشورات عويدات.الطفولة الجانحة (. 1102جان شازال. )
 

المعرضـين لخطـر االنحـراف: دراسـة حماية األحـداث المخـالفين للقـانون و (.  2004جعفر، علي محمـد. )
 (.  بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.2.  )طمقارنة

 

 .  عّمان: دار وائل للنشر. الجريمة والمجتمع ومرتكب الجريمة(.  2001الجميلي، فتحية. )
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ة نظـر األحـداث أثر العوامل االجتماعية فـي جنـوح األحـداث مـن وجهـ(.  2003الحارثي، حيالن هـالل. )
.  رسالة ماجستير غيـر منشـورة.  دراسة مسحية في دور المالحظة بالرياض والدمام وبريدة-المنحرفين

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.  المملكة العربية السعودية.
 

 .  القاهرة: مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع.علم النفس االجتماعي(.  2006حبيب، أحمد علي. )
 

المعاملة الجنائية واالجتماعية لألطفال، دراسة متعمقة في قـانون (.  2000، عبدالفتاح بيـومي. )حجازي
 .  مصر: دار الكتب القانونية.الطفل المصري مقارنة بقانون األحداث اإلماراتي

 

 .  الرياض: مكتبة العبيكان. مبادئ علم االجتماع الجنائي(.  1115الحديثى، مساعد ابراهيم. )
 

 .  عّمان: دار الفكر.إساءة معاملة األطفال النظرية والعالج(.  2001طه عبدالعظيم. ) حسين،
 

 .  سلطنة عمان: مطابع النهضة.بحوث ودراسات قانونية(.  2000الحضرمي، خليفة محمد. )
 

انحراف األحداث: دراسة فقهية في ضوء علم  . (2000)و زين الدين، بالل أمـين.  حمودة، منتصر سعيد
 دار الفكر الجامعي..  االسكندرية: والشريعة اإلسالميةالعقاب رام االج

 

-ســـيكيولوجية االتجاهـــات)المفهوم(.  1111خليفـــة، عبـــداللطيف محمـــد و محمـــود، عبـــدالمنعم شـــحاته. )
 .  القاهرة: دار غريب للنشر والتوزيع.التغيير(-القياس

 

 .الرياض: دار الزهراء.  الدوافع واإلنفعاالت  (.2011).خليفة، عبداللطيف محمد
 

. أكاديميــة أبعــاد الجريمــة ونظــم العدالــة الجنائيــة فــي الــوطن العربــي(.  2000الخليفــة، عبــداهلل حســين. )
 نايف العربية للعلوم األمنية.  المملكة العربية السعودية.

 

المركــز  الريــاض:  .تغييــر الــرأي العــام وعالقتــه باالتجــاه نحــو الجريمــة(.  1110خيــري، الســيد محمــد. )
 العربي للدراسات األمنية والتدريب.

 

ــدقناوي، ناديــة محمــد. ) دوافــع اســتخدام األحــداث الجــانحين للمسلســالت واألفــالم العربيــة التــي (.  2001ال
-244(، 41)11.   مصـر-دراسـات الطفولـة.  يعرضها التلفزيون المصري واإلشباعات المتحققة منها

245 . 
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.  اإلسـكندرية: دار المعرفـة علم النفس االجتماعي، أصوله ومبادئه(.  2006دويدار، عبدالفتاح محمـد. )
 الجامعية.

 

.  االسـكندرية: دار الجرائم والجنايات من المنظـور النفسـي(.  2005دويدار، عبدالفتاح والنيال، مايسة. )
 المعرفة الجامعية. 

 

ر اإلنحـراف: دراسـة مقارنـة حقوق الحـدث المخـالف للقـانون أو المعـرض لخطـ.  (2005). رباح، غسـان
 (.  بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.2ط)  .في ضوء أحكام اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل

 

.  القـاهرة: الـدار المصـرية نظريـات فـي تشـكيل اتجاهـات الـرأي العـام(.  2004زغيب، شـيماء ذو الفقـار. )
 اللبنانية.

