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Abstrak
Kemajuan negara dalam semua aspek kehidupan bergantung kepada prestasi para
pemudanya. Oleh kerana itu, masalah juvenil adalah salah satu masalah yang serius
yang membawa kepada penurunan tahap kemajuan negara. Kajian semasa bertujuan
untuk mengkaji keberkesanan perkhidmatan yang ditawarkan oleh institusi-institusi
pendidikan dan bimbingan remaja di Libya. Lebih khusus lagi, ia cuba untuk menjawab
persoalan-persoalan berikut: Apakah perkhidmatan yang disediakan di institusi-institusi
pendidikan dan bimbingan remaja nakal juvana ini? Setakat manakah perkhidmatan
sosial yang disediakan untuk remaja-remaja nakal juvana di institusi-institusi
pendidikan dan bimbingan ini berkesan? Apakah kesukaran yang dihadapi oleh orangorang yang memberikan perkhidmatan di institusi-institusi pendidikan dan bimbingan
terhadap remaja nakal juvana tersebut? Adakah terdapat perbezaan yang ketara terhadap
tahap keberkesanan di dalam institusi pendidikan dan bimbingan remaja nakal juvana
ini disebabkan oleh jantina dan institusi? Setakat manakah peraturan-peraturan di
institusi-institusi pendidikan dan bimbingan remaja nakal ini digunakan? Kajian ini
adalah bersifat deskriptif. Satu sampel yang terdiri daripada 201 responden telah dipilih
dengan menggunakan kaedah kaji selidik sosial. Ianya dibahagikan kepada tiga kategori
iaitu: 116 orang budak nakal juvenil, 60 orang pakar (pakar-pakar dan ahli psikologi
sosial, penyelia sosial, guru, penyelia aktiviti, pensyarah-pensyarah, doktor, ahli
farmasi, jururawat, dan pekerja mahir), dan 25 orang kakitangan pentadbiran. Temu
bual dan tiga soal selidik telah digunakan untuk pengumpulan data. Untuk menjawab
soalan-soalan penyelidikan, analisis deskriptif, analisis faktor, kemunduran, T-test, dan
pertalian Pearson telah digunakan. Hasil kajian menunjukkan bahawa usaha tertinggi
perkhidmatan adalah perkhidmatan pendidikan, diikuti oleh agama, perkhidmatan
perubatan, kebudayaan, sukan, dan perkhidmatan am. Satu nilai yang baik (77,5%) telah
diberikan kepada keberkesanan perkhidmatan yang ditawarkan di institusi-institusi bagi
pendidikan dan bimbingan remaja nakal juvana. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh
para pakar adalah seperti berikut: bengkel latihan untuk kakitangan yang tidak
mencukupi, kekurangan insentif untuk kakitangan, dan penyeliaan teknikal dan
pentadbiran yang tidak mencukupi. Keputusan juga menunjukkan bahawa tidak ada
perbezaan yang ketara terhadap tahap keberkesanan berasaskan jantina. Walau
bagaimanapun, terdapat perbezaan yang agak ketara di antara institusi-institusi di dalam
beberapa pembolehubah yang memihak kepada lelaki, kerana ianya menunjukkan
pencapaian yang lebih tinggi. Akhirnya, hasil kajian menunjukkan bahawa institusiinstitusi ini mengamalkan sebahagian daripada senarai peraturan-peraturan dalaman.
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Abstract
Nation’s progress in all life aspects depends on the performance of its young people.
Thus, juvenile delinquency is one of the serious problems that lead to decline the level
of such progress. The current study seeks to examine the effectiveness of services
offered in the institutions for juvenile education and guidance in Libya? More
specifically, it attempts to answer the following questions: What are the services
provided at the institutions for education and guidance of juvenile delinquents? To what
extent the social services provided to juvenile delinquents at the institutions for
education and guidance of juvenile delinquents are effective? What are the difficulties
facing those who provide services at the institutions for education and guidance of
juvenile delinquents? Are there significant differences in the level of effectiveness in the
institutions of education and guidance of juvenile delinquents due to gender and
institution? To what extent the regulations within the institutions for education and
guidance of juvenile delinquents are applied? This study is descriptive in nature. A
sample of 201 respondents was selected using the social survey method. It was divided
into three categories: 116 juvenile delinquents, 60 specialists (social specialists and
psychologists, social supervisors, teachers, activity supervisors, preachers, doctors,
pharmacists, nurses, and skilled workers), and 25 administration staff. An interview and
three questionnaires were used for data collection. To answer the research questions,
descriptive analyses, factor analyses, regression, T-test, and Pearson correlation were
used. The results showed that the highest mean of services was that of educational
services, followed by religious, medical, cultural, sport, and general services
respectively. A good value (77.5 %) was given to the effectiveness of the services
offered at the institutions for education and guidance of juvenile delinquents. With
regard to the difficulties facing the specialists were as follows: insufficient training
workshops for staff, lack of incentives for staff, and insufficient technical and
administrative supervision. The results also indicated that there was no significant
difference in the effectiveness level due to gender. However, there were significant
differences between the institutions in some variables in favor of males, as they scored
higher means. Finally, the results revealed that the institutions were partially applying
the internal list of regulations.
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ملخص الدراسة
أل٫تية ىذه الدراسةُ ،ب تطور كهنضة األمم ،حيث تقوـ ىذه النهضة على أكتاؼ شباب األمة اليافعُت ،كألف مشكلة
األحداث ُب كل أمة تعمل على تدٍلٌ هنضتها كتقدمها ،بل كأحيانان تكوف كصمة عار ُب جبُت األمم٢ ،تذا رأت الباحثة االىتماـ

ّٔذا اٞتانب ا١تثَت الذم بعبلجو ٖتقق األمم عمبلن رائعان لعبلج األحداث فيها.

كبالتايل تتمحور مشكلة الدراسة ُب معرفة(مدل فاعلية خدمات ا١تسؤساات الليبية ل يدكر تربية كتوجيو األحداث
ا١تنحرفُت؟).
أنتلقت ىذه الدراسة من ٣تموعة أىداؼ ًب ٖتويرىا إىل ٣تموعة اسئلة كىي:
- 1

ما ا٠تدمات اليت تقدـ ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث ا١تنحرفُت؟

- 3

ما الصعوبات اليت تواجو القائمُت على تقدَل ا٠تدمات ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو االحداث ا١تنحرفُت؟

- 2

ما مدل فاعلية ا٠تدمات االجتماعية اليت تقدـ لؤلحداث ُب مسؤساات ٌدكر تربية كتوجيو األحداث ا١تنحرفُت؟

- 4

ىل ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية تعزل ١تتغَت اٞتنس كا١تسؤساة ُب ماتول الفاعلية؟

- 5

ما مدل تطبيق البلئحة الداخلة ١تسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث ا١تنحرفُت؟

تنتمي ىذه الدراسة إىل الدراسات الوصفية ،كقد استخدمت الباحثة طريقة ا١تاح االجتماعي كمنهج للدراسة كالوصوؿ إىل
عينتها ،حيث بلغت ىذه العينة ( )201مفردة ،مقامة إىل ثبلث فئات ،فئة األحداث ا١تنحرفُت كعددىم ( )116مفردة ،كالفئة
ا١تختصُت كعددىم ( )60مفردة كىم ( األخصائيوف االجتماعيوف كالنفايوف ،ا١تشرفوف االجتماعيوف ،ا١تدرسوف ،مشرفو النشاط،
الوعاظ الدينيوف ،األطباء ،الصيادلة ،ا١تمرضوف ،ا١تدربوف على اٟترؼ) ،كفئة اإلداريُت كعددىم ( )25مفردة ،أما أدكات ىذه
الدراسة ،فقد كانت ا١تقابلة كثبلثة استمارات استبانة ،األكىل :لؤلحداث كىي :مرافقة با١تقابلة ،كالثانية للمختصُت ،كالثالثة
لئلداريُت ،كلتحليل البيانات كالوصوؿ إىل نتائج الدراسة ،اعتمدت الباحثة على اٟتقيبة اإلحصائية للعلوـ االجتماعية (،)SPSS
حيث استخدمت االحصاء الوصفي الستخراج الناب كالتكرارات ،كالتحليل العاملي ،كاال٨تدار ا٠تطي(،)Regression
كاختبار ( ،)T.testمقاييس التشتت"اإللتواء كالتفرطح" ،كمعامل االرتباط بَتسوف ( ،)Pearson Correlationمعامل ألفا
(∞  ،)Cronbac's Alphكمنها توصلت الباحثة إىل النتائج التالية -:أعلى متوسط حاايب للخدمات ىو متوسط ا٠تدمات
التعليمية ،يليو الدينيةٍ ،ب الطبية ،فالثقافية كالرياضية ،كأقلها ا٠تدمات العامة ،كما توجد فاعلية بقدر (جيد) ُب ا٠تدمات اليت تقدـ
ُب مسؤساات دكر تربية كتوجيو األحداث بنابة ( ،)%77.5كأىم الصعوبات اليت تواجو ا١تختصُت ىي نقص الدكرات
التدريبيةللعاملُت ،عدـ كجود حوافز كمكافأت تشجيعية للعاملُت ،نقص االشراؼ الفٍت كاإلدارم ١تتابعة العملُ ،ب حُت أظهرت
النتائج عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية ُب ماتول الفاعلية بُت الذكور كاإلناث ،ككجود فركؽ دالة بُت ا١تسؤساتُت ُب بعض
ا١تتغَتات لصاّب الذكور إلرتفاع متوسطها اٟتاايب عن اإلناث ،كأظهرت النتائج أيضان أف ا١تسؤساات تطبق البلئحة الداخلية ٢تا ُب
بعض اٞتوانب كمل تطبقها ُب جوانب أخرل.
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اإلىداء
من منطلق الوفاء بالعهد كالتقدير كالعرفاف ،أقدـ ٙترة حصادم العلمي إىل نبع اٟتناف كرمز األماف
إىل اللذين يقفاف إىل جوارم ٯتداٍل بعوهنما كدعواهتما كيشجعاٍل على ا١تضي قدمان ُب سبيل البحث
كالعلم ،إىل اللذين شهد اهلل ٢تما ْتان رعايتهما يل كبوجوب بر٫تا كاإلحااف إليهما كتقدير
جهود٫تا...إىل من ٕتلت فيهما آية األبوة كاألمومة  ،،،إىل أبي كأمي...
٢تما مٍت ما ٘تنيت ُب قليب ،كمن اهلل األجر اٞتزيل ،كالثواب العظيم ُب الدنيا كاآلخرة...
إىل أخيت تاليتماس ،،،كإخوٌب :أكرـ  ...آزـ  ...إيهاب  ...أدىم  ...فهد ،،،فقد صادقتهم
منذ نعومة أظافرىم ،ككجدت فيهم حبِّا ال يناى ،كإخوة منقطعة النظَت ،كعرفانان باٞتميل ،كأمبلن للغد
يابقو األناة كالدأب للعملٖ ،تتضنهم يدام ،دراعان ٦تلوءة باٟتناف كأمبلن للغد ا١تأموؿ.
على بعلمو ،كمل يتواف ٟتظة
إىل معلمي كأستاذم الدكتور أحمد ظافر محسن  ...الذم مل يبخل ٌ

ُب توجيهي كإرشادم  ...علم ال يناى كفضل تقدره اٟتياة ،كمعرفة تذكرىا األياـ كالانوف...
إليهم ٚتيعان أىدم ىذا العمل ا١تتواضع،،،

الباحثة
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الشكر كالعرفاف
اٟتمد هلل رب العا١تُت الذم علم اإلنااف بالقلم ما مل يعلم ،فلو اٟتمد أكالن كأخَتان ،كالصبلة
كالابلـ على خَت خلقو كخاًب األنبياء كا١ترسلُت نبينا ٤تمد كعلى آلو كصحبو أٚتعُت كبعد ،،،
أتوجو بالشكر كالتقدير لكل من سعى إىل مااعدٌبُ ،ب كل ما يتعلق بشئوف البحث ،سواء
بالكلمة أك النصح كالتوجيو ،كالعمل كاٞتهد ،كللجميع شكرم كامتناٍل كدعواٌب القلبية ا٠تالصة ...
كما ال يفوتٍت أف أسجل خالص تقديرم كعرفاٍل بالفضل كاٞتميل ،ألستاذم الدكتور عبد العزيز
محمد زين ،كالدكتور فخر األدبي عبد القادر  ...بقبو٢تما اإلشراؼ على رساليت ،كما قدماه يل من عوف
كاىتماـ كمااعدة ،كتوجيو كإرشاد  ...فلهما مٍت الشكر كالعرفاف ،كمن اهلل اٞتزاء األكَب...
كامتناٍل بالعرفاف كاٞتميل ألسرٌب اليت كاف ٢تا فضل الابق ُب تشجيعي كتقدَل كل العوف
كا١تااعدات اليت جعلتٍت أٗتطى الصعاب ُب سبيل الوصوؿ إىل أىداُب ،كٖتقيق آمايل  ... :إىل أمي كأيب
 ...أخيت ...كإخوٌب.
كالشكر موصوؿ لؤلساتذة الذين تفضلوا بقبوؿ مراجعة كمناقشة ىذا العمل لتكوف آراؤىم
كتوجيهاهتم سدان لثغراٌب ،فلهم كافر الشكر كالعرفاف.
كأخص أيضان بالعرفاف كالشكر :مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث "ذكور كإناث" ،على
ترحيبهم ،كتقدَل ا١تااعدات كالعوف ٔت ٌدم بكل ما أحتاج إليو من معلومات ،كبيانات اليت ساعدت كثَتان
ُب نتائج ىذا العمل ،،،كذلك شكرم كتقديرم للعاملُت ٔتكتبة جامعة مبليا  ،UMكمكتبة اٞتامعة
اإلسبلمية العا١تية ٔتاليزيا  ،IIUMكمكتبة كلية الدراسات العليا جامعة الفاتح _طرابلس _ ليبيا ،على
كل ما قدموه من مااعدات بإعارٌب الكتب كا١تراجع البلزمة اليت خدمت ىذه الدراسة ،فلهم مٍت ٚتيعان
الشكر كالتقدير.
كال يفوتٍت أف أقدـ شكرم لؤلستاذ محمود مرغني عيسوم احملاضر باٞتامعة اإلسبلمية العا١تية،
كالذم راجع الدراسة مراجعة لغوية ،كجعل الدراسة ُب ثؤّا القشيب ،فلو من اهلل األجر كاٞتزاء...
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كأخَتان أشكر من صميم قليب كل من ساىم كعاكف كلو ّتهد بايط ُب إ٧تاح ىذا العمل ،كجزل
اهلل عٍت كل من ذكرت أك نايت كل خَت.
الباحثة
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المقدمة
تقوـ هنضة األمم كتطورىا على أساس بناء آّتمعات ،كبناء آّتمعات يقوـ على بناء الفرد الاليم
ُب ٚتيع االٕتاىات العقلية كالنفاية كالعلمية كالثقافية ،كىذه االٕتاىات من شأهنا أف تعمل على حياة
آّتمع كتطوره كالنهوض بو ،فالفرد ىو كياف كل ٣تتمع ،ك٢تذا سعت األمم إىل اٟتفاظ على أطفا٢تا،
كمنحتهم كل صنوؼ كأدكات النهضة كالرقي ،كقدمت ٢تم كل ما تراه يعمل على تكامل مهاراهتم أك
ذكائهم أك تعليمهم ،كما حرصت األمم على أف يكوف ابناؤىا اسوياء لتحظى ٔتكانتها بُت األمم ،ألف
أطفاؿ اليوـ ىم شباب الغذ ا١تأموؿ.
كمع كل ما تقدمو األمم كآّتمعات من خدمات كمااعدات ألبنائها كأطفا٢تا ،كي يشبوا
أسوياء ،قادرين على ٛتل رسالة آّتمع كاألمة ،إال أف ىناؾ بعض األطفاؿ كاليافعُت الذين قد ٮترجوف عن
مواكبة ىذا التقدـ الذم تتبناه آّتمعات كاألمم ،فينالخوف عن ىذا الركب ،كيتصفوف بصفات أخرل قد
٘تنعهم من ماايرة ماَتة آّتمع التقدمية ،كقد تطرأ بعض الظركؼ على أسرىم كٕتعلهم ينحرفوف عن
طريق اٞتادةٔ ،تع ٌت أهنم يتجهوف إىل طريق الرذيلة ،كاٞترٯتة ،كينخرطوف ُب ىذا الطريق الذم ينتهي ّٔم إىل
ارتكاب اٞترٯتة ،كياَتكف ٨تو ا١تعصية حىت ٭تكم عليهم ُب النهاية بالاجن ،كىم دكف سن الثامنة عشر
من عمرىم.
كلذلك أدركت كل األمم ا١تتحضرة أ٫تية كخطورة تلك ا١تشكلة (ا٨تراؼ األحداث) ،كبذلت كل
اٞتهود ١تواجهتها ،ككاف من نتيجتها ظهور التشريعات ا١تتقدمة ُب ٣تاؿ األحداث ا١تنحرفُت ،كىي
تشريعات قامت على خبلصة النتائج العلمية كالفكرية اليت نتجت من تضافر جهود األخصائيُت
االجتماعيُت كاألخصائيُت النفايُت ،كاألطباء العقليُت ،كرجاؿ الًتبية ،كرجاؿ القانوف ،كرجاؿ الدين ،كقد
آمنوا ٚتيعان ْتق اٟتدث ُب الرعاية الكرٯتة كحان التوجيو كالتنشئة الاليمة.1
كاال٨تراؼ ظاىرة اجتماعية تلحق الضرر بكل من اٟتدث كآّتمع ١تا ٢تا من آثار اجتماعية،
2كاقتصادية ،كنفاية ،كال ناتطيع تصور آّتمع ببل ا٨تراؼ الصغار أك الكبار إال بإشباع اٟتاجات
 -1غبارم٤ ،تمد سبلمة ٤تمد (2006ـ) ،الدفاع االجتماعي في مواجهة الجريمة ،اإلسكندرية :دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر ،ص .9
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الضركرية للفرد ،1كعلى اعتبار أف ىذه الظاىرة مركبة ،كمعقدة من حيث تعدد أسبأّا ،إال أف عدـ كجود
كعي ،كإدراؾ كافيُت بأبعاد الالوؾ اال٨تراُب ،كآثاره ،ككيفية الوقاية منو ،كغياب الوعي االجتماعي،
كالتوجيو ،كاإلرشاد الاليم ،كخاصة اإلرشاد الوليدم كالًتبوم ،فإف ىذا قد لعب دكران ىامان ُب تفاقم ىذه
ا١تشكلة ،كألف ىذه الشر٭تة ٘تثل عنصران ىامان من عناصر الثركة البشرية ،كمصدران من مصادر النهضة،
كنتمية آّتمع ،فإف العلوـ االجتماعية ٔتختلف ٗتصصاهتا قد اىتمت ّٔذه الظاىرة ،كبذلت العديد من
اٞتهود ١تواجهتها ،كدراسة أسبأّا ،ككيفية عبلجها ،كأصبح ٣تاؿ ا١تنحرفُت من أىم ٣تاالت الرعاية
االجتماعية ُب الوقت الراىن ،كألف ا٠تدمة االجتماعية كمهنة ارتبطت بكافة التحوالت ،كالتغَتات اليت
يتعرض ٢تا أبناء آّتمع ،فتكوف ٔتثابة الدرع الواقي الذم يقي آّتمع من الوقوع ُب ا١تشاكل اٟتياتية اليت
باتت تفرضها عليهم متغرات كظركؼ اٟتياة اليومية ،كىو األمر الذم يسؤكد أ٫تية ا٠تدمة االجتماعية ُب
كافة مسؤساات آّتمع ،على اختبلؼ أنواعها ،ككذلك األمر الذم عزز مكانة ا١تهنة إىل جانب ا١تهن
األخرل داخل آّتمع.
فآّاالت العديدة اليت تغطيها كافة فركع ا٠تدمة االجتماعية ،توضح أف العمل االجتماعي داخل
مسؤساات اإلصبلح كالتأىيل ،يأٌب ُب مقدمة آّاالت ا٢تامة اليت ٘تارس من خبلؿ ا٠تدمة االجتماعية
فاعليا هتا ا١تتنوعة ،فرعاية األحداث ا١تنحرفُت تعترب كاحدة من أىم آّاالت اليت تركز عليها ا٠تدمة
2
االجتماعية  ،على اعتبار أنو من ا٠تطأ أف نعترب اٟتدث ا١تنحرؼ ٣ترمان ياتحق العقاب ،بل مريضان

ياتحق العبلج ،ألنو رٔتا مل تتهيأ لو فرصة الرعاية ،كالًتبية الطبعية ُب ٤تيط األسرة ،كعليو فا١تسؤساة تعترب
عونا لو لتخطي ىذه الظركؼ اليت أجربتو على ىذه اٟتياة ،كبالتايل الوصوؿ إىل ىذه ا١ترحلة.
كىنا تأٌب مسؤساات رعاية كتوجيو األحداث ،من أىم ا١تسؤساات اليت أفرزىا آّتمع اٟتديث،
كاليت ٘تارس ا٠تدمة االجتماعية ٔتجاالهتا ا١تختلفة دكران بارزان ال ٯتكن إنكاره ،كاليت من خبل٢تا يتم اختيار
األساليب اليت ٖتقق األىداؼ اإلصبلحية كالتهذيبية كالعبلجية ،ال العقابية كاليت تأٌب بنتائج سلبية على
 -1فهمي٤ ،تمد سيد (2002ـ) ،مدخل في الخدمة االجتماعية ،اإلسكندرية :ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث ،ص .205
 -2سبيقة٤ ،تمد عبد القادر (2008ـ) " ،أ٫تية ا٠تدمة االجتماعية كفاعليتها داخل مسؤساات اإلصبلح كالتأىيل"٣ ،تلة العلوـ االجتماعية كاإلناانية ،آّلد التاسع
عشر ،العدد الثالث ،ا٢تيئة الوطنية للبحث العلمي ،ص .194
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اٟتدث ا١تنحرؼ ،كىذه األىداؼ لكي تتحقق البد من تطبيق برامج الرعاية كا٠تدمات االجتماعية
ا١تختلفة كا١تتمثلة ُب (ا٠تدمات العامة ،كا٠تدمات التعليمية ،كا٠تدمات الدينية ،كا٠تدمات الطبية،
كا٠تدمات الثقافية كالرياضية ،كخدمات الرعاية البلحقة)ٔ ،تسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث ا١تنحرفُت،
كاليت من خبل٢تا تتم عملية إعادة التأىيل للمنحرفُت ،كالذم يعترب من أىم أىداؼ ا١تسؤساة ،كىذا التأىيل

ال يتحقق إال من خبلؿ متخصصُت مسؤىلُت تأىيبلن جيدان ،للتعامل مع ىذه الفئة ،كيعترب األخصائي
االجتماعي كاألخصائي النفاي ٫تا عمادان العمل ُب ىذه ا١تسؤساات ،كيتعاكف معهما أيضان الطبيب
النفاي ،كالواعظ الديٍت ،كا١تشرؼ االجتماعي ،لتقدَل خدمات جيدة للمنحرفُت ،كالتعامل مع األحداث
ا١تنحرفُت يكوف بتكوين عبلقة مهنية جيدة تتيح للمختصُت التعرؼ على طبيعة مشاكلهم كعوامل
ا٨تراف هم ،كعلى ىذا األساس ٯتكنهم كضع خطة عبلجية جيدة ،كتقدَل الرعاية ا١تناسبة ٢تم ،كالتصدم
لعوامل ا٨ترافهم الستعادة مكانتهم ُب آّتمع ،كإلعادة تنشئتهم ،كتأىيلهم ،كإصبلحهم ،كتقوَل سلوكهم،
كمااعدهتم على ٖتقيق أكرب قدر ٦تكن من التكيف ،كالتوافق الشخصي ،كاالجتماعي ُب آّتمع،
كإعادهتم أفرادان أسوياء يعتمد عليهم آّتمع ُب بناء هنضتو ،كمااعدتو ٢تذه الشر٭تة اليت ٘تثل كقاية
للمجتمع نفاو كمن األسباب ا١تسؤدية للجرٯتة ،كأيضان اسًتجاع ما فقدت آّتمع من طاقات بشرية إنتاجية
ذات قيمة ُب بناء صرح آّتمع كتقدمو.
ك١تعرفة دكر مسؤس اات تربية كتوجيو األحداث ُب اٟتد من ظاىرة اال٨تراؼ من خبلؿ ا٠تدمات
اليت تقدمها لنزالئها ،كما ٢تا من قدرة على عبلج ىذه الظاىرة ،برزت اٟتاجة إىل ىذه الدراسة بفصو٢تا
ا٠تماة لتناقش دكر كأ٫تية ا٠تدمات االجتماعية كفاعليتها داخل ىذا النوع من ا١تسؤساات ،بوصفها أحد
أىم ا١تسؤساات اليت تقوـ بدكر كبَت ُب حياة آّتمع ،كأفراده ،كىذه الدراسة تتضمن ٜتس فصوؿ على
النحو األٌب-:
الفصل األكؿ -:كنتاكلت فيو الباحثة ٘تهيدان ١تشكلة الدراسة ،كمشكلة الدراسة كتتمحور حوؿ قياس
الفاعلية ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث ٔتدينة طرابلس كالصعوبات اليت تواجو ا١تختصُت ّٔا،
ككذلك نتاكلت الباحثة ُب ىذا الفصل أ٫تية الدراسة كأىدافها كأسئلة الدراسة ،كيضم ىذا الفصل أيضان
أىم ا١تفاىيم كا١تصطلحات اليت استخدمتها الباحثة ُب دراستها ،ككذلك ا١تنهج ا١تكتيب ا١تاتخدـ ُب
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الفصل الثاٍل ،كيضم ىذا الفصل أيضان الدراسات الاابقة اليت استعانت ّٔا الباحثة ُب دراستها ،كتعترب
ذات عبلقة ٔتوضوعها.
الفصل الثاني-:
كيضم ىذا الفصل اإلطار النظرم للدراسة ،كىو مقام إىل ٜتاة أجزاء ىي-:
اكالن  -:مفهوـ الفاعلية ككيفية قياسها.
ثانيان  -:مفهوـ ا٨تراؼ األحداث كالنظريات العلمية ا١تفارة لو.
ثالثان  -:ا٠تدمة االجتماعية كدكرىا ُب اٟتد من اال٨تراؼ.
رابعان -:دكر الشريعة اإلسبلمية ُب اٟتد من اال٨تراؼ.
الفصل الثالث -:كقد احتول على االجراءات ا١تنهجية للدراسة كا١تتمثلة ُب اآلٌب-:
نوع كمنهج الدراسة ،الدراسة االستطبلعية٣ ،تتمع الدراسة كعينتو ،حدكد الدراسة (ا١تكاٍل،
البشرم ،الزماٍل)  ،أداة الدراسة ،صدؽ كثبات أداة الدراسة ،التحليل العاملي ،متغَتات الدراسة ،كسيلة
ٚتع البيانات ،التحليل اإلحصائي.
الفصل الرابع -:ك٭تتوم على خصائص ٣تتمع الدراسة ،كٖتليل كمناقشة نتائج الدراسة.
الفصل الخامس -:كىو ٭تتوم على ملخص الدراسة ،كخبلصة النتائج ،التوصيات كا١تقًتحات.
كأخَتان ٖتتول ىذه الدراسة ُب هنايتها على أىم ا١تصادر كا١تراجع العلمية ا١تاتخدمة ّٔا ،ككذلك
أىم ا١تبلحق ا١تتعلقة ّٔذه الدراسة.
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الفصل االكؿ

(اإلطار العاـ للدراسة)
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أكال; التمهيد;-
تتعرض آّتمعات ا١تتقدمة كاليت َب طور النمو إىل حالة عدـ التوازف ،نتيجة التغَت الاريع كالشامل
الذم ٘تر بو َب ٚتيع آّاالت٦ ،تا قد يتابب َب ظهور بعض ا١تشكبلت االجتماعية مثل "التفكك
األسرل ،الطبلؽ ،البطالة ،التارب الدراسى ،التأخر الدراسى ،االدماف بأنواعو ،ا٨تراؼ األحداث كانتشار
اٞترٯتة " ،كىذه ا١تشاكل جديرة بالدراسة ،كالبحث للتعرؼ على أسبأّا كتوابعها كأيضا على نتائجها.
كاحدل ىذه ا١تشاكل اليت تعاٍل منها آّتمعات ىي مشكلة جنوح األحداث ،اليت ٘تثل احدل
الظواىر ا٢تدامة ُب آّتمع ،حيث إف اٟتدث اٞتانح يعترب طاقة مفقودة ُب آّتمع تاتدعي إ٬تاد أجهزة،
كأنشطة ،كجهود لعبلجو ،1باعتبار أف حدث اليوـ ىو شاب الغد الذم تعتمد عليو الدكلة ُب هنضتها
مس اٟتاجة إىل ىذه الفئة ،كلكل يد تااىم ُب بناء صرح التقدـ كالرخاء ،للعمل
كتقدمها ،فآّتمع ُب أ ٌ

على هنضة كتقدـ آّتمعات كازدىارىا.

كال ٮتلو أم ٣تتمع من الظواىر الالبية اليت تسؤثر ُب أبنائو ،كتدفعهم إىل القياـ ببعض الالوكيات
ا٠تاطئة ،كالالبية كأحيانان إىل التطرؼ كاٞتنوح ُب بعض ىذه الالوكيات ،رغم انتشار العلم ،بل إف بعضان
من الظواىر الالبية ًب تعزيزىا كانتشارىا عن طريق الوسائل العلمية .2

لذلك فإف آّتمع ُب حاجة إىل أف يعيد ىسؤالء النمحرفُت ،كا٠تارجُت عن القانوف ،كالذين جرفتهم
تيارات اٞترٯتة كاال٨تراؼ ،إىل أف أصبحوا فرياة التاوؿ كالتشرد كالضياع كالبطالة كالكال ،إىل جادة
الصواب ،كأف ييعاد تكيفهم النفاي ،كاالجتماعي ،كاألسرم ،كالتعليمي ،كا١تهٍت كا٠تلقي ،حىت ٨توؿ ىسؤالء
إىل طاقة منتجة ،كخبلقة ،ك٧تعل منهم أعضاء صاٟتُت ُب آّتمع.3

ك بالثايل البد من تضافر اٞتهود ٟتماية ىذه الفئة ،كأخد التدابَت العبلجية ،كالوقائية للحد من
ىذه الظاىرة ،كىذا يكوف من قبل الدكلة ،كذلك بان التشريعات ،كالقونُت ا٠تاصة باألحداث كاليت تنص
 -1حامد ،سعيد عبد العاؿ ( 1992ـ)"،ا١تعوقات الىت تواجو االخصائى االجتماعى ٔتكاتب ا١تراقبة االجتماعية لؤلحداث ٔتحافطة القاىرة" ،رسالة ماجاتَت غَت
منشورة ،جامعة حلواف  ،ص.1
 -2اٟتجاجي ،نورم ٤تمد عبد العزيز (2005ـ) "،العوامل االجتماعية كالًتبوية ا١ترتبطة بطاىرة ا٨تراؼ سلوؾ األحداث .دراسة ميدانية على فئات الطبلب األحداث
من الذكور كاالناث"  .رسالة ماجاتَت غَت منشورة ،جامعة الفاتح ،ص.8
 -3العياوم ،عبد الرٛتن ٤تمد (2001ـ) ،سيكولوجية االنحراؼ كالجنوح كالجريمة ،بَتكت :دار الراتب اٞتامعية ،ص.17
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على ٣تموعة من اإلجراءات الوقائية كالعبلجية ،كأيضان حصر ىذه الفئة ُب مسؤساات اجتماعية تربوية
إصبلحية ،كتأىيلية خاصة ّٔم ٗتتلف عن ا١تسؤساات العقابية "الاجوف " ،فاٟتدث ىو الشخص ا٠تارج
عن القانوف ،كالعرؼ االجتماعي كىو دكف سن "الثامنة عشر" ،كعلى اعتبار أنو ال ٯتكن دمج األحداث
مع الفئات العمرية األكرب منها سنان١ ،تا ٢تذه الفئة "األحداث ا١تنحرفوف" من خصائص ٕتعلها ٗتتلف
اختبلفان كليان عن الفئة اليت توضع ُب الاجوف ،فهذه ا١تسؤساات البد أف تتام بعدة خصائص تسؤىلها
لتوجيو كارشاده كتقدَل خدمات متنوعة كمتعددة مباشرة ،كغَت مباشرة حىت تعيد تكيفهم للحياة كتأىلهم
كي يكونوا أفرادان صاٟتُت ُب آّتمع.
كألف ىذه الظاىرة خطَتة هتدد كياف آّتمع ،كتعمل على عدـ استقراره كاالضرار ٔتصاّب أفراده
دكف ٘تييز ،كىنا البد من كضع عبلمة استفهاـ كبَتة عن مدل فاعلية اٞتهود االصبلحية اليت تبذؿ مع
اٟتدث داخل ا١تسؤساة أكالنٍ ،ب كضع عبلمة استفهاـ أخرل عن حقيقة ىذا الفرد الصغَت الذم ٘ترد على
القانوف ،كالقيم االجتماعية حىت كصل إىل اال٨تراؼ٦ ،تا ٭تام دراسة ىذين اٞتانبُت بشىء من التأٍل
١تعرفة أسباب اال٨تراؼ ،ككيفية عبلج ىذه الظاىرة بأسلوب علمى ،كبالثايل تعترب ىذه الدراسة خطوة أكلية
للتعرؼ على ا٠تدمات االجتماعية اليت تقدـ ُب ا١تسؤساات ،كمدل فاعليتها ،كمدل تأثَتىا فيو ،حىت
٨تمي اٟتدث من اال٨تراؼ ُب آّتمع ،ك٨تمي آّتمع أيضان من الظواىر الالبية اليت تًتتب عليها ىذه
الظاىرة.

ثانيان; مشكلة الدراسة ;-
جنوح األحداث كمشكلة عامة تواجو كل آّتمعات ،كىي أيضان مشكلة قدٯتة قدـ الزماف ،كإف تغَت

شكلها كتعددت صورىا ،كاختلفت الالوكيات النإتة عنها ،1كليس معٌت ىذا قبوؿ الوضع الراىن كترؾ
ا١تشكلة تزداد تفشيان ،بل ٬تب دراستها كمعرفة أسبأّا كالعوامل ا١تسؤثرة فيها كالقضاء عليها.

كىي مشكلة برزت ُب آّتمع اللييب ُب اآلكنة األخَتة بصورة مل تيعرؼ من قبل ُب حياة آّتمع

القدَل ،كتفاقمت ىذه ا١تشكلة ،كازداد حجمها يومان بعد يوـ ،كسنة بعد سنة إىل أف أصبحت ظاىرة،1
 -1الفقي ،صلوحة ٤تمود (1993ـ)"،فعالية خدمة الفرد الالوكية َب تعديل الالوؾ العدكاٌل لدل اٟتدث اٞتانح"  ،رسالة ماجاتَت غَت منشورة  ،جامعة حلواف ،
ص.6
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كقد دلت على ذلك احصائيات التقرير الانوم لكمية اٞترٯتة بصفة عامة ،كجرائم األحداث بصفة
خاصة ،حيث بلغ عدد اٞترائم ُب آخر تقرير إلحصائيات أمانة العدؿ كاألمن العاـ ( )4125لانة
2010ـ ،2منها عدد (3)1159جرٯتة خاصة باألحداث ،أم بنابة ( )%28.10من ٣تموع اٞترائم
العامة .
كمن أجل ذلك البد من زيادة فاعلية مسؤساات الضبط االجتماعي لضماف استقرار آّتمع،
كبقائو ُب أط ر ثقافتو كقيمو كمعايَته من جانب ،كمواكبة التغيَتات ُب ٥تتلف جوانب اٟتياة ،كما يصاحب
ىذه التغيَتات من توتر كقلق كصراع كتعقيد من جانب آخر.
كعلى الرغم من أ٫تية ىذه الدراسة ،إال أنو من ا١تبلحظ ندرة ىذه الدراسات على ا١تاتول احمللي
بشكل خاص ،على الرغم من أف ىذه الظاىرة القت ا٫تتامان من قبل ا١تختصُت ُب العلوـ اإلناانية بصفة
عامة ،إالٌ أهنا مل تتعرض إىل فاعلية ا٠تدمات االجتماعية كدكرىا ُب اٟتد من اال٨تراؼ.
كمن ىنا ٘تحورت مشكلة ىذه الدراسة من اجل القاء الضوء على فاعلية ا٠تدمات االجتماعية
اليت تقدـ لؤلحداث ا١تنحرفُت ُب مسؤساات " يدكر تربية كتوجيو األحداث" ،كاليت من شأهنا أف ٖتد من ىذه

الظاىرة ،كأيضا معرفة أىم العراقيل اليت تواجو القائمُت على تقدَل ا٠تدمات ُب نفس ا١تسؤساات.
كمن ىنا فإف مشكلة الدراسة تدكر حوؿ التااؤؿ التايل:

(ما ا٠تدمات االجتماعية اليت تقدـ ُب مسؤساات تربية كتوجيو األحداث؟ كما مدل فاعليتها؟).

 -1فرنكة٧ ،تاة العارفة (1998ـ)" ،أساليب الرعاية كالًتبية ٔتسؤساىت دار تربية كتوجية األحداث كدار رعاية كٛتاية ا١ترأة ٔتدينة طرابلس" رسالة ماجاتَت غَت منشورة،
طرابلس :جامعة الفاتح  ،ص.2
 -2اللجنة الشعبية العامة للعدؿ كاألمن العاـ (2010ـ) " ،التقرير الانول عن اٞترٯتة " ،طرابلس :مطابع العدؿ ص.15
 -3اللجنة الشعبية العامة للعدؿ كاألمن العاـ (2010ـ) ،ا١ترجع الاابق ،ص.131
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ثالثا; أىمية الدراسة -:
مشكلة جنوح األحداث تتضمن كثَتا من اٞتوانب النفاية ،كالًتبوية كاالجتماعية كالدينية٦ ،تا
جعل العديد من العلماء ،كا١تختصُت ُب العديد من آّاالت العلمية االىتماـ ّٔا ،كمن بُت ىسؤالء
ا١تختصُت "علماء النفس كاالجتماع كالقانوف كرجاؿ الدين كاألطباء النفايُت" ،على اعتبار أهنا ظاىرة
متعددة اٞتوانب كاأل سباب ،كعلى اعتبار أف ىذه الظاىرة ٢تا آثار اجتماعية كاقتصادية كسياسية ،فيجب
تاليط كالقاء الضوء عليها ،كتوجيو االنظار إىل أسبأّا كاقًتاح الربامج كاٟتلوؿ ا١تمكنة ١تكافحتها كمنع
تزايدىا.
كمن خبلؿ اطبلع الباحثة على ٣تموعة من الدراسات الاابقة ،كالتقارير كاالحصائيات الانوية
١تصلحة التعداد الاكاٍل ُب ليبيا" ،اتضح أف آّتمع اللييب يعترب ُب طليعة آّتمعات الشبابية من حيث
أعمار الاكاف"،1كقد دلت اإلحصائيات الاكانية على أف عدد الاكاف اإلٚتايل ُب ليبيا يبلغ
( )5,670,688نامة ،منهم ()%44.5من ا١تاجلُت ُب مرحلة التعليم ا١تتوسط،2أم أف ىذه الفئة
العمرية تقع مابُت سن ( )18-6كىي الان اليت حددت ُب التشريع كالقانوف اللييب بان اٟتداثة"،كىي
أخطر فًتات التكوين ،لذل كجب على ا١تختصُت ُب الدكلة ٗتصيص قاط من االىتماـ كالعناية بتكوينهم
كرعايتهم ضمانا ١تاتقبلهم كماتقبل ٣تتمعهم" ،3كعلى اعتبار أف حدث اليوـ ىو االستثمار اٟتقيقي
للمجتمع  ،فهو شاب الغد الذم يعتمد عليو ُب بناء هنضة كتقدـ آّتمع كُب قيادة عملية التغَت .
كٯتكن أف ٨تدد أ٫تية ىذه الدراسة ُب النقاط التالية -:
- 1تااىم ىذه الدراسة ُب زيادة الًتاكم ا١تعرُب اإلنااٍل ،كإضافة لبنة جديدة ُب ىذا اٞتانب،
كأيضان تعترب ٤تاكلة من الباحثة إلثراء ا١تكتبة احمللية ُب ٣تاؿ ا٨تراؼ األحداث.

 -1عبد اهلل ،عبدالابلـ سامل (1985ـ) " ،مبلمح ظاىرة ا٨تراؼ األحداث .دراسة اجتماعية تطبيقية على نزالء دكر األحداث ٔتدينة طرابلس" ،رسالة دكتوراه غَت
منشورة ،طرابلس :جامعة الفاتح ،ص.5
 -2موسوعة الدكؿ العربية2009-5-3( ، http://www.kenanaonline.com/page/1485،ـ) ،احصائيات عن ليبيا.
 -3عبد اهلل ،عبد الابلـ سامل (1985ـ) ،مرجع سابق ،ص.6
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- 2تعترب ىذه الدراسة من الدراسات التطبيقية اليت تلقي الضوء على اٞتوانب اال٬تابية كالالبية
للخدمات االجتماعية ا١تقدمة للحدث ُب مسؤساات تربية كتوجيو األحداث
(ذكور،كإناث)،كبالتايل تنبو الباحثة ا١تاسؤكلُت على تقدَل ىذه ا٠تدمات ُب تلك ا١تسؤساات
على التماك باٞتوانب اإل٬تابية منها ،كاالبتعاد عن اٞتوانب الالبية ُب تربية األحداث
ا١تنحرفُت.
- 3عدـ كجود دراسة ليبية ُب حدكد علم الباحثة تناكلت فاعلية ا٠تدمات االجتماعية كقدرهتا
على عبلج اال٨تراؼ بصفة خاصة ،ككجود دراسات أخرل تناكلت موضوع ا٨تراؼ األحداث
من جوانب أخرل مثل "مبلمح ظاىرة ا٨تراؼ األحداث ،العوامل ا١تسؤدية ال٨ترافهم ،البيئة
االجتماعية لؤلسرة كعبلقتها ّتنوح األحداث ،أساليب الرعاية كالًتبية ٔتسؤسايت يدكر تربية
كتوجيو األحداث ،كالعوامل االجتماعية كالًتبوية ا١ترتبطة بظاىرة ا٨تراؼ سلوؾ األحداث،
كالتدابَت الوقائية لؤلحداث ا١تنحرفُت ُب القانوف اللييب"٦ ،تا جعل الباحثة تركز على ىذا
اٞتانب ُب دراستها استكماالن لباقي الدراسات ا١تذكورة اعبله.
- 4توضح ىذه الدراسة مدل تطبيق مسؤساات تربية كتوجيو األحداث لتعاليم الدين اإلسبلمي
ُب عبلج ا١تنحرفُت منهم.
- 5تااىم ىذه الدراسة ُب التعرؼ على أىم الصعوبات اليت تواجو االخصائيُت كالقائمُت على
تقدَل ا٠تدمات ُب ا١تسؤساات ،كبالتايل على ا١تهتمُت كا١تائولُت أخد التدابَت البلزمة للحد
منها كعبلجها.
 6أ-يضا من خبلؿ نتائج ىذه الدراسة كتوصياهتا كمقًتحاهتا ٯتكن للباحثُت ُب ىذا آّاؿ
االنطبلؽ منها لدراسات علمية أخرل تكوف مكملة ٢تا ،أك أخد ٤تاكر أخرل مل تتطرؽ ٢تا
الباحثة َب دراستها ،كالوصوؿ إىل نتائج أخرل ياتفاد ّٔا على اعتبار أف ىذه الظاىرة
متعددة اٞتوانب ،كمتشابكة األسباب.
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رابعان; أىداؼ الدراسة;-
هتدؼ ىذه الدراسة إىل التعرؼ على -:
- 1ا٠تدمات االجتماعية اليت تقدـ ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث ا١تنحرفُت.
- 2فاعلية ا٠تدمات االجتماعية ُب مسؤساات تربية كتوجيو يدكر األحداث ا١تنحرفُت.

- 3الصعوبات اليت تواجو القائمُت على تقدَل ا٠تدمات ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث
ا١تنحرفُت.
- 4الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية تعزل ١تتغَت اٞتنس ،كا١تسؤساة ُب ماتول الفاعلية لدل مسؤسايت
يدكر األحداث ا١تنحرفُت "الذكور كاإلناث".

- 5مدل تطبيق البلئحة الداخلة ١تسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث ا١تنحرفُت.

خامسان; اسئلة الدراسة ;-

من خبلؿ مشكلة الدراسة كأىدافها ٖتاكؿ ىذه الدراسة اإلجابة على التااؤالت التالية-:
- 1ما ا٠تدمات اليت تقدـ ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث ا١تنحرفُت؟

- 2ما مدل فاعلية ا٠تدمات االجتماعية اليت تقدـ لؤلحداث ا١تنحرفُت ُب مسؤساات يدكر تربية
كتوجيو األحداث ا١تنحرفُت؟
- 3ما الصعوبات اليت تواجو القائمُت على تقدَل ا٠تدمات ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث
ا١تنحرفُت؟

- 4ىل ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل ١تتغَت اٞتنس ،كا١تسؤساة ُب ماتول الفاعلية لدل
مسؤسايت يدكر تربية كتوجيو األحداث ا١تنحرفُت "الذكور كاإلناث"؟

- 5ما مدل تطبيق البلئحة الداخلة ١تسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث ا١تنحرفُت؟

سادسان; مصطلحات الدراسة;-

من ا١تفيد ُب الدراسات اإلناانية كاالجتماعية أف ٭تدد الباحث ا١تعاٍل كالدالالت اليت يقصدىا
من كراء استخدامو ألم مفهوـ ،كذلك توضيحان للدقة ،كالتحديد ا١تضبوط اللذين ٫تا من أبرز ٝتات
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العلم ،1فا١تفهوـ ُب معناه "ىو الوسيلة الرمزية ا١تتحضرة كالواضحة اليت ياتعاف ّٔا للتعبَت عن معٌت أك
معاٍل ،كأفكار معينة يراد إيصا٢تا إىل ا١تعنيُت با١توضوع الذم يراد توطئتو لتجليتو كمعرفة تفاصيلو كتقصي
أصولو" ،2كمن أىم ا١تصطلحات الواردة ُب ىذه الدراسة ذات العبلقة با١توضوع ما يلى - :
 ;1الفاعلية ;-
" تعرؼ الفاعلية ٔتعٌت الكفاءة اليت يوصف ّٔا فعل كتشَت إىل أحان الوسائل احملققة للهدؼ".3
كتعٍت "القدرة على ٖتقيق االىداؼ احملددة ُب زمن ٤تدد مع مراعاة جودة ا١تخرجات ،كىو مقياس
٧تاح ا١تسؤساة".
كىي االستغبلؿ العقبلٍل ١توارد ا١تسؤساة الفعلية ،كمدل ٖتقيق ا١تسؤساة ألىدافها ُب أقل كقت
٦تكن".4
كتعرؼ بأهنا "مدل ٖتقيق األىداؼ احملددة نتيجة للتدخل ا١تهٍت".5
كتعرؼ أيضان بأهنا "أداء الواجب بصورة جيدة ،كذلك من أجل ٖتقيق النتائج ا١ترغوبة".6
تمشى مع أىداؼ دراستها من حيث
من خبلؿ التعريفات الاابقة تضع الباحثة تعريفان إجرائيان ي ٌ

إف تقدَل ا٠تدمات االجتماعية بصورة جيدة ٭تقق النتائج ا١تأمولة ،كىي تعديل إتاىات اٟتدث إىل الناحية
اإل٬تابية كبالتايل عدـ العودة إىل اال٨تراؼ مرة أخرل ،كالتعريف ىو "قدرة ا١تسؤساة على إشباع حاجيات
األحداث من خبلؿ ا٠تدمات االجتماعية اليت تقدـ ُب تلك ا١تسؤساات".
ٮتدمو بالضم "خدمة".7
 :2الخدمة; -مفهوـ ا٠تدمة ُب ٥تتار الصحاح ،خدـ (خدمة) ي
 -1العمرم ،صاّب بن ٤تمد عبد اهلل آؿ رفيع (2002ـ) ،العود إلى االنحراؼ في ضوء بعض العوامل االجتماعية  ،الرياض :ا١تركز العريب للدراسات االمنية كالبحث،
ص.19
 -2الاعاٌب ،حان (1982ـ) ،تصميم البحوث االجتماعية – نسق منهجى جديد ،القاىرة :دار النهضة العربية للنشر ،ص.9
 -3بدكم ،اٛتد زكى (1982ـ) ،معجم المصطلحات االجتماعية  ،بَتكت :لبناف ،ص. 29
 -4موسوعة كيكيبيديا (2008ـ) " ، http://ar.wikipedis.org/wiki ،ا١توسوعة اٟترة  ،شبكة ا١تعلومات العا١تية" االنثرنيت.
 -5صقر٤ ،تمد عاشور (1981ـ)  " ،دراسة ٕتريبية لتطبيق العبلج القصَت َب خدمة الفرد َب مكاتب التوجيو كاإلرشاد األسرية " ،رسالة دكتوراه غَت منشورة ،القاىرة:

جامعة حلواف ،ص.13

 -6عويس ،مٌت ٤تمود ابراىيم (1982ـ)" ،دراسة ٖتليلية ١تدل فاعلية اإليداع ا١تسؤساي لؤلحداث اٞتا٨تُت كمسؤشرات ٗتطيطية لتنمية ا١توارد البشرية " ،رسالة دكتوراه
غَت منشورة ،القاىرة :جامعة حلواف ،ص .10
 -7الرازم ،زين الدين ٤تمد بن أيب بكر (1987ـ) ،مختار الصحاح ،بَتكت :دار الرسالة ،ص .171
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كُب معجم مصطلحات العلوـ االجتماعية ىي "أم عمل يقوـ بو الفرد إلشباع حاجات األفراد
األخرين ا١تادية كا١تعنوية ،ككجود التميز بُت كظائف األفراد االجتماعية ٬تعل ا٠تدمة ا١تتبادلة ضركرة من
ضركريات اٟتياة ُب آّتمع ،كيعترب من ا٠تدمات لنواحي النشاط اليت ال تنتج سلعان مادية ،كلكنها تشبع

حاجات األفراد ا١تادية كا١تعنوية.1

كىي " ٚتع ا٠تدمات كتعرب عن ٣تموعة ا١تااعدات اليت يقدمها ا١تتخصصوف ا١تهنيوف ١تااعدة
الناس ليكونوا أكثر كفاءة ،كقدرة ُب االعتماد على أنفاهم كتقوية العبلقات بينهم" ،كما يطلق على
خدمات مسؤساة بعينها لتحقيق أىدافها بأهنا "تلك التدابَت اليت تقوـ ّٔا الدكلة لصاّب أفراد آّتمع،
كتشمل الصحة كالتعليم"

2

كيقصد ّٔا ُب ىذه الدراسة "ا٠تدمات اليت تقدـ لنزالء مسؤساات " يدكر تربية كتوجيو األحداث
ا١تنحرفُت" ٔتدينة طرابلس ،كا٢تدؼ منها تعديل سلوؾ األحداث ا١تنحرفُتُ ،ب ضوء برامج كتوجيهات عامة
من قبل ا١تختصصُت"
 :3الخدمة االجتماعية-:
ىي "نوع من ا٠تدمات تعمل من جانب على مااعدة الفرد أك ٚتاعة األسرة اليت تعاٍل من
مشكبلت لتتمكن من الوصوؿ إىل مرحلة سوية مبلئمة ،كتعمل من جانب آخر على أف تزيل ،بقدر
اإلمكاف العوائق اليت تعرقل األفراد على أف ياتثمركا أقصى قدراهتم" ،3كىي "توفَت ا٠تدمات ا١تخصصة
١تااعدة األفراد ،إما ٔتفردىم أك ُب ٚتاعات ،للتغلب على العوائق االجتماعية كالنفاية اٟتالية ،كا١تاتقبلية
كاليت تعوؽ ،أك ٯتحتمل أف تعوؽ ماا٫تتهم الكاملة الفعالة ُب آّتمع ،"4كتعرؼ ىيئة األمم ا١تتحدة
ا٠تدمات االجتماعية بأهنا "النشاط ا١تنظم الذم يهدؼ إىل العمل على إ٬تاد التكيف ا١تتبادؿ بُت األفراد

-1بدكم ،أٛتد زكي (1986ـ) ،مرجع سابق ،ص .375
٤ -2تمدين ،سيد (2006ـ)  ،حقوؽ االنساف كالرعاية االحقة كاثرىا فى البيئة االجتماعية – دراسة عربية على رعاية أسر السجناء كالمفرج عنهم  ،القاىرة :
الوكالة العربية للصحافة كالنشر ،ط  ،1ص. 40
 -3حاانُت ،سيد أبوبكر (1974ـ1394-ق) ،مقدمة في الخدمة االجتماعية ،طرابلس :منشورات جامعة الفاتح ،ص .198
-Herbert Bisno (1952m),The Philosophy Of Social Work, Washinton, DG, Public Affairs Press, p 1.
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كبيئاهتم االجتماعية ،"1كىي "خدمة فنية ترمي إىل أقصى ماتول ٦تكن من اٟتياة ُب حدكد رغباهتم
كقدراهتم كإمكانيات آّتمع."2
التعريف اإلجرائي للخدمة االجتماعية ُب ىذه الدراسة "مااعدة األحداث ا١تنحرفُت على اختبلؼ
ماتوياهتم للوصوؿ إىل أعلى ماتول ٦تكن إلشباع اٟتاجات ،كذلك بتوفَت ا٠تدمات الضركرية ٢تم،
كبطريقة مهنية مقننة من قبل أشخاص معدين إعدادان مهنيان جيدان كىم األخصائيوف االجتماعيوف ،لتعديل
سلوكهم ا١تنحرؼ إىل الناحية اإل٬تابية".
 :4الخدمات االجتماعية;-
ىي "٣تموعة الربامج أك اإلجراءات اليت ياتخدمها األخصائيوف االجتماعيوف أك أصحاب ا١تهن ا١ترتبطة
ّٔم كا١توجهة ٨تو أىداؼ الرعاية االجتماعية" ،3أما "ركبرت باركر" فيعرؼ ا٠تدمات االجتماعية بأهنا
"٣تموعة األنشطة اليت يقدمها األخصائيوف االجتماعيوف كغَتىم من ا١تهنيُت ١تااعدة الناس ليكونوا أكثر
كفاءة كقدرة على االعتماد على أنفاهم كتدعيم كتقوية العبلقات فيما بينهم" ،4كىي "نظاـ إلحداث
التغيَت ،كتضم العديد من الوظائف كا٠تدمات اليت تقابل االحتياجات االجتماعية ،كهتدؼ إىل تأمُت
ماتول مناسب من اٟتياة لكافة أفراد كٚتاعات آّتمع ،كما أهنا كسيلة أساسية لتحقيق التوازف كاالستقرار
االجتماعى".5
كيقصد ّٔا ُب ىذه الدراسة بأهنا "٣تموعة ا٠تدمات اليت تقدـ لؤلحداث القاتنُت ُب مسؤساات يدكر

تربية كتوجيو األحداث ا١تنحرفُت ،إلشباع احتيجاهتم كحل مشكبلهتم كمااعدهتم على االندماج ُب آّتمع
مرة أخرل".
 ;6المؤسسة االجتماعية;-
 -1حاانُت ،سيد أبوبكر (1974ـ1394-ىػ) ،مرجع سابق ،ص .205
2

 فهمي٤ ،تمد سيد (1998ـ) ،السلوؾ االجتماعي للمعوقين .دراسة في الخدمة االجتماعية ،اإلسكندرية :ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث ،ص.23-Johson H.W (1986m), The Social Services An Introduction,(USA) F.E.Peacock Publishers ,Inc, 2 nd ed,P

3

21.

-Barker, Robert .L (1999m), The Social Work Dictionary, Washington Nasw Press ,P 192.
 -5رمضاف ،جيهاف عبد اٟتميد (2007ـ)" ،برنامج مقًتح للممارسة العامة ُب ا٠تدمة االجتماعية لزيادة كفاءة كفعالية الرعاية ا١تسؤساة لؤلطفاؿ ببل مأكل" ،رسالة
دكتوراه منشورة ،القاىرة :جامعة حلواف ،ص .67. 66
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ىي" ا١تسؤساات اليت تعمل على تقدَل ا٠تدمات الغدائية ،كالكاائية كالصحية كالًتفيهيةّ ،تانب
برامج التأىيل االجتماعي كالنفاي ٢تم توطئة إلعدادىم لربامج الحقة كربامج التدريب ا١تهٍت كاٟترُب
كبرامج إعادة األطفاؿ ألسرىم ٔتا يعرؼ بربامج ٚتع الشمل".1
كىي " كسيلة قانونية معًتؼ ّٔا كماتقرة ١تمارسة بعض األنشطة ُب آّتمع ،كإهنا تلك اإلجراءات
ا١تنظمة اليت توجدىا آّتمعات للوفاء بإحتياجات األفراد".2
"كىي مسؤساة رٝتية ٗتتص برعاية فئة من فئات آّتمع كا١تاػػنُت ،كاألحداث ،كاأليثاـ ،كتقدـ ٢تا
خدمات دائمة ،كبصفة ماتمرة طواؿ إقامتهم ُب ىذه ا١تسؤساات".3
أما ا١تقصود با١تسؤساة االجتماعية ُب ىذه الدراسة فهي " ا١تكاف الذم ستقيم فيو الباحثة دراستها
كىو :يدكر تربية كتوجيو األحداث ذكور  ،كإناث ُب مدينة طرابلس بليبيا "

 :6دكر تربية كتوجيو األحداث;" -ىي مسؤساات رٝتية (حكومية) إليواء كرعاية األحداث من اٞتناُت
ا١تعرضُت لبل٨تراؼ ،كتوجيههم اجتماعيان ،كنفايان ،كدينيان ّٔدؼ تقدـ كإصبلح سلوكهم ،كبالتايل
مااعدهتم على العودة للحياة األسرية كالتكيف مع آّتمع"

4

 ;8الحدث;" -صغَت الان ،كُب اللغة تعٍت اٞتديد ،فاٟتدث ىو الشيء اٞتديد الذم حدث جديدان،
كمن ىنا فاألحداث ىم الذين مازالوا ُب ا١ترحلة العمرية األكىل من حياهتم".5

"كىو الذم يرتكب ُب سن الثامنة عشر فعبل لو قاـ بو بالغ لوقع ٖتت طائلة العقاب".
"كىو انتهاؾ القواعد القانونية ،كاألخبلقية البايطة ،كخاصة عن طريق األطفاؿ كا١تراىقُت ،كىو أيضان ذلك

الشخص الذم يرتكب فعبلن ٮتالف أ٪تاط الالوؾ ا١تتفق عليها بُت األسوياء ٦تن ُب مثل سنو".6

 -1عبد احملان ،عزة (2000ـ) ،أطفاؿ الشوارع في الوطن العربي " أسباب المشكلة .الحجم .المواجهة" ،القاىرة :آّلس العرىب للطفولة كالتنمية ،ص .49
 -2مرغٍت ،عبد الباسط (2000ـ) ،تكامل خدمات الرعاية كالتأىيل ألطفاؿ الشوارع ،القاىرة :آّلس العرىب للطفولة كالتنمية ،ص .176
ٛ -3تود ،آماؿ ا٤تمد ابوعجيلة (2003ـ)" ،الرضاء الوظيفى للعاملُت َب ا١تسؤساات االجتماعية االيوائية – دراسة ميدانية" ،رسالة ماجاتَت غَت منشورة ،طرابلس:
جامعة الفاتح ،ص.11
٣ -4تموعة التشريعات االجتماعية (1970ـ) ،أمانة الشئوف االجتماعية كالضماف االجتماعى ،طرابلس :ا١تطبعة الفنية ،ص.284
 -5عبداهلل ،سامل عبدالابلـ (1985ـ) ،مرجع سابق ،ص.18
 -6فهمي ،ساميو ٤تمد (1982ـ) ،الجريمة ك االنحراؼ من المنظور االجتماعى ،االسكندرية  :ا١تركز الوطٌت ،ص. 31
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التعريف اإلجرائي للحدث ُب ىذه الدراسة ىو "من أتى بفعل ٥تالف ١تعايَت آّتمع كالقانوف،
دكف سن العاشرة كقبل سن الثامنة عشر ،مقيم ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث :ذكور كإناث "
 ;9االنحراؼ;-
ىو " ا١تيل إىل االٍب ككذلك يعرؼ بأنو الفشل ُب أداء الواجب".1
كىو " كل خركج على ما ىو مألوؼ من الالوؾ االجتماعي".2
كىو" االبتعاد عن ا١تاار احملدد ،أك ىو انتهاؾ لقواعد كمعايَت آّتمع ككصمة تلصق باألفعاؿ ،أك
األفراد ا١تاتبعدين عن طريق اٞتماعات ا١تاتقيمة داخل آّتمع".3
كىو " انتهاؾ للتوقعات كا١تعايَت االجتماعية ،كالفعل ا١تنحرؼ ليس أكثر من أنو حالة من التصرفات الايئة
اليت قد هتدد اٟتياة نفاها".4
" كىو ا٠تركج ع ٌما ىو متعارؼ عليو ،كا١تقصود بو ىنا ا٠تركج عن القواعد ،كالنظم ا١تقررة اجتماعيان".5
كىو " اإلساءة إىل ا١تعايَت القانونية كاالجتماعية للمجتمع".6

أما اال٨تراؼ َب الشريعة فهو "٣تانبة الفطرة الاليمة ،كاتباع الطريق ا٠تطأ ا١تنهى عنو دينيان ،أك

ا٠تضوع كاالستابلـ للطبيعة اإلناانية دكف قيود."7

 ;:الحدث المنحرؼ; -يعرؼ من الناحية االجتماعية بأنو "كل طفل أك مراىق ينحرؼ بالوكو عن
ا١تعايَت االجتماعية الاائدة بشكل كبَت يسؤدم إىل اٟتاؽ الضرر بنفاو أك ماتقبل حياتو أك آّتمع ذاتو".8
ذاتو".8
 -1أبن منظور ،العبلمة أيب الفضل ٚتاؿ الدين ٤تمد بن مكرـ (1994ـ) ،لساف العرب ج ،1بَتكت :دار ا١تعارؼ ،ط ،3ص. 696
 -2العوجي ،مصطفى (1406ىػ) ،التربية المدنية كوسيلة للوقاية من االنحراؼ ،الرياض :ا١تركز العريب للدراسات األمنية كالتدريب ،ص.24
 -3الفضلي ،داىي (2004ـ) ،المنظمات األىلية كالدكر االجتماعى .حالة المنظمات الخيرية الدعوية كاألمن االجتماعى ،الكويت.
 -4غبارم٤ ،تمد سبلمة (1985ـ) ،مدخل عالجى جديد النحراؼ األحداث .العالج االسالمى كدكر الخدمة االجتماعية فيو ،اإلسكندرية :ا١تكتب اٞتامعي
اٟتديث ،ص.13
 -5عبد اهلل ،عبدالابلـ سامل (1985ـ) ،مرجع سابق ،ص.17
 -6امطَت ،عياد سعيد (2006ـ)  ،معجم مصطلحات التربية الخاصة كإعادة التأىيل (انجليزل – عربي) ،بنغازل – ليبيا :دار الكتب الوطنية ،ط ،1ص.129
 -7الفضلي ،داىي (2004ـ)  ،مرجع سابق.
 -8الدكرم ،عدناف (1985ـ) ،جناح األحداث – المشكلة كالسبب ،الكويت :ذات الابلسل ،ص. 28
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كىو أيضان "البعد عن ا١تعايَت ،كا١تبادئ ،كالقواعد ا١تتعارؼ عليها ُب آّتمع ،كىذا ا١تفهوـ يصف
الفرد الذم ٮتتلف بشكل ملحوظ مع القواعد االجتماعية ُب بعض الصفات الشخصية ،سواء أكانت
عقلية أـ كجدانية أـ اخبلقية أـ جامية".1

سابعان; منهج الدراسة;-
استخدمت الباحثة ا١تنهج "التارٮتي" لدراسة كتتبع ىذه الظاىرة على اعتبار أف ىذا ا١تنهج يػتبلءـ
مػػع مشػػكلة الدراسػػة مػػن الناحيػػة النظريػػة ،حيػػث يعػػرؼ ا١تػػنهج التػػارٮتي بأنػػو "ذلػػك البحػػث الػػذم يصػػف
كياجل ما مضى من كقائع كأحداث ا١تاضي كيدرسها كيفارىا ك٭تللها على أسس علمية منهجية دقيقة ،
بقصد التوصل إىل حقائق كتعميمات تااعدنا على فهم اٟتاضر ُب ضوء ا١تاضي كالتنبسؤ با١تاتقبل "
كما يعرؼ "،بأنو ذلك ا١تنهج ا١تعٍت بوصف األحداث اليت كقعت ُب ا١تاضي كصفان كيفيػان ،يتنػاكؿ
رصػػد عناصػػرىا كٖتليلهػػا كمناقشػػتها كتفاػػَتىا ،كاالس ػتناد علػػى ذلػػك الوصػػف ُب اسػػتيعاب الواقػػع اٟتػػايل،
كتوقع إتاىاهتا ا١تاػتقبلية القريبػة كالبعيػدة" ،2كيعػرؼ أيضػان بأنػو "الوصػوؿ إىل ا١تبػادئ ،كالقػوانُت العامػة عػن
طريػػق البحػػثُ ،ب أحػػداث ا١تاض ػي ،كٖتليػػل اٟتق ػائق ا١تتعلقػػة با١تشػػكلة اإلناػػانية"، 3حيػػث قامػػت الباحثػػة
بتتبػع الظػاىرة تارٮتيػػا كمراجعتهػا مػػن خػبلؿ الدراسػػات الاػابقة كالبحػػوث العلميػة ا١تنشػػورة ككػذلك مسؤلفػػات
الكتػب ،كالاػجبلت ،كالوثػائق ،كاالحصػائيات للحصػوؿ علػػى معلومػات ،كبيانػات تتعلػق ٔتشػكلة الدراسػػة
كأىدافها.
كياتخدـ ا١تنهج التارٮتي َب العلوـ االناانية بصفة عامة بقصد الوصوؿ إىل مبادئ ،كقوانُت عامة
عػػن طػػرؽ البحػػث َب أحػػداث ا١تاض ػي ،كٖتلي ػل اٟتقػػائق ا١تتعلقػػة با١تشػػكلة الػػيت تشػػكل اٟتاضػػر" ،4ككػػذلك
نلجأ إىل استخداـ ا١تنهج التارٮتي ُب اٟتػاالت الػيت يتعػرض فيهػا آّتمػع إىل مشػكبلت مزمنػة ،ذات جػذكر
ماضػػية ،يتطلػػب عبلجه ػا الكشػػف عػػن التطػػور التػػارٮتي ٢تػػا ،كالتع ػرؼ علػػى العوامػػل الػػيت تشػػكل ح ػدكدىا،

 -1امطَت ،عياد سعيد (2006ـ) ،مرجع سابق ،ص.134
 -2النواح ،مااعد بن عبداهلل (2004ـ) ،مبادئ البحث التربول ،الرياض ،ط ،1ص.122
 -3ا١تليجي ،إبراىيم عبد ا٢تادل (2008ـ) ،تنظيم المجتمع – مداخل نظرية كرؤية كاقعية ،اإلسكندرية :ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث ،ص.276
 -4حان ،عبدالباسط ٤تمد (1982ـ) ،أصوؿ البحث االجتماعي ،القاىرة :مكتبة كىبة ،ط ،8ص.268

36

كمعرفة التفاعل بُت ٥تتلف العوامل ا١تسؤترة فيها ُب فًتات تارٮتية معينة" ،1كيتميز ىذا ا١تنهج بعدة خصائ ػػص
٦تا جعل الباحثة تاتخدمو لئلطار النظرل َب دراستها كمن أىم ىذه ا٠تصائص -:
أ ػ أنو ٯتكن استخدامو ُب حل ا١تشكبلت ا١تعاصرة على ضوء خربات ا١تاضي.
ب ػ يااعد على إلقاء الضوء على إتاىات حاضرة كماتقبلية.
جػ ػ يسؤكد األ٫تية النابية للتفاعبلت ا١تختلفة اليت توجد ُب األزمنة ا١تاضية كتأثَتىا.
د ػ يتيح الفرصة إلعادة تقييم البيانات بالنابة لتااؤالت معينة ،أك نظريات ،أك تعميمات تظهر ُب الزمن
اٟتاضر دكف ا١تاضي.2
كعلى ىذا األساس قامت الباحثة ٔتراجعة كدراسة األدبيات العلمية من الكتب كا١تراجع كاألْتاث
العلمية اليت تناكلت ىذه الظاىرة ّٔدؼ التوصل إىل اإلطار النظرم للدراسة.

ثامنان; الدراسات السابقة;-
ناؿ موضوع جنوح األحداث بصفة عامة اىتمامان من اٞتهات ً
ا١تعنية بالبحوث كالدراسات العلمية
إبتداءن من النصف األخَت من القرف العشرين ،كذلك نظران النتشار ىذه الظاىرة كتفاقمها باٟتجم الذم دعا
آّتمعات إىل االىتماـ ّٔا كتقصيها بالبحوث كالدراسات العلمية اٞتادة ،كىذه الدراسات كاألْتاث ُب
ىذا آّاؿ متعددة ،كمتنوعة ُب طريقة تطرقها للظاىرة ،كمنهجها كأسلؤّا ،باعتبار أف ىذه الظاىرة قدٯتة،
كُب حدكد علم الباحثة ،كمن خبلؿ اطبلعتها على بعض الدراسات ،كالبحوث الاابقة اليت أجريت ُب
٣تاالت األحداث كدراسة الفاعلية ،مل ٕتد الباحثة دراسة ميدانية تعرضت بصورة مباشرة لدراستها اٟتالية،
كلكن ىناؾ بعض الدراسات ا١ترتبطة ،أك اليت تناكلت جانبان ،أك آخر منها ،كنبدأ ُب ىذه الدراسة بعرض
الدراسات احمللية أكالن ،كقد راعت الباحثة عرض ىذه الدراسات حاب تالالها الزمٍت تصاعديان ،كىذه
الدراسات ىي-:

- 1

دراسة فرنكة2::9ـ

1

 -1ا١تليجي ،إبراىيم عبد ا٢تادل (2008ـ) ،مرجع سابق ،ص.277
 -2النواح ،مااعد بن عبد اهلل (2004ـ) مرجع سابق ،ص .123
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"أساليب الرعاية كالًتبية ٔتسؤساىت دار تربية كتوجيو األحداث ،كدار رعاية كٛتاية ا١ترأة ٔتدينة طرابلس"
تهدؼ ىذه الدراسة إلى;-
 ٖتديد بعض أسس كمبادئ الرعاية كالًتبية اإلسبلمية البلزمة لرعاية كتربية األحداث كذلكباستخبلصها من مصادرىا الشرعية األصلية النصية كاالجتهادية.
 كالكشف عن ماىية األساليب الًتبوية ا١تاتخدمة بصفة عامة ُب رعاية كتربية األحداث اٞتا٨تُت. معرفة مدل تطبيق أسس كمبادئ الرعاية كالًتبية اإلسبلمية با١تسؤساتُت. معرفة مدل ماا٫تة األخصائيُت االجتماعيُت ُب رعاية كتربية كتوجيو األحداث ،كما مدل العبلقةبُت األخصائيُت كاألحداث اٞتا٨تُت.
 التعرؼ على رأل اٟتدث ُب الرعاية كا٠تدمات ا١تقدمة لو من قبل ا١تسؤساة. الكشف عن أىم الصعوبات كا١تشكبلت كالعراقيل اليت تقف دكف أداء اإلداريُت كاألخصائيُتألدكارىم ككاجباهتم داخل ا١تسؤساتُت.
أما أسئلة الدراسة فهي;-
 ما أىم أسس كمبادئ الرعاية كالًتبية اإلسبلمية البلزمة لرعاية كتربية األحداث؟ ما أىم األساليب الًتبوية ا١تاتخدمة بصفة عامة ُب رعاية كتربية األحداث اٞتا٨تُت؟ ما مدل تطبيق أسس كمبادئ الرعاية كالًتبية اإلسبلمية با١تسؤساتُت ؟ ما مدل ماا٫تة األخصائيُت االجتماعيُت ُب رعاية كتربية كتوجيو األحداث ،كما مدل العبلقة بُتاألخصائيُت كاألحداث اٞتا٨تُت؟
 -ما رأل اٟتدث ُب الرعاية كا٠تدمات ا١تقدمة لو من قبل ا١تسؤساة؟

 -1فرنكة٧ ،تاة العارؼ (1998ـ) ،مرجع سابق.
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 ما الصعوبات كا١تشكبلت كالعراقيل اليت تقف دكف أداء اإلداريُت كاألخصائيُت ألدكارىم ككاجباهتمداخل ا١تسؤساتُت؟
ىذه الدراسة ميدانية ،أجريت ُب مسؤسايت دكر تربية كتوجيو األحداث "ذكور كإناث" ،كا١تنهج
الوصفى ىو :ا١تنهج الذم استخدمتو الباحثة ُب ىذه الدراسة ،كاتبعت أسلوب ا١تاح االجتماعي ُب ٖتديد
عينتها ،كقد اعتمدت على الزيارة ا١تيدانية ،كا١تقابلة الشخصية ،كاستمارة استبانة قدمت لؤلحداث اٞتا٨تُت
كاإلداريُت كاألخصائيُت االجتماعيُتُ ،ب ٚتع البيانات كتقصي ا١تعلومات عن الظاىرة ا١تدركسة ،كالعينة
كما أسلفت ،فهي تضم األحداث اٞتا٨تُت ُب مسؤسايت دكر تربية كتوجيو األحداث كبيت ٛتاية ا١ترأة.
أ ٌما نتائج ىذه الدراسة فقد كانت كاألٌب-:
 - 1النتائج العامة -:أثبتت الدراسة ا١تيدانية أنو بالرغم من توفَت العدد اإلدارم كالفٍت با١تسؤساتُت
حد ما ،إال أنو من حيث النوعية غَت و
إىل و
كاؼ لتحقيق الرعاية كالًتبية ا١تتكاملة لؤلحداث،
كذلك لعدـ كجود بعض التخصصات مثل الطبيب الدائم ،كالواعظ الديٍت ،كمدرس الًتبية
الرياضية ،كمدرس الًتبية ا١توسيقية ،كما يوجد نقص ُب بعض ا١تشرفات الليليات مع عدـ
كجود أخصائيات اجتماعيات ُب الفًتة الليلية ٔتسؤساة يدكر تربية كتوجيو األحداث إناث ،كأف
أغلب األحداث ا١تقيمُت ُب ا١تسؤساتُت يًتاكح أعمارىم بُت ( )18-12سنة ،كأهنم مقيموف
ُب أسر طبعية أم مع األب كاألـ ،كيقتنوف ُب ماكن متوسط اٟتجم.
 - 2نتائج الرعاية كا٠تدمات االجتماعية-:
اكال الرعاية التعليمية ،كىي كاآلٌب -:
 إف اٞتهاز اإلدارم من حيث النوعية غَت وكاؼ لتحقيق الرعاية كالًتبية ا١تتكاملة لؤلحداث.
 إف معظم أفراد العينة اٞتا٨تُت مل ينالوا قاطا كافران من التعليم،كما أهنم ينتموف ألسر تقل فيهاماتويات تعليم الوالدين بصورة كاضحة.
 اثبتت نتائج الدراسة عدـ كجود مدرسة ُب ا١تسؤساتُت ،كىناؾ برنامج ١تااعدة كتشجيع بعضاألحداث الذين تامح ظركؼ قضيتهم على مواصلة تعليمهم ُب ا١تدارس خارج ا١تسؤساة ،أك
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باالشًتاؾ ُب االمتحاف ،أ ٌما اٞتا٨تات فقد أثبتت الدراسة عدـ توفَت أم برنامج ١تااعدهتن
كتشجيعهن على مواصلة تعليمهن ُب ا١تسؤساات التعليمة خارج ا١تسؤساة.
 من نتائج الدراسة أيضا عدـ توفَت اإلمكانيات البلزمة للدراسة ،كالتحصيل ،كال توفر ٢تم مدرسانيااعدىم على مذاكرة دركسهم ،كلو ُب الفًتة ا١تاائية فقط ،كال توجد مكتبة ٔتسؤساة اٞتا٨تُت،
كتوجد حجرة صغَتة ُب مسؤساة األحداث اٞتا٨تات يوجد ّٔا ٣تموعة من الكتب غَت كافية،
كليات مكتبة بالصورة الًتبوية ،كالتعليمية الصحيحة ،على الرغم من كجود رغبة اكيدة من قبل
األحداث با١تسؤساتُت ُب القراءة ،كاالطبلع ُب حالة ما توفر مكتبة جيدة با١تسؤساة.
 التقيم ا١تسؤساات ندكات ثقافية ،كإف ما يلقى عليهم من قبل األخصائيُت االجتماعيُت ،كطلبةالتدريب ا١تيداٌل للجامعة عبارة عن ٤تاضرات ،كنصائح كإرشادات عامة ،ك٬تدر كجود مدرس
متخصص ،أك متفرغ ٢تذا العمل.
ثانيان الرعاية الصحية -:
 بالنابة لدار األحداث اٞتا٨تُت ،تتوفر ّٔا الشركط الصحية مثل اإلضاءة ،كالتهوية ،كأشعةالشمس ،كإف اإلقامة ُب الدار تعترب مر٭تة جدان ،أما دار أحداث اٞتا٨تات فبل تتوفر فيها الشركط
الصحية الكافية ،كإف اإلقامة بالدار غَت مر٭تة.
 أثبتت الدراسة أف ا١تسؤساتُت اليتم فيها توقيع الكشف الطيب على اٞتا٨تُت عند دخو٢تم ا١تسؤساة،كما ال توجد كشوؼ طبية دكرية إال ُب حالة مرض النزيل فقط ،كأيضان أكدت نتائج الدراسة
على كجود ٦ترض كاحد دكف طبيب ُب دار األحداث الذكور ،كيتواجد ىذا ا١تمرض يوـ الابت
فقط ،أما دار األحداث اإلناث ،فيوجد ّٔا طبيبة ك٦ترضة تتواجداف ثبلث مرات ُب األسبوع.
ثالثان الرعاية النفاية -:
 نابة عالية من نزالء ا١تسؤساتُت ليس لديهم فكرة سابقة عن ا١تسؤساة قبل التحاقهم ّٔا٦ ،تا ٭تدثشعوران بالكراىية للمكاف ُب بادئ األمر ،ككذلك شعوران با٠توؼ ،كا٠تجل ،كالغضب ،كالنفور من
ا١تسؤساة ،مع أف األخصائي االجتماعي ىو من استقبلهم عند كصو٢تم.
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 إف األخصائي النفاي مل يقم بإجراء ْتث نفاي عن حالة األحداث ا١تنحرفُت عند دخو٢تمللمسؤساة أكؿ مرة ،كإف األخصائي االجتماعي ىو الذم قاـ ّٔذا البحث ،على الرغم من كجوده
ُب ا١تسؤساة إال أنو ال ي يقم ٔتتابعة النزالء ُب ا١تسؤساة.
 من نتائج الدراسة إف اٞتا٨تات أصنب باألمراض النفاية أكثر من اٞتا٨تُت.رابعان الرعاية االجتماعية -:
 ٚتيع االخصائيُت االجتماعُت ا١توجودين ُب ا١تسؤساتُت مسؤىلُت للعمل بنجاح ُب ىذه ا١تسؤساات،إال أف ٚتيع األخصائيُت ُب ا١تسؤساتُت مل ٭تصلوا على دكرات تدريبية ُب ٣تاؿ ا٨تراؼ األحداث
قبل التحاقهم بالعمل با١تسؤساة ،كبالرغم من ذلك فهم يبذلوف قصارل جهدىم ١تااعدة اٟتدث.
 اف عبلقة باألخصائيُت االجتماعيُت باألحداث كانت جيدة حيث قاـ األخصائي ٔتااعدةاٟتدث على االستقرار ُب معيشتو با١تسؤساة ،كٛتايتو من أم اذل يقع عليو ،أيضان كساعدتو على
إعداد نفاو للماتقبل ،كاألخصائي ىو أكؿ من يفهم مشاكل اٟتدث ،كيااعده على حلها.
 إف ا١تسؤساتُت ال تعطي مصركفان شخصيان للحدث على اإلطبلؽ. يأخد العاملوف ُب مسؤساة اٞتا٨تُت بوجهة نظر األحداث ا١تنحرفُت ،كيتحملوهنم اكثر من أمشخص ُب ا١تسؤساة ،أ ٌما اٞتا٨تات فأشرف إىل أف األخصائية االجتماعية ىي اإلناانة اليت تتحمل
اٞتا٨تات ،كتأخد بوجهة نظرىن أكثر من أم شخص آخر.

خاماان الرعاية الدينية -:
 إف ا١تسؤساتُت تااعد األحداث على معرفة أمور دينهم أحيانان ،كذلك عن طريق التوجيهات،كاإلرشادات اليت يلقيها األخصائي ،أك ا١تشرؼ ،أك طلبة التدريب ا١تيداٍل باٞتامعة ،كإنو ال يوجد
كاعظ ديٍت با١تسؤساتُت ،كبالرغم من ذلك فقد استفاد بعض األحداث من ىذه ا٠تدمات.
 عدـ كجود ماجد ُب مسؤساة اٞتا٨تُت ،ككجود حجرة صغَتة خاصة للصبلة ،كليات ماجدان ُبمسؤساة اٞتا٨تات ،على الرغم من كجود من ٭تثهم باستمرار على أداء الصبلة ُب كقتها ،كأيضا
أثبتت النتائج أف ا١تسؤساتُت ال تنظم الندكات لتبلكة القرآف الكرَل ،أك ٝتاعو كشرحو للحكمة،
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كا١توعظة اٟتانة ،كما أف ا١تسؤساتُت ال تقدـ مكافأة تشجيعية ُب حالة ٦تارسة اٞتا٨تُت للشعائر
الدينية بانتظاـ.
سادسان الرعاية ا١تهنية-:
 بالنابة لؤلحداث اٞتا٨تُت فقد أٚتعوا على أف ا١تسؤساة ال تااعد اٟتدث على إثقاف احدلا١تهن ،أك اٟترؼ ،أ ٌما بالنابة ١تسؤساة األحداث اٞتا٨تات ،فجميعهن اكدف على أف ا١تسؤساة
تااعدىن على إثقاف احدل ا١تهن ،أك اٟترؼ مثل ا٠تياطة ،كالتطريز ،كالًتيكو ،كالتدبَت ا١تنزىل،
كإف ىناؾ مكاف ٥تصص لتدريبهن على ا١تهن أك اٟترؼ ،كتوفَت ا١تتخصصُت القيمُت لتدريبهم
على تدريبهم داخل ا١تسؤساة ،كلكنها ال تقدـ ٢تم أجران مقابل العمل الذم يقوموف بو ُب
ا١تسؤساة ،كال تقاـ معارض تباع فيها منتجاهتم ،كال تعطى ٢تم شهادات با١تهنة ،أك اٟترفة اليت
تدربن عليها داخل ا١تسؤساة.
 أثبتت الدراسة أف أغلب أسر األحداث اٞتا٨تُت كانوا من ٤تدكدم الدخل.سابعان الرعاية الرياضية-:
 بالنابة للجا٨تُت فقد أقركا بأ ٌف ا١تسؤساة هتتم بالرعاية الرياضية ،كأف ٚتيع األحداث اٞتا٨تُتٯتارسوف أنشطة رياضية ،أ ٌما اٞتا٨تات فقد أشرف إىل عكس ذلك حيث أهنن ال ٯتارسن أم نشاط

رياضي با١تسؤساة ،كأثبتت الدراسة أنو ال يوجد أم متخصص للًتبية الرياضة ،كأف الذم يقوـ
بتدريبهم ىو ا١تشرؼ ،كال يقيم با١تسؤساتُت مدرب رياضي يقوـ بتدريب الطبلب على بعض
األنشطة الرياضية ،رغم كجود بعض األدكات الرياضية مثل كرة القدـ ،كتنس الطاكلة.
 كا١تسؤساة تصرؼ مبلباان رياضيةن للجا٨تُت ُب بعض األحياف كىي غَت كافيةُ ،ب حُت ال تصرؼمبلبس رياضية للجا٨تات ألهنن ال ٯتارسن أية أنشطة رياضية با١تسؤساة.
 تقوـ مسؤساة اٞتا٨تُت بإقامة مباريات كدية بينهم ،كبُت زمبلئهم با١تسؤساة ،إال أف ا١تسؤساة التقوـ ٔتنح جوائز رمزية لتشجيعهم ،كال هتتم بإقامة ماابقات رياضية مع ا١تسؤساات االجتماعية
األخرل.
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ثامنان الرعاية الًتفيهية -:
 تنظم مسؤساة اٞتا٨تُت بعض الربامج ،كاألنشطة الًتفيهية مثل ٦تارسة النشاط الرياضي ،كتوفرلؤلحداث اإلذاعة ا١ترئية ،كتنظم ٢تم اٟتفبلت ،كالرحبلت ،كالزيارات للقطاعات ا١تختلفة ُب بعض
األحياف ،أ ٌما مسؤساة اٞتا٨تات ،فتقوـ بتنظيم اٟتفبلت ،كُب بعض األحياف تنظم الرحبلت،
كالزيارات للقطاعات ا١تختلفة ،إال أنو ال يامح لكل اٞتا٨تُت باالشًتاؾ ُب تلك األنشطة،
كالربامج الًتفيهية اليت تنظمها ا١تسؤساتُت.
 ال تامح ا١تسؤساتُت بأبراز ا١تواىب الفنية للجا٨تُت من كبل اٞتناُت ،مع عدـ االىتماـ بالنشاطالثقاُب ا١تتمثل ُب تقدَل ا١تالابلت ،كاألفبلـ ا٢تادفة ،كعدـ االىتماـ بالًتبية ا١توسيقية ،كذلك
لعدـ كجود مدرس للًتبية ا١توسيقية ،كاآلالت ا١توسقية ،كعدـ توفَت الصحف ،كآّبلت ،كاٞترائد
اليومية ،لعدـ كجود مكتبة أصبل ُب ا١تسؤساتُت ،كما تفتقر ا١تسؤساتُت إىل النشاط الفٍت.
ىذه الدراسة تناكلت جانبان مهمان من اٞتوانب اليت تتعلق باألحداث ،كىو أساليب الرعاية ،كالًتبية
ُب مسؤساات األحداث ،حيث بينت أىم األساليب اليت ٬تب أف تتبعها ا١تسؤساات للوصوؿ إىل
ا٢تدؼ األساسي ،كقد توصلت باستخداـ أدكات ٚتع البيانات إىل نتائج كضعت على ضوئها
توصيات ،كمقًتحات تتناسب مع طبيعة البحث ،كأيضان تتفق ىذه الدراسة مع الدراسة اٟتالية ُب
جانب مهم ،كىو ا٠تدمات االجتماعية اليت تقدـ لؤلحداث ُب ا١تسؤساات.
 - 2دراسة فرنكة 3116ـ-;1
"أساليب الرعاية االجتماعية ٔتسؤساات اإلصبلح كالتأىيل ٔتدينة طرابلس"
هتدؼ ىذه الدراسة إىل التعرؼ على أساليب الرعاية االجتماعية اليت تقدمها مسؤساات اإلصبلح
كالتأىيل ٔتدينة طرابلس إلصبلح كتأىيل ا١تنحرفُت ،أما تااؤالت الدراسة فهي-:
 - 1ما التطور التارٮتي ١تسؤساات اإلصبلح كالتأىيل ،كنظمها ،كأنواعها ،كعبلقة الرعاية
االجتماعية ٔتسؤساات اإلصبلح كالتأىيل؟
1

 -فرنكة٧ ،تاة العارؼ (2005ـ)" ،أساليب الرعاية االجتماعية ٔتسؤساات اإلصبلح كالتأىيل ٔتدينة طرابلس" ،دراسة دكتوراء غَت منشورة :جامعة الفاتح.
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 - 2ما دكر ا٠تدمة االجتماعية كاألخصائي االجتماعي ُب مسؤساات اإلصبلح كالتأىيل؟
 - 3ما أىم أساليب الرعاية االجتماعية ا١تتمثلة ُب أكجة الرعاية كالربامج كا٠تدمات اليت ٬تب أف
تقدـ لنزالء مسؤساات اإلصبلح كالتأىيل؟
 - 5ما الدكر الفعلي لؤلخصائي االجتماعي ٔتسؤساات اإلصبلح كالتأىيل ٔتدينة طرابلس ،كما
أىم الصعوبات كا١تشكبلت كالعراقيل اليت تقف حائبل دكف أداء األخصائي االجتماعي،
لدكره داخل مسؤساات اإلصبلح كالتأىيل ٔتدينة طرابلس؟
 - 6ما أىم أساليب الرعاية االجتماعية ا١تتمثلة ُب أكجو الرعاية كالربامج كا٠تدمات اليت تقدـ
لنزالء مسؤساات اإلصبلح كالتأىيل ٔتدينة طرابلس؟
 - 7ما رأم النزالء ُب أكجو الرعاية كالربامج كا٠تدمات اليت تقدـ لنزالء مسؤساات اإلصبلح
كالتأىيل ٔتدينة طرابلس؟
 - 8ما أىم الفركؽ ُب أكجو الرعاية كالربامج كا٠تدمات اليت تقدـ لنزالء مسؤساات اإلصبلح
كالتأىيل ٔتدينة طرابلس تبعان ١تتغَت ا١تسؤساة؟
 - 9ما مدل تطبيق البلئحة الداخلية ٔتسؤساات اإلصبلح كالتأىيل ٔتدينة طرابلس؟
كما استخدمت ىذه الدراسة منهج ا١تاح االجتماعي ،كأجريت على ٣تموعة من مسؤساات
اإلصبلح كالتأىيل ٔتدينة طرابلس ،كطبقت أداة الدراسة على األخصائيُت االجتماعيُت العاملُت ٔتسؤساات
اإلصبلح كالتأىيل ،حيث أستخدمت معهم الباحثة أسلوب اٟتصر الشامل ،كأخدت عينة عشوائية من
نزالء مسؤساات اإلصبلح كالتأىيل ،كقد توصلت ىذه الدراسة إىل النتائج التالية-:
أكالن بالنسبة لألخصائيين االجتماعيين-:
 - 2كجود نقص شديد ُب األخصائيُت االجتماعيُت ٔتسؤساات اإلصبلح كالتأىيل ،كُب مل يتلق
ا١توجودكف أم نوع من التدريب ُب ٣تاؿ التأىيل قبل االلتحاؽ بالعمل ،كبعد التحاقهم أيضان.
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 - 3ال يقوـ األخصائيوف االجتماعيوف بوضع خطة عبلج بعد إجراء ا١تقابلة مع النزالء ،كذلك
لقلة االمكانيات ا١تادية كالفنية اليت ترتكز عليها ا٠تطة العبلجية ،كعدـ كجود أخصائيُت
نفايُت ١تتابعة اٟتاالت النفاية با١تسؤساة.
 - 4من أىم ا١تشكبلت اليت تواجو النزالء داخل ا١تسؤساة حاب كجهة نظر األخصائي
االجتماعي ىي" :صعوبة توفَت مكاف مبيت صاّب ،لوجود نقص ُب حجرات ا١تسؤساة،
كنقص ُب ا٠تدمات الصحية ،كمشكبلت التحصيل الدراسي ،كعدـ توفَت التدريب اٟترُب
ا١تناسب ،كعدـ فهم بعض العاملُت ألسلوب التعامل الاليم مع النزالء ،كعدـ توفَت الربامج
كاألنشطة ا١تناسبة ،كعدـ توفَت األخصائيُت كا١توظفُت ا١تسؤىلُت إلصبلح كتأىيل النزالء".
 - 5يتمثل دكر األخصائيُت ُب مسؤساات التأىيل كاإلصبلح ُب استقباؿ اٟتاالت عند دخو٢تا
للمسؤساة ،كإجراء البحوث االجتماعية لدراسة اٟتالة االجتماعية للنزيل فور دخولو
للمسؤساة ،ككذلك مااعدة النزيل عند التحاقو با١تسؤساة كتعريفو ٔتجتمعها كأغراضها كنظم
ا١تعاملة فيها ،كأيضان تقايم النزالء حاب التٌهم كمدة اٟتكم ،كالصعوبات اليت تواجو
أخصائيُت مسؤساة اإلصبلح كالتأىيل" ،عدـ رضاىم عن عملهم ىي ،االفتقار إىل جهاز
علمي لتصنيف النزالء ،كنقص فرص التدريب كالعمل للنزالء ،كقلة االمكانيات ا١تادية
كالفنية ،كعدـ تطبيق التشريعات كالقوانُت كاللوائح الداخلية للمسؤساة ،كعدـ إتاحة الفرصة
للقاءت دكرية مع العاملُت با١تسؤساة ،كنقص األطباء كا١تمرضُت كا١تدرسُت كا١تشرفُت ،عدـ
اختيار مائولُت ٢تم خربة ُب ٣تاؿ اإلصبلح كالتأىيل ،كعدـ كجود حوافز ،كنقص ُب عدد
األخصائيُت ،كعدـ استجابة ا١تائولُت ١تقًتحات األخصائيُت االجتماعيُت ،كاألعباء الكبَتة،
كعدـ فهم ا١تائولُت ّٓاؿ اإلصبلح كالتأىيل ،كعدـ مااعدة ا١تسؤساة لؤلخصائي على تأدية
دكره باألسلوب ا١تهٍت الاليم".
ثانيان نتائج نزالء مؤسسة اإلصالح كالتأىيل-:
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 - 2عدـ االىتماـ بالرعاية الصحية ،لعدـ كجود ٣تمع صحي إيوائي متخصص داخل ا١تسؤساة
يشمل ٚتيع التخصصات ،باإلضافة إىل عدـ كجود اىتماـ بالرعاية التعليمية ،كتعترب معدكمة
لنقص اإلمكانيات ا١تتمثلة ُب عدـ كجود مدرسة ،أك حىت فصوؿ حملو األمية.
 - 3ال يوجد اىتماـ باٞتانب الديٍت ُب مسؤساة اإلصبلح ،لعدـ توفَت ا١تااجد كالوعاظ الدينيُت
كالكتب الدينية ،كعدـ كجود اىتماـ بالرعاية النفاية أيضان ،لعدـ كجود أخصائيُت نفايُت
با١تسؤساة.
 - 4عدـ االىتماـ بالرعاية ا١تهنية ،كالتدريب اٟترُب للنزالء ،حيث ال توجد كرش كافية لتدريب
أعداد كبَتة من النزالء داخل ا١تسؤساة ،يًتتب على ذلك عدـ كجود اىتماـ بالرعاية
االجتماعية ُب ا١تسؤساة ،كذلك للنقص الشديد ُب عدد األخصائيُت االجتماعيُت ،كالنقص
الشديد ُب الربامج كاألنشطة كا٠تدمات ،كعدـ إجراء البحوث االجتماعية للنزالء فور دخو٢تم
ا١تسؤساة ،كعدـ زيارة األخصائي ألسرة النزيل لصعوبة ا١تواصبلت كضغط العمل لدل
األخصائي.
 - 5ال توجد فركؽ ُب أكجو الرعاية كالربامج كا٠تدمات اليت تقدـ لنزالء مسؤساات اإلصبلح
كالتأىيل ٔتدينة طرابلس تبعان ١تتغَت ا١تسؤساة.
تتفق ىذه الدراسة مع الدراسة اٟتالية ُب ٣تموعة من األىداؼ ،من أ٫تها :أساليب الرعاية
االجتماعية ا١تتمثلة ُب أكجو الرعاية الربامج كا٠تدمات اليت تقدـ لنزالء مسؤساات اإلصبلح كالتأىيل
ٔتدينة طرابلس ،ككذلك من حيث أىم الصعوبات كا١تشكبلت كالعراقيل اليت تقف حائبل دكف أداء
األخصائي االجتماعي ،لدكره داخل مسؤساات اإلصبلح كالتأىيل ٔتدينة طرابلس ،كمن حيث أيضان
مدل تطبيق البلئحة الداخلية ١تسؤساات التأىيل كاإلصبلح ،كتشًتؾ ىاتاف الدراستاف ُب ا١تنهجية
البحثية ا١تاتخدمة ُب الدراستُت.
 - 4دراسة سبيقة 3119ـ-;1

1

 -سبيقة٤ ،تمد عبد القادر (2008ـ) ،مرجع سابق.
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"أ٫تية ا٠تدمة االجتماعية كفاعليتها داخل مسؤساات اإلصبلح كالتأىيل" ،هتدؼ ىذه الدراسة إىل
التعرؼ على ا١تسؤساات االجتماعية لرعاية كتوجيو األحداث ،بوصفها أحد أىم مسؤساات اإلصبلح
ُب آّتمع اٟتديث ،ككذلك هتدؼ إىل التعرؼ على أىم صور الرعاية اليت ٭تصل عليها األحداث
ا١تنحرفوف داخل ىذه ا١تسؤساات ،كهتدؼ أيضان إىل التعرؼ على أىم الصعوبات كا١تشاكل اليت تواجو
العمل االجتماعي ُب مسؤساات رعاية األحداث ا١تنحرفُت.
استخدمت ىذه الدراسة منهج ٖتليل ا١تضموف ،كمل تاتخدـ عينة ميدانية للوصوؿ إىل نتائجها،
كمن أىم ىذه النتائج اليت توصلت ٢تا ىذه الدراسة ىي-:
 - 2نتقام مسؤساات األحداث ا١تنحرفُت إىل (مسؤساات اإليداع ،كىي اليت يودع ّٔا
األحداث بناء على أحكاـ قضائية ،الوحدات االجتماعية الشاملة ،كتضم كل كحدة
مركز استقباؿ-دار ا١تبلحظة -مكتب ا١تراقبة االجتماعية -دار الضيافة ،مركز االستقباؿ،
كيقوـ بدراسة حاالت األحداث الذين مل يصلوا إىل النيابة أك الذين مل ترفع ضدىم
الدعوة القضائيةللتصرؼ ُب شأهنم ،دار ا١تبلحظة ،كفيها ٭تجز األحداث الذين مل يبلغوا
ا٠تاماة عشر من عمرىم ٟتُت الفصل ُب أمرىم ،كمكتب ا١تراقبة االجتماعية كالرعاية
البلحقة ،كفيو يدرس اٟتاالت احملولة إليو اجتماعيان كطبيان كنفايان للوقوؼ على عوامل
اال٨تراؼ كرسم خطة العبلج).
 - 3أىم أكجو الرعاية ا١تقدمة لؤلحداث داخل مسؤساات رعاية اال٨تراؼ ىي ( الرعاية
التعليمية كا١تهنية ،الرعاية الصحية ،الرعاية النفاية ،الرعاية االجتماعية ،التهذيب
األخبلقي كالديٍت ،تنمية ا٢توايات كالنشاطات ا١تتنوعة ،الرعاية البلحقة).
 - 4أىم الصعوبات كا١تشكبلت اليت تواجو مسؤساات األحداث ىي (قلة االعتمادات ا١تالية
با١تسؤساات ،كالعجز ُب القوة العاملة كُب بعض التخصصات على كجو التحديد ،إنعداـ
اٟتوافز ا١تادية كاألدبية للعاملُت ُب ا١تسؤساات ،كاٟتاجة ا١تاسة لتدريب سائر فئات
العاملُت ،كعدـ كجود كسائل النقل ،كعدـ ٖتديد عبء العمل للعاملُت ،كعدـ كضع
النابة الوظيفية للمسؤساات ،ككجود مشاكل تنظيمية كإدارية ٖتتاج إىل تبايط
لئلجراءات).
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تعترب ىذه الدراسة من أقرب الدراسات اليت تناكلت موضوع دراسة الباحثة ،كلكن ىذه الدراسة ليات
ميداني ة كلكنها ٖتليلية فقط ،كعلى الرغم من ذلك فإهنا تشًتؾ مع الدراسة اٟتالية ُب ىدفُت :ك٫تا (أكجة
الرعاية االجتماعية اليت تقدـ لنزالء ا١تسؤساات ،ككذلك الصعوبات اليت تواجو العاملُت ُب ىذه
ا١تسؤساات).
ثانيان الدراسات العربية;-
 2د-راسة عويس 2:93ـ-;1
"دراسة ٖتليلية ١تدل فاعلية اإليداع ا١تسؤساي لؤلحداث اٞتا٨تُت كمسؤشرات ٗتطيطية لتنمية ا١توارد
البشرية"
هتدؼ ىذه الدراسة إىل التعرؼ على مدل فاعلية مسؤساة اإليداع ُب ٖتقيق ىدفها األساسي من
حيث ٖتويل األحداث اٞتا٨تُت إىل أسوياء على درجة مرضية من التكيف الشخصي ،كاالجتماعي،
كقياس العائد االجتماعي ،كاالقتصادم ١تسؤساة اإليداع باستخداـ أسلوب ٖتليل التكلفة ،كالعائد،
كأخَتان ٖتديد العوامل الدافعة ،كا١تعوقة للتنمية ُب ٣تاؿ اإليداع ا١تسؤساي.
كتااؤالت الدراسة ىي-:
 تسؤثر برامج مسؤساة اإليداع على األحداث ا١تودعُت ّٔا٦ ،تا يسؤدم إىل زيادة درجة تكيفهمالشخصي كاالجتماعي ،كبالتايل زيادة درجة فعالية ا١تسؤساة.
 ىناؾ عبلقة إ٬تابية بُت تكلفة برنامج مسؤساة اإليداع لرعاية األحداث اٞتا٨تُت ،كزيادة العائداالجتماعي كاالقتصادم ،كبالتايل زيادة درجة فعالية ا١تسؤساة.
 ىناؾ عبلقة عكاية بُت ا١تشكبلت اليت تواجهها مسؤساة اإليداع ،كدرجة فعاليتها.اعتمد الباحث على ا١تقارنة بُت أربعة ٣تاميع للداللة على مدل فعالية مسؤساة اإليداع٣ ،تموعة (أ)
أكدعت حديثان٣ ،تموعة (ب) تًتاكح فًتة إيداعها من ٙتانية شهور إىل ثبلث سنوات٣ ،تموعة (ج) قضت
 -1عويس ،مٌت ٤تمود ابراىيم (1982ـ) ،مرجع سابق .
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فًتة اإليداع ،كعادت إىل آّتمع٣ ،تموعة (د) ضابطة للنتائج ،كىم من األفراد العاديُت بآّتمع ،كىذه
الدراسة ٕتريبية اعتمدت على ا١تنهج التجربِت للوصوؿ إىل نتائجها ،كاليت من أ٫تها-:
 إف اإليداع ا١تسؤساي ليس فعاالن بالدرجة ا١ترجوه منو بل تعترب منخفضة. إف تكلفة ا٠تدمات ا١تسؤساة مرتفعة عن عائدىا االجتماعي كاالقتصادم. من أىم ا١تشاكل اليت تواجو العاملُت ٔتسؤساة شباب عُت مشس ،كاليت ٢تا أكرب األثر ُب ا٩تفاضدرجة فعاليتها ما يلي:
 - 1عدـ توافر اإلمكانيات ا١تادية كالبشرية البلزمة لتحقيق أىداؼ ا١تسؤساة.
 - 2عدـ االىتماـ بًتشيد تكلفة ا٠تدمة.
 - 3عدـ كجود خطط سليمة لتطوير برامج الرعاية االجتماعية كا١تهنية أك استحداث برامج
جديدة.
 - 4عدـ االىتماـ باستقباؿ اٟتدث ،كخاصة حاالت العودة من ا٢تركب.
 - 5عدـ االىتماـ بالرعاية البلحقة.
 - 6كجود حاالت با١تسؤساة على درجات متفاكتة من اال٨تراؼ تااعد على تداكؿ القيم الالبية
بُت األحداث.
 - 7زيادة حجم مشكلة ا٢تركب.
 - 8عدـ التعاكف كالتنايق بُت األجهزة ا١تعنية برعاية األحداث كبُت ا١تسؤساة.
 - 9عدـ االىتماـ بتوطيد العبلقة بُت أسر األحداث كا١تسؤساة.
 - 10عدـ االىتماـ با١تتابعة كالتقدَل لربامج ا١تسؤساة ٦تا ياهم ُب ا٩تفاض فعاليتها.
أخدت ىذه الدراسة جانبان آخر ذات عبلقة بالدراسة اٟتالية مل تتطرؽ لو الدراستيُت الاابقتُت ،كىو
فاعلية اإليداع ا١تسؤساي لؤلحداث اٞتا٨تُت ،كىذا اٞتانب ىو ما ٖتاكؿ ىذه الدراسة التعرؼ عليو من
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خبلؿ كصو٢تا إىل النتائج ،كمقارنة نتائج ىذه الدراستُت لتوضيح اكجو االتفاؽ ،كاالختبلؼ بينهما على
اعتبار أف ىاتُت الدراستُت ُب بيئتُت ٥تتلفتُت ،حيث إف دراسة عويس ُب مصر ،أ ٌما الدراسة اٟتالية فقد

أجريت ُب ليبيا.

 – 2دراسة األحمرم (252:ق)-:1
"فاعلية برامج الاجوف ُب تغيَت إتاىات النزالء كسلوكهم"،هتدؼ ىذه الدراسة إىل:
- 1

تالط الضوء على أثر الربامج اليت تقدمها سجوف ا١تملكة العربية الاعودية ُب تغيَت
إتاىاهتم كتعديل سلوكهم اإلجرامي.

- 2

التعرؼ على مدل فعالية تلك الربامج ُب ٖتقيق أىدافها.

تنتمي ىذه الدراسة إىل الدراسات الوصفية التحليلية ،كاستخدمت ا١تاح االجتماعي ،كقاـ الباحث
باستخداـ إستبانة ٞتميع البيانات ،كذلك من عينة نزالء الاجن ،كقد بلغ حجمها ( )178مفردة من
سجن اٟتائر ُب مدينة الرياض ،أما نتائج الدراسة فقد توصل الباحث إىل:
 - 1فعالية الربامج االجتماعية ُب تغيَت إتاىات النزالء كتعديل سلوكهم ككانت عالية األ٫تية،
كىذه الربامج تااىم ُب عبلج النزالء كإصبلحهم ،كذلك يدؿ على فعالية تلك الربامج.
 - 2استفاد ( )%78من نزالء الاجن من الفرص ا١تتاحة بالاجن لبلٖتاؽ بالربامج التعليمية
كالتثقيفية ،كىذا يدؿ على فعالية الربامج.
ىذه الدراسة تناكلت جانبان مهمان ،كمرتبطان بدراسة الباحثة ،فهي تدرس مدل فاعلية الربامج ُب
ٖتقيق أىدافها ،كىو ما هتدؼ لو دراسة الباحثة ،كقد تناكلت ىاتاف الدراستاف شر٭تة كاحدة كىي
(ا١تنحرفوف كاٞتا٨توف) ،كاستخدمت نفس ا١تنهج كىو "ا١تاح االجتماعي" ،كنفس الوسيلة ٞتمع
البيانات ،كىي االستبانة.

1

 -األٛترم ،حان (1419ىػ)" ،فعالية برامج الاجوف ُب تغيَت إتاىات النزالء كسلوكهم" ،رسالة ماجاتَت غَت منشورة ،جامعة ا١تلك سعود.
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 - 3دراسة المالكي (2533ق)-:1
"مدل فعالية منظمات رياض األطفاؿ ُب ٖتقيق أىدافها" ،هتدؼ ىذه الدراسة إىل التعرؼ
على:
 - 1ما حققتو منظمات رياض األطفاؿ اٟتكومية كاألىلية من أىداؼ ٤تددة من قبل الرئاسة
العامة لتعليم البنات.
 - 2ماتول رضا األىايل عما تقدمو تلك ا١تنظمات من خدمات.
 - 3ا١تشكبلت كا١تعوقات اليت تعوؽ فعالية تلك ا١تنظمات.
اعتمدت ىذه الدراسة على منهج ا١تاح االجتماعي ،كيتكوف ٣تتمع الدراسة من منظمات رياض
األطفاؿ اٟتكومية كاألىلية ٔتدينة الرياض ،كمن أىم نتائج ىذه الدراسة:
 - 1قلة عدد ا١تعلمات كا٢تيئة اإلدارية ُب منظمات رياض األطفاؿ سواء اٟتكومية أـ األىلية.
 - 2افتقار ا١تعلمات كا١تديرات إىل ا٠تربة البلزمة ُب مرحلة تعليم رياض األطفاؿ.
 - 3تتحقق أىداؼ تلك ا١تنظمات سواء اٟتكومية أك األىلية اليت حددهتا الرئاسة العامة لتعليم
البنات بنابة مرتفعة ،مع كجود معوقات ٖتد فعاليتها ،كذلك يعود إلخبلص ا١تعلمات
كتفانيهن ُب العمل الًتبوم.
ترتبط ىذه الدراسة بالدراسة اٟتالية ٔتوضوع البحث ،كىو قياس الفاعلية ،ككذلك تتفق ُب نوعية
ا١تنهج ا١تاتخدـُ ،ب حُت ٗتتلف عنها ُب عينة الدراسة ،حيث استخدمت ىذه الدراسة عينتها من رياض
األطفاؿ ،أما الباحثة فقد كانت عينتها من األحداث ا١تنحرفُت.
 - 4دراسة رمضاف 3118ـ2539-ق-:2
"برنامج مقًتح للممارسة العامة ُب ا٠تدمة االجتماعية لزيادة كفاءة كفعالية ا١تسؤساة لؤلطفاؿ ببل مأكل"
 -1ا١تالكي ،نوؼ (1422ق)" ،مدل فعالية منظمات رياض األطفاؿ ُب ٖتقيق أىدافها .دراسة كصفية" ،دراسة ماجاتَت غَت منشورة ،الرياض :جامعة ا١تلك سعود.
2

 -رمضاف ،جيهاف عبد اٟتميد (2007ـ1428-ق) ،مرجع سابق.
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هتدؼ ىذه الدراسة إىل:
ٖ - 1تديد مدل فعالية الرعاية ا١تسؤساية لؤلطفاؿ ببل مأكل.
- 2

ٖتديد مدل كفاءة الرعاية ا١تسؤساية لؤلطفاؿ ببل مأكل.

