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 الملخص 

لقد حاولنا من خالل هذا البحث إبراز المسبببباا الهاهر و والمسبب  رح افحراح اثحدا        

في اليمن فضببببال  أن ربالير ال  يراا ااي  ببببباا بو وااث مباأيبو والوقبافيبو وال رب  بو أل  

 .افحراح اثحدا  في المج مع اليمني وأوضحنا إن لالفحرافاا أسباب رئيسيو ولاف  و 

لفقر والفقراء في المج مع اليمني وصبة بو الحياح المةيشبيو ال ي رةيشب ا فاف شبار ريةو ا     

اثسبرح اليمنيو ألرا بشب س سبلبي أل  حياح أفراا المج مع ورشب س هذص ال بة باا المةيشبيو  

 .اثحدا   حوالحياريو من اثسباب الرئيسيو افحرا

اا ال نشبببب و ومن اثسببببباب اثخرت ال ي بسببببث ا البحث هي رراثع أاوار م سببببسبببب      

ااث ماأيو ورف ك اثسببرح وضببةر اور المدرسببو ووسببائس ارأالة المرئيو والمسببم أو  

وم سببسبباا الضبببم ااث ماأي ال قليد و والحد وو يد ألق  بضبباللي أل  وأي وسببل  ياا  

 .اثحدا  والر سلبا  أل  رربيو الناش و وأوثد رربو خ بو افحراح اثحدا  

اهرح اث ماأيو ذاا صببببلو بال فاأالا وال  يراا وال شبببباب اا إن افحراح اثحدا   ه     

ااث ماأيو وليسب  منف بلو أن ال ايع ااث ماأي والمةيشبي وا رشب س ث  رح فائيو أن ما  

 . حد  من رث راا ور يراا ورداخالا م ن أو في المج مع اليمني 

 ضببببع ااي  بببباا  فهاهرح افحراح اثحدا  في اليمن رسبببب مد زااها و ين ف  ا من ال     

وااث ماأي والوقافي وال رب   في المج مع ف حسبن هذص الهروح واثوضباا السبالفو الذ ر  

 .  ةثي أساسا  ومدخال  سليما  لمةالجو يضيو افحراح اثحدا  في المج مع اليمني 
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Youth deviation & social control 

 

Abstract 
  

 

     In this paper , we are attempt to emphasize the veil and apparent reasons for 

the youth deviation in Yemen .  

     In prefer to the socio- economic and education influences on youth deviation 

in Yemen society, the paper explained the main & secondary reasons due to the 

increase poor , and poor people in the Yemeni society , and hard life facing the 

Yemeni society to survive are affecting badly the life of the people in the society 

. 

     These difficulties in the life and living consider the main factors for the youth 

deviation and the other factors which the paper consider it very important are the 

ret – reat of social organization and disassembly of the family and the play role of 

the school and the information organization and audio visual & modern & 

traditional social organization are throw its aberration on the behavior and 

awareness of the youth and have a bad effect on the life of the youth and develop 

the circumstances for the deviation of the youth . 

     The deviation of the youth as social apparent related with the changes & 

influences of society and are not separate from the actual life and the development 

interchange of the society . 

     The apparent of the youth in Yemen are getting its occurrence from the 

economic , culture , social and education status in the society . 

The treatment of this circumstances give the essential entrance & correct 

procedure to the youth deviation problem in the Yemeni society . 

 

                

Dr . Samir abdulrahman shamiri 

Professor of Sociology - Aden Universit 
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 -:المبببقببدمببو

(( فهو مثل بقية المجتمعات اإلنسانية .. وبالذات تلك التي تربطه بها    مالكاً والشيطاناً إن مجتمعنا ليس ))  

رابطة الدين واللغة واإلنتماء .. والتي يحدث فيها ما يحدث في مجتمعنا، مع فارق النسببببه.. ولان القارق  

هو أن تلبك المجتمعبات تببادر إلى دراسبببببة ابل ظباهرة وابل حبادثبة ، وتبحبث أسببببببباب وعوامبل ظهورهبا 

وأثارها وايقية التصبد  لها وماافحتها والحد منها من خالل جميع الجهات المختصبة، وبصبورة ودوافعها  

  (1)علنية ودونما إناارها وإخقائها .. !! أما عندنا فما يحدث هو العاس، وأبعد من العاس. 

ت  فبالبدراسبببببات قليلبة   تتسببببباوق مع الظواهر واإلنحرافبات اإلجتمباعيبة، إننبا مجتمع مشببببببع، ببالتعقيبدا 

اإلجتماعية، و يوجد اإلهتمام المطلوب بهذه اإلنحرافات والمشبباال اإلجتماعية والتي تعبر فيما تعبر عن 

 خلل وتقالك إجتماعي بحاجة ماسة إلى تشخيص وعالج.

فالدراسببببات في هذا المضببببمار، قد دأبت إلى تشببببخيص الظواهر والعمليات اإلجتماعية، ومنها ظاهرة  

 ع اليمني المعاصر.إنحراف األحداث في المجتم

وما يلقت اإلنتباه ليس فقط قلة الدراسبات األااديمية المتخصبصبة بهذه الظاهرة، وإنما القعاليات والندوات  

وورش العمل التي  توثق، وتتالش أهميتها بانتهاء الندوة أو المؤتمر، حيث أن وثائق هذه القعبببببببببباليات )  

في الماتبات العامة والجامعات والمؤسبببسبببات التربوية    أغلبها (،  تنشبببر على شبببال اتيبات، و توثق

 والثقافية والتعليمية، والوصول إلى هذه الوثائق ياون في أغلب األحيان ضرب من الخيال .

فالمدعون إلى هذه الندوات والمؤتمرات صببقوة مختارة، والمشبباراون ثلة من المثققين، وأبحاث الندوات  

يسير من المشاراين والمدعوين، ويبخل البعض منهم تقديم أ  مساعدة  والدراسات   تتواجد إ  عند نزر  

 للباحثين لإلطالع واإلستقادة من هذه األبحاث.

وهبذه النبدوات، والمؤتمرات تاون أشبببببببه ببالموالبد منهبا بحلقبات بحبث علميبة جبادة، ... وتعقبد المؤتمرات  

لقنبادق واألنبديبة الابرل، والقباعبات  عبادة في العواصبببببم والمبدن الابرل، وداخبل أمباان راقيبة معزولبة ابا

القباخرة، وأماان أخرل عديدة   يؤمهبا النباس العباديون، بل ربمبا يرهبون دخولهبا أيضبببببال. أن هذه القارة  

المابانيبة عن المؤتمراث وببدعول ضبببببرورة توافر شبببببروط خبدميبة لعقبد أ  مؤتمر، تعاس طبيعبة عزل 

ضببببوع نخبو  اهنوتي في النهاية، هو فوق المجتمع  الثقافة عن الناس، وتحويلها شببببيئال فشببببيئال إلى مو

إن اللهت وراء إسبببتخدام التقنيات البحثية الحديثة وتطبيقها بشبببال أعمى (2)و يتعاطي مع هذا المجتمع.  

على المجتمع   يؤد  إلى الغبايبات المرجوه.فبالمجتمع ليس معبادلبة ريباضبببببيبة، و تجرببة ايمبائيبة أو  

ة ليسبت شببيهة بالعمليات الجراحية الطبية، فاذا اانت العلوم الطبيعية تدأب  فيزيائية، والعمليات اإلجتماعي

إلاتشبباف أسببرار وخقايا الاون والطبيعية، فاءن العلوم اإلجتماعية تدأب إلى أاتشبباف وإسببتج  ومعرفة 

  المجتمع وخقاياه وتقلباته وأمراضبه ومشبااله واإللمام بحراته وإيقاعة وعوامل تطوره وترخره ومراوحته

: إني بصبببراحة أشبببك عندما يبدأ المشبببتغلون بدراسبببة المجتمعات   Max Lernerماكس ليرنر    لقد اتب

 (3)يسلحون أنقسهم بالمشارط والرشائح وأنابيب اإلختبار. 
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الذ  يعتبر أن مهمة السببوسببيولوجيا هي اإلقتصببار على دراسببة المعطيات الظاهره  فاالتجاه اإلختباري :  

عامل السبهل والسبطحي مع الظواهر اإلجتماعية، مازال يسبود أغلب الممارسبات  والمباشبرة، ويقوم على الت

البحثية السوسيولوجية، طارحال على نقسة اإلتجاه األصعب الذ  يقوم على إعادة هيالة الواقع، وإستخراج  

ة، األمر قوانينه ودينامياته، عبر تجاوز الظواهر والعالقات المباشبرة إلى البحث عن البنية الخقية الالمرئي

   (4)الذ  يسمح بالعبور إلى العالقات الحقيقية، وإلى الممارسات الااشقه لدينامية النسق األجتماعي 

فهنباك أبحباث إجتمباعيبة تبدعي الموضبببببوعيبة، قبد لهثبث وراء التقنيبات الغربيبة دون مراجعبة لهبذه التقنيات  

 -واألستقاده مما هو مالئم لنا فرتجهت بشال مياانياي إلى :

 هتمام بالظواهر العلنية والسلواات القابلة للمالحظة والقياس.اإل  -

 عزل هذه الظواهر والسلواات عن سياقاتها اإلجتماعية والتاريخية، والتعامل معها اعناصر بداتها . -

تقتيت الظواهر إلى ماوناتها الجزئية، ودراسبتها اعناصبر معزولة ومقطوعة الصبلة عن الال الذ  هي   -

 جزء منه .

 ترايد المنطلق القرد  وتجاهل ترثير البني والنظم المؤسسية وديناميات ترثيرها. -

دراسبة العالقة بين العناصبر وإرتباط ثنائي طولي: تالزم المتغيرات في عالقة صبافية، وصبو ل إلى حلم    -

 العالقة النقية .

شببباباال، وارن الظواهر بال جذور تجاهل األبعاد الخقية للظاهرة المدروسبببه تاريخيال وتحو ل، وتعقيدال ون  -

 و إمتدادات و تباد ت.

(، مقباسبببببة امببال من  Evidenceالراون إلى اليقين الامى في البرهنبه وإقبامبة البدليبل والبحبث عن البنيبة ) -

خالل النزعة المرازية ومعامالت التشبببتت ومعالمات الد لة... مع تجاهل الي ل بعاد التي تقلت من 

  (5)القياس 

، قد  قى تجاوبال ابيرال من قبل الباحثين العرب، والذ  يرتاز اسببباسبببال  Empiricismفالمذهب األمبير يقي  

على التجربة الحسببية، على أنها أسبباس المعرفة، ويهمل العقل امصببدر من مصببادر المعرفة، والخبرة  

الت والتقسبيرات النظرية،  والتجربة والثقافة المتراامة لدل اإلنسبان،ويسبتصبغر دور الادل الذهني والتحلي

ومسبببببرلة األسبببببتقبادة من تجبارب وخبرات األخرين، فرألبحباث السبببببطحيبة:   تحتباج إلى دراية محبدودة  

بالنظرية والمنهج في علم اإلجتماع، و  تتطلب توافر الخيال والقدرة على الخلق اإلبتاار، و  تسببببتدعي  

 (6)غير قدر هين من الجهد .

 

 -يتضح لنا التالي: (7) إتحراف األحداث في اليمنعن  الدراسات االجتماعية فنظرة سريعة وعابرة إلى

 إفتقارها إلى الثراء الثقافي والمعرفي . -1

 إنحصارها في حدود معنية وضيقة، األمر الذ  حول الدراسات إلى سرد سطحي. -2

لقضببببية إنحراف                لم تراز الدراسببببات على األبعاد اإلجتماعية وا قتصببببادية والثقافية والسببببياسببببية  -3

 األحداث .
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لهتث وراء األرقام واإلحصببائيات إلى درجة حولت األرقام واإلحصببائيات إلى أهداف لها، بينما اان   -4

 من الالزم إستخدام هذه المعطيات السوسيولوجية اإلحصائية اردوات للوصول إلى الغايات المرجوه

الترايز على الخلقيبات المسبببببتتره لظباهرة إنحراف األحبداث، فبرغلبب من النبادر أن نرل عنبد البعض  -5

الدراسببببات قد أتجهت وجهة شببببالية إلظهار المسببببببات الظاهرية، ولم تحاول النظر إلى ما وراء 

 األامة،لاي تستامل وتتقول دائرة البحث السوسيولوجية .

وات البحبث دون أدل درجبة من ( والنقبل الميابانياي للمنباهج وأد  عنـد البض الرتباببه والجمود )    -6

التقحص والمقبارنبة إلمابانيبة تطبيق هبذه التقنيبات على أرض الواقع، فبرسبببببتخبدام الوسبببببائبل واألدوات  

البحثية الحديثة يحتاج إلى إبداع وموهبة وإتقان، فمهما بلغت األدوات المسببتخدمة من دقة وتحديث إ   

الخطر في المناهج واألدوات المسببتخدمة، وإنما  أنها   تجد  في ظل إسببتخدام غير متقن، فقد   ياون 

يامن في طبيعة ا سبتخدام اللي لها، وسبؤ تطبيقها، ولربما من جهة أخرل، عدم مراعاة خصبوصبية  

 واقعنا ومشاالنا والتي تختلف بهذا القدر أو ذاك عن إشااليات وخصوصيات المجتمعات األخرل .

اليمن، بما   يدع مجا ل للشبك، إننا نقتقر إلى الدراسبات  لقد أظهرت الدراسبات عن جنول األحداث في   -7

، حيث نقتقر إلى الدراسببة   Social  Pasychelogyالسببوسببيولوجية الجادة ومنها علم النقس اإلجتماعي  

المنهجية السبليمة، فضبالل عن إنعدام أو قلة األسبتناد إلى المراجع األبحاث السبابقة،راة التقنية البحثية،  

البحثية للنص، الصبياغة المهزوزه للقروض، النتائج السبهلة والتلقائية، ضبعف الخبرة في    تقالك البنية

صبياغة البحوث العلمية السبوسبيولوجية، وسبؤ إسبتخدام أدوات المعلومات وهناك خطر في إسبتعمالها  

حبث  بطريقبة خباطئبة ) ولابل منهبا إمابانباتهبا وحبدودهبا ( أو اإلعتمباد عليهبا )وهنباك أدوات قبد تالئم الب 

اإلجتماعي أاثر منها، مثل تحليل المضبمون، والتحليل التاريخي المقارن وغيرها، . ومعروف أن تلك  

األدوات تخضبع للنسببية الحضبارية( أ  ترتبط قيمتها وحدواها بالسبياق الحضبار  الذ  تعد وتسبتعمل  

دون تعديالت  أصببالل فيه. ومن هنا ياون )) أسببتيرادها (( من سببياق حضببار  إلى تخر، وإسببتعمالها ب

جوهرية، أمرال غير مقبول ... والخطير في ألمر هو أن معظم عمليات البحث في علم اإلجتماع عندنا  

تقوم على أسباس تسبليم غير صبريح برن االل من أطراف عملية جمع المعلومات ))إنسبان مجرد(( بدون  

 (8)د البحث .وعي و  رغبات و  إحباطات و تحيزات، أو ما إليها، مما يؤثر على عائ

إننا سببنحاول في هذه الدراسببة تجاوز ضببيق األفق التي وقعت فيه الدراسببات السببابقة، وعدم حصببر  

 قضية إنحراف األحداث في حدود ضيقة .

فرنحراف األحداث في اليمن ليسبت وليدة الصبدفة، إنما هي عبارة عن تراامات لتغيرات شبديدة شبهدها  

عد السبياسبية وا قتصبادية واإلجتماعية والثقافية،  األمر  المجتمع اليمني في السبنوات األخيره ف ي الصبع

الذ  أدل إلى تقاقم مشبالة جنول األحداث ، وبالتالي يسبتدعي الدراسبة الجادة والمسبؤولة لهذه الظاهره  

المنتشببببره والملقته لالنتباه والتي تهدد األمن اإلجتماعي، وتنذر بمخاطر وخيمه ومسببببتقبلية على هذا  

 جيال القادمة .الجيل واأل 
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ولقبد وجبد في البحوث التي أجريبت في بعض البلبدان أن نسبببببببة ابيرة من األطقبال والمراهقين اللبذين  

قدموا لمحاام أحداث تلك البلدان   يعانون من شببذوذ أو إضببطرابات نقسببية جوهرية تاون سبببال في  

دم األمن أو الطمرنينه أو  إنحرافاتهم أو جرائمهم ، وإنما هم ضبببحايا لظروف خارجية مختلقة تتسبببم بع

 (9)ألسباب تتعلق با نخقاض الشديد لمستول المعيشه أو هم ضحايا لخليط من هذا وذاك .

، ولقد حاولنا أن ياون طرحنا    Descriptive Studiesوتسبتند الدراسبة على المنهج الوصبقي الدينامياي  

الوصبف اإلجتماعي ليس تصبويرال   لمشبالة جنول األحداث في اليمن عميقال لسببر أغوار األحداث : إن

 أليال للواقع ، وإنما هو تنظيم ، وإعادة تنظيم ، إنتخابي ، لبعض عناصره ، في صورة نسق أو أنساق.

فبالواقع اإلجتمباعي البذ  ياشبببببف عن التحليبل العلمي الحق ليس هو الوقبائع الجزئيبة والتصبببببرفبات        

لتي تنظم السبلوك والتصبرفات والعالقات . ولهذا فان ومقردات السبلوك اإلنسباني ، وإنما هو األنسباق ا

الجانب األابر مما ينشبر عن الظواهر اإلجتماعية ليس من علم اإلجتماع ، بل ليس فارال إجتماعيال ، إنما  

  (10)هو في أحسن األحوال سوسيوغرافيا أو وصف إجتماعي. 

لظواهر اإلجتماعية السببببيئه ، ونتخوف        ولذلك فان تزييف الوعي العربي  يثم إ  عندما نتسببببتر على ا   

 من اشقها ونقدها بمسؤولية وإتزان .

ولقد أسببتقدنا من المنهج المقارن ، حيث قارنا بين األحداث األسببوياء واألحداث المنحرفين . وإسببتخدمنا     

ات المختلقة من المنهج التحليلي ، لتحليل األرقام واإلحصببببائيات وللغوص في الواقع . لقد لجرنا إلى البيان

الجهبات الرسبببببميبة والتقبارير والسبببببجالت والوثبائق ، وابان لنزولنبا الميبداني أهميبة في إغنباء البدراسبببببة  

بالمعلومات المختلقة ، وأسببتقدنا من الصببحف والمجالت الرسببمية وغير الرسببمية ، وإسببتخدمنا أسببلوب  

أنجح األسبباليب ، ومن خالل المقابلة  مع األحداث ، ذلك أن هذا األسببلوب يعتبر من    Interviewerالمقابلة  

تمانا من رصبد جملة من المعلومات المهمة والغنية بمجال الدراسبة ولقد أسبتخدمنا أنواع المقابالت الثالث  

 تبعال للضرورة التي احتجنا إليها وهي :

 Structuredلقة ، والمقابلة المغ Semistructured، والمقابلة شبه المقتوحة  Unstructuredالمقابلة المقتوحة 

 وألغنا الموضوع وضعنا إستمارة تتضمن حملة من األسئلة ، حيث أجرينا عدة إختبارات األمر الذ  

 ماننا في نهاية المطاف من ضبط اإلستمارة وتبويبها بشال متقن .

 -ونحن في هذه الدراسة نقترض التالي :

ة في المجتمع ، وبرتسببباع دائرة الققر  بببببببب أن إنحراف األحداث له عالقة قوية بتدهور الحياة المعيشبببي1

 والققراء وبالوضع اإلقتصاد  المترزم .

بب أن هناك عالقة متالزمة مابين إنحراف األحداث وتراجع أدوار مؤسسات التنشئة ا جتماعية والضبط  2

 اإلجتماعي .

والتغيرات والتشبببببابابات  إن إنحراف األحبداث في اليمن اظباهرة إجتمباعيبة هي ذات صبببببلبة ببالتقباعالت  

اإلجتماعية ، وليسببت منقصببلة عن الواقع اإلجتماعي بتالوينه المختلقه ، و  تشببال هذه الظاهرة جزيرة  
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نائيبة عن ما يحبدث من تطورات وتغيرات وعرااات إجتمباعيبة برفرعهبا المختلقبة ، فهبذه الظباهرة تسبببببتمد  

 في والتربو  .زادها واينونتها من الوضع اإلجتماعي واإلقتصاد  والثقا

وتببدو الحباجبة مباسبببببة إلى هبذا النوع من البحوث في المجتمعبات النباميبة بصبببببقبة عبامبة ، وفي مجتمعباتنبا  

العربية بصبقة خاصبة . فنحن حديثوا العهد بالدراسبات اإلجتماعية بالمعنى الدقيق لهذه الالمة ، و  نزال 

وعن قيمنا وعاداتنا ، بل  نااد نعرف شببيئال  نجهل الاثير عن نظمنا اإلجتماعية ، ووظائقها وايقية عملها  

له قيمة عن سببمات ثقافتنا ، ومقومات تااملها ، ومظاهر اإلختالف فيها ، أو بعبارة أخرل نحن أحوج ما 

ناون إلى خريطة إجتماعية ثقافية منظمة توضبببببح معالم واقع المجتمع العربي المتغير ، و نزال بعيدين  

  (11)ر  صالح لدراسة أوضاعنا الخاصه ، ونابع عن واقع مجتمعاتنا.أيضال عن التوصل إلى إطار نظ

الذ  توخيناه من خالل الدراسببة هو إظهار المسببببات الظاهرية والمسببتتره إلنحراف األحداث    الهدفأما  

في اليمن ، فضبببببالل عن تبرثير التغيرات اإلقتصببببباديبة وا جتمباعيبة والثقبافيبة على إنحراف األحبداث .  

ظاهرة  ولإلنحراف جذور رئيسببببية وثانوية تم إبرازها ، مع إطاللة على المناهج المختلقة التي فسببببرت 

 ا نحراف بشال عام وإنحراف األحداث بشال خاص .

 وذلك إثراء للموضوع الذ  نحن بصدد دراسته . النظرية والتطبيقولقد ربطت الدراسة مابين 

 -: ثالثة أقسامهذا وتتاون الدراسة من 

ــم األولفي     ، حاولنا فيه تعريف اإلنحراف بشبببال عام ، وإنحراف األحداث بشبببال خاص وتحديد القسـ

أنواع اإلنحرافات ، ومراحل النمو العمر  ل حداث مع توضبببيح لسبببمات الطقولة والمراهقة ، وبسبببط  

 سريع للنظريات السوسيولوجية عن إنحراف األحداث .

سببعينا إلبراز القاعدة اإلقتصببادية واإلجتماعية والثقافية والتربوية إلنحراف األحداث    القســم الثاني وفي

 (، با نحرافات ا جتماعية واألخالقية. األساسيه والفرعيةببات )وعالقة هذه العوامل والمس

فهو عبارة عن دراسبة ميدانية إلنحراف األحداث، حيث حاولنا في هذه الدراسبة، أن نبين    القـسم الثالثأما  

 سمات األحداث المنحرفين وأهم السمات لعائالت األحداث المنحرفين .

  هذا وتحتو  الدراسة على مقدمة وخاتمة

 م . 1998م ب صيف 1990أما الحدود الزمنية للدراسة فهي من 
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 الفصل األول 

 انحراف األحداث 

 -مضنى األنحراف : -1

يقصد با نحراف ب هو السلوك غير السو ، والذ  يتناقض مع نواميس وقوانين وعادات وأعراف وتقاليد  

 Juvenile Delinquencyإنحراف األحبداث  المجتمع، وهو مروق عن مبا هو مبرلوف ومعتباد في المجتمع :و

يطلق في الببدايبة على ابل فعبل ينطو  على جريمبة أو خرق للقبانون، وهو تعبير ينحبدر من األصبببببطالل  

 . (12)ثم أتسع هذا المدلول ويشمل ال إهمال أو تقصير أوعمل سيئ بوجه عام  Delictumالروماني 

األمر البذ  يحتباج إلى ضببببببط مقهوم   Delinquencyوهنباك وجهبات نظر مختلقبة ومتعبددة عن األنحراف  

Concept  األنحرافDelinquency  

(   مليات النفســية الســوية) األنحراف عن الضفاء ذا اان هذا المقهوم يرخذ عند أو جسببت أياهورن معنى 

ــلوا ال أجتماعي متطرا رهم تجاو ه فهو يدل في نظر إيقي بنت على )  ــتمرار الطفل في إتيان ســ إســ

السـلوا الالإجتماعي أو الماـار للمجتمع  ( وإذا اان يثمثل عند سبعد المغربي في )  بداية مرحلة الكمون

ــ ( فهو يتجلى عند   ه وبين الفرد والجماعةالقائم على عدم التوافق أو الصــراا النفســي بين الفرد ونفس

مصبببطقى حجاز  في )اإلبتعاد الواضبببح عن المخالقة واإلقتراب الابير من الجناية، بمعنى أن السبببلوك  

الجانح يتمثل في التقاعل العضبو  للشبخصبيه التي تتميز بترايب نقسبي معين مع األطار اإلجتماعي الذ   

 (.13)يتضمن القول الرافعة لالنحراف 

نحراف األحداث يعبر فيما يعبر ليس فقط في خرق وتجاوز األنظمة القوانين والتشبريعات والتي يعاقب  وإ

عليها القانون وتتشبدد فيها السبلطات، وإنما يعبر أيضبال عن السبلواات واألخالق الشباذه والقاسبده والتي   

ا جتماعية القويمة، وهي   يقبلها المجتمع السببببليم، وتشببببال خطرال على المعايير األخالقية والسببببلواات

سبلواات وأخالق غير مسبتحبة في المجتمع، وأن اانت بعض هذه السبلواات واألخالقيات  يعاقب عليها  

 القانون إ  أنها تسمى إنحرافال لنقور أغلبية أفراد المجتمع منها مثل الاذب، التسول،....

أ  منحرف تسبببببتخبدمبان للتعبير عن النشببببباط    Delinquencyأ  منحرف والمبة    Delinquentفالزالبت  

عن اافة األفعال غير المتوافقة بدءال من  Juvenilesويعبر بها بالنسبببة ل حداث   Adultsاإلجرامي للبالغين  

المروق أو العوجاج الخلقي والهروب من المدرسببة إلى إرتااب الجرائم البسببيطة أو الخطيئة .ثم أتسببع  

في أألتجاهات الحديثة لعلم اإلجتماع النقسبي ليشبمل اافة   Juvcnilc Delinquencyمدلول إنحراف األحداث  

 الحا ت التي يتواجد فيها الحدث والتي يحتمل معها إنحرافة مستقبالل مثل :

إنهيار األسبرة، أو نقص الرعاية، أو سبؤ التوجية حتى ولو لم يقدم الحدث على إرتااب ما يحرمه القانون  

 (.14)أو ياباه الجماعة 

 -أما عالمات السلوك المنحرف فقد بسطها الداتور امال إبراهيم مرسي على النحو التالي:
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 العدوان بارتااب المحرمات. -1

 ترك الواجبات مع القدره عليها . -2

 الشعور بعدم اإلرتيال. -3

 الغرابة وعدم المعقولية. -4

 (15)الشعور بعدم الاقاءة. -5

يثمثل في المناشبببط والسبببلواات واألفعال غير السبببوية والتي يعاقب    وعليه فاءن اإلنحراف عند األحداث

عليها القانون في حالة األفعال الجسبببمية المخلة برعراف وقوانين وأخالقيات المجتمع، أوتلك التصبببرفات  

والمناشببط غير الجسببمية والتي   يعاقب عليها القانون، ولانها تاون مثار اشببمئزاز واحتجاج وإسببتهجان  

جتمع بمؤسبسباته وأطره المختلقة، وتشبال خدشبال وجرحال في المعايير والقيم ا جتماعية، وخروجال أفراد الم

عن اإلعراف والتقباليبد والمعبايير ا خالقيبة ا جتمباعيبة والتي جببل عليهبا المجتمع وتطبعبت في المجتمع  

 منذ عصور سحيقة في القدم .

 

 ومراحل النمو: Juvenilesاألحداث   -2

سببنة. وهناك وجهات نظر    21ببببببب 6الصبببيان والمراهقون والذين تتروال أعمارهم ما بين  هم    األحداث:

،وثالث  17بببب 6سنة، وفريق أخرل يرل من :  18بببب  6متعددة حول تحديد عمر الحدث فمنهم من يرل من  

 سنة. 19ب6يرل من 

 حدد قاموس علم اإلجتماا أن :ولقد 

تروال ما بين سبته سبنوات إلى عشبرة سبنوات احد  مصبطلح   الحدث  من الناحية الزمنية يشبير إلى عمر ي

أدنى وإلى عمر يتروال ما بين سبتة عشبر سبنة إلى واحد وعشبرين سبنة في حدة األعلى وينظر إلى هذه 

القترة بصبقة عامة، وخاصبة من الناحية اإلجتماعية على أنها تشبمل على سبني العمر التي يطلق عليها    

ن الناحية الوظيقية إلى الخصبببائص واإلماانيات والمسبببؤولية  الطقولة والمراهقة  ويشبببير المصبببطلح م

 (.16)القردية التي تقوق مرحلة الطقولة ولانها أقل من مرحلة النضج

وتجمع أغلب الدراسبببات واألبحاث في مجال علم النقس وخاصبببة في مجال سبببياولوجية النمو، على أن 

والشيخوخة تبدأ بمرحلة الحمل وتنتهي بمرحلة الشيخوخه،وعلى  اإلنسان يمر بمراحل مختلقة من الطقولة  

 . (17)النمو التالي:

 مرحلة الخضاب والو دة ب تسعة أشهر. -1

 مرحلة الرضاعة من األسبوع األول للو ده ب السنة الثانية. -2

 سنوات. 6مرحلة ما قبل المدرسة ) الطقولة المبارة( من سنتين ب  -3

 سنوات . ) الطقولة المترخرة (. 10سنوات ب  6 مرحلة المدرسة من -4

 -مرحلة الطقولة المتوسطة ) المراهقه (، وتقسم إلى عدة مراحل وهي : -5



12 

 

 سنة. 12ب 11المراهقه المبارة  -1 

 سنة. 15ب 13المراهقة المتوسطة  -2 

 سنة. 17ب16المراهقة المترخره  -3 

 سنة . 40ب  18مرحلة الرشد وتمتد من  -6

 سنة . 60ب  40ة وسط العمر من مرحل -7

 ب إلى نهاية العمر . 60مرحلة الشيخوخة من  -8

وتقسبببم مراحل النمو أحيانال على أسببباس نمو بعض الغدد، ويعرف هذا برسبببم األسببباس الغد  العضبببو   

وتقع تحت الرقبة تاون نشببيطة فعالة في بدء حياة    Thymus.وجوهر هذا األسبباس هو أن الغده التيموسببية

  Pinealسبنة بتدأ في الضبمور وا ضبمحالل اما أن الغدة الصبنوبرية11وعندما يبلغ الطقل حوالي  الطقل،  

تقع في المخ تضببمر عند البلوب بينما يزداد نشبباط الغدة التناسببلية وينتج عن نشبباط الغدد التناسببلية ظهور 

في الضبعف تدريجيال  الصبقات الجنسبية على المراهق والمراهقة.ويسبتمر نشباط الغدد التناسبلية، حتى يرخذ  

في مرحلة الشببيخوخة، وعلى هذا األسبباس العضببو  تقسببم ظاهرة النمو إلى مرحلة الطقولة والمراهقة  

 . (18)والرشد والشيخوخة .