 

 .  القاهرة: دار النشر للجامعات.ية التعلمسيكيولوج(.  1116الزيات، فتحي مصطفي. )
 

.  قضــاء وقــت الفــراغ وعالقتــه بــدنحراف األحــداث " دراســة ميدانيــة.  (1114). الســدحان، عبــداهلل ناصــر
 لنشر بالمركز العربي للدراسات األمنية والتدريب بالرياض.ادار الرياض: 

 

ديل االتجاهـات نحـو السـلوك االجرامـي أثر برنـامج ارشـادي فـي تعـ(.  2002السقاف، محمد لطـف اهلل. )
 .  أطروحة دكتوراه غير منشورة.  الجامعة المستنصرية: المستنصرية: العراق.لدى األحداث الجانحين

 

الندوة السابعة لمعالجة الشريعة االسـالمية .  مفهوم الحدث في اإلسـالم  ه(.1400). سليمان، عبدالغني
 ي للدراسات األمنية والتدريب.  الرياض. .  المركز العربلمشاكل انحراف األحداث

 

 .  عّمان: دار المسيرة. علم اجتماع الجريمة واالنحراف(.  2010السمري، عدلي. )
 

رسـالة ماجسـتير   إجـراءات مسـاءلة األحـداث الجانحين)دراسـة مقارنـة(.  (.2011السناني، عادل علي. )
 غير منشورة. جامعة السلطان قابوس: سلطنة عمان.

 

االســــكندرية: مؤسســــة شــــباب  . األســــباب والمعالجــــة–االنحــــراف االجتمــــاعي  (. 2001). د، طــــارقالســــي
 الجامعة. 

 

ممارسة العالج المعرفي السلوكي في خدمة الفرد لتعديل السلوك الالتوافقي (.  2001السيد، نفين صابر. )
 . 041-615، 26.  مصر-مجلة كلية اآلداب بجامعة حلوان.  لألطفال المعرضين لكنحراف

 



200 

 

المؤسسـة المصـرية العامـة للتـأليف والترجمـة والطباعـة .  القـاهرة: جنـاح األحـداث(.  1163شازال، جـان. )
 .والنشر

 

 .  القاهرة: المكتبة المصرية للنشر والتوزيع.قياس االتجاهات االجتماعية(.  2010شتا، السيد علي. )
 

مـــــــــــن  2001، 1ترجع فـــــــــــي نـــــــــــوفمبرشـــــــــــرطة عمـــــــــــان الســـــــــــلطانية.  قـــــــــــانون الجـــــــــــزاء العمـــــــــــاني.  اســـــــــــ
1.pdf-www.rop.gov.om/arabic/roproules/Roprule 

 

لسياسة الجنائيـة لقضـاء األحـداث )المبـررات الواقعيـة الداعيـة لقضـاء ا.  (2005). الشيخ، بابكر عبداهلل
 : المملكة العربية السعودية.جامعة نايف العربية للعلوم األمنية متخصصة. .  دراسة(أحداث متخصص

 

الالمعيارية "االنومي" ومفهوم الذات والسلوك االنحرافي لدى المنحرفين (.  2003الشيخي، حسن علـي. )
.  رســالة ماجســتير غيــر منشــورة.  جامعــة نــايف العربيــة للعلــوم وغيــر المنحــرفين فــي مدينــة الريــاض

 ة:  المملكة العربية السعودية.األمني
 

محاكمة األحداث الجانحين وفقًا ألحكام قانون األحداث االتحادي فـي (.  2005الصاحي، محمد محمـد. )
 . أبوظبي: مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.دولة اإلمارات العربية المتحدة

 

. ا بـبعض المتغيـرات النفســيةالعالقـات فـي أسـرة الحـدث الجانحـة وعالقتهـ(.  2000صـديق، محمـد السـيد. )
 . 103-140(، إبريل، 2)1.  العلوم التربوية

 

  .البيئــة األســرية وجنــوح األحداث،دراسـة ميدانيــة فــي مدينــة مســقط . (2000). صـواخرون، حامـدعوض
 ، عّمان.، الجامعة األردنيةغير منشورة رسالة ماجستير

 

دراســة اجتماعيــة ميدانيــة فــي قســم ) عــالجظــاهرة جنــوح األحــداث، األســباب وال . (2002). ضــو، محمــد
 ث.مركز المالحظة الخاص برعاية اإلنا.  حلب: (األحداث في سجن حلب المركزي