ٖ - 3تديد مدل أداء األخصائي االجتماعي كممارس عاـ ألدكاره على ٥تتلف الوحدات
(الصغرل-الوسطى -الكربل).
ٖ - 4تديد ا١تعوقات ا١ترتبطة اليت ٖتد من كفاءة كفعالية الرعاية ا١تسؤساة لؤلطفاؿ ببل مأكل.
 - 5كضع برنامج مقًتح للمارسة العامة ُب ا٠تدمة االجتماعية لزيادة كفاءة كفعالية الرعاية ا١تسؤساة
لؤلطفاؿ ببل مأكل.
كتنتمي ىذه الدراسة إىل الدراسات التقوٯتية اليت تاعي إىل ٖتليل الوضع الراىن للرعاية ا١تسؤساية
ا١تقدمة با١تسؤساات اإليوائية لؤلطفاؿ ببل مأكل ،كاستخدمت منهج ا١تاح االجتماعي ،من أجل
ٖتاُت كتطوير ا٠تدماتُ ،ب حُت استخدمت الباحثة ُب ىذه الدراسة عينة من األخصائيُت
االجتماعُت العاملُت ُب ا١تسؤساات اإليوائية لؤلطفاؿ ببل مأكل ٔتحافطة القاىرة بلغت ( )47مفردة،
ك( )188مفردة من األطفاؿ ببل مأكل ُب ا١تسؤساات اإليوائية ٔتحافطة القاىرة ٦تن تنطبق عليهم
شركط الدراسة ،أما أدكات الدراسة ،فقد استخدمت الباحثة مقياس فعالية الرعاية ا١تسؤساية لؤلطفاؿ
ببل مأكل ،كطبقت كذلك استمارة استبياف لؤلخصائيُت االجتماعُت ،كتوصلت ىذه الدراسة إىل
النتائج التالية-:
 ماتول فعالية الرعاية ا١تسؤساة لؤلطفاؿ ببل مأكل على ماتول الوحدات (الصغرل -الوسطىالكربل) مرتفع.
 كجود عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بُت كل من ا١تتغَتات الدٯتوجرافية ا٠تاصة باألطفاؿ ببلمأكل ا١ترتبطة بكل من (الان ،النوع ،ماتول التعليم ،مدة اإلقامة ُب الشارع ،كجود الطفل
ٔتسؤساة إيوائية أخرل ،الفًتة اليت قضاىا الطفل ٔتسؤساة إيوائية أخرل ،مدة اإلقامة با١تسؤساة
اٟتالية) كتقديرىم ١تاتول فعالية الرعاية ا١تسؤساية.
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 ماتول كفاءة الرعاية ا١تسؤساة لؤلطفاؿ ببل مأكل على ماتول الوحدات (الصغرل -الوسطىالكربل) مرتفع.
 كجود عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بُت كل من ا١تتغَتات الدٯتوجرافية ا٠تاصة باألخصائيُتاالجتماعيُت ا١ترتبطة بكل من (الان ،النوع ،ا١تسؤىل الدراسي ،ا٠تربة ،اٟتالة االجتماعية)
كتقديرىم ١تاتول كفاءة الرعاية ا١تسؤساية لؤلطفاؿ ببل مأكل.
 التوصل الدراسة لوضع برنامج ا١تمارسة العامة ُب ا٠تدمة االجتماعية لزيادة كفاءة كفعالية الرعايةا١تسؤساية لؤلطفاؿ ببل مأكل.
التعليق على الدراسات السابقة;-
من خبلؿ العرض الاابق للدراسات الاابقة ،نبلحط أف ٚتيعها تبحث ُب ظاىرة كاحدة كىي
ظاىرة (انحراؼ االحداث) ،كلكن كبلن منها قد تناكؿ ىذه الظاىرة من جانب ،كىذا اٞتانب لو عبلقة
مباشرة بالدراسة اٟتالية ،كعلى اعتبار أنو ال توجد دراستُت مثماثلُت  ،كبعد البحث كالتقصى ُب ىذا
ا١توضوع كجدت الباحثة دراسات تلمس موضوع دراستها من جانب من جوانبها ،كحاكلت أف تراعي ُب
ىذه الدراسات ،ما يلمس موضوع دراستها بقدر ا١تاتطاع ،ففى الدراسة األكىل للباحثة "فرنكة 1998ـ"
كاليت موضوعها عن أساليب الرعاية كالًتبية ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث ،ترل الباحثة أهنا
دراسة مهمة ألهنا تبحث عن أىم ا٠تدمات االجتماعية ُب ىذه ا١تسؤساات ،كىو نفس ا٢تدؼ الذم
تبحث فيو الدراسة اٟتالية ،كما طبقت الدراستاف على نفس آّتمع كىم األحداث ا١تنحرفوف ُب مسؤساات
يدكر تربية كتوجيو األحداث ،غَت أف الفًتة الزمنية للدراسة ا١تيدانية ٥تتلفة ،حيث كانت األكىل ُب سنة
1998ـ ،كالثانية ُب 2010ـ ،أ ٌما الدراسة الثانية كىي للباحثة "فرنكة 2005ـ" ،كىي أيضان تبحث عن
اكجو الرعاية اليت تقدـ لنزالء مسؤساات اإلصبلح كالتأىيل ،كالصعوبات اليت تواجو العاملُت ّٔا ،ىذا ما

يطابق الدراسة اٟتالية ،كا١تنهج ا١تاتخدـ أيضان مطابق مع منهج الدراسة اٟتاليةُ ،ب حُت أف ىاتُت
الدراستُت ٗت تلفاف ُب عينتهما ،حيث طبقت دراسة فرنكة على األفراد البالغُت ،أما الدراسة اٟتالية فقد
طبقت على األحداث أم من ىم دكف سن الثامنة عشر ،أما دراسة "سبيقة 2008ـ" ،فهي دراسة
ٖتليلية كالدراسة اٟتالية ميدانية ،كلكن انتلقت من أىداؼ مشًتكة مع أىداؼ الدراسة اٟتالية.
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كالدراسات الاابقة تعترب من الدراسات احمللية العديدة اليت تناكلت موضوع اال٨تراؼ ،كلكنهما
األقرب إىل موضوع الدراسة اٟتالية كلذلك كقع عليهما االختيار.
أيضان حاكلت الباحثة اٟتصوؿ على دراسات عربية ٢تا عبلقة ٔتوضوع الدراسة ،كٖتصلت على
٣تموعة من الدراسات على ماتول الوطن العريب ،كمن بينهما دراسة "مٌت عويس" كاليت تبحث عن فاعلية
االيداع ُب مسؤساات األحداث ُب آّتمع ا١تصرل ،كىذا ىو ا٢تدؼ الريئس للدراسة ،كبالتايل ىذه الدراسة
تعترب أيضان من الدراسات ا١تهمة للدراسة اٟتالية ،كالدراسة العربية الثانية ىي دراسة "األٛترم 1419ق"،
كىذه الدراسة تبحث عن أثر الربامج ا١تاتخدمة ُب الاجوف لنزالئها على تعديل سلوكهم ،كالتعرؼ على
مدل فعالية ىذه الربامج ُب ٖتقيق أىدافها ،كىذا ما تبحث عنو الدراسة اٟتالية كىو معرفة مدل فاعلية
ا٠تدمات االجتماعية للمسؤساات كمدل قدرهتا على عبلج اال٨تراؼ ،أم مدل قدرة ىذه ا١تسؤساات
على تعديل سلوؾ األحداث ا١تنحرفُت ،كالعينة ٥تتلفة على الرغم من أهنا من نزالء مسؤساات اإلصبلح
كالتأىيل ،إال أف دراسة األٛترم كانت على البالغُت ،كالدراسة اٟتالية على األحداث دكف سن الثامنة
عشرة ،كالدراسة الثالثة كانت دراسة "ا١تالكي 1422ق" ،كتبحث عما حققتو منظمات رياض األطفاؿ
من أىداؼ ،ككذلك ا١تشاكل كا١تعوقات اليت تعوؽ فعالية تلك ا١تنظمات.
ىذه الدراسات استخدمت مناىج ٥تتلفة َب دراستها كذلك حاب ا٢تدؼ الرئيس ٢تا ،فمنها ما
ىو كصفى ٖتليلى ،كمنها ما ىو مقارف ،كأيضان ٕترييب ،كدراسة أخرل استخدمت منهج ٖتليل ا١تضموف،
كاستخدمت أدكات ٥تتلفة ٞتمع ا١تعلومات كالبيانات ،منها ما اعتمد على ا١تقابلة ،كمنها ما اعتمد على
استمارة االستبياف ،كمنها ما اعتمد عليهما معان ،كأيضان توصلت ىذه الدراسات إىل نتائج ٥تتلفة َب بعضها
كمتفقة َب بعضها اآلخر ،كمن أىم ما توصلت إليو ىذه الدراسات ،أف ىذه الظاىر متشعبة كال ٯتكن أف
٨تدد عامبلن أك سببان كاحدان أدل إىل انتشارىا أكثر من العوامل كاألسباب األخرل ،كأف ىذه الظاىرة تنتشر
ُب ا١تدف الكربل اكثر من ا١تناطق الصغَتة كاألرياؼ ،كذلك ١تا تتميز بو ا١تدف الكربل على غَتىا من
ا١تناطق الصغَتة.
ىذا كستقوـ الباحثة ٔتقارنة نتائج ىذه الدراسات مع نتائج دراستها ،كإف من ىذه النتائج ما تتفق
مع دراستها ،كما ٮتتلف معها ،كذلك ُب الفصل الرابع الذم سيشتمل على ٖتليل نتائج الدراسة .
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ىذا كقد استفادت الباحثة من ىذه الدراسات ،كغَتىا من الدراسات الاابقة اليت ٖتصلت عليها
ُب فهم الظاىرة موضوع الدراسة ،حيث توسعت من خبل٢تا مداركها الفكرية كالعلمية ،كاليت من خبل٢تا
أصبح ٢تا فكرة كافية عن ا١توضوع من عدة جوانب ،على اعتبار أف ىذه الظاىرة متشعبة كمتداخلة٦ ،تا
جعلها موضع اىتماـ من قبل العديد من ا١تختصُت مثل علماء (االجتماع ،النفس ،القانوف ،الدين،
الطب) ،كأيضا من خبلؿ الدراسات الاابقة ٘تكنت الباحثة من التوصل إىل بعض النظريات العلمية ذات
العبلقة بالظاىرة موضوع الدراسة ،كاليت تعترب من أساسيات الدراسات العلمية "كجود نظرية علمية ياتند
عليها البحث ُب الوصوؿ إىل النتائج".
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الفصل الثاني

(اإلطار النظرم لقياس الفاعلية ُب مسؤساات األحداث ا١تنحرفُت)
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اكالن مفهوـ الفاعلية ;-
الفاعلية مصطلح فضفاض ٮتتلف باختبلؼ ا١توضوعات كالتخصصات ،كٖتديد مفهومها ىو مفتاح
الدراسة كنقطة بدايتها لبلنطبلؽ إىل أىدافها ،كبالثايل البد من التعرؼ على ىذا ا١تصطلح كٖتديده بدقة،
كعند البدء بتعريف "الفاعلية" يتبادر إىل الذىن مفهوـ آخر كىو "الكفاءة"،الرتباط ا١تصطلحُت ُب أذىاف
العديد بالعمل كاالنتاج كما يقدمو اإلنااف من عمل كدكره ُب اٟتياة ،حيث تشَت بعض اآلراء إىل أف كبل
ا١تصطلحُت مًتادفُت ك٢تما نفس ا١تعٌت ،كمن بُت ىذه اآلراء "معجم مصطلحات العلوـ االجتماعية"،
كالذم يعرؼ الفاعلية ٔتعٌت الكفاءة اليت يوصف ّٔا فعل كتشَت إىل أحان الوسائل احملققة للهدؼ"،1
ك"قاموس اللغة اال٧تليزية" ،أيضان ترجم مصطلح " "Efficientالفاعلية كحدد ا١تفهوـ "بأنو أداء الواجب
بصورة جيدة ،كذلك من أجل ٖتقيق النتائج ا١ترغوبة".2
كما تشَت بعض اآلراء األخرل إىل أف ىناؾ فرقان بُت مصطلح "الكفاءة" كمصطلح "الفاعلية" ،من
الناحية اإلدارية ،كمن بُت ىذه اآلراء ،رأل "إتزيوٍل" الذم فرؽ بُت "الكفاءة" ك"الفاعلية" ُب مفهومهما
غَت أنو ربطهما با١تنظمة ،كقاؿ :إف" الكفاءة ألم منظمة تقاس بكمية ا١تصادر اليت تاتخدـ َب إنتاج
كحدة إنتاجية كاحدة" ،كحدد "الفاعلية" ألم منظمة بالدرجة أك القدرة اليت تنجز ّٔا أىدافها" ،3كيرل
إتزكٍل أنو :لفهم الفاعلية فإف ىناؾ متصل من الدرجات ٭تدد كيفية كصوؿ ا١تنظمات إىل ٖتقيق أىدافها.4
اذان من خبلؿ رأل "إتزيوٍل _٧ "Etzioniتد أف الكفاءة تتعلق باإلنتاج أ ٌما الفاعلية فهي تتعلق
باألىداؼ.
كتعرؼ "الكفاءة" بأهنا :عمل األشياء بطريقة صحيحة" ،كىي مرتبطة ٔتفهوـ اٞتودة الذم يعرؼ بأنو:
فعل األشياء الصحيحة من أكؿ مرة كُب كل مرةٌ ،أما "الفاعلية" فهي تتعلق بفعل األشياء الصحيحة ُب
كقتها احملدد ،أم أهنا ٖتدد أكال ما إذا كاف ينبغى عمل ىذه األشياء كاألعماؿ أـ الٍ ،ب ٖتديد أكلويات
إ٧تازىا ضمن الوقت ا١تتاح ،للحصوؿ على أعلى إنتاجية ٦تكنة.5
1

 -بدكم،أٛتد زكى (1982ـ) ،مرجع سابق ،ص.29

 -2عويس ،مٌت ٤تمود (1982ـ) ،مرجع سابق ،ص.10
3

 -عويس ،مٌت ٤تمود (1982ـ) ،مرجع سابق ،ص.11

 -4على ،ماىر ابو ا١تعاطي (1997ـ) " ،قياس فعالية ا٠تدمات با١تسؤساات االجتماعية"٣ ،تلة دراسات َب ا٠تدمة االجتماعية كالعلوـ االناانية :العدد الثالث،
ص.32
 -5ملحس ،عماد لطفى (2006-4-29ـ) "اثر الفاعلية َب تعزيز االنتاج"  .www.nesasy.org ،شبكة ا١تعلومات العا١تية االنًتنيت.
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كأيضان "الكفاءة" ىي "اصطبلح إدارم متعلق با١تصادر ا١تتوفرة لدل ا١تنظمة أك الطاقة اليت ٯتتلكها
الفرد ،كمدل ترشيد استخدامها لتحقيق األىداؼ ،كتتحقق الكفاءة عندما تاتخدـ أقل كم ٦تكن من
ا١توارد كا١تدخبلت إلنتاج أكرب كم من ا١تخرجات كالنتائج ا١ترغوبة" ،أما "الفاعلية" "فهي متعلقة ٔتدل
ٖتقيق أ ىداؼ الفرد َب االستمرار كالنمو ،كتلبية متطلبات ٣تتمعو كاحتياجاتو ،أم مدل ٖتقيق أىداؼ
الفرد كسبب كجوده".1
كالكفاءة "ىي ٣تموعة من ا١تعارؼ كالقدرات ال ٌدائمة ك ا١تهارات ا١تكتابة عن طريق استيعػاب معػػارؼ
كتاخر ٣تموعة من
كجيهػة ،كخب ػرات مرتبطػة فيمػػا بينها ُب مػجاؿ ما ،كىي االستجابة اليت تدمج،
ٌ
متنوعة مل يابق للشخص أف
القدرات كا١تهارات ،كا١تعارؼ ا١تاتعملة بفعالية ُب أكضاع صعبة ،كظركؼ ٌ
الالوكيات ا١تنظٌمة اليت تامح للفرد ٔتواجهة كضع معُت".
مارسها ،كٯتكن رؤيتها كمجموعة من ٌ
أما "الفاعلية" " تعٍت العمل على بلوغ أعلى درجات اإل٧تاز كٖتقيق أفضل النتائج ،كيوصف الناس
بالفاعلية عندما تكوف ا١تخرجات ،أك النتائج اليت ٭تصلوف عليها أكثر كأحان من ا١تدخبلت ،أم اٞتهود
كالتكاليف كا١توارد البشرية كا١تادية اليت استثمركىا ،ككلما كانت ا١تدخبلت أقل من ا١تخرجات ،كالوقت
أقصر ،كلما كانت الفاعلية أقول درجة كأعظم أثران".2
عرؼ
كيرل أٛتد نبيل أف ىناؾ فرقان بُت الكفاءة كالفاعلية كاالختبلؼ بينهما كاضح ،حيث ٌ
الكفاءة "بأهنا :استخداـ ا١توارد اإلنتاجية للمنظمة أم مدل الرشد َب استخداـ ىذه ا١تواردٔ ،تعٌت أهنا
ترتبط بعنصر التكلفة كالعبلقة بُت ا١تدخبلت كا١تخرجات" ،أما الفاعلية فقد عرفها على أهنا٤" :تصلة
تفاعل مكونات األداء الكلى للمنظمة ٔتا ٭تتويو من أنشطة فنية ككظيفية كإدارية ،كما يسؤثر فيو من متغَتات
داخلية كخارجية ،فضبل عن ارتباطها ٔتدل ٖتقيق ا١تنظمة ألىدافها".3
كبذلك ٧تد أ ف كبل من ا١تصطلحُت ٮتتبلفاف َب ا١تضموف على الرغم من ارتباطهما الشديد با١تنطمة
كاإلدارة ،كالذم جعل العديد من اآلراء ترل أهنا مًتادفة ،كلكن كما أسلفت ىي ٥تتلفة حيث ترتبط
الكفاءة بتحقيق أكرب عائد ٦تكن من النتائج ،مقابل أقل جهد ٦تكن كتكلفة ،كالفاعلية ترتبط بتحقيق
أىداؼ الفرد ،كأىداؼ آّتمع الذم يعيش فيو.
 -1ا١تعطاٍلٛ ،تد (2008-9-3ـ) " ،http:/muntada.islamtoday.net ،تعريف الفاعلية " .شبكة ا١تعلومات العامية االنثرنيت.
 -2حلمي،اٛتد (2006-9-13ـ) "،http://www.al-raeed.net/raeedmag/preview.php?id=294 ،الطريق اىل الفاعلية " ٣ ،تلة الرائد .
العدد التاسع .شبكة ا١تعلومات العا١تية االنًتنيت.
 -3فرحات ،اٛتد نبيل (2008-2-21ـ)"، http://www.hrdiscussion.com/hr1474.html،التدريب كعبلقتو بالكفاءة االنتاجية" ،ا١تنتدل العريب
لبلدارة ا١توارد البشرية ،قام التدريب كالتطوير ،شبكة ا١تعلومات العا١تية االنثرنيت.
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كأيضان ٖتدد الكفاءة بالقياـ باألشياء بالشكل الصحيح ،أما الفاعلية فهي القياـ بالشيء الصحيح،
كترتيط الكفاءة باإلدارة ،أ ٌما الفاعلية فهي ترتبط بالقيادة ،لذلك فإف الفاعلية تتحقق عندما يكوف ىناؾ
ٖتديد كاضح لؤلىداؼ من قبل القائمُت على كضعها ،ككذلك بوجود اسًتاتيجية ،كمبادئ ،كقيم ،كتطوير،
كتنمية القدرات العقلية ،كاليت ترتبط أك تعترب من ٝتات القيادة ،كاليت تتحقق من خبلؿ كظائف اإلدارة
كىي تتمثل َب (التخطيط /التنظيم /كالتنايق /كالرقابة /كا١تتابعة) ،كبالتايل فإف غياب الكفاءة ال ٭تقق
األىداؼ بصورة صحيحة ،ككذلك عند غياب الفاعلية فإف األعماؿ تنجز كلكن بدكف كضوح لؤلىداؼ.
إذان من ا١تهم جدان مراعاة الكفاءة كالفاعلية معان عند القياـ بأم عمل ُب ا١تسؤساة ،كأالٌ يكوف األىم
باستمرار ىو الفاعلية بتحقيق ا٢تدؼ بغض النظر عن مدل الكفاءة فيو ،ألف عدـ االىتماـ بالكفاءة
يسؤدل إىل الزيادة ُب االنفاؽ كا٢تدر ُب الوقت كاألمواؿ كالطاقات البشرية ،لذل كجب االىتماـ ّٔما معان
حىت تتحقق أىداؼ ا١تسؤساة على أكمل كجو دكف تعارض ،ككذلك ٬تب ربط الكفاءة كالفاعلية عند
قياس أم أداء كتقييمو ،إذا أردنا ٖتقيق أىدافها ،كُب نفس الوقت توفَت مصادرىا كمواردىا لتحقيق أىداؼ
أخرل ،كا١تنظمة الكفء ىي اليت ٖتان استخداـ مواردىا ا١تادية كالبشرية بشكل يااىم بدرجة كبَتة ُب
ٖتقيق األىداؼ.
ىناؾ باإلضافة إىل التعاريف الاابقة عن الفاعلية تعاريف أخرل من بينها تعريف ا١تعجم العريب
األساسى "الفاعلية ىي كصف لكل ما ىو فاعل كوف الشيء فاعبل".1
أ ٌما اإلداريوف فهم يعرفوهنا على أهنا" :الدرجة اليت ٯتكن أف يتحقق عندىا ا٢تدؼ الرئيس للمنظمػة"
كىي أيضان "مػدل إ٧تاز األىداؼ احملددة دكف األخد ُب بعض األحياف بكيفية ٖتقيقها".2
كيعريف ٛتد ا١تعطام الفاعلية على أهنا" :العمل على بلوغ أعلى درجات اإل٧تاز كٖتقيق أفضل
النتائج ،كيوصف الناس بالفاعلية عندما تكوف ا١تخرجات أك النتائج اليت ٭تصلوف عليها أكثر كأحان من
ا١تدخبلت ،أم اٞتهود كالتكاليف كا١توارد البشرية كا١تادية اليت استثمرىا ،ككلما كانت ا١تدخبلت أقل من
ا١تخرجات كالوقت أقل ،كلما كانت الفاعلية أقول درجة كأعظم أثران".3
كىي "القدرة على ]ٖتقيق األىداؼ[ احملددة َب زمن ٤تدد مع مراعاة جودة ]ا١تخرجات[ ،كىي من
مقاييس ٧تاح ا١تسؤساات.
 -1العابد ،أٛتد كآخركف (1989ـ)  ،المعجم العربي األساسي ،تونس :دار الكرس ،ص.1046
ٛ -2تزاكم ،رياض أمُت (1994ـ) " ،مفهوـ الكفاءة كالفاعلية ُب دراسة ا١تنظمات االجتماعية"٣.تلة القاىرة للخدمة االجتماعية ،العددا٠تامس ،اٞتزء الثاٌل ،ص.40
 -3ا١تعطاٍلٛ ،تد (2008-9-3ـ) ،مرجع سابق.
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كىي "مدل ٖتقيق ا١تسؤساة ألىدافها بأقل تكلفة كأقل كقت ٦تكن".1
كتعرفها مٌت عويس " مدل قدرة ا١تنظمة على ٖتقيقها ألىدافها".2
كتعٌت الفاعلية عند سومشاف" :قياس أثر الربنامج با١تقابلة مع األىداؼ اليت ًب ٖتديدىا إل٧تازه
للماا٫تة َب كضع القرارات ككضع كتطور الربامج التالية" ،ككفق ىذا التعريف فإف الفاعلية ٯتكن أف ٨تددىا
من خبلؿ ىذه ا١تعادلة كىي-:
الفاعلية (أقل جهد+أقل إمكانية ٦تكنة ) ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ (أعلى معدالت إ٧تاز األىداؼ).3
كحدد ماىر أبو ا١تعاطى الفاعلية على أهنا" :قدرة ا١تنظمة على ٖتقيق أىدافها حاليان كا١تتوقع منها
ماتقببلن ُب نطاؽ البيئة ا٠تارجية".4
بينما يعرؼ "سكوت ػ  "Scottالفاعلية بأهنا" :عملية لقياس نتائج اال٧تاز شاملة ٖتديد األكلويات
أك األبعاد كا١تاتويات ككذلك القرارات اليت اٗتذت كاليت نفذت كالقيم مقارنة با١تاتويات الواجب
ٖتقيقها" ،أ ٌما "كانًت" فيعرؼ الفاعلية على أهنا" :كسيلة لقياس كيفية ٖتقيق ا١تنظمة لوظائفها" ،ك٭تدد
"كال كآخركف" الفاعلية بأهنا" :ترتبط بقياس كيفية إ٬تاد ا٠تدمات كىي تبُت الطرؽ للمدخبلت بالنابة
للمصادر كترتيبها ١تقابلة ا١تطالب" ،أما "كاتز كركاىن" فيقوالف إف "الفاعلية تعٍت :قدرة ا١تنظمة على ٖتقيق
كظائفها كا١تتوقع منها ُب نطاؽ البيئة ا٠تارجية".5
كيرل "علماء ا٠تدمة االجتماعية" أف الفاعلية ىي "مدل قدرة خدمات الرعاية االجتماعية على
إشباع حاجات الناس كمواجهة مشكبلهتم".6
 -1كيكيبيديا ( 2009-7-17ـ) " http://ar.wikipedis.org/ wiki ،ا١توسوعة اٟترة " .شبكة ا١تعلومات العا١تية االنثرنيت.
 -2عويس ،مٌت ٤تمود (1982ـ) ،مرجع سابق ،ص.15
-Daivd Hallm ,Irene Hall )1996(, Practical social Researsh, Project Work In The Communt . Malaysia.

3

MaCmillan Press, P46.
نقبل عن عبد اللطيف ،يارل عبد ا١تعاطى عبد اٟتميد (2005ـ)  "،فعالية خدمات الرعاية االجتماعية للطلبة الوافدين ُب مدينة البعوث االسبلمية بالقاىرة ،رسالة
ماجاتَت منشورة ،ص.39
 -4على ،ماىر ابو ا١تعاطى (1997ـ) ،مرجع سابق ،ص.32
 -5نقبل عن على ،ماىر ابو ا١تعاطى (1997ـ) ،مرجع سابق ،ص.32
٥ -6تتار ،عبد العزيز عبد اهلل (1995ـ) ،طرؽ البحث في الخدمة االجتماعية ،اإلسكندرية :دار ا١تعارؼ اٞتامعية ،ص.369
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ككذلك يرل "عبد العزيز ٥تتار" أف الفاعلية " تتصل ٓتدمات الرعاية االجتماعية ذاهتا كمدل قدرة
ا٠تدمات على إشباع حاجات الناس كحل مشكبلهتم" .1
كما أسلفت فإف ىذه التعاريف تكاد تكوف متقاربة من بعضها ،حيث ترتبط بالناحية اإلدارية
كاإلنتاجية على اعتبار أف بعض ا١تنظمات ٗتتص باٞتانب ا١تادم ،كعلى ذلك فًتل الفاعلية بأهنا :مدل
قدرة ا١تنظمة على ٖتقيق أعلى فائدة ٦تكنة ُب أقل كقت من خبلؿ ا١تدخبلت ،أم ا١تهم لديها ىو الربح
ا١تادم بغض النظر عن الكيفية اليت تتحقق من خبل٢تا ىذه الفائدة ،كىناؾ تعاريف أخرل ترل أف الفاعلية
ىي مدل قدرة ا١تنظمة على إشباع احتياجات األفراد من خبلؿ تقدَل خدمات خاصة ّٔم كل حاب
احتياجاتو ،كىذا يكوف ُب ا١تنظمات ا٠تدمية مثل مسؤساات الرعاية االجتماعية كا١تسؤساات األىلية ،كاليت
هتدؼ إىل تقدَل خدمات للمحتاجُت كإشباع احتياجاهتم بغض النظر عن الربح ا١تادم الذم ال يعترب
ىدفها األساسي منذ نشأهتا األكىل.
من خبلؿ العرض الاابق لتعريف الفاعلية توصلت الباحثة إىل :تعريف خاص بدراستها يتمشى مع
مشكلة دراستها كأىدافها ،حيث إف ا١تسؤساات اليت تقوـ الباحثة بدراستها مسؤساات خدمية كليات
إنتاجية كعلى ذلك حاكلت الباحثة أف تصل إىل تعريف يتمشى مع ىذه النوعية من ا١تسؤساات بالدرجة
األكىل كما ذكرت ،يتمشى مع مشكلة الدراسة كأىدافها ،فالفاعلية إذان ىي" :قدرة مسؤساات يدكر تربية
كتوجيو األحداث على ٖتقيق األىداؼ اليت حددت سابقان ،كمدل قدرة خدمات الرعاية االجتماعية على
إشباع احتياجات نزالء ا١تسؤساة كحل مشكبلهتم ،كمدل قدرهتا على إعادة تكيفهم الًتبوم كالنفاي
كاالجتماعي ،كعدـ عودهتم إىل اال٨تراؼ مرة أخرل كالوصوؿ ّٔم إىل درجة عالية مع األسوياء"
أىمية دراسة الفاعلية في المؤسسات االجتماعية; -تأٌب أ٫تية قياس الفاعلية ١تا تعكاو من فوائد تعود
على األفراد العاملُت ُب ا١تسؤساة ،كخاصةن ا١تدير أك ا١تائوؿ ،الذم ٭تتاج دائمان لقياس فاعلية ا١تسؤساة من
خبلؿ مقياس مناسب ١تراجعة أنشطة كأىداؼ تلك ا١تسؤساة ،كالتأكد من مدل ٖتقيقها ألدكارىا ا١تنشودة،
كمعرفة جوانب القوة كالضعف كالعمل على تبلفيها ،2فالفاعلية ىي معيار اٟتكم على ٧تاح ا١تسؤساة
كالتنظيم الذم ياَت كفقان لفلافة إدارية كاضحة ،كأيديولوجية تنظيمية ٤تددة سيكوف أكثر فاعلية من غَته

 -1عبد اٟتميد ،يارل عبدا١تعطى (2005ـ) ،مرجع سابق ،ص.39
 -2العتَتم ،فايزة بنت اٟتميدم (1425ق)" ،قياس فعالية برنامج كلية الدراسات التطبيقية كخدمة آّتمع ّتامعة ا١تلك سعود ُب تلبية احتياجات آّتمع" ،الرياض:
كلية اآلداب جامعة ا١تلك سعود ،ص .40
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من ا١تسؤساات اليت تفتقر إىل ىذا األساس الفكرم للعمل ،كىذا يكوف باستقطاب أفراد مسؤثرين ُب العمل،
كأيضان بوجود نظاـ كاضح ك٤تدد للرقابة على الالوؾ اإل٬تايب ،كالالوؾ الغَت مرغوب فيو.1
كتكمن أيضان أ٫تية دراسة الفاعلية ُب التطوير التنظيمي اإلدارم للمسؤساات ،كمااعدهتا كدفعها
٨تو ٖتقيق أىدافها من خبلؿ الوقوؼ على درجة فاعلية ا١تسؤساة ،كمعرفة ماببات ذلك كمنطلق ٨تو
تصويب ا٠تطأ كتدعيم الصحيح.
كتتضح أىمية دراسة فاعلية المؤسسات في-:
 -1ا١تااعدة على تطوير ا٠تدمات من خبلؿ اإلجابة على التااؤالت التالية-:
* إىل أم مدل يوجد قبوؿ عاـ ٢تذه ا٠تدمات؟
* كيف تقاـ ىذه ا٠تدمات من كجهة نظر مقدمي ا٠تدمات كا١تاتفيدين منها؟
* ما كسيلة استكماؿ ىذه ا٠تدمات لتسؤدم أىدافها بطريقة أفضل؟
 -2تااعد أيضان على ٖتاُت ا٠تدمات ْتيث تكوف أكثر استجابة كاستمرارية ١تتطلبات
ماتحقيها.
 -3تااعد على معرفة مدل ٖتقيق ا١تسؤساة االجتماعية ألىدافها مقاسان بدرجة ما توفره من
خدمات كقدرهتا على ٖتقيق أىدافها متضمنة الكيفية اليت تسؤدم ّٔا ا١تسؤساة خدماهتا كالعقبات اليت
تواجهها ُب تقايم ا٠تدمات.
 -4تااعد دراسة فاعلية خدمات العاملُت ُب ٣تاؿ ٗتطيط ا٠تدمات على اٗتاد القرارات الرشيدة
كٗتطيط الربامج ا١تبلئمة كنقطة انطبلؽ لتطوير كٖتاُت تلك ا٠تدمات ماتقبليان فنتائج قياس فاعلية
ا١تسؤساات تعترب ٔتثابة مدخبلت تفيد ُب تطوير ا٠تدمات ماتقببلن.2
أنواع الفاعلية -:تنقام الفاعلية إىل ثبلثة أنواع كىي( -:فاعلية فنية ،فاعلية اجتماعية ،فاعلية نفاية)
كتتمثل الفاعلية الفنية ُب قدرة التنظيم على القياـ باألنشطة ا١تختلفة ا١تتعلقة ّتوانب التقنية ،كاليت
تااىم ُب إ٧تاز األىداؼ بشكل مباشر.
1

 -ا١ترجع الاابق (1425ق) ،ص .50

 -2ا١تالكي ،نواؼ (1422ق) ،مرجع سابق ،ص .44
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أما الفاعلية االجتماعية كالنفاية ،فهي تتمثل ُب األسلوب الذم تقدـ بو ا٠تدمات كالتفاعل
االجتماعي كالنفاي بُت العاملُت ُب ا١تسؤساة ،كبُت ا١تاتفيدين من األنشطة كا٠تدمات اليت تقدمها
ا١تسؤساة.1
قياس فاعلية الخدمات في المؤسسات االجتماعية;-
تقاس فاعلية ا١تسؤساة بدرجة ٖتقيقها لؤلىداؼ القصَتة كالطويلة األجل ،كتكامل مكونات
كعناصر كأدكات كأنشطة ا١تسؤساة أمر حيوم لتحقيق فاعلية ا١تسؤساة ،لذلك تقع مائولية كبَتة على عاتق

إداراة ا١تسؤساة ُب إدراؾ فاعلية ا١تسؤساة من خبلؿ معرفة ا١تعايَت احملددة للفاعلية ،كىناؾ عدة مقاييس
دليل على أنو ليس ىناؾ ٪تودج
فاعلية ا٠تدمات ُب ا١تسؤساات االجتماعية ،كتع ٌد ىذه النماذج ما ىي إال ه
كاحد ٯتكن استخدامو ُب كل ا١تواقف كالدراسات ا١تتعلقة ّٔذا الصدد ،فهناؾ أكضاع كثَتة ٥تتلفة ُب
اٞتانب القيمي كا١توارد كاالمكانيات ،كبذلك ٬تب أف يكوف ىناؾ أكثر من بيعد كاحد لقياس الفاعلية،
خاصةن كإف الفاعلية ترتبط بالقيم كاألبعاد اليت ٖتدد أىدافها كترتبط باٞتوانب ا١تختلفة ٢تا ،كمن بُت أىم
ىذه النمادج-:
*اإلطار التصورم الذم حدده كلّّ من (ركبرت إلكين كمارؾ موليتر ػ & Robert Elkin
 :2)Mark Molitorػ ػ يتضمن ىذا االطار ستة أبعاد لقياس الفاعلية ،تتكامل ىذه األبعاد الاتة مع
بعضها لتسؤدم ٖتددان كاضحان لفاعلية ا٠تدمات ُب ا١تسؤساات ،كىذه األبعاد ىي-:
ب_ مبلءمة ا١تطالب كاالحتياجات.
أ_ كفاية ا١تصادر كا١توارد با١تسؤساة.
د_ ٖتديد ككضوح األىداؼ.
ج_ مناسبة كمبلءمة العمليات اليت تقدـ من خبل٢تا ا٠تدمات.
ك_ التأثَت طويل ا١تدل على العمبلء
ىػ _ التأثَت على العمبلء كآّتمع ُب الوقت اٟتاىل.
كآّتمع.
*اإلطار الذل حدده (كامبل ػ _: 3)Cambellيقوؿ كامبل بأنو :ليس ىناؾ معيار كاحد لقياس
الفاعلية كلكن ىناؾ ٣تموعة من ا١تعايَت كمنها :ػ ػ ػ
ب -فوائد النمو.
ا-اإلنتاجية .
1

 -العتَتم ،فايزة بنت اٟتميدم (1425ق) ،مرجع سابق ،ص .35

2

 -الغداماي ،عبد ا١تنعم ٤تمود (2006ـ) " ،كفاءة كفاعلية ا٠تدمات الصحية كالتعليمية ٔتدينة غدامس .دراسة امربيقية ١ترحلة التعليم ا١تتوسط" ،رسالة ماجاتَت غَت منشورة :جامعة

الفاتح،ص.13
 - 3رمضاف ،جيهاف عبد اٟتميد (2007ـ) ،مرجع سابق ،ص.95
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جػ-دكراف العمل.
ق-التدعيم .

د -االستقرار كالتماسك.
ك-خطر ضياع الوقت .

*االطار الذل كضعو (جاؾ ركثماف كآخركف ػ: 1)Jack Rotmon & Othersػ ػ ػ يتضمن ىذا
االطار ٣تموعة من ا١تتغَتات لقياس الفاعلية ،كىذه ا١تتغَتات مرتبطة بكل من :ػ ػ ػ
أ_ عوامل مرتبطة باألفراد كالعبلقات بُت ا١تهتميُت كا١تاتفيدين.
ب_ عوامل مرتبطة بدعم ا١تسؤساة داخليان كخارجيان.
جػ_ عوامل مرتبطة ٔتشاركة العمبلء ُب ا١تسؤساة كبرا٣تها.
د_ عوامل مرتبطة بالدعم آّتمعي للمسؤساة.
*اإلطار الذم حدده كلّّ من (آرت كنجتوف كنانسى ىدلماف & Art Knighton
 -:2)Nancyكضع كلّّ من إرت كناناي تصوران لقياس فاعلية ا٠تدمات كاألنشطة اليت تتم داخل
ا١تسؤساات كخاصة مسؤساات ا٠تدمات اإلناانية ،يعتمد ىذا التصور على عدة معايَت ىي-:
ب_ الاياسات كاإلجراءات ا١تتبعة لتقدَل ا٠تدمات.
أ_ ا١تعرفة ٓتدمات ا١تسؤساة.
د_ متابعة كتقوَل ا٠تدمات.
جػ_ األفراد العاملوف على تقدَل ا٠تدمات.
ك_ االتصاؿ الداخلى كا٠تارجى كعبلقة ا١تسؤساة
ىػ_ توفَت التمويل البلزـ لتوفَت ا٠تدمات.
با١تسؤساات األخرل.
ز_ قدرة ا١تسؤساة على حل مشكبلت العمبلء.
*اإلطار الذل كضعو (رينو بيتى_  -:3) Rino J.Pattiكضع رينو األطر اليت تأخذ بأسلوب
اختبلؼ ا١تتغَتات كاحملكات األمربيقية ا١ترجعية ا١تتصلة بقياس كل من الكفاءة كالفاعلية ،حيث حدد أربعة
عشر متغَتان لقياس الفاعلية كىي -:
مدل قدرة ا٠تدمة على إحداث تغَت ُب أ٪تاط سلوؾ ا١تاتفيدين منها .مدل قدرة ا٠تدمة على تنمية كإثراء معارؼ ا١تاتفيدين منها .مدل قدرة ا٠تدمة على تعديل أك تغيَت إتاىات ا١تاتفيدين منها.مدل قدرة ا٠تدمة على إكااب ا١تاتفيدين من خربات كإتقاف مهارات جديدة. - 1على ،ماىر ابو ا١تعاطى (1997ـ) ،مرجع سابق ،ص.38

 -2رمضاف ،جيهاف عبد اٟتميد (2007ـ) ،مرجع سابق ،ص.95
 -3عبد اٟتميد ،يارل عبد ا١تعطى (2005ـ) ،مرجع سابق ،ص.48،49
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مدل قدرة ا٠تدمة على إحداث تعديل كتغيَت ُب الظركؼ البيئية غَت ا١ترغوبة كا١تعوقة كاليت ٖتوؿ دكفٖتقيق ا٠تدمة ألىدافها ا١ترجوة.
مدل قدرة ا٠تدمة من الناحية الفنية على مواجهة كحل مشكبلت معينة يواجهها أفراد آّتمع .مدل قدرة ا٠تدمة من الناحية الفنية على إشباع حاجة من اٟتاجات األساسية للناس.سهولة كبااطة إجراءات حصوؿ أفراد آّتمع على ا٠تدمة .اٟتصوؿ الفورم على ا٠تدمة ُب أقل كقت ٦تكن .مدل توافق ا٠تدمة مع توقعات ا١تاتفيدين منها .مدل إتاحة ا٠تدمة للماتفيدين اٟتقيقيُت ٢تا ككضع ضوابط ك٤تددات تكفل ٖتقيق ذلك.مدل مراعاة االعتبارات اإلناانية عند تقدَل ا٠تدمة ١تاتحقيها .مدل مراعاة ا٠تدمة ألخبلقيات كمبادئ ا١تهنة عند تقدٯتها ١تاتحقيها.من خبلؿ العرض الاابق ألىم األطر كالتصورات اليت ٖتدد قياس الفاعلية ٧تد أنو من الصعب
ٖتديد إطار معُت ٯتكن من خبللو قياس الفاعلية ،باعتبار أف كبل من ىذه ا١تقاييس يصعب تطبيقها ُب كل
ا١تواقف كا٠تدمات ،كذلك نظران الختبلؼ أساليب تقدَل ا٠تدمات من مسؤساة إىل أخرل تبعان لظركفها
كظركؼ ا١تاتفيدين منها ،كبذلك ٧تد أف بعض ا١تقاييس تتمشى مع ا١تسؤساات اإلنتاجية أكثر من
ا١تسؤساات ا٠تدمية ،مثل اإلطار الذم حدده "كامبل" ،ككذلك اإلطار الذل كضعو "ركبرت إلكوف ك
مارؾ موليتور" فهما أقرب إىل أف ياتخدـ ُب ا١تسؤساات اإلنتاجية ،ىذا كىناؾ بعض األطر اليت ٯتكن أف
ناتخدمها ُب ا١تسؤساات ا٠تدمية ،مثل اإلطار الذم كضعو "آرت كنجتوف كنانسى ىدلماف كرينو بيتى"
ىذاف اإلطاراف يعترباف أقرب الستخدامهما َب مسؤساات ا٠تدمات اإلناانية أم "مسؤساات الرعاية
االجتماعية" ،كيعترباف أيضان من األطر اليت ٯتكن أف تاتعُت ّٔما الباحثة ُب دراستها ىذه ،لقياس الفاعلية
ُب ا١تسؤساات االجتماعية اإليوائية لرعاية األحداث ا١تنحرفُت ،على اعتبار أهنا أقرب إىل أىدافها ،كعلى
ىذا األساس فالباحثة ستقيس الفاعلية من خبلؿ-:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

أىداؼ مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث كمدل ٖتقيقها.
الاياسػات كاإلجراءات ا١تتبعة لتقدَل ا٠تدمات ٔتسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث
ا١تنحرفُت.
األفراد العاملوف ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث ا١تنحرفُت.
متابعة ا٠تدمات ا١تقدمة لؤلحداث ا١تنحرفُت ٔتسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث ا١تنحرفُت.
توفَت التمويل البلزـ لتوفَت ا٠تدمات ا١تقدمة لؤلحداث ا١تنحرفُت ٔتسؤساات تربية كتوجيو
األحداث ا١تنحرفُت.
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 - 6االتصاؿ الداخلي كا٠تارجي ٔتسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث ا١تنحرفُت كعبلقة ا١تسؤساة
با١تسؤساات األخرل ذات العبلقة باألحداث "األسرة ،كا١تدرسة".
-7قدرة مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث على حل مشكبلت األحداث ا١تنحرفُت.
ىذا كيعترب النموذج الذم حدده جاؾ ركٙتاف كآخركف مهمان جدان َب ىذه الدراسة على اعتبار أنو ٭تدد
العبلقة بُت مقدمِت ا٠تدمات كا١تاتفيدين من ا٠تدمات ،ككذلك دعم ا١تسؤساة من الداخل كا٠تارج،
كمدل مشاركة نزالء ا١تسؤساة ُب تطبيق برا٣تها ،كدعم آّتمع ٢تذه ا١تسؤساة ،ىذه النقاط اليت حددىا جاؾ
ُب ٪تودجو ،تعتربىا الباحثة مهمة جدان ُب قياس الفاعلية ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث
ا١تنحرفُت ،على اعتبار أهنا مكملة لئلطار الذم كضعو آرت كنجتوف كناناي ىد١تاف.
ثانيان مفهوـ انحراؼ كجنوح األحداث كالنظريات العلمية المفسرة للظاىرة;-
 - 2مفهوـ انحراؼ كجنوح األحداث;-
ا ختلف الباحثوف ُب تعريف ىذا ا١تفهوـ كُب ٖتديد صيغة ثابتة ككاضحة لو ،إذ تناكلوه من الناحية
ا١تعيارية كاالجتماعية كالنفاية كالدينية كالقانونيةٍ ،ب اٗتد كل منهم منحٌت ماتقبلن عن اآلخر ،باإلضافة إىل
اختبلؼ ثقافة آّتمعات كعقائدىا كعاداهتا ،كاليت ٗتتلف معها ا١تفاىيم"،فمفاىيم العدالة كالعقوبة كما
يشَت العديد من الباحثُت ،ال تكوف مطلقة ُب كل زماف كمكاف ،فمصطلح اٞتيناح من ا١تصطلحات اليت
حدث فيها خلط شديد حىت أنو ال يكاد يوجد اتفاؽ كاحد حوؿ ما نعنيو باٞتناح ،كمن اٞتانح كما العمل
الذل نعتربه جنوحان ،كيرجع الابب ُب ذلك إىل كثرة كتنوع التخصصات اليت تناكلت ىذه الظاىرة بالدراسة
كالتحقيق" ،1كأيضان يرجع ذلك الختبلؼ عوامل اال٨تراؼ من فرد إىل آخر ،كأيضان يرجع ىذا االختبلؼ
إىل اختبلؼ "معايَت آّتمعات كطبيعة بنيتها كعبلقاهتا االجتماعية ،فالدكؿ األركبية على سبيل ا١تثاؿ ال
تعترب اٟتدث منحرفان إال اذا خالف مادة من مواد العقوبات ،كُب الواليات ا١تتحدة يشمل ا٨تراؼ األحداث
أنواعان كثَتة من الالوؾ ،مثل ا٢تركب من ا١تدرسة كشرب الكحوؿ كالتدخُت ،كُب بعض الدكؿ نرل أف
اٞتنوح ىو ا٠تركج عن القانوف كالقياـ باألعماؿ الضارة بآّتمع ،رغم اختبلؼ آّتمعات ُب ٖتديد ما ىو
ضار بآّتمع تبعان للقيم كاالٕتاىات الاائدة" ،2كيرجع الابب ُب االختبلؼ أيضان إىل أف "اال٨تراؼ
كاٞترٯتة ليات شيئان مطلقان ،أم انو ليس ٢تا أفعاؿ ثابتة ٢تا أ كصاؼ ٤تددة كلكنهما نابياف ترتبط ّٔما
1

 -اٟتجاجي ،نورل ٤تمد عبد العزيز (2005ـ) ،مرجع سابق ،ص.19

 -2الاعيد ،نصر ناصر (2005ـ)" ،التدابر الوقائية لؤلحداث ا١تنحرفُت ُب القانوف اللييب .دراسة مقارنة" ،رسالة ماجاتَت غَت منشورة :جامعة الفاتح ،ص.36
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الكثَت من العوامل ،فما ٯتكن أف نطلق عليو أفعاؿ ا٨ترافية أك إجرامية ُب ا١تاضي قد ال تعد كذلك ُب
الوقت الراىن كفقان لنظرة آّتمع" ،1ىكذا تعددت ا١تداخل اليت تنظر إىل اال٨تراؼ كفقان للتخصص العلمي
الذم ينتمي إليو كل باحث ،فهناؾ من ينظر إىل اال٨تراؼ من الناحية الايكولوجية كمنهم من ينظر إليو
من الناحية القانونية ،كاآلخر ينظر إليو من الناحية الاوسيولوجية ،ككجهة نظر أخرل تنظر إليو نظرة
تكاملية ،كمن ىنا نأٌب إىل تعريف اال٨تراؼ كجنوح األحداث أم من خبلؿ كجهات النظر ا١تختلفة ىذه،
حيث إف "ظاىرة خركج األحداث عن القانوف تعرؼ اصطبلحان باٞتناح ،كيصف صغار الان الذين
2
يرتكبوف أفعاالن منحرفة أحداثان جا٨تُت"
اال٨تراؼ كمصطلح يشَت إىل الالوؾ الذم ال يتماشى مع القيم كا١تقاييس كالعادات كالتقاليد
االجتماعية اليت يعتربىا آّتمع ُب ٖتديد سلوكية أفراده ،3كتعرؼ اال٨تراؼ ُب اللغة ىو"ا٠تركج عن اٞتادة
كذلك للداللة على عدـ التزامو بالاَت ُب الطريق القوَل كُب ىذه العبارة أك ا١تعٌت قد ٗترج صفة اال٨تراؼ
كالذم يعٍت سوء األخبلؽ كالالوؾ اٞتيد القوَل"،4كىو أيضان "ا١تيل كالعدكؿ عن الشيء ك٣تانبتو كا٨ترؼ،
كٖترؼ معناه ماؿ عن االعتداؿ كانصرؼ عنو" ،5أ ٌما اٞتنوح ُب اللغة فهو" :مفردىا جنح ،كيقاؿ جنوح
٬تنح أم ماؿ ،كيقاؿ فبلف أصاب جناحو كاجناحو آمالو ،كيقاؿ جنوح الليل إقبالو ،كاٞتوانح الضلوع ٖتت
الًتائب ما يلي الصدر كىى الضلوع ا١تائلة ،كاٞتناح اليد".6
كيعٍت "اال٨تراؼ بصفة عامة عدـ التقيد ٔتا ٬تب اتباعو من قواعد ضابطة للالوؾ سواء كانت
متعارؼ عليها".7
مكتوبة أك غَت مكتوبة
ه
إذان اال٨تراؼ كاٞتنوح من خبلؿ ىذه التعريفات فهي تشَت إىل معٌت كاحد رغم اختبلؼ الصيغة
اليت جاء ّٔا كل تعريف ،كىو ا٠تركج ع ٌما ىو متعارؼ عليو ُب آّتمع سواءن كاف ا٠تركج عن العرؼ
 -1ابراىيم ،أبو اٟتان عبد ا١توجود (2008ـ)  ،ديناميات االنحراؼ كالجريمة ،التفسيرات – القضايا – الممارسة العامة ،اإلسكندرية :ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث،
ص.9
 -2التَت ،مصطفى كآخركف (1991ـ) ،إنحراؼ االحداث ،ط ،1طرابلس :مطابع الثورة ،ص.14
3

 -اٞتوىرم ،عبد ا٢تادم (1998ـ) ،قاموس علم اإلجتماع ،ط  ،3اإلسكندرية :ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث ،ص .36

 -4الاعيد ،نصر ناصر (2005ـ) ،مرجع سابق ،ص.36
 -5ابن منظور (1994ـ)،مرجع سابق ،ص.43
 -6اٟتجاجي ،نورل ٤تمد عبد العزيز (2005ـ) ،مرجع سابق ،ص.20
 -7الاعيد ،نصر ناصر (2005ـ) ،مرجع سابق ،ص.36
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كالتقاليد ،أك القواعد كالنظم ا١تقررة اجتماعيان ،ككذلك ا٠تركج عن القوانُت ا١تتعارؼ عليها ُب آّتمع كاليت
كضعت أل جل تنظيمو كمتفق عليها من قبل اٞتميع بأهنا قواعد كنظم تنظم سَت آّتمع بأكملو ،كال ٘تيز
شخصان عن اآلخر ،بل إهنا ٖتاكؿ أف تكوف متمشية مع اٞتميع حىت ال تابب أم خلل ُب آّتمع،
كبالتايل ال تسؤدم إىل اال٨تراؼ أم كاف نوعو ،كاخًتاؽ ىذه النظم كا١تعايَت يعترب ا٨ترافان كخاصان إذا تكرر
ىذا ا٠ترؽ ْتيث أصبح يهدد كياف آّتمع كأمنو ،باألخص تلك األفعاؿ الغَت أخبلقية حاب أيديولوجية
آّتمع ،كأيضان االخًتاقات الغَت قانونية.
كىناؾ العديد من التعاريف األخرل اليت ٖتدد مفهوـ اال٨تراؼ كاٞتنوح بشكل توضيحي أكثر،
كاليت تشَت أيضان إىل أهنما مًتادفاف ،كلقد تطور التفاَت النظرم لبل٨تراؼ كاٞتنوح بارعة مذىلة منذ عاـ
1955ـ عندما نشر "إلربت كوىُت ػ  " Albert Cohenكتابو "األكالد اٞتا٨توف ػ Delinquent
 ،"Boysبالرغم من أف بعض األفكار اليت قدمها "كوىُت" ُب عملو الرائد تعترب قدٯتة اآلف ،إال أهنا أدت
ُب ا٠تماينات كالاتينات من القرف العشرين إىل تطور نظرية اٞتنوح ،1كمن بُت ىذه التعاريف ما يلى-:
يعرؼ "كوىُت 1959ـ" اال٨تراؼ بأنو "الالوؾ الذم يعتدم على التوقعات اليت يتم االعًتاؼ
بشرعيتها من قبل ا١تسؤساات كالنظم االجتماعية" ،أما "مَتتوف 1961ـ" فيقوؿ" :إف الالوؾ ا١تنحرؼ
يشَت إىل ذلك الالوؾ الذم ٮترج بشكل ملموس عن ا١تعايَت اليت أقيمت للناس ُب ظركفهم
االجتماعية".2
إذان "كوىُت كمَتتوف" يرياف أف اال٨تراؼ ىو ا٠تركج عما شرعو آّتمع ُب مسؤسااتو من خبلؿ
النظم كالقيم كا١تعايَت االجتماعية اليت كضعت للناس لتنظم ظركفهم االجتماعية ،كبالتايل الفرد يعد منحرفا
ُب آّتمع اذا خالف ىذه ا١تعايَت كالنظم اليت حددىا آّتمع كأعطى ٢تا الصفة الشرعية ُب آّتمع.
كاال٨تراؼ ىو "انتهاؾ للتوقعات كا١تعايَت االجتماعية ،كالفعل ا١تنحرؼ ليس أكثر من التصرفات
الايئة اليت قد هتدد اٟتياة نفاها" ،كلذلك فإف دراسة اال٨تراؼ تكشف عن ا١تدل الواسع لؤلنشطة
كا١تعتقدات كالامات الشخصية اليت تظهر ردكد أفعاؿ سلبية ،كخاصة تلك اآلثار أك األفعاؿ اليت تعترب ال
أخبلقية كغَت قانونية.3
1

 -غبارم٤ ،تمد سبلمة (1985ـ) ،مرجع سابق ،ص.13

 -2عبد ا٠تالق ،جبلؿ الدين ك رمضاف،الايد (2001ـ) ،الجريمة كاالنحراؼ من منظور الخدمة االجتماعية ،ا١تكتب اٞتامعى اٟتديث :االسكندرية  ،ص.19
 -3غبارم٤ ،تمد سبلمة (1985ـ) ،مرجع سابق ،ص.13
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أيضان ىذا التعريف يتفق مع تعريفي كوىُت كمَتتنُ ،ب أف اال٨تراؼ ىو ا٠تركج عن القيم كا١تعايَت
االجتماعية ،كيضيف إىل ذلك أف اال٨تراؼ يهدد كياف آّتمع باكملو من خبلؿ انتشار الفااد فيو
كتفشي القيم الغَت سائدة ،أم القيم البل أخبلقية بُت أفراده كبذلك فلو آثار سلبية على حياة الفرد كبالتايل
آّتمع بأكملو ،كذلك عندما يتطرؽ ىذا اال٨تراؼ إىل الناحية االخبلقية كالقانونية .
يعرؼ اال٨تراؼ بأنو "عدـ التقيد ٔتا ٬تب اتباعو من قواعد ضابطة للالوؾ سواء كانت مكتوبة أك
1
غَت مكتوبة متعارؼ عليها"
يسؤكد ىذا التعريف أيضان على أف اال٨تراؼ ىو ا٠تركج على القوانُت ،كاألعراؼ كالنظم الاائدة ُب
آّتمع ،سواء كانت ىذه القوانُت كالنظم مكتوبة أـ ال ،ألنو معًتؼ ّٔا ك٥تالفتها تعترب ُب عرفهم ىي
اال٨تراؼ ُب حد ذاتو .
كذلك يعرؼ اال٨تراؼ بأنو "اٞتنوحْ ،تيث ينصب على أفعاؿ متكررة ترتكب بواسطة أشخاص
غَت بالغُت يقوموف ٓترؽ معايَت قانونية معينة ،أك معايَت اجتماعية بصفة متكررة تربر اٗتاد إجراءات قانونية
ٕتاه ىذه األفعاؿ.2
يركز ىذا التعريف على سن الفرد عند ارتكابو لؤلفعاؿ الغَت مقبولة ُب آّتمع ،كحددىا بعدـ
البلوغ ،كىي الفًتة اليت تقع ما بُت ( )18-10سنة ،كحدد اال٨تراؼ بأنو ا٠تركج عن ا١تعايَت كالقوانُت
الاائدة اليت ٖتكم ذلك آّتمع كأيضان يركز على تكرار الفرد ٢تذا الفعل الغَت ٤تبب أك الغَت معًتؼ بو ُب
آّتمع ،كعند ذلك ٬تب أخد التدابَت البلزمة من الناحية القانونية كاالجتماعية إتاه ىذه األفعاؿ ،حىت
ينظم آّتمع كيعيد لو توازنو كاستمراره ُب صورة جيدة ،كبالتايل ٖتميو من التفكك كاالهنيار.
كيعرؼ اال٨تراؼ كاٞتنوح على أنو "اإلجراـ أك اٞترٯتة فليس ىناؾ فرؽ بُت لفظة اٞترٯتة كاإل٨تراؼ
فهما مصطلحاف ١تعٌت كاحد كىو ٥تالفة القوانُت ،فهناؾ ارتباط كثيق بينهما ُب ا١تعٌت كُب الداللة على نوع
اٞترـ غَت ا١ترتكب ،كاال ختبلؼ بينهما يقع ُب شخصية القائم ّٔذا الالوؾ فإذا ارتكب ىذا اٞترـ من
الصغَت غَت البالغ عيد ا٨ترافان كجنوحان ،كإذا كاف من البالغ الراشد يعد إجرامان ،ىذا فيما ٮتص األفعاؿ اليت

 -1أبوتوتة ،عبد الرٛتن (1998ـ) ،األحداث الجانحوف _ مفهوـ ،عوامل ،تدابير ،منشورات دار ا١تيزاف ،ص .21
 -2الاعيد ،نصر ناصر (2005ـ) ،مرجع سابق ،ص.37
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تقع ٖتت طائلة القانوف ،أما ٥تالفة العادات كاألعراؼ كالقيم تعترب ا٨ترافان سواء كاف مرتكبها حدثان ،أك
بالغان إال أف حدكثها من البالغ يعد أمران ماتنكران من آّتمع".1
اإلنحراؼ من الناحية االجتماعية;-
كل منهما يسؤثر ُب اآلخر كمكمل ٢تا ،فالظواىر البيئية تسؤثر ُب
اإلنااف يتأثر بالبيئة كيسؤثر فيها ،ك ٌ
اإلنااف كمعظم ىذه الظواىر االجتماعية من صنع اإلنااف نفاو ،من ضمن ىذه الظواىر اليت تسؤثر ُب
علم االجتماع كالعلوـ االجتماعية أ٫تية كبَتة١ ،تا للالوؾ
اإلنااف (ظاىرة ا٨تراؼ األحداث) كاليت أكىل ٢تا ي
اال٨تراُب من آثار اجتماعية ،كلقد حاكلوا االبتعاد عن دراسة ا٨تراؼ األحداث باعتبارىا حاالت تتعلق
بأفراد ،كلكنهم سلطوا اىتمامهم ُب ٖتديدىم ١تفهوـ اال٨تراؼ على العوامل االجتماعية كاليت جعلوا منها
احملور األساسي ُب تكوين شخصية الفرد كُب ٖتديد سلوؾ ا١تنحرؼ ،2كبالتايل فإف البيئة من كجهة نظر
علماء االجتماع ٢تا تاثَت ُب ا٨تراؼ اٟتدث دكف أم تدخل للعمليات النفاية ا١تعقدة كاليت تلعب دكرىا
ىي األخرل ُب ىذه الظاىرة من كجهة نظر علماء النفس ،كبالتايل يصفوف األحداث ا١تنحرفُت على أهنم
ضحايا ظركؼ خاصة اتامت بعدـ االطمئناف االجتماعي ألسباب متعلقة ٔتاتول ا١تعيشة ،أك أهنم
ضحايا مزيج من ىذا كذاؾ ،3كحاكلوا ُب كضع تعريفاهتم عن اال٨تراؼ أف يظهركا الصفة االجتماعية غَت
الاوية لطبيعة الالوؾ اال٨تراُب دكف االىتماـ بتصنيف الالوؾ ،كاعتربكا اٞترٯتة ٥تالفة القيم االجتماعية
الاائدة أم ٥تالفة (النظم االجتماعية ،كاليت عرفها أكجربف ػ " Ogburnبأهنا الطرؽ اليت ينشئها
كينظمها آّتمع لتحقيق حاجات إناانية ضركرية" أما جينزبَتج ػ  Ginsbergفيعرفها على أهنا "القواعد
ا١توضوعية كا١تعًتؼ ّٔا كاليت ٖتكم الصبلت بُت أفراد اٞتماعة") ،4فالنظم االجتماعية عبارة عن :بناء
ثقاُب لو عدة معايَت اجتماعية ترتبط بقيم اجتماعية كربل ،كباٟتاجات اإلناانية ،كىذه ا١تعايَت ىي اليت
تنظم الالوؾ االجتماعي كٖتدد ماالكو كتكوف مااندة ،أك متفق عليها من قبل أفراد آّتمع ،ائتبلفا من
كل حاب كجهة نظره ،ككذلك حاب النظم االجتماعية
ذلك بدأ االجتماعييوف يعرفوف اال٨تراؼ ه
الاائدة ُب آّتمع كُب تلك الفًتة ،حيث عرؼ بعضهم اال٨تراؼ على أنو" :كل فعل يصدـ بشدة
الضمَت اٞتماعي ٞتماعة معينة فيحدث ردة فعل لديها ضد الفاعل ا١تفًتض" ،5كما عرؼ على أنو
 -1اٟتجاجي ،نورل ٤تمد عبد العزيز (2005ـ) ،مرجع سابق ،ص .21
 -2العوجي ،مصطفى (1995ـ) ،الجريمة كالمجرـ ،لبناف :مسؤساة نوفل بَتكت ،ط ،1ص .154
 -3حان٤ ،تمد على (1970ـ)  ،عالقة الوالدين بالطفل كأثرىا في جناح االحداث ،القاىرة :مكتبة اال٧تلو ا١تصرية ،ص. 31
 -4غبارم٤ ،تمد سبلمة (1985ـ) ،مرجع سابق ،ص .145
 -5العوجي ،مصطفى (1995ـ) ،مرجع سابق ،ص.154
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"الالوؾ ا١تخالف ١تا ترتضيو اٞتماعة" ،1كعرؼ بَتت  Bertاٞتنوح على انو "٭تدث للطفل عندما يقوـ
بعمل اجتماعي كيكوف ٥تالفان ١تعايَت آّتمع كقوانينو" ،كعرفو رككلف براكف على أنو "انتهاؾ للعرؼ الاائد
٦تا ياتوجب اٞتزاء على منتهكو" ،كيعرفو تومس بأنو "ذلك الفعل العدكاٍل كا١تعارض لتماسك اٞتماعةاليت
يعتربىا الفرد ٚتاعتو ا٠تاصة كينتمي إليها" ،2كاال٨تراؼ ال يعترب خاصية لفعل يقوـ بو شخص ،كإ٪تا ىو
نتيجة لتطبيق ٣تموعة جزاءات على شخص مذنب.3
كاالجتماعيوف يركف أف اال٨تراؼ " ينشأ من البيئة مع تأثَت العوامل النفاية ا١تعقدة ،كىم يعتربكف
األحداث ا١تنحرفُت ضحايا ظركؼ اجتماعية يعيشوف ُب ظلها ،فينظركف إىل اٟتدث ا١تنحرؼ باعتباره
موقف اجتماعي ،أم أف اٟتدث ا١تنحرؼ ضحية ظركؼ سيئة اجتماعية كانت أك اقتصادية أك ثقافية "،4
كينظر البعض اآلخر من االجتماعيُت إىل أف اال٨تراؼ ال يتعلق بشيء خاص بالالوؾ ُب ذاتو كإ٪تا عبلقة
ذلك با١تعايَت االجتماعية اليت تنظم الفعل ُب موقف معُت ،5كىنا البد أف نشَت إىل درجة ا٠تركج على
ا١تاتويات ا١تعيارية االجتماعية اليت يتضمنها مفهوـ سلوؾ ا١تنحرؼ ،أم الالوؾ الذم ٮترج بشكل كاضح
كجوىرم عن ا١تعايَت بدرجة كافية تتجاكز حدكد ٖتمل آّتمع.
كأيضان يعرؼ اال٨تراؼ كاٞتنوح من الناحية االجتماعية "على أنو :عدـ ماايرة ا١تعايَت االجتماعية
6
كقواعد الالوؾ ا١تقبولة"
ىذه التعريفات تتفق على أف اال٨تراؼ ىو ا٠تركج عن ا١تعايَت االجتماعية اليت تنظم سَت حياة
آّتمع ،كا٠تركج عنها يعترب اخًتاقان للقواعد كالقوانُت اليت تنظم ىذه اٞتماعات ،اذان ا٠تركج عن القواعد
كالالوؾ ا١تألوؼ ُب آّتمع يعترب ا٨ترافان من كجهة نظر االجتماعيُت ،فالالوؾ ا١تنحرؼ ىو الذل ٮتالف
النظم كالقواعد االجتماعية اليت يسؤدم ا٠تركج عنها إىل رد فعل من آّتمع حفاظا على كيانو كأمنو
كاستقراره ،فآّتمع تنظمو ٣تموعة من القوانُت كا٠تركج عنها يعترب خركجان عن الالوؾ ا١تتفق عليو ،كيعد
 -1كارة ،مصطفى عبد آّيد (1985ـ) ،مقدمة في االنحراؼ االجتماعى ،لبناف :بَتكت ،معهد اال٪تاء العريب ،ط ،1ص.30
2

٤ -تان ،أٛتد ظافر كآخركف (1995ـ) ،دراسات في المشكالت االجتماعية ،ط  ،2طرابلس :منشورات مكتبة طرابلس العلمية العا١تية ،ص .300

 -3جابر ،سامية فهمي كعبدة ،ىاٍل ٜتيس (2008ـ) ،علم إجتماع السلوؾ االنحرافي ،القاىرة :مطبعة البحَتة ،ص .160
 -4خعفر ،على ٤تمد (1990ـ) ،االحداث المنحرفوف ،بَتكت :ا١تسؤساة اٞتامعية للدراسات ،ط ،2ص. 8
 -5عبد ا٠تالق ،جبلؿ الدين كرمضاف ،الايد (2001ـ) ،مرجع سابق ،ص.19
 -6اٟتجاجي ،نورم ٤تمد عبد العزيز (2005ـ) ،مرجع سابق ،ص.22
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ا٠تارج عنو منحرفا سواء كاف كبَتان أك صغَتان ُب الان ،كبالتايل البد من كضع قوانُت ٖتكم سَت آّتمع
كتنظمو ،كتكوف ىذه القوانُت معًتفان ّٔا كمتمشية مع العرؼ االجتماعي داخل ىذا آّتمع.
كىو "عبارة عن صورة متكررة من األفعاؿ ا١تنحرفة عن النموذج ا١تتوسط كىو الذم ٯتثل النموذج
الاليم ،تلك األفعاؿ إذا ارتكبها الكبار فإهنم يعاقبوف عليها كجرائم" ،كالنمودج ا١تتوسط حاب رأم
"دكر كاَل  "Dor kaimصورة اٟتدث ا١تتكامل ُب ٪توه النفاي كاٞتادم كالعقليْ ،تيث ياتطيع
التكيف مع ٚتاعتو األسرية كا١تدرسية كٚتاعة اللعب ،كذلك ُب حدكد القوالب االجتماعية األساسية ُب
عبلقتو مع اآلخرين من جهة ،كُب تصرفاتو الذاتية من جهة أخرل ،كيعرؼ أيضان بانو "سوء تكيف
األحداث مع النظاـ االجتماعي".1
كاال٨تراؼ ىو" موقف اجتماعي ٮتضع فيو صغَت الان لعامل أك أكثر من العوامل ذات القوة
الاببية ٦تا يسؤدم إىل الالوؾ غَت ا١تتوافق أك ٭تتمل أف يسؤدم إليو".2
يعرؼ مصطفى التَت ا١تنحرؼ بأنو "صغَت الان الذم يقوـ بفعل يعاقب عليو القانوف اٞتنائي أك
القانوف ا٠تاص باٞتنوح"" ،3كىو سوء تكيف األحداث مع النظاـ االجتماعي الذم يعيش فيو".
كاال٨تراؼ من الناحية االجتماعية أيضان ىو"خلل ُب البيئة األسرية فهي أكؿ بيئة ٖتتضن اٟتدث
كىي ا١تائولة بالدرجة األكىل عن التنشئة ،فإذا كجد خػلل ُب بيئتو أثر سلبان على شخصية اٟتدث كيسؤدم بو
4
لبل٨تراؼ"
ككصف اال٨تراؼ بأنو موقف اجتماعي من شأنو أف ياتجمع حاالت اال٨تراؼ اإل٬تابية كالالبية
 ،أما الالوؾ الذم يصدر عن اٟتدث ا١تنحرؼ فيوصف بأنو سلوؾ غَت متوافق أك ٭تتمل أف يسؤدم إىل
عدـ التوافق ،كىذا الوصف يشمل كافة ا١تظاىر الالوكية ا١تخالفة كا١تضادة للمجتمع سواءن كانت عمبلن
إ٬تابيان أك سلبيان يتعارض مع القواعد ا١تألوفة للجماعة  ،كبالتايل كضع تعريف شامل كموحد يعترب ُب غاية
م أك منحرؼ ال يتأتى إال من زاكية التقييم االجتماعي ٢تذا الالوؾ،
الصعوبة ألف كصف الالوؾ بأنو سو ّّ
 -1عبد اٞتليل ،على ا١تربكؾ (2006ـ)" ،البيئة االجتماعية لؤلسرة كعبلقتها ّتنوح األحداث -دراسة ميدانية بدار تربية كتوجيو األحداث بتاجوراء" ،دراسة ماجاتَت
غَت منشورة ،جامعة الفاتح ،ص.63
 -2جعفر ،على ٤تمد (1990ـ) ،مرجع سابق ،ص.1
 -3التَت ،مصطفى كآخركف (1991ـ) ،مرجع سابق ،ص.14
 -4عبد اٞتليل ،على ا١تربكؾ عوف (2006ـ) ،مرجع سابق ،ص.63
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أم من خبلؿ نظرة آّتمع إىل الفعل كما ينطول عليو من خضوع للمعايَت االجتماعيةٔ ،تعٌت أف اال٨تراؼ
نايب كمتبدؿ عرب الزماف كا١تكاف ُب آّتمع الواحد ،كُب آّتمعات ا١تختلفة عرب األزمنة ا١تتتالية ،كما يراه
٣تتمع ما ُب الفرد أنو سلوؾ مقبوؿ أك منحرؼ ،قد ال ٬تده آّتمع اآلخر كذلك أم مقبوال ُب نفس
الزماف ،ككذلك ما يوصف اليوـ بأنو سلوؾ منحرؼ قد ال يكوف كذلك ُب الغد.
كما يعرؼ اال٨تراؼ من كجهة نظر ا٠تدمة االجتماعية على أنو "سلوؾ غَت اجتماعي ( فعل ػ
قوؿ ػ مشاعر) ،كٯتثل خركجان عن ا١تألوؼ كا١تعايَت آّتمعية كال يعاقب عليها القانوف" كأيضان ىو "فعل يسؤثر
على الشخص سوانء أكاف (طفل ػ شاب ػ مان) ُب عبلقتو باآلخرين ،كال يعاقب عليو القانوف" كيعرؼ
اال٨تراؼ كذلك بأنو "فعل يسؤدم إىل االضطراب ُب أداء الدكر ،كعدـ التوافق مع العادات كالتقاليد كيرجع
لعوامل شخصية بيئية" ،كىناؾ تعريف آخر يقوؿ بأنو "حالة ياتلزـ معها تضافر جهود ا١تتخصصُت ُب
ا١تسؤساات الًتبوية كاالجتماعية ١تواجهتو كالوقاية منو".1
إذان من خبلؿ ىذه التعريفات فإف مفهوـ اال٨تراؼ عند علماء االجتماع كا٠تدمة االجتماعية ٯتكن أف
نلخصو ُب النقاط التالية كىي-:
-1إف علماء االجتماع ينظركف إىل ظاىرة اال٨تراؼ على أهنا مشكلة اجتماعية ُب جوىرىا كأصو٢تا ،حيث
يفاركف أسباب الالوؾ ا١تنحرؼ لدل اٟتدث بعوامل اجتماعية ْتتة ،كيركف أف العوامل االجتماعية كاليت
تشكل ضغوظان على الفرد تلعب دكران أساسيان ُب سوء تكيف الفرد اجتماعيان كنفايان مع معايَت آّتمع،
كيركف أيضان أف الظركؼ االجتماعية ا١تختلفة كاحمليطة بالفرد تعترب عوامل متغَتة ،كإف اال٨تراؼ عامل تابع
٢تذه الظركؼ ا١تتغَتة ،أم أهنم يركف أف كل ما يتعلق باال٨تراؼ رىن الظركؼ االجتماعية ا١تسؤدية إليو.
-2إف اال٨تراؼ سلوؾ ال اجتماعي ٮتالف ا١تعايَت كالقيم االجتماعية كالقانونية كيعاقب عليو القانوف.
-3ينظركف إىل ظاىرة اال٨تراؼ على أهنا ظاىرة ٖتدث نتيجة التغيَت الاريع الذم يصيب آّتمعات ،أم
أهنم ينظركف إليها كظاىرة حضارية.
-4لكي نفهم ىذه الظاىرة البد من فهم ظركؼ ا١تشكبلت االجتماعية.
-5إف اٟتدث ا١تنحرؼ عبارة عن شخص طبيعي يتميز بكل ما يتميز بو اإلنااف العادم لوال ظركؼ
كمشكبلت اجتماعية معينة أدت بو إىل اال٨تراؼ كاٞتنوح.
-6يسؤثر اال٨تراؼ على العبلقات االجتماعية بُت اٟتدث ا١تنحرؼ كباقي أفراد آّتمع تأثَتان سلبيان ،كُب
نفس الوقت ال يعاقب القانوف اٟتدث على ىذا التأثَت ،إ٪تا ىو عقاب اجتماعي ال غَت.
 -1ابراىيم ،ابو اٟتان عبد ا١توجود (2008ـ) ،مرجع سابق ،ص .13
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-7على ا١تختصُت كالقائمُت على تربية الناشئُت تظافر جهودىم ٟتماية ىذه الفئة ،ككقايتها من اال٨تراؼ،
كأيضان مواجهة ىذه الظاىرة كٛتاية آّتمع منها كمن أضرارىا.
االنحراؼ من الناحية النفسية;-
يهتم علماء النفس باٟتدث ذاتو كالًتكيز على شخصيتو ا١تنحرفة ،كسلوكو الشاذ ،كيركف أف ما
يصدره من ا٨ترافات سلوكية ما ىو إال تعبَت عن اضطراب نفاي ٘تيز ىذه الشخصية كيسؤدم ّٔا إىل سوء
التكيف مع ٣تتمعو احمليط بو ،كىم ال يهتموف باال٨تراؼ كظاىرة اجتماعية رغم أهنم ال ينفوف كجود عوامل
كمسؤثرات خارجية تسؤدل بالالوؾ لبل٨تراؼ ،كىم ال ينفوف أ٫تية "القوة االجتماعية" ُب تكوين اٞتناح،
كلكنهم يركزكف على شخصية اٟتدث اٞتانح كمراحل تطور شخصية الطفل٦ ،تا يسؤدل إىل ا٨ترافات نفاية
حادة قد تقود إىل سلوؾ ال اجتماعي أك سلوؾ إجرامي" ،كيركف أيضان أف الصراعات النفاية الداخلية اليت
تبدأ ُب مرحلة مبكرة من حياة الطفل ىي اليت تاهم ُب تشكيل نوع الشخصية اٞتا٨تة ،فاالضطرابات
العاطفية اليت يعاٍل منها الطفل ُب مرحلة مبكرة من مراحل تطور طفولتو قد تسؤدم إىل ظهور بعض األ٪تاط
الالوكية اٞتا٨تة البايطة كحالة عدـ الطاعة أك حالة التمرد أك قد تسؤدم إىل ظهور أ٪تاط شديدة من
الالوؾ اٞتانح ُب حاالت أخرل".1
كبالتايل فهم يرجعوف مصدر اٞتنوح كأسبابو إىل االضطرابات العاطفية ،كيركف كذلك أف تفاَت
الالوؾ اٞتانح ما ىو إال أسلوب حركي لتكوين عبلقة مع األشخاص اآلخرين تكمن كراء دكافع عدكانية،
كالدافع اٞتناي أك العدكاٍل.2
يدرس بعض علماء النفس الفرد من حيث خصائصو كمكوناتو الفردية ،ك٭تاكؿ أف يرجع
ماتويات األفراد إىل فركؽ فردية ،إال أنو ال يدرس ىذه الفركؽ بعيدان عن ا٠تصائص النفاية ،كاٞتادية،
كاالجتماعية ،كبعيدان عن العوامل الثقافية ا١تختلفة ،كبالتايل فهو على عبلقة بعلم النفس االجتماعي عندما
يعرؼ اال٨تراؼ بأنو "كقوع الفرد ٖتت تأثَت سلوؾ غَت سوم تلعب فيو الوراثة ،كالبيئة النفاية كاالجتماعية
دكران أساسيان".3
 -1الزبيدم ،سامل عبد اهلل (2009 -1-15ـ) \:F،جنوح األحداث  -ملتقى الًتبية كالتعليم ٔتحافظة الليث " ،mht.االحداث ا١تنحرفوف" ،شبكة ا١تعلومات
العا١تية – االنًتنيت ،موقع ملتقى الًتيب كالتعليم.
 -2العكايلة٤ ،تمد سند (2006ـ) ،اضطرابات الوسط األسرم كعالقتها بجنوح األحداث ،دار الثقافة للنشر كالتوزيع ،عماف :االردف ،ص.55
 -3عبد اٞتليل ،على ا١تربكؾ عوف (2006ـ) ،مرجع سابق ،ص.65
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كيصف البعض من علماء النفس الالوؾ ا١تنحرؼ بأنو إفراط ُب التعبَت عن الغرائز كاالنفعاالت،
كالبعض اآلخر يرل أف اال٨تراؼ حالة تتوافر ُب اٟتدث كلما أظهر ميوال ٥تالفة للمجتمع ،كمنهم من يرل
أف اال٨تراؼ ىو لوف من اضطراب الالوؾ يرجع إىل اضطراب ُب النمو النفاي كنتيجة لعوامل ٥تتلفة أدت
إىل إعاقة ىذا النمو كما تسؤدم لنقص ُب بعض النواحي الشخصية ،1أما مدرسة التحليل النفاي لفركيد
فهي تصف اال٨تراؼ بأنو :عدـ االستقرار االنفعايل ،كعدـ القدرة على التكيف كالقلق ،كأف اال٨تراؼ
يرجع إىل خلل ُب الغريزة اٞتناية ،كاعترب أف أل عمل يصدر عن اإلنااف تكوف الغريزة اٞتناية مصدران لو،
انتقد علماء النفس ىذه النظرية ألهنا تركز على العامل اٞتناي فقط كهتمل باقي العوامل األخرل ،كاليت ٢تا
دكر كبَت ُب تكوين شخصية اإلنااف ،بينما يرل (أدلر) أف اال٨تراؼ ما ىو إال نتيجة للشعور بالنقص
حيث يعتربه ا١تصدر األكؿ لكل نشاط إنااٍل ،كاال٨تراؼ يأٌب نتيجة الصراع بُت نزعة التفوؽ كبُت الشعور
االجتماعي ،كيراه "أكغات إيكهورف" بأنو :ا٨تراؼ عن العمليات النفاية الاوية ،أم أنو ىناؾ خلل ُب
العمليات النفاية الىت ٖتدد الالوؾ ،كىو يعترب اٞترائم كالتشرد ما ىى إال أعراض للجنوح كليس اٞتنوح أك
اال ٨تراؼ نفاو ،كيامى مظاىر الالوؾ ا١تضاد للمجتمع بأنو جنوح ظاىر ناتج عن جنوح سابق عليو
كىو اٞتنوح الكامن حيث نبلحظ أف مظاىر اال٨تراؼ ُب ىذه اٟتالة نائمة ىامدة كالظركؼ ا١تناسبة
كحدىا ىي اليت ٖتوؿ اٞتنوح إىل ظاىرة.2
كمنهم من يرل أف اال٨تراؼ ىو" :سلوؾ ال اجتماعى أك مضاد للمجتمع يقوـ على عدـ التوافق
أك الصراع النفاي بُت الفرد كنفاو ،كبُت الفرد كاٞتماعة ،بشرط أف يكوف الصراع كالالوؾ االجتماعي ٝتة
كإتاىان نفايان كاجتماعيان تقوـ عليو شخصية اٟتدث ا١تنحرؼ ،كتاتند إليو ُب التفاعل مع أغلب مواقف
حياتو كإحداثها ،كإال كاف الالوؾ سطحيان".3
كمنهم من يرل أف اال٨تراؼ ىو "لوف من ألواف اضطراب الالوؾ يرجع إىل اضطراب ُب النمو
النفاى كنتيجة لعوامل ٥تتلفة أدت إلعاقة ىذا النمو كما تسؤدم لنقص ُب بعض النواحي الشخصية" ،كىو
أيضان "عرض من أعراض عدـ التكيف نتيجة قياـ عقبات مادية ،أك نفاية ٖتوؿ بُت اٟتدث ،كبُت إشباع
متطلباتو على الوجو الصحيح".4
 -1الاعيد ،نصر ناصر (2005ـ) ،مرجع سابق ،ص .42
 -2اٟتجاجي ،نورم ٤تمد عبد العزيز (2005ـ) ،مرجع سابق ،ص. 34-33
 -3الكتاٍل٣ ،تاىد (1986ـ) ،شخصية الجانح ،دراسة ميدانية ،الرباط :دار األماف ،ص .48
 -4العصرة ،منَت (1974ـ) ،انحراؼ األحداث كمشكلة العوامل ،نقبل عن الاعيد ،نصر ناصر (2005ـ) ،مرجع سابق ،ص.42
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كمن ىنا نبلحظ أف ىناؾ تباين ُب ىذه التعاريف إال أهنا تركز ٚتيعها على ٣تموعة نقاط كىي-:
-1دراسة الالوؾ من خبلؿ شخصية اٟتدث اٞتانح كمراحل تطور شخصيتو.
-2توجد باإلضافة إىل العوامل النفاية عوامل كمسؤثرات اجتماعية أخرل تسؤثر ُب الالوؾ تامى "بالقول
االجتماعية".
-3إف اال٨تراؼ من كجهة نظر علماء النفس ىو اضطراب نفاي يسؤدم إىل سوء التكيف مع آّتمع
احمليط بو.
-4الصراعات النفاية الداخلية اليت تبدأ ُب مرحلة مبكرة من حياة الطفل ىي اليت تاهم ُب تشكيل نوع
الشخصية اٞتا٨تة.
-5يرجع البعض اآلخر من علماء النفس اال٨تراؼ إىل إفراط ُب التعبَت عن الغرائز كاالنفعاالت ،ككذلك
عدـ القدرة عن التكيف كالقلق.
-6إف الفرد ليس ا١تائوالن عن سلوؾ ا١تنحرؼ ،بقدر ما ىي مائولية آّتمع كمكوناتو األساسية ا١تتمثلة ُب
األسرة كا١تدرسة ،كالثقافة ،كالعادات ،كالتقاليد االجتماعية ،كا١تسؤساات ذات العبلقة بالفرد.
-7الفرد ٯتثل ٣تموعة من الغرائز ،كا١تعتقدات ،كالدكافع فآّتمع ىو الذم يوجهها كيغذيها بطاقاتو
االجتماعية ،كالنفاية ،كا١تادية.
-8يتفق علم النفس مع علم النفس االجتماعي ُب كجود فركؽ فردية بُت األفراد ،كىذه الفركؽ تدرس ُب
ضوء ا٠تصائص النفاية ،كاالجتماعية ،كاٞتادية ،بعيدان عن العوامل الثقافية ا١تختلفة.
-9توجد ىعقبات مادية كنفاية ٖتوؿ بُت اٟتدث كبُت إشباع حاجاتو كمتطلباتو الضركرية ،ىي اليت تسؤدم
باٟتدث إىل اال٨تراؼ كاٞتنوح .
االنحراؼ من الناحية الدينية;-
الدين ظاىرة عقائدية ال ٮتلو منها أم ٣تتمع ،كالقوؿ الشائع إف "األدياف جاءت متأخرة عن
نشأة آّتمع خاطئة كغَت صحيحة ،"1فالنظم الدينية موجودة ُب كل آّتمعات اإلناانية ألهنا تاد
 -1حان ،عبد الباسط ٤تمد (1982ـ)  ،علم االجتماع ،القاىرة :مكتبة غريب ،ط  ،2ص.419
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حاجات اجتماعية ىامة ،كىي اليت تدفع األفراد إىل تغليب مصلحة اٞتماعة على مصلحة الفرد ،كما
ت ااعد على تكامل شخصية الفرد كتقوية ركحو ا١تعنوية ،كيااعد الدين على تكامل آّتمع عن طريق
شعائره اليت تسؤدم كظيفة العاطفة اٞتماعية ا١تشًتكة ،كاليت تذكر الفرد بوالئو ٞتماعتو كلقيمها العليا ،كال
دكر كبَت ُب التنشئة االجتماعية للفرد
يقف الدين عند حدكد العبادات كالشعائر الدينية ا١تطلوبة ،بل لو ه
ككذلك ُب عملية الضبط االجتماعي.1
من ىذا ا١تنطلق ظهر إتاه جديد عند علماء ا١تالمُت يدعو إىل دراسة العبلقات كالظواىر كالنظم
االجتماعية من منطور إسبلمي لتكوف ىذه الدراسات نواة لفرع أكثر ٗتصصان يعرؼ باسم (االجتماع
اإلسبلمى) ،كيصبح االختبلؼ بينو كبُت (علم االجتماع الديٍت)ُ ،ب أف االكؿ ٮتتص بدراسة العبلقات
كالظواىر كالنظم االجتماعية من كجهة النظر اإلسبلمية البحتة ،بينما الثاٍل يدرس أك يهتم كيعاِب الظاىرة
الدينية ُب كافة آّتمعات كبدكف التقيد بدين معُت.2
كمن ىنا بدأ االىتماـ بدراسة اال٨تراؼ من الناحية الدينية اإلسبلمية ،فالشريعة اإلسبلمية مل تكن
بعيدة عن تناك٢تا ٢تذه الظاىرة بل تعد مرجعان لاائر التشريعات الوضعية األخرل ُب الدعوة إىل إقامة ٣تتمع
سليم من الظواىر الالبية ،فقط اىتمت ك اعتنت بكل ش و
يء ،ككانت نظامان شامبل للجميع أل الدكلة
كآّتمع كالفرد على الرغم من انقضاء ما يقارب ألف كٜتامائة سنة على ظهور الدين اإلسبلمي ،ككاف ٢تا
مفهوـ خاص للجرٯتة يتوافق مع القائلُت بأف :اٞترٯتة ما ىي إال ظاىرة اجتماعية نتيجة لواقع اجتماعي
للمجتمع ،ففي الشريعة اإلسبلمية ال توجد نصوص ١تصطلح اال٨تراؼ كاٞتنوح ٔتفهوـ دقيق ،بل ىناؾ
مفهوـ ١تصطلح اٞترٯتة ،كبذلك ربط مفهوـ اٞترٯتة ٔتفهوـ ا١تعصية هلل كاإلٍب كا٠تطيئة كالتجرَل ،كىذه
ا١تفاىيم ىي ٥تالفة أمر اهلل كهنيو كأف ٢تا عقابان ُب اآلخرة يوـ اٟتااب ،حيث عرؼ مصطلح اٞتنوح ُب
الشريعة اإلسبلمية بنفس مفهوـ اٞترٯتة كىو "٤تظورات شرعية زجرىا اهلل ْتد أك تعز ٌير ،فهي اتياف عمل
٤ترـ معاقب على فعلو ،أك ترؾ فعل ٤ترـ الًتؾ معاقب على تركو" ،3فاإل٨تراؼ إذان ىو ترؾ اٟتق
كاالستقامة ،كيقتضي اال٨تراؼ منحرفان ،كا١تنحرؼ عنو ىو الصراط ا١تاتقيم ،كالصراط ُب لغة العرب ىو
الطريق ،كا١تاتقيم الذم ال اعوجاج فيو كال ا٨تراؼ ،كىو دين اإلسبلـ ،كيامى الدين طريقان ألنو يسؤدم إىل
اٞتنة فهو الطريق إليها ،أ ٌما ا١تنحرؼ فهو ا٠تارج عن منهج اهلل سبحانو كتعاىل ،كىو دينو الذم ارتضاه
للناس ٔتا يتضمنو من نواىي كأكامر تنظم أمور اٟتياة أك ٔتعٌت آخر فإف ا١تنحرؼ ىو الذم يفعل ما هنى اهلل
 -1غبارم٤ ،تمد سبلمة (1985ـ) ،مرجع سابق ،ص . 147
 -2ا١ترجع الاابق ،ص .148-147
 -3ابراىيم ،أبو اٟتان عبد ا١توجود (2008ـ) ،مرجع سابق ،ص .22
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عنو كيًتؾ ما أمر بو اهلل ،1كىو "ا٠تركج عن النمط الذم نصت عليو مصادر التشريع اإلسبلمي الرئياة
منها كالفرعية ،كبعبارة أخرل ىو كل فعل أك ترؾ نصت الشريعة على ٖترٯتو كالعقاب عليو".2
أما جنوح األحداث فقد يعرؼ ُب الشريعة اإلسبلمية على أنو "احملظورات الشرعية اليت لو اقًتفها
البالغوف يعدت جرائم يعاقبوف عليها باٟتدكد كالقصاص كالتعزير" ،3كىو أيضان "٣تانبة الفطرة الاليمة كاتباع
الطريق ا٠تطأ ا١تنهي عنو دينيا ،أك ا٠تضوع كاالستابلـ للطبيعة اإلناانية دكف قيود".4
إذان ارتبط اال٨تراؼ ُب الشريعة اإلسبلمية ٔتخالفة أكامر اهلل سبحانو كتعاىل ،كترؾ كل ما أمر بو،
كاتباع كل ما هنى عنو ،كٔتفهوـ آخر ارتكاب احملظورات كأفعاؿ هنى اهلل عنها مثل الارقة كالزنا كالقتل
كاالعتداء على الغَت ،كىذه اٞترائم ىي فعل أك ترؾ نصت الشريعة على ٕترٯتو كالعقاب عليو ،أم ٔتعٌت
آخر ىي االتياف بأفعاؿ حرمها اهلل ،أك االمتناع عن أفعاؿ أمرنا اهلل ّٔا ،كمصدرنا ١تعرفة ذلك ،ىو القرآف
الكرَل كالانة النيوية الشريفة كإٚتاع الفقهاء ،ىذا كقد كرد ُب القرآف الكرَل كالانة النبوية العديد من
النصوص القرآنية كاألحاديث النبوية اليت ٖتفظ حقوؽ الطفل منذ كالدتو ،كحىت قبل مولده ،كذلك باختيار
األب كاألـ الصاٟتُت اللذين ينشئاف الطفل على تربية إسبلمية صحيحة كٕتعل منو فردان صاٟتان لنفاو
كّٓتمعو ،كأيضان ىناؾ من النصوص القرآنية اليت ٖتفظ حقو ُب الدنيا إذا كلد يتيمان إىل أف يصل سن الرشد
كالبلوغ ،كغَت ذلك من األمور ،حيث تعترب الشريعة اإلسبلمية مصدران ىامان لكل ا١تصادر كالتشريعات
الوضعية األخرل اليت تفتقد إىل اٞتانب اإلنااٍل ُب معاملة الطفل بصفة خاصة كاإلنااف بصفة عامة.
االنحراؼ من الناحية القانونية;-
اٞتنوح مصطلح مرتبط أساسان با١تفهوـ القانوٍل للجرٯتة ،كمشتق من فعل جنح الذم اشتقت منو
جنحو ،فاٞتنوح مرادفان ١تعٌت اإلجراـ ،كبالتايل فإف التعريفات القانونية لبل٨تراؼ ٗتتلف عن تعريفات علم
االجتماع كعلم النفس ،فهي تركز على اٞتانب العملي ُب التعامل مع اٟتدث ا١تنحرؼ ،كتركز على جانب
خاص للمائولية اٞتنائية على
مهم كىو سن اٟتدث أم ا١ترحلة الزمنية اليت ٯتكن أف يطبق بشأنو ه
نظاـ ه

 - 1عبد ا٠تالق ،جبلؿ الدين عبد ا٠تالق كرمضاف ،الايد (2001ـ) ،مرجع سابق ،ص. 21
 -2العكايلة٤ ،تمد سند (2006ـ) ،مرجع سابق ،ص.67
 -3الزبيدم ،سامل عبد اهلل ( 2009 -1-15ـ) ،مرجع سابق.
 - 4الصاّب ،عبد اهلل إبراىيم (2009ـ)" ،http://www.annabaa.org/nba64/thauaher.htm ،ظواىر اال٨تراؼ ُب آّتمع – األسباب كالعبلج
"٣.تلة النبأ ،العدد  ،64شبكة ا١تعلومات العا١تية االنًتنيت.
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األحداث ،ككذلك يتمثل ُب توضيح الاياسة القانونية كاإلجراءات القضائية اليت سوؼ يتعرض ٢تا اٟتدث
منذ ظهور بوادر ا٨ترافو.1
فا١تعايَت القانونية عبارة عن ماتويات من ا١تواقف ٘تت صياغتها ُب صورة لوائح تعمل على تنظيم
نتائج ا٠تركج على ىذه ا١تاتويات ،كىي تشَت أيضان إىل بعض ٪تادج الالوؾ اليت ٘تثل خركجان على ا١تعايَت
االجتماعية كىي تشمل تلك الصور اليت تشكل تطرفان ُب ا٠تركج على ا١تعايَت االجتماعية ،كبالتايل تابب
ضرران لآلخرين أك إساءة للتنظيم االجتماعي ،كٔتا أف العقاب االجتماعي ٯتيل إىل أف يطبق على ٣تاالت
أمشل من الالوؾ عن طريق اللوائح القانونية ،فإف الًتكيز على ا١تعايَت القانونية ُب تعريف الالوؾ ا١تنحرؼ
يعٍت االقتصار على جانب ٤تدد فقط من ا١تشكلة.2
كلكي يكوف الفرد منحرفان البد أف يتام سلوكو با٠تطورة ،كا٠تطورة تعٍت احتماؿ قياـ الفرد
بارتكاب جرٯتة ما كاليت قد تكوف خطورة عامة تنذر بوقوع أل جرٯتة أكخطورة خاصة تنذر بوقوع جرٯتة
بذاهتا.
عرؼ رجاؿ القانوف اال٨تراؼ على أنو "ذلك الالوؾ الذم ٭ترمو القانوف الوضعي الذم
كمن ىنا ٌ
3
نظمتو ىيئة سياسية خاصة كحددت ٔتقتضاه حاالت ا١تائولية كأنواع اٞتزاءات"
كىو أيضان "ٚتلة من األفعاؿ اإلجرامية اليت ٬ترمها القانوف كيقرر ٢تا تدابَت جنائية".4
كىو "أم فعل أك نوع من الالوؾ أك موقف ٯتكن أف يعرض على احملكمة كيصدر فيو حكم
قضائي باالستناد إىل أم تشريع معُت" ،أما القانوف التوناي فقد عرفو على أنو "ارتكاب عمل تنهى عنو
القوانُت أك االمتناع عن عمل تأمر بو القوانُت الىت ترمي إىل احملافظة على النظاـ االجتماعي كاألمن العاـ"،
أما القانوف األسباٍل فقد عرفو على أنو "الفعل أك الًتؾ اإلدارم الذم يعاقب عليو القانوف"ُ ،5ب حُت أف

 -1الكتاٍل٣ ،تاىد (1986ـ) ،مرجع سابق ،ص.48
 -2عبد ا٠تالق ،جبلؿ الدين عبد ا٠تالق كرمضاف ،الايد (2001ـ) ،مرجع سابق ،ص.21-20
 -3غاًل ،عبد اهلل عبد الغٌت (1994ـ) ،علم االجتماع الجنائي االسالمى ،االسكندرية :ا١تكتب اٞتامعى ،ص .37
 -4أبوتوتة ،عبد الرٛتن (1998ـ) ،مرجع سابق ،ص.45
 -5غاًل ،عبد اهلل عبد الغٌت 1994"،ـ" ،مرجع سابق ،ص.38
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القانوف اللييب مل يتضمن تعريفان للجرٯتة كاال٨تراؼ ،كلكنو اكتفى بالنص على ٥تتلف اٞترائم كالعقوبات
كاٞتزاءات ا١تقررة ٢تا.1
كيعرؼ اال٨تراؼ من الناحية القانونية أيضان على أنو "الفعل الذم يتضمن انتهاكان للقوانُت
الشرعية أك الوضعية كيدخل ٖتتها كل ذنب أك فعل إجرامي يعاقب عليو القانوف لو ارتكب من شخص
بالغ مكلف قانونان".2

كاألحداث ا١تنحرفوف ُب القانوف ا١تصرم بأهنم" :ىم الذين يرتكبوف أفعاالن يعاقب عليها القانوف
اٞتنائي".3
كيعرؼ نورم اٟتجاجي اال٨تراؼ من الناحية القانونية على أنو "كل عمل أك سلوؾ ٮتالف
القانوف ،كيهدد أمن كاستقرار آّتمع ،بغض النظر على سنو سواءن كاف حدثان أك بالغان ،إال أنو يتم ٖتديد
معيارم الان كنوع العقوبة كفرؽ بينهما ،كالنظرة القانونية ال هتتم بكل جوانب اٞترٯتة فبل تتعامل مع
الظ واىر كالنظم االجتماعية كالدكافع كاٟتوافز النفاية إال ٔتقدار ما تبدك ُب الالوؾ الظاىر".4
كلكل دكلة من الدكؿ العربية كاألكربية تعريف ال٨تراؼ األحداث خاص ّٔا ماتند على قوانينها
الدكلية كأحكامها الشرعية كمن ىذه الدكؿ -:
* االنحراؼ في القانوف الليبي -:حدد ا١تشرع اللييب ُب ا١تادة ( )80من قانوف العقوبات سن اٟتدث
بأنو الصغَت الذم مل يبلغ سنو الرابعة عشر ،كقد قام قانوف العقوبات اللييب إجراـ األحداث إىل مرحلتُت،
األكىل كىي :ما قبل سن الرابعة عشر كيعترب اٟتدث غَت ماسؤكؿ جنائيان ُب ىذه ا١ترحلة ،أما ا١ترحلة الثانية
كىي :ما بُت سن الرابعة عشر كالثامنة عشر ،حيث يعترب اٟتدث ماسؤكالن مائولية جنائية ٥تففة ،5ك

 -1بارة٤ ،تمد رمضاف (1997ـ) ،شرح القانوف الجنائى االسالمى ،طرابلس :ا١تركز القومى للبحوث كالدراسات ،ط  ،1ص .111
 -2الشيباٍل ،عمر التومي (1973ـ) ،االسس النفسية كالتربوية لرعاية الشباب ،بَتكت :دار الثقافة ،ص.326
 -3الشرقاكم ،أنور ٤تمد (1986ـ) ،انحراؼ األحداث ،ط  ،2القاىرة :مكتبة األ٧تلو ا١تصرية ،ص .57
 -4اٟتجاجي ،نورم ٤تمد عبد العزيز (2005ـ) ،مرجع سابق ،ص .30
 -5بارة٤ ،تمد رمضاف (1997ـ) ،مرجع سابق ،ص.290
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اٟتدث من كجهة نظر ا١تشرع اللييب يعترب غَت مائ و
وؿ جنائيان ،غَت أف للقاضي أف يتخد ُب شأنو التدابَت
الوقائية ا١تبلئمة إذا كاف قد أًب الاابعة من عمره كقت ارتكاب الفعل الذم يعد جرٯتة قانونان.1
* االنحراؼ في القانوف المصرم -:مصر من أبرز الدكؿ ا١تعنية ْتماية الطفل ،كاٟتفاظ على مصاٟتو
كحقوقو األساسية الواردة ُب كافة ا١تواثيق كاالتفاقيات الدكلية ،كاليت صدقت عليها مصر ،كعلى قمتها
اإلتفاقية الدكلية ٟتقوؽ الطفل ،اليت اعتمدت كعرضت للتوقيع كالتصديق كاالنضماـ ٔتوجب قرار اٞتمعية
العامة لؤلمم ا١تتحدة ( )25/44ا١تسؤرخ ُب ( )20نوفمرب (1989ـ) ،كبدء تاريخ تنفيذىا ُب 2 :سبتمرب
 ،1990كفقا للمادة ( )49من االتفاقية ،كاليت لعبت مصر دكرا بارزان ُب نشر مفاىيمها كحث الدكؿ
العربية على التوقيع كا١تصادقة عليها ،بل استضافت مصر ٔتدينة اإلسكندرية أكىل اجتماعات مناقشة
ماودة ىذه االتفاقية ،ككانت من أكىل الدكؿ اليت كقعت كصادقت عليها ،حيث كقعت مصر عليها ُب (5
فرباير عاـ 1990ـ) ،كاستلمت كثيقة التصديق ُب ( 6يوليو 1990ـ) ،كبدأ تاريخ تنفيذىا ٔتصر ُب (7
سبتمرب 1990ـ)  ،كقامت مصر بتطوير تشريعاهتا الوطنية كفقا ١تبادئ كمواد ىذه االتفاقية بصدكر القانوف
( )12لانة 1996ـ ،كىو منشور ُب اٞتريدة الرٝتية العدد  13تابع (1996-3-28ـ) ،حيث كانت
القوانُت ا٠تاصة باألطفاؿ متفرقة كمبعثرة ،قاـ القانوف ٔتراجعتها كتنقيتها كتطوير أحكامها ٔتا يتفق مع كل
ما ىو حديث ُب ٣تاالت العلوـ ا١تختلفة.2
كمن ىنا أفرد ا١تشرع ا١تصرم قانونان خاصان للطفل كاألحداث رقم ( )12لانة 1996ـ ،كعرؼ
الفقو ا١تصرم اال٨تراؼ على أنو "سلوؾ غَت اجتماعي ال يصدر إال عن اٟتدث أم صغَت الان مل يبلغ
من العمر سبع سنوات على أساس أف اال٨تراؼ ال يرقى كال يصل إىل درحة اٞترٯتة ،كال عليو عقوبة ،كإ٪تا
يواجو بتدابَت" ،.كيعرؼ أيضان بأنو "حالة خطرة تنذر باحتماؿ اإلقداـ على اقًتاؼ الفعل اإلجرامي".3
يفار اال٨تراؼ ُب مصر على أنو حالة خاصة باٟتدث كسلوكو ،سواءن كاف ىذا الالوؾ ال يرقى
إىل كصف اٞترٯتة ،أك كاف من ضمن األفعاؿ ا١توصوفة ُب القانوف بأهنا جرٯتة ،كبالتاىل فإف اال٨تراؼ يعٍت
االفعاؿ اليت يقوـ ّٔا اٟتدث أك صغَت الان من الالوؾ ا١تنحرؼ الذم يشكل جرائم ُب قانوف العقوبات،
أك كاف ٣ترد مظهر من مظاىر عدـ التوافق ُب آّتمع.
 -1ا١ترجع الاابق (1997ـ) ،ص .219
 -2ىبلؿ ،ىاٍل (2007-12-5ـ) " ،http://pal-lp.org/v22.html ،التطورات اٞتارية ُب ٣تاؿ عدالة األحداث ُب مصر" ،شبكة ا١تعلومات العا١تية –
االنًتنيت.
 -3الاعيد ،نصر ناصر (2005ـ) ،مرجع سابق ،ص.47
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* االنحراؼ في القانوف السورم  -:ا١تشرع الاورم خص األحداث اٞتا٨تُت بقانوف خاص ّٔم كىو
القانوف رقم( )51لانة 1979ـ ،كالذم عدؿ بالقانوف الصادر سنة 1974ـ ،كقد عدؿ ىذا القانوف من
قبل رئيس الدكلة ٔترسوـ تشريعي رقم ( )52لانة 2003ـ ،حيث بدؿ التوجو القانوٍل الاابق لانة
1974ـ ،كالذم كاف يعترب الطفل الذم أًب الاابعة من عمره ٣ترمان إذا ارتكب فعبل يعاقب عليو القانوف،
أما القانوف رقم ( )52لانة 2003ـ فقد خطا خطوة متقدمة ،حيث رفع سن ا١تااءلة إىل عشر سنوات
كقرر عدـ مبلحقة ىذا الطفل جزائيان كتاليمو ألىلو أك ذكيو كفق نص القانوفٍ ،ب عدؿ ا١ترسوـ التشريعي
(2003 )52ـ نص ا١تادة (/3آ) ْتيث تصبح على الشكل التايل" إذا ارتكب اٟتدث الذم أًب العاشرة
عشر من عمره أم جرٯتة فبل تفرض عليو سول التدابَت اإلصبلحية ا١تنصوص عليها ُب ىذا
كمل يتم الثامنة ن
القانوف ك٬توز اٞتمع بُت عدة تدابَت إصبلحية" ،كمن التدقيق ُب النص ا١تعدؿ للمادة ( /3آ) آنفة الذكر
فاف ا١ترسوـ التشريعي قد حدد مشوؿ التدابَت اإلصبلحية للحدث حصرا بُت سن العاشرة كالثامنة عشر
حُت ارتكابو أم جرٯتة بدكف أف ٭تدد نوع اٞترٯتة سواء كانت جنحية أك جنائية فجاءت عبارة "أم جرٯتة"
مطلقة كشاملة ،كلكن "قضاء األحداث" الزاؿ إىل اآلف يطبق نص الفقرة (ب) من ا١تادة ( )3من قانوف
األحداث لعاـ ٖ 1974تت مقولة أف ا١ترسوـ التشريعي رقم ( )52لعاـ 2003ـ عدؿ الفقرة (آ) كمل ٬تر
تعديبل على نص الفقرة (ب) من قانوف األحداث اليت تنص عليها":أ ٌما ُب اٞتنايات اليت يرتكبها األحداث
الذين أ٘توا ا٠تاماة عشر من عمرىم فتطبق العقوبات ا١تنصوص عليها ُب ىذا القانوف ،كما زاؿ القضاء
يصدر األحكاـ ٔتعاقبة األحداث الذين أ٘توا ا٠تاماة عشر من عمرىم ّترـ جنائي بالعقوبات احملددة ُب
1
قانوف األحداث .
ىذا على الصعيد التشريعي أما على الصعيد الفقهي ،فقد توصل بعض رجاؿ القانوف إىل تعريف
جنوح األحداث على أنو "أم فعل أك نوع من الالوؾ أك موقف ٯتكن أف يعرض على احملكمة كيصدر فيو
2
حكم قضائي باإلستناد إىل تشريع معُت"
* االنحراؼ في القانوف التونسي -:أصدر ا١تشرع التوناي أحكامان خاصة بالفئتُت (اٞتا٨تة ،كا١تهددة
باال٨تراؼ) ،كأفرد ا١تشرع ىذه االحكاـ ُب ٣تلة (ٛتاية الطفل) ،حيث جاء ُب الباب األكؿ من آّلة
بعنواف (ٛتاية الطفل ا١تهدد)ُ ،ب حُت كرد ُب الباب الثاٍل من نفس آّلة موضوع آخر كىو (ٛتاية الطفل
اٞتانح) ،كّٔذا يكوف القانوف التوناي قد ٚتع ُب عناصر تعريف األحداث كا١تعرضُت لبل٨تراؼْ ،تيث
 -1صايغ٤ ،تمد على (2007-5-1ـ) - F:\Syrian Women Observatory SWO ،األحداث اٞتا٨تُت__ كا١ترسوـ التشريعي رقم  52لعاـ
 " ،mht.2003األحداث اٞتا٨تُت كا١ترسوـ التشريعى  52لعاـ 2003ـ " ،شبكة ا١تعلومات العا١تية :نااء سوريا.
 -2الاعيد ،نصر ناصر (2005ـ) ،مرجع سابق ،ص.48
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يشمل األحداث الذين يرتكبوف أفعاالن ٥تالفة للقانوف اٞتنائي كاألحداث الذين ٭تتاجوف إىل ٛتاية كالذين
تتطلب ظركفهم الوقاية كاٟتماية.1
*االنحراؼ في القانوف األردني -:اىتم ا١تشرع األردٍل باألحداث ،كلذلك يعترب القانوف األردٍل ا٠تاص
باألحداث ،من التشريعات ا١تتقدمة اليت اىتمت عند كضعو ٓتصوصية آّتمع األردٍل ،ككذلك اىتمت ٔتا
كرد ُب االتفاقيات الدكلية ا٠تاصة بالطفولة ،حيث تعترب قواعد األمم ا١تتحدة النمػ ػوذج إلدارة شسؤكف قضاء
األحداث (قواعد بكُت) ،اإلطار الشامل ُب نطاؽ التعامل مع فئة األطفاؿ ُب نزاع مع القانوف كتأٌب
نصوص ا١تادتُت ( )37ك ( )40من اتفاقية حقوؽ الطفل لتجاد ىذه القواعد إىل ٣تموعة من الضمانات
القانونية العا١تية كلتكوف جزءان ال يتجزأ من ا١تنظومة التشريعية الوطنية ُب ا١تملكة األردنية بعد أف ًب نشر
االتفاقية ُب اٞتريدة الرٝتية بتاريخ (2006/10/16ـ) ،كسعى ا١تشرع األردٍل عند كضع القانوف مراعاة
ا١تبادئ األساسية لقواعد األمم ا١تتحدة النموذجية إلدارة شسؤكف قضاء األحداث ،كمن ىنا جاء القانوف
ا١تعدؿ لقانوف األحداث رقم ( )11لانة 2002ـ ،كالذم صدر ٔتقتضى الفقرة األكىل للمادة ( )94من
الدستور ،حيث جاء ىذا القانوف معدالن ١تا كرد ُب قانوف األحداث لانة 1968ـ ا١تعموؿ بو ،كجرل ُب
ىذا القانوف العديد من التعديبلت كخاصة ُب بعض ا١تصطلحات الواردة ُب القانوف القدَل لكي يتفق مع
ما كرد ُب قواعد (بكُت) ،كمن أ٫تها تعريف دار الرعاية ،كحدد أيضان من ىي احملكمة ا١تختصة كاليت أٝتاىا
"٤تكمة األحداث" ،حيث ركز على ضركرة كجود جهة قضائية متخصصة للنظر ُب قض ػايا األحداث
ْتاب نصوص ا١تواد ( )14ك( )40من قواعد بكُت كاتفاقية حقوؽ الطػػفل عل ػػى التوايل ،كيبلحظ أف
ٝتة التخصص تشمل ٚتيع مراحل كإجراءات التقاضي بشقيها اٞتزائي كالوقائي كىذا ما ٯتيز القضاء
ا١تتخصص عن احملاكم ا١تتخصصة ،كيركز القانوف اٞتديد أيضان على عدـ تقيد اٟتدث بأم قيد ،حيث كرد
ُب القانوف القدَل عبارة "تتخد التدابَت حيثما أمكن لعزؿ األحداث اٞتا٨تُت عن ا١تتهمُت ،أك احملكوـ
عليهم كالذين تتجاكز أعمارىم الثامنة عشر" ،حيث ألغى القانوف اٞتديد عبارة "حيثما أمكن" ،ألف ىذه
العبارة قد أعطت بعض الصبلحيات للجهات الرٝتية بتوقيف األحداث مع كبار الان ،كباستبعاد ىذه
العبارة أصبح ىناؾ إلزامان بعزؿ األحداث عمن ىم فوؽ الثامنة عشر.2
كتنص ا١تادة الاادسة من نفس القانوف على أنو "ال تعترب إدانة اٟتدث ّترـ من االسبقيات،
ككذلك ٧تد أف القانوف ا١تعدؿ قد راعى البيئة االجتماعية للحدث ،حيث ايلزـ احملكمة قبل البت ُب
 -1ا١ترجع الاابق (2005ـ) ،ص .46
 -2فضوؿ ،كرياتُت (2007-12-4ـ)\:F ،التقرير الدكرم الرابع حوؿ األحداث اٞتا٨تُت كقضاء األحداث ُب األردف" ،mht.التقرير الدكرل الرابع حوؿ األحداث
اٞتا٨تُت كقضاء األحداث ُب ا١تملكة األردنية ا٢تامشية لعاـ "2007ـ" ،بوابة فلاطُت القانونية ٨تو بناء قانوٍل جديد.
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الدعول أف ٭تصل مراقب الالوؾ على تقرير خطي ٭تتوم على ٚتيع ا١تعلومات ا١تتعلقة بأحواؿ ذكم
اٟتدث ا١تادية كاالجتماعية كاألخبلقية كدرجة ذكائو كالبيئة اليت نشأ كترىب فيها ،كمدرستو كٖتصيلو العلمي،
1
كمكاف العمل كحالتو الصحية ،ك٥تالفاتو الاابقة للقانوف كبالتدابَت ا١تقًتحة إلصبلحو  ،أما عن سرية احملاكمة
فقد خص القانوف اٟتديث على أف ٕترل ٤تاكمة سرية ،كىذا ما عرب ا١تشرع األردٍل عنو ُب ا١تادة ()10
من قانوف األحداث ْتيث تكوف ٤تاكمة األحداث سرية كال يامح ألحد بدخوؿ احملكمة خبلؼ مراقيب
الالوؾ ككالدم اٟتدث ،أك كصيو ،أك ٤تاميو كمن كاف لو عبلقة مباشرة بالدعول ،كلكن نظران لعدـ كجود
٤تاكم متخصصة لؤلحداث فإف ىذا ا١تبدأ غَت مطبق إال ُب أضيق اٟتدكد ،فتكوف إجراءات احملاكمة سرية
ُب ٤تاكم اإلصبلح الثبلثة اليت كرد ذكرىا سابقان ،ككذلك اٟتاؿ ُب القضايا اليت تنظرىا ا٢تيئات ا١تعينة للنظر
ُب قضايا األحداث اٞتنائية  ،كركز أيضان على ضركرة عدـ إجراء التحقيق مع اٟتدث إالٌ ُب حضور كليو،
أك كصيو ،أك الشخص ا١تالم إليو ،أك ٤تاميو.
إذان من خبلؿ التعريفات الاابقة ،ككذلك التتبع القانوٍل لكل دكلة من الدكؿ العربية ،فإف
اال٨تراؼ من الناحية القانونية يركز على شيئُت ريئاُت ،ك٫تا :سن اٟتدث ككذلك الالوؾ الذم من خبللو
٨تكم على اٟتدث أنو منحرؼ أ ـ ال ،فان اٟتدث لو دكر كبَت من الناحية القانونية ،على الرغم من
االختبلؼ الواضح بُت الدكؿ ُب ٖتديد ىذا الان ،إال أف كل قانوف من ىذه القوانُت يركز تركيزان دقيقان ُب
ٖتديد سن اٟتدث ،حيث إنو ال يتم تطبيق القانوف على أم شخص مل يبلغ الان القانونية اليت ٖتدد ُب
قانوف كل دكلة ككفقان لتشريعاهتا ،كىذه الان تكاد تكوف ٥تتلفة من دكلة إىل أخرل ،أما الالوؾ الذم من
خبللو ٯتكن أف نصف اٟتدث بأنو منحرؼ أـ ال يعد من الركائز األساسية اليت يعتمد عليها القانوف ُب
كضع تعريفاتو ،حيث يعترب الالوؾ اال٨تراُب أك االجرامي ىو ا٠تركج عن القانوف كاالعتداء عليو ،ككذلك
يعترب اال٨تراؼ ىو اإلخبلؿ بالنظاـ العاـ للمجتمع كالبد من التصدم ا١تباشر كالفعاؿ ٢تذا ا٠تركج كذلك
بوضع لوائح كقوانُت تنظم آّتمع كا٠تركج عنها يعترب أمران معاقب عليو القانوف ،كبالتايل البد من ضبط
سلوكو ،ك إعادتو إىل الصواب حىت ال يصبح منحرفان أك ٣ترمان حقيقيان كبالتايل يصبح عرضة للمبلحقة
القانونية.
كمن خبلؿ التعريفات الاابقة لبل٨تراؼ كاليت تناكلتها الباحثة من خبلؿ تعريفات علم النفس
كعلم االجتماع ككذلك ا٠تدمة االجتماعية ،كمن الناحية الدينية ،كأيضان من خبلؿ الارد القانوٍل لقانوف
كل دكلة على حدة ،فإف الباحثة تصل إىل تعريف اٞتنوح "ا٨تراؼ األحداث" ٬تمع بُت ىذه التخصصات
 -1الزعمط ،رامى (2009-12-18ـ)\:F ،شرح قانوف االحداث االردٍل  +قرارات ٘تيزيو عليو [استشاره ٘تت اجابتها]  -منتدل شبكة قانوٍل االردف" ،mht.شرح
قانوف األحداث األردٍل " ،منتدل أالْتاث كالدراسات كا١تقاالت القانونية ،شبكة ا١تعلومات العا١تية :اإلنًتنيت.
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كىو" :ا٠تركج عما شرعو اهلل تعاىل ُب كتابو الكرَل كسنتو النبوية ا١تشرفة ،كآّتمع ُب مسؤسااتو من خبلؿ
النظم ،كالقيم ،كا١تعايَت االجتماعية اليت كضعت للناس لتنظم ظركفهم االجتماعية ،كعدـ التقيد ٔتا ٬تب
ا تباعو من قواعد ضابطة للالوؾ سواء كانت مكتوبة أك غَت مكتوبة ،أم أنو سلوؾ غَت اجتماعي يقوـ
على عدـ التوافق ،أك الصراع النفاي بُت الفرد كنفاو ،كبُت الفرد كاٞتماعة ،كىي ترتكب بواسطة
أشخاص غَت بالغُت قانونيان يقوموف ٓترؽ معايَت قانونية معينة ،كبصفة متكررة تربر اٗتاد إجراءات قانونية
ٕتاه ىذه األفعاؿ".
مفهوـ الحدث الجانح;-
تباينت اآلراء حوؿ كضع تعريف موحد للحدث ،كذلك كفقان لتعدد ا١تدارس القانونية،
كاالجتماعية كالنفاية ،حيث أنو ال يوجد تعريف موحد سواء بُت علماء االجتماع أك علماء النفس ،أك
بُت فقهاء الشريعة اإلسبلمية ،أك القوانُت الوضعية كشركحها ،كأيضان الرتباط مفهوـ اٟتدث عند كثَت من
الناس باال٨تراؼ ،مع أف ا١تفهومُت ال يعنياف الشيء نفاو ،فاال٨تراؼ كما أسلفت ال يرتبط بان معُت،
فقد ينحرؼ الشخص ُب أل مرحلة عمرية نتيجة لظركؼ معينة ،أما اٟتدث فهو ٤تدد كفق التعريفات
التالية بان معُت ،كىذا الان اختلفت ُب ٖتديده التشريعات كقوانُت الدكلة٦ ،تا ٯتلي اإلحاطة بصورة مركزة
بتلك التعريفات كفق كل منظور على حدة.
فاٟتدث ُب اللغة ىو"الفيت الان ،كرجل حدث أم :شاب ككل فىت من الناس حدث كاالنثى
حدثة ،كيقوؿ العرب ١تن مل يبلغ مبلغ الرجاؿ :ىو حدث أك حديث الان ،كقد ارتفع عن سن اٟتداثة إذا
بلغ سن الرشد كصار ُب حد الرجاؿ" ،1كيعٌت باٟتدث ُب اللغة أيضان "اٞتديد ،فاٟتدث ىو الشيء اٞتديد
الذم حدث جديدان ،كمن ىنا فاألحداث ىم األطفاؿ الذين مازالوا ُب ا١ترحلة العمرية األكىل من
حياهتم" ،2كيعرؼ ُب اللغة ايضان بأنو "صغَت الان كإف تعددت األلفاظ كطرؽ توظيفها لديهم" ،ىو
"الشخص الصغَت الان ،كيقابلو ُب اللػ ػػغة اال٧تليزية مصطلح " ،" Juvenileبالرغم من اختبلؼ
آّتمعات ُب عملية ضبط الفئة العمرية ا٠تاصة باألحداث حاب طبيعة ىذه آّتمعات كماتواىا
االجتماعي كالقانوٍل" ،3كيعرؼ أيضان على أنو "اٟتدث اليافع دكف سن هناية التعليم اإلجبارل".1
 -1الزبيدم ،سامل عبد اهلل (2009 -1-15ـ) ،مرجع سابق.
 -2عبد اهلل ،عبد الابلـ سامل (1985ـ) ،مرجع سابق ،ص .18
 -3اٟتلو٧ ،تاح ٤تمود كأبو عُت ،آمنة موسى (2008-4-5ـ)" ، http://pal-lp.org/v31.html ،إعادة األحداث كتأىيلهم ضمن آّتمع الفلاطيٍت"،
بوابة فلاطُت القانونية ،شبكة ا١تعلومات العا١تية –االنًتنيت.
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كُب قاموس علم االجتماع يشَت مصطلح اٟتدث من الناحية الزمنية إىل عمر يًتاكح ما بُت ست
سنوات إىل عشر سنوات كحد أدٌل كإىل عمر يًتاكح بُت ست عشرة سنة إىل احدل كعشرين سنة كحد
أعلى".2
عنده".3

كىو "من مل يبلغ سنان معينان افًتض فيها عدـ اكتماؿ قدرتو على اإلدراؾ كالتميز أك انعدامها

كيرل علماء االجتماع أف اال٨تراؼ ينشأ من البيئة دكف أم تدخل للعمليات النفاية ا١تعقدة اليت
تلعب دكرىا على مارح البلشعور ،كىم بذلك يصفوف األحداث ا١تنحرفُت على أهنم ضحايا ظركؼ
خاصة اتامت بعدـ االطمئناف كاالضطراب االجتماعي ألسباب متعلقة باال٩تفاض الكبَت ١تاتول ا١تعيشة
الذم يعيشوف ُب ظلو ،كىم ضحايا مزيج من ىذا كذاؾ" ،كأيضان التعاريف االجتماعية للحدث ال تتعلق
با١تاسؤكلية اٞتنائية ،كال بتحديد سن معُت تنتهي بعدىا فًتة اٟتداثة ،فقد يكوف أكثر من ٙتاٍل عشرة سنة،
كال يزاؿ حدثان ،فاألحداث ىم الذين مل يكتمل نضجهم االجتماعي بعد ،كقد تزيد أعمارىم عن الثامنة
عشر ،كقد تقل".4
ك عرؼ اٟتدث من قبل علماء االجتماع كالنفس بأنو "الشخص الصغَت منذ كالدتو كحىت يتم نضجو
اجتماعيان كنفايان ،كتكتمل ٚتيع عناصر الرشد لديو ،فإذا ما تكامل ٪توه كبلغ الرشد ،اعترب إناانان بالغان،
كلكن ال ٯتكن النظر اجتماعيان لرشاد اٟتدث من خبلؿ سن معُت ،ألف ىناؾ عوامل كثَتة تتداخل ُب
ٖتديد سن الرشد ،كىي بالضركرةٗ ،تتلف من فرد آلخر ،باختبلؼ قدراتو كالبيئة اليت يعيشها".5
كعرؼ أيضان بأنو "ىو الصغَت منذ كالدتو حىت يتم نضجو االجتماعي كالنفاي كتتكامل لديو
مكونات الرشد كال ٖتدد مرحلة اٟتداثة حاب كجهة نظرىم ْتد أدٌل للان كحد أعلى ،بل تتميز

 -1اٟتنفي ،عبد ا١تنعم (1995ـ) ،الموسوعة النفسية ،القاىرة :مكتبة مدبوىل ،ص .418
 -2غيث٤ ،تمد عاطف (1995ـ) ،قاموس علم األجتماع ،اإلسكندرية :دار ا١تعرفة اٞتامعية ،ص .259
 -3ا١تطردم ،مفتاح (2000ـ) ،الحدث المنحرؼ ،ط ،1بنغازم :ليبيا ،ص.6
 -4الدكييب ،عبد الابلـ كبَتم ،الوحيشي (1991ـ) ،المشكالت االجتماعية ،منشورات طرابلس ،ص . 23
 -5اٟتلو٧ ،تاح ٤تمود كأبوعُت ،آمنة موسى (2008-4-5ـ) ،مرجع سابق.
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ٔتجموعة من الظواىر اٟتيوية كاٞتامانية كالعضوية كالنفاية كتنقل الصغَت من دكر التكوين اٞتامي
كالنفاي ا٠تاصُت بالوليد إىل دكر التكوين كالنمو ا٠تاصُت بالبالغ.1
كاٟتدث ُب ا١تفهوـ االجتماعي كالنفاي ىو "الصغَت منذ كالدتو كحىت يتم نضجو االجتماعي
كالنفاي ،كتتكامل لديو عناصر الرشد ا١تتمثلة ُب االدراؾ التاـ ،أم معرفة اإلنااف لطبيعة عملو ،كقدرتو
على تكيف سلوكو كتصرفاتو ،طبقان ١تا ٭تيط بو من ظركؼ كمتطلبات الواقع".2
اجتماعيان كنفايان ،أيضان ينظر للحدث باعتباره الشخص الصغَت منذ كالدتو كحىت يتم نضجو
اجتماعيان كنفايان ،كتكتمل ٚتيع عناصر الرشد لديو ،فإذا ما تكامل ٪توه كبلغ الرشد ،اعترب إناانان بالغان،
كلكن ال ٯتكن النظر اجتماعيان لرشاد اٟتدث من خبلؿ سن معينو ،ألف ىناؾ عوامل كثَتة تتداخل ُب
ٖتديد سن الرشد ،كىي بالضركرة ٗتتلف من فرد آلخر ،باختبلؼ قدراتو كالبيئة اليت يعيشها.
تتفق تعريفات علماء االجتماع كالنفس ُب ٖتديد مفهوـ اٟتدث بأنو الصغَت الذم مل يكتمل
نضجو بعد ،كأيضان مل يصل إىل ا١ترحلة اليت يكتمل فيو ٪توه العقلي حىت يدرؾ ما يقوـ بو ،علمان بأف علماء
االجتماع كالنفس مل ٭تددكا الان اليت ٯتكن أف يكوف فيها اٟتدث شخصان بالغان كراشدان كٯتكن أف ٭تاسب
على أعمالو الىت يقًتفها ُب حق نفاو كحق ٣تتمعو ،كما أف ىذه الان "أم سن الرشد كالبلوغ" اختلفت
ُب ٖتديدىا التشريعات الدكلية ،إال أنو يغلب عليها أف يكوف ذلك الان بُت الاابع كالثامن عشرة سنة،
كمن ا١تتفق عليو لدل علماء االجتماع كالنفس أف اٟتداثة ىي مرحلة من مراحل النمو اليت ٯتر ّٔا الفرد،
كتتميز ببعض الصفات العضوية كالنفاية كاالجتماعية كاليت ٢تا األثر على شخصية الفرد كالذم سيتبناه ُب
ا١تاتقبل.
تتوىل التشريعات ُب آّتمعات ا١تختلفة ٖتديد سن معينة يعترب الفرد عندىا من ضمن األحداث،
حيث اختلفت الدكؿ ُب ٖتديد اٟتد األعلى ،كاٟتد األدٌل لان اٟتدث ،كلكن ُب األغلب تتفق معظمها
على أف سن الاابعة من عمر الطفل كحد أدٌل ،كسن الثامنة عشر عامان من عمر الطفل كحد أعلى.
ك يعرؼ اٟتدث عند فقهاء الشريعة اإلسبلمية بأنو" :من مل يبلغ اٟتلم ،كيعرؼ البلوغ بالعبلمات
الطبيعية للذكر كاألنثى ،فإف مل تظهر ىذه العبلمات ٖتدد سن معينة يفًتض فيها البلوغ ،كىي ا٠تاماة
عشر عامان عند معظم فقهاء الشافعية كاٟتنابلة ،كالثامنة عشر عامان عند اٟتنفية كا١تالكية".3

 -1اٟتضورم ،حان حاُت (2006ـ)\:F ،إجراءات الضبط كالتحقيق االبتدائي ٞترائم األحداث (دراسة مقارنة بُت القانونُت ا١تصرم كاليمٍت)" ،mht.األحداث
ا١تنحرفوف"  ،موقع ملتقى الًتبية كالتعليم ،شبكة ا١تعلومات العا١تية  -االنثرنيت.
2

 -الزبيدم ،سامل عبد اهلل (2009-1-15ـ) ،مرجع سابق.