  (19)-سنة هي االتالي: 11والمتدة من الو دة وحتى  Childhood  Stageأما أهم سمات مرحلة الطقولة 

 التقليد والمحاااةيميل الطقل ميالل خاصال نحو  -

 في بداية حياته الطقل يعتمد إعتمادال اليال على أمه. -

 يتعلم المشي والاالم . -

 في السنة الثانية يميل للعناد ويصر على تحقيق مطالبة . -

بالتدريج يتدرب الطقل على لبس المالبس وعلى ترتيب حاجاته إذا تم ا سببببتغالل الحسببببن لنشبببباطه    -

 وحيويته.

 حب ا ستطالع والمعرفة . يميل إلى -

 يتسم خيال الطقل بالقوة والجنول. -

 في العاشرة من العمر، تظهر على الطقل سمة نزعة حب التملك، وجمع األدوات ووسائل اللعب . -

 . Pysiological Developmentفي هذه المرحلة  يتميز الطقل بنمو جسمي  -

  Mental Development  .ونمو عقلي  -

 . .Social Developmentتماعي ونمو إج -

 .  Emotional Developmentونمو وجداني  -

 17سبنه إلى    11بمراحلها المبارة والمتوسبطة والمترخرة تبدأ من سبن   Adolescenceأما مرحلة المراهقة  

سبنة. حيث يمر المراهق بمراحل تطورية هامة في حياته من الناحية البدنية والجنسبية والنقسبية والعقلية،  

 -حيث تظهر على المراهق التغيرات التالية:
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 -:الجانب الجسمي -1

والذ  يظهر فيه مجموعة من التغيرات الخارجية والداخلية على المراهق مثل تضبخم الصبوت وبروز 

 الشعر عرض األاتاف للذار.. وابر الحوض ونعومة الصوت، بروز الثد  عند األنثى.

   -:الجانب األجتماعي -2

يبحث المراهق في هذا الجانب العالقات اإلجتماعية الواسبعه وعن ا سبتقالل عن الوالدين وهذه مشبالة  

من أهم المشببببباابل التي يواجهبا المراهق ألن بعض الوالبدين يرفض ذلبك ويرفض النظر إلى المراهق  

قرارات، لذلك  على أنه أصببح أاثر نضبجال، ومن أنه بحاجة ألن يعتمد على نقسبه في إتحاذ الاثير من ال

ينشبر الصبراع بين المراهق  والدية... وقد يلجر المراهق إلى التمرد والعناد واللجؤ إلى حيلة دفاعية ...  

 . (20)وقد يسلك البعض منهم السلوايات في الاثير من األحيان سلوايات منحرفة 

 -:التغير الضقلي واألنفضالي -3

إنقعالية تعاس مدل ا ضبطراب والتذبذب الذ  يعيشبه  يمر المراهق في هذه بتغيرات عقلية وسبلواية و

ويرافق ذلك نمواءال عقليال، وقد يشببعر بغربه ما تسببمى برزمة الهوية اذا أفتقد للدقء والحنان وا هتمام  

 . (21)من قبل األسرة والمحيطين به. في هذه الحقبه تطرأ على المراهق التغيرات التالية:

 على التقاير السليم، ومعرفة األخطاء والنقائص. النمو العقلي السريع، وقدرة -1

 سرعة الغضب وا نقعال . -2

 تبلور عاطقة ترايد الذات، واإلتجاه صوب الجنس األخر. -3

 تتعزز الثقه بالنقس، وبالقدرة على الوصول إلى المستحيالت. -4

 للنظر.اإلهتمام بالمظهر الخارجي، وإقتناء المالبس الجميلة والملقته  -5

 حب الظهور والبروز وتقليد سلواات وحراات الممثلين واألبطال والشخصيات البارزه. -6

 النزوع صوب التقرد وا ستقالل عن العائلة. -7

 تعزيز عالقات الصداقة والصالت مع األصحاب والمقربين. -8

 نمو نزعة التمرد على العادات والتقاليد في األسرة والمجتمع. -9

 رول النقد والنقور لما هو سائد حوله.تنامي  - 10

 األتجاه نحو ترايد الذات. -11

 التميز بالقلق وا ضطراب والتوتر. -12

 حب المغامرة واإلاتشاف والتطلع. -13

 ميل نحوا التقليد للعادات والتقاليد األوروبية. -14

لخالية، وأحالم اليقظه  التشببع بالرول الرومانسبية، والميل القو  صبوب الحب والغرام، والقصبص ا  -15

Day - reams . 
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دكتورويعباني المراهقون في هبذه المرحلبة من صبببببراعبات أو جزهبا    على النمو    أحمدد عت  راح :  اـل

 التالي:

 صراع بين مغريات الطقولة والرجولة . -1

 صراع بين شعوره الشديد بذاته وشعوره الشديد بالجماعة. -2

 ليد المجتمع أو بينه وبين ضميرة.صراع جنسي بين الميل المتيقظ وتقا -3

 صراع ديني بين ما تعلمه من شعائر وبين مايصوره له تقايره الجديد. -4

 صراع عائلي بين ميله إلى التحرر من قيود األسرة وبين سلطة األسرة. -5

 صراع بين مثالية الشباب والواقع. -6

 (.22)صراع بين جيله والجيل األخر -7

 تمر بمسبببببتول واحبد عنبد المراهقين، فهي تختلف ببرختالف القتيبان والقتيبات،    Adtolescenceوالمراهقبة  

برختالف المجتمعات والبيئات المحلية، واألسببر واألصببدقاء والوضببع األجتماعي،والحياتي وعيشببي في 

 المجتمع، ومستول العادات والتقاليد األجتماعي والثقافي والتنشئه اإلجتماعية ... وغيرها.

 (.23) -أن هناك عدة أشاال للمراهقة وأبرزها:  علماء النفسيرل و

 خالية من المشاالت والصعوبات . مراهقة سوية -1

حيث ينسبحب المراهق من مجتمع األسبرة ومن المجتمع األقران ويقضبل ا نعزال   مراهقة إنسـحابية  -2

 وا نقراد بنقسه حيث يترمل ذاته ومشاالته.

حيث يتسبم سبلوك المراهق فيها بالعدوانية على نقسبة وعلى غيرة من الناس واألشبياء    مراهقه عدوانية  -3

. 

 

 أنماط المراهقه في المجتمضات المتحارة 

 

 

 

 سوية                          عدوانية                        إنسحابية               

وعليه فاألحداث الذين نقصببدهم، هم الذين يتميزون بمرحلة نمو مابين الطقولة المبارة والرشببد ) مرحلة  

 سنة. 19سنوات إلى  6الطقولة والمراهقه ( والذين تتراول أعمارهم من 
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           -ف:انحر نوعا ال  -3
 -:  االنحرافات النفسية -أ

يقصببد با نحراف النقسببي، هي السببلواات واألضببطرابات النقسببية الشبباذه حيث أن :األفراد غير  

األسببوياء نقسببيال تعتريهم إعاقة معرفية أاثر، يتصببرفون إجتماعيال بطريقة غير مالئمة، اما يبدو أنهم أقل 

 إنقعا تهم عن األفراد األسوياءقدرة في التحام في 

 -وهناك العديد من الطرق التي يمان األستعانه بها في تحديد السلوك الشاذ:

ــاط المضرفي  -1 : فحينما تحدث إعاقة للقدرات العقلية اا سببتد ل واإلدراك واإلنتباه والحام  قصــور النش

 برنه   غير سو    . والتذار وا تصال، وتاون هذه اإلعاقة شديدة .. يمان وصف السلوك

:نظرال إلى أن هناك مجموعة من التقاليد اإلجتماعية التي تنظم السبلوك في قصـور السـلوا اإلجتماعي  -2

ال مجتمع فاءنه حينما ينحرف السبلوك بدرجة عالية من مسبتويات تلك التقاليد فمن المحتمل أن يطلق  

 عليه سلوك   غير سو   .

الرغم أنه ليس لدل األفراد مقدرة ااملة للتحام المطلق في سببلواهم إ  ان :على  قصــور التحكم التاتي  -3

البعض يمارس تحامال ولو بسببيطال في سببلواة لذا فاءن ا نعدام التام للتحام في السببلوك يوصببف عادة  

 برنه سلوك   غير سو   .

ية وحتمية ولان :أن مشباعر األس وعدم اإلرتيال االقلق والغضبب والحزن الها إنقعا ت سبوالاـيق  -4

التعبير عن هبذه اإلنقعبا ت بطريقبة غير منباسبببببببة تؤد  إلى المعبانباه بطريقبة حبادة وغير مبرلوفبة يعتقبد  

 .(24)أنها   غير سوية  .

 

 -:  االنحرافات االجتماعية ـ األخالقية -ب

أما ا نحرافات ا جتماعية بببببب األخالقية عند األحداث، فهي ليسبت خلل في عمل أعصباب المخ   

ؤد  إلى البذهبان و هي العصببببباب وهو مبايعرف ببا مراض النقسبببببيبه العصبببببابيبة وتاون عببارة عن ي

 . (25)إضطراب في التقاير والسلوك ويؤد  إلى خلق حالة نقسية 

أنها إنحرافات إجتماعية ببب أخالقية ولدتها الظروف األجتماعية واألقتصادية والتربوية غير السوية، والتي  

لمجتمع، وا مر البذ  أدل إلى تنباقض مبا بين الحبدث والواقع المعباش وهبذا مبا يبدفع  تعاس الخلبل في بنيبة ا

 القرد إلى تقريغ معاناته والتخلص من شعورة المقرط بالتهديد برحد إتجاهين .

 ب هزيمة ب أمراض عضوية ب نقسية ب إنتحار. داخلي( 1
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 (.26ب السرقة ب العتداء ب القتل.) خارجي( 2

مباعيبة عنبد األحبداث،هي النحرافبات ذات ا تجباه الخبارجي والتي يقوم فيهبا الحبدث أو  فبالنحرافبات ا جت

القرد بتقريغ وطرة الضببغوط على المجتمع يشببال مشببالة ألفراد المجتمع الذين تقع عليهم بتعاته اما أنه  

 . (27)يشال مشالة ابيرة أيضال للسلطة والتي تمارس دورها لحماية المجتمع وإستتباب األمن 

واألنحراف الميار، وهوال فعل يقدم عليه الحدث بدوافع فردية تتعارض مع المسببببتول الخلقي السببببائد  

والمعايير اإلجتماعية مما يقلق حياة األسببر، والمجتمع وبتارار مثل هذا السببلوك يصبببح سببلواال أجتماعيال  

ة والنزوع للشبغب  موجهال ضبد مصبلحة الحدث وا سبرة والمجتمع. ومن أهم مظاهرة القرار من المدرسب 

والتشببرد في شببال تجمعات صببغيرة لالعتداء على الملاية العامة والخاصببة االسببرقة وأعمال التخريب  

 (28)والشذوذ الجنسي وتجربة التدخين والخمر والمخدرات.

و ننس أن نشببير أن عالقة وثيقة وترابطال عضببويال ما بين اإلنحراف النقسببي واألجتماعي، حيث أن ا   

في الشخصية   Schizophreniaر على األخر، والمنحرف إجتماعيال ب أخالقيال قد يعاني من إنقصام  منهما يؤث

والضبببغوطات ا جتماعية وا قتصبببادية    Gangوعصببباب  PsychiatricMorbidtyوإضبببطرابات نقسبببية  

  Dementiaومن ثم إلى الجنون  Manic-derpessionوالحياتية الشديده قد تؤد  إلى الهوس ا اتئابي 

 

 -:نحرافالنظريات السوسيولوجية عن اال -4

  Freedom Of Volition         -نظرية حرية اإلرادة : -1

والتي تنطلق أسباسبال من أن الحدث يملك حرية اإلختيار، وهو صباحب إرارة مطلقة، يختار بنقسبة   

سبببببلوابه األنحرافي، طبالمبا أن األعمبال الشبببببريرة واألفعبال الخيره. والمحيط والبيئبة ليس لهمبا دخالل في 

 الحدث يملك حرية اإلختيار .

                        Instinct Theorise  -النظرية الغري ية: -2

. وأن   Heredityهبذه النظريبة ترل أن اإلنحراف ابامن في أعمباق الحبدث، وينتقبل إليبه وراثيبال   

ــيرا  لومبرو ر هناك متحرفين بالقطرة، ويرل يرجع أسببباسبببال إلسبببباب وراتية وأقام   من أن اإلجرام  شـ

 . (29)نمطه المشهور على المجرم بالقطره   لومبرو ر

 

              Behaviorism  Theory -النظرية السلوكية : -3

وهذا اإلتجاه يرل أن السببببلواات الشبببباذه والمنحرفة، قد تطبع بها الحدث منذ نعومة أظقاره وهي إفراز 

 .للتنشئه اإلجتماعية الخاطئه

 Humanism System                     -:المتهب اإلنساني -4

وهذا المذهب يرل أن اإلضطربات والسلواات المنحرفة، هي إمتداد للطقولة المؤلمة التي عاشها  

 الطقل في محيط أسرته، األمر الذ  ولد لديه الرول ا نتقامية والسلوك الشاذ المنحرف.
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 Strain Theories                                -:نظرية التوتر -5

هي النظرية التي تؤاد ان لال حدث هدف وطموحات وعندما يصل الحدث إلى نقطة ما  يستطيع تحقيق   

 ( 30)طموحات ومآربه التي يصبوا إليها بطريقة سوية، يلجر إلى الطرق المنحرفة لتحقيق غاياته المنشودة.

 

 

    control  Theories             -:رةنظريات التحكم والسيط -6

ترل هبذه النظريبة أن العالقبات اإلجتمباعيبة الوطيبدة تقلبل من اإلنحرافبات، وفي حبالبة ضبببببعف أو إنعبدام   

العالقات اإلجتماعية ) األسبرية القبلية، الجماعية، المدنية ( يؤد  إلى تقاقم حدة اإلنحرافات وبالتالي تشبال  

 (31)ومعاييره اإلجتماعية واإلخالقية .خطوره ابيره على المجتمع 

 

   Cultural Transmission                -:  النظريات الثقافية -7

يرل هبذا اإلتجباه أن السبببببلوك المنحرف يتم أخبذه من الجمباعبات المنحرفبة في المجتمع ذات الثقبافبات   

حيث    Cohenة على حد تعميرالقرعية، والتي تظهر في المجتمع في خصببببم التباينات العرااات الجتماعي

 . (32)تنقذ فيها جماعة ) عصابة( ما جريمة وتصرفات شاذه ضد جماعة أوفئه أخرل في المجتمع 

 Developmentalوسبياوباثولوجيا اإلرتقاء    Psychopathologyوقدمت الدراسبات في علمي السبياوباثولوجيا  

Psychopathology   س، وتؤيد أسبببهام الضبببغوط البيئية في تنمية  أدلة عديدة، تتقق مع نظريات علماء النق

 -العوامل المهيئة لإلنحرافات النقسية، وقد أستمدها الباحثون من دراساتهم في ثالثة مجا ت هي :

 تعقب الخبرات المؤلمه التي تعرض لها المنحرفون نقسيال في الطقولة . -أ

 إنتشار ا تحرافات النقسية في أسر المنحرفين نقسيال. -ب

 . (33)رثر نسب إنتشار األنحرافات النقسية بعوامل إجتماعية وثقافية ت -ج

  

 - وهناا اطروحات ووجهات نظر متباينة عن إنحراف األحداث نوج ها كالتالي:

 إتجاه يرل أن سبب اإلنحرافات يامن أساسال في تقشي الجهل واألمية وقلة المتمدرسين. -1

 اإلنحرافات، ترتي إ انتيجة ل زمات وا ضطرابات النقسية .ووجهة نظر: تراز على أن أسباب  -2

 وتخرون يرون: أن اإلنحرافات تولدها خلقيات إجتماعية ب إقتصادية. -3

 (.   Statusوإجتهاد يؤاد: أن مسببات اإلنحراف اامن في الوضع اإلجتماعية والماانه ا جتماعي ) -4

 جتماعي، وترهل أجهزة األمن يغذ  األنحراف عند وإفتراض يسببتنتج : أن ضببعف أدوات الضبببط ا  -5

 األحداث، ويعزز من مقومات اإلنحرافات ا جتماعية الشاملة.

وهناك من يرل : أن النمو السبببااني من األسبببباب الرئيسبببية والمباشبببرة لنمو اإلنحراف وإعوجاج    -6

 السلواات وتقسخ األخالق.
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 اف األحداث.الرايزه ا ساسية إلنحرونظريات ترل أن التقالك األسر  هو  -7

وجهة نظر أخرل : تطرل ان سببب األ نحرافات عند األحداث يعود في ا سباس إلى البيئة الجغرافية،    -8

 أ  الموقع الجغرافي الذ  يعيش في الحدث.

وتوجبد وجهبة نظر دينيبة مقبادهبا: أن ضبببببعف الوازع البديني، يؤد  إلى إنحالل أخالقي، وفسببببباد    -9

 ، وبالتالي ياون العامل الرئيسي إلنحراف .إجتماعي

األحبداث النظريبات واألجتهبادات السبببببالقبة البذار عن إنحراف األحبداث، أحباديبة وضبببببيقبة   تؤد        

األغراض المرجوة، إلن إنحراف األحداث  يمان تقسبيرة بعامل واحد أوعاملين، بل هناك جملة من 

التي إذا ماتم بسبببطها وتحليلها، تعطي أسببباسبببال لمعرفة العوامل والمسبببببات المتشببباباة والمتداخلة و

 األسباب المستتره والظاهرة إلنحراف األحداث. 
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 الفصل الثاني 

 جتور إنحرافات األحداث 

 
  -والمضيشية : -الاغوط األقتصادية  )أ(

ألتزدهر الجريمة واألنحرافات والتقسببخ األخالقي والتقاك األجتماعي ، إ في ظل ظروف إقتصببادية       

ة ومعيشبببببيبة صبببببعببة ، تبدفع بباألحبداث إلى الخطيئبة واألنحراف . في الروايبة العبالميبة )) الجريـم

م( ، فتاة في 1881-م1821م، يصبببورلنا  الروائى العالمي فيدور دسبببثويقسببباي)1866(( والضقاب

السادسة عشرة من عمرها ، حملت على عاتقها مهمة إنقاد أسرتها من الجوع والتشرود والققر ، بعد 

أن مبات والبدهبا الموظف الققير ، وقبادهبا الققر والعوز والحباجبة إلى ممبارسبببببة البدعبارة لتوفير لقمبة  

شبية والحياثية  العيش ألسبرتها . فالمجتمع المريض والقاسبد والذ  يئن با شبااليات والتعقيدات المعي

ثال  والظروف الصببعبة ، دفعت بالطالب الجامعي راديون رااول نياوف أن يخرج من الدراسببة ، باح 

عن العمل وطالبال للرزق، مشبببمئزال من العوز والققر المدقع، وطالبال للعادلة والسببباينة ا جتماعية ،  

عجوز ) المرابية( ليعتاش من ويقرر بعد حين ضبرورة ارتااب جريمة القتل ألخذ النقود من المرأة ال

 الاريم. مالها ويوزعه على الققراء، وليساعد عائلة الققير )الميت ( على العيش 

 ، تشال تربية خصبه لالنحرافات برلوانها وتنويعاتها المختلقة  قر والضغوط ا قتصادية والمعيشيةفالق     

الذ  إزدادت علية الضبغوطات المعيشبية والحياثية    -جامعة صبنعاء  -فالشباب الجامعي من الية الصبيدلة  

 Manic-depressionأدت به الظروف في نهاية المطاف إلى الهوس ا اثئابي  

  (34)وعندما سئل عن سبب وجوده في قسم الحا ت النقسية أجاب ) مابش زلط ( 

، تلك الدراسة التي قام بها فريدريك   Monographicومن الدراسات الرائده في علم اإلجتماع المونوجرافي  

م( ، والذ  قام بدراسببة الققر في المجتمع القرنسببي منطلقال من دراسبة  1806  -  1882)  F.Leplayلوبال   

ولقد أعتمد المنهج ا حصبائي  امؤشبر لققر األسبرة القرنسبية ،   Family Budgemميزانية األسبرة العمالية  

  (35)في دراسة ميزانية األسره .

وإمتداد لما سلف فلقد أشارت إحدل الدراسات األااديمية وإستنادال إلى مسح ميزانية األسره في الجمهورية  

 -م إلى أن :1992لعام 



20 

 

لحد  % من السبببباان يمشببببون عند خط الققر أو أدنى ، والذين  يؤمن لهم دخلهم ا2103حوالي    -1

 األدنى من المتطلبات األساسيه .

إتسببباع شبببريحة محدود  الدخل والققراء والذين يعتمدون في دخلهم عمل عوائد العمل )األجور   -2

% من الناتج المحلي  21% من السباان . أن عوائد العاملين تشبال  90والمرتبات( وتبلغ نسببتهم  

 م....1995اإلجمالي في عام 

ن نقص في الغذاء ، ومن سبؤ التغذية ، وذلك بالنظر إلى ماونات الغذاء  يعاني المسبتهلك اليمني م  -3

 وإلى نصيب القرد من السعرات الحرارية والبروتينات .

% على السببلع  3306% ومايعادل 6603يصببل معدل اإلنقاق الشببهر  على السببلع الغذائية إلى    -4

 غير الغذائية بما فيها الصحه والخدمات األساسية .

%  من مجموع اإلنقاق على الغذاء منها يصبل 2303اإلنقاق على الحبوب الغذائية إلى  تصبل نسببة    -5

  (36)% من إجمالي اإلنقاق على الحبوب .90ا نقاق على سلعة القمح مايعادل 

حسبب نتائج مسبح ميزانية األسبره   -  7020وبلغ متوسبط إنقاق األسبرة الشبهر  والتي يبلغ عدد أفرادها  

لاير ينقق على مجموع السبببلع الغذائية بما فيها الصبببحه   8251لاير منها   12598حوالي   -م  1992لعام  

 (.37)% من إجمالي اإلنقاق الشهر  ل سره 3307والخدمات األساسية وهو مانسبته 

 ولقد تدهورت الحياة المعيشية في المجتمع اليمني ألسباب مختلقة حيث :

السبنوات األخيرة الى عشبر مرات .. ويقول تقرير  إنخقض مسبتول دخل الموظقين في اليمن خالل السببع  

إقتصباد  إعده أحد الباحثين اليمنيين أنه يمان للمرء أن يقارن بسبهولة بين مسبتومالمعيشبه اليوم ومااانت  

 ريا ل فقط ،  12علية الوضع قبل سبعة أعوام ، حيث اان سعر الدو ر في السوق يساو  

 للدو ر الواحد ، وبالتالي فاءن فارق المعيشببة قد تدهور عشببر لاير  132  -130بينما أسببتقر مؤخرال بين 

 .  (38)مرات عما اان علية في السابق فيما لم يرتقع األجور إ بمعدل مرة واحدة من المعد ت السابقة ...

القمح وضبمن خطة ا صبالل األدار  واألقتصباد  رفعت الدولة دعمها للمواد ا سباسبيه وخاصبة مادتي 

 .(39)% 35 -%20ا قد يصل إلي بموالدقيق  

% ، األمر الذ  يؤد  أتوماتيايال  40  -%25م رفعت أسعار النقط وبعض مشتقاته مابين  98وفي يونيو     

%  15إلي رفع تااليف وأسببعار المواد األخرل حيث : منحت الحاومه موظقي الدولة عالوة غ  معيشببه 

 (40)% 40نسبة % عندما رفعت أسعار الوقود ب150وسحبت من الموظقين 

 686م  1990ولقبد إزداد معبدل الققر والققراء في المجتمع فقبد ابان متوسبببببط دخبل القرد ببالبدو ر عبام  

م وهذا جدول يبين متوسببط دخل القرد  1996دو ر منه    281دو رال ، وإنخقض متوسببط دخل القرد إلى  

 م .1996 -م 1990عام 

 

 متوسط دخل الفرد بالدوالر  الدوالر متوسط سضر  متوسط دخل الفرد باللاير السنة 
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 686 13.92 9550 م1990

 486 12.12 10742 م1991

 452 28.50 12884 م1992

 382 39.54 15112 م1993

 324 55.24 17878 م1994

 281 100.00 82085 م1995

 281 128.00 36019 م1996

 

م 1996: وزارة التخطيط والتنمية الجهاز المراز  لالحصببباء اتاب اإلحصببباء السبببنو  لعام    المصـــدر

 387م .ص 1997مارس  -صنعاء 

 % سنويال ، 3.7في ظل تدهور الحياة المعيشية في المجتمع يزداد النمو السااني في اليمن بمعدل 

م بلغ عدد سباان اليمن  1970  نسبمه ، وفي عام 4.316.000م اان عدد السباان في اليمن  1950فقي عام 

 (41). 19.832.000م سوف يصبح عدد ساان اليمن 2008وفي عام  6.330.000الطبيعي 

  50.3فاألحداث في اليمن يشببالون الغالبيه العظمى من السبباان ، فهم أاثر من نصببف السبباان حيث أن :

سبببنه على  14هم عن  تزيد أعمار 14.587.807%من إجمالي عدد السببباان الجمهورية البالغ عددهم 

 (.42)مستول الجنسية. 

 % من إجمالي األطقال في عمر الدراسة هم خارج المدراس.46

 % من هو ء األطقال يعملون إعما ل شاقة جدال  تتناسب مع أعمارهم وتنشئتهم ا جتماعية.42

 العالم.ونسبة الققر في اليمن من أعلى معد ت الققر في الوطن العربي واثير من دول 

%( في الريف نسبببة  82.7%( على مسببتول اليمن الة و)   34.3م اانت إحصببائية الققر)1996في عام 

%(  3.7%( أعلى من معدل النمو السااني )4.9%( وتنمو القول العاملة )  30البطالة من القول العاملة )

 %، فام يعولون من األطقال والنساء.30فاذا اان العاملون

( متسببول، هذا قبل الجرعات التي بدأت  7000عدد المتسببولين في أمانة العاصببمة)م اان 1994وفي عام  

 (.43)م 1995في مارس 

في األمر أن اإلحصاءات    أما الجرائم واألنحرافات التي يرتابها األحداث فهي في تصاعد مستمر والمحير

النسببب العامة للجرائم، وهناك  الرسببمية  تبين جنول األحداث ونسبببة الجرائم التي يرتابها األحداث من 

خطر ابير تقع فيه الجهات المختصبة، فعند نزولنا الميداني إلى سبجن المنصبورة عدن ودائرة األحصباء في 

ابان من الصبببببعبب لبدينبا    أمن محبافظبة عبدن، وإلى ادارة التوجيبه المعنو  في وزارة البداخليبة، صبببببنعباء.

وذلك أن التقارير    رتابها األحداث وهي اثيرة،االحصبول على إحصبائيات رسبمية أو عن عدد الجنح التي  

بين جرائم األحداث    والشببببهرية واألسبببببوعية تدمج الجرائم الها في خانة واحدة دون التقريق ما  ةاليومي
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أناث،    13طقالل ذاور،  60م وصبببل عدد األحداث في السبببجن المراز  بصبببنعاء 96والابار: وفي عام 

% من المتسببولين األحداث  90لذين يمارسببون مهنه التسببول يمثلون ونسبببة األطقال القاقد  أحد أبويها وا

(44.) 

حيث أن دخل القرد ما بين    % من ا طقال في مسببتول الققر.70وتشببير الدراسببات أن مسببتول معيشببة  

 (.45) 7-6لاير شهريال، ومتوسط عدد األفراد بالسرة  6000ب5000

 ( حول رادا بارنيمنظمة السويدية لرعاية األطقال )وفي دراسة  لثالثة من الباحثين اليمنين. مولتها ال

 -( طقل وطقلة من العاملين وتبين أن :1000( أجريت الدراسة على ) عمالة األطفال في اليمن) 

 % من األطقال العاملين هم من ساان األرياف اليمنية .96

 % يقومون برعالة أسرهم.42

 % يساعدون أسرهم المحتاجة.41

 لعاملين هم من المتسربين من التعليم .% من األطقال ا56

 % تسربوا ما بين الصف الرابع والسادس.45.5

 % من األطقال يتعرضون لمضايقات مختلقة في أماان عملهم .38.4

 % يتعرضون لتحرشات أخالقية .52

 % يتعرضون لتحرشات عادية.32

 % يتعرضون لتحرشات أخرل.1.2

ات في فترات متقاوته ويصببباحب ممارسبببة األطقال لهذه العادة  %  من األطقال العاملين يتعاطون الق32

 ( سيجارة يوميال.20-10السيئه تناول السجائر باميات ابيرة تصل من )

 % من عمالة األطقال يعملون في الشوارع بما يسمى الباعة المتجولين.28.3

 ( ساعات يوميال.10-6% من األطقال تتراول أعمالهم ما بين )24

 (.46)( ساعة يوميال 17-11اعات عملهم مابين )% تتروال س39

الف طقل دون سبنه الخامسبة عشبره يعملون األن   460وتقدر الهيئه اليمنية لرعاية حقوق الطقل أن هناك  

 في نشاطات اقتصادية مختلقة.

% من العام  3طقله بزيادة قدرها  43456طقل و 35269م قدر عدد األطقال العاملين ببببب  1993فقي عام 

 % من الذاور.51.7طقالل منهم  231655م إرتقع الرقم إلى 1994.وفي عام السابق

% من 6.5% من إجمالي عدد األطقال ،ويمثلون 40% ببببببب 20وحاليال بقدر عدد األطقال العاملين بببببببب  

 . (47)أجمالي القول العاملة

لرابعة عشبرة ...  أن هذه النسببة تمثل مليون ومائتي الف طقل، عامل تتروال أعمارهم مابين السبادسبة وا

ويمان أن يصببل إلى نحو مليون وثمان مائه الف طقل عامل وبافتراض أن التعداد السببااني لبالدنا قد بلغ  

% من إجمالي  10ن نسببة األطقال العاملين  يقل عن رمليون نسبمة .. ف18يقرب من  م ما1998هذا العام  
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في التعداد السبااني العام الماضبي قرابة نسبة  مجموع السباان وهو يسباو  أيضبال وفقال إلحصبائيات األطقال  

 (.48) % من مجموعة إجمالي أطقال بالدنا18

 -وتشير تقارير )) المنظمات الدولية (( أن من أسباب ظاهرة تشغيل األطقال عالميال يعود إلى:

 تقاقم أعداد الققراء في العالم ) محدودية دخل األسرة (. -1

 اإلنقجار السااني. -2

 تراجع الخدمات اإلجتماعية في البلدان النامية ) الصحة والتعليم (. -3

مليون 180سببببنه نحو     14-6حيث بلغ عدد األطقال المشببببتغلين في مختلف دول العالم غنية وفقيرة بين  

  (.49)طقل 

تجمع الدراسبببات المتعلقة برألحداث في اليمن، أن نشبببؤ وتطور ظاهرة عمالة األطقال مرتبطة بالتدهور  

 قتصببباد  والمعيشبببي، وتزاملت مع عودة المغتربين اليمنيين على إثر حرب الخليج، وإزديار معد ت ا

الققر والبطالة والتضبخم، وتدني مسبتول دخل القرد، األمر الذ  أثر على األسبرة اليمنية ومسبتول دخلها،  

إلى سبوق العمل بما يحملة  ودفع بالاثيرين من األطقال بعدم اإللتحاق بالدراسبة أوالخروج منها، والذهاب  

 من إيجابيات وسلبيات على الطقل واألسرة والمجتمع.