 

االتجاهــات نحــو بعــض القضــايا العامــة وعالقتهــا بأحاديــة الرؤيــة لــدى (.  1110الضــوي، هــدى أحمــد. )
 معة المنيا..  أطروحة دكتوراة غير منشورة. جابعض المشتغلين بالمهن القانونية

 

االتجــــــاه نحــــــو مهنــــــة التــــــدريس وعالقتــــــه بــــــبعض المتغيــــــرات (.  1111الطــــــاهر، مهــــــدي أحمــــــد. )
.  رســالة ماجســتير غيــر منشــورة.  جامعــة الملــك ســعود: الدراســية)األكاديمية( لــدى طــالب كليــة التربيــة

 المملكة العربية السعودية.

http://www.rop.gov.om/arabic/roproules/Roprule-1.pdf
http://www.rop.gov.om/arabic/roproules/Roprule-1.pdf
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ــة لــدى(.  2002الطرشــاوي، خليــل عبــدالرحمن. ) ــة باألســوياء فــي  أزمــة الهوي األحــداث الجــانحين مقارن

رســالة ماجســتير غيــر منشــورة. الجامعــة اإلســالمية بغــزة،  محافظــات غــزة فــي ضــوء بعــض المتغيــرات. 
 فلسطين. 

   

.  العوامــل االجتماعيــة المؤديــة للعنــف لــدى طــالب المرحلــة الثانويــة(.  2005الطيــار، فهــد عبــدالعزيز. )
 معة نايف العربية للعلوم األمنية: المملكة العربية السعودية.رسالة ماجستير غير منشورة. جا

 

( القاهرة: 3.  )طنقد منهجي لتفسير السلوك االجرامي -الجريمة في المجتمع(.  1110عارف، محمد. )
 مكتبة األنجلو المصرية.

 

  .لســطينيةالحمايــة القانونيــة لألحــداث الجــانحين فــي التشــريعات الف(.  2000عبــدالرحمن، محمــد زيــاد. )
 .  جامعة النجاج الوطنية، نابلس، فلسطين.رسالة ماجستير غير منشورة

 

.  جـدة: SPSSمقدمـة فـي االحصـاء الوصـفي واالسـتداللي باسـتخدام (.  2001عبدالفتاح، حسـن عـز. )
 خوارزم العالمية للنشر والتوزيع. 

 

لنفســـية " فـــي معالجـــة انحـــراف الصـــحي " الصـــحة والســـالمة ا الـــدور الوقـــائي.  (2001). العبـــودي، صـــالح
قســم النــدوات -النــدوة العلميــة األطفــال واإلغــراق، مركــز الدراســات والبحــوث. األحــداث والوقايــة منهــا

 م.14/5/2001-12هـ الموافق 1/5/1421-0 .جامعة الحزائر-واللقاءات العلمية
 

جريمـة )دراسـة ميدانيـة اتجاهات طالب وطالبات الجامعـة نحـو مرتكبـي ال(.  2004العتيبي، خالد سعد. )
.  رسالة ماجستير غير منشورة.  جامعة نايف العربية على طالب وطالبات الجامعة في مدينة الرياض(

 للعلوم األمنية، المملكة العربية السعودية.  
 

.  عالقة بعض سمات الشخصية بانحراف األحـداث فـي مدينـة الريـاض(.  2005العجمي، سعيد رفعان. )
 غير منشورة.  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،  المملكة العربية السعودية. رسالة ماجستير 

 

.  االسـكندرية: نظرات في ظاهرة الجريمة في ضوء مبـادئ علـم اإلجـرام(.  2010عزمي، محمد مـدحت. )
 مركز االسكندرية للكتاب.
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دار  بيــروت:  .األحــداث اضــطرابات الوســط األســري وعالقتهــا بجنــوح.  (2006). العكايلــة، محمــد ســند
 الثقافة.

