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 الشكر والعرفاف

 105َواْلُمْؤِمُنوَف" التوبة آية َوَرُسوُلوُ  َعَمَمُكـْ  المَّوُ  َفَسَيَرى اْعَمُموا يقوؿ تعالى:"َوُقؿِ 

عمى ٌذي الرسالة  يسرىي أف أقدـ خالص الشكر والتقدير لمدكتورة الفاضمة سٍير الصباح الهشرؼ
رشادي فجزاٌا اهلل عىي خير الجزاء.  والتي بذلت جٍدًا كبيرًا في توجيٍي وا 

وكها أشكر شرطة األحداث في فمسطيف وكذلؾ هراقبي السموؾ الذيف كاىت لٍـ بصهات في إىجاح 
 دراستي ٌذي. 

لهىاقشة عمى تفضمٍـ كها ال يفوتىي أف أتقدـ بجزيؿ الشكر والعرفاف لؤلساتذة األفاضؿ أعضاء لجىة ا
لهىاقشة رسالتي، كها أخص بالشكر جاهعة القدس رئيسًا وهحاضريف وعاهميف عمى جٍدٌـ الكبير في 
تقديـ األفضؿ لمطمبة، وخصوصًا وىحف ىتكمـ عف الجاهعة التي تواجً األلـ والهعاىاة وكؿ ذىبٍا أىٍا 

 تحهؿ اسـ القدس

ي، وأسأؿ اهلل العمي القدير لٍـ التوفيؽ في حياتٍـ وأشكُر أيضًا كؿ هف ساٌـ في إىجاح رسالتي ٌذ
 العهمية

 

 الباحث: فتحي هخاهرة

 

 



 ت

 الممخص 

 العواهؿ الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوحٌدفت ٌذي الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة 
العواهؿ الىفسية األحداث هف وجٍة ىظر شرطة األحداث وهراقبي السموؾ والتعرؼ عمى درجة 

 الهىٍج الباحث استخدـ ،األحداث هف وجٍة ىظر األحداث أىفسٍـ اعية الهسببة لجىوحواالجته
 لدى الهحتجزيف واألحداث السموؾ، وهراقبي األحداث شرطة أفراد آراء استقصاء تـ حيث الوصفي،
. (2016لعاـ) فمسطيف في األحداث العواهؿ الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوح حوؿ األحداث شرطة
 فمسطيف في األحداث العواهؿ الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوحلباحث بإعداد استباىة دراسة )قاـ ا
أىفسٍـ( األوؿ لشرطة األحداث وهراقبي  واألحداث السموؾ وهراقبي األحداث شرطة ىظر وجٍة هف

ة، السموؾ، والثاىي لؤلحداث أىفسٍـ، وتألفت عيىة الدراسة هف العاهميف هع األحداث في الشرط
( هوزعيف 154، واألحداث أىفسٍـ، وقد بمغ حجـ العيىة)ميف هع األحداث في الشؤوف االجتهاعيةوالعاه

( هوزعيف 19( حدثًا، وعيىة الهقابمة )62( شرطة أحداث وهراقبي سموؾ، و)92عمى الىحو التالي : )
 ( أحداث.6( شرطة أحداث وهراقبي سموؾ، و)13عمى الىحو التالي :)

 وأفراد السموؾ هراقبي ىظر وجٍة هف األحداث لجىوح العواهؿ أٌـ دراسة أفوأظٍرت ىتائج 
 هئوية وبىسبة( 3.61) قدري حسابي بهتوسط( الىفسية العواهؿ) في تهثمت فمسطيف في األحداث شرطة

 بهتوسط( االجتهاعية العواهؿ) الثاىية الهرتبة في جاءت بيىها هرتفعة، درجة عف هعبرا( 72.17%)
أف أٌـ  أيضًا، و هرتفعة درجة عف هعبرة( 71.70%) هقدراٌا هئوية وبىسبة( 3.59) قدري حسابي

 (في فمسطيف تهثمت في )العواهؿ الىفسيةاألحداث اىفسٍـ العواهؿ لجىوح األحداث هف وجٍة ىظر 
( هعبرا عف درجة هتوسطة، بيىها جاءت في 59.93%( وبىسبة هئوية )3.00بهتوسط حسابي قدري )

( وبىسبة هئوية هقدراٌا 2.83عد )العواهؿ االجتهاعية( بهتوسط حسابي قدري )ية بُ الهرتبة الثاى
، أها بالىسبة ألٌـ ىتائج الهقابمة فقد أجهع العاهموف هع ( هعبرة عف درجة هتوسطة أيضا56.55%)

األحداث عمى أف جىوح األحداث ىاتج عف التفكؾ األسري والخبلفات الزوجية وعف تعرضٍـ لمعىؼ 
أف ٌهاؿ وسوء الهعاهمة هف ِقبؿ الوالديف، وعف هصاحبة رفاؽ السوء، وكها أجهع العاهموف وعف اإل

 اإلىحراؼ داخؿ األسرة لً دور كبير في جىوح األحداث.

في ضوء ٌذي الىتائج خرج الباحث بهجهوعة هف التوصيات تهثمت بتقديـ الىصح واإلرشاد 
ميهية حكوهية لمهساٌهة في استغبلؿ أوقات الفراغ ضرورة إىشاء أهاكف ترفيٍية تفريغية وتعو لؤلحدث، 

والشؤوف لؤلحداث ، وضرورة رسـ سياسات واضحة أكثر جدية هف قبؿ وزارة التربية والتعميـ 
  .لمتعاوف هع اآلٌالي لحؿ هشكمة سموؾ األحداث السيءاالجتهاعية 
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"Psychological and social factors which cause  juvenile delinquency in 

Palestine from the point of view of police، discipline supervisors and the 

juveniles" 

Prepard by: Fathe Ahmad Ismael Makhamreh  

Supervisor: Dr. Suher Al-Sabah 

Abstract 

This study aimed to identify the psychological and social factors for juvenile 

delinquency from the point of view of police، discipline supervisors and juveniles 

themselves in 2016 . The researcher used the descriptive approach to elicit the views of the 

police، discipline supervisors and the juveniles who were imprisoned. Two questionnaires 

were used: the first was used for the police and the discipline supervisors and the second 

for the juveniles. The sample of the study consisted of the juvenile’s police and  all those 

working with the juveniles in the department of juvenile affairs and the juveniles 

themselves. 154 participants participated (92 policemen and supervisors and 62 

juveniles).The sample of interviewees consisted of 19 (13 from the police and the 

discipline supervisors and 6 juveniles).  

  

The results showed  that the psychological factors in Palestine were the most 

important factors (3.61%) from the point of view of the police and discipline supervisors، 

which constituted (72.17%)، which is considerably high. The second influencing factor 

was the social factor، whose means was (3.59%)، which equals (71.70%) and this is 

relatively high. The Juveniles think that the means of psychological factors which were the 

most important factors was (3%)، which constitutes (59.93%) while the social factors had 

the means of (2.83%) which equals (56.55%).The social factors came second and  had the 

means of ( 2.83)which equals (56.55)،a percentage that is average. As for the results of the 

interview، those who work with the juveniles agree that their discipline is closely 

associated with the family weak relations، the marital problems، exposure to violence، 

parents’ mistreatment and negligence and bad peers. They also agree the family moral 

deviation greatly impacts the juveniles’ delinquent behavior       . 

It is recommended that juveniles should be provided with advice and councelling ،  

in addition to the cooperation with other vocational training centers to enable them acquire 

future professions. Government recreational as well as educational centers should be 

established to make juveniles active and useful in society. The ministries of education and 

social affairs  should also have clear-cut policies that would help families overcome their 

children’s negative behavior.  
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 الفصؿ االوؿ

 االطار العاـ لمدراسة

 

 المقدمة 1.1

ذي الظاٌرة تعتبر  يعتبر جىوح األحداث في العالـ هف الهشكبلت التي تٍدد أهىً واستقراري ٌو
ة بدولة دوف األخرى فأىٍا هىتشرة عمى هستوى دوؿ العالـ برّهتً، ولكىٍا تزداد في الدوؿ غير هىوط

ّف و ، ألسباب ىفسية واجتهاعية واقتصاديةالفقيرة  ي ضرورية األحداث جىوح ظاٌرة هعالجةا   بهثابة ٌو
 والهؤسسات الٍيئات صعيد عمى الظاٌرة ٌذي لهعالجة اٌتهاـ ٌىالؾ فمسطيف في فهثبلً  لمهجتهعات، قوة
ذا  الجىوح، حاالت ترعى التي ا حمهٍا عف ىاجـ ٌو  الهستقبمي عالهٍا لتىشئ الجيؿ بٍذا بالعىاية وفكٌر
 الوقائية كاإلجراءات هظاٌر عدة في الفمسطيىي الهجتهع في األحداث رعاية وترتكز سميـ، بشكؿ

 هف االىحراؼ أو الجىوح يف وقع هف عمى العبلجية اإلجراءات وتطبيؽ جىوحً، قبؿ بالحدث كاالٌتهاـ
دارات اهلل، راـ بهديىة األحداث لرعاية األهؿ دار هثؿ اإليوائية الهؤسسات خبلؿ  األسرة حهاية وا 

، وفي ضوء ها تـ ذكري فإّف جىوح األحداث هف أٌـ الهشكبلت التي يعاىي هىٍا الشرطة في واألحداث
ىوح تؤدي إلى زعزعت استقرار الهجتهع هها الهجتهع الفمسطيىي هىذ فترات طويمة، بحيث أف عهمية الج

 يىعكس سمبًا عمى األسرة والبيئة الهحيطة بالحدث.

إّف هف أبرز الهشكبلت التي تعاىي هىٍا الهجتهعات في ٌذا الوقت ٌي هشكمة جىوح  
ف الفترة العهرية  ف ٌذي الهشكمة تىعكس عمى الهجتهع سمبًا، وتظٍر تخمفٍا وجٍمٍا،  وا  األحداث، وا 

األحداث الجاىحيف ٌي هرحمة الهراٌقة ألف ٌذي الهرحمة تكثر فيٍا الصعوبات التي ترافقٍـ  لفئة
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وهشاعر وأحاسيس ىتيجة  غرائزجديدة و  اً بعهميات البموغ العقمي واالجتهاعي،  حيث تىهو لٍـ أفكار 
ـ عف أىفسٍـ وعف الب يئة الهجتهعية التغيرات الجسهية والفسيولوجية الهختمفة وتتغير تصوراتٍـ وأفكاٌر

 (.2002الهحيطة بٍـ  وتشغمٍـ أهوٌر كثيرٌة )الطرشاوي، 
 

تعد هشكمة اىحراؼ األحداث هف أٌـ الهشكبلت االجتهاعية األسرية،  وذلؾ بها يىتج عىٍا  
هف هخاطَر وآثاَر سمبيٍة تىعكس بىتائجٍا عمى األسرة بشكؿ خاص وعمى الهجتهع بشكؿ عاـ؛ ألّف 

ف عف القواىيف واألىظهة وقواعد الضبط االجتهاعي الهعتهدة في ذلؾ الهجتهع تجاوز ٌؤالء الهىحرفي
وتمؾ األسرة،  سيؤثر عمى الهجتهع تأثيرًا سمبيًا في اقتصادٌا وعبلقاتٍا االجتهاعية ويىٍار الهجتهع 

 (.1985بأفرادٌا،  فالهىحرؼ كاف ُيعّد هف األفراد الذيف يسعوف ببىاء الهجتهع وليس بٍدهً)عبيد،  
 

إّف عدد األحداث الذيف تـ وضعٍـ في الهؤسسات اإلصبلحية في األراضي الفمسطيىية عاـ   
( حدثًا في قطاع غزة، 623( حدثًا في الضفة الغربية، و)491( حدثًا بواقع)1114( َبَمَغ )2010)

(، 300( ، واالعتداء والهشاجرة كاىت )355وتتوزع أفعالٍـ اإلجراهية كالتالي : السطو والسرقة )
( )الجٍاز الهركزي لئلحصاء 36(، والقتؿ والشروع في القتؿ )167والجرائـ األخبلقية)

(، وقد بمغ عدد األحداث الذيف أودعوا في الهؤسسات اإلصبلحية في 113، ص2012الفمسطيىي،
 في حدثاً ( 707)و الغربية، الضفة في حدثاً ( 437)بواقع( حدثاً 1144( )2011فمسطيف في عاـ )

 كاىت والهشاجرة واالعتداء ،( 445) والسرقة السطو:  كالتالي اإلجراهية أفعالٍـ وتتوزع ة،غز  قطاع
 لئلحصاء الهركزي الجٍاز( )15) القتؿ في والشروع والقتؿ ،(90)األخبلقية والجرائـ ،(299)

 في اإلصبلحية الهؤسسات في أودعوا الذيف األحداث عدد بمغ وقد، (127ص ،2013الفمسطيىي،
 في حدثاً ( 819)و الغربية، الضفة في حدثاً ( 402)بواقع  حدثاً ( 1221( )2012) عاـ في فمسطيف
 كاىت والهشاجرة واالعتداء ،( 529) والسرقة السطو:  كالتالي اإلجراهية أفعالٍـ وتتوزع غزة، قطاع

 الجٍاز) ( حدثاً 37، وقضايا هخدرات)(3) القتؿ في والشروع والقتؿ ،(86)األخبلقية والجرائـ ،(339)
 الهؤسسات في أودعوا الذيف األحداث عدد بمغ قد(، و 121ص ،2014الفمسطيىي، لئلحصاء الهركزي

:  كالتالي اإلجراهية أفعالٍـ وتتوزع ، حدثاً ( 371( )2013) عاـ في الضفة الغربية في اإلصبلحية
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 الهركزي الجٍاز()32)األخبلقية والجرائـ ،(139) كاىت والهشاجرة واالعتداء ،( 121) والسرقة السطو
 .(129ص ،2015الفمسطيىي، لئلحصاء

 
( أف هستقبؿ الجاىح وىوع شخصيتً يكهف في ىوع الوحدة االجتهاعية 1987،ورأى )سبلهة 

التي يٍرب إليٍا هف األسرة،  ويقوؿ سبلهة أّف ٌذي الوحدة االجتهاعية تؤثر وتقدر عميً بإكسابً 
ا في ىفسً .هعايير هختمفة تعوؽ هبادئ األسرة التي أ  خفقت في فرض سمطتٍا وفي غرس هعاييٌر

 مشكمة الدراسة    2.1
ذا تعرضت   ُيعّد جىوح األحداث هشكمة هف أٌـ هشكبلت الهجتهع ألّف األحداث ٌو قاعدتٍا وا 

ذ ضعفت القاعدة ضعؼ الهجتهع وسُيحد  ٌذي القاعدة لثغرات وهؤثرات خارجية فإّىٍا سوؼ تضعؼ وا 
أثىاء عهمً كهدير هركز شرطة في  ،وصًا إّف الباحث لهس ظاٌرة الجىوحوخص هف تطوري وتقدهً،
وجد  حيث باألضافة الى اىتشار ٌذي الظاٌرة في الهجتهع الفمسطيىي بشكؿ كبير، ،هحافظة بيت لحـ

الباحث إف هدى وجود ٌذي الظاٌرة في الهجتهع الفمسطيىي بحاجة إلى دراسة لموقوؼ عمى العواهؿ 
ية التي تسبب ظاٌرة الجىوح  وكيفية هعالجتٍا لتفيد الهجتهع والهؤسسات الحكوهية الىفسية واالجتهاع

حيث تشير البياىات الهتوفرة في الجٍاز الهركزي لئلحصاء ، وغير الحكوهية في عبلج ٌذي الظاٌرة
الفمسطيىي في الفترة األخيرة إلى ازدياد حجـ ٌذي الظاٌرة هها يىعكس بالسمب عمى استقرار الهجتهع 

ٌذي الدراسة في اإلجابة عمى التساؤؿ الرئيسي وتتهثؿ هف الىواحي االجتهاعية والىفسية،  وتهاسكً
هف وجٍة ىظر العاهميف في شرطة  العواهؿ الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوحها درجة : التالي

 األحداث وهراقبي السموؾ في هديريات الشؤوف االجتهاعية واألحداث أىفسٍـ ؟

 

 ة الدراسة أىمي 3.1
  إلى أٌهية ىظرية وأٌهية تطبيقية:  ٌذي الدراسة أٌهيةتكهف 

 :هف وذلؾ فمسطيف في األحداث جىوحل الهسببة واالجتهاعية الىفسية عواهؿ عمى الوقوؼ أىمية نظرية 
وتكهف أٌهية الدراسة  أىفسٍـ، واألحداث السموؾ وهراقبي األحداث شرطة في العاهميف ىظر وجٍة

 ذلؾ عمى ويترتب ،بهوضوع لً أٌهية عمى الصعيد األسري واالجتهاعي والىفسي باتإثراء الهكتب
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 تطرقت التي األبحاث بخصوص أها. آخريف باحثيف قبؿِ  هف عميٍا وُيبىى هىٍا لُيستفاد ىتائج تقديـ
 عمى البحث ٌذا في التركيز تـ لذا الباحث، عمـ حسب قميمة فٍي فمسطيف في األحداث جىوح إلى

 .الوقاية وطرؽ والعواهؿ األسباب عمى والوقوؼ الظاٌرة، يٌذ تعريؼ
  :أجؿ هف واألٌمية؛ الحكوهية، الهؤسسات الدراسة ٌذي هف يستفيد أف الهفترض وهفأىمية تطبيقية 

وتساعد ٌذي  ،الظاٌرة ٌذي اىتشار هف لمتقميؿ واالجتهاعية الىفسية والتوجيٍات السياسات وضع
يوائية وشرطة األحداث بهعموهات وبياىات عف العواهؿ الىفسية الدراسة في تزويد الهراكز اإل

، بحيث أّىً يهكف أف يستفاد هىٍا في الهجاؿ اإلرشاد الىفسي واالجتهاعية الهسببة لجىوح األحداث
 واالجتهاعي.

 

 أىداؼ الدراسة   4.1
وجٍة ىظر هف  العواهؿ الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوحإلى هعرفة  الحالية تٍدؼ الدراسة

ي  العاهميف في شرطة األحداث وهراقبي السموؾ في هديريات الشؤوف االجتهاعية واألحداث أىفسٍـ ٌو
 كاآلتي: 
 األحداث.  العواهؿ الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوحدرجة  إلىالتعرؼ  .1
األحداث حسب الجىس،   العواهؿ الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوحدرجة  إلىالتعرؼ  .2

عهر، وهكاف السكف، والتأٌيؿ الدراسي، الوضع االقتصادي، الوضع االجتهاعي، عدد أفراد وال
 األسرة،  ترتيب الفرد باألسرة.

اختبلؼ الدرجات الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوح األحداث حسب الجىس إلى التعرؼ  .3
  وهكاف السكف .

شرطة  ىظر وجٍة هف االحداث لجىوح إلى العواهؿ الىفسية واالجتهاعية الهؤديةالتعرؼ  .4
 .ىفسٍـأ حداثواأل السموؾ هراقبيو  األحداث
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 أسئمة الدراسة  5.1
 الدراسة باإلجابة عف األسئمة التالية:  ٌذي تسعى 

األحداث حسب وجٍة ىظر شرطة األحداث  العواهؿ الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوحها درجة  .1
 وهراقبي السموؾ ؟ 

 األحداث كها يدركٍا األحداث أىفسٍـ؟ ية واالجتهاعية الهسببة لجىوحالعواهؿ الىفسها درجة  .2
العواهؿ الىفسية واالجتهاعية الهسببة هتوسطات  بيف( α≤0.05ٌؿ توجد فروؽ عىد الهستوى) .3

تعزى لهتغيرات )هراقبي السموؾ،  شرطة األحداث وهراقبي السموؾاألحداث هف وجٍة ىظر  لجىوح
 وشرطة األحداث(؟

العواهؿ الىفسية واالجتهاعية الهسببة هتوسطات  بيف( α≤0.05ؽ عىد الهستوى)ٌؿ توجد فرو  .4
 األحداث هف وجٍة ىظر األحداث تعزى العهر؟ لجىوح

شرطة األحداث وهراقبي حداث هف وجٍة  ىظر األلجىوح  الىفسية واالجتهاعية الهسببة العواهؿها  .5
 ؟السموؾ واألحداث أىفسٍـ

 

 فرضيات الدراسة  6.1
 عمى أسئمة الدراسة تـ تحويؿ السؤاؿ الثاىي إلى فرضية صفرية: لئلجابة 

العواهؿ هتوسطات  بيف( α≤...0ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى الداللة) .1
األحداث هف وجٍة ىظر هراقبي السموؾ وأفراد شرطة  الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوح

 األحداث تعزى لهتغير الجىس .
العواهؿ هتوسطات  بيف( α≤...0ذات داللة إحصائية عىد هستوى الداللة) ال توجد فروؽ .2

األحداث هف وجٍة ىظر هراقبي السموؾ وأفراد شرطة  الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوح
 األحداث تعزى لهتغير سىوات الخبرة.

العواهؿ هتوسطات  بيف( α≤...0ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى الداللة) .3
األحداث هف وجٍة ىظر هراقبي السموؾ وأفراد شرطة  الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوح

ؿ العمهي .  األحداث تعزى لهتغير الهٌؤ
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العواهؿ هتوسطات  بيف( α≤...0ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى الداللة) .4
سموؾ وأفراد شرطة األحداث هف وجٍة ىظر هراقبي ال الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوح

 األحداث تعزى لهتغير هعدؿ الدخؿ الشٍري
العواهؿ هتوسطات  بيف( α≤...0ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى الداللة) .5

األحداث هف وجٍة ىظر هراقبي السموؾ وأفراد شرطة  الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوح
 األحداث تعزى لهتغير ىوع العهؿ .

العواهؿ هتوسطات  بيف (α≤...0ذات داللة إحصائية عىد هستوى الداللة) ال توجد فروؽ .6
األحداث هف وجٍة ىظر األحداث أىفسٍـ تعزى لهتغير  الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوح

 العهر.
العواهؿ هتوسطات  بيف (α≤...0ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى الداللة) .7

األحداث هف وجٍة ىظر األحداث أىفسٍـ تعزى لهتغير  ة لجىوحالىفسية واالجتهاعية الهسبب
 هكاف السكف.

العواهؿ هتوسطات بيف ( α≤...0ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى الداللة) .8
األحداث هف وجٍة ىظر األحداث أىفسٍـ تعزى لهتغير إف  الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوح

 .كاف الوالداف عمى قيد الحياة 
العواهؿ هتوسطات  بيف( α≤...0ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى الداللة) .9

األحداث هف وجٍة ىظر األحداث أىفسٍـ تعزى لهتغير  الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوح
 الحالة االجتهاعية لموالديف .

العواهؿ ت هتوسطا بيف( α≤...0ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى الداللة) .10
األحداث هف وجٍة ىظر األحداث أىفسٍـ تعزى لهتغير  الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوح

 الدخؿ الشٍري لؤلسرة.
العواهؿ هتوسطات  بيف (α≤...0ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى الداللة) .11

ـ تعزى لهتغير األحداث هف وجٍة ىظر األحداث أىفسٍ الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوح
 عدد األخوة واألخوات.
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العواهؿ هتوسطات  بيف (α≤...0ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى الداللة) .12
األحداث هف وجٍة ىظر األحداث أىفسٍـ تعزى لهتغير  الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوح

 التدخيف.
العواهؿ هتوسطات  بيف( α≤...0ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى الداللة) .13

األحداث هف وجٍة ىظر األحداث أىفسٍـ تعزى لهتغير  الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوح
 .الترتيب الوالدي

العواهؿ هتوسطات  بيف (α≤...0ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى الداللة) .14
داث أىفسٍـ تعزى لهتغير األحداث هف وجٍة ىظر األح الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوح

 الهستوى العمهي لؤلب.
العواهؿ هتوسطات  بيف (α≤...0ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى الداللة) .15

األحداث هف وجٍة ىظر األحداث أىفسٍـ تعزى لهتغير  الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوح
 الهستوى العمهي لؤلـ.

العواهؿ هتوسطات  بيف( α≤...0د هستوى الداللة)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عى .16
األحداث هف وجٍة ىظر األحداث أىفسٍـ تعزى لهتغير  الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوح

 عهؿ األب.
العواهؿ هتوسطات  بيف (α≤...0ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى الداللة) .17

وجٍة ىظر األحداث أىفسٍـ تعزى لهتغير  األحداث هف الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوح
 عهؿ األـ.

 
 حدود الدراسة  7.1

 تحدد ٌذي الدراسة بها يمي:
 الحدود المكانية : 1.7.1

هديرات  تـ إجراء ٌذي الدراسة عمى شرطة األحداث في الضفة الغربية وهراقبي السموؾ في
 األحداث أىفسٍـ. ،الشؤوف االجتهاعية في الضفة الغربية

 حدود البشرية :ال 2.7.1
 .ف بشرطة األحداث وهراقبي السموؾوالعاهمي األحداثعيىة 
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  الحدود الزمانية : 3.7.1
، واستخدـ الباحث أداة 2016ة الفتر  في العيىة عمى البحث هقياس بتطبيؽ الباحث قاـ

 االستباىة والهقابمة.
 

 مصطمحات الدراسة  8.1
  : التي السف يتجاوز ولـ لمتهييز، القاىوف حددٌا التي السف أتـ الذي الصغير "ٌوالحدث 

  ( .12،  ص 2000القاىوف لبموغ الرشد ")عبد الرحهف،  حددٌا
العواهؿ  استباىةوعمى ئيًا الحدث ٌي الدرجة التي يحصؿ عميٍا الهستجيب ويعرفً الباحث إجرا

وهراقبي  الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوح األحداث في فمسطيف هف وجٍة ىظر شرطة األحداث
  السموؾ واألحداث أىفسٍـ.
 

  : ٌو عبارة عف "كؿ هف بمغ السف التي حددٌا القاىوف لمتهييز، وارتكب فعبًل هخالفًا الجانح
لمهعايير، والقيـ، بحيث يمحؽ األذى بذاتً، وهجتهعً ويصدر بهوجبً عقاب الـز التىفيذ 

("Cavan،1962،p17) 
التي يحصؿ عميٍا الهستجيب وعمى استباىة العواهؿ  ٌي الدرجةيعرفً الباحث إجرائيًا بأّىً 

الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوح األحداث في فمسطيف هف وجٍة ىظر شرطة األحداث وهراقبي 
 السموؾ واألحداث أىفسٍـ. 

 
 حاالت ىفسية تتوفر لدى الحدث، وتؤدي بً إلى إظٍار سموؾ هضاد  األحداث الجانحوف" :

الحاالت ىتيجة لعواهؿ هختمفة تكوف قد أعاقت الىهو الىفسي السميـ  لمهجتهع، كها أّف ٌذي
 (.20،ص2013لشخصية الحدث ")رهضاف، 

 
ٌي الدرجة التي يحصؿ عميٍا الهستجيب وعمى استباىة العواهؿ الىفسية يعرفً الباحث إجرائيًا 

قبي السموؾ واالجتهاعية الهسببة لجىوح األحداث في فمسطيف هف وجٍة ىظر شرطة األحداث وهرا
 واألحداث أىفسٍـ. 
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 ٌي "تفاعؿ البيئة واألصدقاء والهدرسة والحي والتي تسٍـ في تكويف الدافع  العوامؿ االجتماعية :
 (.22،ص 2001")بروؾ،اإلجراهي لدى أحد أفراد الهجتهع والسموؾ

 
لعواهؿ ٌي الدرجة التي يحصؿ عميٍا الهستجيب وعمى استباىة ا يعرفً الباحث إجرائيًا بأّىٍا

الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوح األحداث في فمسطيف هف وجٍة ىظر شرطة األحداث وهراقبي 
 السموؾ واألحداث أىفسٍـ. 
 

 ا  العوامؿ النفسية :"تهثؿ هدركات الفرد الشعورية وجواىب الشخصية والحالة الهزاجية وهدى تأثٌر
 (.7،ص2008بالبيئة الهحيطة")الىيرب،

 
ٌي الدرجة التي يحصؿ عميٍا الهستجيب وعمى استباىة العواهؿ جرائيًا بأّىٍا يعرفً الباحث إ

الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوح األحداث في فمسطيف هف وجٍة ىظر شرطة األحداث وهراقبي 
 السموؾ واألحداث أىفسٍـ. 

 يا : ٌي الشرطة الهختصة بأعهاؿ جهع االستدالالت والضبط القضائي بقضا شرطة األحداث
الشرطة  -األحداث واألطفاؿ الهعرضيف لخطر اإلىحراؼ)إدارة حهاية األسرة واألحداث

 (.2016الفمسطيىية، 
 )الهوظؼ العاـ في وزارة الشؤوف االجتهاعية الذي يعهؿ مرشد حماية الطفولة)مراقب السموؾ :

داث، األطفاؿ في دائرة حهاية الطفولة، ويختص بهٍهة تقييـ حالة وهتابعة قضايا األطفاؿ )األح
ف لخطر اإلىحراؼ، األطفاؿ في خطر( طبقًا لمقاىوف والموائح واألىظهة الصادرة و الهعرض

 (.2016الشرطة الفمسطيىية،  -بهوجبً)إدارة حهاية األسرة واألحداث
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 الفصؿ الثاني 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة 
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 الفصؿ الثاني

 اسات السابقةاالطار النظري والدر 

 

ها:    العواهؿ الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوحيستعرض ٌذا الفصؿ هوضوعيف، ٌو
العواهؿ األحداث، كها يتىاوؿ ٌذا الفصؿ عددًا هف الدراسات السابقة العربية واألجىبية التي تىاولت 

 األحداث وارتباطٍا ببعض الهتغيرات. الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوح

  

 ٌي األحداث فجىوح ؛حدوثٍا في ُتساٌـ عواهؿ أو هتغيرات بدوف هشكمة ٌىالؾ تكوف ال
 ٌي األحداث جىوح حدوث في تؤثر التي والعواهؿ  ،هختمفةٍ  وظروؼٍ  هتغيرةٍ  بعواهؿَ  هشبعةٌ  ظاٌرةٌ 
ذي واالجتهاعية الىفسية العواهؿ حوؿ الدراسة ٌذي وترتكز وهتىوعة، عديدة  بشكؿ هرتبطة العواهؿ ٌو

 .  الجىوح بحدوث باشره

  
 مفيـو الحدث  1.2

الحدث هف الهىظور االجتهاعي والىفسي : ٌو الصغير هىذ والدتً حتى تكتهؿ عميً هظاٌر  
 (.1995الىضج االجتهاعي والىفسي وتتكوف عىدي عىاصر الرشد )الساعاتي،
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( ٌو كؿ 2004( لسىة )7الحدث هف الهىظور القاىوىي: " هف هىظور القاىوف الفمسطيىي رقـ )
( لسىة 16إىساف لـ يتـ الثاهىة عشر هف عهري،  أّها الهادة الثاىية هف قاىوف األحداث األردىي رقـ )

ـّ السابعة ولـ يتـ الثاهىة 1954) ( والُهطبؽ في الضفة الغربية فعّرؼ الحدث عمى إّىً كّؿ هف أت
 (. 12، ص 2004عشر ذكرًا أـ أىثى ")الدرعاوي، الشوهمي،

 

 ـو الجانح مفي 2.2

 هوجً االجتهاعي السموؾ هف هألوؼ ٌو عها خروجالجاىح هف الهىظور االجتهاعي : ٌو "  
 (.24،  ص 1985")العوجي،  الداخمي ريقرااست تٍدد خطيرة بصورة ليس ولكف الهجتهع، ضد

 عف بالتعبير يتهيز السموكي بااالضطر  صور هف صورةالجاىح هف الهىظور الىفسي : ٌو " 
 بطرؽ الداخمي التوافؽ لعدـ واالستجابة، لمهجتهع هىاٌض بسموؾ الىفسية عاتراالص

 (.186، ص2000)الغاهدي،  "عدواىية
،  1990" )الياسيف،  الجىائي القاىوف عميً يعاقب فعؿ كؿالجاىح هف الهىظور القاىوىي : ٌو "

 ( . 31ص
 
 المعايير التي تؤدي لمجنوح :  1.2.2

 
وقواىيف تسعى لضبط سموؾ األفراد في هختمؼ األعهار  يحكـ الهجتهع بٍيكمً بعادات

ّف ٌذي القواىيف إذا اتسهت بالقّوة والتهاسؾ وااللتصاؽ بالتراث الفكري والعقائدي  والهستويات،  وا 
ي  لمهجتهع سُيخفؼ ويحد هف االىحراؼ عف ٌذي الضوابط،  وحاؿ الهجتهعات بأّىٍا غير هستقرة ٌو

ذا التغير سيؤثر في ىشاط وفعالية  ُهعرضة لمتغيرات التي تأتي هف داخمٍا أو خارجٍا أو كبلٌها،  ٌو
  (.  1990أجٍزة الضبط والتىظيـ والتعميـ )الهمؾ، 

 جنوح األحداث  3.2 
ٌىاؾ صعوبة في وضع تعريؼ هوحد وشاهؿ لجىوح األحداث وذلؾ الرتباط هفٍوـ جىوح  

ـ هف الهعىييف بشؤوف األحداث بهىطمؽ واسع يشارؾ فيٍا رجؿ القاىوف وعمهاء ا لىفس واالجتهاع وغيٌر
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األحداث ورعايتٍـ،  وتختمؼ التشريعات بيف الدوؿ في تحديد سف التهيز وسف الرشد،  إال أّىً في 
أغمب األحياف يكوف ذلؾ السف بيف السابعة والثاهىة عشر،  األهر الذي يبرز وجٍات ىظر وآراء 

 (. 1999هختمفة وهتعددة وتعريفات هتبايىة )السدحاف،

وفي العادة ٌىالؾ بعض التعريفات الهتىوعة لجىوح األحداث،  فجىوح األحداث هف الهىظور  
االجتهاعي ٌو عبارة عف ىتاج الظروؼ االجتهاعية القاسية سواء كاىت اقتصادية أو عائمية،  فُيعّد 

األحداث عمى أّىٍا الجىوح هؤشرًا عمى عدـ التكيؼ االجتهاعي،  ويىظُر عمهاء االجتهاع لهشكمة جىوح 
ا وأصولٍا، ولذلؾ ُيعّد تواجد االضطرابات السموكية الهضادة لمهجتهع  ٌر هشكمة اجتهاعية في جٌو
ظاٌرة اجتهاعية، وبالتالي ال بد هف التحميؿ والدراسة االجتهاعية،  وهف خبللٍا يتـ استىتاج الدراسات 

ف لديٍـ قدرة عمى إق ال اهة عبلقات اجتهاعية هع أطفاؿ جاىحيف، الهطموبة. إّف جىوح األحداث قد تكوِّ
 (.2001عبد الىور، تساٌـ بإقاهة عبلقات جيدة هع أقراىٍـ)خبابة، 

 
جىوح األحداث في عمـ الىفس ٌو حالة ىفسية تتوفر لدى الحدث،  وتؤدي بً إلى إظٍار  

لىهو الىفسي سموؾ هخالؼ لهبادئ الهجتهع،  وتأتي ٌذي الحالة هف عواهؿ هختمفة تكوف قد أعاقت ا
 (.1974السميـ لشخصية الحدث )العصرة،  

 
ا الفقً الجىائي الهعاصر   ي التي أفرٌز هف الهفاٌيـ القاىوىية الهعاصرة هفٍـو جىوح األحداث ٌو

ـ عف سف هعيف وذلؾ حيىها  دفٍا أف ُيسمط الضوء عمى فئٍة هف األشخاص الذيف تقؿ أعهاٌر ٌو
ىوف وهف ٌذي التفسيرات هفٍوـ جىوح األحداث قريب هف هفٍـو يرتكبوف بعض األفعاؿ التي تخالؼ القا

 (.  2001جرائـ األحداث )البقهي، 

ُيعرؼ جىوح األحداث هف الهىظور القاىوىي : ٌـ األفراد القاصروف الذيف لـ يبمغوا سف الثاهىة  
ـ فئة في الهرحمة العهرية التي ُيطمؽ عميٍا فترة الهرا ٌقة، حيث عشرة أي دوف السف القاىوىي ٌو

يرتكبوف األفعاؿ السيئة والهخالفة لقواىيف الهجتهع والديف والتعدي عميٍا وخرقٍا،  فالهراٌقوف ٌـ هف 
ويتـ وضعٍـ تحت القاىوف الجزائي؛ رتكبوف تمؾ األفعاؿ والهخالفات، ُيعّدوف "جىوح األحداث" عىدها ي

حالتٍـ إلى سجف رعاية األحداث لقضاء فترة ال  (. 1984عقوبة )الدوري، عدىاف، ليتـ هحاكهتٍـ وا 
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 العوامؿ المؤثرة التي تؤدي إلى جنوح األحداث :   4.2
تىتج شخصية الحدث وسموكً وعقائدي وهفاٌيهً الهختمفة هف األسرة،  ألّف الحدث يتعمـ داخؿ  

األسرة كيؼ يتحكـ برغباتً وهيولً،  وُتعّد األسرة ٌي بهثابة اإلطار الهرجعي لمحدث )الهطيري، 
2006.) 
ّف زيادة عدد أفراد األسرة يعيؽ هف السيطرة عمى   تؤثر األسرة بشكؿ هباشر عمى الحدث،  وا 

سموؾ األحداث وتتوقؼ التربية بشكؿ العقاب البدىي في الطبقة الوسطى هف الطبقات االجتهاعية، 
يهي وطريقة وبشكؿ الحرهاف في الطبقة الغىية،  وتؤثر الثقافة الهكتسبة لموالديف وهستواٌـ التعم

 ( .2005استيعابٍـ لمحياة وفٍهٍا عمى سموؾ األبىاء وهدى تعرضٍـ لمجىوح )العجهي، 

  

إّف التىشئة االجتهاعية في األسرة هتعمقة بالوالديف، وحيف اىشغالٍـ كميٍها أو أحدٌها بالعهؿ،  
لىطؽ باإلساءة أو أو بعض التغيرات الضارة كالطبلؽ واالىفصاؿ،  أو الهشاجرات التي تحدث بيىٍها وا

األفعاؿ السيئة العىيفة، و كذلؾ الغياب عف الهىزؿ سيجعؿ ٌذي الحدث في هتاٌة بعيدًا عف الرقابة 
 (.   2003هتشبعًا بالسموكيات التي تجعمً جاىحًا )الحارثي، 

 

شباع حاجاتٍـ، وعىدها تقؿ الهوارد  يمعب الهستوى االقتصادي في عهمية رعاية األطفاؿ وا 
ة لؤلسرة هع زيادة عدد األطفاؿ بٍا كمها قمت الرعاية والعىاية واالٌتهاـ بالطفؿ،  حيث يؤثر االقتصادي

ذا بدوري يؤدي إلى التشرد واالىحراؼ  في توليد العديد هف السمبيات التي تىعكس عمى األطفاؿ ٌو
 (.1974)الحوسىي، 

ذا ها ىتج ُيعّد الفقر داخؿ األسرة هف أكثر الهتغيرات التي تؤدي إلى ىشأة ال جىوح وتفاقهً،  ٌو
عف هجهوعة دراسات عمهية،  ألف الدخؿ الهىخفض لؤلسرة الذي ال ُيؤهف االحتياجات الضرورية 
لمحدث ُيعّد سببًا في تشكيؿ العوائؽ لديً وضعؼ الضبط االجتهاعي، وكذلؾ ُيعّد في طريقً لمجىوح 

 (.1985لتوفير ٌذي الهتطمبات )الدوري،  
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ي ُتعّد تربية الح  دث هف هسؤوليات الهدرسة؛ ألىٍا تهتمؾ الكثير هف الوسائؿ واإلهكاىيات ٌو
بهجهِمٍا قادرة عمى التىظيـ،  وبالتالي تتحهؿ الهدرسة الهسؤولية األكبر في إشباع الحدث باألخبلؽ 
و أيضًا يتحهؿ  والقيـ وترسيخٍا داخؿ عقمً،  والهعروؼ أّف الهعمـ يعدُّ أحد هكوىات ىظاـ الهدرسة ٌو
الهسؤولية التربوية والقيهة وبهثابة أب لمحدث في ٌذا الىظاـ ليعهؿ عمى تحفيز سموكً وبىاء شخصية 

  (.2000الحدث بشكؿ سميـ )عهار، 

يهيؿ األحداث حيف دخولٍـ الهدرسة أو حيف يصبحوف في سف الثاهىة إلى تكويف جهاعات 
يث قيـ الحدث وتزويدي بقيـ ضارة كسموؾ ُيطمؽ عميٍـ أصدقاء،  وبالعادة قد يكوىوا ٌـ السبب في تمو 

ا )عهار،  (.2001الجاىح والعدواف وغيٌر

حيف تزويد الحدث رفقة سيئة فٍي سوؼ تسعى بتعميهً عادات هستٍجىة هف هجتهعً،   
تباع أىهاط سموكية قد يرفضٍا في البداية وهف  وتدفعً لمسموؾ الجاىح فيٍا هف هحاكاة لسموؾ رفقتً وا 

اب كثرة الضغط عميً  سيخضع لٍا،  ورفقاء السوء تموث الحدث الهىتهي باستخداـ العىؼ واإلٌر
، زيف الديفحهودة، بة تتحكـ بسير الحي أو الهدرسة )بأىواعً وبذلؾ يتحوؿ الحدث إلى فرد هف عصا

2000 . ) 

ُيعدُّ طوؿ أوقات الفراغ هف الهشكبلت السموكية التي تؤثر عمى األحداث؛ وذلؾ لعدـ وجود  
ّف الفراغ الفكري والعقائدي يؤدي إلى  ،لمٍووسائؿ  وأهور الجيدة يستفيد هىٍا الحدث في وقت فراغً وا 

 (. 2001،السموكية )أبو سحمي  تالهمؿ هف الحياة وبالتالي المجوء إلى االىحرافا

 
ا بالتأثير عمى الحدث الذي   وسائؿ اإلعبلـ ىوع هف أىواع بث األفكار والهشاكؿ، وتقوـ بدوٌر
ا باإليحاء عف طريؽ ىسج القصص والهسرح والحركة والتفاعؿ بيف الشخصيات،  وتؤدي بعض يتابعٍ

وسائؿ البث لخرؽ هفاٌيـ الحدث لتوقظ عالـ الجريهة والهحاولة بٍا وارتكاب السموؾ اإلجراهي هف 
  (. 2010هىظور تقميدي تمؾ الهشاٌدات )عزهي، 

 
ف يكوف ٌىالؾ ىهو بضبط الىفس والضهير، تزداد أٌهية التربية لتعمو إلى أقصى هستوى حي 

فهف خبللٍا تكهف هعرفة تعّمـ الهواقؼ، و يكوف ٌىالؾ هواىع لمسموؾ السيئ،  ويتعمـ الحدث تجّىب 
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العقوبة هف خبلؿ تجىب السموؾ الهؤدي إليٍا، بيىها العقاب الشديد قد ُيضعؼ آلية التعمـ وتتراكـ في 
التربية لهفٍوهٍا وفاعميتٍا عىدها تىشغؿ األـ عف طفمٍا بدوف الحدث استجابات هتىاقضة،  وحيث تفقد 

ّف  االٌتهاـ بً،  وكذلؾ عىدها تتىاقض أقواؿ الوالّديف،  أي أف الحدث يفتقد لقدوٍة في القوؿ والفعؿ،  وا 
االٌتهاـ الكافي واالىتباي البلـز والدؼء العاطفي يساعد في تكويف بىية ىفسية لمحدث بصورة سميهة 

 .(2002ف، عبداهلل، )السدحا
  

تُىشئ هبلهح الغضب والتخريب والفشؿ في الهعايير التي تتطمب عبلقات فكرية وىفسية  
ٌهالً واستخداـ العىؼ هعً هف جاىب األبويف،  وهف الهعمـو  ىاضجة ٌي هف ِقبؿ اإلساءة لمحدث وا 

كثرة هظاٌر تغيراتً الهزاجية بأّف الحالة الىفسية لمحدث تىعدـ في حاؿ افتقد الىهوذج األبوي لمسيطرة و 
وهضطربًا في أغمب أوقاتً ستكوف القيـ التي يكتسبٍا الحدث ضعيفة غير قادرة عمى التىظيـ الداخمي 
كذا سيمجأ الحدث لتعزيز بعض الهفاٌيـ هف الغير التي تمجأ إلى عالـ عىيؼ  والضهير األخبلقي،  ٌو

 ( .1997)السدحاف،  عبداهلل، فوضوي ُيساعد في إشباع ىفسية الحدث بسموؾ الجاىح 

تؤدي عهمية التفاوت في هعاهمة الحدث وتعرضً لخبرات ىفسية قاسية إلى ظٍور فجوة ىفسية  
لديً وعدـ إشباعٍا إلى تغيرات ىفسية هحبطة تتكرر هف فترة إلى فترة وىشوء صراعات ىفسية بيف 

وح لمحدث ليهضي بٍا لتمبية حاجاتً ضهيري سيؤوؿ إلى اىٍيار هفٍوـ األهف وبالتالي تظٍر هعالـ الجى
 (. 2001الىفسية )أبو سحمي، 

 
 النظريات المفسرة بجنوح األحداث  5.2

تظٍر أٌهية الىظريات الهفسرة والهتعمقة لمجىوح لتحميؿ هجهوعة ٌائمة هف الفتية في الهجتهع  
ا، وأصبحت خطيرة جدًا بحيث تعوؽ الهجتهع و  تٍددي وتعرض قد اىحرفت في هرحمة هبكرة هف عهٌر

حياة أفرادٌا لمخطر وتخدش سبلهتٍـ ويظٍر خطر الجىوح كوىً قوة غير هىتجة وهعطمة وتصبح هع 
الوقت عالة عمى الهجتهع، وكارثة لموطف حيف تتشبع تمؾ الىفوس الصغيرة إلى الهيؿ لعالـ الجريهة 

 (.2004)جعفر، 
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 "النظرية المعرفية":  1.5.2
ىوح يىتج عف تعمـ الهعتقدات الخاطئة والسمبية هف األشخاص ترى ٌذي الىظرية بأّف الج 

الهٍهيف في حياة الحدث،  هها يساٌـ بخمؽ تصورات وأفكار غير سميهة وغير عقبلىية وفي حيف 
ا سُتعّد هٍهة لمحدث )الضاهف،   ( . 2003تكراٌر

عرفية" عمى " بىظريتٍها "الىظرية الهBeck" و آروف بيؾ "Ellisحيث يرى كؿ هف البرت اليس "
أف هسببات السموؾ الجاىح تحّكـ العهميات الهعرفية هف هجهوعة األفكار الهختمفة والهدركات 
واالعتقادات واالىفعاالت البلعقبلىية في إرادة الفرد،  وأف الحدث الجاىح بحاجة لتأٌيمً هف هىظور 

فكار بصيغة هىطقية إعادة بىاء العهميات الهعرفية،  والتحدث هع ذاتً، وترتيب هجهوعة هف األ
ي تىتج عف هظاٌر  وعقبلىية،  والهعروؼ أف السموؾ الجاىح ٌو استجابة العقبلىية ضعيفة وخاطئة ٌو

 (. 2001سوء التربية والتىشئة االجتهاعية )فرج، 

( أّف اإلىساف هخموؽ عقبلىي وكذلؾ غير عقبلىي في الوقت ىفسً،  Ellisوحيث ترى ىظرية ) 
و ُهخير بطريقة تفك ألىً عىدها يفكر اإلىساف ويتصرؼ بكاهؿ ،يري عقبلىية كاىت أـ غير عقبلىية ٌو

عقمً يصبح إىساىًا فّعااًل وهىتجًا، وفي حاؿ لـ يفكر بصورة عقبلىية سيكوف األهر بالعكس وسيؤثر 
 (.2003عمى بيئتً )السفاسفة،  

 
 نظرية االنجراؼ الثقافي :  2.5.2



ىوازع االجراـ تعود الى عىاصر ثقافية، فالحراؾ الثقافي  ( افDonalt R Taftيرى دوىمت تافت)
ا،  وتغيير الهعايير وها يىتج عف ذلؾ هف صراع ثقافي واٌتهاـ الثقافة بالىاحية الهادية اكثر هف غيٌر
كها ٌو الحاؿ في الثقافة الغربية، وضعؼ الروابط االجتهاعية ىتجية الٍجرات الهستهرة واساليب 

 (1999ٍا عواهؿ تشجع الجىوح وتزيد هف هعدالت الجريهة )الحواهدي، التهييز العىصري جهيع
تعتقد ٌذي الىظرية بأف لمحدث الهىحرؼ هجهوعة هف القيـ التي ال تتىاسب هع قيـ هجتهعً لذا 

 .Kornhauser، R)الذي يعيش فيً،  هها يخرج عف قيـ هجتهعً وبالتالي يىحرؼ ويصبح هىحرفًا )

1963 . 
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  تقميد لتارد :نظرية ال 3.5.2

يرى جبرائيؿ تارد "أف السموؾ اإلجراهي ال يشكؿ سهة أو هرضًا يىتقؿ إلى اإلىساف بالوراثة بؿ 
ٌي هٍىة يتعمهٍا اإلىساف هف خبلؿ اختبلطً باآلخريف،  وتقميدي لٍـ،  وذلؾ يحدث باختياري لىفسً، 

 (.Haskell ،Yablonsky، 1978:p 344هثبًل يحاكيً،  أو يحذو حذوي" )

ي قاىوف االتصاؿ القريب،    يتـ الُحكـ عمى تعمـ السموؾ الهىحرؼ بثبلثة قواىيف بالهحاكاة ٌو
أي أف الفرد يهيؿ لتقميد األشخاص الهقربيف هىً،  والذي يرتبط هعٍـ بعبلقات طيبة،  وقاىوف تقميد 

وقاىوف  الهغموب لمغالب،  ويهيؿ الشخص الضعيؼ لمقوي وكذلؾ يقوـ بسير بىٍجً ليصبح هثمً، 
اإلقحاـ،  أي ابتكار طرؽ وأساليب جديدة لتحقيؽ أٌدافً عبر السموؾ الجاىح )دويدار،  الىياؿ،  

2005  .) 
 نظرية التفكؾ االجتماعي : 4.5.2

يرى )سيميف( اف سبب وجود السموؾ االجراهي ٌو التفكؾ االجتهاعي، لذلؾ تقـو ٌذي الىظرية عمى 
تمفة هف جٍة وبيف هراحؿ حياة الفرد داخؿ الهجتهع الواحد هف اساس الهقارىة بيف الهجتهعات الهخ

جٍة اخرى، فتؤكد ٌذي الىظرية اف الهجتهعات البدائية والريفية تتهيز باالىسجاـ الف هطالب واٌداؼ 
افرادٌا هتقاربة، لذلؾ يشعر الفرد داخؿ ٌذا الهجتهع باالهف فبل يجد الفرد حاجة الى اتخاذ سموؾ 

اخر داخؿ الهجتهع، اها الهجتهع الهتحضر فيتهيز بعدـ االىسجاـ بيف افرادي اجراهي تجاي فرد 
وتعدد الجهاعات داخمً، فالفرد  الختبلؼ اٌدافً وهطالبٍـ ورغباتٍـ ويرجع ذلؾ الى اتساع الهجتهع

الذي يسمؾ سموكًا اجراهيا يكوف ىتيجة لعاهؿ التفكؾ االجتهاعي، وبها اف التفكؾ االجتهاعي ُيعّد 
هف عواهؿ السموؾ االجراهي وليس العاهؿ الوحيد وذلؾ الف بعض افراد الهجتهع ٌـ الذيف  عاهبلً 
ـ جهيعا بعاهؿ التفكؾ االجتهاعي)الجوير، و يسمك ف سموكا اجراهيا عمى الرغـ هف تاثٌر

 ػ(2005(.)العجهي، 1989

هو ( اف ٌذي الىظرية ربطت السموؾ الهىحرؼ الجاىح بعهميات ى1983ويرى عبد الكريـ )
ا عهراىيًا هف ىظاـ ىهو الهجتهع. الهجتهع وأّف تفسير التفكؾ االجتهاعي في ٌذي الىظرية يتـ تفسيٌر



21 

لذا فاف التفكؾ االجتهاعي يأتي ىتيجة عدـ التكيؼ هع الىظاـ الهجتهعي الهحيط،  أو هف عدـ  
سموكٍـ وهيولٍـ تعدد  االستقرار بيف العبلقات الثقافية في الهجتهع،  وأّف األحداث الجاىحيف تؤثر في

 (. 2001الثقافات )الغرياىي،

كها تفترض ٌذي الىظرية بأّف التكيؼ االجتهاعي يكوف غير هوجود حيىها تفوؽ التغيرات  
االجتهاعية في الىهو الحضاري والثقافي وُسبؿ التطور عمى القدرة اإلىساىية لمتكيؼ،  وكذلؾ فإّف 

 (.2004هف البيئة الهحيطة )التوايٍة،  السموؾ اإلىساىي الذي يؤدي لمجىوح يأتي
 

 نظرية دوركايم في االنحراف والجريمة:   5.5.2

لبلىحراؼ والجريهة الى الربط بيف الفرد والهجتهع وظروؼ البىاء  ييذٌب دوركايـ في تفسير 
االجتهاعي وتقسيـ العهؿ وحالة فقداف الهعايير التي يخمقٍا تقسيـ العهؿ االجتهاعي، كها أكد دور 

عمى قيهة العواهؿ االجتهاعية في االىحراؼ وارتكاب الجريهة، كها اشار  ىحراؼكايـ في ىظريتً في اال
الى اف الجريهة ظاٌرة سميهة وهفيدة وضرورية الرتباطٍا بالشروط الضرورية لكؿ حياة، وذلؾ الف 

فيتحقؽ التطور لكؿ هف تحقؽ الشروط التي ترتبط بالجريهة يهٍد الطريقة لمتغيرات االخبلقية والقاىوىية 
االخبلؽ والقاىوف. وال يقصد دوركايـ بذلؾ الى تهجيد الجريهة بؿ يرى اف وجود الجريهة يدعو الى 

( 1986االسؼ واىٍا ىتجية لطبيعة االىساف الشريرة التي ال سبيؿ الى تعديؿ سموكً وتقويهً)احهد، 
 (2005.)العجهي، 

هع واىحبللً يعود بالشكؿ األساسي إلى ىقص في التهاسؾ " بأّف تفكؾ الهجتDurkheimويرى دوركايـ "
االجتهاعي بيف أفراد الهجتهع واختفاء وجود أٌداؼ هشتركة تجهعٍـ،  وهف ٌىا يأتي فشؿ وظائؼ 

 (. 2010الهجتهع واىحبللً وفقداف هبلهح السموؾ اإليجابي التي يعتهدٌا الهجتهع )الهغربي،الميثي،

 :(1992)الشهري،لمسموؾ الهىحرؼ ٌي ٌذا وقد حدد دوركايـ ثبلث صور

االىحراؼ البيولوجي والىفسي الذي يصيب الفرد دوف الهجتهع، حيث يعجز الفرد عف هسايرة قيـ  -
الهجتهع ويفشؿ في تحقيؽ التوافؽ بسبب خصائصً البيولوجية او سهاتً الشخصية هها يؤدي الى 

 االىحراؼ والوقوع في الجريهة.
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و ثور  - ة الفرد عمى الهجتهع تسودي الصورة الشاذة لتقسيـ العهؿ. اال اف ٌذا االىحراؼ الوظيفي: ٌو
 الفرد العارض لمفساد يعد هف وجٍة ىظر الهجتهع فردا هىحرفا

االىحراؼ االجتهاعي: ويكوف هصدر ٌذا االىحراؼ االفتقار الى الهعايير والقواعد االجتهاعية  -
 .هع تاكيد قيـ الهجتهع عمى ذلؾ واالهر االخر االىاىية وتعىي االيهاف الهطمؽ بالفرد

 
 نظرية ىيرشي الضبط االجتماعي :  6.5.2

 
ا ٌيرشي "  " بأىً يٍتـ باألخبلؽ ويستبعد كؿ تفسير يستبعد Hirschiفي ٌذي الىظرية التي يفسٌر

الحاجز األخبلقي الذي تأتي هف هىظور الدوافع، ألىٍا تفترض بأف اإلىساف غير  أخبلقي وأيضًا 
ات في االختبلؼ باألخبلقيات، بيىها آليات الضبط االجتهاعي تتحكـ وتمعب دورًا ٌاهًا ٌىالؾ افتراض

في ضبط الحدث هف االىحراؼ، وفي حاؿ ضعفت العبلقة بيف الفرد والهجتهع فأّف األفعاؿ الهىحرفة 
 (.Hirishi،1969ستكوف هتواجدة في الفرد )

 
فرد بالهجتهع والرابطة االجتهاعية التي ووضع ٌيرشي أربعة عىاصر هٍهة في تفسيري لعبلقة ال 

ي التعمؽ،  االلتزاـ،  االىغهاس،  االعتقاد .  بيىٍها ٌو
التعمؽ : تعىي هدى ارتباط الشخص بشكؿ عهيؽ هع اآلخريف وأف التطورات التي تصاحب  .1

الوعي االجتهاعي تعتهد بشكؿ أساسي عمى هدى العبلقة بيف الشخص واآلخريف،  قوية كاىت 
وكها ُيعّد الوالديف والهدرسة والرفقة ٌي هحطات تصاحب حياة الحدث،  وكها أّف   أـ ضعيفة،

الحدث ال يفكر هطمقًا أو هثبًل يقرر الجىوح إاّل إذا كاىت عبلقتً هع الوالديف والهدرسة ضعيفة 
وهتفاوتة وغير سميهة،  وهف هىظور فكر ٌيرشي فإّف هف الواجب عمى الوالديف قضاء وقت 

 ائً لكي ال يفكروا بهىطمؽ الجاىح .كافي هع أبى
االلتزاـ : ٌو التهسؾ بالسموؾ اإليجابي وعدـ التهسؾ بالسموؾ اإلجراهي، وذلؾ هف هفٍـو  .2

العقاب وعدـ اختراؽ القاىوف،  ألف هف طبيعة الحدث يخاؼ هف العقاب والىتائج وذلؾ حيىها 
 تـز بفكر وسموؾ إيجابي .يتعمؽ األهر بالتكاليؼ ،  فالخوؼ وسيمة ىاجحة تجعؿ الحدث يم
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االىغهاس : ٌو اىدهاج الحدث بأىشطة هعروفة وواضحة،  وكمها كاف االىدهاج يشغؿ وقت  .3
الحدث فمف يكوف ٌىالؾ وقت لههارسة سموؾ الجاىح ألف الوقت يضبطً وكذلؾ الىشاط يقـو 

 بتىهيتً وتحفيزي.
مهات، وكذلؾ االعتقاد يأتي االعتقاد: الهعتقدات ٌي وسيمة ضبط لمسموؾ وأّىٍا ليست هجرد ك .4

هف تفكير عقمي، فمٍذا يستطيع الحدث أف يهىع سموكً هف خرؽ القاىوف ويمتـز باعتقادي 
(Hirschi،1969.) 