فالعمل المبار ل حداث يشبال خطورة أخالقية على ا طقال، حيث يقلتون من رقابة األسبرة، و يسبتطيع  

الحدث في هذا السبببن المبار أن يقرق مابين الصبببواب والخطر،األمر الذ  يجعلهم عرضبببة لإلنحرافات  

يسبببببتغلون حاجتهم للمبال، ويوظقون في أحايين اثيرة ألهداف وأفعبال غير سبببببوية فيتعرضبببببون حيبث  

لالعتداءات الجنسببية ولبيع ماهو مخطور، وبرختالطهم المبار مع الابار قد ياتسبببون عادات وإنحرافات  

ا ،  شباذه مثل السبرقه، الاذب، الغش، اإلحتيال،مضبغ القات، شبرب السبيجاره، تعاطي المخدرات وترويجه

 شرب الخمر...

إن معظم ا نحرافات التي يرتابها ا حداث في اليمن،هي نتيجة للققر والعوز، وأاثر اإلنحرافات إنتشببارال  

عند األحداث هي السببرقة، وهذا ما أادته الدراسببات الميدانية حول جنال األحداث في اليمن، حيث تشببير  

 أن:

، ودافعة العوز وفقر أسببرهم، والحالة اإلقتصببادية  معظم األحداث الذاور، أودعو السببجن بتهمة السببرقة

 (50)السيئة دفعت بالحدث لتحسين وضعة من خالل السطوواألنحراف الخلقي وضعف رقابة األسرة 

وفي دراسببة ميدانية قمنا بها للسببجناء من األحداث في سببجن المنصببورة بببببببب عدن، تبين لنا من خالل  

 م أن:1998م ب مايو1994ين في السجن من سنة دراسةالسجالت والوثائق والمقابالت للمحجوز

نح المرتابة من قبل األحداث خالل هذه السنوات يقدر بب  - نحه وعلى النحو التالي: 263عدد الجع  -جع

 %.72حالة بنسبة  190سرقة  -1

 %.6حالة بنسبة  17دعارة  -2

 %.5حالة بنسبة  13لواط  -3
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 %.4.5حالة بنسبة  12بيع وشرب الخمر  -4

 %.3.8حا ت بنسبة  10غتصاب + هتك عرض إ -5

 %.2.66حا ت بنسبة  7إحتيال + خيانة أمانة  -6

 %.2.28حا ت بنسبة  6القتل والشروع فيه  -7

 %2.66حا ت بنسبة  7اإلبتزاز والحرابه  -8

 مخدرات ب حالة واحدة....-9

نح هم من األحبداث الققراء والعباطلين عن العمبل، وا لبذين ينتمون إلى أسبببببر فقيرة  أن مترباي هبذه الجع

 190% من جنعح األحداث سنجد أن مجموع السرقات  72ومقالاة بببب وإذا أخذنا مثالل السرقة والتي تشال  

حالة هم من العاملين ) حمالين + سبببمااره +   20%  89.4حالة هم من العاطلين عن العمل بنسببببة تقدر  

مرتابي الدعارة من الشببابات الققيرات  % و 10.5جزارين ببببببب عمال أاشبباك ومقاهي وداااين (بنسبببة  

 %.100حالة،  أحد يعمل منهن، وعاطالت عن العمل بنسبة17والعاطالت عن العمل فمن 

سنة والهم قادمون من   19ببببب 14أما سن األحداث المسجوبين في سجن المنصورة م/ عدن تتروال ما بين 

تين، عبد القو ، السببيلة، الممداره، دار سببعد، أ زقة واألحياء الشببعبية الققيرة جدال بمدينة عدن مثل البسببا

، المعالبببب ردفان ، خورماسربببب الجندول،  20المحاريق، العيدروس، القاهرة، البادر ، الخساف، معسار

البريقة بب صالل الدين، معال بب داة، المنصورة، القلوعة، البنجسار، اابوتا، العريش، الشيخ إسحاق، القتح  

 ازبين.% من هؤ  هم من الع95... و

إن مباتم  بسبببببطبه هنبا،  يشبببببابل إ خيطبال رفيعبال من الحقيقبة، والتي  يمان الحصبببببول عليهبا من خالل  

المؤسببسببات وا حصببائيات الرسببمية، والتي في حالتها الحالية  تسببتطيع أن تقوم بمهامها على أال وجه  

األحصباءات الرسبمية    ألسبباب عدة ، أن مايحدث في المجتمع هو أاثر باثير مما يصبلنا وتنحصبل عليه:

التي تتعلق ببيانات الجريمة والجنال ، فلها عيوبها البالغة التي تقصبر دون بلوب صبورة واقعية للجنال في 

المجتمع. فهناك دائمال إحتمال وجود تغرات فيما تقدم من بيانات وهي ماأصببببطلح على تسببببميته باألرقام 

واألرقبام المظلمبة مشبببببالبة قبديمبة أشبببببار إليهبا جير   أو المققودة أوغير المنظورة.  Dark Figureالمظلمبة  

Guerrg  (1802   وايتيلية  1866بببب ) مQutelet (1796    وغيرهم من أباء المدرسة ا جتماعية  1874بببب )م

لعلم اإلجرام في القرن التاسبببع عشبببر فرغم إعتمادهم على البيانات األولية المتضبببمنة في أألحصبببائيات  

ي إدرااهم ألوجه النقص والقصبببور في مثل تلك البيانات التي ناقش  الرسبببمية إ  أنهم اانوا على حذر ف

:   ينبغي أن نقطى إلى  Rawsonم وبعدها بثالث سبنوات اتب راوسبون  1836عام   Balworبعضبها بالور

أن معظم السبببجالت الااملة عن عدد المجرمين والمقبوض عليهم  تعرض مقدار الجرائم المرتابة طالما  

الااملة على المجني عليهم. وأجهزة الشببرطة واإلدعاء ...فالجرائم قد تاثر حيث    إعتمدت هذه السببجالت

 (.51)يقل عدد المقبوض عليهم.
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م بببببببببب مبايو  1994أمتبدادال لمبا تقبدم نقبدم لام جبدو ل ببالجنعح التي أرتابهبا األحبداث خالل القترة من ينباير -

 (.52)م 1998

 النسبة  الضاملون  النسبة   الضاطلون  الضدد  الجنُحه  الرقم 

 %10.5 20 %89.4 170 190 السرقة   -1

 بببب  بببب  %100 17 17  الدعارة -2

 %61.5 8 %38.4 5 13 اللواط -3

 %25 3 %66.6 8 12 بيع وشرب الخمر -4

 %20 2 %80 8 10 إهتصاب + هتا عر  -5

 %85.7 6 %14.8 1 7 إحتيال + خيانه أمانة -6

57.14 4 7 إبت ا  + حرابة -7

% 

2 28.57

% 

 %33.3 2 %66.6 4 6 القتل والشروا فيه -8

 ببب  ببب  %100 1 1 مخدرات -9

 % 16.3 43 % 82.8 218 263 الـــجمـــلــة 

 * المصدر: قسم األرشيف سجن المنصورة محافظة ب عدن. 

إرتابوا جنعح مختلقة يصببل ومن الجدول المبين أعاله يتضببح لنا، أن األحداث العاطلين عن العمل والذين  

% من عدد الجانحين األمر الذ  يعطي مؤشببببرال حقيقيال من أن الققر  82.8بنسبببببة تقدر    218عددهم إلى  

والبطالة وسبؤ األحوال المعيشبية واألسبرية هي من األسبباب األسباسبية ل نحراف وإلرتااب الجنعح بالوانها  

 المتعددة .

 ادة في عدد الجرائم والجنح عند األحداث والابار في السن.فر زدياد الققر  بد أن ينتج عنه إزي

ل لتقبديرات اإلنقباق حوالي  1998فقي تقرير للبنبك الدولي يؤاد أن عدد الققراء في اليمن بلغوا    6.7م ، طبقبا

% منهم يترازون في المناطق الريقية. وأن نسبببة الققر في اليمن من أعلى النسببب على 82مليون فقير،  

م فهي 96% عام 35.3قة العربية وعلى مسبببتول الاثيرمن دول العالم حيث وصبببلت إلى  مسبببتول المنط

 (.53)( من دول العالم في تدني مستول الدخل وإنخقاض مستول المعيشة.133تحتل المراز )
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 -:اثحدا  المنحرفين ثسباب مةيشيوأيناا من  

-1 - 

اإلبتدائية )فترة الظهيرة( ، ويداوم في الحضببور صببباحال يوميال .  طقل في الثامنة من عمره في المدرسببه  

من حرااته وإيماءاته المختلقة ، تعطي مؤشرال ، أن شيئال غير طبيعيال في سلواه . أاد المدرسون حضوره 

 اليومي الصباحي إلى المدرسه ، ولانهم ظلوا لقترة طويلة يجهلون مقاصدة .

. ن( بعد جلسبات نقسبيه وتربوية طويلة ، أسبتطاعت أن تتوصبل إلى سبر   الطبيبة النقسبية الداتور )ش . ع 

 حضور الطقل اليومي الصباحي إلى المدرسه .

فالطقل يحضبر صبباحال إلى المدرسبة لمعازلة األطقال الحلوين ، ولترغيبهم للذهاب إلى رجل لوطو  ، قد  

 أهدر طقولتة ، ويرغب برهدار طقولة تخرين .

ي إلى أسبببرة فقيرة مقااة غير ماثرثة بتاتال بالطقل وبتربيتة ، وتعاني األسبببرة من الطقل المنحرف ، ينتم

فقر شببديد ، تشببعر براحة عندما يعود الطقل إلى المنزل حامالل نقودال لقاء إنحرافه ، و تسببرل الطقل : من 

 أين لك هذا ؟!! 

تمبام والرعبايبة والحنبان من أغلبب أوقباتبه في الشبببببارع وحتى سببببباعبة متبرخره من الليبل ، يقتقبد الطقبل لإله

 الوالدين ، وأاثر المشتغلين به جدته ، والتي تعاني من أمراض عدة وأشدها شلل في أحد فايها .

  

(2 ) 

 سنه . 14طقل يبلغ من العمر 

هزيل أشببعت الشببعر ، مهلهل المالبس . توفيت أمه ، وسببافر أبوه إلى السببعودية وبقي بدون عائل ، عاد 

ولانه لم يسبرل عنه رغم انه يعلم ماان وجوده ...يعمل في المقاهي والمطاعم وأفران أبوه من السبعوديه ،  

الخبز ، وعنبدما ياون بدون عمبل ، فانه ينبام أغلبب األحيبان جائعبال في يده قرص روتي قال إنه أقترضبببببه 

( ،  القديمة -من صبباحب القرن ، وعندما يجد عمالل سببيدفع ثمنه . ينام في أحد أراان سببوق الحبوب )تعز

  (54). جنسية ألهرا ويعاني من المشاال التي يحدثها له صعاليك الشارع ، حيث يؤذونه أثناء النوم 

 

(3 ) 
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حدث في الخامسببببة عشببببره من عمره ،  غبار على دراسببببته ، وله مقدرة عجيبة في الحقظ والذااء ،  

 عالماته اليومية والشهرية والقصلية ااملة .

معدرسبيه مشبيدين بنباهته وذاائه . أما النقيصبة الوحيدة والتي تعتور سبلواه ، هو ترخره  يلهج برسبمه جميع 

اليومي والمسبتمر عن الدراسبه ، يحضبر إلى المدرسبه بعد دخول التالميذ إلى الصبقوف ، فضبالل عن عدم 

 إلتزامه بالز  المدرسي ، وإتساخها المستمر .

 هانات دون إنقطاع لعدم إلتزامه بالز  المدرسي. تعرض للضرب مرات عديدة من قبل المدرسين ، وإل 

ينحدر من عائلة رثة تعيش تحت خط الققر ، و  يوجد لوالده عمل رسبببمي ، إلنه يعيش في شببببه عطالة  

 دائمة ، وعمله حسب الحاجه والطلب .

إلشبباع   لـسرقةاولاي يثبت هذا التلميذ أنه منضببط مثل غيره من التالميذ المهندمين والنظيقين ، إلتجر إلى  

 جوعه ، ولسد حاجاته من المالبس المدرسية وغيرها .

ووجد السبببرقه الحرفة البسبببيطة والمجديه ، والتي عبرها تحسبببنت أحواله وتغيرت النظره عليه من قبل 

 المدرسين والتالميذ من حوله .

القترة الصبباحية  أما عن سبر ترخره المسبتمر عن الدراسبة المسبائية ، هو إنتظاره لشبقيقه الذ  يدرس في  

 لاي يرخذ منه مالبسه المدرسيه ويذهب إلى المدرسه .

لم ينصببقه أحد وتحت ضببغط المدرسببه والظروف المعيشببيه الصببعبه ، وعدم قدرة األسببرة توفير مالبس  

 .قة لسد ماينقصه من حاجات أساسيه خاصه به ، إضطر لممارسة السر

 

 

 -النحراف االحداث:الجتور االجتماعية والثقافية  -ب

 -األسرة: -1

جماعات ابيرة من الناس ارتبطوا بوشبائج وعالقات إجماعية وإقتصباديه وثقافية   Society إذا اان المجتمع  

ونقسببيه وعادات وتقاليد وأعراف مشببتراة ، وبمؤسببسببات إجتماعيه ومعيشببية وسببياسببية وثقافية وتربوية  

اعيبة المختلقبة . فبالسبببببابان والموقع الجغرافي والعالقات  منظمبة لحيباة المجتمع بزمره وفئباتبه واتلبة ا جتمب 

الجنسببية الثااثريه وا جتماعية ، والثقافية والعادات والتقاليد الشبباملة ، وا سببتقالل، تعتبر من العناصببر  

 ا ساسيه للمجتمع . 

تراون أن المجتمع أوسببع تجمع للناس يشبب  Mack   و ماك   Youngيونج  أو على حد تعبير عالما ا جتماع 

في مجموعه مشبتراة من العادات واألفاار واإلتجاهات، ويعيشبون في أرض محدودة، ويعتبرون أنقسبهم  

 (  55) وحدة اجتماعية. 

 هي اللبنة األساسية للمجتمع، وهي الجسر الرابط مابين القرد والمجتمع.   Familyفاألسره 
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ويبذهبب اثير من المقارين المحبدثين إلى إطالق لقظ )) أسبببببرة(( على ابل وحبدة إجتمباعيبه ماونبة من     ▪

شبخص واحد أو مجموعة أشبخاص تاقل لنقسبها اسبتقال  إقتصباديال منزليال سبواء انطوت هذه المجموعة  

رها على وجود نسبباء وأطقال، أو اقتصببرت على عنصببر الرجال فقط، وسببواء اانت تربطهم قرابة يقر

 ويحددها المجتمع، أو لم تان توجد بينهم هذه الرابط .

وفي ضبوء ا عتبارات السبابقة يعتبر ال فرد مسبتقل في معيشبته ) أسبرة (، واذلك مجموعة األصبدقاء      

الذين يعيشببون عيشببه منزلية واحدة، وينطبق التعريف على المؤسببسببات ا جتماعية التي ترعى فئات  

 . (56)األطقال 

إن التعريف السببالف الذار شببامالل، و  يقترب من واقعنا و ن ثقافتنا تربط األسببرة بالزواج واألطقال    ▪

واألقارب ورابطة الدم، وا سبببتقالل األسبببر  المنزلي، وتنشبببئة األطقال على أصبببول وعادات وتقاليد  

  Burgessرحس  بالمجتمع الدينية وا جتماعية . ومن أحسبببن التعارفات التي وضبببعت ل سبببرة تعريف 

ليعرفانها برنها مجموعة من األشبخاص يرتبطون بروابط الزواج والدم أو التبني، ويعيشبون     Lockولوك  

تحت سبببببقف واحد، ويتقاعلون معال وفقال ألدوار إجتماعيه محددة، ويختلقون ويحافظون على نمط ثقافي  

 . (57) عام

صبادية والثقافية والتربوية والسبياسبيه، والتي  فلقد اانت األسبرة من تولى المؤسبسبات الجتماعيه وا قت

نظمت حياة األفراد والمجتمعات القديمة ، وقامت بالمهام المختلقة والمتعدده على مدل عصبببور وقرون 

إلى أن تقلصببت المهام ا قتصببادية وا جتماعية والثقافية والتربوية والسببياسببية والتشببريعية والقضببائية  

دورها تدريجيال بعد أن إنتزعت منها المؤسببسببات أاثر السببلطات،    والحربية على مرالعصببور، وتقلص 

 أبقت البعض األخر .

فلم يعد من إختصبببباص العائلة الحديثة في المجتمعات الصببببناعية المتقدمة ان تشببببرع القوانين، وتمنح 

 الحقوق وتقرض الواجبات، فقد اسند ذلك إلى هيئات تشريعية في الوقت الحاضر. 

ت وظيقتها التنقيذية إلى سلطات في الدولة ومؤسسات حاومية. باإلضافة إلى وظائف  اما أن العائلة سلم

أخرل مثل الوظيقة القضبائية، والتعليمية، واألقتصبادية التي أنتقلت إلى مؤسبسبات إجتماعية لها ترايبات  

 (58)ووسائل أاقر في التشريع والتنقيذ.

تزال تحتقظ بعبدد تخر من هذه الوظائف .. وممبا وعلى الرغم ممبا فقبدته األسبببببرة في وظائقهبا، فاءنهبا   

 -يمان أجماله فيما يلي:

 تزال األسبرة هي أصبالل نظام للتناسبل، يضبمن للمجتمع نموه وإسبتمراره عن طريق إنجاب األطقال،   -1

امبا أنهبا تواصبببببل مهمتهبا نحو هوءأل األعضببببباء الجبدد فتتولي تغبذيتهم في مرحلبة طقولتهم المبارة  

 طقولة تمهيدال لتقديهم إلى المجتمع ليحتلوا أماانهم ووظائقهم فيه. وتنشئتهم خالل ال

األسببرة وحدة إقتصببادية متضببامنه يقوم فيها األب باعالة زوجته وأبناته وتقوم األم برعمال المنزل، وقد  -2

 تعمل الزوجه أوبعض األبناء فيزيدون بذلك من دخل األسرة . 

 األسرة الماان الطبيعي لنشرة العقائد الدينية وإستمرارها .  -3
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تعتبر األسبرة المدرسبه األولى التي تعلم فيها الطقل لغته القوميه، اما أنها  تزال مسبؤولة إلى حد ابير   -4

 عن التنشئه ا جتماعية والتوجية وتشاراها هذه المسؤليه النظم التعليميه الموجوده في المجتمع . 

سببرة بالنسبببة للطقل مدرسببته األولى التي يتلقى فيها مبادب التربية ا جتماعية والسببلوك وتداب  تعتبر األ  -5

 المحافظة على الحقوق والقيام بالواجبات .

تعاس ا سببرة على المجتمع صببقاتها التي تاون الطقل وتصببوغه وتحديد ميوله وتسببد حاجاته ، وهي  -6

ة على انها ذات عادات وتقاليد خاصبببة تربط أفراد  بذلك تعمل او ل على تاامل شبببخصبببيتة ، هذا عالو

 ( 59)األسرة بعضهم ببعض ثم تربطهم بالتالي بالمجتمع الذ  يعيشون فيه . 

 

واألسرة في المجتمع اليمني قد طرأ عليها تغيرات وظيقية وبنيوية بشال عام ، وتمر األن بمرحلة إنتقالية  

ئف المعاصببببره ، ويمان إجمال أهم التغيرات على النحو  مابين الوظائف الاالسببببياية التقليدية ، والوظا

 التالي: 

 تقاك الروابط األسرية وخاصة في المناطق الحضرية . -1

 Extended، والتقليص التبدريجي ل سبببببرة الممتبدة     Nuclear Familyاإلتجباه نحو تاوين األسبببببرة النوويبة   -2

Family          . 

 بد ل من الرول الجماعية األسرية . إنتشار النزعة القردية واألنانية ، -3

 ضعف الرول التضامنية األسرية . -4

 إتجاه األسر الشابه صوب التقرد وا ستقالل والعيش بعيدال عن منازل األباء واألجداد . -5

 ازدياد ظاهرة الزواج من خارج األسرة . -6

أفراد األسبرة واسبتقاللهم المعيشبي ،  تضبعضبع السبلطة األبوية في األسبرة ، بسببب تعدد األعمال لدل    -7

 وعدم اعتمادهم على ثروة رب العائلة .

 دخول بعض النساء إلى سوق العمل . -8

 إرتقاع المستول التعليمي بشال عام ل سرة اليمنيه . -9

 تسرب بعض السلواات الديمقراطيه في حياة األسرة اليمنية . -10

مثل ) اإلخاء ، التسببامح ، العطف ، التعاضببد ، التضببامن ..(      تراجع بعض القيم والعادات والتقاليد    -11

 لتحل محلها المصالح األنانية والجشع واللهث وراء المال بر  ثمن .

 تقلص دور ا سرة ا قتصاد  والتربو  والرقابي ل حداث . -12

 إزدياد حدة ا ضطرابات النقسية والسلواية في األسرة . -13

 الخالفات العائلية ، وإزدياد حا ت الطالق .تقاقم  -14

إ  انه من أهم المشباال التي تواجه األسبرة اليمنية وتعزز مسبرلة التقاك األسبر  وإنحراف األحداث ، هو 

 تدهور الحياة المعيشية ل سرة اليمنية ، والذ  بدوره يؤد  إلى :
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المخدرات ، وا مراض النقسبببية وظهور مشببباال اثيرة مثل إنحراف األحداث ، الدعاره ، ا دمان على  

 (06)العصابات . 

فاألسبببرة هي الدرع الواقي ل حداث من ا نحراف والتنشبببئة المنزلية السبببليمة ل حداث ، يعاس نقسبببه  

 إيجابيال على المجتمع ، والتنشئة العائلية السيئة تضيف أعباءال سيئة على المجتمع .

في ( 16)لقد أجمع األخصبائيون ا جتماعيون في ندوة )) حول المخدرات (( على دور التنشبئة األجتماعية  

األسبببرة ودورها في إبعاد األحداث عن المخدرات ، إلن األسبببرة هي أول المؤسبببسبببات ا جتماعية في  

تهذيبه وتاييقه على    المجتمع والتي يجر  فيها تطبيع الطقل على سلواات وعادات وتقاليد المجتمع ، ويتم

 الحياة ا جتماعية واإلنسانية .

وقد أثبتت مدارس التحليل النقسبي أن السبنوات الخمس التي يقضبيها الطقل في المنزل من أهم سبنين حياته  

إن لم يان أهمهبا .. أمبا المبدرسبببببة فهي تامبل عمبل المنزل وهي أعظم قوة أخالقيبة في المجتمع . وتمانة  

ق التالميذ عن طريق مشببباراة المعلمين القعالة في جماعة المدرسبببه وإسبببتغالل  المدرسبببة من بناء أخال

 ( 26)المواد الدراسية في المنهاج .

الضالقات إن معظم الدراسبببات المتخصبببصبببة في هذا الميدان تلقي معظم مسبببؤولية جنول األحداث على 

تي تميز بها أسبرة أخرل ، حيث  األمر الذ  ينعاس بصبيغ وأسباليب للتنشبئة األجتماعية ال  األـسرية الـسائدة

 يتوقف نمو القرد نموال سليمال متايقال أو إنحرافة عن حادة الصواب . 

اما تشبير الدراسبات إلى العالقة بين بعض متغيرات البيئة األسبرية وطبيعة التنشبئة ا جتماعيه السبائده في 

األقتصبباد  واألجتماعي والثقافي    األسببره األمر الذ  يجعلنا نميل إلى اإلعتقاد برن األسببر ذات المسببتول

%  90والمهني المنخقض هي غبالببال مبا ترفبد المجتمع ببرطقبال ومراهقين منحرفين، حيبث ثببت أن أاثر من  

وبمبا أن األسبببببرة نواة  (  36)من األحبداث المنحرفين هم من ذول خلقيبات إقتصببببباديبة وإجتمباعيبة واطئبة  

التي تطيع الحدث على نواميس وقواعد وعادات  المجتمع، وهي أدلى المؤسببببسببببات ا جتماعية التربوية  

وتقاليد وثقافة المجتمع، وتشبرف على غرس قيم وأخالقيات المجتمع وتحول الطقل تدريجيال وتروضبه من 

اائن بيولوجي إلى اائن اجتماعي . فان أ  شبر  في األسبرة والعالقات األسبرية يعاس نقسبه سبلبال على  

الخلقيات المؤدية إلى انحراف األحداث، وهناك جملة من المشبباال  الحدث، فالتقاك األسببر  يعد من أهم  

  -تؤد  إلى انحراف األحداث :

 -فساد الوالدين أو أحدهما : -1

لقد أثبثت بعض الدراسبات أن أاثر المراهقين واألطقال من أصبحاب السبلوك المنحرف يرتون من أسبر  

الخلقيه الثقافيه والحضبارية للعئله دورال في   مقااه واذلك الحال مع األسبر الابيرة الحجم وأيضبال تلعب

جنول أبنبائهبا امبا وجبد أن األطقبال غير المرغوب فيهم في بعض األسبببببر لبديهم درجبة عباليبة من 

  (46) األنحراف في بعض سلواهم . 
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فبرنحراف األب أو األم، أو أحبد أفراد األسبببببرة، ياون من أحبد العوامبل المسببببباعبدة  نحراف الحبدث،  

ط السبلواات والتصبرفات في األسبرة بسبرعة فائقة ويتطبع بها، ومن ثم يقوم بتطبيقها في فالحدث يلتق

المجتمع ) الشبارع + المدرسبة + األصبدقاء (، األمر الذ  يؤشبر إلى أهمية األسبرة السبليمه المتماسباه  

 الخالية من األنحراف . 

ذاك، وتطبع أطقبالهبا )في حبالبة   فباألم المنحرفبة،  ببد وأن تترك بصبببببمباتهبا على أطقبالهبا بهبذا القبدرأو

ضعف شخصية األب أو إنحرافه…(على السلواات المنحرفة والشبباذه، على أسبببباس أنه من شي على 

 شيئ شاب عليه، وبذلك يترعرع األطقال في منبت سيئ مما يضخ في المجتمع دماء فاسده جديده إليه. 

أطقاله، ورغم مدل زمن مرير، قد أصيب  أوذلك األب المنحرف، الذ  يتبع أهوائه و ياثرث بمنزله و

 باإلدمان من جراء الشرب المقرط للخمر، يترك بصمات سيئه على تنشئة أطقاله . 

 فماذا ستاون النتيجة عندما نعرف أن الم في األسرة منحرفة)… ( واألب مدمن في الشراب . 

ى مراتب علمية متقوقة .  سبببنه تجاهد وتاابد من أجل التعليم والحصبببول إل  12فالطقلة )….( عمرها  

تعاني من إنهيارات نقسبببية وخوف وعدم طمرنينة ، تتبول برسبببتمرار فوق فراشبببها ، وتتميز باللطف  

 والبراءة . 

 لها أم مهتمة بشئونها الخاصه، بالخروج وبهندامها، وبمجالس القات و…وبجلساء السؤ .. 

عيبة، رجبل مباتبت فيبه القيم وأألخالق  و أب منحرف يبدوس ابل األعراف والتقباليبد والعبادات اإلجتمبا

مخمور طول وقته،  يصبحو من عالمه الخيالي إ فيما ندر .. يشبرب الخمرة في ال األوقات صبباحال  

ومساءال مساوت بالسلواات الشاذة والشوارعيه، المنحطة، و يقرق في سلواه ومعاملتة وألقاظه مابين  

قية، ويقوم برفعال وإيماءات جنسبببيه أمام ناظر   طقلته وزوجته . يجاهر طقلته برلقاظ جنسبببية وسبببو

طقلتة .. يتعرل باسبتمرار جهارال أمام الجميع … وفي لحظات النشبوة واإلنقعال، يقوم بضبرب زوجته 

وطقلته ألتقه األسبباب … أمادخله الشبهرل فيصبرفه في مالذته الشبخصبية،  ياثرث بالغذاء لنقسبه،  

تصببرفات ، فوجود زوجته في المنزل مثل عدم وجودها …  أوألسببرته ، وغير تبه لما يدور حوله من

واألمر سبببببيبان بالنبسبببببه له أن تتعلم طقلتبه أم   … المهم أن يظبل تائهبال في ظلمبات أحالمه وملبذاته .  

الطقله في المنزل تعاني من تناقضبات وجدانية وسبلوايه بين ماتراه في المنزل وماتتعلمه في المدرسبه  

سات عديده تعقب الباحثون فيها الخبرات المؤلمة في الطقولة التي تعرض والمجتمع …فقد أجريت درا

لها المضبببطربون، نقسبببيال ، والمضبببطربون عقليال ، والجانحون ، والمجرمون ، ومدمنو المخدرات ،  

ومتعاطو الاحوليات ، والمنحرفون جنسببيال ، والمنتحرون ، تبين منها أنهم اانوا تعسبباء في طقولتهم ،  

لي إليهم ، وأفسبد    بسببب نشبرتهم في منا  أسبر  فاسبد أو تربيتهم في انف والدين غير صبالحين ، أسباءإ

  (56)نموهم النقسي . 

 

 الـطــالا :  -2
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طقبل عبانى الحرمبان منبذ نعومبة أظبافره … فقبد طلق أبباه أمبه وتزوج ببرخرل فعباش هبذا الطقبل يتيمبال  

رغم وجود أبويه .. لم يجد الحنان والتوجيه السبليم بل وجد وحوشبال تعامله احيوان صبغير بلغ العاشبرة  

نقسه سرقة عمته من العمر وهو على هذه الحالة يقتقد إلى حنان إلى األمومة وعطف األبوة فسولت له  

، فرخذ عليها ألقين لاير إنطلق على أثرها صببوب المدنية ليقع فريسببة شببلة من الشببباب نحرف ليربوه  

 ( 66)سارقال محترفال. وأستمر في السرقة مده خمس سنوات حتى وقع أخيرال في شبك البحث الجنائي. 

األحداث، وهو من العوامل المؤدية إلى انحراف  فانقصبال الزوجين بترك أثاره النقسبية والسبلواية على  

 األحداث .

فلقد قام فريق من الباحثين من جامعة عدن بمسببح اسببتطالعي ألسببباب التقالك األسببر  في محافظة  

أسببرة، حيث بينت   45عدن، حيث قام القريق بدارسببة ملقات وثائق حا ت الطالق، ونزل ميدانيال إلى  

  -إلى التقالك األسر  والطالق هي التالي :الدراسة أن األسباب التي تؤد  

 تدهور الحياة المعيشية ل سرة ) ارتقاع األسعار، تدني األجور، البطالبة…(    -1

 زيادة حراة التزاوج مابين شباب الريف والمدينة .   -2

 تدني المستول التعليمي ب والثقافي.   -3

 العادات والتقاليد األسرية المتشددة.   -4

 ألسرة .اثرة عدد أفراد ا   -5

 (76)غياب التوجيه اإلرشاد  ل سرة من قبل المؤسسات األسرية .   -6

فرسببباب الطالق اثيرة ومتعددة تختلف من حالة إلى أخرل ، إ  أن ما يمان أن نتقق عليه هو أن الطالق  

 يؤثر  بشال دومال بشال سلبي على األحداث ، وياون رايزة من راائز اإلنحراف عن األحداث .