 

-شــــؤون اجتماعيــــة.  دور األســـرة والمدرســــة فــــي وقايـــة الناشــــئة مــــن الجنـــوح(.  2001عمـــار، وســــام. )
 . 101-165(، 00)11.  االمارات

 

دراســة لــبعض العوامــل األســرية كمــا يــدركها األحــداث الجــانحين بمحافظــة  (. 2005عــواد، أحمــد أحمــد. )
 .53-10(، 1)11.  جامعة حلوان.  كلية التربية -واجتماعية دراسات تربوية.  سيناء

 

المركز العربي للدراسات   التربية المدنية كوسيلة للوقاية من االنحراف.ه(.  1406العوجي، مصطفى. )
 األمنية والتدريب. الرياض: المملكة العربية السعودية.

 

ية لـدى الجانحـات وغيـر الجانحـات دراسة مقارنة لـبعض سـمات الشخصـ(.  2002عوض، سامية محمد. )
المــؤتمر الســنوي التاســع )االرشــاد النفســي قــوة للتنميــة والتقــدم ، مصــر(.  .  فــي مدينــة مكــة المكرمــة

 . 531-410.  مركز اإلرشاد، جامعة عين شمس
 

ــنفس االجتمــاعي(.  1116عويضــة، كامــل محمــد. ) ــم ال ــنفس: عل ــم ال .  بيــروت: دار الكتــب سلســلة عل
 العلمية.

 

 .  عّمان: الدار العلمية الدولية.دراسة مقارنة-قضاء األحداث(.  2003ين، زينب أحمد. )عو 
 

.  بيــروت: منشــورات اتجاهــات جديــدة فــي علــم الــنفس القــانوني.  (2004). العيســوي، عبــدالرحمن محمــد
 الحلبي الحقوقية.

 

المجلـــة العربيـــة   .حينتشـــكل هويـــة األنـــا لـــدى األحـــداث الجـــان.  (2000) .الغامـــدي، حســـين عبـــد الفتـــاح
 .246-113(، 15)15 (. عدد خاص)أكاديمية نايف للعلوم األمنية  .للدراسات األمنية والتدريب

 

عالقـة تشـكل هويـة األنـا بنمـو التفكيـر األخالقـي لـدى عينـة مـن .  (2001). الغامدي، حسين عبدالفتاح
المجلة المصرية .  ة العربية السعوديةالذكور في مرحلة المراهقة والشباب بالمنطقة الغربية من المملك

 .255-221 ،21 . للدراسات النفسية
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اتجاه المعلمين نحـو التقاعـد المبكـر فـي مدينـة مكـة المكرمـة وعالقتـه (.  2000الغامدي، سعيد أحمـد. )
.  رســالة ماجســـتير غيــر منشــورة.  جامعــة أم القـــرى، مكــة المكرمــة، المملكــة العربيـــة بــبعض المتغيــرات

 ية. السعود
 

ــدى (.  2000الغامــدي، ســعيد أحمــد. ) ــبعض الخصــائص النفســية ل ــة وعالقتهــا ب ــرات اإلســاءة الطفلي خب
.  أطروحــة دكتـــوراة غيــر منشــورة.  جامعـــة أم القــرى، مكـــة دراســـة مقارنـــة-الجــانحين وغيـــر الجــانحين

 المكرمة، المملكة العربية السعودية.
 

 .  الرياض: دار أجنادين للنشر والتوزيع. ت النفسيةاالتجاها(.  2000الغرباوي، محمد عبدالعزيز. )
 

(.  االرشاد السلوكي المعرفـي مـدخل وقـائي لمواجهـة سـلوك العنـف المدرسـي: 2001فرج، محمود ابراهيم. )
 .116-154(،  2)1.  مصر-المجلة العلمية لكلية التربية بالوادي الجديد اسيوطدراسة إكلينيكية.  

 

لعربــي المركــز ا.  انتقــال عناصــر الثقافــة االنحرافيــة بــين األحــداثه(.  1414القحطــاني، محمــد راشــد. )
 المملكة العربية السعودية.  الرياض. للدراسات األمنية والتدريب، 

 

.  رســالة جــرائم األحــداث بعمــان. األســباب واآلثــار وطــرق العــالج(.  2003القنــوبي، حميــد بــن راشــد. )
 ، الجمهورية التونسية. ماجستير غير منشورة.  جامعة الزيتونة

 