 

 نظرية العصبة لفريدريؾ تراشر: 7.5.2
يرى "تراشر" بأف العصبة الجاىحة والتي تٍتـ بأفرادٌا تساٌـ في تسٍيؿ تىفيذ االىحراؼ وتبادؿ  

قد تطورت العصبة الجاىحة ىتيجة صراعات شخصية بيف جهاعات المعب أدى لتكويف خبراتٍا، و 
ـ، وأف  شباع كافة الحاجات التي ُحرهوا هىٍا هف قبؿ أسٌر تىظيـ هعيف لحهاية حقوؽ أفراد العصبة، وا 
ىها ٌي عاهؿ هساٌـ في  الىظرية ال ترى بأف العصبة الجاىحة ُتعّد هف الهسببات الهباشرة لمجىوح، وا 

 (.1985ىحراؼ األفراد)الدوري،ا
 

 نظرية االختالط التفاضمي لسنذرالند:  8.5.2
ُتعّد ىظرية االختبلط التفاضمي لسىذرالىد هف أكثر الىظريات االجتهاعية في عمـ الجريهة والتي  

و يتصرؼ بىاء عمى ها تقوـ بً تمؾ  تىظر إلى الفرد بأىً جزء هف جهاعتً التي يىتهي إليٍا، ٌو
التي عادًة ها تتبىى تصرفات وهواقؼ واتجاٌات ربها تكوف سميهة أو خاطئة وبالتالي يىساؽ الجهاعة و 

الفرد لتمؾ الهواقؼ والتصرفات واالتجاٌات ويتبىاٌا، وأف السموؾ الجاىح يتعمهً الفرد باالتصاؿ 
وسط  االجتهاعي وتفاعمً هع اآلخريف، وأف السموؾ الجاىح ال يرثً الفرد وأف عهمية تعميهً يكوف

الجهاعات التي يكوف بيىٍا عبلقات قوية تساعد في االتصاؿ الشخصي بشكؿ هباشر)السراج، 
1985.) 

 االتجاه االقتصادي: 9.5.2
وهف الىظريات التي فسرت السموؾ االجراهي ايضا الىظرية االقتصادية، فقد عزى وليـ 

تمكات الى فقر ابىاء السموؾ االجراهي وخاصة الجرائـ ضد الهه (William A. Bongerبوىجر)
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الطبقة العهالية في ظؿ االىظهة الراسهالية والتىافس االقتصادي فيٍا الذي يؤدي الى تفكؾ 
 .(1999الشخص)الحواهدي، 

 
ُيعّد العاهؿ االقتصادي هف أبرز االتجاٌات التي تربط الىاس ببعضٍـ البعض، حيث  حيث 

ي تؤثر عمى الكبار والصغار، حيث أف أىٍا تؤثر بقيهٍـ واتجاٌاتٍـ وهيولٍـ وهبلهح شخصيت ٍـ، ٌو
العاهؿ االقتصادي وها تشهمً هف كفاية الدخؿ أو ىقصاىٍا ال يحقؽ حالة الشعور باألهاف والرضا 
الىفسي واالجتهاعي لمىاس أحياىًا، وأف أكثر الجاىحيف الهضطربيف ىفسيًا وبدىيًا عاشوا في ظروؼ 

عمى األفراد الذيف يعيشوف في ظؿ ظروؼ اقتصادية جيدة اقتصادية جيدة، وال يقتصر الجىوح أيضًا 
ىها تشهؿ األفراد الذيف يعيشوف في بيئات تىتشر فيٍا الهجاعات أو تىخفض فيٍا الهستوى  فحسب وا 
الهعيشي ويزداد فيٍا الفقر والبطالة، وبالتالي يكوف األحداث فيٍا ضحايا األحواؿ السكىية والهعيشية 

 (.1960لهغربي،والتي تقودٌـ لبلىحراؼ)ا
 

 النظرية السموكية :  10.5.2
ا في تكويف سموؾ اإلىساف،  ألف  تحدثًركزت الىظرية السموكية عمى األثر التي   البيئة بدوٌر

السموؾ اإلىساىي ٌو ردود أفعاؿ هعقدة عمى هؤثرات خارجية هعقدة،  فالبيئة التي يىشأ بٍا الفرد تعهؿ 
 ( .John،2004مبي )عمى تكويف شخصيتً بشكؿ إيجابي أو س

وهف الىظريات السموكية التي عالجت هوضوع االجراـ ىظرية )تعمـ العدواف واالجراـ(، وهف الذيف قالوا 
بٍذي الىظرية )سكىر( الذي يرى اف العدواف واالجراـ يتـ بالتعمـ االجراهي، اي اف االىساف يتعمـ سموكً 

ى تكراري والسموؾ الذي يعاقب عميً يقمً عىً، ويرى بالثواب والعقاب، فالسموؾ الذي يثاب عميً يهيؿ ال
بالهبلحظة عف طريؽ هشاٌدة االخريف واالستجابة  اف( اف العدواف واالجراـ يتعمه1963باىدورا وروس)

لٍـ استجابات رهزية عف طريؽ التقميد او في الحصوؿ عمى الهعموهات التي تهكىً هف اتياىً في 
 (1999هواقؼ اخرى )الحواهدي، 

" صاحب ىظرية التعمـ االجتهاعي في "التعمـ بالهبلحظة Banduraحيف يرى البرت باىدورا " في 
ي ال تىشأ  " بأف هفٍوـ الجىوح ٌو عبارة عف سموؾ هكتسب بالتعمـ، وأف الحدث يتعمـ سموؾ الجىوح ٌو

ألولى : الجٍة اهف ثبلث جٍات هعً بالفطرة بؿ ٌي عف طريؽ الهبلحظة، وأف ٌذا السموؾ يتـ تعميهً
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ٌي العائمة التي يىشأ فيٍا، والجٍة الثاىية الهحيط الذي يحيط الحدث هف هراكز تعميهية أو جواىب 
(، كها أف باىدورا أشار بىظريتً التعمـ 2006،أخرى، والجٍة الثالثة ٌي وسائؿ اإلعبلـ )الهطيري

ؼ األسري والهدرسي االجتهاعي أّف السموؾ العىيؼ الذي يرتكبً الحدث ٌو سموؾ هتعمـ أي أف العى
 (. 2005يكتسبً الحدث بحيث يصبح الحدث عدواىيًا داخؿ األسرة وخارجٍا)الطيار،

ف هؤثراف أساسياف في شخصية الطفؿ هف خبلؿ تفاعمٍها، فإذا كاف أسموب الذا ُيعّد الوالد
الهرغوب وأيضًا  الوالديف يقوـ عمى تقديـ الهكافآت، فٍذا بدوري يدفع الطفؿ إلى القياـ بالسموؾ اإليجابي

التهسؾ بً، بيىها إذا كاف أسموب الوالديف يقوـ عمى العقاب والعىؼ سيمجأ الطفؿ إلى تكرار ٌذي 
ذا هؤشر عمى الضعؼ والهحو )الديب،   (.1990التصرفات بالهثؿ ٌو

 
 نظرية االنجراؼ لماتزا :  11.5.2
يف ويهيؿ قمبً إليً ويسمؾ ُترّكز ٌذي الىظرية بأّف الحدث يىجذب ىحو سموؾ هعيف في يوـ هع 

 (. 1976هساري،  وقد يىساؽ إلى سموؾ آخر هعتدؿ فيىجرؼ إليً )الكىاىي،  إدريس، 

ها الحرية الهطمقة Matzaيرى هاتزا "  " بأّف الحدث ُيعّد عىصرًا يقع بيف قطبيف يجاذباىً، ٌو
ارتكاب سموؾ الجاىح وقد والجبرية الهطمقة، فالجاىح كبقية األحداث قد يجذبً تيار هخالؼ لمقاىوف و 

يقوي التيار احتراـ القاىوف، ويسمكً برفؽ ىحو السموؾ السميـ،  أّها االىجراؼ فٍو هرحمة وسط بيف 
حرية الحدث الشخصية،  وبيف الضبط االجتهاعي الذي يحصري هف األسرة والهجتهع فحالة التذبذب 

رسة السموكيات التي تجعؿ هىً حدثًا جاىحًا التي يعيشٍا الحدث بيف احتراـ القاىوف وبيف الرغبة في هها
(Matza،1964 .) 
 

 النظرية االجتماعية النفسية :  12.5.2

أشار اريكسوف إلى أزهة الٍوية في فترة الهراٌقة، حيث أف الهراٌؽ يكوف بيف هكوىيف الهكوف االيجابي 
و تشتت الٍوية، حيث أف تشتت الٍوية ُيعّد خطراً  يواجًٍ الهراٌؽ والذي  لمٍوية والهكوف السمبي ٌو

يشكؿ عائقًا في ىهوي السوي، ويفشؿ الهراٌؽ في هعرفة ذاتً، وىوع شخصيتً، وبالتالي يتبىى ٌوية 
سمبية هضادة لمهجتهع تعبر عف ىفسً بههارسة أدوار غير هقبولة اجتهاعية هثؿ االىسحاب االجتهاعي 

 (.2001والجريهة والجىوح واإلدهاف والتطرؼ والتعصب)إسهاعيؿ، 
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وترى ٌذي الىظرية بأّف سموؾ الهىحرؼ ال يقؼ عىد العواهؿ االجتهاعية فقط التي تقوـ بدور  
ّف هقاوهتً هف قبؿ شخص لديً هرض عصبي أو  ّىها ُيعّد االىفعاؿ ٌو هحور السموؾ،  وا  فّعاٍؿ،  وا 

لتحكـ الىفسي حسي،  بيىها الشخص الطبيعي يستطيع توقيؼ ٌذا االىفعاؿ أو التقميؿ هف حّدتً بسبب ا
السميـ،  وحيث أف عمهاء الىفس الجىائي لـ يىكروا دور القوة الهسببة لمعواهؿ االجتهاعية في عهمية 

 (. 2004كشؼ السموؾ الهىحرؼ )عبد الٍادي، 

 
 نظرية التحميؿ النفسي :  13.5.2
وؿ " الذي تىاFreudالهؤسس األوؿ والرئيسي لىظرية التحميؿ الىفسي ٌو سيجهوىد فرويد " 

ي الذات اإلدراكية) الغريزية والذات (، egoتحميؿ عىاصر الشخصية الىفسية إلى ثبلث هكوىات: ٌو
(، وقد فسر فرويد االىحراؼ بأف هرجعً غياب األىا العميا Super Ego(،  والذات العميا )Id)الٍو( )

اإلشباع والمذة هف في القياـ بوظائفً هف ىاحية تحكـ وسيطرة ىزعات األىا الدىيا في السعي لتعزيز 
 (. 1977ىاحية أخرى )الشرقاوي، 

ىظرية التحميؿ الىفسي هف الىظريات التي عالجت هوضوع االجراـ وتفسير السموؾ  عدّ حيث تُ  
االجراهي، فقد ذٌب )فرويد( واصحابً الى اف االىساف كالحيواف، تسيطر عميً الغرائز الفطرية التي 

اشباعٍا، وهف ٌذي الغرائز غريزة العدواف التي تدفع االىساف  تدفعً الى اف يسمؾ بشكؿ هعيف هف اجؿ
الى االعتداء والهقاتمة هف اجؿ التهمؾ والسيطرة، وتعزو ٌذي الىظرية الىزعة االجراهية لىوع الصراع 
الداخمي والهشكبلت االىفعالية والدوافع البلشعورية، وكذلؾ عدـ الهوادعة وهشاعر الىقص والدوىية، 

ـ اعراضا ىاتجة عف هشاكؿ اىفعالية)الحواهدي، ولذلؾ ُيعّد   (1999السموؾ االجراهي هف وجٍة ىظٌر

( اف ٌذي الىظرية ُتعّد ٌي األولى التي تقدـ تفسيرًا لمسموؾ اإلىساىي، 1999ويرى الجعفري ) 
ي الذات  حيث أف سموؾ الجاىح الذي يقوـ بً الحدث ىاشئ عف أسباب تفاعمت هع عىاصر الىفس ٌو

األىا األعمى، وأف سموؾ الجاىح الهجـر يىتج هف فشؿ في عىصر األىا "العقؿ" الذي ُيخطئ في واألىا و 
 التوازف بيف الذات "الغريزة" وبيف األىا األعمى "الضهير ".
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ّىها تؤيد العواهؿ التي يتـ   وتقوـ ىظرية التحميؿ الىفسي بهجهمً عمى إىكار عاهؿ الوراثة وا 
ىا خاصة في السىوات الخهس األولى في هرحمة الطفولة،  والذي ُتعّد اكتسابٍا خبلؿ هرحة تطور األ

 (. 2009ىقطة االىطبلؽ لصحة الفرد العقمية والىفسية )هصمح، 

حيث تىظر هدرسة التحميؿ الىفسي لمسموؾ الجاىح ىظرة هزدوجة ىفسية بيولوجية كها يقوؿ  
رية وتمؾ الدوافع ال شعورية لذلؾ ال " الجىوح ٌو سموؾ ال اجتهاعي سببً ىوازع فطAkhornاكٍورف "

ا الفرد وبالتالي يتكوف ٌيكؿ السموؾ الجاىح حيف يىشأ اضطراب وظيفي ىتيجة لمصراع الحاد  يشعٌر
بيف القوى الداخمية البلشعورية أي بيف ها تريدي الغرائز، وبيف ضبط ضهير األىا العميا )دويدار،الىياؿ، 

2005.) 
 

 النظرية االنسانية:  14.5.2
" في ىظريتً لمذات عمى حاجة كّؿ فرد لتقدير ذاتً عمى ىحو جيد Rogersركز كارؿ روجرز " 

يجابي،  وأف ٌذي التقدير يهثؿ بهفٍوهً قوة هحفزة لتوجيً وتحديد السموؾ )  (. Ryckman، 2004وا 
 

" صاحب الىظرية اإلىساىية في الحاجات يبيف أف أٌـ Maslowفي حيف إّف ىظرية هاسمو " 
الجىوح عىد األحداث ٌو الشعور بالحرهاف،  وتمؾ الظاٌرة تىتج هف وجود عوائؽ بالبيئة التي عواهؿ 

يعيش بٍا الحدث بحيث ال تقوـ بإشباع حاجاتً األساسية والتي تجعمً في عداد الجىوح )زيداف، 
2005 .) 

 
 نظرية الوصـ :   15.5.2
لىظرية أف ها يحدث هف ِقبؿ " وحيث تعتهد ٌذي اLemertهف أبرز شخصياتٍا ٌو ليهيرت " 

ىها يعود إلى الهعاهمة التي يتمقاٌا هف حولً وهف اآلخريف، وكيؼ تكوف  الجاىح ال يعود إلى سموكً وا 
ذا كمً هها يزيد هف غريزة الشر داخؿ الجاىح  ألفاظٍـ وألقابٍـ اتجاًٌ عىد ارتكابً لعهؿ إجراهي،  ٌو

 . (2002)ٌبلؿ، ليجعمٍا هزروعًة بداخمً
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ليهيرت بأّف ىظرية الوصـ ٌي إلصاؽ صفة لمفرد تكوف جديدة وذلؾ تقديرًا لهستواي ويرى 
االجتهاعي ولشخصيتً أيضًا وكذلؾ لىوعية هشاركتً باألىشطة الهختمفة كاالجتهاعية، وطرح ليهيرت 

ي :   عىصريف أساسييف لىظرية الوصـ ٌو
  في الكفة األخرى األفراد الذيف عىصر التهييز: ٌو جعؿ كّفيً هيزاىًا ُيفرؽ في كفة الهوصوـ و

 ٌـ غير هوصوهيف بالهجتهع .
 شر عمى تقييـ الفرد لىفسً عىصر تأطير الفرد : أي تأطير الفرد بصفة تؤثر بشكؿ هبا

 (.2008)الوريكات، ولذاتً
 

وهف هىظور الوصـ ٌىالؾ يىدرج أيضًا االىحراؼ،  فالىظرية تُفسر االىحراؼ عمى أّىً هف 
ع حيف يطمقوف عمى الجاىح الهىحرؼ بألقاٍب ودالالت تشير عمى فعمتً ووصهً؛ صىع الىاس والهجته

 (.Tannenenbaum ،1983هها يثير عىدي الغضب وردود شريرة هها تجعمً يزداد اىحرافًا وجىوحًا )
وحيث أّف االىحراؼ ال يكوف ىتيجة لمفعؿ الذي قاـ بً الهىحرؼ ولكف ٌو ىتاج لوصهة  

 (.Becker،1963ّىً جاىٌح وهىحرؼ )الهجتهع لٍذا الحدث بأ
 
 التفسير االسالمي لالنحراؼ: 16.5.2

رسـ االسبلـ الطريؽ الصحيح لبىاء االىساف صحيح الىفس والعقؿ والجسـ، بحيث يصبح لبىة 
قوية هتهاسكة وعىصرا ايجابيا صالحًا في هجتهعة الكبير كها رسـ الطريؽ الصحيح لبىاء  الهجتهع 

 (.1986البيئة الصالحة لبىاء االىساف بالتىشئة السميهة والتربية القويهة)هحفوظ،  االىساىي والذي يشكؿ

وذلؾ تهيز عو سائر الىظريات َالتفسيرات ( اف التفسير االسبلهي 2002الطرشاَي )ويرى 
فاإلسبلن قد رسن الطريق الصحيح لبىاء اإلىساو ؿ،  الفكري الذي يرتبط باهلل عز َجوفقا لهىطمقً 

الىهو ى ػز عمػالتركيؿ َقد عالج اإلسبلن قضية االىحراف هو خبل، َالجسنؿ لعقحيح الىفس َاػص
ا عواهؿ هتكاهمة  الشاهؿ لمفرد وفي شتى الهجاالت الجسهية والعقمية والىفسية والروحية والثقافية باعتباٌر

ة اساسية في بىاء الهجتهع الصالح، ويتـ ذلؾ بهراعاة جاىبيف اساسييف ىفي صقؿ شخصية الشاب كمب
ها الوراثة والبيئة دوف اغفاؿ، كها اف الىظرة االسبلهية كاىت شاهمة في ىظرتٍا لظاٌرة االىحراؼ، ٌ
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وتهيزت بهبلءهة قواىيىٍا لكؿ زهاف وهكاف، واف  هعظـ القواىيف الوضعية الحالية تقتبس هف ىور ٌذي 
 الشريعة التي جعمت االىساف هكمؼ وهحاسب هف سف التهييز.

 

 قة الدراسات الساب 6.2

  فيها يمي استعراض لمدراسات السابقة العربية هىٍا واألجىبية حسب اآلتي: 

 الدراسات العربية :  1.6.2

( بعىواف"اىحراؼ األحداث هف وجٍة ىظر هوظفي 2015في دراسة حديثة قاـ بٍا جبالي ) 
دفت الدراسة هعرف-الهؤسسات االجتهاعية في الهجتهع األردىي هحافظة عجموف ة دراسة تطبيقية" ٌو

العواهؿ األسرية والىفسية واالجتهاعية واالقتصادية والجسهية الهؤدية الىحراؼ األحداث، حيث 
( هوظؼ 100استخدهت الباحثة هىٍج الهسح االجتهاعي والوصفي، وتكوىت عيىة الدراسة هف )

وهوظفة في الهؤسسات االجتهاعية في هحافظة عجموف، وتوصمت الدراسة لمىتائج اآلتية: العواهؿ 
ي  ألسرية التي تؤدي الىحراؼ األحداثا كثرة الىزاع بيف الوالديف، االىحراؼ الخمقي داخؿ األسرة، ٌو

العواهؿ االجتهاعية التي مة، وفاة أحد الوالديف أو كميٍها، وأّها غياب رب األسرة الهتكررة ولفترات طوي
، باإلضافة إلى ة االجتهاعيةتؤدي الىحراؼ األحداث ٌي الحقد االجتهاعي ورفقاء السوء، وغياب الرقاب

العواهؿ الىفسية التي تؤدي الىحراؼ األحداث ٌي تدىي الثقة بالىفس، الكذب والسرقة هف أجؿ تمبية إّف 
 حباط والخوؼ والقمؽ هف الهستقبؿ، والفقر.احتياجاتً، الشعور باإل

بمورت ٌذي ( دراسة بعىواف " الدراسة البيئية وجىوح األحداث " : ت2014كها أجرى حسيف ) 
الدراسة لمتعرؼ عمى حجـ هشكمة جىوح األحداث في الهجتهع الهصري وكيفية اتجاٌاتٍا بشكؿ عاـ،  
والتعرؼ عمى صور الحدث الجاىح داخؿ هديىة سويؼ وباألخص داخؿ أحيائٍا والعبلقة بيف العواهؿ 

احث الهىٍج التجريبي، البيئية )االجتهاعية أو الطبيعية ( وبيف هشكمة جىوح األحداث،  واستخدـ الب
ـ الجاىحوف الذيف تـ القبض عميٍـ ىتيجة ارتكابٍـ جىاية "أ"،  180وتكوىت الدراسة هف ) ( عيىة ٌو

،  وتوصؿ الباحث إلى أف العواهؿ الهتعمقة بالبيئة االجتهاعية ٌي التي ُتعّد هف 1997جىحة خبلؿ 
تؿ في الهركز األوؿ هف العواهؿ أٌـ العواهؿ التي تؤدي إلى ظٍور هشكمة جىوح األحداث،  ويح
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تي تؤدي االجتهاعية لجىوح األحداث ٌي التفكؾ األسري،  وكها ُتعّد التالية ٌي العواهؿ االجتهاعية ال
حداث الجاىحيف في جهاعة الجوار، العىؼ األسري والرقابة األبوية، هخالطة األلجىوح األحداث: 

 لفراغ .استغبلؿ وقت االبطالة وعدـ كفاية دخؿ األسرة، 
 

 غزة هحافظات في األحداث جىوح إلى الهؤدية العواهؿ إلى التعرؼ( 2008)حهد دراسة ٌدفت
( 99) هف الدراسة هجتهع تكوف وقد لديٍـ، االىحراؼ درجات وقياس والثقافية، واالقتصادية االجتهاعية

 الدراسة أٌداؼ قيؽولتح غزة، قطاع في الهختمفة الهىاطؽ جهيع ويهثموف الربيع هؤسسة في كاىوا حدثا
 خاصة وبياىات الحدث، عف عاهة هعموهات عمى احتوت العيىة أفراد لدراسة استباىة بعهؿ الباحث قاـ

 هف ٌىاؾ اف إلى الدراسة توصمت وقد الحدث، وجىوح اىحراؼ إلى الهؤدية والعواهؿ الهبحوث، بأسرة
 األـ هع وعبلقتٍـ السرقة جىحتٍـ كاىتو  واحدة هف هتزوج والدٌـ واف والديٍـ، هع يعيشوف العيىة أفراد
 هجتهعٍـ، في فاعميف أعضاء يكوىوا فأ هستقببل ويخططوف ارتكبوي ها عمى بالىدـ ويشعروف جيدة،
ـ السوء لرفقاء كاف كها  حصر ويهكف األسرة عف األب غياب جاىب والى االىحراؼ، في الفعاؿ تأثيٌر

 بالحدث االٌتهاـ وعدـ الزائد واإلٌهاؿ االقتصادية لةوالحا االجتهاعية التىشئة سوء في الجىوح أسباب
 .وهراقبتً

( فقد أجرى دراسة بعىواف " االتجاٌات السسيولوجية في دراسة الجريهة 2007أّها البىا )
واالىحراؼ لدى الطفؿ الهصري )تحميؿ هضهوف لبعض الصحؼ الهصرية(": ٌدفت الدراسة لكشؼ 

لجرائـ هف األطفاؿ الىتٍاج السموؾ اإلجراهي،  والكشؼ عف أىواع الدوافع الفعمية التي تدفع هرتكبي ا
هرتكبي الجرائـ هف األطفاؿ،  والظروؼ البيئية واالجتهاعية واألسرية والتعميهية لمطفؿ الحدث،  وكذلؾ 
هعرفة طبيعة العبلقات األسرية بيف الطفؿ ووالديً وبيىً وبيف أخواتً،  والكشؼ عف القوالب الفىية التي 

خدهتٍا الصحؼ في هعالجة وهعرفة جرائـ األطفاؿ والوسائؿ التي استخدهتٍا تمؾ الصحؼ في است
ابراز الهضهوف الخاص بجرائـ األطفاؿ،  واستخدهت الباحثة الهىٍج الوصفي التحميمي،  وتـ اختيار 

، ( عدداً 35(عددًا، واألسبوع )25(عددًا،  وصحيفتي األٌراـ )65عيىة عشوائية ألخبار الحوادث )
ي في وتوصمت الدراسة إلى الىتائج التالية:  أف جريهة القتؿ هف الجرائـ التي يرتكبٍا األطفاؿ ٌو

أّف الغالبية العظهى هف هرتكبي ـ كاىت باستخداـ اآلالت البيضاء، الترتيب األوؿ،  وأف طرؽ قتمٍ
ـّ اإلعد ـّ الهتسربيالجرائـ هف األطفاؿ ٌـ تبلهيذ الهرحمة الثاىوية ث أّف أخطر ف هف التعميـ، ادية، ث
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أّف أٌـ الدوافع التي تدفع الطفؿ الرتكاب ( سىة، 18-16طفؿ الرتكاب الجريهة)هرحمة الىجراؼ ال
الجريهة ٌي الوضع االقتصادي وخمؿ في األسرة والبيئة الهدرسية، والبطالة واىتشار المٍو والهخدرات 

 ي واألهراض الىفسية . وتىازع الثقافات وكذلؾ الوراثة والتكويف العقمي والعضو 
 

( دراسة بعىواف " التفكؾ األسري واىحراؼ األحداث، دراسة 2006كها أجرى آؿ شافي )
هسحية عمى األحداث الهىحرفيف في قطر " : ٌدفت ٌذي الدراسة هعرفة بعض العواهؿ التي تقؼ وراء 

في جىوح األحداث، التفكؾ األسري كالطبلؽ وتعدد الزوجات وغياب أحد الوالديف وعبلقة كؿ ذلؾ 
( حدثًا هف جهيع األحداث الهودعيف والهفرج 121استخدـ الباحث الهىٍج الوصفي،  وتكوىت العيىة)

عىٍـ بدار رعاية األحداث بدولة قطر،  وكاىت ىتائج الدراسة :هعظـ أسر األحداث غير هطمقة،  
سبب ألـ إال بىسبة ضئيمة، لـ تتزوج ا وهعظـ آبائٍـ هف آباء هطمقيف قد تزوج والدٌـ بأخرى بيىها

أعمى ىسبة عدـ وجود دخؿ وعهؿ لرّب األسرة، تعاطي األب لمكحوؿ والهخدرات، الطبلؽ والتفكؾ ٌو 
ؿ الدراسي بالىسبة لؤلحداث ٌو االب عيشوف في هعظـ األحداث يتدائي يميً اإلعدادي ثـ الثاىوي، لمهٌؤ

ي في القائهة الهٍهمة هف األسرة، ط األبىاء أوهعظـ األحداث كاف ترتيبٍـ وسوسط أسرة كبيرة العدد، 
هٍات فٍف إها أهيات أو األحداث أهيوف أها األأغمب األحداث ألسر هتوسطة الدخؿ، اىتهاء 

ـّ السرقة .جاهعيات،   االىحراؼ السموكي ٌو الهؤثر في الجىح وهف ث
  

ألحداث لدى ىزالء ( بعىواف " العىؼ األسري وعبلقتً باىحراؼ ا2006وتُبيف دراسة الهطيري )
دار الهبلحظة االجتهاعية بهديىة الرياض": ٌدفت ٌذي الدراسة لتحديد حجـ ظاٌرة العىؼ األسري،  
والتعرؼ عمى العبلقة بيف العىؼ األسري واىحراؼ األحداث،  وعبلقة بعض أىهاط العىؼ األسري 

هف تأثير العىؼ األسري عمى باىحراؼ األحداث وهحاولة التوصؿ إلى تدابير وقائية هف شأىٍا أف تحد 
اىحراؼ األحداث،  استخدـ الباحث الهىٍج الوصفي، واختار العيىة بطريقة عف قصد غير احتهالية،  

%( هف الجاىحيف أجابوا بأف طريقة أسموب الحوار والىقاش كاف 78ىسبة ) وكاىت ىتائج ٌذي الدراسة : 
ـ في حؿ الخبلفات األسرية، هستخدهًا داخ أّف جىحة %( يعاىوف هف العىؼ األسري، 28) ىسبةؿ أسٌر

كافية السرقة ٌي أبرز التٍـ التي حجز األحداث بسببٍا بدار الهبلحظة وذلؾ يأتي هف عدـ الىفقة ال
أبرز أىهاط العىؼ األسري الذي تعرض لً األحداث كاف اهتىاع األب عمى الحدث هف ِقبؿ األسرة، 
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ـّ العىؼ المفظي الهصاحب،  ياتيةعمى اإلىفاؽ عمى الحدث وتمبية حاجاتً الح وجود عبلقة وهف ث
%( هف األحداث قاهوا 67بدرجة هتوسطة بيف بعض أىهاط العىؼ األسري وجىوح األحداث وأّف )

 . الجاىح يىعكس هف الرفقة السيئة  بارتكاب الفعؿ
 

عبلج ( دراسة بعىواف " جرائـ األحداث بعهاف،  األسباب واآلثار وطرؽ ال2003)قىوبي وأجرى 
" : ٌدفت ٌذي الدراسة إلى هعرفة وتقصي األسباب التي تؤثر عمى الحدث وتجعمً جاىحًا،  وهعرفة 
العبلقات بيف جىوح األحداث والعاهؿ االقتصادي والتربوي والىفسي،  والتعرؼ عمى اآلثار الهترتبة 

تحميمي،  وتكوىت عمى ظاٌرة الجىوح بالىسبة لمحدث والهجتهع، واستخدـ الباحث الهىٍج الوصفي ال
( حدثًا هف األحداث الجاىحيف الهتواجديف بالسجف الهركزي، كاىت ىتائج ٌذي الدراسة 48عيىة هف )ال

أف األسباب الرئيسية لجىوح األحداث في سمطىة ُعهاف ٌي ضعؼ العبلقات األسرية، واىفصاؿ 
 في التدليؿ أو ىقصٍا .  اإلفراطو  الوالديف أو اإلٌهاؿ في التربية،

 

بعىواف "أثر التىشئة األسرية عمى الهشكبلت السموكية لدى دراسة  (2000)هىسي ها أجرى وك
األفراد الجاىحيف في هراكز األحداث في األردف : ٌدفت ٌذي الدراسة إلى هعرفة أسباب الهشاكؿ 
السموكية لدى الجاىحيف الهتواجديف في هراكز األحداث باألردف،  وهدى اختبلؼ أسباب الهشكبلت 

ختبلؼ ىهط التىشئة األسرية،  استخدـ الباحث هقياس التىشئة األسرية )أعداد الباحث( وطوري فوزي با
( فقرة تقيس 56( كأداة لمدراسة في هقياس هقبوؿ في البيئة األردىية وتكوىت هف )1983أبو جبؿ )

( جاىحًا 94)ىهطيف هف أىهاط التىشئة ٌها الىهط الهتساهح والىهط الهتشدد،  وكاف هجتهع الدراسة 
وذكرًا هحكوهًا هف ىزالء هركز هحهد بف القاسـ الثقفي الهركز الوحيد الهعد الستقباؿ الجاىحيف  . ٌو

الهحكوهيف في األردف وكاىت ىتائج ٌذي الدراسة : أف األفراد الجاىحيف يعاىوف هف هشكبلت أسرية 
األسرة هع أبىائٍا بسبب سموؾ ىتيجة ألسموب التىشئة الذي يىدرج بهفٍوـ الىهط الهتشدد في تعاهؿ 

 .ٍا ضد الهجتهعباألبىاء غير هرغوب 

دراسة بعىواف "العواهؿ الهساٌهة في جىوح األحداث هف وجٍة  (1998وكها قاـ طبلفحة )
ـ ":ٌدفت ٌذي الدراسة إلى هعرفة أٌـ العواهؿ الهدرسية  ،واألسرية ،والذاتية ،واالجتهاعية ،ىظٌر

والهقارىة بيف تقديراتٍـ لدرجة  ،ف وجٍة ىظر األحداث الهوقوفيفث هالهساٌهة في جىوح األحدا
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والكشؼ إذا كاف ٌىالؾ فروؽ في تقديراتٍـ لمعواهؿ هساٌهة  ،الهساٌهة ٌذي العواهؿ في جىوح األحداث
في جىوح األحداث تعزى لمجىس والعهر وتكوف هجتهع الدراسة هف جهيع األحداث الذكور واإلىاث 

(. و كشفت الىتائج  إلى أف أٌـ العواهؿ الهدرسية الهساٌهة في 340وعددٌـ ) الهوقوفيف في األردف
تسربت هف الهدرسة وحبً  هعرفة الحدث بحاالترفاؽ السوء داخؿ الهدرسة،  جىوح األحداث ٌي:

وبالىسبة ألٌـ العواهؿ اٌتهاهٍـ بالهشاكؿ الخاصة بالحدث، عدـ عدالة الهعمهيف وعدـ لتقميدٌا، 
أوقات فراغ طويمة وعدـ استغبللٍا، وعزؿ وجود  هساٌهة في جىوح األحداث فقد كاىت:االجتهاعية ال

 أها بالىسبة ألٌـ العواهؿ الذاتية الهساٌهة في جىوح األحداث فقد كاىت:الحدث عف البيئة الهحيطة، 
ارتكاب الخوؼ هف عقاب األسرة بعد ، و عدـ الشعور باألهف داخؿ الهجتهع، و ضعؼ الوازع الديىي

كها كشفت الىتائج عف أف أٌـ العواهؿ األسرية الهساٌهة في ، الهعاىاة هف اضطرابات ىفسية، و خطأال
استخداـ األسرة ألسموب القوة والتسمط ، و تدىي دخؿ األسرة، عدـ إشراؼ الوالديف وتوجيٍٍـالجىوح ٌي:

 وافتقاد العطؼ والحىاف هف الوالديف، وكذلؾ ىزاع الوالديف الهستهر.
 

:ٌدفت ٌذي ” دراسة بعىواف "أثر التفكؾ العائمي في جىوح األحداث ـ(1997)اسيف اليوأجرى 
هعرفة أىواع التفكؾ الذي يصيب العائمة وأثر ذلؾ التفكؾ في األبىاء الذيف ربها يصبحوف  ىالدراسة إل

قدر جاىحيف، ولفت األىظار إلى االٌتهاـ بالعائمة،  والحد هف ظاٌرة جىوح األحداث وتقميؿ خطورتٍا ب
( جاىحًا وتكوىت 40اإلهكاف، وقد استخدـ الباحث الهىٍج الوصفي هف خبلؿ اختيار عيىة عشوائية )

ـ بيف) هف الذكور فقط،  وكاىت ىتائج الدراسة :أف أكبر ىسبة هف الجاىحيف تقع أعها (سىة  18-16ٌر
بالىسبة ، و %(67.61لدى الجاىحيف حيث بمغت )كاىت السرقة أكثر الجرائـ اىتشارًا ، و وهف األهييف

خاطئة أثر كبير في حاالت أف لمتربية ال، و ىت الىسبة قميمة هف بيف الجاىحيفلئلدهاف عمى الهسكرات كا
 هف حاالت الجىوح . زاد أف التفكؾ العائمي بيف الوالديف، و الجىوح

 التعميؽ عمى الدراسات العربية :  2.6.2

العواهؿ الىفسية اٌتهت بهوضوع يرى الباحث هف خبلؿ ها تـ عرضً هف دراسات عربية  
األحداث، أف ٌذي الدراسات قد تىوعت وتبايىت في ىتائجٍا وبالتالي يهكف  واالجتهاعية الهسببة لجىوح
 عرض ىتائجٍا كها يأتي : 
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 العوامؿ النفسية واالجتماعيةتحّدثت عف  دراسات 
، (2003( )قىوبي،2007(، )البىا،2014(، )حسيف،2015جبالي،اتفقت دراسة) -

حوؿ أف درجة شيوع العواهؿ ( 1997(، )الياسيف، 1998)طبلفحة،(،  2000)هىسي،
 األسرية والىفسية واالجتهاعية واالقتصادية هرتفعة لدى األحداث الجاىحيف

 . (2007باإلىاث)البىا، بالهقارىة الجرائـ ارتكاب في األكثر ٌـ الذكور األطفاؿ أفّ  -
 الطفؿ الىجراؼ هرحمة أخطر ( حوؿ أفّ 1997(،  )الياسيف،2007اتفقت دراسة )البىا، -

 سىة( 18-16)الجريهة الرتكاب
ؿ الدراسي بالىسبة لؤلحداث ٌو االبتدائي يميً اإلعدادي ثـ الثاىوي)آؿ   - أعمى ىسبة لمهٌؤ

 (.2006شافي،
أف أكثر جىحة يرتكبٍا األحداث ٌي السرقة، كها وأف العىؼ األسري سببًا في جىوحٍـ،  -

 (.2006لسيئة)الهطيري،باإلضافة لمرفقة ا
 

 الدراسات األجنبية:  3.6.2
 وقبوؿ  الجىوح" بعىواف( Rulison and another،2014)وآخروف روليسوف، دراسةوفي 

دفت" هوفيت فرضيات عمى بىاء لمشخص باطىي اختبار: الهراٌقً هرحمة في الضد  تعرؼمل الدراسة ٌو
 هشتقتيف فرضيتيف الباحثوف اختبر حيث ي،البلاجتهاع السموؾ هع هوفيت فرضيات توافؽ هدى عمى
 هوفيت تفسير في هركزيً الىظريتيف كبل(. 1993)البلاجتهاعي لمسموؾ التصىيفيً هوفيت ىظرية هف

 أكثر  بإستهرار فو الجاىح األفراد كاف ها إذا الباحثوف اختبر لقد الهراٌقً، فترة خبلؿ الجىوح لتصاعد
 الهىحرؼ السموؾ عف يهتىعوف الذيف األفراد كاف إذا وها راٌقةاله فترة خبلؿ أقراىٍـ قبؿ هف قبوالً 

 اً هجتهع( 14) هف اً هراٌق( 4359) االختبار في فيالهشارك عدد وكاف تقببًل، أقؿ أصبحوا والجىوح
 إلى( سىة 11.8) السادس الصؼ هف واالىحراؼ الصداقة شبكات قيهت هزدٌري دراسة في اً هختمف
 الهستويات، هتعددة الىهاذج هف عدد هع الىظريات الباحثوف تبرواخ(.سىة 15.3) التاسع الصؼ
 الهتوسطة، والهراٌقة هبكر وقت بيف قبوالً  أكثر يصبحوا لـ الجاىحوف الشباب هوفيت، لفرضية وخبلفاً 
 تقببلً  أكثر أصبحوا أىٍـ إال الهبكرة، الهراٌقة هرحمة في تقببلً  أقؿ كاىوا الههتىعيف أف هف الرغـ وعمى
 تدعـ لـ فإىٍا االختبلفات ظٍرت وعىدها والذكور، لئلىاث هتهاثمً الىتائج وكاىت الوقت، رهرو  هع
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 التي الحساسية التحميبلت وأظٍرت لئلىاث، ىظريتً هع هتضادة وكاىت ،لمذكور هوفيت ىظرية
 ثحي ههاثمة، ىتائج الجاىحيف الهراٌقيف لتحديد إضافية وبياىات بديمة االستراتيجيات فيٍا استخدهت
 االجتهاعي التقميد أف أكد هوفيت فأ حيث الىتائج ٌذي عمى الهترتبة اآلثار لهعرفة الباحثوف توصؿ

 إلى تؤدي االجتهاعية العزلة وأف الجىوح حاالت زيادة إلى يؤدي باستهرار لمهجتهع الهعادي لمهراٌقيف
 . الجىوح عف االهتىاع

 

دفت ٌذي الدراسة إSavina ،2009) سافىيا دراسة العواهؿ الشخصية ذات الصمة  تحديدلى ( ٌو
( حدثًا يىتهوف لمفئات 617الهؤدية لجىوح األحداث،  والسموؾ اإلجراهي،  وتكوىت العيىة هف اختبار )

( هف الذكور البالغيف هف هدارس 217(،  احتوت العيىة التجريبية عمى )18-14العهرية هف )
لشخصية الذي تـ تقييـ االىطواء و العصابية الثاىوية،  حيث قاـ الباحث بتطبيؽ هقياس آيزىؾ ا

 والىفتاح كأداة لقياس السموؾ اإلجراهي،  وجىوح األحداث،  وكاىت ىتائج ٌذي الدراسة :
أف العواهؿ الشخصية )االىفتاح واالىطواء والعصابية ( تتعمؽ بأىواع جىوح األحداث والسموؾ اإلجراهي، -1

 فئة العهرية وىوعية اإلجراـ الذي يقـو بارتكابً الحدثولكف تأثير ٌذي العواهؿ يختمؼ باختبلؼ ال
 أّف ٌىاؾ عبلقة طردية بيف السموؾ الهعادي لمهجتهع وفرط الىشاط .-2
ىالؾ هعدالت قميمة هف -3 أظٍرت الدراسة الجاىحيف الذيف ارتكبوا أعهااًل غير عىيفة كالسرقة،  ٌو

 ف ارتكبوا جرائـ عىؼ كالقتؿ واالغتصاب .األهراض العصبية والىفسية والجسهاىية بالهقارىة هع جاىحي
 

"جىوح األحداث: تحميؿ عواهؿ الخطر والحهاية (. بعىواف Simoes، Matos ،2008دراسة )
: ٌدفت ٌذي الدراسة لمتعرؼ عمى عدة عواهؿ  لجىوح األحداث باستخداـ األساليب الكهية والىوعية"
ا،  أو تقميمٍا لذلؾ  تـ تطوير ٌذي الدراسة باستخداـ ىظريات هختمفة هرتبطة بالجىوح هف الصعب تغيٌر

تٍدؼ إلى تحميؿ عواهؿ الخطورة وعواهؿ الحهاية الهرتبطة بالجىوح لدى األحداث، استخدـ الباحثاف 
( حدثًا جاىحًا هف أجؿ تطوير ىهوذج وصفي 300الهىٍج الوصفي،  وكاىت العيىة تتكوف هف )

ئٍـ بشأف عواهؿ الخطورة والحهاية، وكاىت ىتائج ٌذي ( حدثًا جاىحًا بٍدؼ هعرفة آرا24لمجىوح،  )
 الدراسة :
 ظٍور عواهؿ تهثؿ عمى الحدث خطرًا،  وأخرى عواهؿ حهاية . -1
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 أّف تعاطي الهخدرات هف أبرز عواهؿ الخطورة عمى الحدث .  -2
شكمت العبلقات اإليجابية في الهدرسة واألقراف ذوي السموؾ الجيد، أكثر العواهؿ حهاية  -3

 الجىوح . لمحدث هف

ٌدفت ٌذي الدراسة لهعرفة التطورات لدى الجىوح  Murray & Farrington ،2005)دراسة )
( هف الذكور البريطاىييف،  ووالديٍـ،  وتهت بهقارىة األوالد الذيف 411والسموؾ الهعادي لمهجتهع لدى )

 األوالد تضـطة :اىفصموا عف والديٍـ في عشر السىوات األولى في حياتٍـ هف  أربِع هجهوعات ضاب
 ىتيجة والديٍـ عف اىفصموا الذيف األوالد تضـ، وهجهوعة والديً عف االىفصاؿ بتجربة يهروا لـ الذيف
 والديٍـ عف اىفصموا الذيف األوالد تضـ ، وهجهوعةطويمة لفترة الهستشفى في هكوثً أو أحدٌـ، هوت

 كميٍها أو والديٍـ أحد حبس تـ الذيف األوالد تضـ ، وهجهوعةالغالب في االىسجاـ كعدـ أخرى ألسباب
 الهستقبمي، أبىائٍـ بجىوح لمتىبؤيقود أحياىا  األبويف اىفصاؿ أفوكاىت ىتائج ٌذي الدراسة : والدتٍـ قبؿ
 في لمجىوح الهؤدية الخطورة عواهؿ هف بالعديد قوياً  ارتباطاً  لسجىٍـ ىتيجة األبويف اىفصاؿ يرتبط كها

 التعاهؿ عىد سمبية سموكيات شكؿ في أبىائٍـ عمى لآلباء السيئ وؾالسم يىعكسو ، الطفولة هرحمة
 وتقبؿ األسرة، دخؿ وفقداف، واإلٌهاؿ الصارهة، والعقوبات السمبية، كذلؾ هفرطة، بعدواىية هعٍـ
 عىد الوالديف سموؾ تقميد لخطر باإلضافة آبائٍـ غياب حياؿ لؤلطفاؿ الكاذب والتبرير لؤلبىاء، الرعاية
 قيقةالح اكتشاؼ

 
دفت ٌذي الدراسة إلى التىبؤ بعواهؿ الخطر في هرحمة الطفولة  Leve ،2004دراسة ) ( ٌو

لمجاىحات اإلىاث في سف الهراٌقة،  هقارىة بالسف التي يتـ القبض عمى الفتاة الهراٌقة بعد ارتكابٍا 
 هاتكالس تاهتغير  توفر األخذ بأسباب هع ( هراٌقة، 65هف ) عيىة وتكوىتلمجىوح الخطير، 

ا،وبداية ٌقة،رالمه الشخصية  االجتهاعية البيئة ترالهتغي وكذلؾلديٍا، البموغ عبلهات ظٍور وعهٌر
ؿ كطفمة، باألىثى الهحيطة  صارهة، أسرية لعقوبات تعرضٍا وهدى هتبىاة، أىٍا أـ حقيقياف والداٌا ٌو

 ألحداث هيةجراإ تسجبل وجود احتهالية إلى باإلضافة األسرة خارج أو داخؿ، جىسية اىتٍاكات أو
اف هؤشٌر لمتىبؤ أّف االىخراط هىذ الصغر هع األقر ، وكاىت ىتائج ٌذي الدراسة : الجاىحيف العائمة

لؾ أف الهحيط العائمي يمعب دورًا بارزًا في تحديد اإلىاث المواتي يتـ إيقافٍف،  وكذبالسموؾ الجاىح، و 
عددًا في قضاء ( عاهًا ٌّف األكثر 11أّف الفتيات هف عهر )السهات الشخصية لمحدث األىثى، و 
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%( ٌـ هف الهعتقميف سىويًا،  باإلضافة إلى حاالت الجىوح التي تسبب 20أف )األحداث الجاىحيف، و 
لعاـ  ف%( حسب تقرير ىقابة الهحاهيف األهريكيي13حتى وصمت إلى ) تالفتيات البالغات قد ازداد

(2000. ) 
 

دفتHaynie & Osgood ،2002دراسة )  ٌذي الدراسة إلى بياف عبلقة الحدث هع أصدقائً  ( ٌو
 اتراسالد وعهدتفي الجىوح حسب وجٍتي ىظر تأثير الهعايير االجتهاعية والتقاليد االجتهاعية  

 عمى باالعتهاد الحقيقي، التقدير هف أعمىتقديرًا  االجتهاعية الهعايير تأثير إعطاء إلى األولية
 عف هستقؿ تقييـ عمى الحصوؿ هف بدالً  األصدقاء، سموؾ بشأف أعدت تقارير هف أخذت استجابات

،  وكاىت ىتائج ٌذي لشخصيتً الهشابٍيف فرااألق اختيار ىحو الجاىح بهيؿ الكافي غير التحكـ طريؽ
الدراسة : وجد الباحثاف هعموهات تدعـ الىظرية االجتهاعية وىظرية الفرصة، أي تورط البالغيف في 

تأثير الهعايير االجتهاعية لؤلقراف كاف لديٍـ أصدقاء جاىحيف بشدة، وأف  هعدالت عالية هف الجىوح إفّ 
زداد بزيادة االرتباط عمى الجىوح أكثر هحدودية هها تـ ذكري هف قبؿ الدراسات وأف الهعايير ال ت

 أّف تأثير سطوة األقراف عمى الحدث ال عبلقة لً بالعهر والجىس والعائمة والهدرسة .باألصدقاء، و 
 

دفت ٌذي الدراسة  (Wallace ،2002ة )دراس  والهكوف ف،راواألق الوالديف، تأثير هعرفة إلى، ٌو
 الهىاطؽ في الهخدرة الهادة واستخداـ الجىوح، ىحو السود األهريكييف ٌقيفرااله اتجاٌات عمى الثقافي

(، 12-1) الصفوؼ هف السود األهريكييف ٌقيفرااله هف(101 )هف البحث عيىة الحضرية، وتكوىت
 باإلضافة فراواألق الوالديف، تأثير فحص في الهستخدـ الذاتي التقرير هقياس الباحث واستخدـ
 الهادة واستخداـ الجىوح، ىحو اتجاٌٍـ في السود األهريكييف ٌقيفرااله عمى الهختمفة الثقافية لمهكوىات
 الذيف ٌقيفاوالهر  الجاىحيف، غير ىٍـراألق التابعيف ٌقيفرااله أف وكاىت ىتائج ٌذي الدراسة : الهخدرة،

ؾ السمو  عمى هعترضيف لوالديف يىتهوف الذيف ٌقيفراواله والرقابة،  الضبط، هف عالية هستويات تمقوا
  .تراالهخد وتعاطي لمجىوح، عرضة أقؿ ٌـ الجاىح

 
"هواقؼ الههارسيف في لويزياىا ىحو إعادة تأٌيؿ (. بعىواف Moak & Wallace ،2000دراسة )

ٌدفت ٌذي الدراسة لهعرفة االتجاٌات السموكية لمعاهميف في قضاء األحداث  لجاىحيف":األحداث ا
ؿ ها زاؿ العاهموف في حقؿ األحداث يؤيدوف هسألة  الجاىحيف ىحو إعادة تأٌيمٍـ بداًل هف عقابٍـ،  ٌو
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( هف 3947إىقاذ األطفاؿ بداًل هف الحكـ عميٍـ،  وكاىت العيىة عبارة عف هسح شاهؿ شهؿ )
حاهيف والقضاة والهراقبيف القاىوىييف والعاهميف في الهجاؿ االجتهاعي والهىسقيف والهتطوعيف في اله

 الجاىحيف األحداث هع العاهميف أفّ  الخدهة االجتهاعية في هديىة لويزياىا،  وكاىت ىتائج ٌذي الدراسة :
صبلحً الجاىح، الحدث تأٌيؿ هسألة يستبعدوا لـ  هىٍـ الكثيروف دعـ فقد الوقت ىفس في إىها ، وا 

 .خطيرة جىحة ئـرالج الهرتكبيف األحداث هع التعاهؿ عىد حيوي كخيار العقاب هفٍـو
 

دفت ٌذي الدراسة لمتعرؼ عمى طبيعة عبلقة كؿ هف   (Crick & Grotpeter ،1995)دراسة  ٌو
ة هف جىس الحدث والتوافؽ الىفسي واالجتهاعي بالسموؾ العدواىي لدى األطفاؿ،  وتكوىت العيى

( طفبًل هف الجىسيف الذيف يدرسوف في الصؼ الثالث إلى الصؼ السادس االبتدائي،  وكاىت 491)
أّف هستوى العدواف يرتفع لدى واف هرتفع لدى اإلىاث عف الذكور، ىتائج ٌذي الدراسة :أّف هستوى العد

ـ .   األطفاؿ هع تقدـ أعهاٌر

 

 التعميؽ عمى الدراسات األجنبية :  2.6.4

الدراسات السابقة األجىبية عف أىواع عدة هف عواهؿ جىوح األحداث الىفسية كشفت  
 واالجتهاعية وهف أٌهٍا:

 دراسات كشفت عف وجود فروؽ

 (.Savina ،2009أّف ٌىاؾ عبلقة طردية بيف السموؾ الهعادي لمهجتهع وفرط الىشاط ) -
 الذات عف لسمبيا والهفٍوـ باالكتئاب الشعور هف كؿ بيف هوجبة ارتباطيً عبلقة وجود -

 Crick & Grotpeter)والذكور اإلىاث هف األطفاؿ لدى العدواىي والسموؾ الىفسية والوحدة

،1995). 
 دراسات كشفت عف عدـ وجود فروؽ

ىاثًا( في التقميد االجتهاعي  -  Rulison and)لـ تدعـ ىظرية هوفيت لجىس األحداث )ذكورا وا 
another،2014). 
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 العوامؿ النفسية واالجتماعية دراسات كشفت عف العديد مف

إف العواهؿ الشخصية )االىفتاح واالىطواء والعصابية ( تتعمؽ بأىواع جىوح األحداث والسموؾ  -
اإلجراهي، ولكف تأثير ٌذي العواهؿ يختمؼ باختبلؼ الفئة العهرية وىوعية اإلجراـ الذي يقـو 

 (.Savina ،2009بارتكابً الحدث)
 .  (Simoes، Matos ،2008الحدث) عمى الخطورة عواهؿ أبرز هف الهخدرات تعاطي إفّ  -
الهستقبمي  أبىائٍـ بجىوح لمتىبؤ أحياىاً  يقود األبويف أو دخوؿ أحدٌـ لمسجف اىفصاؿ إف -

((Murray & Farrington ،2005. 
 بعدواىية هعٍـ التعاهؿ عىد سمبية سموكيات شكؿ في أبىائٍـ عمى لآلباء السيئ السموؾ يىعكس -

 .Murray & Farrington ،2005)هفرطة)
 . ( Leve ،2004) الجاىح بالسموؾ لمتىبؤ هؤشراً  األقراف هع الصغر هىذ االىخراط إفّ  -
 السهات وكذلؾ،  إيقافٍف يتـ المواتي اإلىاث تحديد في بارزاً  دوراً  يمعب العائمي الهحيط إف -

 .( Leve ،2004)األىثى لمحدث الشخصية
 & Haynieبشدة ) جاىحيف أصدقاء لديٍـ كاف إفّ  الجىوح هف عالية هعدالت في البالغيف تورط -

Osgood ،2002 ) . 
 Haynieوالهدرسة ) والعائمة والجىس بالعهر لً عبلقة ال الحدث عمى األقراف سطوة تأثير إفّ  -

& Osgood ،2002 ) . 
 هف عالية هستويات تمقوا الذيف والهراٌقيف الجاىحيف، غير ألقراىٍـ التابعيف الهراٌقيف إف -

 أقؿ ٌـ الجاىح السموؾ عمى هعترضيف لوالديف يىتهوف الذيف والهراٌقيف،  والرقابة الضبط،
 . (Wallace ،2002)الهخدرات وتعاطي لمجىوح، عرضة

 . (Crick & Grotpeter ،1995)الذكور عف اإلىاث لدى هرتفع العدواف هستوى إفّ  -
ـ تقدـ هع األطفاؿ لدى يرتفع العدواف هستوى إفّ  -  .  (Crick & Grotpeter ،1995)أعهاٌر
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 دراسات كشفت عف أساليب عالجية

صبلحً الجاىح، الحدث تأٌيؿ هسألة يستبعدوا لـ الجاىحيف األحداث هع العاهميف إفّ  -  إىها،  وا 
 األحداث هع التعاهؿ عىد حيوي كخيار العقاب هفٍوـ هىٍـ الكثيروف دعـ فقد الوقت ىفس في

 .(Moak & Wallace ،2000خطيرة ) جىحة لجرائـ الهرتكبيف
شكمت العبلقات اإليجابية في الهدرسة واألقراف ذوي السموؾ الجيد، أكثر العواهؿ حهاية  -

 ( .Simoes، Matos ،2008لمحدث هف الجىوح)
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 الفصؿ الثالث

 الطريقة واإلجراءات

يتضػػهف ٌػػذا الفصػػؿ وصػػفًا لهػػىٍج الدراسػػة، وهجتهعٍػػا وعيىتٍػػا. كهػػا يعطػػي وصػػفًا هفصػػبًل 
اسػتخدهٍا  الدراسة وصدقٍها وثباتٍهػا، وكػذلؾ ِإجػراَءات الدراسػة والهعالجػة اإلحصػائية التػي يأَلدات

 الباحث في استخبلص ىتائج الدراسة وتحميمٍا.
 