 

 -تربية وتضدد الجهات :سؤ ال -3

إن الحدث غير المسبتقر تربويال ، ويتم تنشبئته في ظروف أسبرية مختلقة وغير مسبتقره ، ويماث فترة 

لبدل أمبه ، ثم ينتقبل إلى أبيبة ، أو إلى أحضبببببان جبده وجبدتبه أو أخوالبه وأعمبامبة وأقبارببه ، يحبدث لبدل 

أو جهة منا  وأسببلوب خاص في   الطقل اإلضببطراب والتقلب وعدم ا سببتقرار ، حيث أن لال أسببرة

التنشبببئة ا جتماعية للطقل ، األمر الذ   يسببباعد الحدث على التطبع ا جتماعي المسبببتقر ، وياون 

تطبعة إنتقائيال أو عشببوائيال مما يؤد  إلى تشببوش التنشببئه ا جتماعية ، والى عدم ثبات القيم واألخالق  

ي الطرف األخر ، وعليه  يشببعر الحدث بسبباينة  والسببلواات الحسببنه ، فما يبنى في طرف قد يهدم ف

وإطمئنان ، وتتشببال لديه تربه لالنحراف من جراء التنقل وا ضببراب وتعدد جهات التنشببئه . فليس  

الخير أو الشبر فطريال في اإلنسبان بل الظروف وطبيعة التنشبئه ا جتماعيه هي التي تنمي الخير والشبر 

 واألسوياء بارو المنحرفين . 

 اإلسم ) س.م.ع ( .



33 

 

 سنه . 14 -العمر:

 ولدت في انف أبوين متنافرين .  -   

شباءت األقدار أن تتراام النزاعات األسبرية ، فطلقت األم وتزوجت من أخر . وتزوج األب من إمرأة    -   

أخرل ، وإنتزع الطقلبه من أمهبا خوفبال عليهبا من ا نحراف ، تعهبدت بتربيتهبا خبالتهبا التي لم تطمئن  

 طقله ، ولم تعاملها المعاملة الحسنة ، فرهملتها وحرضت األب عليها . لل

 تقاقم الشجار مابين القتاة والخالة ، وأوعزت الخالة ل ب بتزويج الطقله على أحد األقرباء . -  

رفضببببت القتاة الزواج ، وبعد شببببد وجذب ، أمر األب على تزويجها ، األمر الذ  دفعها للهرب إلى    -   

 جدتها . 

 جدتها تسان مع إبنها ، وحاولت الجدة تربيتها على منوالها وشاالتها الخاصه بها . -  

بعد حين تقدم شباب صبديق ألسبرة خالها للزواج منها ، إ  أن عقد القران لم يصبمد سبول شبهرين ،    -   

 لتعود مرة أخرل إلى منزل خالها عند جدتها . 

تملهبا في المنزل ، فبرنبدفع خبالهبا إلرجباعهبا إلى أبيهبا الذل  زوجبة خبالهبا ضببببباقبت درعبال بهبا ، ولم تعبد تح  - 

 رفض قبولها في المنزل . 

ألتجرت مع جدتها للعيش في انف إحدل السبر القريبة نسببال منهم ، ولم يماث العيش مع هذه  األسبرة    -   

 اثيرال حيث ربت المشاال العائليه األمر الذ  أدل إلى طردها من المنزل .

 ا الوضع المزر  وتحت ضعط جدتها ، قبلها خالها على مضض للرجوع إلى منزله . وأمام هذ -  

 تقدم شاب للزواج منها ، ولم يالل الزواج بالنجال الذ  لم يتجاوز السنه .  -  

عادت القتاة إلى بيت خالها وفي أحضببان جدتها ، وفي ظل رفض لها من قبل أبوها ، وأمها ، وبعض   -   

 لوصايات عليها من جهات اثيره ، األمر الذ  أدل و محاله إلى إنحرافها.  األقارب ، وتعددت ا

 -وإستنادال إلى النموذج الحي المبسط أعاله نرل أنه تعدت جهات التنشئة للقتاة على النحو التالي :

 تربيت على يد أمها .  -أوالً :

 تارهها . أنتقلت للعيش مع أبيها مع تولى تربيتها مع خالتها التي   -ثانياً:

 إلتجرت إلى جدتها ، وتاقل بتربيتها خالها وزوجة خالها إضافة إلى جدتها .   -ثالثاُ :

تاقلبت بتربيتهبا إحبدل األسبببببر القريببة نسبببببببال منهبا …. وهابذا فبان تعبدد جهبات التنشببببئبة      -رابـضاً :

 ا جتماعية األسرية يساعد على إنحراف األحداث . 

        

  -التشدد و الصرامة في التنشئة األسرية : -4

أن عدم شبعور الطقل بالحب والحنان ، والمعاقبة الشبديدة له حتى ألتقه األسبباب ،   يعطي ثمارال تربوية  

حسبنة ، فرغلب األحداث المنحرفين ، قد تربوا بشبده وقسبوة ، األمر الذ  ترك أثارال سبلبيه على تنشبئتهم  
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سلك الغليظ في التنشئة ا جتماعية للطقل يربي لدل الطقل نوعال من الحقد والضغينة  ا جتماعية ، وهذا الم

 على ال شيء من حوله ، وقد يؤد  به إلى ا نحراف وإرتااب أفعال شاذة وقاسيه .

فقد تبين من دراسبات عديدة أن معظم الجانحين تعرضبوا للقسبوة الزائدة في الطقولة فعوقبوا بدون سببب،  

قروا على أخطاء بسببببيطة ، وحرموا الالمة الطيبة من والديهم ، مما يجعلهم يشببببعرون بعدم  وأهينوا وح

التقبل ، ويدراون عداوة الخرين لهم ، ودفعهم إلى اراهية أنقسببببهم واراهية الناس وغشببببهم وخداعهم  

 والاذب عليهم ومعاداتهم ،  عتقادهم انهم يعيشون في عالم ذئاب اله غش وابذب وخداع . 

ت دراسبات أخرل إلى أن المضبطربين نقسبيال تعرضبوا لإلهانة ، والحط من شبرن الذات من والديهم،  أشبار

مما نما عندهم عدم تقدير الذات الداخلية ، وجعلهم مهيئين للقلق العصبببابي . فقد تبين أن أباء األشبببخاص  

والعقلية ، ثم    الذين عانوا القلق العصببببابي ، اانوا يضببببعون لهم طموحات أعلى من قدراتهم الجسببببمية

 يحقرونهم ، ويعاقبونهم بقسوة ، الما فشلوا في تحقيق الطموحات .

ووجد في دراسببببات أخرل ، أباء المراهقين المضببببطربين نقسببببيال اانوا متسببببلطين ، يعطون األوامر ،  

.  ويطلبون تنقيذها دون مناقشبة ، ويقابلون ال إسبتقسبار بالعقاب والتحقير ويعاقبون على األخطاء البسبيطة 

(68) 

 

 

 -ومن صور التربية القاسية لألحداث نقدم نموتجين :

 

-1 - 

أقدم مصر  على ذبح أبنته الشابة بعد أن شاهد صورة لها مع إبن الجيران الذ  اانت تحبه سرال … وأن 

والد البنت وهو موظف أسببتشبباط غضبببال .. وتوجه إلى منزل جاره الذ  لم تاشببف هويته ألخذ الصببورة  

دو ر ، ثم عاد إلى منزله حيث أسبتل سباينال ذبح بها أبنته ليغسبل    150جنية نحو    500ابلها  التي دفع له مق

 ( 69)عاره ويضع حدال ل قاويل .

 

-2 - 

، قضببببية الطقلة    عبده محمد الحهالنيبرئاسببببة القاضببببي   تض  –هرب تنظر الدائرة الجزائية في محامة 

سنوات الذ  قام والدها باحراق جسدها ، باطقاء السجائر على   3البالغة من العمر   سماح أنور محمد علي

أجزاء عديدة من جسبدها . وقد قام القاضبي الجزائي بحبس والد الطقلة وأودعها لدل رجل أمين لإلشبراف  

.  عليها .. اون أن والد الطقلة غير أمين عليها وألن والدها متزوج من إمرأة أخرل رفضبببت حضبببانتها  

(07) 
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 -إن :  Mussenيقول عالم النقس مسن 

القسبوة والظلم ، تنمي عند األطقال العداوة، والرغبة في اإلنتقام من األباء واألسبرة والمجتمع، فاءن عبر 

واعنهبا ابانوا جبانحين ومجرمين، وإن منعوا من العبدوان، وخبافوا من ا نتقبام، وابتوا عبداواتهم، حولولهبا  

   (17) ر الذنب والخجل الزائد، والميول ا نتحارية، واستهداف الحوادث.إلى أنقسهم في مشاع

 

 -الخالفات الضائلية : -5

لقد قام أحد الباحثين اليمنيين بدراسبببة عن العوامل التي تؤد  إلى اإلضبببطرابات السبببلواية لدل األطقال  

غالبال من أسببببر تعاني من تدهور في المنحرفين . وأظهرت نتائج الدراسببببة أن األطقال المنحرفين يرتون  

األجواء النقسبية األسبرية ، حيث تقتقد أسبرهم التماسبك فيما بينها والميل الواضبح للصبراعات المسبتمرة  

( أ  مقارنة المجموعتين بشبرن الخصبائص المرابة للجو  K F Aالمصبحوبة بالشبجار ، والخصبام بطريقة )

الصببراعات والخالفات األسببرية ، برن الغالبة على أسبر    النقسببي وتحديدال التماسببك األسببر  والنزوع إلى

األطقال المنحرفين تتمثل في ضببعف التماسببك مع نزوع واضببح للتشبباجر ومعالجة المشبباال اليومية عن 

طريق الخصببام والصببراعات وهو األمر الذ  يعاس عالقة الجو النقسببي المتوتر في األسببرة برنحراف  

 (27)الصغار .

مابين الزوجين ، تؤد  إلى ازدواج وتشببابك القيم والمعايير عند األحداث ، حيث أن   إن الخالفات العائلية

األب يقوم بتعليم األحداث قيمال وسببلواال معينه ، وتقوم من الشببق األخر األم بتعليم األطقال واألحداث قيمال  

هان األطقال  وأخالقال وسببلواات أخرل قد تتناقص جذريال مع ما يهدف األب إلى غرسببه في سببلواات وأذ

 … 

وفي أحايين اثيرة يتم إسببتخدام األطقال في األسببرة اوسببائل للشببجار والعراك العائلي ، حيث يقوم أحد  

األبوين بتشبببببجيع أحبد األطقبال أو الهم للتطباول على األخر .. األمر البذ  يؤد  في نهبايبة المطباف إلى  

والسبلواات اإلجتماعيه ، األمر الذ     إضبطراب سبلواي لدل الطقل ، وتخالط وتشبابك في القيم والمعايير

 يؤسس مدمااال لالنحراف عند األحداث .

واألنان من ذلبك عنبدمبا يتم إسبببببتمبالبة األحبداث في المنزل ابل بطريقتبه وترغيببه الخباص ، وإن ابانبت هبذه  

ا سببببتمالة على حسبببباب بعض القيم والمعايير ا جتماعيه بالترغيب والتهديد ، ارن يقول أحدهم ألبنائه:  

 اذا …   تسمع االم األم ، أو أشتم اذا

والمقجع من ذلك اله عندما يتوصببل الشببجار إلى درجة القعال الشببنيعه باألطقال ألحراق الخصببم ، وهذا  

مايحدث في بعض الحيان ، وليس هناك ماهو أشبنع مما قام به أحد األباء ، الذ  دخل في خالفات زوجية 

روج من المنزل ، وبعد حين حاول إرجاعها إلى البيت الزوجيه  شبديدة مع زوجته ، مما أضبطرها إلى الخ

) إلى منزلبه ( ، فرفضبببببت وتارر مرات إلقنباعهبا ببالعوده ، ولانهبا أصبببببرت على موققهبا بعبدم العوده  



36 

 

ولإلنتقبام منهبا ) وإلنهبا تحبب الطقلبة عبير حببال جمبال ( ، إنتزع طقلتبه عبير التي تبلغ من العمر ) سبببببت  

منزله ، وإرتاب فيها القاحشببه ، وبعد أن أامل جريمته ،أسببتل خنجره ووجه إليها    سببنوات ( وأخذها إلى

 عدة طعنات إلى أن فارقت الحياة . 

أخذت إبنتي من أمها وعدنا إلى المنزل .. وصبلنا العاشبرة مسباءل ، ماثت حوالي سباعه  حيث يقول اآلب :  

.. فارت بمبا حبدث ولم أتردد.. أمسبببببابت  وأنبا أدخبل وأخرج من وإلى البيبت وأنبا في ابامبل قوا  العقليبة  

بالخيط بيد  وأمسببات إبنتي عبير وخلعت مالبسببها وهي تنظر إلى بصببمت وحتى صببارت عارية تمامال  

مددتها على القراش وأغتصبببتها بقوة وهي تضببر  وتباي ولانها ماأسببتطاعت اإلفالت .. بعدها حاولت  

قبائق معبدودات حتى فقبدت وعيهبا ونبامبت في تهبدئتهبا وإسببببباباتهبا وأعطيتهبا حليبب فبرببت .. ومباهي إ د

غيبوبتهبا متبرثرة بمبا ثم ، وأنبا غير مببال أو أسبببببف لمبا حبدث ببل نمبت حتى تذان القجر حينهبا أسبببببتيقظت  

وأمسببات بالخنجر )) السبباين (( وطعنتها أسببقل بطنها وهي نائمة .. فماتت في الحال وثاني يوم ربطتها  

ناس لم أدهب لدفنها في نقس اليوم … هذه مش أول طقله من بالخيط بشبال ارو  ، ولخوفي أن يراني ال

فضلته إنتقاماً من  أجل كل تلاأبنائي أقتلها .. فقد قتلت طقالل وطقلة وهما في األشببهر األولى من عمرهما 

 ( 37. )   وجتي

وا خالقية التي قد  فالخالفات األسرية ياون أول ضحاياها األطقال ، ليس فقط برنحرافاتهم األجتماعية بببب  

تحبدث ، وإنمبا قبد تؤد  في النزر اليسبببببير منهبا الى قتبل ا طقبال عنوة إنتقبامبال من الزوج أو الزوجبه وهبذا  

 -ماحدث :

وفي أحد أحياء أمانة العاصببمة قامت األم )…( بارتااب أبشببع جريمة عندما ذبحت إبنها    تض في شببارع 

ان من منع األم من إتمام ذبحه ونقل إلى المسبببتشبببقى  األول وشبببرعت في ذبح األخر ، الذ  تمان الجير

ودمبه ينزف وهي تحملبه بين ذراعيهبا بعبد أن فبارق أخوه الحيباة ، ولم يلببث البذبيح الثباني إ  قليالل وفبارق 

 الحياة .

تلقت إتصبا ل  األموهذه الجريمة البشبعة اما يرويها الجيران ويتناقلها سباان العاصبمة تقول أن : الزوجة  

ال من زوجها المغترب هددها فيه بالطالق وبدورها هددته بقتل أطقالة ، وفي المسبببباء نقذت جريمتها  هاتقي

 (47)بال جرأة ورباطة جرش . 

 

 -المغاالة في حب األحداث : -6

الحب الطبيعي ل طقال   يقسبببببد أخالقهم وسبببببلوااتهم وعندما يتخذ الحب ل طقال طابعال زائدال ، ويتجه  

ائد والدلع المبالغ فيه ، يقسبببد أخالقهم وينمي رول ا نحراف عند األحداث ..  بد أن صبببوب التدليل الز

يشبعر الطقل بحنان وعطف الوالدين واألهل واألقارب وال من حوله ، حتى ينمو النمو الصبحيح والسبليم  

ى تصبرفاته  ، مع األخذ بعين اإلعتبار أن الحدث   يزال صبغيرال يحتاج إلى التوجيه المسبتمر ، وتغلب عل
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الصبببيانية وعدم النضببوج ، وعدم القدرة في تحديد وضبببط المواقف والسببلواات .. إن ترك الحدث على 

 سجيته ، وعدم إصالل ا عوجاج الذ  قد ينشر في سلواه ، يؤد  به إلى ا نحراف .  

غباته حتى وإن فبعض ا باء واألمهات واألسبببببر تبالغ اثيرال في حبها للحدث ، تقوم بتلبية ال مطالبة ور

ابانبت فوق المسبببببتطباع وفوق القبدرات ، ومن اثرت حبهم للحبدث  يريبدون رفض أ  طلبب للطقبل ،  

ويتجنبون زجره ولقت إنتباهه إلى السبلواات الشباذه والصبغائر والهقوات البسبيطه ، قد تتحول إلى ابائر  

لعمل على تحسببين سببلواه أو ل وهقوات وأخطاء ابيرة إذا لم يتم مراجعة الحدث وتقويمة ولقت إنتباهه وا

 ، برول …

وتبين الدراسبات أن ترك الحبل على الغارب للطقل والسبمال له بعمل مايريد متى يشباء ، ومعاملته تجعله  

مهير في المراهقة لتعاطي الخمور والمخدرات ، واإلنحرافات السبلوايه ، والقصبام ، وصبعوبات التحصيل  

 العمل والزواج .الدراسي ، والقشل في تحمل مسؤوليات 

أن تدليل الوالدين للطقل بشببال مقرط : ينميان فيه اإلتاالية واألنانية ، واألخذ    Ausubleويقول عالم النقس  

دون العطاء ، واإلشبباع المباشبر للرغبات والشبهوات ، فتضبعف قدرته على تحمل اإلحباط ، وعلى حل 

الصبراع النقسبي في مواقف اثيرة ، ويلجر إلى    الصبراعات ، مما يجعله يشبعر باإلحباط بسبرعة ، ويقع في

 (57)الحيل النقسية .

 

 

-1 - 

 ا سم )و . م . س (  -

 سنه ( 17العمر )   -

 –مجنون  –األب   -

 األم مولده ) قابلة ( ، وهي رب األسرة األول .  -

يصبرفون لي أخوان ، خمسبة ، ال في فلاه يسببح ، ومهتمون بشبال مقرط بحوائجهم الشبخصبية …   -

 نقودهم في الخمر ، القات ، السيجارة ، وملذات شخصية ومتزوجون .

 أنا أصغر أخواني ، لذلك تدللني أمي و  ترفض لي طلبال أبغاه .  -

أمي إضبافة إلى القابلة ) المولده ( للنسباء ، تقوم ، برشبغال أخرل مثل صبناعة البخور ، بيع إيسباريم ،    -

 واة النساء واألطقال بالطرق التقليدية .وبطاط ، ولحول ، وخبز ، ومدا

لقد عودتني أمي على ا سبتهالك ، والشبراء ، واللهث وراء المال ، وتطاوعني في ال صبغيرة وابيرة    -

، و  تريديني أن أشبببعر بالققر والحاجة إلى الخرين ، فال ما تتحصبببل عليه لقاء عمل ما ، تعطيني  

 الجزء األابر منه.

  بي إ  من قبل أمي ، والتي تطاوعني وتحبني وتصدقني إلى حد الجنون .  أجد إهتمامال   -
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لم أهتم بالدراسبببة ، وانت اثير المشببباغبة والهروب من المدرسبببة ، وأقضبببي أغلب وقتي في اللعب    -

واللهو في الشبوارع واألسبواق ، إلى أن يحين ميقات العودة إلى البيت ، أققل راجعال إلى المنزل وارني 

 المدرسة . قادم من

تاررت الشباول من قبل المدرسبة لعدم إنتظامي في الدراسبه ، وتعرضبت لعقاب أخواني ، إ  أن أمي    -

 اانت لهم بالمرصاد ، و يمان أن تصدق أني اثير الهروب من المدرسة .

 مر الزمن وابرت والدتي ، وقل عملها ، وساءت الحالة الصحية لوالد  )العقلية( .  -

 ويومال عن يوم تزداد مطالبي وحاجتي للنقود ، وقل دخل الوالدة لقلة عملها ومحدودية طاقتها . 

ولحاجتي للمال ، إلتجرت إلى أسببببلوب بسببببيط وغير ملقت ، حيث انت أقوم بسببببرقة بعض الحاجات    -

خرل  والمواد الغبذائيبة من المنزل مثبل : علبب الطمباطم ، علبب اللبن ، وأدوات المطبخ … وأشبببببيباء أ

 خقيقة الحمل …. وأقوم ببيعها في السوق بربخس األثمان .

بعد حين دب الشبك إلى أمي ، ولانها عرفت فيما بعد واانت تتغاضبى عن سبرقاتي الصبغيرة المنزلية ،    -

 ولم أتعرض في يوم للزجر أو النصحيه أو العقاب …

لية ، حيث انت أقوم بسببرقة نقود  مرت األيام والسببنون وأنتقلت إلى مرحلة أخرل من السببرقات المنز  -

 والد  وأمي وأخواني ، ولم أتعرض للحساب والمساءلة ، وارن شيئال لم يان .

أما النقود التي انت أسبرقها ، أقوم بصبرفها لسبد رغباتي وحاجاتي حيث أقوم بشبراء التنبل )السبواة( ،    -

ر والسبببيجارة ، والقات ، وشبببراء الحلويات ، وبعد حين انت أصبببرفها في لعب القمار وشبببرب الخم

 والوجبات الغذائية الدسمة .

الحي الذ  أعيش فيه شببببجعني اثيرال ، على التطاول والتماد  في تصببببرفاتي ، فرصببببدقائي والبيئة    -

المحيطة بي ، تشبببجع على القيام باألعمال والسبببلواات الشببباذة … وحيث أعيش توجد ألوان مختلقة  

ة ، اللوط ، السبرقة ، القمار ، شبرب الخمر ، التشبرد ، الميوعة ، للموبقات وا نحرافات مثل : الدعار

 التسيب ، التقااات األسرية المنتشرة .

 لم أماث في المدرسة فترة طويلة ، فانقطعت صلتي بالمدرسة من الصف الخامس إبتدائي .  -

، وأعود بعد خروجي من المدرسببة أرتحت بوضببعي الجديد ، حيث انت أنعم بالنوم وحسببب مزاجي    -

 إلى المنزل في ساعات مترخرة من الليل ، وأحيانال   أعود .

مع شببببلة األصببببدقاء تعلمت بعض الحرف الصببببغيرة ، مثل النجارة ، وهذه الحرفة أفادتني في قلص    -

األبواب وتاسبيرها عند القيام ببعض السبرقات ، تعلمت حرفة الاهرباء ، وهذا سباعدني فيما بعد على 

نا واألدوات الاهربائية األخرل ، وسبببباعدت على السببببطو السببببريع على منازل سببببرقة مراول منزل

 الخرين . 

لقبد تعودت على اره العمبل والاسبببببل ، حتى طلببات العمبل التي تبرتيني للمنزل للقيبام ببعض أعمبال     -

ب لي النجاره والاهرباء أارهها ، وأقوم برخذ النقود مقدمال من الناس و  أفي بوعد  ، األمر الذ  سبب
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مشبباال مع الناس وأحرج أهلي ، وخاصببة أمي التي تسببارع لتسببديد القلوس المرخوذه من الناس دون  

 القيام بالعمل .

 قمت مع أصدقائي بالسطو على المنازل ، وخططت وأشرفت على السطو على منزل أخي األابر .  -

محقظة أمي ، أو راتب أبي المتقاعد )  في الحا ت الحرجة التي   أحد فيها ما أسبرق ، ألجر إلى سبرقة    -

المختل ( ، وفي أحد الليالي السوداء المنحوسة قمت بسرقة راتب أبي النائم ، وما أن أفاق على سرقتي 

حاول أن يصبر  ، إ  أني هددته بالقتل إن بال بهذا السبر ألحد … وعندما يشباو والد  من سبرقاتي  

 والتوهم .له ، أمي   تصدقه وتصف حااياته بالخيال 

مرات اثيرة قمت بسبببرقة األسببباور الذهبية   مي والتي لم يسببباورها أ  شبببك بي في حا ت اثيرة    -

ومتارره عند الضبببرورة اقوم ببيع طباخة المنزل ، ودبة الغاز او الى خلع مراول المنزل ، وفيوزات 

 القمار ….  المنزل والمصابيح الاهربائية من اجل تخزينة قات ، او قنينة خمر ، او لعب

أنتشبر صبيتي بين ا خوان و اا هل و ا قارب والناس عن سبرقاتي وسبلوااتي الشباذة ، وما ان تسبمع    -

 امي تشطاط غضبال و  تريد سماع األحاديث ، وتعاد  من يسردها على مسمعها .

يث  مع تارار الحوادث تعرضببت للسببجن عدة مرات في السببجن والحجز المسببتمر ، والذ   يدوم ح  -

 تقوم امي بالضغط على اخواني ومعاداتهم حتى يخلوا سبيلي من السجن .

في الحا ت التي أحاصبر فيها و  أسبتطيع السبرقة أقوم بالنهب أو التقطيع أو البلطجة ، وعندما تنقطع    -

  بي السعبل بالمره ، أبيع فرشان المنزل ، والطراريح ، والوسائد ، أو اقوم بخلع أحد أبواب الغرف …

واما نالحظ من العينة هذه ، أن التدليل الزائد ، وعدم النصببببح ، وضببببعف المسببببؤوليه العائلية تجاه  

الحدث ، والتغاضبي عن السبرقات الصبغيره منذ الصبغر ، أدل إلى تراام نوعي ، أ  وهي السبرقات  

 الابيره وا نحرافات ا خالقية ا خرل مع رفقاء السؤ . 

 .  يؤاد علماء النقس وا جتماع 

أن ظاهرة ا نحراف قد تبدأ بحا ت بسبببيطة في الطقولة وتنمو مع القرد حيث ترخذ شبببال إنحرافات  

 خطيرة في فترة المراهقة ثم إلى سلوك إجرامي بصيغة المعروفة في القانون . 

فقد يعمد بعض األطقال إلى السببببرقة التي  تتجاوز بعض اللوازم والحاجات البسببببيطة ثم تتطور إذا  

دون معالجة إلى أن يسبرق في المراهقة حتى األعوام التي  تحتاج إليها وربما يسبرق ويوزع    تراامت

سبببببرقباتبه على رفباقبه لتبرايبد ذاتبه بينهم فباءذا أهمبل أيضبببببا فبانبه قبد ينحبدر إلى هوة ا حتراف في إطبار  

ه  عصبابات ذات طبيعة إجراميه خطرة على المجتمع عندئذ يصببح طريد العدالة وتصببح جهود إصبالح 

 . (  67) غير مجدية 

 

  -الخلل في دور الوالدين :-7
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إن عبدم التوازن في المهبام واألدوار التي يقوم بهبا الولبدين ، يؤد  إلى إنحراف األحبداث ، فالببد أن تاونا  

مهمهما متااملة ومتسببقة تعزيز الثقه لدل األحداث ولنمو شببخصببية سببليمه غير منحرفة . فعدم إاثراث  

سبتمر عن المنزل ، ورجوعة في سباعات مترخرة من الليل ، يترك فراغلا عند األطقال ،  األب ، وتغيبه الم

 ويحرمون من الحنان األبو  ، ومن التربيه األبوية والرقابه على سلواات األطقال . 

وقد أادت الدراسبببات والبحوث عن جنول األحداث أن إنشبببغال األب وقصبببوره عن المراقبة والتنشبببئة  

 لعامل األول في جنول األحداث . األجتماعية يعد ا

                      - ويمان األشارة إلى ا حصائيات التاليه والتي أوردتها دراسة عن جنول األحداث في مجتمع ا مارات:

 % الجانحين أفادوا أن أباءهم  يسرلون عنهم إذا تغيبوا لقترة طويلة خارج المنزل .  61

 هم يسهرون خارج البيت لقترة طويلة . % من الجانحين أفادوا أن أباء78

 % من الجانحين أفادوا أن أباءهم  يناقشون معهم مشاالتهم مطلقعا . 43

 .  (77) % فقط أفادوا أن األب هو المسؤول عن البيت .  13

وفي بحث قدمة الباحثان اإلجتماعيان د. محمد أحمد الزعبي ، د. أحمد محمد شبببببجاع الدين إلى المؤتمر  

 -الوطني للسياسات الساانية في الجمهورية اليمنية أادا فيه :

أن غياب رب األسبببرة ، بما يعنيه من تسبببرب األبناء من المدرسبببه ، ومن غياب الرقابة األبوية ، اثيرال  

مايؤدل إلى إنحراف هؤأل األبناء وبالتالي إلى تقاك وتحلل مؤسبسبة األسبرة ، بما هي مؤسبسبة إقتصبادية  

 .  (78)افية تربوية  وإجتماعية وثق

فبالحبدث يحتباج إلى الرقباببة والنصبببببح والتوجيبة ، األمر البذ  يقلبل من عمليبة اإلنحراف في المجتمع فلقبد  

أظهرت دراسبببببة أن ثلبث األو د المراهقين في بريطبانيبا  يتم تقبديم النصبببببح لهم من قببل أببائهم حول 

 400ن شاراوا في الدراسات ، التي شملت  % من األو د الذي92المخدرات غير الشرعية . وقال حوالي  

سبببنه ، أنهم لم يحصبببلوا على نصبببائح حول تلك المواد من أبائهم   19  -13مراهق تتراول أعمارهم من 

% من الذين شباراوا  7وأوضبحت نتائج الدراسبة المنشبورة في صبحيقة ا اسببريس البريطانية أن حوالي  

 حول المخدرات في المدرسة .  في الدراسة قالوا أنهم لم يتلقوا أية نصيحة من

% ( أن إسبتخدام المخدرات ينتشبر حاليال ليصبل إلى األو د 87ويعتقد معظم المشباراين في الدراسبة ) أ   

 .  ( 79) % بالقلق من ثرثير المخدرات على األخرين  60األصغر سنال ويشعر 

يعيش في مبدينبة أخرل ،  وفي لقباء قمبت ببه مع أحبد المخنثين إتضبببببح أن األب غير ماترث ببه ، حيبث 

وقامت بتربيتة أمه ، التي طبعتة بطباعها النسبببائية ، حيث اانت تلبسبببه الثياب األنثوية ، وتحرص على 

إطالت شببعره االنسبباء ، وتلقنة ألقاظ وحراات وإيماءات النسبباء ، ودربته على األعمال المنزلية البحثه ،  

لزفاف ، ويجيد دقات طبل العرسبان … حتى أصببح  حتى أصببح طباخال ماهرال ، ويشبارك أمه في حقالت ا

ن  بح ، حتى أصبببببح صببببديقال حميمال لهن ي  إمرأه في شببببال رجل … ، و يرتال إ  في مجالس النسبببباء

 (  80)برسرارهن له ، ويشعرن برنوثثه أاثر من أنوثة بعض القتيات . 
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لى طبع الصبببببي . إذ تتطور له  إن عدم وجود أ ب في العائلة يمارس في أغلب األحيان ثرثيرال سببببلبيال ع

سبمات اإلسبتاانه ، واإلهمال ، والخنوث ، وينصباع بسبهولة لثرثير البيئة . وتظهر أشباال مماثلة ، ولان 

 ( 18)ليست قصول إلى هذا الحد ، في العوائل التي ياون فيها دور األب ، رغم وجود ة ثانويال . 

ألحداث ، وأن أ  خلل في دور أ  منهما ،قد يؤد  إلى  وعليه  بد من تاامل األدوار للولدين في تنشببئة ا

 ا نحراف . 

 

 -إهمال األسرة للحدث : -8

 نادية توفبق محمود وافي: تقول الداتورة 

من الضرور  النظر إلى ال مالمح الصراع األسرل وإنحرافات األبناء باعتباره ناتجال مباشرال أوغير 

  (82)فقدان الحنان والقرقان . مباشر إلحساس األبناء بالخواء العاطقي و

والرعاية الوالدين يرتبطان بالسبببلوك الخلقي عند األطقال    لقد وجدت الدراسبببات برسبببتمرار أن الدف

  (38)   البالغين .

فبا هتمبام ببالحبدث والعطف والحنبان من قببل الوالبدين ينمي لبدل الحبدث الثقبة ببالنقس ، ويقلبل من عمليبة  

 ا نحراف . 