 -3اٟتضورم ،حان حاُت (2009 -1-15ـ) ،مرجع سابق .
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كعرؼ ٤تمد حاُت غاًل اٟتدث ُب الشريعة اإلسبلمية بنفس التعريف األكؿ كىو "الصغَت الذم
مل يبلغ اٟتلم ،كالبلوغ يعرؼ بالعبلمات الطبيعية" ،1كقد قام فقهاء الشريعة اإلسبلمية حياة اإلنااف من
حيث األىلية كتوافر اإلدراؾ كاالختيار لديو إىل ثبلث مراحل كىى-:
 مرحلة انعداـ اإلدراؾ كتعرؼ أيضان ٔترحلة ما قبل التميز -:كىي تبدأ من الوالدة إىل ما قبل
الاابعة من عمره ،كُب ىذه ا١ترحلة ال يعاقب اٟتدث على جرٯتتو ال جزائيان كال تأديبيان .
 مرحلة اإلدراؾ الضعيف كتامى أيضان مرحلة التميز -:كىي تبدأ من الاابعة كحىت مرحلة
البلوغ ،مع اختبلؼ الفقهاء ُب سن البلوغ ،كىذه ا١ترحلة ال ياأؿ اٟتدث جنائيان كإ٪تا
تأديبيان.

 مرحلة البلوغ -:كتبدأ ببلوغ اٟتدث سن الرشد أم "سن البلوغ" كىي من ا٠تاماة عشر
عامان إىل الثامنة عشر على رأم عامة الفقهاء ،كُب ىذه ا١ترحلة يكوف اٟتدث مائوالن جزائيان
على كل ما يرتكبو من عمل غَت مشركع.2
ركزت الشريعة اإلسبلمية على بلوغ اٟتدث ذكران كاف أك أنثى ُب تعريفها للحدث ،كحددت أيضان
ا١تراحل اليت ٯتر ّٔا اإلنااف حىت يصل سن البلوغ كاليت من خبل٢تا يكوف اٟتدث ماسؤكالن على أعمالو
ماسؤكلية كاملة ،أم أنو ياأؿ جنائيان على كل ما يرتكبو من عمل غَت مشركع .

الحدث من الناحية القانونية-:
ٗتتلف آّتمعات ُب ٖتديد اٟتد األقصى كاألدٌل لعمر اٟتدث ،إذ يتمثل اٟتد األقصى ٢تذا
العمر لدل معظم القانيُت ،كإف مل يكن كلهم بان الثامنة عشر عامان ،كاٟتد األدٌل بان الاابعة ،كل
ىذه االختبلفات تعود إىل عوامل طبعية ،كاجتماعية ،كثقافية ،كمن تلك العوامل االختبلؼ ُب مدل
النمو ،كحدكث البلوغ اٞتادم بُت قطر كآخر تبعان لظركؼ البيئة كالطبيعة.
كما أف مصطلح اٟتدث ٬ترم استعمالو ُب لغة القانوف للداللة على شخص مل تتوفر لو ملكة
اإلدراؾ ،كاالختيار لقصور عقلو على إدراؾ حقائق األشياء ،كاختيار النافع منها كالنأم بنفاو عن الضار
منها.3
 -1غاًل٤ ،تمد حاُت ٤تمد (2004ـ)" ، http://www.startimes.com/f.aspx?t=25357540 ،العوامل ا١تاببة ٞتنوح األحداث ككسائل مكافحتها
ُب اٞتمهورية اليمنية " ،رسالة ماجاتَت منشورةُ ،ب شبكة ا١تعلومات العلمية – االنًتنيت.
 -2العمرم ،صاّب ٤تمد آؿ رفيع (2002ـ) ،مرجع سابق ،ص . 22-21
 -3الشاديل ،فتوح عبد اهلل (1991ـ) ،قواعد االمم المتحدة لتنظيم قضاء األحداث ،اإلسكندرية :دار ا١تطبوعات اٞتامعية ،ص. 68
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فيقصد باٟتدث ُب لغة القانوف بصفة عامة "من تطابق سنو الفئة العمرية اليت ٭تددىا التشريع
اٞتنائي النافذ ُب الدكلة".1
كىو "صغَت الان الذم أًب الان اليت حددىا القانوف للمتميز ،كمل يتجاكز الان اليت حددىا
لبلوغ الرشد" ،كيعرؼ أيضان بأنو" :الصغَت منذ كالدتو كحىت يتم نضجو االجتماعي كالنفاي كتتكامل معو
عناصر الرشد" ،2كيعرؼ اٟتدث من الناحية القانونية بأنو "كل شخص أًب التاسعة من العمر كمل يتم
الثامنة عشر ،ذكران كاف أـ أنثى".
ارتبطت تعريفات اٟتدث من الناحية القانونية بتحديد سنو كىذه الان ارتبطت أيضان بالظركؼ
البيئية ،كاالجتماعية ،كالثقافية ،كالاياسة اٞتنائية ،كبالتايل تنوع اٟتد األدٌل كاٟتد األعلى لان اٟتدث
كفق ،أك حاب ظركؼ كل دكلة كحاب القانوف اٞتنائي الذم ٭تكمها ،كما أف ىذه الظركؼ ٗتتلف ُب
البلد الواحد ،كنذكر على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر ،الواليات ا١تتحدة األمريكية ،حيث حددت اٟتد األقصى
ُب أغلب الواليات بالثامنة عشرُ ،ب حُت حددت ُب كاليات أخرل باٟتادية كالعشرين.3
كعلى ذلك سنيع ًرؼ اٟتدث ُب بعض القوانُت الدكلية كمن بينها-:
الحدث في القانوف الليبي -:عرؼ القانوف اللييب ا٠تاص باٟتدث ا١تنحرؼ ضمن أحكاـ قانوف العقوبات
العاـ كأحكاـ اإلجراءات اٞتنائيةٔ ،تا أف ا١تشرع اٞتنائي عرب عن الطفل ٔتصطلح "الصغَت" ُب قانوف
"العقوبات" ،فقد عرب عنو ُب قانوف مكمل لو ،كىو قانوف "األحداث ا١تشردين" الصادر بتاريخ (-10-5
1955ـ) ٔتصطلح "اٟتدث" ،حيث نص ُب ا١تادة األكىل منو على أنو " يعترب اٟتدث ذكران أك أنثى الذم
مل يبلغ من العمر ٙتانية عشر سنة ميبلدية كاملة" ،كعرؼ ا١تشرع اللييب ُب قانوف "ٛتاية الطفولة رقم 5
الصادر ُب ديامرب 1998ـ" بشأف ٛتاية الطفولة كنتيجة النضماـ ليبيا إىل االتفاقية الدكلية ٟتقوؽ
الطفلُ ،ب مادتو األكىل ا١تقصود بالطفل ُب تطبيق أحكاـ ىذا القانوف ىو "الصغَت الذم مل يبلغ سنو
الاادسة عشر كيشمل ذلك اٞتنُت ُب بطن أمو".4
 -1أبوتوتة ،عبد الرٛتن ( ،)1996مرجع سابق ،ص .2
 -2عزت٤ ،تطاف ابراىيم (1998ـ) "، http://fawzyi.mam9.com/t687-topic ،تشرد االحداث – اسبابو كسبل عبلجو" .شبكة ا١تعلومات العا١تية–
االنًتنيت.
 -3الاعيد ،نصر ناصر (2005ـ) ،مرجع سابق ،ص .11
 -4ا١ترجع الاابق ،ص .12
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كيعترب حدثان ُب تطبيق أحكاـ القانوف اللييب اٟتديث كل من مل يتم الثامنة عشر عامان ميبلديان من
عمره إذا ارتكب جرمان معاقبان عليو أك كاف معرضان للخظر ُب األحواؿ ا١تبينة ّٔذا القانوف ،كٖتدد سن
اٟتدث استنادان لقيد ميبلده الرٝتي ،فإف تعذر ذلك أيحيل على الطبيب الشرعي لتقدير سنو.1
أما ا١تاسؤكلية اٞتنائية للحدث  ،فقد نصت ا١تادة ( )81-80من قانوف العقوبات اللييب على
ٖتديد سن ا١تاسؤكلية اٞتنائية بشكل كاضح ُب ىاتُت ا١تادتُت ،حىت تتواكب مع قانوف ٛتاية الطفولة الذم
مدت مرحلة الطفولة إىل سن الاادسة عشر عامان ،تنص ا١تادة ( )80على اآلٌب "ال يكوف ماسؤكالن جنائيان
الصغَت الذم أًب الرابعة عشر عامان كمل يبلغ الثامنة عشر ،غَت أف للقاضي أف يتخذ بشأنو التدابَت الوقائية
ا١تبلٯتة أذا كاف قد أًب الاابعة من عمره كقت يرتكب الفعل الذم يعد جرٯتة قانونان" ،أما ا١تادة ( )81من
نفس القانوف فتنص على" :ياأؿ جنائيان الصغَت الذم أًب الرابعة عشر كمل يبلغ الثامنة عشر كقت ارتكاب
2
الفعل ككانت لو قوة الشعور كاإلرادة على أف ٗتتص العقوبة ُب شأنو ٔتقدار ثلثيها"
الحدث في القانوف التونسى -:عرؼ اٟتدث ُب ٣تلة "ٛتاية الطفولة" ،كُب مادتو الثالثة بأنو "كل إنااف
عمره أقل من ٙتانية عشر عامان مل يبلغ سن الرشد ٔتقتضى أحكاـ خاصة".
كقد ربط ا١تشرع التوناي بُت الان كالتدرج ُب ا١تاسؤكلية حاب ا١تراحل العمرية للحدث ،حيث
صت ا١تادة ( )38من قانوف العقوبات التوناي على أنو" :ال يعاقب من ال يتجاكز سنو الثالثة عشر عامان
نٌ
كاملة عند ارتكابو اٞترٯتة أك كاف فاقدان العقل" ،بينما تنص ا١تادة ( )43من نفس القانوف على" :يقع
تطبيق القانوف اٞتنائي على ا١تتهمُت الذين ًسنٌهم أكثر من ثبلثة عشر عامان كاملة كأقل من الثامنة عشر
عامان كاملة".3
من خبلؿ ىتُت ا١تادتُت ،فإف ا١تشرع التوناي ُب قانوف العقوبات أخلى ا١تاسؤكلية عن اٟتدث
الذم يرتكب اٞترـ ،كىو دكف سن الرابعة عشر ،كقد قارف ىذا اٟتدث بفاقد العقل حيث أخلى ا١تاسؤكلية
منهما على اعتبار أهنما ُب حالة انعداـ االدراؾ كالتمييز كال ٯتكن أف ياأؿ الطفل ُب ىذه اٟتالة على
الفعل الذم ارتكبو كذلك لعدـ فهم مدل كأثر العمل الذم اقًتفو ُب تلك اللحظة ،كعليو ال ٯتكن أف
يعاقب الطفل على ىذا اٞترـ جنائيان ،كبالتايل ال ٯتكن اٟتكم عليو بأية عقوبة على الرغم من أف اٞترـ
 " -1تعديل قانوف االحداث اللييب" (2009-3-17ـ) pdf-Adobe Reader ،قانوف األحداث ُب ليبيا ،شبكة ا١تعلومات العا١تية – االنًتنيت.
 " -2تعديل قانوف االحداث اللييب" (2009-3-17ـ) ،ا١ترجع الاابق.
 -3نقبلن عن الاعيد ،نصر ناصر (2005ـ) ،مرجع سابق ،ص .25-24
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قائم ،كلكن سنو تكوف مانعة للحكم عليو ،ككذلك عقابو على الرغم من كجود ٤تاكمة كتصريح باإلدانة
دكف صدكر عقاب نظران لصغر سن الطفل ،أك اٟتدث القائم بالفعل اإلجرامي.
الحدث في القانوف المصرم -:يعرؼ اٟتدث ُب القانوف ا١تصرم اٞتديد رقم ( )12لانة 1996ـ بأنو
"كل من مل يبلغ ٙتاٍل عشرة سنة ميبلدية كاملة" ،1كقد حدد ا١تشرع ا١تصرم ُب القانوف رقم ( )1من نفس
الانة تدرج ماسؤكلية األحداث حاب ا١ترحلة العمرية ،حيث قامها إىل ثبلث مراحل كىي-:
*من سبع سنوات إىل ٜتس عشرة سنة -:كفيها ٭تكم على الطفل الذم مل يبلغ سنو ٜتس عشرة سنة إذا
ارتكب جرٯتة بأحد التدابَت التقوٯتية ،إ ٌما التوبيخ ،أك التاليم ،أك اإلٟتاؽ بالتدريب ا١تهٍت ،أك إلزامو
بواجبات معينة ،أك االختبارات القضائية ،أك اإليداع ُب احدل مسؤساات الرعاية االجتماعية ،أك اإليداع
ُب احدل ا١تاتشفيات ا١تتخصصة ،ىذا ما جاء ُب نص ا١تادة ( )101من القانوف ا١تصرم.
*من ا٠تامس عشرة إىل الاادس عشرة سنةُ -:ب ىذه ا١ترحلة ٭تكم بعقوبات ٥تففة ،كاذا ارتكب الطفل
الذم بلغت سنو ٜتس عشرة سنة كمل يبلغ ست عشرة سنة جرٯتة عقوبتها اإلعداـ ،أك األشغاؿ الشاقة
ا١تسؤبدة ،أك ا١تسؤقتة ٭تكم عليهم بالاجن ،كإذا كانت جرٯتة عقوبتها الاجن ٭تكم عليهم باٟتبس مدة ال
تقل عن ثبلثة شهور ،ك٬توز للمحكمة بدالن من اٟتكم على الطفل بعقوبة اٟتبس أف ٖتكم بإيداعو ُب
احدل ا١تسؤساات االجتماعية مدة ال تقل عن سنة طبقان ألحكاـ ىذا القانوف ،ىذا ما جاءت بو ا١تادة
( )111من نفس القانوف.
أما إذا ارتكب الطفل جنحة ٬توز اٟتكم عليو باٟتبس ،ك٬توز للمحكمة أف ٖتكم باحدل
التدبَتين ا٠تامس كالاادس ا١تنصوص عليهما ُب ا١تادة ( )101من ىذا القانوف.
*من الاادسة عشر عامانإىل الثامنة عشر عامان -:كرد ُب ا١تادة ( )112من قانوف األحداث ا١تصرم "ال
ست عشرة سنة
٭تكم باإلعداـ كال األشغاؿ الشاقة ا١تسؤبدة أك ا١تسؤقتة على ا١تتهم الذم زاد سنو على ٌ
ميبلدية كمل يبلغ الثامن عشرة سنة ميبلدية كاملة كقت ارتكاب اٞترٯتة".2
الحدث في قانوف اإلمارات العربية المتحدة -:لقد أصدرت الدكلة القانوف االٖتادم رقم ( )9لانة
"1976ـ" لدكلة اإلمارات العربية ا١تتحدة بشأف األحداث اٞتا٨تُت كا١تشردين كحدد القانوف ُب مادتو
 -1اٟتضورم ،حاُت حان (2009 -1-15ـ)  ،مرجع سابق .
 -2الاعيد ،نصر ناصر (2005ـ)  ،مرجع سابق  ،ص . 30 -29
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األكىل تعريف اٟتدث بأنو" :من مل يتجاكز الثامن عشرة سنة من عمره كقت ارتكابو الفعل ٤تل ا١تااءلة،
أك كجوده ُب احدل حاالت التشرد" ،كقد راعت مواد ىذا القانوف مصلحة اٟتدث كأكجبت رعايتو كتقوٯتو
من خبلؿ إيداعو ُب مسؤساة إصبلحية مناسبة لتأىيلو كتعديل سلوكو ،كمن خبلؿ إبعاد اٟتدث عن
الظركؼ اليت أدت إىل تشرده أك جنوحو ،كإخضاعو لنوع من الرقابة كا١تبلحظة كا١تتابعة كرعاية أسرتو.1
أما تدرج ا١تاسؤكلية فقد حددىا ا١تشرع اإلماراٌب ُب القانوف االٖتادم ُب ا١تواد التالية-:
*ا١تادة  -:6ال تقاـ الدعول اٞتزائية على اٟتدث اٞتانح الذم مل يبلغ من العمر سبع سنُت كاملة كمع
ذلك ٬توز ٞتهات التحقيق كاحملاكم أف تأمر َب ٚتيع األحواؿ باٗتاذ اإلجراءات الًتبوية ،أك العبلجية
ا١تناسبة ٟتالة ىذا اٟتدث إذا رأت ضركرة لذلك.
*ا١تادة  -:7إذا ارتكب اٟتدث الذم أًب الاابعة كمل يبلغ الاادس عشرة سنة من عمره جرٯتة يعاقب
عليها َب قانوف اٞتزاءات أك أم قانوف آخر حكم القاضي بأٗتاذ ما يراه من التدابَت.
*ا١تادة  -:8إذا ارتكب اٟتدث الذم أًب الاادسة عشر عامان من عمره جرٯتة معاقب عليها ُب قانوف
اٞتزاءات أك أم قانوف آخر جاز للقاضي أف ٭تكم باٗتاذ مايراه من التدابَت ا١تنصوص عليها ُب ىذا
القانوف بدال من العقوبات ا١تقررة .2
الحدث في القانوف القطرم -:يعرؼ اٟتدث ُب القانوف القطرم رقم ( )1لانة "1994ـ" كُب ا١تادة
( )1الفقرة ( )20على أنو "كل ذكر أك أنثى أ ًٌب الاابعة من عمره كمل يبلغ الاادس عشرة سنة من العمر
كقت ارتكابو اٞترٯتة أك عند كجوده ُب احدل حاالت التعرض لبل٨تراؼ".
أما الفقرة ( )21من نفس القانوف فقد حدد فيها ا١تشرع القطرم ا١تاسؤكلية اٞتنائية كىي على
النحو التاىل -:


ال ماسؤكلية جنائية على كل فعل يرتكبو الصغَت الذم تزيد سنو عن الاابعة.



أما إذا زادت سنة على الاابعة كقلت عن الثامن عشرة سنة ،فبل ياأؿ جنائيان إال إذا بلغ
من نضج اإلدراؾ ما يكفي للحكم على ماىية الفعل الذم يقع منو أك نتائجو.

 -1زغل ،موزة سعيد (1992ـ)" ،جنوح األحداث ُب دكلة اإلمارات" ،ندكة الثقافة كالعلوـ; دبي ،ص .89
 -2دكلة اإلمارات العربية ا١تتحدة (2010-2-7ـ) "، http://www.alamuae.com/uae/showtopics-801.html ،قانوف األحداث كا١تشردين
رقم ( )9لانة 1976ـ" ،شبكة ا١تعلومات العا١تية االنًتنيت.
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ليس ُب قانوف العقوبات ما يشَت إىل التميز بُت البنات كاألكالد ُب سن ا١تاسؤكلية اٞتنائية .1

الحدث في القانوف السورم  -:يعرؼ اٟتدث ُب القانوف الاورم رقم ( )51لانة "1979ـ" على أنو:
" كل ذكر أك أنثى مل يتم الثامنة عشر عامان من عمره".
أما تدرج ا١تاسؤكلية فقد حددىا ا١تشرع الاورم ُب نفس القانوف ( )51من خبلؿ مراحل سن
اٟتدث ،حيث قامها ىو أيضان إىل ثبلث مراحل على النحو التاىل-:
*مرحلة األحداث الذين مل يتموا الاابعة من العمر ،حيث نصت ا١تادة الثانية من القانوف الاورم لانة
1974ـ لؤلحداث اٞتا٨تُت على أنو "ال يبلحق جزائيان اٟتدث الذم مل يتم الاابعة من العمر حُت
ارتكاب الفعل ،ككذلك نصت ا١تادة ( )237من نفس القانوف على اآلٌب" :ال يبلحق جزائيان من كاف
طفبل حُت ارتكب الفعل" ،كالطفل طبقان للمادة ( )11من قانوف األحداث اٞتا٨تُت ىو من مل يتم الاابعة
من عمره.
*مرحلة األحداث من الثامنة حىت ٘تاـ ا٠تاماة عشر عامان ،كىي تبدأ من سن التميز كحىت ٘تاـ ا٠تاماة
عشر عامان من العمر ،كطبقان لنص ا١تادة ( )4من قانوف األحداث اٞتا٨تُت ٭تكم على اٟتدث بتدبَت أك
أكثر من التدابَت اإلصبلحية.
*مرحلة األحداث من الاادس عشرة سنة إىل ٘تاـ الثامن عشرة سنة ،إذا ارتكب اٟتدث ُب ىذه ا١ترحلة
جرٯتة جنائية تفرض عليو عقوبات ٥تففة ،كعلى ذلك نصت ا١تادة ( )3من نفس القانوف على أنو "ُب
اٞتنايات اليت يرتكبها األحداث الذين أ٘تٌوا ا٠تامس عشرة سنة من عمرىم ،تطبق عليهم العقوبات
ا١تنصوص عليها ُب القانوف" ،حيث أف ماسؤكلية اٟتدث ُب ىذه ا١ترحلة ماسؤكلية مدنية ،كيعامل معاملة
الراشد كعليو ا١تاسؤكلية ا١تدنية الكاملة ،كياتطيع ا١تتضرر مطالبتو بالتعويض عما ٟتق بو من ضرر من جراء
جرٯتتو اليت ارتكبها عمبل با١تادة ( )65الفقرة أ من القانوف ا١تدٌل.2
من خبلؿ العرض الاابق لتعريف اٟتدث من الناحية االجتماعية كالنفاية ،كأيضان من الناحية
الشرعية ككذلك القانونية ،ناتشف منها أهنا ٚتيعها تتفق على ٖتديد سن اٟتدث أكال ،على الرغم من
اختبلؼ بعض الدكؿ ُب ٖتديد ىذه الان  ،فهي تبدأ عند االجتماعيُت كالنفايُت منذ مرحلة اإلدراؾ
 -1تقارير األمم ا١تتحدة (12001-11ـ) " ،ثفاقية حقوؽ الطفلٞ ،تنة حقوؽ الطفل – النظر ُب التقارير ا١تقدمة من الدكؿ األطراؼ ٔتوجب ا١تادة ( )44من
االثفاقية – التقارير االكلية للدكؿ األطراؼ الواجب تقدٯتها ُب عاـ 1997ـ ،قطر" ،ص .7-6
 -2القداح ،مرَل كعبيد لطيفة (2000ـ) ،مراحل مسؤكلية الحدث في القانوف السورم ،دمشق :نقاية احملامُت ،ص.27-24-21
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كالوعي ١تا يقوـ بو الطفل ،أما عند فقهاء الشريعة كالانة فهي تبدأ منذ مرحلة البلوغ كالرشد ،كىي أيضان
ٗتتلف من مذىب آلخر ،فهناؾ من حددىا بعبلمات البلوغ الطبعية عند الذكر كاألنثى ،كمنهم من
حددىا من سن ا٠تاماة عشر عامان إىل سن الثامنة عشر كذلك ُب ا١تداىب األربعة (ا١تالكى ،اٟتنفى،
كالشافعى ،كاٟتمبلى) ،ككذلك القانونيُت ركزكا ُب تعريفهم للحدث على سن الطفل ،كىي ٥تتلفة من قانوف
آلخر كما ًب ذكره سابقان كلكن نبلحظ أف معظمها يتفق ُب ٖتديد اٟتد األعلى للحدث كىو الثامنة عشر
عامان ،أما اٟتد األدٌل فهو ٥تتلف من قانوف آلخر ،كحدد القانونيوف من خبلؿ تعريفهم للحدث مراحل
٪تو الطفل كاليت على ضوئها ٯتكن أف ٖتدد العقوبات كاٞتزاءات اليت تتخذ ضد اٟتدث عند ارتكابو للفعل
اٞتانح ،أك التدابَت البلزـ اٗتاذ ىا حيا٢تم ُب حُت عدـ بلوغهم الان القانونية عند ارتكأّم لؤلفعاؿ
ا٠تارجة عن القانوف ،إذان ٯتكن أف ٨تدد تعريف اٟتدث على أنو" :الصغَت الذم مل يتم نضجو اجتماعيان
كنفايان ،كمل يصل إىل مرحلة اإلدراؾ كالبلوغ ،أم مل يصل إىل الان القانونية عند ارتكابو الفعل اإلجرامي،
ذكران كاف أـ أنثى".
االتجاىات كالنظريات العلمية المفسرة للسلوؾ االنحرافي;-
ظهرت عدة إتاىات كنظريات حاكلت كضع تفاَتات للالوؾ ا١تنحرؼ ،حيث اىتم بدراسة
ىذه الظاىرة العديد من العلماء من بينهم علماء االجتماع كعلماء النفس كرجاؿ القانوف كالشريعة ككذلك
رجاؿ الدين ،حيث كاف لكل ٗتصص إطاره ا١ترجعي ُب تناكلو ١توضوع اال٨تراؼ ،كبالتاىل تعددت كجهات
النظر كاآلراء ،كتفاَت الالوؾ ا١تنحرؼ تبعان لتعدد اآلراء اليت ينظر منها أصحاب تلك اآلراء إىل ظاىرة
اال٨تراؼ ،حيث استخدـ كلّّ منهم مفاىيمو ،كطرؽ قياسو ا١تتبعة ُب تناكلو ٢تذه الظاىرة ،كقد اختلفت
ىذه التفاَتات اليت تناكلت اال٨تراؼ اختبلفان كاضحان ،كذلك الختبلؼ األزمنة كالعصور ،كاختبلؼ
التخصصات اليت تناكلت ىذا اٞتانب من البحث كالدراسة كما أسلفت ،كاختبلؼ ا١تعطيات كاالفكار
الثقافية الاائدة ُب كل فًتة زمنية ،كىذه النظريات حاكلت أيضان إ٬تاد التفاَتات األكثر تناسبان لدكافع
ىذا الالوؾ بغض النظر عن القائم بو سواء أكاف حدثان أـ بالغان ،أذكران كاف أـ أنثى ،كمعظم النظريات اليت
استخدمت ُب تفاَت الالوؾ ا١تنحرؼ تفاَتان علميان تتضمن بُت طيٌاهتا بطبيعة اٟتاؿ الالوؾ ا١تعادم
للجرٯتة كاال٨تراؼ .
ترتب على كجود ىذه اآلراء كاألفكار كجود عدد كافر من الدراسات اليت تناكلت ىذه الظاىرة،
كظهرت إٕتاىات متعددة كقد أمكن بلورة ىذه الدراسات كالنظريات ُب أربعة إتاىات رئياة كىي-:
أكالن  :النظريات اليت تأخد بالتفاَت الفردم لبل٨تراؼ.
ثانيان  :النظريات اليت تأخد بالتفاَت االجتماعي لبل٨تراؼ.
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ثالثان  :النظريات اليت تأخد بالتفاَت التكاملى لبل٨تراؼ.
رابعان :ا١تنهج اإلسبلمي ُب تفاَت الالوؾ ا١تنحرؼ.

أكالن; النظريات التي تأخد بالتفسير الفردم لالنحراؼ;-
بنيت ىذه النظرية على أساس أف التكوين البيولوجي للفرد ىو احملدد الرئيس للالوؾ ،فهي تركز
على البعد الذاٌب للشخصية ا١تنحرفة ،حيث إهنا ال هتتم بو كظاىرة اجتماعية ،أك ٚتاعية بل تركز على
اٟتدث اٞتانح كفرد قائم بذاتو" ،1كركزكا أصحاب ىذه النظرية على ذات آّرـ فبحثوا عن علة اإلجراـ
كأسبأّا داخل الفرد ذاتو ،فقد اىتموا بالنواحي العضوية ،كالنفاية ،كالعقلية ُب شخصية آّرـ ،كربطوىا
بالالوؾ اإلجرامي ،كتعددكا ُب تناك٢تم ٢تذه العوامل ٦تا أدل إىل تعدد إتاىات ىذا ا١تذىب كتنوع
مدارسو ،كفيما يلي نتناكؿ أىم ىذه االٕتاىات كىي-:
* االتجاه أك النظرية البيولوجية في التفسير الفردم لالنحراؼ; -ظهر ىذا االٕتاه عندما الحظ
الباحثوف كجود عبلقة بُت ظاىرة اإلجراـ ،كبُت ٝتات خاصة تتضح ُب ىيئة آّرـ كمبل٤تو كطبعو ،كرأس
ضخم كمبلمح غَت ماتوية كطبيعة عدكانية ،2حيث ظهر ىذا االٕتاه ُب القرف الاابع عشر على يد العامل
االيطايل "ديبل بورت ٍ "Della Portب استكمل ىذه الدراسة العامل الفرناي "الفيتيو ُ "Lavaterب
القرف الثامن عشر ،حيث اىتم الفيتيو بشكل الدماغ بوجو خاص على أساس أنو يكشف عن استعداد
الشخص لئلجراـ ،كظلت ىذه الدراسات بعيدة عن الطابع العلمي ا١تنهجي ،فهذه النظرية مل تثبت أ٫تيتها
حىت ظهور ما يعرؼ بعلم فراسة الدماغ " "Phrenologyالذم يعزل ظهوره إىل مسؤساة العامل
الفرناي "فرنايس جوزيف جاؾ 1758( "Francis Gosif Gallـ1822 -ـ)ٍ ،3ب ظهر بعد
ذلك الطبيب الفرناي كعامل االنثربولوجيا "دل برككا  "De Brocaالذل تابع ْتوث "جاؾ" كأضاؼ
إليها افكاران جديدة ،كلكن ىذه الدراسة مل تكن مبنية على أساس علمي منهجي ،ظهر بعد ذلك العامل
اإليطايل "سيزر ١تربكزك 1909 -1835،Cesare Lombrosoـ" فهو يعترب مسؤسس علم اإلجراـ
اٟتديث ،حيث كانت دراساتو كأْتاثو ذات تأثَت كبَت ُب علم اإلجراـ بصفة خاصة ،حيث قاـ ١تربكزك
بإجراء ْتوث كثَتة ١تعرفة ما يتميز بو آّرموف ،ككضع ٣تموعة من ا٠تصائص البيولوجية اليت يرل أهنا ٘تيز
الشخص آّرـ عن غَته ،كأرجع أسباب اٞترٯتة إىل تطورات انثربولوجية معينة ،كقد ٠تص ١تربكزك ُب دراساتو
ُب أكؿ األمر إىل أف الالوؾ اإلجرامي مرجعو تشوه عقلي ،أك عضوم لدل آّرـ.

 -1عبد اٞتليل ،على ا١تربكؾ عوف (2006ـ) ،مرجع سابق ،ص . 36
 -2غبارم٤ ،تمد سبلمة (2006ـ) ،الدفاع اإلجتماعى في مواجهة الجريمة ،اإلسكندرية :دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر ،ص .88
 -3غبارم٤ ،تمد سبلمة (2006ـ) ،ا١ترجع الاابق ،ص .89
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قاـ ١تربكزك بفحص جام آّرـ كىو على قيد اٟتياة فبلحظ عليو خفة غَت عادية ُب اٟتركة،
كجنوح إىل ا١تباىاة كالتفاخر بنفاو ،كميلو إىل التهكم كالاخرية ،1كّٔذا االكتشاؼ اندفع ١تربكزك إىل تكرار
الفحوص كإجراء األْتاث ليتأكد من صحة افًتاضو كصدؽ اكتشافوٍ ،ب نشر النتائج الىت توصل إليها ُب
كتاب لو بعنواف (اإلنااف آّرـ 1876ـ)  ،ذكر ُب ىذا الكتاب أف آّرـ يتميز عن غَته بصفات عضوية
كذلك بأف لو مبلمح خاصة مثل عدـ انتظاـ ٚتجمتو ككثافة شعره كضيق جبهتو ،2ككرب االذنُت كبركز٫تا
إىل ا٠تارج كمن الصفات العقلية ،كالنفاية ،كا١تزاجية األخرل ضعف اإلحااس باألمل ،كا١تيل ٨تو الوشم
بصورة منافية للحياء ،كضعف الوازع األخبلقي ،كعدـ الشعور بالذنب كالرعونة ،كالقابلية الشديدة اللتئاـ
اٞتركح ،كسرعة الشفاء من ا١ترض ،كا١تيل الشديد ٨تو الكحوؿ ،3كقد اعترب ١تربكزك أنو إذا توافرت أكثر من
ٜتس من تلك الصفات عند اإلنااف أعترب أنو ٯتثل النموذج اإلجرامى الكامل ،فتلك الصفات ٘تيز آّرـ
عن غَت آّرـ ،كبالتايل فهي اليت قد تزيد من قابلية الفرد كاستعداده الرتكاب اٞترٯتة ،4كركز ١تربكزك على
دكر الوراثة لتفاَت الالوؾ ا١تنحرؼ على ما عداىا من العوامل األخرل ،كقام آّرمُت إىل ٜتس طوائف
كىي-:
1

 -آّرـ بالفطرة أك بالوراثة -:كيتصف فيها آّرـ بامات بدينة كمبلمح شخصية معينة.

2

 آّرـ آّنوف -:كىو من يرتكب اٞترٯتة ٖتت تأثَت ا١ترض العقلي ،كىو يشبو ُب تصرفاتو آّرـبالفطرة ،كيعترب ا١تريض با٢تاتَتيا ،كا١تصاب بالصرع ،كمدمن ا١تخدرات ،كالكحوؿ من ضمن ىذا
النوع حاب تصنيف ١تربكزك.

3

 آّرـ بالعادة -:كىو من يعتاد على ارتكاب اٞترائم ٖتت تأثَت ظركفو االجتماعية فيجعل مناإلجراـ حرفة ،أك أسلوبان لو ُب اٟتياة.

4

 آّرـ بالصدفة -:كيطلق عليو شبو آّرـ حاب تصنيف ١تربكزك ،فإجراـ ىذه الفئة ال عبلقة لوبأية ذرة كراثية ،أك مرض ،أك صرع ،كإ٪تا يرجع إجرامهم إىل ظركؼ ،كمواقف ٬تدكف أنفاهم فيها
٣ترمُت عن طريق الصدفة  ،أك بدافع التقليد ،أك حب الظهور.

6

 -1أبوتوتة ،عبد الرٛتن (2001ـ) ،علم اإلجراـ ،اإلسكندرية :ا١تكتب اٞتامعى اٟتديث ،ص .83
 -2غبارم٤ ،تمد سبلمة (2006ـ) ،مرجع سابق ،ص .88
 -3عبد الاتار ،فوزية (1985ـ) ،مبادئ علم اإلجراـ كالعقاب ،بَتكت :دار النهضة العربية ،ص .37
 -4عبد اهلل ،عبد الابلـ سامل (1985ـ) ،مرجع سابق ،ص.32
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5

 آّرـ بالعاطفة -:كىو شخص يتميز ْتااسية مفرطة ٮتضع بشأهنا إىل انفعاالت ىوجاء كعواطف٥تتلفة ،كالغضب كاٟتب كالغَتة كاٟتقد كالكراىية.1

خبلصة نظرية ١تربكزك ُب تفاَتىا للالوؾ ا١تنحرؼ ،إهنا تسؤكد على العوامل البيولوجية ذات العبلقة
الطردية الىت تربط بينها كبُت الالوؾ اإلجرامى ،كإف للوراثة دكران كبَتان ُب تفاَت الالوؾ اإلجرامي لدا
١تربكزك ،حيث يعترب أف الفرد مولود ،كٝتات اٞترٯتة مطبوعة على جاده ،كذلك ْتكم العوامل البيولوجية
الداخلية لذا فهو ال ياتطيع التخلص منها أك االبتعاد عنها.
لقد تعرضت ىذه النظرية للعديد من التناقضات من قبل الباحثُت كا١تتخصصُت ُب ىذا آّاؿ،
كمن أىم ىذه االنتقادات ا١توجو ٢تذه النظرية أهنا أخدت االٕتاه التقليدل ُب تفاَتىا للجرٯتة كالالوؾ
اإلجرامي ،كانتقدت ىذه النظرية فيما يتعلق بالصفات الوضعية ،أك البدائية كاليت يطلق عليها بنموذج
آّرـ ،كذلك من أىم االنتقادات اليت كجهت لنظرية ١تربكزك ،أهنا اعتمدت ُب ٖتليلها للالوؾ اإلجرامي
على العوامل الوراثية فقط ،كأ٫تلت باقي العوامل كاليت ٢تا دكر كبَت ُب تفاَت شخصية آّرـ ،كمن ا٫تها
العوامل االجتماعية ،كالعوامل البيئية ،فهذه العوامل تشكل أ٫تية كبَتة ُب حياة الفرد ،كتسؤثر فيو تأثران كبَتان،
كلو كاف اإلجراـ عامبلن كراثيان لكاف أبناء آّرمُت ٣ترمُت بالوراثة ،كانتقدت ىذه النظرية من حيث أهنا
استخدمت عينة مل تكن ٦تاثلة ٢تا إلثبات صحة فرضيتها سواء كاف ذلك من ناحية الكم أك الكيف.
نتيجة ٢تذه االنتقادات ظهرت أفكار أخرل ُب تفاَت الالوؾ ا١تنحرؼ انتلقت من أفكار ١تربكزك
ٍب طورهتا ،ككصلت إىل نتائج جديدة ،كذلك من األْتاث كالتجارب اليت قاموا ّٔا ليتبثوا صحة نظريتهم،
كلقد أضاؼ أتباع ا١تدرسة الوضعية اليت كلدت عاـ (1878ـ) مثل (أنريكوف فَتم  ،Ferriكركفائيلى
جارك  ،)Reffael Garo Faloعوامل اجتماعية ُب ٖتليبلهتم لئلجراـ ،بينما تعرضت نظرية ١تربكزك
٢تزة عنيفة نتيجة الدراسات اليت قاـ ّٔا (جورج ُ )Georgeب ا٧تلًتا عاـ (1901ـ) ،حيث مل ٕتد
فركقان جامية ىامة بُت آّرمُت كغَت آّرمُت ،أما دراسة (أرنات ىوتوف ،Earnest Hooton
كأرنات كريشمر ،)Earnest Kartchmerفقد أيدت إىل و
حد ما ا١تفهوـ العضول للالوؾ
اإلجرامىٍ ،ب ظهرت ُب أربعينيات القرف العشرين دراسة ىامة للعامل األمريكى (كلياـ شيلدكف
 ،2)Shldonالذم استخدـ فرضياتو النموذجية ا٠تاصة باٞتام البشرم ُب ٣تاؿ اٞترٯتة كاٞتا٨تُت ،حيث
يعتقد أف اإلنااف بوجو عاـ ليس إال كظيفة ناشئة عن بناء جامي معُت ،كلتحقيق ىذه الفرضية قاـ
بدراسة على مائتُت من اٞتا٨تُت الذين أحيلوا إىل أحد ا١تراكز االجتماعية ُب مدينة "بوسطن" األمريكية
 -1عبد اٞتليل ،على ا١تربكؾ عوف (2006ـ) ،مرجع سابق ،ص .39
 -2على ،بدر الدين (1987ـ) ،النظريات الحديثة في تفسير السلوؾ االجرامى ،الرياض :ا١تركز العرىب للدراسات االمنية ،ص .17
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خبلؿ الانوات (1946 -1939ـ) ،كتوصل إىل أف اٞتا٨تُت ٮتتلفوف عن غَت اٞتا٨تُت ُب تكوينهم
الامات موركثة.1
اٞتامي كا١تزاجي كأيضان العقلي ،كإف مثل ىذه االختبلفات تشكل ٪تطان معينان ُب ٌ
انتيقدت ىذه الدراسة ألهنا استخدمت عددان قليبلن جدان من اٞتا٨تُت ،كمع ذلك فقد ظهرت منها
بتعميمات تطبقت على ٚتيع آّرمُت ،ىذا كقد ظهرت ُب عاـ (1956ـ) دراسة جديدة و
لكل من
(إلينور ،كشيلدكف جلوؾ) اللذاف حاكال أف يتبثوا بعض فرضيات (شيلدكف) ُب مدل عبلقة البيئة البشرية
باٞترٯتة ،كالالوؾ اإلجرامي ،حيث قاما ُب ىذه الدراسة بتحليل دقيق للعبلقة بُت أ٪تاط اٞتام كبُت بعض
الامات الشخصية كالعوامل االجتماعية كالثقافيةن ،على عينة من " "500حالة من األحداث اٞتا٨تُت،
كمقارنتها بعينة ٦تاثلة من أطفاؿ غَت جا٨تُت كمجموعة ضابطة ،كتوصبل إىل أف ىناؾ اختبلفان بائنان بُت
العينتُت  ،فاألطفاؿ اٞتا٨توف ٯتيلوف فيما بينهم إىل ٨تو النمط العضلى ،كإف ىذا التكوين ٯتيل صاحبو ٨تو
٦تارسة العدكاف ،كا١تقاتلة كالايطرة على الغَت.2
كعلى الرغم من أف ىذين العاملُت حاكال إثبات كجود الصلة بُت البنية اٞتامية كبُت الالوؾ
اإلجرامي ،إال أهنما مل يعتربا كجود مثل ىذه البنية عامبل أساسيان ُب تكوين ىذا الالوؾ ،حيث أكدا من
ناحية أخرل على أ٫تية العوامل النفاية كعناصر ديناميكية تعمل كمجموعة متكاملة ُب الشخصية.3
توالت بعد ذلك ظهور الدراسات العلمية ُب تفاَت الالوؾ االجرامي من جوانب أخرل،
كالدراسة اليت تناكلت موضوع ا٢ترمونات ،كمدل عبلقتها باٞترٯتة للعا١تُت "ماكس شبلب – Schlapp
كإدكارد ٝتيث  ،"Smithحيث كجدا أف ثلث آّرمُت بوجو عاـ يعانوف من اضظرابات ُب الغدد
الصماء ،كأيد ىذه النتيجة العامل "لويس برماف  ،"Bermanحُت أكد على أف ٚتيع آّرمُت غَت
ماسؤكلُت ماسؤكلية جنائية ألهنم غَت قادرين على ٖتقيق التوافق االجتماعي بابب اضظراباهتم الغددية،
كتوصل بعض العلماء إىل نتائج أخرل ذات عبلقة بالالوؾ اإلجرامى غَت الغدد الصماء ،كىي األمراض
العقلية "الدىانية" كاإلنفصاؿ العقلي ،كاإلخبلؿ ُب إفراز الغدة الدرقية ،ك الغدة النخامية ،أما الطبيب
اإليطايل "نيكوال بندا  "Pendaفَتل أف إفرازات الغدد تسؤدم إىل إثارة بعض االستعدادات األنانية
كاٟتيوانية ،كلذلك ال يعتربىا عوامل جوىرية كإ٪تا عوامل مااعدة ،أك عوامل مهيئة للجرٯتة .4
 -1غبارم٤ ،تمد سبلمة (2006ـ) ،مرجع سابق ،ص.94
 -2غبارم٤ ،تمد سبلمة (2006ـ) ،مرجع سابق ،ص .95
 -3العمرم ،صاّب بن ٤تمد آؿ رفيع (2002ـ) ،مرجع سابق ،ص .37
 -4غبارم٤ ،تمد سبلمة (2006ـ) ،مرجع سابق ،ص .96-95
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إف ىذا اإلٕتاه "البيولوجي" الوراثي ،يركز على الفرد فقط ُب تفاَته للالوؾ ا١تنحرؼ ،فهو ٭تاكؿ
ُب تفاَت الالوؾ أف يكوف الفرد ىو احملور الرئيس ُب كل دراستو العلمية اليت قاـ ّٔا العلماء كالباحثوف ُب
ىذا آّاؿ ،أم أنو ركز على سبب الالوؾ اإلجرامي ُب الفرد نفاو ،كمل يعط ىذا اإلٕتاه أ٫تية للعوامل
االجتماعية اليت ٢تا دكر كبَت ُب تشكيل شخصية الفرد ،ألف اإلنااف كائن اجتماعي بطبعو ،فهو يتأثر
بالبيئة االجتماعية احمليطة بو ،ككذلك يسؤثر فيها سواءن كاف ىذا التأثَت إ٬تابيان ،أك سلبيان فهو موجود كال
ياتطيع أحد أف يهملو كيتغاضى عنو ،كلذلك فإف العوامل االجتماعية ٢تا أيضان دكر كبَت ُب تفاَت
الالوؾ ،كعلى ىذا األساس فقد كجو نقد ٢تذه النظرية اليت مل هتتم إال بدراسة الفرد فقط ،كمل تركز على
اٞتوانب األخرل كاليت ٢تا دكر كبَت ُب تشكيل شخصية الفرد كسلوكة ،كليات الوراثة ىي العامل الوحيد
الذم يشكل شخصية الفرد.
* اإلتجاه أك النظرية النفسية في التفسير الفردل لالنحراؼ; -ترجع النظريات النفاية الالوؾ
ا١تنحرؼ إىل أسباب خاصة بالتكوين النفاي للفرد ،فهي تركز على ذات الفرد ُب ٤تاكالهتا إل٬تاد العوامل
الداخلية ا١تاببة ُب إحداث الفعل اإلجرامي ،كىي تيعترب من النظريات ا١تعقدة ُب تفاَت الالوؾ كذلك
لغموض ا١تصطلحات ا١تاتخدمة ُب الداللة على الفرضيات ا٠تاصة ّٔا ،كقد قدمت ىذه النظرية للفكر
٣تاالن خصبان لدراسة خربات الطفولة ا١تبكرة كأساس للالوؾ البلحق ،كقد أدل ذلك منطقيان إىل االىتماـ
بدراسة "الالوؾ اٞتانح" لدل الطفل". 1
كيبحث ىذا االٕتاه ُب العوامل النفاية الكامنة كراء "الالوؾ ا١تنحرؼ" ،حيث توجد بعض
اٟتاالت النفاية اليت ً
ينجم عنها نشوء سلوؾ مضاد للمجتمع ،كأبرز تلك اٟتاالت ا١ترضية النفاية تتمثل
ُب االختبلالت الغريزية ،كالعواطف ا١تنحرفة ،كاألمراض النفاية ،كالتخلف النفاي.2
مرت ىذه الدراسات العلمية للجرٯتة كاٞتا٨تُت من الناحية النفاية ٔتراحل ثبلث كىي-:
*ا١ترحلة األكىل :بدؿ اٞتهد فيها لتحويل االىتماـ من التفاَت البيولوجي إىل إدراؾ أ٫تية العوامل النفاية.
* ا١ترحلة الثانية :استخدمت خبل٢تا مفاىيم التحليل النفاي بعد تعديلها كذلك ُب سبيل احملاكلة لفهم
"الالوؾ اٞتانح" كتقوٯتو.

 -1ا١ترجع الاابق ،ص .99
 -2العمرم ،صاّب بن ٤تمد آؿ رفيع (2002ـ)  ،مرجع سابق  ،ص .42
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* ا١ترحلة الثالثة  :كقد ًب خبل٢تا إلقاء مزيد من الضوء على "الالوؾ اٞتانح" كما يرتبط بو من مشكبلت،
ككاف ذلك ُب ضوء ما أحرزتو الدراسػ ػ ػ ػ ػ ػػات النفاي ػ ػػة االجتماعية ،كالنفاية الديناميكية ،كدراسات الطب
العقلى من تقدـ كازدىار.1
كيرل أصحاب ا١تدرسة النفاية ،كعلى رأسهم عامل النفس النمااكل الشهَت (سيجموند فركيد
1939_1856 _Sigmund Freudـ) ،كىو يعترب الرائد األكؿ ٢تذه النظرية ،أف شخصية الفرد ال
تتأثر كثَتان بالوراثة أك تكوين اٞتام ،بل تتأثر إىل حد كبَت بالعوامل النفاية اليت تتكوف خبلؿ مرحلة
الطفولة ا١تبكرة نتيجة العبلقات ا٠تاصة ،كالتصرفات بُت أفراد األسرة ،إ ٍذ تبقى ركاسب ىذه اٟتوادث عالقة
بشخصية الفرد ُب حياتو العاطفية ،كتصبح دافعان ال شعوريان لالوكو كتصرفاتو ،فتسؤدم بو إىل اال٨تراؼ
كارتكاب اٞترٯتة ،فاٞترٯتة من كجهة نظره ىي تعبَت عن طاقة غريزية مل ٕتد ٢تا ٥ترجان اجتماعيان ،فأدت إىل
سلوؾ ال يتفق ،كاألكضاع اليت ال يامح ّٔا آّتمع ،بينما يرل البعض اآلخر من أصحاب النظرية كاالٕتاه
النفاي ،أف كل إنااف يولد كىو مزكد ٔتجموعة من النزعات الغريزية ،إال أف األفراد ٮتتلفوف فيما بينهم من
حيث شدة تلك النزعات ،فهي تشتد عند البعض حىت أهنا تدفعهم إىل سلوؾ يتعارض مع مقتضيات
القانوف كأكضاع اٞتماعة األخبلقية ،من ٍبٌ يقع ما يامى باٞتنوح عند الصغار ،أك اٞترٯتة عند الكبار،2
بينما يرل البعض اآلخر أف الالوؾ ا١تنحرؼ ما ىو إال نتيجة لبلضطرابات اليت تصيب الفرد خبلؿ تعاملو
مع البيئة احمليطة بو ،كما ينتج عنها من كبت للمشاعر ،كاألحاسيس الوجدانية نتيجة للمواقف ا١تسؤ١تة اليت
ٯتر ّٔا.3
قام فركيد النفس اإلناانية إىل ثبلث مراتب:
كلقد ٌ
ا١ترتبة األكىل :النفس ذات الشهوة (الذات الدنيا) كيرمز ٢تا بالرمز ( )IDكالذم يعٍت (ىو) كٖتوم ىذه
ا١ترتبة من النفس ا١تيوؿ الفطرية ،كاالستعدادات ا١توركثة ،كيًتكز اىتماـ ىذه ا١ترتبة من النفس على االناياؽ
كراء الشهوات ،كارضاء الغرائز بأية طريقة ٦تكنة بغض النظر عن اعتبارات ا١تثيل كالقيم كا١تبادئ النبيلة.
ا١ترتبة الثانية :الذات الشعورية أك اٟتاية (العقل) كيرمز ٢تا بالرمز ( )EGOكيعٍت (األنا) كىي (٣تموعة
ا١تلكات العقلية ا١تاتمدة من رغبات النفس بعد هتذيبها كفقان ١تقتضيات اٟتياة ا٠تارجية) ،كتتمثل كظيفة
ىذه ا١ترتبة من النفس بالاعي ٨تو إ٬تاد نوع من التوازف بُت ا١تيوؿ الفطرية كاالستعدادات ا١توركثة من جهة،
كبُت متطلبات البيئة ا٠تارجية من ا١تثل العليا ،كالقيم ،كاألخبلؽ ،كالعادات ،كالتقاليد من جهة أخرل ،إذف
 -1غبارم٤ ،تمد سبلمة (2006ـ) ،مرجع سابق ،ص .100 -99
 -2العمرم ،صاّب بن ٤تمد آؿ رفيع (2002ـ) ،مرجع سابق ،ص .43
 -3عبد اٞتليل ،على ا١تربكؾ عوف (2006ـ) ،مرجع سابق ،ص .45
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فهي ٔتثابة الكابح بالنابة إىل ا١ترتبة األكىلٟ ،تملها على التعبَت عن نزعاهتا بالشكل الذم يناجم مع
مقتضيات البيئة ،كال يتعارض مع ما تأمر بو (األنا العليا) كىي ا١ترتبة الثالثة.
ا١ترتبة الثالثة :الذات ا١تثالية (الضمَت) كيرمز ٢تا بالرمز ( )Super - Egoالذم يعٍت (األنا العليا):
كتتجاد ىذه ا١ترتبة ٔتجموعة ا١تثيل كالقيم ،كالتقاليد ،كالعادات ا١توركثة عن األجياؿ الاابقة ،ككذلك
ا١تكتابة من البيئة االجتماعية اٟتالية.
كتعمل ىذه ا١ترتبة على ٤تورين ،فهي من جهة ٘تثل ا١تصدر اٟتقيقي لردع ا١ترتبة األكىل (ىو) عن
االنفعاالت من مقتضيات البيئة ا٠تارجية ،كمن جهة أخرل ٘تد (األنا) بالقوة البلزمة للقياـ بوظيفتها
ا١تباشرة ُب ردع ككبح ٚتاح ا١ترتبة األكىل من النفس ،كعبلكة على ىذين احملورين ىناؾ كظيفة ثالثة تتكفل
ّٔا األنا العليا كتتمثل ٔتراقبة (األنا) ُب أداء كظيفتها ك٤تاسبتها عند أم تقصَت ُب أداء ىذه الوظيفة.
يرل فركيد أف الالوؾ الفردم يتوقف على مدل العبلقة بُت األقااـ الثبلثة الاابقة للنفس
اإلناانية ،فإذا تغلبت الشهوات ،كا١تيوؿ الفطرية (النفس ذات الشهوة) ،فإف الالوؾ يكوف منحرفان،
كتكوف شخصية صاحبو غَت ناضجة  ،أما إذا تغلبت ا١تثل كالقيم ا١توركثة ،كٖتكم الضمَت كالعقل (األنا
العليا) كاف الالوؾ قوٯتان ككانت شخصية صاحبو ناضجة.1
حاكؿ فركيد ُب ىذه النظرية أف يوضح العبلقة بُت ا١تمنوعات ،كاحملرمات من ناحية ،كبُت الرغبة
من ناحية أخرل ،كحاكلت ىذه النظرية من جهة أخرل أف توضح فكرة العبلقة احملرمة ُب آّتمع ،كخاصةن
فيما يتعلق بالعبلقات اٞتناية ،كالعاطفية الىت تيعد احدل أسباب ظهور االضظرابات العصبية لدل الفرد،
كما أكدت ىذه الدراسة على فكرة شعور اإلنااف باإلٍب كالذنب ،كعبلقة ذلك باٞترٯتة ،كإعًتافو بذنبو،
كنيلو للعقاب سيسؤدل بو إىل الطمأنينة كالراحة النفاية ،2حيث ينشأ بُت ا٢تو (الذات) غَت العاقلة ،كبُت
الذات العليا صراع شديد ،كذلك على حااب األنا ،كاليت يطلق عليها أيضان الذات العاقلة ،كُب ىذه
اٟتالة البد للذات العاقلة أف تشعر بالذنب ،أك ا٠تطيئة ،كللخركج من حدة الصراع تاعى األنا العاقلة إىل
طلب العقاب تكفَتان لشعورىا بالذنب ،كالبد لتحقيق ىذا ا١تطلب أف يتورط الفرد ُب إرتكاب جرٯتة لكي
يناؿ عنها العقاب.3
إذف فإف العوامل النفاية ٢تا دكر كبَت ُب تكوين شخصية الفرد ،فهي تعترب قوة بذاهتا تقود الفرد
إىل اال٨تراؼ كاإلجراـ ،فبل ٯتكن إ٫تا٢تا كالتغاضي عنها ،كمن خبلؿ ىذه النظرية ،توصل العلماء إىل فهم
 -1البصرم ،حيدر (1421ىػ 2000-ـ)" ،عوامل الالوؾ اإلجرامى بُت الشريعة كالقانوف"٣ .تلة النبأ  :العدد .52
 -2كارة ،مصطفى عبد آّيد (1985ـ) ،مرجع سابق ،ص .216
 -3الدكرم ،عدناف كضبيعة ،أٛتد (1998ـ)  ،أصوؿ علم اإلجراـ ،طرابلس :الدار العا١تية ،ط  ،1ص .217
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ألقوا الضوء على الالوؾ اإلنااٍل بصفة عامة،
شخصية كطبيعة اإلنااف أفضل من الاابق ،حيث ٍ
كالالوؾ ا١تنحرؼ بصفة خاصة ،كمن ناحية أخرل ال ٯتكن أرجاع أسباب اال٨تراؼ إىل العوامل النفاية
فقط ،كإ٪تا ىناؾ عوامل أخرل ٢تا دكر كبَت ُب تفاَت الالوؾ ،كىي :العوامل االجتماعية ،كالعوامل البيئية،
كالعوامل الثقافية ،كىذه العوامل ٣تتمعة مع العوامل النفاية تشكل شخصية الفرد ،كبالتايل ال ٯتكن فصلها
عن بعضها عند الدراسة.
على الرغم ٦تا قدمتو ىذه النظرية من آراء ،كأفكار جديدة ُب تفاَت "الالوؾ ا١تنحرؼ" ،إال أهنا
يك ّْجهة ٢تا نقد من قبل العديد من العلماء األخرين ،كالذين قاموا بعدىا بدراسة ىذه الظاىرة من جوانب
أخرل عل ضوء ىذا النقد ،كمن أىم االنتقادات اليت كجهت ٢تذه النظرية ىي-:
 أف فركيد مل يتبع أسلوب البحث العلمي ُب ٕتاربو كإتباث صدؽ فركضو. حصرت النظرية أسباب "الالوؾ ا١تنحرؼ" ُب ا١ترض النفاي ،كأف العبلقة حتمية بينهما ،علىالرغم من من كجود أشخاص يعانوف من ا١ترض النفاي ،كلكنهم ال يلجأكف إىل الالوؾ
ا١تنحرؼ.
 إف األخذ ٔتنطق ا١تدرسة التحليلية يقودنا إىل التاليم ْتتمية الوقوع ُب اٞترٯتة تبعان للصراع الذميتم ُب اٞتانب البلشعورم من النفس البشرية ،كما يصاحبو من خلل ،أك اضطراب نفاي ،كلكن
ىذا يتعارض مع اعتبار اٞترٯتة ٥تلوقان قانونيان يتجاكب مع متطلبات اٟتياة االجتماعية.
 استخدـ فركيد ُب تفاَت نظريتو مصطلحات ،كمفاىيم معقدة كغَت كاضحة أحيانان مثل "ا٢توكاألنا كاألنا العليا" ،كاألكؿ يتصارع مع الثاٍل ،كالثالث ٭تاكؿ أف يوفق بينهما.
ىذه النظرية أنزلت من قيمة اإلنااف إىل مرتبة اٟتيواف الذم تتحكم فيو الغرائز اٟتيوانية كٖتركو كأنو
ياعى إىل اللذة فقط ،كيسؤخذ أيضان على ىذه النظرية إغفا٢تا مبدأ التفاعل االجتماعي بُت الفرد ك٤تيطو
االجتماعي األسرم ،كدكر ا١تسؤثرات االجتماعية األخرل مثل األصدقاء كا١تدرسة ككسائل اإلعبلـ.1
كعلى الرغم من تلك اإلنتقادات ال ياتطيع أحد أف ينكر بأف نظرية فركيد ٢تا الفضل ُب تاليط
الضوء حوؿ جانب ىاـ من جوانب الشخصية اإلناانية عن طريق التحليل النفاي ،ككذلك فتحت
ىذه النظرية آفاقان جديدة حوؿ الكثَت من حقائق النفس البشرية ،كلقد طرأ عليها بعض التعديبلت من

 -1موسي ،عبد الفتاح (1998ـ) ،النتشئة االجتماعية من منظور إسالمي ،اإلسكندرية :ا١تكتب العلمي للنشر كالتوزيع ،ص .45
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جانب أنصار النظرية اٟتديثة ُب التحليل النفاي أمثاؿ "أدلر" الذم كاف من أصحاب النزعة
اإلناانية.1
ثانيان ;النظريات التي تأخد بالتفسير االجتماعي لالنحراؼ;-
تنظر ا١تدرسة االجتماعية إىل آّرـ على أنو "ليس ظاىرة فردية منعزلة ،كإ٪تا ىو نتاج ٣تتمعو ،فهو
عضو ُب ٚتاعة كجرٯتتو فعل ٥تالف لقوانُت ىذه اٞتماعة" ،ك١تعرفة سبب ارتكابو ٢تذا الفعل البد من دراسة
العبلقة بينو كبُت البيئة االجتماعية احمليطة بو .
يرل أيضان أف الفرد كاٞتماعة كجهاف لعمل كاحد كىو التفاعل االجتماعي  ،فآّتمع يوجد عندما
يتفاعل عدد من األفراد باستمرار كبانتظاـ ،كالتفاعل االجتماعى يتضمن االتصاؿ كالعبلقات بُت الفرد
كغَته ،كبُت الفرد كنفاو ،فتواجد الفرد ُب آّتمع ماألة ضركرية لفهم كٖتليل ا١تشكبلت االجتماعية ،كما
يًتتب عليها من اضطراب ،كا٨تبلؿ ُب سلوؾ األفراد الذين يكونوهنا ،كعلى ىذا فإف النظريات االجتماعية
٘تثل خطوة إ٬تابية ٨تو الفهم كالتفاَت الاليم للالوؾ البشرل ،حيث ترجع ىذه آّموعة من النظريات
الالوؾ اٞتانح إىل أسباب بيئية نابعة من آّتمع ،كٯتثل ىذا االٕتاه ٤تاكلة علمية منهجية لربط الالوؾ
اإلجرامي ،أك ا١تنحرؼ بعوامل اجتماعية تضم ٣تموعة من العوامل ،كا١تواقف الثقافية ،كاالجتماعية اليت
ٯتكن أف تكوف ماسؤكلة عن تكوين كتطور بعض األ٪تاط الالوكية اإلجرامية كاٞتا٨تة ،كترل أف اال٨تراؼ
ظاىرة موجودة ُب كل آّتمعات ،كأف "الالوؾ اٞتانح" يطابق األدكار ا١تتوقعة لثقافات ٤تدكدة توجد ُب
مناطق من ا١تدف تتميز با٩تفاض ا١تاتول االقتصادم ،كاالجتماعي كتاود فيها الثقافات اٞتا٨تة" ،كىي
ترل أف شخصية الفرد تقوـ على تبادؿ العبلقات سواء تلك اليت يتعرض ٢تا الطفل أك اليت ٯتارسها البالغ،
كعلى ذلك فإف القول اليت تنتج التفكك ،كاإل٨تبلؿ االجتماعي ىي نفاها اليت تنتج اال٨تبلؿ
م بقدر قوة كأسوة اٞتماعة اليت ينتمى إليها ،فشخصيتو تنمو عن
م كسو ه
كاالضطراب الفردم ،فالفرد قو ه
طريق تعلم األ٪تاط الالوكية ،كاألدكار االجتماعية ا١تقبولة من األعضاء اآلخرين ُب ٚتاعتو".2
إذان فإف ىذا االٕتاه يفار سلوؾ الفرد من خبلؿ تواجده ُب ٚتاعة ،فالفرد من كجهة نظرىا ىو
جزء من الكل الكبَت ،كىو آّتمع ينمو فيو ك٭تقق من خبللة مركزه ،كمكانتو كشخص يتأثر بو كيسؤثر فيو،
كىذا التأثَت ا١تتبادؿ لو دكر كبَت ُب تفاَت "الالوؾ ا١تنحرؼ" ،كالذم من خبللو ظهرت ىذه النظريات
اليت تنظر إىل ا١تشكبلت االجتماعية كظاىرة ٚتاعية ،كركز علماء االجتماع على ظاىرة اال٨تراؼ لدل األحداث
باعتبارىا ظاىرة اجتماعية ٖتدث نتيجة التغَتات الاريعة اليت ٖتدث ُب آّتمع ،كتسؤدم إىل خلل ُب نظاـ القيم ،كا١تعايَت
االجتماعية ،أك ما يعرؼ باألنوميا لدل دكر كاَل ،كعليو ينتج اال٨تراؼ عن عدـ التكيف" ،كالالوؾ ا١تنحرؼ" حاب
 -1عبد اٞتليل ،على ا١تربكؾ عوف (2006ـ)  ،مرجع سابق ،ص . 48-47
 -2الركاب ،ىدل إبراىيم (2000ـ)  " ،ا١تعاملة األسرية كعبلقتها بتعاضي ا١تخدرات لدل ا١تراىقُت" ،رسالة ماجاتَت غَت منشورة ،جامعة الفاتح :طرابلس ،ص.47
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ىذه النظرية يعترب" :خركجان عن العرؼ كالتقاليد ،كىو مظهر لتفكك النظم االجتماعية" ،كالنظريات االجتماعية
معظمها أمريكية ا١تنشأ ،حيث يشار إليها أيضان با١تدرسة األمريكية.
كالنظريات اليت ٖتاكؿ تفاَت الالوؾ االجرامى ،أك ا١تنحرؼ من الناحية االجتماعية كثَتة كمتعددة
ا١تداخل كاالٕتاىات  ،كما أف كل نظرية ٖتاكؿ أف ترجع الابب ُب ذلك إىل عامل كاحد ،أك أكثر من
العوامل االجتماعية ا١تختلفة ،كعلى الرغم من تعددىا إال أهنا تتفق ُب الغالب ُب طابعها االجتماعي من
ناحية تفاَت كٖتليل الالوؾ اال٨تراُب ،كسنتعرض ألىم ىذه النظريات ذات العبلقة بالظاىرة قيد الدراسة
كىي-:
االتجاه االقتصادم;-
يعترب اٞتانب االقتصادم ُب حياة األمم ا١تعاصرة عامبلن أساسيان ُب تقدمها أك تأخرىا ،كأل٫تية
ذلك اٞتانب درس بعض الباحثُت أمثاؿ (كيتليو  ،كميشيل فَتل ،كبو٧تر ،كسَتؾ بَتت) ،أثر العوامل
ا٢تامة ا١توجهة للالوؾ اإلنااٍل ،كبالتايل ربطوا بُت اال٨تراؼ الالوكي ،كبُت التغَتات االقتصادية ا١تختلفة،
كالغٍت أك الفقر ،كفًتة الرخاء ،أك فًتة الكااد البلقتصادم ،أك البطالة ،1حيث بدأ االىتماـ بدراسة ىذا
االٕتاه منذ النصف الثاٍل من القرف التاسع عشر ،كقد اتاع نطاؽ الدراسات االقتصادية حىت مشلت
٥تتلف جوانب البحث اليت ٯتكن أف تكوف سببان ُب تكوين الالوؾ ا١تنحرؼ.2
ىذه النظرية تربط بُت انتشار اٞترٯتة كالوضع االقتصادم ،حيث ترل أف عدـ ا١تااكاة االقتصادية
ىو العمل األساسي الرتكاب اٞترائم  ،كمن أبرز الباحثُت ُب ىذا االٕتاه كقاـ ببلورة كصياغة ىذه األفكار
ىو العامل ا٢تولندم "بو٧تر" ُب كتابو (اإلجراـ كالظركؼ االقتصادية عاـ (1905ـ) ،حيث كضح ُب ىذا
الكتاب عبلقة النظاـ الرٝتايل بظاىرة اٞترٯتة ماتخدمان ُب ذلك التفاَت االقتصادم ا١تاركايٍ ،ب أٟتقو
بكتاب آخر (العقيدة كالابللة كاٞترٯتة) ،حيث تتلخص أفكاره ُب نقاط أ٫تها :رفضو القاطع الربط بُت
اٞترٯتة ،كالتكوين البيولوجي للجرٯتة ،كأيضان ربط اٞترٯتة باألخبلؽ ،كالقيم من ناحية أخرل ،ألنو يرل أف
األخبلؽ ،كالدين ليات سول إفراز ١تا ٭تققو النظاـ االقتصادم الرأٝتايل ُب عبلقات اجتماعية فاسدة
قوامها اإلثارة ،كحب الذات كالرغبة ُب التحكم كالايطرة.3
كقاـ أيضان (أدكلف كيتيلة _  )Adolf Queteletبدراسة ُب ىذا االٕتاه ،كافًتض أف ىناؾ
ارتباط بُت الالوؾ ا١تنحرؼ ،كالظركؼ االقتصادية ا١تختلفة مثل"حالة الفرد االقتصادية سواءن الغٍت أـ
الفقر ،ككذلك البطالة ،كخركج اٟتدث للعمل ُب سن مبكرة ،كخركج األـ للعمل ،كطبيعة النظاـ
 -1الادحاف ،عبد اهلل ناصر (1415ىػ 1994،ـ) ،قضاء كقت الفراغ كعالقتو بإنحراؼ األحداث ،الرياض :ا١تركز العريب للدراسات األمنية كالتدريب ،ص.58
 -2غبارم٤ ،تمد سبلمة (2006ـ) ،مرجع سابق ،ص .112
 -3أبوتوتة ،عبد الرٛتن (2001ـ) ،مرجع سابق ،ص .86
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االقتصادم ُب الببلد ،إضافة إىل أنو مع تطور األمم اقتصاديان ،كتنوع تلك اٞتوانب االقتصادية ،كل ذلك
٬تعل آّتمع يقوـ على ٥تالفتها ،كىذا يسؤدل إىل ظهور جرائم جديدة.1
أما (بو٧تيو _  ،)Bongeفقد حاكؿ أف يثبت العبلقة بُت اٞترٯتة ،كنوعية ا١تهن ،كذلك ُب
الدراسة اليت قاـ ّٔا ُب إيطاليا خبلؿ الانوات (1895 -1891ـ) ،كقد أظهر فيها أف اٞترٯتة ُب إيطاليا
تصل ذركهتا ،أك أقصاىا بُت ا١تهن التجارية بوجو عاـ ،كمن ٍب تبدأ ُب اال٩تفاض قليبلن كلما إتهنا ٨تو
ا١تهن الزراعية ،كالصناعية ،كاٟترؼ اليدكية ،حىت تكاد ٗتتفي بُت أصحاب ا١تهن الفكرية.2
على الرغم ٦تا سا٫تت فيو ىذه النظرية ُب إ٬تاد تفاَت علمي للجرٯتة ،كشد انتباه الباحثُت إىل
جانب ىاـ من اٞتوانب ذات األثر الفعاؿ ُب حدكث ظاىرة اال٨تراؼ ،كالالوؾ اإلجرامي ،كعلى الرغم
من أف الفقر كالغٍت ،ككذلك البطالة تعترب عوامل مهمة ُب ٖتديد سلوؾ الفرد ،كلكنها ليات سببان رئياان
ال٨تراؼ الالوؾ ،كبالتايل كجهت ٢تذه النظرية انتقادات على الرغم ٦تا قامت بو من خطوات جيدة ُب
تفاَت الالوؾ ألهنا تاتند إىل جزء من اٟتقيقة ،حيث أتبثت العديد من االحصائيات كجود صلة بُت
اٟتالة االقتصادية كاٞترٯتة  ،كلكن يعاب عليها ُب أهنا عجزت عن أف تفار لنا كقوع بعض األفراد ُب ىوة
اٞترٯتة دكف اآلخرين ،كأيضان من االنتقادات اليت كجهت ٢تا ،أهنا تصلح لتفاَت جرائم ا١تاؿ ،كال تصلح
لتفاَت باقى اٞترائم األخرل ،ككذلك أشارت ىذه النظرية إىل عامل الفقر ،كإعتربتو سببان رئياان لبل٨تراؼ،
كأغفلت عامل الغٌت كمشكبلتو ،حيث أف كثرة ا١تاؿ كالثراء الفاحش يعترباف أيضان عامبلن آخر من عوامل
اال٨تراؼ.
نظرية التقليد ؿ (جربائيل تارد 1904 – 1843،Tardـ)-:
انتلقت ىذه النظرية من أفكار العامل الفرناي "تارد" كذلك ردان على نظرية "١تربكزك" البيولوجية ُب
تفاَت اال٨تراؼ ،حيث يعترب أف اٞترٯتة ظاىرة اجتماعية ضارة تعمل ضد آّتمع كتضر ٔتصلحة أفراده.3
لقد اىتم تارد بتأليف عدد من ا١تسؤلفات ُب ىذا آّاؿ أ٫تها" :القوانُت االجتماعية ،كالفلافة
اٞتنائية ،كدراسات اجتماعية كجنائية ،كدراسات ُب علم النفس االجتماعي ،كقوانُت التقليد" ،كيرل أف
انتقاؿ الالوؾ اإلجرامي بُت األفراد عن طريق االختبلط ،كالتواصل االجتماعي ،كأف التقليد أك االختبلط

 -1الادحاف ،عبداهلل ناصر (1415ىػ 1994 -ـ) ،مرجع سابق ،ص .59
 -2غبارم٤ ،تمد سبلمة (2006ـ) ،مرجع سابق ،ص .114
 -3غبارم٤ ،تمد سبلمة (2006ـ) ،مرجع سابق ،ص .120
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ساسي ُب تنفيد بعض أنواع الالوؾ اإلجرامي مثل ،اإلدماف على ا١تخدرات ،كالتشرد ،كالتاوؿ
عنصر أ ّّ
ه
1
كالبغاء ،كقد أطلق على نظريتو اسم "نظرية التقليد" .
كيرل "تارد" أيضان أف التقليد "ىو أساس تعلم الالوؾ ،أيان كاف ىذا الالوؾ ،فاال٨تراؼ لديو ينتشر
بانتقالو من فرد إىل آخر ،أك من طبقة اجتماعية إىل طبقة أخرل كفق قوانُت ثابتة" ،أم أنو يرل أف األ٪تاط
الالوكية تنتقل بُت األفراد ،كاٞتماعات عرب عمليات اجتماعية ٤تددة ىي عملية التقليد كاالرتباط مع
اآلخرين ،كىذه القوانُت ىي-:
 تعاظم التقليد كلما كاف االتصاؿ بُت األفراد أكرب ،كىذا يكوف ُب ا١تدينة أكثر منو ُب الريف. التقليد يكوف من األعلى إىل األسفل ،فالفقَت يقلد الغٍت ،كالصغَت يقلد الكبَت. تداخل الظركؼ كإحبلؿ بعضها ٤تل بعضها اآلخر ،كالقتل بالاكُت كاف قدٯتان مشهوران إىل أفصنع ا١تادس كاستعمل كأداة بديلة.2
كيعترب "تارد" من أكؿ الناس الذين أقركا بأف اٞترٯتة كاٞتنوح تتعلماف كما يتعلم الفرد أية مهنة
أخرل ،كالتعليم لديو يتم عن طريق التقليد ،كاالرتباط باآلخرين ،3كىو أكؿ من كشف ٪تودج "آّرـ
احملًتؼ" ،كيرل أف غالبية مرتكيب جرائم القتل ،كالارقة مل ٮتضعوا لئلشراؼ ،أك الرقابة منذ طفولتهم
كإ٪تا تركوا ألنفاهم ،فكانت ا١تدرسة اٟتقيقة ٢تم ىي الشارع ،كأصبحوا ٣ترمُت ٤تًتفُت ،كيرل أف
ىسؤالء احملًتفُت كغَتىم من البشر ،كال ٮتتلفوف عنهم با١تبلمح ،كإ٪تا ألهنم اختاركا اإلجراـ كسيلة
كسلوكان جوىريان ُب حياهتم اليومية.
كقد كضع "تارد" ثبلثة قوانُت للتقليد كىي-:
 - 1أف األفراد يقلدكف بعضهم بعضان بصورة كاضحة كلما كانوا متقاربُت.
 – 2أنو ُب الغالب يقلد ا١ترؤكس رئياو األعلى.
ُ - 3ب حالة تعارض األذكاؽ فإف اإلنااف يقلد اٟتديث منها دكف القدَل.4
على الرغم ٦تا قدمو "تارد" من أفكار جديدة ُب الالوؾ اإلجرامي ،حيث أرجع ىذا الالوؾ
اال٨تراُب إىل عامل كاحد كىو التقليد ،كىذا ال ٯتكن أف نتجاىلو ألف التقليد يعترب أحد العوامل اليت
 -1القحطاٍل٤ ،تمد بن راشد (2002ـ)  ،الخصائص اإلجتماعية كالديمغرافية لتعاطى المخدرات في المجتمع السعودل ،الرياض :ا١تركز العريب للدراسات األمنية
كالتدريب ،ص .75
 -2الادحاف ،عبد اهلل بن ناصر بن عبد اهلل (1419ىػ)" ،أسباب العودة إىل اٞترٯتة .دراسة عن أسباب عودة األحداث إىل اال٨تراؼ"٣ ،تلة التعاكف٣ :تلس التعاكف
لدكؿ ا٠تليج العريب ،العدد  .42ص . 11-10
 -3العياوم ،عبد الرٛتن (1992ـ) ،مبحث الجريمة ،بَتكت :درا النهضة العربية ،ص .74
 -4اٟتجاجي ،نورل ٤تمد (2005ـ) ،مرجع سابق ،ص .73 - 72
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سا٫تت ُب انتشار الالوؾ اإلجرامي ،كلكنو أ٫تل باقي العوامل ،كاليت ٢تا دكر كبَت ُب تفاَت الالوؾ
اإلجرامي كالعوامل االجتماعية كاالقتصادية ،كبالتايل كجو إليو نقد ُب ىذه النظرية العلمية من عدة
جوانب كىي-:

 اعتمادىا على مبدأ التقليد ُب تفاَت الالوؾ اإلجرامي ٦تا ٬تعل منها قانونان صاٟتان للتطبيق علىاألشخاص ُب كل زماف كمكاف كىذا القوؿ يناُب حقيقة التفاكت النايب ُب التأثَت على األفراد،
كذلك من منطلق أف ىناؾ فركقان فردية بُت األفراد ،كىذا االختبلؼ يكوف حىت ُب التوأـ ا١تتماثل.

 تعجز ىذه النظرية عن تقدَل تفاَت تكاملى لعلة اٞترٯتة ،كتعجز عن تفاَت التصرؼ األكؿ الذمًب تقليده ،أم أهنا فشلت ُب تفاَت أسباب اٞترٯتة األكىل ُب التاريخ ،كاليت مل يتم فيها أم تقليد
إال بعد حدكثها .1
نظرية صراع الثقافات-:
يعٍت صراع الثقافات تعارض ،كتضارب ثقافات كمبادئ ،كقيم اجتماعية ،كأخبلقية معينة تاود ُب
احدل آّتمعات مع ثقافات ،كمبادئ كقيم اجتماعية ،كأخبلقية تاود ُب ٚتاعات أخرل ،كرائد ىذه
النظرية ىو عامل االجتماع كاإلجراـ األمريكي (ثورستُت سيلُت " ،)Sellinالذل ميز بُت اٞتا٨تُت
كغَت اٞتا٨تُت من ناحية استجابة اٞتماعتُت ١تعايَت سلوكية ٥تتلفة ،حيث ينشأ صراع بُت معايَت
الالوؾ نتيجة الصراع الثقاُب الذم يعانيو اٞتا٨توف" ،2ىنا يظهر دكر القانوف اٞتنائي الذم ىدفو ٛتاية
اآلداب كاألفكار ا٠تلقية كا١تعنوية ،ألم ٣تتمع ُب أم زماف كمكاف ،حيث إ ٌف مهمة ىذا القانوف ىي
معاقبة أم فرد ٭تاكؿ االعتداء على تلك النظم الاائدة لدل ٚتاعة معينة ،كيعتقد "سيلُت" أف الصراع
القائم بُت الثقافات يظهر نتيجة لصراع نفاي داخلي ينتهي بالفرد إىل الوقوع ُب طريق اال٨تراؼ
كاإلجراـ ،حيث إ ٌف الفرد الذم يتشرب القيم كا١تبادئ من األسرةٍ ،ب يرتبط بعد ذلك ّتماعات متباينة
ُب قيمها كُب أ٪تاط سلوكها مثل ٚتاعة اللعب كا١تدرسة كالنادم كالعمل ،فإف تعدد ىذه اٞتماعات،
قد ينشأ عنو احتماؿ التنافر كالنزاع بُت قواعد الالوؾ ا٠تاصة بكل منها ،3فإف التزـ بعدـ ٥تالفة
القانوف اٞتنائي ٮتالف قيم ٚتاعتو اليت ينتمي إليها ،كمن جهة أخرل فإنو إذا استجاب للقيم الاائدة
ُب ٚتاعتو ،كيتصرؼ كفقها فإنو بذلك ٮتالف القيم اليت يعرب عنها القانوف اٞتنائي ،كيعرض نفاو

 -1أبوتوتة ،عبد الرٛتن (1996ـ) ،بتصرؼ ،مرجع سابق ،ص .93
 -2غبارم٤ ،تمد سبلمة (2006ـ) ،مرجع سابق ،ص .119
 -3أبوتوتة ،عبد الرٛتن (1996ـ) ،مرجع سابق ،ص .103
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للعقوبة ا١تقررة فيها ،1ىنا يالك الفرد سلوكان ٥تالفان لقيم كمبادئ تلتزـ ّٔا ٚتاعة أخرل ،أك يكوف
سلوكو ٥تالفان لقيم كمصاّب يفرضها القانوف اٞتنائى ك٭تميها بقوة اٞتزاء.
كتسؤكد ىذه النظرية على كجود عبلقة بُت ظاىرة اإلجراـ ،كالصراع الثقاُب كاالجتماعي ،كىذا الصراع
يأخد أشكاالن متعددة كىي :ػ ػ
*الصراع بُت قيم الطبقات االجتماعية على ماتول آّتمع الواحد.
*الصراع بُت قيم آّتمعات ( كا١تهاجرين ،كاألقليات) ،كبُت قيم آّتمع العاـ.
*الصراع بُت جيل كجيل آخر مثل الصراع بُت جيل اآلباء كجيل األبناء ُب األسرة الواحدة .2
ّٔذا فإف الصراع الثقاُب الذم يسؤدم إىل اٞتناح الناتج لتشرب الفرد لناقُت متصارعُت للقيم ُب كقت
كاحد يسؤدم ذلك إىل اإلحااس بالقلق كعدـ االطمئناف ٦ ،تا يسؤدل إىل الالوؾ اٞتانح ،كتركز ىذه النظرية
ُب تفاَتىا للالوؾ اإلجرامي على اختبلؼ الثقافات بُت آّتمعات ،كبالتايل فإف ىذا االختبلؼ يسؤدم
إىل صراعات بُت األفراد ٦تا يسؤدم إىل الالوؾ اإلجرامي كا١تنحرؼ ،كمن ىنا ٧تد أف ىذه النظرية أكلت
اىتماما كبَتان بالعامل الثقاُب ُب تفاَتىا للالوؾ.
كقد قدمت ىذه النظرية تفاَتان علميان للالوؾ ا١تنحرؼ ال ٯتكن إ٫تالو ،كلكنها أ٫تلت كغَتىا من
النظريات اليت تأخد على عاتقها عامل كاحد ُب تفاَت الالوؾ ،باقي العوامل اليت تعترب ذات تأثَت كبَت ُب
تفاَت الظاىرة اإلجرامية ،كبالتايل كجو نقد ٢تذه النظرية يتمثل ُب اآلٌب-:
 -1االىتماـ بالعامل الثقاُب ،كإ٫تا٢تا باقي العوامل األخرل ذات العبلقة بالظاىرة قيد الدراسة ،كىذا ال
يعطي تفاَت كاضحان كمتكامبلن لظاىرة اٞترٯتة.
 -2مل هتتم ىذه النظرية باٞتوانب الذاتية كتأثَتىا على الالوؾ.
 -3انتلقت ىذه النظرية من فرضية مفادىا كجود ثقافات متعددة كمتباينة داخل كل ٣تتمع ْتاب تعدد
اٞتماعات فيو ،كىذا ال يسؤيده الواقع ُب كثَت من آّتمعات ا١تعاصرة ْتكم ما ياود بينها من تبادؿ ثقاُب،
كانتقاؿ سريع للقيم بفعل اٟتراؾ االجتماعي ،كتطور كسائط الثقافات ،كاالتصاؿ ا١تباشر.3
نظرية التفكك االجتماعي;-
تركز ىذه النظرية على التغَت االجتماعي كما يسؤدم إليو من اضطراب ُب ا١تعايَت كالنظم
االجتماعية ،فالتفكك االجتماعي ىو "انعداـ التنظيم االجتماعي" ،كأيضان يقصد بو "أم اضطراب أك
إنشقاؽ ،أك صراع ،أك افتقار إىل االٚتاع ٭تدث ُب نطاؽ ٚتاعة من اٞتماعات ،أك ُب ٣تتمع ما ،كيسؤثر
 -1بارةٛ ،تد رمضاف (1999ـ) ،مبادل علم اإلجراـ ،ا٠تمس :مطابع عصر اٞتماىَت ،ص .83
 -2عبد اٞتليل ،على ا١تربكؾ عوف (2006ـ) ،مرجع سابق ،ص . 54
 -3أبوتوتة ،عبد الرٛتن (1996ـ) ،مرجع سابق ،ص .105
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على العادات االجتماعية الالوكية ا١تقررة ،أك على القيم االجتماعية ،أك على الضبوابط االجتماعية بصورة
ٕتعل من ا١تاتحيل أف يتحقق ٢تذه األمور أداء كظيفيان مناجمان نابيان دكف حدكث تبلؤـ لو دالالتو"،1
كىو مصطلح يدؿ على كافة مظاىر سوء التنظيم ُب آّتمع من الناحيتُت العضوية كالثقافية ،كتقر ىذه
النظرية أف سبب كجود الظاىرة اإلجرامية ىو "التفكك االجتماعي" ،كمن أشهر ركاد ىذه النظرية ىو
العامل "ثورسنُت سيلُت" الذم يقيم أساس نظريتو على ا١تقارنة بُت أنواع آّتمعات ا١تختلفة من ناحية ،كبُت
مراحل حياة الفرد داخل آّتمع الواحد من ناحية أخرل ،فهو يرل أف الفرد ُب آّتمعات البدائية ،أك
الريفية يشعر باألمن ،كاالستقرار داخل ٣تتمعو ،على اعتبار أف ىذه آّتمعات أكثر تعاكنان من آّتمعات
اٟتضرية ،كبالتايل فإف الفرد ال ٬تد نفاو ُب حاجة إىل اٗتاد سلوؾ معارض لالوؾ ٣تتمعو ،أك ٥تالف
ألىداؼ اٞتماعة ،كىذا ال يعٌت أف ىذه آّتمعات ال تعرؼ اٞترٯتة بل يوجد ّٔا اإلجراـ لكنو بنابة قليلة.
كاإلنااف ٯتر ٔتراحل ٥تتلفة يتعامل فيها مع ٣تموعات من الناس ُب كل مرحلة من مراحل حياتو
ا١تختلفة ،ففي صغره ٬تد نفاو ٤تاطان بأفراد أسرتو يتشرب منهم القيم الاائدة فيها ،كىي اليت ٖتدد نوع
الالوؾ الذل ينتهجو ،كىذه القيم ٗتتلف من أسرة إىل أخرل ُب نفس آّتمع ،بعض األسر ٮترج الطفل
إىل الشارع ،كىنا يتشرب أ٪تاطان أخرل من الالوؾ رٔتا تكوف ٥تتلفة هنائيان عن القيم اليت ترىب ّٔا داخل
األسرةٍ ،ب ٮترج إىل ا١تدرسة كيتأثر أيضان باألفراد الذين ٮتتلط ّٔم ُب ىذه البيئة ،كُب كل ٣تتمع يالك
الفرد الالوؾ الاائد فيها ،كيتطبع بقيمها ،كىذه النماذج من الالوؾ ال شك أهنا تتعارض ،كتتصارع مع
بعضها ٦تا قد يسؤدم إىل إثبات أنواع من الالوؾ اإلجرامي.
ككذلك ارتباط الفرد بقيم ٣تتمعو ياهم بقدر كبَت ُب تشكيل ضابط ٭توؿ دكف كقوع الشخص ُب
براثن اٞترٯتة كاال٨تراؼ ،على خبلؼ آّتمعات ا١تتحضرة اليت تفتقر إىل التكامل كاالستقرار ،كيرجع ذلك
التااع نطاقو ،كتعدد اٞتماعات ا١تتباينة ٦تا يسؤدم إىل تعارض ا١تصاّب ،كتعارض فئة الفقراء كاألغنياء ،كفئة
اٞتاىلُت كا١تتعلمُت ،كفئة ا١تتدينُت كالفاسقُت ،كفئة احملافظُت كا١تتطرفُت ،كىذه الفوارؽ ا١تتعددة بُت ىذه
الفئات ىي اليت ح ٌفزت اىتماـ علماء االجتماع كاٞترٯتة لدراستها ،كقد توصلوا فيها إىل أف الالوؾ
البل إنتمائية
اإلجرامي ليس سول سوء توافق اجتماعي يأخد شكل اٞترٯتة كاٞتنوح ،كقد تتضاعف ىذه ٌ
قيمو ،كتناقضت إتاىاتو كتباينت معايَته ،فإف ىذا
االجتماعية ،كلما تعقد تركيب آّتمع ،ككلما تعقدت ي
٬تعل العبلقة القائمة بُت أفراد آّتمع الواحد أقل ٘تاسكان ،األمر الذم يضعف دكر النظم كا١تسؤساات غَت
الرٝتية ُب اإلشراؼ على الضبظ االجتماعي ا١تطلوب ،كعند توىل الالطة العامة كحدىا مهمة اإلشراؼ

 -1غبارم٤ ،تمد سبلمة (2006ـ) ،مرجع سابق ،ص .118
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التاـ على إنتمائية األفراد تصبح القيم االجتماعية ُب آّتمع قيمان رٝتية ملزمة ،كيصبح ا٠تركج عليها جرٯتة
يعاقب عليها القانوف.1
كفق ىذه النظرية فإف آّتمعات البدائية كالصغَتة متضامنة كمتماسكة ،أل متعاكنة أكثر من
آّتمعات اٟتضرية ،كبالتايل يشعر الفرد فيها باالنتماء ،كاالطمئناف اللذين يشكبلف لديو مانعان ٭توؿ دكف
حدكث اٞترٯتة كاال٨تراؼ ،كّٔذا فإف اٞترٯتة كاال٨تراؼ ينتشراف فيها بناية أقل من آّتمعات الكربل،
كعلى الرغم من ذلك فإف ىذه آّتمعات ا١تتضامنة ّٔا نابة من اإلجراـ كاال٨تراؼ نتيجة ألسباب أخرل
أك لعوامل أخرل ٢تا تأثَت على األفراد من ناحية أخرل ،أما آّتمعات الكربل كاليت ٧تد فيها عدـ
االناجاـ بُت أفرادىا ،نتيجة لتعدد األ٪تاط الالوكية ،كنتيجة لتعدد اٞتماعات اليت ينتمي ٢تا الفرد،
كبالتايل ٬تد نفاو ُب خضم متناقض من خبلؿ ىذه ا١تواقف كالالوكيات ا١تتعددة اليت يتبعها ،فتزداد عليو
الضغوط من عدة جوانب فيلجأ إىل اٗتاد أساليب ملتوية للتنفيس عن نفاو ،كىذا بدكره يسؤدم إىل اتباع
سلوؾ ا١تنحرؼ عن القوانُت ا١تتبعة كىذا ما ٬تعلو منحرفان ،ك٣ترمان من كجهة نظر آّتمع الذم يقيم فيو،
كبالتايل تتخد ُب حقو اجراءات قانونية كيصبح من اٞترمُت كا١تنحرفُت.
كعلى الرغم من ا١تزايا اليت ٘تيزت ّٔا ىذه النظرية حيث كانت ٖتمل بُت طياهتا دعوة إىل التحلي
بالقيم كا١تثل العليا ١تكانة أثرىا اإل٬تايب ُب التخفيف من ظاىرة اٞترٯتة ،إال أهنا مل تالم مع كل ىذا من
االنتقادات ،فمن ىذه االنتقادات نورد:
 -1على الرغم من اتٌااـ الغالبية العظمى من أفراد آّتمع ا١تتحضر إف مل نقل الكل بامات التفكك
كضعف الركابط االجتماعية فإف من يقًتؼ اٞترٯتة من ىسؤالء ىم البعض ،كليس اٞتميع ٦تن يتام
بالتفكك ،كلو صح ارجاع الالوؾ اإلجرامي إىل التفكك االجتماعي لزـ أف يكوف كل من يتام بالتفكك
من آّرمُت كليس البعض فقط.
" -2ثورسنت سيلُت" صاحب ىذه النظرية  ،استوحى نظريتو من كاقع آّتمع األمريكي ،كما يتميز بو من
ظركؼ خاصة  ،فعلى تقدير التاليم بصحة كدقة نتائج ىذه النظرية فإف ٣تاؿ تطبيقها ىو آّتمع الذم
نشأت كفق ظركفو ال غَت ،أم أهنا ال تصلح للتطبيق إال ُب آّتمع األمريكي ،كذلك ألف غَته من
آّتمعات قد ال يتام ّٔذه الامات ،لذا ال ٯتكن قياسها إالٌ على آّتمع األمريكي الذم أجريت ىذه
الدراسة عليو.
 -3جعلت ىذه النظرية من التفكك االجتماعي عامبلن كحيدان لتفاَت الظاىرة اإلجرامية ،كأ٫تلت أسس
العوامل الفردية ،كمل تعطها القيمة ا١تناسبة ُب تفاَت الالوؾ اإلجرامي.
 -1أبوتوتة ،عبد الرٛتن (1996ـ) ،مرجع سابق ،ص .138 -137
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نظرية االختالط التفاضلي;-
تصنف ىذه النظرية من ضمن النظريات اليت القت اىتمامان كبَتان منذ ظهورىا ،كحىت الوقت
الراىن ،فاٞترٯتة من كجهة نظر ىذه النظرية ليات ٣ترد فعل منظم إىل و
حد كبَت بل يع ٌد نتاجان لعملية
منظمة ٗتضع ّٓموعة من القواعد كا١تعايَت ،1كتعد ىذه النظرية أيضان من ضمن أكثر النظريات االجتماعية
شهرة ُب علم اإلجراـ ،ألهنا بنيت على ٖتليل نفاي اجتماعي لطبيعة بيئة اٞتماعة كأثرىا على سلوؾ
أفرادىا ،إضافة إىل أهنا تتضمن صياغة منطقية ترتيبية تالالية من العبلقات االجتماعية ا١تتبادلة بُت
األفراد ،2كىي أيضان تنظر إىل الفرد على أنو جزء من ٚتاعتو اليت ينتمي إليها ،كبالتايل فهو يتبٌت كل
مواقفها ،كتصرفاهتا ،كإتاىاهتا فهو يتعلم حب القانوف ،أك كراىيتو من خبلؿ موقف ٚتاعتو من القانوف،
كتامى ىذه النظرية بنطرية التعلم ( ،)Theory Social Learningكرائد ىذا االٕتاه العبلمة
األمريكى (ايدكين سيذرالند 1939-1883 -Edwin Sutherland،ـ) ،الذم أخرج نظريتو ىذه
ُب كتابو (مبادئ علم اإلجراـ1939 .ـ) ،فاٞترٯتة من كجهة نظره ليات ٣ترد فعل عشوائي ،كلكنها فعل
منظم إىل حد كبَت يعد نتاجان لعملية منظمة ٮتضع ّٓموعة من القواعد كا١تعايَت ،كلذلك يرفض مفهوـ
التفكك االجتماعي عند تفاَت اٞترٯتة ،كيأخد ٔتفهوـ اٞتماعة متباينة التنظيم.3
كيفار سذرالند الالوؾ اإلجرامي بالرجوع إىل التجارب ،كا١تيوؿ كاالٕتاىات اليت اكتابها،
كتعلمها الفرد أثناء حياتو ٟتظة ارتكاب اٞترٯتة ،كيتم االختبلط كالتواصل بُت أفراد آّتمع ،كٚتاعاتو اليت
تربطهم ركابط شخصية كطيدة ،حيث يوجد ُب كل ٣تتمع ٣تموعتاف ،األكىل ٘تثل االٕتاىات كا١تواقف
الالبية اليت تدفع الفرد إىل ارتكاب اٞترائم ،ك٥تالفة النظاـ كالقانوف ،كالثانية ٘تثل االٕتاىات ،كا١توافق
اإل٬تابية اليت ٖتجب الفرد عن ارتكاب اٞترائم كالتشجيع على احًتاـ النظاـ كالقانوف ،كّٔذا يفاضل الفرد
بوصفو عضوان ُب آّتمع بُت ىاتُت آّموعتُت ،فقد يصبح ٣ترمان إذا رجحت لديو االٕتاىات كالقيم ا١تنافية
للقانوف ،على تلك االٕتاىات ،كالقيم ا١تسؤيدة الحًتاـ النظاـ كالقانوف ،كىذا ىو مبدأ اإلختبلط
التفاضلي.4
كمفاد ىذه النظرية أف الالوؾ يكتاب غَت موركث يتعلمو الفرد خبلؿ اختبلطو بأفراد آخرين،
كذلك بعملية تواصل ،أك تفاعل اجتماعي بُت األفراد الذين ينتموف إىل اٞتماعة الواحدة ،أك آّتمع
 -1اٟتناكي ،على سليماف بن إبراىيم (1427ىػ 2006 -ـ) ،الواقع االجتماعي ألسر األحداث العائدين إلى االنحراؼ ،الرياض :مركز الدراسات كالبحوث
االمنية ،ص .62
 -2الادحاف ،عبد اهلل ناصر (1415ىػ ؛1994ـ) ،مرجع سابق ،ص .53-52
 -3اٟتناكي ،على سليماف بن إبراىيم (1427ىػ 2006 -ـ) ،مرجع سابق ،ص .62
 -4القحطاٍل٤ ،تمد بن راشد (2002ـ) ،مرجع سابق ،ص .76-75
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الواحد ،كيتم ىذا التواصل االجتماعي باالتصاؿ اللفظي ،أم باللغة الكبلمية الشائعة ،أك بلغة اإلشارة
أحيانان.1
كيرل "سذرالند" أف عملية التعلم ىذه ال ٕترم بُت أطراؼ متباينُت كبصورة عشوائية ،بل إف مثل
ىذا االتصاؿ ال يتم إالٌ بُت أشخاص على درجة متينة من الصداقة كالزمالة ،كىذا يعٌت أف يكوف بُت
2
ىسؤالء األفراد عبلقات أكلية مباشرة  ،كيضيف أف ا١تخالطة اليت يقصدىا ُب نظريتو تًتاكح ُب درجتها كفقان
ألربعة أسس كىي( :مدل تكرارىا ،كدكامها ،كأفضليتها ،كعمقها)،3كقد عرض مبادئ ىذه النظرية ُب
كتابو "مبادئ علم اٞترٯتة" ،كمن أىم ىذه ا١تبادئ-:
-1إف الالوؾ اإلجرامي يتعلمو الفرد كال يرثو.
 -2تتم عملية تعلم الالوؾ اال٨تراُب باالتصاؿ االجتماعي كالتفاعل بُت الفرد كاآلخرين.
 -3تتم عملية تعلم الالوؾ اال٨تراُب كسط اٞتماعات اليت يكوف بينها عبلقة متينة هتيئ االتصاؿ ا١تباشر.
 -4تشتمل عملية تعليم الالوؾ اال٨تراُب على جانبُت اثنُت ك٫تا ( :أكالن :فن ارتكاب اٞترٯتة كيشمل:
التخطيط ،كالتحضَت ،كطرؽ ارتكأّا _ ثانيان :االٕتاىات ا٠تاصة للدكافع كا١تيوؿ اليت تقود الفرد إىل
الالوؾ ا١تنحرؼ كإىل التربيرات اليت تيعطي ٢تذه التصرفات).
 -5يبدأ ا٨تراؼ الفرد حينما تًتاجع لديو آراء اٞتماعة اليت ال ترل غضاضة ُب انتهاؾ القانوف.
 -6تتضمن عملية تعلم الالوؾ ا١تنحرؼ كل اآلليات اليت يتضمنها أية تعليم آخر .4
كرغم ما حظيت بو ىذه النظرية من اىتماـ من قبل العلماء بشكل مل تنلو أم نظرية أخرل ،إال
أنو أيخذ عليها عجزىا ُب تفاَت بعض أنواع الالوؾ اإلجرامي ،كىذا العجز راجع لؤلسباب األخرل اليت
٢تا دكر ُب تفاَت الالوؾ بصفة عامة ،كمن أبرز ىذه االنتقادات اليت كجهت ٢تذه النظرية ىي-:
 -1إ٫تاؿ العوامل الداخلية كأثرىا ُب الالوؾ ا١تنحرؼ.
 -2توقفت ىذه النظرية عند حد القوؿ بأف االختبلط بآّرمُت يقود إىل اٞترٯتة ،كمل ٖتفل بدراسة العوامل
اليت تدفع الشخص إىل االختبلط بآّرمُت.
 -3ىناؾ متغَتات ُب ىذه الدراسة يصعب قياسها علميان مثل "العمق ،التكرار ،االستمرار ،الابقية
كا١تخالطة".
 -1العمرم ،صاّب بن ٤تمد آؿ رفيع (2002ـ) ،مرجع سابق ،ص .57
 -2ا١تلك ،شرؼ الدين (1990ـ) ،جنوح األحداث كمحدداتو في المملكة العربية السعودية ،الرياض :مركز أْتاث اٞترٯتة ،ص .36
 -3العمرم ،صاّب بن ٤تمد آؿ رفيع (2002ـ) ،مرجع سابق ،ص .58
 -4الادحاف ،عبد اهلل ناصر بن عبد اهلل (1419ىػ) ،مرجع سابق ،ص .12

112

 -4عجزت ىذه النظرية عن تفاَت تفاكت االستجابة بُت شخص كآخر من ا١تخالطُت للعناصر
اإلجرامية ،فينحرؼ بعضهم بينما ال ينحرؼ الكثَت منهم.
كرغم كل ىذه االنتقادات اليت كجهت إىل ىذه النظرية ،إال أهنا تعترب من النظريات الرائدة ُب تفاَت
الالوؾ اإلجرامي كا١تنحرؼ ،كما أهنا قامت على ٣تموعة من الفرضيات ا١تًتابطة باإلضافة إىل إتقاف ما
كرد فيها مع نتائج كثَتة من الدراسات اٟتديثة اليت أجريت ُب ٣تاؿ اٞترٯتة كاال٨تراؼ ،كرغم اعتمادىا على
عامل كاحد ُب تفاَت الالوؾ ا١تنحرؼ كىو االختبلط ،إال أنو يعترب ذا أثر كبَت ،فهو يسؤثر ُب سلوؾ الفرد
كيتأثر بو باقي أفراد اٞتماعة سواءن كاف ىذا التأثَت سلبيان أـ إ٬تابيان ،إال أنو يعترب عامبلن مهمان ُب تشكيل
شخصية الفرد ،كذلك مع العوامل األخرل ذات األثر الفعاؿ ُب تكوين الفرد ،كالعوامل االجتماعية،
كالنفاية ،كاالقتصادية ،كالثقافية.
نظرية التفاعل كالوصم االجتماعي;-
تعترب ىذه النظرية كاحدة من أىم النظريات ُب فهم اإلجراـ ،كانطلقت من فرضية أساسية كىى
"أف اال٨تراؼ ظاىرة نابية غَت تابثة ُب آّتمعات ،لذلك فإف اال٨تراؼ ذاتو ال يقوـ على نوعية الفعل
الذم يالكو الشخص ،بل على النتيجة اليت تًتتب عليو أك على ما يطلقو األخركف من صفة الفاعل كىذا
ما يامى "بالوصم" ،كٯتثل ىذا االٕتاه "أدكين ليمرت" ،حيث يفًتض أف اال٨تراؼ ناتج عن عدة مواقف
كأنو عملية اجتماعية بُت طرفُت ٫تا "اال٨تراؼ ،كرد فعل آّتمع"ٔ ،تعٌت أف اال٨تراؼ كاٞتناح يعدا ا٨ترافان
إذا اعتربه آّتمع ا٨ترافان ،ككصم فاعلو بأنو منحرؼ ،1أم أف الطريقة اليت يتعامل ّٔا آّتمع مع الفرد
ا١تنحرؼ ىي اليت تسؤدم إىل كجوده كاستمراره ُب ذلك الالوؾ ا١تنحرؼ ،كما ذلك اال٨تراؼ إال نتيجة
التفاعل بُت فعل الفرد ا١تنحرؼ ،كردكد األفعاؿ من آّتمع إتاىو ،كينمو ُب عملية تصاعدية تسؤدم بو ُب
النهاية إىل استقراره ُب الالوؾ ا١تنحرؼ ،كمن ٍب كصمو بتلك الوصمة ،أك الصفة اليت ٖتمل مدلوالن يتعارؼ
عليو آّتمع ،كيتعامل مع من ٭تملو على ىذا األساس ،كعلى حيثيات كإشارات كمضامُت تلك الصفة أك
أثر ُب استمرار ذلك الالوؾ  ،كبناء عليو
الرمز ،ك٢تذه الصفة أك الرمز الذم يطلقو آّتمع على ا١تنحرؼ ه
يتحوؿ ىذا التعامل من آّتمع مع الفرد اٞتانح من خبلؿ إطبلؽ تلك الصفة أك الرمز إىل تدعيم ذاتى
لذلك الالوؾ اٞتانح ،فإف إطبلؽ ماميات على الالوؾ ىو فعل اجتماعي  ،كمثل ىذا الفعل شأنو شأف
أم فعل اجتماعي آخر ٦تكن أف ينمو كيتم اٟتفاظ عليو من خبلؿ عملية التدعيم أك العكس.2
كتقوـ ىذه النظرية على فرضيتُت أساسيتُت ٫تا-:

 -1اٟتناكي ،على بن سليماف بن إبراىيم (2006ـ) ،مرجع سابق.63 ،
 -2اٝتاعيل ،عزت سيد (1984ـ) ،الوصم االجتماعى للجانح في جنوح االحداث ،ط ،1الكويت :ككالة ا١تطبوعات ،ص .220
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*إف اال٨تراؼ ال يقوـ على نوعية الفعل ،كماىيتو بقدر ما يقوـ على نتيجتو ،كما يوصف بو الفاعل من
قبل آّتمع.
*إف اال٨تراؼ عملية اجتماعية تقوـ بُت طرفُت الفعل اال٨تراُب من جانب ،كرد فعل آّتمع ٕتاه ىذا الفعل
اال٨تراُب ككصمو باال٨تراؼ من جانب آخر.1
كدكر ا١تبلحظة
كبذلك فإف أصحاب ىذه النظرية يركف أف ا١تسؤساات اإلصبلحية مثل الاجوف ،ي
كالتوجيو تلعب دكران كبَتان ُب إضفاء صفة اٞتنوح ،كاال٨تراؼ ،كاإلجراـ على أفرادىاٌ ،أما من يودع فيها
يوصف بأنو ٣ترـ ،أك "خريج سجوف" ،كبالتايل يصفو آّتمع بتلك الصفة اليت مل ً
تأت إال بدخوؿ الاجن،
أك يدكر ا١تبلحظة ،كمن ىنا فإف ا١تسؤساات من كجهة نظر أصحاب ىذا االٕتاه ال تعمل على إصبلح من
يدخلها بقدر ما تصبغ من يدخلها من األفراد ّٔذه الصفة ،ككصمو باٞتنوح أك اإلجراـ من قبل آّتمع،
كبالتاىل يتكرس فيهم ذلك اال٨تراؼ نتيجة لتلك الوصمة ،أك الصفة اليت يطلقها عليهم آّتمع ،كمن ٍب
تصبح تلك الوصمة عقبة ُب سبيل إصبلح الفرد ا١تنحرؼ أك تقوٯتو.2
كيضع ليمرت ٖتليبلن خاصان لعملية تبلور اال٨تراؼ ،كا١تراحل اليت ٕترم ّٔا كحلقة بعد أخرل حىت
تكتمل حلقاتو كيصبح ثابتان ،كىذه ا١تراحل ىي-:
-1يرتكب الفرد ا٨ترافو األكؿ كبادرة الختيار رد فعل آّتمع ٕتاىو.
ٖ-2تدث رد فعل آّتمع ُب صورة معاقبة الفرد على تصرفاتو اال٨ترافية.
-3يكرر الفرد ا٨ترافو كْتجم أكرب من اال٨تراؼ األكؿ.
-4يقوـ آّتمع برد فعل أكرب ،كذلك بعقاب الفرد على سلوكو ا١تنحرؼ بشكل أشد ،كرفض أقول من
عقاب ا١ترة األكىل.
-5يزداد اال٨تراؼ لدل الفرد كيصاحبو شعور بالعداء على الذين ٯتارسوف العقاب ضده.
-6يقوـ آّتمع باٗتاد ردكد فعل رٝتية تأخد شكل كصم ا١تنحرؼ بوصمة اال٨تراؼ كاإلجراـ .
-7زيادة اال٨تراؼ للرد ا١تباشر على موقف آّتمع ٨تو الفرد ا١تنحرؼ ،كمواجهة كصمة آّتمع باٞترٯتة.
-8تقبل ا١تنحرؼ ٔتركزه االجتماعى اٞتديد كشخص ٣ترـ ،أك منحرؼ ك٤تاكلة ىذا الفرد التوافق مع
شخصيتو اٞتديدة ،كدكره اٞتديد كشخص منبوذ من ٣تتمعو .3

 -1الادحاف ،عبد اهلل ناصر بن عبد اهلل (1419ىػ) ،مرجع سابق ،ص .14
 -2الادحاف ،عبد اهلل ناصر بن عبد اهلل (1415ىػ 1994 -ـ) ،مرجع سابق ،ص .71
 -3اٟتجاجي ،نورم ٤تمد (2005ـ) ،مرجع سابق ،ص .79
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كعلى الرغم ٦تا قدمتو ىذه النظرية من تفاَتات ،كٖتليبلت علمية جيدة للالوؾ اٞتانح ،إال أنو
ي يسؤخذ عليها عدة انتقادات كغَتىا من اإلٕتاىات األخرل اليت حاكلت تفاَت الالوؾ ا١تنحرؼ ،كىذه
االنتقادات ىي-:
*ال تفار ىذه النظرية كيف نشأت بداية اال٨تراؼ ،كإ٪تا تفار استمرار الفرد ا١تنحرؼ ُب ذلك الطريق
بابب رد فعل آّتمع ،كمل يوضح ذلك االٕتاه الكيفية اليت بدأ فيها ا١تنحرؼ طرؽ اال٨تراؼ.
*رفضت ىذه النظرية االعًتاؼ بوجود اال٨تراؼ منفصل عن كجود عملية ا١تقاكمة االجتماعية لو٦ ،تا أدل
إىل عدـ قدرهتا على الكشف عن سبب ارتكاب شخص معُت ٢تذا الالوؾ أكثر من شخص أخر.
*أكدت ىذه النظرية على أف األفعاؿ تتحدد باعتبارىا ا٨ترافية بواسطة خاصية " ٌرد الفعل" ٨توىا ،كلكنها
مل تفار نوع االستجابة اليت ٖتدد بواسطتها األفعاؿ اال٨ترافية ،أك ٪تاذج ردكد األفعاؿ آّتمعية اليت تقوـ
ّٔذه النظرية.
* اعتربت ىذه النظرية أف " ٌرد الفعل" ىو ا١تعيار الوحيد لبل٨تراؼ٦ ،تا ترتب عليو ٕتاىل أنواع كثَتة من
اال٨تراؼ.
٦تا ال شك فيو أف ىذه النظرية تعترب من النظريات اليت فارت اإلجراـ ،كاال٨تراؼ بالطريقة
العلمية ،حيث إف رد فعل آّتمع ٨تو الفعل الذم ارتكبو اٟتدث لو دكر كبَت ُب استمرار اال٨تراؼ،
كتكراره ،كاعتباره صفة ثابتة ُب الفرد ،كىذا التفاَت قد يكوف مناسبان لتفاَت ظاىرة العودة إىل اال٨تراؼ
أكثر منها ُب بداية اال٨تراؼ ،الف النتيجة ا١تتمثلة ُب الوصم من قبل آّتمع كانت بناء على سلوؾ
ا١تنحرؼ األكؿ ،كتوقف اٟتدث عن اال٨تراؼ ال يوقف الوصم من قبل آّتمع ،كعدـ التوقف ىذا ىو
الابب ُب استمرار اال٨تراؼ ،كالتشرد كرد فعل من قبل اٟتدث إتاه آّتمع على الرغم من توبتو ،كاٗتاذه
مالكان آخر ُب اٟتياة بعيدان عن اٞترٯتة ،لكن رد فعل آّتمع تنكاو مرة أخرل ،كبالتايل تسؤدم بو إىل تكرار
الفعل ا١تنحرؼ ،كىكذا يصبح ىذا الفرد من العائدين ،كتنطبق عليو صفة اال٨تراؼ اليت كصمها بو آّتمع.
ثالثان ;النظريات التي تأخد بالتفسير التكاملى لالنحراؼ;-
بعد استعراض النظريات ،كاالٕتاىات اليت ٖتاكؿ تفاَت "الالوؾ ا١تنحرؼ" بإرجاعو إىل عامل
كاحد ،كىذا ما أكد عليو اإلٕتاه الفردم ،كإالٕتاه االجتماعي ُب تفاَت الالوؾ ،كلكن تبُت الحقان أف
اإلجراـ كاال٨تراؼ من الصعب رد٫تا إىل عامل كاحد من العوامل ا١تختلفة ،كمن ىنا ظهر االٕتاه الثالث ُب
تفاَت الالوؾ ا١تنحرؼ ،كيامى ىذا االٕتاه "باالٕتاه التكاملي أك النظرية التكاملية" ُب تفاَت اٞترٯتة
كاال٨تراؼ.
يرل أصحاب ىذا االٕتاه أف اٞتانح ما ىو إال ٤تصلة لتفاعل ٣تموعة من العوامل يرجع بعضها
إىل عوامل بيولوجية ،كبعضها إىل عوامل نفاية أك عقلية ،كما يرجع البعض اآلخر اٞتنوح إىل عوامل بيئة،
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كيرجعو البعض اآلخر إىل عوامل اقتصادية ،كىم بذلك يدخلوف ُب االعتبار كل العوامل اليت ٖتيط
با١توقف ،ألف الالوؾ يعترب استجابة ١توقف معُت يرتبط بالفرد ككائن اجتماعي يعيش ُب أكساط اجتماعية
عديدة كاألسرة ،كا١تدرسة ،كالنادم ،كا١تسؤساات ا١تهنية ،كيتأثر بعوامل متعددة كالوراثة ،كالنواحي النفاية،
كاالقتصادية ،كاالجتماعية ،كبناء عليو فإف أصحاب ىذا االٕتاه يسؤكدكف على أف االٕتاه الاليم ُب تفاَت
الالوؾ اإلجرامي ،كا١تنحرؼ ٬تب أالٌ يقتصر على عامل كاحد معُت ،كإ٪تا يكوف التفاَت العلمي كا١تنهجي
ىو الذم يسؤكد على تعدد العوامل اليت تسؤدم إىل الالوؾ اٞتانح.1
لذلك ٘تثل ىذه النظرية االٕتاه الاائد ُب الوقت اٟتاضر ُب تفاَت الالوؾ اٞتانح ،حيث يرل
أصحأّا أف الالوؾ اإلجرامي ىو سلوؾ مركب ال ٯتكن أف ٮتضع للتجزئة ،يتم ُب حدكد عوامل ذات
صيغة اجتماعية ،أك عضوية ،أك نفاية خالصة ،بل إف مز٬تان مشًتكان من عدة عوامل ىو الذم يسؤدم إىل
ارتكاب اٞترٯتة ،كلو أف أغلب النظريات التكاملية ٕتمع بصفة خاصة العوامل النفاية كاالجتماعية،
كبالتايل ينبغي ىنا التفرقة بُت إتاه العوامل ا١تتعددة اليت تعتمد على االحصائيات اٞتنائية ،كاالىتماـ
باٞتزيئات ،كٕتاىل الاياؽ العاـ ،كبُت النظريات التكاملية اليت تربط العوامل ُب صورة من التفاعل
الدينامكي ،أم تسؤلف العوامل ا١تاببة للجرٯتة ُب ضوء التطور الفعلي للشخصية.2
كمن أنصار ىذا االٕتاه الذم ٬تمع بُت العوامل النفاية ،كاالجتماعية عامل اإلجراـ األمريكي
(كالًتركلس) ،صاحب "نظرية االحتواء" ،الذم يرجع الالوؾ اإلجرامي إىل ضعف ،أك فشل االحتواء
الداخلي ،كىو"قدرة الفرد على االمااؾ عن ٖتقيق رغباتو بطريقة منافية للمعايَت االجتماعية" ،كاالحتواء
ا٠تارجي كىو "قدرة اٞتماعة أك النظاـ االجتماعي على أف ٕتعل ١تعايَتىا االجتماعية أثران فعاالن على
األفراد" ،كيعترب "كالًتركلس" أف االحتواء ا٠تارجي ٔتثابة درجة مقاكمة للضغوط االجتماعية مثل (سوء اٟتالة
االقتصادية ،كالصراعات األسرية ،كأصحاب الاوء ،كاٞتماعات ا١تنحرفة) ،بينما ٯتثل االحتواء الداخلي
على مدل مقاكمتو لعوامل دفع متمثلة ُب توترات داخلية ،كإتاىات عدكانية ،كشعور بالنقص ،كعدـ
الصبلحية.3
أما "كليم ىيلي _  ،"W. Healyفقد توصل ُب دراستو اليت قاـ ّٔا ُب الفًتة من (– 1909
1914ـ)  ،إىل عدة نتائج نشرىا (سنة 1915ـ) ُب كتاب بعنواف "الفرد اٞتانح" ،حيث تسؤكد ىذه
النتائج على فكرة تعدد العوامل ا١تاببة للجنح ،كأكد على مدل ارتباط العوامل البيئة بالعوامل
الايكولوجية ،كالعوامل اٞتامية للجا٨تُت األحداث ،أما "جيلوؾ كالينور" فقد قاـ أيضان بأْتاث ذكر
 -1العمرم ،صاّب بن ٤تمد آؿ رفيع (2002ـ) ،مرجع سابق ،ص . 63
 -2القحطاٍل٤ ،تمد بن راشد (2002ـ) ،مرجع سابق ،ص .78- 77
 -3ا١ترجع الاابق ،ص .78
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نتائجها ُب كتابو "الكشف عن جنوح األحداث" ،كىي أف اٞتا٨تُت يتصفوف بالطابع اٞتبلي الذم يشَت
إىل الذكورة كالصبلبة ُب التكوين ،كأهنم يتميزكف باالندفاع كالعدكانية كا١تيل إىل ا٢تدـ ،كيتصفوف أيضان
بالعداء ،كالتحدم كالشك ،كالعناد ،كا١تخاطرة ،كعدـ ا١تيل للاَت ٔتقتضى التقاليد ،كعدـ ا٠تضوع للالطة،
كٯتيل اٞتا٨توف كذلك ١تا ىو مباشر ،ك٤تاوس أكثر من ميلهم للتعبَت الرمزم ،كالعقلى ،كبأهنم أقل منهجية
ُب معاٞتتهم للمشكبلت ،كأخَتان يتميز اٞتا٨توف بنشأهتم ُب أسر يقل فيها التفاىم ،كاحملبة ،كاالستقرار،
كُب بيئات فقَتة ياودىا عدـ االتااؽ الثقاُب.1
كل من (سيلدكف كاليانورجلوؾ) العا١تُت األمريكيُت ،أف ىذا اإلٕتاه ينظر إىل اإلنااف على
كيرل ه
أنو كحدة عضوية نفاية ،كاجتماعية ،حيث يعكس ذلك ُب ْتوثهما التتبعية طويلة ا١تدل ،ككصو٢تما إىل
ثبلثة جداكؿ للتنبسؤ باٞتنوح ،إحدا٫تا ٭تتول على عوامل اجتماعية مثل "معاملة األب كاألـ كاألقارب،
كاىتماـ الوالدين ،كالًتابط األسرم" ،كالثاٍل خاص بالعوامل النفاية مثل "الرغبة ،كتأكيد الذات،
كالتحدل ،كالتشكيك ،كا١تيل إىل التخريب" ،بينما يتعلق اٞتدكؿ الثالث بعوامل الطب العقلية ا١تتأثرة
باٞتهاز العضول مثل "ا١تخاطرة ،كاالنبااط ،كاالستابلـ ،كاال٭تاء ،كالتعصب للرأل ،كعدـ االتزاف
االنفعايل" ،كيقوؿ "كبلرؾ _  "Clarkأف الوراثة كالبيئة ،كتفاعل الفرد ،كآّتمع ،كالطبيعة البشرية بكل
أبعادىا ،كا٠تربة اإلناانية بكل مفاىيمها ىي أصوؿ أكلية للجرٯتة ،كليس ىناؾ جانب كاحد من ىذه
اٞتوانب ٯتكن أف يقدـ لنا ْتد ذاتو كل ما ٨تتاج إليو من معارؼ ،كمعلومات لتفاَت اٞترٯتة أك منعها.2
على الرغم ٦تا قدمتو ىذه النظرية من التفاَت العلمي الذم ياَت ٔتقتضى العوامل ا١تتعددة يكاد
ٗتل من بعض أكجو النقد اليت كجهت
أف يلقي قبوالن عامان من الكثَت من العلماء كا١تختصُت ،إال أهنا مل ي
إليها ،كمن ىذه االنتقادات-:
*تقف ىذه النظرية ُب تفاَتىا للجرٯتة ،كالالوؾ ا١تنحرؼ حجر عثرة أماـ كضع نظرية عامة ُب أسباب
اال٨تراؼ ٯتكن تطبيقها على كل حدث منحرؼ فنعرؼ على الفور مكانو ُب ا١تشكلة.
*مل توضح لنا ىذه النظرية كيف ٯتكن قياس الدقائق ،كاٞتزئيات مع تعددىا ،كتشابكها ،كاختبلفها.
*يسؤخد على ىذه النظرية أهنا ٕتاد عددان كبَتان من األفكار ،كالبيانات اليت تعد ذات أ٫تية ٦تكنة ُب تفاَت
اٞترٯتة ،دكف أف تقدـ أم دليل على أكثر ىذه التأثَتات غلبة كأ٫تية٦ ،تا يعٍت عدـ كجود نظرية على
االطبلؽ ،فهناؾ فقط أمثلة كحاالت كل منها ٥تتلف عن األخرل ،فتصبح بالتايل ىذه النظرية مناقضة
لكل النظريات العلمية التفاَتية.