 منيج الدراسة   1.3
 

حيػث تػـ استقصػاء آراء أفػراد  ،استخدـ الباحث الهىٍج الوصفي لهىاسبتً لطبيعة ٌذي الدراسػة
العواهػؿ الىفسػية شرطة األحداث وهراقبي السموؾ، واألحداث الهحتجزيف لدى شرطة األحداث حوؿ 

 األحداث في فمسطيف. سببة لجىوحواالجتهاعية اله

 مجتمع الدراسة  2.3
مشػػػػػؤوف لتكػػػػػوف هجتهػػػػػع الدراسػػػػػة هػػػػػف جهيػػػػػع األحػػػػػداث الهتواجػػػػػديف فػػػػػي دار األهػػػػػؿ التػػػػػابع 

االجتهاعية في راـ اهلل، وهراكز شرطة األحداث في الضػفة الغربيػة عمػى هػدار شػٍريف كػاهميف هػف 
(،  كػػػذلؾ تكػػػّوف  2016-10-7إلػػى  2016- 8-5تػػاريخ إعػػػداد الدراسػػػة فػػي الفتػػػرة الزهىيػػػة)هف 

حيػػػػث يبمػػػػغ  وهراقبػػػػي السػػػػموؾ، واألحػػػػداث أىفسػػػػٍـ، شػػػػرطة األحػػػػداثهجتهػػػػع الدراسػػػػة هػػػػف جهيػػػػع 
هػػف أفػػراد شػػرطة الػػذيف يتعػػاهموا هػػع قضػػايا األحػػداث  اً ( شػػرطي123، و)ياً سػػموك اً ( هراقبػػ17عػػددٌـ)

ة األحػػداث فػػي الضػػفة فػػي الضػػفة الغربيػػة، وذلػػؾ حسػػب إحصػػائيات رسػػهية صػػادرة عػػف إدارة شػػرط
  الغربية في فمسطيف.
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 عينة الدراسة  3.3
( حػدثًا هػف األحػداث الهتواجػديف فػي دار األهػؿ التػابع لشػؤوف 62تكوىػت عيىػة الدراسػة هػف )

االجتهاعيػة فػي راـ اهلل وهراكػز شػرطة األحػداث فػي الضػفة الغربيػة عمػى هػدار شػٍريف كػاهميف هػف 
(، حيػث قػاـ الباحػث 2016-10-7إلى  2016- 8-5لزهىية)هف تاريخ إعداد الدراسة في الفترة ا

ف في هراكز شرطة األحداث وكذلؾ في دار األهػؿ التػي يبتوزيع االستباىات عمى األحداث الهتواجد
قضػػػايا السػػػرقة، وقػػاـ الباحػػػث أيضػػػًا  هىٍػػا ف بقضػػػايا هختمفػػة خاصػػػةو يحػػاؿ إليٍػػػا األحػػداث الهتٍهػػػ

د شػػرطة العػاهميف هػػع األحػداث بالكاهػؿ، وبعػػد اتهػاـ عهميػػة باسػتٍداؼ هجتهػع هراقبػػي السػموؾ وأفػرا
%( هػػػف هجتهػػػع الدراسػػػة، ويبػػػيف الجػػػدوؿ 75( اسػػػتباىة أي هػػػا ىسػػػبتً )92الجهػػػع اسػػػترد الباحػػػث )

ػؿ  شرطة األحداث وهراقبي السموؾ( توزيع أفراد عيىة 1.3) حسب الجػىس، وسػىوات الخبػرة، والهٌؤ
( توزيػػع أفػػراد عيىػػة األحػػداث حسػػب 2.3يف الجػػدوؿ )العمهػػي، وهعػػدؿ الػػدخؿ الشػػٍري، فػػي حػػيف يبػػ

العهر الحالي، وهكاف السكف، ووجود الوالديف، والحالة االجتهاعية لموالديف، ودخؿ األسرة الشٍري، 
 ، الهستوى العمهي لمموالديف، عهؿ الوالديف.الترتيب الوالدي عدد األخوة واألخوات، التدخيف،

حسػػب الجػػىس، وسػػىوات الخبػػرة،  األحػػداث وهراقبػػي السػػموؾشػػرطة . توزيػػع أفػػراد عيىػػة 1.3جػػدوؿ 
ؿ العمهي، وهعدؿ الدخؿ الشٍري، والعهؿ.  والهٌؤ

الىسبة  العدد الهتغير
 الهئوية

 الهجهوع

 92 63.0 58 ذكر الجىس

 37.0 34 اىثى

سىوات 7اقؿ هف  سىوات الخبرة  42 45.7 92 

سىة 15 – 8بيف   16 17.4 

سىة 22 – 16بيف   34 37.0 

ؿ العمهي  92 35.9 33 دبمـو فاقؿ الهٌؤ

 64.1 59 بكالوريوس فاعمى
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شيكؿ فاقؿ  3000 هعدؿ الدخؿ  46 50.0 92 

شيكؿ 3000أكثر هف  46 50.0 

 92 16.3 15 هراقب سموؾ العهؿ

 83.7 77 شرطي احداث

عمػػى قيػػد  لوالػػديفاو . توزيػػع أفػػراد عيىػػة األحػػداث حسػػب العهػػر الحػػالي، وهكػػاف السػػكف، 2.3جػػدوؿ 
 التػػدخيف،و عػػدد األخػػوة واألخػػوات، و ، والحالػػة االجتهاعيػػة لموالػػديف، ودخػػؿ األسػػرة الشػػٍري، الحيػػاة

 .عهؿ الوالديفو الهستوى العمهي لمموالديف، و ، الوالديالترتيب و 

الىسبة  العدد الهتغير
 الهئوية

 الهجهوع

سىة 13 – 10بيف  العهر  16 25.8 62 

سىة 18 – 14بيف   46 74.2 

 62 45.2 28 قرية هكاف السكف

 30.6 19 هديىة

 24.2 15 هخيـ

 62 87.1 54 ىعـ الوالديف عمى قيد الحياة

 12.9 8 ال

 62 69.4 43 هتزوجاف الحالة االجتهاعية لموالديف

 30.6 19 هىفصبلف

شيكؿ 1500اقؿ هف  الدخؿ الشٍري لؤلسرة  22 35.5 62 

كؿشي 3000 – 1500بيف   22 35.5 
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شيكؿ 3000أكثر هف  18 29.0 

 62 12.9 8 ال يوجد عدد األخوة واألخوات

اخوة 3 – 1بيف   19 30.6 

اخوة 6 -4بيف   22 35.5 

اخوة 6اكثر هف   13 21.0 

 62 51.6 32 أدخف التدخيف

 48.4 30 ال أدخف

الوالديالترتيب   62 43.5 27 البكر 

 17.7 11 االوسط

صغراال  24 38.7 

 62 80.6 50 توجيٍي فاقؿ الهستوى العمهي لبلب

 19.4 12 بكالوريوس فاعمى

 62 72.6 45 توجيٍي فاقؿ الهستوى العمهي لبلـ

 27.4 17 بكالوريوس فاعمى

 62 69.4 43 يعهؿ  عهؿ االب 

 30.6 19 ال يعهؿ

 62 27.4 17 تعهؿ عهؿ االـ

 72.6 45 ال تعهؿ
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 الدراسة: تاداأ  4.3

 .األحداث العوامؿ النفسية واالجتماعية المسببة لجنوح استبانة 1.4.3

قاـ الباحث ببىاء هقياسيف لمعواهؿ الىفسية واالجتهاعية لجىوح األحداث في فمسطيف 
العواهؿ الىفسية واالجتهاعية  إلى لمتعرؼباالعتهاد عمى هجهوعة هف الدراسات والهقاييس السابقة 

(، 2010(، و)أبو زويد، 2006هىٍا دراسة ))الهطيري،  العيىة أفراد لدى األحداث ىوحالهسببة لج
((. حيث 2010رياف، (، و)2009)بوخهيس، (، و)أوالد حيهودة، ب،ت(، و2007، ضيضالعبدعو)

، وهقياس -(1همحؽ رقـ ) –( فقرة47كاف الهقياس االوؿ هوجً لؤلحداث وعدد فقرات ٌذا القسـ )
، حيث -(2همحؽ رقـ ) –( فقرة 47سموؾ وأفراد شرطة وتكّوف الهقياس أيضًا هف )هوجً لهراقبي ال

فقرة( و)العاهؿ  25اشتهمت الهقاييس عمى: )العاهؿ االجتهاعي( وعدد فقراتً في كبل الهقياسيف )
 فقرة(. 22الىفسي( وعدد فقراتً )

 المقابمة  2.4.3

 . ( سؤاالً 12قاـ الباحث بوضع أسئمة لمهقابمة هكوىة هف )

 صدؽ أداة المقابمة:  1.2.4.3

 تـ عرضٍا عمى اثىي عشر هحكهًا. 

 ثبات أداة المقابمة: 2.2.4.3

 عىد تطبيؽ الهقابمة عمى ثبلثة أشخاص خارج العيىة وتـ إعادة الهقابمة هرتيف.

 :االستبانو حيحتص 3.4.3

باالتجػاي السػمبي عمى أساس هقياس )ليكرت الخهاسي(، وقد بىيت الفقػرات  الستباىةتـ تصهيـ ا
فقط، وأعطيت األوزاف لمفقرات كها ٌو آت:)اوافػؽ بشػدة: خهػس درجػات، اوافػؽ: أربػع درجػات، هحايػد: 
ثػػبلث درجػػات. ال اوافػػؽ: درجتػػيف. ال اوافػػؽ بشػػدة: درجػػة واحػػدة. وقػػد اسػػتىد الباحػػث فػػي تفسػػيري لىتػػائج 

درجة هوافقتً أو عػدـ هوافقتػً  األداة ألسموب ليكرت الذي يحدد درجة الهبحوث عمى الهقياس في ضوء
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عمػػى بىػػود الهقيػػاس، وتتحػػدد الدرجػػة بإعطػػاء أوزاف هختمفػػة لبلسػػتجابة، بحيػػث يسػػتجيب الهبحػػوث عمػػى 
ولتحديػد طػوؿ خبليػا الهقيػاس الخهاسػي )الحػدود . ىقػاطٍ  هيزاف أو هتصؿ رتبي هتدرج يشتهؿ عمػى أربػعِ 

( لمحصػػػوؿ عمػػػى طػػػوؿ الخميػػػة 4يهً هػػػف )(، ثػػػـ تػػػـ تقسػػػ4= 1-5الػػػدىيا والعميػػػا(، تػػػـ حسػػػاب الهػػػدى )
(، وبعػػػد ذلػػػؾ تػػػـ إضػػػافة ٌػػػذي القيهػػػة إلػػػى أقػػػؿ قيهػػػة فػػػي الهقيػػػاس )أو بدايػػػة 0.80=  4/5الصػػػحيح )

ى الواحد الصحيح( كذا أصبح طوؿ الخبليػا كهػا  ،وذلؾ لتحديد الحد األعمى لٍذي الخمية ؛الهقياس ٌو ٌو
 :يأتي

 (: يوضح طوؿ الخبليا.3.3جدوؿ )

 الدرجة وىالمست الرقـ

 هىخفضة جدا 1.79 - 1إذا تراوحت قيهة الهتوسط لمعبارة أو البعد  بيف  1

 هىخفضة 2.59  - 1.80إذا تراوحت قيهة الهتوسط لمعبارة أو البعد  بيف أكثر هف  2

 هتوسطة 3.39  - 2.60إذا تراوحت قيهة الهتوسط لمعبارة أو البعد  بيف أكثر هف  3

 هرتفعة 4.19  - 3.40وسط لمعبارة أو البعد  بيف أكثر هف إذا تراوحت قيهة الهت 4

 هرتفعة جدا 5  - 4.20إذا تراوحت قيهة الهتوسط لمعبارة أو البعد  بيف أكثر هف  5

 

 :االستبانةصدؽ  4.4.3

استخدـ الباحػث صػدؽ الهحكهػيف أو هػا يعػرؼ بالصػدؽ الهىطقػي وذلػؾ بعػرض الهقيػاس عمػى 
بٍػدؼ التأكػد هػف هىاسػبة  ؛االختصػاص)هرفؽ قائهػة بأسػهاء الهحكهػيف(( هحكها هػف ذوى الخبػرة و 12)

 األداة لها أعدت هف أجمً وسبلهة صياغة الفقرات واىتهاء كؿ هىٍا لمهجاؿ الذي وضعت فيً.

كػػذلؾ تػػـ التأكػػد هػػف صػػدؽ األداة هػػف خػػبلؿ حسػػاب هصػػفوفة ارتبػػاط فقػػرات األداة هػػع الدرجػػة 
(. والتػي بيىػت أف جهيػع 5.3( وجدوؿ رقػـ )4.3واضح في جدوؿ )الكمية ألداة الدراسة، وذلؾ كها ٌو 
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قيـ هعاهبلت االرتباط لمفقرات هع الدرجة الكميػة لػؤلداة دالػة إحصػائيًا، ههػا يشػير إلػى االتسػاؽ الػداخمي 
 األحداث. العواهؿ الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوحلفقرات األداة وأىٍا تشترؾ هعًا في قياس 

( لهصػػػفوفة ارتبػػػاط فقػػػرات Pearson correlationهعاهػػػؿ االرتبػػػاط بيرسػػػوف ) ىتػػػائج 4.3جػػػدوؿ 
األحػػداث هػػع الدرجػػة الكميػػة لكػػؿ عاهػػؿ هػػف وجٍػػة ىظػػر  العواهػػؿ الىفسػػية واالجتهاعيػػة الهسػػببة لجىػػوح

 هراقبي السموؾ وأفراد شرطة األحداث.

 

 العوامؿ النفسية العوامؿ االجتماعية

 الداللة اإلحصائية قيمة ر الفقرات يةالداللة اإلحصائ قيمة ر الفقرات

1 0.291** 0.005 26 0.248* 0.017 

2 0.471** 0.000 27 0.410** 0.000 

3 0.694** 0.000 28 0.645** 0.002 

4 0.581** 0.000 29 0.537** 0.000 

5 0.543** 0.005 30 0.601** 0.000 

6 0.676** 0.000 31 0.533** 0.000 

7 0.718** 0.000 32 0.704** 0.000 

8 0.708** 0.000 33 0.697** 0.000 

9 0.640** 0.000 34 0.643** 0.000 

10 0.603** 0.000 35 0.776** 0.000 

11 0.525** 0.000 36 0.722** 0.000 

12 0.508** 0.000 37 0.791** 0.000 

13 0.655** 0.000 38 0.555** 0.000 

14 0.556** 0.000 39 0.683** 0.000 
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15 0.556** 0.015 40 0.358** 0.001 

16 0.546** 0.000 41 0.641** 0.000 

17 0.504** 0.000 42 0.680** 0.000 

18 0.467** 0.000 43 0.673** 0.000 

19 0.481** 0.000 44 0.621** 0.000 

20 0.598** 0.000 45 0.551** 0.000 

21 0.603** 0.000 46 0.400** 0.000 

22 0.511** 0.000 47 0.624** 0.000 

23 0.565** 0.000    

24 0.617** 0.000    

25 0.662** 0.000    

تشػير الهعطيػات الػواردة فػي الجػػدوؿ السػابؽ إلػى أف جهيػع قػيـ ارتبػػاط الفقػرات هػع الدرجػة الكميػة لػػؤلداة 
داة وأىٍػا تشػترؾ هعػًا فػي دالة إحصػائيًا وبدرجػة عاليػة جػدا، ههػا يشػير إلػى االتسػاؽ الػداخمي لفقػرات األ

األحداث هف وجٍة ىظر هراقبي السموؾ وأفراد شرطة  العواهؿ الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوحقياس 
 األحداث.



49 

( لهصػػػفوفة ارتبػػػاط فقػػػرات Pearson correlationىتػػػائج هعاهػػػؿ االرتبػػػاط بيرسػػػوف ) 5.3جػػػدوؿ 
ث هػػع الدرجػػة الكميػػة لكػػؿ عاهػػؿ هػػف وجٍػػة ىظػػر األحػػدا العواهػػؿ الىفسػػية واالجتهاعيػػة الهسػػببة لجىػػوح

 األحداث.

 العوامؿ النفسية العوامؿ االجتماعية

 الداللة اإلحصائية قيمة ر الفقرات الداللة اإلحصائية قيمة ر الفقرات

1 0.532** 0.000 26 .428** 0.001 

2 0.523** 0.000 27 .581** 0.000 

3 0.705** 0.000 28 .397** 0.002 

4 0.581** 0.000 29 0.478** 0.000 

5 0.352** 0.005 30 0.589** 0.000 

6 0.593** 0.000 31 0.566** 0.000 

7 0.754** 0.000 32 0.615** 0.000 

8 0.666** 0.000 33 0.598** 0.000 

9 0.555** 0.000 34 0.497** 0.000 

10 0.606** 0.000 35 0.614** 0.000 

11 0.607** 0.000 36 0.602** 0.000 

12 0.725** 0.000 37 0.519** 0.000 

13 0.600** 0.000 38 0.564** 0.000 

14 0.459** 0.000 39 0.691** 0.000 

15 0.306* 0.015 40 0.427** 0.001 

16 0.502** 0.000 41 0.652** 0.000 

17 0.459** 0.000 42 0.615** 0.000 

18 0.518** 0.000 43 0.668** 0.000 
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19 0.431** 0.000 44 0.563** 0.000 

20 0.606** 0.000 45 0.549** 0.000 

21 0.719** 0.000 46 0.518** 0.000 

22 0.463** 0.000 47 0.614** 0.000 

23 0.802** 0.000    

24 0.739** 0.000    

25 0.779** 0.000    

يـ ارتبػػاط الفقػرات هػع الدرجػة الكميػة لػػؤلداة تشػير الهعطيػات الػواردة فػي الجػػدوؿ السػابؽ إلػى أف جهيػع قػ
دالة إحصػائيًا وبدرجػة عاليػة جػدا، ههػا يشػير إلػى االتسػاؽ الػداخمي لفقػرات األداة وأىٍػا تشػترؾ هعػًا فػي 

 األحداث هف وجٍة ىظر األحداث اىفسٍـ. العواهؿ الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوحقياس 

 

 : االستبانة ثبات  5.4.3

 العواهػػػؿ الىفسػػػية واالجتهاعيػػػة الهسػػػببة لجىػػػوحبحسػػػاب ثبػػػات االتسػػػاؽ الػػػداخمي لهقيػػػاس قػػػاـ الباحػػػث 
األحػػداث عمػػى الدرجػػة الكميػػة لكػػؿ عاهػػؿ هػػف عواهػػؿ جىػػوح األحػػداث حيػػث تػػـ حسػػاب الثبػػات ألداة 

، وقػػد Cronbach Alpha)الدراسػػة بطريقػػة االتسػػاؽ الػػداخمي، بحسػػاب هعادلػػة الثبػػات كروىبػػاخ ألفػػا )
 (. 6.3ج كها ٌي واضحة في الجدوؿ )جاءت الىتائ

 ألداة الدراسة بأبعادٌا الهختمفة. Cronbach Alpha)( ىتائج هعاهؿ ثبات كروىباخ ألفا )6.3جدوؿ )

 األحداث مراقبي السموؾ وشرطة العينة

 قيمة عدد الفقرات العامؿ
Alpha  

عدد 
 الفقرات

  Alpha قيمة

 0.920 25 0.913 25 العوامؿ االجتماعية

 0.876 22 0.914 22 عامؿ النفسيةال
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تشػير الهعطيػػات الػواردة فػػي الجػدوؿ السػػابؽ إلػى أف أداة الدراسػػة بعواهمٍػا الهختمفػػة تتهتػع بدرجػػة عاليػػة 
%( 88%( لمعاهػػؿ االجتهػػاعي و)92هػػف الثبػػات، حيػػث بمغػػت درجػػات الثبػػات عمػػى هقيػػاس األحػػداث )

%( لمعاهػػؿ 91هراقبػي السػموؾ وأفػراد شػرطة )لمعاهػؿ الىفسػي، كهػا وبمغػت درجػات الثبػات عمػػى هقيػاس 
  %( لمعاهؿ الىفسي، هعبرة عف درجة  عالية جدًا هف الثبات.91االجتهاعي و)

 إجراءات تطبيؽ الدراسة:  5.3 

 تـ إتباع اإلجراءات التالية هف أجؿ تىفيذ الدراسة:

 رطة األحداث.القياـ بحصر هجتهع الدراسة والهتهثؿ في األحداث وهراقبي السموؾ وأفراد ش -

بىػػاء أداة الدراسػػة بعػػد اطػػبلع الباحػػث عمػػى هجهوعػػة هػػف األدوات الهسػػتخدهة فػػي هثػػؿ ٌػػذي  -
 الدراسة.

القيػػاـ بػػاإلجراءات الفىيػػة والتػػي تسػػهح بتطبيػػؽ َأداة الدراسػػة، وذلػػؾ هػػف خػػبلؿ الحصػػوؿ عمػػى  -
هراقبي هوافقة إدارة شرطة األحداث، لمحصوؿ عمى إحصائيات أعداد العاهميف هع األحداث و 

 .السموؾ، وتوزيع أداة الدراسة

 اختيار عيىة الدراسة هف هجتهع الدراسة بطريقة عشوائية. -

   عشر هحكهًا. يتـ التأكد هف صدؽ أداة الدراسة هف خبلؿ عرضٍا عمى اثى -

ـ( باليػػػد 2017-2016توزيػػػع أداة الدراسػػػة عمػػػى العيىػػػة، فػػػي الفصػػػؿ األوؿ لمعػػػاـ الدراسػػػي ) -
ألدوات بوجػػػػػود الباحػػػػػث، وكػػػػػاف كػػػػػؿ هقيػػػػػاس هػػػػػزود بالتعميهػػػػػات ف عمػػػػػى او وأجػػػػػاب الهبحوثػػػػػ

 واإلرشادات الكافية لتساعدٌـ عمى كيفية اإلجابة عف الفقرات. 

لػػـ يحػػدد الباحػػث زهىػػًا هحػػددًا لئلجابػػة عػػف الهقػػاييس إال أف هعظػػـ الهبحػػوثيف هػػف األحػػداث  -
 -20زهػػف قػػدري ))بالتعػػاوف هػػع هتطػػوعيف( قػػد تهكىػػوا هػػف اإلجابػػة عمػػى فقػػرات الهقػػاييس فػػي 

 10بيىهػػا تهكػػف أفػػراد شػػرطة وهراقبػػي السػػموؾ هػػف االجابػػة عميػػً فػػي زهػػف قػػدري) ( دقيقػػة30
 دقائؽ(
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عدادٌا إِلدخالٍا لمحاسوب. -  تـ ِإعطاء الهقاييس الصالحة َأرقاهًا هتسمسمة وا 

 تـ تصحيح الهقاييس وتفريغ البياىات وتعبئتٍا في ىهاذج خاصة. -

 لتحميؿ البياىات واستخراج الىتائج. SPSSاستخدـ البرىاهج اإلحصائي  -

 متغيرات الدراسة  6.3

 المتغيرات المستقمة: 1.6.3

 شرطة األحداث ومراقبي السموؾ:

 )ذكر، أىثى(. الجىس  -1
 سىوات الخبرة.  -2
ؿ العمهي  -3  (.دبمـو فأقؿ، بكالوريوس، دراسات عميا)الهٌؤ
 (.شيكؿ3000-1500، 1500أقؿ هف)يهعدؿ الدخؿ الشٍر   -4

 :األحداث

 الجىس)ذكر، أىثى(. -1
 (.18-14، هف 13-11، هف 10-7العهر الحالي)هف  -2
 هكاف السكف )قرية، هديىة، هخيـ(. -3
 الوالديف عمى قيد الحياة)ىعـ، ال، األب هتوفي، األـ هتوفاة(. -4
 الحالة االجتهاعية لموالديف :هتزوجاف، هىفصبلف. -5
 3000ف شكيؿ، أكثر ه 3000-1500شيكؿ،  1500دخؿ األسرة الشٍري)أقؿ هف  -6

 شيكؿ(.
 أخوة(. 6، أكثر هف6-4أخوة،  3-1عدد األخوة واألخوات)ال يوجد أخوة وأخوات، بيف  -7
 التدخيف) أدخف، ال أدخف(. -8
 الترتيب الوالدي )البكر، األوسط، األصغر(. -9
 اإلدهاف) هدهف كحوؿ، هدهف هخدرات، غير هدهف(. -10
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 (.أكثرأو فهاجستير  ،بكالوريوس ،أقؿأو فتوجيٍي الهستوى العمهي لؤلب ) -11
 (.أكثرأو فهاجستير  ،بكالوريوس ،أقؿأو فتوجيٍي الهستوى العمهي لؤلـ ) -12
 عهؿ األب )ليمي، ىٍاري، ال يعهؿ(. -13
 عهؿ األـ )ليمي، ىٍاري، ال يعهؿ(. -14

 األحداث. العواهؿ الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوح المتغيرات التابعة: 2.6.3

 المعالجة اإلحصائية   7.3

حصػػػائية البلزهػػػة لمبياىػػػات، وتػػػـ اسػػػتخداـ اإلحصػػػاء الوصػػػفي باسػػػتخراج تهػػػت الهعالجػػػة اإل 
األعػػػػػداد، والىسػػػػػب الهئويػػػػػة، والهتوسػػػػػطات الحسػػػػػابية، واالىحرافػػػػػات الهعياريػػػػػة لػػػػػدى أفػػػػػراد العيىػػػػػة 

األحػداث(، وقػد فحصػت  العواهػؿ الىفسػية واالجتهاعيػة الهسػببة لجىػوحواستجاباتٍـ عمػى الهقػاييس )
(، t-testاالختبػػػػارات اإلحصػػػػائية التحميميػػػػة التاليػػػػة: اختبػػػػار )ت( )فرضػػػيات الدراسػػػػة عػػػػف طريػػػػؽ 

وهعاهػػؿ االرتبػػاط  (Tukey)( واختبػػار تػػوكي one– way anovaوتحميػػؿ التبػػايف األحػػادي )
(. كهػػا اسػػتخداـ هعاهػػؿ الثبػػات كروىبػػاخ ألفػػا لحسػػاب ثبػػات Pearson Correlationبيرسػػوف )

 (.SPSSبرىاهج الرـز اإلحصائية لمعموـ االجتهاعية )األداة، وذلؾ باستخداـ الحاسوب باستخداـ 
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 الفصؿ الرابع

 نتائج الدراسة

يتضػػهف ٌػػذا الفصػػؿ عرضػػًا كػػاهبًل وهفصػػبًل لىتػػائج الدراسػػة، وذلػػؾ لئلجابػػة عػػف تسػػاؤالت الدراسػػة 
 والتحقؽ هف صحة فرضياتٍا.

 
 ئج الدراسة نتا 1.4

 . نتائج السؤاؿ األوؿ:1.1.4

األحػداث مػف وجيػة نظػر مراقبػي السػموؾ  العوامؿ النفسية واالجتماعية المسببة لجنػوحما درجة 
 وأفراد شرطة األحداث؟

لئلجابػػة عػػف سػػؤاؿ الدراسػػة األوؿ تػػـ اسػػتخراج الهتوسػػطات الحسػػابية واالىحرافػػات الهعياريػػة لدرجػػة 
بأبعادٌػػا الهختمفػػة هػػف وجٍػػة ىظػػر هراقبػػي  األحػػداث عيػػة الهسػػببة لجىػػوحالعواهػػؿ الىفسػػية واالجتها

 (.1.4السموؾ وأفراد شرطة األحداث، وذلؾ كها ٌو واضح في الجدوؿ )
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العواهػػػؿ الىفسػػػية واالجتهاعيػػػة الهتوسػػػطات الحسػػػابية واالىحرافػػػات الهعياريػػػة لػػػدرجات  1.4جػػػدوؿ 
 األحداث. الهسببة لجىوح

المتوسط  العدد العامؿ
لحسابيا  

 االنحراؼ 

 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

 مرتفعة 72.17 590. 3.61 92 العوامؿ النفسية

 مرتفعة 71.70 640. 3.59 92 العوامؿ االجتماعية

( أف أٌـ العواهؿ لجىوح األحداث هف وجٍة ىظر هراقبي السموؾ وأفراد شرطة 1.4يتضح هف الجدوؿ )
( وبىسبة هئوية 3.61بهتوسط حسابي قدري ) (عواهؿ الىفسيةاألحداث في فمسطيف تهثمت في )ال

( هعبرا عف درجة هرتفعة، بيىها جاءت في الهرتبة الثاىية )العواهؿ االجتهاعية( بهتوسط 72.17)
  ( هعبرة عف درجة هرتفعة أيضا.71.70( وبىسبة هئوية هقدراٌا )3.59حسابي قدري )

باستخراج األعداد، والمتوسطات الحسابية،  لباحثولتفصيؿ لنتائج السابقة حسب الفقرات قاـ ا
 واالنحرافات المعيارية لفقرات العوامؿ االجتماعية والنفسية:

 . العوامؿ االجتماعية1
قاـ الباحث باستخراج األعداد، والهتوسطات الحسابية، واالىحرافات الهعيارية ألٌـ فقرات العواهؿ 

 (.2.4ـ )االجتهاعية وذلؾ كها ٌو واضح في الجدوؿ رق
 . األعداد، والهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية ألٌـ فقرات العواهؿ االجتهاعية.2.4جدوؿ 

المتوسط  العدد الفقرة الرقـ الترتيب
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

يمجأ الحدث إلى رفاقً الذيف يهارسوف العادات  23 1
لهخدرات، تعاطي السيئة كالسرقة، تعاطي ا

 الكحوؿ، التحرش.
 هرتفعة 76.52 1.13 3.83 92

 هرتفعة 76.52 1.12 3.83 92يتعرض الحدث لمعىؼ المفظي والجسدي داخؿ  3 2
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 أسرتً دفعً الرتكاب الجريهة 

جموسً الهتكرر أهاـ الفضائيات عّزز هف سموكياتً  16 3
 غير الهقبولة.

92 3.83 1.09 
 هرتفعة 76.52

الحػػػػػدث هػػػػػف كثػػػػػرة الهشػػػػػاجرات والخبلفػػػػػات  يعػػػػػاىي 8 4
 داخؿ الهىزؿ.

92 3.83 0.98 
 هرتفعة 76.52

 هرتفعة 76.09 1.05 3.80 92 عدـ تكّيؼ الحدث هع أسرتً أدى إلى جىوحً 4 5

ضػػػػػعؼ اٌتهػػػػػاـ األسػػػػػرة لتمبيػػػػػة احتياجػػػػػات الحػػػػػدث  9 6
 األساسية.

92 3.77 1.08 
 هرتفعة 75.43

 هرتفعة 75.00 1.22 3.75 92 يشجعً رفاقً عمى التدخيف. 21 7

 هرتفعة 74.57 1.14 3.73 92 يشجعً رفاقً عمى السٍر خارج الهىزؿ. 20 8

استخداـ وسائؿ االتصاؿ الحديثة بكثرة دفعً  5 9
 لبلىحراؼ

92 3.70 1.13 
 هرتفعة 73.91

والد الحدث يعيش هع الزوجة الثاىية أدى إلى  2 10
 اىحرافً

92 3.68 1.16 
 هرتفعة 73.70

 هرتفعة 73.70 0.98 3.68 92 رفاؽ الحدث ليسوا جيديف هف هىظور الهجتهع. 24 11

 هرتفعة 72.61 0.99 3.63 92 اىشغاؿ والد الحدث بأهوري واحوالً الشخصية. 14 12

يعاىي الحدث هف اسموب اإلٌهاؿ والبلهباالة هف  13 13
 والديً.

92 3.62 1.01 
 هرتفعة 72.39

 هرتفعة 72.17 0.95 3.61 92 .ي التعمـ لدى الحدثاىعداـ الرغبة ف 18 14

 هرتفعة 71.30 1.25 3.57 92 يعاهمً والداي هعاهمة قاسية. 6 15

 هرتفعة 71.30 1.14 3.57 92 يشعر الحدث باألهف داخؿ جهاعة رفاؽ السوء  25 16

 هرتفعة 71.09 1.11 3.55 92 .ًاىحراؼ الحدث بسبب هرض أحد والدي 1 17
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هسػاءلتً عػف بعػض السػموكيات الخاطئػة التػي  عدـ 11 18
 يقـو بٍا.

92 3.51 1.25 
 هرتفعة 70.22

 هرتفعة 69.78 1.10 3.49 92 اىشغاؿ والدة الحدث بأهور الهىزؿ الهعيشية 15 19

 هرتفعة 69.35 1.30 3.47 92 يطردي والدي هف الهىزؿ. 7 20

 هرتفعة 68.48 1.29 3.42 92 ضعؼ الوازع الديىي لدى أفراد األسرة 12 21

 هرتفعة 68.04 1.20 3.40 92 حرهاف الحدث هف ابداء الراي هف قبؿ والديً. 10 22

 هرتفعة 67.17 1.24 3.36 92 يحقؽ رفاقً كؿ ها يريدي الحدث. 22 23

يتعرض ألىػواع هػف العقوبػات هػف الهدرسػيف وهػدير  17 24
 .الهدرسة

92 3.10 1.06 
 هتوسطة 61.96

 هتوسطة 58.26 1.09 2.91 92 اـر داخؿ الهدرسة.الىظاـ الص 19 25

شػػػػرطة ( أف أٌػػػػـ العواهػػػػؿ االجتهاعيػػػػة لجىػػػػوح األحػػػػداث هػػػػف وجٍػػػػة ىظػػػػر 2.4يتضػػػػح هػػػػف الجػػػػدوؿ)
( والتػػي تػػىص )تعػػرض الحػػدث 23، 16، 8، 3تهثمػػت فػػي الفقػػرات رقػػـ ) األحػػداث وهراقبػػي السػػموؾ

يعػػاىي الحػػدث هػػف كثػػرة الهشػػاجرات  لمعىػػؼ المفظػػي والجسػػدي داخػػؿ أسػػرتً دفعػػً الرتكػػاب الجريهػػة،
والخبلفػػات داخػػؿ الهىػػزؿ، جموسػػً الهتكػػرر أهػػاـ الفضػػائيات عػػّزز هػػف سػػموكياتً غيػػر الهقبولػػة،.يمجأ 
الحػػػدث إلػػػى رفاقػػػً الػػػذيف يهارسػػػوف العػػػادات السػػػيئة )كالسػػػرقة، تعػػػاطي الهخػػػدرات، تعػػػاطي الكحػػػوؿ، 

هعبػػرة عػػف درجػػة هرتفعػػة، فػػي حػػيف ( 3.83التحػػرش(( والتػػي جػػاءت جهيعٍػػا بهتوسػػط حسػػابي قػػدري )
( والتػػي تػػىص )الىظػػاـ الصػػاـر داخػػؿ الهدرسػػة( جػػاءت فػػي الهرتبػػة األخيػػرة 19تبػػيف أف الفقػػرة رقػػـ )

 (.2.91بدرجة هتوسطة، حيث بمغ الهتوسط الحسابي لٍذي الفقرة )

 . العوامؿ النفسية 2

الهعيارية ألٌـ فقرات العواهؿ قاـ الباحث باستخراج األعداد، والهتوسطات الحسابية، واالىحرافات 
 (.3.4الىفسية لجىوح األحداث وذلؾ كها ٌو واضح في الجدوؿ رقـ )



59 

. األعداد، والهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية ألٌـ فقرات العواهؿ الىفسية 3.4جدوؿ 
 لجىوح األحداث.

الهتوسط  العدد الفقرة الرقـ الترتيب
 الحسابي

االىحراؼ 
 الهعياري

سبة الى
 الهئوية

 الدرجة

 هرتفعة 80.87 0.81 4.04 92 رغبة الحدث في اثبات ذاتً. 40 26

 هرتفعة 78.91 0.78 3.95 92 يتأثر الحدث بالقيـ السمبية في هحيطً. 26 27

 هرتفعة 78.70 0.87 3.93 92 هزاج الحدث هتقمب. 38 28

 هرتفعة 75.87 0.98 3.79 92 يشعر الحدث بالبلهباالة واىعداـ الهسؤولية. 44 29

 هرتفعة 75.43 0.93 3.77 92 عدـ شعور الحدث باألهاف. 39 30

 هرتفعة 74.78 0.94 3.74 92 يحب الحدث التهمؾ بأي وسيمة. 45 31

 هرتفعة 74.13 0.99 3.71 92 عدـ قدرة الحدث عمى هواجٍة الهشكبلت. 34 32

 هرتفعة 73.91 0.99 3.70 92 يعاىي الحدث هف سرعة الغضب . 27 33

 هرتفعة 73.70 0.95 3.69 92 يشعر الحدث باإلحباط. 35 34

 هرتفعة 72.39 1.07 3.62 92 يشعر الحدث بضعؼ الثقة بالىفس و باألخريف . 33 35

 هرتفعة 72.39 0.97 3.62 92 يشعر الحدث باليأس. 37 36

 هرتفعة 71.30 0.89 3.57 92 يعاىي الحدث هف القمؽ 28 37

الحدث عواقب السموؾ السيئة الىحرافً وهع  يدرؾ 29 38
 ذلؾ يسمكً.

92 3.51 1.00 
 هرتفعة 70.22

 هرتفعة 70.00 1.14 3.50 92 يىّبذي الىاس ألىً صاحب سوابؽ 30 39

 هرتفعة 70.00 0.97 3.50 92 يشعر الحدث بالدوىية 36 40
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يتعرض الحدث لبعض الهضايقات الجىسية أو  31 41
 ذلؾ. االبتزاز أو ها شابً

92 3.47 0.95 
 هرتفعة 69.35

 هرتفعة 69.13 0.98 3.46 92 يعاىي الحدث هف الحزف  32 42

 هتوسطة 66.30 1.12 3.32 92 يشعر الحدث بالفشؿ باستهرار. 41 43

 هرتفعة 68.48 0.96 3.42 92 يشعر الحدث باالضطراب الىفسي. 42 44

 هرتفعة 70.87 1.12 3.54 92 هرفوض هف طرؼ االخريف. يشعر  الحدث بأىً 43 45

بعد ارتكابً التصرفات  يشعر الحدث بالىدـ 46 46
 الخاطئة.

92 3.36 1.10 
 هتوسطة 67.17

شعور الحدث باىً شخص عديـ الفائدة في  47 47
 الهجتهع.

92 3.20 1.14 
 هتوسطة 63.91

شػػػرطة ىظػػػر  ( أف أٌػػػـ فقػػػرات العواهػػػؿ الىفسػػػية لجىػػػوح األحػػػداث هػػػف وجٍػػػة3.4يتضػػػح هػػػف الجػػػدوؿ)
( والتػػي تػػىص )رغبػػة الحػػدث فػػي اثبػػات ذاتػػً( 40تهثمػػت فػػي الفقػػرة رقػػـ ) األحػػداث وهراقبػػي السػػموؾ

( هعبرة عف درجة هرتفعة، في حيف تبيف 4.04والتي جاءت في الهرتبة األولى بهتوسط حسابي قدري)
جػػاءت فػػي  ( والتػػي تػػىص )شػػعور الحػػدث باىػػً شػػخص عػػديـ الفائػػدة فػػي الهجتهػػع(47أف الفقػػرة رقػػـ )

 (.3.20الهرتبة األخيرة بدرجة هتوسطة، حيث بمغ الهتوسط الحسابي لٍذي الفقرة )

 السؤاؿ الثاني:ىتائج  2.1.4

مف وجية نظر  األحداث العوامؿ النفسية واالجتماعية المسببة لجنوحمتوسطات  بيفىؿ توجد فروؽ 
 (؟موؾ وشرطةمراقبي السمراقبي السموؾ وأفراد شرطة األحداث تعزى لمتغيرات )
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 ( وفيها يمي ىتائج فحصٍا:1-4واىبثؽ عف ٌذا السؤاؿ الفرضيات الصفرية )

 نتائج الفرضية األولى:. 1.2.1.4

العوامػؿ النفسػية متوسػطات  بػيف (α) ≤0.05ذات داللػة إحصػائية عنػد المسػتوى توجد فػروؽ  ال
اد شػرطة األحػداث تعػزى األحداث مف وجيػة نظػر مراقبػي السػموؾ وأفػر  واالجتماعية المسببة لجنوح

 لمتغير الجنس.

(، كها ٌو واضح فػي الجػدوؿ t-testلمتحقؽ هف صحة الفرضية األولى استخدـ الباحث اختبار ت )
  (.4.4رقـ )

العواهػػػػؿ ( لمفػػػػروؽ فػػػػي الهتوسػػػػطات الحسػػػػابية الكميػػػػة لدرجػػػػة t-testىتػػػػائج اختبػػػػار ت ) 4.4جػػػػدوؿ 
 .شرطة األحداث وهراقبي السموؾهف وجٍة ىظر األحداث  الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوح

 العوامؿ
 

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 1.977- 0.68 3.49 58 ذكر  العوامؿ االجتماعية
 

90 
 

0.051 
 0.53 3.76 34 أنثى 

 2.919- 0.56 3.48 58 ذكر العوامؿ النفسية 
 

90 
 

0.004** 
 0.58 3.83 34 أنثى

 (α* دالػة إحصػائيا بدرجػة عاليػة عنػد مسػتوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالػة إحصػائيا عنػد مسػتوى 
≤0.01.) 

( عمػػػػى بعػػػػد α)≤0.05وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عىػػػػد الهسػػػػتوى  (4.4)يتبػػػػيف هػػػػف الجػػػػدوؿ 
لجىػػوح األحػػداث هػػف وجٍػػة ىظػػر هراقبػػي السػػموؾ وأفػػراد شػػرطة األحػػداث تبعػػا لهتغيػػر  (العواهػػؿ الىفسػػية)

لصػػالح اإلىػػاث، حيػػث بمػػغ الهتوسػػط الحسػػابي عمػػى الدرجػػة الكميػػة لمعواهػػؿ الىفسػػية لػػدى الػػذكور  الجػػىس
سػػػػػوبة ( كهػػػػػا تبػػػػػيف أف قيهػػػػػة )ت( الهح3.83(، بيىهػػػػػا بمػػػػػغ الهتوسػػػػػط الحسػػػػػابي لػػػػػدى اإلىػػػػػاث )3.48)
(، في حيف تبيف اىً ال توجد عمى بعد )العواهػؿ االجتهاعيػة( 0.004( عىد هستوى الداللة )-2.919)

تعػػزى لهتغيػػر الجػػىس، حيػػث بمػػغ الهتوسػػط الحسػػابي عمػػى الدرجػػة الكميػػة لمعواهػػؿ الىفسػػية لػػدى الػػذكور 
لهحسػػػػػوبة ( كهػػػػػا تبػػػػػيف أف قيهػػػػػة )ت( ا3.76(، بيىهػػػػػا بمػػػػػغ الهتوسػػػػػط الحسػػػػػابي لػػػػػدى اإلىػػػػػاث )3.49)
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(،وذلػػؾ كهػػا ٌػػو واضػػح فػػي الجػػدوؿ السػػابؽ. وبىػػاء عميػػً تػػـ 0.051( عىػػد هسػػتوى الداللػػة )-1.977)
رفػػػض الفرضػػػػية الصػػػػفرية األولػػػػى عمػػػػى بعػػػػد )العواهػػػػؿ الىفسػػػػية( بيىهػػػػا تػػػػـ قبولٍػػػػا عمػػػػى بعػػػػد )العواهػػػػؿ 

 االجتهاعية(.
 

 نتائج الفرضية الثانية:. 2.2.1.4
العوامػؿ النفسػية متوسػطات  بػيف  (α) ≤0.05نػد المسػتوى ذات داللة إحصػائية ع جد فروؽال تو 

األحداث مف وجيػة نظػر مراقبػي السػموؾ وأفػراد شػرطة األحػداث تعػزى  واالجتماعية المسببة لجنوح
 .سنوات الخبرةلمتغير 

الهتوسػػطات الحسػػابية واالىحرافػػات الهعياريػػة لدرجػػة  لمتحقػػؽ هػػف صػػحة الفرضػػية الثاىيػػة تػػـ اسػػتخراج
األحػػػداث تبعػػػا لهتغيػػػر سػػػىوات الخبػػػرة، وذلػػػؾ كهػػػا ٌػػػو  سػػػية واالجتهاعيػػػة الهسػػػببة لجىػػػوحالعواهػػػؿ الىف

 (.5.4واضح في الجدوؿ )

العواهػػػػؿ الىفسػػػػية واالجتهاعيػػػػة : الهتوسػػػػطات الحسػػػػابية، واالىحرافػػػػات الهعياريػػػػة لدرجػػػػة 5.4جػػػػدوؿ 
 األحداث تبعا لهتغير سىوات الخبرة. الهسببة لجىوح

الهتوسط  ددالع سىوات الخبرة الهتغير
 الحسابي

االىحراؼ 
 الهعياري

 العواهؿ االجتهاعية

 

سىوات 7اقؿ هف   42 3.7 0.51 

سىة 15 – 8بيف   16 3.65 0.83 

سىة 22 – 16بيف   34 3.46 0.69 

سىوات 7اقؿ هف  العواهؿ الىفسية  42 3.72 0.50 

سىة 15 – 8بيف   16 3.51 0.81 

سىة 22 – 16بيف   34 3.51 0.57 
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العواهػػؿ الىفسػػية واالجتهاعيػػة الهسػػببة ( وجػػود تقػػارب فػػي هتوسػػطات درجػػات 5.4ح هػػف الجػػدوؿ )يتضػػ
األحػػداث هػػف وجٍػػة ىظػػر هراقبػػي السػػموؾ وأفػػراد شػػرطة األحػػداث عمػػى هختمػػؼ سػػىوات خبػػرتٍـ.  لجىػػوح

 .(6.4ولفحص الفرضية تـ استخراج ىتائج تحميؿ التبايف األحادي كها ٌو وارد في الجدوؿ )

( لمفػروؽ One Way Analysis of Variance: ىتػائج اختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادي )6.4جػدوؿ 
 األحداث وفقا لسىوات الخبرة. العواهؿ الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوحفي درجات 

 العواهؿ

 

هجهوع  هصدر التبايف
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

قيهة ؼ 
 الهحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

عواهؿ ال
 االجتهاعية

 

 0.449 2 0.898 بيف الهجهوعات
1.092 

 

0.340 

 
 4110. 89 36.593 داخؿ الهجهوعات

  91 37.490 الهجهوع
 0.495 2 0.990 بيف الهجهوعات العواهؿ الىفسية

1.434 
 

0.244 
 

 0.345 89 30.721 داخؿ الهجهوعات
  91 31.711 الهجهوع

 (.α)≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                     (.α) ≤0.05مستوى  *   دالة إحصائيا عند

 (α) ≤0.05الجػػدوؿ السػػابؽ اىػػً ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عىػػد الهسػػتوى  ىتػػائج يتضػػح هػػف
ىظػػر هراقبػػي السػػموؾ  األحػػداث هػػف وجٍػػة العواهػػؿ الىفسػػية واالجتهاعيػػة الهسػػببة لجىػػوحهتوسػػطات  بػػيف

وأفراد شرطة األحداث تبعا لهتغيػر سػىوات الخبػرة،، فقػد بمغػت قيهػة )ؼ( الهحسػوبة عمػى الدرجػة الكميػة 
(، كهػػا بمغػػت قيهػػة )ؼ( الهحسػػوبة عمػػى 0.340( عىػػد هسػػتوى الداللػػة )1.092لمعواهػػؿ االجتهاعيػػة )

(، وتبعػا لعػدـ وجػود فػروؽ ذات 0.244( عىػد هسػتوى الداللػة )1.434الدرجة الكمية لمعواهػؿ الىفسػية )
 الى قبوؿ الفرضية الصفرية الثاىية. داللة احصائية فاف ٌذا يدعو

 
 نتائج الفرضية الثالثة:. 3.2.1.4

العوامػؿ النفسػية متوسػطات  بػيف (α) ≤0.05توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد المسػتوى  ال
ي السػموؾ وأفػراد شػرطة األحػداث تعػزى األحداث مف وجيػة نظػر مراقبػ واالجتماعية المسببة لجنوح

 لمتغير المؤىؿ العممي.
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(، كهػا ٌػو واضػح فػي الجػدوؿ t-testلمتحقؽ هف صحة الفرضية الثالثة استخدـ الباحث اختبار ت )
  (.4.7رقـ )

 
العواهػػػؿ ( لمفػػػروؽ فػػػي الهتوسػػػطات الحسػػػابية الكميػػػة لدرجػػػة t-testىتػػػائج اختبػػػار ت ): .7.4جػػػدوؿ 

 .شرطة األحداث وهراقبي السموؾاألحداث هف وجٍة ىظر  ية الهسببة لجىوحالىفسية واالجتهاع
 العوامؿ
 

المتوسط  العدد المؤىؿ العممي
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 1.822- 0.74 3.42 33 دبمـو فاقؿ  العواهؿ االجتهاعية
 

90 
 

0.072 
ىبكالوريوس فاعم   59 3.68 0.56 

 1.777- 0.71 3.46 33 دبمـو فاقؿ العواهؿ الىفسية 
 

90 
 

0.079 
 0.50 3.69 59 بكالوريوس فاعمى 

 (α* دالػة إحصػائيا بدرجػة عاليػة عنػد مسػتوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالػة إحصػائيا عنػد مسػتوى 
≤0.01.) 

بػػػيف ( α) ≤0.05اىػػػً ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عىػػػد الهسػػػتوى ( 7.4(جػػػدوؿيتبػػػيف هػػػف ال
العواهؿ الىفسػية لجىػوح األحػداث هػف وجٍػة ىظػر هراقبػي السػموؾ وأفػراد االجتهاعية و  هتوسطات العواهؿ

ػؿ العمهػي ، حيػث بمػغ الهتوسػط الحسػابي عمػى الدرجػة الكميػة لمعواهػؿ شرطة األحداث تبعػا لهتغيػر الهٌؤ
بلتٍـ العمهيػة )االج (، بيىهػا بمػغ الهتوسػط الحسػابي لػدى الػذيف 3.42( )دبموـ فاقؿتهاعية لدى الذيف هٌؤ

بلتٍـ العمهيػػػػة ) ( عىػػػػد -1.822( كهػػػػا تبػػػػيف أف قيهػػػػة )ت( الهحسػػػػوبة )3.68()بكػػػػالوريوس فػػػػاعمىهػػػػٌؤ
لػػدى الػػذيف (، كهػػا بمػػغ الهتوسػػط الحسػػابي عمػػى الدرجػػة الكميػػة لمعواهػػؿ الىفسػػية 0.072هسػتوى الداللػػة )

بلتٍـ العمهيػػػة ) بلتٍـ العمهيػػػة 3.46( )دبمػػػوـ فاقػػػؿهػػػٌؤ (، بيىهػػػا بمػػػغ الهتوسػػػط الحسػػػابي لػػػدى الػػػذيف هػػػٌؤ
( عىػػػػػد هسػػػػػتوى الداللػػػػػة -1.777( كهػػػػػا تبػػػػػيف أف قيهػػػػػة )ت( الهحسػػػػػوبة )3.69()بكػػػػػالوريوس فػػػػػاعمى)
 .(، ولعدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية تـ قبوؿ الفرضية الصفرية الثالثة0.079)
 

 نتائج الفرضية الرابعة:. 4.2.1.4

العوامػػؿ متوسػػطات بػػيف  (α) ≤0.05توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد المسػػتوى  ال
األحداث مف وجية نظر مراقبي السموؾ وأفراد شرطة األحداث  النفسية واالجتماعية المسببة لجنوح
 تعزى لمتغير معدؿ الدخؿ الشيري.
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(، كها ٌو واضػح فػي t-testاستخدـ الباحث اختبار ت ) لمتحقؽ هف صحة الفرضية الرابعة
  (.8.4الجدوؿ رقـ )

العواهػػػؿ ( لمفػػػروؽ فػػػي الهتوسػػػطات الحسػػػابية الكميػػػة لدرجػػػة t-testىتػػػائج اختبػػػار ت ): .48جػػػدوؿ 
 .شرطة األحداث وهراقبي السموؾاألحداث هف وجٍة ىظر  الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوح

 العواهؿ
 

الهتوسط  لعددا هعدؿ الدخؿ
 الحسابي

االىحراؼ 
 الهعياري

قيهة ت 
 الهحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

العواهؿ 
  االجتهاعية

شيكؿ فاقؿ  3000  46 3.49 0.76 -1.438 

 

90 

 

0.154 

شيكؿ 3000أكثر هف   46 3.68 0.49 

شيكؿ فاقؿ  3000 العواهؿ الىفسية   46 3.61 0.73 0.080 

 

90 

 

0.937 

شيكؿ 3000أكثر هف   46 3.60 0.42 

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                     (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

بػػػيف ( α) ≤0.05اىػػػً ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عىػػػد الهسػػػتوى  (8.4)يتبػػػيف هػػػف الجػػػدوؿ 
العواهؿ الىفسػية لجىػوح األحػداث هػف وجٍػة ىظػر هراقبػي السػموؾ وأفػراد االجتهاعية و  هتوسطات العواهؿ

، حيػػث بمػػغ الهتوسػػط الحسػػابي عمػػى الدرجػػة الكميػػة شػػرطة األحػػداث تبعػػا لهتغيػػر هعػػدؿ الػػدخؿ الشػػٍري
(، بيىهػػػػا بمػػػػغ الهتوسػػػػط 3.49شػػػػيكؿ فاقػػػػؿ( ) 3000لمعواهػػػػؿ االجتهاعيػػػػة لػػػػدى الػػػػذيف هعػػػػدؿ دخمٍػػػػـ )

( كهػا تبػيف أف قيهػة )ت( الهحسػوبة 3.68شػيكؿ() 3000الػذيف هعػدؿ دخمٍػـ )أكثػر هػف الحسابي لػدى
(، كهػػا بمػػغ الهتوسػػط الحسػػابي عمػػى الدرجػػة الكميػػة لمعواهػػؿ 0.154( عىػػد هسػػتوى الداللػػة )-1.438)

(، بيىها بمغ الهتوسط الحسابي لدى الذيف 3.61شيكؿ فاقؿ( ) 3000الىفسية لدى الذيف هعدؿ دخمٍـ )
( عىػػػد -1.438( كهػػػا تبػػػيف أف قيهػػػة )ت( الهحسػػػوبة )3.60شػػػيكؿ() 3000مٍػػػـ )أكثػػػر هػػػفهعػػػدؿ دخ

(،. وتبعػػا لعػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية تػػـ قبػػوؿ الفرضػػية الصػػفرية 0.080هسػػتوى الداللػػة )
 الرابعة.
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 نتائج الفرضية الخامسة:. 5.2.1.4
العوامػؿ النفسػية متوسػطات  يفبػ (α) ≤0.05توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد المسػتوى  ال

األحداث مف وجيػة نظػر مراقبػي السػموؾ وأفػراد شػرطة األحػداث تعػزى  واالجتماعية المسببة لجنوح
 لمتغير نوع العمؿ.