جبارببال  إن عبدم إاثراث الوالبدين ببالحبدث ، وعبدم اإلهتمبام بسبببببلواباتبه وتصبببببرفباتبه ، تجعلبه يخوض ت

شببخصببية إنقرادية في الحياة ، وتجعله أحيانال يثوه في إنحرافات خطيرة ومؤلمة ، وخاصببة في مرحلة  

تبين أن هؤأل  يلقون العنبايبة الابافيبة من  (48)  المراهقبة ،ومن إعترافبات األحبداث المتعباطين للمخبدرات  

ه من حب لالسبببتاشببباف ورول أسبببرهم ، ولم يتم تقدير مرحلة المراهقة التي يمرون فيها بما تتميز ب

للمغامره والتجريب وا سبتقالل والتمرد على العادات والقيم األجتماعيه ، األمر الذ  توقعهم في شبباك  

ا نحراف . فعدم اإلاثراث بالحدث ، وضبعف المسبؤولية والثقافة العامة ل باء ،    يسباعد على تنشئة  

جية النمو لالحداث بمراحلها المختلقة األمر الذ   الطقل التنشبببئة السبببليمة ، و  على معرفة سبببياولو

يعطي اسباسبال لتصبرفات سبليمه وعالقات ودية ومؤاخاة ، وعدم القسبوة والتسبيب في التربية ، وأتخاذ  

ا سببلوب والعقاب المناسببب من لين وشببده وقسببوة … فالرعاية السببلواية والعاطقية للحدث ، تعطيه  

مة وتجنب ا نحراف . فا هتمام الزائد بالطقل إلى حد ا سببببراف وقاية إجتماعية وأخالقية قوية لمقاو

يضببر بالحدث ويضببر بتنشببئته اإلجتماعيه ، واإلهمال الزائد للحدث يضببر أيضببال بالحدث ، فليس من 

الحامة ترك الحدث ) الطقل والمراهق ( سباعات طويلة في الشبارع من الصببال إلى سباعات مترخرة  

أو إهتمام للحدث . األمر الذ  تغيب فيه العائلة غيابال تامال عن مسببلواات  من الليل ، دون أدن مسبباءلة  

الحدث ، فلربما ينسببج الحدث عالقات صببداقة بالمنحرفين ، ويرخذ عنهم السببلواات الشبباذه والمنحرفة  

 والمنحطة . 
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هم  لقد تعودت بعض األسببر أن ياون الشببارع مقتوحال ألبنائها صببباحال ومسبباءل ، ويعمدون إلى توجيه

لقضبباء أوقاتهم في الشببارع للتخلص من مشبباغباتهم ومشببااسببتهم المنزلية . فاإلهمال لالطقال وعدم 

  -األاثراث بهم ، يؤد  إلى شيئين :

 أما أن يرتاب الحدث إنحرافات شاذه ، ومضره با خرين .  -  

 وأما أن ترتاب ضده سلواات وجنايات وإنحرافات أخالقية مخيقة . -  

ا سبلف مورد لام هذه الحادثة المقجعه والتي اان أحد أسببابها الرئيسبيه عدم إهتمام الوالدين  وإمتدادال لم

بالطقل والسبباوت عن تغيبه لمدة يومين ، ولم تبلغ األسببرة الشببرطه عن غياب الطقل إ  بعد يومين ، 

 حيث أتهمت شرطة الشيخ عثمان ) عدن ( والد الطقل باإلهمال .

 

-1 - 

رمضببان الماضببي إلى منطقة   29والطقل وأختة ومجموعة أطقال خرجوا قبل غروب الشببمس يوم    -

المحاريق ، بهذف جمع ثمار شببجره الديمن ، فنبح عليهم الب مما أدل إلى تقرقهم وبقي الطقل لوحده  

، فوجده صبباحبه صببدفة ، أ  المتهم األول ) ن.م.هببببببب ( وأدخله إلى صببندقته بسببؤ نية ، ومع أذان 

لمغرب أعطاه ومعه المتهمين الخرين ارسببببال من الليمون وفيه مادة مخدرة … وإرتابوا فيه أبشببببع ا

جريمبة وهي اللواط ولمبدة ثالثبة أيبام دون طعبام أو شبببببراب حتي فبارق الحيباة … وحتي يخقوا فعلتهم  

 ( 58) الشنيعة قاموا برمي جثثة في منطقة صحراوية قريبة من مصعبين . 
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سببنوات ، وبعد أن أامل فعلتة خاف أن يبول الطقل ألبيه   8سببنه إغتصببب طقالل عمره   16شبباب عمره 

القديمه ( ، ويرتي من ضبمن مسبببات الجريمة هو إهمال األباء ل بناء   –بالقعلة فرماه في البئر ) صبنعاء  

 . 

عمار .. وأبي  أنا من أسبرة حالها على باب   .. واسبمي غريب بين األسبماء ، وعمر   محل له من األ 

شببيخ عجوز ، مهاجر في الجامع الابير ، ليس له دخل و وظيقة ، ويقضببي معظم وقته في قراءة القرتن  

والتعبد بالجامع … واان قبل ذلك يعمل في بيع البطاط والبيض ) الناضج ( بسوق الملح ، ثم أستبدلته أنا  

ضببغار( ، وترات المدرسببة بينما انت في في هذا العمل ، وذلك إلعالة األسببرة ) أمي وأبي وأخواتي ال

 الصف الرابع إبتدائي .. ومنذ طقولتي األولى وأنا أتحمل العناء وأواجه البؤس والشقاء، واذلك أسرتي .. 

وقببل تراي للبدراسبببببة وتردد  على سبببببوق الملح لبيع البيض والبطباط وإختالطي ببالنباس ، هنباك انبت 

اء ، ولان بعد تردد  على السببوق عرفت مالم أان أعرفه،   أعرف شببيئال وانت أشبببه بعجينة خامة بيضبب 

وسمعت ورأيت مالم أان أسمعة وأراه ، تعلمت أشياء اانت غائبة عني واانت سابقة ألوان سني .. واان 

هذا السببوق سببوق الملح أشبببه بمدرسببة متااملة بالنسبببه لي .. فقية عرفت نوعية العالقة الزوجية وايف 
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شبببباب وفتاة ، والهمس وإثارة الرغبة بين فتى وصبببببي ..و.. و..و.. واان هو   يجر  الغمز واللمس بين

 البداية  … 

 اانت المرة األولي التي أقدمت فيها على ممارسة الجنس ، هي ذات يوم ، واانت مع فتاة أو طقلة 

ارع عمرها سببع سبنوات ، واان ذلك قبل فترة ، واانت هي متسبولة ) شبحاته ( تمد يدها للصبدقة في الشبو

إذا أخذناها ) تنا وبعض صببيان( في سبوق الملح، فردخلناها منزل أحدهم، ثم اسبتقعلنا بها معال ) من الخلف  

 ( ، وانت أنا البادب .. وقد ثم ضبطنا ..

شببباهدت الصببببي وهو يضبببربه أبوه يباي في الحارة ، واان الوقت بعد   –يوم الجريمة  –فقي ذلك اليوم  

يض والبطاطا من باب المجزره حسبب العادة من أجل البيع ، وعدت العصبر … فذهبت لشبراء بعض الب

، فبردخلبت البطباطبا والبيض للبيبت ، ثم خرجبت ، ورأيبت الصببببببي ابان جبالسبببببال بجبانبب بعض األطقبال  

والصبيان ) بالشارع ( ، فرقتربت منه وسحبته قليالل من بين أصحابه األطقال … ثم ذهبت أنا وإياه باتجاه  

ن ، وأشببتريت من هناك علبتين عصببير منجه وقرصببال ) سبببايا ( لى وهو،  ثم مشببينا  المجزره بباب اليم

صببوب مدرسببة الشببعب الثانوية ، وتناولنا هناك السبببايا والمنجه ، وانت حينها أريد إسببتدراجه ومحاولة  

األسبببببتقعال به ، ولاني  حظت وجود بعض األطقال أو الصببببببيان الذين اانوا يلعبون هناك … فترانا 

رسبببة وعدنا من حيث أتينا إلى الحاره ، ودخلت البيت ، ثم خرجت من البيت واانت السببباعه تقترب  المد

من حوالي الخامسه والنصف قبل المغرب ، ووجدت الصبي بالشارع فرشرت له أن يرتي .. وأمساته بيده  

 ، ثم سرت تنا واياه برتجاه أرض المزرعه القديمة ) المقشامه ( ..

رة تبن مشبوك ) بلس ( مجاورة للبئر جلسبنا بضبع دقائق ، وأخذت أداعبه ثم قمت وهناك بالقرب من شبج

أنا برنزال سببرواله واان هو يصببيح ويقاوم .. وقمت أنا برنزال سببرواله واان هو يصببيح ويقاوم .. قمت 

  با سببتقعال به لحظتها على الرغم من المقاومة . وبعد أن أنتهيت قال لي برنه سببيخبر أباه ، واان يمسببح

دموعة ، فخقت من القضببيحة واذلك من أبية . وحاولت تهدأته ولانه ارر القول برسببف سببيقول ألبيه ..  

فرزداد شببببعور  بالخوف .. وقلت لنقسببببي برن أحاول تهديده وتخويقه إلرجعه عما ينويه برخبار أبيه ..  

حبافبة البئر فلبت مني  ورحبت أدفعبه قليالل .. ببرتجباه فوهبة البئر ) بهبدف التخويف ( ولانبه لمبا صبببببار على  

…(68) 

لقبد أابد علمباء النقس أن المراهق يواجبه في حيباتبه انحرافبات عبدة أهمهبا : الجنسبببببيبة المثليبة )اللواط(  

Homosexual     ، والميبل نحو الجنس الخر Heterosexuallity  والتنبافر مع المجتمع ، ولالسبببببتقالل والتمرد

لوالبدين )العقوق(والاباببه ولربمبا تعباطي الخمر  واإلضبببببطراببات العباطقيبة والسبببببلوايبه ، وتمرد على ا

 والمخدرات … والتشرد والسطو والسرقات وغير ذلك .

وتحبدث هبذه ا نحرافبات نتيجبة لحرمبان المراهق في المنزل والمبدرسبببببة من العطف والحنبان والرعبايبة 

أدوات ووسبائل ولضبعف في ( 87)واإلشبراف وعدم إشبباع رغباته ، واذلك نتيجة لعدم تنظيم أوقات القراب  

 الضبط ا جتماعية )القانون ، عادات وتقاليد وأعراف ..(
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 (88) -فقر األسرة : -9

غني عن البيان الترايد : أن من األسببببباب الرئيسببببية إلنحراف األحداث هو فقر األسببببرة ، التي قد تدفع  

 األحداث .بالحدث للعمل أو التسول أو إلى أشياء أخرل …، األمر الذ  يشال خطرال على 

فالحدث عندما يجد نقسبه في وضبع أسبر  صبعب ،  تسبتطيع األسبرة سبد حاجاته ورغباته الضبرورية قد  

 يؤد  ذلك إلى إنحرافه ،  و ذلك باللجؤ إلى أفعال منافيه للقانون ول عراف والقيم اإلجتماعية .

، أشبببار إلى مسبببتول    ) مدير عام التخطيط الالي وزارة التخطيط ( أحمد محمد حجرفي دراسبببة أعدها 

م ، أن متوسببط القاطنين في الغرفة  1994تدني معيشببة األسببرة ، والتي من أبرز مؤشببرا ته طبقال لتعداد  

% من قوة العمل  10في الريف ، و أاثر من  2.6في الحضببر و  2,4الواحدة على مسببتول األسببرة يبلغ  

بين أربعة ألى خمسة لال فرد … و   % من األطقال ، ومعدل اإلعالة ا قتصادية تتراول34المقدرة بببببب  

% من إجمالي نققتها الشببهرية تبعال لمسببح ميزانية األسببرة لعام  54,5أن دخل األسببرة الشببهر   يتجاوز  

م . ووفقال لدراسببات اجتماعية ، فان نسبببة عالية من األسببر الققيرة أجبرت ليس على اإلمتناع عن 1995

ب أطقالهم المسجلين في المدارس إلى أسواق العمل والتسول  إلحاق أطقالها الجدد في المدارس بل إلى سح

، وأن اثيرال من األسببر أضببطرت إلى اإلمتناع عن مراجعة المسببتشببقيات أو العيادات عند إصببابة أحد  

  (89.)أفرادها بالمرض 

% من األحبداث المنحرفين ينتمون إلى األوسببببباط الببائسبببببه الققيرة  80ولقبد أظهرت إحبدل البحوث أن  

يغذ  ظاهرة الجريمة ، سبببواء لدل البالغ أو الحدث ، والسببببب هو نتيجة إفتقارهم إلى الشبببعور    والبؤس

باألمن اإلجتماعي واإلقتصبباد  ، فالمسببان الصببغير المزدحم في األسببرة هو إحدل األسببباب للمرسببي  

 العائلية .  

العقلي ، وقد أسبقرت    و يقف ترثير الوسبط اإلقتصباد  على السبلوك النقسبي فقط ، بل يمتد ليشبمل النمو

البحوث في بعض البلدان أن المسببببتول العقلي ل طقال يرتقع في األسببببرة التي تتمتع بمسببببتول مرتقع 

للمعيشبببة ، وعلى العاس فان أسبببر الطبقة الققيرة ينخقض فيها نسببببيال عدد المتقوقين ، و ينشبببر ذلك عن 

وعن األبباء واألمهبات المثقلين ببرعبباء    نقص عقلي حقيقي ، ببل ينتج عن الظروف المباديبة غير الجيبدة ،

الحياة ، مما   يتيح لهم اإلهتمام بنمو الحياة العقلية إلطقالهم ، في حين تعيش األسبببر الميسبببورة في جو  

 (09)يؤد  بطبيعته إلى التقتح العقلي ويتيح مزيدال من اإلماانات الضخمة . 

 

 -تدني المستوى الثقافي ـ التضليمي لألسرة : -10
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من أسببباب إنحراف األحداث يمان أن ياون تدني المسببتول التعليمي ل سببرة ، فقي الدراسببه الميدانية  إن 

التي قمنا بها للمنحرفين من األحداث في سبجن المنصبورة م/عدن ، أتضبح أن المنحرفين )أغلبهم( ينتمون  

ر الذ  أثر سبببلبيال على إلى عائالت أمية أو شببببه أمية ، أو عائالت أخذت قسبببطال يسبببيرال من التعليم األم

 تنشئتهم اإلجتماعية ، وأعطى أساسال إلتجاههم صوب اإلنحراف .

 -األحداث المنحرفون يتميزون بمستول تعليمي متدني ، واألخر منهم أميون وعلى النحو التالي:

 

* جدول يبين المسبببتول التعليمي ل حداث المنحرفين في وثائق وسبببجالت سبببجن المنصبببورة م/ عدن ،  

 م. 1998م ب مايو 1994رة من يناير للقت

 أمي  مضهد متوسط  ثانوي  إعدادي  إبتدائي  الضدد  السن 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

15 

38 

43 

50 

52 

65 

10 

15 

25 

20 

15 

18 

- 

10 

7 

15 

7 

10 

- 

4 

4 

5 

7 

9 

- 

- 

- 

- 

1 

3 

5 

9 

7 

10 

22 

25 

 

 78 4 29 49 103 263 المجموا 

 * المصدر / قسم اإلرشيف سجن المنصورة محافظة عدن . 

 

 -اضف الوا ا الديني في األسرة : -11

، والتي ياثر فيها اإلنحرافات ، تتميز بضببعف   The Broken Homeإن األسببرة المقااة أو البيت المتصببدع  

 الوازع الديني ، وتنعدم أو تقل فيها التنشئة الدينية و األخالقية السوية .

أتضبح أن المتدينين من األحداث أاثر إسبتقامة    Hartsshorne and Mayهارتـشون وماي وفي دراسبة قام بها  

 (19.)ة وأفعال الخير ومساعدة األخرين ، وأقل جنوحال وممارسة للغش ، وأاثر ميالل للقضيل

ولقد أولى المقارون اإلجتماعيون والتربويون أهمية للتربية األخالقية والتي تسبتند على تعاليم الدين حيث  

ــ 202)  بن  سحنونمحمد  أاد المقارون اإلسالميون أمثال   ــ  ــ(  256ه ـ   450)  الغ الي ، واإلمام محمده

ــ(   505 ــ 1332) ، وعبدالرحمن إبن خلدونهـ ــ (1406م ـ تقوية اإليمان باهلل    وغيرهم على ضرورة  هـ

سببببببحبانبه وتعبالى في قلوب األحبداث ووجبدانهم ، إلن ذلبك يقلبل من حبدوث األنحراف ، ويعزز رقباببة  

الضببمير الداخلي لدل األحداث ، حيث يراعي الحدث في مسببلاة وتصببرفاته طاعة   سبببحانه وتعالى ،  
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والورع ، وتجنب المقاسبد والمحرمات  وتعاليم الدين اإلسبالمي الحنيف عن القضبيلة وا سبتقامة والطهاره  

 -، فالتدين :

 . (29)يدفع اإلنسان إلى إحترام القيم اإلجتماعية مثل القضيلة أو العدالة أو النزاهة 

واثرة عدد  (93)وهناك عوامل ومؤثرات أسبرية أخرل تسباعد على إنحراف األحداث منها : ضبيق السبان  

وفي دراسبة قمت بها عن (49)عوامل نقسبية ووراثية متداخلة  أفراد األسبرة ، وموقع األسبرة الجغرافي ، و

األحداث المنحرفين واألسبوياء ، تبين أن المنحرفين من األحداث يقل فيهم الوازع الديني ، وضبعيقة رول  

 %  يؤدون الشعائر الدينيه ، ويتميزون بقساد أخالقي .  72التدين والمحافظه فيهم حيث أن نسبة 

%  60ألسببوباء( ، إتضببح أنهم متدينون في الغالب ، ويؤدون الشببعائر الدينية بنسبببة  وغير المنحرفين ) ا

 منهم وقو  لديهم الوازع الديني واألخالقي . 

  -: المدرسة -2

*********** 

في بالدنا تمر بظروف عسببببيرة ، حيث أن مؤسببببسببببات التنشببببئة  Socializationإن التنشببببئيه اإلجتماعي  

اإلجتمباعيبة المختلقبة ، تواجه إشببببباباليبات وإنحسبببببار في أدوارها ، األمر الذ  يلقي بظالله علي األجيبال  

الحالية والقادمة . والمدرسبببة امؤسبببسبببة تربوية عتيقة وحديثة ، قد تدهور وضبببعها وتراجعت أدوارها  

ذيبية إلى الوراء فقي الوقت الذ  تزداد فيه رقعة التعليم بشببببالها األفقي ، ونرل  التربوية والتعليمية والته

إزديادال اميال للمدارس والمعاهد والاليات ، إ  أن مخرجات هذه المؤسببسببات التعليمية ليس في المسببتول  

 المطلوب ، وقل اثيرال الطابع النوعي . 

 ويشار إلى أن : حيث تتراجع موازنة التربية والتعليم سنة بعد سنة 

 .  من األطقال ملتحقين في المدارس% 53

 . من األطقال غير ملتحقون بالمدارس% 47

 . من القتيات ملتحقات بالمدارس% 30

 من القتيات غير ملتحقات بالمدارس . % 70

(  45( ، )10من األميين ، وأن األميين الذين تتراول أعمارهم بين )  وأن خمســة مليون ونصــف المليون

 يبلغ خمسة ماليين ونصف .  سنه

م  1997وحسبب رواية البنك الدولي لعام    (59) سبنة للقضباء على األمية في بالدنا  23وأن اليمن يحتاج إلى  

%( ونصبببف سببباان  26%( و)  38، فنسببببة الملمين بالقراءة والاتابة من الذاور واإلناث على التتابع )

  -وبها نقائض عدة ومن أهمها :فالتربية والتعليم تش( 69) سنة . 15اليمن دون سن 

 ضعف المناهج ، وعدم وضول السياسة التعليمية وعشوائية الخطوات .   -1

ابيرة من التالميذ بالدراسبة ، األمر الذ  أثر سبلبال على الطابع النوعي للدارسبة ، وضباعف من ضبيق   -2

  (79)القصول وإاتظاظها الابير . وتحولت المدراس : إلى مدارس لتخريج األميين 
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تدني التعليم برفرعه المختلقة في المدارس والمعاهد والاليات ، وضبببببعف الرقابة والتقتيش التربو     -3

 على العملية التربوية والتعليمية . 

المدرسببة تعاني من مشبباال في : القبول ، اإلدارة المدرسببية ، والمدرسببون ، الاتاب المدرسببي ،    -4

 .( 98) لمباني المدرسية والمختبرات …وا

التبداخبل في المهبام والصبببببالحيبات اإلداريبة والقنيبة والتعليميبة، وعشبببببوائيبة التعبامبل مع الطالب    -5

 واإلداريين . والمدرسين  

 إنتشار القساد المالي واإلدار  في المدارس والمؤسسات التعليمية .   -6

 والتربو  .  –ضعف أداء بعض المدرسين وإهمال حقوقهم ، األمر الذ  أثر على العطاء العلمي   -7

وعند الحديث عن التنشببئة اإلجتماعية في المدرسببة والتي يتراجع دورها ،  بد من التطرق إلى وضببعية 

 المدرس والذ  يشال العمود الققر  للتربية المدرسية . 

فان أل أنحراف في مسببلواات وممارسببات المدرس ، يعاس نقسببة سببلبيال على العملية التربوية برمتها ،  

 –يم في المبدرسبببببه  ببد أو ل ، من اإلهتمبام ببالمبدرس من النباحيبة التعليميبة  ولاي نرتقع بمسبببببتول التعل

 ومن الناحية المعيشية . –الترهيلية 

إن جزءال مهما من شبخصبية األحداث يتم تطبيعها وتنشبئتها وتاوينها في المدرسبة . فالمدرس فقد اثيرال من 

حتى اللخط الماانه لالئقه به . لقد صببور    هيبته وماانتها األجتماعية لظروف وتشبباباات عدة ، ولم يعطي

 القاضي محمد سعيد مسواط ، جزءال من  حياة المعلم : 

إنهم يسبمونه سبعيدال . لماذا ؟ ومن أسبعده ؟ وأين رأل السبعاده ؟ حياته الها شبقاء ونصبب ، لم ير المتعه  

القاعة يشببه خريطة  فيها منذ عرف نقسبة . قدماه سبيارته إلى المدرسبة … ومسبانة )) مخزن (( مجدور  

العميان ، اله نتؤ وحقر . أما )) الداره (( فحدث و حرج ، أاوام من الرمل اثيرال ماغرقت   )قراحيقة (  

فيها وجدران من الطين مراولة السببباس هي في الواقع أشببببه بلوحة نقوش ، يراها ال صببببال ومسببباء،  

سه من فتحة قميصه ، عندما يلبس ثيابة ، فيرل  واثيرال ماوقف يترملها حين تقع عيناه عليها الما أخرج رأ

خطوطبال خبارجيبة قريببة في تصبببببميمهبا من خريطبة الهنبد وصبببببوره ثور هبائج  يعرف من اسبببببر قرنه  

   (99)يدرل أيعجب منها ألن أحدال ممن في البيت رسمها ولو تعمد ما أستطاع .  و..و…. وما إلى ذلك فال

ليتهبا ، وجرل ويجرل تمييع دورهبا التربو  والتعليمي  إن المبدرسبببببة فقبدت اثيرال من مهبامهبا وفعبا

( ، وعدد 10007واألخالقي في تنشبئة التالميذ فلقد وصبل عدد المدارس األسباسبيه في الجمهورية اليمنية )

(  254255( ، وعدد طالبها )  1396( ، وعدد المدارس الثانوية )  2425472طالب المرحلة ا سباسبيه )

يحتاج    (010)( 97157مدرسبين اليمنيين في المرحلة ا سباسبية والثانوية )  طالب وطالبة ، ووصبل عدد ال

البذين ينتمون إلى مهنبة التبدريس ابرفراد إلى نقس التعليم العبام البذ  يعتبر هبامبال ل فراد المقارين والتعليم  

أو مثال   العام للمربي امهني يعتبر عادة من األمور الملحة فالعلم يقف أمام تالميذه بطريقة خاصببة ارمز

تحمله هذه الالمة من معاني . فاء ذا اان شببخصببال معتد ل ومطلقال ولدية حب    للشببخص المثقف برحسببن ما

ا سبببتطالع في مجا ت عديدة فسبببوف يسبببتثير طالبه ليشببباراوه في إهتماماته . وعالوة على ذلك فرن 
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ور المعلم الرئيسبي والحاسبم في  خلقيته التربوية الواسبعه سبوف تجعله حسباسبال  هتمامات تالميذة   ثم إن د

القرن العشبببرين ، وهو مسببباعدة المتعلمين لاي يعطنا لخبراتهم مضبببمونال عقالنيال ، وياتسببببوا بصبببيرة  

وواقعيبة لإلسبببببتمرار في التعلم . وقبدرتبه على التعبامبل مع ) أو موااببة ( المجهول يتطلبب بعبدال جبديبدال في  

  (110) تعليمه العام 

أن هناك فرقال بينه وبين المدرس ، من حيث المظهر والسببببلوك والتصببببرفات ،  يجب أن يشببببعر التلميذ  

والثقافة الرفيعه والمعلومات الغزيرة والحراات … والمرسبباة التي تحدث عندنا أن التالميذ من المراهقين  

اية ،   يشببعرون بقرق ابير بينهم وبين المدرس ،   من الناحية العلمية والمعرفية ، و من الناحية السببلو

و ببد من النباحيبة األخالقيبة ، وعنبدمبا  ياون المربي في المسبببببتول المطلوب ، يقبل الثبرتير التربو   

واألخالقي والمعرفي والسبلواي للمدرسبة على التالميذ الصبغار والمراهقين ، وإنهيار  وضبعف ا سباليب  

راءات واألنظمبة التربويبة  التربويبة والثبرثيريبة للمبدرسبببببه ، وعبدم وجود أو عبدم تطبيق القوانين واألج

والقانونية، يعطي اسباسبال  حتقار المدرس وا سبتهزاء به ، والتطاول علية إلى الضبرب من قبل الطالب  

أو أبرئهم ، وهي تسبقط األخالقيات والقيم وتنزل هيبة المدرسبه والمدرس إلى الحضبيض األمر الذ  يدفع  

 إلى ا ستقالة عن هذه المهنة الشريقه . بالاثيرين من المدرسين الذين يحترمون شرف المنهة

 وفي أحد البحاث التربوية ذار المدرسون أسبابال مثيرة خاصة ترك المدرسين للخدمه منها : 

الرواتب الضبئيلة ، ظروف العمل غير الموالية ، عدم وجود وقت ااف للتحضبير والتخطيط ، عدم وجود  

إلى ماان أخر ، عدم وجود فرص للترقي ، المسباعببببببدات  وسبائل معينه اافية ، إنتقال الزوج أو الزوجه  

 . (210) تب  تتناسبب واقرة المدرسينالماليبة الضئيلة المخصصة للمبدارس فضالل عن أن الروا

أن من أحد المؤشرات الهامة إلنحسار وتراجع دور المدرس التربو  واألخالقي ، هو تعرض المدرسين   

ببل التالميبذ أو أببرئهم ، دون أن تاون هنباك إجراءات رادعبه تحمي  وببرسبببببتمرار ل عتبداءات عليهم من ق

 المدرسة والمدرسين من هذه التطاو ت المهينه.

 

-1 - 

م ، لضببرب 1997/  2/10تعرض أحد المدرسببين في مدرسببة أبن ماجد ) صببنعاء ( يوم الخميس   -

العاصبببمة ، وقد أعتصبببم مبرل من قبل مجموعة من الطلبة ، في حادث تاررت صبببورته برمانة  

المدرسبببون إحتجاجال على محاولة الجهات األمنية تمييع القضبببية والسبببعي إلى حل القضبببية وفقال 

  (310) للعرف القبلي

 

-2 - 
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م ، اإلعتداء على 5/5/1998ضببببمن مسببببلسببببل اإلعتداءات المتارره على المعلمين تم يوم األربعاء   - 

وجه من قاعة اإلمتحانات بثانوية راجح سببيف بمديرية  األسببتاذ / حمود سببرحان المروني ، أثناء خر

 (410)لودر . الجدير بالذار أن هذا اإلعتداء الثالث على المدرس ومن نقس الطالب .

 

-3 - 

 ( 510)إعتداء على مدير مدرسة القوز بالرونة ) شرعب ( م / تعز وقتل سائقه .   - 

 

-4 - 

تعرض األسبتاذ / ذياب محمد المنتصبر ، أحد المدرسبين بمدرسبة ) بغداد ( صبنعاء ، إلعتداء سبافر يوم    - 

م ، من قبل المدعو عبد الغولي وشبببببخص ثالث . وتم اإلعتداء على المدرس 25/10/1997السببببببت  

ي وجهه ذياب المنتصبر داخل القصبل وأمام طالبه حيث أنهال الجانبان عليه ضبربال وشبتمال وأشبهروا ف

 (610)السالل األبيض .

 

-5 - 

يواصببببل معلمون ومعلمات في مدارس تعز إضببببرابال عن العمل منذ منتصببببف األسبببببوع الماضبببي    - 

م ، إحتجاجال على قيام عضبببو مجلس النواب أحمد علي حيدر ، باقتحام مدرسبببة اإلتحاد  5/11/1998

بالمديرية وضببرب مديرها …وأن ثالثة من أخوانه عادوا في اليوم التالي يقتحمون المدرسببة وأعتدوا 

الوايل وهددوا المعلمين بالعقاب إن هم شبببباراوا في اإلضببببراب إحتجاجال على ضببببرب المدير   على

 (710)والتدخل في الشئون التعليمية .

 

-6 - 

بعد أن أبلغ برسبببوبه ، ألقى أحد طالب المعهد الصبببحي قنبلة يدوية لقتل الداتور أحمد محمد عقالن،    - 

 (108)أثناء تردية واجبه في المعهد .

 

-7 - 

قبام مجموعبة من األشبببببخباص يتزعمهم شبببببخص يبدعي عببدالقو  مقببل العثمباني بباإلعتبداء على هيئبة    - 

تدريس مدرسبببة عمار بن ياسبببر بالشبببريجه ومنع أاثر من معدرس من القيام برداء مهامهم تحت تهديد  

 (091)السالل .

-8 - 
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تهديد من مجهول بجوارها  جامعة صبنعاء مظروفال يحمل رسبالة    –تلقى أحد المدرسبين في الية الداب    - 

 (011)رصاصة مما أثار الخوف والهلع لدل المدرس .

 

إن تراجع دور المدرسببببه التربو  والتعليمي ، ياون أحد المسببببببات إلنحراف األحداث وتسببببربهم من 

 المدرسه ، وتواجد األحداث المستمر في الشوارع بعيد عن األسرة والمدرسه تعتبر من :

شبببببردهم في مراحبل  حقبه وقبد   نخطئ ، عنبدمبا نقول أن نقطبة الببدايبة في العوامبل المشبببببجعبه على ت

 (111)ا نحراف تبدأ من الشارع .