رابعان النظريات أك التفسير اإلسالمي للسلوؾ المنحرؼ;-
 -1غبارم٤ ،تمد سبلمة (2006ـ) ،مرجع سابق ،ص.122 – 121
 -2العمرم ،صاّب بن ٤تمد آؿ رفيع (2002ـ) ،مرجع سابق ،ص .64
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تعترب الشريعة اإلسبلمية أكؿ شريعة ُب العامل أكلت ١توضوع األحداث أ٫تية ،فمن ٜتاة عشر قرنان
ميزت الصغار عن الكبار من حيث ا١تاسؤكلية اٞتنائية ٘تيزان كامبلن ،كأكؿ شريعة كضعت ١تاسؤكلية الصغار
قواعد راسخة ال تتغَت من يوـ أف كضعت ،كعلى الرغم من مضى ىذه القركف فإف ىذه ا١تبادئ ،كالقواعد
االجتماعية ،كالعقابية ىي اليت تقوـ عليها ماسؤكلية الصغار ُب عصرنا اٟتايل ،كاليت بدأت القوانُت الوضعية
ُب األخد ببعض منها بعد الثورة الفرناية من جهة ،كمن جهة أخرل أخدت تتطور باستمرار بتأثَت العلوـ
االجتماعية ،كالنفاية ،كالطب النفاي ،كعلم العقاب كاإلجراـ ،كلكن ىذه القوانُت الوضعية مل تأت
ّتديد مل تعرفو الشريعة اإلسبلمية.1
كقد حظِت ىذا ا١توضوع باىتماـ العلماء ،كا١تختصُت ا١تالمُت ،حيث مكنهم ىذا االىتماـ من
الوصوؿ إىل نظرية إسبلمية شاملة تفار لنا أسباب اٞتنوح بالنابة لؤلحداث كالبالغُت معان" ،كٕتدر اإلشارة
إىل أف اٟتديث عن ا١تنهج اإلسبلمي ،كأبعاده ُب تفاَت الالوؾ ا١تنحرؼ يقود إىل الكبلـ عن موقف
اإلسبلـ من بعض النظريات العلمية اليت تفار لنا "الالوؾ ا١تنحرؼ" ،حيث ٖتاكؿ كل نظرية تفاَت
الالوؾ ا١تنحرؼ حاب الوجهة اليت ينظر منها أصحأّا إىل ىذه الظاىرة".2
كٔتا أف التأىيل اإلسبلمي لعلوـ اإلنااف كآّتمع أصبح ضركرة ملحة تتطلبها ظركؼ كأكضاع
آّتمع ا١تعاصر الذم ّٔرتو كجذبتو عقدة "ا٠تواجة" ،فاعى يتلمس نظرياتو ،ك٪تاذجو العلمية ما ٯتكنو من
مواجهة مشكبلتو ا١تتعددة ،ككانت النتيجة ىي الفشل ،ألف ىذه العلوـ ،كالنظريات متأثرة بأيديولوجيات،
كتوجيهات معينة ٦تا ٬تعلها غَت مناسبة لظركؼ آّتمعات ا١تالمة ،كذلك ألف التبعية الفكرية للغرب ال
تتضح ُب ٣تاؿ كما برز ُب ميداف الًتبية ،كالابب األساسي ُب ىذه األزمة يرجع إىل تتبع العرب للفكر
الغريب حىت أنو ال يكاد يوجد فكر تربوم عريب أصيل  ،بل توجد نظريات كآراء غربية نقلت من أكطاهنا
األصلية ،كغرست ُب البلداف العربية رغم االختبلؼ الكبَت بُت البيئات العربية كالغربية ،3كالبديل الناجح
١تواجهة ىذا ا١توقف يكمن ُب العودة إىل الشريعة اإلسبلمية اليت جاءت ٔتنهج شامل للحياة ،كآّتمع،
كاإلنااف ٭تقق االلتزاـ بو ،كاالستفادة من معطياتو لتكوين نظرية إسبلمية قادرة على توجيو آّتمع
اإلسبلمي ،بل كآّتمع البشرم بصفة عامة ٨تو الطريق الصحيح.4
 -1سليماف ،عبد الغٌت ٤تمد (1407ىػ 1987 -ـ) " ،مفهوـ اٟتدث ُب اإلسبلـ " ،معاٞتة الشريعة اإلسبلمية ١تشاكل ا٨تراؼ األحداث ،أْتاث الندكة العلمية
الاابعة ،الرياض :ا١تركز العرىب للدراسات األمنية كالتدريب ،ص .150
 -2العمرم ،صاّب بن ٤تمد أؿ رفيع (2002ـ) ،مرجع سابق ،ص .68
 -3رجب ،مصطفى (1429ىػ 2009-ـ) ،في ىوية التربية اإلسالمية كمنهجيتها ،دمشق :دار العلم كاإلٯتاف ،ص .12
 -4أٛتد ،نبيل ٤تمد صادؽ (1407ىػ 1987 -ـ)" ،موقف الشريعة اإلسبلمية من النظريات النفاية كاالجتماعية كالتكاملية ا١تفارة ال٨تراؼ األحداث" ،معاٞتة
الشريعة اإلسبلمية ١تشاكل ا٨تراؼ األحداث ،أْتاث الندكة العلمية الاابعة ،الرياض :ا١تركز العرىب للدراسات األمنية كالتدريب ،ص .162
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كبتحليل النظريات كا١تدارس الفكرية ا١تعاصرة كاليت تناكلناىا ُب الاابق لتفاَت ظاىرة ا٨تراؼ
األحداث ،ٯتكن أف ٩ترج بتصنيف عاـ ٢تذه ا١تدارس ،كىذا التصنيف يعتمد على ثبلث ٤تاكر كىي-:
أكالن النظريات التي تأخد بالتفسير الفردم لالنحراؼ;-
كمن أىم إتاىات النظرية اليت تأخد بالتفاَت الفردم لبل٨تراؼ ،ىي (مدرسة التحليل النفاي)،
كلقد سبق أف ٖتدثنا بالتفصيل عن ىذا االٕتاه ،ككيفية تفاَته لبل٨تراؼ ،إ٪تا نأٌب اآلف إىل التفاَت
اإلسبلمي لو ،حيث اتضح أف موقف اإلسبلـ من ىذا االٕتاه يكاد يكوف متقاربا ،أك متفقا ُب تقايمو
للنفس إىل ثبلثة مكونات أساسية ،كىي تتمثل ُب القرآف الكرَل بالنفس األمارة ،كالنفس ا١تطمئنة ،كالنفس
اللوامة ،كتتمثل ُب مدرسة التحليل النفاي با٢تول ،كاألنا أك الذات ،كاألنا العليا أك الذات العليا ،حيث
فار "فركيد" ،ا٢تول بأنو ذلك اٞتزء من النفس الذم ٭تتول الغرائز اليت تنبعث من البدف ،كيهدؼ دائمان
إىل اإلشباع من غَت مراعاة للمضموف ،أك األخبلؽ ،أك الواقع ،أما اإلسبلـ فيفار النفس األمارة كاليت
٭تددىا ُب النفس اليت ٯتلسؤىا ا٢تول كياتمد ّٔا الضبلؿ فبل ٬تد صاحبها منها إال شيطاف ياكن فيو،
كيوسوس لو بكل منكر ،كتغريو بكل سوء ،كُب ذلك يقوؿ القرآف الكرَل ( ىكىما أيبىػّْر ي ً ً َّ
س
ئ نػى ٍفاي إف النَّػ ٍف ى
الا ً
وء إًالَّ ما رًحم رّْيب إً َّف رّْيب ىغ يف ً
يم) ،1أما األنا أك الذات فتعٍت ذلك اٞتزء من النفس الذم
أل َّىم ىارةه بً ُّ
ه
ور َّرح ه
ى ى ىىى ى
يقبض على زماـ الرغبات الغريزية من اللهو ،كيايطر عليها ،كال يامح بإشباع ما شاء منها ،كيسؤجل ما
يرل تأجيلو كيكبت ما يرل ضركرة من كبتو مراعيا "مبدأ الواقع" ،كالقوانُت كالقيم ،كاألخبلؽ ،كالتعاليم
الدينية ،كيقابلها ُب التصور اإلسبلمي النفس ا١تطمئنة ،كاليت يقصد ّٔا النفس اليت سكنت ،كقرت،
َّ ً
آمنيواٍ ىكتىطٍ ىمئً ُّن قيػليوبػي يهم
ين ى
كاطمأنت حُت كصلت برّٔا ،كاإلٯتاف بو كالوالء لو ،كُب ذلك يقوؿ تعاىل( :الذ ى
ًً ً ًً ً ً
وب).2
بذ ٍك ًر اللٌو أىالى بذ ٍك ًر اللٌو تىطٍ ىمئ ُّن اٍل يقلي ي
أما مضموف األنا األعلى يشَت إىل النفس اليت تتكوف من التعاليم اليت يتلقاىا الفرد من كالديو،
كمدرسيو ،كمن قيم الثقافة اليت ينشأ فيها ،أما النفس اللوامة ُب التصور اإلسبلمي ،ىي :تلك النفس اليت
ال تزاؿ على شيء كثَت ،أك قليل من سبلمة الفطرة كنقائها ،3كُب ذلك يقوؿ عز كجل (ىال أيٍق ًا يم بًيىػ ٍوًـ
الٍ ًقيى ىامةً ،ىكىال أيقٍ ًا يم بًالنَّػ ٍف ً
س اللَّ َّو ىامةً).4
كرغم ىذا التشابو بُت تصور اإلسبلـ للنفس اإلناانية مع مدرسة التحليل النفاى ،إال أف التصور
اإلسبلمي ٯتتاز عن التصور الفركيدم ،بل ككل التصورات الوضعيةٔ ،تجموعة من ا١تيزات اليت ٯتكن
 -1سورة يوسف ،اآلية .53
 -2سورة الرعد ،اآلية .28
 -3العمرم ،صاّب بن ٤تمد أؿ رفيع (2002ـ) ،مرجع سابق ،ص .70-69
 -4سورة القيامة ،اآلية .2-1

119

ً
ناا ىف ىكنػى ٍعلى يم ىما
ٖتديدىا ُب مشوليتو ،كدقتو ،كعموميتو ،كُب ذلك يقوؿ العزيز اٟتكيم ( :ىكلى ىق ٍد ىخلى ٍقنىا ٍاإل ى
تػيوس ًوس بًًو نػى ٍفاو كىٍ٨تن أىٍقػرب إًلىي ًو ًمن حب ًل الٍوًر ً
يد).1
ي ي ى ي ى ي ٍ ٍ ىٍ ى
ىٍ ي
كأيضان من خبلؿ التشابو ُب ىذين االٕتاىُت اإلسبلمي كالفركيدم ُب ٖتليلهما للنفس البشرية،
نبلحظ أف كبل النظريتُت تسؤكد على اٞتانب النفاي ،إال أف ا١تدرسة الفركيدية يقتصر تأكيدىا على اٞتانب
النفاي دكف اٞتوانب األخرل ،كىذا ما يسؤكده االٕتاه اإلسبلمي كىو االىتماـ باٞتوانب األخرل
الشخصية ،كالبيئية.
كذلك اإلسبلـ ال يتفق مع فركيد ُب اىتمامو باٞتانب البلشعورم ،كالًتكيز عليو دكف غَته من
اٞتوانب ،حيث ترل ىذه ا١تدرسة أف اإلنااف مدفوع بقول ال شعورية ،كأ٫تلت جانب اإلرادة اإلناانية،
كاالختياريو ،كىذا األمر مرفوض ُب ٚتيع الشرائع ،كما أف اإلنااف الذم خلقو اهلل ليكوف خليفتو ُب
ً
ىح ىا ًن
ناا ىف ًُب أ ٍ
األرض ال يصح أف تكوف نظرتنا إليو ىكذا ،كيقوؿ ا١توىل عز كجل( :لى ىق ٍد ىخلى ٍقنىا ٍاإل ى
تىػ ٍق ًووَل) ،2فاإلنااف ُب التصور اإلسبلمي قادر على االختيار بُت طريق ا٠تَت كالشر ،طريق الاواء ،كطريق
َّج ىديٍ ًن) ،3كقاؿ أيضان ( ىكنىػ ٍف و
س ىكىما ىس َّو ىاىا ،فىأى ٍ٢تىىم ىها
اال٨تراؼ ،كُب ىذا الصدد قاؿ تعاىل ( :ىكىى ىديٍػنىاهي الن ٍ
ورىىا ىكتىػ ٍق ىو ىاىا).4
في يج ى
كما أف اإلسبلـ ال يوافق ا١تدرسة الفركيدية على اىتمامها بالدكافع البلشعورية ،كبالذات الدكافع
اٞتناية كدافع العدكاف ،كليس معٌت ذلك إنكار اإلسبلـ للدكافع البلشعورية كدكرىا ،كإ٪تا ٬تب االىتماـ
بدكافع أخرل تكمل شخصية الفرد ،حيث أقر اإلسبلـ دكافع الفرد ،كمل ينكرىا ٕتنبان ٟتدكث صراع نفاي
نتيجة لكبتها ،أك إنكارىا ،كبالتايل فإف اإلسبلـ يعًتؼ بأ٫تية الدكافع الشعورية ،كالبلشعورية،
كالفايولوجية ،كالنفاية ،إال أنو ال يعًتؼ بتأكيد فركيد للدكافع اٞتناية ُب تفاَته للالوؾ البشرم.
إىل جانب ذلك ٮتتلف اإلسبلـ مع كجهة نظر فركيد القائلة بأف شخصية الفرد تتحدد ٝتاهتا،
كخصائصها ُب ا٠تمس سنوات األكىل من حياة الطفل ،كعلى ذلك فإف الفرد ال تتغَت شخصيتو مهما
أكتاب من خربات ُب ا١تراحل ا١تختلفة ٟتياتو ،كالواقع أف اإلسبلـ أقر إمكانية التغَت حيث يقوؿ تعاىل:
(إً َّف اللٌوى الى يػيغىيّْػ ير ىما بًىق ٍووـ ىح َّىت يػيغىيّْػ يركاٍ ىما بًأىنٍػ يف ًا ًه ٍم) ،5كالابيل ُب التغيَت من كجهة نظر اإلسبلـ ىو الدين
 -1سورة ؽ ،اآلية .16
 -2سورة التُت ،اآلية .4
 -3سورة البلد ،اآلية .10
 -4سورة الشمس ،اآلية .8-7
 -5سورة الرعد ،االية .11
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الذم ٯتكن من تبديل النفس كتغَتىا جوىريا ،كذلك أكالن :بتخلي النفس عن عاداهتا ا١تذمومة ،كثانيان :من
خبلؿ التوبة ،كثالثان :من خبلؿ ٣تاىدة النفس.1

ثانيان; النظريات التي تأخد بالتفسير االجتماعي لالنحراؼ; -يعًتؼ اإلسبلـ كيقر بدكر العوامل
االجتماعية ُب الالوؾ  ،كال يقر ٔتبدأ اٟتتميات الف ُب ذلك إىدار إلرادة اإلنااف ،كالختياره كعقلو،
كبالتايل فإف اٟتتميات اليت تاوقها النظريات االجتماعية أمر غَت مقبوؿ من كجهة نظر اإلسبلـ رغم
تقديره أل٫تيتها ،كتأثَتىا على اإلنااف ،كإف اإلسبلـ قدـ للبشرية ٚتعاء منهجان شامبلن متكامبلن يتناكؿ
اإلنااف ُب كل مراحل حياتو ،كإف منهج اإلسبلـ ُب بناء آّتمع يتام بأبعاد ثبلثة كىي :البناء أك التنمية،
كالوقاية ،كالعبلج ،كىو منهج أجدر أف ييتبع ألنو من عند اهلل ،كمن ًب ال ٯتكن أف تضيف إليو شيئان ،كال
٪تلك أف نعدؿ فيو قليبلن أك كثَتان.2
كمن أىم النظريات االجتماعية ا١تفارة لبل٨تراؼ-:
 -2النظرية االقتصادية -:تفًتض ىذه النظرية كجود عبلقة بُت الفقر ،كارتكاب اٞترٯتة ،فهي ترل أف
الفقر ٔتثابة البيئة اليت تااعد بشكل مباشر ،أك هتيئ كل الفرص الرتكاب الالوؾ ا١تنحرؼ ،أما اإلسبلـ
فبل ينكر أ٫تية العامل االقتصادم ،بل رسم للحياة االقتصادية ُب آّتمعات اإلسبلمية على ٨تو يوفر تأمُت
مطالب اإلنااف ،كاحتياجاتو األساسية ،كاىتم أيضان بنظاـ التكافل االجتماعي ،كجعلو ماسؤكلية آّتمع
ًً
ً
ص ىدقىةن تيطى ّْه يريى ٍم ىكتػيىزّْكي ًهم) ،3فهذه
كذلك من خبلؿ الصدقة ،أك فرض الزكاة لقولو تعاىل ( :يخ ٍذ م ٍن أ ٍىم ىوا٢ت ٍم ى
اآلية تسؤكد على اىتماـ اإلسبلـ بإقامة نظاـ اقتصادم سليم يوفر لكل أفراد آّتمع حياة كرٯتة تقيهم من
العوز ،كاالحتياج كتوفر ٢تم ا١تااعدة حينما ٭تتاجوف.4
ً ً
يب ّْ٦تَّا ا ٍكتى ىابيواٍ
فاإلسبلـ يسؤكد على حق اإلنااف ُب الكاب ،كالتملك كيقوؿ تعاىل( :لّْ ّْلر ىجاؿ نىص ه
ً
ً
نب) ،5كما أقر اإلسبلـ العمل كجعلو حقان ككاجبان على كل إنااف ،كيقوؿ العلي
يب ّْ٦تَّا ا ٍكتى ىا ٍ ى
ّْااء نىص ه
ىكللن ى
ضي ً
ً ً
الص ىبلةي فىانتى ًش يركا ًُب ٍاأل ٍىر ً
ض ًل اللَّ ًو)ٍ ،6ب خاطب القرآف اإلنااف
ت َّ
ض ىكابٍػتىػغيوا ًمن فى ٍ
القدير( :فىإذىا قي ى
مطمئنان إياه على رزقو كرزؽ أكالده بيد اهلل ،كمن ًب فبل حاجة للفزع كا٠توؼ ،كيقوؿ عز من قائل ( :ىكًُب
 -1أٛتد ،نبيل ٤تمد صادؽ (1407ىػ 1987 -ـ) ،مرجع سابق ،ص .181 - 178
 -2ا١ترجع الاابق (1407ىػ 1987 -ـ) ،ص .191
 -3سورة التوبة  ،اآلية .103
 -4العمرم ،صاّب بن ٤تمد أؿ رفيع (2002ـ) ،مرجع سابق ،ص .72
 -5سورة النااء ،اآلية . 32
 -6سورة اٞتمعة ،اآلية . 10
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وع يدك ىف) ،1كعلى الرغم من مقت اإلسبلـ للفقر ،فإنو ال يراه بالضركرة يسؤدم باإلنااف
َّ
الا ىماء ًرٍزقي يك ٍم ىكىما تي ى
بار لصربه ك٘تاكو بدينو كخالقو ،كيقوؿ تعاىل:
إىل اٞترٯتة كاال٨تراؼ ،كإ٪تا ىو نوع من اإلبتبلء كإخت ه
ً
ات كب ّْش ًر َّ ً
ص ّْم ىن األ ىىم ىو ًاؿ ىكاألن يف ً
وؼ ىكا ٍٞتيو ًع ىكنػى ٍق و
ين) ،2فاإلٯتاف
( ىكلىنىٍبػلي ىونَّ يك ٍم بً ىش ٍي وء ّْم ىن ٍ
ا٠تى ٍ
س ىكالث ىَّمىر ى ى
الصاب ًر ى
باهلل كالصرب على االبتبلء ىو احملك األساسي ُب سلوؾ اإلنااف.
 -3موقف اإلسالـ من النظرية التقليدية -:يرل "جربائيل تارد" ،صاحب ىذه النظرية أف التقليد "ىو
أساس تعلم الالوؾ ،أيان كاف ىذا الالوؾ ،فاال٨تراؼ لديو ينتشر بانتقالو من فرد إىل فرد آخر ،أك من
طبقة اجتماعية إىل أخرل كفق قوانُت تابثة" ،كاإلسبلـ يوافقو مع كجهة نظره ىذه ،كال سيما ُب ا١ترحلة
ا١تبكرة من حياتو ،ألنو ُب ىذه ا١ترحلة يتعلم كثَتان من عاداتو ،كسلوكو عن طريق تقليد أفراد أسرتو ،كقد
ذكر القرآف الكرَل مثاالن يبُت فيو كيف يتعلم اإلنااف عن طريق التقليد ،كذلك حُت قتل قابيل أخاه
ىابيل ،كمل يعرؼ كيف يتصرؼ ُب جثة أخيو ،فبعث اهلل تعاىل غرابان ينبش ُب األرض ليدفن غرابان ميتان
فتعلم منو كيف يسؤرل جثتو  ،كاإلنااف ٔتا أنو يتعلم عن طريق التقليد للقدكة اٟتانة عادات حانة كأخبلقان
كرٯتة ،فإنو يتعلم أيضان عن طريق التقليد القدكة الايئة ،كالعادات الايئة كاألخبلؽ القبيحة ،لذا أمرنا
اإلسبلـ باالقتداء بالرسوؿ عليو الصبلة ،كالابلـ ،كالتعلم منو ،كُب ذلك يقوؿ القرآف الكرَل( :لى ىق ٍد ىكا ىف
ً ً
يس ىوةه ىح ىانىةه لّْ ىمن ىكا ىف يىػ ٍر يجو اللَّوى ىكاٍليىػ ٍوىـ ٍاآل ًخىر ىكذى ىكىر اللَّوى ىكثًَتان). 3
لى يك ٍم ًُب ىر يسوؿ اللَّو أ ٍ
كرغم ىذا االتفاؽ بُت رأم اإلسبلـ ،كنظرية تارد إال أف اإلسبلـ ال يوافقو ُب كجهة نظره اليت تقوؿ:
إف تعلمنا للالوؾ يكوف قاصران على عملية التقليد ،فهناؾ العديد من األساليب الًتبوية ُب اإلسبلـ تسؤكد
على أف التعليم ال يتم عن طريق التقليد فقط كإ٪تا ىناؾ كسائل أخرل نبٌت حو٢تا منهجان متكامبل ُب
الًتبية" ،فقد كاف الرسوؿ صلى اهلل عليو ٮتتار ُب تعليمو من األساليب أحانها كأفضلها ،كأكقعها ُب نفس
ا١تخاطب ،كأقرّٔا إىل فهمو كعقلو ،كأشدىا تثبيتان للعلم ُب ذىنو" ،4كمن أىم النماذج ٢تذه األساليب
كالطرائق ما يلي-:
أ -التعليم بالحوار القرآني كالنبوم  /يعترب اٟتوار أسلوب ٚتيل حان ناتطيع من خبللو أف نفتح بوابة
العقل اآلخر لنمده ٔتا نعتقده بدكف أف ٧ترح مشاعره ككربياءه ،كقد استخدـ القرآف الكرَل الطريقة اٟتوارية
ُب ا٠تطاب للمالمُت ،كغَت ا١تالمُت من أجل إدراؾ اٟتقائق ،كىي طريقة تقوـ على اإلٝتاع ،كالفهم،
 -1سورة الذارات ،اآلية .22
 -2سورة البقرة  ،اآلية . 155
 -3سورة األحزاب  ،اآلية . 21
 -4الطحاف ،مصطفى (2009ـ) ،التربية كدكرىا في تشكيل السلوؾ ،ا١تنصورة :دار الوفاء للطباعة كالنشر ،ط ،2ص.193
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1
ً
ب الىن ىف ُّ ً
نت فىظٌان ىغلًي ىظ الٍ ىق ٍل ً
ف ىعٍنػ يه ٍم
ك فى ٍ
ضواٍ م ٍن ىح ٍول ى
اع ي
كاإلدراؾ  ،كُب ذلك يقوؿ اهلل تعاىل ( :ىكلى ٍو يك ى
استىػ ٍغ ًف ٍر ى٢تي ٍم ىك ىشا ًكٍريى ٍم ًُب األ ٍىم ًر).2
ىك ٍ

ب-التعليم بالقصص القرآنية كالنبوية  /القصة ُب القرآف الكرَل ليات عمبل فنيان ُب موضوعو كعرضو،
كإ٪تا ىي كسيلة من كسائل الًتبية اإلسبلمية اليت تاهم ُب بناء الشخصية اإلسبلمية من خبلؿ توصيل
ا١تعلومات ،كاٟتقائق بطريقة شيقة ،كتربية األطفاؿ تربية خلقية صحيحة ،فهي تضع ا١تثل أمامهم ،كتاتثَت
ميلهم إىل التقليد ،كٖتريك قابليتهم لبلستهواء ،3كيقوؿ تعاىل ( :لى ىق ٍد ىكا ىف ًُب قىص ً
ص ًه ٍم ًعٍبػىرةه ّْأل ٍيكًيل
ى
ً 4
األىلٍبىاب)
ب ىمثىبلن َّما
ج -التعليم بضرب األمثاؿ /كيقوؿ ُب ذلك العلي القدير( :إً َّف اللَّوى الى يى ٍاتى ٍحيًي أىف يى ٍ
ض ًر ى
َّ ً
بػعوضةن فىما فىػوقىػها فىأ َّىما الَّ ًذين آمنيواٍ فىػيػعلىمو ىف أىنَّو ٍ ً ً
ين ىك ىف يركاٍ فىػيىػ يقوليو ىف ىماذىا أ ىىر ىاد اللَّوي ًّٔػى ىذا
ى ى ىٍ ي ي
ىي ى ى ٍ ى
اٟتى ُّق من َّرّّْٔ ٍم ىكأ َّىما الذ ى
ىمثىبلن).5
د -التعليم بالقدكة /كاف من أبرز ،كأعظم ،كأىم أساليب الرسوؿ عليو الصبلة كالابلـ ُب التعليم التخلق
بالاَتة اٟتانة ،كا٠تلق العظيم ،فكاف إذا أمر بشيء عمل بو أكالن ٍب تأسى بو الناس ،كعملواٍ بو كما رأكه،
ككاف خلقو القرآف فكاف على خلق عظيم ،كجعلو اهلل أسوة حانة لعباده ،لقولو تعاىل( :لى ىق ٍد ىكا ىف لى يك ٍم ًُب
ً ً
يس ىوةه ىح ىانىةه لّْ ىمن ىكا ىف يىػ ٍر يجو اللَّوى ىكالٍيىػ ٍوىـ ٍاآل ًخىر ىكذى ىكىر اللَّوى ىكثًَتان).6
ىر يسوؿ اللَّو أ ٍ
ق -التعليم بالممارسة كالعمل  /كُب ذلك قاؿ عز من قائل( :يا كيػلىىت لىيت ًٍت ىمل أ ًَّ
ىٗت ٍذ فيىبلنان ىخلًيبلن ،لى ىق ٍد
ى ى ٍ ى ٍى ٍ
اءٍل كىكا ىف الشَّيطىا يف لً ًٍئلنا ً
ّْ ً ً
ً
أ ى َّ
اف ىخ يذكالن).7
ٍ
ى
ىضل ًٍت ىع ًن الذ ٍكر بىػ ٍع ىد إ ٍذ ىج ى

ك -التعليم بالعبرة كالموعظة  /كما تتعلق النفس البشرية بالقدكة اٟتانة ،فإهنا تتأثر أيضان با١توعظة
ا١تسؤثرة ،كخاصة عندما تكوف على لااف كاعظ حكيم ،يعرؼ مىت ٮتاطب النفس البشرية ككيف يسؤثر فيها،
اح ىدةو أىف تىػ يقوموا لًلَّ ًو مثٍػٌت كفيػرادل يٍبَّ تىػتػ ىف َّكركا ما بًص ً
يقوؿ القرآف الكرَل ( :قيل إًَّ٪تىا أ ًىعظي يكم بًو ً
احبً يكم ّْمن
ى ى ى ىى
ى ي ى ى
ي
ٍ
ى
و
ً
ً
ً و
و
ً
ً
َّ
ً
و
م إال ىعلىى
جنَّة إً ٍف يى ىو إًَّال نىذ هير لَّ يكم بىػ ٍ ى
ُت يى ىد ٍم ىع ىذاب ىشديد ،قي ٍل ىما ىسأىلٍتي يكم ّْم ٍن أ ٍ
ىجر فىػ يه ىو لى يك ٍم إ ٍف أى ٍجر ى
 -1ا١ترجع الاابق ،ص .218
 -2سورة آؿ عمراف ،اآلية .159
 -3الطحاف ،مصطفى (2009ـ) ،مرجع سابق ،ص .212
 -4سورة يوسف ،اآلية .111
 -5سورة البقرة ،اآلية .26
 -6سورة األحزاب ،اآلية .21
 -7سورة الفرقاف ،اآليتاف .29-28
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اللَّ ًو ىكيى ىو ىعلىى يك ّْل ىش ٍي وء ىش ًهي هد) ، 1كالًتبية اإلسبلمية تعتمد على الوعظ كطريقة تعليمية ماتوحاة ٦تا جاء
2
َّاس قى ٍد ىجاءتٍ يكم َّم ٍو ًعظىةه ّْمن َّربّْ يك ٍم ىك ًش ىفاء
ُب القرآف الكرَل ،كالانة النبوية ا١تطهرة  ،لقولو تعاىل( :يىا أىيػُّ ىها الن ي
ًً
ُت).3
لً ىما ًُب ُّ
الص يدكًر ىكيى ندل ىكىر ٍٛتىةه لٍّْل يم ٍسؤمن ى
َّ ً
الرس ى ً
ً
وؿ فىأ ٍيكلىػئ ى
ين أىنٍػ ىع ىم اللٌوي
ز -التعليم بالترغيب كالترىيب  /يقوؿ العلي القدير ( :ىكىمن ييط ًع اللٌوى ىك َّ ي
ك ىم ىع الذ ى
علىي ًهم ّْمن النَّبًيُّْت ك ّْ ً
ً
ّْيقُت كالشُّه ىداء ك َّ ًً
ك ىرفًيقان).4
ُت ىك ىح يا ىن أيكلىػئ ى
الصاٟت ى
الصد ى ى ى ى
ىى
ىٍ ى
كما ال يوافق اإلسبلـ ىذه النظرية ُب كجهة نظرىا اليت تلغي إرادة اإلنااف من ناحية ،كإنكارىا
تأثَت العوامل البيئية من ناحية أخرل.

موقف اإلسالـ من نظرية االختالط التفاضلي;-
مفاد ىذه النظرية أف الالوؾ يكتاب غَت موركث يتعلمو الفرد خبلؿ اختبلطو بأفراد آخرين،
كذلك بعملية تواصل ،أك تفاعل اجتماعي بُت األفراد الذين ينتموف إىل اٞتماعة الواحدة ،أك آّتمع
الواحد ،كيتم ىذا التواصل االجتماعى باالتصاؿ اللفظي ،أم باللغة الكبلمية الشائعة ،أك بلغة اإلشارة
أحيانان ،كاإلسبلـ مل ينكر تأثَت ا١تخالطة على سلوؾ الفرد ،سواء كانت ىذه ا١تخالطة سيئة ،أك حانة ،كُب
ض الظَّ ً
الرس ً
وؿ ىسبًيبلن ،يىا ىكيٍػلى ىىت
املي ىعلىى يى ىديٍ ًو يىػ يق ي
ذلك الشأف يقوؿ تعاىل ( :ىكيىػ ٍوىـ يىػ ىع ُّ
وؿ يىا لىٍيتىًٍت َّاٗتى ٍذ ي
ت ىم ىع َّ ي
لىيت ًٍت ىمل أ ًَّ
اءٍل كىكا ىف الشَّيطىا يف لً ًٍئلنا ً
ّْ ً ً ً
ىٗت ٍذ فيىبلنان ىخلًيبلن ،لى ىق ٍد أ ى َّ
اف ىخ يذكالن).5
ٍ
ٍى ٍ
ى
ىضل ًٍت ىع ًن الذ ٍكر بىػ ٍع ىد إ ٍذ ىج ى
6
*كيقوؿ الرسوؿ الكرَل ُب ىذا الصدد ( :ا١ترء على دين خليلو ،فلينظر أحدكم من ٮتالل) ،
كيقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كعلى آلو كسلم ( :إياؾ كقرين الاوء فإنك بو تعرؼ) ،7كيقوؿ أيضان ( :مثل
مثل اٞتليس الصاّب ،كاٞتليس الاوء كمثل حامل ا١تاك ،كنافخ الكَت ،فحامل ا١تاك إما أف ٭تذيك أك
تشًتل منو ،أك ٕتد منو ر٭تان طيبة ،كنافخ الكَت إما أف ٭ترؽ ثيابك ،أك ٕتد منو ر٭تان منتنة).8
 -1سورة سبأ  ،اآليتاف .46،47
 -2الطحاف ،مصطفى (2009ـ) ،مرجع سابق ،ص . 203
 -3سورة يونس ،اآلية . 57
 -4سورة النااء ،اآلية .69
 -5سورة الفرقاف ،اآلية .29-28-27
 -6ركاه الًتمدل .
 -7ركاه إبن عااكر.
 -8ركاه البخارل كمالم.
* نقبل عن – أٛتد ،نبيل ٤تمد صادؽ (1407ىػ 1987 -ـ) ،مرجع سابق ،ص . 199
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لذا فإف اإلسبلـ كدين توجيهي ،ككقائي ،كعبلجي قد كجو ا١تالم إىل الالوؾ القوَل ،كا١تخالطة
مع الرفقة ،أك الصحبة الصاٟتة ا١تالمة ُب كل األماكن اليت يرتادىا ،كجعل ىذه ا١تاسؤكلية ماسؤكلية أساسية
بالنابة لؤلسرة ا١تالمة من خبلؿ عملية التنشئة االجتماعية ،كيقوؿ تعاىل ( :رب ىب ىل من لذنك ذرية
طيبة).
اإلسبلـ ال يعًتؼ بوحدانية تأثَت ا١تخالطة ُب الالوؾ ،كإ٪تا يسؤكد على أف الشخص ا١تسؤمن ا١تالم
إذا ما خالط ٚتاعة ا٨ترفت عن ا٠تط اإلسبلمي القوَل ىذا الشخص ٯتكن أف يكوف لو دكر ُب تقييم
1
و
ت لًلن ً
َّاس تىأٍ يم يرك ىف
يخ ًر ىج ٍ
سلوكهم من منطلق التوجيو اإلسبلمي ألمة اإلسبلـ  ،لقولو تعاىل ( :يكنتي ٍم ىخٍيػىر أ َّيمة أ ٍ
ً
كؼ كتىػٍنػهو ىف ىع ًن اٍلمن ىك ًر كتيػ ٍسؤًمنيو ىف بًاللٌ ًو كلىو آمن أ ٍىىل اٍل ًكتى ً
ً
اب لى ىكا ىف ىخ ٍَتان َّ٢تيم ّْمٍنػ يه يم اٍل يم ٍسؤًمنيو ىف
باٍل ىم ٍع ير ى ى ٍ
ي ى
ىٍ ىى ي
كأى ٍكثػرىم اٍل ىف ً
اس يقو ىف) ،2كأيضان اإلسبلـ يرفض فكرة كحدانية العامل ُب تفاَت الالوؾ ا١تنحرؼ رغم اعًتافو
ى ىيي ي
بإمكانية التأثَت الايء لرفقة الاوء.
ثالثان موقف اإلسالـ من النظرية التكاملية في تفسير السلوؾ االنحرافي;-
٘تثل ىذه النظرية االٕتاه الاائد ُب الوقت اٟتاضر ُب تفاَت "الالوؾ اٞتانح" ،حيث يرل
أصحأّا أف الالوؾ اإلجرامي ىو سلوؾ مركب ال ٯتكن أف ٮتضع للتجزئة ،يتم ُب حدكتو عوامل ذات
صيغة اجتماعية ،أك عضوية ،أك نفاية خالصة ،بل إف مز٬تان مشًتكان من عدة عوامل ىي اليت تسؤدم إىل
ارتكاب اٞترٯتة ،كا١توقف اإلسبلمي أيضان ال ينكر تعدد العوامل ا١تسؤدية لبل٨تراؼ ،كتكاملها  ،كناتدؿ على
ذلك من خبلؿ نظرة اإلسبلـ للفرد كاٞتماعة كآّتمع  ،تلك النظرة الىت تسؤكد على الوحدة كالتكامل،
وص) ،3كيقوؿ صلى اهلل عليو كعلى آلو كسلم( :ا١تسؤمن للمسؤمن
ص ه
َّهم بينيىا هف َّم ٍر ي
ص ٌفان ىكأىنػ ي
كيقوؿ تعاىل ( :ى
كالبنياف ا١ترصوص يشد بعضو بعضان  ،كشبك بُت أصابعو) ، 4كيقوؿ عليو الابلـ أيضان ( مثل ا١تسؤمنُت ُب
ُب توادىم كتراٛتهم كتعاطفهم  ،كمثل اٞتاد الواحد إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر اٞتاد بالاهر
كاٟتمى) ،5ىذا اٟتديث يدعو ا١تالمُت إىل ا١تودة ،كالرٛتة كالتعامل بالعظف مع األبناء ،كإرشادىم ١تا فيو
صاٟتهم.

 - -1أٛتد ،نبيل ٤تمد صادؽ (1407ىػ 1987 -ـ) ،مرجع سابق ،ص .200
 -2سورة آؿ عمراف ،اآلية .110
 -3سورة الصف ،اآلية .4
 -4متفق علية ،نقبل عن أٛتد ،نبيل ٤تمد صادؽ (1407ىػ 1987 -ـ) ،مرجع سابق ،ص .202
 -5ابن بشَت ،نقبل عن رجب ،مصطفى (2009ـ) ،األىداؼ كالقيم التربوية في الحديث الشريف ،دمشق :دار العلم كاإلٯتاف.327 ،
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كما أف إٯتاف الفرد بربو ىو ا١تتغَت األساسي من كجهة نظر اإلسبلـ ،كىو الذم يلعب دكران
أساسيان ُب الوقاية من اال٨تراؼ ،كإف عدـ اإلٯتاف ،كالتماك بالشريعة اإلسبلمية يسؤدم بالفرد إىل
اال٨تراؼ ،فاإلسبلـ يسؤمن بوجهة نظر النظرية التكاملية ُب تفاَت الالوؾ ا١تنحرؼ ،كتدرؾ أف العوامل
االجتماعية كالنفاية ،كالبيئية ٢تا تأثَت مباشر على سلوؾ األفراد ،كبالتايل فهي توجو أنظار العلماء،
كا١تتخصصُت ا١تالمُت باالىتماـ بالبعد الديٍت ُب تنمية شخصية ا١تالم ككقايتو من اال٨تراؼ ،كٯتكن
عبلج اال٨تراؼ من خبلؿ تنمية اٞتانب الركحي ،كالديٍت ،ككذلك العقائد اإلسبلمية ُب الشخص حىت
يتجنب ،أك يبتعد عن الطريق الذم تسؤدم بو إىل أف يالك الالوؾ الايء ،كالذم ُب األساس يسؤدم بو
إىل اال٨تراؼ ،فضعف الوازع الديٍت لدل الفرد ،كعدـ ٘تاكو بتعاليم الدين اٟتنيف ،ككذلك قصور األسرة
ُب تأدية دكرىا على أكمل كجو بابب التفكك العائلي ،أك خركج ا١ترأة للعمل ككفاة احدل الوالدين،
تعترب من العوامل اليت ٕتعل الفرد عرضة ١تمارسة الالوؾ ا١تنحرؼ ،كبالتايل الوقوع ُب براثن اٞترٯتة.
كعليو فهذا االٕتاه ىو األقرب إىل التفاَت الاليم لبل٨تراؼ ،كىو ما أقره ا١تنهج اإلسبلمي حيث
يعترب منهجان متكامبلن ُب تفاَت الالوؾ ا١تنحرؼ مع االعًتاؼ بأ ٌف أحد العوامل قد يطغى على غَته من
العوامل األخرل ،1كبالتايل فإف ا١تنهج اإلسبلمي ىو ا١تنهج األجدر باالتباع ،كىو منهج يركز على التنمية
الوقائية ،كىو منهج لو أتبع ُب الًتبية اٟتديثة لكاف و
كاؼ لبناء الشخصية ا١تالمة ،كآّتمع ا١تالم الاليم
ا٠تايل من أمراض العصر ىذه ،كمن كل اآلفات الضارة اليت تسؤدم إىل "الالوؾ ا١تنحرؼ".
أسباب كعوامل انحراؼ األحداث-:
تعددت كجهات النظر كاآلراء ُب تفاَت عوامل ،كأسباب الالوؾ اال٨تراُب تبعان لتعدد الزكايا اليت
ينظر منها أصحاب تلك اآلراء إىل ظاىرة اال٨تراؼ.
فباستعراض ٥تتلف النظريات اليت حاكلت تفاَت الظاىرة اال٨ترافية كالالوؾ اال٨تراُب٧ ،تد أنو من
الصعب أف نرد ىذه الظاىرة إىل عامل كاحد ،أم أف الالوؾ ا١تنحرؼ عبارة عن مركب لو عدة ماببات
تتفاعل مع بعضها البعض ،كينتج عنو ذلك "الالوؾ ا١تنحرؼ" ،كىذا الرأم تسؤكد عليو كجهة نظر العلماء،
كا١تختصصُت ا١تالمُت ،ككذلك أصحاب النظرية التكاملية ُب تفاَت "الالوؾ ا١تنحرؼ" ،فالعوامل
كاألسباب متعددة منها ما يرجع إىل التكوين العضول للمنحرؼ ،كمنها ما يعود إىل البيئة احمليطة بو ،أم
أف ىذه العوامل تنقام إىل قامُت( :عوامل فردية ذاتية ،كعوامل بيئية).
كىذه العوامل تتفاعل مع بعضها البعض ،كتكوف ماا٫تة ُب سلوؾ اٟتدث ،حيث ٧تد أف أم
مشكلة تتضافر فيها العوامل الفردية ،كالعوامل البيئية على ىذا النحو
سلوؾ منحرؼ
 -1العمرم ،صاّب بن ٤تمد أؿ رفيع (2002ـ)  ،مرجع سابق  ،ص . 74
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1

-1عوامل فردية (ذاتية) -:كىي ٣تموعة الظركؼ ا١تتصلة بشخص اٟتدث ،كاليت يكوف ٢تا تأثَت مباشر،
أك غَت مباشر على سلوؾ اال٨تراؼ ،كىذه العوامل ىي (الوراثة كالتكوين العضوم ،كالتكوين النفاي،
كالتكوين العقلي).2

أ -الوراثة -:كتعٍت "انتقاؿ خصائص كصفات الالف إىل ا٠تلف ٟتظة اإلخصاب ،أم ٟتظة نشأة
اٞتنُت" ،3فالوراثة ىنا كعامل ُب اال٨تراؼ ال تعٍت ميبلن حتميا طبيعيان ،أك با١تيبلد إىل ارتكاب اٞترائم بل
تعٍت فقط أف إتاىان كراثيان معيبان كعيب ُب اٞتهاز العصيب ا١تركزم ينمي ُب الفرد خصائص معينة ،كىذه
ا٠تصائص كالعيوب الوراثية إف كانت فبل تقود حتمان إىل اٞترٯتة ،حيث تسؤكد بعض النظريات أف الوراثة
اٞتينية ُب حد ذاهتا ال تعترب عامبلن أساسيان لؤلحداث اٞتا٨تُت ،بل بوراثة بعض ا٠تصائص اليت تسؤدم إىل
اال٨تراؼ ،أك اليت ٢تا عبلقة باال٨تراؼ ،كإذا أتيحت الظركؼ البيئية ا١تناسبة لكي تظهر ىذه ا٠تصائص
فتسؤدم بالفرد إىل الالوؾ ا١تنحرؼ.4
كعلى ذلك فا١تقصود بعامل الوراثة اإلجرامي ليس كراثة اٞترٯتة ْتد ذاهتأ ،تا معناه يكوف إبنو قاتبلن ،بل
إف ىناؾ انتقاؿ لبعض القول النفاية ،أك العضوية من األصوؿ إىل الفركع تشكل سببان ،أك عامبلن أساسيان
ُب إحداث اٞترٯتة ،أم أنو يرث خصائص بدنية ،كعقلية كنفاية تولد لديو ميبلن ٨تو اٞترٯتة.5
كىذا يعٍت أف الوراثة ال تسؤدم إىل اٞترٯتة ،بل العوامل احمليطة بالفرد ىي اليت تسؤدم إىل اٞترٯتة،
كاإلنااف يرث االستعداد اإلجرامي ،كأنو ال توجد فركؽ ُب الشخصية بُت اٞتا٨تُت كغَتىم من األشخاص
الطبعيُت.
ب – التكوين العضول  -:يقصد بالتكوين العضوم للشخص الصفات ا٠تلقية ا١تتعلقة بشكل األعضاء
ككظائفها ،6أم كل ما يتعلق بالشكل ا٠تارجى كتركيبو العضوم كاٟتيوم.
كقد حاكؿ العديد من العلماء ،كخاصة علماء األنًتبولوجيا إتباث ،كجود عبلقة بُت التكوين
العضول كاال٨تراؼ ،كحاكلوا أيضان إتباث أف اٞتا٨تُت يتميزكف عن غَتىم بصفات معينة ُب تكوينهم
 -1القهوجي ،على عبد القادر كالشاديل ،فتوح عبد اهلل (1997ـ)  ،علم اإلجراـ كالعقاب ،اإلسكندرية :دار اٞتامعة اٞتديد للنشر ،ص .83
 -2عبد اٟتميد ،أسامة ٤تمد (2009ـ) ،مرجع سابق ،ص .25
 -3عبد ا٠تالق ،جبلؿ الدين كرمضاف ،الايد (2001ـ) ،مرجع سابق ،ص .38
 -4عبد اٟتميد ،أسامة ٤تمد (2009ـ) ،مرجع سابق ،ص .27
 -5عبد اٞتليل ،على ا١تربكؾ عوف (2006ـ) ،مرجع سابق ،ص .68
 -6عبد ا٠تالق ،جبلؿ الدين كرمضاف ،الايد (2001ـ) ،مرجع سابق ،ص .46
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العضوم ،كا١تادم ال تتوفر لدل غَتىم ،كما توصلوا إىل أف العوامل العضوية غالبان ما تسؤدم إىل النقص،
ك٤تاكلة التعويض لتخفيف الشعور بالنقص ،كاإلحااس بالقوة ،كمن أساليب التعويض الالبية "إخفاء
النقص كراء ظلم الغَت بدؿ ا١تواجهة اٟتقيقية للنقص ،أك كراء شعار ا١ترض الستدرار العطف ،أك االنتقاـ
من األىل كآّتمع ،أك ا٢تركب من ا١تاسؤكلية ،أك عن طريق االستغراؽ ا١تارؼ ُب أحبلـ اليقظة ،أك القياـ
بأعماؿ مثَتة ٕتذب األنظار إليهم ،كغالبان ما تقودىم مثل ىذه ا١تاالك التعويضية إىل ارتكاب اٞترٯتة ،أك
اٞتنوح أك التشرد أك التاوؿ.1
ىذه العاىات ا٠تلقية نتيجة سبب معُت رٔتا تكوف ذات عبلقة با٨تراؼ اٟتدث ،ألف اٟتدث ُب ىذه
اٟتالة تكوف حااسيتو عالية ،كردكد أفعالو سريعة ٦تا ياهل أمامو طريق اال٨تراؼ ،كرغم ذلك فإنو ليس
كل من لديو عاىة ،أك نقص ُب التكوين العضول يكوف منحرفان بالضركرة.
ج -التكوين النفسي -:كيقصد بو ٣تموعة من الصفات ،كا٠تصائص اليت تسؤثر ُب تكوين الشخصية
اإلناانية كتكيفها مع البيئة ا٠تارجية ،فهذه العوامل ال ٯتكن فصلها عن العوامل األخرل (الوراثية،
كالعضوية ،كالبيئية) ،فهي ترتبط ّٔا إرتباطان كثيقان ،كال يكوف ٢تذه العوامل أم خطر إال بإرتباطها بالعامل
النفاي الذم يدفع ،كيوجو إىل سلوؾ معُت ،2كقد دلت الدراسات العلمية على أف ىناؾ صفات،
كخصائص نفاية معينة يكمن فيها ا١تيل إىل اال٨تراؼ ،كإرتكاب اٞترائم ،ك٢تذا يصبح من توفرت فيو مثل
ىذه ا٠تصائص مصدران خطران يسؤدم بو إىل اال٨تراؼ كيتحوؿ إىل منحرؼ إذا هتيأت لو بقية العوامل
األخرل ،كتضافرت على ٨تو يدفع بو فعبل إىل سلوؾ سبيل اٞترٯتة كاال٨تراؼ.3
فالتكوين النفاي ال يسؤدم إىل اال٨تراؼ ،إ٪تا قد يااعد على ذلك بتأثَت العوامل األخرل ،كاليت
إذا تضافرت مع بعضها البعض لتحوؿ صاحبو إىل منحرؼ أك ٣ترـ ،كيرل احملللوف النفايوف أف الالوؾ
اإلجرامي أك اال٨تراُب ٭تدث نتيجة تفاعل بُت ثبلثة عوامل كىي-:
- 1عوامل تكوينية كتشتمل على:
أ -اٟتاالت اليت يولد فيها الفرد مصابان بالضعف العقلي.
ب -حاالت ضعف القدرة على ٖتمل األزمات الناٚتة عن اإلحباط أك عدـ اإلشباع.
جػ -زيادة أك نقص الدكافع الغريزية عن اٟتد الاوم.
د -االستعداد التكويٌت لبلصابة بالقلق.

 -1غبارم٤ ،تمد سبلمة (2006ـ) ،مرجع سابق ،ص .132
 -2ا١ترجع الاابق ،ص . 144
 -3عبد اٟتميد ،أسامة ٤تمد (2009ـ) ،مرجع سابق ،ص .25
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 -2عوامل مباشرة أك مثَتة -:كيقصد ّٔا األزمات الشديدة اليت ٯتر ّٔا الفرد مباشرة قبل ظهور الالوؾ
ا١تنحرؼ ،كىذه األزمات تتمثل ُب االحباط ا١تفاجئ ،أك مواقف استثارية عقلية عنيفة ،كىذه األزمات ليس
بالضركرة أف تسؤدم إىل الالوؾ الشاذ ،حيث إهنا تعتمد على الفرد ،كعلى كيفية استجابتو الداخلية،
كالنفاية ٢تذه العوامل.
 -3عوامل إرتقائية كىي :خاصة بالنمو النفاي للفرد منذ ا١تيبلد حىت يصل إىل الرشد ،كىي العوامل
اٟتاٝتة اليت تعد مهيئة لبل٨تراؼ ،ك٢تذا فهي تعترب أىم العوامل الثبلثة ،كال ٯتكن فهم ىذه العوامل ،كدكرىا
ُب ٖتديد اٟتياة النفاية للفرد إال عن طريق فهم العمليات البلشعورية ُب العقل اإلنااٍل ،كىي ثبلثة أنواع
(عوامل داخلية نفاية _ عوامل خارجية بيئية _ عوامل داخلية نفاية) ،كىي معظمها ال شعورية أم ال
يدرم عنها الفرد شيئان.1
د -التكوين العقلي -:كيقصد بو ٣تموعة القدرات ،كاالمكانات اليت ٘تكن الشخص من تكيف سلوكو ٔتا
يتفق مع الظركؼ البيئية ،كمن ىذه القدرات اإلدراؾ ،كالتفكَت ،كالتصور ،كالتخيل ،فالقصور العقلى يسؤدم
إىل ضعف التميز بُت الالوؾ الاوم ،كالالوؾ ا١تنحرؼ ،حيث توصلت بعض الدراسات العلمية إىل
العديد من التفاَتات نذكر منها-:
* إف النقص العقلى كحدة كراثية ترتبط بآّرمُت.
* إف آّرـ ناقص العقل ،ىو نوع من آّرـ با١تيبلد ،كأنو أبلو من الناحية ا٠تلقية.
* من التفاَتات ما ترل أف ناقص العقل عاجز عن إدراؾ القيم االجتماعية ُب الوسط الثقاُب الذم يعيش
فيو.
* كمنهم من يرل أف ناقص العقل يعجز عن إدراؾ النتائج ألعمالو.
غَت أف اٞتناح كاإلجراـ لياا مرتبطُت دائمان بالنقص العقلي فقط ،كإ٪تا مرتبطاف أيضان بالذكاء
ا١ترتفع ،فأقصى أنواع اٞترائم يقوـ ّٔا أشخاص متفوقو الذكاء ،كاألغلب أالٌ يكوف سبب اال٨تراؼ التفوؽ
الذىٍت ،كلكن كجود الفرد ُب بيئة ال تقدر ىذا الذكاء كال هتيء لو فرص استغبللو االستغبلؿ األمثل يسؤدل
بو إىل اال٨تراؼ ،كالقدرات ا٠تاصة أيضان ٢تا تأثَت على اال٨تراؼ  ،فالقدرة اللفظية مثبلن ٕتعل اٞتانح يربع
ُب انتحاؿ األعذار ا١تناسبة ،كلديو ا١تهارة ُب خلق األسباب ا١تنطقية غَت الواقعية ٦تا ياهل اال٨تراؼ.
كما استنتج بعض ا١تتخصصوف أف العوامل العقلية ا١تكتابة كاٞتهل ،كنقص التعليم ،كالتأخر
الدراسي ،حيث أكدت بعض الدراسات أف اال٨تراؼ يزداد مع نقصاف ماتول التعليم لؤلفراد ،كىذه
الظاىرة عامة تكاد تكوف ُب أغلب أقطار العامل.2
 -1عبد ا٠تالق ،جبلؿ الدين كرمضاف ،الايد (2001ـ) ،مرجع سابق ،ص .50
 -2غبارم٤ ،تمد سبلمة (2006ـ) ،مرجع سابق ،ص  144 - 139بإختصار.

129

-3العوامل البيئية -:تعد العوامل البيئية ٣تموعة من الظركؼ اليت ٖتيط بالفرد ُب بيئة معينة تسؤثر ُب
سلوكو كتصرفاتو ،كىذه العوامل ٮتتلف تأثَتىا من شخص ألخر ،كُب الشخص الواحد ٗتتلف باختبلؼ
الزماف ،كا١تكاف أم أهنا تعترب نابية.
تنقام العوامل البيئية ذات التأثَت على الالوؾ اٞتانح إىل قامُت-:
أ  -عوامل بيئية داخلية :كتتمثل ُب األسرة.
ب-عوامل بيئية خارجية :مثل (ا١تدرسة – العمل – األصدقاء – كسائل اإلعبلـ).
كمن ىنا ٧تد أف العديد من العلماء قد قاموا الوسط البيئي إىل العديد من التقايمات منها-:
العوامل البيئية
كسط اجتماعى مفركض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ كسط اجتماعى ٥تتار
األصحاب
األسرة
اٞتماعات الدينية
ا١تدرسة
1
النوادل الرياضية
العمل
أ-عوامل بيئية داخلية (األسرة) ىي :البيئة االجتماعية األكىل احمليطة بالطفل ،كاليت ٢تا دكر فعاؿ ُب تكوين
أ٪تاط سلوكو ،كُب تطويرىا على ٨تو معُت ،كىي من أىم العوامل البيئية ا١تاببة لبل٨تراؼ ٔتا فيها من ركابط
كمشاعر ،كٔتا تشبعو من احتياجات أساسية للطفل ،فاألسرة ىي اليت ٘تد الطفل با٠تربات كىي ماسؤكلة
على تكوين شخصيتو ،أم أهنا ىي اإلطار الذم يعطي ٚتيع األدكار االجتماعية ا١تختلفة اليت يلعبها الفرد.
فاألسرة ىي أكؿ مسؤساة اجتماعية تاتقبل الوليد ،بل ىي قبل ذلك ا١تاسؤكلة عن تكوينو الوراثي،
كالبيولوجي ،كالفايولوجي ،كىي اليت تتكفل عن طيب خاطر بأعباء حضانتو ،كرعايتو كٛتايتو ،كإمداده
2
باحتياجاتو األساسية
فاألسرة ىي ا١تاسؤكلة عن تكوين أخبلقيات الفرد بوجو عاـ ،كإتاىاتو ٨تو األمانة ،أك النزاىة ،أك
الصدؽ ،أك الوفاء ،أك بقية األخبلقيات األخرل ،فاألسرة اليت تكفل ا١تأكل الصاّب للطفل كتنمي طفولتو
باألمن ،كالطمأنينة ،كتبعد عنو عوامل القلق كاالضطراب ا١تبكر ،ك٘تكنو من الوصوؿ إىل ا١تاتول الصحي
البلزـ ،كهتيء لو الكياف االجتماعي ،كتدربو على التجارب مع ا١تواقف اإلناانية ،كحب اٟتياة كآّتمع،
كما تدرب و على مواجهة ا١تعايَت ا١تتعارؼ عليها لالوؾ اٞتماعة ،فإهنا تنمي شخصية طفلها ،كتبعده عن

 -1ثركت ،جبلؿ (1983ـ) ،الظاىرة اإلجرامية  .دراسة في علم اإلجراـ كالعقاب ،اإلسكندرية :مسؤساة الثقافة اٞتامعية ،ص .129
 -2الركيب ،ربيع ٤تمود (1998ـ1419-ىػ)" ،التكافل االجتماعى كالوقاية من اال٨تراؼ"ْ ،توث ا١تسؤ٘تر الدكىل للعلوـ اإلجتماعية كدكرىا ُب مكافحة جرائم العنف
كالتطرؼ ُب آّتمعات اإلسبلمية ،ج  ، 2القاىرة ،ص .136
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الالوؾ الشاذ كا١تنحرؼ ،كالتقصَت ُب أداء رسالتها على أكمل كجو يعترب من العوامل البيئية اليت قد تسؤدم
إىل اال٨تراؼ.1
كمن أىم العوامل اليت قد تسؤدم إىل فشل األسرة ُب تأدية كظائفها مع أطفا٢تا ،كتأىيلهم للحياة
االجتماعية الاليمة على أكمل كجو ،كمن ٍب ٘تهد الطريق إىل ا٨ترافهم-:
 -1التصدع األسرم :فاألسرة ا١تتصدعة يتولد عنها اضطراب نفاي ،كعدـ االستقرار ،كىذا قد يدفع
بالطفل إىل اال٨تراؼ ،كىو نوعاف( :التصدع الفيزيقي كالطبلؽ ،كاالنفصاؿ ،ككفاة أحد الوالدين ،أك
كبل٫تا _ التصدع الايكولوجي كيعرؼ بالتصدع الداخلي كادماف أحد الوالدين على الكحوؿ ،كا١ترض
العقلى ،أك االضطراب اإلنفعاىل لآلباء).
 -2عوامل تتعلق بأساليب الًتبية كالعبلقات العائلية ا٠تاطئة -:أساليب الوالدين ٢تا تأثَت كبَت على تنشئة
الطفل ،ف إذا كانت قائمة على الفهم ا٠تاطئ ،كا١تعاملة الايئة فإف ٢تا تاثَتاهتا الالبية على ٪تو الطفل
كتكيفو ،كمن أخطر األساليب الًتبوية ا٠تاطئة اليت يتعامل ّٔا الوالدين مع األبناء األساليب التالية:
(إحااس الطفل بالرفض من قبل الوالدين ،االفراط ُب رعاية الطفل كٛتايتو ،كطموح الوالدين الزائد،
كاإلفراط ُب العقاب االفراط ُب التاامح كالتااىل ،إنعداـ كسائل اٟتوار بُت أفراد األسرة ،كخركج الوالدين
أك أحد٫تا للعمل).2
 -3عوامل تتعلق باٟتالة االقتصادية كىي تتمثل ُب الدخل كالاكن.
األسرة ٢تا دكر كبَت ُب تكوين شخصية الطفل ،كالطفل الذم يعيش ُب بيئة أسرية ماتقرة
ياودىا اٟتب ،كالتواؤـ ،كاأللفة ،كاالستقرار ،كالقيم األخبلقية النبيلة ينشأ تنشئة سليمة تبعده عن
اال٨تراؼ ،أما البيئة اليت ياودىا التصدع ،كاال٨تبلؿ ،كالًتبية ا٠تاطئة كاالهنيار ا٠تلقي ،أم األسرة اليت
ٖتيطها ظركؼ سيئة تعترب من أىم العوامل ا١تسؤدية إىل ا٨تراؼ األحداث ،فاضطراب األسرة ،كعدـ ٕتاناها
كرداءة قيمها االجتماعية ،كاختبلؼ إتاىاهتا ُب تنشئة الطفل يدعو إىل زعزعة الكياف النفاي الذم ينتج
عنو طفل غَت سوم ،فهذه العوامل تعترب من شركط استقرار نفاية الطفل ،كالرعاية اٞتيدة ،كاالستقرار،
كالًتبية الاليمة تعترب من الشركط اٞتوىرية للنمو االنفعايل للطفل ،كىو مقوـ أساسي من مقومات التكيف
الاليم ،كالتنشئة الاليمة للطفل.
ب -عوامل بيئية خارجية-:

 -1غبارم٤ ،تمد سبلمة (2006ـ) ،مرجع سابق ،ص .153
 -2عبد اٞتليل ،على ا١تربكؾ عوف (2006ـ) ،مرجع سابق ،ص  91 – 87بإختصار.
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المدرسة -:ا١تدرسة أداة تقوَل كتوجيو ،كتربية ،كتعليم ،كدكرىا ،كال سيما ُب ا١تراحل األكىل مكمل لدكر
األسرة ،كلذلك فإف ٢تا من األ٫تية ما للبيت كالعائلة ،كعندما تصاب ا١تدرسة (كمسؤساة) ُب مناىجها ،أك
إدارهتا ،أك جهازىا الًتبوم ،أك نظامها الداخلي بالقصور ،فإهنا تكوف كاألسرة ا١تفككة اليت تابب للطفل
التعقيد كاال٨ترا ؼ.
كتعترب ا١تدرسة من العوامل الًتبوية اليت تسؤثر ُب شخصية اٟتدث ،كاليت قد تكوف سببان ،أك عامبلن
من أسباب ،أك عوامل اال٨تراؼ" ،فا١تدرسة مسؤساة تربوية اجتماعية ،كلكنها قد تفشل ُب ٖتقيق كظائفها،
كىذا يرجع إىل عدة عوامل منها ما يعود إىل اٟتدث نفاو ،كمنها ما يعود إىل ا١تدرسة أك االثنُت معان ".1
فاوء معاملة اإلدارة ،كا١تدرسُت ،كقاوهتم على التبلميذ ،ككذلك التمييز ُب ا١تعاملة بُت الطلبة
سواء من اإلدارة ،أك من أعضاء ىيئة التديس ،كعدـ مراعاة الفركؽ الفردية بُت الطبلب ،قد ٬تعل من
ا١تدرسة مثَتان شرطيان لؤلمل كالعقاب ،فيلجأ الطفل إىل ا٢تركب من ا١تدرسة ،كعدـ اعتنائو بأدكاتو ،ككتبو،
ككذلك إ٫تالو ُب أداء الواجبات اليومية ،كعدـ اىتمامو بالتعليم ،كأيضان صعوبة استعابو لدركسو يسؤدم ذلك
أيضان إىل التمرد على النظاـ ا١تدرسي ،كىذا أكؿ إندار ال٨تراؼ اٟتدث" ،حيث تصبح ا١تدرسة أقل جاذبية
لبعض التبلميذ ،فيجدكف ُب البيئة ا٠تارجية أكثر إمتاعان لتحقيق رغباهتم فيهربوف من ا١تدرسة إىل ا١تناطق
اٞتاذبة٦ ،تا ياهل تعرضهم لبل٨تراؼ ،كخاصة إذا اجتمعوا مع أصدقاء الاوء با١تدرسة كخارجها".2
كمن العوامل األخرل ا١ترتبطة با١تدرسة ،كتسؤدم إىل اال٨تراؼ غياب التلميذ عن ا١تدرسة ،فمن
خبلؿ الدراسات لوحظ أف التبلميذ الذين يكثر تغيبهم عن الدراسة يكونوف ُب الغالب عرضة لبل٨تراؼ،
كإ ٍف مل يكن فعبلن من اٞتا٨تُت ،فالغياب ا١تتكرر كبدكف عذر يعطي مسؤشران مهمان حوؿ شخصية الطفل،
كخصوصان إذا كاف ىذا الغياب بدكف علم األسرة ،ىذا يعٍت أف الطفل قد سلك سلوكان غَت سوم ،كأنو قد
بدأ ُب اال٨تراؼ ،كبالتايل كجب على ا١تدرسة ،كاألسرة معان االىتماـ ّٔذه الظاىرة ،كتتبعها ،كعبلجها قبل
أف تتفشى ُب الطفل كتتغلغل فيو كال ٯتكن عبلجها.
العمل -:بيئة العمل ىي البيئة ا٠تارجية التالية للمدرسة ،كاليت ينتقل إليها الشخص بعد اجتيازه ا١ترحلة
الدراسية ،كُب بعض األحياف يضطر الفرد للعمل قبل االنتهاء من الدراسة ،كذلك حاب ظركفو
االجتماعية ،كاالقتصادية ،كتزداد ىذه البيئة أ٫تية بالنابة ١تن مل يتمكنوا من استكماؿ دراستهم ،كيضطركف
إىل العمل لكاب ا١تاؿ البلزـ لتوفَت حاجاهتم ،أك عدـ قدرهتم ،أك عدـ رغبتهم ُب الدراسة ،فيلتحقوف ُب
سن مبكرة بالعمل دكف خربة سابقة ،كىنا يقوـ ا١تشرؼ على العمل بتوجيههم ،كتدريبهم على ٦تارسة
 -1غبلرم٤ ،تمد سبلمة (1985ـ) ،مرجع سابق ،ص .85
 -2غبارم٤ ،تمد سبلمة (2006ـ) ،مرجع سابق ،ص .180
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العمل الذم التحقوا بو ،كيكوف ىذا ا١تشرؼ ٔتثابة القدكة ٢تم ،فإف كاف ماتقيمان صاٟتان كجههم إىل
االستقامة ،كإف كاف منحرفان دفعهم إىل اال٨تراؼ ،باإلضافة إىل رفاؽ العمل الذين ٢تم دكر ُب التأثَت على
سلوؾ زمبلئهم ،فالشخص ذك الاَتة الايئة ُب العمل قد يكوف سببان ُب التأثَت على من معو ُب العمل،1
كىكذا فإف العمل لو دكر ُب نشر الالوؾ ا١تنحرؼ من خبلؿ تأثَت صاحب العمل ،أك من زمبلئهم على
شخصية اٟتدث الذم ال ٯتتلك خربة ُب التعامل مع ىسؤالء النوع من البشر.

األصدقاء -:من العوامل ا١تسؤثرة ُب جنوح األحداث أصدقاء الاوء ،فالفرد يكتاب من أصدقائو جزءان من
صفاتو سواء كانت حانة أك سيئة ،حيث يتوقف تأثَت األصدقاء على شخصية الفرد على نوع ىسؤالء
األصدقاء ،فمنهم جليس الاوء ،كمنهم من ىو عو هف ُب ا٠تَت ،ك٦تكن تأثَت اٞتماعة على الفرد تأثَتان كبَتان
من خبلؿ ما ياودىا من قيم كمعاٍل ،فإذا كانت ىذه اٞتماعة ٖتًتـ القانوف ،كتلتزـ بو كبأ٪تاط الالوؾ
االجتماعي ،كتاودىا القيم الفاضلة كاف تأثَتىا حانانٌ ،أما إذا كانت على العكس فهي ال ٖتًتـ القواعد
كالقانوف ،كاف تأثَتىا تأثَتان سلبيان.2
كسائل اإلعالف -:كيقصد ّٔا ٣تموعة الوسائل الفنية اليت تامح باالنتشار الاريع لؤلخبار ،كاآلراء،
كاألفكار ،كىي تشمل على الصحافة ،كا١تارح ،ككسائل اإلعبلـ ا١تاموعة ،كا١ترئية كاإلذاعة ،كالتلفاز،
"ىذه الوسائل ٢تا دكر كبَت ُب تثقيف أفراد آّتمع ،كنقل األخبار إليهم ،كتبادؿ ا١تعلومات ،ككذلك ٤تو
األمية ،كىي تعترب احدل الوسائل اليت يتعلم من خبل٢تا الفرد الكيفية اليت يتفاعل ّٔا مع البيئة احمليطة بو،
كما تعترب احدل الوسائل ا١تهمة ُب التنشئة االجتماعية للطفل".3
فا١تسؤثر ا٠تارجي لوسائل اإلعبلـ سواء كاف مرئيان ،أك غَت مرئي يعترب مصدران من مصادر اإل٭تاء
الذاٌب لفكرة اٞترٯتة ،حيث إف الطفل الذم يكوف لديو استعداد لبل٨تراؼ قد يلتقط فكرة اٞترٯتة من
كسائل اإلعبلـ ا١تختلفة ،كاٟتدث أيضان ذك ميل فطرم لتقليد اآلخرين ،كاستعداد دائم لئل٭تاء ،كاحملاكاة
من سواه ،فبالتاىل ٧تد أف الاينما أكثر الوسائل تأثَتان على اٟتدث ،كأشدىا مفعوال بالنظر إىل كضوحها
بدرجة كبَتة ،كما تعطيو للحدث ،أك البالغ على و
حد سواء من شعور خفي بأف ىناؾ طريقة أخرل للحياة،
كأف حياة اٞترٯتة مليئة ٔتظاىر الشجاعة كالذكاء ،كذلك من خبلؿ ما تعرضو من أفبلـ اٞترٯتة ،كقصص
ا٠تركج عن القانوف كما توضح ىذه األفبلـ الطريقة الصحيحة ٟتمل الابلح ،ككيفية ا٢تركب من رجاؿ
القانوف.

 -1عبد اٟتميد ،أسامة ٤تمد (2009ـ) ،مرجع سابق ،ص . 32
 -2القهوجي ،على عبد القادر كالشاديل ،فتوح عبد اهلل (1997ـ) ،مرجع سابق ،ص .245
 -3عبد ا٠تالق ،جبلؿ الدين كرمضاف ،الايد (2001ـ) ،مرجع سابق ،ص . 88
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فوسائل اإلعبلـ تعترب سبلحان ذا حدين ،فقد تكوف كسيلة نافعة من كسائل الثقافة ،كالعلم،
كالامو با٠تلق اٟتميدة ،كنقل ،ا١تعرفة ،كاألفكار ،كتقدـ الفرد كآّتمع ،كقد تكوف عكس ذلك ٘تامان،
فتصبح كسيلة ىدامة تعرقل عملية التنشئة االجتماعية الاوية ،كبالتاىل تسؤدم إىل اال٨تراؼ.
ىذه األسباب أك العوامل اليت تسؤدم إىل اال٨تراؼ نذكرىا بشكل ٥تتصر ُب النقاط التالية-:
 -2غياب الوازع الديٍت كالقدكة اٟتانة.
 -1الفقر الذم ٮتيم على بعض البيوت.
 -4حاالت الطبلؽ كما يًتتب عنها من مشاكل.
 -3النزاع كالشقاؽ بُت اآلباء كاألمهات.
 -6ا٠تلطاء كالفاسدكف كرفاؽ الاوء.
 -5الفراغ الذم يتحكم ُب األطفاؿ كا١تراىقُت.
ٗ -8تلي األبوين عن تربية األبناء.
 -7سوء معاملة الوالدين لؤلبنائهم.
 -10مشاىدة أفبلـ اٞترٯتة كالعنف كاٞتنس.
 -9إنتشار البطالة ُب آّتمع.
كىذه ا١تثَتات البيئية بنوعيها الداخلية كا٠تارجية ،تلعب دكران كبَتان ُب ا٨تراؼ األحداث ،كىي ُب
نفس الوقت ال تعترب العامل الريئس ٢تا ،كلكنها احدل العوامل اليت تتفاعل مع العوامل األخرل ُب ظهور
الالوؾ ا١تنحرؼ ،كرغم خطورة كل عامل على حدل ،إال أهنا ليات العامل الوحيد لبل٨تراؼ ،كىذا ما
يسؤيد أف اال٨تراؼ ال ينتج عن عامل كاحد فقط ،بل نتيجة ٣تموعة من العوامل اليت تتفاعل فيما بينها،
كتدعم العامل اآلخر الذم ٭تدث اال٨تراؼ ،فاألسرة ،كا١تدرسة ،كالعمل ،كالرفاؽ ،ككسائل اإلعبلـ ٢تا دكر
شر ىذه الظاىرة يتطلب
كبَت ُب تشكيل شخصية اٟتدث ،كتوجهاتو ا١تاتقبلية ،كعليو فالوقاية من ٌ
مواجهة حقيقية من ا١تاسؤكلُت عن تربية الطفل ،كخاصة األسرة ،كا١تدرسة ،ككسائل اإلعبلـ ،حىت ٨تمي
الطفل اٟتدث من اال٨تراؼ.
ثالثان الخدمة االجتماعية كالعمل مع األحداث المنحرفين;-
تعترب مهنة ا٠تدمة االجتماعية مهنة حديثة ،فهي كليدة القرف العشرين ،كعلى الرغم من ذلك فقد
كونت لنفاها ركيزة علمية ،كأساليب فنية متقدمة نابيان إذا ما قورنت بعمرىا الزمٍت ،كظهرت ىذه ا١تهنة
ُب آّتمعات ا١تتقدمة كا ستجابة حتمية ٟتاجات إنااف ىذا العصر ،فهي مهنة إناانية تاتهدؼ خَت
كسعادة اإلنااف ،كٖتقيق الرفاىية لو منذ ظهورىا كمهنة ُب صورىا الثبلث "الفرد ،اٞتماعة ،آّتمع"،
٤تاكلة ٖتاُت الظركؼ اليت يعيشها ،كذلك من خبلؿ مااعدتو على إشباع احتياجاتو االجتماعية،
كالنفاية ا١تختلفة ،عن طريق منظمات آّتمع ،كنظمو االجتماعية القائمة.
فا٠تدمة االجتماعية كمهنة ترتبط ارتباطان كثيقان بالرعاية االجتماعية ،فقد كاكب ظهورىا كمهنة
ظهور مسؤساات الرعاية االجتماعية كما أسلفت ُب القرف التاسع عشر ،كذلك بوجود عدد من ا١تسؤساات
اليت تقدـ خدمات الرعاية االجتماعية ا١تتناثرة مثل مسؤساات رعاية الفقراء ،كمسؤساات األيتاـ ،كا١تبلجيء
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كماتشفيات األمراض العقلية ،كبذلك ظهرت ا٠تدمة االجتماعية كأصبحت مهنة ٢تا مقوماهتا ،كفلافتها
كمبادؤىا كطرقها ،1كا٠تدمة االجتماعية كما عرفها (كليم ىدسوف )William Hadson -سنة
1925ـ ،ىي" :نوع من ا٠تدمات تعمل من جانب على مااعدة الفرد ،أك ٚتاعة األسرة اليت تعاٍل من
مشكبلت لتتمكن من الوصوؿ إىل مرحلة سوية مبلئمة ،كتعمل من جانب آخر على أف تزيل بقدر
االمكاف العوائق اليت تعرقل األفراد على أف ياتثمركا أقصى قدراهتم" ،2كىي" :نوع من التدخل االجتماعي
الذم يااعد على تنمية كتدعيم الوسائل اليت يتمكن بواسطتها األشخاص كأفراد ،أك ٚتاعات على حل
ا١تشكبلت اليت تعًتض حياهتم االجتماعية" ،كىي" :نوع من ا٠تدمات ا١تهنية تعتمد على قاعدة من ا١تعرفة
العلمية كا١تهارات ا١تختلفة ُب ميداف العبلقات االناانية ك٘تكن من مااعدة األفراد كحاالت أك كجماعات
للوصوؿ إىل ماتول من التكيف كالنضج كاالعتماد على أنفاهم" ،3كىي" :مهنة ٗتصصت لتياَت كتنمية
العبلقات االجتماعية بُت األفراد كاٞتماعات كالنظم االجتماعية ،كمن ًب تقع مائولية العمل االجتماعي
على عاتق ىذه ا١تهنة".4
كتعترب ا٠تدمة االجتماعية من خبلؿ ىذه التعاريف ،مهنة إناانية تقدـ ىخدمات ألفراد ،كٚتاعات
ٖتتاج للمااعدة ،كبطريقة منظمة ،كا٢تدؼ منها ىو إمكاف مااعدهتم على حل مشكبلهتم اليت يعانوهنا،
كما تااعد ىذه ا١تهنة األفراد على استثمار أمكاناهتم ا١تتاحة لديهم ُب حل مشاكلهم بأنفاهم لكي
يصلوا إىل مرحلة النضج ،كاالعتماد على النفس من خبلؿ ا١تهارات ،كاإلمكانات ا١توجودة لديهم ،كبالتايل
الوصوؿ ّٔم إىل مرحلة الرضا عن النفس اليت تااعدىم على العودة إىل آّتمع بشكل أفضل ٦تا كانوا من
قبل دخو٢تم ٢تذه ا١تسؤساات.
كتعمل ا٠تدمة االجتماعية بطرقها ا١تتكاملة كأساليبها الفنية ،على أساس أىدافها ،كفلافتها
كمبادئها األخبلقية ُب كثَت من آّاالت ،منها "ا١تدرسي ،الطيب ،األسرم ،الطفولة ،الشباب ،ا١تانُت،
األحداث اٞتا٨تُت ،العمايل ،الاجوف ،ا١ترأة" ،حيث هتدؼ من خبلؿ عملها ُب ىذه آّاالت إىل
ا١تاا٫تة ُب إحداث تغَتات مرغوب فيهاُ ،ب األفراد كاٞتماعات كآّتمعات ،كاألنظمة االجتماعية تااعد
على ٖتقيق أفضل تكيف ٦تكن لئلنااف مع نفاو ،كمع بيئتو االجتماعية ،كذلك لتوفَت أكرب قدر ٦تكن
من الاعادة لو ،كال ٭تدث ىذا التغَت إال عن طريق ٖتقيق ا٢تدؼ العاـ للمهنة ،كىو إحداث التغَتات
 -1فرنكة٧ ،تاة العارؼ (2005ـ) ،مرجع سابق ،ص .11
 -2حاانُت ،سيد أبوبكر (1974ـ1394-ىػ) ،مرجع سابق ،ص .198
 -3فهمي٤ ،تمد سيد (1998ـ) ،مرجع سابق ،ص .23
 -4أكنيس ،مناؿ الصيد (2009ـ) ،رؤية جديدة في عمليات الخدمة االجتماعية ،ط ،1طرابلس :منشورات جامعة الفاتح ،ص .53
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لصاّب اإلنااف ،1كإزالة العقبات أماـ الفرد سواءن كانت اجتماعية ،أك ثقافية ،أك نفاية ،أك اقتصادية،
كغَتىا من العوامل اليت ٖتوؿ دكف قياـ اإلنااف بوظائفو االجتماعية ،إىل جانب خدمة اإلنااف مباشرة ٔتا
قدمتو من خدمات عبلجية ،ككقائية ،كإ٪تائية.
ككما أسلفت من آّاالت اليت نالت اىتماـ مهنة ا٠تدمة االجتماعية٣" ،تاؿ رعاية األحداث"،
كالذم يعترب احملور األساسي ُب ىذه الدراسة أيضان ،كبالتايل ركزت الباحثة على اىتماـ ىذه ا١تهنة ّٔذا
اٞتانب ،حيث توصلت إىل أف ىناؾ اىتمامان متزايدان من جانب ىذه ا١تهنة ٢تذه الفئة "األحداث
اٞتا٨توف"" ،خاصة كإف آّتمعات النامية ُب حاجة ماتمرة لبلستفادة من طاقات ىذه الفئة ،كبالتايل تقوـ
ا٠تدمة االجتماعية بأساليبها كطرقها ا١تختلفة ٔتااعدة األفراد ،كاٞتماعات ،كآّتمعات على النمو،
كالتكيف ،كحل مشكبلهتم ،كتبلُب القصور ُب البيئة احمليطة ّٔم لتكوف مصدران إ٬تابيان ،كبناءن ٟتل
مشكبلهتم ،كإشباع احتياجاهتم حىت يتحقق ٢تم النمو الاليم ،كليصبحوا مواطنُت صاٟتُت ُب آّتمع".2
كلكي تقوـ ا٠تدمة االجتماعية بوظيفتها ،البد كأف تاتخدـ قدرات الفرد ،كاٞتماعة ،كما
تاتخدـ ا١توارد ،ك٥تتلف اإلمكانات البشرية ،كا١تادية ُب البيئة اليت يعيش فيها األفراد ،كذلك بتنظيم عملها
ُب قام ا١تسؤساات االجتماعية اليت أقامتها الدكلة ١تااعدة األفراد ،كاٞتماعات على عبلج مشكبلت
حياهتم اليومية ،كخاصةن مسؤساات رعاية األحداث ،اليت ٯتارس فيها األخصائي االجتماعي ا١تعد إعدادان
مهنيان جيدان ألحًتاؼ العمل ُب ىذا آّاؿ دكران رئياان مهما تعتمد عليو اعتمادان كليان ُب إحداث ىذا التغَت
٢تذه الفئة ،كمن ىنا تقوـ ا٠تدمة االجتماعية بدكر كقائي ال ياتهاف بو للحد من معدالت اال٨تراؼ ُب
ىذه آّتمعات ،فهي تعترب احدل الركائز األساسية ُب تنفيد الربنامج العبلجي التأىيلي ُب تلك
ا١تسؤساات ،فهي تعمل على مااعدة اٟتدث ١ت واجهة ما قد يعانيو من مشكبلت نفاية ،كاجتماعية،
كاقتصادية ،كما تعمل على تزكيده باألسلحة ا١تعنوية الكفيلة باعادتو إىل آّتمع فردان صاٟتان ،قادران على
التكيف مع قيم آّتمع كقوانينو ،معتمدة ُب ذلك على تكامل طرؽ ا٠تدمة االجتماعية الثبلث كىي:
"خدمة الفرد ،كخدمة اٞتماعة ،كنتظيم آّتمع".
طرؽ الخدمة االجتماعية التكاملية التي يستخدمها األخصائي االجتماعي في رعاية األحداث

المنحرفين;-

 -1فرنكة٧ ،تاة العارؼ (2005ـ) ،مرجع سابق ،ص .115
 -2عبد اٟتميد ،أسامة ٤تمد (2009ـ) ،مرجع سابق ،ص .38
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ا٠تدمة االجتماعية مهنة هتتم ٔتشكبلت متنوعة ،ك٘تارس ُب ٣تاالت متعددة ،كتقوـ بوظائف ُب
مسؤساات كمنظمات ٥تتلفة ،كىي ٗتدـ أشخاص ٮتتلفوف إىل حد بعيد ُب ظركفهم االجتماعية
كخصائصهم الشخصية ،كىي توجو أيضان إىل األفراد كاٞتماعات كآّتمعات احمللية 1إلٯتاهنا بأف اإلنااف
كائن اجتماعي ال يعيش ٔتفرده ،كمنذ أف يولد يلعب أدكاران متعددةٗ ،تتلف ىذه األدكار باختبلؼ مراحل
حياتو ،كىذه األدكار تزداد تعقيدان مع التغَتات اٟتضارية االجتماعية ،كمن ىنا ٖترص ا٠تدمة االجتماعية
على أف يكوف أداء الفرد لدكره االجتماعي يتفق مع ما يتوقعو ،كما ترتضيو القيم األخبلقية ،كالدينية ىذا
من الناحية الوقائية ،أما من الناحية العبلجية فهي تتعامل مع الفرد ُب صور ثبلث ،فتارة تتعامل معو على
حدل كتاتخدـ لذلك طريقة "خدمة الفرد" ،كتارة تتعامل معو أثناء تواجده ُب اٞتماعة ،كىنا تاتخدـ
تأثَت اٞتماعة على الفرد لتغَت سلوكو ،كىي بذلك تاتخدـ طريقة "خدمة اٞتماعة" ،كأحيانان أخرل تتعامل
معو حينما يشًتؾ ُب تنظيمات داخل آّتمع ،كّٔذا تاتخدـ طريقة "تنظيم آّتمع" ،مع العلم أف ىذا
التداخل كالتكامل ُب طرؽ ا٠تدمة االجتماعية يذلل عليها الواقع ا١تيداٍل داخل ا١تسؤساات االجتماعية،
كىو يعترب أمران حتميان تفرضو طبيعة ا١تهنة كفلافتها.2
- 2طريقة خدمة الفرد في مجاؿ األحداث المنحرفين; -يتعرض األحداث ا١تنحرفوف للعديد من
ا١تشكبلت الفردية ،كخاصة ُب مرحلة ا١تراىقة٦ ،تا ٬تعلهم ُب أمس اٟتاجة إىل ا١تااعدة ،كمن ىنا برز
دكر خدمة الفرد مع ىذه الفئة ،حيث تقف ّتانبهم ،كتااعدىم على مواجهة العقبات اليت تعوقهم
ألداء كظائفهم االجتماعية ،كتعمل جاىدة على إ٪تاء شخصياهتم حىت ياتطيعوا االعتماد على
أنفاهم ُب مواجهة تلك ا١تشكبلت ،كللوصوؿ إىل ىذه النتيجة تاتخدـ ُب ذلك أىدافها ا١تهنية،
كأساليبها الفنية اليت تااعد على تقدَل أفضل مااعدة ٦تكنة ٢تم ،كأىم ىذه األساليب "دراسة
كتشخيص كعبلج" ا١تشكبلت اليت يعاٍل منها ىسؤالء األحداث.3
كأخصائي طريقة العمل مع اٟتاالت الفردية من أىم الركاد الذين يعملوف ُب مسؤساات رعاية
ا١تنحرفُت ،فهو أكؿ من ياتقبل اٟتدث ُب ا١تسؤساة ،كمن ٍب يربز أ٫تية ٦تارسة دكره كأخصائي خدمة الفرد
ُب استقباؿ اٟتدث ،كتقبلو بفرديتو ا٠تاصة بو ،كبعدىا يعمل على إقامة العبلقة ا١تهنية معو ،تلك العبلقة
اليت عن طريقها يات طيع األخصائي تقدَل كافة ا١تااعدات للحدث ،كما أف للعبلقة ا١تهنية جوانب
عبلجية من خبل٢تا يشعر اٟتدث بأف ىناؾ من ٭تتويو ،كيرغب ُب تقدَل العوف إليو ،كمن ٍب ياتجيب
 -1رشواف ،عبد ا١تنصف حان على (2006ـ) ،مدخل الممارسة المهنية لطريقة خدمة الفرد ،القاىرة :ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث ،ص .11
 -2اٞتملي ،خَتم خليل (1994ـ) ،الخدمة االجتماعية لألحداث المنحرفين ،اإلسكندرية :ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث ،ص.89
 -3عبد ا٠تالق ،جبلؿ الدين كرمضاف ،الايد (2001ـ) ،مرجع سابق ،ص.164 -163
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ٞتهود األخصائي االجتماعي ُب مااعدتو ،كمن خبلؿ ىذه العبلقة يكوف اٟتدث أكثر كاقعية للظركؼ
اليت يعاٍل منها ،فهو ُب ىذه اٟتالة يعيد النظر ُب تقييم إتاىاتو ،كسلوكو ،كعبلقتو مع اآلخرين ،1كّتانب
العبلقة ا١تهنية ٭تاكؿ األخصائي االجتماعي تعزيز الشعور بالثقة لدل األحداث ،فاٟتدث ٭تتاج أيضان إىل
الشعور بالثقة ،كىي تعترب من العناصر األساسية اليت ٕتعل اٟتدث ٭تِت حياة اجتماعية سليمة كلن يتأتى
ىذا إال بتهيئتو كي يواجو ا١تواقف اٞتديدة بالثقة كاالطمئناف ،ك٦تا ال شك فيو أف العطف كالتشجيع
عنصراف أساسياف ُب تدعيم ىذه الثقة كالطمأنينة ،2عنده فاألخصائي يلعب دكران كبَتان ُب تعزيز ثقة اٟتدث
بنفاو كباحمليطُت بو ،كلكي ٭تقق األخصائي االجتماعي دكره ُب ىذا النوع من ا١تسؤساات ،كُب ٣تاؿ
ا٠تدمة االجتماعية بصفة عامة ،البد أف يلتزـ ببعض ا١تعايَت األخبلقية ،فيجب أف يكوف ماتقيمان ُب
سلوكو ،فهو يعترب قدكة كمثبلن أعلى للجماعات اليت يعمل معها ،كما أنو ٯتثل احدل القيادات ا١تهنية ُب
آّتمع ات اليت يعمل معها ،لذلك ٬تب أف يتام سلوؾ كأداء األخصائي باالستقامة كالصدؽ كاألمانة
كالصراحة كالوضوح ،حىت تتقبلو كتقدره الوحدات اإلناانية اليت يتعامل معها.3
يقوـ االخصائي بعمليات مهنية مهمة ،كىي دراسة كتشخيص كعبلج مشكبلت األحداث ،حيث
تتضمن عملية الدراسة اليت يقوـ ّٔا األخصائي عند ْتثو ٟتالة اٟتدث اٞتوانب اآلتية-:
أ -دراسة العوامل المؤدية النحراؼ الحدث; -حيث يتضمن ىذا اٞتانب:
 دراسة شخصية الحدث; -أم التعرؼ على العوامل الذاتية ا١ترتبطة ٔتكونات شخصية اٟتدث،
كىي "عوامل جامانية ،كعوامل نفاية ،كعوامل عقلية ،كالتاريخ التطورم للحدث".
 دراسة بيئة الحدث; -كتتطلب التعرؼ على العوامل البيئة احمليطة اليت تسؤثر ُب اٟتدث ،كيتأثر ّٔا
كتسؤدم بو إىل اال٨تراؼ كأ٫تها "األسرة من حيث تكوينها -ترتيب اٟتدث ُب األسرة -عبلقاتو
داخلها -ا١تاتول االقتصادم ،كالثقاُب ،كالديٍت ،كا٠تلقي ،ا١تاكن من حيث طبيعة اٟتي -مدل
انتشار كسائل الًتفيو ،كا١تدارس ،كالقيم اليت تاود اٟتي ،ا١تدرسة من حيث عبلقتو بزمبلئو ،كدرجة
ٖتصيلو ،كإتاىاتو ٨تو اٟتياة الدراسية ،العمل من حيث عبلقة اٟتدث برؤسائو ،كزمبلئو ،كإتاىاتو
٨تو اٟتياة ا١تهنية".
 -1عبد اٟتميد ،أسامة ٤تمد (2009ـ) ،مرجع سابق ،ص.39
 -2فهمي٤ ،تمد سيد كعطية ،الايد عبد اٟتميد (2003ـ) ،عمليات طريقة العمل مع الجماعات ،اإلسكندرية :ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث ،ص .222
 -3اٞترد ،معايل الرماح (2010ـ) " ،اآلداء ا١تهٍت لؤلخصائيُت االجتماعيُت ُب مسؤساات الرعاية االجتماعية من كجهة نظر العاملُت ّٔا -دراسة ميدانية بدار رعاية
البنُت كالبنات ٔتدينة طرابلس" ،رسالة ماجاتَت غَت منشورة ،طرابلس :جامعة الفاتح ،ص .79
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ب  -المالحظة كاإلشراؼ على الحدث; -يقتضي على األخصائي مبلحظة كدراسة سلوؾ اٟتدث
ماتخدمان ُب ذلك أداء ا١تبلحظة حىت يتمكن من مااعدة اٟتدث ،كتغيَت سلوكو كإتاىاتو ،كيتم
ذلك على النحو التايل:
 استقباؿ اٟتدث كاٟتصوؿ على ٣تموعة البيانات األكلية ا١تعركفة عن شخصية اٟتدث.
 تعريف اٟتدث باٞتماعة اليت سينضم إليها بالدار كتشجيعو على االندماج ُب االنشطة اليت من
خبل٢تا ٯتكن مبلحطة سلوؾ اٟتدث بطريقة غَت مباشرة.
 تعويد اٟتدث على ا١تشاركة ُب حياة الدار اليومية باالعتناء بأماكن النوـ ،كنظافة اٟتجرات ،كا١تشاركة
ُب أعماؿ الطهي ،كتنطيم اٟتديقة ،كذلك لغرض غرس قيمة الوالء ٨تو ا١تكاف الذم يقطن بو.
 االتصاؿ بأسرة اٟتدث كالتعرؼ على إتاىاهتا ٨توه ،ك٨تو ا١تشكلة ،كمااعدهتا على زيارتو ،كبذلك
يشعر اٟتدث باأل٫تية ،كبأنو مرغوب فيو ،كتبدأ نظرتو تتحان ٨تو نفاو ك٣تتمعو.
 اإلشراؼ الليلي على الطفل ،كمعاٞتة مشكبلتو اليت ٖتدث أثناء الليل بُت األحداث ،كدراسة
1
االضظرابات الالوكية.
جػ -العالج االجتماعي النفسي للحدث; -يرتكز العبلج ىنا على اٞتوانب الذاتية ،كالبيئية للحدث،
على اعتبار أف اٟتدث مريض ٬تب عبلجو ال ٣ترمان يتم عقابو ،كعليو فالعبلج الذاٌب يوجو للحدث
ليعوضو عن نوع اٟترماف ،كالعداء احمليط بو عن طريق عبلقة يكٌد ،كتوافق مع األخصائي االجتماعي ،أما
العبلج البييء فيشتمل على٤ :تاكلة تعديل إتاىات بعض األفراد الذين يعيشوف مع الطفل "كالوالدين،
زكجة األب ،الوصي على الطفل".2
- 2طريقة خدمة الجماعة في مجاؿ األحداث المنحرفين -:لكي تنجح مسؤساات رعاية األحداث
ا١تنحرفُت ُب ٖتقيق أىدافها ،البد كأف ٘تارس فيها طريقة خدمة اٞتماعة ،على يد أخصائيُت
اجتماعيُت مهرة ،كا٢تدؼ من تطبيق ىذا آّاؿ ُب ىذا النوع من ا١تسؤساات ،ىو إشباع اٟتاجة إىل
االنتماء على اعتبار أف مرحلة ا١تراىقة يشعر فيها اٟتدث بعدـ ا٢توية ،كيعاٍل فيها كثَتان من مشاعر
عدـ االنتماء ،كبالتايل تكوين اٞتماعات الصغَتة اليت تتمتع بالتماسك ،كالتبلؤـ ذات تأثَتات تربوية
فعالة بالنابة للحدث ،أما ا٢تدؼ الثاٍل ىو :تنمية الضوابط االجتماعية عن طريق خربات اٞتماعة
 -1اٞتملي ،خَتم خليل (1994ـ) ،مرجع سابق ،ص .92-90
 -2ا١ترجع الاابق ،ص .93
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ا١توجهة ،اليت تااعد األحداث على ٖتمل ا١تائولية من خبلؿ قواعد منظمة كاضحة ،كلوائح مفهومة،
٦تا ٬تعلهم يتماكوف باٞتماعة ،كيدافعوف عنها ،كيتجلى ا٢تدؼ الثالث ُب مااعدة اٟتدث على
التوافق االجتماعي ،حيث ٭تتاج كل حدث ُب ىذه ا١ترحلة إىل من يفهمو كيقف ّتانبو ،1كيتحقق
ىذا التفاعل من خبلؿ ا٠تربات اٞتماعية ،كإحداث التغَتات االجتماعية لؤلفراد ،كٖتاُت األداء
االجتماعي ٢تم لكي ياهموا بإ٬تابية ُب تنمية ٣تتمعاهتم.
كلتحقيق ىذه األىداؼ ٬تب على األخصائي االجتماعي أف ينظم اٟتياة اٞتماعية لؤلحداث داخل
مسؤساات األحداث ،كذلك عن طريق-:
أ  -تقسيم األحداث إلى جماعات; -كذلك بتقايم األحداث إىل ٚتاعات "أسرة" على أف يراعي ُب
ىذا التقايم أف تتألف كل أسرة من األفراد ا١تتجاناُت ُب الان ،كا١تيوؿ كالقدرات ،كتامى األسر
بأٝتاء شخصيات ،أك مناسبات قومية ،أك كطنية ،على أف يعمل مع كل أسرة أخصائي اجتماعي،
يقوـ بدكر األب أك األـ ّٔذه األسرة يعاكنو مشرؼ أك مشرفة اجتماعية.
ب  -المساىمة في البرامج كاألنشطة الجماعية;ٖ -تتاج اٞتماعات اليت تضم األحداث ا١تنحرفُت
إىل توفَت برامج تشبع رغبات كحاجات األعضاء من ناحية ،كٗتفف التوتر كالقلق كالالوؾ العدكاٍل
من ناحية أخرل ،كما يعترب الربنامج ُب طريقة العمل مع اٞتماعات من األدكات ا٢تامة اليت ياتخدمها
األخصائي االجتماعي ُب مااعدة اٟتدث على النمو سواءن من الناحية اٞتامية ،أك االجتماعية ،أك
النفاية ،أك العقلية ،حيث يتيح ىذا الربنامج لؤلحداث كيفية تعلم ٦تارسة األدكار االجتماعية اليت
تًتابط ،كتتكامل فيما بينها من أجل ٖتقيق األىداؼ اليت تاعى اٞتماعة لتحقيقها ،كما يعمل
الربنامج على مااعدة اٟتدث من خبلؿ خلق ٣تموعة أنشطة ٯتكن التأثَت من خبل٢تا عليو ،كتكوين
عبلقات ٯتكن أف تااعده ُب حل مشكبلتو الشخصية ،كإتاحة الفرصة لو بالًتكيح عن نفاو من
الرغبات ا١تكبوتو ،كىذا يعترب ىدفان كقائيان ىامان ضد اال٨تراؼ كسوء التكيف.2
كما يقوـ أخصائي خدمة اٞتماعة بأدكار أخرل مكملة لؤلدكار األكىل كىي "تعترب مصدران
للمااعدة كنقل العرؼ كالتقاليد ،كمصدر للخربة كا١تعرفة ،كتقييم الفرد كاٞتماعة ،كالنصح كاإلرشاد
كتكوين الصداقة مع األحداث ،كىذا الدكر تدعمو العبلقة ا١تهنية اليت تعترب من أساسيات عمل
ا٠تدمة االجتماعية بصفة عامة".
 -1عبد ا٠تالق ،جبلؿ الدين كرمضاف ،الايد (2001ـ) ،مرجع سابق ،ص .169
 -2عبد اٟتميد ،أسامة ٤تمد (2009ـ) ،مرجع سابق ،ص .42
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- 4طريقة تنظيم المجتمع في مجاؿ رعاية األحداث; -تعترب طريقة نتظيم آّتمع الطريقة الثالثة
للخدمة االجتماعية ،كرغم حداثة ىذه الطريقة إال أهنا قطعت مرحلة جيدة ُب تطورىا خبلؿ فًتة
زمنية بايطة ،كترجع أ٫تية ىذه الطريقة ُب ٣تاؿ رعاية األحداث إىل أ٫تية أىدافها اليت تتبلور ُب نوعُت
من:
احدا٫تا مادم :كىو ٮتتص بإ٬تاد اٟتلوؿ للمشكبلت اليت يواجهها آّتمع.
كاآلخر معنوم :كىو ٮتتص بالعمل على تنمية قدرات أفراد آّتمع كي ياتطيعوا حل مشاكلهم
بأنفاهم.1
كيقصد بآّتمع ىنا٣ ،تتمع األحداث ا١تتواجدين ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث ،حيث
تاعى ا٠تدمة االجتماعية إىل تغيَت أغراض العقوبة ،كالًتكيز على التأىيل ،كالتهذيب ،كبالتايل تاعى
كتامح للحدث باالتصاؿ بالعامل ا٠تارجي ،كخاصةن أسرتو حىت ٗتفف عنو قاوة اإليداع با١تسؤساة ،كال
ينفصل الطفل عن أسرتو انفصاالن كليان أك العامل ا٠تارجي ،كىذه الطريقة هتدئ من نفاو كبالتايل ياتجيب
ألساليب ا١تعاملة التقوٯتية اليت ياتخدمها األخصائي مع اٟتدث ،كاليت تاهل عملية االندماج ُب آّتمع
بعد اإلفراج عنو.
كلإلتصاؿ الخارجي عدة صور من أىمها;-
أ -الزيارات األسرية -:تتضمن زيارات األسرة للحدث با١تسؤساةّٔ ،دؼ رفع الركح ا١تعنوية للحدث
حىت يشعر بأنو اليزاؿ مرغوبان فيو من قبل أسرتو ،كأيضان لتدعيم ماسؤكلية األسرة إتاه اٟتدث ،فهذه
الزيارات تزيد من استقرار اٟتدث ُب ا١تسؤساة ٦تا ياهل عملية التأثَت اإل٬تايب ُب تعديل سلوكو
باهولو.
أما األحداث الذين ال أسر ٢تم ،كليس لديهم من يكفلهم ،فعلى ا١تسؤساة نتظيم برنامج خاص ّٔم
أثناء مواعيد زيارة األسر األخرل ألبنائها ،كالرحبلت ا٠تارجية مع األخصائيُت ،أك نتظيم برنامج ترفيهي
داخل ا١تسؤساة ،حىت ال تسؤثر فيهم زيارة أسر زمبلئهم ٢تم سلبان.
ب  -األنشطة الجماعية -:على األخصائي االجتماعي با١تسؤساة أف يضع برامج ،كأنشطة متعددة
يشًتؾ فيها األحداث با١تسؤساة مع مسؤساات أخرل لؤلطفاؿ ،كا١تداس ،كالنوادم الصيفيةُ ،ب برامج
٥تتلفة كاألنشطة الرياضية ،كا١تاابقات الثقافية ،كاٟتفبلت الدينية ،كا١تناسبات القومية كاألعياد
 -1ا١ترجع الاابق (2009ـ) ،ص .43
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الوطنية ،ككذلك الرجبلت الًتفيهية ،اليت ٢تا أثر إ٬تايب ُب نفاية اٟتدث ،فهي تااعده على
االختبلط بآّتمع ا٠تارجي ،فبل تنقطع صلتو بو ،كبالتايل يضمن استمرار عبلقتو بآّتمع ا٠تارجي.
ت  -التدريب المهني أك التعليم خارج المؤسسة -:يعترب ىذا الربنامج كبداية للتمهيد لئلفراج عن
اٟتدث ،كيتضمن ىذا الربنامج األحداث الذين حاف الوقت لزيادة اتصا٢تم بآّتمع ا٠تارجي ٘تهيدان
النفصا٢تم بطريقة طبعية عن ا١تسؤساة ،حىت ال يتعرض ١تفاجأة ا٠تركج ،أك ما يامى بصدمة اإلفراج،
كبالتايل ٧تد بعض ا١تسؤساات ٗتصص بعض األخصائيُت االجتماعيُت للقياـ بتشغيل األحداث
با١تصانع ا٠تارجية ،أك اٟتاقهم بدكرات تدريبية ّٔا ،كما تلحق بعض األحداث با١تدارس ا٠تارجية ُب
آّتمع ١تواصلة تعليمهم.1
من ىنا ٧تد أف طريقة نتظيم آّتمع ُب ٣تاؿ رعاية األحداث مهمة جدان ،فهي تعطي ٢تا أ٫تية
الرعاية البلزمة باعتبارىا جزءان من نايج آّتمع الذم يعيشوف فيو ،كتقوـ أيضان بتهيئة اٟتدث
١تواجهة آّتمع ا٠تارجي ،كتاعى إىل خلق مواطن صاّب ُب آّتمع.
كمن ىنا يتضح دكر األخصائي االجتماعي في مؤسسات دكر تربية كتوجيو األحداث
المنحرفين ُب األٌب-:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

دراسة اٟتالة االجتماعية للحدث منذ التحاقو با١تسؤساة.استقباؿ اٟتاالت اليت ًب ٖتويلها من اٞتهات الرٝتية كما تتطلبو من إجراءات.التعاكف مع اٞتهاز الفٍت للمسؤساة لتوفَت الرعاية ا١تتكاملة لؤلحداث.مااعدة األحداث على معرفة حقوقها كالوعي ٔتشكبلهتا ،كتعريفهم بالوسائل ا١تناسبة للحصوؿعلى ىذه اٟتقوؽ.
االشًتاؾ ُب أعماؿ اللجاف الفنية كتاجيل اجتماعاهتا كمتابعة قراراهتا.إعداد برامج األنشطة االجتماعية كاليت تناسب طبيعة األحداث كاٟتفبلت كالرحبلت.تلقي مبلحظات ا١تتخصصُت كا١تشرفُت خبلؿ ٦تارستهم النشاط اليومي كمبلحظة سلوؾاألحداث.
اكتشاؼ ميوؿ كمهارات األحداث ا١تنحرفُت كتوجيهها التوجيو ا١تناسب لبلستفادة من الربامجا١تختلفة ُب ا١تسؤساة.
-اإلشراؼ على مرافق ا١تسؤساة كالتأكد من نظافتها كاإلشراؼ على التغذية.