(، كها ٌو واضػح فػي الجػدوؿ t-testلمتحقؽ هف صحة الفرضية الرابعة استخدـ الباحث اختبار ت )
  (.9.4رقـ )

العواهػػػؿ ( لمفػػػروؽ فػػػي الهتوسػػػطات الحسػػػابية الكميػػػة لدرجػػػة t-testىتػػػائج اختبػػػار ت ): .49جػػػدوؿ 
 .شرطة األحداث وهراقبي السموؾاألحداث هف وجٍة ىظر  الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوح

 العواهؿ
 

الهتوسط  العدد العهؿ
 الحسابي

االىحراؼ 
 الهعياري

قيهة ت 
 الهحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 2.163 0.37 3.91 15 هراقب سموؾ  عيةالعواهؿ االجتها
 

90 
 

0.033* 
 0.67 3.52 77 شرطي احداث 

 1.201 0.45 3.78 15 هراقب سموؾ العواهؿ الىفسية 
 

90 
 

0.233 
 0.61 3.58 77 شرطي احداث 

 (.α) ≤0.01إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى * دالة *                                            (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

( عمػػػى بعػػػد α) ≤0.05وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عىػػػد الهسػػػتوى  (9.4)يتبػػػيف هػػػف الجػػػدوؿ 
لصالح )هراقبي السػموؾ(، حيػث بمػغ الهتوسػط  لجىوح األحداث تبعا لهتغير العهؿ )العواهؿ االجتهاعية(

(، بيىهػػا بمػػغ الهتوسػػػط 3.91ة لػػدى هراقبػػػي السػػموؾ )الحسػػابي عمػػى الدرجػػة الكميػػػة لمعواهػػؿ االجتهاعيػػ
( عىػػػد هسػػػتوى 2.163( كهػػػا تبػػػيف أف قيهػػػة )ت( الهحسػػػوبة )3.52الحسػػػابي لػػػدى شػػػرطة األحػػػداث )

( تعػػزى لهتغيػػر ىػػوع العهػػؿ، العواهػػؿ الىفسػػية(، فػػي حػػيف تبػػيف اىػػً ال توجػػد عمػػى بعػػد )0.033الداللػػة )
(، بيىهػػا 3.78ة لمعواهػػؿ الىفسػػية لػػدى هراقبػػي السػػموؾ )حيػػث بمػػغ الهتوسػػط الحسػػابي عمػػى الدرجػػة الكميػػ
( عىػد 1.201( كهػا تبػيف أف قيهػة )ت( الهحسػوبة )3.58بمغ الهتوسط الحسابي لدى شػرطةاألحداث )

(،وذلػػؾ كهػػا ٌػػو واضػػح فػػي الجػػدوؿ السػػابؽ. وبىػػاء عميػػً تػػـ رفػػض الفرضػػية 0.233هسػػتوى الداللػػة )
 هاعية( بيىها تـ قبولٍا عمى بعد )العواهؿ الىفسية(.الصفرية الخاهسة عمى بعد )العواهؿ االجت
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 :ثالث. نتائج السؤاؿ ال3.1.4
 ؟األحداث انفسيـاألحداث مف وجية نظر  العوامؿ النفسية واالجتماعية المسببة لجنوحما درجة 

لئلجابػػػة عػػػػف سػػػػؤاؿ الدراسػػػػة األوؿ تػػػػـ اسػػػػتخراج الهتوسػػػػطات الحسػػػػابية واالىحرافػػػػات الهعياريػػػػة لدرجػػػػة 
األحػػػداث بأبعادٌػػػا الهختمفػػػة هػػػف وجٍػػػة ىظػػػر  األحػػػداث عواهػػػؿ الىفسػػػية واالجتهاعيػػػة الهسػػػببة لجىػػػوحال

 (.10.4، وذلؾ كها ٌو واضح في الجدوؿ )اىفسٍـ

العواهؿ الىفسية واالجتهاعيػة الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية لدرجات أبعاد  10.4جدوؿ 
 األحداث. الهسببة لجىوح

المتوسط  العدد العامؿ
 الحسابي

 االنحراؼ 

 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

 هتوسطة 59.93 0.69 3.00 62 العواهؿ الىفسية

 هتوسطة 56.55 0.81 2.83 62 العواهؿ االجتهاعية

في األحداث اىفسٍـ ( أف أٌـ العواهؿ لجىوح األحداث هف وجٍة ىظر 10.4يتضح هف الجدوؿ )
( هعبرا 59.93( وبىسبة هئوية )3.00بهتوسط حسابي قدري ) (ىفسيةفمسطيف تهثمت في )العواهؿ ال

عف درجة هتوسطة، بيىها جاءت في الهرتبة الثاىية بعد )العواهؿ االجتهاعية( بهتوسط حسابي قدري 
  ( هعبرة عف درجة هتوسطة أيضا.56.55( وبىسبة هئوية هقدراٌا )2.83)

باسػتخراج األعػداد، والمتوسػطات الحسػابية،  حػثلنتػائج السػابقة حسػب الفقػرات قػاـ البااولتفصيؿ 
 واالنحرافات المعيارية لفقرات العوامؿ االجتماعية والنفسية:

 . العوامؿ االجتماعية1

قاـ الباحث باستخراج األعداد، والهتوسطات الحسابية، واالىحرافات الهعيارية ألٌـ فقرات العواهؿ 
ث اىفسٍـ وذلؾ كها ٌو واضح في الجدوؿ رقـ احدر االىظاالجتهاعية لجىوح األحداث هف وجٍة 

(11.4.) 
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 .العوامؿ االجتماعية. األعداد، والهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية ألٌـ 11.4جدوؿ 

 العدد الفقرة الرقـ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

 هرتفعة 68.71 1.24 3.44 62 لبلىحراؼاستخداـ وسائؿ االتصاؿ الحديثة بكثرة دفعىي  5

 هتوسطة 64.84 1.31 3.24 62 اىشغاؿ والدتي بأهور الهىزؿ الهعيشية 15

 هتوسطة 61.94 1.29 3.1 62 يحقؽ رفاقي كؿ ها أريدي. 22

 هتوسطة 61.29 1.28 3.06 62 اىحرافي بسبب هرض أحد والداي. 1

 هتوسطة 60.97 1.4 3.05 62 يشجعىي رفاقي عمى السٍر خارج الهىزؿ. 20

 هتوسطة 59.03 1.38 2.95 62 ضعؼ اٌتهاـ األسرة لتمبية احتياجاتي األساسية. 9

 هتوسطة 59.03 1.38 2.95 62 الىظاـ الصاـر داخؿ الهدرسة 19

 هتوسطة 58.39 1.43 2.92 62 رفاقي ليسوا جيديف هف هىظور الهجتهع. 24

 هتوسطة 57.42 1.35 2.87 62 عدـ تكّيفي هع أسرتي أدى إلى جىوحي 4

 هتوسطة 57.1 1.47 2.85 62 أعاىي هف كثرة الهشاجرات والخبلفات داخؿ الهىزؿ. 8

 هتوسطة 56.45 1.49 2.82 62 أبي يعيش هع الزوجة الثاىية أدى ذلؾ الىحرافي 2

 هتوسطة 56.45 1.51 2.82 62 اىعداـ رغبتي في التعمـ. 18

 هتوسطة 56.13 1.44 2.81 62 يطردىي والدي هف الهىزؿ. 7

 هتوسطة 55.48 1.45 2.77 62 يشجعىي رفاقي عمى التدخيف. 21

3 
أتعرض لمعىؼ المفظي والجسدي داخؿ أسرتي دفعىي الرتكاب 

 الجريهة 
 هتوسطة 54.84 1.3 2.74 62

 هتوسطة 54.19 1.27 2.71 62 يعاهمىي والدي هعاهمة قاسية. 6

 هتوسطة 54.19 1.37 2.71 62 ف الهدرسيف وهدير الهدرسة.أتعرض ألىواع هف العقوبات ه 17
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 هتوسطة 53.55 1.5 2.68 62 عدـ هساءلتي عف بعض السموكيات الخاطئة التي أقـو بٍا. 11

 هتوسطة 52.9 1.46 2.65 62 ضعؼ الوازع الديىي لدى أفراد اسرتي 12

16 
جموسي الهتكرر أهاـ الفضائيات عّزز هف سموكياتي غير 

 لة.الهقبو 
 هتوسطة 52.9 1.44 2.65 62

 هتوسطة 52.58 1.24 2.63 62 حرهاىي هف ابداء الراي هف قبؿ والدي. 10

 هتوسطة 52.58 1.24 2.63 62 اىشغاؿ والدي بأهوري واحوالً الشخصية. 14

23 
ألجأ إلى رفاقي الذيف يهارسوف العادات السيئة كالسرقة، 

 تعاطي الهخدرات، تعاطي الكحوؿ، التحرش.
 هتوسطة 52.26 1.49 2.61 62

 هتوسطة 50.32 1.39 2.52 62 اعاىي هف اسموب اإلٌهاؿ والبلهباالة هف والدي. 13

 هتوسطة 50.32 1.34 2.52 62 أشعرباألهف داخؿ جهاعة رفاؽ السوء  25

( أف أٌـ العواهؿ االجتهاعية لجىوح األحداث هف وجٍة ىظر 11.4يتضح هف الجدوؿ)
استخداـ وسائؿ االتصاؿ الحديثة بكثرة دفعىي ( والتي تىص )5تهثمت في الفقرة رقـ )األحداث اىفسٍـ  

(، في حيف 3.44( والتي جاءت في الهرتبة األولى بدرجة هرتفعة وبهتوسط حسابي قدري)لبلىحراؼ
( جاءت في الهرتبة األخيرة أشعرباألهف داخؿ جهاعة رفاؽ السوء( والتي تىص )25تبيف أف الفقرة رقـ )

 (.2.52درجة هتوسطة، حيث بمغ الهتوسط الحسابي لٍذي الدرجة )ب

 . العوامؿ النفسية 2

العوامؿ قاـ الباحث باستخراج األعداد، والهتوسطات الحسابية، واالىحرافات الهعيارية ألٌـ فقرات 
 (.12.4وذلؾ كها ٌو واضح في الجدوؿ رقـ ) النفسية
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 .واالىحرافات الهعيارية ألٌـ العواهؿ الىفسية. األعداد، والهتوسطات الحسابية 12.4جدوؿ 

 العدد الفقرة الرقـ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

 هرتفعة 76.13 1.29 3.81 62 أشعر بالىدـ بعد ارتكابي التصرفات الخاطئة. 46

 هرتفعة 71.94 1.09 3.6 62 رغبتي في اثبات ذاتي. 40

 هرتفعة 70.65 1.13 3.53 62 قمؽأعاىي هف ال 28

 هتوسطة 67.74 1.16 3.39 62 أعاىي هف سرعة الغضب . 27

 هتوسطة 67.1 1.13 3.35 62 هزاجي هتقمب. 38

 هتوسطة 66.13 1.2 3.31 62 أعاىي هف الحزف  32

 هتوسطة 64.19 1.26 3.21 62 أتأثر بالقيـ السمبية في هحيطي. 26

 هتوسطة 63.23 1.42 3.16 62 ب سوابؽيىّبذىي الىاس ألىي صاح 30

 هتوسطة 60.32 1.37 3.02 62 عدـ شعوري باألهاف. 39

 هتوسطة 59.35 1.4 2.97 62 أدرؾ عواقب السموؾ السيئة الىحرافي وهع ذلؾ أسمكً. 29

 هتوسطة 57.74 1.33 2.89 62 حب التهمؾ عىدي بأي وسيمة. 45

 هتوسطة 57.42 1.34 2.87 62 عدـ قدرتي عمى هواجٍة الهشكبلت. 34

 هتوسطة 57.42 1.34 2.87 62 أشعر باليأس. 37

31 
تعرضت لبعض الهضايقات الجىسية أو االبتزاز أو ها شابً 

 ذلؾ.
 هتوسطة 56.45 1.5 2.82 62

 هتوسطة 56.45 1.41 2.82 62 أشعر بضعؼ الثقة بالىفس و باألخريف . 33

 هتوسطة 55.48 1.38 2.77 62 أشعر بأىي هرفوض هف طرؼ االخريف. 43

 هتوسطة 54.84 1.39 2.74 62 أشعرباإلحباط. 35
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 هتوسطة 53.23 1.33 2.66 62 أشعر بالفشؿ باستهرار. 41

 هتوسطة 52.58 1.2 2.63 62 أشعر بالدوىية 36

 هتوسطة 52.58 1.37 2.63 62 أشعر بالبلهباالة واىعداـ الهسؤولية. 44

 هتوسطة 51.94 1.25 2.6 62 أشعر باالغتراب الىفسي. 42

 هتوسطة 45.48 1.37 2.27 62 أشعر بأىي عديـ الفائدة في الهجتهع 47

تهثمػػت فػػي الفقػػرة رقػػـ األحػػداث دركػػً يكهػػا العوامػػؿ النفسػػية ( أف أٌػػـ فقػػرات 12.4يتضػػح هػػف الجػػدوؿ)
األولػػى  ( والتػػي تػػىص )أشػػعر بالىػػدـ بعػػد ارتكػػابي التصػػرفات الخاطئػػة( والتػػي جػػاءت فػػي الهرتبػػة46)

( 47(، فػي حػيف تبػيف أف الفقػرة رقػـ )3.81بدرجة هرتفعة، حيث بمغ الهتوسط الحسػابي لٍػذي الفقػرة )
والتي تىص )أشعر بأىي عديـ الفائدة في الهجتهع( جاءت في الهرتبة األخيرة بدرجة هتوسػطة، حيػث 

 (.2.27بمغ الهتوسط الحسابي لٍذي الدرجة )

 :رابعالسؤاؿ الىتائج  4.1.4
العوامؿ النفسية متوسطات  بيف (α) ≤0.05وجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى ىؿ ت

 (؟العمرتعزى لمتغيرات )األحداث اىفسٍـ مف وجية  األحداث واالجتماعية المسببة لجنوح
 ( وفيها يمي ىتائج فحصٍا:1-4واىبثؽ عف ٌذا السؤاؿ الفرضيات الصفرية )

 نتائج الفرضية السادسة:. 1.4.1.4

العوامػؿ النفسػية متوسػطات  بػيف (α) ≤0.05توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد المسػتوى  ال
 األحداث مف وجية نظر األحداث انفسيـ تعزى لمتغير العمر. واالجتماعية المسببة لجنوح

(، كهػػػا ٌػػػو واضػػػح فػػػي t-testلمتحقػػػؽ هػػػف صػػػحة الفرضػػػية السادسػػػة اسػػػتخدـ الباحػػػث اختبػػػار ت )
  .(13.4الجدوؿ رقـ )
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العواهػػػؿ ( لمفػػػروؽ فػػي الهتوسػػطات الحسػػػابية الكميػػة لدرجػػة t-testىتػػائج اختبػػار ت ): 13.4.جػػدوؿ
 األحداث هف وجٍة ىظر األحداث اىفسٍـ. الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوح

 العوامؿ

 

المتوسط  العدد العمر
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 ائيةاإلحص

سىة 13 – 10بيف   العواهؿ االجتهاعية  16 2.63 0.77 -1.123 

 

60 

 

0.266 

سىة 18 – 14بيف    46 2.90 0.82 

سىة 13 – 10بيف  العواهؿ الىفسية   16 2.78 0.67 -1.504 

 

60 

 

0.138 

سىة 18 – 14بيف    46 3.07 0.69 

 (α* دالػة إحصػائيا بدرجػة عاليػة عنػد مسػتوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالػة إحصػائيا عنػد مسػتوى 
≤0.01.) 

بػػيف ( α) ≤0.05اىػػً ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عىػػد الهسػػتوى  (13.4)يتبػػيف هػػف الجػػدوؿ 
ا العواهؿ الىفسية لجىػوح األحػداث هػف وجٍػة ىظػر األحػداث اىفسػٍـ تبعػاالجتهاعية و  هتوسطات العواهؿ

، حيث بمغ الهتوسط الحسابي عمى الدرجة الكمية لمعواهؿ االجتهاعية لدى األحداث الػذيف لهتغير العهر
ـ ) ـ )2.63( )سنة 13 – 10بيف اعهاٌر بػيف (، بيىها بمغ الهتوسط الحسابي لدى األحداث الػذيف اعهػاٌر

(، 0.266داللػة )( عىد هسػتوى ال-1.123( كها تبيف أف قيهة )ت( الهحسوبة )2.90()سنة 18 – 14
ـ ) ( سػنة 13 – 10بيف كها بمغ الهتوسط الحسابي عمى الدرجة الكمية لمعواهؿ الىفسية لدى الذيف اعهاٌر

ـ )2.78) ( كهػػا تبػػيف أف 3.07()سػنة 18 – 14بػػيف (، بيىهػا بمػػغ الهتوسػط الحسػػابي لػدى الػػذيف اعهػاٌر
ا لعػدـ وجػػود فػروؽ ذات داللػػة (،. وتبعػػ0.138( عىػد هسػػتوى الداللػة )-1.504قيهػة )ت( الهحسػػوبة )

 احصائية تـ قبوؿ الفرضية الصفرية السادسة.
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 نتائج الفرضية السابعة:. 2.4.1.4
العوامػػؿ النفسػػية متوسػػطات  بػيف( α) ≤0.05ال توجػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػائية عنػػد المسػػتوى 

ف تبعػا لمتغيػر األحػداث انفسػيـ فػي فمسػطي األحػداث مػف وجيػة نظػر واالجتماعية المسببة لجنػوح
 مكاف السكف.

الهتوسػطات الحسػابية واالىحرافػات الهعياريػة لدرجػػة  لمتحقػؽ هػف صػحة الفرضػية السػابعة تػػـ اسػتخراج
األحداث تبعا لهتغير هكاف السكف، وذلؾ كها ٌو واضح  العواهؿ الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوح

 (.14.4في الجدوؿ )

العواهػػػؿ الىفسػػػية واالجتهاعيػػػة الىحرافػػػات الهعياريػػػة لدرجػػػة : الهتوسػػػطات الحسػػػابية، وا14.4جػػػدوؿ 
 األحداث تبعا لهتغير هكاف السكف. الهسببة لجىوح

الهتوسط  العدد هكاف السكف الهتغير
 الحسابي

االىحراؼ 
 الهعياري

 العواهؿ االجتهاعية

 

 800. 2.80 28 قرية

 940. 2.76 19 هديىة

 670. 2.97 15 هخيـ

 720. 2.98 28 قرية العواهؿ الىفسية

 820. 3.00 19 هديىة

 430. 3.03 15 هخيـ

العواهػؿ الىفسػية واالجتهاعيػة ( وجػود تقػارب فػي هتوسػطات درجػات 14.4يتضح هف الجدوؿ )
األحػػداث هػػف وجٍػػة ىظػػر هراقبػػي السػػموؾ وأفػػراد شػػرطة األحػػداث عمػػى هختمػػؼ اهػػاكف  الهسػػببة لجىػػوح

 .(15.4ائج تحميؿ التبايف األحادي كها ٌو وارد في الجدوؿ )سكىٍـ. ولفحص الفرضية تـ استخراج ىت
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( لمفػروؽ One Way Analysis of Variance: ىتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي )15.4جدوؿ 
 األحداث وفقا لهكاف السكف. العواهؿ الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوحفي درجات 

 العواهؿ
 

هجهوع  هصدر التبايف
 الهربعات

درجات 
 الحرية

هتوسط 
 الهربعات

قيهة ؼ 
 الهحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

العواهؿ 
 االجتهاعية

 

 0.193 2 0.387 بيف الهجهوعات
0.289 

 
0.750 

 
 6700. 59 39.532 داخؿ الهجهوعات

  61 39.919 الهجهوع

 0.014 2 0.028 بيف الهجهوعات العواهؿ الىفسية
0.028 

 

0.972 

 
 0.490 59 28.891 اتداخؿ الهجهوع

  61 28.919 الهجهوع

 (α* دالػة إحصػائيا بدرجػة عاليػة عنػد مسػتوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالػة إحصػائيا عنػد مسػتوى 
≤0.01.) 

يف بػػ (α) ≤0.05يتضػح هػػف الجػدوؿ السػػابؽ اىػً ال توجػػد فػروؽ ذات داللػػة إحصػائية عىػػد الهسػتوى 
األحػداث هػف وجٍػة ىظػر األحػداث اىفسػٍـ تبعػا  الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىػوح هتوسطات العواهؿ

( 0.289لهتغير هكاف السكف، فقد بمغت قيهة )ؼ( الهحسوبة عمى الدرجة الكمية لمعواهؿ االجتهاعية )
لمعواهػػؿ الىفسػػية (، كهػػا بمغػػت قيهػػة )ؼ( الهحسػػوبة عمػػى الدرجػػة الكميػػة 0.750عىػػد هسػػتوى الداللػػة )

(، وتبعا لعدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة احصػائية فػاف ٌػذا يػدعو 0.972( عىد هستوى الداللة )0.028)
 الى قبوؿ الفرضية الصفرية السابعة.

 نتائج الفرضية الثامنة:. 3.4.1.4
النفسػية  بػيف متوسػطات العوامػؿ (α) ≤0.05توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد المسػتوى  ال

األحػػداث مػػف وجيػػة نظػػر األحػػداث انفسػػيـ تعػػزى لمتغيػػر اف كػػاف  ماعيػػة المسػػببة لجنػػوحواالجت
 الوالديف عمى قيد الحياة.

(، كها ٌو واضػح فػي الجػدوؿ t-testلمتحقؽ هف صحة الفرضية الثاهىة استخدـ الباحث اختبار ت )
  (.16.4رقـ )
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العواهػػػؿ ابية الكميػػة لدرجػػة ( لمفػػػروؽ فػػي الهتوسػػطات الحسػػػt-testىتػػائج اختبػػار ت ): 16.4جػػدوؿ 
 األحداث هف وجٍة ىظر األحداث اىفسٍـ. الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوح

 العوامؿ
 

الوالديف عمى قيد 
 الحياة

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 0.345 0.81 2.84 54 ىعـ  العواهؿ االجتهاعية

 

60 

 

0.731 

 0.86 2.74 8 ال 

 1.214 0.68 3.04 54 ىعـ العواهؿ الىفسية 

 

60 

 

0.229 

 0.74 2.72 8 ال 

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                                 (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

بػػيف ( α) ≤0.05ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عىػػد الهسػػتوى اىػػً  (16.4)يتبػػيف هػػف الجػػدوؿ 
العواهؿ الىفسية لجىػوح األحػداث هػف وجٍػة ىظػر األحػداث اىفسػٍـ تبعػا االجتهاعية و  هتوسطات العواهؿ

، حيث بمغ الهتوسط الحسابي عمى الدرجػة الكميػة لمعواهػؿ أو ال ف عمى قيد الحياةالهتغير اف كاف الوالد
(، بيىهػا بمػغ الهتوسػط الحسػابي لػدى 2.84األحداث الػذيف )والػديٍـ عمػى قيػد الحيػاة( ) االجتهاعية لدى

( عىد هستوى 0.345( كها تبيف أف قيهة )ت( الهحسوبة )2.74الذيف )والديٍـ ليسوا عمى قيد الحياة()
الػذيف (، كها بمغ الهتوسط الحسابي عمى الدرجػة الكميػة لمعواهػؿ الىفسػية لػدى األحػداث 0.731الداللة )

(، بيىهػػا بمػػغ الهتوسػػط الحسػػابي لػػدى الػػذيف )والػػديٍـ ليسػػوا عمػػى قيػػد 3.04)والػػديٍـ عمػػى قيػػد الحيػػاة( )
(، وتبعػػػا 0.229( عىػػػد هسػػػتوى الداللػػػة )1.214( كهػػػا تبػػػيف أف قيهػػػة )ت( الهحسػػػوبة )2.72الحيػػػاة()

 لعدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية تـ قبوؿ الفرضية الصفرية الثاهىة.
 نتائج الفرضية التاسعة:. 4.4.1.4

النفسػية  بػيف متوسػطات العوامػؿ (α) ≤0.05توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد المسػتوى  ال
األحػػػداث مػػػف وجيػػػة نظػػػر األحػػػداث انفسػػػيـ تعػػػزى لمتغيػػػر الحالػػػة  واالجتماعيػػػة المسػػػببة لجنػػػوح

 االجتماعية لموالديف.
(، كهػػا ٌػػو واضػػح t-testر ت )لمتحقػػؽ هػػف صػػحة الفرضػػية التاسػػعة اسػػتخدـ الباحػػث اختبػػا

  (.17.4في الجدوؿ رقـ)
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العواهػػػؿ ( لمفػػػروؽ فػػي الهتوسػػطات الحسػػػابية الكميػػة لدرجػػة t-testىتػػائج اختبػػار ت ): .417جػػدوؿ 
 األحداث هف وجٍة ىظر األحداث اىفسٍـ. الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوح

 العوامؿ

 

الحالة االجتماعية 
 لموالديف

المتوسط  العدد
 سابيالح

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 0.097 0.83 2.83 43 هتزوجاف  العواهؿ االجتهاعية

 

60 

 

0.923 

 0.78 2.81 19 هىفصبلف 

 0.715 0.69 3.04 43 هتزوجاف العواهؿ الىفسية 

 

60 

 

0.477 

 0.70 2.90 19 هىفصبلف 

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                               (.α) ≤0.05عند مستوى  *   دالة إحصائيا

( α) ≤0.05اىً ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىػد الهسػتوى  (17.4)يتبيف هف الجدوؿ 
ألحػداث اىفسػٍـ العواهػؿ الىفسػية لجىػوح األحػداث هػف وجٍػة ىظػر ااالجتهاعية و  بيف هتوسطات العواهؿ

، حيػػػث بمػػػغ الهتوسػػػط الحسػػػابي عمػػػى الدرجػػػة الكميػػػة لمعواهػػػؿ تبعػػػا لهتغيػػػر الحالػػػة االجتهاعيػػػة لموالػػػديف
(، بيىهػا بمػغ الهتوسػط الحسػابي لػدى الػذيف 2.83االجتهاعية لػدى األحػداث الػذيف )والػديٍـ هتزوجػاف( )

(، كهػا 0.923وى الداللػة )( عىػد هسػت0.097( كها تبيف أف قيهػة )ت( الهحسػوبة )2.81)هىفصبلف()
بمػػغ الهتوسػػط الحسػػػابي عمػػى الدرجػػػة الكميػػة لمعواهػػػؿ الىفسػػية لػػػدى األحػػداث الػػػذيف )والػػديٍـ هتزوجػػػاف( 

( كهػا تبػيف أف قيهػة )ت( 2.90(، بيىها بمغ الهتوسط الحسػابي لػدى الػذيف والػديٍـ )هىفصػبلف()3.04)
ـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية تػػـ (، وتبعػػا لعػػد0.477( عىػػد هسػػتوى الداللػػة )0.715الهحسػػوبة )

 قبوؿ الفرضية الصفرية التاسعة.

 نتائج الفرضية العاشرة:. 5.4.1.4

العوامػؿ النفسػية متوسػطات  بػيف (α) ≤0.05توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد المسػتوى  ال
لشػيري األحداث مف وجية نظر األحداث انفسيـ تعزى لمتغير الدخؿ ا واالجتماعية المسببة لجنوح

 لألسرة.
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الهتوسػػطات الحسػػابية واالىحرافػػات الهعياريػػة لدرجػػة  لمتحقػػؽ هػػف صػػحة الفرضػػية العاشػػرة تػػـ اسػػتخراج
األحػداث تبعػا لهتغيػر الػدخؿ الشػٍري لبلسػرة، وذلػؾ كهػا  العواهؿ الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىػوح

 (.18.4ٌو واضح في الجدوؿ )

العواهػػػؿ الىفسػػػية واالجتهاعيػػػة حرافػػػات الهعياريػػػة لدرجػػػة : الهتوسػػػطات الحسػػػابية، واالى18.4جػػػدوؿ 
 األحداث تبعا لهتغير الدخؿ الشٍري لبلسرة. الهسببة لجىوح

المتوسط  العدد الدخؿ الشيري لالسرة المتغير
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 العواهؿ االجتهاعية

 

شيكؿ 1500اقؿ هف   22 2.71 0.64 

شيكؿ 3000 – 1500بيف   22 2.77 0.90 

شيكؿ 3000أكثر هف  18 3.04 0.87 

شيكؿ 1500اقؿ هف  العواهؿ الىفسية  22 2.92 0.49 

شيكؿ 3000 – 1500بيف   22 3.00 0.76 

شيكؿ 3000أكثر هف  18 3.10 0.82 

العواهػػػػؿ الىفسػػػػية ( وجػػػػود تقػػػػارب فػػػػي هتوسػػػػطات درجػػػػات 18.4الجػػػػدوؿ )ىتػػػػائج  يتضػػػػح هػػػػف 
ـ. األح واالجتهاعية الهسببة لجىوح داث هف وجٍة ىظر األحداث اىفسٍـ عمى هختمؼ هعدؿ دخػؿ اسػٌر

 .(18.4ولفحص الفرضية تـ استخراج ىتائج تحميؿ التبايف األحادي كها ٌو وارد في الجدوؿ )
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( لمفػروؽ One Way Analysis of Variance: ىتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي )19.4جدوؿ 
 األحداث وفقا لمدخؿ الشٍري لبلسرة. هاعية الهسببة لجىوحالعواهؿ الىفسية واالجتفي درجات 

 العوامؿ

 

مجموع  مصدر التبايف
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

العواهؿ 
 االجتهاعية

 

 0.613 2 1.226 بيف الهجهوعات
0.935 

 

0.398 

 
 6560. 59 38.693 داخؿ الهجهوعات

  61 39.919 جهوعاله

 0.155 2 0.309 بيف الهجهوعات العواهؿ الىفسية
0.319 

 

0.728 

 
 0.485 59 28.609 داخؿ الهجهوعات

  61 28.919 الهجهوع

 (α* دالػة إحصػائيا بدرجػة عاليػة عنػد مسػتوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالػة إحصػائيا عنػد مسػتوى 
≤0.01.) 

 (α) ≤0.05الجػػدوؿ السػػابؽ اىػػً ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عىػػد الهسػػتوى  ىتػػائج يتضػػح هػػف
األحػداث هػف وجٍػة ىظػر األحػداث اىفسػٍـ  الىفسية واالجتهاعيػة الهسػببة لجىػوح بيف هتوسطات العواهؿ

الكميػػػػة لمعواهػػػػؿ تبعػػػػا لهتغيػػػػر الػػػػدخؿ الشػػػػٍري لبلسػػػػرة، فقػػػػد بمغػػػػت قيهػػػػة )ؼ( الهحسػػػػوبة عمػػػػى الدرجػػػػة 
(، كهػػا بمغػػت قيهػػة )ؼ( الهحسػػوبة عمػػى الدرجػػة 0.398( عىػػد هسػػتوى الداللػػة )0.935االجتهاعيػػة )

(، وتبعػػا لعػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة 0.728( عىػػد هسػػتوى الداللػػة )0.319الكميػػة لمعواهػػؿ الىفسػػية )
 احصائية فاف ٌذا يدعو الى قبوؿ الفرضية الصفرية العاشرة.

 
 ئج الفرضية الحادية عشر:نتا. 6.4.1.4

العوامػؿ النفسػية متوسػطات  بػيف (α) ≤0.05توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد المسػتوى  ال
األحػداث مػف وجيػة نظػر األحػداث انفسػيـ تعػزى لمتغيػر عػدد األخػوة  واالجتماعية المسببة لجنوح

 واألخوات.
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حسػػابية واالىحرافػػات الهعياريػػة الهتوسػػطات ال لمتحقػػؽ هػػف صػػحة الفرضػػية الحاديػػة عشػػر تػػـ اسػػتخراج
األحداث تبعا لهتغير عدد األخوة واألخوات، وذلؾ  العواهؿ الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوحلدرجة 

 (.20.4كها ٌو واضح في الجدوؿ )

العواهػػػؿ الىفسػػػية واالجتهاعيػػػة : الهتوسػػػطات الحسػػػابية، واالىحرافػػػات الهعياريػػػة لدرجػػػة 20.4جػػػدوؿ 
 حداث تبعا لهتغير عدد األخوة واألخوات.األ الهسببة لجىوح

المتوسط  العدد عدد األخوة واألخوات المتغير
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 العواهؿ االجتهاعية

 

 0.55 3.73 8 ال يوجد

اخوة 3 – 1بيف   19 2.94 0.81 

اخوة 6 -4بيف   22 2.53 0.78 

اخوة 6اكثر هف   13 2.60 0.58 

يوجد ال العواهؿ الىفسية  8 3.87 0.39 

اخوة 3 – 1بيف   19 2.85 0.75 

اخوة 6 -4بيف   22 2.83 0.60 

اخوة 6اكثر هف   13 2.95 0.52 

العواهؿ الىفسية واالجتهاعية ( وجود اختبلؼ في هتوسطات درجات 20.4يتضح هف الجدوؿ )
واخػواتٍـ. ولفحػص  األحداث هف وجٍة ىظر األحداث اىفسٍـ عمى هختمؼ عدد اخػوتٍـ الهسببة لجىوح

 .(21.4الفرضية تـ استخراج ىتائج تحميؿ التبايف األحادي كها ٌو وارد في الجدوؿ )
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( لمفػروؽ One Way Analysis of Variance: ىتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي )21.4جدوؿ 
 لبلسرة.األحداث وفقا لمدخؿ الشٍري  العواهؿ الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوحفي درجات 

 العوامؿ

 

درجات  مجموع المربعات مصدر التبايف
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

العواهؿ 
 االجتهاعية

 

 3.112 3 9.337 بيف الهجهوعات
5.902 

 

0.001** 

 
 5270. 58 30.582 داخؿ الهجهوعات

  61 39.919 الهجهوع

 2.374 3 7.122 وعاتبيف الهجه العواهؿ الىفسية
6.318 

 

0.001** 

 
 0.376 58 21.796 داخؿ الهجهوعات

  61 28.919 الهجهوع

 (α* دالػة إحصػائيا بدرجػة عاليػة عنػد مسػتوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالػة إحصػائيا عنػد مسػتوى 
≤0.01.) 

بػيف  (α) ≤0.05ذات داللة إحصائية عىػد الهسػتوى  يتضح هف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ
األحػداث هػف وجٍػة ىظػر األحػداث اىفسػٍـ  الىفسية واالجتهاعيػة الهسػببة لجىػوح هتوسطات العواهؿ

تبعػػا لهتغيػػر عػػدد األخػػوة واألخػػوات، فقػػد بمغػػت قيهػػة )ؼ( الهحسػػوبة عمػػى الدرجػػة الكميػػة لمعواهػػؿ 
(، كها بمغت قيهة )ؼ( الهحسوبة عمى الدرجة 0.001( عىد هستوى الداللة )5.902االجتهاعية )

(، ولهعرفػة هصػدر الفػروؽ واختبػار 0.001( عىد هسػتوى الداللػة )6.318الكمية لمعواهؿ الىفسية )
اتجػػاي الداللػػة عمػػى بعػػدي )العواهػػؿ االجتهاعيػػة والعواهػػؿ الىفسػػية(، قػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ اختبػػار 

 (.22.4كها ٌي في الجدوؿ ) وكاىت ىتائج ٌذا االختبار (Tukey)توكي 
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 ( لهعرفة اتجاي الداللة تبعا لهتغير عدد األخوة واألخوات.Tukey: ىتائج اختبار توكي )22.4جدوؿ 

اخوة 3 – 1بيف  ال يوجد عدد األخوة واألخوات المتغير  6 -4بيف  
 اخوة

اخوة 6اكثر مف   

 *1.12692 *1.19727 *0.78684  ال يوجد العواهؿ االجتهاعية

اخوة 3 – 1بيف     0.41043 0.34008 

اخوة 6 -4بيف      -0.07035 

اخوة 6اكثر هف       

 *0.91827 *1.03461 *1.02243  ال يوجد العواهؿ الىفسية

اخوة 3 – 1بيف     0.01218 -0.10416 

اخوة 6 -4بيف      -0.11634 

اخوة 6اكثر هف       

ت دالػة لصػالح الهتوسػطات الحسػابية األعمػى، حيػث تشػير ( أف الفػروؽ كاىػ22.4يتضح هػف الجػدوؿ )
األحػػداث تبعػػا لهتغيػػر عػػدد  العواهػػؿ الىفسػػية واالجتهاعيػػة الهسػػببة لجىػػوحالهقارىػػات البعديػػة لمفػػروؽ فػػي 

األخوة واألخوات أف الفروؽ كاىت بػيف األحػداث الػذيف )ال يوجػد لػديٍـ اخػوة( وبػيف الػذيف )لػديٍـ اخػوة( 
ؽ فػاف ٌػذا يػدعو و طمبة الذيف )ال يوجد لػديٍـ اخػوة او اخػوات(، وتبعػا لوجػود فػر بصورة عاهة لصالح ال

 إلى رفض الفرضية الصفرية الحادية عشرة.
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 نتائج الفرضية الثانية  عشر:. 7.4.1.4

النفسػية  بػيف متوسػطات العوامػؿ (α) ≤0.05توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد المسػتوى  ال
 األحداث مف وجية نظر األحداث انفسيـ تعزى لمتغير التدخيف. واالجتماعية المسببة لجنوح

(، كهػػا ٌػو واضػػح فػػي t-testلمتحقػؽ هػػف صػحة الفرضػػية الثاىيػػة عشػر اسػػتخدـ الباحػث اختبػػار ت )
  (.23.4الجدوؿ رقـ )

العواهػػػؿ ( لمفػػػروؽ فػػي الهتوسػػطات الحسػػػابية الكميػػة لدرجػػة t-testىتػػائج اختبػػار ت ): .423جػػدوؿ 
 األحداث هف وجٍة ىظر األحداث اىفسٍـ. جتهاعية الهسببة لجىوحالىفسية واال

 العوامؿ

 

المتوسط  العدد التدخيف
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 4.340 0.72 3.21 32 أدخف  العواهؿ االجتهاعية

 

60 

 

0.000** 

 0.70 2.42 30 ال أدخف 

 4.168 0.62 3.31 32 أدخف الىفسية العواهؿ 

 

60 

 

0.000** 

 0.60 2.66 30 ال أدخف 

 (α* دالػة إحصػائيا بدرجػة عاليػة عنػد مسػتوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالػة إحصػائيا عنػد مسػتوى 
≤0.01.) 

بػػيف ( α) ≤0.05عىػػد الهسػتوى وجػود فػػروؽ ذات داللػة إحصػائية  (23.4)يتبػيف هػف الجػػدوؿ 
العواهؿ الىفسية لجىػوح األحػداث هػف وجٍػة ىظػر األحػداث اىفسػٍـ تبعػا االجتهاعية و  هتوسطات العواهؿ

، حيػػػث بمػػػغ الهتوسػػػط الحسػػػابي عمػػػى الدرجػػػة الكميػػػة لمعواهػػػؿ لهتغيػػػر التػػػدخيف ولصػػػالح الػػػذيف يػػػدخىوف
غ الهتوسػػػػط الحسػػػػابي لػػػػدى الػػػػذيف )ال (، بيىهػػػػا بمػػػػ3.21االجتهاعيػػػػة لػػػػدى األحػػػػداث الػػػػذيف )يػػػػدخىوا( )

(، كها بمػغ 0.000( عىد هستوى الداللة )4.340( كها تبيف أف قيهة )ت( الهحسوبة )2.42()فيدخىو 
(، بيىهػػا 3.31( )فالهتوسػط الحسػػابي عمػػى الدرجػػة الكميػػة لمعواهػػؿ الىفسػػية لػػدى األحػػداث الػػذيف )يػػدخىو 

( 4.168( كهػػا تبػػيف أف قيهػػة )ت( الهحسػػوبة )2.66()فبمػػغ الهتوسػػط الحسػػابي لػػدى الػػذيف )ال يػػدخىو 
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(، وتبعػػا لوجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية تػػـ رفػػض الفرضػػية الصػػفرية 0.000عىػػد هسػػتوى الداللػػة )
 .ةالثاىية عشر 

 :ةنتائج الفرضية الثالثة  عشر . 8.4.1.4

ة النفسػي بػيف متوسػطات العوامػؿ (α) ≤0.05توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد المسػتوى  ال
الترتيػػب األحػػداث مػػف وجيػػة نظػػر األحػػداث انفسػػيـ تعػػزى لمتغيػػر  واالجتماعيػػة المسػػببة لجنػػوح

 .الوالدي

الهتوسػػطات الحسػػابية واالىحرافػػات الهعياريػػة  تػػـ اسػػتخراج ةلمتحقػػؽ هػػف صػػحة الفرضػػية الثالثػػة  عشػػر 
، وذلػؾ كهػا الػوالديالترتيػب األحػداث تبعػا لهتغيػر  العواهؿ الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوحلدرجة 

 (.24.4ٌو واضح في الجدوؿ )

العواهػػػؿ الىفسػػػية واالجتهاعيػػػة : الهتوسػػػطات الحسػػػابية، واالىحرافػػػات الهعياريػػػة لدرجػػػة 24.4جػػػدوؿ 
 .الترتيب الوالدياألحداث تبعا لهتغير  الهسببة لجىوح

المتوسط  العدد الترتيب الوالدي المتغير
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الجتهاعيةالعواهؿ ا

 

 0.86 3.12 27 البكر

 0.73 2.33 11 االوسط

 0.67 2.73 24 االصغر

 0.76 3.17 27 البكر العواهؿ الىفسية

 0.49 2.74 11 االوسط

 0.65 2.92 24 االصغر
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العواهؿ الىفسية واالجتهاعية الهسببة ( وجود اختبلؼ في هتوسطات درجات 24.4يتضح هف الجدوؿ )
هف وجٍة ىظر هراقبي السموؾ وأفراد شرطة األحداث عمى اختبلؼ ترتيبٍـ في األسػرة. األحداث  لجىوح

 .(25.4ولفحص الفرضية تـ استخراج ىتائج تحميؿ التبايف األحادي كها ٌو وارد في الجدوؿ )

( لمفػروؽ One Way Analysis of Variance: ىتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي )25.4جدوؿ 
 األحداث وفقا لمترتيب داخؿ األسرة. اهؿ الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوحالعو في درجات 

 العوامؿ

 

درجات  مجموع المربعات مصدر التبايف
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

العواهؿ 
 االجتهاعية

 

 2.587 2 5.173 بيف الهجهوعات
4.392 

 

0.017* 

 
 5890. 59 34.745 داخؿ الهجهوعات

  61 39.919 الهجهوع

 0.809 2 1.617 بيف الهجهوعات العواهؿ الىفسية
1.748 

 

0.183 

 
 0.463 59 27.301 داخؿ الهجهوعات

  61 28.919 الهجهوع

 (.α) ≤0.01ند مستوى * دالة إحصائيا بدرجة عالية ع*                                   (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

بيف هتوسػطات  (α) ≤0.05يتضح هف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عىد الهستوى 
، فقػد الترتيػب الػوالدياالجتهاعية لجىوح األحداث هف وجٍة ىظر األحداث اىفسػٍـ تبعػا لهتغيػر  العواهؿ

( عىػػػد هسػػػتوى الداللػػػة 4.392) بمغػػػت قيهػػػة )ؼ( الهحسػػػوبة عمػػػى الدرجػػػة الكميػػػة لمعواهػػػؿ االجتهاعيػػػة
(، بيىها تبيف اىً ال توجد فػروؽ عمػى بعػد العواهػؿ الىفسػية، حيػث بمغػت قيهػة )ؼ( الهحسػوبة 0.017)

(، ولهعرفػة هصػدر الفػروؽ 0.183( عىػد هسػتوى الداللػة )1.748عمى الدرجة الكمية لمعواهؿ الىفسية )
والعواهؿ الىفسػية(، قػاـ الباحػث باسػتخداـ اختبػار واختبار اتجاي الداللة عمى بعدي )العواهؿ االجتهاعية 

 (.26.4وكاىت ىتائج ٌذا االختبار كها ٌي في الجدوؿ ) (Tukey)توكي 
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 .الترتيب الوالديلهعرفة اتجاي الداللة تبعا لهتغير  (Tukey): ىتائج اختبار توكي 26.4جدوؿ 

 االصغر االوسط البكر الترتيب الوالدي المتغير

 0.38389 *0.78465  البكر اعيةالعواهؿ االجته

 0.40076-   االوسط

    االصغر

( أف الفروؽ كاىت دالة لصالح الهتوسطات الحسابية األعمى، حيث 26.4يتضح هف الجدوؿ )
األحػداث تبعػا لهتغيػر  العواهػؿ الىفسػية واالجتهاعيػة الهسػببة لجىػوحتشير الهقارىػات البعديػة لمفػروؽ فػي 

لفػػػروؽ كاىػػػت عمػػػى بػػػيف األحػػػداث الػػػذيف تػػػرتيبٍـ فػػػي األسػػػرة )البكػػػر( وبػػػيف الػػػذيف أف ا الترتيػػػب الػػػوالدي
تػػرتيبٍـ فػػي األسػػرة )االوسػػط( لصػػالح الػػذيف تػػرتيبٍـ فػػي األسػػرة )البكػػر(، وتبعػػا لوجػػود فػػروؽ عمػػى بعػػد 
العواهػػػؿ االجتهاعيػػػة فػػػاف ٌػػػذا يػػػدعو إلػػػى رفػػػض الفرضػػػية الصػػػفرية الحاديػػػة عشػػػرة عمػػػى بعػػػد العواهػػػؿ 

 فقط في حيف تـ قبولٍا عمى بعد العواهؿ الىفسية. االجتهاعية

 نتائج الفرضية الرابعة عشر:. 9.4.1.4

العوامػؿ النفسػية متوسػطات  بػيف (α) ≤0.05توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد المسػتوى  ال
األحػػداث مػػف وجيػػة نظػػر األحػػداث انفسػػيـ تعػػزى لمتغيػػر المسػػتوى  واالجتماعيػػة المسػػببة لجنػػوح

 .العممي لالب

(، كهػا ٌػو واضػح فػي t-testلمتحقؽ هف صحة الفرضية الرابعة  عشر اسػتخدـ الباحػث اختبػار ت )
  (.27.4الجدوؿ رقـ )
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العواهػػػؿ ( لمفػػػروؽ فػػي الهتوسػػطات الحسػػػابية الكميػػة لدرجػػة t-testىتػػائج اختبػػار ت ): .427جػػدوؿ 
 .الهستوى العمهي لؤلب سٍـاألحداث هف وجٍة ىظر األحداث اىف الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوح

 العوامؿ

 

المستوى العممي 
 لالب

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 0.421- 0.75 2.81 50 توجيٍي فاقؿ  العواهؿ االجتهاعية

 

60 

 

0.675 

 1.07 2.92 12 بكالوريوس فاعمى 

 1.367- 0.65 2.94 50 توجيٍي فاقؿ  العواهؿ الىفسية

 

60 

 

0.177 

 0.83 3.24 12 بكالوريوس فاعمى 

 (α* دالػة إحصػائيا بدرجػة عاليػة عنػد مسػتوى *                                             (.α) ≤0.05*   دالػة إحصػائيا عنػد مسػتوى 
≤0.01.) 

بػػيف ( α) ≤0.05داللػػة إحصػػائية عىػػد الهسػػتوى اىػػً ال توجػػد فػػروؽ ذات  (27.4)يتبػػيف هػػف الجػػدوؿ 
العواهؿ الىفسية لجىػوح األحػداث هػف وجٍػة ىظػر األحػداث اىفسػٍـ تبعػا االجتهاعية و  هتوسطات العواهؿ

، حيػػث بمػػغ الهتوسػػط الحسػػابي عمػػى الدرجػػة الكميػػة لمعواهػػؿ االجتهاعيػػة لهتغيػػر الهسػػتوى العمهػػي لػػبلب
(، بيىهػػا بمػػغ الهتوسػػط الحسػػابي لػػدى 2.81توجيٍي فاقػػؿ( )لػػدى األحػػداث الػػذيف هسػػتوى تعمػػيـ ابػػائٍـ)

( -0.421( كهػا تبػيف أف قيهػة )ت( الهحسػوبة )2.92الذيف هستوى تعميـ ابػائٍـ )بكػالوريوس فػاعمى()
(، كهػػا بمػػغ الهتوسػػط الحسػػابي عمػػى الدرجػػة الكميػػة لمعواهػػؿ الىفسػػية لػػدى 0.675عىػػد هسػػتوى الداللػػة )

(، بيىهػا بمػغ الهتوسػط الحسػابي لػدى الػذيف 2.94ائٍـ )تػوجيٍي فاقػؿ( )األحداث الػذيف هسػتوى تعمػيـ ابػ
( عىػػد -1.367( كهػػا تبػػيف أف قيهػػة )ت( الهحسػػوبة )3.24هسػػتوى تعمػػيـ ابػػائٍـ )بكػػالوريوس فػػاعمى()

(، وتبعػػا لعػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية تػػـ قبػػوؿ الفرضػػية الصػػػفرية 0.177هسػػتوى الداللػػة )
 .ةعشر  الرابعة
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 :ةنتائج الفرضية الخامسة  عشر . 10.4.1.4

العوامػؿ النفسػية متوسػطات  بػيف (α) ≤0.05توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد المسػتوى  ال
األحػػداث مػػف وجيػػة نظػػر األحػػداث انفسػػيـ تعػػزى لمتغيػػر المسػػتوى  واالجتماعيػػة المسػػببة لجنػػوح

 العممي لالـ.