 

 -وسائل اإلعالم : -3

  ************** 

أفرع مختلقة من ضبببمنها وسبببائل اإلعالم المرائية والمسبببموعه ، ولعل Socializtionلتنشبببئة ا جتماعية  

ت القضبببائية القادمة إلينا من ال حدب وصبببواب . إن البلدان المتقدمة  أخطرها على اإلطالق اليوم القنوا

حضبباريال أسببتطاعت أن تسببيطر على البلدان سببياسببيال وإقتصبباديال ، وهي بحاجة إلى مزيد من السببيطره ،  

والثقافية لما يسبببمى    –ووسبببيلتها القعالة اليوم القتوات القضبببائية ، والتي تعتبر إحدل األدوات اإلعالمية 

، والتي يراد منها مزيدال من السببببيطره على العالم والشببببعوب واألقوام من   Mondialisationبالعولمة    اليوم

الناحية السبياسبيه والقتصبادية والعسبارية والتربوية والعلمية والنقسبية واألخالقية ، وتذويب الحدود بين  

وجد له  البلدان ، ونشبر المعلومات المتنوعة والمختلقة بلمح البصبر ، وهي تخدم اإلتجاه األقول ، والذ  ت

اإلماانيات الابيرة في تصبدير التانولوجيا والمعلومات والبضبائع والثقنيات والسبلواات واألخالق والثقافة  

 والمال والقيم ، بعد أن اسر الحدود والمسافات لصالحة . 

فهي طمول إلى اإلرتقبباع   Universalite Universalismإحتواء للعببالم ، والعببالميببة     Globalisationوالعولمببة  

 ( 211)بالخصوصية إلى مستول عالمي تقتح على ماهو عالمي واوني . 

 

 -فالقنوات القضائية هي وسيلة من وسائل اإلختراق الثقافي الذ  يستهدف :

السبيطرة على اإلدراك وإختطافة وتوجيهة  . وبالتالي سبلب الوعي ، والهيمنة على الهوية الثقافية القردية  

اعية …وتعطيل فاعلية العقل وتاييف المنطق والتشببببوش على نظام القيم وتوجيه الخيال ، وتنميط  والجم

 (311)الذوق وقولبة السلوك ..وتاريس نوع معين من اإلستهالك لنوع من المعارف والسلع والبضائع. 

 

يرتقع فيه دور  فقي الوقت الذ  تتراجع فيه أدوار األسببرة والمدرسببة في التنشببئه اإلجتماعية ل حداث ،

ومهام التنشبئة ا جتماعية عبر وسبائل اإلعالم المختلقة وأخطرها القنوات القضبائية العالمية . وتبعال لذلك  

يصببببح األحداث في عرضبببة شبببديدة لإلنحراف ، إن قل التوجيه وضبببعقت أدوار األسبببرة والمدرسبببة  
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خ اإلعالمي الخطير والقو  من والمؤسببسببات األعالمية المحلية والعربية واإلسببالمية في مواجهة الضبب 

 القنوات القضائية وشباة اإلنترنيت .

إن هجوم ثقبافبة الصبببببورة علي الوعي يجر  في إمتبداد التراجع المروع لمعبد ت القراءة في العبالم ،  

وتبينت لنا معالم النقق المظلم الذ  تدخل إلية الثقافية والوعي في عصبببر الصبببورة و اإلعالم السبببمعي ب  

أليس مرعبال أن يصببح التلقزيون ، المؤسبسبة التربوية التعليمية الجديدة التي تقوم بببببب وظيقيال  البصبر  ..  

 مقام األسرة والمدرسة ؟

هو النظام السببمعي البصببر  ، وهو النظام   –في حقبة العولمة الثقافية   –أصبببح النظام الثقافي المسببيطر  

الضاربة ، التي تز  زخال ماليين الصور يوميال  في عشرات اإلمبراطوريات اإلعالمية   –المتمثل ببب اليوم  

  (411)، فيستقبلها مئات الماليين من المتلقين في سائر انحاء المعمورة . 

فا إلذاعة والتلقزيون والسبببينما والقيديو والصبببحف والمجالت وهي وسبببائل إعالمية وثقافية وتربوية ،  

ماأحسبببن إسبببتخدامها وتلقيها ، فرن لها مردودات أدوات مهمة من أدوات التنشبببئة اإلجتماعية ، والتي إذا  

 إيجابية مهمة على صعيد تنمية ثقافات وأخالق وسلواات األحداث . 

سببباعة ، تقلت من الرقابة السبببلطوية، وتاتسبببح    24أن القنوات القضبببائية التي تزورنا يوميال على مدل  

أخطر وسبائل اإلعالم على اإلطالق  الحواجز والحدود الجغرافية دون مسبرلة أو عثرات ، تعتبر اليوم من 

 . 

فمبا يصبببببدر إلينبا هي ثقبافبة الخر ، قيم إجتمباعيبة وأخالق قبد تتنبافي أحيبانبال مع قيمنبا وأخالقنبا : معلببات  

تتضبمن مواد مسبلوقة جاهزه لالسبتهالك وشبراات إعالمية تتنافس لتقدم سبلعتها إلى المسبتهلك في إخراج  

 وقت للتقاير والتمحيص والتردد ، وسببببائر مايمان أن يحمي    مثير يضببببعه تحت وطرة إغراء  يقاوم .

  ( 511)الوعي من السقوط في إغراء الخداع . 

فباألحبداث اليوم يثبرثرون بشبببببابل قو  لمبا يببث لهم عبر القنوات القضبببببائيبة من أفالم الارتون ، واألفالم  

الغراميبات ويثبرثرون ببالموسببببيقي  الخيباليبة ، وأفالم الجنس والمخبدارت وعبالم اإلجرام ، وأفالم العنف ، و

والرقص المباجن ، والسبببببلوابات المنحرفبة ، ويقلبدون  اللبباس والحرابات للممثلين والمغنين والمالامين  

 والمصارعين واألشرار والمجرمين …وهابذا تنتقبل تدريجيبال سلوابات وأخالق العالبم األخبر 

، دون أدنى تمحيص ومراجعة وتدقيق األمر   )الغرب، أمرياا ( في المرال والمشببببرب والملبس والمبيت

البذ  يؤد  في نهبايبة المطباف إلى تطبعهم بطبباع أخرل في السبببببلوك والوعي واإلدراك وتتاون لبديهم  

إخالقيات ومدارك نقيضببه تمامال ألعرافنا وتقاليدنا الحميدة )خاصببة اإليجابية( ، األمر الذ  سببيؤد  على 

ا خالقية والسببلواية والدينية والذوقية ، لتحل أتوماتيايال وتدريجيال  المدل البعيد إلى إنتقاء الخصببوصببيات  

 طباع ومسلواات وأخالق أخرل بعيدة عن هويتنا القومية والدينية والثقافية واإلجتماعية .

لقبد نجح الغرب في إختراقنبا ، والسبببببيطرة علينبا في ظبل ثوره المعلومبات وا نترنيبت ، والتقبدم العلمي  

سبببريع وإنتقاء الحدود والحواجز القومية مابين الدول ، ولم يبق له إ  السبببيطرة النقسبببية  والتانولوجي ال

والثقافية واألخالفية والذوقية على بلداننا ، واألداة الرئيسببة لهذه السببيطرة هو القنوات القضببائية والترايز  
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يطرة في المسبتقبل  بشبال قول على األحداث ، ألن السبيطرة عليهم منذ نعومة تظقارهم يعني ضبمان السب 

في دراسبببببة لبه عن الطقبل العربي والتلقزيون : أن نواف عددوان  الددتوور   على هبذه البلبدان . ولقبد أابد  

سبباعة خالل   24سبباعة أسبببوعيال أمام التلقزيون خالل الصببيف و  33الطقل العربي يقضببي في المتواسببط  

سبباعة أسبببوعيال ،  16معدل ما يشبباهده   الشببتاء ، وهي أعلى معدل في العام وقياسببال إلى الطقل الغربي فرن

 ويبدو من خالل المشاهده العربية إن الطقل يشاهد التلقزيون أاثر مما يتلقباه في مدرستبه 

يؤاد علماء النقس وا عالم أن التلقزيون يقوم بمهمة تربوية سببلبية … جوهرها التخدير وصببرف   ( 611) 

 إلى عالم خيالي مريض … إنتباه األطقال عن الحقائق الواقعية ، ودفعهم 

وينقش في عقول األطقال قيمال تجارية وافده تؤد  في النهاية إلى تعطيل الذهن وشلل القار وعرقلة مسار 

  ( 711)العقل وإطالق العنان لالخيلة المريضة واألشبال الهزيلة . 

مصبارعة والمالامة الدامية  فاألحداث يثرثرون باألفالم المرعبة ، والجرائم البشبعة ، والعراك القاسبي ، وال

، وسببواقة السببيارات السببريعة ، والقردية المبالغ فيها ، أفالم الحشببيش والمخدرات والدعاره والجنس ،  

وا ختطاف ، والعصبابات المسبلحة ، السبطو والسبرقات ، والقتل ، والنهب ، والقضباضبة والقوة …مما 

لمبدرسبببببة ، والشبببببارع ، من باب الحباجه أو  يؤد  بالبعض منهم إلى تطبيق ما شببببباهده في المنزل ، وا

 ا ستطالع ، ويزداد األمر حدة ، حينما يقلت الحدث من الرعاية والتوجية األبو  المستمر. 

فعلى األسرة مهمة توجية وتنوير الحدث ، و بد من النصيحة والرقابة المرنة على الحدث ، فترك الحدث  

ر تربويال وأخالقيال وسبببلوايا عليه وعلى مسبببتواه الدراسببي  سببباعات طويلة أمام ) الديش ( االتلقزيون يؤث

وأخالقياته ، ونحن في الوقت الذ  نلقت اإلنتباه إلى الدور الثقافي وا عالمي والتربو  للديش والتلقزيون  

على مصبببببير األسبببببرة والمجتمع المحلي والعبالمي وإلى البدور اإليجبابي في نقبل المعلومبات والثقبافبات  

والتقاليد والعلم والتانولوجيا مابين الشببعوب إ  أنه من األهمية بماان ا شبباره إلى دورة وتقريب العادات  

 الاافبي عنبد المتلقي  –السلبي ، عنبدما  يوجد البوعي الثقافبي 

 )ا سرة، الحدث،المجتمع…( والذوق السليم الذ  يستطيع أن يحدد وتوجه ومعرفة الغث من السمين…. 

ن التلقزيون على دراسبببة األحداث في المدارس ، فلقد أادت دراسبببات عديدة ، أن فيوجد ثرثير سبببلبي م

القاشبببلين ، من الدارسبببه وأصبببحاب المعلومات المتدنية هم أاثرهم مشببباهدة للتلقزيون ، وأن األحداث  

                                      المنحرفين أاثرهم  سببببرعة في تقليد ما رته على الشبببباشببببة القضببببية في الواقع من ارتااب انحرافات           

 مخلّة بالداب واألعراف والقوانين . 

وأثبتت الدراسببببات اإلجتماعية التي أجريت على المشبببباغبين ومحترفي اإلجرام واألحداث : أن النسببببة  

التي    الابير منهم قبد أدمنبت مشببببباهبدة أفالم العنف ببربطبالهبا إلى حبد التقليبد األعمى وتمثيبل المقباهيم والقيم

 (  181) تطرحها 

األسبتاذ بالية طب قصبر العيني بالقاهرة ، عن ثرثير القنوات    الدتوور   سدييد ااب وفي دراسبة أجراها  

 القضائية على دراسة الطالبات :
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% ، وان يشببباهدن التلقاز مابين  90  -%88ان متقوقات في دراسبببتهن حيث تراوحت مجاميعهن مابين  

سباعة أسببوعيال … وأخطر   22  -19سباعات .. أسببوعيال ثم أرتقعت النسببه في أقل من علم إلى مابين    3-7

  -نتائج الدراسية ثمثلها األرقام التالية :

 اإللتزام العقائد  .% من القتيات صعف لدينهن  30 -

 % منهن تران الصالة وقلت إهتماماتهن الدينية مثل قراءة القران . 53 -

 .(191)% تغيبن عن حضور المحاضرات.32  -

فابل البدراسبببببات الميبدانيبة أثبتبث التبرثير القول للقنوات القضبببببائيبة على األحبداث، وأمبام هبذه النتبائج  

مشببببباهدة التلقزيون، فالقنوات القضبببببائية تبث   والبينات، ليس من المتصبببببور أن نمنع األحداث على

 برامجها على مدار الساعة، و  نستطيع منعها الدخول إلى بيوتنا، مهما حاولنا…

إ  أن التنشبئة ا جتماعية العائلية السبليمة ل حداث سبتجنب األحداث اثيرال من اإلنحرافات والمنزلقات  

 والتي نحن في غنى عنها. 

وم هو تراجع البدور التربو  للمبدرسبببببة والعبائلبة، األمر البذ  يعطي إمابانيبة أابر أمبا األمر الخطير الي

 لترثير القنوات القضائية بخيرها وشرها وبذلك ياون األحداث عرضة لالنحرافات 

وعليه  بد من إعادة ا عتبار للمدرسببة واألسببرة، والتشببديد على دورهما التربو  والتعليمي ويتزامل 

عالم والثقافة المحلية في التنشبئة ا جتماعية ل حداث وألفراد المجتمع، حتى   مع مسباهمة أجهزة األ 

 ندعهم عرضة لالنحرافات والسلوايات غير السوية .

فلاي يسيطر المنتج على المستهلاين ويحولهم جميعال إلى دجاجة يسهل التهامها ، من المقيد فعالل تقايك  

سبم القردية مرة، وباسبم الحرية الشبخصبية مرة، وباسبم التنوير  القرد من أسبرته ومن أمته ومن بيئته، با

 .(012)مرة، وباسم النسوية وتحرير المرأة .

 

 

-1 - 

سببنوات في معظم مواد الدراسببة … فرقترل على والده أن يرسببل صببندوقال من  9رسببب طقل عمرة   - 

 الحلول المسمومة إلى المدرسة، وعندما أستوضحه والده على ذلك قال إنه أخذ القارة من التلقزيون.

-2 - 

سببنوات … واانت اإلصببابة خطيرة ألن    7طقل عمرة خمس سببنوات أطلق رصبباصببة على جار له   - 

 (.112. )جاره رفض ان يعطيه قطعة من اللبان

 

-3 - 
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سبببنوات ، أثناء التحقيق مع الحدث   7سبببنة، إغتصبببب إبن خالته، والبالغ من العمر   16شببباب عمرة   - 

نحه ، لم يخف ، بل اان أاثر إعتزازال بنقسبه ، فاان يقول أنا رجل   16القاعل ) سبنه ( وأثبتت عليه الجع

م ، فاذا به 1998/ يونيو/  20ت بمقابلته في سببجن المنصببورة في تاريخ ، أنا بطل ، أنا   أخاف ، قم

يقلد مشببية أبطال أفالم العنف ، وقال : أن أاثر المشبباهدات التلقزيونية القريبة إلى قلبة : أفالم الجنس  

 والعنف وحلقات المصارعة والمالامة .

 

 -ـ الابط اإلجتماعي :4

هو جملة من المعايير والقيم واألدوات والتدابير ا جتماعية الموروثة    -  Social Controlالضببط اإلجتماعي  

والماتسبة ، والتي تحام تصرفات أفراد المجتمع ، ويحترمها الجميع ، من أجل ضبط إيقاع الحياة وتنظيم  

  Socila Cohesionالسبببلواات ا جتماعية والثقافية والتربوية واألخالقية ، بما يحافظ على تماسبببك المجتمع  

وقوته ويحد من إنتشبببار األنحرافات والتقسبببخ  ا جتماعي واألخالقي، إلن العمران البشبببر   على حد  

 .(212)م(  بد له من سياسة ينتظم بها أمره 1406-1332تعبير المقار العربي عبد الرحمن إبن خلدون )

 -: Landbergولذلك فالضبط ا جتماعي على حد تعبير لند برج _ 

تسبببببتخدم لإلشبببببارة إلى السبببببلوك اإلجتماعي الذ  يقود األفراد أو الجماعات نحو اإلمتثال  عبارة عامة 

 .(312)للمعايير المقرره أو المرغوبة .

  وللضببببببط ا جتمباعي أدوات ووسبببببائبل مختلقبة مثبل: البدين، العبادات والتقباليبد واألعراف، واألسبببببرة،

 دات، والرأ  العام …والمدرسة، ووسائل اإلتصال ، والقوانين، والثقافة والمعتق

 -وتوجد ثالثة أنواع للضبط ا جتماعي وهي االتالي:

 

 

 

 -النوا الرسمي : -1

و الذ  تسببتخدم فيه قوة السببلطة أو الحاومة بمؤسببسبباتها الرسببمية المختلقة ، الجيش الشببرطه،           

السجون، القوانين … ويتم إخضاع األفراد وتقييدهم رسميال وبالمعايير ا جتماعية، وتبعال ل نظمة  

 Coercive Controlوالقوانين والمؤسسات الرسمية المعتادة، أو ما يسمى بالضبط القهر  / 

  -النوا هير الرسمي: -2

والذ   تسببتخدم فيه القوة أو السببلطة واإلرغام، وأنما هو نابع أسبباسببال من القيم الدينية واألخالقية           

والتقباليبد واألعراف والمعتقبدات، والتي هي عببارة عن قوانين إجتمباعيبة تقليبديبة إختيباريبه إختبارهبا 

 اإلقناع والتهذيب  المجتمع طوعال، حيث تعتمد على عنصر
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  -النوا الثالث هو الامير: -3

والبذ  ينشبببببر عنبد األحبداث والاببار انتيجبة للتنشبببببئبة ا جتمباعيبة منبذ الو دة ، حيبث يتاون لبدل الحبدث  

 تدريجيال ضمير داخلي ، يصده عن ارتااب المحرمات وا نحرافات وتعزز فيه القيم الحميدة . 

األعراف والسببلوايات ا جتماعية ، وبرخالقيات الضبببط ا جتماعي.  فتطبيع األحداث بالعادات والتقاليد و

 وبنواميس وقواعد وثقافة المجتمع تبدأ من مرحلة الطقولة المبارة . 

فقي هذه المرحلة من حياة الطقل تبدأ التنشئة ا جتماعية بحق بحيث يبدأ الطقل ، في تعلم ثقافته ، وخاصة 

قته بالخرين ، األطقال منهم والابار على السببواء . وتربط أول خطوة  تلك األنماط الثقافية التي تحدد عال

في عملية التعليم هذه بعالقة الطقل بجماعته القرابية . فالطقل ياون على إتصال مستمر بوالديه ، وإخوانه  

، وعبدد مختلف من أقبارببه الخرين . وإذا ابانبت األسبببببرة ممتبدة ، فبرن عالقتبه بباألقبارب الخرين تاون 

القبة وثيقبة عبادة . ويتعلم الطقبل عن طريق التعليمبات والوصبببببايبا وضبببببرب األمثلبة واألسبببببمباء أو  ع

المصببببطلحات التي يجب أن يخاطب بها ال شببببخص في بيئيه . واألهم من ذلك أن يتعلم تدريجيال أنماط  

 السلوك المتوقعة منه وتلك التي يتوقعها منه الخرين .

  مقصبود في الاثير من األحيان … فالابار  يقتصبرون على ويتم غرس السبلوك في الذهن بشبال عمد

  (412)مجرد إخبار الطقل عن ال شئ بشال متارر ، ولانهم يمان اذلك أن يضربوا المثال . 

ونالحظ  أن هنباك تراجعبال مسبببببتمرال ألدوات الضببببببط ا جتمباعي والتقليبد  ) الوازع البديني ،  العبادات  

، ويحبل تدريجيبال محبل هذه الدوار أخالقيبات وعادات وتقباليبد أخرل . ولعل    والتقباليبد ( في المجتمع اليمني

الوضبببع الحياتي والمعيشبببي الصبببعب يرتي في مقدمة األسبببباب التي تؤد  إلى إنهيار العادات والتقاليد  

واألخالقيات اإلجتماعية الحسببنة . وأصبببح المعيار األسبباسببي عند األاثرية في المجتمع في تقدير وحب  

يعود في األسببببباس إلى مبايملابه من جباه ومبال وثروة وسبببببلطبة ، ومن  يملبك الجباه والمبال ، يظبل  القرد  

 موضع إستحقار و  يوضع في الماان المناسب له . 

لقد أصببحت األنانية وحب الذات والجشبع ، وإسبتخدام القوة ، واإلحتيال ، والسبطو ، والنهب والسبرقة … 

من السبلوايات اإلجتماعية الشباخصبة في المجتمع والتي تتارر برسبتمرار ويتسبع دائرتها يومال عن يوم .  

ة ، ولم نسبببتطيع ترسبببيس أو   ننا نعيش في مرحلة إنتقالية تتحطم فيها أدوات الضببببط اإلجتماعي التقليدي

تطوير أدوات ضببببط إجتماعية حديثة ، ولم نحافظ على القديم اإليجابي … ويعاس هذا الوضبببع ضبببمن 

مبايعاس دائرة التخبط التي نعيش فيهبا … فبالقبانون ، والتربيبة الحبديثبة ، والتعليم ، والرأ  العبام ، والثقبافة  

ه الوسببائل  تملك القاعلية المؤثره والمرجوه منها  والقن … هي أدوات ضبببط اجتماعية حديثة ، ولان هذ

، في ضبط وتنظيم إيقاع الحياة السريع … والقانون الوضعي الحديث والذ  يعتبر من أهم أدوات الضبط  

ا جتماعي الحديثة ، ليس له السبببلطة المؤثرة والقويه في ضببببط السبببلوايات واألخالقيات المنحرفة في 

ن وبعض العبادات والتقباليبد واألعراف اإلجتمباعيبه الموروثبة من أهم أدوات  المجتمع ، وياباد ياون البدي

 الضبط اإلجتماعي ، والتي تحافظ حتى الن على تماسك وتعاضد المجتمع . 
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والعادات واألعراف اما يشبببير إياه هو لتارسبببن : هي نمط السبببلوك الذ  يرتضبببيه القرد أوالجماعة  

 ، بل واألنتقال الوراثي .  ألنقسهم ويميل ألي الثباث بمرور الوقت

وغالبال ماثميل إلى تنظيم سبلوك الشبخص أو األعراف والتقاليد برعتبارها اإلطار المرجعي ألسبس التنظبم  

اإلجتماعي والتعامل الشبعبي ، والتي تتمتع بقوة اإللزام الذ  يواز  القانون والدسبتور في المجتمع المدني  

ترامبال وهيببة مسبببببتمبدال ابل ذلبك من دوافع رغببة اإللتزام البذاتي من المعقبد ، أن لم يان أاثر منبه قوة وإح

 (512)ام اإلجتماعي من ناحية أخرل. ناحية ، وقوة اإللتز

والدين يشببال أحد الروافد األسبباسببية للعادات والتقاليد واألعراف اإلجتماعية ، حيث أاد علماء اإلجتماع  

 مالينوفستي وارد تليف براون  .. وأخرون :  أمثال

أن الدين في المجتمعات البسببيطة يحافظ على صببيانة التماسببك ا جتماعي فضببالل عن دوره الرئيسببي في 

 .  (612)ضبط سلوك األفراد 

  ن الوازع الديني والعادات والتقاليد وا عراف ا جتماعية تشهد تراجعال في المجتمع مثل : 

، وفعل الخير ، تقديم مصببلحة المجتمع على الخوف من    ، والعدل والشببهامة ، والشببجاعة ، والعطف

 مصلحة القرد ، الصدق ، األمانة ، الصراحة ، القناعة ، التسامح ، التواضع، ضبط النقس … 

فتراجع العادات والتقاليد واألعراف اإلجتماعية ، يلقي بظالله على األحداث ، خاصبة عندما ينشبروؤن في 

اجتماعي مشببع باألنانية والجشبع والحسبد والحقد ، ويقل فيه  بيئة اجتماعية قاسبية مريضبة ، أو في وضبع 

الروع الرسببمي القانوني ، ويضببعف فيها الوازع الديني والعادات والتقاليد الحميدة . يؤسببس هذا الوضببع  

 تربة لالنحراف والتقسخ األخالقي ويعزز هذا الوضع القاقة والققر … 

ث والعمل بدأب من أجل غرس العادات والتقاليد واألخالق  وعلية  بد من تقوية الوازع الديني لدل األحدا

  (712)الحميدة في نقوسهم . ولقد أاد علماء النقس أن هناك أربع مراحل للنمو الخلقي عند الحدث : 

 

 -مرحلة الحتر : -1

     ************ 

حيث تاون سببلوايات الطقل مسببلواات غرائزية ، بعيدال عن مقياس الصببواب والخطر ، ويتعلم بالتدريج  

السببلوك الحسببن والقبيح ، والضببار والنافع ، ويبدأ عنده شببعور الخوف من النار إلنها تحرق ، والسبباين  

 إلنه يجرل ، والسيارة إلنها تميت . 

 

 -مرحلة السلطة : -2

       ***********  

وهي المرحلة التي يبدأ فيها الطقل التمييز بين الناس واألشببياء والبيئات ، وتجلب تصببرفات ا سببتحسببان  

 وا ستهجان من أفراد المجتمع ، ولذلك ياون خاضعال لسلطة الناس وتقييمهم لتصرفاته القبيحة والحسنة. 
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  -المرحلة اإلجتماعية : -3

        *************  

والتي ينمو فيها الطقل خلقيال ، وتنمو لديه درجة اإلحسببببباس بر خرين ، وتابردرجة معرفة الطقل ألفراد 

المجتمع وللبيئبة اإلجتمباعيبة ، حيبث يحرص أن تاون فعبالبه منسبببببجمبة مع أعراف النباس وتقباليبدهم  

 قياته . ومشاعرهم وأخالقهم ، األمر الذ  يقو  لديه شعور اإلنتماء للمجتمع والتطبع برخال

  -المرحلة الشخصية : -4

       ************ 

ياون في هذه المرحلة الطقل أاثر سببببيطرة على سببببلواياتة من ذ  قبل ، وتنمو لدية القيم الشببببخصبببية      

والمثبل العليبا ، حيبث إنبه يقلبد سبببببلوابات الاببار واليبافعين والبذ  إقتبدل بهم وثبرثر بتصبببببرفباتهم وقيمهم 

 األخالقية العليا . 

لية  يمان أن ينمو الحدث نموال طبيعيال ، ويتشببع برخالق والعادات والتقاليد اإلجتماعية الحسبنه إ  في وع

 مجتمع سليم ومطمئن ، فالبيئة ا جتماعية المريضة ، تنقل أمراضها إلى األحداث ، وتاون هي 

قي وتحلل العادات والتقاليد  المصبدر ، الرئيسبي للتنشبئة والرايزة ا سباسبية لإلنحراف في حالة التحلل الخل

 في المجتمع . 

إن المهم في نمو الطقل األخالقي هو أن ياون الوالدان ممن يصببلح ل بوة واألمومة وعلى صببالت طيبة  

 أحدهما ، مع األخر ، واذلك مع أو دهما ، فينشر األطقال على محبتهما واحترامهما واإلعجاب بهما . 

 شبببببعوريبة ممن يحيطون ببه ، وهابذا تتاون عواطف المحببة أو    فبالطقبل الصبببببغير يمتص خلقبه بطريقبة

حترام واإلعجاب والعرفان بالجميل أو الخوف واإلشبببمئزاز في السبببنوات األولي  الاراهية ، عواطف ا  

من عمر الطقل . وفي الطقولة المترخرة ، ينمو الشبببعور بالذات ، ويبدأ الطقل في تاوين أنواع من الحام  

ا ينتقد األخرين . وعندما يرخذ في إدراك الصببقات الخلقية ، االشببجاعة والشببققة والعدل  ينتقد بها ذاته ام

والارم واألمانة ، وأضبببدادها ، وتتاون فيه عواطف الميل إليها ، أو الاراهية لها ، ويبدأ في أن يشبببتهي  

ي تعلم أن لنقسبببة تلك الصبببقات التي مال إليها وأعجب بها ، اما يحاول أن يتخلص من تلك الصبببقات الت

  (128) حتقار ….اينظر إليها ب
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 الفصل الثالث 

 نحراف األحداث من موقع ميداني ا

 -: أهمية الدراسة -1

لقد ظل األحداث بعيدين عن دائرة ا هتمام الرسببببمية والشببببعبية، و  ينظر إليهم النظرة الحقة ومجاميع  

السبن، يمان تنشبئتهم بالطرق المعهودة، أو على باب  ابيرة من أفراد المجتمع، تعتبر أن األحداث صبغار 

  … وإن حدث إنحراف فرن األسبرة، وأجهزة الضببط الرسبمية سبتقوم بصبدهم، وإصبالل ا عوجاج،لان  

 األمر ليس بهذه السهولة، فالمسرلة أعمق باثير من األطروحات السطحية.

رية التي يعيشبونها، وتحاول إلقاء مزيد من وهذه الدراسبة محاولة لتبيان سبمات المنحرفين واألوضباع األسب 

الضببببوء على مشبببباال األحداث وعوامل إنحرافهم، األمر الذ  يماننا من اإلحاطة بمشبببباال األحداث،  

 ويعطينا زادال لتلمس متطلباتهم، والنظر بموضوعية إلى ما يعانونه من إهمال وتسيب وعدم إاتراث.

 

  -هدف الدراسة : -2

لى الخصبببائص السبببلواية العامة ل حداث المنحرفين،وعلى مميزات أسبببر  إن هدف الدراسبببة التعرف ع

األحبداث المنحرفين، ولقبت اإلنتبباه إلى العوامبل األسبببببريبة واإلجتمباعيبة المؤديبة إلى إنحراف األحبداث،  

وتقديم التوصبيات والمقترحات المالئمة التي تسباعد على التقليل من عملية إنحراف األحداث في المجتمع  

  اليمني .

 

 -: منهج الدراسة -3

 . Questionnaire، إرتاز أساسال على ا ستبيان  Descriptiveمنهج الدراسة وصقي أن  -1

إسـتمارة لكل  25تم توزيع أسبئلة اإلسبتبيان على عينة عشبوائية من األحداث المنحرفين واألسبوياء )    -2

 .من الفئتين ( 

 ناحية السن والجنس والوضع اإلجتماعي.حاولنا أن تاون العينتين متشابهتين من  -3

 سؤال، وتضمنت صيغة األسئلة على محورين: 26اإلستبيان إرتاز على  -4
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 المحور األول: خاص بالحدث، والمحور الثاني: خاص برسرة الحدث.

 -حوت الصيغة العامة ل سئلة على : -5

 جتماعية والتعليمية،الحالة اإل  -الوضع األقتصاد  واإلجتماعي، ج -القئة العمرية، ب-أ

 األهداف والطموحات . -الوضع الساني،ز -الشعائر الدينية، و -أوقات القراب، هب -د

لقد قمنا بمقارنة األحداث األسببوياء باألحداث المنحرفين، لاي نتمان من إسببتخالص صببقات األحداث    -6

 النحرفين مع أسرهم .

 ائية .أستخدمنا في الدراسة طريقة النسب المئوية اإلحص -7

 

 -:  فراية الدراسة -4

تقترض الدراسببة: أن هناك صببقات معينة ل حداث المنحرفين وأسببرهم، األمر الذ  يحتم على الدراسببة  

 أظهار سمات وعالئم هذه السلواات.

 

 -:حدود الدراسة  -5

 -استقام هذا البحث على دراسة:

 خلوا السجن.األحداث المنحرفين في مدينة عدن، والذين إرتابوا جنحال، وأدينوا وأد -1

 األحداث النحرفين الذين لم يسبق لهم الدخول إلى السجن. -2

 األسوياء من أحياء المدينة، لمقارنتهم مع المنحرفين. -3

 سنة (. 19ب  9لقد ترواحت أعمار األحداث في هذه الدراسة ما بين ) -4

  -:  الصضوبات -5

التضبببليل والاذب، حتى في حالة إدانتهم  عدم الدقة في اإلدأل  بالمعلومات، وراون مجاميع منهم إلى   -1

وإثبات إنحرافاتهم، األمر الذ  جعلنا في أحايين اثيرة،إلى إستدراجهم في مقابالت مقتوحة، والدخول  

معهم في أسبئلة جانبية، والتي تبعد عنهم الخوف والريبة والشبك، وتجعلهم ينطلقون برجابات صبحيحة  

 بعيدال عن المغالطات .