 -1عبد ا٠تالق ،جبلؿ الدين كرمضاف ،الايد (2001ـ) ،مرجع سابق ،ص .173
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 - 10العمل على تدعيم صلة األحداث بأسرىم كبالوسط احمليط ّٔم.
 - 11استبلـ اإلعاشة اليومية مع باقي أعضاء الفريق كذلك حاب ا١تواصفات اليت ًب
ٖتديدىا.
 - 12التعاكف مع أجهزة ا١تسؤساة ُب أجراء البحوث كالدراسات لتطوير سَت العمل ّٔا.
 - 13إعداد التقارير الشهرية كالدكرية كالانوية عن خدمات ا١تسؤساة كأنشطتها.
 - 14ا١تركر اليومي كالدكرم على األحداث كالتأكد من سبلمتهم كنظافتهم كٖتصينهم من
األمراض ا١تعدية.
 - 15االكتشاؼ ا١تبكر للحاالت ا١ترضية ُب ا١تسؤساة كمااعدة ىذه اٟتاالت على االستفادة
من خدمات ا١تسؤساة.
 - 16توفَت فرص التشغيل ا١تناسبة كالتوجيو ا١تهٍت ٔتا يتناسب مع قدرهتم.
 - 17مااعدة األحداث على االستفادة من التشريعات كالقوانُت سواء ُب ٣تاؿ العمل أك
اٟتياة.
 - 18تنوير الرأم العاـ بالوسائل اإلعبلمية ٔتشكبلت األحداث كتعديل االٕتاىات ا٠تاطئة
اليت تعتربىم عالة على آّتمع.
ىكذا تااىم ا٠تدمة االجتماعية بطرقها الثبلث بدكر فعاؿ ُب عملية تأىيل كعبلج نزالء
مسؤساات تربية كتوجيو األحداث اٞتا٨تُت ،كىذه العملية تعتمد على دكر األخصائي االجتماعي الذم
يعترب الركيزة األ ساسية با١تسؤساة ،كذلك من خبلؿ أدكاره اليت يقوـ ّٔا منذ دخوؿ اٟتدث إىل ا١تسؤساة إىل
حُت خركجو منها ،كال يتوقف دكره ىنا بل يتعدل ذلك ،من خبلؿ الرعاية البلحقة اليت يقوـ ّٔا بعد
خركج اٟتدث من ا١تسؤساة كاإلفراج عنو كمتابعتو لفًتة زمنية ُب ٣تتمعو اٞتديد أم ُب أسرتو ككذلك متابعتو
ُب ا١تدرسة إذا كاف اٟتدث طالبان ،كُب مقر عملو إذا كاف اٟتدث يشغل منصبان كظيفيان.
مؤسسات الرعاية االجتماعية;-
ظهرت ا١تسؤساات ُب حياة آّتمع اإلنااٍل عندما بدأت اٞتماعات األكلية ،كاألسرة ،كالقبيلة ُب
التخلي عن كظائفها الرئياة ،كخاصة كظيفة النتشئة االجتماعية ،كالضبظ االجتماعي ،بالتايل ظهرت ىذه
ا١تسؤساات كبديل لعجز األسرة ُب تأدية بعض كظائفها ألسباب عدة ،ككلما تنازلت األسرة عن جزء من
كظائفها طوعان ،أك كرىان ،أك مل تاتطع القياـ ّٔا على الوجو األكمل تولت ا١تسؤساات البديلة القياـ ّٔذه
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الوظائف ،1كبعد ذلك أخذ ت ىذه ا١تسؤساات تنمو كتنتشر بالتدريج حىت أصبحت تغطي أغلب نواحي
النشاط اٟتيوم ُب آّتمع اإلنااٍل ا١تعاصر.2
كبالتايل فا١تسؤساات االجتماعية ٘تثل ضركرة أكجدهتا اٟتاجة ١تقابلة احتياجات فئات معينة من
الناس ،كىي ىيئات شكلت لتعرب عن إرادة اٞتماعات اليت نشأت فيها ١تقابلة حاجاهتم سواء كانت ىذه
اٟتاجات مادية أـ معنوية ،كاليت تظهر نتيجة الظركؼ كالعوامل االجتماعية ا١توجودة ُب البيئة ،كما أف ىذه
ا١تسؤساات نتشأ ُب ضوء ىدؼ معُت ٭تدد مابقان ،كعلى ضوء ىذا ا٢تدؼ ٯتكن أف ٭تدد حجمها،
كاٟتجم األمثل للمسؤساة لو تأثَت كفاعلية ُب إ٧تاز أعما٢تا ،ك٬تعل التفاعل بُت أفرادىا مناسبان.
كقد تناكؿ العديد من الباحثُت كالدارسُت مفهوـ ا١تسؤساة االجتماعية من زكايا عدة  ،فالبعض
تناك٢تا من ناحية البناء كالتكوين ،كالبعض أعتربىا ناق ،كالثالث تصورىا من خبلؿ ا١توارد ،كمن بُت
التعريفات-:
تعريف معجم مصطلحات التنمية االجتماعية كىو" :كياف منظم يهدؼ إىل ٖتقيق أغراض معينة
كيتمتع بشخصية معنوية" ،كتعرؼ بأهنا "ناق اجتماعي لو بناء ككظيفة بينو كبُت البيئة احمليطة بو تفاعل
لتحقيق أىداؼ ٤تددة للناق كالبيئة ،"3كما تعرؼ بأهنا" :ا١تكاف الذم ٯتارس فيو األخصائي االجتماعي
عملو ،كعبلقتو بأصاحب ا١تشاكل الذين يلجأ كف ٢تذه ا١تسؤساة لتلقي نوع من ا١تااعدة اليت ٭تتاجوهنا،
كتكوف من ضمن خدماهتا".4
كىي " ىيئات أك ٚتاعات تنظم من خبل٢تا اٞتهود للقياـ با٠تدمة االجتماعية ُب ٣تاؿ ٤تدد أك ُب
عدة ٣تاالت ،كذلك ألف الفرد كحده ال ياتطيع االطبلع ٔتثل ىذه ا٠تدمات ،إال ُب حدكده فإذا اٖتدت
اٞتهود ،كتضافرت كاف ذلك أكعى إىل تنظيم ىذه اٞتهود ،كتوجيهها الوجهة اليت تتفق ،كٖتقق أقصى
فائدة ٦تكنة".5

ٛ -1تود ،آماؿ ا٤تمد (2003ـ) ،مرجع سابق ،ص .13
 -2سبيقة٤ ،تمد عبد القادر (2008ـ) ،مرجع سابق ،ص.195
 -3علي ،ماىر أبو ا١تعاطي (1998ـ) ،إدارة المؤسسات االجتماعية ،القاىرة :زىراء الشرؽ ،ط ،2ص .80
 -4ا٢تنقارم ،آماؿ ( ب.ت) ،مبادئ خدمة الفرد ،طرابلس :اٞتماىَتية ،ص .34
 -5اٞتوىرم ،عبد ا٢تادم كأبو الغار ،إبراىيم (2001ـ) ،إدارة المؤسسات االجتماعية .مدخل سوسيولوجي ،القاىرة :ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث ،ص.289
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إذف فا١تسؤساات االجتماعية هتدؼ بشكل أساسي إىل تقدَل ا٠تدمات االجتماعية لنزالئها ،كىي
مزكدة ُب معظم الوقت ٓتربات ا١تتخصصُت من أخصائيُت اجتماعيُت ،ك٣تموعة من التخصصات األخرل،
كمااعدات ا١تهنيُت ،كا١توظفُت اإلداريُت ،كا١تتطوعُت ُب بعض ا١تسؤساات ،كتاعى دائمان إىل خدمة
٣تموعة ٤تددة من أصحاب ا١تشاكل ذكم احتياجات معينة ،حيث تعتمد عملية تقدَل ا٠تدمات على
الاياسات ،كالقواعد اليت يلتزـ ّٔا ا١تختصوف ،كٖتتوم على ا٠تطوات ا١تتبعة لتقدَل ا٠تدمات ١تاتحقيها.1
خصائص المؤسسات االجتماعية; -تشًتؾ ا١تسؤساات االجتماعية ّتميع ٗتصصاهتا ُب عدة خصائص
من أ٫تها-:
- 1لكل مسؤساة فلافة كنظاـ أساسي ٭تدد أىدافها كنظاـ العمل ّٔا كالشركط اليت تضعها لتقدَل
خدماهتا االجتماعية.
- 2لكل مسؤساة ىدؼ معُت تاعى إىل ٖتقيقو ،حىت تقوـ ٔتهاـ عملها ا١تتواصل ُب ا٠تدمات اليت
تاتهدفها ،كأف يكوف ىذا ا٢تدؼ كاضحان ك٤تددان للجميع ،كما ٬تب أف يكوف ىناؾ ارتباط بُت
نشأة ا١تسؤساة ،كبُت احتياجات آّتمعْ ،تيث تكوف ىذه ا١تسؤساة ىي كسيلة آّتمع لتحقيق
مطالبو كاحتياجاتو.
- 3ىناؾ ٣تموعة ٤تددة من ا١تختصُت تقوـ برسم الاياسة العامة للمسؤساات ،كما يكوف ىناؾ من
يقوـ بتنفيذ الربامج اليت تعكس الاياسات ا١ترسومة ،كتتام ا١تسؤساة بوجود ماتويات للقرارات
كبالتايل فإف ىذا يتطلب كجود ىيكل تنظيمي كمبلؾ كظيفي ٖتدد فيو ا١تائوليات كالصبلحيات
كالدرجات ا١تقررة لكل كظيفة من الوظائف ،ك٢تذا فإف الوظائف تتعدد تبعان لنوع العمل ،كنوع
الشخص ا١تطلوب.
- 4تعمل ا١تسؤساات االجتماعية ُب إطار القيم االجتماعية العامة ،كتنظم ُب حدكد القوانُت
ا١توضوعة ،كىي هتدؼ إىل خدمة األفراد ،أك اٞتماعات ،أك أفراد ُب ٣تتمعات ُب إطار القيم،
كالنظم االجتماعية العامة.
- 5ٯتثل األخصائي االجتماعي ُب ا١تسؤساة اٞتانب ا١تهٍت للخدمة االجتماعية ،كمن ٍب فهو أساس
٦تثل للمهنة ُب أسلؤّا كقيمها اإلناانية ،ككالؤه ٢تا يابق كالؤه للمسؤساة ذاهتا ،كدكره ىو تدعيم

 -1سليماف ،حاُت حان كآخركف (2005ـ) ،الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية مع الجماعة كالمؤسسة كالمجتمع ،بَتكت :مسؤساة اٞتامعة للدراسات
كالنشر كالتوزيع ،ط ،1ص.276
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٢تذه القيم كىذا األ سلوب ُب ا١تسؤساة ذاهتا ،بل عليو أف يقاكـ أم ٕتاىل مقصود أك غَت مقصود
٢تذه القيم إذا أحس بذلك خبلؿ عملو با١تسؤساة.1
- 6إف ا١تاتفيدين من خدمات ا١تسؤساة ىم ا١تدخبلت كا١تخرجات ُب نفس الوقت ،كبالتايل تعمل
ا١تسؤساة مع اٟتاجات ا١تتغَتة للماتفيدين كذلك لاد حاجاهتم ،كيكوف ذلك ُب ظل العبلقات
اإلناانية اليت تعتمد عليها ُب إ٧تاز العمل كاليت تعترب متداخلة كمتصلة ُب نفس الوقت.2
تصنيف المؤسسات االجتماعية;ٗ -تتلف ا١تسؤساات االجتماعية حاب اختبلؼ ا٢تدؼ ،أك
التخصص ،أك آّاؿ ،أك التبعية ،كبالتايل تصنف حاب ٣تاؿ خدماهتا األساسية إىل-:
- 1مسؤساات اقتصادية.

 -3مسؤساات مدرسية.

- 2مسؤساات أسرية.

 -4مسؤساات صحية.

كتصنف من منظور الخدمة االجتماعية إلى;-
- 2مؤسسات أكلية; -كىي تلك ا١تسؤساات ا١تتخصصة ُب ٣تاؿ ا٠تدمة االجتماعية ،كتكوف فيها ىي
األ ساس ،كتقدـ من خبل٢تا ا٠تدمة ا١تباشرة للماتحقُت للخدمات ،كقد ٯتارس فيها منهاجان معينان
أكثر من ا١تناىج األخرل ،كلكنها ٚتيعها متخصصة ُب تقدَل نوع معُت من ا٠تدمة االجتماعية ،كمن
أمثلتها "مسؤساات تربية كتوجيو األحداث ،كمسؤساات اإلصبلح كالتأىيل".
- 3مؤسسات ثانوية; -كىي اليت ٘تثل ا٠تدمة االجتماعية فيها جانبان من جوانب نشاطها ،أم أهنا غَت
متخصصة أساسان ُب ا٠تدمة االجتماعية ،بل تااىم ُب ٖتقيق أىداؼ ا١تسؤساة على أكمل كجو،
كمن أمثلتها "ا١تدارس ،ا١تاتشفيات ،العيادات النفاية".3

تصنيف المؤسسات حسب تبعيتها;-

ٛ -1تود ،آماؿ ا٤تمد أبوعجيلة (2003ـ) ،مرجع سابق ،ص .22 ،21
 -2ا٠تراشي ،عبد الرٛتن (2008-1-17ـ) ،www.social-team.com،شبكة ا١تعلومات العا١تية ،االدارة ُب ا١تسؤساات االجتماعية ،منتدل الفريق
االجتماعي.
 -3أٛتد ،كماؿ أٛتد (ب.ت) ،منهاج خدمة الفرد ،القاىرة :ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث ،ص .162
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- 1مؤسسات رسمية (حكومية); -كىي اليت تشرؼ عليها الدكلة إشرافان كامبلن حيث تدير شئوهنا
ك٘تو٢تا ،كمن أمثلتها "ا١تدارس ،كا١تاتشفيات ،كمراكز الضماف االجتماعي".
- 2مؤسسات أىلية; -كىذه ا١تسؤساات ال ٗتضع إلشراؼ الدكلة ،بل تدار ك٘توؿ من قبل األىايل،
فهم ا١تشرفوف عليها من حيث إقامة ىذه ا١تسؤساة ،كٖتقيق ىدفها ا١تنوط من اجلها ،كمن أمثلتها
" اٞتمعيات ا٠تَتية ،كالركابط كالنقابات ا١تهنية ،كٚتعيات اإلصبلح االجتماعي".
- 3مؤسسات شبو رسمية (شبو حكومية); -كىي مسؤساات تتقاسم فيها كلّّ من الدكلة،
كالتنظيمات األىلية أنصبة معينة من ا١تاسؤكلية ،سواءن ُب إدارهتا ،أك ٘تويلها ،أك اإلشراؼ الفٍت
عليها ،كمن أمثلتها "ٚتعية ا١تكفوفُت".
- 4مؤسسات دكلية; -مثل األمم ا١تتحدة ،كىي تندرج ٖتتها عدة منظمات تيعٌت بشسؤكف اإلنااف
االجتماعية ،كٖتقيق الرفاىية لو ،حيث ٘تثل ا٠تدمة االجتماعية دكران ىامان من أنشطتها ،كمن
أمثلتها "اليونياكو ،كاليونايف ،كمنظمة الفاك الدكلية لؤلغدية كالزراعة".1
كلكي تاتفيد من ىذه ا١ت سؤساات٬ ،تب أف تتوفر ٢تا االمكانيات ا٠تاصة مثل "نتظيم ا١تسؤساة
اإلدارية ،ككجود إشراؼ دقيق على العمل داخل ا١تسؤساة ،كتوفَت األماكن البلزمة للمقاببلت ،
كاإلمكانيات ا١تادية كالبشرية كاألخصائيُت االجتماعيُت الذين ٯتثلوف اٞتانب ا١تهٍت للخدمة االجتماعية مع
2
مبلحظة إعدادىم إعدادان مناسبان ٢تذه ا١تهنة ٔتا ٭تفظ سريتها كٖتقيق أىدافها
مؤسسات رعاية األحداث المنحرفين; -عرؼ نظاـ ا١تسؤساات بالرعاية االجتماعية ا١تخصصة لرعاية
األحداث الصغار ُب منتصف القرف الثامن عشر ،عندما أنشأ (ينالوزم 1782-1746ـ) أكؿ مدرسة
لؤليتاـ ُب سوياراٍ ،ب ظهرت بعد ذلك أٝتاء المعة ُب تاريخ ا١تسؤساة غَت أف ىسؤالء الركاد األكائل مل يكن
نشاطهم منصرفان أصبلن إىل ٣تاؿ األحداث ،أما ُب أمريكا فقد بدأ االٕتاه ُب إنشاء مسؤساات الرعاية
االجتماعية ُب القرف التاسع عشر ،حُت دعا الباحث (جرياكوف) إىل ضركرة القياـ بعمل من أجل أبناء
الطبقات الفقَتة اليت يتفشى فيها اإلجراـ ُب مدينة "نيويورؾ" ،فأسفرت دعوتو عن إنشاء أكؿ مسؤساة

 -1ا١ترجع الاابق ،ص .163
 -2عبد ا٠تالق ،جبلؿ (1990ـ) ،العمل مع الحاالت الفردية ،ج  ،1القاىرة :ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث ،ص .91
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إصبلحية لعبلج اال٨تراؼ بُت األحداث ُب ا١تدينة سنة(1821ـ) ،حيث ًب إرساؿ األحداث ا١تنحرفُت
إليها بدالن من إيداعهم ُب الاجن.1
أما طهور مسؤساات األحداث ُب الوطن العريب ،فقد تناكؿ ىذا النوع من الرعاية جانبُت :يركز
األكؿ على الرعاية الوقائية اليت تقوـ ّٔا بعض ا١تسؤساات ا١تتخصصة ُب رعاية األحداث ،كمنذ ا١ترحلة
العمرية ا١تبكرة لغرض بناء شخصية اٟتدث كضماف تطوره الاليم ،كيتضمن ىذا اٞتانب من رعاية األطفاؿ
احملركمُت من الرعاية األبوية ،كا١تعرضُت لبل٨تراؼ من أبناء األسر ا١تتصدعة ،كىذا النمط من الرعاية قدَل
جدان ُب الوطن العريب ،كيركز على الرعاية اإليوائية لؤلحداث الذين تًتاكح أعمارىم ( )18-6سنة،
كتتضمن الرعاية اإليوائية لؤلحداث ا١تشردين أيضان الذين يتم إيواؤىم ُب مسؤساات خاصة لرعايتهم ،كيعترب
ىذا النوع من الرعاية اإليوائية من أقدـ صور الرعاية ُب الوطن العريب.
كيتضمن اٞتانب الثاٍل من رعاية األحداث الرعاية العبلجية للمنحرفُت عن طريق ا١تسؤساات
ا١تتخصصة بإصبلح كتأىيل األحداث ،كىي ٗتتلف من قيطر إىل قيطر عريب آخر ،كىذا االختبلؼ يرجع
إىل اختبلؼ كتطور التشريعات كالربامج ا٠تاصة برعاية األحداث ،فبعض األقطار ٢تا خربة طويلة ُب ىذا
آّاؿ ترجع إىل مرحلة الاتينيات من القرف العشرين ،بينما ُب بعض األقطار األخرل ال يتجاكز عمر ىذه
التجربة بعض الانُت ،كما تشَت القوانُت كاألنظمة الداخلية ُب كثَت من األقطار العربية بأف ىذه الدكر
عبارة عن "مسؤساات اجتماعية هتدؼ إىل إيواء األطفاؿ ،كاألحداث الذين يعانوف من التفكك العائلي،
أك فقداف أحد الوالدين ،أك كلي هما ،كتوفَت ا١تناخ األسرم لتعويضهم الرعاية اليت يفتقدكف إليها ٍب تربيتهم
الدكر مسؤساات إيوائية ذات أىداؼ اجتماعية
اجتماعيان ،كنفايان ،كأكادٯتيان ،كّٔذا ٯتكن اعتبار ىذه ي
الدكر ٥تتلف الطرائق كاألدكات الًتبوية لتأىيلهم ،ك٘تكينهم من القياـ باألدكار
تربوية ،كتاتخدـ ىذه ي
ا١تطلوبة.2
مراحل كإجراءات دخوؿ الحدث المنحرؼ إلى مؤسسات الرعاية االجتماعية;-
ٯتر اٟتدث ا١تنحرؼ بعدة مراحل حىت يصل ١تسؤساة الرعاية االجتماعية ،كىي تبدأ من بداية
القبض عليو إىل اٟتكم عليو بالرباءة ،أك اإلدانة بعدة مراحل متضمنة ٣تموعة من اإلجراءات ،فهي إذان تبدأ
من مرحلة القبض عليو من قبل شرطة األحداث ،أك ٖتويلو من جهة ٥تتصة ،بعدىا ٭توؿ إىل دار رعاية
األحداث ،حيث يتوىل قام االستقاؿ استقبالو كٖتويلو إىل دار ا١تبلحظة لعرضو على اللجنة الطبية إلجراء
 -1عبده ،عبد النيب يوسف (2001ـ) ،دكر األخصائي في مواجهة مشكلة ىركب األحداث من دكر االيداع ،االسكندرية :ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث ،ص .31
 -2الدليمي ،سليماف على (1998ـ) ،الرعاية االجتماعية .نظريات كتطبيقات ،بَتكت :دار الكتاب اٞتديد ،ط  ،2ص .217 -216-215
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الفحص الطيب عليو ،كللمراقبة االجتماعيةٍ ،ب عرضو على نيابة األحداث اليت من خبل٢تا ،إما أف ٭تكم
على اٟتدث ك٭توؿ للمسؤساة بشكل رٝتي ،فيوضع بقام اإليداع ،أك ٭تكم عليو بالرباءة فيالم ىنا
اٟتدث ألسرتو ،أك أحد أقاربو ،كىو العائل الرٝتي لو ،أك يوضع ُب دار الضيافة ُب حالة عدـ كجود من
ياتلمو من نيابة األحداث ،كالشكل التايل يوضح خطوات اليت ٯتر ّٔا اٟتدث لوصولو للمسؤساة.
دكر تربية كتوجيو األحداث في طرابلس ليبيا; -ىي مسؤساات رٝتية إليواء كرعاية األحداث من
اٞتناُت ا١تعرضُت لبل٨تراؼ ،كتوجيههم اجتماعيان ،كنفايان ،كدينيان ّٔدؼ تقوَل ،كإصبلح سلوكهم ،كبالتايل
1
الدكر خدمات لؤلبناء الذين مل
مااعدهتم على العوة للحياة األسرية ،كالتكيف مع آّتمع  ،كتقدـ ىذه ي
يتجاكز أعمارىم "ٙ 18تاٍل عشرة سنة" ،كتقضي الضركرة إيقافهم على ذمة قضايا نتيجة الرتكأّم
٥تالفات يعاقب عليها القانوف ،كال ٬توز إيداع أم حدث بالدار إال بأمر رٝتي مكتوب ،كموقع من جهة
اإلحالة ،أك النيابة ،أك احملكمة ،كال ٬توز أف يبقى اٟتدث بالدار بعد ا١تدة ا١تقررة بأمر اإليداع ،تتبع قام
ا١تسؤساات االجتماعية التابعة للهيئة العامة لصندكؽ التضامن االجتماعي طرابلس ،كالذم يتبع اللجنة
الشعبية العامة للشئوف االجتماعية ،كقد أنشئت ىذه الدكر بناء على القرار رقم ( )109لانة 1972ـ،
بشأف تنظيم يدكر تربية كتوجيو األحداث ،كجاء ىذا القرار نتيجة تعديل للقانوف رقم ( )9لانة 1962ـ
بشأف الاجوف كا١ترسوـ بقانوف صادر ُب ( 15أكتوبر 1955ـ) حيث يضم ىذا القانوف ( )5مواد،2
كانتقلت ا١تسؤساتُت إىل مقر٫تا اٟتايل بتاجوراء طريق آّمع الصناعي بتاريخ (1997-12-30ـ)،3
كتكوف دار األحداث ا٠تاصة بالذكور منفصلة عن دار األحداث اإلناث ،كيكوف بكل منها قاماف-:
- 1قام ا١تبلحظة  -:كيودع بو األحداث ا١توقوفوف احتياطيان على ذمة التحقيق.
- 2قام اإليداع  -:كيودع بو األحداث الذين صدر ْتقهم حكم قضائي كاجب النفاذ ،أك أمر
باإليداع للًتبية.
الدكر الوحدات اإلدارية كا٠تدمية اآلتية-:4
كحدات الدكر; -تضم ي

٣ -1تموعة التشريعات االجتماعية (1970ـ)  ،أمانة الشئوف االجتماعية كالضماف االجتماعي ،طرابلس :ا١تطبعة الفنية ،ص.284
٣ -2تموعة التشريعات الضمانية (1979ـ) ،ج  ،2ديامرب 1979ـ ،ص .68
 -3تقرير عن مسؤساات ( يدكر تربية كتوجيو االحداث) (2010ـ) ،إعداد قام ا١تسؤساات االجتماعية ،ص .1
 -4تقرير عن مسؤساات ( يدكر تربية كتوجيو االحداث) (2010ـ) ،مرجع سابق ،ص .3
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- 1كحدة الشئوف اإلدارية.

 -4كحدة الرعاية الصحية.

- 2كحدة ا٠تدمة االجتماعية.

 -5كحدة ا٠تدمات.

- 3كحدة التغذية.

 -6كحدة النشاط.

تعتمد ىذه ا١تسؤساات إعتمادان كليان على كحدة ا٠تدمة االجتماعية ُب ٣تمل أعماؿ ا١تسؤساة ،فهي
العمود الفقرم ٢تا ،ك٢تا عدة مهاـ تبدأ منذ استبلـ اٟتدث إىل خركجو من ا١تسؤساة كمتابعتو ٔتا يامى
الرعاية البلحقة ،كمن أىم مهاـ ىذه الوحدة ما يلي-:
- 1إعداد ا٠تطة الانوية اليت تتضمن ٚتيع الربامج كاألنشطة كاألعماؿ ا١تنفذة ُب اٟتاضر كا١تاتقبل.
- 2تتوىل كحدة ا٠تدمة االجتماعية مهامها عن طريق األخصائيُت االجتماعيُت ُب عملية استقباؿ
النزالء اٞتدد من قبل جهات االختصاص القانونية ،كفتح ملف اجتماعي كقانوٍل لكل نزيل.
- 3اإلشراؼ كا١تتابعة اليومية بنقل النزالء إىل النيابات كاحملاكم كا١تدارس ،كما هتتم ٔتتابعة النزالء
داخل ا١تسؤساة ،كمتابعة الزيارات الداخلية كا٠تارجية للنزالء ا١تتمثلة ُب متابعة زيارة األسرة للحدث
ُب ا١تسؤساة كالزيارات ا١تيدانية ألسر اٟتدث ُب مقر سكنها الستكماؿ بيانات اٟتدث ككذلك
لزيادة التواصل بينها كبُت ا١تسؤساة كاٟتدث.
- 4إعداد البحوث االجتماعية للنزالء كإرسا٢تا للنيابة ،كما تقوـ أيضا بإعداد التقارير الشهرية،
كالنصف الانوية ،كالانوية لبلستفادة منها ُب ٚتع ا١تعلومات ،كالبحوث العلمية.
- 5توجيو النزالء إىل إتباع كل النظم ،كاللوائح القانونية ،كالتعليمات ا١تعموؿ ّٔا داخل ا١تسؤساة،
كتعمل أيضان على تذليل كافة الصعاب ،كا١تشاكل النفاية ،كاألسرية ،كاالجتماعية اليت تواجو
النزالء ،من خبلؿ إعطائهم الفرصة للحديث كالتعبَت عن مشاكلهم بكل ثقة ،كصراحة من خبلؿ
العبلقة ا١تهنية اليت يكوهنا األخصائي مع النزالء ،كتطبيق مبدأ الارية التامة ،كمبدأ التقبل ا١تهٍت.
- 6اإلشراؼ على الباحثُت الزائرين من طلبة اٞتامعات ،كالدراسات العليا ،كطلبة التدريب ا١تيداٍل.1
أغراض دكر تربية كتوجيو األحداث; -هتدؼ الدكر بصفة عامة إىل تربية كإصبلح سلوكيات النزالء عن
طريق النصح كاإلرشاد كالتوجيو من قبل ىدكر األخصائيُت االجتماعيُت كالنفايُت ،كمن قبل الواعظ الديٍت،
 -1تقرير عن مسؤساات ( يدكر تربية كتوجيو االحداث) (2010ـ) ،مرجع سابق ،ص .7-6-5
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كإىل هتذيبهم كتأىيلهم عن طريق شغل أكقات فراغهم ُب األعماؿ النافعة ،كما هتدؼ ىذه ا١تسؤساات إىل
ٖتقيق األغراض التالية-:
- 1العناية كاالىتماـ باألحداث ا١تودعُت ّٔا ،كالعمل على إعدادىم كمواطنُت صاٟتُت ُب آّتمع
كتوجيو كافة الوسائل اليت ٖتقق ذلك.
- 2دراسة ظركؼ ،كأسباب ا٨تراؼ األحداث مع اقًتاح ،كتنفيذ الوسائل ،كالربامج اليت تعاِب ذلك.
ٖ- 3تاُت كهتذيب كمعاٞتة الالوؾ اال٨تراُب لدل األحداث عن طريق التوجيو الًتبوم كالنفاي
كاإلرشادم.
- 4إتاحة الفرص لؤلحداث ا١تودعُت بالدار ١تمارسة األنشطة الرياضية ،كالثقافية ،كالًتفيهية داخل
الدار ،كخارجها ٔتا ٭تقق إكاأّم الالوؾ الاليم ،كغرس القيم ،كالعادات اٟتميدة ُب آّتمع.
- 5إتاحة الفرصة لؤلحداث ا١تودعُت بقام اإليداع لبللتحاؽ بالفصوؿ الدراسة ا١تناسبة ١تاتوياهتم.
- 6تقدَل ا٠تدمات البلزمة لؤلحداث ا١تودعُت بالدكر مثل الغداء ،كا١تلبس ،كالعبلج ،ككسائل
الًتفيو.1
اإلجراءات التي يجب اتباعها عند استالـ الحدث;-
- 1يقدـ للجهة اليت أمرت بإيداع اٟتدث إيصاؿ االستبلـ من الدار موقعان ك٥تتومان.
- 2ياجل اٟتدث بالاجل العاـ بقام ا١تبلحظة أك اإليداع.
٬- 3ترم اٟتدث الفحص الطيب البلزـ للتأكد من كضعو الصحي.
- 4عند دخوؿ اٟتدث للدار ياتلم منو ما قد يكوف معو من نقود ،أك أشياء ذات قيمة ،كقيدىا
بالاجل ا٠تاص بذلك ،كتاليمها لو فور اإلفراج عنو.
كما يعد لكل حدث ملف اجتماعي ٖتفظ بو ٚتيع ا١تاتندات الرٝتية ا١تعموؿ ّٔا ،ببيانات كاملة
عن أسرتو ،كمقر سكناه ،كناخة من شهادة ا١تيبلد ،كناخة من البحث االجتماعي عن دخولو،
كتقرير ا١تتابعة عن سلوكو العاـ بالدار.2
ٛ -1تود ،آماؿ ا٤تمد أبوعجيلة(2003ـ) ،مرجع سابق ،ص .37
 -2ا١ترجع الاابق ،ص .37

151

أكجو الرعاية االجتماعية بدكر تربية كتوجيو األحداث; -من أىم ٝتات آّتمع ا١تتقدـ ىو قدرتو
على إحداث التناغم ،كالتوازف بُت مسؤسااتو ،كإتاحة الفرصة ٢تا بالقياـ بدكرىا ا١تنوط دكف إخبلؿ كال
تزايد ،كىذا لن يتأٌب إال إذا كانت العبلقة بُت آّتمع كمسؤسااتو عبلقة تفاعل كتأثَت كتأثر ،كتأٌب
مسؤساات رعاية األحداث ،من أىم ا١تسؤساات اليت أ ٌقرىا آّتمع اٟتديث ،كاليت ٘تارس ا٠تدمة
االجتماعية فيها دكران بارزان ال ٯتكن إنكاره ،فهي من أىدافها إعداد األفراد الذين يشكلوف خطران
اجتماعيان على ىذا آّتمع إعدادان سليمان يتمشى مع قيم كتقاليد آّتمع ،ككذلك إصبلحهم كإعادة
تكيفهم مع البيئة االجتماعية ،كما يعترب اإليداع ّٔذه ا١تسؤساات آخر حل يلجأ إليو ا١تشتغلوف برعاية
األحداث ا١تنحرفُت ،فهم يفضلوف أف ال يودع اٟتدث ُب مسؤساات الرعاية ،أك اإلصبلح إال بعد أف
يتحقق فشل عبلجو ُب بيئتو الطبعية ،كىنا تقوـ ا١تسؤساات ا١تتخصصة لؤلحداث بتقدَل كافة
ا٠تدمات االجتماعية اليت ٯتكن أف ٖتان من سلوؾ اٟتدث ،كإعادتو لبيئتو الطبعية ُب أحان حاؿ،
حيث تعمل ىذه ا١تسؤساات من خبلؿ قوانُت ،كلوائح تنظم سَت العمل ّٔا ،ىذه البلئحةّٔ 1ا ٣تموعة
من ا١تواد توضح كيفية تقدَل ىذه ا٠تدمات ،حيث يقدـ ىذه الربامج ٣تموعة من ا١تتخصصُت ،فهي
ال تقتصر على األخصائي االجتماعي فحاب ،بل تشمل ا٠تدمات اليت يقدمها الطبيب العاـ،
كالطبيب النفاي ،كالواعظ الديٍت ،كا١تدربوف ،كالفنيوف ،كبفضل جهودىم ا١تتكاملة مع دكر األخصائي
االجتماعي الذم يتمثل ُب عملية الدراسة ،كالتشخيص ،كالعبلج كما ذكرت سابقا ،نضمن للحدث
الرعاية ،كالتأىيل ،كاإلصبلح ،كإعادة التوازف النفاي ،كاالجتماعي ،كتنمية ا١تائولية األخبلقية لديو،
كاالندماج ُب آّتمع ،كالعودة إليو سليمان مرة أخرل ،كىذه ا٠تدمات ىي-:
 - 2الخدمات التعليمية كالمهنية; -يااعد التعليم اٟتدث على تنمية ا١تبادئ ،كالقيم ا٠تلقية الاامية،
كاإل١تاـ ٔتختلف اٟتقوؽ ،كااللتزامات ُب آّتمع٦ ،تا يعكس على شخصيتو التكيف االجتماعي داخل
ا١تسؤساة ،أك خارجها ،فالرعاية التعليمية ىي "٣تموعة ا٠تدمات كاٞتهود كالتاهيبلت ا١تقصودة اليت
تبذ٢تا ا١تسؤساات الًتبوية ،كالتعليمية ،كمسؤساات ،كأجهزة الرعاية ،كالتوجيو ،كاإلعبلـ ُب آّتمع".2
ك٢تذا يتلقى اٟتدث ُب مسؤساات يدكر الًتبية كتوجيو الرعاية التعليمية اليت توفر ٢تم الفرصة
لبلستمرار ُب الدراسة ،كبناء ماتقبل ناجح ،ك٢تذا فهناؾ ٣تموعة اعتبارات ٬تب مراعاهتا بشأف ىذه
العملية ،كىي موضحة ُب القرار رقم ( )20لانة 1973ـ با١تادة رقم ( )11من ا١تائوؿ عن مناىج
األحداث ُب تلك ا١تسؤساات ،ككضع اٟتدث ُب الصف الدراسي ا١تناسب لو بعد إجراء فحوصات
* القرار رقم ( )20لانة 1973ـ الذم ينظم يدكر تربية كتوجيو األحداث بليبيا ،كبو ( )31مادة مفصلة كما ىو مبُت با١تلحق رقم(.)6
 -2الشيباٍل ،عمر التومي (1973ـ) ،مرجع سابق ،ص.454

152

١تعرفة ماتول ذكائو ،كقدرتو على التعلم ،كتتبع اٟتدث داخل الفصوؿ الدراسية يعترب من مائولية
األخصائي االجتماعي ،كا١تشرؼ االجتماعي ،حيث يتم التعرؼ على ماتول اٟتدث ،فإف كاف
ضعيفان ُب بعض ا١تواد ٬تب أف يوضع لو برنامج خاص ٯتكنو من اٟتصوؿ على معدالت النجاح،
باإل ضافة إىل ذلك على األخصائي االىتماـ بالتقرير الدكرم عن حالة اٟتدث داخل الفصل،
كيضم ىذا التقرير ١تلف اٟتدث الدراسي ُب ا١تسؤساة
كا١تدرسة ،كمتابعة سلوكو ،كمدل عبلقتو بزمبلئو ،ى
لبلستعانة بو كقت اٟتاجة.
كمواصلة اٟتدث لتعليمو ُب ا١تسؤساات ،كٖتصلو على شهادة تعينو بعد خركجو منها ٬تعلو يعود
إىل آّتمع بإٕتاه أكثر فائدة ،كمزكد با١تهارة ،كا١تعرفة اليت تعطيو الفرصة ا١تناسبة ليعتمد على نفاو ُب
ا١تاتقبل.
إىل جانب ا٠تدمات التعليمية أكلت ا١تسؤساات االىتماـ باٞتانب ا١تهٍت ،كا١تقصود بالرعاية ا١تهنية
التأىيل ا١تهٍت الذم يعترب أسلوبان من أساليب الرعاية االجتماعية ،حيث إف التأىيل ا١تهٍت يكاب نزيل
ىذه ا١تسؤساات القدرة على القياـ بعمل شريف يكاب منو عيشان شريفان ،كىذا التأىيل يقوـ على
مبدأين ىامُت ك٫تا :مبدأ الفركؽ الفردية بُت نزالء ا١تسؤساة ،كمبدأ تنوع الفرص ا١تهنية أماـ الفرد الذم
عليو أف ٮتتار أم من ىذه ا١تهن نتاسبو أكثر،1كعليو يتم توزيع األحداث على ا١تهن ا١تختلفة حاب
ميو٢تم ،كاستعداداهتم اٞتامية ،كالعقلية للتدريب فيها.
يتزكد اٟتدث من خبلؿ ىذه العملية ٔتجموعة من ا١تهارات اليت ٘تكنو من االستعداد ،كالتعامل مع
آّتمع ا٠تارجي ،كذلك من خبلؿ إعادة تكيفو ،كتطويره ٠ترباتو الاابقة ،أك من خبلؿ اكاابو خربات
جديدة ،كيبدأ ىذا التأىيل من خبلؿ دراسة حالة اٟتدث ١تعرفة كما ذكرت الفركؽ الفردية بينو كبُت
زمبلئو ،ك١تعرفة القدرات ،كا١تيوؿ اليت تكمن داخل اٟتدث قبل اختيار الربنامج التأىيلي لو ،كتاتعمل
ىذه العملية أيضان كربنامج لتشغيل كقت فراغ نزالء ا١تسؤساة ،كتفريغ الشحنات االنفعالية ،كالطاقة
اٞتادية حىت ال تًتؾ للنزالء أكقات فراغ تدفعهم للتفكَت ُب ا٢تركب من ا١تسؤساة ،أك ا١تشاجرة مع
الغَت.2

 -1فرنكة٧ ،تاة العارؼ (2005ـ) ،مرجع سابق ،ص .148
 -2ا١تلهوؼ٤ ،تمد فرج (1991ـ)" ،الرعاية االجتماعية كدكرىا ا١تهٍت ُب التعامل مع احملكوـ عليهم كا١تفرج عنهم"٣ ،تلة البحوث العربية للعلوـ االجتماعية التطبيقية،
العدد  ،1طرابلس :جامعة الفاتح ،ص .66
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ص ا١تادة " "17-16-15-14-13من القانوف ( )20لانة1973ـ على الطريقة
ىذا كتن ٌ
اليت ٬تب أف تتبع مع األحداث لتأىيلهم ا١تهٍت ،كأف يكوف ىذا التأىيل متفقان مع ميو٢تم كرغباهتم،
كما تنص على توفَت من يقوـ ّٔذه العملية داخل ا١تسؤساة ،كاختيار التوقيت ا١تناسب ٢تذا التأىيل،
ككذلك تنص ا حدل مواد ىذا القانوف على كيفية االستفادة من ىذه ا١تهن ،كذلك بتحديد نابة
معينة من الربح العائد للمسؤساة من خبلؿ ىذه ا١تهن لؤلحداث.
- 3الخدمات الصحية; -تعترب الرعاية الصحية حقان أساسيان لكل فرد ُب آّتمع ،كعليو فاالىتماـ ّٔذا
اٞتانب لؤلحداث ٬تب أف يبدأ منذ دخو٢تم ا١تسؤساة ،فهذه الرعاية تامح من ناحية لبلحتفاظ
بالصحة اٞتيدة لؤلحداث ،كاليت تاهم بعد ذلك ُب ٧تاح األساليب التقوٯتية اليت تاتخدمها ا١تسؤساة
ُب تعديل سلوكهم ا١تنحرؼ ،كمن ناحية أخرل ٬تنب آّتمع انتشار األمراض كاألكبئة.
كعليو ٬تب إجراء الكشف الطيب على اٟتدث قبل دخولو للمسؤساة ،كإندماجو مع أقرانو ُب ذلك
٭توؿ إىل احدل أقااـ الدار حاب سنو كقضيتو ،كيتوىل
ا١تكاف ،كبعد إثبات خلوه من أم مرض معدم ٌ
االىتماـ ّٔذا اٞتانب أخصائيوف ُب ىذا آّاؿ كما نصت ا١تادة ( )7-6من نفس القرار ،حيث تنص
ا١تادة ( )6على أف يقوـ طبي ب الدار بالكشف على اٟتدث قبل اٟتاقو ّٔا كإذا ظهر أف اٟتدث مصاب
ٔترض معدم فإنو يتعُت ُب ىذه اٟتالة عزلو ا١تدة البلزمة أك إرسالو إىل ا١تاتشفى ،أما ا١تادة ( )7فتنص
على أف يباشر طبيب الدار ما يلي:
أ  -تفقد حالة الدار من الوجهة الصحية.
ب -عيادة ا١ترضى كتقرير إرسا٢تم إىل ا١تاتشفى إذا استدعت اٟتالة ذلك.
جػ -عزؿ األحداث ا١تصابُت بأمراض معدية أك كبائية.
د -اثبات ما يراه الزمان من الناحية الصحية ُب دفًت يعد لذلك كما يقيد ُب ىذا الدفًت اسم كل
مريض ،كنوع مرضو ،كما يراه من عبلج.
كالرعاية الصحية ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث تصنف إىل نوعُت من األساليب كىي-:
أ -أساليب كقائية -:كىي كل ما يتعلق باٟتدث داخل ا١تسؤساة ،كتشمل( :مبٌت ا١تسؤساة ،النظافة
الشخصية ،التغذية ،كا١تلبس).
ب -أساليب عالجية -:كيتوالىا جهاز طيب ماتقل يتمثل ُب( :الطيب العاـ ،كالطبيب النفاي،
ا١تمرض كا١تمرضة ،كالصيديل) ،كتشمل ىذه ا٠تدمة (الفحص الطيب ،كالعبلج).
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ك٬تب أف تشمل ا٠تدمات الصحية عدة أماكن للمحافظة على صحة األحداث ،كىذه األماكن
ىي :األماكن ا١تخصصة للنوـ ،ك٬تب أف تدخلها التهوية كأشعة الشمس ،كأف ٮتصص سرير لكل حدث،
كاألماكن ا١تخصصة للطعاـ ،ككذلك للعمل ،كأف يلتزـ اٟتدث بالتقيد بالتعليمات ا١تتعلقة بالنظافة،
كالًتتيب ،أم أف ىذه العملية ٬تب أف تكوف مشًتكة من قبل القائمُت على تقدَل ا٠تدمات ُب ا١تسؤساة،
كبُت نزالئها.
- 4التهذيب الديني كالخلقي; -يقصد بالتهذيب غرس ،كتنمية القيم ا١تعنوية لدل اإلنااف من الناحية
الدينية ،أك ا٠تلقية ،فمسؤساات الرعاية ٢تا دكر فعاؿ ُب عملية عبلج ،كإصبلح يخلق ،كسلوؾ
ا١تنحرفُت ،كلعل ىذا من أىم األىداؼ اليت تاعى مسؤساات الرعاية ،كاإلصبلح إىل ٖتقيقها ُب
التعامل مع األحداث ا١تنحرفُت ،كالتهذيب الديٍت كا٠تلقي ضمن أحد أىم األكلويات اليت تراعيها تلك
ا١تسؤساات.
كالتهذيب الديٍت يقصد بو "إحداث تغيَت مرغوب فيو للتكوين الركحي للنزالء ،أك من ٣تموعة
ا٠تدمات ،كاٞتهود ،كالظركؼ ،كالشركط ،كا١تمارسات اليت يهتئ ّٔا ا١تسؤساات ،كأجهزة الدكلة ،كآّتمع
لصقل ركح النزالء ،كبناء قواىم الركحية ،كغرس اإلٯتاف القوم ُب نفوسهم باهلل ،كاليوـ اآلخر ،كهتذيب
غرائزىم ،كالامو ّٔا ُب ظل مبادئ الدين" ،1كىو "غرس ا١تبادئ كالقيم اليت ٖتض على ا٠تَت كتنهي عن
الشر كتذكر باهلل سبحانو كتعايل ،كبقدرتو ،كعدلو ،كعقابو على الشر ،كثوابو عن ا٠تَت" ،2كيكوف التهذيب
الديٍت من خبلؿ سلالة من برامج الوعظ ،كاإلرشاد كذلك عن طريق نتظيم بعض احملاضرات ،كالندكات
التوجيهية اليت تسؤكد على ضركرة ٦تارسة الشعائر الدينية (كالصبلة كالصوـ) ،حيث ٢تا تأثَت فعاؿ ُب إعادة
توجيو ،كبناء شخصية النزيل ،3كذلك عن طريق يقظة الضمَت ،كتغَت ،كتعديل أفكار النزيل ،كطباعو،
كأ٪تاطو الالوكية ،كإتاىاتو االجتماعية ا٠تاطئة ،كينمي فيو الرغبة ألف يعيش بعد خركجو ُب ظل القانوف،
كىذا يتطلب قياـ ثقة بُت الواعظ الديٍت كاٟتدث  ،كما يتطلب أيضان تقبل النزيل لئلرشادات ،كالنصائح
من ا١تشرفُت ،كالوعاظ ،كأف هتتم ا١تسؤساة أيضان ْتث اٟتدث على أداء الفرائض ،كالشعائر الدينية
كاالحتفاؿ با١تناسبات الدينية ،كغرس القيم األخبلقية اليت يرضى عنها الدين ،كآّتمع ،كىذا ما نصت
عليو ا١تادة ( )12من نفس القانوف.

 -1الشيباٍل،عمر التومي (1973ـ) ،مرجع سابق ،ص .624
 -2عبد ا٠تالق ،جبلؿ الدين كرمضاف ،الايد (2001ـ) ،مرجع سابق ،ص.162
 -3ا١تلهوؼ٤ ،تمد فرج (1991ـ) ،مرجع سابق ،ص .66
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أما التهذيب ا٠تلقي فيعٍت "ا قناع النزيل بالقيم االجتماعية كا١تبادئ الااميةْ ،تيث يسؤمن ّٔا فتباشر
تأثَتىا على سلوكو ٦تا ٭توؿ بينو كبُت انتهاج سبل اال٨تراؼ" ،1كىو " إبراز القيم كا١تبادئ ا٠تلقية الاامية
اليت ياتمد منها آّتمع أنظمتو ،كقوانينو ،كيتواله أشخاص متخصصوف يتوافر لديهم اإل١تاـ بقواعد علوـ
األخبلؽ ،كالقانوف كالنفس".2
إذان ىذا األمر يتطلب إ١تاـ ا١تشرؼ بالوسائل اليت تنمي القيم األخبلقية لدل اٟتدث ا١تنحرؼ
لكي ياتطيع خلق عوامل أخبلقية حيث تعترب ىذه ا٠تطوة أسهل عند األحداث منها عند البالغُت،
فاٟتدث مل تتأصل فيو بعد عادات إجراٯتة خطَتة تعوؽ تقبلو ١تبادئ التهذيب األخبلقي ،كيتطلب األمر
أيضان التعرؼ على اٟتدث ،كاإل١تاـ ّتوانب شخصيتو ا١تختلفة ،كبصفة خاصة القيم كا١تبادئ ا١تايطرة على
نفايتو ،كاليت دفعت بو إىل إنتهاج الالوؾ اال٨تراُب ،كالتهذيب الديٍت ىو الابيل للتهذيب ا٠تلقي،
فاألخبلؽ الدينية كاألخبلؽ االجتماعية متااندة.
- 4خدمات ثقافية كرياضية; -يعد النشاط الًتفيهي كاحد من أىم ا١تناشط ذات الصلة با٠تدمة
االجتماعية ،بل تعترب ٤توران أساسيان من ٤تاكر العمل االجتماعي ،فهو لو األثر الكبَت ُب تنمية شخصية
األحداث ،كإزالة التوترات ا١تختلفة اليت تسؤدم ّٔم لبل٨تراؼ ،كبالتايل يعمل األخصائيوف ُب مسؤساات
رعاية األحداث على االىتماـ ّٔوايات األحداث ُب نواحي ا١توسيقى ،كالرسم كالزراعة ،كالًتبية الفنية،
كاإلطبلع على الكتب ،كآّبلت ا١توجودة ُب ا١تسؤساة ،كما هتتم ا١تسؤساة بتوفَت أجهزة اإلذاعة ا١ترئية،
كا١تاموعة ،كأيضان هتتم باٞتانب الرياضي لؤلحداث ،كذلك بتشكيل الفرؽ الرياضية كاالشًتاؾ ُب
ا١تباريات داخل ا١تسؤساة ،كخارجها ،كتنظيم بعض الرحبلت ،كا١تخيمات ا١تختلفة بُت اٟتُت ،كاآلخر
١تا ٢تذه ا١تناشط من أثر إ٬تايب ُب تعديل سلوؾ اٟتدث ا١تنحرؼ ،كينمي لديو الشعور بالثقة ،كذلك
فإف ىذه ا١تناشط من الوسائل ا٢تامة ُب الًتبية البدنية ،كاٞتادية عند الطفل ،فهي ترمي من ناحية إىل
تربية األخبلؽ ،كذلك عن طريق تعويد اٟتدث النظاـ ،كالصرب ،كٖتمل ا١تائولية ،كالتعلم ،كمن جانب
آخر فهي توفر صحة بدنية ،كنفاية للحدث تعمل على إزالة الشعور بالنقص ،كغرس الثقة بالنفس
اليت يكوف ٢تا بالغ األثر ُب تكوين الشخصية الاوية.3

 -1فرنكة٧ ،تاة العارؼ (2005ـ) ،مرجع سابق ،ص .144
 -2عبد الكرَل ،آماؿ فهمي ٤تمد (2005ـ)" ،استخداـ مدخل ا١تمارسة العامة ُب ا٠تدمة االجتماعية لتعديل االٕتاىات اال٨ترافية لؤلحداث ا١تعرضُت لبل٨تراؼ"،
رسالة دكتوراه ،القاىرة :جامعة حلواف ،ص .76
 -3سبيقة٤ ،تمد عبد القادر (2008ـ) ،مرجع سابق ،ص.216-215

156

- 5خدمات الرعاية االجتماعية; -تعترب من أىم برامج التأىيل ،كتبدك أ٫تها عند مبلحطة ا١تشاكل اليت
ٮتلفها اٟتدث قبل دخولو ا١تسؤساةٍ ،ب اليت يعاٍل منها بعد دخولو ٢تا ،كاليت تتمثل ُب سلب حريتو،
كيق صد بالرعاية االجتماعية مااعدة اٟتدث على التكيف مع اٟتياة داخل ا١تسؤساات ،كتوجيهو إىل
حل مشاكلو ،ككذلك يقصد ّٔا "كافة اٞتهود كا٠تدمات اليت تبذ٢تا ،كتقدمها مسؤساات الرعاية،
كالًتبية ،كأجهزة ا٠تدمات العامة ،كا٢تيئات ،كا١تسؤساات االجتماعية العامة لتهيئة أناب الظركؼ،
كاألكضاع لتحقيق النمو االجتماعي الاليم الذم ياتطيع األفراد أف يكتابوا من خبللو الصفات،
كا١تيزات ،كالعادات االجتماعية الاليمة اليت ٕتعل منهم مواطنُت صاٟتُت متكيفُت مع ٣تتمعهم،
كماتعدين للماا٫تة ُب بنائو".1
بذلك تعد الرعاية االجتماعية أحد أىم صور الرعاية اليت يتلقاىا اٟتدث ا١تنحرؼ ُب مسؤساات
التوجيو كاإلصبلح ،كىي تبدأ منذ دخوؿ اٟتدث للمسؤساة ،فهو يأٌب ٢تا مشحونان بانفعاالت ا٠توؼ،
كالقلق ،كىنا يقوـ االخصائي باستقبالو ،كإزالة ٥تاكفو ،كإعادة الثقة ،كالطمأنينة ُب نفاو ،كتوثيق صلة
اٟتدث بأسرتو ،كبالتايل يتطلب من ا١تسؤساة توفَت الكادر ا١تتخصص ُب ىذا اٞتانب ،كأف يكونوا معدين
إعدادان مهنيان جيدان للتعامل مع ىذه اٟتاالت ،كيتطلب من ا١تسؤساة أف تويل االىتماـ باٟتدث حيت بعد
خركجو منها ،كىذا ما يعرؼ "الرعاية البلحقة" ،فهي تقع أيضان ضمن برامج الرعاية االجتماعية ،كيقصد
ّٔا تلك ا١تتابعة اليت تتم بعد خركج اٟتدث من ا١تسؤساة ،كىي احدل أىم ا١تناشط اليت تقوـ ّٔا مسؤساات
الرعاية االجتماعية ٕتاه األحداث ا١تنحرفُت ،حيث تعمل ىذه الرعاية على إ٘تاـ جهود التهذيب ،كالتأىيل
اليت بذلت ُب ا١تسؤساة ،كتعمل أيضان على كقاية اٟتدث ا١تفرج عنو من التعرض للعوامل ا١تفادة من جديد،
ككذلك العمل على تقدَل ا١تااعدات ا١تاتمرة إلعادة تبلؤـ األحداث مع اٟتياة العادية خارج ا١تسؤساة
إٯتانان بأف عبلج اٟتدث ٯتتد إىل ما بعد اإلفراج عنو من ا١تسؤساة ،2كىذا اٞتانب من الرعاية نصت عليو
العديد من مواد القانوف ( )20لانة 1973ـ ،كمن أ٫تها ا١تواد (.)25-18-9-8
- 6الخدمات العامة; -باإل ضافة إىل أكجو الرعاية الاابقة الذكر ،تقوـ مسؤساات رعاية األحداث بتوفَت
بعض ا٠تدمات العامة ،كاليت تعترب ضركرية ،كىامة للحدث ،كاليت ال ٯتكن أف يعيش ُب ا١تسؤساة
بدكهنا ،كىي تتمثل ُب :الوجبات الغذائية اليومية ،كا١تلبس ،كا١تصركؼ الشهرم ،كىذه ا٠تدمات نصت
عليها ا١تادة ( ،)21-20-19حيث هتتم ا١تادة( )19با١تلبس الصيفي كالشتوم لؤلحداث ،بينما

 -1الشيباٍل ،عمر التومي (1973ـ) ،مرجع سابق ،ص .556
 -2سبيقة٤ ،تمد عبد القادر (2008ـ) ،مرجع سابق ،ص.216
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هتتم ا١تادة( )20بكمية الوجبات اليومية ،ككذلك هتتم ا١تادة ( )21با١تصركؼ الشخصي الذم ٯتنح
للحدث ُب ا١تسؤساة كل شهر.
كعليو فإف الرعاية االجتماعية ُب مسؤساات رعاية األحداث هتدؼ إىل التأىيل االجتماعي ،كمعرفة،
كدراسة مشاكل األحداث ا١تنحرفُت ،كهتدؼ إىل اإلبقاء على الصلة اليت بُت اٟتدث كأسرتو ،ك٣تتمعو،
كالرعاية البلحقة للحدث بعد خركجو.
- 7الرعاية النفسية;٘ -تشيان مع االٕتاىات العلمية اٟتديثة ،كاليت تسؤمن بالفركؽ الفردية ُب القدرات،
كا١تيوؿ ،كاالستعدادات ،كماتول الذكاء ،كحىت يكوف توجيو ،كمعاملة اٟتدث على أسس علمية ،يلزـ
أف تزكد كل مسؤساة بوحدة نفاية ،ك٥تتصُت ُب االختبارات الايكولوجية للقياس ،كدراسة شخصية
اٟتدث ،على أف ٮتتار األخصائي النفاي ُب عملو ما يتناسب منها مع اٟتالة اليت يفحصها كيقوـ
بدراستها.1
كعليو يٕترل لؤلحداث االختبارات النفاية البلزمة لتقدير حالتهم النفاية ،كالتعليمية ،كرسم طريقة
عبلجهم ،كىنا ٯتكن للمختص النفاي االستعانة باألخصائي االجتماعي للتعاكف معان لتأىيل اٟتدث قبل
خركجو من ا١تسؤساة ،كيع ٌدكنو إعدادان نفايان للحياة ُب آّتمع ا٠تارجي ،كىذه الرعاية تتطلب االىتماـ
باألحداث كل منهم على حده ،أم لكل حدث خطة معينة يطبقها ا١تختص معو ،كذلك إٯتانان منهم ٔتبدأ
الفركؽ الفردية اليت بُت األحداث.
رابعان; دكر الشريعة اإلسالمية في الوقاية من إنحراؼ األحداث ; ػ ػ
٭تقق الدين اإلسبلمي بالنابة لؤلفراد كاٞتماعات كآّتمعات كثَتان من الوظائف ،فهو يااعد ُب
تكامل شخصيات األفراد كيزكدىم بإطار من القيم كا١تعايَت اليت تعترب موجهات للالوؾ ،ك٭تدد الدين من
ناحية أخرل القواعد األخبلقية الىت تاَت عليها اٞتماعة كيزكدىا ٔترجع كاضح ثابت من القيم الىت ٬تب أف
يتماك ّٔا األفراد ،فالدعوة إىل ا٠تَت ،كاألمر با١تعركؼ ،كالنهي عن ا١تنكر ،كالدعوة إىل نبذ األمور
الشخصية كالتحلل من ا١تعاٍل الذاتية ُب سبيل الصاّب العاـ ،كالدعوة إىل التعاكف كالًتاحم كالتعاطف،
كالدعوة إىل اٟتق ُب ٚتيع صوره ،كلها و
معاف تسؤكدىا الديانات ،كتدعم ّٔا كحدة اٞتماعة كآّتمعات.2

 -1عبد الكرَل ،أماؿ فهمي ٤تمد (2005ـ) ،مرجع سابق ،ص.75
 -2غبارم٤ ،تمد سبلمة (1985ـ) ،مرجع سابق ،ص . 149
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كىكذا حرص ديننا اٟتنيف أشد اٟترص على تنمية اٞتوانب ا٠تلقية ُب اإلنااف ا١تالم ،فياعى
لتنمية ضمَته ،كشعوره كإحااسو بالواجب كبتحمل ا١تائولية ،كفكرة العدالة كاٟتق كا٠تَت كاإلخاء
كا١تااكاة ،إىل جانب الرٛتة كالشفقة كالعطف كاٟتب كالوالء ،باإلضافة إىل القيم ا٠تلقية ،فالدين اٟتنيف
٭تث على الًتبية االجتماعية للفرد ،كيشجعو على إقامة عبلقات إ٬تابية مع غَته من أبناء آّتمع.1
كيعترب الدين اإلسبلمي بتعاليمو كأكامره كنواىيو من أقول عوامل ٖتقيق التواؤـ ُب الالوؾ
االجتماعي ،فهو دين الفطرة الذم يعرب عن الالوؾ الاوم بعبارة الرب ،كىو كل ما تطمئن لو النفس
البشرية الاوية ،أك يطمئن إليو القلب كالضمَت ،كما يعرب عن الالوؾ غَت الاوم باإلٍب ،كىو ما جاء
كتردد ُب النفس أك القلب أك الضمَت ،ككرىت أف يطلع عليو الناس ،كىذا يعٍت أف اإلسبلـ ال ينكر
اال ٨تراؼ أك كجوده ،كلكنو يعرؼ أف النفس البشرية قد تضعف ،كقد تنحرؼ ألنو ال ينظر إىل اإلنااف إال
نظرة كاقعية عادلة.2
كقد أقر التشريع اإلسبلمي بأف ظاىرة اإلجراـ أك اٞتناح ىي ظاىرة اجتماعية غَت سوية ٖتدث
كقرف ىذه ا١تاسؤكلية اٞتماعية ٔتاسؤكلية
كتتكرر ُب أم طابع اجتماعي ،كأف ا١تاسؤكلية ٚتاعية كما ىي فردية ،ى
األمر با١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكر ،كجعل العقاب اٞتماعي مقركنان با١تاسؤكلية اٞتماعية ،كقرر بأف القصاص
أك العقاب فيو حياة كٕتديد كتطهَت للجماعة٦ ،تا جعل تنفيذه على ماتول اٞتماعة ،كما أف اإلسبلـ ال
ينظر إىل آّرـ أك ا١ت نحرؼ فحاب ،بل ينظر إىل اٞترٯتة كجزائها حيث تعد اعتداء على ما يقوـ ُب
آّتمعات البشرية من سنن كتشريعات ،كما ال يعترب اٞتزاء انتقامان من آّرـ كإ٪تا ردان العتبار اٞتماعة
كإعادة احًتاـ ىذه الانن كالتشريعات أك الضوابط ليتعظ ّٔا من ٖتدثو نفاو لفعل مثل ىذا اٞترـ.3
كاإلسبلـ ال يرل أف عامبل كاحدان مهمان كاف قويان ٯتكن أف يفار بو الالوؾ ا١تنحرؼ ،كلكنو يقر
تعدد كتكامل العوامل ا١تسؤدية لبل٨تراؼ ،كيرل أف اإلنااف كل ال يتجزأ ،ككذلك الالوؾ نتيجة لعوامل
متعددة ،لذا فإف العبلج أك االىتماـ ال ينبغى أف يركز على جانب كاحد من جوانب اٟتياة دكف اآلخر،
كال يهتم باٟتياة الدنيا دكف اآلخرة ،كال اآلخرة دكف الدنيا ،فاإلنااف حياتو متزاكجة متعاملة متعاكنة،
كاإلسبلـ ال ينكر كجود ا١تنحرفُت داخل آّتمع اإلسبلمي ،كألنو يقر تعدد كتكامل العوامل ا١تسؤدية
لبل٨تراؼ ،فإنو كضع لكل مشكلة تنشأ ُب آّتمع حبلن لوقاية الفرد كآّتمع من اال٨تراؼ.
كقد حرص اإلسبلـ أف يتبع ُب الوقاية من اال٨تراؼ مبدأ "الوقاية خَته من العبلج"  ،كقد ٧تح
اإلسبلـ إىل و
حد كبَت ُب ٛتاية الفرد ا١تالم من تلك اال٨ترافات اليت تشكل مشكلة خطَتة للمجتمع ،كإف
 -1العياوم ،عبد الرٛتن ٤تمد (2001ـ1420-ق) ،اإلسالـ كاإلنساف المعاصر .دراسة نفسية ،ط ،1بَتكت :دار الراتب اٞتامعية ،ص .150
-2اٞتويرم ،إبراىيم بن مبارؾ (1990ـ1410-ىػ)  ،مرجع سابق ،ص .42
 -3ا١ترجع الاابق ،ص .43
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كاف مل يقض عليها القضاء التاـ ،ألف سنة اٟتياة كحكمة اهلل يقضياف بتفاكت الناس ُب مدل االستجابة
لداعي ا٠تَت كالتأثر بو كعدمو ،كىذا التفاكت صفة فطرية للبشر طبعها اهلل ُب الناس ٟتكمة أرادىا سبحانو
كتعاىل ،كبالتايل ٧تد ُب آّتمع مطيعُت كعاصُت  ،أسوياء كغَت أسوياء ،غَت أف الشريعة اإلسبلمية كىي
تقرر ىذه اٟتقيقة ال تاتالم ٢تا بل سعت الستئصالو إف أمكن أك إلضعافو ككار حدتو كمنعو من أف
يصبح خطران يهدد كياف الفرد ككياف آّتمع ،كذلك ٔتا تشرع من تشريعات كتوجو من توجيهات.1
كبعد أف عرفنا كعددنا أسباب كعوامل ا٨تراؼ األحداث كالبالغُت معان ،من خبلؿ تعدد ا١تذاىب
كالنظريات ا١تفارة ٢تا ،ٯتكن أف نصل إىل أىم الابل اليت من خبل٢تا ناتطيع أف نقي اٟتدث من اال٨تراؼ
كفق مذىب الشريعة اإلسبلمية اليت مل ٮتف عليها ال كبَتة ،كال صغَتة إال ككجدت ٢تا طريقة للوقاية،
كاٟتماية ،كالعبلج ،على اعتبار أف الدين اإلسبلمي دين تاامح ،كرٛتة ،كتعاطف ،ككد ،كتعاكف ،ىذه
ا١تبادئ اليت كاف لئلسبلـ الابق فيها ،بل كالتفرد بالكثَت منها ،ككقاية األحداث ،ككذلك الشباب من أف
يالكوا الالوؾ الذم يسؤدم ّٔم إىل ضالة الطريق كاال٨تراؼ ،كالعودة ّٔم إىل جادة الطريق ،طريق اهلل
الذم ال يضل من سلكو كاٗتده مالكان لو ،كتتمثل ىذه الوقاية ُب اآلٌب-:
- 1كفالة حقوؽ الطفل كحسن تنشئتو -:إ ٌف اإلنااف ال يولد ٣ترمان ،مع افًتاض أف ٙتة مورثات
نفاية كمزاجية كعقلية ٯتكن أف تكوف بيئة مااعدة على اإلجراـ أك ٤تفزة لو ،إال أف قوة العوامل
ا١تكتابة كتراكماهتا ا١تتعددة ٕتعل التنشئة كالظركؼ احمليطة ىي الفيصل بُت األسوياء كا١تنحرفُت،
كاإلسبلـ يقر ذلك ك٭تدد ُب ضوئو ا١تاسؤكلية كالثواب كالعقاب ،2فقد أنعم اهلل سبحانو كتعاىل
على اإلنااف ْتقوؽ ُب إطار أسرتو كإطار ٣تتمعو ،ىذه اٟتقوؽ تقيو من اال٨تراؼ كاٞتنوح ،كمن
أىم ىذه اٟتقوؽ-:

أ -حسن اختيار األـ  /تعتمد الًتبية أساسان على اختيار الزكجة الصاٟتة كاألـ احملمودة اليت تغرس ُب
أبنائ ها بذكر األدب كاألخبلؽ اٟتانة ،فأخبلؽ األـ تنعكس على أخبلؽ أبنائها ،كلذلك حثت الشريعة
اإلسبلمية الرجل عند رغبتو ُب الزكاج ،على أف ٮتتار الزكجة الصاٟتة ذات الدين ألهنا األفضل ،3فاألـ

 -1عرفة٤ ،تمد بن عبد اهلل عرفة (1986ـ1407-ىػ) " ،األسرة ا١تالمة كالوقاية من اال٨تراؼ" ،اْتاث الندكة العلمية الاابعة ،ا١تركز العريب للدراسات األمنية
كالتدريب :الرياض ،ص.74
 -2الركيب ،ربيع ٤تمود (1998ـ) ،مرجع سابق.146 ،
 -3صاّب ،سعاد إبراىيم (1998ـ)" ،دكر األسرة ُب الًتبية من ا١تنظور اإلسبلمى" ْ ،توث ا١تسؤ٘تر الدكىل للعلوـ اإلجتماعية كدكرىا ُب مكافحة جراَل العنف كالتطرؼ ُب
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ا١تتدينة الصاٟتة البعيدة عن منبت الاوء ،توفر ألبنائها القدكة اٟتانة اليت يفخركف ّٔا ،كال ييعَتكف بشأهنا،
فيثقوف ُب توجيهاهتا ،كيتماكوف بقيمها ،فينتقل صبلحها إليهم ،كليس العكس.1
ب -حسن اختيار اسم الطفل  /من حقوؽ األبناء أيضان أف ٮتتار ٢تم ما ياتحب من األٝتاء ،فاالسم
ىو الذم يعرؼ بو الولد كيتميز بو كيظل معو طواؿ حياتو ،لذا كجب أف ٮتتار من األٝتاء أٚتلها
كأحانها ،أكصى الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ْتان اختيار أٝتاء أبناء ا١تالمُت ،فعن أيب الدرداء رضي
اهلل عنو ،عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قاؿ "إنكم تدعوف يوـ القيامة بأٝتائكم كأٝتاء آبائكم فأحانوا
أٝتاءكم" ،2كعن أيب كىب اٞتشعي رضي اهلل عنو عن النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ" :تاموا بأٝتاء
األنبياء ،كأحب األٝتاء إىل اهلل عبد اهلل كعبد الرٛتن ،كأصدقها حارث ك٫تاـ كأقبحها حرب كمرة" ،3كلقوؿ
الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم "حق الولد على الوالد أف ٭تان اٝتو ك٭تان أدبو" ،4كمن حقهم أف ٧تنبهم
االسم القبيح ،أك الذميم الذم يسؤذيهم ،أك ٯتس كرامتهم ،أك يكوف مدعاة للاخرية ،أك االستهزاء ّٔم ٦تا
قد يابب ٢تم حرجان ،أك ضيقان نفايان ،كما حث القرآف الكرَل أف نتجنب ا١تنابزة باأللقاب لقولو تعاىل ( ىكىال
اب بًئٍس ً
تىػلٍ ًم يزكا أىن يفا يكم كىال تىػنىابػ يزكا بً ٍاألىلٍ ىق ً
وؽ بىػ ٍع ىد ًٍاإلٯتى ًاف) ،5فاآلية القرآنية ىذه ّْ
تذكر الذين آمنوا بأآل
اال ٍس يم الٍ يف يا ي
ى ٍى ى
ى
يلمزكا أنفاهم كيتنابزكا باأللقاب ،كمن يلمز نفس كاحدة فقد ١تز كل ا١تالمُت ،كاللمز :العيب ،كمن
الاخرية ،كاللمز التنابز باأللقاب اليت يكرىها أصحأّا ،ك٭تاوف فيها الاخرية كالعيب ،كمن حق ا١تسؤمن
على ا١تسؤمن أال يناديو بلقب يكرىو كيزدرم بو١ ،6تا ٢تذه األلقاب الذميمة من أثر سيء ىداـ ُب ا٨تراؼ
من ٝتوه بو من األكالد نفايان كاجتماعيان،7فاالسم لو داللتو ،كلو كقعو ُب نفس الطفل ،إذان ٬تب أف يثق
الطفل بنفاو ،كيعتز باٝتو ،فبل يكوف لقبو مدعاة لتهكم أقرانو ،أك مثَت ١تشاعر سيئة لدل من يامعو،
كإال ٌأدل ذلك إىل كثرة مشاحنات الطفل أك انطوائو ،ك٫تا من ماببات اٞتنوح كاال٨تراؼ ، 8فبل ٮتفى ما
1

 -الركيب ،ربيع ٤تمود (1998ـ) ،مرجع سابق ،ص . 147

 -2ركاه ابو داكد .
 -3ركاه مالم كالًتميدل كأبو داكد.
 -4أخرجو البيهقى عن إبن عباس.
5

 -سورة اٟتجرات ،اآلية .11

 -6الباز ،أنور (2007ـ1428-ق) ،التفسير التربول للقرآف الكريم ،مصر :دار النشر للجامعات ،ج ،3ص.322
 -7الصلفيحٛ ،تد (1986ـ1407-ىػ)" ،حقوؽ اإلنااف ُب اإلسبلـ كالوقاية من اإل٨تراؼ" ،اْتاث الندكة العلمية الاابعة .ا١تركز العريب للدراسات األمنية كالتدريب:
الرياض  ،ص .38
 -8ربيع ٤تمود الركىب (1998ـ) ،مرجع سابق ،ص .147
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ٟتان األٝتاء من آثار نفاية طيبة ،كإماءات تربوية بناءة ،حيث توقظ ُب نفس الطفل ،ككجدانو ا١تعاٍل
الاامية ،كا١تشاعر النبيلة ،كاحًتاـ الذات ،كتنمية شخصيتو.
جػ -المساكاة بين األبناء في التربية; كىي تعٍت العدؿ ُب ا١تعاملة أك التاوية بُت األكالد ،ألف أساس
التكوين االجتماعى للطفل ،ىو شعوره با١تااكاة كخاصة بُت إخوتو ،كاإلسبلـ ال يفرؽ بُت الذكور كاإلناث
ُب ىذه الناحية ،فلكل من اٞتناُت اٟتق ُب تربية حانة ،كُب أف يتعلم العلم النافع ،كيدرس ا١تعارؼ
الصحيحة ،لقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم "ساككا بُت أبنائكم ُب العطية" ،1كُب حديث آخر عن
النعماف بن بشَتقاؿ :أعطاه أبوه عركة غبلما ،فقاؿ لو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم" :ما ىذا الغبلـ؟"
قاؿ :غبلمي أعطانيو أيب ،قاؿ":فكل إخوتك أعطى كما أعطاؾ؟" قاؿ :ال قاؿ" :فرده" ،2يبُت اٟتديث
األكؿ كالثاٍل مدل أ٫تية ا١تااكاة ُب معاملة األبناء ،ىذه ا١تااكاة ٘تنع التميز كالعداء كالبغضاء بُت األشقاء
كيافر عنها أبناء أسوياء ،أما العكس فينتج عنو البغض كالكره بُت اإلخوة ٦تا يسؤدل إىل ارتكاب ا١تعاصي
كالفواحش اليت بدكرىا تسؤدم إىل اٞترٯتة كاال٨تراؼ ،فالشريعة اإلسبلمية توصي بالعدؿ كا١تااكاة بُت األبناء
حىت يشعر اٞتميع أهنم سواسية ُب حب كالديهم كحنوىم عليهم كمبلطفتهم اٟتانية ٢تم كا١تعاملة ا١تتااكية
بينهم ،فبل فرؽ ُب ذلك بُت صغَت ككبَت ،أك بُت ذكر كأنثى ،كعن النعماف بن بشَت رضي اهلل عنهما أف
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ" :أعدلوا بُت أبنائكم ،أعدلوا بُت أبنائكم" ،3فالطفل الذم ينشأ ُب
جو عاطفي ياوده العدالة كا١تااكاة كالطمأنينة كالاكينة ينشأ نشأة سوية كنفاية ماتقرة كمالكان ٛتيدان،
عكس الطفل الذم ينشأ نشأة ياودىا التفرقة ُب ا١تعاملة يعتل نفايان كسلوكيان كيصبح أسهل إنقيادان ٨تو
اٞتنوح كاإل٨تراؼ.4
د -الرفق في معاملة األطفاؿ; ينبذ الرسوؿ عليو الصبلة كالابلـ القاوة ُب معاملة األطفاؿ ،ألهنا تسؤدم
إىل الذؿ كقتل الذكاء كتبعث على النفاؽ ،كبالتايل تسؤدم إىل النفور من آّتمع كاٗتاذ ا١تالك الايء،
كبالتايل ىو الطريق ا١تمهد لبل٨تراؼ ،كمن أىم جوانب تكوين اٞتانب االجتماعي ُب شخصية الطفل الرفق
تكوف شخصية متزنة كمتاا٤تة كصادقة ،كلذا فإف توفَت العطف كاٟتناف يعترب من
ُب ا١تعاملة كحانها ،ألهنا ٌ
العوامل ا١تهمة للطفل كخاصة ُب مراحل حياتو األكىل ،كإذا حرـ من غذائو العاطفي سوؼ يًتتب عليو
حاالت نفاية مريضة تقاس درجتها بدرجة حرمانو من ىذه العاطفة ،فإذا حرـ الطفل من ىذه اٟتاجات
 -1أخرجو الطرباٌل ُب األكسط .
2

 -سنن أيب داكد (2000ـ1421-ق) ،موسوعة اٟتديث الشريف – الكتب الاتة ،بإشراؼ كمراجعة فضيلة الشيخ صاّب بن عبد العزيز بن ٤تمد بن إبراىيم آؿ

الشيخ ،اٟتديث رقم  ،3543التحفة رقم  ،85ط  ،3الاعودية  :دار الابلـ للنشر كالتوزيع ،ص .1486
 -3ركاه أصحاب الانن كأٛتد .
 -4الصلفيحٛ ،تد (1986ـ1407-ىػ)  ،مرجع سابق  ،ص .39
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كعومل بقاوة ُب صغره يكوف ُب ا١تاتقبل إناانان قاسيان فظ الطباع ُب معاملتو مع الناس عدكاٍل النزعة،
ي
كأيضان العطف كاٟتناف كالتوجيو يًتتب عليها أمراف ك٫تا-:
- 2إشباع حاجات الطفل من اٟتناف كالتقدير.

- 3كجود الفرد الاوم الذم ٭تب األخرين ك٭تبو اآلخركف.
ق -ضماف الحقوؽ األساسية للطفل :كُب مقدمتها الناب إىل أبيو ٔتا يضمن بدكره حقوقو الوالدة،
كحذر الزكجة من إدخاؿ طفل على ناب ليس منو ،كالزكج من أف ٬تحد ناب ابنوٍ ،ب يضمن حق
ً
ُت ىك ًاملى ٍ ً
ات يػير ًض ٍعن أ ٍىكالى ىد يى َّن ىحولى ٍ ً
ُت لً ىم ٍن
ٍ
الرضاعة فعلى األـ أف ترضع طفلها حولُت كاملُت ُب قولو تعاىل ( ىكالٍ ىوال ىد ي ٍ ى
أ ىىر ىاد أىف ييتً َّم َّالر ىض ىاعةى) ،1كىذين اٟتولُت لكل كلد ،كىذا يدؿ على أف ال حكم ١تا ارتضع ا١تولود بعد حولُت،2
رضاع إال ما كاف ُب
كىذا ما أكد عليو قوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ُب حديثو حُت قاؿ":ال
ى
اٟتولُت" ،3كىذا اٟتق يسؤكؿ لؤلـ ٍب النااء األقرب ٢تا ،حىت يضمن إشباعو عاطفيان ،ك٭توؿ دكف اال٨تراؼ
الناتج عن فقداف عاطفة األـ ،ككذلك حق النفقة عليو ،ككصل حرص الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم على
ىذا األمر إىل الدرجة اليت ٭ترص معها األب على أف ٭تتاط ضد ٥تاطر ا١توت ،كترؾ ذريتو عالة على
الناس ،فقاؿ صلى اهلل عليو كسلم "إنك إف تذر كرثتك أغنياء خَت من أف تذرىم عالة يتكففوف الناس"،4
فالدراسات العلمية أثبتت أف الكثَت من األطفاؿ ا١تنحرفُت كا١تعرضُت لبل٨تراؼ كالتشرد ىم من ضحايا
اليتم كفقد من يكفلهم.5
كىناؾ حقوؽ أخرل جاءت ّٔا الشريعة اإلسبلمية لضماف حقوؽ الفرد ُب اٟتياة ككقايتو من اال٨تراؼ
كىي-:
*المساكاة بين الناس :الناس ٚتيعان أبناء آلدـ عليو الابلـ ،كمن ٍب فهم ٚتيعان من أصل كاحد فبل
َّاس إًنَّا ىخلى ٍقنىا يكم ّْمن ذى ىك ور ىكأينثىى ىك ىج ىعلٍنىا يك ٍم
استعبلء ٞتنس على جنس كال لوف على لوف ،لقولو تعاىل (يىا أىيػُّ ىها الن ي
يشعيوبان ىكقىػبىائً ىل لًتىػ ىع ىارفيوا إً َّف أى ٍكىرىم يك ٍم عً ىند اللَّ ًو أىتٍػ ىقا يك ٍم إً َّف اللَّوى ىعلً هيم ىخبًَته) ،6كيسؤكد الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ُب
خطبة الوداع ،فيقوؿ" :أيها الناس إف ربكم كاحد كإف أباكم كاحد كلكم آلدـ كآدـ من تراب ،ليس لعريب
 -1سوؤة البقرة ،اآلية .233
 -2القرطي ،أيب عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر (2006ـ1427-ق) ،الجامع الحكاـ القرآف كالمبين لما تضمنو من السنة كآيات الفرقاف ،بَتكت :مسؤساة
الرسالة للطباعة كالنشر كالتوزيع ،ط  ،1ج  ،4ص .110
 -3سنن الدار قطي.174/4 ،
 -4متفق عليو .
5
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على أعجمي كال أعجمي على عريب ،كال ألٛتر على أبيض ،كال أبيض على أٛتر فضل إال بالتقول" ،فإذا
نشأ الفرد ُب آّتمع ا١تالم كىو يشعر با١تااكاة ،كمل تقع عليو ضغوظ نفاية راجعة إىل تفرقة عنصرية ،أك
تعايل طبقي ،أك ٘تايز جناي ،أال نكوف بذلك قد أكصدنا بابان من األبواب ا١تلتهبة ا١تاببة لبل٨تراؼ
كاٞتنوح ،فالفرد الذل ينشأ ُب ٣تتمع تعمو ا١تااكاة ستكوف ىذه ا١تااكاة عصمة لو من اال٨تراؼ كاٞتنوح.
*الحرية :كىي أساس ٚتيع ما سنو اهلل للناس من عقائد كنظم كتشريع ،كيكفى أف نعرؼ أف "ال إلو إال
اهلل" ىي ميثاؽ ٖترير اإلنااف من العبودية كا٠تضوع لغَت اهلل كحده ،ككثيقة ٖتريره من كل رؽ كاستعباد
كاستغبلؿ كانطبلؽ ُب اٟتياة ،كىو يشعر باٟترية اليت ال يقيدىا شيء ،كتدفع عن العباد سخط اهلل عز
كجل ما مل ياألوا ما نقص من دنياىم ،كما مل تسؤثر صفة دنياىم على دينهم.1
*الحقوؽ اإلجتماعية :كىي تعترب من حقوؽ اإلنااف ُب آّتمع ا١تالم ،كىذه اٟتقوؽ يوفيها نظاـ
التكافل االجتماعي ُب اإلسبلـ ،كأكؿ ما يوفره ىذا النظاـ العبلقات الوطيدة الىت تربط الفرد بآّتمع على
أساس من مشاعر اٟتب ،كاإلخاء ،كىو ا١تبدأ الذم تقرره اآلية الكرٯتة( :إًَّ٪تىا الٍمسؤًمنو ىف إًخوةه فىأ ً
ُت
ىصل يحوا بىػ ٍى
يٍ ي ٍى ٍ
ىخ ىويٍ يك ٍم ىكاتَّػ يقوا اللَّوى لى ىعلَّ يك ٍم تػي ٍر ىٛتيو ىف) ،2كبالتايل على ا١تسؤمن أف يكوف سندان ألخيو ا١تسؤمن يناصره كيسؤازره كال
أى
يظلمو ،كعن ابن عمر -رضي اهلل عنهما – إف الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ "ا١تالم أخو ا١تالم
ال يظلمو كال يالمو كمن كاف ُب حاجة أخيو كاف اهلل ُب حاجتو كمن فرج عن مالم كربو فرج اهلل عنو
كربة من كرب يوـ القيامة كمن سًت مالمان سًته اهلل يوـ القيامة"،3يوضح ىذا اٟتديث أف ا١تالمُت أخوة،
كأف ٭تب ا١تسؤمن ألخيو ما ٭تب لنفاو ،كأف ينصره كال يظلمو كيفرج عنو كربو كال يفضحو ،فهذه ا١تعاٍل
توضح ما للمالمُت من فضل على بعضهم البعض ،كىذا التاامح ،كالتآخي يشد من عزـ ا١تالمُت
كتآزرىم ،كىذا التماسك يقويهم ،ك٬تعلهم يدان كاحدة متماسكة باهلل تعاىل ،كدينو اٟتنيف الذم يبعد كل
مالم عن طريق اال٨تراؼ ،كما اىتم الدين اٟتنيف باألسرة ألهنا ىي أساس آّتمع ،كىي اليت ٖتفظ
حقوؽ كل فرد ككاجباتو ،ك١تا كانت ا٠تطوة األكىل لتكوين ىذه األسرة ىي الزكاج فقد جعلو اإلسبلـ حقان
لكل شاب كفتاة ،كحث عليو ،ككضح القرآف الكرَل أف الزكاج ىو الطريق الطبعي ١تواجهة ا١تيوؿ اٞتناية
الفطرية ،كبالتايل البد من مواجهتها ْتلوؿ كاقعية إ٬تابية ،كىي تياَت الزكاج كا١تعاكنة عليو" ،4يامعشر
 -1الغزايل ،أيب حامد ٤تمد بن ٤تمد (ب.ت) ،إحياء علوـ الدين ،بَتكت :دار ا١تعارؼ ،ج  ،4ص.224
 -2سورة اٟتجرات ،اآلية .10
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الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزكج ،فإنو أغض للبصر كأحصن للفرج ،كمن مل ياتطع فعليو بالصوـ
1
ً
حوا ٍاألىيى ىامى ًمن يك ٍم
فإنو لو كجاءي"  ،كأمر كىل أمر٫تا بالعمل على ٖتقيق حقهما ُب الزكاج فقاؿ تعاىل ( ىكأىنك ي
الصاٟتًً ىُت ًم ٍن عًبى ًاد يك ٍم ىكإًىمائً يك ٍم إًف يى يكونيوا فػي ىقىراء يػيغٍنً ًه يم اللَّوي ًمن فى ٍضلً ًو ىكاللَّوي ىك ًاس هع ىعلً هيم) ،2كقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل
ىك َّ
عليو كسلم "أقلهن مهران أكثرىن بركة"  ،كما أف الزكاة ،كالصدقة ٖتقق نوع من التكافل االجتماعي،
كالعدالة بُت الناس ألهنا تاد حاجات ا١تعوزين ،كتقرب بُت الناس قلبيان ،كنفايان ،كتربط بينهم مشاعر
الًتاحم ،كاحملبة ،كا١تودة ،كاأللفة ،كيقرب أيضان من اٟتقوؽ اإلناانية اليت جاء ّٔا اإلسبلـ ُب ٣تاؿ التكافل
االجتماعي ،فالتكافل من أىم العوامل ،كأكثرىا فاعلية ُب الوقاية من اٞتنوح كاال٨تراؼ.3
كإذا نظرنا ُب ٣تاؿ حقوؽ اإلنااف إىل ما قرره اإلسبلـ من حقوؽ لؤلبناء ،لتبُت لنا أنو جاء بأمور
جليلة انفرد ّٔا ،كٝتا ّٔا عن أم نظاـ آخر حىت يومنا ىذا ،ككلها إذا ما نفذت ،كطبقت تثمر أجياالن
صاٟتة بعيدة عن اٞتنوح كاال٨تراؼ.
-2تنشئة الطفل على التربية اإلسالمية; اليت تنمي لديهم القيم الدينية ،كا٠تلقية ،كتعرؼ الًتبية
اإلسبلمية بأهنا" :تنشئة الطفل ،كتكوينو إناانان متكامبلن من ٚتيع نواحيو ا١تختلفة ،من الناحية اٞتامية،
كالعقلية ،كالركحية ،كاألخبلقية ُب ضوء ا١تبادمء اليت جاء ّٔا اإلسبلـ ،كُب ضوء أساليب ،كطرؽ الًتبية
اليت تبينها" ،4فالًتبية اإلسبلمية هتدؼ إىل بناء خَت إنااف مالم متكامل الشخصية ،كبناء خَت أمة مسؤمنة
أخرجت للناس ،ككذلك بناء خَت حضارة إناانية إسبلمية ،5كذلك ألف بناء شخصية ا١تالم ىي األساس
ُب بناء خَت أمة ،كاليت على أساسها تبٍت أفضل اٟتضارات ،ألف األمة تتكوف من األفراد الذين تعتمد
عليهم ُب بناء حضارهتا ،ك٣تدىا كماتقبلها ،فإذا حققت الًتبية أىدافها فاوؼ يبٌت ٣تتمع و
خاؿ من
الشوائب ،كمن اٞترائم كاال٨ترافات ،كالًتبية اإلسبلمية ٢تا ثبلثة أبعاد ُب مواجهة اال٨تراؼ ،يتمثل األكؿ ُب

البعد البنائي ،كىي األسس الًتبوية لتكوين شخصية ا١تالم منذ أف يكوف طفبلن إىل أف يتوفاه اهلل ،حيث
أمرنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بأف نأمر أكالدنا بالصبلة ُب سن الاابعة ،كنضرّٔم عليها ُب العاشرة،
مع أف الطفل ُب ىذه الان مل يبلغ حد التكليف ،كلكنو بلغ حان الًتبية ،كالتوجيو ،كالبناء ،كلتكوين
شخصية ا١تالم ابتدأ بالقدكة اٟتانة ،كيتعلم الطفل الصدؽ ،كا١تركءة ،كالعفة ،كالكرـ ،كاٟتياة ،كمعاشرة
1

 -صحيح مالم (2000ـ1421-ق) ،الكتب الاتة ،مرجع سابق ،اٟتديث رقم  ،5065ص.438

 -2سورة النور ،اآلية .32
 -3الصلفيحٛ ،تد (1986ـ1407-ىػ) ،مرجع سابق ،ص . 35-32
 -4موسوعة الًتبية اإلسبلمية (1406ىػ) ،جوانب التربية اإلسالمية األساسية ،بَتكت:مسؤساة دار الر٭تاف للطباعة كالنشر،ج ،1ص .26
 -5ياٞتن ،مقداد (1987ـ)  ،التربية اإلسالمية كدكرىا في مكافحة الجريمة ،الرياض :منشورات جامعة ٤تمد بن سعود اإلسبلمية،ص .41
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األخيارٌ ،أما البعد الثاٍل ىو البعد الوقائي ،فهو يقصد بو األسس اليت ٬تب أف يتجنبها ا١تالم لكى ال
ينحرؼ ،فقد حرـ اهلل األشياء اليت ّٔا الشر ،كالفااد للفرد ،كآّتمع  ،لذا فإف أفضل طريقة لوقاية آّتمع،
كأفراده ىو ٕتنب ما حرـ اهلل ،كالشبهات اليت تقود إىل ما حرـ اهلل ،كالبعد الثالث ىو البعد العالجى :كىو
ما ٬تب اتباعو لعبلج اال٨تراؼ ،كيكوف ّتهود أسرية ،كشخصية ،ك٣تتمعية ١تواجهة ىذه الظاىرة ،كذلك
بوضع اٟتدث ُب مسؤساات رعاية األحداث ،كإ٬تاد البديل الصاّب كإقامتهم ُب بيئة صاٟتة ،كذلك بوضع
اٟتدث كسط بيئة مناسبة ،كمصنفة حاب الان ،كنوع اٞترٯتة ،حىت ال يتعلم اٟتدث الصغَت من حدث
٘ترس ُب عدد من اٞترائم.1
كما اىتم اإلسبلـ ّتوانب أخرل تقي الفرد ،كآّتمع من اال٨تراؼ ،كىي جوانب تعترب أيضان من
أساسيات الًتبية اإلسبلمية كىي-:
*الزكاج :بدأت الشريعة اإلسبلمية ُب سعيها إل٬تاد الشخصية ا١تتكاملة كاليت تبدأ ُب مرحلة مبكرة ،فهي
تبدأ ُب الوقت الذم يبدأ فيو اإلنااف يفكر ُب الزكاج ،كيأخذ ىذا التفكَت طريقو إىل التنفيذ فياعى
للبحث عن الزكج الصاّب كالزكجة الصاٟتة ،كذلك ألنو إذا كجد األبوين الصاٟتُت الاليمُت ُب الدين،
كا٠تىلق ،كا٠تيلق ،كُب الصحة اٞتامية ،كالعقلية ،كالنفاية كجد غالبان الولد الصاّب ،فالبذرة الصاٟتة الاليمة
بنتج عنها النبتة الاليمة ،ك٬تعل االعتبار األفضل ُب ىذا االختيار يسؤسس على اٞتانب الديٍت الذم يقوـ
عليو إصبلح النفس ،كهتذيب الوجداف ،كاستقامة الالوؾ ،فهو يعترب فطرة إناانية ،كيسؤكد اهلل تعاىل عليها
ً
ُب قولو( :فًطٍرةى اللَّ ًو الًَّيت فىطىر النَّاس علىيػها ىال تىػب ًد ً
ّْين الٍ ىقيّْ يم ىكلىكً َّن أى ٍكثىػىر الن ً
َّاس ىال يىػ ٍعلى يمو ىف) ،2كىذه
يل ٠تىلٍ ًق اللَّ ًو ذىل ى
ى ى ى ٍى
ك الد ي
ى
ٍ ى
الفطرة اإلناانية يٖت ٌم ل ا١تالم ُب نفاو أمانة ا١تاسؤكلية الكربل ٕتاه من لو ُب عنقو حق الًتبية كالرعاية
كالتنشئة ،3كّٔذا كجب أف يكوف اختيار الزكجُت لبعضهما كفق الشريعة اإلسبلمية ،فالرسوؿ علية الصبلة
كالابلـ يرشد ا١تالمُت الذكور كاإلناث ،كيسؤكد على كجوب االختيار الصحيح للزكجُت ،كىذا ال ٮتالف
العرؼ االجتماعي بل يتمشى معو ،ففي حديث شريف ركم عن البخارل كمالم ،كعن أيب ىريرة رضى
اهلل عنو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ" :تنكح ا١ترأة ألربع١ :تا٢تا كٟتابها كٞتما٢تا كلدينها ،
فاظفر بذات الدين تربت يداؾ" ،4كيسؤكد الرسوؿ عليو الصبلة كالابلـ على ىذا ا١تعٌت بقولو ":إف الدنيا

 -1اٞتوير ،إبراىيم بن مبارؾ (1990ـ1410-ىػ) ،مرجع سابق ،ص . 55- 48
 -2سورة الركـ  ،اآلية .30
٤ -3تمد ،زين العابدين (2008ـ)" ،ا١تدخل الوقائي للخدمة اإلجتماعية ُب رعاية الطفل إسبلميان " ،الرياض; أبحاث ندكة الخدمة اإلجتماعية في اإلسالـ ،ص
.450
 -4سنن أيب داكد (2000ـ1421-ق) ،الكتب الاتة ،مرجع سابق ،اٟتديث رقم  ،2047التحفة  ،2ص .1373
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كلها متاع كخَت متاعها ا١ترأة الصاٟتة" ،1فهذه الزكجة ىي الكفيلة باستقرار بناء األسرة ،كىذا ما كجو
اإلسبلـ إليو راغيب الزكاج ،ك٧تده ُب قولو تعاىل ( :ىكأل ىىمةه ُّم ٍسؤًمنىةه ىخٍيػهر ّْمن ُّم ٍش ًرىك وة ىكلى ٍو أ ٍىع ىجبىٍت يك ٍم).2
كناتطيع أف نرل صورة الزكجة ا١تثالية ُب نظر اإلسبلـ من خبلؿ إجابة النيب صلى اهلل علية
كسلم ،عندما سئل :أل النااء خَت؟ قاؿ" :اليت تاره إذا نظر ،تطيعو إذا أمر ،كال ٗتالفو ُب نفاها ،كال
مالو ٔتا يكره" ،3كما ىذا ايضان إال دليل على أف مبدأ االختيار قائم على سبلمة العقيدة ،كا٠تلق ،كاالٕتاه،
4
قبل اعتبار الوضاءة ،كاٞتماؿ  ،كما حث الدين اٟتنيف الزكج باختيار الزكجة ا١تناسبة ،كحث ا١ترأة أيضان
باختيار الزكج الصاّب ،كا١تناسب من ناحية دينو ،كخلقو ،قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم" :إذا جاءكم
من ترضوف دينو ،كخلقو فزكجوه ،أال تفعلوا تكن فتنة ُب األرض كفااد كبَت" ،5فالزكج الذم على دين،
كخلق يقوـ بواجبو ُب رعاية أسرتو ،كتربية أكالده على أكمل كجو ،كىذا ال يعٍت إ٫تاؿ اٞتوانب األخرل غَت
الدين ،إال أف الذم يوجو إليو اإلسبلـ أف يكوف الدين ىو األساس ُب االختيار ،كاٞتوانب األخرل تأٌب
بعده.6
* التربية في سن مبكرة :تبدأ الًتبية اإلسبلمية ُب ٣تاؿ التطبيق من ا١تراحل األكىل للًتبية  ،بل إف بعض
جوانبها يبدأ منذ حدكث اٟتمل بل كقبل الزكاج ،مثل البناء الصحي "الصحة اٞتامية كالعقلية كالنفاية"،
كما ترعى الشريعة اإلسبلمية الناشئة ُب سن مبكرة منذ سن التميز ،كقبل سن التكليف الشرعي ُب
اٞتوانب ذات األثر ُب ا١تاتقبل ،كذلك بًتبية اٟتس الديٍت ،كاٟتس اٞتناي ،كاٟتس األخبلقي ،فالًتبية

بالحس الديني تكوف بالصبلة فهي عماد الدين ،كىي صلة بُت العبد كربو ٗتشع فيها النفس ،كتاكن
اٞتوارح ،كيظل القلب موصوالن ٓتالقو ُب الصلوات ا٠تمس باليوـ كالليلة ،حيث يبدأ حيايتو مع اهلل ُب
7
الص ىبلةى تىػٍنػ ىهى ىع ًن
الص ىبلةى إً َّف َّ
صبلة الصبح كٮتتمها مع اهلل ُب صبلة العشاء  ،كيقوؿ تعاىل ( :ىكأىقً ًم َّ
1
8
ب كي ًقيموف َّ ً
َّ ً
اى ٍم يي ًنف يقو ىف)  ،كأيضان
ين يػي ٍسؤًمنيو ىف بًالٍغىٍي ً ى ي ي ى
الصبلةى ىك٦تَّا ىرىزقٍػنى ي
الٍ ىف ٍح ىشاء ىكالٍ يمن ىك ًر)  ،كلقولو تعاىل (الذ ى
 -1صحيح مالم (2000ـ1421-ق) ،الكتب الاتة ،مرجع سابق ،رقم اٟتديث  ،3649التحفة  ،41ص .926
 -2سورة البقرة  ،اآلية .221
 -3صحيح البخارل .
٤ -4تمد ،زين العابدين (2008ـ) ،مرجع سابق ،ص .452
 -5أخرجو الًتميدل.
 -6عرفة٤ ،تمد بن عبد اهلل (1986ـ1407-ىػ) ،مرجع سابق ،ص .65
 -7القطاف ،مناع خليل (1986ـ1407-ىػ) " ،الًتبية اإلسبلمية كالوقاية من اال٨تراؼ" ،اْتاث الندكة العلمية الاابعة ،الرياض :ا١تركز العريب للدراسات األمنية
كالتدريب ،ص .116
 -8سورة العنكبوت ،اآلية .45
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كأيضان قولو تعاىل( :قى ٍد أىٍفػلىح الٍم ٍسؤًمنيو ىف ،الَّ ًذين ىم ًُب ص ىبلهتًًم خ ً
اش يعو ىف) ،2فالصبلة تقرب ا٠تلق من اهلل
ى ٍ ى
ى يٍ
ى ي
سبحانو كتعاىل ،كترفع العبد عن عبادة العباد ،كٕتعلو يتصل باهلل ُب ليلو كهناره ،كياتشعر أنو موصوؿ
الابب بواجب الوجود ،ك٬تد ٟتياتو غاية أعلى من أف ياتغرقها ُب فعل األشياء الىت ٕتعلو يالك الطريق
الايء ،كىذا يعترب عامبلن مهمان ُب تربية الشخصية ،3كيبُت الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ىذا األثر ُب
صورة تشبيهية رائعة فقاؿ" :أرأيتم لو أف هنران على باب أحدكم يغتال فيو كل يوـ ٜتس مرات ىل بيقى
على بدنو من درنو شيء  ،قالوا :ال ،قاؿ :كذلك مثل الصلوات ا٠تمس ٯتحو اهلل ّٔا ا٠تطايا" ،4كىي
ٕتب ُب سن معينة أم أهنا ال يكلف ّٔا إال العاقل البالغ ،كلكن ال بأس أف ينمي الصغَت اٟتس الديٍت
مثل ذلك ،حيث قاؿ الرسوؿ صلى اهلل علية كسلم" :مركا أبناءكم بالصبلة كىم أبناء سبع سنُت كاضربوىم
عليها كىم أبناء عشر سنُت" ،5فالصبلة احدل أىم دعائم الدين اليت تقي الفرد من اال٨تراؼ كالالوؾ
الايء ،أما تربية الحس الجنسي ،فإف غريزة اٞتنس من أقول الغرائز ا١تسؤثرة على سلوؾ اإلنااف ،فالشهوة
اٞتا٤تة تعمي كتصم ،كٗترج با١ترء عن القيم ،لذا كجب هتذيب ىذه الغريزة كتعهدىا بالًتبية ُب مقدمة ما
ينبغي أف يعٍت بو ا١تربوف ،حفاظان على العرض ،كصيانة للنال كطهارة للناب" ،كىي ماألة بيولوجية ال
ٯتكن استمرار اٟتياة على كجو األرض بدكهنا ،كبالتايل كضع ٢تا اإلسبلـ ضوابط ،كقيودان حىت تنظم ىذه
العملية" ،6كلذلك فرض اإلسبلـ على األكلياء أف يأخدكا ُب سن مبكرة ُب األدب الذم يرىب فيو اٟتس
اٞتناي ،كذلك منذ سن العاشرة  ،حيث توضح ذلك ُب حديث الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم" :كفرقوا
بينهم ُب ا١تضاجع" 7حىت ال يضم األكالد ذكوران كإناثان فراشان كاحدان ُب مضجع كاحد ،خوفان من أف يثَت
ىذا فيهم اإلحااس بشهوة اٞتنس ،كإف مل بيلغوا اٟتلم ،8كأما تربية الحس األخالقي :فاإلسبلـ يريب ىذا
اٞتانب عند الصغار فيما يعرؼ بأدب االستئذاف ،فيأمرىم بأف ياتأذنوا بالدخوؿ ُب األكقات اليت يتعرض
 -1سورة البقرة ،اآلية .3
2

 -سورة ا١تسؤمنوف ،اآلية .2-1

 -3الباز ،أنور (2007ـ1428-ق) ،مرجع سابق ،ج ،1ص .5
 -4زيداف ،على حاُت (2008ـ)" ،دكر ا٠تدمة اإلجتماعية ُب العمل مع ا١تنحرفُت – منظور إسبلمى" ،أْتاث ندكة ا٠تدمة اإلجتماعية ُب اإلسبلـ :الرياض،
ص.547
 -5ركاه أٛتد أبو داكد.
 -6صاّب ،سعاد إبراىيم (1998ـ) ،مرجع سابق ،ص .4
7