(.  مفهـوم الـذات لـدى األحـداث الجـانحين وغيـر الجـانحين فـي المجتـع 2002قويدري، العربي عطـاء اهلل. )
 .115-102(، 143)31.  قطر –مجلة التربية .  القطري)دراسة ميدانية(

 

 هـ. 1431ذو القعدة  21نوفمبر،  6.  السبت جريدة الزمن(.  2010الكاسبي، علي. )
 

دراســــة اســــتطالعية لمظــــاهره -انحــــراف األحــــداث فــــي المجتمــــع القطــــري(.  1115الكــــاظم، أمينــــة علــــي. )
 .141-101، 11.  قطر-حولية كلية اإلنسانيات والعلوم االجتماعية.  وعوامله

 

ــاعي والحيــاة المعاصــرة(.  1112الكنــدري، أحمــد محمــد. ) ــم الــنفس االجتم .  الكويــت: مكتبــة الفــالح عل
 زيع.للنشر والتو 

 

الثقـة بـالنفس وعالقتهـا بــبعض السـمات المزاجيـة لـدى عينـة مــن .  (2004الحـق، الحـق عبـداهلل محمـد)
غيــر منشــورة. جامعــة أم  رســالة ماجســيتر.  األحــداث الجــانحين وغيــر الجــانحين بمنطقــة مكــة المكرمــة

 القرى، المملكة العربية السعودية.
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 القاهرة: دار الشروق.  .(0علم النفس االجتماعي) (. 1111المبرت، وليم و. ت المبرت ووالس إ. )
 

اتجاهات معلمات رياض األطفال نحو العمل مع الطفل في ضـوء بعـض (.  2001محمد، سهام ابراهيم. )
رســـال ماجســـتير غيـــر منشـــورة.  جامعـــة القـــاهرة، جمهوريـــة مصـــر   المتغيـــرات النفســـية والديموغرافيـــة.

 العربية. 
 

ديناميـــــات الســـــلوك العـــــدواني واالنحـــــراف الســـــيكوباتي لـــــدى األحـــــداث (.  2004محمـــــد، محمـــــود منـــــدوه. )
-41، 56.  مصـر-مجلة كلية التربيـة بالمنصـورة  الجانحين المتسربين من التعليم )دراسة إكلينيكية(.

10 . 
 

إجــراءات مالحقــة األحــداث الجــانحين فــي مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة (.  1111محيســن، ابــراهيم حــرب. )
 .  عّمان: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع.وتحقيقاً استدالاًل 

 

االلتـــزام القيمـــي لـــدى عينـــة مـــن األحـــداث الجـــانحين وغيـــر .  (2001) .مشـــيخي، غالـــب محمـــد علـــيال
 .  رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية.الجانحين بمكة المكرمة

 

عالقة األبوين)الوالدين( باألبناء في جنوح األحداث النـزالء بمراكـز تأهيـل أثر (.  2006المصري، محمد. )
 .346-320(، 30)2.  مصر-عين شمس-مجلة كلية التربية.  األحداث الجانحين في األردن

 

ظاهرة انحراف األحداث في المجتمع وعالقتها بمتغيرات الوسط   (.2001مصلح، عبداللطيف عبدالقوي. )
 دار الكتاب الحديث للنشر والتوزيع.  .  القاهرة:األسري

 

ـــزالء دار .  (2006). المطيـــري، عبدالمحســـن عمـــار العنـــف األســـري وعالقتـــه بـــدنحراف األحـــداث لـــدى ن
للعلــوم  العربيــة نــايف جامعــة غيــر منشــورة.  رســالة ماجســتير . المالحظــة االجتماعيــة بمدينــة الريــاض

 ، المملكة العربية السعودية.األمنية
 

 .  عّمان: دار الفكر للطباعة والنشر.علم النفس االجتماعي(.  2000خليل عبدالرحمن. ) المعايطة،
 

 .  االسكندرية: مركز االسكندرية للكتاب. علم النفس االجتماعي(.  2003معوض، خليل ميخائيل. )
 

  المجرمــــون(.لفئــــات الخاصــــة واســــاليب رعايتهــــا )ا(.  2010المغربــــي، ســــعد و الليثــــي، الســــيد أحمــــد. )
 الرياض:  دار الزهراء. 
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دور القضــاء فــي (.   2001. )(UNODCاليونديســي ) مكتــب األم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة
 الطراونــة، محمــدفيينا:النمســا.    .دليــل متخصــص للقضــاة والمــدعين العــامين -مجــال عدالــة األحــداث

 سليم. 
 