(، كها ٌو واضح في t-testث اختبار ت )لمتحقؽ هف صحة الفرضية الخاهسة  عشر استخدـ الباح
  (.28.4الجدوؿ رقـ )

العواهػػػؿ ( لمفػػػروؽ فػػي الهتوسػػطات الحسػػػابية الكميػػة لدرجػػة t-testىتػػائج اختبػػار ت ): .428جػػدوؿ 
 .الهستوى العمهي لؤلـ األحداث هف وجٍة ىظر األحداث اىفسٍـ الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوح

 العوامؿ

 

المتوسط  العدد الـالمستوى العممي ل
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 0.240- 0.80 2.81 45 توجيٍي فاقؿ  العواهؿ االجتهاعية
 

60 
 

0.811 
 0.86 2.87 17 بكالوريوس فاعمى 

 0.348 0.62 3.02 45 توجيٍي فاقؿ العواهؿ الىفسية 
 

60 
 

0.729 
لوريوس فاعمىبكا   17 2.95 0.86 

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                       (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

بػػيف ( α) ≤0.05اىػػً ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عىػػد الهسػػتوى  (28.4)يتبػػيف هػػف الجػػدوؿ 
هؿ الىفسية لجىػوح األحػداث هػف وجٍػة ىظػر األحػداث اىفسػٍـ تبعػا العوااالجتهاعية و  هتوسطات العواهؿ

، حيث بمغ الهتوسط الحسابي عمى الدرجة الكمية لمعواهػؿ االجتهاعيػة لػدى لهتغير الهستوى العمهي لبلـ
(، بيىهػا بمػغ الهتوسػط الحسػابي لػدى الػذيف 2.81األحداث الذيف هستوى تعميـ اهٍػاتٍـ)توجيٍي فاقػؿ( )

( عىػد -0.240( كهػا تبػيف أف قيهػة )ت( الهحسػوبة )2.87اتٍـ )بكالوريوس فاعمى()هستوى تعميـ اهٍ
(، كها بمغ الهتوسط الحسابي عمى الدرجة الكمية لمعواهؿ الىفسية لدى األحداث 0.811هستوى الداللة )

(، بيىهػا بمػغ الهتوسػط الحسػابي لػدى الػذيف هسػتوى 3.02الذيف هستوى تعمػيـ اهٍػاتٍـ )تػوجيٍي فاقػؿ( )
( عىػػد هسػػتوى 0.348( كهػػا تبػػيف أف قيهػػة )ت( الهحسػػوبة )2.95عمػػيـ اهٍػػاتٍـ )بكػػالوريوس فػػاعمى()ت
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(، وتبعػػا لعػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية تػػـ قبػػوؿ الفرضػػية الصػػفرية الخاهسػػة 0.729الداللػػة )
 .ةعشر 

 :ةنتائج الفرضية السادسة عشر . 11.4.1.4

العوامػؿ النفسػية متوسػطات  بػيف (α) ≤0.05توى توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد المسػ ال
 األحداث مف وجية نظر األحداث انفسيـ تعزى لمتغير عمؿ االب. واالجتماعية المسببة لجنوح

(، كها ٌو واضح في t-testاستخدـ الباحث اختبار ت ) ةلمتحقؽ هف صحة الفرضية السادسة  عشر 
  (.29.4الجدوؿ رقـ )

العواهػػػؿ ( لمفػػػروؽ فػػي الهتوسػػطات الحسػػػابية الكميػػة لدرجػػة t-testىتػػائج اختبػػار ت ): .429جػػدوؿ 
 .لهتغير عهؿ األب األحداث هف وجٍة ىظر األحداث اىفسٍـ الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوح

 العوامؿ

 

المتوسط  العدد عمؿ االب
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 1.178 0.87 2.91 43 يعهؿ   ؿ االجتهاعيةالعواه

 

60 

 

0.244 

 0.64 2.65 19 ال يعهؿ 

 1.083 0.75 3.06 43 يعهؿ  العواهؿ الىفسية 

 

60 

 

0.283 

 0.52 2.85 19 ال يعهؿ 

 (.α) ≤0.01ة عند مستوى * دالة إحصائيا بدرجة عالي*                                  (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

( α) ≤0.05اىً ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىػد الهسػتوى  (29.4)يتبيف هف الجدوؿ 
العواهػؿ الىفسػية لجىػوح األحػداث هػف وجٍػة ىظػر األحػداث اىفسػٍـ االجتهاعية و  بيف هتوسطات العواهؿ
لمعواهػػؿ االجتهاعيػػػة لػػػدى ، حيػػػث بمػػغ الهتوسػػػط الحسػػابي عمػػػى الدرجػػة الكميػػػة تبعػػا لهتغيػػػر عهػػؿ االب

ال (، بيىهػػػػػا بمػػػػػػغ الهتوسػػػػػط الحسػػػػػابي لػػػػػدى الػػػػػذيف ابػػػػػػائٍـ )2.91( )يعممػػػػػوفاألحػػػػػداث الػػػػػذيف ابػػػػػائٍـ )

(، كهػا بمػغ 0.244( عىػد هسػتوى الداللػة )1.178( كها تبيف أف قيهة )ت( الهحسػوبة )2.65()يعمموف
(، 3.06( )يعممػػوفالػػذيف ابػائٍـ ) الهتوسػط الحسػػابي عمػػى الدرجػػة الكميػػة لمعواهػؿ الىفسػػية لػػدى األحػػداث



89 

( كهػػا تبػػيف أف قيهػػة )ت( الهحسػػوبة 2.85()ال يعممػػوفبيىهػػا بمػػغ الهتوسػػط الحسػػابي لػػدى الػػذيف ابػػائٍـ )
(، وتبعػػػػا لعػػػػدـ وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة احصػػػػائية تػػػػـ قبػػػػوؿ 0.283( عىػػػػد هسػػػػتوى الداللػػػػة )1.083)

 .ةالفرضية الصفرية السادسة عشر 
 :ةة السابعة عشر نتائج الفرضي. 12.4.1.4

النفسػية  بػيف متوسػطات العوامػؿ (α) ≤0.05توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد المسػتوى  ال
 األحداث مف وجية نظر األحداث انفسيـ تعزى لمتغير عمؿ االـ. واالجتماعية المسببة لجنوح

ضػح فػي (، كهػا ٌػو واt-testلمتحقؽ هف صحة الفرضية السابعة عشر اسػتخدـ الباحػث اختبػار ت )
  (.30.4الجدوؿ رقـ )

العواهػػػؿ ( لمفػػػروؽ فػػي الهتوسػػطات الحسػػػابية الكميػػة لدرجػػة t-testىتػػائج اختبػػار ت ): .430جػػدوؿ 
 .لهتغير عهؿ األـ األحداث هف وجٍة ىظر األحداث اىفسٍـ الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوح

 العوامؿ
 

المتوسط  العدد عمؿ االـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

يمة ت ق
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 0.170 0.86 2.86 17 تعهؿ  العواهؿ االجتهاعية
 

60 
 

0.865 
 0.80 2.82 45 ال تعهؿ 

 0.292- 0.65 2.95 17 تعهؿ العواهؿ الىفسية 
 

60 
 

0.772 
 0.71 3.01 45 ال تعهؿ 

 (.α) ≤0.01* دالة إحصائيا بدرجة عالية عند مستوى *                           (.α) ≤0.05*   دالة إحصائيا عند مستوى 

بػػيف ( α) ≤0.05اىػػً ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عىػػد الهسػػتوى  (30.4)يتبػػيف هػػف الجػػدوؿ 
العواهؿ الىفسية لجىػوح األحػداث هػف وجٍػة ىظػر األحػداث اىفسػٍـ تبعػا االجتهاعية و  هتوسطات العواهؿ
، حيػث بمػغ الهتوسػط الحسػابي عمػى الدرجػة الكميػة لمعواهػؿ االجتهاعيػة لػدى األحػداث ـلهتغير عهؿ اال
( كها 2.82()ال يعممف(، بيىها بمغ الهتوسط الحسابي لدى الذيف اهٍاتٍـ )2.86( )يعممفالذيف اهٍاتٍـ )

(، كهػػا بمػػغ الهتوسػػط الحسػػابي 0.865( عىػػد هسػػتوى الداللػػة )0.170تبػػيف أف قيهػػة )ت( الهحسػػوبة )
(، بيىهػا بمػغ الهتوسػط 2.95( )يعممػفعمى الدرجة الكمية لمعواهػؿ الىفسػية لػدى األحػداث الػذيف اهٍػاتٍـ )

( عىػػد -0.292( كهػػا تبػػيف أف قيهػػة )ت( الهحسػػوبة )3.01()ال يعممػػفالحسػػابي لػػدى الػػذيف اهٍػػاتٍـ )
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ة الصػػػفرية (، وتبعػػا لعػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية تػػـ قبػػوؿ الفرضػػي0.772هسػػتوى الداللػػة )
 .ةالسابعة عشر 

 نتائج أسئمة المقابمة  1.5.4

  االحداث؟ لجىوح واالجتهاعية الىفسية االسباب ها

 ؟شرطة األحداث وهراقبي السموؾوطرؽ الحؿ هف وجٍة ىظر 

 الشرطةهف  هكوىً البؤرية فيالهجهوعت في الهقابمة ثحالبا استخدـ التساؤؿ عف لبلجابة
 ، كها في الجدوؿ التالي:اجاباتٍـ وكاىت االحداث فه والثاىية  السموؾ وهراقبي

 ىتائج أسئمة الهقابمة 31.4جدوؿ

 أسئمة الهقابمة

ًِ؟ في دوراً  يمعب عهر الحدث ٌؿالسؤاؿ األوؿ:   جىوِح

 ىسبة اإلجابة بػ"ال أعرؼ" ىسبة اإلجابة بػ"ال" ىسبة اإلجابة بػ"ىعـ" العيىة

 -- %5.26 %63.15 (13)شرطة األحداث وهراقبي السموؾ

 %21.05 %5.26 %5.26 (6األحداث)

 %21.05 %10.52 %68.41 (19الهجهوع)

ي األسرة ُتعدّ برأيؾ  ٌؿالسؤاؿ الثاىي:   األحداث؟ جىوح عف هسئولة الطفؿ لتربية األولى الدعاهة ٌو

 ىسبة اإلجابة بػ"ال أعرؼ" ىسبة اإلجابة بػ"ال" ىسبة اإلجابة بػ"ىعـ" العيىة

 -- -- %68.41 (13)ث وهراقبي السموؾشرطة األحدا

 5.62 15.78 %10.52 (6األحداث)

 %5.62 %15.78 %78.93 (19الهجهوع)

 الجىوح؟ب هباشرة صمة لً لموالديف التعميـ هستوى تدىي ُيعدّ  ٌؿالسؤاؿ الثالث:

 ىسبة اإلجابة بػ"ال أعرؼ" ىسبة اإلجابة بػ"ال" ىسبة اإلجابة بػ"ىعـ" العيىة
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 -- %42.1 %26.31 (13)حداث وهراقبي السموؾشرطة األ

 %5.62 %21.05 %5.62 (6األحداث)

 %5.62 %63.15 %31.93 (19الهجهوع)

 الجىوح؟ في السبب االقتصادي الوضع تدىي و الفقر ُيعدّ  ٌؿالسؤاؿ الرابع:

 ىسبة اإلجابة بػ"ال أعرؼ" ىسبة اإلجابة بػ"ال" ىسبة اإلجابة بػ"ىعـ" العيىة

 -- -- %68.42 (13)ألحداث وهراقبي السموؾشرطة ا

 %21.05 %5.62 %5.62 (6األحداث)

 %21.05 %5.62 %74.04 (19الهجهوع)

 األحداث؟ جىوح في سبباً  الزوجية والخبلفات األسري التفكؾ ُيعدّ  ٌؿالسؤاؿ الخاهس:

 ىسبة اإلجابة بػ"ال أعرؼ" ىسبة اإلجابة بػ"ال" ىسبة اإلجابة بػ"ىعـ" العيىة

 -- -- %68.42 (13)شرطة األحداث وهراقبي السموؾ

 %31.57 -- -- (6األحداث)

 %31.57 -- %68.42 (19الهجهوع)

 الجىوح؟ هف األبىاء تحهي التي الطرؽ هف األسري االستقرار بأف ٌؿ ترىالسؤاؿ السادس:

 "ىسبة اإلجابة بػ"ال أعرؼ ىسبة اإلجابة بػ"ال" ىسبة اإلجابة بػ"ىعـ" العيىة

 -- -- %68.42 (13)شرطة األحداث وهراقبي السموؾ

 %5.62 -- %26.31 (6األحداث)

 %5.62 -- %94.73 (19الهجهوع)

 جىوحً؟ سبباً  الحدث عمى السوء رفاؽ جهاعة تأثيرل ٌؿ ،برأيؾالسؤاؿ السابع:

 ىسبة اإلجابة بػ"ال أعرؼ" ىسبة اإلجابة بػ"ال" ىسبة اإلجابة بػ"ىعـ" العيىة

 -- -- %68.42 (13)ة األحداث وهراقبي السموؾشرط
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 %15.78 -- %15.78 (6األحداث)

 %15.78 -- %84.2 (19الهجهوع)

 األحداث؟ جىوح إلى يؤدي األسرة داخؿ االىحراؼ ٌؿ ىظرؾ، وجٍة هفالسؤاؿ الثاهف:

 ىسبة اإلجابة بػ"ال أعرؼ" ىسبة اإلجابة بػ"ال" ىسبة اإلجابة بػ"ىعـ" العيىة

 -- -- %68.42 (13)األحداث وهراقبي السموؾ شرطة

 %10.52 10.52 %10.52 (6األحداث)

 %10.52 %10.52 %78.94 (19الهجهوع)

 لمجىوح؟ يؤدي الحدث ضد العىؼ استخداـ ٌؿالسؤاؿ التاسع:

 ىسبة اإلجابة بػ"ال أعرؼ" ىسبة اإلجابة بػ"ال" ىسبة اإلجابة بػ"ىعـ" العيىة

 -- %10.52 %57.89 (13)ي السموؾشرطة األحداث وهراقب

 %21.05 -- %10.52 (6األحداث)

 %21.05 %10.52 %68.41 (19الهجهوع)

 ؟كيؼ يهكف هساعدة األسرة في حؿ هشكمة األحداثالسؤاؿ العاشر:

 ىسبة اإلجابة بػ"ال أعرؼ" ىسبة اإلجابة بػ"ال" ىسبة اإلجابة بػ"ىعـ" العيىة

 -- -- %68.42 (13)شرطة األحداث وهراقبي السموؾ

 %5.62 -- %26.31 (6األحداث)

 %5.62 -- %94.73 (19الهجهوع)

 الجىوح؟ هف ٌـءأبىا يحهي األسرة أفراد بيف الهتبادؿ االٌتهاـ ٌؿالسؤاؿ الحادي عشر:

 ىسبة اإلجابة بػ"ال أعرؼ" ىسبة اإلجابة بػ"ال" ىسبة اإلجابة بػ"ىعـ" العيىة

 -- -- %68.42 (13)وؾشرطة األحداث وهراقبي السم

 %15.78 -- %15.78 (6األحداث)
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 %15.78 -- %84.2 (19الهجهوع)

 لجىوحً؟ تؤدي لمحدث الهعاهمة وسوء االٌهاؿ ٌؿ ىظرؾ، وجٍة هفالسؤاؿ الثاىي عشر:

 ىسبة اإلجابة بػ"ال أعرؼ" ىسبة اإلجابة بػ"ال" ىسبة اإلجابة بػ"ىعـ" العيىة

 -- -- %68.42 (13)وؾشرطة األحداث وهراقبي السم

 %26.31 -- %5.62 (6األحداث)

 %26.31 -- %74.04 (19الهجهوع)
 

 نتائج المقابمة 2.1.4
 دورًا في جنوِحِو؟ يمعب عمر الحدثالسؤاؿ األوؿ مف المقابمة: ىؿ  1.5.2.4
، وكاىت أسباب شرطة األحداث وهراقبي السموؾ واألحداث أىفسٍـتىوعت إجابات عيىة  
ثبات ٌويتً، يسعى لتىهية هشاعر الحب لديً، بللػػ" ىعـ" بأف الحدث يبحث عف االستقاإلجابة ب ية وا 

يشعر بالغيرة، لديً ىفور وتهرد، هصاحبة رفاؽ السوء، التقميد، عدـ قدرتً عمى ضبط سموكً، ارتكابً 
ا كاف ٌىالؾ لمجىوح هع هعرفتً بذلؾ، جٍمً وعدـ وعّيً، أّها اإلجابة بػػ"ال" فكاىت بجهمة شرطية "إذ

 اٌتهاـ هف قبؿ األسرة لف يحصؿ جىوح، والوسيمة التي تؤدي لبلىحراؼ ٌي االىترىت".
السؤاؿ الثاني مف المقابمة: ىؿ ُتعّد األسرة وىي الدعامة األولى لتربية الطفؿ مسئولة  2.5.2.4

 عف جنوح األحداث؟
،حيث ُترجع العيىة ٍـشرطة األحداث وهراقبي السموؾ واألحداث أىفستىوعت إجابات عيىة  

سبب وجود عبلقة بيف األسرة وجىوح األحداث بأف االكتساب ٌو الهصدر األساسي، وخبلفات باألسرة 
والتفكؾ األسري وعدـ التفاٌـ بيف الوالديف واىشغالٍـ أيضًا، وسوء االٌتهاـ والتربية والرعاية لمحدث 

مى تفريغ هشاعري، والعىؼ الجسدي وحرهاىً، وعدـ وجود وازع ديىي عىد األٌؿ، وعدـ قدرتً ع
والمفظي، وعدـ إجابة األٌؿ عمى أسئمة أبىٍـ، وتساعد األسرة والبيئة التي تتواجد بٍا األسرة عمى 
صقؿ شخصية الحدث، بيىها كاىت إجابتٍـ بػػ"ال" تعود لسبب أف األسرة تقوـ برتبيتٍـ دوف أف يتبعوا 

 إرشادٌـ.
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مة: ىؿ ُيعّد تدني مستوى التعمـ االجتماعي لموالديف لو صمة السؤاؿ الثالث مف المقاب 3.5.2.4
 مباشرة بالجنوح؟ 

، وكاىت سبب إجابتٍـ شرطة األحداث وهراقبي السموؾ واألحداث أىفسٍـتىوعت إجابات  
بػ"ىعـ" بأف األب عىدها يكوف هتعمهًا سُيمـ بىفسية طفمً ويتعاهؿ هعً بشكؿ سميـ وفي حاؿ لـ يكف 

، حيث أف الجٍؿ بالتعميـ يؤدي هتعمهًا سيتعاه ؿ هعً بأساليب خاطئة هها تجعمً يىحرؼ ويرتكب الُجـر
لمجٍؿ في الثقافة ويكستب االبف تصرفاتً هف والديً، باإلضافة إلى أف األٌؿ الجاٌميف بخطورة 
التكىولوجيا التي يدهف عميٍا الحدث تؤدي إلى جىوحً، ُيصدـ الحدث هف جٍؿ والديً عىدها يكوف 

حب الفضوؿ، إف األب الهتعمـ يختمؼ تفكيري عف األب الجاٌؿ، ٌىاؾ اختبلؼ بيف جاىح هف  عىدي
أسرة هتعمهة وأسرة غير هتعمهة فالجاىح الذي يىتهي ألسرة هتعمهة يكوف التعاهؿ هعً أسٍؿ هف أسرة 

ذا يعكس وجود عبلقة بيف الجىوح وتعمـ الوالديف، بيىها كاىت اإلجابة بػػ"ال" تع ود لسبب بأىً جاٌمة، ٌو
و  ال توجد عبلقة بيف الجىوح وتعميـ الوالديف، ألّف األباء يزرعوف بىفوس أوالدٌـ حمهً الذي ضاع ٌو
عدـ تعمهٍـ، إف الثقافة عىد األٌؿ ٌي األٌـ فضبًل عف التعميـ، والفطرة اإلىساىية توازي العهمية 

لهتفوقيف في الجاىب العمهي يعودوف التربوية وحسب الهشاٌدات الكثيرة فإىً يبلحظ كهية كبيرة هف ا
 ألباء أهييف.
 السؤاؿ الرابع: ىؿ ُيعّد الفقر و تدني الوضع االقتصادي السبب في الجنوح؟ 4.5.2.4
، وكاىت سبب إجابتٍـ شرطة األحداث وهراقبي السموؾ واألحداث أىفسٍـتىوعت إجابات  

روؼ والتفريط فيً، يبحث الحدث ليكوف هثؿ بػػ"ىعـ" بسبب سوء التربية وعدـ الرقابة، األفراط في الهص
صديقً الغىي فيمجأ لمسرقة، عدـ وجود هصدر دخؿ، ُيعّد سببًا ولكف ليس أساسيًا وذلؾ بأف الفقر 
وتدىي الوضع االقتصادي يؤدي أحياىًا إلى خمؽ أحداث أكفاء، عهالة األطفاؿ تؤدي الىدهاج الحدث 

 ؼ سموؾ الحدث.هع رفاؽ السوء، فقر األٌؿ يؤدي إلى اىحرا
 السؤاؿ الخامس: ىؿ ُيعّد التفكؾ األسري والخالفات الزوجية سببًا في جنوح األحداث؟ 5.5.2.4

وكاىت سبب إجابتٍـ  ،شرطة األحداث وهراقبي السموؾ واألحداث أىفسٍـ إجابات تىوعت
ب قاسية التعاهؿ بػػ"ىعـ" فقداف الحىاف والرعاية، اىعداـ ثقة الحدث بىفسً خصوصًا إذا كاىت زوجة األ

في حاؿ كاف األب هتوفي واألـ هطمقة، الدالؿ الزائد يؤدي لمعىاد والتكبر، اىعداـ القيـ االخبلقية في 
األسرة، اىشغاؿ األب واألـ كّؿ في عالهً الخاص، غياب األب عف البيت بشكؿ هتكرر، عدـ وجود 

 طمقة وتواجد أبيً في هىزلً.رقابة بيتية عمى األحداث، تىقؿ الحدث بيف هكاف تواجد أهً اله
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السؤاؿ السادس: ىؿ ترى بأف االستقرار األسري مف الطرؽ التي تحمي األبناء مف  6.5.2.4
 الجنوح؟ 

تىوعت إجابات هراقبي السموؾ، وشرطة األحداث، واألحداث أىفسٍـ، حيث كاىت إجابات 
هف الجىوح، بأف االستقرار هراقبي السموؾ حوؿ وجود عبلقة بيف االستقرار األسري وحهاية الحدث 

األسري يبحث عف هىتج سموكي لدى األبىاء، كها ُيعّد األرضية واألساس الهتيف التي يتـ اإلىطبلؽ 
هىٍا ىحو هستقبؿ جيد ألبىائٍـ ولطهوحاتٍـ، فاالستقرار األسري إذا ها توفر فإّىً يكوف هف هقوهات 

عمً يبحث عف الىجاح وأف يكوف ٌىاؾ استقرار الحهاية والعبلج، وكها يعزز هف الثقة لدى الحدث ويج
في الهىزؿ هف ىاحية األوضاع االقتصادية ويشترط أف تكوف جيدة، بيىها كاىت إجابات شرطة 
األحداث حوؿ وجود عبلقة بيف االستقرار األسري وحهاية الحدث هف الجىوح، بأف إذا لـ يكف ٌىاؾ 

رجٍا ويقع فريسة رفاؽ السوء، فالتفاٌـ بيف استقرار داخؿ األسرة سيبحث الحدث عف استقرار خا
األزواج واالستقرار الهادي والدخؿ الثابت والعبلقات الصحية هع الهجتهع وعدـ اختبلط األسرة هع 
أسر ذات أخبلؽ هتدىية ال يساعد عمى جىوح األحداث، بؿ تجد األسرة وقتًا كافيًا لتربية األطفاؿ بشكؿ 

ـ في الهجتهع، في حيف كاىت إجابة  جيد، االستقرار األسري لً هردود ايجابي يهكىً هف هعرفة أدواٌر
 األحداث، بأف االستقرار هٍـ ويساعد عمى عدـ اىحرافٍـ.

تأثير جماعة رفاؽ السوء عمى الحدث تؤدي إلى  ىؿ نظرؾ، وجية مف: السؤاؿ السابع 7.5.2.4
 جنوحو؟
 هراقبي إجابة سبب ، وكافسٍـشرطة األحداث وهراقبي السموؾ واألحداث أىفتىوعت إجابات  
بآرائٍـ: ها ٌو هفقود باألسرة يجدي الحدث عىد رفاؽ السوء، إذا كاف  جاء ها عمى بىاءً " ىعـ"بػػ السموؾ

رفاؽ السوء يسرقوف ويتعاطوف الهخدرات وُيروجوىٍا ٌذا سيؤثر عمى الحدث، يتأثر الحدث بالرفاؽ 
رفاؽ السوء ٌو ىتيجة إٌهاؿ األسرة، االىضهاـ لرفاؽ السيئيف هثمها يتأثر بالرفاؽ الجيديف، هرافقة 

و السموؾ العىيؼ الهىظـ يبدأ  السوء يؤدي إلى شكؿ جديد هف أشكاؿ العىؼ هثؿ التىهر الهدرسي ٌو
هف هجهوعة هف األشخاص اتجاي شخص آخر أقؿ قوة وعهرًا هىٍـ، في حيف كاف سبب إجابة شرطة 

ائٍـ: يجب هراقبة الحدث هف ِقبؿ األٌؿ في الهدرسة وخارجٍا، األحداث بػػ"ىعـ" بىاًء عمى ها جاء بآر 
إذا لـ يوجد لدى الحدث حصاىة ثقافية وتربية سميهة في األسرة، وغير هحصف بالبيت بشكؿ سميـ 
سيؤدي إلى اىحرافً هع رفاؽ السوء، في سف الهراٌقة يبحث الحدث عف الرفاؽ، وفي ٌذي الهرحمة 

كبر عمى القاصر هف األٌؿ، وفي ٌذي الهرحمة بالذات يشعر القاصر أف يكوف لً الحؽ بأف تأثير أ
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يكوف لً رفاؽ وأصدقاء، بيىها كاىت سبب إجابة األحداث بػػ"ىعـ" بىاًء عمى ها جاء بآرائٍـ: تأثر 
األحداث شرطة الحدث بالتدخيف ولـ يتأثر بصديقً السارؽ، تأثر كثيرًا برفاؽ السوء، وقد أجهع كؿ هف 

 عمى وجود عبلقة بيف التأثر برفاؽ السوء والجىوح. وهراقبي السموؾ
 ىؿ االنحراؼ داخؿ األسرة يؤدي إلى جنوح األحداث؟ نظرؾ، وجية مف: الثامف السؤاؿ 8.5.1.4
شرطة ، وكاىت سبب إجابة شرطة األحداث وهراقبي السموؾ واألحداث أىفسٍـتىوعت إجابات  

 بػػ"ىعـ" بىاًء عمى ها جاء بآرائٍـ: القدوة والتقميد، وسموؾ هكتسب.  األحداث وهراقبي السموؾ
 السؤاؿ التاسع: ىؿ استخداـ العنؼ ضد الحدث يؤدي لمجنوح؟ 9.5.2.4
، في حيف كاىت إجابة شرطة األحداث وهراقبي السموؾ واألحداث أىفسٍـتىوعت إجابات  

ىوح، في حيف أشار اآلخر "أف العىؼ غير إحدى أفراد شرطة األحداث بأف العىؼ أحياىًا يؤدي لمج
الهبالغ فيً ال يؤدي إلى الجىوح، وأف استخداـ الضرب التأديبي يختمؼ عف استخداـ العىؼ"، وقد أشار 
كؿ هف إجاب بوجود عبلقة بيف العىؼ ضد الحدث والجىوع يعود إلى  هحاولة الحدث لمبحث عف 

الهتكرر يولد االىتقاـ ويشكؿ خطرًا عمى الهجتهع، هكاف آهف خارج بيتً فيمجأ لرفاؽ السوء، العىؼ 
العىؼ يؤدي لصدهات ىفسية لمحدث فميجأ لمجىوح، العىؼ الجىسي" االغتصاب" يؤدي الىحراؼ 

( حوؿ وجود عبلقة بيف العىؼ الذي يتعرضً إليً الحدث 2006الهطيري)اتفقت هع الحدث وجىوحً، و 
 وجىوح األحداث. 

 ؟كيؼ يمكف مساعدة األسرة في حؿ مشكمة األحداثالمقابمة: مف  لعاشرالسؤاؿ ا 10.5.2.4
تىوعت إجابات هراقبي السموؾ، وشرطة األحداث، واألحداث أىفسٍـ، حيث أف سبب إجابة  

هراقبي السموؾ بػػػ"ىعـ" بأف الحوار والىقاش يعهؿ عمى تعديؿ الفكرة وتؤدي إلى تعديؿ السموؾ، فالحوار 
العبلج الىفسي لً دور في صقؿ شخصية الحدث ىحو األفضؿ، يجب اإليجابي هع استخداـ أساليب 

صداٌا في الوقت الهىاسب، وعهؿ جمسات ىقاش وحوار حتى يدرؾ الحدث  التىوع في إصدار األواهر وا 
الحقيقة، وجود أسرة هتفٍهة ُتعطي فترة هف الوقت إلبداء الرأي هها يعزز ثقة الحدث بىفسً، كمها تعّود 

ربوي الحديث هف التعاهؿ )الحوار والىقاش(، كمها قمت فرص استغبللً أو هيمً الحدث عمى ىهط الت
باتجاي السموؾ الجاىح، والهىاقشة والحوار يجب أف تكوف ىهطًا لدى األسرة وكافة الهؤسسات ذات 
العبلقة، كاف رأي شرطة األحداث حوؿ عبلقة الهىاقشة والحوار في حؿ هشكمة جىوح األحداث: حث 

لحوار ِلها فيٍا هف ىتائج ايجابية عمى الحدث هستقببًل، يجب عمى ولي األهر تكويف الحدث عمى ا
عبلقة صداقة هع ابىً الحدث وهراعاة الهستوى الفكري لً حتى يتبادالف األفكار واألٌداؼ والتفريغ 
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والهشاركة في حؿ الهشكبلت األسرية، الحوار والىقاش يحث الحدث عمى تحهؿ جزء هف الهسؤولية، 
حوار والىقاش يزيد هف توعية الحدث وها تحهمً بطياتً التغيرات في الزهف والهكاف، بيىها كاف رأي ال

 األحداث بأف عىاد الحدث لوسيمة الىقاش التي يتبعٍا والد الحدث تجعمً يتعرض لمعىؼ البدىي.

 مف الجنوح؟السؤاؿ الحادي عشر: ىؿ االىتماـ المتبادؿ بيف أفراد األسرة يحمي أبناءىـ  11.5.2.4

تىوعت إجابات هراقبي السموؾ، وشرطة األحداث، واألحداث أىفسٍـ، فكاىت سبب إجابتٍـ  
بػػ"ىعـ" كوف االٌتهاـ هف ُسبؿ الوقاية، تساعد عمى بىاء أسرة هتهاسكة، هتابعة األحداث داخؿ البيت 

، االٌتهاـ بهفٍوهً وخارجً ضروري، االٌتهاـ يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتواصؿ الذي يقي هف الجىوح
داخؿ األسرة يكوف لجهيع األسرة دوف استثىاء أو تهييز، االٌتهاـ يعهؿ عمى خمؽ ىفسية ايجابية 

 لمحدث.

االىماؿ وسوء المعاممة لمحدث تؤدي  ىؿ نظرؾ، وجية مف: الثاني عشر السؤاؿ 12.5.2.4
 لجنوحو؟

ف سبب إجابة هراقبي السموؾ تىوعت إجابات هراقبي السموؾ، وشرطة األحداث واألحداث، وكا 
بػػ"ىعـ" بىاًء عمى ها جاء بآرائٍـ : إذا توفر االٌتهاـ توفرت الحهاية، في حاؿ التهييز بيف األخوة 
وتفضيؿ بعضٍـ عف اآلخر يؤدي جىوح الحدث، االٌهاؿ يخمؽ سموكًا سيئًا بحيث يجعؿ الحدث يمجأ 

اإلساءة ٌها هف أشٍر أىواع العىؼ الىفسي التي لتمبية حاجاتً الىفسية خارج البيت، ُيعّد االٌهاؿ و 
تهارس ضد األطفاؿ، االٌهاؿ يؤدي إلى فقداف الهعىى االيجابي لمحياة، عىد اٌهاؿ األسرة لمحدث يمجأ 
ي ذاتً، واألسرة، والهحيط االجتهاعي،  الحدث إلى سموؾ اىتقاهي هوجً إلى رؤوس الهثمث الثبلث ٌو

داث بػػ"ىعـ" بىاًء عمى ها جاء بآرائٍـ: االٌهاؿ يؤدي إلى دفع في حيف كاف سبب إجابة شرطة األح
الحدث لمخروج إلى الشارع ويصبح بعدٌا هتعاطي هخدرات أو سارؽ أو يهكف استغبللً بأهور جىسية 
هقابؿ الهاؿ، إذا لـ يتوفر االٌتهاـ بالبيت سيمجأ الحدث لمبحث عىً عىد جٍات أخرى، سوء الهعاهمة 

ذا يؤدي يعهؿ عمى ضعؼ شخصي ة الحدث ويسهح لؤلفكار السمبية لمتسمؿ إلى حيز البلشعور ٌو
بالهستقبؿ إلى ترجهة اإلحاسيس واألفكار إلى أفعاؿ يهكىٍا أف تكوف سمبية وبالتالي يساعد ذلؾ في 

 جىوح الحدث، وقد أجهَع هراقبو السموؾ وشرطة األحداث عمى أف االٌهاؿ يؤدي إلى جىوح الحدث.
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 الفصؿ الخامس
 مناقشة نتائج الدراسة

 
األحػػداث هػػف وجٍػػة ىظػػر  العواهػػؿ الىفسػػية واالجتهاعيػػة الهسػػببة لجىػػوحف ٌػػدؼ الدراسػػة ٌػػو هعرفػػة إ

طيف، وقػػػد كشػػػفت الدراسػػػة عػػػف ٌػػػذي واألحػػػداث أىفسػػػٍـ فػػػي فمسػػػ شػػػرطة األحػػػداث وهراقبػػػي السػػػموؾ
العواهػػؿ، وقػػد اتفقػػت ىتػػائج ٌػػذي الدراسػػة فػػي ىتائجٍػػا هػػع العديػػد هػػف الدراسػػات السػػابقة واختمفػػت هػػع 
دراسػات أخػػرى، ويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ إلػػى أف ٌػػذي الدراسػػات قػػد أجريػػت فػػي هجتهعػػات هتبايىػػة وبفػػارؽ 

ؼ عػف الهجتهعػات األخػرى،  وفيهػا يمػي زهىي بيىٍا، باإلضافة إلى أف لكؿ هجتهع ظروفً التي تختم
 هىاقشة لىتائج الدراسة الحالية التي تـ عرضٍا في الفصؿ الرابع:

 
 مناقشة نتائج الدراسة  5.0

 . مناقشة نتائج السؤاؿ األوؿ:1.1.5
شرطة األحػداث ومراقبػي األحداث مف وجية  العوامؿ النفسية واالجتماعية المسببة لجنوحما درجة 
 ؟السموؾ
شػرطة األحػداث ( أف درجة العواهؿ الىفسية لجىوح األحداث هف وجٍػة ىظػر 5.1هف الجدوؿ )يتضح 

( وبىسػػبة هئويػػة 16.3فػػي فمسػػطيف جػػاءت بدرجػػة هرتفعػػة وبهتوسػػط حسػػابي قػػدري ) وهراقبػػي السػػموؾ
( 9.03(، بيىهػػػا جػػػاءت فػػػي الهرتبػػػة الثاىيػػػة )العواهػػػؿ االجتهاعيػػػة( بهتوسػػػط حسػػػابي قػػػدري )71.57)

  ( هعبرة عف درجة هرتفعة أيضا..75.7ية هقدراٌا )وبىسبة هئو 
 

ويرى الباحث اف السبب في وجود العواهؿ الىفسية لجىوح األحداث في الهرتبة األولى هف وجٍة ىظر 
قػد يعػود إلػى اف العواهػؿ الهؤديػة إلػى الجىػوح غالبػا هػا  إلػى اف ذلػؾ شرطة األحداث وهراقبػي السػموؾ
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ؿ بػػػذات الحػػػدث وتكويىػػػً العقمػػػي والىفسي)السػػػيكولوجي( وتسػػػهى تتهثػػػؿ فػػػي تمػػػؾ العواهػػػؿ التػػػي تتصػػػ
بالعواهػػػؿ الداخميػػػة، ويعىػػػي ذلػػػؾ الصػػػراع الػػػذي يتعػػػرض لػػػً الحػػػدث لتقهصػػػً بعػػػض عىاصػػػر العػػػالـ 

عمػػى العػػالـ  بٍػػاالخػػارجي فػػي شخصػػيتً، أو فػػي جسػػهً ويسػػقط رغبػػات همحػػة داخميػػة غيػػر هرغػػوب 
اتً ولػيس حسػب الحقػائؽ التػي تػدور حولػً، لػذا الخارجي هها يؤدي إلى اف يتصور ويفكر حسب رغب

شػػرطة األحػػداث وهراقبػػي فػػي اىحػػراؼ األحػػداث هػػف وجٍػػة ىظػػر  اً هرتفعػػ اً لمعواهػػؿ الىفسػػية اثػػر  فّ أتبػػيف 
 ، وبصورة قد تكوف أعمى هف تمؾ العواهؿ واألسباب االجتهاعية.السموؾ

 
 أىـ العوامؿ االجتماعية لجنوح األحداث: -1

أٌـ العواهؿ االجتهاعية لجىوح األحداث هف وجٍة ىظر هراقبػي السػموؾ  ( أف2.4يتضح هف الجدوؿ)
( والتػػي تػػىص )تعػػرض الحػػدث لمعىػػؼ 23، 16، 8، 3والشػػرطة الفمسػػطيىية تهثمػػت فػػي الفقػػرات رقػػـ )

المفظي والجسدي داخؿ أسرتً دفعً الرتكاب الجريهة، يعاىي الحػدث هػف كثػرة الهشػاجرات والخبلفػات 
هتكػػرر أهػػاـ الفضػػائيات عػػّزز هػػف سػػموكياتً غيػػر الهقبولػػة،.يمجأ الحػػدث إلػػى داخػػؿ الهىػػزؿ، جموسػػً ال

رفاقً الذيف يهارسوف العادات السيئة )كالسرقة، تعاطي الهخدرات، تعػاطي الكحػوؿ، التحػرش(( والتػي 
( هعبػرة عػف درجػة هرتفعػة، فػي حػيف تبػيف أف الفقػرة رقػـ 3.83جاءت جهيعٍا بهتوسط حسابي قدري )

)الىظاـ الصاـر داخؿ الهدرسة( جاءت في الهرتبة األخيػرة بدرجػة هتوسػطة، حيػث  ( والتي تىص19)
 (.2.91بمغ الهتوسط الحسابي لٍذي الفقرة )

 
( والتي بيىت اف العواهؿ األسرية 5132اتفقت ىتائج ٌذي الدراسة هع ها كشفت ىتائج دراسة )جبالي، 

االجتهاعية في الهجتهع األردىي في  التي تؤدي الىحراؼ األحداث هف وجٍة ىظر هوظفي الهؤسسات
هحافظة عجموف، تهثمت في كثرة الىزاع بيف الوالديف، واالىحراؼ الخمقي داخؿ األسرة. أيضا فاف ابرز 
العواهؿ االجتهاعية التي تؤدي الىحراؼ األحداث ٌي الحقد االجتهاعي ورفقاء السوء، وغياب الرقابة 

  االجتهاعية.
ث لمعىؼ المفظي الذي يتهثؿ في السب والصراخ والمـو والتوبيخ تحديدا ويرى الباحث اف تعرض الحد

فػػالعىؼ المفظػػي يسػػبب جروحػػًا ال تػػرى غيػػر ظػػاٌرة،   واضػػطراباتٍ  ىفسػػيةً  اً قػػد يتػػرؾ لػػدى الحػػدث آثػػار 
الحػاؿ  هػف اضػطرابات وهشػكبلت، وكػذلؾ فبل أحد يعرؼ ها يحدث لمطفػؿ ىتيجػة ٌػذا العىػؼ ،بالعيف

الػػذي يتهثػػؿ فػػي الضػػرب والهشػػاجرة، حيػػث اىػػً ههػػا ال شػػؾ فيػػً أف ضػػرب  يبالىسػػبة لمعىػػؼ الجسػػد
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ذا يترتب عميً آثػار سػمبية عمػى ىفسػية األحػداث الطفؿ يؤلهً، ويترؾ كدهات وىدبات عمى جسهً،  ٌو
ػذا ف ويعكسػو  دفعػػً هػا بػداخمٍـ فػي الهشػاجرات لكسػب الرضػػا والهصػمحة الشخصػية وحبػًا لمظٍػور. ٌو

اف السػػبب فػػي جىػػوح األحػػداث  شػػرطة األحػػداثف وكػػذلؾ و لي اظٍػػر الهراقبػػالرتكػػاب الجريهػػة، وبالتػػا
ىػاتج عػف العىػػؼ المفظػي والجسػػدي داخػؿ األسػرة، خاصػػة هػع هػػا يعاىيػً الحػدث هػػف كثػرة الهشػػاجرات 

ػػذا بػػدوري يػػؤدي إلػػى تفػػاقـ الهشػػكمة وهحاولػػة البحػػث عػػف حمػػوؿ، ويكػػوف  ؛والخبلفػػات داخػػؿ الهىػػزؿ ٌو
ث ٌػػو الٍػػروب هػػف الهىػػزؿ وهػػف ثػػـ الجىػػوح. وبالتػػالي سػػيمجأ الحػػدث أسػٍؿ حػػؿ هػػف وجٍػػة ىظػػر الحػػد

إلػى رفاقػً الػذيف يهارسػوف العػادات السػػيئة )كالسػرقة، تعػاطي الهخػدرات، تعػاطي الكحػوؿ، التحػػرش(( 
ذا تؤكدي دراسة )جبالي، الىحراؼ األحػداث ٌػي ( التي بيىت اف العواهؿ األسرية التي تؤدي 5132ٌو

جمػػوس الطفػػؿ الهتكػػرر أهػػاـ الفضػػائيات دوف رقابػػة هػػف قبػػؿ األسػػرة سػػوؼ أيضػػا فػػاف ، رفقػػاء السػػوء
 يعّزز هف سموكياتً غير الهقبولة

 
( والتػػي تػػىص )الىظػاـ الصػػاـر داخػػؿ الهدرسػة( فػػي الهرتبػػة األخيػػرة 19الفقػرة رقػػـ ) قػػوعأهػا عػػف و 

قػد تسػربوا  فإلى اف غالبية األحػداث يكوىػو  -حسب رأي الباحث –بدرجة هتوسطة، فاف ٌذا قد يعود 
هػػف الهدرسػػة فػػي هراحػػؿ هبكػػرة هػػف التحػػاقٍـ بالدراسػػة، وبالتػػالي قػػد ال يكػػوف لتطبيػػؽ الىظػػاـ الصػػاـر 
عمػػى هثػػؿ ٌػػؤالء األحػػداث تػػأثيرا ظػػاٌرا كهػػا ٌػػو الحػػاؿ بالىسػػبة لعواهػػؿ أخػػرى تتهثػػؿ فػػي هػػا تقػػوـ بػػً 

ػػذا هػػا كشػػفت عىػػً دراسػػةاألسػػرة أو حتػػى الرفػػاؽ هػػع ٌػػؤالء ا ( أعمػػى 2006في، )آؿ شػػا ألحػػداث. ٌو
ؿ الدراسي بالىسبة لؤلحداث ٌو االبتدائي يميً اإلعدادي ثـ الثاىوي.  ىسبة لمهٌؤ

 
 أىـ العوامؿ النفسية لجنوح األحداث: -2

 
( أف أٌػػـ فقػػرات العواهػػؿ الىفسػػية لجىػػوح األحػػداث هػػف وجٍػػة ىظػػر هراقبػػػي 163يتضػػح هػػف الجػػدوؿ)

( والتػي تػىص )رغبػة الحػدث فػي إثبػات ذاتػً( 31السموؾ والشػرطة الفمسػطيىية تهثمػت فػي الفقػرة رقػـ )
( هعبرة عف درجة هرتفعة، في حيف تبيف 3613والتي جاءت في الهرتبة األولى بهتوسط حسابي قدري)

( والتػػي تػػىص )شػعور الحػػدث بأىػػً شػػخص عػػديـ الفائػدة فػػي الهجتهػػع( جػػاءت فػػي 34أف الفقػرة رقػػـ )
 (.1651الحسابي لٍذي الفقرة ) الهرتبة األخيرة بدرجة هتوسطة، حيث بمغ الهتوسط
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ػػذا ال يتوقػػؼ عمػػى  يػػرى الباحػػث اف شػػعور الحػػدث بػػالىقص أحياىػػا يدفعػػً إلػػى إثبػػات ذاتػػً، ٌو
كػػؿ فػػرد بهجػػرد  األحػػداث فقػػط بػػؿ قػػد يشػػهؿ ذلػػؾ كػػؿ إىسػػاف هوجػػود عمػػى ٌػػذي األرض، حيػػث يسػػعى

ػي فطػرة وغريػزة ال يػبلـ اإلىسػاف ع ميٍػا، بػؿ ربهػا يػبلـ عمػى بموغً هرحمة الشباب إلى إثبػات ذاتػً، ٌو
ثبػػات ذاتػػً بالطريقػػة الصػػحيحة. ولكػػف بحػػث الحػػدث عػػف ذاتػػً يدفعػػً لمقيػػاـ بإثبػػات ذاتػػً  عػػدـ تهيػػزي وا 

ػذا هػا كشػفت عىػً دراسػة  )جهعػة، بطريقة غير سميهة، وقد يمجأ إلى العىؼ والسرقة هف اجؿ ذلؾ، ٌو
أٌػػـ عاهػػؿ ىفسػػي يػػؤثر عمػػى  فإ( هػػف خػػبلؿ دراسػػة قػػاـ بٍػػا عمػػى طمبػػة الجاهعػػات الجزائريػػة 5131

تفشػػي هشػػكمة العىػػؼ لػػدى الطمبػػة الجزائػػرييف يتهثػػؿ فػػي )شػػعور الطالػػب بالدوىيػػة، ورغبػػة الطالػػب فػػي 
العواهػػػؿ الىفسػػػية التػػػي تػػػؤدي هػػػف ابػػػرز ( التػػػي بيىػػػت اف 2015دراسػػػة )جبػػػالي،إثبػػػات ذاتػػػً(. كػػػذلؾ 

 . الىحراؼ األحداث ٌي تدىي الثقة بالىفس
العواهؿ الىفسػية لجىػوح األحػداث  قؿفي الهرتبة األخيرة وبدرجة هتوسطة كأ (34الفقرة ) قوعأها عف و 

فكػػػػػػػػـ ٌػػػػػػػػو ( شػػػػػػػػعور الحػػػػػػػػدث بأىػػػػػػػػً شػػػػػػػػخص عػػػػػػػػديـ الفائػػػػػػػػدة فػػػػػػػػي الهجتهػػػػػػػػعوالتػػػػػػػػي تػػػػػػػػىص عمػػػػػػػػى )
شػػعار الحػػدث الشػػعور قػػاسٍ  الػػذي  لمهجتهػػع ال قيهػػة لػػً وبأىػػً ال يسػػاوي شػػيئًا، لػػً أو بػػأف بػػالتٍهيش وا 

ذا يجعمً يشعر بالضيؽ، وبالتالي فػاف رأيال فائدة هرجو  بأف يعيش فيً أو شػرطة األحػداث  ة هىً، ٌو
ـ يػػػأتي ضػػػهف اقػػػؿ العواهػػػؿ تػػػأثيرا عمػػػى جىػػػوح  وهراقبػػػي السػػػموؾ حػػػوؿ ٌػػػذا العاهػػػؿ هػػػف وجٍػػػة ىظػػػٌر

ػذا هػا أكػدت عميػً  األحداث، حيث اف الهجتهع هف حولٍـ غالبا ها يسعى لتأٌيمٍـ واالىتفاع هىٍـ، ٌو
( حيػػث بيىػػت أّف العػػاهميف هػػع األحػػداث الجػػاىحيف لػػـ Moak & Wallace، 2000دراسػػة )

صبلحً.  يستبعدوا هسألة تأٌيؿ الحدث الجاىح، وا 
 السؤاؿ الثاني: مناقشة نتائج 2.1.5

مف وجية نظر  األحداث العوامؿ النفسية واالجتماعية المسببة لجنوحمتوسطات  بيفىؿ توجد فروؽ 
 (؟مراقبي السموؾ والشرطة) تعزى لمتغيرات شرطة األحداث ومراقبي السموؾ

 ( وفيها يمي هىاقشة ىتائج فحصٍا:1-4واىبثؽ عف ٌذا السؤاؿ الفرضيات الصفرية )
 

 مناقشة نتائج الفرضية األولى:. 5.1.5.0
األحػداث مػف وجيػة  العوامؿ النفسػية واالجتماعيػة المسػببة لجنػوحمتوسطات  بيف توجد فروؽ  ال

 عزى لمتغير الجنس.ت شرطة األحداث ومراقبي السموؾنظر 
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( عمػػػػى بعػػػػد α)≤0.05وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عىػػػػد الهسػػػػتوى  (363)يتبػػػػيف هػػػػف الجػػػػدوؿ 
 تبعػا لهتغيػر الجػىس شرطة األحداث وهراقبي السموؾلجىوح األحداث هف وجٍة ىظر  (العواهؿ الىفسية)

(، 1633ية لػدى الػذكور )لصالح اإلىاث، حيث بمغ الهتوسط الحسابي عمى الدرجة الكمية لمعواهؿ الىفسػ
( عىػد -56232( كهػا تبػيف أف قيهػة )ت( الهحسػوبة )1631بيىها بمغ الهتوسط الحسابي لػدى اإلىػاث )

عمػػى بعػػد )العواهػػؿ االجتهاعيػػة( تعػػػزى  داللػػة (، فػػي حػػيف تبػػيف اىػػً ال توجػػد16113هسػػتوى الداللػػة )
(، 1632اهؿ الىفسية لػدى الػذكور )لهتغير الجىس، حيث بمغ الهتوسط الحسابي عمى الدرجة الكمية لمعو 

( عىػد -36244( كهػا تبػيف أف قيهػة )ت( الهحسػوبة ).164بيىها بمغ الهتوسط الحسابي لػدى اإلىػاث )
(،وذلػػؾ كهػػا ٌػػو واضػػح فػػي الجػػدوؿ السػػابؽ. وبىػػاء عميػػً تػػـ رفػػض الفرضػػية 16123هسػػتوى الداللػػة )

 ا عمى بعد )العواهؿ االجتهاعية(.الصفرية األولى عمى بعد )العواهؿ الىفسية( بيىها تـ قبولٍ
شػرطة لجىوح األحػداث هػف وجٍػة ىظػر ويرى الباحث اف السبب في وجود اختبلؼ في العواهؿ الىفسية 

لصػالح اإلىػاث إلػى اف ذلػؾ قػد يعػود إلػى طبيعػة تركيػب  تبعػا لهتغيػر الجػىس األحداث وهراقبػي السػموؾ
هف الرجؿ، وبالتالي فاف العاهبلت هػع األحػداث  الهرأة والتي تغمب عمى شخصيتٍا العاطفة أحياىا أكثر

ذا جعؿ العواهػؿ الىفسػية تطغػي أكثػر هػف العواهػؿ االجتهاعيػة هػف  يتأثرف أكثر هف العاهميف الذكور، ٌو
ف. فطبيعػػة األىثػػى التػػي تهيػػؿ إلػػى العطػػؼ والػػود بحكػػـ تكويىٍػػا وبىائٍػػا الفسػػيولوجي، عمػػى  وجٍػػة ىظػػٌر

تٍـ وفطرتٍـ، ويزداد هيمٍـ أحياىا لتحكيـ العقػؿ فػي بعػض الهواقػؼ خبلؼ الذكور الذيف يختمفوف بطبيع
 هف اجؿ الحكـ عمى األهور في حيف تمجأ األىثى لتحكيـ العاطفة أحياىا.

 
أها عف السبب في عدـ وجود فروؽ تبعا لهتغير الجىس عمى بعد العواهؿ االجتهاعيػة ههػا يعىػي اتفػاؽ 

ذا كؿ هف الذكور واإلىاث عمى وجود تأثير هر  قد يعود تفع لمعواهؿ االجتهاعية عمى جىوح األحداث، ٌو
بػاف العواهػؿ االجتهاعيػة لٍػا ىفػس التػأثير  فيعتقػدو  شرطة األحداثإلى أف كبل الجىسيف هف الهراقبيف و 

عمى األحداث. فالجهيع يتفؽ عمى دور األسرة وأساليبٍا في إىشاء جيػؿ يحتػـر القػواىيف، واف فشػمٍا فػي 
لٍػػروب هػػف واقػػع األسػػرة لهجتهػػع هختمػػؼ كميػػا عػػف طبيعػػة ٌػػذي األسػػرة، حيػػث يبػػدأ ذلػػؾ يترتػػب عميػػً ا

الحدث في البحث عف رفاؽ لتعويضً عف الحرهاف الذي تسببت بً األسرة وبذلؾ تكوف بداية االىحراؼ 
ـ واحدة.  هف وجٍة ىظٌر
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 مناقشة نتائج الفرضية الثانية:. 2.2.1.5
العوامػػؿ النفسػػية متوسػػطات  بػػيف( α) ≤0.05لمسػػتوى ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد ا

تعزى لمتغيػر  شرطة األحداث ومراقبي السموؾاألحداث مف وجية نظر  واالجتماعية المسببة لجنوح
 .سنوات الخبرة

بػػػيف  (α) ≤0.05يتضػػح هػػػف الجػػػدوؿ السػػابؽ اىػػػً ال توجػػػد فػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عىػػد الهسػػػتوى 
شػػػرطة األحػػػداث األحػػػداث هػػػف وجٍػػػة ىظػػػر  جتهاعيػػػة الهسػػػببة لجىػػػوحالىفسػػػية واال هتوسػػػطات العواهػػػؿ

تبعا لهتغير سىوات الخبرة، فقد بمغت قيهة )ؼ( الهحسوبة عمى الدرجػة الكميػة لمعواهػؿ  وهراقبي السموؾ
(، كهػػػا بمغػػػت قيهػػػة )ؼ( الهحسػػػوبة عمػػػى الدرجػػػة .91..( عىػػػد هسػػػتوى الداللػػػة )31..5االجتهاعيػػػة )

(، وتبعػػا لعػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة 111..( عىػػد هسػػتوى الداللػػة )5.191)الكميػػة لمعواهػػؿ الىفسػػية 
 إحصائية فاف ٌذا يدعو إلى قبوؿ الفرضية الصفرية الثاىية.
عمػى اخػتبلؼ سػىوات عهمٍػـ  شرطة األحداثويرى الباحث اف عدـ وجود فروؽ يعىي اتفاؽ الهراقبيف و 
ىٍػػا تشػػكؿ اكبػر األسػػباب لجىػػوحٍـ، عمػى وجػػود عواهػؿ اجتهاعيػػة وىفسػػية تقػؼ وراء جىػػوح األ حػداث، وا 

 خاصة في حاؿ عدـ وجود بيئة أسرية وحتى بيئة هجتهعية أو هؤسساتية غىية ثقافيًا وعمهيًا. 
حيث اف البيئة التي يىتهي إليً الحدث والتي قد تعاىي هف صػعوبة تػوفير جػو اجتهػاعي وىفسػي يسػودي 

اد األسرة الواحدة، والهجتهع برهتً، فإف ٌذا يعىي اتجػاي األهف واألهاف والتشجيع والحرية خاصة بيف أفر 
وهعػػػروؼ اف لمعواهػػػؿ االجتهاعيػػػة والىفسػػػية  ٌػػػؤالء األطفػػػاؿ لبلىحػػػراؼ هػػػف اجػػػؿ الٍػػػروب هػػػف واقعٍػػػـ.

عبلقة وثيقة في جىوح األحداث حيث تتهثؿ في هجهوعة الظروؼ التي تحيط بشخص هعيف تهيزي عف 
لظروؼ العاهة التي تحيط بٍذا الشخص وغيري هف سواء الىاس، وقد غيري فيخرج هىٍا تبعا لذلؾ سائر ا

دلػػػت التجػػػارب قػػػديها وحػػػديثا عمػػػى اف سػػػموؾ الفػػػرد يتػػػأثر إلػػػى حػػػد بعيػػػد بسػػػموؾ هػػػف حولػػػً وبػػػاألخص 
ػا عمػى  الهقربيف إليً. وبالتالي كاىت ىظرة ٌؤالء الهراقبيف وأفراد الشرطة تتفػؽ عمػى ٌػذي العواهػؿ وتأثيٌر

ػػػا ويتفػػػؽ عميٍػػػا كػػػؿ هػػػف يعهػػػؿ فػػػي هجػػػاؿ جىػػػوح األحػػػداث. خا صػػػة واف تمػػػؾ العواهػػػؿ يسػػػتطيع تهييٌز
 األحداث ويتابع هشاكمٍـ، واف ذلؾ ال يختمؼ باختبلؼ الخبرة.

 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة:. 9.1.5.0
العوامػػؿ النفسػػية متوسػػطات  بػػيف (α) ≤0.05توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد المسػػتوى  ال

تعزى لمتغير  شرطة األحداث ومراقبي السموؾاألحداث مف وجية نظر  مسببة لجنوحواالجتماعية ال
 المؤىؿ العممي.
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بيف ( α) ≤0.05اىً ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد الهستوى ( 463(يتبيف هف الجدوؿ
شرطة األحداث العواهؿ الىفسية لجىوح األحداث هف وجٍة ىظر االجتهاعية و  هتوسطات العواهؿ

ؿ العمهيتبعا لهتغير  قبي السموؾوهرا ، حيث بمغ الهتوسط الحسابي عمى الدرجة الكمية لمعواهؿ الهٌؤ
بلتٍـ العمهية ) (، بيىها بمغ الهتوسط الحسابي لدى الذيف 1635( )دبموـ فاقؿاالجتهاعية لدى الذيف هٌؤ

بلتٍـ العمهية ) ( عىد -3.822( كها تبيف أف قيهة )ت( الهحسوبة )16.3()بكالوريوس فأعمىهٌؤ
(، كها بمغ الهتوسط الحسابي عمى الدرجة الكمية لمعواهؿ الىفسية لدى الذيف 16145هستوى الداللة )

بلتٍـ العمهية ) بلتٍـ العمهية .163( )دبموـ فاقؿهٌؤ (، بيىها بمغ الهتوسط الحسابي لدى الذيف هٌؤ
عىد هستوى الداللة ( -36444( كها تبيف أف قيهة )ت( الهحسوبة )16.2()بكالوريوس فأعمى)
 (،. وتبعا لعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تـ قبوؿ الفرضية الصفرية الثالثة.16142)
 

أف ٌذي العواهؿ تؤثر في جىوح  فويعزو الباحث ٌذي الىتيجة إلى أف غالبية أفراد عيىة الدراسة يدركو 
بلتٍـ العمهية، خاصة و   حهمة يتمقاٌا التي لهعموهاتا حصيمة أفاألحداث بغض الىظر عف اختبلؼ هٌؤ

بلت العمهية القدرة عمى التحميؿ والتفكير ودراسة األسباب والعواهؿ الهؤدية  حيث هف هتقاربة تكوف الهٌؤ
ذي بلت بيف حهمة الفروؽ تبلشي إلى تؤدي أف يهكف هجتهعة العواهؿ إلى الجىوح، ٌو العمهية عمى  الهٌؤ

ي الذي يعهؿ هع األحداث هٍارات وقدرات عىدها اختبلفٍا، حيث يكتسب الهراقب أو حتى الشرط
عميا، حيث تخدـ  شٍاداتيحصؿ عمى خبرات ودورات هتقدهة تعادؿ أحياىا أولئؾ الحاصميف عمى 

أٌدافٍا وتحقؽ الىجاح والتهيز لمهراقبيف والعاهميف هع ٌؤالء األحداث وتزيد هف قدراتٍـ، وتوسع 
 اكتسبوي في دراستٍـ السابقة. هداركٍـ وتجعمٍـ أكثر إطبلعًا وههارسة لها

 
ػػػؿ الهراقػػػب والشػػػرطي أو  لػػػذا فػػػاف تحديػػػد العواهػػػؿ األكثػػػر تػػػأثيرا عمػػػى جىػػػوح األحػػػداث قػػػد ال يتػػػأثر بهٌؤ
ىهػا قػد يعػود ذلػؾ إلػى درجػػة اٌتهػاهٍـ بهتابعػة ٌػؤالء األحػداث، وقػدرتٍـ عمػى تفٍػػـ  هسػتواٌـ العمهػي، وا 

رة عمػى التهييػز أو التفريػؽ قػد تقتصػر عمػى طبيعػة طبيعتٍـ وها ٌو الهطموب هف وجػودٌـ هعٍػـ، فالقػد
ـ  وهجػػػتهعٍـ وهدرسػػػتٍـ  السػػػموكي العبلقػػػات التػػػي تىشػػػأ بػػػيف الهراقػػػب والشػػػرطي وبػػػيف األحػػػداث وأسػػػٌر

 إلػى تػؤدي أف يهكػف هجتهعػة العواهػؿ ، لذا يهكف القوؿ أف ٌذيواألصحاب واألصدقاء الذيف يختاروىٍـ

ػػؿ بػػيف الفػػروؽ تبلشػػي بػػيف توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية  ال لتػػالي تبػػيف اىػػًوبا العمهػػي. الهٌؤ
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شػػػرطة األحػػػداث العواهػػػؿ الىفسػػػية لجىػػػوح األحػػػداث هػػػف وجٍػػػة ىظػػػر العواهػػػؿ االجتهاعيػػػة و هتوسػػػطات 
ؿ العمهيتبعا لهتغير  وهراقبي السموؾ  الهٌؤ

 
 مناقشة نتائج الفرضية الرابعة:. 1.1.5.0

العوامػػؿ النفسػػية متوسػػطات  بػػيف (α) ≤0.05 توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد المسػػتوى ال
تعزى لمتغير  شرطة األحداث ومراقبي السموؾاألحداث مف وجية نظر  واالجتماعية المسببة لجنوح

 معدؿ الدخؿ الشيري.
 