اني إلى السبجون لمقابلة المنحرفين، إمتنع البعض منهم الحديث معنا بصبراحة، األمر عند نزولنا الميد -2

الذ  جلب إلى قلوبنا الحسبرة، وبعد متابعة وتارار بطرق شبخصبية بحثه، أسبتطعنا أن نتحصبل على 

 ما نرجوه بطرق ودية وغاية في الخدر . 

، األمر الذ  يتعذر معه القيام  إن الشببعور بالخوف واضببح للعيان، وقو  يسببيطر على ايان المجتمع -3

بدراسببات ميدانية دقيقة، و  يسببتطيع الباحث القيام بذلك إلى بمشببقة بالغة، وعليه اان من الالزم لنا  

تحر  الدقة والتمتع بسببعة صببدر وبعد نظر وقوة مالحظة، والتقحص الدقيق إلظهار الخيط األبيض  

المن قبل الجهات الرسببمية، وماعدا ذلك يعتبر    من األسببود. فالمجتمع لم يتعود على البحث الميداني
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عنبد البعض من المخطورات، لبذلبك انبا نواجبه بسبببببحباببات من الشبببببك والتخثر، حتى في بعض 

 المؤسسات الرسمية .

 

 

 

 

 

 

 : كم عمرا ؟1س

 -من خالل إجابات األحداث على السؤال تبين التالي:

 ا (المنحرفون ) النو              األسوياء ) النوا (  

 المجموع  أنثى ذار  المجموع  أنثى ذار

20 5 25  20 5 25 

  

 أعمار األحداث المنحرفين                  أعمار األحداث األسوياء

 العدد السن  العدد السن

 7 15ب 9من   11 15ب 9من 

 18 19ب  16من   14 19ب 6من 

 

، ياثر فيها ا نحراف، وهذه المرحلة يسميها علماء نقس  19بببب    16من الجدول تبين أن القئة العمرية   -

النمو بمرحلة المراهقة المترخرة،حيث تتضبح السبلواات المنحرفة وبشبال حلي وهي إمتداد لسبلواات  

 غير سوية منذ الطقولة. 

 : ما مستواا التضليمي ؟2س

 المنحرفون            األسوياء

 أنثى ذار المستول  أنثى ذار المستول

 2 2 أمي  ب ب أمي

 1 10 إبتدائي  1 6 إبتدائي

 1 1 إعداد   3 5 إعداد 

 1 2 ثانو   1 7 ثانو 

 ب ب جامعي  ب 2 جامعي
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من الجدول المبين أعاله يتضببح لنا : المسببتول التعليمي المتدني ل حداث المنحرفين وخاصببة العاملون   

 11حبدث عبامبل وعباطبل  15% من أفراد العينبة، فمن  60والعباطلون على العمبل منهم والبذين يشبببببالون 

الف ما % اميون، على خ26.6% مسببتول إبتدائي،73.3أميين بنسببب متتابعة    4حدث مسببتول إبتدائي،  

 هو مبين عند األسوياء والذين يتميزون بشال عام بمستول تعليمي أرفع.

 

 

 

 : هل تهرب ) أو كنت تتهرب( من المدرسة ؟ 3س

 المنحرفون       األسوياء

    نعم     نعم

4 21  20 5 

     

  

األسبوياء  % من 84% من المنحرفين يهربون من المدرسبة، وأن  80من خالل األجوبة: أيتضبح أن   -

   يهربون من المدرسة.

وبذلك نبرهن أن أغلب المنحرفين متسبربون من المدرسبة أو تسبربوا منها وأغلب األسبوياء غير متسبربين  

 من المدرسة .

 : أين تقاي أهلب وقت فراعا؟4س

 األسوياء

 في النادي والحدائق في الضمل في المن ل والشارا الشارا في المن ل

 ــ 2 3 10 10

 المنحرفون

 في النادي والحدائق في الضمل في المن ل والشارا الشارا في المن ل

 ــ 1 2 21 1

 

%  40% من األحداث األسببوياء يقضببون وقت فراغهم في المنزل  40يتبين من خالل ا سببتبيان: أن  -

والشببارع،  % يوزعون أوقات فراغهم مابين المنزل  12منهم يقضببون وقت فراغهم في الشببارع وأن 

 % يقضون أوقات فراغهم في العمل .8وأن 
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% منهم يقضبون وقت فراغهم ما 16% من المنحرفين بقضبون أوقات فراغهم في الشبارع،  84ويتبين أن  

 بين المنزل والشارع والعمل.

ومن وذلك نستخلص: أن األحداث األسوياء يقضون أوقات فراغهم بشال متوازن مابين المنزل والشارع،  

%( وهذا يعطي دليالل أن تواجد الحدث المسببتمر في 84والمنحرفون يقضببون أغلب أوقاتهم في الشببارع )

 الشارع ياون من أحد األسباب الرئيسية ألنحر افهم.

وأسبببتنادال إلى اإلجابات،  نجد من المنحرفين أو األسبببوياء من يقضبببي وقت فراغه في النواد  الثقافية  

 في األحياء الساينة أو نادرة الوجود . الرياضية… وذلك لعدم وجودها

 

 

 : هل تتضاطى الخمر، القات، السيجارة؟5س

 المنحرفون      األسوياء       

 القات الخمر الشيء
قـــــــــــــات  

 وسيجارة
 الشيء 

ــر  ــمـ خـ

ـسيجارة 

 قات

ـسيجارة 

 وقات
 سيجارة القات

 3 8 6 5 3  2 1 ـ 22

 

% منهم  12يمضببغون القات و  يشببربون السببيجارة، أن  % من األسببوياء   يشببربون الخمر و  88أن 

 يخزنون القات ويشربون سيجارة.

%  88% فقط منهم   يتعاطون و  يشببربون شببيئال،وأن نسبببة  12أما المنحرفون فلقد أتضببح أن نسبببة  

% يمضبغون القات  24% يمضبغون القات فقط،32يتعاطون الخمر والقات والسبيجارة على النحو التالي :

 % يشرب فقط السيجارة.12% يشربون الخمر والسيجارة ويخزنون القات، 20السيجارة، ويشربون 

وبناءال على األرقام المبينة أعاله فاءن األسبببوياء برغلبيتهم   يشبببربون الخمر والسبببيجارة و يمضبببغون  

 القات، وأن المنحرفين على عاسهم يميلون إلى تعاطي الخمر والقات والسيجارة وما خقي أعظم. 

 : هل تتضاطى المخدرات ؟6س

% والملقت لالنتباه أنه توجد حا ت في وسبببط  100لقد أجاب األسبببوياء والمنحرفون بالنقي بنسببببة   -

األحداث تتعاطى المخدرات، وغير مسببجلة أو مضبببوطة في الجهات الرسببمية، ونادرال مايتم القبض  

دينبة عبدن، عثرت في  على مثبل هبذه الحبا ت، عنبذ نزولي الميبداني إلى سبببببجن المنصبببببورة في مب 

 (.131السجالت على حالة واحدة، ال أن ما هو وجود في الواقع شيء تخر.)

 

 : هل تنام خارج المن ل؟7س
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 % 100أجمع األسوياء على عدم ينامهم خارج المنزل بنسبة 

 -أما المنحرفون فلقد اانت إجاباتهم على النحو التالي:

 %56 منهم أحيانال ينامون خارج المنزل بنسبة 14

 %24منهم  ينا مون خارج المنزل بنسبة 6

 % 20منهم ينامون خارج المنزل باستمرار بنسبة  5

وممبا سبببببلف، يمان القول أن من أجبدل ع ئم ا نحراف النوم خبارج المنزل، إلن الحبدث يقلبت من  -

 .رقابة األسرة، ويتعلم السلواات المنحرفة دون دراية أسرته

  

 

 (اثاألحد السؤال محصوراً على هير الضاملين منومي من األسرة؟ )صل على مصروف ي: هل تتح8س

 المنحرفون       األسوياء           

 المجموا أحياناً  ال نضم  المجموا أحياناً  ال نضم

13 1 3 17  10 6 4 20 

 

%  17.6% يتحصبببلون على مصبببروف يومي من أسبببرهم، وبانتظام،76.4أغلب األسبببوياء بنسببببة   -

 %   يتقاضون شيئال.5.8مصروف أحيانال، يتحصلون على 

% منهم يتحصلون أحيانال  20% يتحصلون على مصروف يومي منتظم من أسرهم،  50أما المنحرفون فبب  

 % منهم  يتحصلون مطلقال.30على مصروف يومي، 

تلبية   ومن األرقام المبينة أعاله توضببح : أن أسببر األسببوياء أاثر إهتمامال باألحداث، حيث يتم إلى حد ما

رغبات الحدث من شبراء الحاجات التي يرغب فيها، وأن اان المبلغ زهيدال، إ  أن تراة بدون مصبروف 

يومي أو منحه بطريقة عشببوائية غير منتظمة ، قد تدفع الحاجة بالطقل إلى األسببتجداء والبحث عن طرق  

نها المنحرفون الابار في ووسببائل إلشببباع رغبتة في شببراء األشببياء والحاجات األمر الذ  قد يسببتغله حي

 إشباع حاجاته ولحرفه عن السواء السبيل .

 : هل تأكل خارج المن ل ؟9س

 المنحرفون                  األسوياء     

 أحياناً  ال نضم  أحياناً  ال نضم

1 15 9  12 4 9 
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يرالون أحيانال خارج المنزل  % والذين  60أن نسببة األحداث األسبوياء الذين   يرالون خارج المنزل تبين  

% من المنحرفين يبرالون بباسبببببتمرار خبارج المنزل  48% و4% والبذين  يبرالون خبارج المنزل  36

 % لياالون خارج المنزل.16% منهم أحيانال يرالون في الشارع، ونسبة 36.6

الحسبببنة، أاثر إلتزامال  وعليه فاألسبببرة المتماسببباة والمنظمة والتي يمالؤها الدفء والحنان والمعاشبببرة 

بمواعيد الوجبات، وأاثر إهتمامال بتنقيذية األحداث، وعدم التقريط برن يرالون خارج حدود المنزل إ  فيما  

ندر، ألن التعود على األال تناول الوجبات برسبتمرار في السبوق يشبال خطرال على الحدث وقد ياون سبببال  

من األدلة التي تؤشببر على تماسببك األسببرة من أنها  تشببهد   نحرافة فالوجبات المنظمة في المنزل دليل

 تقااات وإشااليات يعطل دورال من أدوارها، أو تقصير من أحد األبوين.

 

 

 

 : ما طبيضة عملا ؟  10س 

 المنحرفون           األسوياء  

 عاطل عامل طالب  عاطل عامل طالب

10 8 7  10 5 10 

 

% عاطلون  28% من األسبوياء عمال، 32% طالب من األسبوياء،   40تواصبالل لما تقدم فاءن نسببة   -

% من المنحرفين  40% منهم عمبال،  20% منهم طالب،40عن العمبل، بينمبا المنحرفون بشبببببابل  

عباطلون عن العمبل ومن خالل األرقبام المبدونبة أعاله يتبين لنبا أن نسبببببببة العباطلين عن العمبل عنبد  

وياء وعليه فاءن العطالة عن العمل تشبال سبببال رئيسبيال  المنحرفين أعلى من مما هو موجود عند األسب 

 لالنحراف.

 : من هي الشخصية المؤتره عليا في المن ل ؟ 11س

 المنحرفون                   األسوياء  

 الأحد الجدة األم األب  الأحد الضمة الجد األخوان األم األب

13 7 2 1 1 1  4 9 1 11 

 

 % من األسوياء تؤثر األمهات عليهم في 28% من األسوياء يؤثر عليهم في المنزل األباء، و52 -

% من األسبوياء   4% من األسبوياء يؤثر عليهم في المنزل األخوان واألعمام واألجداد،16المنزل،   -

 يؤثر عليهم أحد في المنزل.
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منهم تؤثر أمهبباتهم عليهم،  %  36% منهم ألحببد يؤثر عليهم في المنزل،44أمببا المنحرفون فبباءن   -

 % تؤثر عليهم في المنزل جداتهم.4% يؤثر عليهم في المنزل األباء،و16و

من المعلومات المبسببببوطة أعاله : يتبين أن األسببببوياء يؤثر عليهم في المقام األول أباوؤهم بنسبببببة   -

 %…16%، ثم ترتي األمهات في المرتبة الثانية 52

يؤثر عليهم أحد في المنزل،هذه نقطة رئيسببية في ا نحراف ألن رب % منهم   44أما المنحرفون فاءن 

األسبببببرة ) األب( عنبدمبا   يقوم بمهبامبه من األبويبة والتربيبة والعباطقيبة، فباءن ذلبك ياون من المرتازات  

 األساسية لالنحراف عندما تغيب سلطة وترثير األب في المنزل على األحداث .

% من المنحرفين تبرثر  36يابر عنبدمبا يغيبب تبرثير األب ، ولبذلبك فبان وامبا نالحظ أيضبببببال  أن تبرثير أ م 

عليهم األم في المنزل ، وهذا يحمل في طيا ته د له مهمة ،وهو أن ترك عملية التنشئة ا جتماعي العائلية  

في المنزل على عاتق األم فقط دون مشباراة األب، ياون في أحايين معينة سبببال  من أسبباب ا نحراف أو  

 بب ذلك ميوعال في األحداث .بس

 

 

 : هل تطلع أبويا على مشاكلا الخاصة ؟12س

 المنحرفون                                األسوياء      

 أحياناً  ال نضم  أحيانً  ال نضم

11 5 9  3 20 2 

 

من %  36% يطلعون إباءهم على مشاالهم الخاصة، وأن 44يتضح أن أغلب األسوياء بنسبة تقدر ببب   -

%   يطلعون تبائهم على مشبباالهم  20األسببوياء أحيانال يطلعون إبائهم على مشبباالهم الخاصببة، وأن 

 الخاصة.

%،وأن  80أما المنحرفون فاءن الغالبية العطي منهم   يطلعون إباءهم على مشببباالهم الخاصبببة بنسببببة  

إباءهم على مشبباالهم    % أحيانال يطلعون8% منهم فقط يطلعون إباءهم على المشبباال الخاصببة، وأن 12

 الخاصة .

واسببتنادا على اإلجابات السببالقة الذار فاءنه يثبين أن األسببوياء أاثر إطالعال لمشبباالهم على والديهم   -

األمر الذ  يؤثر على عالقة أبوية وأسببببرية سببببليمة تسببببود المنزل، وفيها اطمئنان وثقة بين األباء  

هم على مشباالهم الخاصبة )الغالبية(، وهذا يعني أنه   واألبناء، أما المنحرفون فاءنهم   يطلعون إباء

يوجد جو من الثقة وا طمئنان والتماسببببك في السببببرة ما بين األباء واألبناء، مما يؤثر سببببابا على  

 سلوايات األحداث وعدم تصويب سلوااتهم الخاطئة.
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 : هل تتضر  للضقاب عند ارتكاب األخطاء من قبل األسرة ؟13س

 المنحرفون                                األسوياء     

 أحياناً  ال بأستمرار  أحياناً  ال بأستمرار

2 3 20  9 6 10 

 

% منهم   12% من األسبببببوياء يتعرضبببببون للعقباب أحيبانال، وأن 80اسبببببتمرار لمبا تقبدم يثبين: أن  -

 % يتعرضون للعقاب برستمرار.8يتعرضون للعقاب، وأن 

% منهم يتعرضبببون برسبببتمرار للعقاب،  36% أحيانال يتعرضبببون للعقاب، وإن 40أما المنحرفون، فاءن 

 % منهم   يتعرضون للعقاب.24وأن 

% برسببتمرار  36وما يمان مالحظته هو أن المنحرفين يتعرضببون لعقوبات مسببتمرة من قبل األسببر -

%  24والمساءلة حيث أن  وهي عقوبات عنيقة وشديدة وبشال متطرف، أو   يتعرضون بتاتال للعقاب  

منهم   يعاقبون و  يالمون على فعالهم الخاطئة …. ومن ذلك يثبين أن الضرب المستمر والعقوبات  

الشببديدة ضببد األحداث قد تجعلهم أشببد مقاومة له وأاثر نقورال من األسببرة والمجتمع، ويولد لديهم منذ  

طرق غير سببليمة وهادئه فهذا التطرف  تعونه أظقارهم ميل قو   سببتخدام العنف وحل اإلشببااليات ب

في المعاملة،قد يقابلة اتجاه تخر هو عدم اإلاثراث بالحدث وعدم تقويم سبببلواة وترك الحدث يقعل ما  

يشبتهي دون إاثراث األسبرة، واألمر الذ  يؤثر على الحث ويتسبهل أعمال األنحراف ويشبجعه على  

% من 24حرفين أاثر إهما ل ل حداث حيث أن التطاول في القعال المنحرفة ولذلك نرل أن أسبر المن

% من األسبوياء   يتعرضبون للعقوبة فالقارق  12األحداث   يتعرضبون أل  عقوبة من األسبرة،بينما  

 هو الضعف.

 

 : هل تؤدي الشضائر الدينية ؟14س

 المنحرفون       األسوياء         

 أحياناً  ال نضم   أحياناً  ال نضم

15 7 3  5 18 2 

 

% منهم   28% من األسبوياء يؤدون الشبعائر الدينية برنتظام، وأن 60من الجدول السبابق يثبين أن : -

 % من السوياء يؤدون الشعائر الدينية، أحيانال.12يؤدون الشعائر الدينية، وأن 

البدينيبة  % منهم يؤدون الشبببببعبائر 20% منهم   يؤدون الشبببببعبائر البدينيبة، و72أمبا المنحرفون فباءن  

 % من المنحرفين يؤدون الشعائر الدينية أحيانال.8بانتظام،وأن 
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ونسببببتنج من ذلك أن التدين،    ومن األرقام المبينة أعاله يتضببببح أن السببببوياء أاثر تدينا من المنحرفين،

والتمسبببك بالدين يشبببال رادعال أخالقيال للحدث، ويقي الحدث من ارتااب اثير من الموبقات واإلنحرفات،  

زز القوة األخالقية واإلنضبباطية للضبمير عند الحدث فالخوف من   و العقاب الشبديد يوم القيامة من ويع

 القعال السيئة يقو  لدل الحدث ا نضباط الذاتي والمحاسبة للسلوايات حتى   يقع في المحذور .
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األصدقاء ــ أو أي مكان  : أين تشضر بالراحة واألمان في المن ل ــ الشارا ــ المدرسة ــ الضمل ــ مع15س

 آخر ؟!

 األسوياء

 أي مكان آخر األصدقاء الضمل المدرسة الشارا المن ل

 ــ 8 ــ 2 2 13

 

 المنحرفون  

 أي مكان آخر األصدقاء الضمل المدرسة الشارا المن ل

 ــ 11 ــ 1 11 2

 

% منهم يشبعرون 32المنزل،% من األسبوياء يشبعرون بالراحة واألمان في  52مما سبلف يتضبح أن :   -

% منهم  8% منهم يشبببببعرون ببالراحبة واألمبان في المبدرسبببببة،  8ببالراحبة واألمبان مع األصبببببدقباء،  

 يشعرون بالراحة واألمان في الشارع.

% أخرل منهم يشببببعرون 44% منهم يشببببعرون بالراحة واألمان في الشببببارع،44أنا المنحرفون فاءن 

% يشببعرون بالراحة  4يشببعرون بالراحة واألمان في المنزل،% منهم  8بالراحة واألمان مع األصببدقاء، 

 واألمان في المدرسة . 

أن عدم شبببعور الحدث بالراحة واألمان في المنزل )مع األسبببرة(، يجعل الحدث يبحث عن أماان أخرل  

للراحة واألمان، وتاون أقرب نقطة له هو الشبارع ،أو األصبدقاء، فالشبارع خطر على الحدث خاصبة عند 

الرقابة وأإلهتمام به من قبل األسبرة، واألصبدقاء خطير ون خاصبة إذا وقع الحدث في صبداقات مع   انعدام

 أحداث أو غيرهم من غير األسوياء في طل انعدام ا هتمام بالحدث من قبل األسرة 

% يشبببببعرون بالراحة واألمان في 52وهاذا يتضبببببح لنا من األرقام المبينة أعاله أن أغلبية األسبببببوياء  

% منهم يشببعرون بالراحة واألمان مع األصببدقاء بينما المنحرفون على العاس من ذلك فاءن 32ل،المنز

% منهم يشببعرون بالراحة  44% منهم يشببعرون بالراحة واألمان في الشببارع بما يحمله من مخاطر،44

دث  مع األصبببببدقباء، وهؤأل األصبببببدقباء لهم لن ياونوا إ من نقس الطينبة المنحرفبة التي يميبل إليهبا الحب 

 المنحرف .  
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 : ماهي أمنيتا ؟ 16س

 المنحرفون         األسوياء           

 النجاح
وظـيـفـــة  

 مريحة

 واج  

 سضيد
 ال واج الثراء االستقرار الشيئ 

ــة  ــفــ ــيــ وظــ

 مريحة

10 13 2  12 7 3 2 1 

 

يتمنون أعمال % منهم  52% منهم يتمنون النجال في الحياة،  40يتبين من إجابات : األسببببوياء،فاءن   -

 % من األسوياء يتمنون زواجال سعيدال.8مريحة ، 

% منهم يتمنون ا سبتقرار،  28% منهم   توجد لديهم أمنيات وأهداف في الحياة،48أما المنحرفون فاءن 

 % من المنحرفين يتمنون وظائف مريحة.4% منهم يتمنون الزواج،8% منهم يتمنون الثراء،12

سبابقة: فاءن األسبوياء توجد لديهم أهداف في الحياة، تتوزع ما بين النجال في  أسبتنادال إلى اإلجابات ال -

الحياة واألعمال المريحة والزواج السببببعيد، وما يلقت ا نتباه في إجابات المنحرفين هو أن ما يقارب  

%   توجد لهم أمنيات و أهداف في الحياة وهذا ناتج عما يعانوه من إحباطات في الحياة  48نصببقهم  

هم  زالوا في مقتبل العمر، هذا الذ  يعاس ذلك فيما بعد على تصبرفاتهم وسبلواا تهم التي   تعير  و

شببيئال لنواميس وقواعد المجتمع، وبذلك ياونون من أاثر القئات المضبباده لقوانين وسببلواات المجتمع  

 عارف  عليها…بعشوائيتهم وتصرفاتهم البعيدة ال البعد عن المعايير والمقاييس ا جتماعية المت

أمبا الخرون من األحبداث المنحرفين البذين يتمنون ا سبببببتقرار والثراء والزواج السبببببعيبد والوظبائف  

المريحبة، فهؤأل أقبل إنحرافبال عن زمالئهم البذين ألأمنيبات لهم، ياون إنحراف هؤ ء أقبل وببالتبالي يمان 

ا ما وجدوا التصبويب لسبلوااتهم وا هتمام إعادتهم إلى الحياة الطبيعية في المجتمع بعيدال عن ا نحراف إذ

 بهم من األسرة والمجتمع.

 

 : كم عدد أفراد أسرتا ؟ 17س

 فرداً . 151عدد أفراد أسر األسوياء 

  6.04وبذلك ياون متوسط عدد أفراد أسر األسوياء 

 فردال  179أما المنحرفون فعدد أفراد أسرهم 

 فردال  7.16 وبذلك ياون متوسط عدد أفراد األسر المنحرفون

مما سبلف يتضبح أن عدد أفراد أسبر المنحرفين يقوق عددال في المتوسبط عدد أفراد أسبر األسبوياء وأن اان 

المتوسببط لعدد أفراد األسببر للقئثين غير ابير، إ  أن مؤشببر يوحي برن عدد أفراد األسببرة الابير ياون 
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ألسبببببرة،وقلبة ا هتمبام ببالحبدث من نواحي  أحيبانبال عبامالل من عوامبل ا نحراف ، وذلبك لاثيرة العبدد في ا

 مختلقة.

 

 : كم دخل أسرتا شهرياً ؟18س

 -لقد تبين من خالل اإلجابات :

 ريا ل . 11.840أن متوسط الدخل الشهر  ألسر األسوياء من األحداث  -

 ريا ل . 9.760وأن متوسط الدخل الشهر  ألسر األحداث المنحرفين  -

ابيرة في مسبتول الدخل الشبهر  ما بين أسبر األسبوياء والمنحرفين،    وتظهر األرقام أنه   يوجد فوارق

% عن دخل 4.160لاير، بنسببة زيادة تقدر   2080حيث أن الدخل الشبهر  ألسبر األسبوياء يقوق بمقدار  

 اسر المنحرفون شهريال. ودخل األسر منخقض بشال عام األمر الذ  يعطي اساسال لمزيد من ا نحراف .

 سرة ؟: من عائل األ19س

 المنحرفون        األسوياء   

 األخ/ األخت األب األم األم األب  األخ/ األخت األب األم األم األب

 6 1 10 8  ــ 3 4 18

 

%، واألسبببر التي تعيلها األم في اسببر  72في أسبببر األسبببوياء تاثر األسبببر التي يعيلها األب بنسببببة   -

 %.12سوية %، األسر التي يعيلها األب واألم 16األسوياء 

% من أسببر المنحرفين، وتقل اعالة  40أما اسببر المنحرفين فاألمهات األئي يعلن أسببرهن تابر حيث تبلغ  

% واألخوان الذين يعيلون أسبببر المنحرفين تقدر بب  32األب ألسبببر المنحرفين ألسبببباب اثيرة حيث تبلغ  

 %.4% ، واإلعالة المشتراة ل ب واألم لسر المنحرفين 24

اسببتنتاجه من األرقام المبينة أعاله هو : أن األسببر التي تعتمد أعادلتها على األب بشببال    أما ما يمان -

رئيسببي يقل فيها ا نحراف، واألسببر التي   يعيل فيها األب األسببرة ياثر فيها ا نحراف، ألن إعالة  

تنظيم  األسببرة من قبل األب واعتمادها عليه يؤثر فيها األب بشببال قو  على تنشببئة األحداث وعلى  

الحياة األسبرية في المنزل األمر الذ  يقلل من حا ث ا نحراف . ولذلك فرسبر األسبوياء يعيل أاثرها  

 %.32% بينما أسر المنحرفين يعيل فيها األباء أسرهم بنسبة 72األباء بنسبة 
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 :ما هو المستوى الدراسي لألب واألم ؟20س

 المنحرفون        األسوياء  

 األب

 األم

  جامضي ثانوي إعدادي ابتدائي أمي

 األب

 األم

 جامضة ثانوي إعدادي ابتدائي أمي

5 

7 

7 

8 

 ــ

 ــ

8 

8 

6 

1 

 11 

16 

8 

7 

2 

1 

2 

1 

2 

 

% مسببتول  30% منهم أميون،  24يتبين عن جدول المسببتول الدراسببي ألباء وأمهات األسببوياء أن  -

 % مستول جامعي.14% مستول ثانو ، 32إبتدائي، 

 

% من أباء وأمهات المنحرفين  54جدول المسبببتول الدراسبببي ألباء وأمهات المنحرفين فاءن:أما من  -

 % مستول جامعي.4% مستول ثانو ،  6% مستول إعداد ،  6% منهم مستول ابتدائي،30أميون،

 

وبذلك يتضبح أن المسبتول الدراسبي ألباء وأمهات المنحرفين متدني مقارنة برباء وأمهات األسبوياء،   -

% عند أباء  24% مقابل 54األمية بين أباء وأمهات المنحرفين تشببببال أاثر من النصببببف  حيث أن  

ويتققون أباء  0-% لال منهما،  30وأمهات األسببوياء،ويتقابل المسببتول ا بتدائي عند الطرفين بببببببب  

 %.4% مقابل 14%،6% مقابل 32وأمهات األسوياء في المستول الثانو  والجامعي باتتابع 

 

 جار ) خالف ( في األسرة ؟: هل يوجد ش21س

 المنحرفون      األسوياء  

 أحياناً  ال بأستمرار  أحياناً  ال بأستمرار

 7 ـ 18  19 4 2

 

% فيحدث الخالفات  8يتبين مما سبببلف : أن أسبببر األسبببوياء  تعاني من خالفات مسبببتمره اإلبنسببببة    -

 ،% 16فيها خالفات إطالقال بنسبة  % وبعض األسر  توجد76والشجار بينها أحيانال بنسبة 

% من األسببر، وقليلة هي األسببر  72أما اسببر المنحرفين فالقاعدة لديها الخالفات برسببتمرار حيث تشببال  

 %. 28التي يحدث فيها الشجار أحيانال وتشال نسبة 

األسبوياء تقل فيها  ونسبنتج من ذلك أن من سبمات األسبر المنحرفة التقالك والخالفات المسبتمرة، بينما أسبر  

 التقااات والخالفات إ فيما ندر.
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 : هل أما مطلقة؟22س

 المنحرفون             األسوياء  

 ال نضم  ال نضم

5 20  8 17 

 

% منهم أمهاتهم  80% من األسبوياء أمهاتهم مطلقات،20من أجوبة األسبوياء من األحداث نالحظ أن   -

 غير مطلقات .

 % .68% والذين أمهاتهم غير مطلقات يشالون 32فالدين امهاتهم مطلقات يشالون أما المنحرفون 

وما يمان مالحظة أن أسبببر األحداث المنحرفين ياثر فيها الطالق مقارنة برسبببر األسبببوياء األحداث   -

% والظالق عالمة من عالئم التقاك األسبر  وعام  من العوامل المؤدية إلنحراف  20% مقابل 32

 األحداث .

 : هل يتضاطي أو يشرب األب، األم، األخ: السيجارة، القات، الخمر، المخدرات ؟ 23س

 المنحرفون        األسوياء  

 األب

 األم

 األخ

الســيجار 

 ة

المخــدرا  الخمر القات 

 ت

الـشي 

 ئ

 

 األب

 األم

 األخ

الســيجار 

 ة

الــخــم  القات

 ر

المخــدرا 

 ت

الـشي 

 ئ

 1 1 13 24 22  4 ـ 8 21 20 

 ـ ـ 3 17 12     7 2

3 5     11 10 6   

 

% والذين  80من الجدول  المبين أعاله يتبين أن أباء األسبببوياء الذين يشبببربون السبببيجارة يشبببالون   -

%، والذين  يشببببربون و يتعاطون أ  شبببيئ  32% والذين يشببببربون الخمر  84يمضببببغون القات  

 % .16يشالون 

% و  أحد منهن 28والالئي يمضببغن القات  %  8أما أمهات األسببوياء الالئي يشببربن السببيجارة يشببالن 

 يشربن الخمر أو يتعاطي المخدرات.

 ، % منهم يمضغون القات20% منهم يشربون السيجارة،12أما األسوياء فلقد تبين أن 

% منهم يخزنون 96% منهم يشبربون السبيجارة وأن 88أما بالنسببة ألباء األحداث المنحرفين فقد تبين أن 

%  يشبربون و يتعاطون 4% يتعاطون المخدرات، وأن 4منهم يشبربن الخمرة، وأن  %  52الثات، وأن 

 شيئال .
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% منهن يخزن القات، وأن 68% منهن يشبربون السبيجارة، وأن 48أما أمهات األحداث المنحرفين فاءن  

 % منهن يشربون الخمرة .12

% منهم يشببربون 24قات،  % منهم يخزنون ال40% يشببربون السببيجارة، و44أما أخوة المنحرفين فاءن  

 الخمرة .