دور العاملين دليل (.  2001. )(UNODCيونديسي ال) م المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةممكتب األ
، ليث، الخرابشة، محمـد عبـدالكريم عويضة أبو  .النمسا-فيينا  .االجتماعيين في مجال  عدالة األحداث

  و شبانة، محمد يوسف.
 

رعايــة (.    1114. )مكتــب المتابعــة لمجلــس وزراء العمــل والشــؤون االجتماعيــة بالــدول العربيــة الخليجيــة
 .  المنامة: البحرين. حسين، عبداهلل غلوم.اث الجانحين بالدول العربية الخليجيةاألحد

 

أثــر التنشــئة األســرية علــى المشــكالت الســلوكية لــدى األفــراد الجــانحين فــي (.  2000منســي، حســن عمــر. )
 . 250-222(، 2)16.  أسيوط مصر -مجلة كلية التربية.  مراكز األحداث في األردن

 

ــة والنفســية(.  2003منســي، محمــود. ) ــاهج البحــث العلمــي فــي المجــاالت التربوي .  االســكندرية: دار من
 المعرفة الجامعية.

 

أثر نمط التنشئة األسرية في األمن النفسـي لـدى األحـداث الجـانحين فـي (.  2006المومني، محمد أحمد. )
 .154-132(، 2)0  .مجلة العلوم التربوية النفسية.  األردن

 

مدخل إلى سيكولوجية الجنوح، محددات، تناوالت نظرية و استراتيجيات وقاية (.  2005)ميزاب، ناصر. 
 .  القاهرة: عالم الكتب.وعالج

 

بعــض العوامــل المســهمة فــي جنــوح األحــداث كمــا يــدركها الجــانحون (.   2010النقبــي، ســيف محمــد. )
غيــر منشــورة.  جامعــة نــزوى، .  رســالة ماجســتير والعــاملون معهــم فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة

 سلطنة عمان.
 

هيئة التحقيق واإلدعاء العام واسـهاماتها فـي معالجـة مشـكالت األحـداث (.  2001النمري، خالد خلف. )
 .  رسالة ماجستير غير منشورة.  جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية. الجانحين
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.  هــات النظريــة والمنهجيــة الحديثــة فــي دراســة اإلنحــراف اإلجتمــاعياإلتجا.  (2002). هــالل، نــاجي محمــد
.  أكاديميــــة نــــايف العربيــــة للعلــــوم األمنيــــة.  الســــعودية-المجلــــة العربيــــة للدراســــات األمنيــــة والتــــدريب

10(33 ،)235-321. 
 

 . الحاجــات النفســية والتربويــة لألحــداث الجــانحين فــي ســلطنة عمــان.  (2005) .الهنــائي، يحيــي محمــد
 ، جمهورية مصر العربية.جامعة القاهرة غير منشورة.  رسالة ماجستير

 

جمعيـة (.  ميدانيـة يـةدراسـة تحليل)ظاهرة جناح األحداث في مجتمـع اإلمـارات  .(1110) .هويدي، محمد
 .االجتماعيين بالشارقة

 

 لتوزيع..  األردن: دار الشروق للنشر وانظريات علم الجريمة (. 2004الوريكات، عايد عواد. )
 . 22-11 .2119كتاب اإلحصاء الوطني وزارة االقتصاد الوطني.  

 

ــدة الرســمية .30/2001وزارة التنميــة.  قــانون مســاءلة األحــداث  .  10-5(، ص ص: 151العــدد) .الجري
مــــــــــن )المراســــــــــيم الســــــــــلطانية( موقــــــــــع وزارة الشــــــــــؤون القانونيــــــــــة  2010، 10اســــــــــترجع فــــــــــي أغســــــــــطس 

www.mola.gov.om/ 
 

عـالم : بيـروت (. 2ط.  )أثـر التفكـك األسـري فـي جنـوح األحـداث.  (1110). الياسين، جعفر عبد األميـر
 المعرفة.
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 المالحــــــق