 -سنن ايب داكد (2000ـ1421-ـ) ،مرجع سابق ،اٟتديث رقم  ،494التحفة  ،26ص .1259

 -8القطاف ،مناع خليل (1986ـ1407-ىػ)  ،مرجع سابق ،ص .117
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فيها الناس لكشف عوراهتم ،كىي قبل صبلة الفجر ،ككقت الظهَتة ،ككقت العشاء ،فهذه األكقات ٬تب
فيها استئذاف الصغار ،حيث ٮتتل فيها الاًت ،كيبدك ما ٯتتنع كشفو ،كفيما عدا ذلك فإنو ال إٍب ُب دخوؿ
األكالد الصغار بدكف استئذاف  ،أما إذا بلغ ىسؤالء الصغار اٟتلم كاف عليهم أف ياتأذنوا ُب ٚتيع األكقات
1
َّ ً
ً ً َّ ً
َّ ً
ين ىملٍ يىػٍبػليغيوا
ين ىملى ىك ٍ
ين ى
ت أىٍٯتىاني يك ٍم ىكالذ ى
آمنيوا ليى ٍاتىأٍذن يك يم الذ ى
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ىك ىذل ى
ك يػيبىػ ّْ ي
يم ىحك ه
ُت اللَّوي لى يك ٍم آيىاتو ىكاللَّوي ىعل ه
ىذه اٞتوانب اٟتاية الثبلث ذات أ٫تية ُب تكوين ،كبناء شخصية ا١تالم ،فإذا تنامت لدل
الطفل ُب نشأتو سقمت شخصيتو ،ككانت لو درعان كاقيان من اال٨تراؼ كاٞتنوح ،كىي تتكامل مع بعضها
لًتبية الطفل تربية صحيحة كنفاية كعقلية ،كبالتايل أكجب على األسرة رعاية أبنائها ،كنتشئتهم نتشئة
سليمة تبدأ من ا١تراحل العمرية األكىل ،أم من ا١تهد إىل الرشد ،فاألسرة تقع على عاتقها ىذه ا١تاسؤكلية
ألهنا ىي البيئة األكىل اليت ينشأ ،كيتلقن فيها الطفل الدرس األكؿ ُب حياتو ،أم اهنا ىي اٞتماعة الوحيدة
اليت يتفاعل معها الطفل ،كىو صفحة بيضاء ،كىي اٞتماعة اليت تتعامل مع كليدىا ْتب إ٢تي فطرم ،كىي
أكثر ا١تسؤساات فاعلية ُب تنمية االٕتاه الديٍت للصغار ،كتعويدىم على سلوكيات متفقة مع الفطرة
الاليمة ،كغرس القيم األخبلقية ،3حيث يكتاب من أفراد أسرتو أخبلقها كعاداهتا ،كيتصف بصفاهتا،
كيتعلم ،كيتأثر ّٔا أشد من تأثَته بغَتىا ،لذل لؤلسرة دكر كبَت ُب تكوين شخصية الطفل ،كخاصةن
الوالدين ،فيقوؿ الرسوؿ عليو الصبلة كالابلـ" :كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانو أك ينصرانو أك
ٯتجاانو" ،4كالفطرة يقصد ّٔا دين اٟتق  ،كاٟتديث يقصد بو مدل استطاعة األبوين التأثَت ُب توجيو
االبن الوجهة اليت يريداهنا ،5فالطفل ياتمد تكوينو الوجداٍل ،كالعاطفي ،كاالجتماعي كاألخبلقي من
أبويو ،فهو يٮتلق ،كىو مزكد بقول فطرية تصلح ألف توجو للخَت ،كما تصلح ألف توجو للشر ،كعلى اآلباء
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أف ياتغلوا ىذه القول ،كيوجهوهنا كجهة ا٠تَت ،كبتعويدىا العادات اٟتانة ،كحىت ينشأ الطفل نشأة خَتة
ينفع نفاو كينفع أمتو.1
* القدكة الحسنة كالتمسك بالوازع الديني; أكجب اإلسبلـ على الوالدين ،كا١تربُت حقوقان للناشئة منذ
كالدهتم ،كحىت بلوغهم سن التكليف ،كالتميز أم توجيههم ،كتربيتهم تربية إسبلمية شاملة ،كأكؿ حق ٢تم
أف ٬تدكا من ىسؤالء ٪تودجان طيبان ٭تتذل بو ،كقدكة حانة يقتدكف ّٔا ،كصورة حية لؤلخبلؽ الفاضلة،
كالعقيدة الاليمة القوية الراسخة ،كالالوؾ القوَل يتخذكهنا مثبلن أعلى ياَتكف على ىداىا ،2كركم اٞتاحظ
بٍت إصبلح
أف عقبة بن أيب سفياف ١تا دفع كلده إىل ا١تسؤدب قاؿ لو" :ليكن أكؿ ما تبدأ بو من صبلح َّ
نفاك ،فإف أعينهم معقودة بعينك ،فاٟتان عندىم ما استحانت ،كالقبيح ما استقبحت ،كعلمهم سَت
اٟتكماء ،كأخبلؽ األدباء" ،كلقد ح ٌذرنا اهلل سبحانو كتعاىل من دعوة اآلخرين إىل ا٠تَت ،كعدـ التزاـ
ً
الداعى بو ،فقاؿ تعاىل( :أىتىأٍمرك ىف الن ً ً
اب أىفىبلى تىػ ٍع ًقليو ىف) ،3فالقرآف
نا ٍو ىف أىن يف ىا يك ٍم ىكأىنتي ٍم تىػٍتػليو ىف الٍكتى ى
َّاس بالٍربّْ ىكتى ى
ى
يي
ً
ً
َّ
ين آى ىمنيوا ملى تىػ يقوليو ىف ىما ىال تػى ٍف ىعليو ىف ،ىكبيػىر ىم ٍقتان
الكرَل ياتنكر ىذا النمط من الناس لقولو تعاىل( :يىا أىيػُّ ىها الذ ى
ًع ىند اللَّ ًو أىف تىػقيوليوا ىما ىال تىػ ٍف ىعليو ىف) ،4كخَت مثاؿ للقدكة اٟتانة ىم الرسل ،فقد أرسلهم اهلل سبحانو من
جنس البشر حىت يكوف سلوكهم قدكة ،كمثبلن لتابعيهم ،كقد أمرنا اهلل تعاىل باالقتداء برسولو ٤تمد صلى
5
ً ً
يس ىوةه ىح ىانىةه لّْ ىمن ىكا ىف يىػ ٍر يجو اللَّوى ىكاٍليىػ ٍوىـ ٍاآل ًخىر
اهلل عليو كسلم  ،لقولو تعاىل( :لى ىق ٍد ىكا ىف لى يك ٍم ًُب ىر يسوؿ اللَّو أ ٍ
ىكذى ىكىر اللَّوى ىكثًَتا) ،6كقالت الايدة عائشة رضى اهلل عنها :تصف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم "كاف
خلقو القرآف" ،7فالقدكة اٟتانة من أ٧تح كسائل ،كأساليب الًتبية اإلسبلمية ،كىي عامل أساسي كىاـ
ُب صبلح النشء أك فااده ،فإذا كاف الوالداف كا١تربوف قدكنة صاٟتةن ١تا يدعوف إليو فإهنم ال ٭تتاجوف إىل
كثرة الكبلـ ،بل يكفي منهم الكلمات التوجيهية القليلة ا١تقركنة بالالوؾ اٟتميد ،كاألخبلؽ القوٯتة ،كىي
أيضان من أفضل الوسائل ا١تسؤثرة ُب إعداد الطفل خلقيان ،كتكوينو نفايان كاجتماعيان.
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أما الوازع الديٍت فهو من العوامل ا١تهمة ُب تكوين شخصية الطفل كتربيتو ،فالدين لو من األثر
القوم ُب نفس الطفل ٔتا ٭تتويو من قواعد األخبلؽ ،كاٟتث على الالوؾ القوَل ،كإ٪تا ٕتعل الطفل ٔتنأل
عن اال٨تراؼ طا١تا كانت التعاليم الدينية قد بنيت ُب نفس الطفل بطرؽ صحيحة كُب ظركؼ ىادئة ،1فإذا
تأصل الوازع الديٍت ُب ضمَت الطفل فإنو ينشأ على مراقبة اهلل ُب كل أحوالو ،كأعمالو كُب كل حُت،
كعندما تكوف تربية للطفل بعيدة عن العقيدة الاليمة ،كالقيم ،كا١تبادئ ،كاألخبلقيات اٟتميدة ا١تنقطعة
الصلة باهلل كرسولو ،فإف الطفل سينشأ ال ٤تالة عرضة لبل٨تراؼ ،كالضبلؿ ،كالفاوؽ لقولو تعاىل ( :ىكنىػ ٍف و
س
اىا) ،2كُب قوؿ الرسوؿ صلى
اب ىمن ىد َّس ى
ورىىا ىكتىػ ٍق ىو ىاىا ،قى ٍد أىٍفػلى ىح ىمن ىزَّك ى
اىا ،ىكقى ٍد ىخ ى
ىكىما ىس َّو ىاىا ،فىأى ٍ٢تىىم ىها في ي
جى
اهلل عليو كسلم" :أكرموا أكالدكم كأحانوا أدّٔم" ،3فاآلباء كا١تربوف ماسؤكلوف عن تربية النشء ،كعلى أف
يتخلقوا بالصدؽ ،كاألمانة ،كاالستقامة على شرع اهلل كىداه ،كالتقول ،كاألخوة ،كاحملبة ،كاإلخبلص،
كالشهامة ،كغَتىا من األخبلؽ اآلمنة اليت ٖتمي األبناء من الضبلؿ كاال٨تراؼ.4
* استغالؿ أكقات الفراغ كاالبتعاد عن رفاؽ السوء :ينظر اإلسبلـ إىل األبناء على أهنم أمل األمة
كرجاؿ ا١تاتقبل ،كعليهم ستقع ماسؤكلية األمة ماتقببلن ،كمن ٍب كجب على الوالدين ،كا١تربُت استغبلؿ
أكقات الفراغ فيما ينفع ،كيفيد كعدـ ملئو ٔتا يضر كيفاد ،فالنفس البشرية غالبان ما ٘تيل إىل ا٢تول إذ مل
ٖتصن باٟتكمة ،كاإلٯتاف ،كالعمل الصاّب ،كبالتايل كجب عليهم اٟترص على إعطاء األبناء حقوقهم
ا١تشركعة ُب العناية ّٔم فكريان ،كعقليان ،عقيد نة ،كسلوكان ،ركحان ،كجادان ،كملء أكقاهتم بكل ما ينفع ُب
ٚتيع ىذه آّاالت ،خاصة ُب مرحلة ا١تراىقة كالشباب ،5كقد ربط بعض الباحثُت بُت كقت الفراغ،
كالالوؾ اٞتانح ،كيركف أف نابة كبَتة من جا٨تي األحداث ٖتدث خبلؿ ىذا الوقت ،كلكن ىذا ال يعٍت
أف الزيادة ُب كقت الفراغ ماسؤكؿ عن اٞتناح ،بقدر ما يعٍت أف ىذه الزيادة هتيء مزيدان من الفرص
الرتكاب الالوؾ اٞتانح ،فاألحداث الذين تًتاكح أعمارىم بُت الاابعة إىل الثامنة عشر ،يتميزكف بطاقة
حيوية كبَتة ،ىذه الطاقة إف مل توجو كجهة سليمة يتوقع منها أف تسؤدم باٟتدث إىل اال٨تراؼ ،6فهذه
ا١ترحلة تعرؼ ٔترحلة النشاط كاٟتيوية ،ك٭تتاج فيها األحداث إىل الًتكيح عن أنفاهم بطرؽ ٥تتلفة
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كاللعب ،كالقراءة ،كالكتابة ،ك٦تارسة بعض ا٢توايات ا١تفضلة لديهم ،كاليت تنمي مهاراهتم ،كخلقهم ،كتشبع
ميو٢تم.
كأكقات الفراغ إف مل تاتغل بالعلم النافع ،كالعمل الصاّب فقد تسؤدم إىل الوقوع ُب ا٠تطأ
كاال٨تراؼ ،كبالتايل كجب على اآلباء ،كا١تربُت استغبل٢تا فيما يناسب ىذه ا١ترحلة العمرية من أفكار،
كرغبات ،كىوايات ال تتعارض مع الدين كالشرع ،فحاجة األحداث إىل التالية ،كالًتفيو كحاجتهم إىل
الطعاـ ،كالشراب ،كإف مل ٬تدكا األماكن الصاٟتة الستغبلؿ نشاطهم ،كحيويتهم فإهنم سيعملوف على
استغبل٢تا ُب أكجو ضارة األمر الذم يسؤدم ّٔم إىل اال٨تراؼ ،كقد أشارت العديد من الدراسات إىل أف
معظم جرائم األحداث ٖتدث ،كتزيد ُب ا١تناطق اليت ال توجد ّٔا أماكن ٥تصصة للًتكيح ا١تباح كا١تبلعب،
كاٟتدائق ،كا١تنتزىات ،كالنوادم ،كبإعتبار أف أكقات الفراغ من العوامل الرئياة النتشار اٞترٯتة ،كذلك يكوف
من خبلؿ عدة أمور من أ٫تها :الطريقة اليت يشغل ّٔا األحداث كقت فراغهم  ،كاألماكن اليت يقضوف فيها
ىذا الوقت ،ككذلك األشخاص الذين يرتبطوف باألحداث خبلؿ تلك الفًتة  ،1فقد اىتمت الشريعة
اإلسبلمية ّٔذه القضية ،كأكلت ٢تا اىتمامان كبَتان ،كأكصت أكلياء األمور ،كا١تربيُت باالىتماـ بأبنائهم من
األحداث كا١تراىقُت ،كأكضحت ٢تم كيفة استغبلؿ أكقات فراغهم ٔتا يعود على أجاامهم بالصحة كالقوة،
كاإلسبلـ من خبلؿ توجيهاتو ٢تذه القضية ،كضع عدة قواعد لعبلج ككقاية األحداث ،كا١تراىقُت من
أضرارىا ،كذلك من خبلؿ عدة كسائل علمية تصحح ٢تم أجاامهم ،كتقوم أبداهنم ،كتكابهم قوة،
كحيوية ،كنشاطان ،كمن ىذه الوسائل :تعويد اٟتدث على العبادات ،كال سيما الصبلة اليت تعترب كما
أكضحت سابقان عماد الدين ،كركنو األساسى١ ،تا ٢تا من فوائد ركحية ،كمنافع جامية ،كآثار خلقية،
كنفاية على الفرد ،كأيضان من ىذه الوسائل اليت عاِب ّٔا اإلسبلـ قضية كقت الفراغ لدل ىذه الفئة ،حيث
أمرىم بتعليم فنوف اٟترب ،كالفركسية ،كالاباحة ،كالقفز ،كا١تصارعة ،كالرماية ،2لقولو تعاىل ( :ىكأ ًىع ُّدكاٍ ى٢تيم َّما
استىطىعتيم ّْمن قيػ َّوةو كًمن ّْرب ً
ا٠تىٍي ًل تيػ ٍرًىبيو ىف بًًو ىع ٍد َّك اللٌ ًو ىك ىع يد َّكيك ٍم) ،3كيقوؿ عمر بن ا٠تطاب رضى اهلل عنو:
اط ٍ
ٍ ٍ
ى ى
"علموا أكالدكم الرماية كالاباحة كمركىم أف يثبوا على ا٠تيل كثبان" ،كُب حديث للرسوؿ صلى اهلل عليو
كسلم" :اغتنم ٜتاان قبل ٜتس :حياتك قبل موتك ،كصحتك قبل سقمك ،كفراغك قبل شغلك،
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1
إىل من أف
كشبابك قبل ىرمك"  ،كُب حديث آخر للرسوؿ قاؿ":ارموا كاركبوا ،كإف ترموا أحب َّ
تركبواٍ" ،2كىناؾ حديث للرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم عن ابن عباس قاؿ":يا غبلـ إٍل أعلمك كلمات.
احفظ اهلل ٭تفظك .احفظ اهلل ٕتده ٕتاىك إذا سألت فاسأؿ اهلل كإذا استعنت فاستعن باهلل".3
كمن الوسائل العلمية األخرل اليت تقي اٟتدث من اال٨تراؼ اٗتاد القراءة مبدأن كشعاران  ،حيث يسؤكد
لنا اهلل سبحانو كتعاىل دائمان أف القراءة ىي منطلق مهم يفار لنا حقيقة األمر اإل٢تي الذم صدر ُب القرآف
الكرَل لقولو تعاىل( ،ا ٍقػرأٍ بًاس ًم ربّْ َّ ً
ً
ً
ك ٍاألى ٍكىريـ) ،4فهذه
ناا ىف م ٍن ىعلى وق ،ا ٍقػىرأٍ ىكىربُّ ى
ى ٍ ى ى
ك الذم ىخلى ىق ،ىخلى ىق ٍاإل ى
اآليات تكفي للنظر إىل مبدأ القراءة ،فهي غذاء للركح ،كالقلب ،كالذكؽ ،فالعلم سبلح يقي الفرد من تتبع
الالوؾ الايء كاال٨تراؼ ،ألهنا تنمي قدراتو ،كتوسع آفاقو ،كتزيد من ثقافتو ،كبالتايل كجب على اآلباء أف
يرسلوا أبناءىم إىل ا١تدرسة كأماكن تعلم القرآف الكرَل مبكران لتعليم القرآف ،كحفظ األحاديث النبوية،
كحكايات األبرار كأحوا٢تم ليغرسوا ُب نفوسهم حب اهلل ،كحب الرسوؿ ،كاالقتداء بو ،كحب الصاٟتُت.
كما حرصت الشريعة اإلسبلمية على ٕتنب النوـ أثناء النهار ،ألنو يورث الكال ،كال ٯتنع منو
يعود اإلنااف على اٟتركة ،كا١تشي ،كالرياضة حىت ال يغلب عليو الكال ،كٯتنع أف يفتخر على
ليبلن ،كأف ٌ
أقرانو بشيء ٦تا ٯتلكو كالده ،أك شيء ٦تا ٯتلكو ،بل يعود على التواضع ،كاإلكراـ لكل من عاشره ،كالتلطف
ُب الكبلـ معهم ،كيتعلم القناعة ،كاإلبتعاد عن الطمع الذم يعترب ذ ّّؿ كمهانة.5
كما أكىل اإلسبلـ لؤلنشطة الفنية إىتمامان كاضحان ،خاصةن تلك األنشطة اليت ترسم صورة الوجود
من زاكية التطور اإلسبلمي ،كاليت تعرب عن الكوف ،كاٟتياة ،كاإلنااف من خبلؿ تصور اإلسبلـ للكوف
كاٟتياة ،فقد أيبيحت ىذه األنشطة على أساس أهنا تنفيس للطاقة البشرية ،أك تعبَت عن القوة كالًتكيح،
بينما ي٭تذر اإلسبلـ من أم نشاط تشوبو ا١تعصية ألمر اهلل ،أك ا٠تركج عن قيم آّتمع اإلسبلمي كمبادئة،
كمن األنشطة الًتك٭تية اليت أقرىا اإلسبلـ األنشطة الثقافية مثل كتابة الشعر ،ككتابة القصص ،كالطرائف،
كالندكات ،حيث كرد ُب القرآف الكرَل قصص كثَتة عن أحواؿ األمم ،كاألنبياء ،كتنبيو القرآف الكرَل إىل
ص علىي ى ً
ت بًًو
ك م ٍن أىنبىاء الُّر يس ًل ىما نػيثىبّْ ي
الفائدة من ذلك ُب قولو سبحانو لرسولو صلى اهلل عليو كسلم ( :ىكيكػبلِّ نػَّ يق ُّ ى ٍ

 -1ركاه اٟتاكم كالبيهقى.
 -2ركاه اإلماـ أٛتد كاىل الانن ،نقبلعن الدمقشي ،اإلماـ اٞتليل عماد الدين أيب الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت القرشي (2004ـ1424-ىػ) ،تفسير القرآف
العظيم المعركؼ بػ"تفسير ابن كثير" ،ج  ،2ط  ،6الرياض :دار الابلـ للنشر كالتوزيع ،ص.1252
 -3متفق عليو.
 -4سورة العلق  ،اآليات .3-1
 -5اٞتوير ،إبراىيم بن مبارؾ (1990ـ1410-ىػ) ،مرجع سابق ،ص . 51
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اءؾ ًُب ىى ًػذهً ٍاٟتى ُّق ىكىم ٍوعًظىةه ىكًذ ٍكىرل لًٍل يم ٍسؤًمنًُت) ،1كما استطاع اإلسبلـ أف ياتخدـ الشعر ألغراض
فػي ىسؤ ىاد ىؾ ىك ىج ى
سامية كنبيلة ،كياخره كوسيلة فعالة إليضاح اٟتق ،كزىق الباطل.2
فهذه األنشطة تااىم ُب إعطاء الفرصة لؤلحداث ،كالشباب ليشبعوا احتياجاهتم ،ك٦تارسة
ىواياهتم بطريقة سوية شرعية  ،كما أهنا تتيح ٢تم الفرصة للتعبَت عن مشاعرىم اإل٬تابية ،كاليت تاتثمر ُب
تدعيم سلوكهم الاوم ،كما أهنا فرصة لتعرفهم على أصدقاء من نفس ا١ترحلة العمرية اليت ٯتركف ّٔا،
كبالتايل يبتعدكف عن مرافقة ،ك٥تالطة رفاؽ الاوء ،كالذين يشجعوهنم على الوقوع ُب شراؾ اٞترٯتة
كاال٨تراؼ ،كما تتيح ىذه األنشطة فرصة إلعطاء ا١تثل ،كالقدكة الصاٟتة لؤلبناء ُب ٣تاؿ نقاء الركح،
كصفائها ،كُب الالوؾ القوَل الذم ٭تتذل بو ،كبالتايل ٛتايتهم من إتاه التشرد ،كاال٨تراؼ ،كالالوؾ الغَت
سوم ،كتااىم أيضان ىذه ا١تناشط األحداث عن التعبَت اٟتر التلقائي ،كتنمية قدراهتم اإلبتكارية بأسلوب
إ٬تايب ،مقبوؿ ،كذلك بدال من أف يلجأ إىل األساليب غَت الاوية لتحقيق ذلك ،باإلضافة إىل أهنا تدخل
البهجة ،كالاركر من عناء اليوـ الدراسي الذم يواجهو الطالب ،كيشغل كقت فراغو بأسلوب مثمر ،فبل
يلجأ إىل ٤تاكلة قضاء فراغو ُب أماكن تعرضو للوقوع ُب اٞترٯتة ،أك مع أصدقاء سوء ٯتكن أف يدفعوا بو إىل
التشرد كاال٨تراؼ.3
باإلضافة إىل اىتماـ ا١تربُت كأكلياء األمور بقضية كقت الفراغ ،ك٬تب أيضان أف يوجهوا العناية إىل
جانب ،كىو اختيار األصدقاء الذين يقًتنوف بأبنائهم ،فعليهم أف يرشدكا أبناءىم الختيار الرفقة الصاٟتة،
كاالبتعاد عن رفقة الاوء اليت ال يًتتب عنها إال كل ما ىو ضار بأبنائهم ،فالرفقة الصاٟتة اليت إذا ذكر اهلل
أعانت على ذكره ،كإذا ناي ذكرت بو ،قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو سلم" :ا١ترء على دين خليلو فلينظر
أحدكم من ٮتالل" ،4فجماعة الرفاؽ من أشد اٞتماعات تأثَتان على الشخصية ،كقد تكوف متاقة مع
اإلطار العاـ للمجتمع ،كقد تكوف منحرفة عنو ،فهي ٘تثل احدل مسؤساات الًتبية غَت الرٝتية ،كاليت ٯتكن
أف تكوف منبعان للجرٯتة كاال٨تراؼ ،كذلك إذا ظل أفرادىا ،كٖتولت أىدافها من ا١تاا٫تة ُب الًتبية إىل
احتضاف اٞتا٨تُت ،كزيادة آّرمُت ،فرفاؽ الاوء ٯتثلوف احدل األسباب ا١تسؤدية إىل اٞترٯتة كاال٨تراؼ ،5فقد
فقد حرص اإلسبلـ على التآخي ،كالتحاب ،كالًتابط ُب اهلل حىت يتعاكف اٞتميع على ا٠تَت ،ك٣تأّة الشر،
 -1سورة ىود ،اآلية .120
 -2الصلفيحٛ ،تد (1986ـ1407-ىػ) ،مرجع سابق ،ص .144
 -3ا١ترجع الاابق (1986ـ1407-ىػ) ،ص .145-144
 -4صحيح مالم (2000ـ1421-ق) ،الكتب الاتة ،مرجع سابق ،اٟتديث رقم  ،588ص .1078
 -5ناجح٤ ،تمد (1999ـ) ،دكر مؤسسات التربية في الوقاية من الجريمة من منظور إسالمى ،القاىر :ا١تكتب ا١تصرل لتوزيع ا١تطبوعات ،ص .250
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فالصحبة الطيبة اليت تتناصح فيما بينها با١تعركؼ ،كتنهي عن ا١تنكر ،كتبعده عنو ،حيث شبو الرسوؿ
الكرَل اٞتليس الصاّب ببائع ا١تاك الذم يعطيك من طيبو ،أك على األقل تشم منو ر٭تان طيبان ،بينما جليس
الاوء ىو كنافخ الكَت ،إما أف ٭ترؽ ثياب جلياو ،أك يشم منو ر٭تان منتنة ،1كعن أيب موسى ،عن الرسوؿ
صلى اهلل عليو كسلم قاؿ" :إ٪تا مثل اٞتليس الصاّب كجليس ً
الاوء ،كحامل ا١تاك كنافخ الكَت ،فحامل
ا١تاك ،إما أف ٭تذيك ،كإما أف تبتاع منو ،كإما أف ٕتد منو ر٭تان طيبان ،كنافخ الكَت ،إما أف ٭ترؽ ثيابك،
كإما أف ٕتد ر٭تان منو خبيثة".2
فالوالداف كا١تربوف كجب عليهم أف يدققوا ُب اختيار رفاؽ ،كأصدقاء أبنائهم حىت ٭تافظوا على
دينهم ،كيبعدكهنم عن ارتكاب الفواحش ،ك٥تاطر الوقوع ُب براثن رفاؽ الاوء ،كبالتايل اال٨تراؼ كاٞتنوح،
ً
َّ ً
اٟتً ىج ىارةي)،3
َّاس ىك ٍ
آمنيوا قيوا أىن يف ىا يك ٍم ىكأ ٍىىلي يك ٍم نىاران ىكقي ي
ين ى
كالوقوع ُب التهلكة لقولو تعاىل( :يىا أىيُّػ ىها الذ ى
ود ىىا الن ي
ككذلك قوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ":كلكم ر واع ككلكم ماسؤكؿ عن رعيتو" ،فالوالداف تقع عليهم
ماسؤكلية رعاية أبنائهم ُب ا١تنزؿ ،كخارجو ،كرعايتهم ىذه ٘تتد إىل أف يصبح األبناء راشدين ياتطيعوف أف
ٯتيزكا بُت ا٠تَت كالشر ،كبُت اٟتبلؿ كاٟتراـ .
 -3االعتماد على القرآف كالسنة -:يعتمد ا١تنظور اإلسبلمي ُب الوقاية من اال٨تراؼ اعتمادان كامبلن على
ما نزؿ على الوحي من اهلل سبحانو كتعاىل كعلى رسولو من القرآف الكرَل ،كالانة النبوية الشريفة اليت ثبتت
نابتها إىل رسوؿ اهلل ،كعلم اهلل سبحانو كتعاىل ىو علم كامل ،كصحيح فهو خالق اإلنااف ،كىو أعلم
ٔتن خلق ،أعلم ٔتا يصلحو ،كما يفاده ،فحُت يأمره بشيء فبل بد فيو صبلح لو ،كحُت ينهاه عن شيء
فيو فااد لو ،فبل ٮتفى عليو شيء ،كال يضل ،كال يناى ،4من ىذا ا١تنطلق بدأ ا١تفكركف ا١تالموف ُب
التمعن ُب اآليات القرآنية ،كاألحاديث النبوية ،كٖتليلها ،كتفاَتىا حىت ياتشفوا منها ما يقي األطفاؿ،
كآّتمعات العربية ا١تالمة من اال٨تراؼ ،كاٞترٯتة ،كالبحث ُب الطرؽ ،كاألساليب اليت ٖتميهم ،كٖتفظ
كرامتهم ،كآدميتهم ألف اهلل سبحانو كتعاىل حفظ كرامة اإلنااف ،كمكانتو ،كميزه عن سائر ا١تخلوقات
بالعقل ،الذم من خبللو ٯتيز بُت ا٠تطأ كالصواب ،كا٠تَت ،كالشر ،كالنافع ،كالضار ،كعلى ىذا األساس
اىتم ا١تختصوف ا١تالموف ْتفظ كرامة اإلنااف ،كسعوا إىل كضع توجيهات ،أك تنبيهات ٖتوؿ دكف ،كقوعو
ُب ا٠تطأ ٍب اال٨تراؼ كاٞتنوح.
 -1الصلفيحٛ ،تد (1986ـ1407-ىػ) ،مرجع سابق ،ص .54
 -2صحيح مالم (2000ـ1421-ق) ،الكتب الاتة ،مرجع سابق ،اٟتديث رقم  ،6692التحفة  ،45ص .1136
3

 -سورة التحرَل اآلية .6

 -4زيداف ،على حاُت (2008ـ) ،مرجع سابق ،ص .547
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ىذه الوسائل اليت أقرىا اإلسبلـ من خبلؿ اآليات القرأنية الكرٯتة ،كاألحاديث النبوية الشريفة،
كقصص الصحابة ،كفيلة بأف تعلم ا١تالمُت كيف ٬تنبوا أبناءىم براثن الوقوع ُب شراؾ ا٢تبلؾ ،كالتشرد
كاال٨تراؼ ،فلو ٘تاك اآلباء ،كا١تربوف ّٔا أللباوا أبناءىم الصحة ،كالقوة ،كالعلم الذم ينفعهم ُب دينهم،
كنشسؤا عليها أبناءىم لوًجد ٣تتمع و
خاؿ من
كدنياىم ،كآخرهتم ،فهذه األمور ،لو ٘تاك ّٔا ا١تالموفٌ ،
ي
اٞترٯتة كاال٨تراؼ ،فاستغبلؿ أكقات الفراغ مثبلن من األشياء اليت ياتفيد منها اٟتدث ،كالقراءة ككتابة
الشعر ،كالًتكيح عن النفس كلها أمور تأٌب بنتيجة إ٬تابية لًتبية األحداث ،مع مراعاة عدـ استخداـ ىذه
الوسائل أكثر من الضركرم ،فبل يكوف اللعب ،كاللهو ،كالًتكيح طابعان ٟتياة الفرد ،ألنو بذلك ٮترج عن
طبيعتو ،كيصبح عبثان ،كضياعان للوقت ،كاٞتهد ،كيأٌب بنتائج سلبية على الفرد ،كاٞتماعة ،كبالتايل على
آّتمع ،ألف أم شيء إذا زاد عن حده ا١تعقوؿ أصبح ضرران كفاادان ،كاإلسبلـ يكره أف تنصرؼ أمتو إىل
ً َّ ً
ين َّاٗتى يذكاٍ
اللهو ،كالًتكيح ،كأف تفاد حياهتا ٔتظاىره ا١تزيفة ،كىذا كاضح من خبلؿ اآلية الكرٯتة ( ىك ىذر الذ ى
1
اٟتىيىاةي ُّ
الدنٍػيىا)
ًدينىػ يه ٍم لىعًبان ىكى٢تٍوان ىك ىغَّرتٍػ يه يم ٍ
 -1سورة األنعاـ  ،اآلية . 20

الفصل الثالث
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176

أكالن; نوع الدراسة ;-
إف ىذه الدراسة ٖتاكؿ التحقق من مدل فاعلية ا٠تدمات االجتماعية ُب مسؤساات تربية كتوجيو
األحداث ،فإهنا تدخل ضمن الدراسات الوصفية ،حيث تاتهدؼ ىذه الدراسة اٟتصوؿ على معلومات
كافية كدقيقة عن موقف اجتماعي معُت ،كهتدؼ أيضان إىل ٚتع اٟتقائق كٖتليلها كتفاَتىا الستخبلص
داللتها ،كتعرؼ الدراسة الوصفية بأهنا "دراسة اٟتقائق الراىنة ا١تتعلقة بطبيعة ظاىرة ،أك موقف ،أك
٣تموعة من الناس ،أك ٣تموعة من األحداث ،أك ٣تموعة من األكضاع" ،1كىي"أحد أشكاؿ التحليل
كالتفاَت العلمي ا١تنظم ،لوصف ظاىرة ،أك مشكلة ٤تددة ،كتصورىا كمان عن طريق ٚتع بيانات،
كمعلومات مقننة عن الظاىرة ،أك ا١تشكلة ،كتصنيفها ،كٖتليلها ،كإخضاعها للدراسة الدقيقة" ،1كتعرؼ

أيضان بأهنا " تقرير خصائص ظاىرة معينة ،أك موقف تغلب عليو صفة التحديد ،كتعتمد على ٚتع اٟتقائق
كٖتليلها ،كتصل عن طريق ذلك إىل إصدار تعميمات بشأف ا١توقف ،أك الظاىرة الىت يقوـ الباحث
بدراستها".1
ىكذا فالدراسات الوصفي ة ال تقتصر عند حد كصف الظاىرة كٚتع البيانات كا١تعلومات عنها ،بل
تتضمن تصنيفها كٖتليلها كتفاَتىا كمقارنتها كالتعبَت عنها بالشكل الذم يسؤدم إىل فهم العبلقة بُت
الظاىرة ككاقعها ،كالوصوؿ إىل تعميمات مقبولة ،1كمن خبلؿ ما سبق يتضح أف ىذا النوع من الدراسات
يتمشى مع أىداؼ الدراسة كتااؤالهتا ،ألهنا هتدؼ أيضان إىل ٚتع اٟتقائق ،كا١تعلومات عن ا٠تدمات اليت
تقدـ ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث ذكوران كإناثان كقياس فاعليتها ،كبالتايل التعرؼ على مدل
قدرة ا١تسؤساة من خبلؿ لوائحها كأساليبها كخدماهتا على عبلج اال٨تراؼ.
ثانيان; المنهج المستخدـ ;-
يعد منهج البحث عنصران رئياان من عناصر البحث العلمى ،ألنو يفيد ُب ٖتديد الطريقة الىت
سيالكها الباحث ُب ٚتع بياناتو ،كٖتليلها ،كمناقشتها ،كتفاَتىا ،كيفيد أيضان ُب اٟتكم على جودة
البحث ،كا١تنهج إىل الطريقة اليت تسؤدم للكشف عن اٟتقيقة بواسطة ٣تموعة من القواعد اليت هتيمن على
سَت العمل ،كٖتدد عملياتو حىت نصل إىل نتيجة معلومة ،كيقصد بو أيضان "األسلوب الذم ياَت على
هنجو الباحث لكي ٭تقق ا٢تدؼ من ْتثو كأف ٬تد إجابة مناسبة للاسؤاؿ الذم يطرحو أك ياتطيع التحقق
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من الغرض الذم يبدأ بو ْتثو ،كىو ٯتثل ٣تموعة من األسس كالقواعد كا٠تطوط ا١تنهجية اليت ياعى ّٔا
الباحث ُب نتظيم النشاط اإلنااٍل الذم يقوـ بو من أجل التقصي عن اٟتقائق العلمية أك الفحص الدقيق
٢تا". 1
كقد فضلت الباحثة االستعانة ٔتنهج (ا١تاح االجتماعى) بوصفو أحد ا١تناىج ا١تبلئمة للدراسة
باعتبار " أنو ٤تاكلة منظمة لتقرير كٖتليل كتفاَت الوضع الراىن لنظاـ اجتماعي أك ٚتاعة أك فئة معينة،"1
كألنو يااعد على ٚتع معلومات كبيانات أكثر دقة ك٘تثيبلن للواقع ا١تدركس ١تا يوفره من مادة علمية خصبة

عن كافة جوانب الظاىرة ا١تدركسة كما أنو يتميز بالعمومية ،1كيعرؼ ا١تاح االجتماعى أيضان بأنو "طريقة
ُب البحث ،يتم من خبلؿ ٚتع معلومات كبيانات عن ظاىرة ما ،أك حادث ما ،أك شيء ما ،أك كاقع ما،
كذلك بقصد التعرؼ عن الظاىرة اليت ندرسها ،كٖتديد الوضع اٟتايل ٢تا ،كالتعرؼ على جوانب القوة
كالضعف فيها من أجل معرفة مدل صبلحية ىذا الوضع ،أك مدل اٟتاجة إلحداث تغيَتات جزئية أك
أساسية" ،1كىو " ٚتع اٟتقائق بصورة مطردة كمنظمة عن الناس الذين يعيشوف ُب منظقة جغرافية كثقافية
كإدارية معينة" ،1كيعرؼ أيضان بأنو "أحد ا١تناىج العلمية ا١تعينة على اكتشاؼ العبلقة النإتة عن تدخل
عدد من ا١تتغَتات كاليت تسؤثر سلبان أك ا٬تابان على الظاىرة ٦تا ياتوجب تقصي اٟتقائق عنها بإجراء ماح
شامل للمجتمع ا١تاتهدؼ بالبحث أك الدراسة ،كالذم يطلق عليو با١تاح العاـ عندما ال تاتثٍت أم
مفردة من مفردات آّتمع".1
كقد استخدمت الباحثة ىذا ا١تنهج أيضان ألنو يااعد ُب البحث عن األسباب ا١ترتبطة
با١تشكبلت االجتماعية ،كألنو ٯتكنها من التعرؼ على علل الظاىرة ،أك علل موضوع الدراسة مباشرة من
قبل الذين تربطهم عبلقة ّٔا دكف استثناء ألحد منهم ،كألنو ال يعتمد على كسيلة كاحدة ُب ٚتع البيانات،
بل ياتخدـ العديد من الوسائل كاألدكات مثل ا١تبلحظة كا١تقابلة كا٠تربة الشخصية ،كياتخدـ أيضان ألنو
ليس ٣ترد حصر أك جرد ١تا ىو قائم بالفعل أك ٣ترد كصف لؤلحواؿ اٟتاضرة ،بل يتعدل ذلك إىل عمليات
أخرل كالتحليل كالتفاَت كا١تقارنة للوضع اٟتاضر كاستخبلص النتائج ،كألنو كذلك يدرس الواقع
االجتماعي من خبلؿ فًتة زمنية ٤تددة غالبان ما تكوف اٟتاضر ،أم الواقع االجتماعي عند ٚتع البيانات،
كىو ياتخدـ ألنو يهدؼ إىل كضع تصورات ،كمقًتحات للماتقبل ،كما أنو من ا١تناىج اليت ٯتكن أف
تاتخدـ ُب الوصوؿ إىل ٖتاُت خدمات بعض ا١تسؤساات كا٢تيئات ،كىذا يتطلب فهم للحاضر بعمق ال
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بالوصف فقط ،كياتخدـ ىذا ا١تنهج أيضان ألنو ٭تدد كيف ترتبط ا٠تصائص االجتماعية بأ٪تاط سلوكية أك
إتاىات معينة ،كألنو يهدؼ إىل التعرؼ على معدؿ توزيع بعض ا٠تصائص االجتماعية كا١تهنة كالان
كالنوع كاٟتالة االجتماعية ،كيهدؼ إىل تقوَل أكضاع قائمة كمعرفة ما ىو قائم.1
كلذلك استخدمت الباحثة ىذا ا١تنهج للتعرؼ على اٞتوانب ا١تختلفة لظركؼ اٟتياة ُب ٣تتمع
الدراسة من حيث ا٠تدمات اليت تقدـ لؤلحداث من إدارة ا١تسؤساة ،ككذلك القائمُت على تقدَل ىذه
ا٠تدمات ،كالصعوبات اليت ٖتوؿ دكف ٖتقيق أفضل رعاية ٦تكنة لؤلحداث ا١تقيمُت ٔتسؤساات يدكر تربية
كتوجيو األحداث ،كأيضان من خبلؿ ىذا ا١تنهج نصل إىل نقطة مهمة ،كىي مدل فاعلية ىذه ا٠تدمات،
كمدل قدرهتا على عبلج ظاىرة ا٨تراؼ األحداث.
على ىذا األساس استخدمت الباحثة ىذا ا١تنهج ،كالذم اعتمدت فيو على طريقة اٟتصر الشامل
للقائمُت على تقدَل ا٠تدمات االجتماعية ُب مسؤساات تربية كتوجيو األحداث ،كىم" :االخصائيوف
االجتماعيوف ،كاالخصائيوف النفايوف ،كا١تشرفوف االجتماعيوف ،كا١تشرفوف على النشاطات القائمة ُب
ا١تسؤساة ،كاألطباء كا١تمرضوف" ،ككذلك اإلداريوف الذين يقوموف بتاهيل األمور للقائمُت على تقدَل
ا٠تدمات ،كأيضان ا١تاح االجتماعى ٞتميع األحداث "الذكور كاإلناث" ا١تقيموف ُب ا١تسؤساتُت ،كذلك
للتعرؼ على مدل فاعلية ا٠تدمات االجتماعية كمدل قدرهتا على عبلج اال٨تراؼ.
ثالثان; الدراسة االستطالعية -:
قامت الباحثة بدراسة استطبلعية ّٓتمع الدراسة ٔتسؤساتُت (دكر تربية كتوجيو األحداث "ذكور
كإناث") ٔتدينة طرابلس ،ككاف الغرض من ىذه الدراسة ىو التعرؼ على مدل إمكانية الباحثة من القياـ
ّٔذه الدراسة من الناحية العلمية ،كمدل تقبل ٣تتمع الدراسة ١تثل ىذه الدراسة ،كما الابل الكفيلة
با٧تاحها  ،كما الصعوبات اليت قد تواجو الباحثة حىت ٯتكن التخلص منها قبل البدء ُب دراستها الفعلية،
كللوصوؿ إىل مسؤساات تربية كتوجيو األحداث فقد اتصلت الباحثة بقام ا١تسؤساات االجتماعية الذم
من خبللو تعرفت على ىذه ا١تسؤساات ،كعلى ضوء ذلك ٘تكنت الباحثة من مقابلة بعض القائمُت على
تقدَل ا٠تدمات كالتحدث معهم كمناقشة بعض القضايا اليت هتم الباحثة ُب ْتثهاٍ ،ب أجرت بعض
ا١تقاببلت مع األحداث اٞتا٨تُت با١تسؤساة ،كتعرفت على بعض األسباب اليت أدت إىل ا٨ترافهم،
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كا٠تدمات اليت تقدـ ٢تم داخل ا١تسؤساة كمن ىم القائموف على تقدَل ىذه ا٠تدمات ،كمن خبلؿ ىذه
الزيارة استطاعت الباحثة أف تتعرؼ على ٚتهور البحث عن قرب ،ككجدت أنو ٯتكن القياـ ّٔذه الدراسة
كالوصوؿ إىل نتائج علمية جيدة ،على اعتبار أف الدراسة االستطبلعية تكشف لنا مدل امكانية إجراء
الدراسة من عدمها ،كأيضان التعرؼ من خبل٢تا على أف ىذه االستبانة كأفكارىا مناسبة لعينة الدراسة أـ ال،
ككذلك ٘تكننا من معرفة الزمن ا١تناسب لتوزيع االستبانة.

رابعان; مجتمع الدراسة;-
يبلغ ٣تتمع الدراسة ( )227مفردة ُب كلتا ا١تسؤساتُت ،مقامة إىل ثبلث ٣تموعات ،آّموعة
األكىل كىي :األحداث ا١تنحرفوف ،حيث بلغ عددىم ُب ا١تسؤساتُت " "132حدث منهم " "72ذكور،
ك" "60إناث ،موزعوف على قامي اإليداع كا١تبلحظة ،كآّموعة الثانية فهم ا١تختصوف ،كقد بلغ عددىم
اإلٚتايل" "65بُت اإلخصائيُت االجتماعيُت كالنفايُت ،كا١تشرفُت االجتماعيُت ،كاألطباء كا١تمرضُت،
كا١تدرسُت كا١تدربُت على اٟترؼ ،كمنهم "ُ "32ب مسؤساة الذكور ،ك"ُ "33ب مسؤساة اإلناث ،أما
آّموعة الثالثة كىي :اإلداريوف الذين يبلغ عددىم " "30إداريانُ "8" ،ب مسؤساة الذكور ،ك"ُ "22ب
مسؤساة اإلناث ،كعند توزيع االستبانة على ٣تتمع الدراسة ،راعت الباحثة ُب ذلك آّتمع ،كخاصةن
األحداث أف تكوف مدة إقامتهم ُب ا١تسؤساة تزيد عن ( )30يوـ ،أم ما يعادؿ شهر على األقل ُب
كوف اٟتدث فكرة جيدة ككاضحة عن ا١تسؤساة كخدماهتا كقوانينها كلوائحها،
ا١تسؤساة ،كذلك حىت يي ٌ
كبالتايل ياتطيع اإلجابة عن االستبانة ،كما استبعدت الباحثة عددان من العاملُت كا١تختصُت الذين ىم ُب
إجازة أثناء الدراسة ا١تيدانية ،كاٞتدكؿ التايل يوضح توزيع ٣تتمع الدراسة ُب مسؤساات تربية كتوجيو
األحداث ا١تنحرفُت:
الجدكؿ رقم()2
عدد األحداث كالعاملُت ُب ا١تسؤساات
ت

المؤسسة

األحداث المختصين اإلداريين المجموع النسبة
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1

األحداث ذكور

72

32

7

111

%49

2

األحداث إناث

60

33

23

116

%51

3

آّموع

132

65

30

227

%100

خامسان; عينة الدراسة ;-
كزعت اإلستبانات على ( )227مفردة ،كٖتصلت الباحثة على ( )211مفردة ،منها ()120
أحداث ،ك(٥ )63تتصوف ،ك( )28إداريوف ،أم أف الفاقد ىنا بلغ ( )16مفردة من آّموعات الثبلث،
( )12من األحداث ،ك( )2من ا١تختصُت ،ك( )2من اإلداريُت ،كبعد الفرز كقراءة االستبانات استبعدت
الباحثة منها ( )10مفردة غَت ماتوفية لشركط البحث العلمي ،كبذلك بلغ العدد النهائي لعينة الدراسة
( )201مفردة بنابة ( )%88.5من أصل آّتمع الكلي ،كبذلك بلغ عدد األحداث" "116مفردة،
كالفاقد ىنا ( )4مفردات كنابتهم ( ،)%58منهم " "61ذكور بنابة ( )%53ك" "55مفردة إناث
بنابة ( ،)%47ككاف عدد ا١تختصُت " ،"60حيث كاف الفاقد ىنا ( )3مفردات كنابتهم (،)%30
منهم " "29مفردة ذكور كبنابة ( ،)%48ك " "31مفردة إناث كنابتها ( ،)%52أما اإلداريوف فقد
كاف عددىم " "25مفردة ،كالفاقد ىنا أيضان كاف ( )3مفردات نابتهم ( ،)%12بلغ عددىم ُب
مسؤساة الذكور" "6مفردات كنابتهم ( ،)%24أما ُب مسؤساة اإلناث فقد بلغ عددىم " "19مفردة
كبنابة ( ،)%76كاٞتداكؿ التالية توضح عينة الدراسة ُب صورهتا النهائية.
الجدكؿ رقم ()3
عينة الدراسة بصفة عامة ُب صورهتا النهائية
ت

النوع

ا١توزع

العائد

الفاقد

ا١تاتبعد

العدد النهائي

%

1

األحداث

132

120

12

4

116

%58

2

ا١تختصوف

65

63

2

3

60

%30

181

3

اإلداريوف

30

28

2

3

25

%12

4

آّموع

227

211

16

10

201

%100

الجدكؿ رقم ()4
عينة األحداث ُب صورهتا النهائية
ت

المؤسسة

الموزع

العائد

الفاقد

المستبعد ع.نهائي

%

1

أحداث ذكور

72

62

10

1

61

%53

2

أحداث إناث

60

58

6

3

55

%47

3

المجموع

243

231

27

5

227

%211

الجدكؿ رقم ()5
عينة ا١تختصُت ُب صورهتا النهائية
ت

المؤسسة

الموزع

العائد

الفاقد

المستبعد ع.نهائي

%

1

أحداث ذكور

32

31

1

2

29

%48

2

أحداث إناث

33

32

1

1

31

%52

3

المجموع

76

3

4

71

%211

74

الجدكؿ رقم ()6
عينة اإلداريُت ُب صورهتا النهائية
182

ت

المؤسسة

الموزع

العائد

الفاقد

%

المستبعد ع.نهائي

1

أحداث ذكور

8

7

1

1

6

%24

2

أحداث إناث

22

21

1

2

19

%76

3

المجموع

41

39

3

4

36

%211

سادسان; مجاالت الدراسة; -تتمثل حددكد الدراسة ُب ثبلثة ٣تاالت رئياة كىي-:
أ -المجاؿ المكاني -:يتمثل آّاؿ ا١تكاٍل ٢تذه الدراسة ُب ا١تسؤساات اإليوائية اليت ترعى األحداث
ا١تنحرفُت ا١تقيمُت ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث ذكوران كإناثان ُب مدينة طرابلس بليبيا،
كعددىا مسؤساتُت ،كلقد ًب اختيار مدينة طرابلس ألهنا من أكثر ا١تدف اليت تضم أكرب عدد من

األحداث حاب احصائيات ا١تسؤساات االجتماعية ،على اعتبار أف ىذا النوع من ا١تسؤساات
تتمركز ُب منطقتُت ،طرابلس كٗتدـ ا١تنطقة الشمالية كالغربية كاٞتنوبية بأكملها ،أما بنغازم فهي
ٗتدـ ا١تنطقة الشرقية فقط ،كعلى ضوء االحصائيات ًب اختيار مدينة طرابلس كاستبعاد مدينة
بنغازم ،حىت تضم العينة أكرب عدد ٦تكن.
ب -المجاؿ البشرم; -ينقام آّاؿ البشرم إىل ثبلث ٣تموعات ،كىي على النحو التايل:
 األحداث ا١تقيموف ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث اٞتا٨تُت ٔتدينة طرابلس كعددىم
( )116حدثان ذكوران كإناثان من سن ( )18 –10سنة.

 ا١تختصوف القائموف على تقدَل ا٠تدمات لؤلحداث اٞتا٨تُت ،كعددىم ( )60مقامُت إىل
األخصائيُت االجتماعيُت كالنفايُت ،كا١تشرفُت االجتماعيُت ،كاألطباء كا١تمرضُت ،كاألساتذة
كمشرُب النشاط ،كا١تدربُت على اٟترؼ ا١تهنية.
 اإلداريوف ُب تلك ا١تسؤساات كقد بلغ عددىم ( )25إداريان.
جػ -المجاؿ الزماني -:استغرقت فًتة ٚتع البيانات ا١تيدانية ٢تذه الدراسة مدة ثبلثة أشهر ،كذلك من
بداية (2010-9-17ـ) ،كاستمرت إىل حُت استبلـ آخر استبانة ُب (2010-12-4ـ).
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سابعان; آداة الدراسة ;-
للتعرؼ على مدل الفاعلية ُب مسؤساات تربية كتوجيو األحداث ا١تنحرفُت  ،اطلعت الباحثة على
٣تموعة من ا١تقاييس كاالستبانات ذات العبلقة با١توضوع بصفة عامة ،كبالتايل توصلت إىل تصميم استبانة
خاصة بدراستها ،كقد اعتمدت الباحثة ُب ىذه الدراسة على ٣تموعة من األدكات للحصوؿ على البيانات
كا١تعلومات ا٠تاصة بدراستها ،ألف ىذا التعدد ٯتكن الباحثة من اٟتصوؿ على البيانات الكافية لقياس
الفاعلية ،كبالتايل ًب تصميم ثبلث استبانات ،االستبيانة األكىل ٬تيب عنها األحداث ا١تقيموف ُب
مسؤساات تربية كتوجيو األحداث طرابلس ،كىي تعترب استبانة مقابلة ُب نفس الوقت على اعتبار ىذه الفئة
ٖتتاج إىل مااعدة ُب اإل جابة على فقرات االستبانة ،كاالستبانة الثانية مقدمة للقائمُت على تقدَل
ا٠تدمات ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث طرابلس كىم "األخصائيوف االجتماعوف –
األخصائيوف النفاوف – ا١تشرفوف االجتماعوف – األطباء – ا١تمرضوف – ا١تدرسوف – ا١تدربوف على ا١تهن
كاٟترؼ" ،أما االستبانة الثالثة فهي :مقدمة لئلداريُت داخل مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث ،كىذه

االستبانات مقامة إىل قامُت-:
الجزء األكؿ -:

- 1بالنابة الستبانة األحداث ،كٖتتوم على البيانات األكلية ،كاليت تتمثل ُب :اٞتنس ،كالان،
كا١تاتول التعليمي ،ك٤تل أقامتو ،كعمل األب كاألـ ،كنوع الاكن كاٟتي الاكٍت ،كمدة اإلقامة
كعدد مرات الدخوؿ.
- 2أما بالنابة الستبانة ا١تختصُت كاإلداريُت ،فهي ٖتتوم على البيانات األكلية أيضان كىي :اٞتنس،
كالان ،كا١تسؤساة ،كالتخصص ،كا١تسؤىل العلمي ،كسنوات ا٠تربة با١تسؤساة.
الجزء الثاني ;-
 1ا-ستبانة األحداث -:كتتكوف من ( )55فقرة تقيس الفاعلية كٖتدد ا٠تدمات ا١تقدمة ُب ا١تسؤساة،
كقياس الفاعلية ٭تدد من خبلؿ-:
أ  -التعرؼ على اإلجراءات اليت تتبعها ا١تسؤساة ُب تقدَل ا٠تدمات.
ب  -مدل قدرة ا١تسؤساة على إشباع احتياجات األحداث اٞتا٨تُت.
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جػ  -أنواع ا٠تدمات ا١تقدمة ُب ا١تسؤساة.
د -متابعة كتقوَل ا٠تدمات.
ىػ -عبلقة ا١تسؤساة بأسرة اٟتدث.
 2ا-ستبانة ا١تختصُت -:كىي تتكوف من ( )30فقرة تقيس الفاعلية من جانب آخر ،كىو مدل قدرة
ا١تسؤساة على ٖتقيق أ ىدافها ،كما ٖتدد ىذه االستبانة أىم الصعوبات اليت تواجو القائمُت على
تقدَل ا٠تدمات.
 3ا-ستبانة اإلداريُت -:كىي تتكوف من ( )21فقرة ،تقيس الفاعلية من خبلؿ ا١توارد ا١تادية كالبشرية
ُب ا١تسؤساة ،كاتصاؿ ا١تسؤساة با١تسؤساات ذات العبلقة باألحداث.
كقد راعت الباحثة ُب تصميمها إلداة الدراسة عدة نقاط أ٫تها-:
- 1تغطية أبعاد الدراسة كأىدافها للحصوؿ على معلومات كافية ٗتص ا١توضوع.
- 2كضوح األسئلة كتالالها ا١تنطقي.

- 3أف تكوف اٞتمل كاضحة كغَت حاملة ألفكار متعددة ُب آ وف كاحد.
- 4التحقق من صدؽ كثبات االستبانات بعدة طرؽ أ٫تها االستعانة ببعض األساتذة احملكمُت كما
ىو مبُت ُب ا١تلحق رقم (ٍ ،)5ب االعتماد على اٞتانب اإلحصائي ُب التحقق من ثبات األداء.
ثامنان; اختبار صدؽ كثبات أداة الدراسة ;-
- 1صدؽ األداة "الصدؽ الظاىر"; -استخدمت الباحثة ُب تصميم االستبانات الصدؽ الظاىر،
كقد ًب تصميمها ٢تا كفقان للخطوات التالية :كىي اختيار متغَتات االستبانات من خبلؿ الرجوع
إىل اإلطار النظرم للدراسة ،كالبحوث كالدراسات الاابقة ،كالبلئحة الداخلية ١تسؤساات " يدكر

تربية كتوجيو األحداث" ،كا١تراجع العلمية ا١تتعلقة بالدراسة ،كبعض ا١تقاييس العلميةٍ ،ب كضعها ُب
الصورة ا١تبدئي ة كعرضها على الاادة مشرُب الدراسة١ ،تناقشتها كتعديل بعض من ٤تتوياهتا من

عبارات ككلمات ذات ا١تدلوؿ غَت الواضح ،كبعد ذلك قامت بعرضها على ٣تموعة من احملكمُت
ا١تتخصصُت من أساتذة ا٠تدمة االجتماعية ،كطرؽ البحث ،كاللغة العربية كالشريعة اإلسبلمية،
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كمتخصص ُب اٞتانب االحصائي لتحكيم األداة ،كإبداء الرأم ُب مدل مبلءمة كل عبارة من
حيث صياغتها ،كارتباطها باألبعاد ا١تراد قياسها ،كإضافة ما يركنو مناسبان من عبارات مل تتناك٢تا
الباحثة ُب استباناهتا ،ككذلك حذؼ العبارات غَت ا١تناسبة للدراسة ،كبناء عليو فقد ع ٌدلت
الباحثة األداة كفق مبلحظاهتم ،فقد قامت بالتعديل األكؿ ،أال كىو تقايم االستبانة الثانية
ا٠تاصة ٔتقدمي ا٠تدمات إىل استبانتُت ،حيث تعطي األكىل :للمختصُت ٔتختلف ٗتصصاهتم،
كالثانية :تعطي لئلداريُت ُب مسؤساات ( يدكر تربية كتوجيو األحداث النحرفُت) على اعتبار أف
لديهم دكر ُب فاعلية ا٠تدمات ُب تلك ا١تسؤساات ،كما قامت الباحثة ْتذؼ بعض العبارات
كتعديل بعضها اآلخر من حيث الصياغة ،كاضافة بعض الفقرات اليت اتفق عليها معظم احملكمُت،
كبالتايل تضمنت استبانة األحداث جانبُت :األكؿ كىو البيانات العامة ،ك٭تتوم على ()10
فقرات ،كالثاٍل كيتضمن قياس الفاعلية ك٭تتوم على( )55فقرة بعد أف كاف ٭تتوم على ()61
فقرة ،أما استبانة ا١تختصُت فهي ٖتتوم أيضان على ( )6فقرات بيانات عامة ،كٖتتوم أيضان على
( )30فقرة ٗتص قياس الفاعلية  ،كالصعوبات اليت تواجو القائمُت على تقدَل ا٠تدمات ،كتأٌب
استبانة اإلدرايُت بػفقرات ٦تاثلة العدد الستبانة ا١تختصُت  ،كذلك ُب اٞتانب األكؿ كىو البيانات
األكلية ،أما قياس الفاعلية فيحتوم على ( )21فقرة ،كتأخد االستجابات ا٠تاصة بكل عبارة
باختيار أحد االستجابات ا٠تمس ( أكافق بشدة – أكافق – ليس لدم رأم – ال أكافق – ال
أكافق بشدة) حاب مقياس "ليكًت1968 Likert ،ـ".
- 2ثبات األداة ;" -يعٍت الثبات " "Reliabilityدقة االختبار ُب القياس أك عدـ تناقضو مع
نفاو" ،كيعرؼ بأنو "درجة التناسق أك االتااؽ بُت مقاييس الشيء" ،كيعٍت بالثبات أيضان
"االستقرار ٔ Stabilityتعٌت أنو لو تكررت عمليات القياس للفرد الواحد ألظهرت النتائج شيئان
من االستقرار" كيعٍت الثبات كذلك "ا١توضوعية ٔ Objectivityتعٌت أف الفرد ٭تصل على
نفس الدرجة بصرؼ النظر عن األخصائي الذم يطبق االختبار أك الذم يصححو" ،1من حيث
ثبات أداة الدراسة ،فقد ًب حااب معامل الثبات بطريقة إعادة االختبار)(Test-Retest
على عينة من األحداث ا١تقيمُت ُب ا١تسؤساة كالقائمُت على تقدَل ا٠تدمات كاإلداريُت بلغ عددىا
( )30مفردةً ،ب اختيارىا عن طريق االنتقاء ،على اعتبار أف نزالء ىذه ا١تسؤساات ليس ثابتان،
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نظران ٟتركة الدخوؿ كا٠تركج ّٔا ،كما بلغت ا١تدة بُت التطبيقُت أسبوعُت ،كىي مدة مناسبة إلعادة

تطبيق ا١تقياس ،1حيث استخدمت الباحثة معادلة معامل االرتباط بَتسوف للوصوؿ إىل النابة
ا١تطلوبة ،كىذه ا١تعادلة ىي:
ف مج س ص _ مج س × مج ص

ر=

[ف مج س( _ 2مج س)[] 2ف مج ص(_ 2مج ص)] 2
كبلغت قيمة معامل االرتباط استبانة األحداث " ،"0.87أما استبانة القائمُت على تقدَل
ا٠تدمات فقد بلغ معامل االرتباط ّٔا "ُ ،"0.81ب حُت بلغ معامل االرتباط الستبانة اإلداريُت "،"0.83
كأيضان استخدمت الباحثة طرؽ أخرل لصدؽ كثبات االستبانات بعد التأكد من خلو األسئلة من األخطاء
اللغوية كاألسلوبية ،كتاهيل مفرداهتا لاهولة الفهم كاالستيعاب ،من الطريقة ا١تاتخدمة الختبار الصدؽ
كالثبات ىي معامل ألفا"" .كأظهرت النتيجة أف االستبانتُت "األحداث كاإلداريُت" أكفت ّتميع الشركط
البلزمة بوصفها صاٟتةن لبلستخداـ لوضوحها كدقتها كأهنا قاست ما صيغت من أجلو حيث إف معامل
ألفا الستبانة األحداث قد بلغ قيمة كقدرىا ( ).89بعدد فقرات ( )55كالعينة ( )116مفردةُ ،ب حُت
بلغت قيمة ألفا لدا استبانة ا١تختصُت ( ).70بعدد فقرات ( )30كعينة تبلغ ( )60مفردة ،كما كانت
قيمة ألفا إلستبانة اإلداريُت جيدة كىي ( ،).75لعدد فقرات ( )21كعينة ( )25مفردة ،كلقد ًب االعتماد
على مقياس ليكرت (ُ )Likertsب إعطاء الوزف النقطي (درجات) لكل بند من بنود األسئلة ،كسبب
استخداـ مقياس (ليكرت) يعود إىل ما يتيحو من إمكانية منهجية لقراءة مشولية للمعطيات اإلحصائية ،فإف
الباحثة أجرت كركنباش ألفا العتبار صدؽ كثبات االستبانة ،حيث أف ٖتليل الصدؽ كالثبات لبلستبانة
داللة على اختبار مصداقية األسئلة كبالتايل فإنو يسؤثر إ٬تابان أك سلبان على نتيجة البحث كاالستنباطات اليت
ٗتلص منو  ،كىذه النتائج اليت توصلت ٢تا الباحثة من خبلؿ عملييت التحليل اليدكل كالتحليل اإلحصائي
٢تذه االستبانات صاٟتة للتطبيق على ٣تتمع الدراسة.
التحليل العاملي ;Factor Analysis
يعرؼ التحليل العاملي بأنو " مفهوـ رياضي إحصائي ٔتعٌت ارتباط عدد من ا١تتغَتات ببعضها
ارتباطان عاليان كارتباطها بغَتىا ارتباطان منخفضان" ،1كعليو فقد كٌزعت الباحثة االستبانات على عينة
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ا١تفحوصُت ٢تذه الدراسةٍ ،ب قامت بفرز إجاباهتم ،كإدخبلىا ُب برنامج اإلحصاء ( )SPSSلتحليلهاٍ ،ب
أجرت أكالن طريقة التحليل العاملي بغية تلخيص ا١تتغَتات أك اختصارىا ُب عدد أقل من العوامل ،أك تقايم
ا١تتغَتات إىل ٣تموعات يطلق على كل ٣تموعة اسم :عامل ،كأيضان بغية تلخيص مفردات األسئلة إىل
ا١تتغَتات الكامنة ( ،)Latent Variablesباستخداـ ٖتليل التدكير ا١تتعامد ) (orthogonal Rotationالعتبار
استقبللية العوامل ْتيث ٯتكن أف تصل درجة االرتباط بُت العوامل إىل درجة الصفر ،1أما ُب اختيار
()0011

أك أكرب من

العوامل ،فقد اعتمدت الباحثة على مصفوفة االرتباط

ذلك .كيعترب أحان تشبُّع عاملي للمفردة القابلة لبلعتماد ُب ىذا التحليل على تشبُّع عاملي

تااكم().41

Eigenvalue

اليت تصل إىل

فما فوقها ،كًب حذؼ مفردات التشبُّعات العاملية ( )Factor loadingsاألقل من ( ).41بغية اٟتصوؿ على
عوامل ىادفة كذات معٌت.
كقد أثبتت نتائج التحليل العاملي أف مفردات األسئلة ٤تملة حاب ا١تتوقع ،حيث تشَت إىل كجود
ٜتاة عوامل كامنة لقياس الفاعلية ُب استبانة األحداث على النحو التايل-:
أ.

الفقرات (٤ )6-5-4-2تملة على متغَت اإلجراءات اليت تتبعها ا١تسؤساة ُب تقدَل ا٠تدمات.

ب.

الفقرات (٤ )7-6-5-4-3-1تملة على متغَت مدل قدرة ا١تسؤساة على إشباع احتياجات
األحداث ا١تنحرفُت.

ج -0 .الفقرات (٤ )4-3-2-0تملة على ا٠تدمات العامة -2.الفقرات (٤ )5-4-3-2-0تملة
على ا٠تدمات التعليمية -3 ،الفقرات (٤ )6-5-4-3-0تملة على ا٠تدمات الدينية-4 ،
الفقرات (٤ )6-3-2-0تملة على ا٠تدمات الطبية -5 ،الفقرات (٤ )4-2-0تملة على
ا٠تدمات الرياضية كالثقافية.
د .الفقرات (٤ )6-4-3-2-0تملة على متغَت متابعة كتقوَل ا٠تدمات.
ق .الفقرات (٤ )6-5-3تملة على متغَت عبلقة ا١تسؤساة بأسرة اٟتدث كمتابعتو بعد خركجو.
كعليو فإف ىذه االستبانة تغَت عدد فقراهتا من ( )55فقرة إىل ( )39فقرة ،كاٞتدكؿ التايل يوضح
ً
دل ،علمان بأف "أ تعٍت امخؼرف ػىل الإحراءات اميت ثدبؼِا
درجة تشبع كل فقرة من فقرات االستبانة على ح ن
املؤسسة يف ثلدمي اخلدمات" و"ب ثؼين مدى كدرة املؤسسة ػىل اإش باع احذَاخات ا ألحداث امليرر ني" ،يف حني "حـ ثؼين
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أأهواع اخلدمات امللدمة ملأحداث امليرر ني"" ،د مذابؼة وثلومي اخلدمات" ،أأما "ه ِيي ثؼين ػالكة املؤسسة بأأرسة احلدث
ومذابؼخَ بؼد اخلروج من املؤسسة".
اٞتدكؿ رقم ()6
درجة تشبع كل فقرة من فقرات االستبانة على حدل
أأ  -امخؼرف ػىل الإحراءات امىت ثدبؼِا املؤسسة يف ثلدمي اخلدمات :
جش بؼات امؼوامل

م

أأ

امفلرات
1

نومؤسسة دمَل مكذوب حيدد اخلدمات وكَفِة الاس خفادة مهنا.

.66

2

ثوخد مروهة يف ثلدمي اخلدمات.

.51

3

ًدساوى مجَع ا ألحداث يف احلطول ػىل خدمات املؤسسة.

.66

4

أأحطل ػىل اخلدمة من املؤسسة يف اموكت املياسب.

.56

ب

ب_ مدى كدرة املؤسسة ػىل إاش باع احذَاخات ا ألحداث امليرر ني:
1

أأماكن ثلدمي اخلدمات مٌاس بة .

.86

2

ملدىم اخلدمة دلهيم املِارة واخلربة اماك ِة نوؼمل.

.74

3

ملديم اخلدمات ًخؼاوهون امي بُهنم مطاحل ىزلء املؤسسة.

.74

4

ملديم اخلدمات مذفِمون ألدوارمه وًؤدوهنا ػىل أأمكل وخَ

.72

5

ثدٌاسب اخلدمات مع الاحذَاخات املخؼددة.

.86

6

ٍراغى امؼاموون ابملؤسسة امخاكمل يف اخلدمات امللدمة ملأحداث.

.86
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ج

د

ه

حـ _ أأهواع اخلدمات امللدمة يف املؤسسة:
خدمات ػامة:
 1ماكن إاكاميت ابملؤسسة مرحي ومٌاسب.

.52

ً 2وخد ابملؤسسة مذخططون ًلدمون اخلدمات بلك أأهواغِا.

.56

 3مكَة امغذاء يف اموحبات امَومِة اك ِة.

.56

 4أأهواع ا ألظؼمة امَومِة مذيوػة.

.52

خدمات ثؼوميَة :
ً 1خاح يل اس خكٌلل ثؼوميي يف املدارس ابخذالف مراحوِا.

.75

 2ثو ر املؤسسة طول حمو ا ألمِة مغري املخؼومني.

.75

 3هتمت املؤسسة مبخابؼخيا داخل املدرسة.

.65

 4ثو ر املؤسس ُة ساػات ثلوًة ملن ٌس خرق املساػدة يف بؼظ املواد.

.56

ً 5خاح يل امخدرًب يف مراكز امخدرًب املِين خارج املؤسسة.

.66

خدمات دًًِة:
1

ثو ر ميا املؤسسة ماك ًن خاض ًا ملٌلرسة امشؼائر ادلًًِة.

.52

 2ثؼوميا املؤسسة الامزتام ابملمي ادلًًِة يف ثرص اثيا.

.52

 3ثو ر ميا املؤسسة حمارضات ثوحهيَة يف اجلاهب ادلًين.

.56

 4حترص املؤسسة ػىل مٌاكشة ا ألمور ادلًًِة مع ا ألحداث.

.66

 5جساػدن املؤسسة ػىل أأداء امفرائظ ادلًًِة يف أأوكاهتا.

.66
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خدمات ظبَة:
 1ثوخد ابملؤسسة غَادة ظبَة مذاكمةل.

.46

ػًل كشف ظيب دوري من كبل أأظباء مذخططني.
 2جيري َّ

.56

ٍ 3زورين امعبُب غيد املرض.

.55

 4ثخؼامل املؤسسة مع املسدشفِات اخلارحِة اإذا مزم ا ألمر مؼالحٌا.

.56

خدمات زلا ِة ورايضَة :
1

ثو ر املؤسسة امؼاب امدسوَة املياس بة.

.56

2

جشجؼين املؤسسة ػىل ممارسة ا ألمؼاب امرايضَة املخيوػة.

.52

3

ثخوا ر ابملؤسسة مكذبة زلا ِة هبا كخب ػامة وجمالت وحصف وكطص.

.76

د_ مذابؼة وثلومي اخلدمات :
1

هتمت املؤسسة بؼمل ثلومي دورى نوخدمات .

.76

2

ًبذل امؼاموون كطارى هجدمه مخرسني اخلدمات .

.71

3

جسؼى املؤسسة مخو ري املواد امالزمة مخلدمي اخلدمات .

.76

4

ٌسؼى امؼاموون اإىل ثؼدًل امظروف امىت حتول دون اس خفادة احلدث من اخلدمات
.

.72

5

ًعور امؼاموون اخلدمات مخواخَ الاحذَاخات املخغرية نوحدث .

.86

ه_ ػالكة املؤسسة بأأرسة احلدث ومذابؼخَ بؼد اخلروج من املؤسسة:
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 1حترص املؤسسة ػىل دغوة أأرسيت ملشاركيت يف املياس بات الاحامتغَة.

.91

 2ثلدم املؤسسة مساػدات مامَة ألرسيت يف ا ألزمات.

.66

 3جسؼى املؤسسة اإىل جشغَل أأحد أأ راد أأرسيت اإذا مزم ا ألمر.

.66

أما درجات تشبع استبانة ا١تختصُت فقد كانت ١تتغَتم،أ .مدى كدرة املؤسسة ػىل حتلِق أأُدا ِا،
حيث أصبح ىذا ا١تتغَت ٤تمل على العوامل ( ، )01،9،8،7،6،5ب .امطؼوابت اميت ثواخَ املامئني ػىل ثلدمي
اخلدمات ،ويه محمةل ػىل امؼوامل من ( ،)36-11كما ىي موضحة ُب اٞتدكؿ التايل-:
اٞتدكؿ رقم ()7
درجة تشبع كل فقرة من فقرات استبانة ا١تختصُت على حدل
م

أأ

جش بؼات امؼوامل

ب

امفلرات
 1ػالكىت بأأرسة احلدث جساػدىن ػىل اإًطامِا ا ألسامَب امطرَحة نوخًش ئة الاحامتغَة.81 .
2

أأشارك ا ألرسة يف مواهجة وحل املشالكت املخؼولة ابحلدث.

.81

3

أأشارك أأرسة احلدث يف ػالج ما ًواهجِا من مشالك.

.82

4

من وشاظايت اإغعاء حمارضات ثثلِفِة ألرس ا ألحداث امليرر ني .

.84

5

ػالكىت بأأرسة احلدث جساػدين ػىل زايرهتم مخوغَهتا ابلُامتم بَ.

.81

6

أأكوم مبخابؼة احلدث بؼد خروخَ من املؤسسة .

.96

 7هلص ادلورات امخدرًبِة مالخطائَني يف جمال امؼمل.

.76

 8س َعرة امروثني وثؼلد الاحراءات داخل املؤسسة.

.72
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 9ػدم وضوح أأُداف املؤسسة.

.86

 16ػدم وحود حوا ز وماك أت ملأغٌلل والاجنازات اميت حيللِا اخملخطون.

.85

 11هلص ا إلرشاف امفين والإداري امالزم ملخابؼة امؼمل.

.75

 12هلص اماكهَات املؤسسة اميت جساػد ػىل الابخاكر وثعور امؼمل.

.88

 13أأماكن ثلدمي اخلدمات غري مٌاس بة.

.96

 14ضؼوبة ثلِمي امؼمل من كبل املس ئومني.

.78

 15ػدم وغي احلدث مبِمة ملديم اخلدمات داخل املؤسسة.

.86

 16غزوف احلدث غن ممارسة ا ألوشعة داخل املؤسسة.

.89

 17ر ظ احلدث لثباع كواػد وثؼواميت املؤسسة.

.92

 18ػدم املدرة ػىل ثعبَق املؼارف اميظرًة يف املٌلرسة املِيَة مع احلدث.

.86

 19هلص خربة اخملخطني بعبَؼة امؼمل املِين مع ا ألحداث.

.78

 26ػدم رضا اخملخطني غن معوِم احلايل.

.75

 21ػدم ثو ر ادلا ؼَة يف امؼمل مع ا ألحداث.

.86

 22ػدم وغي أأرسة احلدث بأأسامَب امخًش ئة الاحامتغَة امسومية.

.85

 23ػدم ثؼاون ا ألرسة مع املؤسسة وإاػادة احلدث اإههيا.

.76

 24ػدم وحود وسائل اثطال بني أأرسة احلدث واملؤسسة.

.75

 25ػدم اُامتم وسائل الإػالم مبياكشة احذَاخات احلدث.

.72

 26ػدم وحود كاػدة بَانت ومؼوومات وزَلة غن جحم ظاُرة احنراف
ا ألحداث.

.96
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كعليو ىذه االستبانة أصبحت ٖتتوم على ( )26فقرة فقط ،من ( )7-0تقيس متغَت مدل كدرة
املؤسسة ػىل حتلِق أأُدا ِا ،ومن ( )26-8ثلُس امطؼوابت اميت ًواهجِا املامئون ػىل ثلدمي اخلدمات يف مؤسس يت دُور
حربَة وثوحَِ ا ألحداث ظرابوس.
أأما اسدباهة الإدارًني ،واميت حتخوي ػىل زالزة مذغريات ،ا ألول الإماكهَات املادًة وٍرمز هل ابمرمز ( أأ) ،امثاين مذغري
الإماكهَات امبرشًة وٍرمز هل ابمرمز (ب) ،املخغري امثامر اثطال املؤسسة ابملؤسسات ذات امؼالكة اب ألحدث وٍرمز هل ابمرمز
(حـ) ،وضفة ػامة اإن درخات جش بع امؼوامل ملك لرة ػىل حدة ِيي كٌل يف اجلدول ا أليت-:
اٞتدكؿ رقم ()8
درجة تشبع كل فقرة من فقرات استبانة اإلداريُت على حدة
م

جش بع امؼامل
املادًة

امفلرات

امبرشًة

1

مزياهَة املؤسسة اك ِة لإجناز ا ألوشعة .

.76

2

هفلات املؤسسة ثدٌاسب مع أأُدا ِا .

.66

3

ثوزًع املزياهَة حسب أأوموًة اخلدمات .

.76

4

جس خعَع املؤسسة مواهجة احذَاخاهتا اجلدًدة من مواردُا احلامَة.

.74

5

ثضع املؤسسة خعع ًا وبرامج و ق املخعوبات .

.76

6

حتخاج املؤسسة اإىل زايدة اخملخطني املامئني ػىل ثلدمي اخلدمات .

.66

7

حيخاج اخملخطون اإىل ثدرًب بشلك دورى نوخؼامل مع الاحداث اجلاحنني.

.54

8

هلص امكفاءة املِيَة يف أأداء امؼاموني ملِاهمم.

.75

9

كطور ا إلػداد امؼمىل نومخخطني أأزياء ادلراسة.

.76

ً 16دسم حو امؼمل ابملؤسسة ابمخؼاون بني خمخوف امؼاموني.

الإثطال

.61
194

 11ثؼلد املؤسسة بطفة دورًة احامتػات ملياكشة أأسووب امؼمل .

.54

 12ثخؼاون املؤسسة مع املدارس مخو ري امؼموَة امخؼومية ملأحداث .

.71

13

ثبادل اخلربات بني اخملخطني املامئني ػىل ثلدمي اخلدمات مبؤسسات ا ألحداث اجلاحنني .

.62

تاسعان; متغيرات الدراسة; -اشت ملت ىذه الدراسة على عدة متغَتات ذات عبلقة ٔتشكلة الدراسة
كتااؤالهتا ،كمن بُت ىذه ا١تتغَتات-:
- 1المتغيرات الديمغرافية; -كىي تتمثل ُب "الان ،كاٞتنس ،كا١تاتول التعليمي ،كعمل األب
كاألـ ،كنوع الاكن كاٟتي الاكٍت ،كمدة اإلقامة ُب ا١تسؤساة ،كعدد مرات الدخوؿ للمسؤساة"،
بالنابة الستبانة األحداث ،أما بالنابة للعاملُت فا١تتغَتات الدٯتغرافية تتمثل ُب "الان ،كاٞتنس،
كا١تسؤساة ،كالتخصص ،كا١تسؤىل العلمي ،كسنوات ا٠تربة".
- 2المتغيرات التابعة; -تقيس ىذه ا١تتغَتات الفاعلية كتتمثل ُب "اإلجراءات ا١تتبعة للمسؤساة ُب
تقدَل ا٠تدمات ،كقدرة ا١تسؤساة على إشباع احتياجات األحداث ،كأنواع ا٠تدمات كمتابعتها
كتقوٯتها ،كعبلقة ا١تسؤساة بأسرة اٟتدث كمتابعتو بعد خركجو ،كقدرة ا١تسؤساة على ٖتقيق
أىدافها ،كاالمكانيات ا١تادية كالبشرية ُب ا١تسؤساة".
عاشران; كسيلة جمع البيانات; -سارت الباحثة على ٣تموعة من ا٠تطوات ّٔدؼ ٕتميع البيانات اليت
ٕتيب على أىداؼ الدراسة ،كتااعد على اختبار تااؤالهتا كاإلجابة عنها ،كتتمثل أىم تلك ا٠تطوات
فيما يلى-:
- 1ماح االنتاج الفكرل حوؿ موضوع الدراسة من مصادر ،كمراجع كْتوث علمية كدراسات سابقة،
احمللية منها كالعربية ،كالوثائق ،كالتقارير ا١تتعلقة بالظاىرة قيد الدراسة.
- 2تصميم استبانة لقياس مدل الفاعلية ُب مسؤساات تربية كتوجيو األحداث.
- 3اإلختبار ا١تبدئي لؤلداة الدراسة "االستبانة" للتأكد من صبلحيتها.
- 4اإلعداد النهائي لبلستبانة .
- 5إجراء مقاببلت مع األحداث اٞتا٨تُت باإلضافة إىل استبانة االستبياف.
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- 6ا١تاح ا١تيداٍل ّٓتمع الدراسة ا١تتمثل ُب األحداث ا١تقيمُت ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو
األحداث كالقائمُت على تقدَل ا٠تدمات كاإلداريُت.
- 7القياـ بزيارة ميدانية للمسؤساات قيد الدراسة للتعرؼ على ٣تتمع الدراسة عن قرب.
- 8االطبلع على التقارير كاإلحصائيات ا١تنشورة ا٠تاصة بعدد األحداث ،كاليت ٢تا عبلقة مباشرة
با١توضوع قيد الدراسة.
كمن بُت ىذه األساليب ا١تشار إليها ،فقد كاف االعتماد بشكل أكثر على االستبانة كا١تقابلة كذلك
بوصفها أناب أداة لتجميع البيانات ا١تطلوبة ألغراض ىذه الدراسة.
الحادم عاشر; التحليل اإلحصائي;-
١تعاٞتة البيانات إحصائيان  ،استخدمت الباحثة اٟتاسب اآلىل عن طريق اٟتقيبة اإلحصائية للعلوـ
االجتماعية " "SPSSرقم ( ،)16كمن خبلؿ ىذا الربنامج طبقت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية
-:
 مقاييس النزعة ا١تركزية الوسط ))Meanكاال٨تراؼ ا١تعيارم (.)Std.Deviation مقاييس التشتت اإللتواء )( Skewnessكالتفرطح ).(Kurtosis اإلحصاء الوصفي "التكرارات) (Frequencyكالناب ا١تئوية ).(Valid Percent معامل االرتباط بَتسوف ).(Pearson Correlation التحليل العاملي). (Factor Analysis معامل ألفا ∞).(Cronbach's Alph اختبار (.)T.test -معادلة اال٨تدار ا٠تطي(.)Regression
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الفصل الرابع

(ٖتليل النتائج)
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أكالن; خصائص مجتمع الدراسة;-
- 2األح ػػداث المنحرف ػػوف; -م ػػن خ ػػبلؿ ٖتلي ػػل البيان ػػات األكلي ػػة ّٓتم ػػع الدراس ػػة األح ػػداث ككف ػػق
ا١تتغَتات الدٯتغرافية ،فإف عينػتهم تبلػغ ( )116مفػردة ،بناػبة ( )%58مػن عينػة الدراسػة الكليػة،
الػػذكور ( )61كنا ػػبتهم ( ،)%53كاإلن ػػاث ( )55كنا ػبتهن ( ،)%47كاٞت ػػدكؿ الت ػػايل يوض ػػح
توزيع عينة األحداث كفقان للجنس.
اٞتدكؿ رقم ()9
خصائص عينة األحداث كفقان للجنس
ت

الجنس

التكرار

النسبة

1

ذكر

61

%53

2

أنثى

55

%47

3

آّموع

116

%100

كأظهرت النتائج أف أكرب فئة عمرية تتمركز ُب الان الواقعػة بػُت ( ،)18-16كعػددىا ( )94حيػث
بلغػػت ناػػبتهم( ،)%81تليهػػا الفئػػة العمريػػة الواقعػػة بػػُت ( )15-13حيػػث بلػػغ عػػددىا ( )21كناػػبتها
( ،)%18كالفئػػة العمريػػة الػػيت تقػػع بػػُت ( )12-10ت ػأٌب ُب ا١ترتبػػة الثالثػػة كاألخػػَتة ،كعػػددىا ( )1مفػػردة
كاحدة كنابتها ( ،)%1كاٞتدكؿ التايل يوضح خصائص عينة األحداث كفقان للان.

اٞتدكؿ رقم ()10
خصائص عينة األحداث ا١تنحرفُت كفقان للان
ت

السن

النسبة

التكرار
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1

12-10

1

%1

2

15-13

21

%18

3

18-16

94

%81

4

آّموع

116

%100

كمػػا أظه ػػرت نتػػائج الدراس ػػة أف أعل ػػى ناػػبة ُب ا١تا ػػتول التعليم ػػي لؤلحػػداث تتمرك ػػز ُب الص ػػف
التاسػػع مػػن مرحلػػة التعلػػيم ا١تتوسػػط حيػػث بلػػغ عػػددىم ( )20مفػػردة بناػػبة ( ،)%17.2تليهػػا كػػلّّ مػػن
ا١تػػرحلتُت الص ػػف الا ػػابع م ػػن التعل ػػيم األساس ػػي ،كالص ػػف الثال ػػث م ػػن التعل ػػيم ا١تتوس ػػط ،كع ػػددىم ()18
كنا ػػبتهم ( ،)%15.5أم ػػا ا١ترتب ػػة الثالث ػػة قف ػػد ٘تثل ه ػػا الص ػػف الث ػػامن م ػػن مرحل ػػة التعل ػػيم األساس ػػي ،كك ػػاف
عػػددىم ( )13مفػػردة كناػػبتهم ( ،)%11.2بينم ػػا بلػػغ األحػػداث ال ػػذين يدرسػػوف ُب الصػػف األكؿ م ػػن
مرحلة التعليم ا١تتوسط ا١ترتبة الرابعة كعدد ( )8مفردات بناػبة (ُ ،)%7ب حػُت بلػغ عػدد األحػداث الػذين
يدرسوف ُب الصف األكؿ من التعليم األساسي كالصف الثاٍل من التعليم ا١تتوسط ا١ترتبة اٟتاماة ،كعػددىم
( )7بناػػبة ( ،)%6أمػػا ا١ترتبػػة الاادسػػة فقػػد ٘تثلهػػا الصػػف الرابػػع كا٠تػػامس مػػن مرحلػػة التعلػػيم األساسػػي
كعػػددىم ( )6بناػػبة ( ، )%5.2كا١ترتبػػة الاػػابعة كانػػت ألحػػداث الصػػف الاػػادس كعػػددىم ( )5بناػػبة
( ،)%4.3كتليه ػػا ُب ا١ترتب ػػة الثامن ػػة ك ػػلّّ م ػػن الص ػػف الث ػػاٍل كالثال ػػث حي ػػث ك ػػاف ع ػػددىم ( )4كنا ػػبتهم
( ،)%3.4كاٞتدكؿ التايل يوضح خصائص عينة األحداث كفقان للماتول التعليمي.
اٞتدكؿ رقم ()11
خصائص عينة األحداث ا١تنحرفُت كفقان للماتول التعليمي

ت

المستول التعليمي

1

1

بتدائي

التكرار

النسبة

7

%6.0
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2

متوسط

3

ثانوم

4

المجموع

2

4

%3.4

3

4

%3.4

4

6

%5.2

5

6

%5.2

6

5

%4.3

7

18

%15.5

8

13

%11.2

9

20

%17.2

1

8

%7.0

2

7

%6.0

3

18

%15.5

116

%100

يلي متغَت ا١تاتول التعليمي متغَتي إقامة اٟتدث قبل دخولو للمسؤساة ،حيػث جػاءت نتػائج ٖتليػل

البيانات ،بأف الغالبية العظمى من أفراد عينة الدراسػة مقيمػة ُب أسػرة طبعيػة ،أم مػع األب كاألـ ،كعػددىم
( )69مفردة بنابة (٦ ،)%60تا يعٍت أف أغلب أفراد العينة تعػيش ُب كضػع طبعػي كماػتقر ناػبيان ،كا١ترتبػة
الثانيػػة للفئػػة الػػيت تقػػيم مػػع األـ ،كعػػددىا ( )18مفػػردة بناػػبة (ٍ ،)%15ب تػػأٌب ُب ا١ترتبػػة الثالثػػة الفئػػة الػػيت
تعػػيش مػػع األب ،كعػػددىم ( )10مفػػردات بناػػبة ( ،)%9أمػػا الفئػػة الػػيت تعػػيش مػػع أحػػد األقػػارب ،كفئػػة
أخػػرل تػػذكر ،فقػػد كانػػت ُب ا١ترتبػػة الرابعػػة ،كعػػدد كػبلن مػػنهم ( )9مفػػردات بناػػبة ( ،)%8علمػان بػػأف الفئػػة
األخػَتة معظمهػا كانػت تعػيش ُب مسؤساػػات رعايػة البنػُت كالبنػات ،كاٞتػػدكؿ التػايل يوضػح خصػائص عينػػة
األحداث ا١تنحرفُت كفقان حملل إقامة اٟتدث قبل دخولو للمسؤساة.
اٞتدكؿ رقم ()12
خصائص عينة األحداث ا١تنحرفُت كفقان حملل إقامة اٟتدث
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ت

اقامة الحدث

التكرار

النسبة

1

مع األب كاألـ

69

%60

2

مع األب

10

%9

3

مع األـ

18

%15

4

مع أحد األقارب

9

%8

5

أخرل تذكر

10

%8

6

آّموع

116

%100

أمػػا بالناػػبة لعمػػل األب ،فقػػد ظهػػرت النتػػائج أف أعلػػى ناػػبة تتمركػػز ُب ا٠تيػػار األكؿ "موظػػف"،
كعددىم ( )55مفردة بنابة ( ،)%47.4يليو ُب ا١ترتبة الثانية ا٠تيار الثالث العمل اٟتػر ،كعػددىم ()50
مفردة بنابة (ٍ ،)%43.1ب ا٠تيار الرابع كظيفة أخػرل ،بعػدد ( )6مفػردات كبناػبة ( ،)%5.2أمػا ا١ترتبػة
األخػػَتة ،فقػػد كانػػت للخيػػار الثػػاٍل مػػدرس بعػػدد ( )5مفػػردات كناػػبة ( ،)%4.3كاٞتػػدكؿ التػػايل يوضػػح
خصائص عينة األحداث ا١تنحرفُت حاب عمل األب.
اٞتدكؿ رقم ()13
خصائص عينة األحداث ا١تنحرفُت كفقان لعمل األب
ت

عمل األب

التكرار

النسبة

1

موظف

55

%47.4

2

مدرس

5

%4.3

3

عمل حر

50

%43.1

4

أخرل تذكر

6

%5.2

5

آّموع

116

%100
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كمػػا أظهػػرت نتػػائج الدراسػػة لعمػػل األـ أف أغلػػب أفػراد العينػػة تتمركػػز إ٬تاباهتػػا علػػى ا٠تيػػار الثالػػث
"ربة بيػت" ،حيػث بلػغ عػددىم ( )90مفػردة بناػبة ( ،)%78يليػو ُب ا١ترتبػة ا٠تيػار الثػاٍل "ا١تدرسػة" بعػدد
( )13مفردة كبنابة ( ،)%11كُب ا١ترتبة الثالثة جػاء ا٠تيػار األكؿ بعػدد ( )9مفػردات بناػبة ( ،)%8كُب
ا١ترتبػػة الرابع ػػة ا٠تي ػػار األخ ػػَت بع ػػدد ( )4مف ػػردات كبنا ػػبة ( ،)%3كاٞت ػػدكؿ الت ػػايل يوض ػػح خص ػػائص عين ػػة
األحداث كفقان عمل األـ.
اٞتدكؿ رقم ()14
خصائص عينة األحداث ا١تنحرفُت كفقان لعمل األـ
ت

عمل األب

التكرار

النسبة

1

موظفة

9

%8

2

مدرسة

13

%11

3

ربة بيت

90

%78

4

أخرل تذكر

4

%3

5

آّموع

116

%100

كأظهرت نتائج الدراسة أيضان أف أغلػب أفػراد العينػة كانػت تقطػن سػكنان متوسػطان ،كعػددىم ()58
مفردة بنابة ( ،)%50كجاءت ُب ا١ترتبة الثانية الفئة اليت تقطن ماكنان كبَتان ،كعددىم ( )42مفردة بنابة
( ،)%36أما الفئة اليت تقطن ُب ماكن صغَت كاف عددىم ( )16مفردة بنابة ( ،)%14كاٞتدكؿ التايل
يوضح خصائص عينة األحداث ا١تنحرفُت كفقان لنوع الاكن.
اٞتدكؿ رقم ()15
خصائص عينة األحداث ا١تنحرفُت كفقان لنوع الاكن
202

ت

نوع السكن

التكرار

النسبة

1

منزؿ كبَت

42

%36

2

منزؿ متوسط

58

%50

3

منزؿ صغَت

16

%14

4

آّموع

116

%100

ُب حػػُت أظهػػرت نتػػائج اٟتػػي الاػػكٍت أف أغلػػب أفػرا العينػػة يقطنػػوف حيػان سػػكنيان شػػعبيان ،كعػػددىم
( )71مفػػردة بناػػبة ( ،)%61.2كيليػػو الفئػػة الػػيت تقطػػن اٟتػػي الا ػكٍت ا١تتوسػػط ،كعػػددىم ( )26مفػػردة
بناػػبة ( ،)%22.4أمػػا الػػذين يقطنػػوف حيػان سػػكنيان حػػديثان ،فقػػد كػػانوا ُب ا١ترتبػػة الثالثػػة بعػػدد ( )19مفػػردة
بنابة ( ،)%22.4كاٞتدكؿ التايل يوضح خصائص عينة األحداث ا١تنحرفُت كفقان للحي الاكٍت.
اٞتدكؿ رقم ()16
خصائص عينة األحداث ا١تنحرفُت كفقان للحي الاكٍت
ت

نوع السكن

التكرار

النسبة

1

شعيب

71

%61.2

2

حديث

19

%16.4

3

متوسط

26

%22.4

4

آّموع

116

%100

كأظهػػرت نتػػائج التحليػػل ١تػػدة إقامػػة اٟتػػدث ُب ا١تسؤساػػة ،أف أغلػػب أفػراد العينػػة مػػدهتا ُب ا١تسؤساػػة
أق ػػل م ػػن س ػػنة ،كع ػػددىم ( )72مف ػػردة بنا ػػبة ( ،)%62كتلي ػػو ُب ا١ترتب ػػة الثاني ػػة م ػػن يقطن ػػوف ُب ا١تسؤسا ػػة
سػػنتُت ،كعػػددىم ( )24مفػػردة بناػػبة ( ،)%21أمػػا الفئػػة الػػيت تقطػػن ُب ا١تسؤساػػة ١تػػدة سػػنة كاحػػدة فقػػد
203

جػػاءت ُب ا١ترتبػػة الثالثػػة ،كعػػددىم ( )20مفػػردة بناػػبة ( ،)%17كاٞتػػدكؿ التػػايل يوضػػح خصػػائص عينػػة
األحداث ا١تنحرفُت كفقان ١تدة إقامة اٟتدث ُب ا١تسؤساة.
اٞتدكؿ رقم ()17
خصائص عينة األحداث ا١تنحرفُت كفقان ١تدة إقامة اٟتدث ُب ا١تسؤساة
ت

مدة إقامة الحدث في المؤسسة

التكرار

النسبة

1

أقل من سنة

72

%62

2

سنة

20

%17

3

سنتُت فأكثر

24

%21

4

آّموع

116

%100

كما أظهرت نتائج عدد مػرات دخػوؿ اٟتػدث للمسؤساػة ،أف أعلػى ناػبة كانػت تتمركػز ُب ا٠تيػار
األكؿ ،كىو مرة كاحدة كعددىم ( )88مفػردة بناػبة (ُ ،)%76ب حػُت بلػغ عػدد األحػداث الػذين تػرددكا
على ا١تسؤساة مرتُت ( )18مفردة بنابة ( ،)%16أما الفئة اليت ترددت على ا١تسؤساة ثبلث مرات جاءت
ُب ا١ترتبة الثالثة ،كعددىم ( )6مفردات بنابة (ُ ،)%5ب حُت بلغ عدد الػذين تػرددكا علػى ا١تسؤساػة أكثػر
مػػن ذلػػك ( )4مفػػردات بناػػبة ( )%3ا١ترتبػػة األخػػَتة ،كاٞتػػدكؿ التػػايل يوضػػح خصػػائص عينػػة األح ػػداث
ا١تنحرفُت كفقان لعدد مرات دخوؿ اٟتدث إىل ا١تسؤساة.
اٞتدكؿ رقم ()18
خصائص عينة األحداث ا١تنحرفُت كفقان لعدد مرات دخوؿ اٟتدث ُب ا١تسؤساة
ت

عدد مرات دخوؿ الحدث إلى

التكرار

النسبة

1

مرة كاحدة

88

%76

المؤسسة

204

2

مرتاف

18

%16

3

ثبلثة مرات

6

%5

4

أخرل تذكر

4

%3

5

آّموع

116

%100

من خبلؿ ما سبق يتضح أف أىم خصائص عينة األحداث ا١تنحرفُت ما يلي-:
- 1إف أغلب األحداث ا١تنحرفُت من الفئة العمرية من ( )18-16سنة بنابة (.)%81
 2أ-غلب أفراد العينة تبلميذ من الصف التاسع من التعليم األساسي بنابة (.)%17.2
 3تي-قيم أغلب أفراد العينة ُب أسرة طبعية مع األب كاألـ بنابة (.)%60
- 4أغلب أفراد العينة كبناػبة ( ،)%47.4يعتلػي األب كظيفػة تابثػة ُب الدكلػةُ ،ب حػُت أف األـ "ربػة
بيت" ألغلب أفراد العينة بنابة (.)%78
- 5أغلػػب أفػراد العينػػة تقطػػن سػػكنان متوسػػطان بناػػبة ( ،)%50كُب نفػػس الوقػػت أغلػػبهم يقطنػػوف حيٌػان
سكنيان شعبيان كنابتهم (.)%71

كىذه النتائج تتفق مع النتائج الػيت توصػلت ٢تػا دراسػة "فرنكػة 1998ـ" ،مػن حيػث الفئػة العمريػة
كا١تاتول التعليمي ،ككذلك إقامة اٟتدث قبل دخولو للمسؤساة ،كأيضان ُب مكاف الاكن.
- 6أثبتػػت النتػػائج أف أغلػػب أف ػراد العينػػة مػػدة إقامتهػػا ُب ا١تسؤساػػة أقػػل مػػن سػػنة كناػػبتها (،)%62
كأغلبهم دخلوا إىل ا١تسؤساة مرة كاحدة فقط ،حيث كانت نابتهم (.)%76
- 2المختصوف; -أظهرت نتائج التحليل أف أفراد عينة ا١تختصػُت تبلػغ ( )60مفػردة بناػبة ()%30
م ػػن ٣تتم ػػع الدراس ػػة الكل ػػي ،م ػػنهم ( )29مف ػػردة ذك ػػور بنا ػػبة ( ،)%48ك( )31مف ػػردة بنا ػػبة
( ،)%52كاٞتدكؿ التايل يوضح خصائص عينة ا١تختصُت كفقان للجنس.
اٞتدكؿ رقم ()19
خصائص عينة اا١تختصُت كفقان للجنس
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ت

الجنس

التكرار

النسبة

1

ذكر

29

%48

2

أنثى

31

%52

3

آّموع

60

%100

كم ػػا أف ى ػػذه العين ػػة موزع ػػة عل ػػى مسؤسا ػػيت األح ػػداث ذك ػػوران كّٔ ػػا ( )29مف ػػردة بنا ػػبة
( ،)%48كاألحداث إناث كّٔا ( )31مفػردة بناػبة ( ،)%52كاٞتػدكؿ التػايل يوضػح خصػائص
عينة اا١تختصُت كفقان للمسؤساة.
اٞتدكؿ رقم ()20
خصائص عينة اا١تختصُت كفقان للمسؤساة
ت

المؤسسة

التكرار

النسبة

1

األحداث ذكر

29

%48

2

األحداث أنثى

31

%52

3

آّموع

60

%100

كأظهرت نتائج التحليل للمتغَت الثالث كىو الان ،أف أغلب أفراد العينة تتمركز ُب ا١ترحلة العمرية
بُت ( )40-35سنة ،كعددىم ( )23مفردة بنابة ( ،)%38يليها كل من الفئة العمرية ()28-23
ك( )34-29سنة ،كعدد كل منهما ( )14مفردة بنابة (ٍ ،)%23ب تأٌب بعدىا الفئة العمرية (-41
 )46سنة ،كعددىا ( )4مفردات بنابة ( ،)%7تأٌب بعدىا ُب ا١ترتبة األخَتة الفئتاف العمريتاف (-53
 )58كأكرب من  59سنة ،بعدد قليل جدان ،كىو مفردة كاحدة ( )1بنابة ( ،)%2كاٞتدكؿ التايل يوضح
خصائص عينة ا١تختصُت كفقان للان.
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اٞتدكؿ رقم ()21
خصائص عينة ا١تختصُت كفقان للان
ت

السن

التكرار

النسبة

1

28-23

14

%23

2

34-29

14

%23

3

40-35

23

%38

4

46-41

4

%7

5

52-47

3

%5

6

58-53

1

%2

7

أكثر من 59

1

%2

8

آّموع

60

%100

كما أظهرت نتائج التحليل لتخصصات أفراد العينة ،أف أغلب أفراد العينة من ا١تشرفُت
االجتماعيُت ،كعددىم ( )18مفردة بنابة ( ،)%30تليو ُب ا١ترتبة األخصائيوف االجتماعيوف ،كعددىم
( )16مفردة بنابة ( ،)%27يليهم ُب ا١ترتبة الثالثة ا١تدربوف على اٟترؼ ،كعددىم ( )8مفردات بنابة
(ٍ ،)%13ب ُب ا١ترتبة الرابعة كل من األخصائيُت النفايُت ك ا١تدرسُت ،كعدد كل منهم ()5مفردات
بنابة (ُ ،)%8ب حُت جاءت فئة ا١تمرضُت ُب ا١ترتبة ا٠تاماة ،كعددىم ( )3بنابة ( ،)%5يلي ُب
ا١ترتبة كلّّ من فئة األطباء كالصيادلة ،كعددىم ( )2بنابة ( ،)%3كآخر مرتبة كانت للوعاظ الدينُت،
ككاف عددىم كاعظان دينيان كاحدان بنابة ( ،)%2كاٞتدكؿ التايل يوضح خصائص عينة ا١تختصُت كفقان ١تتغَت
التخصص.
اٞتدكؿ رقم ()22
خصائص عينة ا١تختصُت كفقان للتخصص
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ت

التخصص

التكرار

النسبة

1

أ.اجتماعي

16

%27

2

أ.نفاي

5

%8

3

ـ.اجتماعي

18

%30

4

مدرب على اٟترؼ

8

%13

5

مدرس

5

%8

6

صيديل

2

%3

7

٦ترض

3

%5

8

دكتور

2

%3

9

أخرل تذكر

1

%2

10

آّموع

60

%100

كأظهرت نتائج التحليل التابع ١تتغَت ا١تسؤىل ،أف أغلب أفراد العينة ٖتمل مسؤىبلن (دبلوـ متوسط)،
كعددىم ( )32مفردة بنابة ( ،)%53يليهم بعد ذلك ُب ا١تسؤىل كل من البكالوريوس كاللياانس ،كعدد
كل منهم ( )10مفردات بنابة ( ،)%17تليو ُب ا١ترتبة الثالثة حاملو مسؤىل دبلوـ الدراسات العليا،
كعددىم ( )4مفردات بنابة (ٍ ،)%7ب تأٌب ُب ا١ترتبة األخَتة حاملو مسؤىل (ا١تاجاتَت كالشهادة
اإلعداية) ،كعدد كل منهم ( )2مفردتاف بنابة ( ،)%3كاٞتدكؿ التايل يوضح خصائص عينة ا١تختصُت
فقان للمسؤىل التعليمي.
اٞتدكؿ رقم ()23
خصائص عينة ا١تختصُت كفقان للمسؤىل
ت

المؤىل

التكرار

النسبة

1

دبلوـ متوسط

32

% 53

2

بكالوريس

10

% 17
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3

لياانس

10

%17

4

دبلوـ درسات عليا

4

%7

5

ماجاتَت

2

%3

6

دكتوراه

-

%-

7

أخرل تذكر

2

%3

8

آّموع

60

%100

كما أظهرت نتائج التحليل ١تتغَت سنوات ا٠تربة ُب ٣تاؿ العمل مع األحداث ،أف معظم أفراد
العينة لديهم أقل من ثبلث سنوات خربة ُب ٣تاؿ العمل مع األحداث ا١تنحرفُت ،كعددىم ( )25مفردة
بنابة ( ،)%41.6تليو ُب ا١ترتبة من لديهم سنوات خربة ( )9-3كمن ( )16-10سنة ،كعددىم
( )16مفرة بنابة ( ،)%26.7أما ا١ترتبة األخَتة فقد كانت للفئة اليت لديها أكثر من ( )17سنة خربة،
كعددىم ( )4مفردات بنابة ( ،)%5.0كاٞتدكؿ التايل يوضح خصائص عينة ا١تختصُت كفقان لانوات
ا٠تربة.
اٞتدكؿ رقم ()24
خصائص عينة ا١تختصُت كفقان لانوات ا٠تربة
التكرار

النسبة

ت

سنوات الخبرة

25

%41.6

2

9-3

16

%26.7

3

16-10

16

%26.7

4

 17فما فوؽ

3

%5.0

5

آّموع

60

%100

 1أقل من  3سنوات
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٦ - 1تا سبق يتضح أف خصائص عينة ا١تختصُت تتمثل ُب اآلٌب -:يوجد تفاكت بايط جدان ُب
عدد أفراد العينة بُت الذكور كاإلناث ،كما يوجد نفس ىذا التفاكت بُت ا١تسؤساتُت األحداث
ذكوران كاألحداث إناثان ،كذلك نظران لطبيعة العمل ُب ىذه ا١تسؤساات ،كاليت ٖتتاج إىل نفس
اٞتنس ُب التعامل مع اٟتدث ا١تنحرؼ ،كما أظهرت النتائج أف معطم أفراد العينة تتمركز ُب
الفئة العمرية من ( )40-35سنة ،كأكثر ٗتصصان ُب ا١تسؤساتُت ىم ا١تشرفوف االجتماعيوف،
على الرغم من أف ىذه ا١تسؤساات تعتمد اعتمادان كليان على اإلختصاصُت االجتماعيُت
كالنفايُت ،إال أف عددىم يعترب قليبل ُب ا١تسؤساتُت مقارنة بعدد األحداث ،كأف أغلب أفراد
العينة ٖتمل مسؤىبل (دبلوـ متوسط)  ،كىذا ا١تسؤىل ال يكفي للتعامل مع ىذه الفئة إال إذا كاف
٢تا خربة كافية ُب التعامل مع األحداث ا١تنحرفُت ،كلكن النتائج أكضحت أف ىذه العينة
خربهتا قليلة جدان ،فمعظمهم يعترب ذا خربة بايطة ،كالتعامل مع اٟتدث ٬تب أف يكوف
بطرؽ كأساليب ع لمية حديثة ،كبناء على منهجية علمية ،كبالتايل كلما كاف ا١تاتول
التعليمي مرتفعا ،كلما كاف التعامل معهم أفضل ،كذلك العتمادىم على النظريات العلمية
كعلى التدريب ا١تيداٍل الذم يكاب القائم على تقدَل ا٠تدمات خربة ُب كيفية التعامل مع
اٟتدث ،كبالتايل ينجح القائموف على تقدَل ا٠تدمات ُب تعديل سلوؾ اٟتدث كإعادة تكيفو
كتوازنو االجتماعي كالنفاي ،كبالتايل يعود اٟتدث إىل آّتمع فردان سويان خاليان من األمراض
النفاية كاالجتماعية ،كىذا يكوف من خبلؿ كادر كظيفي مسؤىل تأىيبلن علميِّا جيدان كذا خربة
جيدة ُب التعامل مع اٟتدث ا١تنحرؼ ،كىذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة "فرنكة
1998ـ" ،فالدراسة أثبتت أنو بالرغم من توفَت العدد اإلدارم كالفٍت با١تسؤساتُت إىل و
حد ما،
إال أنو من حيث النوعية غَت و
كاؼ لتحقيق الرعاية كالًتبية ا١تتكاملة لؤلحداث ،كذلك لعدـ
كجود بعض التخصصات مثل الطبيب الدائم ،كالواعظ الديٍت ،كمدرس الًتبية الرياضية،
كمدرس الًتبية ا١توسيقية ،كما يوجد نقص ُب بعض ا١تشرفات الليليات مع عدـ كجود
أخصائيات اجتماعيات ُب الفًتة الليلية ٔتسؤساة يدكر تربية كتوجيو األحداث إناث ،كتتفق
ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة "فرنكة 2005ـ" ،حيث توصلت ىذه الدراسة أيضان إىل كجود
نقص شديد ُب األخصائيُت االجتماعيُت كا١توجودين ٔتسؤساات اإلصبلح كالتأىيل ،كالذين
مل يتلقوا أم نوع من التدريب ُب ٣تاؿ التأىيل قبل االلتحاؽ بالعمل ،كبعد التحاقهم أيضان،
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كىذه النتيجة توصلت ٢تا كذلك دراسة "سبيقة 2008ـ" ،بأنو ىناؾ عجز ُب القوة العاملة
كُب بعض التخصصات على كجو التحديد ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث
ا١تنحرفُت ،كتتفق ىذه النتيجة أيضان مع نتيجة دراسة "ا١تالكي 1422ق"ُ ،ب قلة عدد
ا١تعلمات كا٢تيئة اإلدارية ُب منظمات رياض األطفاؿ سواء اٟتكومية أـ األىلية ،ككذلك
افتقار ا١تعلمات كا١تديرات للخربة البلزمة ُب مرحلة تعليم رياض األطفاؿ.
- 3عينة اإلداريين -:كذلك أظهرت نتائج التحليل لعينة اإلداريُت ،أف عددىم اإلٚتايل ( )25مفردة
بنابة ( )%12.4من عينة الدراسة الكلية ،منهم ( )12مفردة ذكوران بنابة (،)%48.0
ك( )13مفردة إناثان بنابة ( ،)%52.0كاٞتدكؿ التايل يوضح خصائص عينة اإلداريُت كفقان
للجنس.

اٞتدكؿ رقم ()25
خصائص عينة اإلداريُت كفقان للجنس
ت

الجنس

التكرار

النسبة

1

ذكر

12

%

2

أنثى

13

%

3

آّموع

25

%100

كأظهرت نتائج التحليل أف ( )6مفردات ُب مسؤساة األحداث ذكوران بنابة
( ،)%24.0ك( )19مفردة ُب مسؤساة األحداث إناثان بنابة ( ،)%79.0على الرغم من قلة
عدد اإلداريُت ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث ،يتضح أف ىناؾ تفاكتان كبَتان ُب توزيعهم

بُت ا١تسؤساتُت ،كاٞتدكؿ التايل يوضح خصائص عينة اإلداريُت كفقان للمسؤساة.
اٞتدكؿ رقم ()26
خصائص عينة اإلداريُت كفقان للمسؤساة
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ت

المؤسسة

التكرار

النسبة

1

األحداث ذكر

6

%24.0

2

األحداث أنثى

19

%76.0

3

آّموع

25

%100

أما بالنابة للان فقد أظهرت نتائج التحليل أف أغلب أفراد العينة تتمركز ُب الفئة
العمرية من ( )34-29سنة ،كعددىم ( )7مفردات بنابة (ٍ ،)%28.0ب تليها الفئة العمرية
من ( )40-35سنة ،كعددىم ( )6مفردات بنابة ( ،)%24.0تليها ُب ا١ترتبة الفئة العمرية من
( )28-23سنة ،كعددىم ( )5مفردات بنابة ( ،)%20.0تأٌب بعد ذلك ُب ا١ترتبة الفئة
العمرية من ( )52-47سنة ،كعددىا ( )4مفردات بنابة ( ،)%16.0كتأٌب الفئة العمرية من
( )58-53سنةُ ،ب ا١ترتبة ا٠تاماة ،كعددىا ( )2مفردات بنابة ( ،)%8.0كا١ترتبة األخَتة
كانت للفئة العمرية من ( )46 -41سنةٔ ،تفردة كاحدة فقط كبنابة ( ،)%4.0كاٞتدكؿ التايل
يوضح خصائص عينة اإلداريُت كفقان للان.

اٞتدكؿ رقم ()27
خصائص عينة اإلداريُت كفقان للان
ت

السن

التكرار

النسبة

1

28-23

5

%20.0

2

34-29

7

%28.0

3

40-35

6

%24.0

4

46-41

1

%4.0

5

52-47

4

%16.0

6

58-53

2

%8.0
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آّموع

7

%100

25

أما التخصص الوظيفي فقد كاف ٚتيع أفراد العينة ٥تتصان ُب اٞتانب اإلدارم.
كأيضان أظهرت نتائج التحليل ١تتغَت ا١تسؤىل ،أف الذين ٭تملوف مسؤىبلن (دبلوـ متوسط) ىم أكثر
عدد من ا١تسؤىبلت األخرل ،كعددىم ( )9مفردات بنابة ( ،)%36.0تأٌب بعدىا ٛتلة مسؤىل
(البكالوريوس) ،كعددىم ( )7مفردات بنابة ( ،)%28.0تليها ُب ا١ترتبة ٛتلة مسؤىل (اللياانس) بعدد
( )6مفردات كبنابة ( ،)%24.0أما ٛتلة مسؤىل (ا١تاجاتَت) فقد جاءت ُب ا١ترتبة الرابعة ،كعددىم ()2
مفردة بنابة ( ،)%8.0كُب ا١ترتبة األخَتة جاءت ٛتلة الشهادة اإلعدادية ،كعددىم مفردة كاحدة بنابة
(،)%4.0اٞتدكؿ التايل يوضح خصائص عينة اإلداريُت كفقان للمسؤىل.

اٞتدكؿ رقم ()28
خصائص عينة اإلداريُت كفقان للمسؤىل
ت

المؤىل

التكرار

النسبة

1

دبلوـ متوسط

9

%36.0

2

بكالوريس

6

%24.0

3

لياانس

7

%28.0

4

ماجاتَت

2

%8.0

5

أخرل تذكر

1

%4.0

6

آّموع

25

%100

أما متغَت سنوات ا٠تربة ،فقد أظهرت نتائج التحليل ،أف كبلِّ من الفئة األكىل كالثانية ،كىي أقل
من ثبلث سنوات كمن ( )9-3تأٌب ُب ا١ترتبة األكىل ،كعدد كل منهم ( )7مفردات بنابة (،)%28.0
تليها ُب ا١ترتبة الفئة من ( )16-10سنة ،بعدد ( )6مفردات ( ،)%24.0كُب ا١ترتبة األخَتة تأٌب فئة
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أكثر من ( )17سنة ،كعددىم ( )5مفردات بنابة ( ،)%20.0كاٞتدكؿ التايل يوضح خصائص عينة
اإلداريُت كفقان لانوات ا٠تربة.

اٞتدكؿ رقم ()29
خصائص عينة اإلداريُت كفقان لانوات ا٠تربة
التكرار

النسبة

ت

سنوات الخبرة

7

%28.0

2

9-3

7

%28.0

3

16-10

6

%24.0

4

 17فما فوؽ

5

%20.0

5

آّموع

25

%100

 1أقل من  3سنوات

أظهرت النتائج أف عدد الذكور كاإلناث ُب ا١تسؤساتُت يكاد يكوف متقاربان ،كلكن ىناؾ تفاكتان
كبَتان بُت عدد اإلداريُت ُب ا١تسؤساتُت ،فمسؤساة األحداث ذكوران ّٔا فقط ( )6إداريُت ،كاألحداث إناثان
ّٔا ( )19إداريان ،علمان بأف ا١تسؤساتُت تقوـ بنفس ا١تهمة ،كعدد األحداث ا١تنحرفُت يكاد يكوف متقاربان
أيضان ُب ا١تسؤساتُت "الذكور كاإلناث" ،كتعترب كل عينة الدراسة تشغل كظيفة إدارم ُب ا١تسؤساة رغم
اختبلؼ ٗتصصاهتا األصلية ،كما أكضحت النتائج أف أكثر مسؤىل علمي ُب ا١تسؤساتُت ىم فئة ٛتلة مسؤىل
(الدبلوـ ا١تتوسط) ،كأقلها عددان ٛتلة مسؤىل (الشهادة اإلعدادية) ،أما سنوات ا٠تربة فمعظم أفراد العينة اليت
تتمركز ُب الفئة اليت لديها أقل من ثبلث سنوات خربة ككذلك من ( )9-3سنوات.

ثانيان نتائج التحليل اإلحصائي كمناقشتها;-
214

لئلجابة على تااؤالت الدراسة استخدمت الباحثة ا١تعاٞتات اإلحصائية ا١تبلئمة لكل تااؤؿ من
تااؤالت الدراسة ،كذلك على النحو التايل-:
 لئلجابة على التااؤؿ األكؿ الذم نصو "ما الخدمات االجتماعية التي تقدـ في مؤسسات (دكرتربية كتوجيو األحداث المنحرفين)؟" ،قامت الباحثة بتحديد ا٠تدمات االجتماعية اليت تيقدـ ُب
مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث ا١تنحرفُت ُب إطارىا النظرم ،كللتأكد من أف ىذه ا٠تدمات موجودة

أـ ال قامت باستخراج ا١تتوسط اٟتاايب كاال٨تراؼ ا١تعيارم لكل خدمة من ا٠تدمات االجتماعية  ،كذلك

١تعرفة ترتيب ىذه ا٠تدمات ُب ا١تسؤساة كليس فاعليتها ،كىذه ا٠تدمات ىي "العامة ،التعليمية ،الدينية،
الطبية ،الثقافية كالرياضية" ،كتوصلت من خبلؿ نتائجها إىل أف أعلى متوسط حاايب للخدمات
االجتماعية لدل ا٠تدمات التعليمية حيث بلغ قيمة قدرىا ( ،)22.12تليها ا٠تدمات الدينية ٔتتوسط
حاايب كقدره (ٍ ،)11.18ب ا٠تدمات الطبية ٔتتوسط حاايب كقدره ( ،)8.96كتأٌب ا٠تدمات الثقافية
ُب ا١ترتبة الرابعة ٔتتوسط حاايب قدره ( ،)7.68أما ا٠تدمات العامة فقد جاءت ُب ا١ترتبة األخَتة ٔتتوسط
حاايب كقدره ( ، )7.29كقد ًب ٖتديد ىذه ا٠تدمات بناء على ٣تموعة متغَتات أكلية للدراسة ،كىي
" اٞتنس ،العمر ،كا١تاتول التعليمي ،كمكاف اإلقامة قبل دخوؿ ا١تسؤساة ،مدة اإلقامة ُب ا١تسؤساة ،عدد
مرات دخوؿ اٟتدث للمسؤساة"  ،كقد استنتجت الباحثة أف ىذه ا٠تدمات تتأثر با١تاتول التعليمي
بالدرجة األكىل ،حيث بلغ ا١تتوسط اٟتاايب ٢تذا ا١تتغَت ( ،)7.70يليو متغَت العمر بقيمة قدرىا (،)2.80
كأقلها تأثَتان ىو متغَت عدد مرات دخوؿ اٟتدث للمسؤساةٔ ،تتوسط حاايب كقدره ( ،)1.36كاٞتدكؿ
التايل يوضح ا١تتوسط اٟتاايب للخدمات با١تسؤساات االجتماعية ،كىذا ال يعٍت كما أسلف مدل فاعلية
ىذه ا٠تدمات إ٪تا يعٍت ترتيبها فقط.
اٞتدكؿ رقم ()30
ا١تتوسط اٟتاايب للخدمات با١تسؤساات االجتماعية
الخدمات

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعيارم

المجموع

عامة

7.29

2.73

116

تعليمية

22.12

3.62

116
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دينية

11.18

4.70

116

طبية

8.96

2.95

116

ثقافية-رياضية

7.68

2.24

116

اٞتنس

1.47

0.50

116

الان

2.80

0.42

116

ا١تاتول التعليمي

7.70

3.18

116

مكاف اإلقامة

1.97

1.36

116

مدة اإلقامة ُب ا١تسؤساة

1.58

0.81

116

عدد مرات اإلقامة ُب
ا١تسؤساة

1.36

0.73

116

من خبلؿ ماسبق يتضح أف ىذه ا٠تدمات تتأثر ٔتتغَت ا١تاتول التعليمي أكثر من ا١تتغَتات
األخرل ،أم أنو كلما ارتفع ا١تاتول التعليمي للحدث كلما كاف إدراكو للخدمات اليت تقدـ لو ُب
ا١تسؤساة أكثر ،يليو الان ،كتنخفض مع متغَت عدد مرات دخوؿ اٟتدث إىل ا١تسؤساة ،حيث إف ىذا
ا١تتغَت أتضح أنو ال توجد أم عبلقة بينو كبُت ىذه ا٠تدمات.
كما قامت الباحثة باستنتاج العبلقة بُت ا٠تدمات اليت تقدـ ُب ا١تسؤساات ،كبُت ا١تتغَتات
الاابقة ،عن طريق معامل االرتباط (بَتسوف) ،كتوصلت إىل أنو توجد عبلقة بُت ا٠تدمات العامة
كا٠تدمات الطبية عند ماتول الداللة ( )0.01بقيمة (0.355٭٭) ،أم أنو كلما ٖتانت ا٠تدمات
العامة ٖتانت أيضان ا٠تدمات الطبية ،كتوجد أيضان عبلقة ذات داللة احصائية بُت ا٠تدمات العامة
كا٠تدمات الثقافية كالرياضية عند ماتول الداللة ( )0.05بقيمة قدرىا (0.224٭)٦ ،تا يدؿ على أف
ا٠تدمات العامة تأثر ُب ا٠تدمات الثقافية بشكل طردم ،أم كلما زات ا٠تدمات العامة ٖتانت ا٠تدمات
ت أف ىناؾ عبلقة ذات داللة احصائية
الثقافية كالرياضية ،كترتبط ىذه ا٠تدمة أيضان باٞتنس ،حيث كجد ٍ

عند ماتول الداللة ( )0.01بقيمة (0.386٭٭) ،كتوجد أيضان عبلقة بُت ا٠تدمات العامة كا١تاتول

التعليمي عند ماتول داللة ( )0.05كقيمتها(0.208٭).1
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كأظهرت نتائج التحليل أف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بُت ا٠تدمات التعليمية كا٠تدمات
الدينية عند ماتول الداللة ( )0.05بقيمة (0.222٭) ،كأيضان توجد عبلقة ذات داللة احصائية بُت
ىذه ا٠تدمة كا٠تدمات الثقافية كالرياضية عند ماتول الداللة ( )0.01بقيمة (0.391٭٭) ،كما توجد
عبلقة ارتباطية بُت ىذه ا٠تدمة كمتغَت اٞتنس عند ماتول الداللة ( )0.01كقيمتها (0.357٭٭) ،كما
توجد أيضان عبلقة بُت ا٠تدمات التعليمية كمتغَت مكاف إقامة اٟتدث قبل دخولو للمسؤساة ،عند ماتول
الداللة ( )0.05بقيمة كقدرىا(0.197٭.)-
كما أظهرت النتائج أنو توجد عبلقة دالة إحصائيان بُت ا٠تدمات الدينية كا٠تدمات الطبية عند
ماتول داللة ( )0.01بقيمة (0.435٭٭)  ،كتوجد عبلقة دالة بُت ىذه ا٠تدمة كا٠تدمات الثقافية
كالرياضية عند ماتول الداللة ( )0.01بقيمة (0.392٭٭) ،كتوجد أيضان عبلقة دالة إحصائيان بُت ىذه
ا٠تدمة كمتغَت اٞتنس عند ماتول داللة ( )0.01كقيمتها (0.462٭٭)،كما ترتبط ىذه ا٠تدمة ٔتتغَت
مكاف إقامة اٟتدث قبل دخولو للمسؤساة عند ماتول الداللة ( )0.01كقيمتها (0.273٭-٭) ،كتوجد
أيضان عبلقة بينها كبُت متغَت عدد مرات دخوؿ اٟتدث إىل ا١تسؤساة عند ماتول الداللة ( )0.05بقيمة
(0.217٭).
كتظهر نتائج التحليل أيضان أف ىناؾ عبلقة ذات داللة إحصائية بُت ا٠تدمات الطبية كا٠تدمات
الثقافية كالرياضية ،عند ماتول الداللة ( )0.01بقيمة (0.304٭٭) ،كتوجد عبلقة بُت ا٠تدمة الثقافية
كالرياضية كمتغَت اٞتنس عند ماتول الداللة ( )0.01بقيمة (0.250٭٭) ،كأظهرت النتائج أف ىناؾ
عبلقة ذات داللة إحصائية عند ماتول الداللة ( )0.05ك بقيمة(0.228٭ ،)-بُت متغَت اٞتنس كمتغَت
ا١تاتول التعليمي ،كتوجد عبلقة بُت متغَت اٞتنس كمكاف إقامة اٟتدث قبل دخولو للمسؤساة عند ماتول
الداللة ( )0.01كقيمتها (0.426٭٭) ،كبينو كبُت متغَت عدد مرات دخوؿ اٟتدث إىل ا١تسؤساة عند
ماتول الداللة ( )0.01بقيمة (0.331٭٭).
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كتوضح نتائج التحليل أيضان أنو توجد عبلقة دالة إحصائياى بُت متغَت ا١تاتول التعليمي كمتغَت مدة
إقامة اٟتدث با١تسؤساة عند ماتول الداللة ( )0.01كقيمتها ( 0.326٭-٭) ،كبينو كبُت متغَت عدد
مرات دخوؿ اٟتدث للمسؤساة عند ماتول الداللة ( )0.05بقيمة (0.224٭.)-
كأيضان أظهرت نتايج التحليل أنو ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت كل من-:
- 1ا٠تدمة العامة ،كا٠تدمات التعليمية كا٠تدمات الدينية ،كبينها كبُت متغَت الان كمكاف إقامة
اٟتدث قبل دخولو للمسؤساة ،كمتغَت مدة إقامة اٟتدث ُب ا١تسؤساة ،كعدد مرات دخولو ٢تا.
- 2ا٠تدمات التعليمية ،كا٠تدمة الطبية  ،كمتغَت الان ،كا١تاتول التعليمي ،كمدة إقامة اٟتدث ُب
ا١تسؤساة ،كعدد مرات دخولو ٢تا.
- 3ا٠تدمة الدينية ،كمتغَت الان ،كا١تاتول التعليمي ،كمدة إقامة اٟتدث ُب ا١تسؤساة.
- 4ا٠تدمة الطبية ،كمتغَت اٞتنس ،كالان ،كا١تاتول التعليمي ،كمكاف إقامة اٟتدث قبل دخولو
للمسؤساة ،كمدة إقامتو ّٔا كعدد مرات الدخوؿ إليها.
- 5ا٠تدمة الثقافية كالرياضية ،كمتغَت الان ،كا١تاتول التعليمي ،كمكاف إقامة اٟتدث ُب ا١تسؤساة،
كمدة إقامتو ّٔا ،كعدد مرات دخولو ٢تا.
- 6متغَت اٞتنس كالان ،كمدة إقامة اٟتدث ُب ا١تسؤساة.
- 7متغَت الان ،كمكاف إقامة اٟتدث قبل الدخولو للمسؤساة ،كمدة إقامتو ُب ا١تسؤساة ،كبُت عدد
مرات دخولو ٢تا.
- 8متغَت ا١تاتول التعليمي ،كمكاف إقامة اٟتدث قبل دخولو للمسؤساة.
- 9متغَت مكاف إقامة اٟتدث قبل دخولو للمسؤساة ،كمتغَت مدة إقامة اٟتدث ُب ا١تسؤساة ،كبُت عدد
مرات دخولو ٢تا.
- 10

متغَت مدة إقامة اٟتدث ُب ا١تسؤساة ،مع متغَت عدد مرات دخوؿ اٟتدث إىل ا١تسؤساة.