بػػػيف ( α) ≤0.05اىػػػً ال توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عىػػػد الهسػػػتوى  (3.4)يتبػػػيف هػػػف الجػػػدوؿ 
شػػػرطة األحػػػداث العواهػػػؿ الىفسػػػية لجىػػػوح األحػػػداث هػػػف وجٍػػػة ىظػػػر االجتهاعيػػػة و  هتوسػػػطات العواهػػػؿ
، حيػػث بمػػغ الهتوسػػط الحسػػابي عمػػى الدرجػػة الكميػػة تبعػػا لهتغيػػر هعػػدؿ الػػدخؿ الشػػٍري وهراقبػػي السػػموؾ

(، بيىهػػػػا بمػػػػغ الهتوسػػػػط 1632شػػػػيكؿ فاقػػػػؿ( ) 1111لمعواهػػػػؿ االجتهاعيػػػػة لػػػػدى الػػػػذيف هعػػػػدؿ دخمٍػػػػـ )
( كهػا تبػيف أف قيهػة )ت( الهحسػوبة 16.3شػيكؿ() 1111أكثػر هػفالحسابي لدى الذيف هعػدؿ دخمٍػـ )

(، كهػػا بمػػغ الهتوسػػط الحسػػابي عمػػى الدرجػػة الكميػػة لمعواهػػؿ 16323( عىػػد هسػػتوى الداللػػة )-36313)
(، بيىهػػػا بمػػػغ الهتوسػػػط الحسػػػابي لػػػدى 16.3شػػػيكؿ فاقػػػؿ( ) 1111الىفسػػػية لػػػدى الػػػذيف هعػػػدؿ دخمٍػػػـ )

( -36313( كهػػا تبػػيف أف قيهػػة )ت( الهحسػػوبة )16.1كؿ()شػػي 1111الػػذيف هعػػدؿ دخمٍػػـ )أكثػػر هػػف
(،. وتبعػػػػا لعػػػػدـ وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية تػػػػـ قبػػػػوؿ الفرضػػػػية 16131عىػػػػد هسػػػػتوى الداللػػػػة )

 الصفرية الرابعة.
ا فػي ٌػذي الدراسػة بالعواهػؿ  يرى الباحث اىً قد ال يختمؼ اثىاف عمى أسباب االىحػراؼ والتػي تػـ حصػٌر

سية كأبرز العواهؿ الهؤدية إلى جىوح األحداث، واف ٌذي العواهؿ التػي تػـ تحديػدٌا فػي االجتهاعية والىف
ٌػػذي الدراسػػة والتػػي شػػهمت الظػػروؼ الهحيطػػة بالحػػدث والبيئػػة االجتهاعيػػة، وكػػذلؾ طبيعػػة الحػػدث ىفسػػً 
ف وتركيبتً الىفسية وقدرتً عمى التكيؼ، فاف ٌذا قػد ال يختمػؼ تبعػا الخػتبلؼ هعػدؿ الػدخؿ الشػٍري لهػ

يعهػػؿ هػػع ٌػػؤالء األحػػداث، سػػواء كػػاف هراقػػب سػػموؾ، أو شػػرطي، وقػػد يكػػوف لهعػػدؿ الػػدخؿ تػػأثير عمػػى 
اىحػػراؼ الحػػدث ىفسػػً، حيػػث قػػد تػػدفع عواهػػؿ عديػػدة باألشػػخاص إلػػى ههارسػػة األعهػػاؿ غيػػر الهىاسػػبة 

هػا  هىٍا ضغط الحاجة االقتصادية لؤلسرة، إذ اف الهستوى الهعيشي الهىخفض والدخؿ الهػىخفض غالبػاً 
ػػذا قػػد  هػػف األسػػباب التػػي تػػدفع الحػػدث ىفسػػً لبلىحػػراؼ ولػػيس لهػػف  اً سػػببيكػػوف يػػؤدي إلػػى االىحػػراؼ ٌو
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يتابع حالتً أو يشرؼ عمى تأٌيمً. وبالتالي فاف ىتائج ٌذي الدراسة تثبت اف ٌىاؾ هجهوعة هف العواهؿ 
عػدؿ الػدخؿ لهػف يعهػؿ الىفسية واالجتهاعية الهػؤثرة فػي جىػوح األحػداث والتػي قػد ال تختمػؼ بػاختبلؼ ه

 هعٍـ.
 

 مناقشة نتائج الفرضية الخامسة:. 0.1.5.0
العوامػػؿ النفسػػية متوسػػطات  بػػيف (α) ≤0.05توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد المسػػتوى  ال

تعزى لمتغير  شرطة األحداث ومراقبي السموؾاألحداث مف وجية نظر  واالجتماعية المسببة لجنوح
 نوع العمؿ.

( عمػػى بعػػد α) ≤0.05وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عىػػد الهسػػتوى  (2.4)وؿ يتبػػيف هػػف الجػػد
لصػػػػالح )هراقبػػػي السػػػػموؾ(، حيػػػث بمػػػػغ  لجىػػػػوح األحػػػداث تبعػػػػا لهتغيػػػر العهػػػؿ )العواهػػػؿ االجتهاعيػػػة(

(، بيىهػػا بمػػغ 1623الهتوسػػط الحسػػابي عمػػى الدرجػػة الكميػػة لمعواهػػؿ االجتهاعيػػة لػػدى هراقبػػي السػػموؾ )
( عىػد 563.1( كهػا تبػيف أف قيهػة )ت( الهحسػوبة )1625لػدى شػرطة األحػداث )الهتوسط الحسابي 
( تعزى لهتغير العواهؿ الىفسيةعمى بعد ) داللة (، في حيف تبيف اىً ال توجد16111هستوى الداللة )

ىػػوع العهػػؿ، حيػػث بمػػغ الهتوسػػط الحسػػابي عمػػى الدرجػػة الكميػػة لمعواهػػؿ الىفسػػية لػػدى هراقبػػي السػػموؾ 
( كهػػػػا تبػػػػيف أف قيهػػػػة )ت( 1623ا بمػػػػغ الهتوسػػػػط الحسػػػػابي لػػػػدى شػػػػرطة األحػػػػداث )(، بيىهػػػػ1643)

(،وذلؾ كها ٌو واضح في الجػدوؿ السػابؽ. وبىػاء 16511( عىد هستوى الداللة )36513الهحسوبة )
عميً تـ رفض الفرضية الصػفرية الخاهسػة عمػى بعػد )العواهػؿ االجتهاعيػة( بيىهػا تػـ قبولٍػا عمػى بعػد 

 (.)العواهؿ الىفسية
لجىػػوح  ويعػػزو الباحػػث السػػبب فػػي وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عمػػى بعػػد )العواهػػؿ االجتهاعيػػة(

لصػػالح )هراقبػػي السػػموؾ(، إلػػى اف ذلػػؾ قػػد يعػػود إلػػى طبيعػػة عهػػؿ هراقػػب  األحػػداث تبعػػا لهتغيػػر العهػػؿ
ػػػػػػػو الشػػػػػػػخص الهعػػػػػػػػيف لئلشػػػػػػػراؼ عمػػػػػػػى الحػػػػػػػدث السػػػػػػػموؾ ، فػػػػػػػػي هػػػػػػػديريات الشػػػػػػػؤوف االجتهاعيػػػػػػػػة ٌو
وفؽ الشروط الهحددة هػف أهػر الهراقبػة الصػادر عػف الهحكهػة، وهػا يقػوـ بػً هػف تسػجيؿ  موكًس وتأهيف

لهبلحظات حوؿ سموؾ الحػدث، حيػث يكػوف أكثػر درايػة وهعرفػة بطبيعػة األحػداث، والعواهػؿ التػي أدت 
إلى اىحػرافٍـ وجىػوحٍـ، والتػي هػف أٌهٍػا العواهػؿ االجتهاعيػة، حيػث اف عهػؿ الهراقػب ال يقتصػر فقػط 

مى التعاهؿ هعٍـ وهبلحظة سموكٍـ، بؿ ويتعدى ذلػؾ لدراسػة ظػروفٍـ االجتهاعيػة وهػا يىطػوي تحتٍػا ع
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بصػػورة اكبػػر هػػف تمػػؾ الظػػروؼ التػػي يعهػػؿ بٍػػا الشػػرطي هػػع ٌػػؤالء األحػػداث، والتػػي قػػد تقتصػػر أحياىػػا 
 .عمى ضبطٍـ وتحويمٍـ لمهؤسسات الخاصة

الشعورية وجواىػب الشخصػية والحالػة الهزاجيػة وهػدى تهثؿ هدركات الفرد أها عف العواهؿ الىفسية والتي 
ػػػا عمػػػى اإلىحػػػراؼ  ػػػا بالبيئػػػة الهحيطػػػة، فػػػإف ٌػػػذي العواهػػػؿ ال يختمػػػؼ عميٍػػػا اثىػػػاف هػػػف حيػػػث تأثيٌر تأثٌر
وبصورة هرتفعة واكبر هف تمؾ العواهؿ االجتهاعية الهتسببة في جىوح األحداث، حيػث اف ٌػذي العواهػؿ 

ا والتعػرؼ إليٍػػا، وبالتػػالي ال يوجػػد  قػد تكػػوف هتداخمػػة، وتحتػاج أحياىػػا لهقػػاييس خاصػػة هػف اجػػؿ حصػػٌر
تهايز ظػاٌر فػي  العواهػؿ الىفسػية بقػدر هػا يبػرز ذلػؾ فػي العواهػؿ االجتهاعيػة خاصػة هػف وجٍػة ىظػر 

بهٍهة تقييـ حالة وهتابعػة وف أوكؿ إليٍـ العهؿ في دائرة حهاية الطفولة، ويختص فهراقبي السموؾ والذي
 بقًا لمقاىوف والموائح واألىظهة الصادرة بهوجبً.قضايا األطفاؿ ط

 
 . مناقشة نتائج السؤاؿ الثالث:3.1.5
 ؟األحداث أنفسيـاألحداث مف وجية نظر  العوامؿ النفسية واالجتماعية المسببة لجنوحما درجة 

في األحداث أىفسٍـ ( أف أٌـ العواهؿ لجىوح األحداث هف وجٍة ىظر 1..5يتضح هف الجدوؿ )
( هعبرا عف 03.39( وبىسبة هئوية )1611بهتوسط حسابي قدري ) (تهثمت في )العواهؿ الىفسية فمسطيف

درجة هتوسطة، بيىها جاءت في الهرتبة الثاىية بعد )العواهؿ االجتهاعية( بهتوسط حسابي قدري 
  ( هعبرة عف درجة هتوسطة أيضا.05.00( وبىسبة هئوية هقدراٌا )9..1)

ئج السؤاؿ األوؿ في ٌذي الدراسة والذي بيف أف أٌـ العواهؿ لجىوح األحداث تتفؽ ٌذي الىتيجة هع ىتا
(، إال أىٍا تختمؼ في تهثمت في )العواهؿ الىفسية شرطة األحداث وهراقبي السموؾهف وجٍة ىظر 

بيىها جاءت هف وجٍة  شرطة األحداث وهراقبي السموؾالدرجة والتي جاءت هرتفعة هف وجٍة ىظر 
عدـ الشعور باألهف داخؿ األسرة التي يىتهي إليٍا ة هتوسطة، ويرى الباحث اف ىظر األحداث بدرج

الحدث وكذلؾ الهجتهع، تجعمً يعاىي هف اضطرابات هختمفة بسبب الخوؼ هف عقاب األسرة والبيئة 
أحد أسباب جىوح األحداث ٌو حب اإلستطبلع وحب الهغاهرة ورؤية العالـ الهحيطة بً، كها اف 

ىا  يقع الجاىح في الهحظورات كأف يقوـ بههارسة بعض الههىوع عمى سبيؿ التجربة هثؿ الهجٍوؿ، ٌو
شرب الدخاف وشرب الهخدرات، ويكوف السبب الرئيس في ذلؾ ٌو العاهؿ الىفسي هف وجٍة ىظري، أها 
ا في الجىوح ولكف ليست بالدرجة التي تسببٍا العواهؿ  العواهؿ االجتهاعية فقد تكوف فعبل لٍا دوٌر

سية، فقد يكوف الحدث هٍيئًا ىفسيا لذلؾ وبالتالي حتى هع توافر بيئة اجتهاعية سميهة تجدي يبحث الىف
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ميف ىفسيا لذلؾ رغـ وجودٌـ في بيئة  عف االىحراؼ، وفي بعض األحياف تجد بعض األفراد غير الهٌؤ
ذا ها كشفت عىً ىتائج  فسيئة إال أىٍـ يكوىو   ،Savinaسة )دراأكثر التزاها بالهعايير والقيـ. ٌو

( هف أف العواهؿ الشخصية )االىفتاح واالىطواء والعصابية( تتعمؽ بأىواع جىوح األحداث 2009
 والسموؾ اإلجراهي، وأّف ٌىاؾ عبلقة طردية بيف السموؾ الهعادي لمهجتهع وفرط الىشاط .

 
 أىـ العوامؿ االجتماعية لجنوح األحداث مف وجية نظر األحداث أنفسيـ: .1

( أف أٌػػـ العواهػػؿ االجتهاعيػػة لجىػػوح األحػػداث هػػف وجٍػػة ىظػػر األحػػداث 11.4وؿ)يتضػػح هػػف الجػػد
اسػػػتخداـ وسػػػائؿ االتصػػػاؿ الحديثػػػة بكثػػػرة دفعىػػػي ( والتػػػي تػػػىص )5أىفسػػػٍـ  تهثمػػػت فػػػي الفقػػػرة رقػػػـ )

(، فػي حػيف 3.44( والتي جػاءت فػي الهرتبػة األولػى بدرجػة هرتفعػة وبهتوسػط حسػابي قػدري)لبلىحراؼ
( جػػاءت فػػي الهرتبػػة أشػػعر بػػاألهف داخػػؿ جهاعػػة رفػػاؽ السػػوء( والتػػي تػػىص )25ـ )تبػػيف أف الفقػػرة رقػػ

 (.2.52األخيرة بدرجة هتوسطة، حيث بمغ الهتوسط الحسابي لٍذي الدرجة )
 

ويػػرى الباحػػث اف وسػػائؿ اإلعػػبلـ تػػؤثر بشػػكؿ واضػػح فػػي كافػػة هجػػاالت الحيػػاة، هػػف خػػبلؿ هػػا تىشػػري 
لج هوضوعات تتعمؽ بالحياة اليوهية التػي يعيشػٍا، إال أىٍػا فػي وتبثً هف هواد إعبلهية تٍـ الفرد وتعا

الوقػػت ذاتػػً ُتعػػّد لعبػػٌة شػػريرة تػػؤثر فػػي العواهػػؿ الىفسػػية لمحػػدث وتجعمػػً يقمػػد الهشػػاٌد العىيفػػة ويرتكػػب 
ٌتهػػاـ هػػف قبػػؿ األٌػػؿ، االجػػرائـ واالىحػػراؼ خاصػػة هػػع كثػػرة الهتابعػػة هػػف قبػػؿ األحػػداث دوف رقابػػة و 

حػػداث التغيػػر الػػذي يسػػعى إليػػً، إقميػػد بعػػض األشػػرار هػػف اجػػؿ لفػػت االىتبػػاي أو حيػػث يبػػدأ الحػػدث بت
فالحدث غالبا هػا يتجػً إلػى تقميػد هػف ٌػو قػادر عمػى إشػباع حاجاتػً الىفسػية. حيػث ال تقتصػر حاجػة 

 اإلىساف عمى الىواحي الهادية، فقط بؿ تتعداٌا إلى الحاجات الىفسية واالجتهاعية والعاطفية. 
 

اإلعبلهي الذي تقوـ بػً وسػائؿ اإلعػبلـ الهختمفػة عمػى تكػريس العىػؼ بهختمػؼ صػوري ويكهف الشحف 
وأشكالً، وتهجيد اإلباحية والعري تحت سػتار الجريهػة الهزيفػة بجاىػب حػاالت االحتقػاف السياسػي فػي 
ػا الىفسػية  الوطف العربي والتي سبقتٍا حروب عسكرية ىقؿ اإلعػبلـ هشػاٌدٌا دوف تفريػؽ فتركػت آثاٌر

طاعػػات كبيػػرة هػػف أفػػراد الهجتهػع، ههػػا أدى كػػؿ ذلػػؾ إلػػى ضػغوط جبػػارة عمػػى الىػػاس وبخاصػػة عمػى ق
األطفاؿ وبالتالي اىتشار الجريهة خاصة هف قبؿ األحداث. وبالتالي كشفت ىتائج ٌذي الدراسة اف أٌـ 
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العواهػػؿ االجتهاعيػػة لجىػػوح األحػػداث هػػف وجٍػػة ىظػػر األحػػداث أىفسػػٍـ  تهثمػػت فػػي اسػػتخداـ وسػػائؿ 
 تصاؿ الحديثة بكثرة دفع الحدث لبلىحراؼ.اال

( أشػعر بػاألهف داخػؿ جهاعػة رفػاؽ السػوء( والتػي تػىص )25أيضػا أظٍػرت الىتػائج وجػود الفقػرة رقػـ )
ذا ال يتفؽ هع  ( التػي 1998كشػفت عىػً دراسػة )طبلفحػة، ها في الهرتبة األخيرة بدرجة هتوسطة، ٌو

ح األحػداث ٌػي: رفػاؽ السػوء داخػؿ الهدرسػة. واف بيىت أف أٌػـ العواهػؿ الهدرسػية الهسػاٌهة فػي جىػو 
أٌػػـ العواهػػؿ االجتهاعيػػة الهسػػاٌهة فػػي جىػػوح األحػػداث تهثمػػت فػػي االخػػتبلط بأحػػداث خػػارجيف هػػف 

%( هف األحداث قاهوا بارتكاب 67( التي بيىت أّف )2006هراكز تأٌيؿ هختمفة.  ودراسة)الهطيري، 
التػي بيىػت أّف االىخػراط هىػذ الصػغر هػع (Leve، 2004) الفعػؿ الجػاىح تقميػدا لرفقػة السػيئة. ودراسػة

ـ الفعاؿ ...1دراسة حهد)لمتىبؤ بالسموؾ الجاىح. و  األقراف هؤشرٌ  ( التي بيىت اف لرفقاء السوء تأثيٌر
( التػي توصػمت إلػى هعموهػات تػدعـ الىظريػة Haynie & Osgood، 2002دراسػة ) فػي االىحػراؼ.

كػاف لػديٍـ أصػدقاء  لبالغيف في هعدالت عالية هف الجىوح إفْ االجتهاعية وىظرية الفرصة، أي تورط ا
 ف بشدة.و جاىح

ويػػػرى الباحػػػث اف هحاولػػػة األحػػػداث التٍػػػرب هػػػف توجيػػػً سػػػبب اىحػػػرافٍـ لرفػػػاؽ السػػػوء قػػػد يعػػػود إلػػػى 
عف األسرة التي كاىت تعاهمٍـ بعىؼ، حيػث  اً هٍه حاجتٍـ الهاسة لٍؤالء الرفاؽ والذيف ُيعّدوىٍـ بديبلً 

ذا ها كشفت عىً ىتائج دراسة )هىسي،   اً وبارز  اً كبير  اً اكؿ األسرية دور تمعب الهش في جىوح األحداث ٌو
( التػػي بيىػػت أف األفػػراد الجػػاىحيف يعػػاىوف هػػف هشػػكبلت أسػػرية ىتيجػػة ألسػػموب التىشػػئة الػػذي 2000

يٍػػا هرغػػوب فاليىػػدرج بهفٍػػـو الػػىهط الهتشػػدد فػػي تعاهػػؿ األسػػرة هػػع أبىائٍػػا بسػػبب سػػموؾ األبىػػاء غيػػر 
ضد الهجتهع، وبالتالي يحاوؿ تقميد هف ٌـ حولً، حيث اف تقميد الحدث لهف حولً ال بد واف يىعكس 

ػػذا هػػا كشػػفت عىػػً ىتػػائج دراسػػة   ،Rulison and anotherروليسػػوف وآخػػروف) عمػػى سػػموكً ٌو

( التػػػي بيىػػػت أف التقميػػػد االجتهػػػاعي لمهػػػراٌقيف الهعػػػادي لمهجتهػػػع باسػػػتهرار يػػػؤدي إلػػػى زيػػػادة 2014
حاالت الجىػوح. وبالتػالي فقػد يكػوف األحػداث فػي ٌػذي الدراسػة حػاولوا التسػتر عمػى رفػاقٍـ وأصػدقائٍـ 
 فكهسببيف رئيسييف الىحرافٍـ وارتكابٍـ لجرائهٍـ. واألهر األكثر هف ذلؾ ٌػو اف األحػداث ال يشػعرو 

قػػػد  فٍـ يكوىػػػو بػػػاألهف أثىػػػاء تعػػػاهمٍـ فيهػػػا بيػػػىٍـ، فالثقػػػة هعدوهػػػة بصػػػورة ظػػػاٌرة، خاصػػػة واف غػػػالبيت
اطمعػػوا عمػػى أسػػرار بعضػػٍـ الػػبعض وأدركػػوا طبيعػػة هشػػاكؿ بعضػػٍـ وسػػموكٍـ الػػذي اكتسػػبوي ىتيجػػة 

 ههارستٍـ لؤلفعاؿ الهرفوضة اجتهاعيا.
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 أىـ العوامؿ النفسية لجنوح األحداث مف وجية نظر األحداث أنفسيـ:
( والتػي تػىص 46قػرة رقػـ )تهثمػت فػي الفالعوامػؿ النفسػية ( أف أٌػـ فقػرات 12.4يتضح هػف الجػدوؿ)

)أشعر بالىدـ بعد ارتكابي التصرفات الخاطئة( والتي جاءت في الهرتبة األولػى بدرجػة هرتفعػة، حيػث 
( والتػػي تػػىص )أشػػعر 47(، فػػي حػػيف تبػػيف أف الفقػػرة رقػػـ )3.81بمػػغ الهتوسػػط الحسػػابي لٍػػذي الفقػػرة )

رجػػػة هتوسػػػطة، حيػػػث بمػػػغ الهتوسػػػط بػػػأىي عػػػديـ الفائػػػدة فػػػي الهجتهػػػع( جػػػاءت فػػػي الهرتبػػػة األخيػػػرة بد
 (.2.27الحسابي لٍذي الدرجة )

ػػػذا يتفػػػؽ هػػػع هػػػا كشػػػفت عىػػػً دراسػػػة حهػػػد) األحػػػداث فػػػي هحافظػػػات غػػػزة  أفّ ( التػػػي بيىػػػت ( ...1ٌو
 يشعروف بالىدـ عمى ها ارتكبوي ويخططوف هستقببل اف يكوىوا أعضاء فاعميف في هجتهعٍـ، 

( والتػي تػىص )أشػػعر بالىػدـ بعػد ارتكػابي التصػػرفات 46ويعػزو الباحػث السػبب فػي وجػػود الفقػرة رقػـ )
العواهػػؿ الىفسػػية إلػػى اف الخاطئػػة( والتػػي جػػاءت فػػي الهرتبػػة األولػػى بدرجػػة هرتفعػػة ضػػهف أٌػػـ فقػػرات 

ذلؾ قد يعود إلى ها ٌو عميً الحدث في تمؾ المحظة ووجودي بقبضػة شػرطة األحػداث أو وضػعً فػي 
لشػعور بالىػدـ ٌىػا يهثػؿ حاجػة لهصػمحة هؤقتػة، وفػي الواقػع هؤسسات تعىى باألحداث، وبالتالي فػاف ا

ٌو رد فعؿ لمتخمص هف الشػعور الهػزعج، فالىػدـ يػدفع باتجػاي تعزيػز هواقػؼ هقبمػة فاف الشعور بالىدـ 
والىػدـ ٌػو الشػعور الػذي يىتػاب الفػرد حػيف يػدرؾ اف وضػعً كي يتجىب الفرد ارتكاب األخطاء ذاتٍػا. 

ىظػرة إلػى الػوراء  أفّ ىً قرر التصرؼ بشكؿ هختمؼ في الهاضػي، أي الحالي كاف سيكوف أفضؿ لو ا
 تشعري بعدـ الرضا، وتدفعً إلى لـو ىفسً وتهىي لو اىً استطاع إلغاء الهاضي أو تغييري.

( والتػي تػػىص )أشػعر بػػأىي عػديـ الفائػػدة فػػي 17فػي الهقابػػؿ تظٍػر ىتػػائج ٌػذي الدراسػػة أف الفقػرة رقػػـ )
األخيرة بدرجة هتوسطة، حيث اف الحدث يرفض اعتبار ىفسً عالً عمى الهجتهع( جاءت في الهرتبة 

هف األسػباب التػي دفعتػً لبلىحػراؼ والجىػوح، حيػث  اً ٌذا الهجتهع، وال يتقبؿ ذلؾ، وقد يكوف ذلؾ سبب
ىشوء الهشاكؿ السموكية لدى األطفػاؿ يػرتبط ارتبػاط وثيقػا بهػدى فٍػـ الطفػؿ لذاتػً وهػا ٌػي ىظرتػً اف 

قيهػػة أو عالػػة عمػػى أسػػرتً أو هجتهعػػً، فػػإذا كػػوف الطفػػؿ ىظػػرة ايجابيػػة عػػف  ياف ذعػػف ىفسػػً، واف كػػ
ىفسػػً فػػاف ٌػػذا دوف شػػؾ سػػوؼ يسػػاعدي عمػػى الىهػػو الىفسػػي والسػػموكي الصػػحيح، أهػػا إذا كػػوف الطفػػؿ 

 هفٍوها هتدىيا عف ىفسً فإىً هف السٍؿ ىشوء الهشاكؿ السموكية والىفسية لديً
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 لرابع:مناقشة نتائج السؤاؿ ا 4.1.5
مػف وجيػة  األحػداث العوامػؿ النفسػية واالجتماعيػة المسػببة لجنػوحمتوسػطات  بػيفىػؿ توجػد فػروؽ 
العمػػػر، ومكػػػاف السػػػكف، ووجػػػود الوالػػػديف، والحالػػػة االجتماعيػػػة تعػػػزى لمتغيػػػرات )األحػػػداث أىفسػػػٍـ 

توى العممػي ، المسػالترتيػب الػوالدي لموالديف، ودخؿ األسرة الشيري، عدد اإلخوة واألخوات، التػدخيف،
 (؟لموالديف، عمؿ الوالديف

 ( وفيها يمي هىاقشة ىتائج فحصٍا:1-4واىبثؽ عف ٌذا السؤاؿ الفرضيات الصفرية )
 

 (αتوجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد المسػتوى مناقشة نتائج الفرضية السادسة: ال  1.4.1.5
األحػداث مف وجية  األحداث النفسية واالجتماعية المسببة لجنوح بيف متوسطات العوامؿ (0.05≥

 (؟العمرتعزى لمتغير )أىفسٍـ 

 
بػػيف ( α) ≤0.05اىػػً ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عىػػد الهسػػتوى ( 3163)يتبػػيف هػػف الجػػدوؿ 
العواهؿ الىفسية لجىػوح األحػداث هػف وجٍػة ىظػر األحػداث أىفسػٍـ تبعػا االجتهاعية و  هتوسطات العواهؿ

الحسابي عمى الدرجة الكمية لمعواهؿ االجتهاعية لدى األحداث الػذيف  ، حيث بمغ الهتوسطالعهرلهتغير 
ـ ) ـ 56.1( )سػػنة 13 – 10بػػيف أعهػػاٌر (، بيىهػػا بمػػغ الهتوسػػط الحسػػابي لػػدى األحػػداث الػػذيف أعهػػاٌر

( عىػػػد هسػػػتوى الداللػػػة -36351( كهػػػا تبػػػيف أف قيهػػػة )ت( الهحسػػػوبة )5621()سػػػنة 18 – 14بػػػيف )
ـ )(، كهػػا بمػػغ الهتوسػػط ..165) بػػيف الحسػػابي عمػػى الدرجػػة الكميػػة لمعواهػػؿ الىفسػػية لػػدى الػػذيف أعهػػاٌر

ـ )5643( )سػػػػػنة 13 – 10  18 – 14بػػػػػيف (، بيىهػػػػػا بمػػػػػغ الهتوسػػػػػط الحسػػػػػابي لػػػػػدى الػػػػػذيف أعهػػػػػاٌر
(، وتبعػػا 16313( عىػػد هسػػتوى الداللػػة )-36213( كهػػا تبػػيف أف قيهػػة )ت( الهحسػػوبة )1614()سػػنة

 ية تـ قبوؿ الفرضية الصفرية السادسة.لعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائ
 

ذا ال يتفؽ هع ها كشػفت عىػً ىتػائج دراسػة ) ( هػف أف العواهػؿ الشخصػية )االىفتػاح Savina، 2009ٌو
واالىطػػػواء والعصػػػابية ( تتعمػػػؽ بػػػأىواع جىػػػوح األحػػػداث والسػػػموؾ اإلجراهػػػي، ولكػػػف تػػػأثير ٌػػػذي العواهػػػؿ 

الػػػذي يقػػػـو بارتكابػػػً الحػػػدث، وقػػػد يعػػػود ذلػػػؾ لطبيعػػػة يختمػػػؼ بػػػاختبلؼ الفئػػػة العهريػػػة وىوعيػػػة اإلجػػػراـ 
التػي   (Leve، 2004)ة دراسػو  الدراسػة التػي تسػتٍدؼ العواهػؿ الشخصػية الهتعمقػة بجىػوح األحػداث.

  ( عاهًا ٌّف األكثر عددًا في قضاء األحداث الجاىحيف .11أّف الفتيات هف عهر ) بيىت
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ؤديػػة الىفسػػية واالجتهاعيػػة اله طات العواهػػؿبػػيف هتوسػػعػػدـ وجػػود  فػػروؽ يعػػزو الباحػػث السػػبب فػػي 
ذلػؾ قػد يعػود إلػى أف ٌػؤالء العهػر إلػى اف  تبعػا لهتغيػر األحػداث أىفسػٍـ هػف وجٍػة  األحػداث لجىوح

ـ هروا بىفس الظروؼ الهعيشػية، وعػاىوا هػف الحرهػاف والعىػؼ األسػري  األحداث عمى اختبلؼ أعهاٌر
هػػع أٌػػاليٍـ أو حتػى أثىػػاء وجػػودٌـ هػع رفػػاقٍـ، فػػإذا  والهجتهعػي بػػدرجات شػبً هتقاربػػة أثىػػاء تواجػدٌـ

( أثىاء ضبطً في جىحة أو جىاية عاىى هػف العىػؼ سىة 59 – .5بيف كاف الطفؿ الذي كاف عهري )
( عػػػاىى أيضػػػا هػػػف ىفػػػس سػػػىة .5 – 51بػػػيف األسػػػري والتىشػػػئة الخاطئػػػة، فػػػاف الطفػػػؿ الػػػذي عهػػػري )

ئة فػػػي الهعاهمػػػة وقسػػػوتٍـ فػػػي التعاهػػػؿ هعػػػً، سػػػيالالظػػػروؼ فػػػي سػػػىوات سػػػابقة وهػػػف أسػػػاليب والديػػػً 
ـ كػاف لػػديٍـ ىفػس الىظػرة لتمػػؾ العواهػؿ الىفسػية واالجتهاعيػػة  وبالتػالي فاألطفػاؿ عمػى اخػػتبلؼ أعهػاٌر

ـ الطبيعيػػػة فػػػي إوتمػػػؾ التػػػوترات الىاتجػػػة  ـ الطبيعيػػػة أو ىتيجػػػة قسػػػوة أسػػػٌر هػػػا عػػػف الحرهػػػاف هػػػف أسػػػٌر
ذا ها أكدتػً التعاهؿ هعٍـ فػي  اً كبيػر  اً ( التػي بيىػت اف لمتربيػة الخاطئػة أثػر 1997سػيف، دراسػة )اليا، ٌو

 حاالت الجىوح وأف التفكؾ العائمي بيف الوالديف يؤدي إلى حاالت الجىوح .
ويرى الباحث أيضا اف االىحػراؼ قػد يتػأثر بػالعهر وتقػدـ الحػدث بػالعهر، بهعىػى اىػً كمهػا تقػدـ عهػري 

ذا ها كشفت عىً دراسة  ( التي بيىت أّف هستوى Crick &Grotpeter ،1995)كمها زاد اىحرافً، ٌو
ـ. ولكػف ٌػذا ال يعىػي اف العهػر يمعػب دور  فػي اخػتبلؼ  اً العدواف يرتفع لدى األطفػاؿ هػع تقػدـ أعهػاٌر

 ٍـ.العواهؿ الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوحالعواهؿ، فالجهيع يتفؽ عمى تمؾ 
 

 مناقشة نتائج الفرضية السابعة:. 1.1.5.0
العوامؿ النفسية متوسطات  بيف( α) ≤0.05د فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى ال توج

األحداث أنفسيـ في فمسطيف تبعا لمتغير  األحداث مف وجية نظر واالجتماعية المسببة لجنوح
 مكاف السكف.

بيف  (α) ≤0.05يتضح هف الجدوؿ السابؽ اىً ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد الهستوى 
األحداث هف وجٍة ىظر األحداث أىفسٍـ تبعا  الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوح سطات العواهؿهتو 

( 1.3..لهتغير هكاف السكف، فقد بمغت قيهة )ؼ( الهحسوبة عمى الدرجة الكمية لمعواهؿ االجتهاعية )
ؿ الىفسية (، كها بمغت قيهة )ؼ( الهحسوبة عمى الدرجة الكمية لمعواه.70..عىد هستوى الداللة )

(، وتبعا لعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية فاف ٌذا يدعو 371..( عىد هستوى الداللة ).1...)
 إلى قبوؿ الفرضية الصفرية السابعة.
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ويعزو الباحث السبب في عدـ وجود فروؽ تبعػا لهتغيػر هكػاف السػكف إلػى أف عواهػؿ اىحػراؼ األحػداث 
ب التىشئة االجتهاعية، وها يتمقػاي الفػرد فػي طفولتػً األولػى بصورة عاهمة قد ترجع في األصؿ إلى أسالي

هػػػف أسػػػاليب هعاهمػػػة، وكػػػذلؾ هػػػا يتهتػػػع بػػػً ٌػػػو هػػػف قػػػدرات عقميػػػة تعطيػػػً اإلهكاىيػػػة الكتسػػػاب سػػػهات 
شخصػػية هتهيػػزة عػػف غيػػري هػػف الهحيطػػيف، وبهػػا أف الهجتهػػع الفمسػػطيىي هتػػداخؿ وعاداتػػً وتقاليػػدي تكػػاد 

ود هسػػافات تفصػػؿ بػػيف سػػكاف الهديىػػة والقريػػة والهخػػيـ. لػػذا يهكػػف وذلػػؾ بسػػبب عػػدـ وجػػ ؛تكػػوف واحػػدة
القوؿ اىً ليس ٌىاؾ إهكاىيػة لوجػود فػروؽ تبعػا لهكػاف السػكف. فالحػدث سػواء كػاف يعػيش فػي القريػة أو 
الهديىة أو الهخيـ يحهؿ ىفس الطهوح، والتطمعػات لمهسػتقبؿ، ويخضػع لضػغوطات هتشػابٍة فػي الهىػزؿ 

يئة التي يىتهي إليٍا، رغـ وجود بعض االختبلفات الثاىوية في التفكير والعادات وفي الهدرسة أو في الب
والتػػػي تكػػػاد تكػػػوف هعدوهػػػة األثػػػر. وبالتػػػالي فػػػاف درجػػػة العواهػػػؿ الىفسػػػية واالجتهاعيػػػة ال تختمػػػؼ تبعػػػا 
ة الختبلؼ هكاف السكف. بقدر ها يكوف لمعػرؽ أو البشػرة أو الهىطقػة الجغرافيػة الهرتبطػة بعػرؽ أو طائفػ

ػػذا هػػا كشػػفت عىػػً ىتػػائج  ( التػػي بيىػػت أف الهػػراٌقيف الػػذيف Wallace ،2002دراسػػة )بحػػد ذاتٍػػا، ٌو
يعتػػزوف بٍػػويتٍـ العرقيػػة ٌػػـ األكثػػر اعتراضػػًا عمػػى اسػػتخداـ الهخػػدرات، بيىهػػا الهراٌقػػوف الهتعرضػػوف 

 .لرسائؿ عىصرية تتعمؽ بعرقٍـ األسود ٌـ أكثر هيبًل لمجىوح، وتعاطي الهخدرات
 

 مناقشة نتائج الفرضية الثامنة:. 9.1.5.5
العوامػػؿ النفسػػية متوسػػطات  بػػيف (α) ≤0.05توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد المسػػتوى  ال

األحػػداث مػػف وجيػػة نظػػر األحػػداث أنفسػػيـ تعػػزى لمتغيػػر اف كػػاف  واالجتماعيػػة المسػػببة لجنػػوح
 .أو ال ف عمى قيد الحياةاالوالد

بػػيف ( α) ≤0.05توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عىػػد الهسػػتوى اىػػً ال ( 16.4)يتبػػيف هػػف الجػػدوؿ 
العواهؿ الىفسية لجىػوح األحػداث هػف وجٍػة ىظػر األحػداث أىفسػٍـ تبعػا االجتهاعية و  هتوسطات العواهؿ
، حيػػػث بمػػػغ الهتوسػػػط الحسػػػابي عمػػػى الدرجػػػة الكميػػػة لمعواهػػػؿ ف عمػػػى قيػػػد الحيػػػاةاالوالػػػدلهتغيػػػر اف كػػػاف 

(، بيىهػا بمػغ الهتوسػط الحسػابي لػدى 5633الػذيف )والػديٍـ عمػى قيػد الحيػاة( )االجتهاعية لدى األحداث 
( عىد هستوى 16132( كها تبيف أف قيهة )ت( الهحسوبة )5643الذيف )والديٍـ ليسوا عمى قيد الحياة()

(، كها بمغ الهتوسط الحسابي عمى الدرجة الكميػة لمعواهػؿ الىفسػية لػدى األحػداث الػذيف 16413الداللة )
(، بيىهػػا بمػػغ الهتوسػػط الحسػػابي لػػدى الػػذيف )والػػديٍـ ليسػػوا عمػػى قيػػد 1613لػػديٍـ عمػػى قيػػد الحيػػاة( ))وا
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(، وتبعػػػا 16552( عىػػد هسػػػتوى الداللػػة )36533( كهػػا تبػػػيف أف قيهػػة )ت( الهحسػػػوبة )5645الحيػػاة()
 لعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تـ قبوؿ الفرضية الصفرية الثاهىة.

ػذا ال يتفػػؽ هػػع  ( التػػي بيىػػت اف العواهػػؿ األسػػرية التػػي 2015دراسػة )جبػػالي،  هػػا كشػػفت عىػػً ىتػػائج ٌو
 وفاة أحد الوالديف أو كميٍها. في تؤدي الىحراؼ األحداث تهثمت

ػذا  ػا عمػى جىػوح الحػدث ٌو ويرى الباحث اف البيئة الهحيطة بالحدث بصورتٍا العاهة قد يكوف لٍا تأثيٌر
ها، فاألحداث يؤكدوف عمى وجود العواهؿ الىفسية واالجتهاعية ميٍو كال يتوقؼ عمى وفاة احد الوالديف أ

الهرتبطػػة بجىػػوحٍـ، دوف الىظػػر إلػػى اف كػػاف األب هتػػوفى أو األـ، فأحياىػػًا قػػد يشػػكؿ وجػػود أب هتػػوفى 
في األسرة دافع الىحراؼ األحداث وأحياىا قد يشكؿ حافزا لبلىضػباط وااللتػزاـ واالٌتهػاـ بشػؤوف األسػرة، 

لفقر الذي يكوف حافزًا لبللتزاـ واالىضػباط أحياىػًا قػد يكػوف هػف جٍػة أخػرى حػافزًا إلػى االىحػراؼ أيضا فا
والجريهػػة فسػػوء الرعايػػة الهصػػاحب عػػادًة لمحيػػاة الفقيػػرة هػػف الههكػػف أف يولّػػد االىحػػراؼ، ٌػػذا االىحػػراؼ 

تفكػؾ الػذي يحػدث الذي قد تولدي حياة الترؼ في أحياف أخػرى كهػا قػد يظٍػر فػي األسػر الهفككػة ذلػؾ ال
إها بسبب الطبلؽ أو ىتيجة لمهشاكؿ التي تحدث بيف األبويف بسبب عدـ االىسػجاـ أو بسػبب وفػاة أحػد 
الوالديف وعدـ التعويض ىفسيًا وهعيشيًا عف الطػرؼ الهفتقػد إهػا لعػدـ الػوعي لضػرورة ذلػؾ التعػويض أو 

اف وفػػاة احػػد الوالػػديف قػػد ال يكػػوف لهحدوديػػة طاقػػة الطػػرؼ اآلخػػر، وبالتػػالي جػػاءت ٌػػذي الدراسػػة لتثبػػت 
 سببا لبلىحراؼ.

 
 مناقشة نتائج الفرضية التاسعة:. 1.1.5.0

العوامػػؿ النفسػػية متوسػػطات  بػػيف (α) ≤0.05توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد المسػػتوى  ال
األحػػػداث مػػػف وجيػػػة نظػػػر األحػػػداث أنفسػػػيـ تعػػػزى لمتغيػػػر الحالػػػة  واالجتماعيػػػة المسػػػببة لجنػػػوح

 ية لموالديف.االجتماع
بػػيف ( α) ≤0.05اىػػً ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عىػػد الهسػػتوى ( 34.4)يتبػػيف هػػف الجػػدوؿ 
العواهؿ الىفسية لجىػوح األحػداث هػف وجٍػة ىظػر األحػداث أىفسػٍـ تبعػا االجتهاعية و  هتوسطات العواهؿ

الكمية لمعواهؿ االجتهاعية  ، حيث بمغ الهتوسط الحسابي عمى الدرجةلهتغير الحالة االجتهاعية لموالديف
(، بيىهػػػػػػا بمػػػػػػغ الهتوسػػػػػػط الحسػػػػػػابي لػػػػػػدى الػػػػػػذيف 5631لػػػػػػدى األحػػػػػػداث الػػػػػػذيف )والػػػػػػديٍـ هتزوجػػػػػػاف( )

(، كهػا 16251( عىد هسػتوى الداللػة )16124( كها تبيف أف قيهة )ت( الهحسوبة )5633)هىفصبلف()
ث الػػػذيف )والػػديٍـ هتزوجػػػاف( بمػػغ الهتوسػػط الحسػػػابي عمػػى الدرجػػػة الكميػػة لمعواهػػػؿ الىفسػػية لػػػدى األحػػدا
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( كهػا تبػيف أف قيهػة )ت( 5621(، بيىها بمغ الهتوسط الحسابي لدى الػذيف والػديٍـ )هىفصػبلف()1613)
(، وتبعػا لعػػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػػة إحصػائية تػػـ 16344( عىػد هسػػتوى الداللػة )16432الهحسػوبة )

 قبوؿ الفرضية الصفرية التاسعة.
ذا ال يتفؽ هع ها كشفت ع ( التي بيىت اف األسباب الرئيسية لجىوح 2003ىً ىتائج دراسة )قىوبي، ٌو

ف إ( Murray & Farrington ،2005األحداث في سمطىة ُعهاف ٌي  اىفصاؿ الوالديف. ودراسة )
اىفصاؿ األبويف يقود أحياىا لمتىبؤ بجىوح أبىائٍـ الهستقبمي، وقد يعود ذلؾ لطبيعة هوضوع الدراسة 

 ٍدفة.والهجتهعات الهست
في جىوح األحداث ولكف كها  اً الحالة االجتهاعية لموالديف قد يكوف لٍا تأثيرًا واضحويرى الباحث اف 

سبؽ وبيف الباحث فاف ذلؾ قد يكوف أيضا سببا في التزاـ الطفؿ واىضباطً، فقد يكوف لمهشكبلت 
هىزؿ، كذلؾ يمعب واالضطرابات األسرية الهستهرة والهتواصمة اكبر األثر في ٌروب الطفؿ هف ال

في ذلؾ، كها يىعكس السموؾ السيئ  اً كبير  اً اإلٌهاؿ في التربية، اإلفراط في التدليؿ أو ىقصٍا دور 
لآلباء عمى أبىائٍـ فيشكؿ سموكيات سمبية عىد التعاهؿ هعٍـ بعدواىية هفرطة، كذلؾ السمبية، 

ورة قد ال تختمؼ تبعا الختبلؼ والعقوبات الصارهة، كؿ ذلؾ قد يكوف لً اكبر األثر في االىحراؼ بص
الحالة االجتهاعية لموالديف، فالجهيع يؤكد عمى تمؾ العواهؿ الىفسية واالجتهاعية التي تقؼ وراء 

 ٍـ عمى اختبلؼ الحالة االجتهاعية لوالديٍـ.حجىو 
 

 مناقشة نتائج الفرضية العاشرة:. 0.1.5.0
العوامػػؿ النفسػػية متوسػػطات  بػػيف (α) ≤0.05توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد المسػػتوى  ال

األحداث مف وجية نظر األحداث أنفسيـ تعزى لمتغير الدخؿ الشػيري  واالجتماعية المسببة لجنوح
 لألسرة.

بػػػيف  (α) ≤0.05يتضػػح هػػػف الجػػػدوؿ السػػابؽ اىػػػً ال توجػػػد فػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عىػػد الهسػػػتوى 
األحػداث هػف وجٍػة ىظػر األحػداث أىفسػٍـ تبعػا  حالىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىػو  هتوسطات العواهؿ

لهتغير الدخؿ الشٍري لؤلسرة، فقػد بمغػت قيهػة )ؼ( الهحسػوبة عمػى الدرجػة الكميػة لمعواهػؿ االجتهاعيػة 
(، كهػا بمغػػت قيهػة )ؼ( الهحسػػوبة عمػى الدرجػػة الكميػة لمعواهػػؿ .93..( عىػد هسػتوى الداللػػة )390..)

(، وتبعا لعدـ وجود فروؽ ذات داللػة إحصػائية فػاف ٌػذا .71..)( عىد هستوى الداللة 953..الىفسية )
 يدعو إلى قبوؿ الفرضية الصفرية العاشرة.
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الدخؿ الشٍري لؤلسرة  ويعزو الباحث السبب في عدـ وجود اختبلؼ ظاٌر تبعا لهتغير هعدؿ
سري عمى إلى اف ذلؾ قد يعود إلى وجود اتفاؽ بيف األحداث أىفسٍـ وعمى اختبلؼ هعدالت دخمٍـ األ

ذا ال يختمؼ باختبلؼ هعدؿ  ا الواضح عمى جىوحٍـ، ٌو اف العواهؿ االجتهاعية والىفسية لٍا تأثيٌر
دخمٍـ، فقد يمجأ األحداث لبلىحراؼ ىتيجة تراكـ هشكبلت، وزيادة حجـ االضطرابات الهحيطة بٍـ، 

أو ىتيجة لمفقر أو  ،الهرتفع أو الهىخفضالشٍري  والتي قد يكوف هف بيف أسبابٍا هعدؿ دخؿ األسرة
وكذلؾ ىوع الهسكف وهستوى التعميـ لموالديف وحاالت عدد أفراد األسرة هف هرض احد الوالديف، 

ا الواضح عمى االىحراؼ إذا ها اجتهعت. وقد يكوف لحرهاف الطفؿ  الهتغيرات التي قد يكوف لٍا تأثيٌر
بحث عف هصدر آخر يوفر هف في االىحراؼ حيث يدفعً ذلؾ لم واضحٌ  وهي تأثيرٌ اليهف الهصروؼ 

ذا ها أكدت عميً دراسة  خبللً هصروفً اليوهي وغالبا ها يكوف ذلؾ بطرؽ غير هشروعة، ٌو
( التي بيىت اف أبرز أىهاط العىؼ األسري الذي تعرض لً األحداث كاف اهتىاع 2006)الهطيري، 

ها كشفت ىتائج دراسة هع أيضا يتفؽ ذلؾ اإلىفاؽ عمى الحدث وتمبية حاجاتً الحياتية.  فاألب ع
( التي بيىت اف العواهؿ االقتصادية التي تؤدي الىحراؼ األحداث ٌي عدـ وجود براهج 2015)جبالي،

ٍـ في تفريغ طاقاتٍـ، وازدياد ىسبة الفقر والبطالة في الهجتهع، وعدـ لمهشاريع واالستثهارات لمطمبة تس
 حصوؿ الحدث عمى هصروؼ كاٍؼ في الهدرسة.

 

 :ةاقشة نتائج الفرضية الحادية عشر من. 5.1.5.0
النفسػػية  بػػيف متوسػػطات العوامػػؿ (α) ≤0.05توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد المسػػتوى  ال

األحػداث مػف وجيػة نظػر األحػداث أنفسػيـ تعػزى لمتغيػر عػدد اإلخػوة  واالجتماعية المسببة لجنوح
 واألخوات.

بػيف هتوسػطات  (α) ≤0.05ة عىد الهسػتوى يتضح هف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات داللة إحصائي
األحداث هف وجٍة ىظر األحداث أىفسٍـ تبعا لهتغيػر عػدد  الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوح العواهؿ

( 0.3.1اإلخػػوة واألخػػوات، فقػػد بمغػػت قيهػػة )ؼ( الهحسػػوبة عمػػى الدرجػػة الكميػػة لمعواهػػؿ االجتهاعيػػة )
هػػة )ؼ( الهحسػػوبة عمػػى الدرجػػة الكميػػة لمعواهػػؿ الىفسػػية (، كهػػا بمغػػت قي5....عىػػد هسػػتوى الداللػػة )

بيف األحداث الذيف )ال يوجػد لػديٍـ  الفروؽ كاىت (، حيث كاىت5....( عىد هستوى الداللة ).5.95)
إخوة( وبيف الذيف )لديٍـ إخوة( بصػورة عاهػة لصػالح األحػداث الػذيف )ال يوجػد لػديٍـ إخػوة أو أخػوات(، 

 يدعو إلى رفض الفرضية الصفرية الحادية عشرة.ٌذا وتبعا لوجود فروؽ فاف 
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ذا ال يتفؽ هع ها كشفت عف دراسة )آؿ شافي،  ( التي بيىت اف العواهؿ التي تقؼ وراء جىوح 2006ٌو
األحداث ٌي اف هعظـ األحداث يعيشوف في وسط أسرة كبيرة العدد، وهعظـ األحداث كاف ترتيبٍـ 

 سرة.وسط األبىاء أي في القائهة الهٍهمة هف األ
 الىفسية واالجتهاعية الهسببة لجىوح بيف هتوسطات العواهؿوجود فروؽ ويهكف تفسير السبب في 

لصالح األحداث الذيف )ال يوجد األحداث هف وجٍة ىظر األحداث أىفسٍـ تبعا لهتغير عدد اإلخوة 
رًا بالهولود األوؿ إلى أف ذلؾ قد يعود إلى اف األٌؿ عادًة يولوف اٌتهاهًا كبيلديٍـ إخوة أو أخوات(، 

بشكؿ همحوظ، ويوفروف لً كؿ ها يحتاجً هف أدوات وأهور تساعدي في ههارسة حياتً بصورة سميهة 
وتحقيؽ ٌواياتً، ويستهر ٌذا االٌتهاـ بىفس الدرجة إلى أف يأتي الهولود الثاىي فيبدأ االٌتهاـ هوجًٍا 

كذا يستهر األهر إلى أف يزيد عدد األيالثى بىاء فيبدأ االٌتهاـ بالتقمص بدرجة ها؛ وذلؾ ف هف األبىاء ٌو
بسبب زيادة األعباء عمى الوالديف وضرورة توفير حاجيات جهيع األبىاء دوف التهييز بيىٍـ، حيث أف 
االٌتهاـ الزائد لؤلٌؿ باألبىاء يقؿ تدريجيًا كمها زاد عدد األبىاء. وهف الطبيعي فإف أسموب تعاهؿ األٌؿ 

يترؾ عىدي سموكيات واىطباعات هتهيزة وجهيمة تجعؿ هف الهجتهع وأفراد أسرتً هع ابىٍـ داخؿ الهىزؿ 
 ورفاقً يعاهموىً بأسموب راِؽ واٌتهاـ ربها يكوف هختمفًا عف اآلخريف.

كها اف الحدث الذي يىتهي ألسرة فيٍا عدد هف اإلخوة الذكور قد يكوف أكثر شراسة وعدواىية هف تمؾ 
ىاث، كذلؾ األهر فيها يتعمؽ بوجود طفؿ وحيد في األسرة الواحدة فاف األسر التي يكثر فيٍا عدد اإل

حاجتً الدائهة لهف يوفر الحهاية،  خاصة إذا ها تعرض لبلعتداء و  ،ٌذا يجعمً يشعر أحياىا بالضعؼ
هف قبؿ أبىاء جيمً دوف وجود هف يدافع عىً، األهر الذي يجعمً يفكر باالىتقاـ بطرؽ هختمفة، وقد 

ا لبللتحاؽ برفقة السوء واالىحراؼ، وبالتالي تبيف وجود فروؽ لصالح األحداث الذيف يكوف ذلؾ سبب
 ليس لديٍـ إخوة أو أخوات.

 :ةمناقشة نتائج الفرضية الثانية  عشر . 7.1.5.0
النفسػػية  بػػيف متوسػػطات العوامػػؿ (α) ≤0.05توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد المسػػتوى  ال

 ألحداث مف وجية نظر األحداث أنفسيـ تعزى لمتغير التدخيف.ا واالجتماعية المسببة لجنوح
بػػػػػيف ( α) ≤0.05وجػػػػػود فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية عىػػػػػد الهسػػػػػتوى ( 51.4)يتبػػػػػيف هػػػػػف الجػػػػػدوؿ 
العواهؿ الىفسية لجىػوح األحػداث هػف وجٍػة ىظػر األحػداث أىفسػٍـ تبعػا االجتهاعية و  هتوسطات العواهؿ

، حيػػػث بمػػػغ الهتوسػػػط الحسػػػابي عمػػػى الدرجػػػة الكميػػػة لمعواهػػػؿ لهتغيػػػر التػػػدخيف ولصػػػالح الػػػذيف يػػػدخىوف
(، بيىهػػػػا بمػػػػغ الهتوسػػػػط الحسػػػػابي لػػػػدى الػػػػذيف )ال 1653االجتهاعيػػػػة لػػػػدى األحػػػػداث الػػػػذيف )يػػػػدخىوا( )
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(، كهػا بمػغ 16111( عىػد هسػتوى الداللػة )36131( كها تبيف أف قيهة )ت( الهحسوبة )5635يدخىوا()
(، بيىها بمغ 1613ية لمعواهؿ الىفسية لدى األحداث الذيف )يدخىوا( )الهتوسط الحسابي عمى الدرجة الكم

( عىػػد 363.3( كهػػا تبػػيف أف قيهػػة )ت( الهحسػػوبة )..56الهتوسػػط الحسػػابي لػػدى الػػذيف )ال يػػدخىوا()
(، وتبعا لوجود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية تػـ رفػض الفرضػية الصػفرية الثاىيػة 16111هستوى الداللة )

 عشر.
 

أف التدخيف قد يكوف هقدهة االىحرافات السموكية يضر بالحدث ث السبب في ذلؾ إلى ويعزو الباح
وصحتً ويجعمً هتوترا وقمقا ويعجزي عف التحكـ في اىفعاالتً وغضبً والحدث عىدها يدخف فٍذا أهر 
 خطير لمغاية وعواقبً وخيهة جدًا ألف التدخيف ٌو البداية الحقيقية لبلىحراؼ السموكي، فحاجة الحدث
لمتدخيف تجعمً يبحث عف توفير ثهىً، وفي حالة عدـ توفر ثهف التبغ فاىً سيمجأ لطرؽ غير هشروعة 
لتوفير ثهىً، وبالتالي تكوف السرقة ٌي الوسيمة الوحيدة لتوفيري، وهف ٌىا يبدأ هشواري في االىحراؼ 

هرحمة أخرى هف  بسبب إدهاىً لمتدخيف الذي في البداية يكوف هقتصرا عمى التبغ وهف ثـ قد تبدأ
ذا يشكؿ خطورة عمى  هراحؿ اإلدهاف، وهىٍا هثبل تعاطي الحشيش والهخدرات بأىواعٍا الهختمفة ٌو
ا هف الهداخؿ السيئة التي تؤدي إلى اضطرابات سموكية تدفع بصاحبٍا  الحدث والهجتهع كمً باعتباٌر

األسرة وضعؼ الوازع الديىي إلى ارتكاب كؿ أىواع الجريهة والعىؼ واالىحراؼ، خاصة هع تراجع دور 
(. التي بيىت أّف Simoes، Matos ،2008) وغياب القدوة الحسىة، وقد أكدت عمى ذلؾ دراسة

تعاطي الهخدرات هف أبرز عواهؿ الخطورة عمى الحدث، في حيف شكمت العبلقات اإليجابية في 
وح. كذلؾ دراسة )آؿ شافي، الهدرسة واألقراف ذوي السموؾ الجيد، أكثر العواهؿ حهاية لمحدث هف الجى

ـّ السرقة.2006  ( التي بيىت اف االىحراؼ السموكي ٌو الهؤثر في الجىوح وهف ث
 :ةمناقشة نتائج الفرضية الثالثة عشر . 1.5.0..