 
 الدراسةقائمة بأسماء المحكمين لمقياس ( 1ملحق )      

 خطاب رسمي من جامعة نزوى )تسهيل مهمة باحث(( 2ملحق )      

 ()قانون مساءلة األحداث 30/2001المرسوم السلطاني ( 3ملحق )      

 م(2010المتهمون األحداث المحكوم عليهم ونوع الجرائم )كتاب اإلحصاء السنوي ( 4ملحق )     

 قانون األحوال الشخصية )باب صغير السن( (5ملحق )      

 م )الباب الخامس، األحداث والنساء(2011قانون العمل العماني ( 6ملحق )      

 قي القاصرين( 100-104د قانون الجزاء العماني )الموا( 0ملحق )      

 في إهمال الواجبات العملية( 210-212قانون الجزاء العماني )المواد ( 1ملحق )      

 مقياس اتجاهات العاملين في قضايا األحداث بمحافظة مسقط نحو العوامل ( 1ملحق )      

 المسهمة في جنوحهم في صورته األولية      

 عاملين في قضايا األحداث بمحافظة مسقط نحو العوامل مقياس اتجاهات ال( 10ملحق )      

 المسهمة في جنوحهم في صورته النهائية      

 دائرة شؤون األحداث بتمام تطبيق المقياس على -رسالة من وزارة التنمية( 11ملحق )      

 لعينة بالدائرة ودار إصالح األحداثا      
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مين لمقياس )اتجاهات العاملين في قضايا األحداث الجانحين بمحافظة قائمة بأسماء المحك( 0ملحق )
 (األحداث مسقط نحو العوامل المسهمة في جنوح

 
 الجامعة التخصص الدقيق اسم المحكم م
 جامعة السلطان قابوس مناهج البحث والتقويم األستاذ الدكتور/ علي محمد ابراهيم  1
األستاذ الدكتور/ عبدالقوي سالم  2

 زبيديال
 جامعة السلطان قابوس علم النفس التربوي

األستاذ الدكتور/صبحي عبداللطيف  3
 المعروف

 جامعة السلطان قابوس اإلرشاد النفسي

 جامعة السلطان قابوس القياس والتقويم الدكتور/ مهدي علي كاظم 4
 جامعة السلطان قابوس التقويم ومناهج البحث الدكتور/ علي عبدجاسم الزاملي 5
 جامعة نزوى اإلرشاد النفسي الدكتور/ أمجد محمد هياجنه 6
الدكتورة/ عواطف عبدالمجيد  0

 السامرائي
 جامعة نزوى علم النفس

 جامعة السلطان قابوس اإلرشاد النفسي  الدكتور/ عبدالفتاح محمد الخواجة 1
بية جامعة اإلمارات العر  علم النفس اإلرشادي الدكتورة/ فاطمة راشد الدرمكي 1

 المتحدة
 جامعة نزوى تربية الطفل الدكتورة/ دعاء سعيد أحمد حسين 10
 جامعة السلطان قابوس اإلرشاد النفسي الدكتور/ عبدالحافظ اسماعيل عامر 11
 جامعة صحار اإلرشاد النفسي الدكتور/ عودة المجالي 12
 جامعة نزوى تربية أطفال الدكتورة/ آمال محمد بدوي 13
 جامعة السلطان قابوس إرشاد وخدمات طالبية / بثينة محمد باقراألستاذة 14
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 خطاب رسمي من جامعة نزوى )تسهيل مهمة باحث(( 2ملحق )
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 )قانون مساءلة األحداث( 21/2111المرسوم السلطاني ( 2ملحق )
 

 



225 

 

 
 
 



226 

 

 
 
 



222 

 

 
 
 



228 

 

 

 
 



222 

 

 
 
 



230 

 

 
 
 



230 

 

 

 
 



232 

 

 

 
 



233 

 

 

 
 



234 

 

 

 
 



235 

 

 

 
 



236 

 

 
 

 



232 

 