كاٞتدكؿ التايل يوضح قيمة "ر -بَتسوف" كداللتها اإلحصائية حاب نوع ا٠تدمات كمتغَتات الدراسة
األكلية.
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اٞتدكؿ رقم()31
قيمة "ر -بَتسوف" كداللتها اإلحصائية حاب نوع ا٠تدمات كمتغَتات الدراسة
األكلية
البيانات

خ .عامة

تعليمية

دينية

طبية

ث.رياضية

اٞتنس

الان

خ .عامة
نابة العبلقة

1

.033

.168

٭٭
.355

٭.222

٭٭683

.043

خ.تعليمية

.033

1

٭.222

.109

٭٭693

٭٭653

.

-.

نابة العبلقة

.

ا١تاتول

مكاف إقامة

مدة

عدد

التعليمي

اٟتدث

اإلقامة

الدخوؿ

٭.208

.112

.047

.102

.158

-.059

٭-.197

-.157

-.176

خ.دينية
نابة العبلقة

.168

٭.222

1

٭٭
.435

٭٭.392

٭٭462
-.

.137

.119

٭٭-.273

-.047

٭-.217

خ .طبية

٭٭.355

.109

٭٭.435

1

٭٭.304

.029

.148

-.006

-.063

-.006

-.114

نابة العبلقة

٭٭.391

٭٭.392

٭٭
.304

1

٭٭250
-.

.153

.049

.159

-.144

-.150

٭٭ .386٭٭.357
-

٭٭.462
-

.029

٭٭.250
-

1

.037

٭.228
-

-.159

.144

٭٭.331

الان
نابة العبلقة

.043

.158

.137

.148

.153

.037

1

.163

.085

.088

-.019

ا١تاتول

٭-.208

-.059

.119

.006

.049

٭.228
-

.163

1

-.104

٭٭326
-.

٭-.224

مكاف إقامة
اٟتدث
نابة العبلقة

.122

٭.197
-

٭٭.273
-

.063
-

-.159

٭٭426
.

-.085

-.104

1

.163

.105

مدة اإلقامة
نابة العبلقة

.047

-.157

-.047

.006
-

-.144

.144

.088

٭٭326
-.

.163

1

.049

عدد الدخوؿ
نابة العبلقة

.102

-.176

٭-.217

.114
-

-.150

٭٭331
.

-.019

٭.224
-

.105

.049

1

خ .ث.رياضية
نابة العبلقة
اٞتنس
نابة العبلقة

التعليمي نابة
العبلقة

٭.224

-
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كىذه النتيجة اليت توصلت ٢تا الباحثة ،تتفق مع نتيجة دراسة رمضاف ُب أف ا١تتغَتات الدٯتغرافية
تسؤثر ُب ماتول ا٠تدمات ،كبالتايل تسؤثر ُب درجة الفاعلية.
 لئلجابة على التااؤؿ الثاٍل كالذم نصو "ما مدل فاعلية الخدمات التي تقدـ في المؤسسات(دكر تربية كتوجيو األحداث المنحرفين)؟" ،استخدمت الباحثة التحليل اال٨تدار ا٠تطي ١تعرفة مدل
الفاعلية ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث ،كقد استخدمت الباحثة ىذه الطريقة اإلحصائية
ّٔدؼ التنبسؤ بدرجات ا١تتغَت التابع من خبلؿ درجات ا١تتغَتات ا١تاتقلة ،حيث أف ٖتليل اال٨تدار
ا٠تطي ال يقبل أكثر من متغَت تابع كاحد كيطلق عليو "احملك" ،كقد حددت الباحثة ا١تتغَت التابع ُب
ىذه الدراسة على ضوء ا١تتغَتات الرئياة للدراسة ،كىي (التعرؼ على اإلجراءات اليت تتبعها ا١تسؤساة
ُب تقدَل ا٠تدمات ،كمدل قدرة ا١تسؤساة على إشباع حاجات األحداث ا١تنحرفُت ،كأنواع ا٠تدمات
ا١تقدمة ُب ا١تسؤساة ،كمتابعة كتقوَل ا٠تدمات ،كعبلقة ا١تسؤساة بأسرة اٟتدث ،كقدرة ا١تسؤساة على
ٖتقيق أىدافها ،كامكانيات ا١تسؤساة ا١تادية كالبشرية ،كاتصاؿ ا١تسؤساة با١تسؤساات األخرل ذات
العبلقة باٟتدث) ،كقد قامت الباحثة ىذه ا١تتغَتات إىل ثبلث ٣تموعات ،األحداث كا١تختصُت
كاإلداريُت ،حيث مشلت استبانة األحداث ٜتاة متغَتات ،كا١تختصُت متغَت كاحد ،أما اإلداريُت فقد
كانت استبانتهم تقيس ثبلثة متغَتات.
 -1استبانة األحداث; -حددث الباحثة ُب ىذه االستبانة متغَتان تابعان "احملك" ،كعلى ضوئو قياس
الفاعلية كىذا ا١تتغَت ىو (مدل قدرة ا١تسؤساة على إشباع حاجات األحداث ا١تنحرفُت) ،كالتحليل
األكؿ لبلستبانة أظهر نتائج ٖتليل اال٨تدار ا٠تطي ا١تتعدد لتحليل التباين يب ) ،ANOVA(bأف
ىناؾ عبلقة دالة بُت ا١تتغَت التابع كا١تتغَتات ا١تاتقلة ،بنابة فائية تااكم ( ،).001أما " Rمعامل
االرتباط" كاليت تعٍت العبلقة بُت ا١تتغَتات بصفة عامة قوية فهي تااكم ( R2 " ،)0.740معامل
االرتباط ا١تتعدد" فقيمتها ( ).547كبلغت قوة اإلرتباط الًتبيعي ا١تعدؿ" R2ا١تعدؿ" ( ،).513حيث
إف ىذه القيم كلما اقًتبت من الواحد عدد صحيح فهي دالة ،كىذا يعٍت أيضان أف ىناؾ فاعلية ُب
ا٠تدمات اليت تقدمها مسؤساات تربية كتوجيو األحداث طرابلس بصفة عامة ،كاٞتدكؿ التايل يوضح
االرتباط ا١تتعدد.
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اٞتدكؿ رقم ()32
االرتباط ا١تتعدد لؤلحداث
العينة

االرتباط ا١تتعدد
R

األحداث

.740

االرتباط الًتبيعي
R2

االرتباط الًتبيعي ا١تعدؿ
2

.550

 Rا١تعدؿ

.512

اٞتدكؿ رقم ()33
ٖتليل التباين (يب)
النموذج

٣تموع ا١تربعات

درجات
اٟترية

متوسط ا١تربعات

الفاء
اإلحصائي

النابة الفائية

ا٠تطي

480543

8

60168

060064

.001

ا٠تطأ ا١تعيارم

410068

017

.375

آّموع

880700

005

عبلكة على ذلك كشف جدكؿ ا١تعامبلت " "Coefficientsكجود عبلقة دالة إحصائيان بُت عامل
إشباع اٟتاجات كالذم يامى "باحملك" كعامل اإلجراءات ا١تتبعة ُب تقدَل ا٠تدمات ،كعامل ا٠تدمات
العامة ،ككذلك عامل متابعة ا٠تدمات ،كحاب نتيجة التحليل فإف عامل متابعة كتقوَل ا٠تدمات أخد
نصيب األسد بقيمة (بيتا =  ،.345كنابة فائية  ،).001يليو ا٠تدمات العامة (بيتا =  ،.388كنابة
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فائية ٍ ،).001ب اإلجراءات ا١تتبعة ُب تقدَل ا٠تدمات (بيتا=  ،.187كنابة فائية  ،).012كاٞتدكؿ
التايل يوضح قيمة ا١تعامبلت الغَت ا١تقننة كا١تعامبلت ا١تقننة لؤلحداث.
اٞتدكؿ رقم ()34
قيمة ا١تعامبلت الغَت مقننة كا١تقننة لؤلحداث
قيمة "ت"
T

النابة الفائية

معامبلت غَت ا١تقننة معامبلت مقننة
Beta
B

النمودج
احملك

.125

-

.277

.782

اإلجراءات

.187

.187

2.547

.010

خ .عامة

.442

.345

4.865

.001

خ.تعليمية

.046

.038

.436

.604

خ .دينية

-.009

-.010

-.126

.900

خ .طبية

.050

.042

.517

.606

خ .ثقافية كرياضية

.177

.151

1.773

.079

ا١تتابعة

.350

.388

4.336

.001

العبلقة

-.171

-.138

- 1.763

.081

أظهرت النتائج أف ىناؾ فاعلية ُب العبلقة اليت بُت ا١تسؤساة كأسرة اٟتدث كىذه الفاعلية نإتة عن
اىتماـ ا١تسؤساة بأسرة اٟتدث فهي ٖتاكؿ تكوين عبلقة مهنية بينهما حىت تاتطيع عبلج مشاكل
اٟتدث ،ككذلك ٖتاكؿ أف تقرب بينهما لتزيد ثقة اٟتدث بنفاو ،كأنو مقبوؿ من قبل أسرتو كأنو
مرغوب فيو كغَت منبود٦ ،تا يااعد على اندماجو ُب آّتمع باهولة عند خركجو من ا١تسؤساة ،أيضان
هتتم ا١تسؤساة ٔتتابعتو اٟتدث بعد خركجو منها١ ،تا للرعاية البلحقة من أ٫تية ،فهي العبلج ا١تكمل
لعبلج اٟتدث ُب ا١تسؤساة ،كىي الوسيلة العلمية اليت توجو كترشد اٟتدث بعد اإلفراج عنو كسد
احتياجاتو كمعاكنتو على االستقرار ُب حياتو كاالندماج كالتكيف مع آّتمع ،كأيضان ١تا ٢تا من أثر ُب
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تعديل سلوؾ اٟتدث بعد خركجو من ا١تسؤساة ،كأيضان توجد فاعلية ُب ا٠تدمات العامة ،حيث توفر
ا١تسؤساة لؤلحداث ا١تنحرفُت ،مكانان مناسبان إلقامتهم ،ك٥تتصُت يقوموف بتقدَل ا٠تدمات بكل أنزاعها،
كتوفر كميات مناسبة من الوجبات اليومية الغدائية ،ككذلك أنواعان متعددة٦ ،تا زاد من ماتول الفاعلية
٢تذه ا٠تدمات ُب ا١تسؤساة ،كما لوحظ أف ىناؾ فاعلية ُب اإلجراءات اليت تتبعها ا١تسؤساة ُب تقدَل
ا٠تدمات  ،أم أف الطريقة اليت تتبعها ا١تسؤساة ُب تقدَل خدماهتا طريقة جيدة كقد سا٫تت مااىة
كبَتة ُب رفع ماتول الفاعلية فيها.
كىذا يعٍت أف عبلقة ا١تسؤساة بأسرة اٟتدث كمتابعتو بعد خركجو من ا١تسؤساة ،كا٠تدمات العامة،
ككذلك اإلجراءات اليت تتبعها ا١تسؤساة ُب تقدَل ا٠تدمات تزيد من ماتول إشباع اٟتاجات اليت
بدكرىا تزيد من ماتول الفاعلية٦ ،تا يعٍت أنو كلما زادت عبلقة ا١تسؤساة بأسرة اٟتدث كمتابعتو بعد
خركجو من ا١تسؤساة ،كأيضان كلما زادت كحدة كاحدة من ا٠تدمات العامة  ،ككذلك كلما زادت
اإلجراءات اليت تتبعها ا١تسؤساة ُب تقدَل ا٠تدمات ،أدل ذلك إىل زيادة قدرة ا١تسؤساة على إشباع
حاجات األحداث ا١تنحرفُت ،كبالتايل أدل ذلك إىل زيادة الفاعلية ُب ماتول ا٠تدمات اليت تقدـ ُب
ا١تسؤساات.
كمن خبلؿ ما سبق توصلت الباحثة إىل معادلة إحصائية لقياس الفاعلية من خبلؿ ىذه ا١تتغَتات
كىي-:
ؼ = ؾ  +ب1ج  +ب2خ.ع +ب3ـ
حيث "ؼ" ىي درجة الفاعلية اليت يتحصل عليها الباحث من خبلؿ تطبيق ىذه ا١تعادلة.
"ؾ" ىي القيمة احملك "ا١تتغَت التابع الذم على ضوئو ًب قياس الفاعلية".
"ب" ىي قيمة ا١تعامبلت الغَت ا١تقننة لكل متغَت ذم داللة.
"ج" ىي قيمة اإلجراءات اليت تتبعها ا١تسؤساة ُب تقدَل ا٠تدمات.
"خ.ع" ىي قيمة ا٠تدمات العامة.
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"ـ" ىي قيمة متابعة ا٠تدمات اليت تقدـ ُب ا١تسؤساة.
علما بأف ىذه القيم مأخوذة من اٞتدكؿ رقم ( ،)34كبالتايل فإف ا١تعادلة ىي:
ؼ = ( ×.187 + .125ج) (×.345 +خ.ع) ( × .388 +ـ)
ُب حُت دلت بعض ا١تتغَتات على عدـ فاعليتها لعدـ داللتها اإلحصائية ،كىذه ا١تتغَتات ىي-:
 - 1أنواع ا٠تدمات كمنها (التعليمية ،الدينية ،الطبية ،الثقافية كالرياضية).
 - 2ػالكة املؤسسة بأأرسة احلدث.
كىذا يعٍت أف ا٠تدمات ،كخاصةن التعليمية حيث ال يوجد ٢تا تشجيع من قبل ا١تسؤساة ليواصل
األحداث تعليمهم ،فهي مل توفر فصوالن لتقوية اٟتداث ،كال مدرسُت ١تااعدهتم ُب متابعة دركسهم ،كال
يوجد با١تسؤساة فصوؿ حملو األمية لؤلحداث الغَت متعلمُت ،كال تشجعهم أيضان على االستمرار ُب مواصلة
تعليمهم أثناء إقامتهم با١تسؤساة ،كما أنو ال يوجد با١تسؤساة كرش تدريبية على اٟترؼ ا١تهنية ُب ا١تسؤساة،
كاليت تااعد كتعوض ُب نفس الوقت األحداث الذين مل ينجحوا ُب دراستهم نتيجة لظركؼ معينة ،على
أف يتدربوا على مهنة ياتفيد منها عند خركجو من ا١تسؤساة ،كذلك بضماف كظيفة يشتغل ّٔا كتضمن لو
ماتقبلو حيت ال ينتكس كيعود مرة أخرل إىل اال٨تراؼ.
كأظهرت النتائج أنو ال توجد فاعلية ُب ا٠تدمات الدينية ،كاليت تعترب من ا٠تدمات ا١تهمة ُب تعديل
سلوؾ اٟتدث١ ،تا ٢تذا العامل من تأثَت ُب نفاية الفرد بصفة عامة ،فالوعظ كاإلرشاد الديٍت يلعب دكران
فعاالن ُب عملية العبلج كالتأىيل للحدث ،فعن طريقو تتغَت كتتعدؿ أفكاره كطباعو كأ٪تاط سلوكو ،كلكن
من خبلؿ الدراسة ا١تيد انية كنتائج التحليل أتضح أف ىذا العامل غَت فعاؿ ،فبل يوجد با١تسؤساة ماجد
لتأدية فرائض الصبلةُ ،ب حُت يوجد كاعظ ديٍت يأٌب إىل ا١تسؤساة مرة ُب األسبوع كأحيانان ال يأٌب٦ ،تا يقلل
من عملية توجيو كإرشاد األحداث من خبلؿ احملاضرات الدينية كالتهذيبية اليت ٢تا أثر فعاؿ ُب تعديل
سلوؾ اٟتدث.
ا٠تدمات الطبية أيضان غَت فعالة ُب ا١تسؤساات ،كىذا ما أظهرتو نتائج التحليل من خبلؿ إجابات
ا١تبحوثُت ،فا١تسؤساات توجد ّٔا عيادة طبية كلكنها غَت ٣تهزة ٕتهيزان كامبلن ،كما ال يقيم با١تسؤساات
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طبيب عاـ إقامة دائمة ،كلكن ىناؾ ٦ترضُت مناكبُت يتناكبوف على العيادة بدؿ الطبيبُ ،ب حُت تشَت
النتائج إىل التعامل مع ا١تاتشفيات ا٠تارجية إذا لزـ األمر ،ككذلك ىو اٟتاؿ بالنابة للخدمات الثقافية
كالرياضية ،فا١تسؤساات ال يوجد ّٔا نشاط ثقاُب معُت ،كُب مناسبات معينة ،إ٪تا توجد بعض ا١تناشط اليت
٘تارس بدكف نظاـ من قبل األحداث كبدكف مشرؼ نشاط ،كأيضان توجد مكتبة ُب مسؤساة األحداث
(إناث)  ،كىي ال ٖتتوم على كتب عامة بل بعض الكتب ا١تنهجية كالقدٯتةُ ،ب حُت ال توجد مكتبة ُب
مسؤساة األحداث (ذكور) ٦ ،تا يعٍت إ٫تاؿ ىذا اٞتانب ا١تهم للحدث ،فالكتب كآّبلت كالصحف تقلل
من كقت فراغ اٟتدث كٕتعلو يالك سلوكان جيدان من خبلؿ اطبلعو على مواضيع تفتح لو بصَتتو على
بعض األمور اليت ٬تهلها.
كمن ناحية أخرل ال توجد فاعلية ُب ػالكة املؤسسة بأأرسة احلدث ،فنتائج ٖتليل اال٨تدار ا٠تطي أظهرت
أف ا١تسؤساة عبلقتها غَت جيدة بأسرة اٟتدث ،فهي مل هتتم بإرشاد أسرة اٟتدث باألساليب الصحيحة
لكيفية التعامل مع اٟتدث ،على الرغم من أف أحد أدكارىا ُب عبلج اٟتدث ىو تنبيو أسرتو بالطريقة
الاليمة اليت ٬تب أف تتعامل ّٔا مع اٟتدث ،حىت تااعدىا ُب عملية العبلج على اعتبار أهنا عملية
متبادلة بُت ا١تسؤساة كاٟتدث١ ،تا لكل منهما من دكر فعاؿ ُب ىذه العملية ،كما أف ا١تسؤساة ال ٖترص
على دعوة أسرة اٟتدث ١تشاركتو ُب بعض ا١تناسبات االجتماعية ،كىي أيضان ماألة مهمة بالنابة
للحدث ،فكلما شعر بأف األسرة مهتمة بو كمل تنبذه ،بل ىي ٖتاكؿ توطيد العبلقة بينها كبُت اٟتدث،
كىذا يعطي شعوران للحدث بأنو مازاؿ شخصان مرغوبان فيو من قبل أسرتو ،كىذا ينعكس بشكل إ٬تايب على
عملية عبلجو كتوجيهو ،كتأٌب بنتائج سريعة ٟتل مشكبلتو ،كلكن ا١تسؤساة مل تعط ٢تذا اٞتانب أ٫تية ،إال
ُب بعض األحياف فهي تامح للحدث ٔتشاركة أسرتو ُب بعض ا١تناسبات ،كذلك بعد إجراءات معينة تقوـ
ّٔا األسرة من أجل أف تامح ا١تسؤساة للحدث ٓتركجو كعودتو إليها ُب مدة زمنية ٤تددة ،كذلك ا١تسؤساة
مل تاع إىل تقدَل خدمات مالية كمعونات رمزية ألسرة اٟتدث عند الضركرة ،أم حينما تكوف األسرة ُب
حاجة إىل بعض ا١تعونات نظران لظركفها االقتصادية الصعبة ،كىذا يدؿ على عدـ التنايق بُت ا١تسؤساة
كأسرة اٟتدث ،كتتبع ظركفهم ككضعهم االجتماعي كاالقتصادم ،كما ٢تم من أثر ُب ا٨تراؼ األحداث.
225

ُب حُت هتتم ا١تسؤساة اىتمامان كبَتان ،كبصفة ماتمرة بعودة اٟتدث إىل بيئتو الطبعية ،كىي األسرة إٯتانان
منها أهنا خَت ٤تيط يًتىب فيو اٟتدث ،كلذلك ىي حريصة على عودتو ألسرتو كّٓتمعو ُب أقرب فرصة
٦تكنة.
 -2من خبلؿ نتائج التحليل ١تتغَتات ا١تختصُت ،اتضح أف متغَت ٖتقيق ا١تسؤساة ألىدافها ال توجد لو
فاعلية ُب ا١تسؤساات٦ ،تا يعٍت أف ا١تسؤساات ليس لديها القدرة على مااعدة اٟتدث على إشباع حاجاتو،
كمل تتمكن أيضان من مااعدتو على مواجهة مشكبلتو ،كمل تاتطع كذلك إكاابو الالوكيات اإل٬تابية اليت
من خبل٢تا تاتطيع أف تعدؿ من سلوكو ،كمل تاتطع أيضان مااعدة أسرة اٟتدث على إكاأّا األساليب
الصحيحة للتنشئة االجتماعية ،ىذه األمور كاليت تعترب من أىم أىداؼ مسؤساات تربية كتوجيو األحداث
مل ٖتققها ا١تسؤساة ،فبالتايل ينتج عنها عدـ الفاعلية ،كاٞتداكؿ التالية توضح النابة الفائية كماتول
الداللة ،ككذلك ا١تعامبلت الغَتا١تقننة كمقننة للمختصُت.
اٞتدكؿ رقم ()35
اإلرتباط ا١تتعدد للمختصُت
العينة

االرتباط ا١تتعدد
R

االرتباط الًتبيعي
R2

ا١تختصوف

.207

.043

االرتباط الًتبيعي ا١تعدؿ
2

 Rا١تعدؿ

.009

اٞتدكؿ رقم ()36
ٖتليل التباين (يب)
النموذج

٣تموع ا١تربعات

درجة
اٟترية

متوسط ا١تربعات

الفاء
اإلحصائي

النابة الفائية

ا٠تطي

920568

2

460284

00282

.110
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ا٠تطأ ا١تعيارم

21580132

57

آّموع

20510611

59

360016

ُب حُت كشف جدكؿ ا١تعامبلت " "Coeffcientsعلى أنو ال توجد عبلقة دالة إحصائيان بُت
عامل احملك كباقي العوامل ،كاٞتدكؿ التايل يوضح قيمة ا١تعامبلت الغَت مقننة كا١تعامبلت ا١تقننة اليت تتبث
عدـ كجود العبلقة.
اٞتدكؿ رقم ()37
ا١تعامبلت الغَت ا١تقننة كا١تقننة للمختصُت
قيمة "ت"
T

ماتول الداللة

ا١تعامبلت غَت ا١تقننة ا١تعامبلت مقننة
Beta
B

النمودج
احملك

20.749

-

8.113

.000

اٞتنس

-3.387

-.283

-1.089

.281

ا١تسؤساة

1.113

.093

.358

.722

 - 3أظهرت نتائج ٖتليل استبانة اإلداريُت ،كمن خبلؿ قيمة " "Rكاليت تبلغ " "0.580كدرجة
حرية " ، "24أف ىناؾ فاعلية ُب ا٠تدمات اليت تقدمها ا١تسؤساة إىل األحداث من خبلؿ
متغَت االمكانيات ا١تادية كالبشرية كاتصا٢تا با١تسؤساات ذات العبلقة باٟتدث ،كاٞتدكؿ التايل
يوضح ماتول الداللة كٖتليل التباين يب لئلداريُت.
اٞتدكؿ رقم ()38
ماتول الداللة لئلداريُت
العينة

االرتباط ا١تتعدد االرتباط الًتبيعي
R2
R

االرتباط الًتبيعي ا١تعدؿ
2
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 Rا١تعدؿ

.580

اإلداريُت

.276

.337

اٞتدكؿ رقم ()39
ٖتليل التباين (يب)
النموذج

٣تموع ا١تربعات

درجة
اٟترية

متوسط ا١تربعات

الفاء
اإلحصائي

النابة الفائية

ا٠تطي

0160976

2

53048

50580

.100

ا٠تطأ ا١تعيارم

2010864

22

90585

آّموع

3070841

24

ككشف كذلك جدكؿ ا١تعامبلت " "Coeffcientsعن كجود عبلقة دالة إحصائيان بُت عامل
اإلمكانيات ا١تادية الذم يامى "احملك"  ،كعامل اتصاؿ ا١تسؤساة با١تسؤساات دات العبلقة باألحداث
بقيمة (بيتا=  .594كنابة فائية  ،).004كاٞتدكؿ التايل يوضح قيمة ا١تعامبلت الغَت مقننةكا١تقننة.
اٞتدكؿ رقم ()40
ا١تعامبلت غَت ا١تقننة كا١تقننة لئلداريُت
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من خبلؿ نتائج التحليل أتضح أف متغَت االمكانيات ا١تادية متوفر ُب ا١تسؤساات ،حيث اف
ميزانية ا١تسؤساات كافية إل٧تاز األنشطة ُب ا١تسؤساة ،كنفقاهتا تتناسب مع أىدافها اليت ٖتاكؿ جاىدة
ٖتقيقها ،كا١تيزانية توزع حاب أكلوية ا٠تدمات اليت ٭تتاجها األحداث ،كأيضان كمواردىا ا١تتوفرة لديها
تاتطيع من خبل٢تا مواجهة احتياجاهتا إذا تطلب األمر ،كىذه ا١تيزانية كا١توارد ا١تتوفرة ُب ا١تسؤساات
موضوعة كفق خطط كبرامج مدركسة من قبل ٥تتصُت ُب ىذا اٞتانب.
ككفق متغَت اتصاؿ ا١تسؤساة با١تسؤساات ذات العبلقة باألحداث ،فإف الفاعلية ٖتققت من خبلؿ
التعاكف ا١تتبادؿ بُت العاملُت ُب ا١تسؤساة ،كىذا التعاكف ياهل من عملية االتصاؿ الداخلي للمسؤساات،
كأيضان من خبلؿ االجتماعات اليت تعقد بصفة دكرية ُب ا١تسؤساات ١تناقشة القضايا ا٢تامة ّٔا ،ككذلك من
خبلؿ تنايق العمل بينها كبُت ا١تسؤس اات اليت هتتم باألحداث ،كمسؤساات رعاية األسرة كرعاية البنُت
كالبنات ،كأيضان من خبلؿ تبادؿ ا٠تربات بُت ا١تختصُت ١تسؤساات األحداث ،ىذه األمور زادت من فاعلية
ا١تسؤساات ،على اعتبار أف ىذين ا١تتغَتين ٢تما أ٫تية ُب زيادة فاعلية ا٠تدمات اليت تقدـ لؤلحداث ا١تقيمُت
ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث.
كعليو توصلت الباحثة إىل معادلة لقياس الفاعلية من خبلؿ القيم اٞتدكلية ٢تذه ا١تتغَتات ،كا١تعادلة
ىي -:
ؼ = ؾ  +ب (ت)
حيث "ؼ" ىي درجة الفاعلية اليت يتحصل عليها الباحث من خبلؿ تطبيق ىذه ا١تعادلة.
"ؾ" ىي القيمة احملك.
"ب" ىي قيمة معامل الغَت مقننة للمتغَت ذم الداللة.
"ت" ىي قيمة متغَت اتصاؿ ا١تسؤساة با١تسؤساات دات العبلقة باألحداث.
علما بأف ىذه القيم مأخودة من اٞتدكؿ رقم ( ،)40كبالتايل فإف ا١تعادلة ىي:
ر= ( ×.738 + 6.307ت)
229

ُب حُت مل يكن ١تتغَت االمكانيات البشرية أثر ُب الفاعلية٦ ،تا يعٍت أف ا١تسؤساة ٖتتاج إىل زيادة ُب
عدد ا١تختصُت القائمُت على تقدَل ا٠تدمات ،على الرغم من أف العنصر البشرم لو دكر كبَت ُب ٖتقيق
أىداؼ ا١تسؤساة ،كالذم بدكره يزيد من ماتول الفاعلية ،إال أنو لوحظ نقص كاضح ُب عدد ا١تختصُت
با١تسؤساتُت ،كىذا النقص ُب العدد سبب أيضان نقصان ُب الكفاء ا١تهنية كا٠تربة العملية البلزمة للتعامل مع
اٟتدث ،كلوحظ أيضان قصور ُب اإلعداد العلمي أثناء الدراسة من خبلؿ إجابات ا١تبحوثُت ،كىذا بدكره
أدل إىل إ٫تاؿ بعض اٞتوانب ا١تهمة اليت من خبل٢تا تزيد من ماتول الفاعلية ،كعليو فاالمكانيات البشرية
٢تا دكر كبَت ُب عدـ ٖتقيق ا١تسؤساة ألىدافها٦ ،تا أدل إىل خفض ماتول الفاعلية ُب ا١تسؤساة.

٦تا سبق ناتنتج أف ىناؾ قدر (جيد) من الفاعلية ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث
ا١تنحرفُت تعزل ّٓموعة من ا١تتغَتات ،كاليت ًب ٖتديدىا بناء على مقاييس ًب كضعها من قبل ٥تتصُت
كخرباء ُب ىذا آّاؿ ،كىذه ا١تتغَتات ىي-:
قدرة ا١تسؤساة على اشباع احتياجات األحداث ،كأنواع ا٠تدمات اليت تقدـ ُب ا١تسؤساات ،فإف
ا٠تدمات العامة ىي األكثر فاعلية ،كاإلجراءات اليت تتبعها ا١تسؤساة ُب تقدَل ا٠تدمات ،كاالمكانيات
ا١تادية للمسؤساات ،كاتصا٢تا با١تسؤساات ذات العبلقة باٟتدث٦ ،تا يعٍت كجود نابة (جيدة) من الفاعلية،
حيث كصلت ىذه النابة إىل ( ،)%77.5كىذه النابة حددت من خبلؿ عدد ا١تتغَتات ذات الفاعلية
من أصل ا١تتغَتات الكلية ،حيث بلغ عدد ا١تتغَتات ذات الفاعلية ( )7متغَتات من أصل ( )9متغَتات
اليت حددهتا الباحثة لقياس الفاعلية ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث ا١تنحرفُت بليبيا ،كىذه
ا١تتغَتات اليت اعتمدت عليها الباحثة ُب دراستها استنبطتها من ٣تموعة ا١تقاييس ا١تصصمة لقياس الفاعلية
من قبل متخصصُت ُب ىذا آّاؿ ،كىذه النابة تعٍت أف ىذه النظرية اليت استخدمتها الباحثة ُب دراستها
كانت قوية.
كىذه الفاعلية اليت ٖتققت ُب مسؤساات تربية كتوجيو األحداث ،كاليت أظهرهتا نتائج التحليل
اإلحصائي ،ما ىي إال دليل على قدرة ا١تسؤساات على عبلج اال٨تراؼ من جوانب معينة ،كليس
بأكملها ،حيث ٢تا قدرة على عبلج اال٨تراؼ من خبلؿ قدرهتا على إشباع احتياجات األحداث،
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كا٠تدمات العامة اليت تشمل بعض اٞتوانب ا٢تامة للحدث ُب ا١تسؤساة ،كا١تكاف الذم يقيم بو اٟتدث،
ككمية الغداء كأنواعو كا١تلبس ،كأيضان من خبلؿ عبلقة ا١تسؤساة بأسرة اٟتدث ،حيث إف ىذه العبلقة
تااىم ُب زيادة ثقة اٟتدث بأسرتو ،كيشعر من خبل٢تا بأنو شخص مقبوؿ كغَت منبوذ ،كىذا يااعد كثَتان
ُب عبلج اٟتدث ،كعودتو لؤلسرة كآّتمع فردان سويان ،كأيضان ىذا العبلج يااىم فيو ا١تختصوف كاإلداريوف
على الرغم من قلة عددىم ٔتا يقدمونو من خدمات لؤلحداث ،ككذلك االمكانيات ا١تتاحة ُب ا١تسؤساة
كما ٢تا من دكر ُب تعديل سلوؾ اٟتدث من الناحية الالبية إىل اإل٬تابية ،كإعادة تكيفو النفاي
كاالجتماعي كا٠تلقي كالبيئ ،كخركجو للمجتمع فردان سويان خاليان من العيوب ،كتعتمد عليو الدكلة ُب بناء
صرح ا١تاتقبلُ ،ب حُت ىناؾ جوانب أخرل ال تاتطيع ا١تسؤساة عبلجها  ،كىي ا٠تدمات التعليمية
كالدينية كالطبية كالثقافية كالرياضية ،فهذه ا٠تدمات تعترب متدنية جدان كال تسؤثر على اٟتدث بالشكل
اإل٬تايب ،ككذلك االمكانيات البشرية ،كأيضان عبلقة ا١تسؤساة بأسرة اٟتدث ،ىذه العوامل ٢تا تأثَت كبَت على
تعديل إتاىات األحداث ،كتغيَت سلوكهم ،كألهنا غَت فعالة فا١تسؤساات ىنا ال تاتطيع أف تقوـ بدكرىا
على أكمل كجو ،كبالتايل قدرهتا على عبلج األحداث ا١تنحرفُت داخل ا١تسؤساة بو نوع من القصور ،كذلك
لنقص ا٠تدمات اليت تقدمها ٢ت م٦ ،تا ترتب عليو عدـ قدرهتا على عبلج ىذه الظاىرة بالكيفية ا١تطلوبو،
كلكن ُب ٣تمل األحواؿ فا١تسؤساات ٢تا قدرة على عبلج اال٨تراؼ ،كلو رجعنا إىل البيانات األكلية لعينة
األحداث ،ك١تتغَت عدد مرات دخوؿ اٟتدث إىل ا١تسؤساة ،ألظهرت النتائج أف أغلب أفراد العينة كبنابة
( )%76دخلوا للمسؤساة مرة كاحدةُ ،ب حُت كانت نابة الذين تكرر كجودىم ُب ا١تسؤساة أكثر من
مرة (٦ ،)%14تا يدؿ على أف ا١تسؤساة تتبع نظامان جيدان ُب التعامل مع األحداث ا١تنحرفُت ،كىذا النظاـ
لو دكر فعاؿ ُب عدـ عودة اٟتدث مرة أخرل للمسؤساة.
كىذه النتيجة اليت توصل ت ٢تا الباحثة ال تتفق مع النتيجة اليت توصلت ٢تا دراسة عويسُ ،ب أف
اإليداع ا١تسؤساي ليس فعاالن بالدرجة ا١ترجوه منو بل تعترب منخفضة ،أم أنو ىناؾ قدر ضئيل من الفاعلية
ُب مسؤساات الشباب ُب مصر ،كٗتتلف ىذه النتيجة مع ما توصلت لو دراسة األٛترم ،بأف فعالية الربامج
االجتماعية ُب تغيَت إتاىات النزالء كتعديل سلوكهم كانت عالية األ٫تية ،كىذه الربامج تااىم ُب عبلج
النزالء كإصبلحهم ،كذلك يدؿ على فعالية تلك الربامج ،كىذه الدراسة توصلت إىل أف الفاعلية ُب
مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث تعترب جيدة كليات عالية جدان ،كبالتايل فهي تااىم ماا٫تة جيدة
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ُب تعديل سلوؾ ا١تنحرفُت ،كما ٗتتلف نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة ا١تالكي ،حيث توصلت ُب
نتائجها إىل أف ىذه ا١تسؤساات تتحقق أىدافها سواء اٟتكومية أكاألىلية اليت حددهتا الرئاسة العامة لتعليم
البنات بنابة مرتفعة ،مع كجود معوقات ٖتد فعاليتها ،كذلك يعود إلخبلص ا١تعلمات كتفانيهن ُب العمل
الًتبوم ،كما ٗتتلف ىذه النتيجة مع النتيجة اليت توصلت ٢تا دراسة رمضاف ،حيث توصلت ُب دراستها
إىل أف مدل فعالية الرعاية ا١تسؤساية لؤلطفاؿ ببل مأكل مرتفعةُ ،ب حُت توصلت الدراسة اٟتالية إىل أف
الفاعلية جيدة.
 لئلجابة على التااؤؿ الثالث كالذم نصو" :ما الصعوبات التي تواجو القائمين على تقديم الخدماتفي مؤسسات (دكر تربية كتوجيو األحداث المنحرفين)؟".
كللتعرؼ على أىم الصعوبات اليت تواجو ا١تختصُت ُب مسؤساات تربية كتوجيو األحداث
ا١تنحرفُت ،قامت الباحثة باستخداـ اإلحصاء الوصفي للوصوؿ إىل النتائج ،عن طريق الناب كالتكرارات
ا١تئوية لعبارات االستبانة ا٠تاصة بالصعوبات اليت تواجو ا١تختصُت ُب مسؤساات تربية كتوجيو األحداث
ا١تنحرفُت ُب االستبانة ا٠تاصة با١تختصُت ،حيث ٕتيب على ىذا التااؤؿ العبارات من (،)30-11
حيث قيامت ىذه الصعوبات إىل أربع كىي" :صعوبات خاصة بإدارة ا١تسؤساة ،كصعوبات ترجع إىل
األحداث ا١تقيمُت ُب ا١تسؤساة ،كصعوبات ترجع إىل ا١تختصُت أنفاهم ،كصعوبات ترجع إىل األسرة
كآّتمع" ،كمن خبلؿ ىذه العملية توصلت الباحثة إىل ما يلي-:
أكال; الصعوبات المتعلقة بإدارة المؤسسة كىي تبدأ من الفقرة ( ،)29-22كأظهرت النتائج ما
يلي-:
الفقرة ( )11كاليت تنص على " نقص الدكرات التدريبية للمختصُت ُب ٣تاؿ العمل" ،أف نابة ()%67
من ا١تبحوثُت يوافقوف على أهنم مل تعط ٢تم دكرات تدريبة ُب ٣تاؿ عملهم ،على الرغم من أ٫تية ىذه
الدكرات ُب رفع ا١تاتول الوظيفي للعاملُت ،إال أف ا١تسؤساة مل هتتم ّٔذا اٞتانب كإف كانت موجودة فهي
٤تصورة ُب فئة معينة ،كأظهرت النتائج أيضان أف نابة ( )28من ا١تبحوثُت أجابوا أهنم أخدكا دكرات تدريبية
ُب ٣تاؿ عملهم٦ ،تا يعٍت أف ا١تسؤساة مل هتمل ىذا اٞتانب كلكنو مقصور على فئة معينةُ ،ب حُت أظهرت
النتائج أف نابة ( )%5من ا١تبحوثُت ليس لديهم رأم.
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أما الفقرة ( )12كاليت تنص على "سيطرة الركتُت كتعقد اإلجراءات داخل ا١تسؤساة" ،أجاب
( )%60من ا١تبحوثُت با١توافقة ،أم أف الركتُت كتعقد اإلجراءات ُب ا١تسؤساة يابب عائقان أماـ ا١تبحوثُت
١تمارسة عملهم ،كإجاب ( )%35من ا١تبحوثُت أنو ال يوجد تعقيد ُب إدارة ا١تسؤساة ،كال يايطر الركتُت
اليومي على سَت العمل با١تسؤساةُ ،ب حُت أجابة ( )%5من ا١تبحوثُت أهنم ليس لديهم رأم.
الفقرة ( )13كاليت تنص على " عدـ كضوح أىداؼ ا١تسؤساة" ،أظهرت نتائجها اإلحصائية أف
نابة ( )%25من ا١تبحوثُت أجابوا با١توافقة على أف أىداؼ ا١تسؤساة غَت كاضحة لديهم٦ ،تا يااب نوع
من عدـ الًتكيز من قبل ىسؤالء ا١تبحوثُت ُب عملهم لعدـ كضوح ا٢تدؼ األساسي للمسؤساةُ ،ب حُت
أجاب ( )%70من ا١تبحوثُت أهنم لديهم خلفية كاملة بأىداؼ ا١تسؤساة ،كاليت على ضوئها ٯتكن
للمبحوثُت أف ٯتارسوا عملهم باهولة كفقان ٠تطة كاضحة كضعت على أساس ىذا ا٢تدؼ ،كبالتايل فؤلف
ا١تبحوثُت ياتطيعوف ٦تارسة عملهم ُب ا١تسؤساة باهولة ككضوح ،أما نابة الذين ليس لديهم رأم ُب ىذه
الفقرة ،فهي تعترب قليلة حيث بلغت ( )%5فقط.
الفقرة ( )14كىي تنص على "عدـ كجود حوافز كمكافآت لؤلعماؿ كاال٧تازات اليت ٭تققها
ا١تختصوف" ،حيث يسؤكد ( )%63من ا١تبحوثُت أف ا١تسؤساة ال تشجعهم على األعماؿ اليت يقوموف ّٔا
ُب ا١تسؤساة ،كال تعطى ٢تم حوافز كال مكافآ ت تشجيعية مقابل نشاطهم كيعتربكنو عمل يتقاضوف عليو
أجران فقطُ ،ب حُت أقرت نابة كقدرىا ( )%28با١توافقة ،أم أف ا١تسؤساة تشجع ا١تبحوثُت عند قيامهم
بأعماؿ جيدة ُب ا١تسؤساة ،حيث تقدـ ٢تم حوافز مادية كمعنوية كمكافأت مقابل النشاط الذم يقوموف بو
لتاهيل أمور العمل با١تسؤساة ،كأجاب ا١تبحوثوف بنابة ( )%8بأهنم ليس لديهم رأم.
ُب حُت أظهرت نتائح التحليل للفقرة ( )15كاليت تنص على "نقص اإلشراؼ الفٍت كاإلدارم
البلزـ ١تتابعة العمل" ،أف نابة ( )%57من ا١تبحوثُت أجابوا با١توافقة ،أم أنو يوجد نقص ُب اإلشراؼ
اإلدارم ٢تسؤالء ا١تبحوثُت ُب ا١تسؤساات ،كما كانت نابة ( )%35من ا١تبحوثُت أجابوا بعدـ ا١توافقة ،أم
أهنم يتلقوف إشرافان فنيان كإداريان من قبل ا١تاسؤكلُت ١تتابعة العمل الذم يقوموف بو٦ ،تا يدؿ أف ىناؾ من
يوجههم كيرشدىم كيتابع أعما٢تم اليومية اليت يقوموف ّٔا ُب ا١تسؤساة ،كقد أجابة ( )%8من ا١تبحوثُت
أجابوا بأهنم ليس لديهم رأم.
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كأيضان الفقرة ( )16كاليت نصها " نقص إمكانيات ا١تسؤساة اليت تااعد على االبتكار كتطور
العمل" ،أجاب ا١تبحوثُت بنابة ( )%57با١توافقة ،أم أف ا١تسؤساة ليس لديها االمكانيات اليت تااعد
على االبتكار كتطور العمل ،أما ( )%37من ا١تبحوثُت أجابوا بعدـ ا١توافقة ،أم أف ا١تسؤساة لديها
االمكانيات اليت تااعد ا١تبحوثُت على االبتكار كخلق برامج جديدة لاَت العمل ،كتوجيو األحداث التباع
الالوؾ اٞتيدُ ،ب حُت أجاب ( )%7من ا١تبحوثُت بأف ليس لديهم رأم.
كالفقرة ( )17كنصها " أماكن تقدَل ا٠تدمات غَت مناسب" ،أجاب ( )%30من ا١تبحوثُت
با١توافقة ،أم أهنم يقركف أف األماكن اليت تقدـ ّٔا ا٠تدمات با١تسؤساة غَت مناسبة ،كأهنا ٖتتاج إىل تغيَت،
ُب حُت أجاب ( )%65من ا١تبحوثُت بعدـ ا١توافقة ،أم أف أماكن تقدَل ا٠تدمات با١تسؤساة جيدة،
كتتوفر ّٔا كل االمكانيات البلزمة ليمارس كل ٥تتص كظيفتو على أكمل كجوُ ،ب حُت أجاب ( )%5من
ا١تبحوثُت بأهنم ليس لديهم رأم.
أما الفقرة ( )18كىي تنص على " :صعوبة تقييم العمل من قبل ا١تائولُت" ،إف نابة ا١توافقُت
على أف ىناؾ صعوبة ُب تقييم العمل من قبل ا١تائولُت تبلغ (٦ ،)%50تا يعٍت أف ا١تائولُت ُب ا١تسؤساات
حاب ىذه النتائج غَت مهتمُت بتقييم سَت العمل ،كتبلغ نابة ا١تبحوثُت الذين ال يوافقوف على أنو ليس
ىناؾ صعوبة ُب تقييم العمل من قبل ا١تائولُت ( ،)%42أم أهنم يقركف أف ا١تائولُت ُب ا١تسؤساة يقيموف
األعماؿ اليت يقوـ ّٔا ا١تبحوثوف ،كيتابعوهنا باستمرار كيقيموف اٞتيد منها ،كأم منها ٖتتاج إىل تعديل
فيعدؿ حىت تصل إىل ا١تاتول ا١تطلوب ،كتصل نابة الفئة الثالثة كاليت ليس لديها رأم إىل نابة ()%8
من ا١تبحوثُت ،كاٞتدكؿ رقم ( )38يوضح أىم الصعوبات اليت تتعلق بإدارة ا١تسؤساة.
اٞتدكؿ رقم ()41
الصعوبات اليت تتعلق بإدارة ا١تسؤساة
ت

الفقرات

 11نقص الدكرات التدريبية للمختصُت ُب ٣تاؿ
العمل.

نسبة الموافقين

نسبة عدـ

ليس لدم رأم

%28

%5

الموافقين

%67
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%60

%35

%5

12

 13عدـ كضوح أىداؼ ا١تسؤساة.

%25

%70

%5

 14عدـ كجود حوافز كمكافآت لؤلعماؿ كاال٧تازات
اليت ٭تققها ا١تختصوف.

%63

%28

%8

 15نقص اإلشراؼ الفٍت كاإلدارم البلزـ ١تتابعة
العمل.

%57

%35

%8

 16نقص امكانيات ا١تسؤساة اليت تااعد على
االبتكار كتطور العمل.

%57

%37

%7

 17أماكن تقدَل ا٠تدمات غَت مناسب.

%30

%65

%5

 18صعوبة تقييم العمل من قبل ا١تائولُت.

%50

%42

%8

سيطرة الركتُت كتعقد اإلجراءات داخل ا١تسؤساة.

ثانيان; الصعوبات المتعلقة باألحداث كىي تبدأ من الفقرة ( ،)32-2:كأظهرت النتائج ما يلي-:
الفقرة ( )19كىي تنص على " :عدـ كعى اٟتدث ٔتهمة مقدمي ا٠تدمات داخل ا١تسؤساة" ،إف
نابة ( )%38من ا١تبحوثُت أجابوا با١توافقة ،أم أف األحداث ليس لديهم كعي ٔتهمة مقدمي ا٠تدمات،
كبالتايل ىذا يابب مشكلة للمختصُت للقياـ بدكرىم على أكمل كجوُ ،ب حُت أجاب ( )%53من
ا١تبحوثُت بأهنم غَت موافقُت على ىذه الفقرة ،أم أف األحداث لديهم كعي ٔتهمة ا١تختصُت ُب ا١تسؤساة،
٦تا ياهل عليهم القياـ بدكرىم على أكمل كجو دكف أم صعوبة ،كقد أجاب نابة ( )%5من ا١تبحوثُت
بأهنم ليس لديهم رأم ،كالفقرة ( )20تنص على " :عزكؼ اٟتدث عن ٦تارسة األنشطة داخل ا١تسؤساة"،
أجاب ا١تبحوثوف بنابة ( )%48أف األحداث يعزفوف عن ٦تارسة األنشطة با١تسؤساة ،كنابة ( )%47من
ا١تبحوثُت أجابوا بأف األحداث ٯتارسوف النشاطات ا١تتوفرة ُب ا١تسؤساة ،كمل يعزفوا عنهاُ ،ب حُت أجاب
( )%12من ا١تبحوثُت بأف ليس لديهم رأم ،الفقرة ( )21كىي نتص على "رفض اٟتدث التباع قواعد
كتعليمات ا١تسؤساة" ،بلغت نابة ا١توافقُت على أف األحداث يرفضوف اتباع قواعد كتعليمات ا١تسؤساة
( ، )%38كىذا الرفض من قبل األحداث لقواعد ا١تسؤساة كتعليماهتا يابب خلل ُب نظامها ،كبالتايل عدـ
قدرة ا١تختصُت على القياـ بدكرىم كىذا ينتج عنو عدـ ٖتقيق أىدافها ،أما نابة ا١تبحوثُت الذين أجابوا
بعدـ ا١توافقة ،فقد بلغت ( ،)%50كىذ ا يدؿ على أف األحداث ُب ا١تسؤساة يطبقوف النظاـ كال ٮتالفونو،
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٦تا يعطي فرصة أكثر للمختصُت لتحقيق أىداؼ ا١تسؤساة ،كما أجاب نابة ( )%12بأهنم ليس لديهم
رأم ،كاٞتدكؿ رقم ( )39يوضح أىم الصعوبات اليت تتعلق باألحداث ُب ا١تسؤساة.
اٞتدكؿ رقم ()42
الصعوبات اليت تتعلق باألحداث ُب ا١تسؤساة
نسبة عدـ

ليس لدم رأم

ت

الفقرات

 19عدـ كعى اٟتدث ٔتهمة مقدمي ا٠تدمات داخل
ا١تسؤساة.

%38

%53

%8

 20عزكؼ اٟتدث عن ٦تارسة األنشطة داخل
ا١تسؤساة.

%48

%47

%5

 21رفض اٟتدث إلتباع قواعد كتعليمات ا١تسؤساة.

%38

%50

%12

نسبة الموافقين

الموافقين

ثالثان; الصعوبات المتعلقة بالمختصين كىي تبدأ من الفقرة ( ،)36-33كأظهرت النتائج ما يلي-:
تنص الفقرة ( )22على " عدـ القدرة على تطبيق ا١تعارؼ النظرية ُب ا١تمارسة ا١تهنية مع اٟتدث"،
كقد أجاب ا١تبحوثوف بنابة ( )%27با١توافقة على أهنم ليس لديهم القدرة على تطبيق ا١تعارؼ النظرية ُب
ا١تمارسة ا١تهنية ،أم أهنم مل ياتطيعوا تطبيق اٞتانب النظرم كا١تيداٍل (األكادٯتي) ُب العمل الذم يقوموف
بو ُب ا١تسؤساة كلّّ حاب كظيفتوُ ،ب حُت أجاب نابة ( )%68من ا١تبحوثُت بأهنم لديهم القدرة
الكافية ١تمارسة مهنتهم ،كذلك من خبلؿ تطبيق ا١تعارؼ األكادٯتية ُب ا١تمارسة ا١تهنية ،كبالتايل فهم
ياتطيعوف التعامل مع اٟتدث ا١تنحرؼ من اٞتانب ا١تهٍت الذم ٮتص كظيفتو ،أما نابة الذين ليس لديهم
رأم ( ،)%5أما الفقرة ( )23كاليت تنص " نقص خربة ا١تختصُت بطبيعة العمل ا١تهٍت مع األحداث"،
بلغت نابة ا١تبحوثُت ال ذين يوافقوف على أف لديهم نقص ُب ا٠تربة للتعامل مع اٟتدث بنابة (،)%33
أما الذين لديهم ا٠تربة ُب التعامل مع األحداث كصلت نابتهم إىل (٦ ،)%57تا يدؿ على أنو لديهم
القدرة على التعامل مع اٟتدث حاب اعتقاد الباحثة ىذا يرجع إىل قدرهتم على تطبيق اٞتانب النظرم ُب
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آّاؿ ا١تهٍت ،أما الذين ليس لديهم رأم فقد بلغت نابتهم ( ،)%.10كالفقرة ( )24كنصها "عدـ رضا
ا١تختصُت عن عملهم اٟتايل" ،أقرت نابة كبَتة من ا١تبحوثُت تصل إىل ( )%67بأهنم غَت راضيُت عن
عملهم ،أما نابة ا١تبحوثُت الراضُت عن عملهم فقد بلغت نابتهم (٦ ،)%38تا يدؿ على أف ا١تبحوثُت
غَت راضيُت على عملهم ُب ا١تسؤساات ،كما بلغت نابة الذين ليس لديهم رأم (ُ ،)%5ب حُت كانت
إجابة ا١تبحوثُت على الفقرة ( ،)25كاليت تنص على "عدـ توفر الدافعية ُب العمل مع األحداث" كاآلٌب،
نابة ( )%37من ا١تبحوثُت أجابوا با١توافقة ،أم أف ىذه النابة ليات لديها دافعية للعمل مع األحداث،
كُب اعتقاد الباحثة ىذا يعود إىل عدـ كجود حوافز كمكافآت للعمل ُب ا١تسؤساات ،كما تعتقد أيضان بأنو
يرجع إىل عدـ قدرهتم على تطبيق اٞتانب النظرم ُب ا١تمارسة ا١تهنية ،كقلة خربة ا١تختصُت بطبيعة العمل
ا١تهٍت مع األحداث  ،كنابة ( )%58ال يوافقوف على أهنم غَت راضُت على عملهم اٟتايل ،أم أهنم
راضوف ٘تامان عن عملهم ُب ىذه ا١تسؤساة ،كذلك يرجع حاب اعتقاد الباحثة إىل قدرهتم على تطبيق
اٞتانب األكادٯتي ُب آّاؿ ا١تهٍت ،ك٠تربهتم ُب التعامل مع األحداث ،ككذلك يرجع إىل قيمة العمل ُب حد
ذاتو ،أما نابة ( )%5من ا١تبحوثُت ليس لديهم رأم ،كاٞتدكؿ رقم ( )40يوضح أىم الصعوبات اليت
تتعلق با١تختصُت ُب ا١تسؤساة.
اٞتدكؿ رقم ()43
الصعوبات اليت تتعلق با١تختصُت ُب ا١تسؤساة
نسبة عدـ

ليس لدم رأم

ت

الفقرات

 22عدـ القدرة على تطبيق ا١تعارؼ النظرية ُب
ا١تمارسة ا١تهنية مع اٟتدث.

%27

%68

%5

 23نقص خربة ا١تختصُت بطبيعة العمل ا١تهٍت مع
األحداث.

%33

%57

%10

 24عدـ رضا ا١تختصُت عن عملهم اٟتايل.

%67

%38

%5

 25عدـ توفر الدافعية ُب العمل مع األحداث.

%37

%58

%5

نسبة الموافقين

الموافقين
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رابعان; الصعوبات المتعلقة باألسرة كالمجتمع كىي تبدأ من الفقرة ( ،)41-37كأظهرت النتائج ما
يلي-:
نصت الفقرة ( )26على "عدـ كعي أسرة اٟتدث بأساليب التنشئة االجتماعية الاليمة" ،حيث
كانت إجابة ا١تبحوثُت بنابة ( )%53منهم با١توافقة أم أف أسرة اٟتدث ليس لديها كعي بأساليب
التنشئة االجتماعية ،كبالرج وع إىل البيانات األكلية لعينة األحداث اتضح أف نابة ( )%47من عينة
األحداث كانت كظيفة األب (موظف) ،كما أثبتت نتائج التحليل أيضان أف أغلب أفراد العينة كبنابة
( )%78عمل األـ "ربة بيت" ،كأف نابة ( )%71من أفراد العينة يقطنوف ُب حي شعيب ،كعمل األب
ُب كظيفة رٝتية يتطلب من األـ ٖتمل مائولية تربيتهم ،كىي ليات لديها دراية كافية باألساليب اٟتديثة
للتنشئة االجتماعية ،كما بلغت نابة ( )%37من إجابات ا١تبحوثُت بعدـ ا١توافقة على أف أسرىم لديها
كعي بأساليب التنشئة االجتماعية ،كلكن رٔتا ىناؾ ظركؼ أخرل ىي اليت سببت ُب ا٨تراؼ اٟتدث،
كبلغت نابة الذين ليس لديهم رأم ( )%10من ا١تبحوثُت ،أما الفقرة ( )27كاليت تنص على "عدـ
تعاكف األسرة مع ا١تسؤساة إعادة اٟتدث إليها" ،فقد بلغت إجابات ا١تبحوثُت بنابة ( ،)%63من
ا١توافقُت على أف أسرة اٟتدث ال تتعاكف مع ا١تسؤساة إلعادة اٟتدث إليها ،كعدـ التعاكف ىذا يسؤدم إىل
نتائج سلبية ُب عبلج اٟتدث كتعديل سلوكو ،كذلك لشعوره بأنو غَت مرغوب من قبل أسرتو ،كبالتايل ال
يتحقق ىدؼ من أىداؼ ا١تسؤساة ،كىو تعديل سلوؾ اٟتدث كاعادة د٣تو ُب آّتمع ،كما بلغت نابة
ا١تبحوثُت الذين أجابوا با١توافقة ( ،)%30أم أف ىناؾ نابة كلو قليلة تتعاكف مع ا١تسؤساة ُب عودة
اٟتدث ٢تا ،كاستقراره معهم ،بينما أجاب ( )%7من ا١تبحوثُت بأف ليس لديهم رأم ،كالفقرة ( )28كىي
تنص على" :عدـ كجود كسائل أتصاؿ بُت أسرة اٟتدث كا١تسؤساة" ،تشَت نتائج التحليل الوصفي بأف
نابة ( )%62من ا١تبحوثُت أجابوا بأهنم ال توجد كسائل اتصاؿ بُت األسرة كا١تسؤساة ،كىذا يرجع ُب
اعتقاد الباحثة إىل نقص امكانيات ا١تسؤساة ا١تادية كالبشرية اليت ٯتكن من خبل٢تا الوصوؿ إىل أسرة اٟتدث
كالتواصل معها ألخذ بعض البيانات الضركرية عن اٟتدث ،ككذلك لتوعيتها باألساليب اٟتديثة للتعامل مع
اٟتدثُ ،ب حُت كانت نابة ا١تبحوثُت الذين أجابوا بعدـ ا١توافقة على ىذه الفقرة ( ،)%27أم أف ىذه
النابة من ا١تبحوثُت تقر أف ىناؾ تواصل بُت أسرة اٟتدث كا١تسؤساة ،ككانت نابة الدين ليس لديهم رأم
قد بلغت ( ،)%12ككذلك الفقرة ( )29كاليت نصها "عدـ اىتماـ كسائل اإلعبلـ ٔتناقشة احتياجات
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اٟتدث" ،تشَت نتائج التحليل إىل أف نابة ( )%65من ا١تبحوثُت أجابوا با١توافقة ٦ ،تا يدؿ على أف ىناؾ
إ٫تاالن كاضحان من قبل كسائل اإلعبلـ ّٔذه القضية ،كعدـ االىتماـ ّٔا على الرغم من أف كسائل اإلعبلـ
٢تا دكر كبَت ُب اٟتد من ىذه الظاىرة "ظاىرة ا٨تراؼ اٟتدث" ،كلكنها مل تقم بو على أكمل كجو ،كما
أجابت نابة ( )%25من ا١تبحوثُت بعدـ ا١توافقة على ذلك ،حيث أهنا تقر على أف ىناؾ كسائل اعبلـ
هتتم ّٔذه الفئة كمشاكلهم ،ككذلك باألساليب الوقائية كالعبلجية اليت تااىم ُب حل مشكلة األحداث،
بينما تبلغ نابة ( )%10من إجابات ا١تبحوثُت بأف ليس لديها رأم ،أما الفقرة ( )30كنصها "عدـ كجود
قاعدة بيانات كمعلومات كثيقة عن حجم ظاىرة ا٨تراؼ األحداث" ،أظهرت النتائج أف نابة ()%70
من ا١تبحوثُت أقركا أنو ال توجد قاعدة بيانات كمعلومات دقيقة عن حجم الظاىرة ،أم أنو ال توجد مرجعية
ياتندكف عليها للتعامل مع ىذه الظاىرة ،كنابة ( )%23من ا١تبحوثُت أجابوا بعدـ ا١توافقة على ذلك،
أم أهنم يقركف أف ىناؾ قاعدة بيانات كمعلومات كثيقة عن حجم الظاىرةُ ،ب حُت بلغت نابة الذين
ليس لديهم رأم (.)%7
بالنابة لنابة من ليس لديهم رأم ،ترجع الباحثة ىذه الناب ا١تتقاربة بُت ٚتيع
الفقرات ،إىل أف نابة من ا١تبحوثُت ليس لديها فًتة زمنية طويلة ُب ا١تسؤساة ،أم ليس لديها خربة ُب ٣تاؿ
العمل ُب ا١تسؤساة ،ككذلك مع األحداث ٦تا ٬تعلها ليس لديها رأم ُب ىذه األمور ،كاٞتدكؿ التايل يوضح
الصعوبات اليت تواجو ا١تختصُت ُب ا١تسؤساات ،كاٞتدكؿ التايل يوضح أىم الصعوبات اليت تتعلق باألسرة
كآّتمع ُب ا١تسؤساة.
اٞتدكؿ رقم ()44
الصعوبات اليت تتعلق باألسرة كآّتمع ُب ا١تسؤساة
نسبة عدـ

ليس لدم رأم

ت

الفقرات

 26عدـ كعي أسرة اٟتدث بأساليب التنشئة
االجتماعية الاليمة.

%53

%37

%10

 27عدـ تعاكف األسرة مع ا١تسؤساة إعادة اٟتدث
إليها.

%63

%30

%7

نسبة الموافقين

الموافقين
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 28عدـ كجود كسائل اتصاؿ بُت أسرة اٟتدث
كا١تسؤساة.

%61.7

%26.6

%11.7

 29عدـ اىتماـ كسائل اإلعبلـ ٔتناقشة احتياجات
اٟتدث.

%65

%25

%10

 30عدـ كجود قاعدة بيانات كمعلومات كثيقة عن
حجم ظاىرة ا٨تراؼ األحداث.

%70

%23

%7

بناء على ما سبق فإف أىم الصعوبات اليت تواجو ا١تختصُت ُب مسؤساات تربية كتوجيو األحداث
ا١تنحرفُت ىي-:
أكال; الصعوبات المتعلقة بإدارة المؤسسة كىي-:
 - 1نقص الدكرات التدريبية للمختصُت ُب ٣تاؿ العمل.
 - 2سيطرة الركتُت كتعقد اإلجراءات داخل ا١تسؤساة.
 - 3عدـ كجود حوافز كمكافآت لؤلعماؿ كاال٧تازات اليت ٭تققها ا١تختصوف.
 - 4نقص اإلشراؼ الفٍت كاإلدارم البلزـ ١تتابعة العمل.

- 5

صعوبة تقييم العمل من قبل ا١تائولُت.

ثانيان; الصعوبات المتعلقة باألحداث -:من ىذه الناحية أثبتت نتائج التحليل على أنو ال توجد صعوبات
تتعلق باألحداث.
ثالثان; الصعوبات المتعلقة بالمختصين-:
 - 1عدـ رضا ا١تختصُت عن عملهم اٟتايل.
رابعان; الصعوبات المتعلقة باألسرة كالمجتمع-:
 - 1عدـ كعي أسرة اٟتدث بأساليب التنشئة االجتماعية الاليمة.
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 - 2عدـ تعاكف األسرة مع ا١تسؤساة كإعادة اٟتدث إليها.
 - 3عدـ كجود كسائل اتصاؿ بُت أسرة اٟتدث كا١تسؤساة.
 - 4عدـ اىتماـ كسائل اإلعبلـ ٔتناقشة احتياجات اٟتدث.
 - 5عدـ كجود قاعدة بيانات كمعلومات كثيقة عن حجم ظاىرة ا٨تراؼ األحداث.
كلعل ىذه الصعوبات ىي الابب ُب ا٩تفاض ماتول فاعلية ا٠تدمات ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو

األحداث ،خاصةن كإف القائمُت على تقدَل ا٠تدمات ٢تم دكر كبَت ُب ا١تاا٫تة ُب ىذه الفاعلية ،كىذا
يعوؽ عملهم اليومي ،كيًتتب على ذلك عدـ الرضا على عملهم ،كبالتايل تسؤدم إىل عدـ فاعلية آدائهم
الوظيفي ،الذم بدكره يااىم ماا٫تة مباشرة ُب عدـ فاعلية ا٠تدمات اليت تقدـ ُب ا١تسؤساات.
تتلخص أىم الصعوبات اليت تواجو ا١تختصُت ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث ُب-:
 نقص الدكرات التدريبية للمختصُت ُب ٣تاؿ العمل.
 سيطرة الركتُت كتعقد اإلجراءات داخل ا١تسؤساة.
 عدـ كجود حوافز كمكافآت لؤلعماؿ كاال٧تازات اليت ٭تققها ا١تختصوف.
 نقص اإلشراؼ الفٍت كاإلدارم البلزـ ١تتابعة العمل.
 صعوبة تقييم العمل من قبل ا١تائولُت.
 عدـ رضا ا١تختصُت عن عملهم اٟتايل.
 عدـ كعي أسرة اٟتدث بأساليب التنشئة االجتماعية الاليمة.
 عدـ تعاكف األسرة مع ا١تسؤساة إلعادة اٟتدث إليها.
 عدـ كجود كسائل اتصاؿ بُت أسرة اٟتدث كا١تسؤساة.
 عدـ اىتماـ كسائل اإلعبلـ ٔتناقشة احتياجات اٟتدث.
 عدـ كجود قاعدة بيانات كمعلومات كثيقة عن حجم ظاىرة ا٨تراؼ األحداث.
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كىذه النتيجة اليت توصلت ٢تا الباحثة تتفق مع نتيجة دراسة "فرنكة 2005ـ" ُب أف ا١تشاكل
كالصعوبات اليت يعاٍل منها العاملوف ُب مسؤساات اإلصبلح كالتأىيل  ،تكاد تكوف قريبة جدان من نتائج
ىذه الدراسة من حيث قلة االمكانيات ا١تادية كالبشرية ُب ا١تسؤساة ،كنقص الدكرات التدريبية للمختصُت،
كقلة اإلشراؼ ا١تهٍت للعاملُت ،ككذلك صعوبة تقبل من قبل ا١تائولُت ،كأيضان عدـ كجود اٟتوافز ا١تادية
كا١تعنوية اليت تشجع العا ملُت على ٦تارسة عملهم بنشاط كحيوية ،كُب عدـ كجود قاعدة بيانات ياتند
عليها األخصائيوف ُب عملهم داخل ا١تسؤساة.
كتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة "سبيقة 2008ـ" ،حيث توصل ُب دراستو إىل أف أىم
الصعوبات اليت تواجو العاملُت ُب مسؤساات تربية كتوجيو األحداث ىي "قلة االعتمادات ا١تالية
با١تسؤساات ،كالعجز ُب القوة العاملة كُب بعض التخصصات على كجو التحديد ،كانعداـ اٟتوافز ا١تادية
كاألدبية للعاملُت ُب ا١تسؤساات ،كاٟتاجة ا١تاسة لتدريب سائر فئات العاملُت ،كعدـ كجود كسائل النقل،
كعدـ ٖتديد عبء العمل للعاملُت كعدـ كضع النابة الوظيفية للمسؤساات ،ككجود مشاكل تنظيمية
كإدارية ٖتتاج إىل تبايط لئلجراءات"  ،كىذه ا١تشاكل توصلت ٢تا الباحثة ُب دراستها ،باإلضافة إىل
مشاكل أخرل تتعلق بأسرة اٟتدث.
كتتفق ىذه النتيجة مع النتيجة اليت توصلت ٢تا دراسة "عويس 1982ـ"ُ ،ب قلة توفَت الكادر
الوظيفي كخاصة األخصائيُت االجتماعيُت ،كعدـ االىتماـ بتوطيد العبلقة بُت أسر األحداث كا١تسؤساة،
كعدـ توفَت االمكانيات ا١تادية كالبشرية لتنفيذ برامج ا١تسؤساة.
 لئلجابة على التااؤؿ الرابع كالذم نصو" :ىل ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية تعزل لمتغير الجنسكالمؤسسة في مستول الفاعلية بين مؤسستي الذكور كاإلناث؟" ٍب إ٬تاد قيمة "ت" لداللة الفركؽ بُت
اٞتناُت ،كا١تسؤساتُت ُب ا١تتوسطات اٟتاابية لدرجات الفاعلية ،لبلستبانات الثبلث "األحداث،
ا١تختصُت ،اإلداريُت" ،كقد أشارت النتائج إىل ما يلي-:
 -1استبانة األحداث; -أشارت نتائج ٖتليل استبانة األحداث إىل أنو ال توجد فركؽ ذات داللة
إحصائية بُت األحداث الذكور كاألحداث اإلناث ،ككذلك بُت مسؤسايت الذكور كاإلناثُ ،ب ماتول
الفاعلية تعزل ١تتغَت التعرؼ على اإلجراءات اليت تتبعها ا١تسؤساة ُب تقدَل ا٠تدمات ،كمتغَت مدل قدرة
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ا١تسؤساة على إشباع حاجات األحداث ا١تنحرفُت ،نوع من أنواع ا٠تدمات ا١تقدمة ُب ا١تسؤساة كىي
ا٠تدمات "الطبية" ،كمتغَت متابعة كتقوَل ا٠تدمات.
ُب حُت توجد فركؽ دالة إحصائيان ُب ماتول الفاعلية للجناُت كا١تسؤساتُت ،تعزل ١تتغَت أنواع
ا٠تدمات ا١تقدمة ُب ا١تسؤساات ،كخاصةن ا٠تدمة العامة ،لصاّب اإلناث الرتفاع متوسطها اٟتاايب،
كالتعليمية ،لصاّب الذكور ،كالدينية ،لصاّب الذكور ،كالثقافية كالرياضية ،لصاّب الذكور ،كتوجد أيضان فركؽ
دالة تعزل ١تتغَت عبلقة ا١تسؤساة بأسرة اٟتدث كمتابعتو بعد خركجو من ا١تسؤساة ،كذلك لصاّب مسؤساة
الذكور الرتفاع متوسطها اٟتاايب ،كترجح الباحثة ىذه الفركؽ لصاّب الذكور ،نظران التصاؿ أسر األحداث
(الذكور) با١تسؤساة خبلؿ الزيارات األسبوعية ا١تنظمة ألبنائهاُ ،ب حُت تعاٍل مسؤساة األحداث (إناث)
من ىذه ا١تشكلة ،كىي عدـ تواصل األسرة بالنزيل أثناء فًتة إقامتها با١تسؤساة٦ ،تا يعود باالنتكاسة حيت
على النزيلة نفاها ،كذلك من قلة اىتماـ األسرة ّٔا ،كىذا أيضان يعود إىل أف آّتمع اللييب كآّتمعات
الشرقية بصفة عامة٣ ،تتمع ذكورم ياامح الذكور على ما يقوموف بو ك٭تتويهمُ ،ب حُت يتنكر لئلناث كال
نفاهن ،كإف كا ٌف ضحيات ،على اعتبارىن كصمة عار ُب آّتمع.
يعطيهن حىت فرصة الدفاع عن
ٌ
ٌ
 -3استبانة المختصين; -تقيس استبانة ا١تختصُت الفاعلية من خبلؿ متغَت (قدرة ا١تسؤساة على ٖتقيق
أىدافها)  ،كأظهرت نتائج التحليل أنو ال توجد فركؽ دالة بُت اٞتناُت "الذكور كاإلناث" ،كا١تسؤساتُت
"األحداث ذكور كاألحداث إناث"ُ ،ب ماتول الفاعلية تعزل ٢تذا ا١تتغَت٦ ،تا يعٍت أف اٞتناُت،
كا١تسؤساتُت كبل٫تا متااك وم ُب درجة الفاعلية.
-3استبانة اإلداريين -:تقيس ىذه االستبانة الفاعلية من خبلؿ متغَت (اإلمكانيات ا١تادية كالبشرية،
كاتصاؿ ا١تسؤساة با١تسؤساات ذات العبلقة باألحداث) ،كقد أشارت نتائج التحليل ١تعرفة الفركؽ
اإلحصائية ١تاتول الفاعلية بُت اٞتناُت ،كا١تسؤساتُت لئلداريُت العاملُت ٔتسؤساات تربية كتوجيو األحداث،
أنو ال توجد فركؽ دالة بُت الذكور كاإلناث تعزل ١تتغَت االمكانيات ا١تادية ،كمتغَت اتصاؿ ا١تسؤساة
با١تسؤساات ذات العبلقة باألحداث ،بينما توجد فركؽ دالة بُت اٞتناُت ١تتغَت االمكانيات البشرية بدرجة
بايطة ،لصاّب اإلناث الرتفاع متوسطها اٟتاايب.
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أما فيما يتعلق بالفركؽ بُت ا١تسؤساتُت "دكر تربية كتوجيو األحداث ذكور ،كدكر تربية كتوجيو
األحداث إناث"  ،فإف نتائج التحليل أظهرت أنو ال توجد فركؽ دالة بُت ا١تسؤساتُت تعزل ١تتغَت
االمكانيات ا١تادية كالبشريةُ ،ب حُت توجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل ١تتغَت اتصاؿ ا١تسؤساة
با١تسؤساات ذات العبلقة باألحداث لصاّب اإلناث لبلرتفاع متوسطها اٟتاايب.
إذان ُب آّمل يتضح أنو ال توجد فركؽ دالة بُت الذكور كاإلناث ُب ماتول الفاعلية تعزل لكل
من ا١تتغَتات اآلتية( :التعرؼ على اإلجراءات اليت تتبعها ا١تسؤساة ُب تقدَل ا٠تدمات ،مدل قدرة ا١تسؤساة
على إشباع حاجات األحداث ا١تنحرفُت ،نوع من أنواع ا٠تدمات ا١تقدمة ُب ا١تسؤساة كىي ا٠تدمات
"الطبية" ،متابعة كتقوَل ا٠تدمات).
ُب حُت توجد فركؽ دالة ُب ا٠تدمات العامة ،كالتعليمية ،كالدينية ،كالثقافية كالرياضية ،كأيضان ُب
اال مكانيات البشرية ،ىذا بالنابة للجنس ،أما بالنابة للمسؤساة ،فإنو ال توجد فركؽ ُب ماتول الفاعلية
تعزل ١تتغَت ٖتقيق ا١تسؤساة ألىدافها ،كاالمكانيات البشرية ،كتوجد فركؽ دالة إحصائيان تعزل ١تتغَت اتصاؿ
ا١تسؤساة با١تسؤساات ذات العبلقة باألحداث ،كاٞتدكؿ التايل يوضح قيمة "ت" كداللتها اإلحصائية
حاب اٞتنس كا١تسؤساة.
اٞتدكؿ رقم ()45
قيمة "ت" اإلحصائية حاب اٞتنس كا١تسؤساة لؤلحداث
ت

المتغير

الجنس

المؤسسة

.1

التعرؼ على اإلجراءات اليت تتبعها

ذكر

أ.ذكور

14.70

أنثى

أ.إناث

13.29

3.784

ذكر

أ.ذكور

14.62

5.086

أنثى

أ.إناث

15.87

5.436

ذكر

أ.ذكور

6.265

2.333

أنثى

أ.إناث

8.400

2.746

ا١تسؤساة ُب تقدَل ا٠تدمات

.2

مدل قدرة ا١تسؤساة على إشباع
حاجات األحداث ا١تنحرفُت

.3أ

ا٠تدمات العامة

المتوسط

اإلنحراؼ

الحسابي

المعيارم

3.132
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قيمة ت

مستول
الداللة

2.200

غَت دالة
غَت دالة

-1.279

غَت دالة
غَت دالة

-4.462

دالة
دالة

ب.

التعليمية

جػ.

الدينية

د.

الطبية

ق.

الثقافية كالرياضية

.4

متابعة ا٠تدمات

.5

عبلقة ا١تسؤساة بأسرة اٟتدث كمتابعتو
بعد خركجو من ا١تسؤساة

ذكر

أ.ذكور

23.433

2.272

أنثى

أ.إناث

20.763

4.268

ذكر

أ.ذكور

13.245

4.233

أنثى

أ.إناث

8.909

4.146

ذكر

أ.ذكور

8.885

3.271

أنثى

أ.إناث

9.054

2.592

ذكر

أ.ذكور

8.213

1.539

أنثى

أ.إناث

7.090

2.730

ذكر

أ.ذكور

14.852

4.679

أنثى

أ.إناث

13.363

4.975

ذكر

أ.ذكور

14.426

1.296

أنثى

أ.إناث

13.363

2.696

4.132

دالة
5.569
-0.307

ٖ .6تقيق ا١تسؤساة ألىدافها

.7

االمكانيات ا١تادية

.8

االمكانيات البشرية

 .9اتصاؿ ا١تسؤساة با١تسؤساات
ذات العبلقة باألحداث

ذكر

18.551

أنثى

16.129

6.328

2.687

ذكر

15.166

4.386

أنثى

14.692

2.954

1.661

ذكر

8.750

2.832

أنثى

11.153

2.967

2.658

ذكر

11.500

3.655

أنثى

10.230

2.00
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دالة
دالة

غَت دالة
غَت دالة
دالة
دالة

1.064

غَت دالة
غَت دالة

غَت دالة
-2.068

دالة
دالة

غَت دالة
0.314

غَت دالة
غَت دالة

قيمة "ت" اإلحصائية حاب اٞتنس
5.545

دالة
دالة

اٞتدكؿ رقم ()46

1.573

دالة

غَت دالة
غَت دالة

اٞتدكؿ رقم()47
قيمة "ت" اإلحصائية حاب ا١تسؤساة
ٖ .6تقيق ا١تسؤساة ألىدافها.

.7

االمكانيات ا١تادية.

.8

االمكانيات البشرية.

 .9اتصاؿ ا١تسؤساة با١تسؤساات
ذات العبلقة باألحداث.

أ.ذكور

18.241

5.779

أ.إناث

16.419

6.233

أ.ذكور

12.666

3.076

أ.إناث

15.631

3.577

أ.ذكور

9.500

2.345

أ.إناث

10.157

3.337

أ.ذكور

8.833

1.722

أ.إناث

11.473

2.969

1.172

غَت دالة
غَت دالة

-1.822

غَت دالة
غَت دالة

-0.443

غَت دالة
غَت دالة

-2.697

دالة
دالة

كىذه النتيجة اليت توصلت ٢تا الباحثة تتفق مع جزء من نتيجة دراسة فرنكة (2005ـ) ُب أنو ال
توجد فركؽ ُب أكجو الرعاية كالربامج كا٠تدمات اليت تقدـ لنزالء مسؤساات اإلصبلح ٔتدينة طرابلس ،بينما
توصلت الدراسة اٟتالية إىل أنو توجد فركؽ ُب بعض جوانب ا٠تدمات كبعض جوانب ا١تتغَتات ،كال توجد
فركؽ ُب جوانب أخرل من ا٠تدمات كا١تتغَتات اليت سبق كأف أكضحتها الباحثة سابقان.
 التااؤؿ ا٠تامس كينص على( :ما مدل تطبيق الالئحة الداخلية في مؤسسات دكر تربية كتوجيواألحداث؟) ،كلئلجابة على ىذا التااؤؿ استخدمت الباحثة التحليل الوصفي باستخراج الناب
كالتكرارات للفقرات اليت ٗتص البلئحة الداخلية للمسؤساة ،1حيث كانت ىذه البلئحة ضمن ا١ترتكزات
الرئياة اليت استندت عليها الباحثة ُب تصميم االستبانة ،كىذه الفقرات ىي ( 6-5-4-3ا٠تدمات
العامة -تقيس ا١تادة  21-20-19من البلئحة 6-5-1 ،خدمات تعليمية كتأىيلية -تقيس ا١تادة
-6-4-1 ،17-16-15-14-13-11تقيس ا١تادة ،12خدمات دينية-6-4-1 -تقيس ا١تادة
 ،12خدمات طبية  -5-3-2-1تقيس ا١تادة  -6 ،7-6خدمات ثقافية -تقيس ا١تادة -6 ،15
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ا١تتابعة_ تقيس ا١تادة  ، ) 25-18-9-8كللتأكد من مدل تطبيق البلئحة ،قامت الباحثة بالتحليل
الوصفي للفقرات ،ككانت النتائج كاألٌب-:
 -1الخدمات العامة -:أثبتت نتائج التحليل اإلحصائي أف ( )104مفردة بنابة ( )%90من أفراد
العينة أكدكا على أف كمية الغذاء ُب الوجبات اليومية كافيةُ ،ب حُت أجابت ( )12مفردة بنابة ()%10
من أفراد العينة بعدـ ا١توافقة ،كمن خبلؿ ىذه الناب ناتنتج أف ا١تسؤساات توفر الغذاء الكاُب لؤلحداث،
كأجاب كذلك ( )113مفردة بنابة( )%97من أفراد العينة أكدكا أف أنواع األطعمة اليومية متنوعة  ،كمل
تقتصر على نوع كاحد فقط ُب الوجبة اليومية ،بل يتوفر ّٔا عدة أنواع من األكبلتُ ،ب حُت أجابت ()3
مفردات بنابة ( )%3من أفراد العينةعدـ ا١توافقة على ذلك ،أم أهنم يقركف على عدـ كجود أطعمة
متنوعة ُب الوجبات اليت تقدـ ٢تم.
كذلك أكد ( )73مفردة بنابة ( )%63من أفراد العينة ،أف ا١تسؤساات توفر ا١تلبس ا١تناسب،
أم أهنا توفر ا١تبلبس ا١تناسبة لكل فصل من فصوؿ الانةٔ ،تا معناه أهنا توفر ا١تبلبس الصيفية كالشتوية
لؤلحداث ا١تتواجدين ُب ا١تسؤساات ،بينما أجابت ( )41مفردة بنابة ( )%36من أفراد العينة بعدـ
ا١توافقة ،أم أهنا تسؤكد أف ا١تسؤساات ال توفر ٢تم ا١تبلبس ا١تناسبة لؤلحداثُ ،ب حُت أجابت ( )1مفردة
كاحدة بنابة ( )%1بأهنا ليس لديها رأم ،كيسؤكد ( )8مفردات بنابة ( )%7من أفراد العينة ،أف ا١تسؤساة
٘تنح لنزالئها مصركفان كافيانُ ،ب حُت ال يوافق ( )107مفردة بنابة ( )%92من أفراد العينة ،عدـ
موافقتهم على ذلك ،أم أف ا١تسؤساات ال ٘تنح لؤلحداث مصركفان كافيان ،كىذا ٮتالف البلئحة اليت تنص
ُب مادهتا ( )21على أنو "٬توز منح األحداث بقام اإليداع مصركفان شخصيان كل شهر يصدر بتحديد
قرار من كزير الشباب كالشسؤكف االجتماعية" ،كما أف ىناؾ ( )1مفردة كاحدة بنابة ( ،)%1من أفراد
العينة بأنو ليس لديها رأم ،كاٞتدكؿ التايل يوضح مدل تطبيق الؤلئحة للخدمات العامة.
اٞتدكؿ رقم ()48
تطبيق البلئحة للخدمات العامة
ت

امفلرات

ػدم املوا لة

املوا لة
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مُس دلي رأأي

امخكرار

امًس بة

امخكرار

امًس بة

امخكرار امًس بة

1

مكَة امغذاء يف اموحبات امَومِة اك ِة.

164

%96

12

%16

-

-

2

أأهواع ا ألظؼمة امَومِة مذيوػة.

113

%97

3

%3

-

-

3

ثو ر املؤسسة املوبس املياسب .

73

%63

42

%36

1

%1

4

ثو ر املؤسسة املرصوف امَويم
اماكيف.

8

%7

167

92

1

%1

من خبلؿ ىذه الناب كالتكرارات ا١توضحة باٞتدكؿ رقم ( ،)33يتضح أف ا١تسؤساات تطبق
البلئحة الداخلية ا٠تاصة با٠تدمات العامة ،عدا مادة كاحدة ا٠تاصة با١تصركؼ الشخصي للحدث ،كىذه
النتيجة ال تتفق مع نتيجة دراسة (فرنكة 1998ـ) ،اليت تسؤكد أف ىذه ا٠تدمات غَت جيدة ُب مسؤساات
يدكر تربية كتوجيو األحداث ا١تنحرفُت.
 -2الخدمات التعليمية -:أشارت نتائج التحليل الوصفي أف ( )11مفردة بنابة ( )%10من أفراد
العينة أجابت بأف ا١تسؤساة أتاحت ٢تم الفرصة الستكماؿ تعليمهم ُب ا١تدارس ا٠تارجية ،كأجابت ()96
مفردة بنابة ( )%83من أفراد العينة ،بأهنم مل تتح ٢تم ا١تسؤساات استكماؿ دراستهم ُب ا١تدارسُ ،ب
حُت أجابت ( )8مفردات بنابة ( )%7من أفراد الدراسة ،بأهنم ليس لديهم رأم٦ ،تا يدؿ أف ا١تسؤساات
مل هتتم باٞتانب التعليمي لؤلحداث ،حيث مل توفر مدرسة داخل ا١تسؤساات ،كمل تضع أم برنامج تعليمي
يااعد اٟتدث على استكماؿ دراستو خارج ا١تسؤساة ،كأجابت ( )33مفردة بنابة ( )%28من أفراد
الدراسة ،بأف ا١تسؤساات تتابع تعليمهم خارجها ،كأجابت ( )72مفردة بنابة ( )%66من أفراد الدراسة،
بأف ا١تسؤساات ال تتابع تعليمهم خارجها ،كىذا يدؿ على أف ا١تسؤساات مل تتح الفرصة لؤلحداث
الستكماؿ دراستهم خارج ا١تسؤساات ،كأجابت ( )6مفردات بنابة ( )%5بأهنم ليس لديهم رأم،
كأيضان أجابت ( )7مفردات بنابة ( )%6من أفراد الدراسة ،بأف ا١تسؤساات قامت باعطاء ساعات تقوية
ُب بعض ا١تواد اليت ٭تتاج اٟتدث ا١تااعدة فيهاُ ،ب حُت أجابت ( )106مفردة بنابة ( )%91من أفراد
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العينة ،بأف ا١تسؤساات مل تقم ٔتااعدهتم ُب بعض ا١تواد اليت ٭تتاجوف إىل تقوية فيها ،كأجابت ()3
مفردات بنابة ( )%3من أفراد العينة بأهنم ليس لديهم رأم ،كما أجابت ( )12مفردة بنابة (،)%20
بأف ا١تسؤساة توفر ٢تم ساعات تقوية ُب بعض ا١توادُ ،ب حُت أجابت ( )98مفردة بنابة ( ،)%85بأف
ا١تسؤساة مل توفر ٢تم ساعات تقوية ُب ا١تواد اليت ٭تتاجوف فيها ١تااعدة ،كأجابت ( )6مفردات بنابة
( )%5من أفراد العينة بؤلهنم ليس لديهم رأم.
ككذلك أجابت ( )3مفردات بنابة ( )%3من أفراد العينة ،بأهنا أتاحت ٢تم فرصة التدريب
ا١تهٍت خارج ا١تسؤساة ،كأجابت ( )105مفردة بنابة ( )%92من أفراد العينة ،بأف ا١تسؤساات مل تتح ٢تم
الفرصة للتدريب ُب مراكز التدريب ا١تهٍت خارج ا١تسؤسااتُ ،ب حُت كاف عدد الذين ليس لديهم رأم ()6
مفردات بنابة ( ،)%5كأشارت النتائج أيضان إىل أف ( )61مفردة بنابة ( )%53من أفراد العينة ،توفر
٢تم ا١تسؤساات تعليمان حرفيان مهنيان داخل ا١تسؤساات ،كأجابت ( )48مفردة بنابة ( )%41من أفراد
العينة ،بأهنم مل يتدربوا على أم حرفة مهنية داخل ا١تسؤساات ،كأجابت ( )7مفردات بنابة ( )%6بأهنم
ليس لديهم رأم ،كاٞتدكؿ التايل يوضح تطبيق البلئحة للخدمات التعليمية.
اٞتدكؿ رقم ()49
تطبيق البلئحة للخدمات التعليمية
ت

امفلرات

ػدم املوا لة

املوا لة

امخكرار

امًس بة

1

ًخاح يل اس خكٌلل ثؼوميي يف املدارس ابخذالف
مراحوِا.

11

%16

96

%83

8

%7

2

ثو ر املؤسسة طولً حملو الامِة مغري املخؼومني.

33

%28

72

%66

6

%5

3

هتمت املؤسسة مبخابؼخيا داخل املدرسة.

7

%6

166

%91

3

%3

امخكرار

امًس بة امخكرار امًس بة

مُس دلي رأأي
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4

ثو ر املؤسس ُة ساػات ثلوًة ملن ٌس خرق املساػدة
يف بؼظ املواد.

12

%16

98

%85

6

%5

5

ًخاح يل امخدرًب يف مراكز امخدرًب املِين خارج
املؤسسة.

3

%3

165

%92

6

%5

6

ثو ر املؤسسة ثؼومي احلرف ملن ل ٌس خعَع الاس مترار يف
امخؼومي.

61

%53

48

%41

7

%6

الناب كالتكرارات ا١توضحة باٞتدكؿ رقم ( ،)46تشَت إىل أف ا١تسؤساات مل تطبق البلئحة
الداخلية ٢تا ُب ىذا اٞتانب ،كمل هتتم با١تاتول التعليمي لؤلحداث ،فهي مل تتح الفرصة لؤلحداث
الستكماؿ مرحلة تعليمهم ،كمل توفر ٢تم ا١تدرسُت الذين يااعدكف األحداث ُب بعض ا١تواد اليت ٭تتاجوف
فيها ١تااعدة ،كمل هتتم أيضان بتدريبهم ا١تهٍت ُب مسؤساات خارجية هتتم ّٔذا اٞتانب بتدريب األفراد على
بعض اٟترؼ للذين مل ياتطيعوا مواصلة تعليمهم ،كبالتايل يلجأكف إىل ىذه اٟترؼ ا١تهنية ا١تختلفة كلّّ
حاب رغبتو ليتعلموا مهنة ياتفيدكف منها ١تواصلة حياهتم العملية ،كلكن تقوـ ا١تسؤساة كٔتااعة بعض
األساتذة الغَت متخصصُت ،كلكن تطوعان منهم بتدريب األحداث على بعض ا١تهن (كاٟتاسوب،
كاإلسعافات األكلية) ُ ،ب حُت تعترب ىذه ا٠تدمة احدل الركائز األساسية للمسؤساة ،فمن خبل٢تا ٘تنح
الفرصة للحدث بأف يعمل عمبلن مناسبان عند خركجو من ا١تسؤساة ،كمواصلة حياتو دكف أف ٭تتاج لشخص
أخر ألنو تعلم مهنة ياتفيد ّٔا ُب حياتو العملية ،كبالتايل ال يعود للجرٯتة كاال٨تراؼ مرة أخرل ،كلكن
ا١تسؤساات مل تطبق ا١تواد اليت ٗتص ا٠تدمات التعليمية كا١تهنية ،كمل تتح لؤلحداث فرصة ضماف ماتقبلهم
عند خركجهم من ا١تسؤساة ،كىذه النتيجة اليت توصلت ٢تا الباحثة ،تتفق مع نتائج دراسة (فرنكة
1998ـ) ،حيث توصلت إىل أف ا٠تدمات التعليمية ضعيفة جدان ُب ا١تسؤساات ،كال تسؤدم دكرىا على
أكمل كجو ،كتتفق مع نتائج دراسة (فرنكة 2005ـ) ،حيث توصلت ىذه الدراسة ،إىل عدـ تطبيق
البلئحة ُب اٞتانب التع ليمي ٔتسؤساات اإلصبلح كالتأىيل ٔتدينة طرابلس ،ككذلك عدـ تطبيق البلئحة
من الناحية ا١تهنية كاٟترفية.
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 -3الخدمات الدينية -:أظهرت نتائج التحليل أف ( )80مفردة بنابة ( )%69من أفراد العينة ،أجابوا
با١توافقة على أف ىناؾ مكانان خاصان ُب ا١تسؤساات آلداء الشعائر الدينية ،كىذا ا١تكاف عبارة عن حجرة
٥تصصة للصبلة كاحملاضرات الدينية ،أم أنو ال يوجد ماجد ُب ا١تسؤساتُت ،كلكن حجرة صغَتة يصلي
فيها األحداث ،كأجابت ( )33مفردة بنابة ( )%28من أفراد العينة بأنو ال يوجد مكاف ٥تصص آلداء
الشعائر الدينية ،كأجابت ( )3مفردات بنابة ( )%3بأهنم ليس لديهم رأم ،كأجابت كذلك ()105
مفردة بنابة ( )%90من أفراد العينة ،بأف ا١تسؤساة تقوـ بإلقاء ٤تاضرات دينية توجيهية ُب اٞتانب الديٍت
لؤلحداث ،كىذه احملاضرة بالنابة لؤلحداث (إناث) تلقيها عليهن كاعظة دينية ٥تصصة ٢تن من قبل أمانة
األكقاؼ ،كلكن بالنابة لؤلحداث (الذكور) ،فإف ىذه احملاضرات يلقيها أستاذ متعاكف مع ا١تسؤساة ،كىو
ال يتواجد بصفة منتظمة كلكن حاب ظركفو ،كأجابت ( )9مفردات بنابة ( )%8بأنو ال توجد
عليهن ُب ا١تسؤساة ،كمن ليس لديهم رأم كاف عددىم ( )2مفردتُت بنابة
٤تاضرات توجيهية تلقى
ٌ
( )%2من أفراد العينةُ ،ب حُت أجابت ( )80مفردة بنابة ( )%79من أفراد العينة ،بأف ا١تسؤساة
تااعدىم على أداء الفرائض الدينية ُب أكقاهتا ،كأجابت ( )24مفردة بنابة ( )%20من أفراد العينة ،أف
ا١تسؤساة مل تااعدىم على أداء الفرائض الدينية ُب أكقاهتا ،كاٞتدكؿ التايل يوضح تطبيق ا١تسؤساات لبلئحة
ا٠تاصة با٠تدمات الدينية.
اٞتدكؿ رقم ()50
تطبيق البلئحة للخدمات الدينية
ت

امفلرات

ػدم املوا لة

املوا لة

امخكرار

امًس بة

 1ثو ر املؤسسة ماكنً خاض ًا ملٌلرسة امشؼائر ادلًًِة.

86

%69

33

%28

3

%3

 2ثو ر ميا املؤسسة حمارضات ثوحهيَة يف اجلاهب
ادلًين.

165

%96

9

%8

2

%2

امخكرار

امًس بة امخكرار امًس بة

مُس دلي رأأي
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 3جساػدن املؤسسة ػىل أأداء امفرائظ ادلًًِة يف
أأوكاهتا.

92

%86

24

%26

-

-

من خبلؿ اٞتدكؿ رقم ( ،)47يتضج أف ا١تسؤساات اىتمت باٞتانب الديٍت ُب جانب معُت دكف
جوانب أخرل١ ،تعرفتها أف ىذه ا٠تدمات ىي اليت ٖتقق ىدؼ ا١تسؤساات ،على اعتبار أف التهذيب الديٍت
كا٠تلقي يعمبلف على إعادة بناء ا١تكوف األخبلقي لدل األحداث ،كىو من أىم أىدافها ،حيث تاعى
ا١تسؤساات إىل تعديل ىذه األخبلؽ ٔتا يتوافق مع بناء آّتمع كقيمو ،كعليو كاف ذلك سببان مهما لبلىتماـ
با٠تدمات الدينية ،كلكن ىذا االىتماـ مل يكن متكامبلن ،كعليو فاف ا١تسؤساات طبقت جزءان من البلئحة
ُب ىذا آّاؿ ،كتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة (فرنكة 1998ـ) ،اليت مفادىا كجود قصور كاضح ُب
ا٠تدمات الدينية با١تسؤساات ،كذلك لعدـ كجود كعاظ دينيُت ّٔا ،كأف الذين يقوموف ّٔذه العملية ىم
األخصائيوف االجتماعيوف ،كطلبة التدريب ا١تيداٍل باٞتامعة ،كذلك ىذه النتيجة تتفق مع نتائج (فرنكة
2005ـ)  ،حيث أشارت نتائجها إىل أف ا٠تدمات الدينية ُب ا١تسؤساات ٥تالفة لبلئحة الداخلية اليت
تعمل ّٔا.
 -4الخدمات الطبية -:أشارت نتائج التحليل الوصفي أف ( )105مفردة بنابة ( )%90من أفراد
العينة أجابوا ،بأنو توجد عيادة طبية ُب ا١تسؤساات ،كلكنها غَت ٣تهزة ٕتهيزان كامبلن ،كأجابت ( )9مفردات
بنابة ( )%8من أفراد العينة ،بأنو ال توجد عيادة طبية ُب ا١تسؤساات ،كالذين مل يكن لديهم رأم كاف
عددىم ( )2مفردتُت بنابة ( ،)%2أشارت النتائج أف ( )98مفردة بنابة ( )%85من أفراد عينة
الدراسة ،أقركا بأنو ٬ترم عليهم كشف طيب عند دخو٢تم ا١تسؤساة كلكن ليس بصفة دكرية ،كأيضان ىذا
الكشف ال يقوـ بو األطباء كلكن يقوـ بو طاقم التمريض ا١توجود با١تسؤساة ،كىو عبارة عن ٣تموعة ٖتاليل
طبية ،كأجابت ( )18مفردة بنابة ( )%15من أفراد العينة ،بأهنم مل ٬تر عليهم كشف طيب دكرم من
قبل األطباء ،كأجابت ( )56مفردة بنابة ( )%48من أفراد العينة ،أقركا بأف الطبيب يزكرىم عند ا١ترض،
كأجابت ( )59مفردة بنابة ( )%51من أفراد العينة بأهنم مل يزرىم الطبيب عند اٟتاجة ،كلكن يقوـ
ا١تمرض ا١تناكب بإعطاء عبلج ماكن لؤلمل عندما تكوف اٟتالة بايطة ،كأجابت ( )1مفردة كاحدة بنابة
( )%1بأهنم ليس لديهم رأم ،أما عدد الذين أجابوا با١توافقة على أنو يوجد طبيب عاـ يقيم با١تسؤساة
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إقامة دائمة فهم ( )18مفردة بنابة ( )%15من أفراد آّتمع ،أما الذين أقركا بأنو ال يوجد طبيب عاـ
مقيم ُب ا١تسؤساة فعددىم ( )98مفردة بنابة ( )%86من أفراد العينة ،كاٞتدكؿ التايل يوضح مدل
تطبيق ا١تسؤساات لبلئحة ا٠تاصة با٠تدمات الطبية.

اٞتدكؿ رقم ()51
تطبيق البلئحة للخدمات الطبية
ت

امفلرات

ػدم املوا لة

املوا لة

مُس دلي رأأي
امخكرار

امًس بة

امخكرار

امًس بة امخكرار امًس بة

%2

 1ثوخد ابملؤسسة غَادة ظبَة مذاكمةل.

165

%96

9

%8

2

ػىل كشف ظيب دوري من كبل أأظباء
 2جيرى َّ
مذخططني.

98

%86

18

%15

-

-

ٍ 3زورين امعبُب غيد املرض.

56

%48

59

%51

1

%1

ً 4لمي ابملؤسسة ظبُب ػام ملساػدثيا غيد احلاخة.

18

%15

98

%86

-

-

بناء على نتائج اٞتدكؿ رقم ( )51فإف ا١تسؤساات طبقت جزءان من البلئحة الطبيةُ ،ب توفَت
عيادة طبية ،كلكن غَت متكاملة ،كأيضان األحداث ٬ترل عليهم كشف طيب عند دخو٢تم ا١تسؤساة ،كلكن
ليس بصفة دكرية ،كال من قبل أطباء متخصصُت ،كىذه النتيجة ٗتتلف مع نتيجة (فرنكة 1998ـ) ،ألف
دراستها توصلت إىل أنو ال ٬ترل ٢تم كشف طيب دكرم ،كإ٪تا ٬ترل ٢تم الكشف الطيب ُب حالة مرض
النزيل فقطُ ،ب حُت أثبتت النتائج زيارة الطبيب لؤلحداث ا١ترضى عند اٟتاجة ،لكن ُب نفس الوقت ىذا
الطبيب ال يقيم إقامة دائمة ُب ا١تسؤساة ،عليو فهي مل تطبق اٞتزء اآلخر من البلئحة ،كىذه النتيجة اليت
توصلت ٢تا الباحثةٗ ،تالف نتائج (فرنكة 2005ـ) ُب جانب ،كتتفق معها ُب جانب آخر من حيث
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عدـ تطبيق البلئحة ،كمن حيث اىتماـ األطباء باألحداث ،كٕتهيز العيادات الطبية با١تسؤساة ،كتوفَت
األدكية كالعبلج البلزـ ٢تم أثناء اٟتاجة.
 -5الخدمات الثقافية كالرياضية -:أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أف ( )86مفردة بنابة ()%74
من أفراد العينة ،موافقتهم على أف ا١تسؤساة تشجعهم على ٦تارسة األلعاب الرياضية ا١تتنوعة٦ ،تا يعٍت أف
ا١تسؤساة ّٔا أنواع ٥تتلفة من النشاطات الرياضية ،كتشجع األحداث ا١تقيمُت ّٔا ٔتمارستها ،ألهنا تعترب
الن شاط بصفة عامة لو األثر الكبَت ُب تنمية شخصية األحداث كإزالة التوترات ا١تختلفة اليت تسؤدم ّٔم إىل
الالوؾ ا١تنحرؼ ،كعليو فهي مهتمة ٔتجموعة من ا١تنشاط اليت هتدؼ إىل تأىيل اٟتدث كهتيئتو للعودة إىل
حياة آّتمع من جديد دكف أم توتر كخوؼ كقلق ،كأجابت ( )29مفردة بنابة ( )%25من أفراد العينة،
أف ا١تسؤساة ال تشجعهم على ٦تارسة األلعاب الرياضية ا١تتنوعةُ ،ب حُت أجابت مفردة كاحدة ( )1بنابة
( )%1من أفراد العينة بأف ليس ٢تا رأم ،كأشارت النتائج أيضان أف ( )67مفردة بنابة ( )%58من أفراد
العينة ،أجابوا بأنو ىناؾ ماابقات ثقافية كفنية داخل ا١تسؤساة٦ ،تا يدؿ على أف ا١تسؤساة تنظم برنا٣تان
داخليان بُت األحداث كٕترم ٢تم ماابقات تشجيعية ُب بعض ا١تناشط الثقافية اليت تتوفر لديها،
كا١تاابقات الرياضية ،كالفنية ،كالدينية ،كأجابت ( )43مفردة بنابة ( )%37من أفراد العينة ،بأف
ا١تسؤساة ال توجد ّٔا ماابقات ثقافية كفنية خبلؿ إقامتهم ّٔا ،كأجابت ( )6مفردات بنابة ( )%5من
أفراد العينة ،بأهنم ليس لديهم رأم ،كأشارت النتائج أيضان بأف ( )53مفردة بنابة ( )%46من أفراد
العينة ،أجابوا بأف ا١تسؤساة يوجد ّٔا مكتبة ثقافيةُ ،ب حُت أجابت ( )62مفردة بنابة ( )%53من أفراد
العينة ،أنو ال توجد مكتبة ثقافية با١تسؤساة ،كعدـ توفَت مكتبة با١تسؤساة يعٍت عدـ توفَت الكتب كالصحف
كآّبلت الثقافية اليت ياتعُت ّٔا اٟتدث لبلطبلع على بعض ا١تواضيع ا١تهمة اليت تيبصره كتوجهو ٟتل
مشاكلو ككيفية التعامل معها ،كأجابت مفردة كاحدة ( )1بنابة ( )%1من أفراد العينة ،بأف ليس لديهم
رأم ،كأظهرت النتائج أيضان أف ( )96مفردة بنابة ( )%83من أفراد العينة ،بأف ا١تناشط ا١توجودة ُب
ا١تسؤساة يشرؼ عليها متخصصوف كلّّ حاب ٣تالو٦ ،تا يعٍت أف القائمُت باإلشراؼ على ا١تناشط بصفة
عامة ،متخصصوف معدكف إعدادان أكادٯتيان ٢تذه الوظائف ،كأجابت ( )17مفردة بنابة ( )%14من أفراد
العينة ،بأف القائمُت على ىذه ا١تناشط أشخاص غَت متخصصُت ُب ىذه آّاالت ،كقد أجابت ()3
مفردات بنابة ( )%3من أفراد العينة ،بأهنم ليس لديهم رأم.
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اٞتدكؿ رقم ()52
تطبيق البلئحة للخدمات الثقافية كالرياضية
امفلرات

ت

ػدم املوا لة

املوا لة

امخكرار امًس بة امخكرار امًس بة

مُس دلي رأأي
امخكرار

امًس بة

 1جشجؼين املؤسسة ػىل ممارسة ا ألمؼاب امرايضَة
املخيوػة.

86

%74

29

%25

1

%1

 2ثوخد مسابلات زلا ِة و ٌَة داخل املؤسسة .

67

%58

43

%37

6

%5

 3ثوخد ابملؤسسة مكذبة زلا ِة هبا كخب ػامة
وجمالت وحصف وكطص.

53

%46

62

%53

1

%1

ً 4لوم ابلرشاف ػىل ُذٍ ا ألوشعة مذخططون يف
ُذا اجملال.

96

%83

17

%14

3

%3

بناء على البيانات الواردة ُب اٞتدكؿ رقم ( ،)52فإف ا١تسؤساة تطبق البلئحة الداخلية اليت ٗتص
ا١تناشط ،عدا نقطة كاحدة ،كىي ا١تكتبة الثقافية ،كاليت توجد ُب مسؤساة األحداث إناثان كىي غَت متكاملة،
أم أهنا موجودة كلكن تنقصها الكتب كآّبلت كالصحف اليوميةُ ،ب حُت ال توجد مكتبة ثقافية ُب
مسؤساة األحداث ذكوران ،كىذه النتيجة ال تتفق مع نتيجة دراسة (فرنكة 1998ـ) ،حيث توصلت ُب
دراستها إىل أنو ال توجد أماكن جيدة ١تمارسة النشاطات بصفة عامة ،كُب اىتماـ ا١تسؤساة بإقامة
ماابقات داخلية ،كتتفق معها ُب عدـ مشاركة ا١تسؤساة ُب الدكرم العاـ للمسؤساات ،كىذه النتيجة اليت
توصلت ٢تا الباحثة أيضان تتفق مع نتائج دراسة (فرنكة 2005ـ)ُ ،ب ٥تالفة ا١تسؤساات لتطبيق ىذه
البلئحة.
 -6عالقة المؤسسة بأسرة الحدث -:أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي ،أف ( )43مفردة بنابة
( )%37من أفراد العينة ،أجابوا بأف ا١تسؤساة ترشد أسرتو باألساليب الصحيحة للتعامل معوُ ،ب حُت
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أجابت ( )70مفردة بنابة ( )%61من أفراد العينة ،أف ا١تسؤساة مل هتتم بإرشاد أسرتو لؤلساليب
الصحيحة للتعامل معو ،علمان بأف جزءان من عبلج ىذه الظاىرة متوقف على طريقة معاملة األسرة
للحدث ،كعليو فا١تسؤساة مل هتتم ّٔذا اٞتانب ا١تهم الذم من خبللو ٯتكن أف يااىم ُب تعديل سلوؾ
اٟتدث كإتاىاتو الالبية ،كأجابت ( )3مفردات بنابة ( )%2من أفرادالعينة بأنو ليس لديهم رأمُ ،ب
حُت أشارت نتائج التحليل إىل أف ( )13مفردة بنابة ( )%11من أفراد العينة ،أف ا١تسؤساة ٖترص على
دعوة أسرة اٟتدث ١تشاركتو ُب ا١تناسبات االجتماعيةُ ،ب حُت أجابت ( )97مفردة بنابة ( )%84من
أفراد العينة ،أف ا١تسؤساة ال ٖترص على دعوة أسرة اٟتدث ١تشاركتو ُب بعض ا١تناسبات االجتماعية ،علمان
بأف ىذه ا١تشاركة ٢تا دكر إ٬تايب ُب عبلج كتعديل سلوؾ اٟتدث ا١تنحرؼ ،كذلك بشعوره أف األسرة مهتمة
بو ،كأنو ال يزاؿ فردان منتميان ألسرة طبعية ٖتيطو ْتبها كحناهنا ،كعليو تزداد ثقة اٟتدث ُب نفاو كُب أسرتو،
كبالتايل ٮتف التوتر الذم كاف يايطر عليو من قبل أسرتو ،كىذا يااعد اٟتدث على عودتو ٞتادة الطريق
كاالبتعاد عن طريق اال٨تراؼ ،كأجابت ( )6مفردات بنابة ( )%5من أفراد العينة ،بأنو ليس لديهم رأم
ُب ىذا اٞتانب ،كاٞتدكؿ التايل يوضح مدل تطبيق ا١تسؤساة ٢تذه البلئحة.

اٞتدكؿ رقم ()53
تطبيق البلئحة ا٠تاصة بعبلقة ا١تسؤساة بأسرة اٟتدث
ت

امفلرات

ػدم املوا لة

املوا لة

امخكرار

امًس بة

 1حرشد املؤسسة أأرسيت ملأسامَب امطرَحة
نوخؼامل مؼي.

43

%37

76

%61

3

%2

حترص املؤسسة ػىل دغوة أأرسيت ملشاركيت يف املياس بات
الاحامتغَة.