النفسػػية  بػػيف متوسػػطات العوامػػؿ (α) ≤0.05توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد المسػػتوى  ال
الترتيػػب مػػف وجيػػة نظػػر األحػػداث أنفسػػيـ تعػػزى لمتغيػػر األحػػداث  واالجتماعيػػة المسػػببة لجنػػوح

 .الوالدي
 

بػيف هتوسػطات  (α) ≤0.05يتضح هف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عىد الهسػتوى 
، فقػد الترتيػب الػوالدياالجتهاعية لجىوح األحداث هف وجٍة ىظر األحداث أىفسػٍـ تبعػا لهتغيػر  العواهؿ
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( عىػػػد هسػػػتوى الداللػػػة 1.931عمػػػى الدرجػػػة الكميػػػة لمعواهػػػؿ االجتهاعيػػػة ) بمغػػػت قيهػػػة )ؼ( الهحسػػػوبة
(، بيىها تبيف اىػً ال توجػد فػروؽ عمػى بعػد العواهػؿ الىفسػية، حيػث بمغػت قيهػة )ؼ( الهحسػوبة 57...)

بػيف الفػروؽ  (، حيػث كاىػت5.9..( عىػد هسػتوى الداللػة ).5.71عمى الدرجة الكميػة لمعواهػؿ الىفسػية )
تػػػرتيبٍـ فػػػي األسػػػرة )البكػػػر( وبػػػيف الػػػذيف تػػػرتيبٍـ فػػػي األسػػػرة )األوسػػػط( لصػػػالح الػػػذيف األحػػػداث الػػػذيف 

ٌػذا يػدعو إلػى رفػض وتبعا لوجود فروؽ عمى بعد العواهؿ االجتهاعيػة فػاف ترتيبٍـ في األسرة )البكر(، 
واهؿ الفرضية الصفرية الحادية عشرة عمى بعد العواهؿ االجتهاعية فقط في حيف تـ قبولٍا عمى بعد الع

 الىفسية.
ذا ال يتفؽ هع ها كشفت عف دراسة )آؿ شافي،  ( التي بيىت اف العواهؿ التي تقؼ وراء جىوح 2006ٌو

 األحداث ٌي اف هعظـ األحداث كاف ترتيبٍـ وسط األبىاء أي في القائهة الهٍهمة هف األسرة.
 

لترتيب الهيبلدي البكر ويعزو الباحث الفروؽ بيف األوسط والبكر ولصالح البكر، أي أف الحدث ذو ا
الترتيب الهيبلدي األوسط، أي أف الحدث  يأكثر تحديدا لمعواهؿ االجتهاعية وتأثرا بٍا هف الحدث ذو 
الترتيب الهيبلدي األكبر، وربها يرجع السبب  يذو الترتيب الهيبلدي األوسط أقؿ اىحرافا هف الحدث ذ

روؼ أسرية وهعيشية جعمتً أكثر بحثا عف في ذلؾ إلى أف ذا الترتيب الهيبلدي األكبر قد هر بظ
االىحراؼ، ويرجع السبب أيضًا لخبرات الطفولة في التفاعؿ االجتهاعي حيث يواجً ٌؤالء هوقفًا اسريًا 
هختمفًا، فٍـ يتفاعموف هىذ وقت هبكر هع الحياة ال هع األبويف فقط، بؿ هع اإلخوة، واألخوات األصغر 

ر داخؿ األسرة يهكف تقميدٌا. كها ويهكف إرجاع ذلؾ لمعادة الهتبعة سىا، الذيف يقوهوف بهجهوعات ادوا
في الهجتهع الفمسطيىي هف تدليؿ واضح لمصغير هف أفراد العائمة، كذلؾ الطفؿ األصغر في الترتيب 
الهيبلدي يكوف ألبويف كبيريف في السف هها يجعؿ السمطة عميً ىوعًا ها قميمة ويتيح الصغير بىوع هف 

 ئد هف األبويف، وخصوصًا أف الفارؽ عمى ٌذا الهظٍر كاف بيف األوسط واألكبر. الدالؿ الزا
 

أها بخصوص العواهؿ الىفسية لجىوح األحداث والتي تبيف عدـ وجود فروؽ فيٍا تبعا لهتغير الترتيب 
باختبلؼ الترتيب الهيبلدي بقدر ها تتأثر الهيبلدي، حيث يرى الباحث اف تمؾ العواهؿ قد ال تختمؼ 

جتهاعية، وتمؾ الهرتبطة هىٍا بالتىشئة االعواهؿ أسرية، واقتصادية وتربوية واالٌـ هف ذلؾ العواهؿ ب
الوالدية تحديدا. وقد تشير ٌذي الىتيجة إلى وجود عواهؿ أسرية أخرى ذات تأثير اكبر عمى العواهؿ 

 الىفسية.



121 

 :ةمناقشة نتائج الفرضية الرابعة عشر . 3.1.5.0
النفسػػية  بػػيف متوسػػطات العوامػػؿ (α) ≤0.05لػػة إحصػػائية عنػػد المسػػتوى توجػػد فػػروؽ ذات دال  ال

األحػػداث مػػف وجيػػة نظػػر األحػػداث أنفسػػيـ تعػػزى لمتغيػػر المسػػتوى  واالجتماعيػػة المسػػببة لجنػػوح
 العممي لألب.

بػػيف ( α) ≤0.05اىػػً ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عىػػد الهسػػتوى ( 54.4)يتبػػيف هػػف الجػػدوؿ 
العواهؿ الىفسية لجىػوح األحػداث هػف وجٍػة ىظػر األحػداث أىفسػٍـ تبعػا االجتهاعية و  هتوسطات العواهؿ

، حيػػث بمػػغ الهتوسػػط الحسػػابي عمػػى الدرجػػة الكميػػة لمعواهػػؿ االجتهاعيػػة لهتغيػػر الهسػػتوى العمهػػي لػػؤلب
(، بيىهػػا بمػػغ الهتوسػػط الحسػػابي لػػدى 5633( )توجيٍي فاقػػؿلػػدى األحػػداث الػػذيف هسػػتوى تعمػػيـ آبػػائٍـ)

( -16353( كهػا تبػيف أف قيهػة )ت( الهحسػوبة )5625()بكالوريوس فػأعمىهستوى تعميـ آبائٍـ ) الذيف
(، كهػػا بمػػغ الهتوسػػط الحسػػابي عمػػى الدرجػػة الكميػػة لمعواهػػؿ الىفسػػية لػػدى 16.42عىػػد هسػػتوى الداللػػة )

الػذيف  (، بيىهػا بمػغ الهتوسػط الحسػابي لػدى5623( )تػوجيٍي فاقػؿاألحداث الذيف هستوى تعمػيـ آبػائٍـ )
( عىػػد -361.4( كهػػا تبػػيف أف قيهػػة )ت( الهحسػػوبة )1653()بكػػالوريوس فػػأعمىهسػػتوى تعمػػيـ آبػػائٍـ )

(، وتبعػػا لعػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية تػػـ قبػػوؿ الفرضػػية الصػػفرية 16344هسػػتوى الداللػػة )
 الرابعة عشر.

العواهؿ الهؤدية لجىوح األحداث، تشير الىتيجة السابقة إلى اف هستوى تعميـ األب ليس لً أي تأثير في 
ويرى الباحث اف االىحراؼ غالبا ها يكوف ىتيجة تػراكـ ظػروؼ تحػيط بالطفػؿ وتجعمػً يٍػرب هػف الواقػع 

و واقع هشحوف بالضغوط والتوترات، إلى واقع آخر هػريح  واىػً هػف  -حسػب اعتقػادي–الذي يحيط بً ٌو
ويمبػػػي رغباتػػػً، وبالتػػػالي قػػػد يىحػػػدر احػػػد  خػػػبلؿ ٌػػػذا الواقػػػع الجديػػػد سيحصػػػؿ عمػػػى سػػػعادتً واطهئىاىػػػً

األحػػػداث هػػػف اسػػػر يكػػػوف فيٍػػػا األب هػػػف حهمػػػة الشػػػٍادات العميػػػا، او حتػػػى هػػػف الػػػذيف لػػػيس لػػػديٍـ أي 
بلت عمهيػػة تػػذكر، فػػاالىحراؼ غالبػػا هػػا يكػػوف بسػػبب هجهوعػػة هػػف األسػػباب والعواهػػؿ الهتراكهػػة،  هػػٌؤ

 واقع بديؿ.  وأكثر ها يؤثر فيٍا ٌي شخصية الطفؿ وحاجتً لمبحث عف
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 :ةمناقشة نتائج الفرضية الخامسة عشر . 1.5.0..5
النفسػػية  بػػيف متوسػػطات العوامػػؿ (α) ≤0.05توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد المسػػتوى  ال

األحػػداث مػػف وجيػػة نظػػر األحػػداث أنفسػػيـ تعػػزى لمتغيػػر المسػػتوى  واالجتماعيػػة المسػػببة لجنػػوح
 العممي لالـ.

بػػيف ( α) ≤0.05اىػػً ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عىػػد الهسػػتوى ( 53.4)يتبػػيف هػػف الجػػدوؿ 
العواهؿ الىفسية لجىػوح األحػداث هػف وجٍػة ىظػر األحػداث أىفسػٍـ تبعػا االجتهاعية و  هتوسطات العواهؿ

، حيث بمغ الهتوسط الحسابي عمى الدرجة الكمية لمعواهػؿ االجتهاعيػة لػدى لهتغير الهستوى العمهي لبلـ
(، بيىهػا بمػغ الهتوسػط الحسػابي لػدى الػذيف 5633( )توجيٍي فاقػؿالذيف هستوى تعميـ أهٍػاتٍـ) األحداث

( عىػد -16531( كها تبػيف أف قيهػة )ت( الهحسػوبة )5634()بكالوريوس فأعمىهستوى تعميـ أهٍاتٍـ )
(، كهػػػػا بمػػػػغ الهتوسػػػػط الحسػػػػابي عمػػػػى الدرجػػػػة الكميػػػػة لمعواهػػػػؿ الىفسػػػػية لػػػػدى 16333هسػػػػتوى الداللػػػػة )

(، بيىها بمغ الهتوسط الحسػابي لػدى الػذيف 1615( )توجيٍي فاقؿاألحداث الذيف هستوى تعميـ أهٍاتٍـ )
( عىػػد 16133( كهػػا تبػػيف أف قيهػػة )ت( الهحسػػوبة )5622()بكػػالوريوس فػػأعمىهسػػتوى تعمػػيـ أهٍػػاتٍـ )

الصػػفرية (، وتبعػػا لعػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية تػػـ قبػػوؿ الفرضػػية 16452هسػػتوى الداللػػة )
 .ةالخاهسة عشر 
ذا يتفؽ هع  ( التػي بيىػت اف العواهػؿ التػي تقػؼ وراء 2006كشفت عىً ىتائج دراسة )آؿ شػافي،  ها ٌو

التفكؾ األسري وعبلقػة كػؿ ذلػؾ فػي جىػوح األحػداث، اف غالبيػة األحػداث أهيػوف أهػا األهٍػات فٍػف إهػا 
ؿ العمهي ٌىا ليس لً   تأثير واضح.أهيات أو جاهعيات. وبالتالي فاف الهٌؤ

ويرى الباحث اف هستوى تعميـ األـ قد يكوف هف العواهؿ الهؤثرة عمى دور األسرة في تىهية الشخصية 
السميهة لدى األبىاء، ولكف أحياىا إىشغاؿ إالـ عف أبىائٍا لسبب أو آلخر، وكذلؾ طبيعة شخصيتٍا 

ىائٍا هٍارة القدرة عمى التعاهؿ وقدرتٍا عمى التعاهؿ هع األبىاء بطريقة سميهة والعهؿ عمى تعميـ أب
وحؿ الهشكبلت، وهٍارة القدرة عمى االستخداـ األهثؿ لئلهكاىيات، كؿ ٌذا قد يكوف لً هردودي 
االيجابي عمى األبىاء في حاؿ تهكىت األـ هف استخداهً االستخداـ األهثؿ، ولكف حتى لو عدىا لىتائج 

بلت ٌذي الدراسة سىجد اف ٌىاؾ ىسبة هف األحداث اىحدر  وا هف اسر أهٍاتٍـ حاصبلت عمى هٌؤ
ا في تىهية الشخصية إعمهية، وبالتالي ف ف هستوى تعميـ األـ قد ال يكوف لً تأثير هعىوي عمى دوٌر

السميهة ألبىائٍا. بقدر ها يكوف ذلؾ يعود لهجهوعة هف العواهؿ األخرى التي يكوف لٍا هردودٌا السمبي 
أف األسرة ٌي المبىة الذي تمعبً األسرة بكافة أعضائٍا، حيث  أو االيجابي عمى األبىاء، خاصة الدور
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األولى واألساس في بىاء الهجتهع، ولٍا دور حيوي ههتد لتىهية أبىائٍا وتىشئتٍـ بها يوفر لٍـ التقدـ 
 .والىهو والتغيير عمى الهستوى الشخصي وهف ثـ الىهو الهجتهعي

 

 :ةمناقشة نتائج الفرضية السادسة عشر . 55.1.5.0
النفسػػية  بػػيف متوسػػطات العوامػػؿ (α) ≤0.05توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد المسػػتوى  ال

 األحداث مف وجية نظر األحداث أنفسيـ تعزى لمتغير عمؿ األب. واالجتماعية المسببة لجنوح
بػػيف ( α) ≤0.05اىػػً ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عىػػد الهسػػتوى ( 52.4)يتبػػيف هػػف الجػػدوؿ 

العواهؿ الىفسية لجىػوح األحػداث هػف وجٍػة ىظػر األحػداث أىفسػٍـ تبعػا االجتهاعية و  العواهؿ هتوسطات
، حيث بمغ الهتوسط الحسابي عمى الدرجػة الكميػة لمعواهػؿ االجتهاعيػة لػدى األحػداث لهتغير عهؿ األب

( 56.2()ال يعهمػػوف(، بيىهػػا بمػػغ الهتوسػػط الحسػػابي لػػدى الػػذيف آبػػائٍـ )5623( )يعهمػػوفالػػذيف آبػػائٍـ )
(، كهػػػػا بمػػػػغ الهتوسػػػػط 16533( عىػػػػد هسػػػػتوى الداللػػػػة )36343كهػػػػا تبػػػػيف أف قيهػػػػة )ت( الهحسػػػػوبة )

(، بيىهػا بمػغ .161( )يعهمػوفالحسابي عمى الدرجة الكمية لمعواهؿ الىفسػية لػدى األحػداث الػذيف آبػائٍـ )
( 36131لهحسػوبة )( كها تبيف أف قيهػة )ت( ا5632()ال يعهموفالهتوسط الحسابي لدى الذيف آبائٍـ )

(، وتبعا لعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تـ قبوؿ الفرضػية الصػفرية 16531عىد هستوى الداللة )
 .ةالسادسة عشر 

ويػػرى الباحػػث اف عهػػؿ األب قػػد ال يكػػوف لػػً تػػأثيري الواضػػح أحياىػػا عمػػى شخصػػية األبىػػاء، خاصػػة واف 
هس حسػب هػا أجهعػت عميػً الكثيػر هػف الدراسػات الطفؿ يبدأ بالتهييز بيف الخير والشػر بعػد عاهػً الخػا

ػذا بعكػس إذا  والبحوث، وبالتالي فإف الطفؿ قبؿ الخاهسة قد ال يكوف يعمػـ حتػى بطبيعػة عهػؿ والػدي، ٌو
عػف هوقػع سػكىً ويتطمػب ذلػؾ هىػً الغيػاب لفتػرات طويمػة عػف الهىػزؿ،  ةها كاف يعهػؿ فػي هىػاطؽ بعيػد

ػذا بػدوري يػؤدي إلػى عػدـ وجػود األهر الذي ال بد واف يكوف لً هردودي ال سمبي عمى شخصػية الطفػؿ، ٌو
ػذا هػا أكػدت عميػً دراسػة حهػد) ( التػي بيىػت اف ...1سيطرة كاهمة عمى الطفؿ، وبالتالي االىحػراؼ، ٌو

دراسػػة وكهػػا بّيىػػت العواهػػؿ الهؤديػػة إلػػى اىحػػراؼ وجىػػوح الحػػدث ٌػػي غيػػاب األب عػػف األسػػرة.  بػػيف هػػف
سػػرية التػػي تػػؤدي الىحػػراؼ األحػػداث تهثمػػت فػػي غيػػاب رب األسػػرة العواهػػؿ األهػػف ( اف 2015)جبػػالي،

 الهتكررة ولفترات طويمة.
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 مناقشة نتائج الفرضية السابعة عشر:. 51.1.5.0
النفسػػية  بػػيف متوسػػطات العوامػػؿ (α) ≤0.05توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد المسػػتوى  ال

 حداث أنفسيـ تعزى لمتغير عمؿ إالـ.األحداث مف وجية نظر األ واالجتماعية المسببة لجنوح
بػػيف ( α) ≤0.05اىػػً ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عىػػد الهسػػتوى ( 11.4)يتبػػيف هػػف الجػػدوؿ 
العواهؿ الىفسية لجىػوح األحػداث هػف وجٍػة ىظػر األحػداث أىفسػٍـ تبعػا االجتهاعية و  هتوسطات العواهؿ
رجػة الكميػة لمعواهػؿ االجتهاعيػة لػدى األحػداث ، حيػث بمػغ الهتوسػط الحسػابي عمػى الدلهتغير عهؿ األـ
( 5635()ال يعهمػف(، بيىهػا بمػغ الهتوسػط الحسػابي لػدى الػذيف أهٍػاتٍـ ).563( )يعهمػفالذيف أهٍػاتٍـ )

(، كهػػػػا بمػػػػغ الهتوسػػػػط 163.2( عىػػػػد هسػػػػتوى الداللػػػػة )16341كهػػػػا تبػػػػيف أف قيهػػػػة )ت( الهحسػػػػوبة )
(، بيىهػا بمػغ 5622( )يعهمػفلدى األحػداث الػذيف أهٍػاتٍـ )الحسابي عمى الدرجة الكمية لمعواهؿ الىفسية 
( كهػػػػػػا تبػػػػػػيف أف قيهػػػػػػة )ت( الهحسػػػػػػوبة 1613()ال يعهمػػػػػفالهتوسػػػػػط الحسػػػػػػابي لػػػػػػدى الػػػػػػذيف أهٍػػػػػػاتٍـ )

(، وتبعػػػا لعػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية تػػػـ قبػػػوؿ 16445( عىػػػد هسػػػتوى الداللػػػة )-16525)
 الفرضية الصفرية السابعة عشر.

اف عهػػؿ األـ قػد يكػػوف لػػً آثػػاري االيجابيػة أو قػػد يكػػوف آثػػاري السػمبية خاصػػة إذا هػػا كاىػػت  ويػرى الباحػػث
األـ تعهػػؿ هػػف اجػػؿ تػػوفير هعيشػػة أفضػػؿ ألبىائٍػػا، وهعػػروؼ اف غالبيػػة الىسػػاء العػػاهبلت فػػي الهجتهػػع 
ء الفمسػػػطيىي غالبػػػا هػػػا يمػػػتحقف بالعهػػػؿ فػػػي هٍىػػػة التػػػدريس، وبالتػػػالي فػػػإف ٌػػػذا العهػػػؿ يجعػػػؿ هثػػػؿ ٌػػػؤال

األهٍات أكثر قدرة عمى التعاهؿ هع أبىائٍف، وحتى هع ذلؾ فاف غيابٍػا عػف الهىػزؿ قػد يكػوف لػً تػأثيري 
فػػي خبػػراتٍف الذاتيػػة وتوجيػػً  ٌفّ ءالسػػمبي، بسػػبب بعػػدٌف عػػف الهىػػزؿ لفتػػرة طويمػػة دوف اف يشػػاركف أبىػػا

الىفسػية واالجتهاعيػة سموكٍـ، أو حتى تخصيص الوقت الكافي لهتابعة هتطمباتٍـ واحتياجػاتٍـ األخػرى 
باسػػتثىاء الحاجػػات االقتصػػادية، حيػػث اف وجػػود األهٍػػات ضػػروري وهٍػػـ فػػي األسػػرة التػػي يتواجػػد فيٍػػا 
الحػػدث هػػف اجػػؿ هتابعػػة هػػا يحصػػؿ هعػػً هػػف تغيػػرات هختمفػػة حتػػى تكػػوف قػػادرة عمػػى هتابعتػػً وتزويػػدي 

 باإلرشاد الهىاسب.
عػاىي هػف ضػغوط العهػؿ داخػؿ الهىػزؿ وااللتزاهػات في الهقابػؿ فػاف األـ التػي ال تعهػؿ قػد تكػوف أيضػا ت

ػػػذا بػػػدوري جعػػػؿ ٌىػػػاؾ ىػػػوع هػػػف الهسػػػاواة فػػػي  الهوكمػػػة إليٍػػػا، وتحهمٍػػػا هسػػػؤولية إدارة شػػػؤوف البيػػػت، ٌو
الػػدرجات، وبالتػػالي تبػػيف عػػدـ وجػػود فػػروؽ بػػيف األـ التػػي تعهػػؿ والتػػي ال تعهػػؿ فػػي التػػأثير عمػػى جىػػوح 

ىهػا سػبؽ وبػيف الباحػث اف ذلػؾ قػد  األحداث، حيػث اف جىػوح األحػداث ال يقػؼ عىػد عاهػؿ دوف آخػر وا 
كثػرة الىػزاع بػيف الوالػديف، واالىحػراؼ يعود إلى هجهوعة هف العواهؿ التي تؤثر في جىوحٍـ والتػي هىٍػا 



125 

سػػػوء التىشػػػئة االجتهاعيػػػة والحالػػػة االقتصػػػادية واإلٌهػػػاؿ الزائػػػد وعػػػدـ االٌتهػػػاـ الخمقػػػي داخػػػؿ األسػػػرة، و 
 بالحدث وهراقبتً.

 اقشة نتائج المقابمةمن

 تـ هىاقشة ىتائج أسئمة الهقابمة حسب اآلتي:

 جنوِحِو؟ في دوراً  يمعب عمر الحدث ىؿ

يتأثر بٍا الحدث حيت  فترةٌي أكثر  في فترة هراٌقتًيرى الباحث أف سف الحدث وبالتحديد 
عبلقات حهيهية هع يبدأ لديً اإلحساس بالٍوية الذاتية والذي يسعى إلى االىفصاؿ عف األسرة والبدء ب

الجىس اآلخر أو أبىاء جىسً وقد تقودي ٌذي العبلقات إلى االىحراؼ، كها ويسعى لمتخطيط لتحقيؽ 
إلى االىحراؼ والمجوء  ةاالستقبلؿ االقتصادي وعىدها يجد صعوبة هف قبؿ الوالديف لتحقيقٍا فٍذا هْدعا

لذيف يستغموىً لمسرقة أو الىشؿ أو لترويج إلى رفاؽ السوء وبالتالي يسقط الحدث فريسًة في يد الكبار ا
ذا ها أشار إليً اريكسوف في ىظريتً أزهة الهخدرات هقابؿ وعود جوفاء لتحسيف وضعً االقتصادي ، ٌو

 ىهوي في اً عائق يشكؿ والذي الهراٌؽ يواجًٍ خطراً  ُيعدّ  الٍوية تشتت أفالٍوية في هرحمة الهراٌقة ب
 لمهجتهع هضادة سمبية ٌوية يتبىى وبالتالي شخصيتً، وىوع تً،ذا هعرفة في الهراٌؽ ويفشؿ السوي،
 والجىوح والجريهة االجتهاعي االىسحاب هثؿ اجتهاعية هقبولة غير أدوار بههارسة ىفسً عف تعبر

(، وكها ال ىستبعد فترة الطفولة وبالتحديد الخهس 2001)إسهاعيؿ، والتعصب والتطرؼ واإلدهاف
أىٍا هٍهة في تشكيؿ البىية الىفسية والسموكية لمطفؿ فٍو يتأثر سىوات األولى هف عهر الطفؿ ب

ذا ها أشار إليً فرويد في ىظريتً التحميؿ الىفسي  بهحيطً، وبالتالي يكوف االىحراؼ صفة هكتسبة ٌو
 في األولى الخهس السىوات في خاصة األىا تطور هرحة خبلؿ اكتسابٍا يتـ التي العواهؿ تؤيد والتي
 (.2009)هصمح، والىفسية العقمية الفرد لصحة االىطبلؽ ىقطة ُتعدّ  والذي الطفولة، هرحمة

( ودراسة طبلفحة 2006( ودراسة الهطيري)2014اتفقت إجابات العيىة، هع دراسة حسيف) 
( حوؿ إجابتٍـ بأف رفاؽ السوء ٌـ هف أسباب جىوح األحداث، في حيف اتفقت إجابات العيىة 1998)

 (Rulison and onther،2014)ودراسة  والىظرية الهعرفية، التقميد لتارد،، وىظرية اهع ىظرية باىدور 
حوؿ إجابتٍـ بأف الجىوح يحدث بالتقميد، فيها اتفقت إجابات العيىة هع ىظرية التحميؿ الىفسي لفرويد 
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حوؿ إجابتٍـ بأف الحدث يسعى إلثبات شخصيتً، فيها اتفقت إجابات العيىة هع ىظرية االىجراؼ 
 .ؾ حوؿ إجابتٍـ بأف الحدث يتذبذب في سموكً بحيث ال يستطيع أف يضبط سموكًلهاتزا وذل



ىؿ ُتعّد األسرة وىي الدعامة األولى لتربية الطفؿ مسئولة عف جنوح األحداث؟

يرى الباحث بأف األسرة هف إحدى العواهؿ التي تؤدي إلى جىوح األحداث؛ وذلؾ ألف الحدث 
ي الدعاهة األو  لى لتربيتً، فالحدث يهضي عمى خطى أٌمً في قولٍـ وفعمٍـ؛ يىهو داخؿ أسرتً ٌو

ألىً هىذ ىشأتً األولى يتربى عمى إرشاد أٌمً واٌتهاهٍـ، فعىدها تسوء أحواؿ األسرة ستبث الوباء في 
الحدث وتجعمً يىساؽ إلى عالـ االىحراؼ ألسباٍب عدة تبمورت هف داخؿ األسرة كالحرهاف والتفكؾ 

والرعاية لمحدث، وتعرضً لمعىؼ المفظي والجسدي هف قبؿ األبويف، وضعؼ  األسري وسوء االٌتهاـ
الوازع الديىي لٍها وعدـ االستجابة لهتطمبات ابىٍها، كؿ ٌذي األهور ستؤوؿ إلى اىخراط الحدث في 
ا هف أجؿ أف يتحرر هف قيود األسرة التي  شتى الجرائـ كالسرقة والقتؿ واإلدهاف واالغتصاب وغيٌر

ذا ها أشار إليً باىدورا بأف الحدث يكتسب السموؾ تحجب عىً ا لكثير في تىشئتً االجتهاعية السميهة ٌو
(، كها أف الحدث يتأثر باألشخاص 2006)الهطيري، أو الىهذجة في العائمة عف طريقة الهبلحظة

ذا ها أشارت إليً الىظرية الهعرفية)الضاهف،  (2003الهٍهيف في حياتً كوالديً ٌو

( ودراسة آؿ شافي 2014(، ودراسة حسيف )2016)العيىة هع دراسة جبالي  توافقت إجابات 
( حوؿ 2005)  Murray،Trrington( ودراسة2000( ودراسة هىسي)2003( ودراسة قىوبي)2005)

إجابتٍـ بأف التفكؾ األسري وضعؼ العبلقات واالىفصاؿ ٌي هف العواهؿ الهسببة لجىوح األحداث، 
( حوؿ إجابتٍـ بأف الحرهاف 2007سمو "الحاجات" ودراسة البىا )في حيف توافقت هع ىظرية ها

" و آروف Ellisوالتقصير بالهصروؼ يؤدي إلى جىوح األحداث، بيىها توافقت هع ىظرية البرت اليس "
( حوؿ إجابتٍـ بأف سوء التربية 1997( ودراسة الياسيىي)2006ودراسة الهطيري)" Beckبيؾ "

ؼ تؤدي إلى جىوح األحداث، بيىها توافقت ىظرية التكيؼ االجتهاعي واالٌهاؿ وعدـ الرعاية والعى
( حوؿ إجابتٍـ بأف البيئة الهحيطة لؤلسرة تساعد عمى جىوح األحداث، في حيف 2004) Leve ودراسة

( حوؿ إجابتٍـ بأف ضعؼ الوازع الديىي وعدـ إشراؼ األٌؿ عمى 1998توافقت دراسة طبلفحة )
( حوؿ أف األٌؿ 2002) Wallaceوقد توافقت إجابة األحداث هع دراسة األحداث تؤدي إلى جىوحٍـ، 

 يقوهوف بتربية األبىاء جيدًا ولكىٍـ يسمكوف االىحراؼ بسبب هؤثرات أخرى.
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 ىؿ ُيعّد تدني مستوى التعمـ االجتماعي لموالديف لو صمة مباشرة في الجنوح؟ 


تي أخذٌا كؿ باحث كاىت تشير إلى يعزو الباحث سبب االختبلؼ بيف اإلجابتيف بأف العيىة ال
ذا ال يهكف تأكيدي أو ىفيً، ويرى الباحث بأف  وجود ىسبة كبيرة هف الجاىحيف هف عائبلت أهّية، ٌو
تدىي هستوى التعميـ أو الثقافة لدى األباء في ٌذي األياـ يمعب دورًا في إىحراؼ األحداث وخصوصًا 

وسائؿ التكىولوجيا هقارىًة هع العقود السابقة بالتحديد قبؿ اىعداـ الرقابة عمى األبىاء أثىاء استخداهٍـ 
ٌذي الثورة التكىولوجية كاىت الحالة الفطرية لدى الىاس ٌي توجيً أبىائٍـ األحداث وزرع ها فقدوي 
بأوالدٌـ ليكهموا تعميهٍـ بأحسف وجً، فكاف طهوح األباء ورغـ أهّيتٍـ أف يصبح األبف هٍىدسًا أو طبيبًا 

، فهحيط البيت والبيت الذي يعيش فيً الحدث ال يختمؼ كثيرًا فٍىالؾ أبجديات عىد األباء أف أو هدّرساً 
يكوف األبف الهعوؿ الذي سوؼ يبىي عميً هستقبمً، فالتعمـ بالتقميد والهحاكاة والهبلحظة إلكساب 

اب أوالدي األبىاء أىهاط سموكية واجتهاعية سوية يحتاج إلى أٌؿ هتعمهيف، فجٍؿ الوالديف في إكس
استيجابات وأىهاط سموكية هعيىة في الحياة يؤدي إلى اىحرافٍـ، فالقاصر الذي يهيؿ إلى التصرؼ 
بعدواىية بهوقؼ هعيف عمى سبيؿ الهثاؿ سوؼ يهيؿ إلى العدواىية في كثير هف الهواقؼ الهشابٍة، 

ذا ُيعّد هحّكًا لرّب األسرة فإذا كاف األب يفتقر إلى أساليب التوجيً ا لسميهة البىً سوؼ يكوف تربًة ٌو
خصبًة لبلىحراؼ ىحو الجريهة، وعمى سبيؿ الهثاؿ، األب الذي يترؾ ابىً ساعات طويمة خارج البيت 
ذا يتىافى هع الرسالة  وال يعي اتجاٌات رفاؽ ابىً، ىستطيع القوؿ بأف األب ترؾ الحبؿ عمى الغارب، ٌو

ذا ها  ىظريتً في" Bandura" باىدورا البرتأشار إليً  األسهى التي يحهمٍا األب اتجاي ابىائً، ٌو
 سموؾ يتعمـ الحدث وأف  بالتعمـ، هكتسب سموؾ عف عبارة ٌو الجىوح هفٍوـ بأف"  بالهبلحظة التعمـ"

ي الجىوح  تعميهً يتـ السموؾ ٌذا وأف  ،والتوجيً الهبلحظة طريؽ عف ٌي بؿ بالفطرة هعً تىشأ ال ٌو
 (2006 ،الهطيري).والهدرسة والهجتهع فيٍا يىشأ التي العائمة يٌ األولى الجٍة:  جٍات ثبلث هف

( حوؿ 2006( وهع دراسة آؿ شافي )1997توافقت إجابة بعض العيىة هع دراسة الياسيف) 
إجابتٍـ بأف ٌىالؾ عبلقة بيف الجىوح وهستوى تعميـ الوالديف، حيث أفادت الدراسة بأف األحداث هف 

ث األسوياء أكثر اتزاىًا هف األحداث الجاىحيف تعميهيًا لؤلسرة، وقد أباء وأهٍات أهييف، وأف األحدا
 ( 2006( ودراسة آؿ شافي )1997تعارضت إجابة بعض العيىة هع دراسة الياسيف)
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 ىؿ ُيعّد الفقر و تدني الوضع االقتصادي السبب في الجنوح؟

وح األحداث وبالتالي يرى الباحث أف الفقر وتدىي الوضع االقتصادي يمعب دورًا كبيرًا في جى
لفتت األىظار عمى تدىي الوضع االقتصادي والفقر  شرطة األحداث وهراقبي السموؾفإّف إجابات 

وتداعياتً السمبية عمى الُقصر األحداث لذا وجب أف يكوف ٌىالؾ براهج إرشادية بجاىب الدعـ الهالي 
ف أسر فقيرة جدًا، ويعزو الباحث أف لؤلسرة الفقيرة لمحد هف ظاٌرة الجىوح لدى األحداث الهىحدريف ه

الخدهات التي تقدهٍا هدريات الشؤوف االجتهاعية بالضفة الغربية ال ُتمبي كثيرًا الحاجات األساسية 
لؤلسر الفقيرة وخصوصًا إذا كاف رّب األسرة ال يقدر عمى العهؿ واألـ أركىتٍا العادات والتقاليد هف 

ا، وىتيجًة لذلؾ ُتعّد ٌذي الظروؼ العهؿ كبائعة في األسواؽ أو عاهمة ىظ افة في بيوت األغىياء أو غيٌر
القاسية التي تعصؼ األسرة تربة خصبة لمُقصر إلرتهاء في أحضاف رفاؽ السوء لمتسوؿ والعهالة 
وترويج الهخدرات وبالتالي يفقد األٌؿ كؿ هقوهات الصهود بوجً ٌذا التيار الجارؼ ويستمهوا لمظروؼ 

ذا ها  األفراد الذيف يعيشوف في أشار إليً االتجاي االقتصادي الهفسر لجىوح األحداث بأف القاسية، ٌو
بيئات تىتشر فيٍا الهجاعات أو تىخفض فيٍا الهستوى الهعيشي ويزداد فيٍا الفقر والبطالة، يكوف 

 (1960)الهغربي، األحداث فيٍا ضحايا األحواؿ السكىية والهعيشية والتي تقودٌـ لبلىحراؼ

( حوؿ وجود عبلقة بيف 2007( ودراسة البىا )2015اإلجابات هع دراسة جبالي )توافقت  
 و" Ellis" اليس الفقر وتدىي الوضع االقتصادي هع جىوح األحداث، وتوافقت أيضًا هع ىظرية البرت

( حوؿ سوء التربية وعدـ الرقابة عمى األحداث، بيىها 1997ودراسة الياسيف ) "Beck" بيؾ آروف
تٍـ حوؿ تدىي الوضع االقتصادي تؤدي لبلىدهاج هع رفاؽ السوء واالىحراؼ هع دراسة توافقت إجاب
 ( والىظرية السموكية. 2014( ودراسة حسيف)2006الهطيري)

 ىؿ ُيعّد التفكؾ األسري والخالفات الزوجية سببًا في جنوح األحداث؟

دٌا التغير يرى الباحث أف هشكمة التفكؾ األسري هف الهشاكؿ االجتهاعية التي أوج
االجتهاعي السريع وها صاحبً هف آثار سمبية أثرت عمى تركيبة األسرة، كها أدى ٌذا التغيير إلى 
تغيير في األدوار االجتهاعية ألفرادٌا وخاصة وظيفة الهرأة وهكاىتٍا بالهجتهع ىتيجة خروجٍا إلى 

ي البيت والعهؿ كها أد ى ٌذا التغيير إلى غياب ها العهؿ وبالتالي أصبحت الهرأة تقوـ بوظيفتيف ٌو
و األهر الذي أدى  يسهى بالضبط االجتهاعي وفقداف الهعايير االجتهاعية وغياب الضهير الجهعي ٌو
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إلى ظٍور قيـ وعادات اجتهاعية جديدة، وأف هشكمة التفكؾ األسري ٌي هشكة اجتهاعية سببٍا 
ة فيؤدي إلى اىفكاؾ العبلقات هشاكؿ اجتهاعية كالشجار والصراع والىزاع الذي يحصؿ داخؿ األسر 

و ها يؤثر عمى الحدث ويساعدي عمى اىسحابً هف الوسط االجتهاعي  االجتهاعية بيف أفرادٌا ٌو
ذا ها أشار إليً   روبرتاألصمي واالىحراؼ عف القيـ والهعايير التي يرفدٌا البىاء االجتهاعي العاـ ٌو

 هجتهع أي في االجتهاعي البىاء بأفّ  هاعياالجت بالتركيب الهتعمقة ىظريتً حسب" Merton"هيرتوف
 السموؾ وأفّ  السمبي، بالسموؾ القياـ إلى تقودٌـ هها أفرادٌا عمى الهعيىة الضغوطات بعض ُيهارس
ا تقوـ التي الُسبؿ كيفية وبيف الثقافة تحددٌا التي األٌداؼ بيف اختبلفات ىتيجة يظٍر الجاىح  بإقراٌر
 (.2002)ٌبلؿ،داؼاألٌ تمؾ لتحقؽ االجتهاعية الىظـ

( 2007( ودراسة البىا )2014( ودراسة حسيف)2015توافقت إجابة العيىة هع دراسة جبالي)
( 1997( ودراسة الياسيف)2000( ودراسة هىسي)2003( ودراسة قىوبي)2006ودراسة آؿ شافي)

ف التفكؾ األسري وجىوح األحداث، حوؿ وجود عبلقة بي (Murray & Farrington،2005)ودراسة 
( حوؿ عدـ وجود عبلقة بيف التفكؾ األسري وجىوح األحداث بىاًء عمى توفر 2006ودراسة الهطيري)

 وسائؿ الىقاش وُسبؿ حؿ الهشاجرات األسرية في األسرة.

 ىؿ ترى بأف االستقرار األسري مف الطرؽ التي تحمي األبناء مف الجنوح؟ 

فرد فٍي هدرستً األولى وفيٍا تتشكؿ  يرى الباحث بأف األسرة ٌي البيئة األساسية األولى لكؿ
ىفسيتً وشخصيتً، فإف الحديث عف األهاف الىفسي سرعاف ها يستحضر األسرة عمى اعتبار أىٍا البيئة 
التأسيسة األولى لكؿ فرد ولـ يغفؿ الهصمحوف والتربويوف والدعاة عف ٌذي الحقيقة فقدهوا الكثير هف 

ألسرة هف أهراضٍا، فمقد اكتسب العبلقات الزوجية درجة الدراسات واألبحاث التي تساعد في شفاء ا
كبيرة هف االٌتهاـ في اإلسبلـ ألف عمى كاٌمٍا تقع الهسؤولية، فاألسرة هسؤولة عف صبلح األهة 
وقدرتٍا عمى حهؿ رسالتٍا الحقة لمعالـ، فكوف األسرة ٌي ىواة الهجتهع، فتمبية الحاجات االساسية 

ف االىحراؼ فٍي هف الركائز االساسية والدعائـ الهتيىة الستقرار االسرة، لمطفؿ ٌي الدرع الواقي لً ه
ذا ها يشير إليً   ٌو األحداث عىد الجىوح عواهؿ أٌـ أف يبيف "الحاجاتبىظريتً " "Maslow" هاسموٌو

 تقـو ال بحيث الحدث بٍا يعيش التي بالبيئة عوائؽ وجود هف تىتج الظاٌرة وتمؾ  بالحرهاف، الشعور
 .( 2005 زيداف،)الجىوح عداد في تجعمً والتي األساسية حاجاتً عبإشبا
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أجهع كؿ هف هراقبي السموؾ والشرطة عمى وجود عبلقة بيف االستقرار األسري وحهاية 
األحداث وخاصة عىدها أكدوا عمى أف يكوف بجاىب االستقرار األسري االستقرار الهادي واألوضاع 

راقبة السموؾ بأف ال يقتصر االستقرار في األسرة لحهاية الحدث االقتصادية الجيدة، في حيف أشارت ه
ىها يشهؿ بيتً الثاىي "الهدرسة" ألف الهعمـ ٌو قدوتً التي يقتدي بً، فالهدرسة ٌي الهكهمة  فحسب وا 
لؤلسرة، والتي تساعد عمى حهاية الحدث هف الجىوح بشكؿ هؤكد، حيث توافقت إجابات العيىة هع 

Wallace (2002 )( ودراسة 1997( ودراسة الياسيف)2006راسة آؿ شافي)( ود2014دراسة حسيف)
حوؿ وجود عبلقة بيف االستقرار وعدـ الجىوح، بيىها إذا لـ يكف ٌىاؾ استقرار داخؿ األسرة فإف ذلؾ 

 يؤدي إلى الجىوح.

 تأثير جماعة رفاؽ السوء عمى الحدث تؤدي إلى جنوحو؟ ىؿ نظرؾ، وجية مف

لـ ُيخطط لٍا بشكؿ جيد سوؼ تؤدي إلى تصدع في  ات الفراغ التي إذيرى الباحث أف أوقا 
حياة الحدث، ويدفعً ذلؾ لهرافقة رفاؽ السوء الذي يتهيزوف عف الرفاؽ الجيديف بمباسٍـ وقوتٍـ وها 
ا هف الهسكرات والهخدرات؛ لذلؾ فالعبلقة تكوف  يقدهوي هف إغراءات كالهاؿ الهشبوي والسجائر وغيٌر

أوقات الفراغ وها تىتٍي إليً هف الضياع الذي يؤدي إلى االىحراؼ، وقد أشارت بعض تبلزهية بيف 
األدبيات التي تىاولت اإلىحراؼ بشكؿ عاـ واىحراؼ األحداث بشكؿ خاص ويعود سبب االىحراؼ إلى 
ىالؾ هف عزاٌا إلى  لى غير ذلؾ، ٌو البيئة األسرية وها يكوف فيٍا هف تقكؾ أسري أو سوء تىشئة وا 

ة رفاؽ السوء فاألسرة ٌي الهرجعية الرئيسية لعهمية التىشئة االجتهاعية، فٍي تىقؿ القيـ جهاع
واألساليب وهعتقدات الهجتهع لؤلبىاء حتى يتهكىوف في التفاعؿ بكفاية هع بيئتٍـ باإلضافة إلى 

غرس القيـ الوظيفة الىفسية التي تقـو بٍا األسرة في تىهية شخصية القاصر، فالدور الهىوط لؤلسرة ٌو 
االجتهاعية وتأهيف األهف الجسدي والعاطفي، فهف الهؤسؼ أف بعض األسر تىقؿ في كثير هف 
األحياف قيهًا تعزز العىؼ أو الجريهة وتقمؿ ىهو الهفاٌيـ االيجابية عف الذات لدى أفرادٌا وكثير هف 

ىالؾ أسر تفشؿ في توفير األ هف الغذائي والعاطفي األسر تفشؿ في تعميـ السموؾ الجىسي الهىاسب ٌو
الهتكافئ وبذلؾ يٍهموف الحاجات األساسية ألطفالٍـ، ويعزو الباحث اختيار الحدث ألقراىً هف الذيف 
يتهاثؿ هعٍـ بالسف والهكاىة االجتهاعية وهف الذيف يىسجـ هعٍـ باألٌداؼ والهيوؿ والرغبات باإلضافة 

لٍذا فأف جهاعة األقراف إها أف تكوف سببًا في  إلى ذلؾ فأىً يشعر باألىفة واالىسجاـ والتوافؽ هعٍـ،
لزاهً بقيـ الهجتهع وهعاييري أو تكوف سببًا هف أسباب اىحبلؿ خمقً  إصبلح الطفؿ وحسف سموكً وا 
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ذا ها يشير إليً   بىظرية التقميد  تارد جبرائيؿواضطراب سموكً ووقوعً في ٌاوية االىحراؼ والجريهة، ٌو
 يتعمهٍا هٍىة ٌي بؿ بالوراثة اإلىساف إلى يىتقؿ هرضاً  أو سهة ؿيشك ال اإلجراهي السموؾ أفب"

 أو  يحاكيً، هثبلً  لىفسً، باختياري يحدث وذلؾ  لٍـ، وتقميدي  باآلخريف، اختبلطً خبلؿ هف اإلىساف
، باإلضافة إلى ها أشار إليً تراشر بىظرية (Haskell ،Yablonsky، 1978:p 344" )حذوي يحذو

الجاىحة والتي تٍتـ بأفرادٌا تساٌـ في تسٍيؿ تىفيذ االىحراؼ وتبادؿ خبراتٍا، وقد العصبة العصبة بأف 
تطورت العصبة الجاىحة ىتيجة صراعات شخصية بيف جهاعات المعب أدى لتكويف تىظيـ هعيف 
ـ، وأف الىظرية ال  شباع كافة الحاجات التي ُحرهوا هىٍا هف قبؿ أسٌر لحهاية حقوؽ أفراد العصبة، وا 

ىها ٌي عاهؿ هساٌـ في اىحراؼ  ترى بأف العصبة الجاىحة ُتعّد هف الهسببات الهباشرة لمجىوح، وا 
(، وكذلؾ إلى ها أشارت إليً ىظرية التفكؾ االجتهاعي بأّف السموؾ اإلىساىي 1985األفراد)الدوري،

 (.2004الذي يؤدي لمجىوح يأتي هف البيئة الهحيطة )التوايٍة، 

وجود عبلقة بيف التأثر برفاؽ السوء وجىوح الحدث هع دراسة  إجابات العيىة حوؿ اتفقتوقد 
 (1998( ودراسة طبلفحة )2006( ودراسة الهطيري)2014( ودراسة حسيف)2014جبالي)

يرى الباحث أف األسرة ٌي الوحدة األساسية التي يقوـ عميٍا الهجتهع وعمى الصورة التي  
ة االجتهاعية الصغرى لمهجتهع، وأي تغيير يحدث تكوف عميٍا هف القوة أو الضعؼ، فاألسرة ٌي الوحد

في الىظـ االجتهاعية األخرى هثؿ الىظاـ االقتصادي والديىي والتربوي سؤثر حتهًا عميٍا، وُتعّد األسرة 
ىواة أساسية لكؿ أشكاؿ الجهاعة في الحضارة اإلىساىية بعهوهٍا، فبل يهكف حصر األسباب الهؤدية 

هف ذكر أٌهٍا : غياب األب حيث يقضي األب هعظـ وقتً خارج البيت إلى التفكؾ األسري، فبل بد 
ىالؾ صورة أخرى لؤلب الذي يىشغؿ عف أسرتً هع أصدقائً وخاصة إذا كاىوا يتعاطوف  لمٍو، ٌو
الهخدرات والهسكرات فيحـر الزوجة واألوالد هف جموسً هعٍـ، وبٍذا ُيحـر األوالد هف القدوة الصالحة 

كاف هف الواجب أف يقدهٍا ألوالدي هف خبلؿ سموكً اإليجابي، وهف ٌىا يهكف في شخصية األب الذي 
أف يبحث األوالد عف قدوٍة لٍـ دوف تهحيص فيكوف القدوة أحياىًا لهف ليس إٌبّلً لمقدوة هثؿ رفاؽ 
ذا يجعؿ الحدث غير هباٍؿ هثؿ أسرتً، وكثيرًا ها يقـو الحدث بتقميد أخوتً ووالدي ووالدتً  السوء، ٌو

موكٍـ، فإذا كاف األب يسمؾ سموكًا هىحرفًا فهف الطبيعي وبشكؿ كبير أف يكوف أوالدي هىحرفيف، بس
فهف غير الهعقوؿ أف تطرح شجرة البرتقاؿ عىبًا، وُتعّد األسرة الهىحرفة هف أكبر التحديات التي تواجً 

التعاهؿ هع ٌذا الحدث الهجتهع وكؿ هؤسساتً الخدهاتية هثؿ التربية والتعميـ والشؤوف االجتهاعية، ف
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الجاىح إذا كاىت األسرة هىحرفة ال يهكف لمهجتهع أف يىقذ طفبًل داخؿ ٌذي األسرة هف الجىوح أو 
ذا ها يشير إليً  االىحراؼ إال إذا تـ وضعً في هؤسسة أو هىشأة اجتهاعية تعتىي بجىوح األحداث، ٌو

 بؿ بالوراثة اإلىساف إلى يىتقؿ هرضاً  أو ةسه يشكؿ ال اإلجراهي السموؾ أفتارد في ىظريتً "التقميد" ب
 لىفسً، باختياري يحدث وذلؾ  لٍـ، وتقميدي  باآلخريف، اختبلطً خبلؿ هف اإلىساف يتعمهٍا هٍىة ٌي
 (.Haskell ،Yablonsky، 1978:p 344" )حذوي يحذو أو  يحاكيً، هثبلً 

ا، والىظرية الهعرفية، وىظرية وتوافقت إجابات العيىة هع الىظرية السموكية وىظرية ألبرت باىدور 
 (.2015التقميد لتارد، ودراسة جبالي )

 ىؿ استخداـ العنؼ ضد الحدث يؤدي لمجنوح؟

يرى الباحث أف عىؼ األحداث يىعكس عمى سموؾ الحدث ووضعً االجتهاعي والتعميهي،  
هف االكتئاب فاألطفاؿ الذيف يتعرضوف لمعىؼ ربها يعاىوف هف اىخفاض الثقة بأىفسٍـ وُيولد حالة 

وف إلى تحطيـ أثاث البيت، وأي سموؾ آخر رسوف السرقة والكذب ويمجأوردود فعؿ سريعة بحيث يها
راؼ في استخداـ العقاب لدى األطفاؿ قاليدىا، كها يعزو الباحث أف االسشاذ يتىافى هع ديىىا وعادتىا وت

الحدث اىعزاليًا ويقطع صمتً  هف شأىً أف يجعؿ هف الحدث إىساىًا يفتقر إلى ضبط سموكي، وقد يصبح
باألخريف، وال يشارؾ بالىشاطات االعتيادية، كها أف اتجاٌاتً ىحو األخريف تتسـ بالعدواىية؛ وبالتالي 
يفقد القدرة عمى التعاهؿ اإليجابي هع الهجتهع، إذًا العىؼ ضد األحداث ٌو صداع في رأس الهجتهع، 

ذا ها يشير  فالعىؼ ال يولد إال العىؼ، ولكؿ فعؿ رد فعؿ هساٍو لً في الهقدار وهعاكس لً باالتجاي، ٌو
بأف السموؾ العىيؼ الذي يرتكبً الحدث ٌو سموؾ هتعمـ أي إليً باىدورا في ىظرية التعمـ االجتهاعي 

أف العىؼ األسري والهدرسي يكتسبً الحدث بحيث يصبح الحدث عدواىيًا داخؿ األسرة 
 (2005وخارجٍا)الطيار،

 ؟ة األسرة في حؿ مشكمة األحداثكيؼ يمكف مساعد

يرى الباحث أف الطريقة الهثمى لمحوار والىقاش ٌي الطرؽ التي تعزز تعمـ السموؾ االيجابي 
الىشط عىد الحدث، واستخداـ أساليب الهدح والثىاء عمى الحدث يعزز هف سموكً، فالتواصؿ بيف 

اب والخطأ ٌو األسموب الهثالي الذي األٌؿ واألحداث في توجيٍـ التفريؽ بيف الحبلؿ والحراـ والصو 
يقي الحدث هف الجىوح، فيجب أف يكوف الحوار ايجابيًا ويسودي جّو هف األلفة واالبتعاد قدر اإلهكاف 
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عف الهجادلة ألف هف شأىً يعيؽ هف تعديؿ السموؾ لمحدث فٍذا يؤدي إلى افتعاؿ الهشكبلت والعىاد، 
تواصؿ هع األٌؿ ال يىسابٍـ وال يراعي العصر سيدفعٍـ فإذا التهس الحدث أف أسموب التعاهؿ أو ال

ـ الفظ  إلى اإلىطواء والعزلة في غرفٍـ وسبتعدوف عف جو األسرة وعف الوالديف ٌربًا هف طرؽ حواٌر
وا اْلَقْمبِ  َغِميظَ  َفظًّا ُكْىتَ  وهصداقًا لقوؿ رب العزة" َوَلوْ   (، ويعزو159َحْوِلَؾ")آؿ عهراف، آية  ِهفْ  اَلْىَفضُّ
( هع إجابات العيىة كوف الدراسة تفضؿ 2000) Moak & Wallaceالباحث سبب تعارض دراسة 

العقاب كوسيمة لمتخمص هف الجىوح ألف وسيمة الىقاش والحوار ال تعطي قيهة بعد ارتكاب الجىحة هف 
ىها هف الضروري أف يكوف الىقاش والحوار ٌو األسموب األهثؿ في الحياة اليوهية  هستوى عاٍؿ وا 
لمحدث هف أجؿ ال يصؿ لهثؿ ٌذي الجرائـ، كها يقوؿ الهثؿ "كها تزرع تحصد" أي األسموب الذي 
اتبعتً أسرة الحدث في بداية حياتً، سيكوف هؤثرًا ايجابيًا أو سمبيًا عمى الحدث، وبٍذا ال يهكف أف 

 يجدي أسموب الحوار والىقاش ىفعًا في حاؿ عدـ استخداهً هىذ البداية.

عمى وجود عبلقة بيف أسموب الحوار والىقاش  شرطة األحداث وهراقبي السموؾ كؿ هف واجهع
هع حهاية الحدث هف الجىوح، وتوافقت إجابات العيىة حوؿ وجود عبلقة بيف أسموب الحوار والىقاش 

، (1969)في األسرة يساعد في حؿ هشكمة جىوح األحداث هع ىظرية ٌيرشي لمضبط االجتهاعي
 Jcobson (  ودراسة 2000(، ودراسة هىسي)2002) Wallaceدراسة ( و 2006ودراسة هطيري)

Kroket (2000 بيىها تعارضت إجابات العيىة هع دراسة )Moak & Wallace (2000 الذي )
 ُيفضؿ العقاب كخيار حيوي عىد التعاهؿ هع األحداث الهرتكبيف لجرائـ جىحة كبيرة.