 م(2101مون األحداث المحكوم عليهم ونوع الجرائم )كتاب اإلحصاء السنوي المته( 4ملحق )
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 قانون األحوال الشخصية )باب صغير السن( (3ملحق )
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 م )الباب الخامس، األحداث والنساء(2100قانون العمل العماني ( 6ملحق )
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 قي القاصرين( 017-014قانون الجزاء العماني )المواد ( 7ق )ملح
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 في إهمال الواجبات العملية( 207-202قانون الجزاء العماني )المواد  (1ملحق )
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 مقياس اتجاهات العاملين في قضايا األحداث بمحافظة مسقط نحو العوامل( 9ملحق )
 المسهمة في جنوحهم في صورته األولية
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 مقياس اتجاهات العاملين في قضايا األحداث بمحافظة مسقط نحو العوامل( 01ملحق )
 المسهمة في جنوحهم في صورته النهائية
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 دائرة شؤون األحداث بتمام تطبيق المقياس على-وزارة التنمية رسالة من( 00ملحق رقم )
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 العينة بالدائرة ودار إصالح األحداث
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Abstract 
 

Attitudes of  Staff Working with Juvenile Delinquent Cases in Muscat 

towards Factors Contributing to Juvenile Delinquency 
 

Prepared by: Maryam Abdullah Al-Nahwi 

Supervised by: Dr. Huda Ahmed El-Dawy 
 
 

This study aimed to investigate the degree and level of employees' attitudes on issues of 

juvenile delinquents in Muscat and the factors contributing to the delinquency. The study 

examined the effect of some demographical variables (i.e., gender, age, educational 

qualification, workplace, job rank, and experience) on the employees' attitudes toward 

juvenile cases and the factors contributing to the delinquency. The researcher followed a 

descriptive survey method in her research.  

 

The researcher prepared the measuring tool of the study (scale of Attitudes of Juvenile 

Delinquent Cases Staff in Muscat towards Factors Contributing to Juvenile Delinquency) 

and solicited the feedback of 14 academic reviewers to ensure the validity, reliability and 

feasibility of the measuring tool. Toward this goal, the study used the Cronbach's Alpha 

which is values in four scales from (0.642) to (0.706) and (0.876) for whole measure, split-

half method and the level of Spearman – Brown reliability measure, which was (.903) & 

Pearson's correlation coefficient was (0.824) showing a high and consistent in their 

relationship among the items. The researcher distributed (165) questionnaires to the 

research population (stratified sample) which consisted of those who are working with 

juvenile cases at the governorate of Muscat (Ministry of Social Development, Oman Royal 

Police, Public Prosecution & Ministry of Justice). But a total of 101 responded to the 

survey. The sample included (social councilors, lawyers, teachers, vocational trainers,  

judges, social workers, secretaries, investigators, officers and security guards). 

 

To analyze the data, the researcher used the statistical package SPSS to compute frequency 

counts, standard deviations, means, percentages, Pearson's correlation coefficients, 

Spearman - Brown formula, Kolmogorov - Smirnov Test, Levene's Test, Mann - Whitney 

Test, Kruskal Wallis Test, Tamhan Test and Chi Square Test. 
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The legal, social, and economic factors were found to be the main agents of influence as 

they came first, second, and third respectively with a level trend of "high" in terms of the 

sample's rating of the factors contributing to juvenile delinquency in Muscat governorate. 

Personal factors, however, came fourth with a trend level "moderate" in terms of the 

sample's rating of the factors contributing to juvenile delinquency in Muscat governorate. 

 

The results also showed that there were no statistically significant differences at the level 

(α ≥ 0.05) with regard to employees' attitudes to delinquency issues in Muscat governorate 

attributed to the demographic characteristics of gender, age, job title variables, and 

experience (general experience in working with juvenile delinquents). There are no 

statistically significant differences at the level (α ≤ 0.05) on employees' attitudes toward 

issues of juvenile delinquents and factors contributing to the delinquency attributed to 

qualification variable in terms of three point scale (self, economic, and legal legislative). 

However, there are statistically significant differences at the level (α ≥ 0.05) in the attitude 

of the sample of respondents toward the social factors in favor of those who have 

completed university study. Moreover, there were statistically significant differences at the 

level of significance (α ≤ 0.05) in the ranks of the respondents attributed to the workplace 

variable with regard to the social and economic dimension in favor of those who work in 

the Ministry of Social Development. 

 
 
 
 
 
 
 
 