13

%11

97

%84

6

%5

امخكرار

2

امًس بة امخكرار امًس بة

مُس دلي رأأي
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كمن ىنا فمسؤساات تربية كتوجيو األحداث مل تطبق البلئحة ا٠تاصة بعبلقة ا١تسؤساة بأسرة
اٟتدث ،كىذه النتيجة ال تتفق مع دراسة (فرنكة 1998ـ) ،حيث أثبتت دراستها أ ٌف ىناؾ عبلقة بُت
ا١تسؤساة كأسرة اٟتدث ٦تا ساعد ذلك على كضع خطة عبلجية للحدث بناء على ىذه العبلقة ،من حيث
تتفق مع نتائج دراسة (فرنكة 2005ـ)  ،حيث توصلت ىي األخرل إىل عدـ اىتماـ ا١تسؤساات بتثقيف
كترشيد أسرة اٟتدث ،ككذلك ُب عدـ ماا٫تة ا١تسؤساة باتصاؿ اٟتدث بأسرتو.
كناتخلص ٦تا سبق أف مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث مل تطبق البلئحة الداخلية اليت
تنظم سَت العمل با١تسؤساات ا٠تاصة با٠تدمات التعليمية ،كا٠تدمات الدينية ،كجزءان من ا٠تدمات الطبية،
كعبلقة ا١تسؤساة بأسرة اٟتدثُ ،ب حُت طبقت ا١تسؤساات البلئحة الداخلية ُب جوانب قليلة ،كىي
ا٠تدمات العامة ،كا٠تدمات الثقافية كالرياضية ،على الرغم من أف ىذه البلئحة ىي ا١ترجعية األساسية ٢تا
ُب العمل ّٔذه ا١تسؤساات ،مع بعض القوانُت كالتشريعات اٞتديدة اليت صدرت ُب ىذا آّاؿ ،أم ُب ٣تاؿ
رعاية األحداث بناء على االتفاقيات الدكلية اليت اعًتفت ّٔا ليبيا ُب ىذا ا٠تصوص ،كلكن ىذه ا١ترجعية مل
تلتزـ ّٔا كأداة رئياة للتعامل مع األحداث ا١تنحرفُت ،األمر الذم أدل إىل ا٩تفاض ماتول الفاعلية ّٔا
بالدرجة ا١تلحوظة.
توصلت الباحثة من خبلؿ استبانة األحداث كا١تختصُت إىل تااؤؿ فرعي كىو ينص على( :ما
دكر المختصين في مؤسسات دكر تربية كتوجيو األحداث بمدينة طرابلس؟) ،كلئلجاية على ىذا
التااؤؿ ،استخدمت الباحثة أكالن:
التحليل العاملي ١تتغَتين ُب استبانة األحداث حيث يتمثل ا١تتغَت األكؿ ُب (اإلجراءات اليت تتبعها
ا١تسؤساة ُب تقدَل ا٠تدمات) ،كبعد التحليل أصبح ىذا ا١تتغَت ٤تمبلن على " "4عوامل فقط بعد أف كاف
٤تمبلن على " "6عوامل.
كا١تتغَت الثاٍل ُب نفس االستبانة ينص على (قدرة ا١تسؤساة على إشباع احتياجات األحداث
ا١تنحرفُت) ،كبعد التحليل ٛتل ىذا ا١تتغَت على " "6عوامل بعد أف كاف ٤تمبلن على " ،"7أما متغَت استبانة
ا١تختصُت ،كىو (قدرة ا١تسؤساة على ٖتقيق أىدافها) ،فقد كاف ٤تمبلن على " "10عوامل ،كبعد التحليل
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العاملي فقد أصبح ٤تمبلن على " "6عوامل فقط ،كمن خبلؿ ىذا التحليل توصلت الباحثة إىل نتيجة
مفادىا-:
- 1

المتغير األكؿ-:

أف للمسؤساة دليبلن مكتوبان ٭تدد ا٠تدمات ككيفية االستفادة منها ،كتوجد مركنة ُب تقدَل
ا٠تدمات ،كيتااكل ٚتيع األحداث ُب اٟتصوؿ على خدمات ا١تسؤساة ،كاٟتصل على ا٠تدمة ُب الوقت
ا١تناسب.
 - 2المتغير الثاني-:
أماكن تقدَل ا٠تدمات مناسبة ،كمقدمو ا٠تدمات لديهم ا١تهارة كا٠تربة الكافية للعمل ،مقدمو
ا٠تدمات يتعاكنوف مع بعضهم لصاّب نزالء ا١تسؤساة ،كمتفهموف ألدكارىم كيسؤدكهنا على أكمل كجو.
 - 3المتغير الثالث-:
عبلقيت بأسرة اٟتدث تااعدٍل على توصيل األساليب الصحيحة للتنشئة االجتماعية ،كما أشارؾ
األسرة ُب مواجهة كحل ا١تشكبلت ا١تتعلقة باٟتدث ،أشارؾ أسرة اٟتدث ُب عبلج ما يواجهها من
مشاكل ،من نشاطاٌب كإعطاء ٤تاضرات تثقيفية ألسر األحداث ا١تنحرفُت ،عبلقيت بأسرة اٟتدث تااعدٍل
على زيارهتم لتوعيتهن باالىتماـ بو ،كأقوـ ٔتتابعة اٟتدث بعد خركجو من ا١تسؤساة.
ثانيان :قامت الباحثة باستخراج الناب كالتكرارات ٢تذه العوامل ،كذلك ١تعرفة الدكر الفعلي للمختصُت
ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث ا١تنحرفُت ،ككانت النتائج كالتايل:
أظهرت نتائج التحليل أف ( )13مفردة بنابة ( )%11من أفراد العينة ،كأعطت ٢تم ا١تسؤساة دليبلن
مكتوبان ٭تدد ٢تم ا٠تدمات ككيفية االستفادة منها ُب ا١تسؤساة ،كأجابت ( )98مفردة بنابة ( )%85من
أفراد العينة ،أف ا١تسؤساة مل تعط ٢تم دليبلن مكتوبان با٠تدمات ا١توجودة با١تسؤساة ككيفية االستفادة منها ،كقد
أجابت ( )5مفردات بنابة ( )%4بأهنم ليس لديهم رأم٦ ،تا يعٍت أف ا١تختصُت مل يوضحوا لؤلحداث
عند دخو٢تم للم سؤساة ا٠تدمات ا١توجودة ُب ا١تسؤساة ككيف ٯتكن للحدث أف ياتفيد منها ،كىذا يعترب
جزءان من مهمتهم كىو تعريف اٟتدث بامكانيات ا١تسؤساة ككيفية االستفادة منها.
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كما أظهرت نتائج التحليل أيضان أف ( )36مفردة بنابة ( )%31من أفراد العينة ،أجابوا بأنو توجد
مركنة ُب تقدَل ا٠تدماتُ ،ب حُت أجابت ( )75مفردة بنابة ( )%64من أفراد العينة ،أنو ال توجد
مركنة ُب تقدَل ا٠تدمات ،كأجابت ( )5مفردات بنابة ( )%4بأهنم ليس لديهم رأم ،كمن خبلؿ ىذه
النابة يتضح أف ا١تختصُت مل يكونوا متااىلُت ُب تقدَل ا٠تدمات لؤلحداث ،أم أنو توجد صعوبة ُب
تقدَل ا٠تدمات للحدث ،كىذا أيضان ٮتالف الدكر الفعلي للمختصُت ،على اعتبار أف مهمتو الرئياة ىي
يكوف عبلقة مهنية مع اٟتدث ،كاليت بدكرىا تااىم ُب
تاهيل األمور لؤلحداث كالتعامل معهم ٔتركنة حىت ٌ
العبلج ا١تبكر لو كذلك من خبلؿ تعاملو معو كتقبلو لو.

كأظهرت النتائج أيضان أف ( )84مفردة بنابة ( )%72من أفراد العينة أجابوا بأف ٚتيع األحداث
متااككف ُب اٟتصوؿ على خدمات ا١تسؤساة ،كأجابت ( )31مفردة بنابة ( )%27من أفراد العينة بأهنم
غَت متااكين ُب اٟتصوؿ على خدمات ا١تسؤساة ،كأجابت مفردة كاحدة ( )1بنابة ( )%1بأهنا ليات
لديها رأم ،كىذه النابة توضح أف ا١تختصُت يتعاملوف مع ٚتيع األحداث ُب ا١تسؤساة بنفس الكيفية ،كال
فرؽ بُت حدث كآخر ُب ا١تعاملة ،كىذا يعترب من صميم ٗتصصهم كالذم يتمثل ُب (مبدأ ا١تااكاة).
كما أظهرت نتائج التحليل أيضان ،أف ( )35مفردة بنابة ( )%30من أفراد العينة ،أجابوا بأهنم
٭تصلوف على ا٠تدمات من ا١تسؤساة ُب الوقت ا١تناسبُ ،ب حُت أجابت ( )80مفردة بنابة (،)%69
بأهنم مل ٭تصلوا على ا٠تدمات ُب التوقيت ا١تناسب ،كأجابت ( )5مفردات بنابة ( )%1بأنو ليس لديهم
رأم ،ىذه النابة اليت أظهرهتا نتائج التحليل ،كناتنتج منها أف ا١تختصُت ال يهتموف بتقدَل ا٠تدمات ُب
كقتها٦ ،تا يدؿ على عدـ االىتماـ باٟتدث كعدـ تلبية متطلباتو اليت قد تكوف ُب غاية األ٫تية ُب ذلك
الوقت ،كإ٫تا٢تم ٢تا رٔتا يابب مشكلة للحدث يًتتب عليها فقد الثقة با١تختصُت كبدكر ا١تسؤساة ،كىذا
بدكره يسؤدم إىل تأخر العملية العبلجية للحدث كتدىور حالتو بدال من تعديل سلوكو كإتاىاتو الالبية.
كأظهرت نتائج التحليل أيضان أف ( )86مفردة بنابة ( )%74من أفراد العينة ،بأف أماكن تقدَل
ا٠تدمات مناسبة ،كأجابت ( )28مفردة بنابة ( )%24من أفراد العينة ،أف أماكن تقدَل ا٠تدمات غَت
مناسبةُ ،ب حُت أجابت مفردتُت ( )2بنابة ( )%2من أفراد العينة بأنو ليس لديها رأم٦ ،تا يعٍت من
خبلؿ ىذه النابة أف ا١تسؤساة ٢تا أماكن جيدة لتقدَل ا٠تدمات٦ ،تا يعٍت أف ا١تختصُت لديهم الفرصة
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اٞتيدة لتقدَل خدمات لؤلحداث على أكمل كجو ألف ا١تسؤساة كفٌرت كل االمكانيات البلزمة لذلك،
كأظهرت نتائج الدراسة أف ( )91مفردة بنابة ( )%79من أفراد العينة ،أجابوا بأف مقدمي ا٠تدمات
لديهم ا١تهارة كا٠تربة الكافية للعمل مع األحداث ،كأجابت ( )28مفردة بنابة ( )%15من أفراد العينة
بأف مقدمي ا٠تدمات ليس لديهم ا١تهارة كا٠تربة الكافية للعمل مع األحداث ،كأجابت ( )7مفردات بنابة
( ،)%6بأهنم ليس لديهم رأم ،كىذه النابة أيضان تدؿ على أف ا١تختصُت متمكنوف من ٦تارسة عملهم
مع األحداث نتيجة للمهارة كا٠تربة اليت لديهم ،كاليت تعود إلعداىم ا١تهٍت اٞتيد ،كا٠تربة اليت أكتابوىا من
خبلؿ عملهم ُب مسؤساات األحداث ،كىذا ياهل عليهم القياـ بدكرىم على أكمل كجو مع األحداث
داخل ا١تسؤساات ،كتظهر نتائج التحليل أيضان أف ( )80مفردة بنابة ( )%69من أفراد العينة ،أجابوا بأف
مقدمي ا٠تدمات يتعاكنوف فيما بينهم لصاّب نزالء ا١تسؤساةُ ،ب حُت أجابت ( )26مفردة بنابة ()%24
من أفراد العينة ،بأف ا١تختصُت غَت متعاكنُت فيما بينهم لصاّب النزالء ،كأجابت ( )10مفردات بنابة
( )%9من أفراد العينة ،بأنو ليس لديهم رأم ،كىذه النابة تدؿ على أف ا١تختصُت متعاكنوف مع بعضهم
لتقدَل خدمة جيدة لؤلحداث ،كىذا التعاكف بُت ا١تختصُت يعترب جزءان من دكرىم الذم يفًتض أف يقوموا
بو حيت يتفادكا بعض ا١تشاكل أك يذللوا الصعاب اليت تواجههم لتقدَل ا٠تدمات على أكمل كجو ،كأظهرت
نتائج التحليل كذلك أف ( )89مفردة بنابة ( )%77من أفراد العينة ،بأف ا١تختصُت متفهموف ألدكارىم
كيسؤدكهنا على أكمل كجو ،كأجابت ( )22مفردة بنابة ( )%19من أفراد العينة ،بأف ا١تختصن غَت
متفهمُت ألدكارىم كال يسؤدكهنا على أكمل كجو ،كأجابت ( )5مفردات بنابة ( )%4من أفراد العينة بأنو
ليس لديهم رأم ،كىذه النابة توضح أف ا١تختصُت لديهم دراية كاملة بأعما٢تم كأدكارىم ُب ا١تسؤساة٦ ،تا
يدؿ على أهنم لديهم قدرة على تكوين عبلقة مهنية بينهم كبُت األحداث ،كىذا ىو الدكر الفعلي
للمختصُت ،ألف العبلقة ا١تهنية ىي اليت ٘تكن ا١تختصُت من التقرب إىل األحداث كتفهم مشكبلهتم
كاحتياجاهتم ،كبالتايل توصو٢تم إىل خطة عبلجية ٘تكن ا١تختصُت من ٖتقيق أىداؼ ا١تسؤساة ،كىي إشباع
احتياجات األحداث كتوجيههم كتعديل سلوكهم كالوصوؿ ّٔم إىل جادة الصواب ،كأيضان أظهرت نتائج
التحليل أف ( )71مفردة بنابة ( )%61من أفراد العينة ،أجابوا بأف ا١تختصُت يراعوف التكامل ُب
ا٠تدمات ا١تقدمة لؤلحداث ،كأجابت ( )38بنابة ( )%33من أفراد العينة ،بأف ا١تختصُت ال يراعوف
التكامل ُب ا٠تدمات ا١تقدمة لؤلحداث ،كأجابت ( )7مفردات بنابة ( )%6من أفراد العينة ،بأنو ليس
لديهم رأم ،من خبلؿ النابة الاابقة يتضح أف ا١تختصُت ٭تاكلوف أف يقدموا ٚتيع ا٠تدمات لؤلحداث،
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كال يقدموا خدمة بعينها كىم يهملوف باقي ا٠تدمات ،على اعتبار أف كل خدمة ٢تا أ٫تيتها بالنابة
للحدث ،كبالتايل كجب عليهم أف يهتموا ّتميع ا٠تدمات ا١تهمة لتعديل سلوؾ اٟتدث كال يهتموا ّتانب
كاحد فقط ،كمن ىنا ٧تد أف ا١تختصُت يسؤدكف دكرىم ُب تقدَل ا٠تدمات ا١تتكاملة للحدث ،كال يهتموف
ٓتدمة على حااب خدمة أخرل ،كاٞتدكؿ التايل يوضح الدكر الفعلي للمختصُت من خبلؿ استبانة
األحداث.
اٞتدكؿ رقم ()54
دكر ا١تختصُت من كجهة نظر األحداث
ت

امفلرات

1

نومؤسسة دمَل مكذوب حيدد اخلدمات وكَفِة الاس خفادة
مهنا.

ػدم املوا لة

املوا لة

امخكرار

امًس بة

13

%11

98

%85

5

%4

36

%31

75

%65

5

%4

3

ًدساوى مجَع ا ألحداث يف احلطول ػىل خدمات
املؤسسة.

84

%72

31

%27

1

%1

4

أأحطل ػىل اخلدمة من املؤسسة يف اموكت املياسب.

35

%36

86

%69

1

%1

5

أأماكن ثلدمي اخلدمات مٌاس بة .

86

%74

28

%24

2

%2

6

ملدمو اخلدمة دلهيم املِارة واخلربة اماك ِة نوؼمل.

91

%79

18

%15

7

%6

7

ملدمو اخلدمة ًخؼاوهون امي بُهنم مطاحل ىزلء املؤسسة.

86

%69

26

%22

16

%9

8

ملدمو اخلدمة مذفِمون ألدوارمه وًؤدوهنا ػىل أأمكل وخَ.

89

%77

22

%19

5

%4

امخكرار

 2ثوخد مروهة يف ثلدمي اخلدمات.

امًس بة امخكرار امًس بة

مُس دلي رأأي
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9

ٍراغى امؼاموون ابملؤسسة امخاكمل يف اخلدمات امللدمة
ملأحداث.

71

%61

38

%33

7

%6

من خبلؿ اٞتدكؿ رقم ( ،)54يتضح أف دكر ا١تختصُت ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث
ا١تنحرفُت من خبلؿ عينة األحداث يتمثل ُب:
 - 1التعامل مع األحداث ا١تنحرفُت بصورة متااكية ،أم ٖتقيق مبدأ ا١تااكاة.
 - 2تقدَل ا٠تدمات لؤلحداث ا١تنحرفُت ُب أكقاهتا ا١تناسبة.
 - 3توفَت األماكن اٞتيدة لتقدَل ا٠تدمات لؤلحداث ا١تنحرفُت.
٦ - 4تارسة أعما٢تم ا١تهنية ٔتهارة كخربة.
 - 5التعاكف مع باقي العاملُت ُب ا١تسؤساة لتقدَل خدمات جيدة لؤلحداث ا١تنحرفُت.
 - 6تكوين عبلقة مهنية بينهم كبُت األحداث ا١تنحرفُت.
 - 7مراعاة التكامل ُب تقدَل ا٠تدمات لؤلحداث ا١تنحرفُت.
أما دكر ا١تختصُت الفعلي من خبلؿ إجابات ا١تختصُت أنفاهم فقد أظهرت نتائج التحليل ما يلي:
أف ( )40مفردة بنابة ( )%67من أفراد العينة ،أجابوا بأف عبلقتهم بأسرة اٟتدث تااعدىم
على توصيل األساليب الصحيحة للتنشئة االجتماعية ،كأجابت ( )17مفردة بنابة ( )%28من أفراد
الع ينة ،بأف ليس ٢تم عبلقة بأسرة اٟتدث ،كاليت من خبل٢تا ياتطيعوف توصيل األساليب الصحيحة للتنشئة
االجتماعية ،كأجابت ( )3مفردات بنابة ( )%5من أفراد العينة بأنو ليس لديهم رأم ،ىذه النابة تدؿ
على أف للمختصُت دكران ُب إرشاد أسرة اٟتدث بأساليب التنشئة االجتماعية ،كذلك من خبلؿ العبلقة
اٞتيدة اليت كوهنا مع األسرة ،كتظهر نتائج التحليل أيضان أف ( )38مفردة بنابة ( )%63من أفراد العينة،
أجابوا بأهنم يشاركوا األسرة ُب مواجهة كحل ا١تشكبلت ا١تتعلقة باٟتدث ،كأجابت ( )16مفردة بنابة
( )%27من أفراد العينة ،أهنم مل يشاركوف األسرة ُب مواجهة كحل ا١تشكبلت ا١تتعلقة باٟتدث ،كأجابت
( )6مفردات بنابة ( )%10من أفراد العينة ،بأنو ليس لديهم رأم ،كىذه النابة أيضان توضح أف
ا١تختصُت ٢تم دكر ُب مشاركة أسرة اٟتدث على مواجهة ا١تشكبلت ا١تتعلقة بو ،كىو جانب مهم
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للمختصُت ،ألف لؤلسرة تأثَتان مباشران على حياة اٟتدث ،كبالتايل كجب على ا١تختصُت مشاركة األسرة ُب
كضع اٟتلوؿ اليت تأٌب بنتائج إ٬تابية على سَت العمل.
كما أظهرت نتائج التحليل أف ( )29مفردة بنابة ( )%4من أفراد العينة ،أجابوا بأهنم يشاركوف
أسرة اٟتدث ُب عبلج ما يواجههم من مشاكل ،كأجابت ( )22بنابة ( )%37من أفراد العينة بأهنم مل
يشركوا أسرة اٟتدث ُب عبلج ما يواجههم من مشاكلُ ،ب إجابة ( )9مفردات بنابة ( )%15من أفراد
العينة بأنو ليس لديهم رأم ،كىذه النابة توضح أف ا١تختصُت مل يقوموا بدكرىم ُب ىذا اٞتانب ،أم أهنم
مل يشاركوا أسرة اٟتدث ُب عبلج بعض ا١تشاكل اليت تواجههم ،سواء أكانت ىذه ا١تشاكل نإتة من
الظركؼ االقتصادية أك االجتماعية ،كاليت تعترب ُب بعض األحياف ىي الابب ُب ا٨تراؼ اٟتدث كتوجيهو
٢تذا الالوؾ ،كأيضان أظهرت نتائج التحليل أف ( )29مفردة بنابة ( )%48من أفراد العينة أجابوا بأف من
نشاطاهتم إعطاء ٤تاضرات تثقيفية ألسر األحداث ا١تنحرفُتُ ،ب حُت أجابت ( )22مفردة بنابة
( )%37من أفراد العينة ،بأنو ليس من نشاطاهتم إعطاء ٤تاضرات تثقيفية ألسر األحداث ا١تنحرفُت،
كأجابت ( )9مفردات بنابة ( )%15من أفراد العينة بأنو ليس لديهم رأم ،ىذه النابة أيضان تدؿ على
أف ا١تختصُت ل يس لديهم دكر ُب ىذا اٞتانب ،كىو ا١تشاركة ُب إرشاد أسر األحداث كتثقيفهم بظركؼ
اٟتدث كالعوامل اليت أدت إىل ا٨ترافو عن طريق إعطاء احملاضرات اليت قد تنور بصَتهتم ٨تو اٞتوانب الالبية
اليت أدت ّٔم ٢تذا الطريق ،كالذم ُب بعض األحياف ىم سبب أساسي فيها.
كأظهرت النتائج كذلك ،أف ( )23مفردة بنابة ( )%38من أفراد العينة أجابوا بأف عبلقتهم
بأسرة اٟتدث تااعدىم على زيارهتم لتوعيتهم باإلىتماـ باٟتدث ،كأجابت ( )27مفردة بنابة ()%45
من أفراد العينة ،بأف عبلقتهم بأسرة اٟتدث ال تااعدىم على زيارهتم لتوعيتهم باالىتماـ باٟتدثُ ،ب
حُت أجابت ( )10مفردات بنابة ( )%17من أفراد العينة بأنو ليس لديهم رأم٦ ،تا يعٍت أف ا١تختصُت
ليس ٢تم عبلقة بأسر األحداث ا١تنحرفُت ،كبالتايل ليس ٢تم دكر ُب توعيتهم باالىتماـ بو ،كأظهرت النتائج
أيضان أف ( )11مفردة بنابة ( )%18من أفراد العينة أجابوا بأهنم يقوموف ٔتتابعة اٟتدث بعد خركجو من
ا١تسؤساةُ ،ب حُت أجابت ( )42مفردة بنابة ( )%70من بأهنم مل يقوموا ٔتتابعة اٟتدث بعد خركجو من
ا١تسؤساة ،كأجابت ( )7مفردات بنابة ( )%12من أفراد العينة بأنو ليس لديهم رأم ،كتدؿ ىذه النابة
على أف ا١تختصُت مل يقوموا بدكرىم ٕتاه اٟتدث بعد خركجو من ا١تسؤساة ،بالرغم من أف ىذا الدكر مهم
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جدان لتتبع حالة اٟتدث ،كالتأكد من عدـ عودتو لبل٨تراؼ من جديد ،أم مل يقم بالرعاية البلحقة بعد
خركجو من ا١تسؤساة كاليت يفًتض أف يتوىل ا١تختصوف ىذه ا١تهمة ١تدة ال تقل عن سنة ،حىت يتأكدكا من
أف اٟتدث ال يعد لاابق ع هده قبل دخولو للمسؤساة كتلقي العبلج البلزـ ،كاٞتدكؿ التايل يوضح الدكر
الفعلي للمختصُت من خبلؿ استبانة ا١تختصُت.
اٞتدكؿ رقم ()55
الدكر الفعلي للمختصُت من خبلؿ استبانة ا١تختصُت

ت

امفلرات

ػدم املوا لة

املوا لة

امخكرار

امًس بة

1

ػالكىت بأأرسة احلدث جساػدىن ػىل اًطامِا ا ألسامَب
امطرَحة نوخًش ئة الاحامتغَة.

46

%67

17

%28

3

%5

2

أأشارك ا ألرسة يف مواهجة وحل املشالكت املخؼولة
ابحلدث.

38

%63

16

%27

6

%16

29

%48

22

%37

9

%15

4

من وشاظايت اإغعاء حمارضات ثثلِفِة ألرس ا ألحداث
اجلاحنني.

29

%48

22

%37

9

%15

5

ػالكىت بأأرسة احلدث جساػدىن ػىل زايرهتم مخوغَهتا
ابلُامتم بَ.

23

%38

27

%45

16

%17

6

أأكوم مبخابؼة احلدث بؼد خروخَ من املؤسسة.

11

%18

42

%76

7

%12

امخكرار

 3أأشارك أأرسة احلدث يف ػالج ما ًواهجِا من مشالك.

امًس بة امخكرار امًس بة

مُس دلي رأأي
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كمن خبلؿ نتائج التحليل لعينة ا١تختصُت تبُت أف دكرىم ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو
األحداث ا١تنحرفُت ىو:
 - 1إرشاد األسرة باألساليب الصحيحة للتنشئة االجتماعية.
 - 2مشاركة أسرة اٟتدث ُب مواجهة كحل ا١تشكبلت ا١تتعلقة باٟتدث.
إ ٍذ يتمثل دكر ا١تختصُت ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث ا١تنحرفُت ُب النقاط التالية:
 - 1التعامل مع األحداث ا١تنحرفُت بصورة متااكية ،أم ٖتقيق مبدأ ا١تااكاة.
 - 2تقدَل ا٠تدمات لؤلحداث ا١تنحرفُت ُب أكقاهتا ا١تناسبة.
 - 3توفَت األماكن اٞتيدة لتقدَل ا٠تدمات لؤلحداث ا١تنحرفُت.
٦ - 4تارسة أعما٢تم ا١تهنية ٔتهارة كخربة.
 - 5التعاكف مع باقي العاملُت ُب ا١تسؤساة لتقدَل خدمات جيدة لؤلحداث ا١تنحرفُت.
 - 6تكوين عبلقة مهنية بينهم كبُت األحداث ا١تنحرفُت.
 - 7مراعاة التكامل ُب تقدَل ا٠تدمات لؤلحداث ا١تنحرفُت.
 - 8إرشاد األسرة باألساليب الصحيحة للتنشئة االجتماعية.
 - 9مشاركة أسرة اٟتدث ُب مواجهة كحل ا١تشكبلت ا١تتعلقة باٟتدث.
كىذه النتيجة اليت توصلت ٢تا الباحثة ال تتفق مع نتيجة دراسة (فرنكة 2005ـ).
كلعل قصور دكر ا١تختصُت ُب ىذه اٞتوانب فقط يعود إىل الصعوبات اليت يواجهوهنا أثناء القياـ
بدكرىم ،كاليت من أ٫تها:
قلة عدد ا١تختصُت ،كاليت يًتتب عليها عدـ قيامهم بدكرىم بتكوين عبلقة مهنية بينو كبُت أسرة
اٟتدث ،كعدـ متابعتو بعد خركجو من ا١تسؤساة ،نتيجة لعدـ قدرهتم على متابعة عملهم خارج ا١تسؤساة،
كمن األعباء اليت تقع عليهم ُب الداخل للنقص الواضح ُب عدد ا١تختصُت ،على الرغم من أنو لديهم
ا١تهارة الكافية للتعامل مع مهنتهم ،ككذلك ترجع إىل أسباب أخرل من خبلؿ نتائج التااؤؿ الثالث،
كىذه األسباب ىي" :سيطرة الركتُت كتعقد اإلجراءات داخل ا١تسؤساة ،كإىل عدـ كجود حوافز كمكافآت
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تشجعهم على آداء دكرىم على أكمل كجو ،كترجع إىل نقص اإلشراؼ اإلدارم كالفٍت كصعوبة تقدَل
العمل من قبل ا١تائولُت ،كترجع كذلك إىل عدـ تعاكف األسرة مع ا١تسؤساة ،كترجع أيضان إىل عدـ كجود
كسائل اتصاؿ بُت األسرة كا١تسؤساة ،كإىل عدـ كجود قاعدة بيانات كمعلومات كثيقة عن حجم ظاىرة
ا٨تراؼ األحداث ،ىذه األسباب ٖتد كتعرقل دكر ا١تختصُت ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث
ا١تنحرفُت".
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الفصل الخامس

"الفصل ا٠تتامي"
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أكالن ملخص الدراسة-:
ظاىرة ا٨تراؼ األحداث ظاىرة مركبة ،كمعقدة من حيث تعدد أسبأّا ،إال أف عدـ كجود كعي،
كإدراؾ كافيُت بأبعاد الالوؾ اال٨تراُب ،كآثاره ،ككيفية الوقاية منو ،كغياب الوعي االجتماعي ،كالتوجيو،
كاإلرشاد الاليم ،كخاصة اإلرشاد الوليدم كالًتبوم ،فإف ىذا قد لعب دكران ىامان ُب تفاقم ىذه ا١تشكلة،
كألف ىذه الشر٭تة ٘تثل عنصران ىامان من عناصر الثركة البشرية ،كمصدران من مصادر النهضة ،كنتمية آّتمع،
فإف العلوـ االجتماعية ٔتختلف ٗتصصاهتا قد اىتمت ّٔذه الظاىرة ،كبذلت العديد من اٞتهود ١تواجهتها،
كدراسة أسبأّا ،ككيفية عبلجها ،كأصبح ٣تاؿ ا١تنحرفُت من أىم ٣تاالت الرعاية االجتماعية ُب الوقت
الراىن ،كألف ا٠تدمة االجتماعية كمهنة ارتبطت بكافة التحوالت ،كالتغَتات اليت يتعرض ٢تا أبناء آّتمع،
فتكوف ٔتثابة الدرع الواقي الذم يقي آّتمع من الوقوع ُب ا١تشاكل اٟتياتية اليت باتت تفرضها عليهم
متغَتات كظركؼ اٟتياة اليومية ،كىو األمر الذم يسؤكد أ٫تية ا٠تدمة االجتماعية ُب كافة مسؤساات آّتمع،
على اختبلؼ أنواعها ،األمر الذم عزز مكانة ا١تهنة إىل جانب ا١تهن األخرل داخل آّتمع.
فآّاالت العديدة اليت تغطيها كافة فركع ا٠تدمة االجتماعية ،توضح أف العمل االجتماعي داخل
مسؤساات اإلصبلح كالتأىيل ،يأٌب ُب مقدمة آّاالت ا٢تامة اليت ٘تارس من خبلؿ ا٠تدمة االجتماعية
فاعليتها ا١تتنوع ة ،فرعاية األحداث ا١تنحرفُت تعترب كاحدة من أىم آّاالت اليت تركز عليها ا٠تدمة
االجتماعية ،على اعتبار أنو من ا٠تطأ أف نعترب اٟتدث ا١تنحرؼ ٣ترمان ياتحق العقاب ،بل مريضان ياتحق
العبلج ،ألنو رٔتا مل تتهيأ لو فرصة الرعاية ،كالًتبية الطبعية ُب ٤تيط األسرة ،كعليو فا١تسؤساة تعترب عونا لو
لتخطي ىذه الظركؼ اليت أجربتو على ىذه اٟتياة ،كبالتايل الوصوؿ إىل ىذه ا١ترحلة.
كمن ىنا كجب على ا١تسؤساة تقدَل خدمات اجتماعية جيدة لؤلحداث إلعادة تنشئتهم،
كتأىيلهم ،كإصبلحهم ،كتقوَل سلوكهم ،كمااعدهتم على ٖتقيق أكرب قدر ٦تكن من التكيف ،كالتوافق
الشخصي ،كاالجتماعي ُب آّتمع ،كإعادهتم أفرادان أسوياء يعتمد عليهم آّتمع ُب بناء هنضتو ،كمااعدتو
٢تذه الشر٭تة اليت ٘تثل كقاية للمجتمع نفاو كمن األسباب ا١تسؤدية للجرٯتة ،أيضان اسًتجاع ما فقدتو من
طاقات بشرية إنتاجية ذات قيمة ُب بناء صرح آّتمع كتقدمو.
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ك١تعرفة دكر مسؤساات تربية كتوجيو األحداث ُب اٟتد من ظاىرة اال٨تراؼ من خبلؿ ا٠تدمات
اليت تقدمها لنزالئها ،كما ٢تا من قدرة ُب عبلج ىذه الظاىرة ،برزت اٟتاجة إىل ىذه الدراسة بفصو٢تا
ا٠تماة لتناقش دكر كأ٫تية ا٠تدمات االجتماعية كفاعليتها داخل ىذا النوع من ا١تسؤساات ،بوصفها
أحدل أىم ا١تسؤساات اليت تقوـ بدكر كبَت ُب حياة آّتمع ،كأفراده ،كىذه الدراسة تتضمن ٜتس فصوؿ
على النحو األٌب-:
الفصل األكؿ -:كنتاكلت فيو الباحثة ٘تهيدان ١تشكلة الدراسة ،كمشكلة الدراسة كاليت تتمحور حوؿ قياس
الفاعلية ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث ٔتدينة طرابلس كالصعوبات اليت تواجو ا١تختصُت ّٔا،
ككذلك نتاكلت الباحثة ُب ىذا الفصل أ٫تية الدراسة كأىدافها ،كىذه األىداؼ تتمثل ُب التعرؼ على-:
- 1ا٠تدمات االجتماعية اليت تقدـ ُب مسؤساات ( يدكر تربية كتوجيو األحداث ا١تنحرفُت).
- 2فاعلية ا٠تدمات االجتماعية ُب مسؤساات ( يدكر تربية كتوجيو األحداث ا١تنحرفُت).

- 3الصعوبات اليت تواجو القائمُت على تقدَل ا٠تدمات ُب ( يدكر مسؤساات تربية كتوجيو األحداث
ا١تنحرفُت).
- 4الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية ُب ماتول الفاعلية تعزم ١تتغَت اٞتنس كا١تسؤساة بُت مسؤسايت
الذكور كاإلناث.
- 5مدل تطبيق البلئحة الداخلة ١تسؤساات ( يدكر تربية كتوجيو األحداث ا١تنحرفُت).
كما يضم ىذا الفصل تااؤالت الدراسة اليت انبتقت من أىدافها ،كىذه التااؤالت ىي-:
 ما ا٠تدمات االجتماعية اليت تقدـ ُب مسؤساات ( يدكر تربية كتوجيو األحداث ا١تنحرفُت)؟ ما مدل فاعلية ا٠تدمات اليت تقدـ ُب ا١تسؤساات (دكر تربية كتوجيو األحداث ا١تنحرفُت)؟ ما الصعوبات اليت تواجو القائمُت على تقدَل ا٠تدمات ُب مسؤساات ( يدكر تربية كتوجيو األحداثا١تنحرفُت)؟

 ىل ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية تعزم ١تتغَت اٞتنس كا١تسؤساة ُب ماتول الفاعلية بُتمسؤسايت الذكور كاإلناث ؟
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 ما مدل تطبيق البلئحة الداخلة ١تسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث ا١تنحرفُت؟كيضم ىذا الفصل أيضان أىم ا١تفاىيم كا١تصطلحات اليت استخدمتها الباحثة ُب دراستها ،ككذلك
ا١تنهج ا١تكتيب ا١تاتخدـ ُب الفصل الثاٍل ،كيضم ىذا الفصل أيضان الدراسات الاابقة اليت استعانت ّٔا
الباحثة ُب دراستها ،كتعترب ذات عبلقة ٔتوضوعها.
الفصل الثاني-:
كيضم ىذا الفصل اإلطار النظرم للدراسة ،كىو مقام إىل ٜتاة أجزاء ىي-:
اكالن  -:مفهوـ الفاعلية ككيفية قياسها.
ثانيان  -:مفهوـ ا٨تراؼ األحداث كالنظريات العلمية ا١تفارة لو.
ثالثان  -:ا٠تدمة االجتماعية كدكرىا ُب اٟتد من اال٨تراؼ.
رابعان -:دكر الشريعة اإلسبلمية ُب اٟتد من اال٨تراؼ.
الفصل الثالث -:كقد احتول على اإلجراءات ا١تنهجية للدراسة كا١تتمثلة ُب اآلٌب-:
نوع المنهج المستخدـ:
تدخل ىذه الدراسة ضمن (الدراسات الوصفية) ،حيث تاتهدؼ اٟتصوؿ على معلومات
كافية كدقيقة عن موقف اجتماعي معُت ،كهتدؼ أيضان إىل ٚتع اٟتقائق كٖتليلها كتفاَتىا الستخبلص
داللتها ،كا١تنهج ا١تاتخدـ ُب ىذه الدراسة ىو منهج (المسح االجتماعي) من أجل التعرؼ على الطريقة
الىت تقدـ ّٔا ا٠تدمات االجتماعية ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث ،حيث يعرؼ ا١تاح
االجتماعى بأنو "طريقة ُب البحث ،تتم من خبلؿ ٚتع معلومات ،كبيانات عن ظاىرة ما ،أك حادث ما،
أك شيء ما ،أك كاقع ما ،كذلك بقصد التعرؼ عن الظاىرة اليت ندرسها ،كٖتديد الوضع اٟتايل ٢تا،
كالتعرؼ على جوانب القوة كالضعف فيو من أجل معرفة مدل صبلحية ىذا الوضع ،أك مدل اٟتاجة
إلحداث تغيَتات جزئية أك أساسية".
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على ىذا األساس استخدمت الباحثة ىذا ا١تنهج ،كالذم اعتمدت فيو على طريقة اٟتصر الشامل
ٞتميع األحداث "الذكور كاإلناث" ا١تقيمُت ُب ا١تسؤساتُت ،كأيضان ا١تاح االجتماعي للقائمُت على تقدَل
ا٠تدمات االجتماعية ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث ،كىم "األخصائيوف االجتماعيوف،
كاالخصائيوف النفايوف ،كا١تشرفوف االجتماعيوف ،كا١تشرفوف على النشاطات القائمة ُب ا١تسؤساة ،كاألطباء
كا١تمرضوف ،كا١تدرسوف ،كالوعاظ الدينيوف ،كا١تدربوف على اٟترؼ" ،ككذلك اإلداريوف الذين يقوموف
بتاهيل األمور للقائمُت على تقدَل ا٠تدمات ، ،كذلك للتعرؼ على مدل فاعلية ا٠تدمات االجتماعية
كمدل قدرهتا على عبلج اال٨تراؼ.
الدراسة االستطالعية-:
قامت الباحثة بدراسة استطبلعية ّٓتمع الدراسة ٔتسؤساتُت ( يدكر تربية كتوجيو األحداث "ذكوران

كإناثان") ٔتدينة طرابلس ،ككاف الغرض من ىذه الدراسة ىو التعرؼ على مدل إمكانية الباحثة من القياـ
ّٔذه الدراسة من الناحية العلمية ،كىل ٖتمل ىذه االستبانة أفكاران مناسبة لعينة الدراسة أـ ال ،ككذلك

٘تكننا من معرفة الزمن ا١تناسب لتوزيع االستبانة ،كمدل تقبل ٣تتمع الدراسة ١تثل ىذه الدراسة ،كما الابل
الكفيلة بإ٧تاحها  ،كما الصعوبات الىت قد تواجو الباحثة حىت ٯتكن التخلص منها قبل البدء ُب دراستها
الفعلية.
مجتمع الدراسة-:
يبلغ ٣تتمع الدراسة( )272مفردة ُب كلتا ا١تسؤساتُت ،مقامُت إىل ثبلث ٣تموعات ،آّموعة
األكىل كىي :األحداث ا١تنحرفوف ،حيث بلغ عددىم ُب ا١تسؤساتُت " "132حدث منهم " "72ذكوران،
ك" "60إناثان ،موزعُت على قامي اإليداع كا١تبلحطة ،كآّموعة الثانية :فهم ا١تختصوف ،كقد بلغ عددىم
اإلٚتايل" "65بُت األخصائيُت االجتماعيُت كالنفايُت ،كا١تشرفُت االجتماعيُت ،كاألطباء كا١تمرضُت،
كا١تدرسُت كا١تدربُت على اٟترؼ ،منهم "ُ "32ب مسؤساة الذكور ،ك"ُ "33ب مسؤساة اإلناث ،أما
آّموعة الثالثة :كىي اإلداريُت الذين يبلغ عددىم " "30إدارمُ "8" ،ب مسؤساة الذكور ،ك"ُ "22ب
مسؤساة اإلناث ،كعند توزيع االستبانة على ٣تتمع الدراسة ،راعت الباحثة ُب ذلك آّتمع ،كخاصةن
كوف اٟتدث
األحداث أف تكوف مدة إقامتهم ُب ا١تسؤساة تزيد عن ( )30يومان على األقل ،كذلك حىت يي ٌ
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فكرة جيدة ،ككاضحة عن ا١تسؤساة ،كخدماهتا ،كقوانينها ،كلوائحها ،كبالتايل ياتطيع اإلجابة عن
االستبانة ،كما استبعدت الباحثة عددان من العاملُت كا١تختصُت الذين ىم ُب إجازة أثناء الدراسة ا١تيدانية.
عينة الدراسة-:
كزعت االستبانات على ( )227مفردة ،كحصلت الباحثة على ( )211مفردة ،منها ()120
أحداث ،ك(٥ )63تتصُت ،ك( )28إداريُت ،أم أف الفاقد ىنا بلغ ( )16مفردة من آّموعات الثبلث
( )12من األحداث ،ك( )2من ا١تختصُت ،ك( )2من اإلداريُت ،كبعد الفرز كقراءة االستبانات استبعدت
الباحثة منها ( )10مفردة غَت ماتوفية لشركط البحث العلمي ،كبذلك بلغ العدد النهائي لعينة الدراسة
( )201مفردة بنابة ( )%89من أصل آّتمع الكلي ،كبذلك بلغ عدد األحداث" "116مفردة،
كالفاقد ىنا ( )4مفردات كنابتهم ( ،)%58منهم " "61ذكوران بنابة ( )%53ك" "55مفردة إناثان
بنابة ( ،)%47ككاف عدد ا١تختصُت " ،"60حيث كاف الفاقد ىنا ( )3مفردات كنابتهم (،)%30
منهم " "29مفردة ذكور كبنابة ( ،)%48ك " "31مفردة إناث كنابتها ( ،)%52أما االداريوف فقد
كاف عددىم " "25مفردة ،كالفاقد ىنا أيضان كاف ( )3مفردات نابتهم ( ،)%12بلغ عددىم ُب
مسؤساة الذكور" "6مفردات كنابتهم ( ،)%24أما ُب مسؤساة اإلناث فقد بلغ عددىم " "19مفردة
كبنابة (.)%76
أداة الدراسة-:
للتعرؼ على مدل الفاعلية ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث ا١تنحرفُت قامت الباحثة
بتصميم ثبلث ا ستبانات خاصة بدراستها ،استندت فيها على ٣تموعة من ا١تقاييس اليت تناكلتها الدراسات
الاابقة ،ككذلك البلئحة الداخلية للمسؤساة ،كقد كانت االستبانة األكىل ٗتص األحداث ،متضمنة ىذه
االستبانة ( )65فقرة )10( ،فقرات بيانات أكلية ،ك( )55فقرة متغَتات تقيس الفاعلية ،أما االستبانة
الثانية فهي للمختصُت القائمُت بتقدَل ا٠تدمات لؤلحداث ا١تنحرفُت ،متضمنة ( )36فقرة )6( ،فقرات
بيانات عامة ،ك( )30تقيس الفاعلية كالصعوبات اليت تواجو ا١تختصُت ،كاالستبانة الثالثة ٗتص اإلداريُت
ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث ،كىي تتضمن أيضان ( )27فقرة )6( ،فقرات بيانات عامة،
ك( )21فقرة تقيس الفاعلية.
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صدؽ كثبات أداة الدراسة ;-
صدؽ األداة "الصدؽ الظاىر" ;-
استخدمت الباحثة ُب تصميم االستبانات الصدؽ الظاىر ،كقد ًب تصميمها ٢تا كفقان للخطوات
التالية ،كىي :اختيار متغَتات االستبانات من خبلؿ الرجوع إىل اإلطار النظرم للدراسة ،كالبحوث
كالدراسات الاابقة ،كالبلئحة الداخلية ١تسؤساات "دكر تربية كتوجيو األحداث ا١تنحرفُت" ،كا١تراجع العلمية
ا١تتعلقة بالدراسة ،كبعض ا١تقاييس العلميةٍ ،ب كضعها ُب الصورة ا١تبدئية كعرضها على الاادة مشرُب
الدراسة١ ،تناقشتها كتعديل بعض ٤تتوياهتا ،كبعد ذلك قامت بعرضها على ٣تموعة من احملكمُت
ا١تتخصصُت من أساتذة ا٠تدمة االجتماعية ،كطرؽ البحث ،كاللغة العربية كالشريعة االسبلمية ،كمتخصص
ُب اٞتانب اإلحصائي لتحكيم األداة ،كإبداء الرأم ُب مدل مبلءمة كل عبارة من حيث صياغتها،
كارتباطها باألبعاد ا١تراد قياسها ،كإضافة ما يركنو مناسبان من عبارات مل تتناك٢تا الباحثة ُب استباناهتا،
ككذلك حدؼ العبارات الغَت مناسبة للدراسة ،كبناء عليو فقد ع ٌدلت الباحثة األداة كفق مبلحظاهتم.
ثبات األداة-:
قامت الباحثة ْتااب معامل الثبات بطريقة إعادة االختبار) (Test-Retestعلى عينة من
األحداث ا١تقيمُت ُب ا١تسؤساة كالقائمُت على تقدَل ا٠تدمات (ا١تختصُت) كاإلداريُت بلغ عددىا ()30
مفردةً ،ب اختيارىا عن طريق االنتقاء ،على اعتبار أف نزالء ىذه ا١تسؤساات ليس ثابتان ،نظران ٟتركة الدخوؿ
كا٠تركج ّٔا ،كما بلغت ا١تدة بُت التطبيقُت أسبوعُت ،كىي مدة مناسبة إلعادة تطبيق ا١تقياس ،حيث
استخدمت الباحثة معادلة معامل االرتباط (بَتسوف) للوصوؿ إىل النابة ا١تطلوبة ،كبلغت قيمة معامل
االرتباط استبانة األحداث " ،"0.87أما استبانة القائمُت على تقدَل ا٠تدمات فقد بلغ معامل االرتباط
ّٔا "ُ ،"0.81ب حُت بلغ معامل االرتباط الستبانة اإلداريُت " ،"0.83كأيضان استخدمت الباحثة طرقان
أخرل لصدؽ كثبات االستبانات بعد التأكد من خلو األسئلة من األخطاء اللغوية كاألسلوبية ،كتاهيل
مفراداهتا لاهولة الفهم كاالستيعاب ،من الطريقة ا١تاتخدمة الختبار الصدؽ كالثبات ىي معامل (ألفا)،
كأظهرت النتيجة أف االستبانات أكفت ّتميع الشركط البلزمة بوصفها صاٟتةن لبلستخداـ لوضوحها كدقتها
كأهنا قاست ما صيغت من أجلو حيث إف معامل (ألفا) الستبانة األحداث قد بلغ قيمة كقدرىا ().89
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بعدد فقرات ( )55كالعينة ( )116مفردةُ ،ب حُت بلغت قيمة (ألفا) لدا استبانة ا١تختصُت ( ).70بعدد
فقرات ( )30كعينة تبلغ ( )60مفردة ،كما كانت قيمة (ألفا) الستبانة اإلداريُت جيدة كىي (،).75
لعدد فقرات ( )21كعينة ( )25مفردة.
المعالجات اإلحصائية-:
للوصوؿ إىل نتائج الدراسة ،استخدمت الباحثة آّموعة اإلحصائية للعلوـ االجتماعية
( ،)SPSSكمن خبلؿ ىذا الربنامج طبقت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية -:
 مقاييس النزعة ا١تركزية "الوسط كاال٨تراؼ ا١تعيارم". مقاييس التشتت "التفرطح كااللتواء". اإلحصاء الوصفي "التكرارات كالناب ا١تئوية". معامل االرتباط بَتسوف ”.“Pearson Correlation التحليل العاملي. معامل ألفا ∞"."Cronbac's Alpha إختبار (.)T.test معادلة اال٨تدار ا٠تطي(.)Regressionثانيان خالصة النتائج-:
من أبرز النتائج اليت توصلت ٢تا الباحثة ُب دراستها ما يلي-:
 -1خصائص عينة الدراسة -:إف أغلب أفراد عينة األحداث ا١تنحرفُت من الفئة العمرية ()18-16
سنة ،كماتواىا التعليمي الصف التاسع من التعليم األساسي ،كاألب يشتغل موظفان ُب الدكلة يتقاضى
مرتبان ثابتان ،كتغلب صفة "ربة البيت" على أغلب أمهاهتم ،كأغلب أفراد العينة تعيش ُب ظل أسر طبعية،
كُب ماكن متوسط ،كتقطن حي شعيبُ ،ب حُت أف عينة ا١تختصُت فإف أغلبها تتمركز ُب الفئة العمرية
( )40-35سنة ،كأكثر ٗتصص تضمو ا١تسؤساتُت ىو "ا١تشرؼ االجتماعي"٦ ،تا يدؿ على كجود نقص
ُب األخصائيُت االجتماعيُت كالنفايُت ،ككذلك نقص ُب الوعاظ الدينيُت ،كا١تدرسُت ،كاألطباء ا١تختصُت،
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كأغلب أفراد العينة من ٛتلة مسؤىل الدبلوـ ا١تتوسطُ ،ب حُت كانت عينة اإلداريُت ّٔا تفاكت كبَت من
حيث العدد الذم تضمو كل مسؤساة ،كأغلب اإلداريُت ٭تملوف مسؤىبلن (الدبلوـ ا١تتوسط) أيضان.
 -2نتيجة السؤاؿ األكؿ -:أعلى متوسط حاايب للخدمات اليت تقدـ ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو
األحداث ،ىو متوسط ا٠تدمات التعليمية حيث بلغ قيمة كقدرىا ( ،)22.21يليو متوسط ا٠تدمات

الدينية بقيمة (ٍ ،)11.18ب متوسط ا٠تدمات الطبية بقيمة ( ،)8.96كيأٌب بعدىا متوسط ا٠تدمات
الثقافية كالرياضية بقيمة ( ،)7.68كأقلها مرتبة ا٠تدمات العامة ٔتتوسط كقدره ( ،)7.29كتتأثر ىذه
ا٠تدمات بعدد متغَتات أ٫تها :ا١تاتول التعليمئ ،تتوسط كقدره ( ،)7.70يليو العمر ٔتتوسط (،)2.80
كأقلها تأثَتان ىو متغَت عدد مرات دخوؿ اٟتدث للمسؤساة ،كأظهرت النتائج أيضان أنو توجد عبلقة بُت
ا٠تدمات العامة ،كا٠تدمات الطبية ،كمتغَت اٞتنس عند ماتول داللة ( ،).01كبُت ا٠تدمات العامة،
كا٠تدمات الثقافية كالرياضية ،كمتغَت ا١تاتول التعليمي عند ماتول داللة ( ،).05كتوجد أيضان عبلقة بُت
كل من ا٠تدمات التعليمية ،كا٠تدمات الدينية ،كمتغَت مكاف إقامة اٟتدث با١تسؤساة عند ماتول الداللة
(ُ ، ).05ب حُت توجد عبلقة بُت ا٠تدمات الدينية ،كا٠تدمات الثقافية كالرياضية ،كبينها كبُت متغَت اٞتنس
عند ماتول الداللة ( ،).01كتوجد عبلقة بُت ا٠تدمات الطبية ،كا٠تدمات الثقافية كالرياضية عند ماتول
الداللة ( ، ).01كعبلقة بُت ا٠تدمات الثقافية كالرياضية ،كمتغَت اٞتنس عند ماتول الداللة (،).01
كتوجد عبلقة ذات ماتول الداللة ( )0.05بُت متغَت اٞتنس ،كمتغَت ا١تاتول التعليمي ،كعبلقة بُت
متغَت اٞتنس كمكاف إقامة اٟتدث قبل دخولو للمسؤساة عند ماتول الداللة ( ،)0.01كبُت متغَت اٞتنس
كمتغَت عدد مرات دخوؿ اٟتدث إىل ا١تسؤساة عند ماتول الداللة ( ،)0.01كتوضح نتائج التحليل أيضان
أنو توجد عبلقة بُت متغَت ا١تاتول التعليمي كمتغَت مدة إقامة اٟتدث با١تسؤساة عند ماتول الداللة
( ،)0.01كبُت متغَت ا١تاتول التعليمي ،كمتغَت عدد مرات دخوؿ اٟتدث للمسؤساة عند ماتول الداللة
(.)0.05
كما أظهرت نتايج التحليل أنو ال توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بُت كل من-:
 ا٠تدمة العامة ،كا٠تدمات التعليمية كا٠تدمة الدينية ،كبينها كبُت متغَت الان كمكاف إقامة اٟتدثقبل دخولو للمسؤساة ،كمتغَت مدة إقامة اٟتدث ُب ا١تسؤساة ،كعدد مرات دخولو ٢تا.
275

 ا٠تدمات التعليمية ،كا٠تدمة الطبية  ،كمتغَت الان ،كا١تاتول التعليمي ،كمدة إقامة اٟتدث ُبا١تسؤساة ،كعدد مرات دخولو ٢تا.
 ا٠تدمة الدينية ،كمتغَت الان ،كا١تاتول التعليمي ،كمدة إقامة اٟتدث ُب ا١تسؤساة. ا٠تدمة الطبية ،كمتغَت اٞتنس ،كالان ،كا١تاتول التعليمي ،كمكاف إقامة اٟتدث قبل دخولوللمسؤساة ،كمدة إقامتو ّٔا كعدد مرات الدخوؿ إليها.
 ا٠تدمة الثقافية كالرياضية ،كمتغَت الان ،كا١تاتول التعليمي ،كمكاف إقامة اٟتدث ُب ا١تسؤساة،كمدة إقامتو ّٔا ،كعدد مرات دخولو ٢تا.
 متغَت اٞتنس كالان ،كمدة إقامة اٟتدث ُب ا١تسؤساة. متغَت الان ،كمكاف إقامة اٟتدث قبل الدخولو للمسؤساة ،كمدة إقامتو ُب ا١تسؤساة ،كبُت عددمرات دخولو ٢تا.
 متغَت ا١تاتول التعليمي ،كمكاف إقامة اٟتدث قبل دخولو للمسؤساة. متغَت مكاف إقامة اٟتدث قبل دخولو للمسؤساة ،كمتغَت مدة إقامة اٟتدث ُب ا١تسؤساة ،كبُت عددمرات دخو٢تا ٢تا.
 متغَت مدة إقامة اٟتدث ُب ا١تسؤساة ،مع متغَت عدد مرات دخوؿ اٟتدث إىل ا١تسؤساة. -3نتائج السؤاؿ الثاني -:ىناؾ فاعلية ُب مسؤساات تربية كتوجيو األحداث ا١تنحرفُت تعزل ّٓموعة من
ا١تتغَتات ،كاليت ًب ٖتديدىا بناء على مقاييس ًب كضعها من قبل ٥تتصُت كخرباء ُب ىذا آّاؿ ،كىذه
ا١تتغَتات ىي -:قدرة ا١تسؤساة على اشباع احتياجات األحداث ،عبلقة ا١تسؤساة بأسرة اٟتدث كمتابعتو
بعد خركجو من ا١تسؤساة ،كا٠تدمات العامة كىي األكثر فاعلية من باقي ا٠تدمات ،كاإلجراءات اليت تتبعها
ا١تسؤساة ُب تقدَل ا٠تدمات ،كاالمكانيات ا١تادية ،كإتصا٢تا با١تسؤساات ذات العبلقة باٟتدث٦ ،تا يعٍت
كجود نابة جيدة من الفاعلية ،حيث كصلت ىذه النابة إىل ( ،)%77.5كىذه النابة حددت من
خبلؿ عدد ا١تتغَتات ذات العبلقة من أصل ا١تتغَتات الكلية ،كىذه النابة حددت من خبلؿ عدد
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ا١تتغَتات ذات الفاعلية من أصل ا١تتغَتات الكلية ،حيث بلغ عدد ا١تتغَتات ذات الفاعلية ( )6متغَتات من
أصل ( )9متغَتات اليت حددهتا الباحثة لقياس الفاعلية ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث ا١تنحرفُت

بليبيا.

ُب حُت دلت بعض ا١تتغَتات على عدـ فاعليتها لعدـ داللتها اإلحصائية ،كىذه ا١تتغَتات ىي-:
 - 4أنواع ا٠تدمات كمنها (التعليمية ،الدينية ،الطبية ،الثقافية كالرياضية).
 - 5متابعة ا٠تدمات كتقوٯتها.
 - 6قدرة ا١تسؤساة على ٖتقيق أىدافها
 - 7امكانيات ا١تسؤساة البشرية.
 -5نتائج السؤاؿ الثالث-:
أكال الصعوبات التي تواجو المختصين في مؤسسات دكر تربية كتوجيو األحداث المنحرفين;
 - 6نقص الدكرات التدريبية للمختصُت ُب ٣تاؿ العمل.
 - 7سيطرة الركتُت كتعقد اإلجراءات داخل ا١تسؤساة.
 - 8عدـ كجود حوافز كمكافآت لؤلعماؿ كاإل٧تازات اليت ٭تققها ا١تختصوف.
 - 9نقص االشراؼ الفٍت كاإلدارم البلزـ ١تتابعة العمل.
 - 10صعوبة تقييم العمل من قبل ا١تائولُت.
 - 11عدـ رضا ا١تختصُت عن عملهم اٟتايل.
 - 12عدـ كعي أسرة اٟتدث بأساليب التنشئة االجتماعية الاليمة.
 - 13عدـ تعاكف األسرة مع ا١تسؤساة إلعادة اٟتدث إليها.
 - 14عدـ كجود كسائل اتصاؿ بُت أسرة اٟتدث كا١تسؤساة.
 - 15عدـ اىتماـ كسائل اإلعبلـ ٔتناقشة احتياجات اٟتدث.
 - 16عدـ كجود قاعدة بيانات كمعلومات كثيقة عن حجم ظاىرة ا٨تراؼ األحداث.
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 -5نتائج السؤاؿ الرابع -:ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت األحداث الذكور كاألحداث اإلناث،
ككذلك بُت مسؤسايت يدكر تربية كتوجيو األحداث ذكوران ،كيدكر تربية كتوجيو األحداث إناثانُ ،ب ماتول
الفاعلية تعزل ١تتغَت التعرؼ على اإلجراءات اليت تتبعها ا١تسؤساة ُب تقدَل ا٠تدمات ،كمتغَت مدل قدرة
ا١تسؤساة على إشباع حاجات األحداث ا١تنحرفُت ،كنوع من أنواع ا٠تدمات ا١تقدمة ُب ا١تسؤساة كىي
ا٠تدمات "الطبية" ،كمتغَت متابعة كتقوَل ا٠تدمات.
ُب حُت توجد فركؽ دالة إحصائيان ُب ماتول الفاعلية للجناُت كا١تسؤساتُت ،تعزل ١تتغَت أنواع
ا٠تدمات ا١تقدمة ُب ا١تسؤساات ،كخاصةن ا٠تدمات العامة ،لصاّب اإلناث الرتفاع متوسطها اٟتاايب،
كالتعليمية لصاّب الذكور ،كالدينية لصاّب الذكور ،كالثقافية كالرياضية لصاّب الذكور ،كتوجد أيضان فركؽ دالة
تعزل ١تتغَت عبلقة ا١تسؤساة بأسرة اٟتدث ،كذلك لصاّب مسؤساة الذكور الرتفاع متوسطها اٟتاايب.
كأظهرت نتائج التحليل للمختصُت أنو ال توجد فركؽ دالة بُت اٞتناُت "الذكور كاإلناث"،
كا١تسؤساتُت "األحداث ذكوران كاألحداث إناثان"ُ ،ب ماتول الفاعلية تعزل ١تتغَت قدرة ا١تسؤساة على ٖتقيق
أىدافها٦ ،تا يعٍت أف اٞتناُت ،كا١تسؤساتُت كلٍيهما متااكي ٍُت ُب درجة الفاعلية.
كأشارت نتائج التحليل ١تعرفة الفركؽ اإلحصائية ١تاتول الفاعلية بُت اٞتناُت ،كا١تسؤساتُت
لئلداريُت العاملُت ٔتسؤساات تربية كتوجيو األحداث ا١تنحرفُت ،أنو ال توجد فركؽ دالة بُت الذكور كاإلناث
تعزل ١تتغَت اإلمكانيات ا١تادية ،كمتغَت اتصاؿ ا١تسؤساة با١تسؤساات ذات العبلقة باألحداث ،بينما توجد
فركؽ دالة بُت اٞتناُت ١تتغَت اإلمكانيات البشرية بدرجة بايطة ،لصاّب اإلناث الرتفاع متوسطها اٟتاايب.
أما فيما يتعلق بالفركؽ بُت ا١تسؤساتُت "دكر تربية كتوجيو األحداث ذكوران ،كدكر تربية كتوجيو
األحداث إناثان" ،فإف نتائج التحليل أظهرت أنو ال توجد فركؽ دالة بُت ا١تسؤساتُت تعزل ١تتغَت االمكانيات
ا١تادية كالبشريةُ ،ب حُت توجد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل ١تتغَت اتصاؿ ا١تسؤساة با١تسؤساات ذات
العبلقة باألحداث لصاّب اإلناث لبلرتفاع متوسطها اٟتاايب.
 -7نتائج السؤاؿ الخامس-:
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مدل تطبيق البلئحة ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث ا١تنحرفُت :أشارت النتائج بتطبيق
البلئحة الداخلية ا٠تاصة با٠تدمات العامة ،كعدـ تطبيقها ُب ا٠تدمات الدينية ،أما ا٠تدمات الطبية ،فقد
طبق جزء من البلئحة ،كمل تطبقها بكاملهاُ ،ب حُت أشارت النتائج إىل تطبيق جزء من البلئحة ا٠تاصة
با٠تدمات الثقافية كالرياضية ،كعدـ تطبيقها ُب اٞتانب ا٠تاص با١تكتبات الثقافية اليت ٢تا تأثَت على تعديل
شخصية اٟتدث ،كمل تطبق ا١تسؤساات البلئحة ا٠تاصة بتكوين عبلقة بُت ا١تسؤساة كأسرة اٟتدث.
إجابة السؤاؿ الفرعي; الدكر الفعلي للمختصُت ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث ا١تنحرفُت:
أشارت النتائج إىل أف دكر ا١تختصُت يتمثل ُب:
 - 1التعامل مع األحداث ا١تنحرفُت بصورة متااكية ،أم ٖتقيق مبدأ ا١تااكاة.
 - 2تقدَل ا٠تدمات لؤلحداث ا١تنحرفُت ُب أكقاهتا ا١تناسبة.
 - 3توفَت األماكن اٞتيدة لتقدَل ا٠تدمات لؤلحداث ا١تنحرفُت.
٦ - 4تارسة أعما٢تم ا١تهنية ٔتهارة كخربة.
 - 5التعاكف مع باقي العاملُت ُب ا١تسؤساة بتقدَل خدمات جيدة لؤلحداث ا١تنحرفُت.
 - 6تكوين عبلقة مهنية بينهم كبُت األحداث ا١تنحرفُت.
 - 7مراعاة التكامل ُب تقدَل ا٠تدمات لؤلحداث ا١تنحرفُت.
 - 8إرشاد األسرة باألساليب الصحيحة للتنشئة االجتماعية.
 - 9مشاركة أسرة اٟتدث ُب مواجهة كحل ا١تشكبلت ا١تتعلقة باٟتدث.
ثالثان التوصيات-:
على ضوء ما توصلت إليو ىذه الدراسة ا١تيدانية من نتائج ،فاف الباحثة تطرح ىنا ٣تموعة من
التوصيات اليت تأمل أف تعزز من ماتول الفاعلية ُب مسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث ا١تنحرفُت ،كاليت

تنعكس ب دكرىا على ٖتقيق ىدفها األساسي ،كىو تعديل سلوؾ األحداث ا١تنحرفُت ،كاليت تااىم ُب
عبلج ظاىرة اال٨تراؼ ،كمن أىم ىذه التوصيات ما يلي-:
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 - 1العمل على تدبَت العجز ُب القول العاملة با١تسؤساات ،كخاصةن "األخصائيُت االجتماعيُت
كالنفايُت ،كالوعاظ الدينيُت ،كمشرُب النشاط ،كا١تدرسُت ،كاألطباء كا١تمرضُت"١ ،تا ٢تم من
دكر مباشر ُب زيادة فاعلية ا٠تدمات االجتماعية با١تسؤساة.
 - 2العمل على إٟتاؽ العاملُت بدكرات تدريبية لتنمية قدرهتم كمهارهتم الشخصية ،كمااعدهتم
على االبتكار كاإلبداع ُب ٣تاؿ عملهم ،كزيادة االىتماـ بتدربيهم عند التحاقهم با٠تدمة أك
أثناء ا٠تدمة ،بطبيعة العمل ُب ىذا النوع من ا١تسؤساات.
 - 3زيادة االىتماـ باإلشراؼ الفٍت كاإلدارم من قبل ا١تائولُت العاملُت با١تسؤساات ،كتقييم
أعما٢تم كل حاب درجة كظيفتو ،كمقدار عملو.
 - 4العمل على تعزيز الصلة بُت ا١تسؤساة ،كأسرة اٟتدث اليت تااىم مع ا١تسؤساة ُب ٖتقيق
أىدافها.
 - 5تشجيع العاملُت با١تسؤساات ،كذلك بتقدَل اٟتوافز كا١تكافآت ا١تادية كا١تعنوية ٢تم مقابل
األعماؿ اٞتيدة اليت يقوموف ّٔا.
 - 6العمل على تطبيق البلئحة الداخلية ١تسؤساات يدكر تربية كتوجيو األحداث لزيادة فاعليتها،
كٖتقيق أىدافها.
 - 7زيادة االىتماـ با٠تد مات الدينية ،كالعمل على توفَت مكاف خاص ألداء الفرائض الدينية،
كتنظيم الربامج كا١تاابقات الدينية ُب إطار منهاج ديٍت ٤تدد.
 - 8االىتماـ با٠تدمات التعليمية ،كالًتكيز على التدريب ا١تهٍت ،كإنشاء فصوؿ تقوية ١تن ٭تتاج
١تااعدة ُب بعض التخصصات.
- 9

العناية با٠تدمات الطبية  ،بوجود طاقم طيب دائم ُب ا١تسؤساة ،كإجراء ا١تاح الصحي ،كعمل
بطاقة صحية ٞتميع األحداث با١تسؤساة ،ككذلك ٕتهيز العيادات الطبية با١تعدات الضركرية،
كاالىتماـ باإلشراؼ على التغذية كالنظافة العامة كا٠تاصة با١تسؤساة كاألحداث.

 - 10االىتماـ با٠تدمات الثقافية كالرياضية ،كذلك بتوفَت كتب ثقافية ،كتوفَت ا١تدربُت الرياضيُت،
كتنظيم دكرم رياضي بُت النزالء أكالنٍ ،ب بُت ا١تسؤساات ثانيان.
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رابعان المقترحات-:
ىذه الدراسة ىي احدل الدراسات من منظومة الدراسات اليت أقيمت حوؿ موضوع "فاعلية ا٠تدمات
االجتماعية با١تسؤساات االجتماعية"  ،كعلى ىذا األساس فهناؾ عدة مواضيع مقًتحة من قبل الباحثة
للدراسات ا١تاتقبلية من بينها-:
 - 1إجراء ا١تزيد من الدراسات العلمية لقياس الفاعلية ُب مسؤساات الرعاية االجتماعية اإليوائية،
أم ُب بيئات أخرل ٗتتلف عن البيئة اليت أجرت فيها الباحثة دراستها ،استكماالن ١تا بدأتو
ىذه الدراسة سواء من خبلؿ التطبيق ،أك بإضافة أبعاد جديدة تثرم آّاؿ ،حيث ٯتكن
لباحث آخر إضافة بعض ا١تتغَتات اليت يراىا تقيس الفاعلية ،كمل تتطرؽ ٢تا الباحثة ،كتلمس
ا١توضوع قيد الدراسة من جانب آخر.
 - 2التطرؽ ١تزيد من الدراسات اليت تبحث عن مدل فاعلية ا٠تدمات االجتماعية كعبلقتها
بالعودة إىل ا٨تراؼ األحداث.
 - 3إجراء دراسات ميدانية حوؿ ا١تمارسة ا١تهنية كعبلقتها بزيادة الفاعلية ُب مسؤساات الرعاية
االجتماعيةٔ ،تعٌت آخر البحث ُب دكر ٣تاالت ا٠تدمة االجتماعية (فردٚ ،تاعة ،نتظيم
٣تتمع) كأثرىا على فاعلية ا١تسؤساات.
 - 4القياـ با١تزيد من الدراسات اليت تبحث عن الصعوبات اليت تواجو العاملُت با١تسؤساات
االجتماعية ،كا قًتاح الابل الكفيلة لعبلج ىذه ا١تشاكل اليت من شأهنا أف تزيد من فاعلية
ا١تسؤساات ٠تدماهتا االجتماعية.
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قائمة ا١تراجع
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قائمة المراجع;-
أكالن الكتب-:
- 0القرآف الكرَل.
- 2إبراىيم ،أبو اٟتان عبد ا١توجود (2008ـ) ،دينامية االنحراؼ كالجريمة (التفسير – القضايا
– الممارسة العامة) ،اإلسكندرية :ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث.

- 3أٛتد ،كماؿ أٛتد (ب.ت) ،منهاج خدمة الفرد ،القاىرة :ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث.

- 4أٛتد ،عبد الغفور إبراىيم حاُت٣ ،تيد خليل (2008ـ) ،المدخل إلى طرؽ البحث العلمي،
عماف :دار زىراف.

- 5إٝتاعيل ،عزت سيد (1984ـ) ،الوصم االجتماعي للجانح في جنوح األحداث ،ط،1
الكويت :ككالة ا١تطبوعات.
- 6فضيلة الشيخ آؿ الشيخ ،صاّب بن عبد العزيز بن ٤تمد بن إبراىيم (2000ـ1421-ىػ)،
الكتب الاتة ،سنن أيب داكد ،موسوعة اٟتديث الشريف ،اٟتديث رقم  ،3543التحفة رقم
 ،85ط  ،3الاعودية :دار الابلـ للنشر كالتوزيع.
- 7أمطَت ،عياد سعيد (2006ـ) ،معجم مصطلحات التربية الخاصة كإعادة التأىيل (انجليزم
– عربي) ،بنغازم .ليبيا :دار الكتب الوطنية  ،ط.1

- 8أكنيس ،مناؿ الصيد (2009ـ) ،رؤية جديدة في عمليات الخدمة االجتماعية ،ط
،1طرابلس :منشورات جامعة الفاتح.
- 9بارة٤ ،تمد رمضاف (1997ـ) ،شرح القانوف الجنائي اإلسالمي ،طرابلس :ا١تركز القومي
للبحوث كالدراسات ،ط .1
- 01

________ (1999ـ) ،مبادل علم اإلجراـ ،ا٠تمس :مطابع عصر اٞتماىَت.

- 00

بدكم ،أٛتد زكى (1982ـ) ،معجم المصطلحات االجتماعية ،بَتكت :لبناف.

- 03

التَت ،مصطفى كآخركف (1991ـ) ،انحراؼ األحداث ،ط ،1طرابلس :مطابع الثورة.

 - 02أبوتوتة ،عبد الرٛتن (1998ـ) ،األحداث الجانحوف _ مفهوـ ،عوامل ،تدابير،
منشورات دار ا١تيزاف.

 - 04ثركت ،جبلؿ (1983ـ) ،الظاىرة اإلجرامية  .دراسة في علم اإلجراـ كالعقاب،
اإلسكندرية :مسؤساة الثقافة اٞتامعية.
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 - 05جابر ،سامية فهمي كعبدة ،ىاٍل ٜتيس (2008ـ) ،علم إجتماع السلوؾ االنحرافي،
القاىرة :مطبعة البحَتة.
 - 06جعفر ،على ٤تمد (1990ـ) ،األحداث المنحرفوف ،بَتكت :ا١تسؤساة اٞتامعية
للدراسات ،ط.2
 - 07اٞتملي ،خَتم خليل (1994ـ) ،الخدمة االجتماعية لألحداث المنحرفين،
اإلسكندرية :ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث.
 - 08اٞتوىرم ،عبد ا٢تادم (1998ـ) ،قاموس علم اإلجتماع ،ط  ،3اإلسكندرية :ا١تكتب
اٞتامعي اٟتديث.
- 09

اٞتوىرم ،عبد ا٢تادم كأبو الغار ،إبراىيم (2001ـ) ،إدارة المؤسسات االجتماعية.

مدخل سوسيولوجي ،القاىرة :ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث.
- 21

اٟتانكي ،على سليماف بن إبراىيم (1427ىػ 2006 -ـ) ،الواقع االجتماعي ألسر

األحداث العائدين إلى االنحراؼ ،الرياض :مركز الدراسات كالبحوث االمنية.

 - 20حاانُت ،سيد أبوبكر (1974ـ1394-ق) ،مقدمة في الخدمة االجتماعية،
طرابلس :منشورات جامعة الفاتح.
- 22
- 23
ط.8

حان ،عبد الباسط ٤تمد (1982ـ)  ،علم االجتماع ،القاىرة :مكتبة غريب ،ط .2
___________ (1982ـ) ،أصوؿ البحث االجتماعي ،القاىرة :مكتبة كىبة،

 - 24حان٤ ،تمد على (1970ـ) ،عالقة الوالدين بالطفل كأثرىا في جناح األحداث،
القاىرة :مكتبة األ٧تلو ا١تصرية.
- 25

اٟتنفي ،عبد ا١تنعم (1995ـ) ،الموسوعة النفسية ،القاىرة :مكتبة مدبوىل.

 - 26الدكرم ،عدناف كضبيعة ،أٛتد (1998ـ) ،أصوؿ علم اإلجراـ ،طرابلس :الدار
العا١تية ،ط.1
 - 27الدكرم ،عدناف (1985ـ) ،جناح األحداث – المشكلة كالسبب ،الكويت :ذات
الابلسل.
 - 28الدكييب ،عبد الابلـ كبَتم ،الوحيشي (1991ـ) ،المشكالت االجتماعية ،منشورات
طرابلس.
 - 29الدليمي ،سليماف على (1998ـ) ،الرعاية االجتماعية .نظريات كتطبيقات ،بَتكت:
دار الكتاب اٞتديد ،ط .2
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- 31

اإلماـ اٞتليبل الدمقشي ،عماد الدين أيب الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت القرشي

(2004ـ1424-ىػ) ،تفسير القرآف العظيم المعركؼ بػ"تفسير ابن كثير" ،ج  ،2ط ،6
الرياض :دار الابلـ للنشر كالتوزيع.
- 30

الرازم ،زين الدين ٤تمد بن أيب بكر (1987ـ) ،مختار الصحاح ،بَتكت :دار الرسالة.

 - 32رجب ،مصطفى (2009ـ) ،األىداؼ كالقيم التربوية في الحديث الشريف ،دسوؽ:
العلم كاإلٯتاف للنشر كالتوزيع.
_______ (2009ـ1429-ق) ،في ىوية التربية اإلسالمية كمنهجيتها،
- 33
دمشق :دار العلم كاإلٯتاف للنشر كالتوزيع.
- 34

رشواف ،عبد ا١تنصف حان على (2006ـ) ،مدخل الممارسة المهنية لطريقة خدمة

الفرد ،القاىرة :ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث.
- 35

زغل ،موزة سعيد (1992ـ) " ،جنوح األحداث ُب دكلة اإلمارات " ،ندكة الثقافة

كالعلوـ :ديب.

 - 36الااعاٌب ،حان (1982ـ)  ،تصميم البحوث االجتماعية – نسق منهجى جديد ،
دار النهضة العربية للنشر.
- 37

الادحاف ،عبد اهلل ناصر (1415ىػ ؛1994ـ)  ،قضاء كقت الفراغ كعالقتو

- 38

سليماف ،حاُت حان كآخركف (2005ـ) ،الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية

بانحراؼ األحداث ،الرياض :ا١تركز العريب للدراسات األمنية كالتدريب.

مع الجماعة كالمؤسسة كالمجتمع ،بَتكت :مسؤساة اٞتامعة للدراسات كالنشر كالتوزيع ،ط.1
 - 39الشاذيل ،فتوح عبد اهلل (1991ـ) ،قواعد األمم المتحدة لتنظيم قضاء األحداث،
اإلسكندرية :دار ا١تطبوعات اٞتامعية.
الشرقاكم ،أنور ٤تمد (1986ـ) ،انحراؼ األحداث،ط  ،2القاىرة :مكتبة األ٧تلو

- 41
ا١تصرية.
 - 40نيل االكطار(1427ىػ) ،من منتقى االخبار للمجتهد الشوكاٍل٤ ،تمد بن علىٖ ،تقيق
٤تمد صبحي بن حان ،ط  ،1ج .11
 - 42الشيباٍل ،عمر التومي (1973ـ) ،األسس النفسية كالتربوية لرعاية الشباب ،بَتكت:
دار الثقافة.
 - 43الطحاف ،مصطفى (2009ـ) ،التربية كدكرىا في تشكيل السلوؾ ،ا١تنصورة :دار
الوفاء للطباعة كالنشر.
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- 44

العابد،أٛتد كآخركف (1989ـ)  ،المعجم العربي األساسي ،تونس :دار الكرس.

 - 45عبد ا٠تالق ،جبلؿ (1990ـ) ،العمل مع الحاالت الفردية ،ج  ،1القاىرة :ا١تكتب
اٞتامعي اٟتديث.
- 46

عبد ا٠تالق ،جبلؿ الدين كرمضاف ،الايد (2001ـ) ،الجريمة كاالنحراؼ من منظور

الخدمة االجتماعية ،اإلسكندرية :ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث.
- 47

عبد الرٛتن ،عبد اهلل ٤تمد كالبدكم٤ ،تمد على (2002ـ) ،مناىج كطرؽ البحث

- 48
العربية.

عبد الاتار ،فوزية (1985ـ) ،مبادئ علم اإلجراـ كالعقاب ،بَتكت :دار النهضة

- 49

عبد احملان ،عزة (2000ـ) ،أطفاؿ الشوارع في الوطن العربي " أسباب المشكلة .

- 51

عبدة ،عبد النيب يوسف (2001ـ) ،دكر األخصائي في مواجهة مشكلة ىركب

االجتماعي ،اإلسكندرية :دار ا١تعرفة.

الحجم  .المواجهة" ،القاىرة :آّلس العريب للطفولة كالتنمية.

األحداث من دكر اإليداع ،اإلسكندرية :ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث.

 - 50عدس ،عبدالرٛتن كآخركف (2003ـ) ،البحث العلمي; مفهومو ،أدكاتو ،أساليبو ،ط
 ،3الرياض :دار أسامة للنشر كالتوزيع.
- 52

أبو العزائمٚ ،تاؿ ماضى (1410ىػ) ،طرؽ كأساليب العالج الطبى النفسي

لألحداث الجانحين – ضمن أساليب معالجة األحداث الجانحين في المؤسسات

اإلصالحية ،الرياض :ا١تركز العريب للدراسات األمنية كالتدريب.
- 53
القا.

عقيل ،حاُت عقيل (1995ـ) ،فلسفة مناىج البحث العلمي ،مالطا :منشورات

- 54

العكايلة٤ ،تمد سند (2006ـ) ،اضطرابات الوسط األسرم كعالقتها بجنوح

األحداث ،دار الثقافة للنشر كالتوزيع ،عماف :األردف.

 - 55علي ،بدر الدين (1987ـ) ،النظريات الحديثة في تفسير السلوؾ اإلجرامي،
الرياض :ا١تركز العريب للدراسات االمنية.
 - 56علي ،ماىر أبو ا١تعاطي (1998ـ) ،إدارة المؤسسات االجتماعية ،القاىرة :زىراء
الشرؽ ،ط.2
- 57

العمرم ،صاّب ٤تمد آؿ رفيع (2002ـ) ،العود إلى االنحراؼ في ضوء بعض

العوامل االجتماعية ،الرياض :ا١تركز العريب للدراسات األمنية كالبحث.
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 - 58العوجي ،مصطفى (1406ىػ) ،التربية المدنية كوسيلة للوقاية من االنحراؼ،
الرياض :ا١تركز العرىب للدراسات األمنية كالتدريب.
- 59

_________ (1995ـ) ،الجريمة كالمجرـ ،لبناف :مسؤساة نوفل بَتكت ،ط.1

 - 61عويس٤ ،تمد (2001ـ) ،البحث العلمي في الخدمة االجتماعية ،القاىرة :دار
النهضة العربية.
- 60

العياوم ،عبد الرٛتن ٤تمد (1992ـ) ،مبحث الجريمة ،بَتكت :درا النهضة العربية.

2001( __________ - 62ـ) ،سيكولوجية االنحراؼ كالجنوح كالجريمة ،بَتكت:
دار الراتب اٞتامعية.
- 63

_________ (2001ـ1420-ق) ،اإلسالـ كاإلنساف المعاصر .دراسة

نفسية ،ط ،1بَتكت :دار الراتب اٞتامعية.

 - 64غاًل ،عبد اهلل عبد الغٌت (1994ـ) ،علم االجتماع الجنائي اإلسالمي ،اإلسكندرية:
ا١تكتب اٞتامعي.
- 65

غبارم٤ ،تمد سبلمة (1985ـ) ،مدخل عالجي جديد النحراؼ األحداث (العالج

االسالمي كدكر الخدمة االجتماعية فيو) ،اإلسكندرية ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث.

2006( _________ - 66ـ) ،الدفاع االجتماعي في مواجهة الجريمة ،االسكندرية:
دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر.
 - 67غنيم ،أٛتد الرفاعي كصربم ،نصر ٤تمود (2000ـ) ،تعلم بنفاك التحليل اإلحصائي
للبيانات باستخداـ  ،spssالقاىرة :دار قباء للطباعة كالنشر كالتوزيع.
 - 68غيث٤ ،تمد عاطف (1995ـ) ،قاموس علم االجتماع ،اإلسكندرية :دار ا١تعرفة
اٞتامعية.
- 69

الفضلي ،داىي (2004ـ) ،المنظمات األىلية كالدكر االجتماعي .حالة المنظمات

الخيرية الدعوية كاألمن االجتماعي ،الكويت.

 - 71فهمي ،سامية ٤تمد (1982ـ) ،الجريمة ك االنحراؼ من المنظور االجتماعي،
اإلسكندرية :ا١تركز الوطٍت.
- 70

فهمي٤ ،تمد سيد (1998ـ) ،السلوؾ االجتماعي للمعوقين .دراسة في الخدمة

االجتماعية ،اإلسكندرية :ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث.

2002( ________ - 72ـ) ،مدخل في الخدمة االجتماعية ،اإلسكندرية :ا١تكتب
اٞتامعي اٟتديث.
287

2000( _______ - 73ـ) ،قواعد البحث في الخدمة االجتماعية ،اإلسكندرية:
ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث األزاريطة.
- 74

فهمي٤ ،تمد سيد كعطية ،الايد عبد اٟتميد (2003ـ) ،عمليات طريقة العمل مع

- 75

_________ (2001ـ) ،علم اإلجراـ ،اإلسكندرية :ا١تكتب اٞتامعى اٟتديث.

- 76

القحطاٍل٤ ،تمد بن راشد (2002ـ) ،الخصائص االجتماعية كالديمغرافية لتعاطي

- 77

القداح ،مرَل كعبيد ،لطيفة (2000ـ) ،مراحل مسؤكلية الحدث في القانوف

- 79

القهوجي ،على عبد القادر كالشاذيل ،فتوح عبد اهلل (1997ـ) ،علم اإلجراـ

الجماعات ،اإلسكندرية :ا١تكتب اٞتامعي.

المخدرات في المجتمع السعودم ،الرياض :ا١تركز العريب للدراسات األمنية كالتدريب.

السورم ،دمشق :نقابة احملامُت.
 - 78القرطي ،أيب عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر (2006ـ1427-ىػ) ،اٞتامع ألحكاـ
القرآف كا١تبُت ١تا تضمنو من الانة كآيات الفرقاف ،ط  ،1ج  ،4بَتكت :مسؤساة الرسالة للطباعة
كالنشر كالتوزيع.
كالعقاب ،اإلسكندرية :دار اٞتامعة اٞتديد للنشر.

 - 81كاره ،مصطفى عبد آّيد (1985ـ) ،مقدمة في االنحراؼ االجتماعي ،لبناف:
بَتكت ،معهد اإل٪تاء العريب ،ط.1
- 80

الكتاٍل٣ ،تاىد (1986ـ)  ،شخصية الجانح -دراسة ميدانية ،الرباط :دار األماف.

٤ - 82تان ،أٛتد ظافر كآخركف (1995ـ) ،دراسات في المشكالت االجتماعية ،ط ،2
طرابلس :منشورات مكتبة طرابلس العلمية العا١تية.
- 83

٤تمدين ،سيد (2006ـ)  ،حقوؽ اإلنساف كالرعاية االحقة كأثرىا فى البيئة

االجتماعية – دراسة عربية على رعاية أسر السجناء كالمفرج عنهم ،القاىرة :الوكالة العربية
للصحافة كالنشر ،ط .1

٥ - 84تتار ،عبد العزيز عبد اهلل (1995ـ) ،طرؽ البحث في الخدمة االجتماعية،
اإلسكندرية :دار ا١تعارؼ اٞتامعية.

 - 85مرغٍت ،عبد الباسط (2000ـ) ،تكامل خدمات الرعاية كالتأىيل ألطفاؿ الشوارع،
القاىرة :آّلس العريب للطفولة كالتنمية.
- 86

ا١تطردم ،مفتاح (2000ـ)  ،الحدث المنحرؼ ،ط ،1بنغازم :ليبيا.
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 - 87ملحم ،سامي (2000ـ) ،مناىج البحث في التربية كعلم النفس ،عماف :دار ا١تاَتة
للنشر كالتوزيع كالطباعة.
- 88

ا١تلك ،شرؼ الدين (1990ـ) ،جنوح األحداث كمحدداتو في المملكة العربية

- 89

ا١تليجي ،إبراىيم عبد ا٢تادم (2008ـ) ،تنظيم المجتمع – مداخل نظرية كرؤية

السعودية ،الرياض :مركز أْتاث اٞترٯتة.

كاقعية ،اإلسكندرية :ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث.

 - 91العبلمة ابن منظور ،أيب الفضل ٚتاؿ الدين ٤تمد بن مكرـ (1994ـ) ،لساف العرب،
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ناجح٤ ،تمد (1999ـ) ،دكر مؤسسات التربية في الوقاية من الجريمة من منظور
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النواح ،مااعد بن عبداهلل (2004ـ) ،مبادئ البحث التربوم ،الرياض ،ط.1
ا٢تنقارم ،آماؿ ا٢تنقار ( ب.ت) ،مبادئ خدمة الفرد ،طرابلس :اٞتماىَتية.
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ثالثان الرسائل الجامعية كالدكريات;-
- 101أٛتد ،نبيل ٤تمد صادؽ (1407ىػ 1987 -ـ)" ،موقف الشريعة اإلسبلمية من النظريات
النفاية كاالجتماعية كالتكاملية ا١تفارة ال٨تراؼ األحداث" ،معاٞتة الشريعة اإلسبلمية
١تشاكل ا٨تراؼ األحداث ،أْتاث الندكة العلمية الاابعة ،الرياض :ا١تركز العريب للدراسات
األمنية كالتدريب.
- 102األٛترم ،حان (1419ىػ)" ،فعالية برامج الاجوف ُب تغيَت إتاىات النزالء كسلوكهم"،
رسالة ماجاتَت غَت منشورة ،جامعة ا١تلك سعود.
- 103البصرم ،حيدر (1421ىػ 2000-ـ)" ،عوامل الالوؾ اإلجرامي بُت الشريعة كالقانوف".
٣تلة النبأ :العدد .52
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تقارير األمم ا١تتحدة (12001-11ـ) " ،ثفاقية حقوؽ الطفلٞ ،تنة حقوؽ الطفل –النظر ُب التقارير ا١تقدمة من الدكؿ األطراؼ ٔتوجب ا١تادة ( )44من االتفاقية – التقارير
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- 109اٟتجاجي ،نورم ٤تمد عبد العزيز (2005ـ) " ،العوامل االجتماعية كالًتبوية ا١ترتبطة بظاىرة
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رسالة ماجاتَت غَت منشورة  ،جامعة الفاتح.
ٛ- 110تزاكم ،أمُت (1994ـ)" ،مفهوـ الكفاءة كالفاعلية ُب دراسة ا١تنظمات االجتماعية"٣.تلة
القاىرة للخدمة االجتماعية ،العددا٠تامس ،اٞتزء الثاٍل.
ٛ- 111تود ،آماؿ ا٤تمد أبوعجيلة (2003ـ)" ،الرضاء الوظيفى للعاملُت َب ا١تسؤساات
االجتماعية اإليوائية – دراسة ميدانية" ،رسالة ماجاتَت غَت منشورة ،طرابلس :جامعة
الفاتح.
- 112رمضاف ،جيهاف عبد اٟتميد (2007ـ)" ،برنامج مقًتح للممارسة العامة ُب ا٠تدمة
االجتماعية لزيادة كفاءة كفعالية الرعاية ا١تسؤساة لؤلطفاؿ ببل مأكل" ،رسالة دكتوراه منشورة،
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ا١تراىقُت" ،رسالة ماجاتَت غَت منشورة ،جامعة الفاتح :طرابلس.
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٪تودج ،مع مقًتح للتطوير"٣ ،تلة العلوـ االجتماعية كاإلناانية ،ـ  ،19العدد .3
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العدد .42
الاعيد ،نصر ناصر (2005ـ)" ،التدابَت الوقائية لؤلحداث ا١تنحرفُت ُب القانوف اللييب.دراسة مقارنة" ،رسالة ماجاتَت غَت منشورة :جامعة الفاتح.
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الشريعة اإلسبلمية ١تشاكل ا٨تراؼ األحداث ،أْتاث الندكة العلمية الاابعة ،الرياض :ا١تركز
العرىب للدراسات األمنية كالتدريب.
- 120صاّب ،سعاد إبراىيم صاّب (1998ـ)" ،دكر األسرة ُب الًتبية من ا١تنظور اإلسبلمى"ْ ،توث
ا١تسؤ٘تر الدكىل للعلوـ االجتماعية كدكرىا ُب مكافحة جرائم العنف كالتطرؼ ُب آّتمعات
اإلسبلمية :القاىرة ،ج.2
- 121صقر٤ ،تمد عاشور (1981ـ)" ،دراسة ٕتريبية لتطبيق العبلج القصَت َب خدمة الفرد َب
233
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مكاتب التوجيو كاإلرشاد األسرية" ،رسالة دكتوراه غَت منشورة ،القاىرة :جامعة حلواف.

الصلفيحٛ ،تد (1986ـ1407-ىػ)" ،حقوؽ اإلنااف ُب اإلسبلـ كالوقاية من اال٨تراؼ"،أْتاث الندكة العلمية الاابعة .ا١تركز العريب للدراسات األمنية كالتدريب :الرياض.
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(2010-2-7ـ)،
ا١تتحدة
العربية
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[استشاره ٘تت اجابتها]  -منتدل شبكة قانوٍل االردف" ، mht.شرح قانوف األحداث
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عبد
- 9الصاّب،
" ،http://www.annabaa.org/nba64/thauaher.htmظواىر اال٨تراؼ ُب
آّتمع – األسباب كالعبلج "٣.تلة النبأ ،العدد  ،64شبكة ا١تعلومات العا١تية االنًتنيت.
 - 01صايغ٤ ،تمد على (2007-5-1ـ)F:\Syrian Women Observator ،
 - SWOاألحداث اٞتا٨تُت  -كا١ترسوـ التشريعي رقم  52لعاـ " ، mht.2003
األحداث اٞتا٨تُت كا١ترسوـ التشريعى  52لعاـ 2003ـ " ،شبكة ا١تعلومات العا١تية :نااء
سوريا.
 - 00عزت٤ ،تطاف إبراىيم (1998ـ)http://fawzyi.mam9.com/t687- ،
 "، topicتشرد األحداث – أسبابو كسبل عبلجو" .شبكة ا١تعلومات العا١تية – اإلنًتنيت.
(2004ـ)،
٤تمد
حاُت
٤تمد
 - 02غاًل،
" ،http://www.startimes.com/f.aspx?t=25357540العوامل ا١تاببة ٞتنوح
األحداث ككسائل مكافحتها ُب اٞتمهورية اليمنية " ،رسالة ماجاتَت منشورةُ ،ب شبكة
ا١تعلومات العلمية – اإلنًتنيت.
(-2-21
نبيل
أٛتد
 - 03فرحات،
2008ـ)"،http://www.hrdiscussion.com/hr1474.html،التدريب
كعبلقتو بالكفاءة االنتاجية" ،ا١تنتدل العريب لئلدارة ا١توارد البشرية ،قام التدريب كالتطوير،
شبكة ا١تعلومات العا١تية االنثرنيت.
 - 04فضوؿ ،كرياتُت (2007-12-4ـ)\:F ،التقرير الدكرم الرابع حوؿ األحداث
اٞتا٨تُت كقضاء األحداث ُب األردف" ،mht.التقرير الدكرل الرابع حوؿ األحداث اٞتا٨تُت
كقضاء األحداث ُب ا١تملكة األردنية ا٢تامشية لعاـ "2007ـ" ،بوابة فلاطُت القانونية ٨تو بناء
قانوٍل جديد.
 - 05ا١تعطاٍلٛ ،تد (2008-9-3ـ)" ،http:/muntada.islamtoday.net ،
تعريف الفاعلية " .شبكة ا١تعلومات العا١تية االنثرنيت.
 - 06ملحس ،عماد لطفي (2006-4-29ـ)" ،اثر الفاعلية َب تعزيز االنتاج"،
 .www.nesasy.orgشبكة ا١تعلومات العا١تية االنًتنيت.
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- 07

موسوعة الدكؿ العربية (2009-5-3ـ)،

 ،http://www.kenanaonline.com/page/1485احصائيات عن ليبيا.
موسوعة كيكيبيديا (2008ـ)" ، http://ar.wikipedis.org ،ا١توسوعة
- 08
اٟترة ،شبكة ا١تعلومات العا١تية" االنثرنيت.
 - 09ىبلؿ ،ىاٍل (2007-12-5ـ)" ، http://pal-lp.org/v22.html ،
التطورات اٞتارية ُب ٣تاؿ عدالة األحداث ُب مصر" ،شبكة ا١تعلومات العا١تية – االنًتنيت.
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المالحق
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المالحق-:
ا١تلحق رقم (-:)1
جامعة ماليا
أكاديمية الدراسات اإلسالمية
قسم التنمية البشرية
اإلخوة مدراء مؤسسات دكر تربية كتوجيو األحداث طرابلس;;;
بعد التحية،،،
ُب الوقت الذم نشكركم فيو على جهودكم كماا٫تتكم ُب ٧تاح العملية التعليمية ،نأمل منكم
مااعدة الطالبة" :آماؿ امحمد أبوعجيلة حمود" ،على توزيع استمارة االستبانة ا٠تاصة ٔتوضوع أطركحة
الدكتوراه كاليت ٖتمل عنواف "فاعلية الخدمات االجتماعية في مؤسسات تربية كتوجيو األحداث
المنحرفين بليبيا كقدرتها على عالج االنحراؼ; دراسة ميدانية في مدينة طرابلس".
كلكم منا جزيل الشكر مابقان ...

اعتماد ا١تشرؼ الطبليب بالااحة ا١تاليزية
د .عبد القادر ٤تمد الثٍت
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ا١تلحق رقم (-:)2

خامؼة مالاي
Kuala Lumpur
أأاكديَة ادلراسات الإسالمِة
كسم ادلغوة وامخمنَة امبرشًة
اسدباهة ا ألحداث اجلاحنني بدور حربَة وثوحَِ ا ألحداث "ظرابوس"
يف اإظار امخرضري ميَل درخة الإخازة ادلكِلة (ادلكخوراٍ) ،ثلوم امباحثة أمال امحمد أأبوجعَةل
محود بدراسة " اػوَة اخلدمات الاحامتغَة يف مؤسسات حربَة وثوحَِ الأحداث ودورُا يف ػالج
الاحنراف – دراسة مِداهَة مبدًية ظرابوس" ،هتدف ُذٍ ادلراسة نوخؼرف ػىل مدى امفاػوَة يف ُذٍ
املؤسسات.
ذلى ثأأمل امباحثة أأن ثأأخد من وكذمك ببؼظ ادلكائق نوخكرم ابلإخابة ػىل لرات ُذٍ
الاسدباهة بلك ضدق وموضوغَة ،وُذٍ الاسدباهة مطروبة ابمللابةل امشخطَة من كبل امباحثة مع
ا ألحداث.
مالحعة ُ :ذٍ امبَانت رسًة ويه مغرض امبرر امؼومي لط ل غري.
وامسالم ػوَمك ورمحة هللا وبراكثَ

امباحثة
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أأول امبَانت ا ألومَة :
ب .أأهىث (
أأ .ذكر ( )
 - 1اجلًس:
حـ  .من ( 18-16
ب .من ) ( 15-13
أأ .من ) (12-16
 - 2امسن:
أأ .اإبخدايئ ( 6 ) ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1
 - 3املس خوى ادلراىس:
حـ .اثهوي( 3 ) ( 2 ) ( 1
ب .مذوسط ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1
أأ .مع ا ألب وا ألم( )

 - 4حمل اإكامة احلدث كبل دخوهل نومؤسسة:
حـ .مع ا ألم ( )
 - 5معل ا ألب:

أأ .موظف( )

 - 6معل ا ألم :
 - 7هوع امسكن:

أأ .مزنل كبري( )

ب .مذوسط( )

 - 8احلي امسكين:

أأ .يح شؼىب( )

ب .مٌعلة حدًثة( )

د .أأخرى ثذكر( ).

ب .مدرسة( ) حـ .ربة بُت ( ) د .أأخرى ثذكر( ).

أأ .أأكل من س ية( )

 - 16ػدد مرات دخول احلدث اإىل املؤسسة:

ه .أأخرى ثذكر ( ).

حـ .معل حر( )

أأ .موظفة( )

 - 9مدة الإكامة يف املؤسسة:

ب .مع ا ألب ( )

د .مع أأحد ا ألكارب ( )

ب .مدرس( )

حـ .ضغري( ).
حـ .مٌعلة مذوسعة( ).

ب .س ية( )

أأ .مرة واحد( ) ب .مراتن( )

حـ سًذان أأكرث( ).
حـ .زالزة مرات ( )

د .أأكرث ثذكر( ) .
اثهَ ًا مؼاًري كِاس امفاػوَة و أأهواع اخلدمات امللدمة يف املؤسسة:
ب  -امخؼرف ػىل الإحراءات امىت ثدبؼِا املؤسسة يف ثلدمي اخلدمات :
م

امؼبارات

).
).
)
).

اوا ق
بشدة

 1اإحراءات احلطول ػىل اخلدمات مؼوية وواحضة دلَع ا ألحداث.
 2نومؤسسة دمَل مكذوب حيدد اخلدمات وكَفِة الاس خفادة مهنا.
 3ثلدمي املسدٌدات املعووبة رشط نورطول ػىل اخلدمة.
 4ثوخد مروهة يف ثلدمي اخلدمات.
ً 5دساوى مجَع ا ألحداث يف احلطول ػىل خدمات املؤسسة.
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اوا ق

مُس دلى ل
اوا ق
رأأى

ل اوا ق
بشدة

 6أأحطل ػىل اخلدمة من املؤسسة يف اموكت املياسب.
ب_ مدى كدرة املؤسسة ػىل اإش باع احذَاخات ا ألحداث اجلاحنني:
 1أأماكن ثلدمي اخلدمات مٌاس بة .
 2ػدد ملديم اخلدمات يف املؤسسة اكف.
 3ملدىم اخلدمة دلهيم املِارة واخلربة اماك ِة نوؼمل.
 4ملدىم اخلدمة ًخؼاوهون امي بُهنم مطاحل ىزلء املؤسسة.
 5ملدىم اخلدمة مذفِمون ألدوارمه وًؤدوهنا ػىل أأمكل وخَ.
 6ثدٌاسب اخلدمات مع احذَاخاىت املخؼددة.
ٍ 7راغى امؼاموون ابملؤسسة امخاكمل يف اخلدمات امللدمة ملأحداث.
حـ _ أأهواع اخلدمات امللدمة يف املؤسسة:
خدمات ػامة
 1ماكن إاكاميت ابملؤسسة مرحي ومٌاسب.
ً 2وخد ابملؤسسة مذخططون ًلدمون ا ِخلدْ مات بلك أأهواغِا.
 3مكَة امغذاء يف اموحبات امَومِة اك ِة.
 4أأهواع ا ألظؼمة امَومِة مذيوػة.
 5ثو ر املؤسسة املوبس املياسب .
 6ثو ر املؤسسة املرصوف امَويم اماكيف.
خدمات ثؼوميَة :
ً 1خاح يل اس خكٌلل ثؼوميي يف املدارس ابخذالف مراحوِا.
 2ثو ر املؤسسة طول حمو ا ألمِة مغري املخؼومني.
 3هتمت املؤسسة مبخابؼخيا داخل املدرسة.
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 4ثو ر املؤسس ُة ساػات ثلوًة ملن ٌس خرق املساػدة يف بؼظ
املواد.
ً 5خاح يل امخدرًب يف مراكز امخدرًب املِين خارج املؤسسة.
 6ثو ر املؤسسة ثؼومي احلرف ملن ل ٌس خعَع الاس مترار يف امخؼومي.
خدمات دًًِة :
 1ثو ر ميا املؤسسة ماكنً خاض ًا ملٌلرسة امشؼائر ادلًًِة.
 2جشجؼين املؤسسة ػىل ادلُاب اإىل املساخد.
 3ثؼوميا املؤسسة الامزتام ابملمي ادلًًِة يف ثرص اثيا.
 4ثو ر ميا املؤسسة حمارضات ثوحهيَة يف اجلاهب ادلًين.
 5حترص املؤسسة ػىل مٌاكشة ا ألمور ادلًًِة مع ا ألحداث.
 6جساػدن املؤسسة ػىل أأداء امفرائظ ادلًًِة يف أأوكاهتا.
خدمات ظبَة:
 1ثوخد ابملؤسسة غَادة ظبَة مذاكمةل.
ػًل كشف ظيب دوري من كبل أأظباء مذخططني.
 2جيري َّ
ٍ 3زورين امعبُب غيد املرض.
ً 4لمي ابملؤسسة ظبُب ػام ملساػدثيا غيد احلاخة.
 5ثو ر ميا املؤسسة ا ألدوًة امالزمة نوؼالج.
 6ثخؼامل املؤسسة مع املسدشفِات اخلارحِة اإذا مزم ا ألمر مؼالحٌا.
خدمات زلا ِة ورايضَة :
 1ثو ر املؤسسة أأمؼاب امدسوَة املياس بة.
 2جشجؼين املؤسسة ػىل ممارسة ا ألمؼاب امرايضَة املخيوػة.
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 3ثوخد مسابلات زلا ِة و ٌَة داخل املؤسسة .
 4ثخوا ر ابملؤسسة مكذبة زلا ِة هبا كخب ػامة وجمالت وحصف
وكطص.
 5أأشارك يف املسابلات امرايضَة وامثلا ِة اميت ثلام خارج املؤسسة.
ً 6لوم ابلرشاف ػىل ُذٍ ا ألوشعة مذخططون يف ُذٍ اجملالت.
حـ_ مذابؼة وثلومي اخلدمات :
 1هتمت املؤسسة بؼمل ثلومي دورى نوخدمات .
ً 2بدل امؼاموون كطارى هجدمه مخرسني اخلدمات .
 3جسؼى املؤسسة مخو ري املواد امالزمة مخلدمي اخلدمات .
ٌ 4سؼى امؼاموون اإىل ثؼدًل امظروف امىت حتول دون اس خفادة
احلدث من اخلدمات .
 5حراغى املؤسسة أأراء ا ألحداث غيد ثعوٍر خدماهتا .
ً 6عور امؼاموون اخلدمات مخواخَ الاحذَاخات املخغرية نوحدث .
د_ ػالكة املؤسسة بأأرسة احلدث:
 1حرشد املؤسسة أأرسيت ملأسامَب امطرَحة نوخؼامل مؼي.
 2هتمت املؤسة بؼودة احلدث اإىل أأرسثَ.
 3حترص املؤسسة ػىل دغوة أأرسيت ملشاركيت يف املياس بات
الاحامتغَة.
 4ثخدخل املؤسسة مؼالج أأي خالف بُين وبني أأرسيت.
 5ثلدم املؤسسة مساػدات مامَة ألرسيت يف ا ألزمات.
 6جسؼى املؤسسة اإىل جشغَل أأحد أأ راد أأرسيت اإذا مزم ا ألمر.
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ا١تلحق رقم (-:)3

خامؼة مالاي
Kuala Lumpur
أأاكديَة ادلراسات الإسالمِة
كسم ادلغوة وامخمنَة امبرشًة
الإخوة اخملخطون بدور حربَة وثوحَِ ا ألحداث (ذكور وإانث)،،،
حتَة ظَبة وبؼد ...
يف اإظار امخرضري ميَل درخة الإخازة ادلكِلة (ادلكخوراٍ) ،ثلوم امباحثة أمال امحمد أأبوجعَةل
محود بدراسة " اػوَة اخلدمات الاحامتغَة يف مؤسسات حربَة وثوحَِ الأحداث ودورُا يف ػالج
الاحنراف – دراسة مِداهَة مبدًية ظرابوس" ،هتدف ُذٍ ادلراسة نوخؼرف ػىل مدى امفاػوَة يف ُذٍ
املؤسسات.
ػوََ هخوخَ اإمَمك هبذٍ الاسدباهة املر لة ابمفلرات اخلاضة بلِاس امفاػوَة يف ُذٍ املؤسسات،
و أأمام لك لرة مخسة اخذَارات ،ذلى ثأأمل امباحثة أأن ثأأخد من وكذمك بؼظ ادلكائق نوخكرم م إالخابة
ػىل لرات ُذٍ الاسدباهة بلك ضدق وموضوغَة بوضع ػالمة ( ) ابخلاهة اميت ثؼرب غن درخة
رضاك .
مالحعة ُ :ذٍ امبَانت رسًة ويه مغرض امبرر امؼومي لط ل غري.
وامسالم ػوَمك ورمحة هللا وبراكثَ
امباحثة
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الإسدباهة امثاهَة
ثعبق ُذٍ الاسدباهة ػىل اخملخطني املامئني ػىل ثلدمي اخلدمات يف مؤسسات حربَة وثوحَِ ا ألحداث اجلاحنني ومه
(ا ألخطائَون الإحامتغَون – ا ألخطائَون اميفس َون – املرش ون الإحامتغَون – الاظباء واملمرضون وامطَادةل– مرش و
امًشاط) .
أأولً امبَانت الأومَة :
-1
-2
-3
-4

-5

ب .أأهىث ( )
اجلًس  :أأ .ذكر ( )
)
(
املؤسسة :
امسن :أأ .من  ) ( 28 - 23ب.من ) (34-29حـ .من  ) (46-35د .من ) ( 46-41
ز .من 59مفا وق ( )
ُـ .من  ) ( 52-47و .من ) ( 58-53
امخخطص  :أأ .أأخطايئ احامتغي ( ) ب .أأخطايئ هفيس ( ) حـ  .مرشف رايىض ( )
و .مدرس ( )
د .مرشف اإحامتغي ( ) ه .مدربني ػىل احلرف ( )
ز .ضَديل ( ) حـ  .ممرض ( ) ط .ظبُب ( ) ق .أأخرى ثذكر ( )
حـ.مُساوس ( )
املؤُل :أأ .دبووم مذوسط ( ) ب .باكمورًوس ( )
و .دكخوراٍ ( )
ُـ .ماحس خري( )
د .دبووم دراسات ػوَا ( )
ز .أأخرى ثذكر ( )

 -6س يوات اخلربة يف جمال امؼمل مع ا ألحداث اجلاحنني:
ب.من  9- 3س يوات( )

حـ .من 16-16س ية ( )

 .أأكل من 3س يوات( )
ُـ .أأكرث من  17س ية ( )

اثهَاً مؼاًري كِاس امفاػوَة :
مدى كدرة املؤسسة ػىل حتلِق أأُدا ِا وامطؼوابت امىت ثواخَ املايني ػىل ثلدمي اخلدمات يف املؤسسة
م

امؼبارات

ل أأوا ق ل أأوا ق
أأوا ق أأوا ق مُس
بشدة
دلى رأأى
بشدة

 1أأمتكن من مساػدة احلدث ػىل اإش باع حاخاثَ .
2

أأمتكن من مساػدة احلدث ػىل مواهجة بؼظ مشالكثَ .

 3أأحاول اإكساب احلدث سووكَات اإجيابَة .
 4أأمعل ػىل غودة احلدث اإىل أأرسثَ.
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 5ػالكىت بأأرسة احلدث جساػدىن ػىل اإًطامِا ا ألسامَب امطرَحة
نوخًش ئة الاحامتغَة.
 6أأشارك ا ألرسة يف مواهجة وحل املشالكت املخؼولة ابحلدث.
 7أأشارك أأرسة احلدث يف ػالج ما ًواهجِا من مشالك.
 8من وشاظايت اإغعاء حمارضات ثثلِفِة ألرس الاحداث اجلاحنني .
 9ػالكىت بأأرسة احلدث جساػدىن ػىل زايرهتم مخوغَهتا ابلُامتم بَ.
 16أأكوم مبخابؼة احلدث بؼد خروخَ من املؤسسة .
 11هلص ادلورات امخدرًبِة مالخطائَني يف جمال امؼمل.
 12س َعرة امروثني وثؼلد الاحراءات داخل املؤسسة.
 13ػدم وضوح أأُداف املؤسسة.
 14ػدم وحود حوا ز وماك أت ملأغٌلل والاجنازات اميت حيللِا
اخملخطون.
 15هلص ا إلرشاف امفين والإداري امالزم ملخابؼة امؼمل.
 16هلص اماكهَات املؤسسة اميت جساػد ػىل الابخاكر وثعور
امؼمل.
 17أأماكن ثلدمي اخلدمات غري مٌاس بة.
 18ضؼوبة ثلِمي امؼمل من كبل املس ئومني.
 19ػدم وغى احلدث مبِمة ملديم اخلدمات داخل املؤسسة.
 26غزوف احلدث غن ممارسة ا ألوشعة داخل املؤسسة.
 21ر ظ احلدث لثباع كواػد وثؼواميت املؤسسة.
 22ػدم املدرة ػىل ثعبَق املؼارف اميظرًة يف املٌلرسة املِيَة مع
احلدث.
 23هلص خربة اخملخطني بعبَؼة امؼمل املِين مع ا ألحداث.
 24ػدم رضا اخملخطني غن معوِم احلايل.
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 25ػدم ثو ر ادلا ؼَة يف امؼمل مع ا ألحداث.
 26ػدم وغي أأرسة احلدث بأأسامَب امخًش ئة الاحامتغَة امسومية.
 27ػدم ثؼاون ا ألرسة مع املؤسسة اإػادة احلدث اإههيا.
 28ػدم وحود وسائل اثطال بني أأرسة احلدث واملؤسسة.
 29ػدم اُامتم وسائل الإػالم مبياكشة احذَاخات احلدث.
 36ػدم وحود كاػدة بَانت ومؼوومات وزَلة غن جحم ظاُرة
احنراف ا ألحداث.
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ا١تلحق رقم (-:)4

خامؼة مالاي
Kuala Lumpur
أأاكديَة ادلراسات الإسالمِة
كسم ادلغوة وامخمنَة امبرشًة
الإخوة امؼاموون (الإدارًون) بدور حربَة وثوحَِ ا ألحداث (ذكور وإانث)،،،
حتَة ظَبة وبؼد ...
يف اإظار امخرضري ميَل درخة الإخازة ادلكِلة (ادلكخوراٍ) ،ثلوم امباحثة أمال امحمد أأبوجعَةل
محود بدراسة " اػوَة اخلدمات الاحامتغَة يف مؤسسات حربَة وثوحَِ الأحداث ودورُا يف ػالج
الاحنراف – دراسة مِداهَة مبدًية ظرابوس" ،هتدف ُذٍ ادلراسة نوخؼرف ػىل مدى امفاػوَة يف ُذٍ
املؤسسات.
ػوََ هخوخَ اإمَمك هبذٍ الاسدباهة املر لة ابمفلرات اخلاضة بلِاس امفاػوَة يف ُذٍ املؤسسات،
و أأمام لك لرة مخسة اخذَارات ،ذلى ثأأمل امباحثة أأن ثأأخد من وكذمك بؼظ ادلكائق نوخكرم م إالخابة
ػىل لرات ُذٍ الاسدباهة بلك ضدق وموضوغَة بوضع ػالمة ( ) ابخلاهة اميت ثؼرب غن درخة
رضاك.
مالحعة ُ :ذٍ امبَانت رسًة ويه مغرض امبرر امؼومي لط ل غري.
وامسالم ػوَمك ورمحة هللا وبراكثَ
امباحثة
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الاسدباهة امثامثة
ثعبق ُذٍ الاسدباهة ػىل الادارًني امؼاموني يف مؤسسات حربَة وثوحَِ ا ألحداث (ذكور وإانث).
أأولً امبَانت الأومَة :
-1
-2
-3
-4
-5

ب .أأهىث (

اجلًس :أأ .ذكر ( )
(
املؤسسة :
امسن :أأ .من  ) ( 28 - 23ب.من ) (34-29حـ .من  ) (46-35د .من ( 46-41
ز .من 59مفا وق (
ُـ .من  ) ( 52-47و .من ) ( 58-53
امخخطص ( :
حـ.مُساوس (
املؤُل :أأ .دبووم مذوسط ( ) ب .باكمورًوس ( )
و .دكخوراٍ (
ُـ .ماحس خري ( )
د .دبووم دراسات ػوَا ( )
)
ي .أأخرى ثذكر (

 -6س يوات اخلربة يف جمال امؼمل مع ا ألحداث اجلاحنني :

)
)
)
)
)
)
)

أأ .أأكل من 3س يوات ( )

ب.من  9- 3س يوات ( ) حـ .من 16-16س ية ( ) ُـ .أأكرث من  17س ية ( )
اثهَاً اماكهَات املؤسسة املادًة وامبرشًة ،واثطامِا ابملؤسسات ذات امؼالكة ابلأحداث:
م

أأوا ق أأوا ق
بشدة

امؼبارات

1

مزياهَة املؤسسة اك ِة لجناز ا ألوشعة .

2

هفلات املؤسسة ثدٌاسب مع أأُدا ِا .

3

ثوزع املزياهَة حسب أأوموًة اخلدمات .

4

ثو ر املؤسسة ا ألدوات وا ألهجزة امالزمة نولِام ابمًشاط .

5

جس خعَع املؤسسة مواهجة احذَاخاهتا اجلدًدة من مواردُا احلامَة.

6

ًخو ر نومؤسسة أأماكن خاضة نولِام اب ألوشعة .

7

ثضع املؤسسة خعع ًا وبرامج و ق املخعوبات .

8

جس خؼني املؤسسة ابخلرباء واخملخطني يف اإػداد خعهتا .
309

مُس دلى ل أأوا ق ل أأوا ق
بشدة
رأأى

9

حتخاج املؤسسة اإىل زايدة اخملخطني املامئني ػىل ثلدمي اخلدمات .

 16حيخاج اخملخطون اإىل ثدرًب بشلك دورى نوخؼامل مع ا ألحداث اجلاحنني.
 11دلى اخملخطني املِارة امالزمة نوخؼامل مع ا ألحداث اجلاحنني.
 12هلص امكفاءة املِيَة يف أأداء امؼاموني ملِاهمم.
 13كطور ال‘ػداد امؼمىل نومخخطني أأزياء ادلراسة.
 14مجود انوواحئ امليظمة نوؼمل داخل املؤسسة.
 15غَاب دور ا ألرسة وػدم ثؼاوهنا مع املؤسسة.
ً 16دسم حو امؼمل ابملؤسسة ابمخؼاون بني خمخوف امؼاموني.
 17ثؼلد املؤسسة بطفة دورًة احامتػات ملياكشة أأسووب امؼمل .
 18جسؼى املؤسسة نوخؼاون مع ابىق مؤسسات اجملمتع ملساػدة احلدث .
 19ثخؼاون املؤسسة مع املدارس مخو ري امؼموَة امخؼومية ملأحداث .
 26جسؼى املؤسسة اإىل امخًس َق بُهنا وبني مؤسسات رػاًة ا ألرسة .

21

ثبادل اخلربات بني اخملخطني املامئني ػىل ثلدمي اخلدمات مبؤسسات ا ألحداث اجلاحنني .
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ا١تلحق رقم (-:)5
أسماء األساتذة المحكمين ألدكاة الدراسة "االستبانة";-
ت

اسم األستاذ

التخصص

الجهة التابعة لو

1

أ.د٣ :تاىد مصطفى ّٔجت

دراسات إسبلمية

UM

2

أ.د :أٛتد ظافر ٤تان

الًتبية كعلم النفس جامعة الفاتح ليبيا

3

أ.د :نبيهة صاّب الامرائي

الًتبية كعلم النفس

UM

4

أ.د :عمر الزنتاٍل

الًتبية كعلم النفس

الكادمية العربية
بالدا٪ترؾ

5

د .عبد القادر ٤تمد الثٍت

خدمة اجتماعية

جامعة الفاتح

6

أ.د :ميكائيل إبراىيم

طرؽ البحث
كاإلحصاء

USIM

7

أ.د٤ :تمود على ٤تمد

تربية كعلم النفس

USIM
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