 ائيـ مف الجنوح؟ىؿ االىتماـ المتبادؿ بيف أفراد األسرة يحمي أبن

يرى الباحث أف االٌتهاـ داخؿ األسرة يولد حالة هف االستقرار الىفسي لمحدث، ووعىدها ال 
ذا هردي أف الحدث الذي خرج يٍمث وراء  يكوف ٌىالؾ اٌتهاـ يبحث الحدث عف االٌتهاـ خارج البيت ٌو

لهحيط الخارجي لمبيت سراب االٌتهاـ في الهحيط الخارجي لمبيت يجعمً فريسة سٍمة تفتؾ بً في ا
ىا ىقوؿ أف األٌؿ خسروا ابىٍـ بجاىب أف الحدث  ويجد ىفسً في كهائف الهتربصيف)رفاؽ السوء(، ٌو
خسر ىفسً ىتيجة إٌهاؿ األسرة وعدـ اٌتهاهٍا، فاىشغاؿ األب واألـ في أعهالٍـ الخاصة وعالهٍـ 

ولى لتربيتً في حاؿ عدـ االٌتهاـ الخاص غير هبرر، فرّب األسرة هسئواًل عف الحدث، هىذ الهراحؿ األ
بً هف قبؿ األٌؿ يتهترس عمى أرضية صمبة ويرفض األواهر ويقاتؿ والديً، فٍذا الخمؿ التربوي 
الهقصود ٌىا عدـ االٌتهاـ بالحدث يدفع ثهىً األٌؿ والحدث في آٍف واحد، فاالٌتهاـ بالحاجات 
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افة لهىحٍـ الهشاركة في شؤوف الحياة الىفسية والعاطفية لمقاصر وعدـ االستخفاؼ بٍا، باإلض
واالستهاع لٍـ واشراكٍـ بالىقاشات العاهة التي تخصٍـ وتخص العائمة بشكؿ عاـ، يولد ثقة بىفس 
ذا يعزز  القاصر، كها أف دور األسرة هىوط بتىهية االٌتهاـ في تطوير الهٍارات الشخصية لمقاصر ٌو

في حّمٍـ وترحالٍـ أي في البيت وخارج البيت، فالبعد أكثر في صحتً الىفسية ويزودٌـ بالدعـ الىفسي 
ذا ها يشير إليً ٌيرشي بىظرية  عف التوبيخ واالىفعاؿ يساعد في خمؽ شخصية سوية لمقاصر، ٌو

 ال الحدث أفّ  وكها  الحدث، حياة تصاحب التي حطاتاله ُيعّدوا هف الوالديفالضبط االجتهاعي بأف 
 وهف  سميهة، وغير وهتفاوتة ضعيفة الوالديف هع عبلقتً كاىت إذا إالّ  الجىوح يقرر هثبلً  أو هطمقاً  يفكر

 بهىطمؽ يفكروا ال لكي ـأبىائٍ هع كافي وقت قضاء الوالديف عمى الواجب هف فإفّ  ٌيرشي فكر هىظور
والجاىح  كاف كمهاف  وواضحة، هعروفة بأىشطة الحدث اىدهاج ، وأضاؼ ٌيرشي بأف االىغهاس ٌو

 وكذلؾ يضبطً الوقت ألف الجاىح سموؾ لههارسة وقت ٌىالؾ يكوف فمف الحدث وقت يشغؿ االىدهاج
 (.Hirschi،1969) هيولً هف كوىٍا وتحفيزي بتىهيتً يقوـ الىشاط

(، ودراسة قىوبي 1998(، ودراسة طبلفحة)2015توافقت إجابات العيىة هع دراسة جبالي)
( حوؿ وجود عبلقة Wallace،2002(، دراسة )Murray& Farrington،2005(، دراسة )2003)

( حوؿ وجود عبلقة بيف 2000بيف جىوح األحداث وعدـ االٌتهاـ، بيىها تؤكد هف دراسة هىسي)
( حوؿ وجود األحداث في القائهة 2006االٌتهاـ وعدـ الجىوح، في حيف توافقت هع دراسة آؿ شافي)

 الهٍهمة وذلؾ بسبب ترتيبٍـ في األسرة، وذلؾ ها يجعمٍـ يىحرفوف.

 االىماؿ وسوء المعاممة لمحدث تؤدي لجنوحو؟ ىؿ نظرؾ، وجية فم

يرى الباحث أف اإلٌهاؿ األسري ُيعّد هف الظواٌر التي يجب االٌتهاـ بٍا كوىٍا تؤثر سمبًا  
ىالؾ الكثير هف القضايا الواقعية التي ُتعّد هف  عمى الحدث وتىعكس أيضًا عمى األسرة والهجتهع، ٌو

ٍا اإلٌهاؿ هثؿ الُقصر الهشرديف بالشوارع في ساعات الميؿ والذيف يقوهوف الىتائج التي يؤدي إلي
ـ، حداث ضوضاء هف أجؿ إزعاج الىاس ولفت أىظاٌر أو  بتكسير الزجاجات الفارغة بالشوارع وا 

ـ بالىقص أو الحرج، وهثؿ الُقصر الذي يبيعوف الهىاديؿ الورقية و"العمكة" في الشوراع، كؿ ٌذي  شعوٌر
ت هف سوء الهعاهمة واإلٌهاؿ األسري لمحدث، وبالتالي يعزو الباحث سبب توجً األحداث األهثمة ىتج

لهثؿ ٌذي األعهاؿ لفقداف الهودة والرحهة وتخمي األب عف وظيفتً كرّب أسرة، وترؾ الحبؿ عمى 
و عدـ االٌتهاـ والرعاية األبوية  الغارب، إذًا فأف األب ترؾ ركف أساسي في العهمية التربوية ٌو
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ؤلحداث، ولئلٌهاؿ أشكاؿ هتعددة هىٍا العاطفي والصحي وعدـ توفير الحاجات األساسية لمحدث، ل
فاإلٌهاؿ أحد أوجً إيذاء الحدث، فتعرض الحدث لصدهات أو حوادث شديدة في هقتبؿ عهري يؤثر 

ذا ها يشير إليً  هاسمو  ىظريةسمبًا في حياتً الىفسية والذٌىية فضبًل عف ىظرتً السمبية لمهجتهع، ٌو
"Maslow في الحاجات بأف أٌـ عواهؿ الجىوح عىد األحداث ٌو الشعور بالحرهاف،  وتمؾ الظاٌرة "

تىتج هف وجود عوائؽ بالبيئة التي يعيش بٍا الحدث بحيث ال تقوـ بإشباع حاجاتً األساسية والتي 
" و آروف Ellisيس "(، باإلضافة إلى ها أشار إليٍها البرت ال 2005تجعمً في عداد الجىوح )زيداف، 

ي تىتج عف Beckبيؾ " " عمى أف هسببات السموؾ الجاىح ٌو استجابة العقبلىية ضعيفة وخاطئة ٌو
 (.2009هظاٌر سوء التربية والتىشئة االجتهاعية )فرج، 

( ودراسة 1998( ودراسة طبلفحة )2003وقد توافقت إجابات العيىة هع دراسة قىوبي )
Murray & Farrington (2005 ).التي تؤكد عمى أف االٌهاؿ يؤدي لجىوح األحداث 

 التوصيات 2.5

 في ضوء الىتائج التي توصمت إليٍا الدراسة فإف الباحث يوصي بها يأتي:
 وحث الهجتهع في الهركزي األسرة بدور التذكير هف بد ال الحياة أساليب وتىوع تقدـ هع  -1

 األحداث، واألبىاء اآلباء بيف لتبادؿوا والتفاٌـ الحوار خبلؿ هف وذلؾ ذاتً إثبات في الحدث
 الحقاً  الحدث ليستطيع ؛وهعالجتٍا الهشاكؿ تمؾ عمى والوقوؼ هشاكمٍـ طرح إلى باإلضافة
 .بهفردي هواجٍتٍا

 الفراغ أوقات استغبلؿ في لمهساٌهة حكوهية وتعميهية تفريغية ترفيٍية أهاكف إىشاء ضرورة  -2
 .الخمويات عمى واإلدهاف لفضائياتا أهاـ الهتكرر الجموس هف بدالً  لؤلحداث

والشؤوف االجتهاعية  والتعميـ التربية وزارة قبؿ هف جدية أكثر واضحة سياسات رسـ ضرورة -3
 الهدارس داخؿ إرشادية ىدوات وعهؿ السيء، األحداث سموؾ هشكمة لحؿ اآلٌالي هع لمتعاوف
 .الظاٌرة ٌذي هف لمتخفيؼ البلهىٍجية األىشطة ضهف

 أٌـ اف اظٍرت الدراسة ٌذي ىتائج واف خاصة لبلطفاؿ الىفسية بالصحة االٌتهاـ ضرورة -4
 واألحداث األحداث شرطة وأفراد السموؾ هراقبي ىظر وجٍة هف األحداث لجىوح العواهؿ
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 والهىظهة الهبذولة الجٍود هف الهزيد وهراعاة( الىفسية العواهؿ) في تهثمت فمسطيف في اىفسٍـ
 .العواهؿ ٌذي رتاثي هف الحد اجؿ هف والهخططة

 تربية في قبمٍـ هف الهتبع األسموب خطورة هدى لؤلٌؿ توضح إرشادية توعوية حهبلت إجراء -5
 وأف الشديديف، والعقاب القسوة عمى الهعتهد األسموب يمعبً قد الذي السمبي والدور أبىائٍـ،
 تعرض اف اظٍرت الدراسة ٌذي ىتائج واف خاصة. االىحراؼ درجة إلى باألبىاء يصؿ قد األهر
 .الجريهة الرتكاب دفعً أسرتً داخؿ والجسدي المفظي لمعىؼ الحدث

 اتاحة عمى العهؿ اجؿ هف االسرة هع بالتعاوف االطفاؿ هع لمتعاهؿ ارشادية براهج تخصيص -6
 فاعمة عىاصر اىٍـ عمى هعٍـ والتعاهؿ االىشطة، هختمؼ في والهشاركة لمتعبير لٍـ الفرصة

 هف( ذاتً اثبات في الحدث رغبة) اف اظٍرت الدرسة ىتائج واف خاصة ذواتٍـ اثبات اجؿ هف
 .االحداث لجىوح الىفسية العواهؿ ابرز

 .العقمية وقدراتً الىفسية حاجاتً هع تتىاسب التي والفعاليات باالىشطة الطفؿ بيئة اغىاء -7
ا واٌهية ،التفكؾ هف عميٍـ الحفاظ وكيفية األسرة دور أٌهية عمى التركيز -8  عةهتاب في دوٌر

 باألهاف الشعور هف هزيدا تهىحٍـ وَأف شكواٌـ تقبؿ وَأف لٍـ الحىوف الصدر تكوف وَأف أبىائٍا
 .والحب والحهاية

 بالخدهات واالٌتهاـ والهسؤوليف والىفسييف التربوييف بيف الجٍود تضافر عمى العهؿ ضرورة -9
 .هتعهقة اتدراس خبلؿ هف عاهة بصورة االىحراؼ هسببات عمى والتعرؼ لمتدخؿ الىفسية

 باءاآل وتوجيً عاهة بصورة والهؤسسات الهدارس في التربوي باإلرشاد االٌتهاـ زيادة ضرورة -10
 .العهر هراحؿ عبر االزهات هف لمحد الفرد حياة في الحرجة الىهو لهظاٌر واألهٍات

 دراسات مقترحة

 اث.إجراء دراسات تتىاوؿ إثر برىاهج إرشادي ىفسي اىفعالي عمى تعديؿ سموؾ األحد -1
إجراء دراسات تتىاوؿ إثر بعض الهتغيرات الهتعمقة باألحداث وعبلقتٍا باإلقباؿ عمى  -2

 الهخدرات.
 إجراء دراسات تتىاوؿ العبلقة بيف التسرب هف الهدرسة والجىوح. -3
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:(1ممحؽ)  
بداء الرأي   أسماء األشخاص الذيف تـ عرض أداة الدراسة عمييـ لمطالعتيا وا 

 فييا
 

 جاهعة بيت لحـ –د.ىاٌدة العرجة  -1
 جاهعة بيت لحـ .-د.ببلؿ سبلهة -2
 جاهعة بيت لحـ . –د.ىبيمة الدقاؽ  -3
 جاهعة الخميؿ.-د.ىبيؿ جبريف الجىدي -4
 قدس الهفتوحة/بيت لحـ.جاهعة ال –د.هحهد ىعيـ فرحات  -5
 جاهعة القدس الهفتوحة/بيت لحـ. -د.حسف البرهيؿ -6
 جاهعة فمسطيف األٌمية. –د.هحهد إبراٌيـ عكة  -7
 جاهعة القدس .–د.سعيد عوض  -8
 جاهعة القدس .-د.عهر الريهاوي -9
 جاهعة القدس.-د.أشرؼ أبو الخيراف -10
 .قدس الهفتوحة ىابمسجاهعة ال -فخري دويكاتد. -11
 هعة الخميؿ.جا –د.كاهؿ كتمو  -12

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 

 (:2ممحؽ)
 

 نظر األحداث مف وجية العوامؿ النفسية واالجتماعية المسببة لجنوحاستبانة  
قبؿ التحكيـ شرطة األحداث ومراقبي السموؾ  

 

 جامعة القدس                                            

     عمادة الدراسات العميا                                  
 



 عزيزتي عزيزي/ 

 تحية طيبة وبعد... 

األحداث في  العوامؿ النفسية واالجتماعية المسببة لجنوحيقـو الباحث بإجراء دراسة بعىواف: "
"، وذلؾ استكهاال لهتطمبات فمسطيف مف وجية نظر الشرطة ومراقبي السموؾ، واألحداث أنفسيـ

والتربوي. راجيًا التكـر باإلجابة عف فقرات  الحصوؿ عمى درجة الهاجستير في اإلرشاد الىفسي
 ( أهاـ العبارة التي تتفؽ ووجٍة ىظرؾ. xاإلستباىة ووضع إشارة )

شاكرًا لكـ جٍودكـ وأهاىتكـ العمهية وحرصكـ عمى إىجاح ٌذي الدراسة، عمها أف إجابتػؾ سػتكوف سػرية، 
 مهي فقط.وال تشكؿ أي ىوع هف االختبار، ولف تستخدـ إال ألغراض البحث الع

 

 هع خالص شكري لحسف تعاوىكـ

 

 الباحث: فتحي هخاهرة.                                                      

 إشراؼ: د. سٍيرالصباح.                                                               
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 البيانات األولية:  أوال:

 حالتؾ: الصفة التي تنطبؽ عمى ضع دائرة حوؿ

 

 . أنثى.2 . ذكر.1 * الجنس:

 ......................سنة العمر الحالي:* 

 . مدينة2 . قرية 1 * مكاف السكف

  . مخيـ.3

 ال )االثنيف متوفييف( .2 .  نعـ )االثنيف عمى قيد الحياة( .1 *الوالديف عمى قيد الحياة

 االـ متوفية .4 االب متوفي .3

 منفصميف .2 زوجيفمت .1 *الحالة االجتماعية لموالديف

 ال .2 نعـ )اعاني مف مرض( .1 *ىؿ تعاني مف مرض؟

 ال .2 نعـ .1 *ىؿ تعرضت لحادث؟

 شيكؿ. 3000 – 1500. بيف 2 شيكؿ. 1500. اقؿ مف 1 * معدؿ الدخؿ

  شيكؿ. 3000. أكثر مف 4

 اخوة. 3إلى  1. بيف 2 . ال يوجد اخوة واخوات.1 * عدد االخوة واالخوات.

 اخوة 6. أكثر مف 4 اخوة. 6 - 4. بيف 3

 ال ادخف .2 ادخف .1 *التدخيف

 االوسط .3 البكر .1 الترتيب الوالدي*

  االصغر .2 
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 حانٍا: همٍاس العىاهل االجتواعٍت

 . ( فً الوزبع الذي ٌتفك ووجهت نظزن أهام كل فمزة هن الفمزاث xٌزجى وضع شارة )

بذرجت  بذرجت كبٍزة جذا الفمزة الزلن

 كبٍزة 

بذرجت 

 هتىسطت

بذرجت 

 تللٍل

بذرجت 

للٍلت 

 جذا

  البعذ األول: ها ھً العىاهل االسزٌت التً تؤحز على انحزاف االحذاث: 

      اٌّؼبٍِخ اٌمبع١خ ِٓ لجً افشاد االعشح. -1

      اٌتؼز٠ت اٌجذٟٔ )ثبٌعشة ِثالُ( ِٓ لجً افشاد االعشح. -2

      اٌطشد ِٓ إٌّضي. -3

      اٌؼمبة اٌّغتّش دْٚ عجت ٚاظح. -4

      وثشح اٌّشبخشاد ٚاٌخالفبد داخً إٌّضي. -5

      اٌغت ٚاٌشتُ اٌّغتّش ِٓ لجً افشاد االعشح. -6

      أؼذاَ اٌحٛاس ث١ٓ افشاد االعشح. -7

      ظؼف ا٘تّبَ االعشح ثبٌجشاِح اٌتشف١ٙ١خ. -8

      اٌؼ١ش فٟ ظً ٔظبَ تؼذد اٌضٚخبد. -9

      اٌطفً االعبع١خ. ظؼف اال٘تّبَ ثتٍج١خ خبخبد 10-

      االعتغالي اٌدٕغٟ ِٓ لجً احذ افشاد االعشح. -55

      اٌحشِبْ ِٓ اثذاء اٌشاٞ. -12

      ػذَ احتشاَ ِشبػش اٌحذث ِٓ لجً افشاد االعشح. -13

      ػذَ ِغبءٌخ اٌحذث ػٍٝ ثؼط اٌغٍٛو١بد اٌتٟ ٠مَٛ ثٙب. -14

      العشحظؼف اٌٛاصع اٌذ٠ٕٟ ٌذٜ افشاد ا -15

      االحتمبس اٌذائُ -16

 ها ھً العىاهل الوتعلمت بالىالذٌن التً تؤحز على انحزاف االحذاث: البعذ الخانً/

بذرجت  بذرجت كبٍزة جذا الفمزة الزلن

 كبٍزة 

بذرجت 

 هتىسطت

بذرجت 

 للٍلت

بذرجت 

للٍلت 

 جذا

ٌضائذح اٌتزثزة ٚاٌتشدد فٟ اٌّؼبٍِخ ِٓ لجً اٌٛاٌذ٠ٓ)اٌشػب٠خ ا 1

 اٚ اٌتذ١ًٌ(.
     

      خًٙ اٌٛاٌذ٠ٓ ثبعب١ٌت اٌتشث١خ اٌحذ٠ثخ 2
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      ػٛدح االة اٌٝ إٌّضي فٟ عبػخ ِتبخشح ِٓ ا١ًٌٍ. 3

      أخفبض اٌّغتٜٛ اٌتؼ١ٍّٟ ٚاٌثمبفٟ ٌٍٛاٌذ٠ٓ 4

      اعٍٛة اإلّ٘بي ٚاٌالِجبالح ِٓ لجً اٌٛاٌذ٠ٓ. 5

      ٌشخص١خ.ئٔشغبي االة ثبِٛسٖ ٚاحٛاٌٗ ا 6

      ئٔشغبي االَ فٟ تذث١ش احٛاي إٌّضي اٌّؼ١ش١خ. 7

      ئتجبع اٌٛاٌذ٠ٓ العٍٛة اٌتفشلخ ٚاٌت١١ّض فٟ ِؼبٍِخ االثٕبء. 8

      ػذَ االٔص١بع ٌٍٛاٌذ٠ٓ. 9

      لٍخ ا٘تّبَ اٌٛاٌذ٠ٓ ثبٌتٛػ١خ االعش٠خ. 10

      اٌفتٛس فٟ اٌؼاللبد ث١ٓ اٌٛاٌذ٠ٓ. 11

      غ١ت االة فتشاد غ٠ٍٛخ خبسج إٌّضي.ت 12

 ها ھً العىاهل االلتصادٌت التً تؤحز على انحزاف االحذاث: البعذ الخالج/

بذرجت  بذرجت كبٍزة جذا الفمزة الزلن

 كبٍزة 

بذرجت 

 هتىسطت

بذرجت 

 للٍلت

بذرجت 

للٍلت 

 جذا

      ٔفص ١ِضا١ٔخ االعشح. 1

      .االِتٕبع ػٓ اإلٔفبق ػٍٝ االثٕبء 2

      اٌحشِبْ ِٓ اٌّصشٚف ا١ٌِٟٛ. 3

      ظ١ك اٌّغىٓ. 4

      اٌحشِبْ ِٓ اٌدبٖ ٚاٌّىبٔخ االختّبػ١خ ٔت١دخ اٌفمش.  5

      اٌخدً ِٓ احعبس االصذلبء اٌٝ إٌّضي. 6

      اٌغىٓ فٟ ِٕطمخ شؼج١خ  7

      ػذَ اشجبع اٌحبخبد االعبع١خ ٌٍحذث .

      ٌىبفٟ ٌذٜ اٌحذث ػٓ دخٍٗ اٌّحذٚد ػذَ تحم١ك اٌشظب ا 3

      ػذَ اِىب١ٔخ اشجبع حبخبتٗ االلتصبد٠خ  .5

      اٌشؼٛس ثبٌحشِبْ اٌّبدٞ  55

      ػذَ تحم١ك اٌشظب اٌىبفٟ ٌذٜ اٌحذث ػٓ ِغتٛاٖ اٌّؼ١شٟ  51
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 ها ھً العىاهل الوذرسٍت التً تؤحز على انحزاف االحذاث: البعذ الزابع/

بذرجت  بذرجت كبٍزة جذا لفمزةا الزلن

 كبٍزة 

بذرجت 

 هتىسطت

بذرجت 

 للٍلت

بذرجت 

للٍلت 

 جذا

      اٌفشً فٟ اٌذساعخ 1

      اٌتؼشض الٔٛاع ِٓ اٌؼمٛثبد داخً اٌّذسعخ. 2

اٌمصٛس اٌزٕ٘ٝ ِّب ٠تغجت فٟ ػذَ اٌمذسح ػٍٝ ِدبساح اٌضِالء فٟ  3

 اٌذساعخ.
     

      لٍخ اٌشغجخ ثبٌتؼٍُ. 4

      لٍخ االٔغدبَ ِغ اٌجشاِح اٌذساع١خ. 5

تشن اٌّذسعخ فٟ ِشحٍٗ ٌُ تىتًّ ثؼذ ِمِٛبد ِٛاخٙخ اٌح١بح  6

 ِٚشبوٍٙب. 
     

      إٌظبَ اٌصبسَ داخً اٌّذسعخ 7

      ػدض اٌّذسع١ٓ ػٓ فُٙ غج١ؼخ إٌفظ ػٕذ اٌطفً 8

      اعٍٛة اٌتٍم١ٓ اٌزٞ تتجؼٗ اٌّذسعخ 9

      ٍٝ اٌتٛافك فٟ اٌذساعخػذَ اٌمذسح ػ 10

 ها ھً العىاهل الوتعلمت بجواعت الزفاق التً تؤحز على انحزاف االحذاث: البعذ الخاهس/

بذرجت  بذرجت كبٍزة جذا الفمزة الزلن

 كبٍزة 

بذرجت 

 هتىسطت

بذرجت 

 للٍلت

بذرجت 

للٍلت 

 جذا

      اٌتشد١غ ػٍٝ اٌتذخ١ٓ. 1

اٌتشد١غ ػٍٝ اٌغٙش خبسج إٌّضي. 2
 

     

      تحمك خّبػخ اٌشفبق ٌٍحذث ِب ٠ش٠ذ. 3

      خّبػخ اٌشفبق تذفغ اٌحذث ٌؼًّ ثؼط االِٛس اٌخبغئخ. 4

      ٠ّىٓ اْ ٠ٕذِح اٌحذث ِغ اٌشفبق اوثش ِٓ افشاد االعشح. 5

      تحمك اٌشفمخ ِبسة وث١شح. 6

      تحمك خّبػخ اٌشفبق ٌٍحذث ا٘ذافٗ اثٕبء تٛاخذٖ ِؼُٙ. 7

      تغتّش خّبػخ اٌشفبق فٟ دػُ اٌحذث ػٕذ حذٚث ِشىٍخ ِب ٌٗ. 8

      ٠دذ اٌحذث ِغبٔذح خذ٠خ ِٓ لجً سفبلٗ. 9
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      ٠ٍدأ اٌحذث ٌٍشفبق اٌز٠ٓ ٠ّبسعْٛ اٌؼبداد اٌغ١ئخ وبٌغشلخ. 10

      ٠ٍدأ اٌحذث ٌٍشفبق اٌز٠ٓ ٠شفعْٛ اٌّذسعخ. 11

      ختّبػ١خ ِختٍفخ.٠تؼٍُ اٌحذث ِٓ خّبػخ سفبلٗ تدبسة ا 12

 

( فيً الوزبيع اليذي ٌتفيك ووجهيت نظيزن أهيام كيل  xحالخا: همٍاس العىاهل االجتواعٍت: ٌزجى وضع شارة )

 . فمزة هن الفمزاث

بذرجت  العىاهل النفسٍت التً تؤحز على انحزاف االحذاث الزلن

 كبٍزة جذا

بذرجت 

 كبٍزة 

بذرجت 

 هتىسطت

بذرجت 

 للٍلت

بذرجت 

 للٍلت جذا

      اٌتجٍذ ٚػذَ اٌدذ٠خ فٟ اٌغٍٛو١بد اٌؼبِخ. 1

      ظؼف اٌثمخ ثبٌٕفظ. 2

      ظؼف اٌثمخ ثبالخش٠ٓ. 3

      ػذَ اٌمذسح ػٍٝ ِٛاخٙخ اٌّشىالد. 4

      شؼٛس اٌحذث ثبالحجبغ. 5

      ٔمص تمذ٠ش اٌزاد ٌذٜ اٌحذث. 6

      اٌشؼٛس ثب١ٌبط. 7

      ِضاج اٌحذث اٌّتمٍت. 8

      ػذَ اٌمذسح ػٍٝ اٌتحىُ ثبٌذٚافغ. 9

      ٔمص شؼٛس اٌحذث ثبالِبْ. 10

      أؼذاَ حش٠خ اٌتؼج١ش ػٓ اٌشاٞ. 11

      سغجخ اٌحذث فٟ اثجبد راتٗ. 12

      شؼٛس اٌحذث ثبٌفشً. 13

      شؼٛس اٌحذث ثبٌغ١شح اتدبٖ االخش٠ٓ. 14

      شؼٛس اٌحذث ثبالغتشاة إٌفغٟ. 15

      احغبط اٌحذث ثبٔٗ ِشفٛض ِٓ غشف االخش٠ٓ. 16

      ِضاج اٌحذث اٌؼ١ٕف. 17

      اٌشؼٛس ثبالثُ. 18

      ػذ اٌمذسح ػٍٝ اٌم١بَ ثبٞ دٚس ا٠دبثٟ فٟ ِؼبٌدخ اٌّشىالد. 19
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      ظؼف االتضاْ االٔفؼبٌٟ. 20

      حت اٌّغبِشح ٚسؤ٠خ اٌّدٙٛي. 21

      اَ اٌّغإ١ٌخ ػٕذ اٌحذث.ح١بح اٌالِجبالح ٚأؼذ 22

      حت اٌتٍّه ثأٞ ٚع١ٍخ. 23

      لٍخ إٌذَ ػٍٝ اٌتصشفبد اٌخبغئخ. 24

      اٌشؼٛس ثبٔٗ شخص ػذ٠ُ اٌفبئذح. 25

      اٌتفى١ش ثبٌّغتمجً ثطش٠مخ تشبؤ١ِخ 26
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(:3ممحؽ)  
نظر داث مف وجية األح العوامؿ النفسية واالجتماعية المسببة لجنوحاستبانة  

قبؿ التحكيـ األحداث أنفسيـ  

 جامعة القدس                                            

 عمادة الدراسات العميا                                      
 

 اخي مراقب السموؾ/ اختي مراقبة السموؾ

 اخي الشرطي/ اختي الشرطية

 تحية طيبة وبعد... 

األحداث في  العوامؿ النفسية واالجتماعية المسببة لجنوحإجراء دراسة بعىواف: "يقـو الباحث ب
"، وذلؾ استكهاال لهتطمبات فمسطيف مف وجية نظر الشرطة ومراقبي السموؾ، واألحداث أنفسيـ

الحصوؿ عمى درجة الهاجستير في اإلرشاد الىفسي والتربوي. راجيًا التكـر باإلجابة عف فقرات 
 ( أهاـ العبارة التي تتفؽ ووجٍة ىظرؾ. xع إشارة )اإلستباىة ووض

شاكرًا لكـ جٍودكـ وأهاىتكـ العمهية وحرصكـ عمى إىجاح ٌذي الدراسة، عمها أف إجابتػؾ سػتكوف سػرية، 
 وال تشكؿ أي ىوع هف االختبار، ولف تستخدـ إال ألغراض البحث العمهي فقط.

 هع خالص شكري لحسف تعاوىكـ

 

 الباحث: فتحي هخاهرة.                                                                  

 إشراؼ: د. سٍير الصباح.                                                           
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 البيانات األولية:  أوال:

 الصفة التي تنطبؽ عمى حالتؾ: ضع دائرة حوؿ

 . أنثى.2 . ذكر.1 * الجنس:

 ......................سنة ة/ العمؿ:سنوات الخبر * 

 . مدينة2 . قرية 1 * مكاف السكف

  . مخيـ.3

 بكالوريوس .2  دبمـو فاقؿ .1 *المؤىؿ العممي

  دراسات عميا .3

 شيكؿ. 3000 – 1500. بيف 2 شيكؿ. 1500. اقؿ مف 1 * معدؿ الدخؿ

  شيكؿ. 3000. أكثر مف 4

 : همٍاس العىاهل االجتواعٍتٍا  حان

 . ( فً الوزبع الذي ٌتفك ووجهت نظزن أهام كل فمزة هن الفمزاث xوضع شارة ) ٌزجى

بذرجت  الفمزة الزلن

 كبٍزة جذا

بذرجت 

 كبٍزة 

بذرجت 

 هتىسطت

بذرجت 

 للٍلت

بذرجت 

 للٍلت جذا

  البعذ األول: ها ھً العىاهل االسزٌت التً تؤحز على انحزاف االحذاث: 

      االعشح. اٌّؼبٍِخ اٌمبع١خ ِٓ لجً افشاد -1

      اٌتؼز٠ت اٌجذٟٔ )ثبٌعشة ِثالُ( ِٓ لجً افشاد االعشح. -2

      اٌطشد ِٓ إٌّضي. -3

      اٌؼمبة اٌّغتّش دْٚ عجت ٚاظح. -4

      وثشح اٌّشبخشاد ٚاٌخالفبد داخً إٌّضي. -5

      اٌغت ٚاٌشتُ اٌّغتّش ِٓ لجً افشاد االعشح. -6

      افشاد االعشح. أؼذاَ اٌحٛاس ث١ٓ -7

      ظؼف ا٘تّبَ االعشح ثبٌجشاِح اٌتشف١ٙ١خ. -8

      اٌؼ١ش فٟ ظً ٔظبَ تؼذد اٌضٚخبد. -9
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      ظؼف اال٘تّبَ ثتٍج١خ خبخبد اٌطفً االعبع١خ. 10-

      االعتغالي اٌدٕغٟ ِٓ لجً احذ افشاد االعشح. -55

      اٌحشِبْ ِٓ اثذاء اٌشاٞ. -12

      تشاَ ِشبػش اٌحذث ِٓ لجً افشاد االعشح.ػذَ اح -13

      ػذَ ِغبءٌخ اٌحذث ػٍٝ ثؼط اٌغٍٛو١بد اٌتٟ ٠مَٛ ثٙب. -14

      ظؼف اٌٛاصع اٌذ٠ٕٟ ٌذٜ افشاد االعشح -15

      االحتمبس اٌذائُ -16

 ها ھً العىاهل الوتعلمت بالىالذٌن التً تؤحز على انحزاف االحذاث: البعذ الخانً/

بذرجت  الفمزة زلنال

 كبٍزة جذا

بذرجت 

 كبٍزة 

بذرجت 

 هتىسطت

بذرجت 

 للٍلت

بذرجت 

 للٍلت جذا

اٌتزثزة ٚاٌتشدد فٟ اٌّؼبٍِخ ِٓ لجً اٌٛاٌذ٠ٓ)اٌشػب٠خ  1

 اٌضائذح اٚ اٌتذ١ًٌ(.
     

      خًٙ اٌٛاٌذ٠ٓ ثبعب١ٌت اٌتشث١خ اٌحذ٠ثخ 2

      ػٛدح االة اٌٝ إٌّضي فٟ عبػخ ِتبخشح ِٓ ا١ًٌٍ. 3

      أخفبض اٌّغتٜٛ اٌتؼ١ٍّٟ ٚاٌثمبفٟ ٌٍٛاٌذ٠ٓ 4

      اعٍٛة اإلّ٘بي ٚاٌالِجبالح ِٓ لجً اٌٛاٌذ٠ٓ. 5

      ئٔشغبي االة ثبِٛسٖ ٚاحٛاٌٗ اٌشخص١خ. 6

      ئٔشغبي االَ فٟ تذث١ش احٛاي إٌّضي اٌّؼ١ش١خ. 7

      ثٕبء.ئتجبع اٌٛاٌذ٠ٓ العٍٛة اٌتفشلخ ٚاٌت١١ّض فٟ ِؼبٍِخ اال 8

      ػذَ االٔص١بع ٌٍٛاٌذ٠ٓ. 9

      لٍخ ا٘تّبَ اٌٛاٌذ٠ٓ ثبٌتٛػ١خ االعش٠خ. 10

      اٌفتٛس فٟ اٌؼاللبد ث١ٓ اٌٛاٌذ٠ٓ. 11

      تغ١ت االة فتشاد غ٠ٍٛخ خبسج إٌّضي. 12

 ها ھً العىاهل االلتصادٌت التً تؤحز على انحزاف االحذاث: البعذ الخالج/

بذرجت  فمزةال الزلن

 كبٍزة جذا

بذرجت 

 كبٍزة 

بذرجت 

 هتىسطت

بذرجت 

 للٍلت

بذرجت 

 للٍلت جذا

      ٔفص ١ِضا١ٔخ االعشح. 1

      االِتٕبع ػٓ اإلٔفبق ػٍٝ االثٕبء. 2
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      اٌحشِبْ ِٓ اٌّصشٚف ا١ٌِٟٛ. 3

      ظ١ك اٌّغىٓ. 4

      اٌحشِبْ ِٓ اٌدبٖ ٚاٌّىبٔخ االختّبػ١خ ٔت١دخ اٌفمش.  5

      اٌخدً ِٓ احعبس االصذلبء اٌٝ إٌّضي. 6

      اٌغىٓ فٟ ِٕطمخ شؼج١خ  7

      ػذَ اشجبع اٌحبخبد االعبع١خ ٌٍحذث .

      ػذَ تحم١ك اٌشظب اٌىبفٟ ٌذٜ اٌحذث ػٓ دخٍٗ اٌّحذٚد  3

      ػذَ اِىب١ٔخ اشجبع حبخبتٗ االلتصبد٠خ  .5

      اٌشؼٛس ثبٌحشِبْ اٌّبدٞ  55

      ػذَ تحم١ك اٌشظب اٌىبفٟ ٌذٜ اٌحذث ػٓ ِغتٛاٖ اٌّؼ١شٟ  51

 ها ھً العىاهل الوذرسٍت التً تؤحز على انحزاف االحذاث: البعذ الزابع/

بذرجت  الفمزة الزلن

 كبٍزة جذا

بذرجت 

 كبٍزة 

بذرجت 

 هتىسطت

بذرجت 

 للٍلت

بذرجت 

 للٍلت جذا

      اٌفشً فٟ اٌذساعخ 1

      اٌؼمٛثبد داخً اٌّذسعخ. اٌتؼشض الٔٛاع ِٓ 2

اٌمصٛس اٌزٕ٘ٝ ِّب ٠تغجت فٟ ػذَ اٌمذسح ػٍٝ ِدبساح اٌضِالء  3

 فٟ اٌذساعخ.
     

      لٍخ اٌشغجخ ثبٌتؼٍُ. 4

      لٍخ االٔغدبَ ِغ اٌجشاِح اٌذساع١خ. 5

تشن اٌّذسعخ فٟ ِشحٍٗ ٌُ تىتًّ ثؼذ ِمِٛبد ِٛاخٙخ اٌح١بح  6

 ِٚشبوٍٙب. 
     

      ظبَ اٌصبسَ داخً اٌّذسعخإٌ 7

      ػدض اٌّذسع١ٓ ػٓ فُٙ غج١ؼخ إٌفظ ػٕذ اٌطفً 8

      اعٍٛة اٌتٍم١ٓ اٌزٞ تتجؼٗ اٌّذسعخ 9

      ػذَ اٌمذسح ػٍٝ اٌتٛافك فٟ اٌذساعخ 10

 ها ھً العىاهل الوتعلمت بجواعت الزفاق التً تؤحز على انحزاف االحذاث: البعذ الخاهس/

بذرجت  مزةالف الزلن

 كبٍزة جذا

بذرجت 

 كبٍزة 

بذرجت 

 هتىسطت

بذرجت 

 للٍلت

بذرجت 

 للٍلت جذا
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      اٌتشد١غ ػٍٝ اٌتذخ١ٓ. 1

اٌتشد١غ ػٍٝ اٌغٙش خبسج إٌّضي. 2
 

     

      تحمك خّبػخ اٌشفبق ٌٍحذث ِب ٠ش٠ذ. 3

      خّبػخ اٌشفبق تذفغ اٌحذث ٌؼًّ ثؼط االِٛس اٌخبغئخ. 4

      اٌحذث ِغ اٌشفبق اوثش ِٓ افشاد االعشح. ٠ّىٓ اْ ٠ٕذِح 5

      تحمك اٌشفمخ ِبسة وث١شح. 6

      تحمك خّبػخ اٌشفبق ٌٍحذث ا٘ذافٗ اثٕبء تٛاخذٖ ِؼُٙ. 7

      تغتّش خّبػخ اٌشفبق فٟ دػُ اٌحذث ػٕذ حذٚث ِشىٍخ ِب ٌٗ. 8

      ٠دذ اٌحذث ِغبٔذح خذ٠خ ِٓ لجً سفبلٗ. 9

      ٍشفبق اٌز٠ٓ ٠ّبسعْٛ اٌؼبداد اٌغ١ئخ وبٌغشلخ.٠ٍدأ اٌحذث ٌ 10

      ٠ٍدأ اٌحذث ٌٍشفبق اٌز٠ٓ ٠شفعْٛ اٌّذسعخ. 11

      ٠تؼٍُ اٌحذث ِٓ خّبػخ سفبلٗ تدبسة اختّبػ١خ ِختٍفخ. 12

 

( فً الوزبع الذي ٌتفك ووجهيت نظيزن أهيام  xحالخا: همٍاس العىاهل االجتواعٍت: ٌزجى وضع شارة )

 . ن الفمزاثكل فمزة ه

بذرجت كبٍزة  العىاهل النفسٍت التً تؤحز على انحزاف االحذاث الزلن

 جذا

بذرجت 

 كبٍزة 

بذرجت 

 هتىسطت

بذرجت 

 للٍلت

بذرجت 

 للٍلت جذا

      اٌتجٍذ ٚػذَ اٌدذ٠خ فٟ اٌغٍٛو١بد اٌؼبِخ. 1

      ظؼف اٌثمخ ثبٌٕفظ. 2

      ظؼف اٌثمخ ثبالخش٠ٓ. 3

      خٙخ اٌّشىالد.ػذَ اٌمذسح ػٍٝ ِٛا 4

      شؼٛس اٌحذث ثبالحجبغ. 5

      ٔمص تمذ٠ش اٌزاد ٌذٜ اٌحذث. 6

      اٌشؼٛس ثب١ٌبط. 7

      ِضاج اٌحذث اٌّتمٍت. 8

      ػذَ اٌمذسح ػٍٝ اٌتحىُ ثبٌذٚافغ. 9

      ٔمص شؼٛس اٌحذث ثبالِبْ. 10
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      أؼذاَ حش٠خ اٌتؼج١ش ػٓ اٌشاٞ. 11

      ٌحذث فٟ اثجبد راتٗ.سغجخ ا 12

      شؼٛس اٌحذث ثبٌفشً. 13

      شؼٛس اٌحذث ثبٌغ١شح اتدبٖ االخش٠ٓ. 14

      شؼٛس اٌحذث ثبالغتشاة إٌفغٟ. 15

      احغبط اٌحذث ثبٔٗ ِشفٛض ِٓ غشف االخش٠ٓ. 16

      ِضاج اٌحذث اٌؼ١ٕف. 17

      اٌشؼٛس ثبالثُ. 18

      بَ ثبٞ دٚس ا٠دبثٟ فٟ ِؼبٌدخ اٌّشىالد.ػذ اٌمذسح ػٍٝ اٌم١ 19

      ظؼف االتضاْ االٔفؼبٌٟ. 20

      حت اٌّغبِشح ٚسؤ٠خ اٌّدٙٛي. 21

      ح١بح اٌالِجبالح ٚأؼذاَ اٌّغإ١ٌخ ػٕذ اٌحذث. 22

      حت اٌتٍّه ثأٞ ٚع١ٍخ. 23

      لٍخ إٌذَ ػٍٝ اٌتصشفبد اٌخبغئخ. 24

      ذ٠ُ اٌفبئذح.اٌشؼٛس ثبٔٗ شخص ػ 25

      اٌتفى١ش ثبٌّغتمجً ثطش٠مخ تشبؤ١ِخ 26
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(:4ممحؽ)  
 بعد شرطة األحداث ومراقبي السموؾ نظر األحداث مف وجية العوامؿ النفسية واالجتماعية المسببة لجنوحاستبانة  

 التحكيـ
 

 جامعة القدس      
 كمية التربية

 
 

األحداث في فمسطيف مف وجية نظر  لنفسية واالجتماعية المسببة لجنوحالعوامؿ ايقـو الباحث بدراسة بعنواف "
العوامؿ النفسية واالجتماعية المسببة إلى معرفة  الشرطة ومراقبي السموؾ ، واألحداث أنفسيـ " ، وتيدؼ الدراسة "

واألحداث مف وجية نظر العامميف في شرطة األحداث ومراقبي السموؾ في مديريات الشؤوف االجتماعية  لجنوح
أنفسيـ " ومف أجؿ تحقيؽ ىدؼ الدراسة الرئيس ، قاـ الباحث ببناء أداة الدراسة االستبانة بعد الرجوع إلى 
الدراسات السابقة والمراجع المختصة ، وجاءت األداة بصورتيا النيائية في قسميف :األوؿ يتضمف البيانات األولية 

 ، والثاني يتضمف فقرات الدراسة .
إشارة أماـ أحد البدائؿ اآلتية )أوافؽ ،أوافؽ بشدة، محايد ،ال أوافؽ ، ال أوافؽ بشدة ( مع العمـ أف الرجاء وضع 

 البيانات التي ستدلوف بيا ستكوف سرية ولف تستخدـ إاّل ألغراض البحث العممي فقط .
 

 شاكرًا لكـ حسف تعاونكـ
 الباحث : فتحي مخامرة

 البيانات األولية:  أوال:
 الصفة التي تنطبؽ عمى حالتؾ: ضع دائرة حوؿ

 . أنثى.2 . ذكر.1 * الجنس:

 18 - 14. هف 3     13 - 11هف . 2      10 – 7هف . 1 العمر الحالي:* 

 . مدينة2 . قرية 1 * مكاف السكف

  . مخيـ.3

 ف(اف هتوفياثىال )األ .6 . ف عمى قيد الحياة(اثىىعـ )األ .5 *الوالديف عمى قيد الحياة

 ةاـ هتوفاأل .8 ب هتوفياأل .7

 فهىفصبل .4 فاهتزوج .3 *الحالة االجتماعية لموالديف

 شيكؿ. 3000 – 1500. بيف 2 شيكؿ. 1500قؿ هف أ. 1 سرة الشيري* دخؿ األ



159 

  شيكؿ. 3000. أكثر هف 4

 خوة.أ 3إلى  1. بيف 2 خوات.أخوة و أ. ال يوجد 1 خوات.خوة واأل* عدد األ

 ةخو أ 6. أكثر هف 4 خوة.أ 6 - 4. بيف 3

 دخفأال  .5 دخفأ .4 *التدخيف                      

 وسطاأل .6 البكر .3 الترتيب الوالدي*

  صغراأل .4 

 . هدهف هخدرات2 . هدهف كحوؿ1 دماف*اإل

  غير هدهف  .5 

 ..بكالوريوس2 .أقؿأو ف. توجيٍي  1 *المستوى العممي لألب

   .أكثرأو ف.هاجستير 3 

 .بكالوريوس2 قؿأأو ف. توجيٍي  1 *المستوى العممي لألـ

  أكثر أو ف.هاجستير 3 

 .ىٍاري 2 .ليمي1 *عمؿ األب

  .ال يعهؿ3 

 .ىٍاري2 .ليمي1 *عمؿ األـ

  .ال تعهؿ3 

 الفقرة الثانية: فقرات الدراسة
 ( أماـ أحد البدائؿ اآلتية التي تراىا مناسبة مف وجية نظرؾ .الرجاء وضع إشارة )

 العامؿ االجتماعي
أوافؽ  أوافؽ ةالفقر  الرقـ

 بشدة
ال أوافؽ  ال أوافؽ هحايد 

 بشدة
      بسبب هرض أحد الوالديف تغّير سموكي لؤلسوأ. 1
      أبي يعيش هع الزوجة الثاىية 2
      أتعرض لمعىؼ المفظي والجسدي داخؿ أسرتي  3
      عدـ تكّيفي هع أسرتي  4
      بكثرة  الحديثة االتصاؿ وسائؿ استخداـ 5
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      يعاهمىي والدي هعاهمة قاسية. 6
      يطردىي والدي هف الهىزؿ. 7
أعػػػػاىي هػػػػف كثػػػػرة الهشػػػػاجرات والخبلفػػػػات داخػػػػؿ  8

 الهىزؿ.
     

ضػػػػػػػػػػعؼ اٌتهػػػػػػػػػػاـ االسػػػػػػػػػػرة لتمبيػػػػػػػػػػة احتياجػػػػػػػػػػاتي  9
 األساسية.

     

      حرهاىي هف ابداء الراي هف قبؿ والدي. 10
اطئػػػة عػػػدـ هسػػػاءلتي عػػػف بعػػػض السػػػموكيات الخ 11

 التي أقـو بٍا.
     

      تيضعؼ الوازع الديىي لدى افراد اسر  12
اسموب اإلٌهاؿ والبلهباالة هف اعاىي هف  13

 والدي.
     

      اىشغاؿ والدي بأهوري واحوالً الشخصية. 14
      اىشغاؿ والدتي بأهور الهىزؿ الهعيشية 15
جموسي الهتكرر أهاـ الفضائيات عّزز هف  16

 وكياتي غير الهقبولة.سم
     

أتعػػػػػرض ألىػػػػػواع هػػػػػف العقوبػػػػػات هػػػػػف الهدرسػػػػػيف  17
 .وهدير الهدرسة

     

      .اىعداـ رغبتي في التعمـ 18
 الىظاـ الصاـر داخؿ الهدرسة 19

 
     

      يشجعىي رفاقي عمى السٍر خارج الهىزؿ. 20
      يشجعىي رفاقي عمى التدخيف. 21
      .ا أريدييحقؽ رفاقي كؿ ه 22
ألجػػأ إلػػى رفػػاقي الػػذيف يهارسػػوف العػػادات السػػيئة  23

كالسػػػرقة، تعػػػػاطي الهخػػػدرات، تعػػػػاطي الكحػػػػوؿ، 
 التحرش.

     

      رفاقي ليسوا جيديف هف هىظور الهجتهع. 24
      جهاعة رفاؽ السوء  داخؿ باألهف أشعر 25

 العامؿ النفسي

      .ة في هحيطيسمبيتأثر بالقيـ الأ 26
      .الغضب  سرعة عاىي هفأ 27
      أعاىي هف القمؽ 28
     السيئة الىحرافي وهع  درؾ عواقب السموؾأ 29
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 ذلؾ أسمكً.
      صاحب سوابؽ ألىيذىي الىاس يىبّ  30
ت لبعض الهضايقات الجىسية أو تعرض 31

 االبتزاز أو ها شابً ذلؾ.
     

      أعاىي هف الحزف  32
      .و باألخريف  عؼ الثقة بالىفسضأشعر ب 33
      عمى هواجٍة الهشكبلت. قدرتيعدـ  34
      .باإلحباط أشعر 35
      أشعر بالدوىية 36
      س.أبالي أشعر 37
      .ي هتقمبهزاج 38
      عدـ شعوري باألهاف. 39
      .يفي اثبات ذات رغبتي 40
      أشعر بالفشؿ باستهرار. 41
      باالغتراب الىفسي. أشعر 42
      هرفوض هف طرؼ االخريف. أشعر بأىي 43
      .الهسؤوليةالبلهباالة واىعداـ أشعر ب 44
      بأي وسيمة. عىدي حب التهمؾ 45
التصرفات  بعد ارتكابي أشعر بالىدـ 46

 الخاطئة.
     

      أشعر بأىي عديـ الفائدة في الهجتهع 47
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(:5)ممحؽ  
شرطة األحداث  نظر األحداث مف وجية العوامؿ النفسية واالجتماعية المسببة لجنوحاستبانة  

 التحكيـ بعد ومراقبي السموؾ
 جامعة القدس      

 كمية التربية
 

 السموؾ مراقبة اختي/ السموؾ مراقب اخي
 الشرطية اختي/ الشرطي اخي
 

 ... وبعد طيبة تحية
 مف فمسطيف في األحداث العوامؿ النفسية واالجتماعية المسببة لجنوح: "بعنواف دراسة بإجراء الباحث يقـو

 درجة عمى الحصوؿ لمتطمبات استكماال وذلؾ ،"أنفسيـ واألحداث السموؾ، ومراقبي الشرطة نظر وجية
 أماـ( x) إشارة ووضع االستبانة فقرات عف باإلجابة التكـر راجياً . والتربوي النفسي اإلرشاد في الماجستير

 . نظرؾ ووجية تتفؽ التي العبارة
 وال سرية، ستكوف إجابتؾ أف عمما الدراسة، ىذه إنجاح عمى وحرصكـ العممية وأمانتكـ جيودكـ لكـ شاكراً 
 .فقط العممي البحث ألغراض إال تستخدـ ولف االختبار، مف نوع أي تشكؿ

 
 تعاونكـ لحسف شكري خالص مع
 

 .مخامرة فتحي: الباحثة                                                                 
 .الصباح سيير. د: إشراؼ                                                                        

 : األولية البيانات: أوال 
 :حالتؾ عمى تنطبؽ التي الصفة حوؿ دائرة ضع
 
 .أنثى. 2 .ذكر. 1 :الجنس* 
 سنة...................... :العمؿ/ برةالخ سنوات* 
 . دراسات عميا3. بكالوريوس     2        فاقؿ . دبمـو1 العممي  المؤىؿ*
 .شيكؿ 3000 – 1500 بيف. 2 .شيكؿ 1500 مف اقؿ. 1 الدخؿ معدؿ* 
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  .شيكؿ 3000 مف أكثر. 4 
 الفقرة الثانية: فقرات الدراسة

 ؿ اآلتية التي تراىا مناسبة مف وجية نظرؾ .( أماـ أحد البدائالرجاء وضع إشارة )
 

 العامؿ االجتماعي
ال أوافؽ  ال أوافؽ هحايد  أوافؽ بشدة أوافؽ الفقرة الرقـ

 بشدة
بسبب هرض أحد الوالديف تغّير سموؾ  1

 الحدث لؤلسوأ
     

 والد الحدث يعيش هع الزوجة الثاىية  2
 

     

يتعرض الحدث لمعىؼ المفظي  3
 داخؿ أسرتً والجسدي 

     

      عدـ تكّيؼ الحدث هع أسرتً  4
 الحديثة االتصاؿ وسائؿ استخداـ 5

 بكثرة 
     

 هعاهمة قاسية. ًوالدي ًيعاهم 6
 

     

      هف الهىزؿ. يوالد ييطرد 7
هػػػػف كثػػػػرة الهشػػػػاجرات  يعػػػػاىي الحػػػػدث 8

 والخبلفات داخؿ الهىزؿ.
     

 ياجػاتضعؼ اٌتهاـ االسرة لتمبيػة احت 9
 األساسية. الحدث

     

هػػػػف ابػػػػداء الػػػػراي هػػػػف  الحػػػػدث حرهػػػػاف 10
 .ًقبؿ والدي

     

عػػػف بعػػػض السػػػموكيات  ًعػػػدـ هسػػػاءلت 11
 قوـ بٍا.يالخاطئة التي 

     

      أسرة الحدثضعؼ الوازع الديىي لدى  12
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اسموب اإلٌهاؿ يعاىي الحدث هف  13

 .ًوالبلهباالة هف والدي
     

بأهوري واحوالً  الحدث لداىشغاؿ وا 14
 الشخصية.

     

بأهور الهىزؿ  ة الحدثاىشغاؿ والد 15
 الهعيشية

     

جموسً الهتكرر أهاـ الفضائيات عّزز  16
 هف سموكياتً غير الهقبولة.

     

تعػػػػػرض ألىػػػػػػواع هػػػػػػف العقوبػػػػػػات هػػػػػػف ي 17
 .الهدرسيف وهدير الهدرسة

     

      .لدى الحدث في التعمـ الرغبةاىعداـ  18
      .الىظاـ الصاـر داخؿ الهدرسة 19
عمػػػػػػػى السػػػػػػػٍر خػػػػػػػارج ً رفاقػػػػػػػ ًيشػػػػػػػجع 20

 الهىزؿ.
     

      عمى التدخيف. ًرفاق ًيشجع 21
      .يحقؽ رفاقً كؿ ها يريدي الحدث 22
الػذيف يهارسػوف  ًإلى رفاقػالحدث مجأ ي 23

العػػػػػػػادات السػػػػػػػيئة كالسػػػػػػػرقة، تعػػػػػػػاطي 
 حرش.الهخدرات، تعاطي الكحوؿ، الت

     

رفاؽ الحدث ليسوا جيديف هف هىظور  24
 الهجتهع.

     

جهاعة  داخؿ باألهف يشعر الحدث 25
 رفاؽ السوء 

     

 العامؿ النفسي
ة في سمبيبالقيـ ال الحدث تأثري 26

 ً.هحيط
     

      .الغضب  سرعة هف الحدث عاىيي 27
      يعاىي الحدث هف القمؽ 28
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السيئة  قب السموؾعوا الحدث درؾي 29
 الىحرافً وهع ذلؾ يسمكً.

     

      صاحب سوابؽ ألىًالىاس  يذيىبّ  30
الحدث لبعض الهضايقات  تعرضي 31

 الجىسية أو االبتزاز أو ها شابً ذلؾ.
     

      يعاىي الحدث هف الحزف  32
و  ضػعؼ الثقػػة بػػالىفسيشػعر الحػػدث ب 33

 .باألخريف 
     

عمى هواجٍة  قدرة الحدثعدـ  34
 الهشكبلت.

     

      .باإلحباط يشعر الحدث 35
      يشعر الحدث بالدوىية 36
      س.أبالي يشعر الحدث 37
      .الحدث هتقمب هزاج 38
      عدـ شعور الحدث باألهاف. 39
      .ًفي اثبات ذات رغبة الحدث 40
      يشعر الحدث بالفشؿ باستهرار. 41
      باالغتراب الىفسي. لحدثيشعر ا 42
هرفوض هف  يشعر  الحدث بأىً 43

 طرؼ االخريف.
     

البلهباالة واىعداـ يشعر الحدث ب 44
 .الهسؤولية

     

      التهمؾ بأي وسيمة. الحدث حبي 45
بعد ارتكابً  يشعر الحدث بالىدـ 46

 التصرفات الخاطئة.
     

باىً شخص عديـ  شعور الحدث 47
 .في الهجتهع ةالفائد

     

 (:كتاب موجية لمعالي وزير الشؤوف االجتماعية6ممحؽ)
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(:كتاب موجية لمدير عاـ الشرطة الفمسطينية7ممحؽ)  
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 كتاب موجو لمعالي وزير التنمية االجتماعية (8ممحؽ)
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 (9ممحؽ)

 أسئمة المقابمة

 دورًا في جىوحًِ ؟ يمعب عهر الحدثٌؿ  .1
ي ا .2  لدعاهة األولى لتربية الطفؿ هسئولة عف جىوح األحداث ؟ٌؿ ُتعّد األسرة ٌو
 لموالديف لً صمة هباشرة في الجىوح ؟ تعمـ االجتهاعيٌؿ ُيعّد تدىي هستوى ال .3
 الوضع االقتصادي السبب في الجىوح ؟ تدىي ٌؿ ُيعّد الفقر و  .4
 ٌؿ ُيعّد التفكؾ األسري والخبلفات الزوجية سببًا في جىوح األحداث ؟  .5
 ؟ لمجىوح يؤدي الحدث ضد العىؼ استخداـ ٌؿ .6

هف وجٍة ىطرؾ، ٌؿ ُتعّد استخداـ الهىاقشة والحوار داخؿ األسرة يساعد في حؿ هشكمة جىوح  .7
 األحداث؟

 االستقرار األسري هف الطرؽ التي تحهي األبىاء هف الجىوح ؟  هف وجٍة ىظرؾ ٌؿ ُيعدّ  .8
 لجىوح؟ٌؿ االٌتهاـ الهتبادؿ بيف أفراد األسرة يحهي أبىائٍـ هف ا .9
 هف وجٍة ىظرؾ ، ٌؿ االٌهاؿ وسوء الهعاهمة لمحدث تؤدي لجىوحً ؟ .10
 هف وجٍة ىظرؾ ، ٌؿ تأثير جهاعة الرفاؽ عمى الحدث تؤدي إلى جىوحً ؟ .11
 هف وجٍة ىظرؾ ، ٌؿ االىحراؼ داخؿ األسرة يؤدي إلى جىوح األحداث ؟ .12
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