دن األرقام المبينة أعاله يتضبببح أن أباء وأمهات وأخوة المنحرفين اانوا من ضبببمن العوامل الدافعة   -

إلنحراف األحداث المنحرفين حيث يقوق نسبب شبربهم وتعاطيهم للسبيجارة القات والخمر والمخدرات  

 مما هو عليه أباء وأمهات وأخوة األسوياء.

 

 يقاي األب، األم، أهلبه أوقات إفراههم ؟  : أين24س 

 األسوياء  

 األب

 األم

 في العمل خارج المنزل تعليم األطقال مشاهدة التلقزيون تخزين القات

9 3 4 2 7 

 ـ 5 6 9 5

 

 المنحرفون

 األب

 األم

 في العمل خارج المنزل تعليم األطقال مشاهدة التلقزيون تخزين القات

 4 12 ـ 2 7

8 4 1 9 3 

 

 -يتضح من الجدول المبين أعاله : أن أباء األسوياء يقضون اغلب أو قات فراغهم على النحو التالي: -

القببات،  36 القراب في تخزين  يقضبببببون وقببت  العمببل،28% منهم  تعليم  16% منهم في  % منهم في 

 %منهم خارج المنزل .8% منهم في مشاهدة التلقزيون، 12األطقال،

%  24% يقضبببين أوقاتهن في مشببباهدة التلقزيون،  36ءن الغالبية العظمى منهن أما أمهات األسبببوياء فا

% منهن يقضبببببين أوقبات 20% منهن يقضبببببين أوقباتهن في تخزين القبات،  20منهن في تعليم األطقبال،  

 فراغهن خارج المنزل .

 

 

تخزين  % منهم في  28% منهم يقضبببببون أوقبات فراغهم خبارج المنزل،  48أمبا أبباء المنحرفين فباءن  

 % منهم يقضون أوقات فراغهم في مشاهدة التلقزيون.8% منهم في العمل،16القات،
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% منهن يقضبببببين  32% منهن يقضبببببين أوقبات فراغهن خبارج المنزل،36أمبا أمهبات المنحرفين فباءن  

% منهن يقضبين  4% منهن في العمل،12% منهن في مشباهدة التلقزيون،  16أوقاتهن في تخزين القات،  

 في تعليم األطقال. أوقات فراغهن

ومن الجدول المبسبوط أعاله تتضبح الصبورة على النحو التالي : أن مسبرلة ا عتناء بتربية وتعليم األطقال  

ليس ببالمسبببببتول المطلوب عنبد القئتين، إ  أننبا نلمس أن أبباء وأمهبات األسبببببويباء يعتنون بتعليم أطقبالهم  

راغهم في اإلهتمبام ببا عتنباء وتعليم األطقبال،  % يقضبببببون أوقبات ف24%، األمهبات 16وببالتتبالي األبباء  

بينمبا تقبل النسبببببببة عنبد أبباء وأمهبات المنحرفين ابالتبالي: األبباء  أحبد يصبببببرف وقبت فراغبه في تعليم  

 % فقط من أوقات القراب في تعليم األطقال .4أطقاله،واألمهات يصرفن 

%  8تهم خارج المنزل، فاألباء يقضببون المالحظة الثانية:أن أباء وأمهات األسببوياء   يقضببون أغلب أوقا

% خارج المنزل، بينما ناثر نسبببببة الوقت المصببببروف خارج  20من فراغهم خارج المنزل، واألمهات 

% من أباء المنحرفين يقضببون أوقات فراغهم خارج  48المنزل لال من أباء وأمهات المنحرفين وبالتالي  

ن خبارج المنزل، عالوة على القوارق في % من أمهبات المنحرفين يقضبببببون أوقبات فراغه36المنزل،

 تخزين القات ومشاهدة التلقزيون  فاءن النسبة تميل لصالح أباء وأمهات األسوياء.

ومن ذلك نسبببتنتج أن: أعدم اإلهتمام بتعليم الطقل وتربيته في المنزل التربية والتعليم الحسبببن، ياون من 

األاثرات باألحداث هو قضباء الوالدين أغلب أوقاتهم  األسبباب المؤدية  نحرافة، من عالئم اإلهمال وعدم 

 خارج المنزل وبعيدال عن األحداث . 

 : هل يؤدي الوالد، الوالدة، الشضائر الدينية ؟25س

 المنحرفون                 األسوياء   

 األب

 األم

  أحياناً  ال نضم

 األب

 األم

 أحياناً  ال نضم

12 

19 

9 

4 

4 

2 
 

4 

12 

18 

9 

3 

4 

  

%   يؤدون 36%، منهم 48اسببتقادا لما تقدم : فاءن أباء األسببوياء الذين يؤدون الشببعائر الدينية برنتظام  

 % منهم غير مثابرين ) أحيانال(.16الشعائر الدينية،

% منهن   يؤدين الشبببعائر  16% منهن يؤدون الشبببعائر الدينية باظنتظام،  76أما أمهات األسبببوياء فاءن 

 ر منتظمات في تردية الشعائر الدينية.% منهن غي8الدينية، 

% منهم   يؤدون 72% من إببائهم يؤدون الشبببببعبائر البدينيبة، ببرنتظبام ، بيمنبا 16أمبا المنحرفون فباءن  

 % منهم أحيانال يؤدون الشعائر الدينية .12الشعائر الدينية، 

%  16شبببعائر الدينية،  % منهن   يؤدين ال36% يؤدين الشبببعائر الدينية برنتظام،  48وأمهات المنحرفين  

 يؤدين أحيانال الشعائر الدينية.
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 ونستنتج مما سلف أن أباء وأمهات األسوياء أاثر تدينال ومحافظة من أباء وأمهات المنحرفين. 

 

 

 : كم عدد الغرف في المن ل التي تسكن فيه ؟ 26س

 المنحرفون          األسوياء  

 عدد الغرف   عدد الغرف 

 38 شقة 52 شقة

 6 عشة 1 عشة

 

 فرداً  179عدد أفراد أسر المنحرفين   -  فرداً       151عدد أفراد األسر األسوياء   -

 

من الجدول المبين أعاله يتضببح: أن متوسببط عدد األفراد لال غرفه بالنسبببة ألسببر األسببوياء يقدر بب   -

 % من األسوياء يعيشون في عشش ) صندقة (4. وأن  2.8

 أفراد لال غرفة. 4للمنحرفين، فاءن متوسط عدد األفراد لال غرفة يقدر بب أما بالنسبة 

 % من المنحرفين يعيشون في عشش )صندقة (. 20وأن 

وبذلك نسببتنتج أن المنحرفين يعيشببون في ظروف سببانية صببعبة وضببيقة وبذلك ياون السببان من أحد  

، والراحة واإلطمنئان والهدؤ، مما العوامل المسبببباعدة لإلنحراف ألن الحدث ألبجد السببببانية في المنزل

يدفعه عن التغيب المسببتمر عن المنزل أو الرجوع إلى المنزل في سبباعات النوم أو في حا ت الضببرورة 

 ضية في الشارع بعيدال عن األسرة.وماعدا ذلك فال وقته يق

 

 -ج:النتائ ❖

ل حداث المنحرفين، ومميزات إسببتنادال إلى فرضببية البحث، فلقد تبين من خالل البحث أن هناك صببقات  

  -:ألسر األحداث المنحرفين نلخصها االتالي

 -صفات األحداث المنحرفين:

 أن األحداث المنحرفين أغلبهم متسربون من الدراسة، عالوة على المستول الدراسي المتدني. -1

 يقضون أغلب أوقات فراغهم في الشارع، وأن نزرال منهم ملتزمين بالنوم في منازلهم. -2

األحبداث المنحرفين يميلون إلى تعباطي الخمر والمخبدرات وأن جزءأ منهم قبد وقع في المحبذور،  أن   -3

 والغالبية منهم يمضغون القات ويشربون السيجارة.

 أن جزءال منهم   يحصلون على مصروف يومي منتظم من أسرهم. -4

 .عدم انتظام الوجبات الغذائية في المنزل، فضالل عن ميلهم ل ال خارج المنزل -5
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 أن أغلب المنحرفين يعانون من العطالة. -6

 إن ترثير أسرهم على سلواا تهم ليس قويال، مما يتيح المجال لجهات وعناصر أخرل ملئ لقراب. -7

عالقباتهم ببرسبببببرهم غير قويبة، ممبا يجعبل األبباء واألمهبات غبائبين عن مبا يعبانوه ومبا يواجهونبه من  -8

 مشاال .

 رية شديدة، أو إهمال شديد لهم.يتعرض المنحرفون من األحداث لعقوبات اس -9

 يقل الوازع الديني عند األحداث المنحرفين، وأغلبهم غير ملتزمين بتردية الشعائر الدينية. -10

 أغلب األحداث المنحرفين   يشعرون بالراحة وا خارج المنزل.  -11

 الجزء الابير من المنحرفين   توجد لديهم أهداف وأمنيات في الحياة.  -12

 -األحداث المنحرفين :صفات أسر 

 قله الدخل الشهر  ل سرة. -1

 اثرة عدد أفراد األسرة. -2

 في اثير من األسر   يعيلها األباء. -3

 اثره الصراعات والتقااات األسرية. -4

 المستول التعليمي المتدني ألسر المنحرفين. -5

 ال المخدرات.اثره عدد أفرد األسرة المتعاطيه للخمر والسيجارة والقات وأحيان -6

 أباء وأمهات المنحرفين يقضون أغلب أوقاتهم خارج محيط األسرة وبعيدال عن األو د. -7

ضبعف الوزاع الديني لدمرسبرالمنحرفين، وتتميزأسبرالمنحرفين بشبال علم بعدم المحافظة علمالشبعائر    -8

 الدينية.

 ضيق السان العائلي. -9
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  -: الخـــــــــاتـــمـــة

لعلني   أجانب الصبواب إن قلت : إن مسبالة انحراف األحداث في المجتمع اليمني المعاصبر   ليسبت هي 

 اإلشاالية الوحيدة التي يعاني منها المجتمع اليمني   بل إن هناك إشااليات عديدة و متباينة و مترابطة .

ن المجتمع   بل هي إفراز إلشببااليات و تعقيدات يعيشببها  و قضببية انحراف األحداث ليسببت نبتة غريبة ع

المجتمع اليمني   و هي تستمد زادها من الواقع ا قتصاد  و ا جتماعي و الثقافي و الروحي الذ  يعيشه  

 المجتمع اليمني .

و   تسببتطيع جهة ما بضببربة عصببا أن تنهي هذه المعضببلة الشببائاة و التي هي عميقة الصببلة بالواقع  

 وم الذ  يعاني من اضطرابات و توترات و تخلخالت .المرز

و لذلك   بد من تضببببببببببببافر الجببببببببببببهود في جميع الصععد المختلقة من اجل التقليل من مسالة انحراف  

 األحداث و الوقاية من األمراض ا جتماعية .

حراف األحداث  و ما أخال أنني قد طققت في سبببماء الخيال عندما أادت : أن من األسبببباب الرئيسبببية  ن

يرتي في مقدمتها األوضبباع ا قتصببادية و المعيشببية الصببعبة التي يعيشببها المجتمع اليمني و أعطت هذه 

األوضببببباع تربة خصبببببببة  نحراف األحداث و ا نحرافات ا جتمباعيبة األخرل و هذا ما تم بسبببببطبه و 

 توضيحه في هذه الدراسة بالد ئل و األرقام و المعطيات المحسوسة . . . 

و لذلك فان المقتال الرئيسببي لمعالجة قضببية انحراف األحداث في المجتمع اليمني هو إصببالل األوضبباع 

ا قتصبادية المتدهورة باألسبرة و ألعضباء المجتمع و هذا يتطلب نهوضبا اقتصباديا في البالد و يتزامل مع 

 . ذلك توطد أراان دولة النظام و القانون و المؤسسات الحديثة و محاصرة القساد

و يرتي ضببمن هذا اإلطار إيجاد فرص عمل جديدة و تشببجيع ا سببتثمار الداخلي و الخارجي و اسببتغالل  

 الموارد و الثروات الوطنية  ستغالل األمثل .

فانحراف األحداث مسبالة مرتبطة بشبال عام بالوضبع ا قتصباد  و ا جتماعي و اإلدارة العقلية السبليمة  

تيان بحلول مؤقتة و جزئية و لانها على المدل البعيد غير مجدية إن لم تان ل مور . . . و من الممان اإل 

 هناك معالجات جذرية للواقع المرزوم الذ  ينتج ظروفا غير صحية في المجتمع .

و عندما نؤاد على أهمية الجانب ا قتصبباد  و من انه يشببال مقتاحا رئيسببيا لحل هذه المعضببلة   يعني  

نببببببجعل من هذا الجببببببانب بمثابة حبل غسيل أو شماعة نعلق عليها ال شاردة و بر  حال من األحوال أن  

واردة و ليس في ال األحوال يمان إعببببببادة أسباب انحراف األحداث إلى المسببات المعيشية بل أن هناك  

ماعية و عوامل و مسببببببات أخرل لصيقة بالموضوع و لقد أشبببرنا في الدراسة إلى المبببسببات ا جتبببب

 الثقافية و التربوية و التي تشال أساسا  نحراف األحداث .

فاألسببرة و المدرسببة و وسببائل اإلعالم تلعب أدوارا مهمة في تهذيب و تنشببئة األحداث في حالة قيامهم  

بردوارهم التربوية و التثقيقية السبببليمة و في حالة عدم قيام هذه المؤسبببسبببات بردوارها المناطة بالشبببال  
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فان ذلك يعد من العوامل المؤدية  نحراف األحداث و تختلف أدوار وترثير ال مؤسببببسببببة من   المطلوب

 مؤسسات التنشئة ا جتماعية المذاورة أعاله .

فاذا اانت األسبببرة سبببليمة و متماسببباة و قوية الترثير تاون حينها هي القوة الرئيسبببية المؤثرة في عملية  

األسبرة ينطبق على المدرسبة و على البيئة ا جتماعية   فقوة الترثير  التنشبئة ا جتماعية و ما ينطبق على 

على األحداث يرتي في األسبباس من قوة و تماسببك المؤسببسببة المعنية و قدرتها على الترثير الصببائب أو  

المنحرف على الحدث . فقي المجتمع المتماسبك إذا ضبعف دور األسبرة التربو  تحل محلها دور المدرسة  

بية و تهذيب األحداث و إغناء معارفهم و إذا ضبعف دور المدرسبة و األسبرة تاون وسبائل الرياد  في تر

 اإلعالم و المؤسسات ا جتماعية الرسمية و الشعبية أدوار ريادية في التنشئة ا جتماعية .

و لان ماذا يحدث عندما تاون األسبرة مقااة و تعاني من صبراعات و مشباحنات و عندما تاون المدرسبة  

ة الترثير و تعاني من انهيار في دورها الوظيقي   و ماذا يحدث لو أن وسبببببائل اإلعالم و أجهزة  ضبببببعيق

 الضبط ا جتماعي تعاني من تعثرات و تخبطات ؟!! 

فاألسبرة و المدرسبة و وسبائل اإلعالم المرئية و المسبموعة و أجهزة الضببط ا جتماعي لها أدوار تاميلية  

حلقات متصلة بعضها ببعض فانهيار القيمة التربوية و التهذيبية أل  حلقة من ال يامل دور الخر و هي 

 الحلقات المذاورة يؤثر سلبا على الحلقات األخرل و يخلق مصاعبا حقيقية أمامها .

هناك مالحظة ملموسبة و الجديرة با هتمام أ  و هي : أن المجتمع اليمني يشبهد تغيرا في القيم و العادات  

 إلى األسوأ و أن هناك تراجعا في أدوار و مهام مؤسسات الضبط ا جتماعي .و التقاليد 

فبالمجتمع يتغير من النباحيبة الصبببببنباعيبة و الحرفيبة و الزراعيبة و الثقبافيبة و التربويبة فهبذه التغيرات و 

التقلبات عاست نقسها على صعيد القيم و السلواات و األعراف و القببببببببببببوانين فهبببببببببذا البببببببببترجرج و 

لوضبع الحياتي و المعيشبي المتقلب و المتذبذب و تدهور حياة األسبرة و المجتمع المعيشبية و تراجع دخل ا

القرد و األسرة إلى األسوأ و ازدياد رقببببببعة القببببببقر و الققراء هذا الوضع عاس نقسه سوءا على القيم و 

سياي و أوجد ثغبببرة تنقذ منها القردية  األخالق و العادات و التبببقاليد ا جتماعية الحسنة بببطابعها الابببال

و األنانية و الجشبع و القسبوة و حب الذات و البغضباء و العداوة و تسباوق مع هذا الوضبع سبياسبة تحويل  

ال شببئ إلى ملاية فردية و شببخصببية بطرق غير قانونية أحيانا و تصببل في بعض األحيان الى التطرف  

قببببببببتصاد و ا جتماع و القيم و التي حاولت تعميم ال شئ  الذ  يشبه تطرفات في زمن فببببببببارط في ا  

 بطرق فجة و غير منطقية و بضربة عصا و بدون مقاييس أو معايير علمية أو عملية . . . 

فالمجتمع الذ  نعيش فيه هو مجتمع انتقالي يصببعب تسببميته بالمجتمع الزراعي أو المجتمع الصببناعي أو  

مجتمع يقع ما بين المجتمع الزراعي و الصناعي و بالتالي تاونت  المجتببببببببببببببببمع التقليد  الصرف انه  

أخالق و قببببببيم جديدة   هي باألخالق و القيم المدنية و   هي برخالق و قيم و تقاليد تقليدية معهودة األمر 

و البذ  أدل و يؤد  إلى تقابك في القيم و العبادات و التقباليبد المحبافظبة و إلى المراوحبة مبا بين األخالق 

القيم التقليدية و الحديثة و من نتيجة ذلك ضعقت أدوار و ترثير المؤسسة الدينبببببببببببببببية ) المسجد و التعليم  

الديني ( و المدرسببببببببببببة و األسرة و الضمير األخالقي و العادات و التقاليد ا جتماعية الجماعية و حلت  
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مر الذ  أعطى أرضببببية مناسبببببة لنمو  محلها القردية و األنانية المقرطة و الحسببببد و الجشببببع . . . األ 

ا نحراف عند األحببببببببببداث و اثر هببببببببذا الوضع بشال عام على األخالق و العادات و التقاليد و القيم  

 الحميدة التي ترصلت و تجذرت في وعي و سلوك المجتمع اليمني على مدل عصور فارطة .

المبسوطة في المقدمة توصلنا إلى ا ستنتاجات    و علببببببببببببيه فرننا في هذه الدراسة استنادا إلى القرضيات

 التالية :

إن انتشبار رقعة الققر و الققراء في المجتمع اليمني و صبعوبة الحياة المعيشبية التي تعيشبها األسبرة   – 1

اليمنية أثرت بشببال سببلبي على حياة أفراد المجتمع و تشببال هذه الصببعوبات المعيشببية و الحياتية أسبببابا  

 ف األحداث في اليمن و هذا ما تم إبرازه في طي هذه الدراسة .رئيسية  نحرا

إن تراجع أدوار مؤسببسببات التنشببئة ا جتماعية و تقاك األسببرة و ضببعف دور المدرسببة و وسببائل   – 2

اإلعالم و مؤسبسبات الضببط ا جتماعية قد ألقى بضبالله على وعي و سبلواات األحداث و اثر سبلبا على 

 ة خصبة  نحراف األحداث و هذا ما برهنا عليه في هذه الدراسة .تنشئة األحداث و أوجد ترب

 التوصيات : 

تحسببين الحياة المعيشببية ألفراد األسببرة و المجتمع اال مما يشببال رافدا أسبباسببيا و مهما في تالفي    – 1

 عملية انحراف األحداث .

وا عبالبة على المجتمع  توفير فرص العمبل ل حبداث و العمبل على تبرهيلهم و تبدريبهم حتى   ياون  –  2

 األمر الذ  يشال خطورة على المجتمع و بالتالي يؤد  أ  انحرافهم . 

تقعيل دور شببباة األمان ا جتماعي و صببندوق الرعاية ا جتماعية و توفير األموال الالزمة لها من   – 3

و مشباريع األشبغال اجل دعم األسبرة الققيرة و إنشباء المشباريع التنموية و إنجال برامج التدريب المهني  

 العامة .

 اعتماد أسلوب التخطيط و التنظيم السليم في حياة األسرة و المجتمع .  – 4

ا هتمام باألسرة و تقديم الدعم الالزم لها و خاصة األسرة الققيرة و التي تعاني من مشاال اجتماعية   –  5

لمعنو  و ا ستشار  ل سر و تعميق  بحيث يتم إنشاء مراز خاص بمشاال األسرة اليمنية و تقديم الدعم ا

 الوعي الثقافي و التعليمي و التربو  على أن ياون اتحاد نساء اليمن المتبني لهذا المشروع .

على األسبرة أن تقي نقسبها من الصبراعات األسبرية المدمرة التي تؤد  في نهاية المطاف إلى تقااها    – 6

 األحداث . و بالتالي يعطي هذا الحال متائا قويا  نحراف

الحرص على تربية األحداث تربية حسبببنة حتى يشبببعر الحدث بحنان و حب و دفئ الوالدين و عدم   – 7

اسبتخدام الشبدة معهم و تعزيز الثقة و ا طمئنان في نقوسبهم حتى يتربوا بشبال سبليم و طبيعي اصبالحين  

 في المجتمع .

األحداث حتى   ينعاس ذلك على سبلوااتهم    على األبوين أن يتجنبا الشبجار و الخالفات أمام ناظر   – 8

 و نقسياتهم السريعة الترثر و أن تاون خالفاتهم بعيدا عن األحداث و يتم حلها بطرق ودية و هادئة . 
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الحب الزائد ل حداث يعطي ثمارا سبببيئة حيث يعود الحدث على الدلع و الميوعة و عدم القدرة على   – 9

 عتماد على ا خرين . تحمل المسئولية في المستقبل و ا  

العائلة السبليمة و المليئة بالحب و الحنان تتقول في إطارها أواصبر الصبداقة و المحبة هذه العالقة    – 10

الطيبة تمنح الحدث الثقة بوالديه و   يشبعر بسبواتر ما بينه و والديه و بالتالي تمان هذه الوضبعية الحدث  

 جل حلها أو مساعدته على حلها .من اطالع والديه على مشااله الخاصة من ا

على األسبرة تجنب إهمال الحدث و منحه ا هتمام الاافي و الرقابة أحيانا على تصبرفاته إذا تطلب    – 11

 األمر ذلك  ن اإلهمال له نتائج سلبية على سلواات الحدث .

اسببتغالل وقت   بد من مسبباعدة األحداث من قبل األسببرة و المدرسببة و المجتمع اال في إتقان    – 12

القببببببراب و عدم ترك األحداث لساعات طويلة في الشارع و العمل على إنشاء األندية الرياضية و الثقافية  

 و الحدائق العامة و مرافق الراحة و التسلية لمساعدة األحداث لقضاء أوقات فراغهم بصورة سليمة . 

يمنية  ن ضبببعف المدرسبببة و المدرس من رفع الدور التربو  و التهذيبي و التعليمي للمدرسبببة ال  – 13

 الناحية التربوية و التعليمية يعطي نتائجا سيئة و يساعد على انحراف األحداث .

  بد من رسبببم سبببياسبببة إعالمية واضبببحة المعالم موجهة ل حداث و ألفراد المجتمع للوقاية من   – 14

 تغرس بذورا لالنحراف . ا نحرافات و التقليل من ترثير وسائل اإلعالم األخرل التي قد 

 العمل على تقوية الوازع الديني عند األحداث استنادا إلى تعاليم و قيم الدين اإلسالمي الحنيف .  – 15

العببببببمل على نشر قيم المحبة و اإلخاء و العدل و المساواة لتنمية الضمير األخالقي عند األحداث   –  16

 و الطمع و الشر و التوحش . . . و للوقاية من مؤثرات الجشع و األنانية 

 المحافظة على العادات و التقاليد و األعراف ا جتماعية الحميدة و غرسها في نقوس األحداث . – 17

تقعيل دور المؤسبسبات و األجهزة الرسبمية و الشبعبية في ماافحة انحرافات األحداث و التي تضبر   – 18

 بمصالح المجتمع العليا و تطبيق القوانين و العقوبات المالئمة للوقاية و الحد من انحرافات األحداث . 

ى و المحتاجين و تطوير  إنشبببببببببببببببباء مرااز تربوية و ترديبية ل حداث المنحرفين و أخرل لليتام  – 19

أدوار و مهام دار األيتام في العاصبببمة صبببنعاء و إنشببباء أدوار مماثلة للجنسبببين من األحداث في المدن  

 الرئيسية . 

انحراف األحداث ظاهرة مسبببببتمرة و متجددة في المجتمع األمر الذ  يحتم علينا ا سبببببتمرار في   – 20

 ات المالئمة لهذه الظاهرة .                 دراسة هذه الظاهرة أو  برول و تقديم المعالج
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ومنها ظاهرة اإلنتحار، ألسببباب عدة ولعل أهمها الققر والضببغوطات األقتصببادية واألجتماعية في 

 -المجتمع اليمني:

حظال، في السبنتين األخيرتين وقعت من هذه إن زيادة عدد جرائم اإلنتحار والشبروع فيه بدا أمرال مال

)  347البجبرائبم   عببدن  فبي  (،وأمببانببه  21(،وأببيبن)35(،إب) 40(،وتبعبز)39(،لبحبج)91أابثبرهببا 

م.. العالقات العامة بوزارة الداخلية،  1997(،واألرقام تشببمل النصببف األول من عام  23العاصببمة)

 ل ألسبباب اثيرة. المصبدر : وهو بالتاايد ليس الرقم النهائي ألن اثيرال من الجرائم  تسج

 3م،ص 12/5/1998(،109)) األنتحار هل أصبح ظاهرة في اليمن((. رأ  العدد)

 

 

 .3م،ص 18/9/1997(،1491أبوبار عبد .)) نصف الساان فقراء((. الثور . العدد ) -89

 .106جمال حسين األلوسي، أميمة علمخان .مرجع سابق .ص  -90

 .168عيسوس .مصدر سابق، ص د. عبد الرحمن  -91

 87د. زيدان عبد الباقي. علم اإلجتماع الديني. ماتبة غريب ب القاهرة .د.ت.ص  -92

في دراسة ميدانية للباحث د.علي بوعناقة عن األحياء غير المخططة وأنعااساتها النقسية ا جتماعية    -93

 -على الشباب في مدينة الجزائر يصل إلى النتائج التالية:

السبببببان امرفق حيو  يحقق الاثير من األشببببببباعبات، أنعبدمبت فيبه هبذه الميزة في األحيباء غير إن    -1

المخططة وعليه فهو  يمثل سبول مجرد ماان إلشبباع حاجة النوم فقط، األمر الذ  يدفع بالشباب إلى  

الي  أن يبقي خارج البيت أطول مدة بعيدال عن األسبببرة، وهو مايقلل اذلك من عمليات اإلرتباط األنقع

 اإليجابي ببيته.

 تعاني مجموعة البحث ذات اإلنتماء إلى هذه المحيطات البطالة، لتسربها المبار من المدرسة . -2

إضبطراب    -التسبيب،ج  -الضبيق السباني،ب  -ثبت أن مولدات اإلنحراف متوفرة في هذه األحياء وهي:أ  -3

 المشاجرات المتوالية بين األسر بسبب طبيعة البيئة. -األسرة،د
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أنظر : علي بوعناقة.)) األحياء غير المخططة وإتعااسباتها النقسبية واألجتماعية على الشبباب دراسبة  

ميدانية في مدينة الجزائر((. في :األزمة الجزائرية. الخلقيات السببياسببية واإلجتماعية واإلقتصببادية 

 . 320-315م،ص 1،1996والثقافية .مراز دراسات الوحدة العربية ب بيروت،ط

 -وانصار البيئة ا جتماعية : Ihheritanceلقد جرل خالف مابين أنصار النزعة الوارثية  -94

فرصحاب النظره الوراثية يرون أن الجانب الوارثي ببب البيولوجي هو األساس في تحديد نمو وهوية 

 الطقل والراشد.

في تحبديبد هويبة الحبدث  أمبا صبببببحباب النزعبة البيئبة األجتمباعيبة، فيرازون على العبامبل البيئي األجتمباعي 

و يجب التعصببب ألنصببار الوراثة،  و  إلنصببار البيئة ا جتماعية . فقى حا ت تاون البيئة ا جتماعية  

هي األسببباس في تحديد هوية وشبببخصبببية الطقل والمراهق والراشبببد وأقول من العوامل الوراثية، وفي 

ية الحدث واإلنسبببان بوجه عام، فيوجد  أحايين أخرل تاون الوراثة من العوامل األسببباسبببية في تنمية هو

تقباعبل وترابط مبابين العباملين، ويختلف دور وأهميبة ابل عبامبل تبعبال للظروف والمسبببببتجبدات والتبداخالت  

 والعوامل المختلقة .

فبرفراد تشبببببالهم وتطبعهم البيئبة ا جتمباعيبة أاثر من العوامبل الوراثيبة، وأفراد تخرون تعمبل والعوامبل  

 يسي في تشايل هويتهم وإبراز خصائصهم .الوراثية فعلها الرئ

 ض الخصال والسلوايات .... وياتسبفالطقل  يرث ال شيئ من أبوبة أوشجرة عائلته، فهو يرث بع

في المجتمع، وهاذا في البيئة ا جتماعية يتطبح    SocialiZtionالحضببال األخرل عبر التنشببئة ا جتماعية  

الطقبل أو الحبدث ببالطبباع والعبادات والتقباليبد واألخالق، وينتقبل من صبببببقباتبه البيولوجيبة إلى الصبببببقبات  

 ا جتماعية منذ نعومة أظقارة.

وعن طريق الوراثه يرث اإلنسبان بعضبال منها وفي مسبتويات مختلقة، ويختلف من فرد إلى تخر وتختاف  

 جة وقوة الوراثة من حالة إلى أخرل.در

من المسبتحيل إعتبار التعليم اإلنسباني النتاج البسبيط للتقاعل بين الوارثة والمحيط ، فبينما تتعلم الحيوانات  

من خالل الخبرة القردية فقط ، يتعلم الطقل اإلنسباني من خالل التطبيق والتحدث إلى غيره ، من الاائنات  

بواسبطة اللغة التي ياتسببها الجنس البشبر  واألدوات التي يتعلم إسبتعمالها وغير البشبرية في أن معال ، و

ذلك من الوسببببائل تتبلور المنجزات البشببببرية وتنتقل من جيل إلى جيل ، ومن هنا اانت األهمية الابرل  

في للتربية بوصبببقها الواسبببطة التي تؤمن إتقان الطقل لهذا اإلرث اإلجتماعي والذ  ياون له ترثير قاطع  

 نمو الطقل عقليال .

 .197م . ص 1981،  5المصدر : د. فاخر عاقل . التعلم ونظرياته . دار الماليين ب بيروت ، ط

في حديثه أمام مجلس النواب يوم الثالثاء الموافق   د. يحي الشعيبي وزير التربية والتعليم  -95

 .  2-1، ص 7/5/1998، 624، العدد 14م. الصحوة، السنة 5/5/1998

 .  16لصحوة، المصدر السابق، ص ا  -96

 . 5م، ص 26/4/1998(، 10487))الجمهورية تقتح ملف التعليم ((، الجمهورية العدد)   -97
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